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مولود را بعد از وجود مقدس  ...
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 هر سال 4 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی »باغ ویال«  می شود

خراسان رضوی

کرونای انگلیسی 
به مشهد رسید

دسیسه کثیفی که با پیگیری پرونده مزاحمت تلفنی برای دختری جوان 
در کالنتری طبرسی شمالی مشهد فاش شد، به ماجرای انتقام هولناک 
یک رقیب عشــقی در خواســتگاری 20 ســال قبل گره خورد!  به گزارش 

اختصاصی خراسان، چند روز قبل دختر...

چنــدروز پیــش در یکــی از خبرگزاری های مشــهور، مطلبی دیــدم با تیتر 
»واکاوی شخصیت از روی شکل دندان ها« که توضیح داده بود اگر دندان 
مثلثی دارید، نشــانه فــالن ویژگی هــای خلقی و شــخصیتی اســت و اگر 

دندان های تان گرد است، خبر از بهمان ...

 انتقام هولناک 
رقیب عشقی!

 ماجرای دسیسه کثیفی که زندگی 
 یک خانواده را نابود کرد بعد از 20 سال 

فاش شد

تست شخصیت شناسی 
کف بینی مدرن
 چرا نباید آزمون هایی را که ادعای 

شخصیت شناسی با ویژگی های ظاهری و 
عالیق دارند،جدی بگیریم؟

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دوشنبه گذشته یک بیمار مبتال به کرونای جهش 
یافته انگلیسی در یکی از مراکز درمانی مشهد شناسایی و بستری و تســت کرونای انگلیسی وی نیز 
مثبت شد. دکتر قلیان در گفت و گو با »خراسان رضوی« افزود: این بیمارکه 70سال دارد در مشهد 
شناسایی و بستری شــد و هم اکنون نیز حال عمومی وی خوب گزارش شــده است. وی تصریح کرد: 
پس از شناسایی این بیمار خانواده و افرادی که با این فرد در ارتباط بودند قرنطینه شدند و تست های 
الزم از آن ها گرفته شد و هم اکنون نیز در قرنطینه حضور دارند، طی چهار روز آینده برای دومین بار از 
این افراد تست کرونا گرفته می شود تا از سرایت یافتن  یا نیافتن ویروس کرونای انگلیسی به این افراد 

اطمینان حاصل کنیم.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد...

افزایش آمار موارد 
مثبت کرونا در مشهد

معاون دانشگاه علوم پزشکی از مثبت  بودن تست یک بیمار 
مبتال به کرونای جهش یافته در مشهد خبرداد

 بازخوانی نامه های پدرانه امیرمؤمنان)ع( 
در گفت وگو  با دکتر مهدی مجتهدی

بلندای عظمت »پدری« در خانواده و جامعه بشری

   خراسان رضوی
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هدیه آفرینش

خداوند علی اعلی در چنین روزی برترین ومبارک ترین 
مولود را بعد از وجود مقدس نبی اکرم )ص( به عالم 
هستی هدیه داد و دیوار کعبه را شکافت و به فاطمه بنت 
اسد اجازه ورود داد تا در خانه خدا، حمل خود به دنیا 
آورد و علی )ع( که حضرت حق بدین نام، نامبردارش 
فرمود پا به عرصه حیات بگذارد، همان علی )ع( که در 
دامان حضرت ختمی مرتبت نفس به نفس او شد و در 
سایه تربیت برترین معلم و مربی و پیامبر خدا قد کشید 
و بالید و پس از خدیجه کبری اولین مرد گرونده به آیین 
پاک اسالم ناب شد، همان علی )ع( که رسول اعظم او را 
برادر، وصی و جانشین خود خواند ومنزلت و جایگاه او را 
برای خود همچون منزلت هارون برای موسی دانست 
ااّل این که بعد از حضرت مصطفی پیامبری نخواهد آمد و 
نبوت به وجود اعظم ُرُسل ، ختم می شود و چون مشیت 
الهی بر این قرار گرفت بارها خاتم انبیا در حدیث دار، 
حدیث منزلت، ... و در غدیر خم به فرمان خداوند که 
فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما 
بلغت رسالته بر وصایت و جانشینی علی بن ابی طالب 
پس از خود تاکید فرمود.همان علی )ع( که خداوند 
حکیم او را »امیرمومنان« نامید، علی )ع( که به فرموده 

عقل کل حضرت ابوالقاسم محمد )ص( علم و دانش 
اش باب و دروازه علم نبوی بود، علی )ع( که زهد و تقوا 
و ایمان  و  ورعش ناب ترین پس از پیامبر خدا بود، همان 
علی )ع( که وجودش »قرآن ناطق«، کالمش »َاُخ القرآن« 
و مرام وکردارش عین »مرادش« حضرت مصطفی بود. 
علی )ع( که به فرموده خودش اگر همه پرده ها کنار زده 
و غیب آسمان ها آشکار می شد ذره ای بر ایمان و باورش 
افزوده نمی شد.علی )ع( که عبدصالح خدا و بنده خالص 
حضرت حق بود و بندگی اش به درگاه یگانه بی همتا نه از 
ترس جهنم و نه به طمع بهشت بلکه به خاطر شایستگی 
پرستش رب العالمین بود و نمازش معراج و بخشندگی او 
و فاطمه اش به مصداق آیه شریفه و یطعمون الطعام علی 
حبه مسکینًا و یتیمًا و اسیرا، خالص ترین بود برای جلب 
رضایت حق تعالی ، علی )ع( که به تصریح آیه مباهله 
»جان« پیامبر بود و فدایی ختم ُرُسل چه در جنگ ها و چه 
در توطئه ها و چه در »لیلة المبیت« چه در غربت و تنهایی 
حبیب خدا در »ُاُحد«.همان علی )ع( که به فرموده آخرین 
برگزیده رب العالمین، ضربتش در »یوم الخندق« برتر از 
عبادت جن و انس بود، علی )ع( که به گواه قرآن به گاه 

رکوع انگشتری می بخشد به فقیر.
علی )ع( که پسر عم، برادر و جانشین رسول خاتم است.
همان علی )ع( که تنها »ُکفو« حضرت بتول، صدیقه 
طاهره، فاطمه زهرا ، منصوره دو عالم دخت گران قدر 

رسول اکرم است.
علی )ع( همو که والیتش »سربرگ« نامه اعمال مردمان 

و نشانه رستگاری اهل ایمان است.
همان علی )ع( که ساقی کوثر است و »ذکرش« عبادت 

و شیعیانش، فائز و رستگار.

همان علی )ع( که تنها او »امیرمومنان« است. 
علی )ع( که تنها او »فاتح خیبر« و بر زمین زننده »عمرو 
بن َعــبــُدود« و بسیاری دیگر از دشمنان حق است و 
شمشیر از پی حق می زند و ذوالفقارش در هم کوبنده 
ستمگران و کافران، قاسطین و ناکثین و مارقین است 
و در عین حال زره اش فقط »یک رو« دارد چرا که او 
هیچ گاه به  دشمن پشت نمی کند.همان علی )ع( که 
»ابوالعجایب« است و جامع اضداد، همان پهلوان بی 
همتایی که در میدان نبرد حریف ندارد و در شجاعت 
بی مثال است و تشنه شهادت در راه خدا و قرآن و آیین 
ناب محمدی )ص(.اما همین علی )ع( شبانگاهان و 
بی نشان انبان نان و طعام بر دوش می کشد و بر سفره 

محرومان طعامی هرچند ساده می گذارد.
این پهلوان میدان های نبرد در کنار تنور داغ یتیمان و 
زنان بی سرپرست کوفه به پهنای صورت اشک می ریزد 
بی آن که صاحِب خانه بداند این مرد کیست که برایش 

نان می پزد و اشک می ریزد و حاللیت می طلبد!!
آری علی )ع( امیرمومنان، همان برترین هدیه آفرینش 
پس از حضرت ختمی مرتبت است که خداوند ارحم 
الراحمین به عالم هستی عطا کرد تا آدمیان پس از 
خاتم انبیا در سایه والیتش به »صراط مستقیم« و »سبیل 
نجات« رهنمون شوند، اما هزاران هزار فسوس که چه 
ظلم ها بر این امام عظیم الشأن و وصی بر حق حضرت 

ختمی مرتبت کردند!
امید که به دعای امام زمان )عج( همه ما جزو محبان 
الموحدین  مــولــی  مــوالــیــان حــضــرت  و  و شیعیان 
امیرالمومنین این پدر امت در کنار ختم المرسلین 

باشیم وشفاعتش روزی مان. 

یادداشت  روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com
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 اجازه تردد برون شهری را نداریم پس  •
ویروس چطور از انگلیس به ایران وارد 
ــت؟! اگر  ــروس پرنده اس شــد؟ نکنه وی
نیست پروازهای خارجی را هم متوقف 
کنید. با این اوضــاع، احتماال تابستان 
باید منتظر ویروس آمریکایی یا اسرائیلی 

یا عربی باشیم!
 یک عــده پــالک شــون رو چسب می  •

زنند و جریمه آن برای دیگران می رود! 
عالوه بر آن، مشکالت امنیتی هم چند 
برابر شده است. متاسفانه پلیس راهور و 
گشت های انتظامی هم واکنشی نشان 

نمی دهند.
دولت فقط روی درآمد و یارانه ها  دقت  •

نظر و کنترل داره، روی گوشت، مرغ، 
روغــن، حبوبات و مایحتاج مــردم هیچ 

دقت و کنترلی نداره.
کنندگان  • تجمع  مطالبات  لطفا   

نیروهای نهضت سوادآموزی بعد از سال 
۹۲ را پیگیری فرمایید.

 دیروز فکر می کردم تا دلیلی برای خنده  •
پیدا کنم. گوشت۱۳۰تومانی، نداشتن 
مسکن، حقوق دو میلیون تومانی، کرایه 
یک میلیون و۲۰۰هزارتومانی، نداشتن 
ماشین سواری، نداشتن تفریح سالم، پدر 
بیکار، خواهر توی عقد و.... دیدم نداشته 
هایم بیشتر از داشته هامه. دلیلی برای 

خنده پیدا نکردم!
ــول  • پ ــال ارزش  ــ ــت س ــف ــد از ه ــع ب

سهامداران پدیده صفر شد! چرا کسی 
در استان به فکر نیست؟

جناب آقای خوانساری چرا ایرانی ها  •
این قدر درترکیه و امارات و جاهای دیگر 
شرکت می زنند و در ایران نمی خرند و 
تاسیس نمی کنند؟ دلیلش را اگر اعالم 

کنید، خوب است. 
ــت کنید،  • اول زیرساخت ها را درس

بعد دفترچه ها را الکترونیکی کنید. 
سه ساعت اینترنت مطب جــواب نمی 
داد. همه بیماران صداشون تو مطب 

درآمده بود.
دمش گرم دولت خوب سر مردم را گرم  •

کــرده! کار هر روزم شده دویــدن دنبال 
روغن ارزان که پیدا هم نمی شه. ماموران 
نظارت تعزیرات کجایند؟ اصال هستند؟

من کارگر بیکار شده ای هستم که کل  •
درآمــدم یک و ۹۰۰ مستمری بیکاری 
است که نصف آن برای اجاره خانه می 
رود. هیچ حمایتی نیست. آیــا خیری 
هست که مــرا از شرمندگی بچه هایم 
نجات دهد؟ منتظر دستی یاریگر هستم.

وعده جناب روحانی مبنی بر فروش  •
تمام سهام عــدالــت در۲۲بــهــمــن ۹۹ 

متأسفانه تحقق نیافت.
 برادران اگر می خواهند به مردم زلزله  •

زده کمک کنند دیگر فیلم بـــرداری و 
تبلیغات وآرم زدن بــرای چیست؟ اگر 
شما برای رضای خدا کار می کنید که ریا 
کاری یعنی چی؟ بعدش از جیب خودتان 
که خرج نمی کنید. با سرمایه مملکت 
بــرای خودتان تبلیغات می کنید. کار 

خوبه برای رضای خدا باشد.
 چطور کرونای انگلیسی به کشور آمد؟  •

وزارت بهداشت که می گفت ما مرزها را 
تحت کنترل داریم. پس چه شد؟

 یک روز شکر، یک روز روغن، یک روز  •
مرغ، یک روز گوشت، یک روز حبوبات، 
یک روز تخم مرغ، یک روز شوینده، یک 
روز برنج، یک روز پیاز، یک روز سیب 
زمینی و... همین طور ۳۶۵ روز سرگرم 

بازار گرانی مسئوالن گران قدر هستیم!
سه دوره است که کارکرد کنتور آب  •

مشابه است ولی هر بار قبض بیشتر از 
دوره قبل صادر می شود. این که قبض 
آب تعداد محدودی از خانوارها رایگان 
باشد و سایر افراد، هزینه آن را پرداخت 
کنند، منصفانه نیست. بعد آقای رئیس 
جمهور از رایگان شدن قبوض صحبت و 

به آن افتخار می کند.
 وقتی سیاست کشور ما در مقابل آمریکا  •

روشن است، وقتی غرب نوکر آمریکاست 
وقتی عرب ها سرسپرده آمریکا هستند، 
وقتی اسرائیل مهره آمریکاست، پس چرا 
بعضی از دولتمردان سیاست و اقتصاد را 
به تصمیمات آن ها گره می زنند؟ عزت 
همان است که رهبری فرموده اند. دیگر 

زمان تحقیر گذشته است.
متاسفانه یک عده از طرفداران تیم  •

استقالل با توهین به دیگران و توهم اتاق 
فکر سعی می کنند ناتوانی و بی غیرتی 
بازیکنان خود را که در مبلغ قرارداد گران 
ترین بازیکنان لیگ و در عمل ناتوان ترین 
اند، توجیه کنند در صورتی که نمی دانند 

به عمل کار برآید...
 حاال که دولت هزینه انرژی صنایع را  •

دالری و ایران خودرو هم محصوالت را 
به دالر محاسبه می کند، شورای عالی 
کار هم حقوق کارگران را به دالر محاسبه 

کند.
 با این خشکسالی بی سابقه که آسمان  •

ــده، بیاییم  برزمین خــراســان بخیل ش
بیشتر در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

 این همه از مسئوالن انتقاد می کنیم  •
باید بگم معاونت محترم و جوان دادستان 
شعبه اجــرای احکام جرایم اقتصادی  
مشهد واقــعــا رفــتــار خـــوب، مــردمــی و 
مسئولیت پذیرانه ای دارند و در اتاق شان 
به روی هیچ کس بسته نیست.  آدم را یاد 
روزهای خوب اوایل  انقالب می اندازند.

درآمد۵۰درصدی عمومی شهرداری  •
که از تراکم فروشی وتخلفات ساختمانی 
کسب و از همین منبع برای رونق کارهای 
شهری استفاده می شود، آخرو عاقبت آن 

خدا کند ختم به خیرشود.
چرا تسهیالت نوسازی بافت فرسوده  •

ــم معضالت  ــا ه افــزایــش نــمــی یــابــد ت
اجتماعی مانند اعتیاد کاهش یابد و هم 
از بزرگ تر شدن شهرها جلوگیری شود؟

سهام عدالت ما کارمندان دولت که  •
بهش دست نزدیم کی پرداخت می شود؟

توضیحات معاون استاندار سیستان و بلوچستان درباره نا آرامی در سراوان 

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان  وقوع 
تیراندازی در مرز ســراوان را تایید کرد و گفت: این حادثه 
ساعت 8 صبح  دوشنبه در مرز شمسر شهرستان سراوان 
توسط سوخت برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی 
افــراد ناشناس یک نفر از سوخت  برها کشته شد و عده ای 
زخمی شدند.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرعشی با 
بیان این که  گذرگاه های قانونی و مشخص شده توسط خود 
مردم محلی برای استفاده از طرح رزاق و سهمیه سوخت 
واگذار شده به آن ها سامان دهی شده است، افزود: با تحریک 
و فضاسازی گروهک تروریستی جیش الظلم و تحرکات برخی 
سودجویان در حوزه شهرستان سراوان، این  درگیری مرزی 
به وجود آمد . وی با اشاره به این که تجمع افراد سوخت بر در 
گذرگاه مرزی و خویشتندارنبودن آنان، سبب هجوم و حمله  
صبح روز سه شنبه  به پاسگاه مرزی کشورمان شده است، گفت: 
با حمله افراد به پاسگاه مرزی و سوء استفاده برخی سودجویان 

سوخت بر و آتش زدن یک دستگاه موتور سیکلت و اقدام به 
سنگ پرانی به سمت پاسگاه، ماموران برای متفرق کردن 
افراد اقدام به تیراندازی هوایی کردند.به گزارش ایرنا، 
مرعشی افزود: پس از این اتفاق افرادی در فضای مجازی 
مردم را برای تجمع در شهر سراوان تحریک می کنند که در 
این زمینه نشست هایی با بزرگان و معتمدان سراوان برگزار 
شد تا این موضوع را کنترل کنند.وی ادامه داد: این تجمع 
تا ساعت ۱۰  روزسه شنبه کنترل شده بود که متاسفانه 
پس از آن افرادی به سمت فرمانداری هجوم آوردند و حتی 
صحبت های مسئوالن را بر نتابیدند و خساراتی را به اموال 
فرمانداری وارد کردند که بالفاصله این افراد متفرق شدند.
ــراد سودجو به  وی ضمن محکوم کــردن حمله برخی اف
فرمانداری شهرستان سراوان افزود: طرح رزاق یک طرح 
کارشناسی شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم 

تداوم پیدا خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی 
به همراه وزیر کشور وارد 

تاجیکستان شد

معتمدیان، استاندار خراسان رضــوی به 
ــر کشور روز گذشته وارد شهر  همراه وزی
»دوشنبه« پایتخت تاجیکستان شد.رحمانی 
مقامات  بــا  روزه  دو  سفر  ــن  ای در  فضلی 
تاجیکستان درخصوص روابــط دوجانبه و 
آخرین تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر 
خواهد کرد.وزیر کشور به دعــوت همتای 
تاجیک خود و در راستای توسعه روابط میان 
دو کشور به تاجیکستان سفر کرده است.قرار 
است رحمانی فضلی با »امامعلی رحمان«، 
رئیس جمهور و وزیر امور داخلی تاجیکستان 
در خصوص توسعه همکاری های دوجانبه 

دیدار و گفت و گو کند.



99088753

3بین الملل چهارشنبه 6 اسفند 1399
12 رجب  1442.شماره 20607

تحلیل روز

منشور شرف فلسطینی 
دکتر سید رضی عمادی-گروه های فلسطینی 
ــزه، »مــنــشــور شـــرف فلسطینی«  در بــاریــکــه غـ
را در مخالفت با عــادی ســازی رسانه ای با رژیم 
صهیونیستی امضا کردند.این منشور چند بعد 
مهم دارد:بعد نخست، تحریم رسانه های اسرائیلی 
شخصیت های  توسط  سازشکار  کشورهای  و 
فلسطینی است.مطابق این منشور، گروه ها و 
جناح های ملی و اسالمی فلسطین بر لزوم مقابله 
با عادی سازی روابط »رسانه ای« با رژیم اشغالگر 
صهیونیستی تأکید و اعالم کردند ،نه تنها با هیچ 
رسانه صهیونیستی مصاحبه نمی کنند بلکه در 
رسانه هایی که میزبان شخصیت های صهیونیستی 
باشند هم تحت هیچ شرایطی حاضر نمی شوند. 
بــه عــبــارت دیــگــر، در صــورتــی کــه رســانــه هــای 
عربی ،میزبان شخصیت های اسرائیلی باشند، 
شخصیت های فلسطینی متعهد شدند که با این 
رسانه ها نیز گفت وگو نکنند. هر کسی که این 
توافق را نقض کند، مرتکب جرم شده است. بعد 
دوم، فعاالن رسانه ای و مطبوعاتی فلسطینی متعهد 
شدند در هیچ کنفرانس، همایش و کارگاهی که 
میزبان نماینده رسمی یا غیررسمی صهیونیستی 
باشد، مشارکت نکنند. بعد سوم، ایجاد گفتمان 
رســانــه ای ملی فلسطینی اســت.ایــن گفتمان 
ضمن این که شامل سیاست یکپارچه  رسانه ای 
در مخالفت با عادی سازی است، فلسطین را نیز 
آرمان نخست امت عربی و اسالمی معرفی می کند. 
بعد چهارم، هدفی است که منشور شرف پیگیری 
می کند.هدف اصلی تصمیماِت گرفته شده در این 
منشور و سیاست یکپارچه رسانه ای، ممانعت از نفوذ 
صهیونیست ها در بین امت اسالمی از طریق حضور 
مکرر در رسانه های عربی و اسالمی و عادی سازی 
روابط رسانه ای است. هدف دیگر منشور شرف 
این است که گروه های فلسطینی بدون این که 
منتظر حمایت خارجی باشند، جایگاه و شأن 
موضوع و آرمان فلسطین را نزد کشورهای عربی 
و اسالمی حفظ کنند.نکته پایانی این که؛ منشور 
شرف فلسطینی به نوعی باور گروه های فلسطینی 
به »خوداتکایی« برای دفاع از فلسطین و مقابله 
با عادی سازی روابط از طریق سیاست رسانه ای 
یکپارچه است، اما زمانی اهمیت این منشور افزایش 
می یابد که گروه ها و شخصیت های فلسطینی از بعد 

نظری عبور و آن را عملیاتی کنند.

پیشخوان بین الملل

ارواح/ شهر  نیویورک، 
نیویورک پست :یک سال 
ادامــه همه گیری کرونا، 
گسترده  تعطیلی  باعث 
کاهش  و  کسب وکار ها 
ــردد در شهر  چشمگیر ت
ــه همیشه  ــورک ک ــوی ــی ن
قلب تپنده اقتصاد آمریکا 

بوده ،شده است. به نوشته این روزنامه، آن چه این 
روزها در نیویورک بسیار به چشم می خورد، دفاتر 
و ساختمان های اداری تعطیل شده، ویترین های 
خالی و مجتمع های تجاری نیمه تعطیل است. 
حـــدود 47درصـــد کــســب و کــارهــای کوچک در 
نیویورک تعطیل شده اند و آن هایی که به فعالیت 
ادامه می دهند، حدود 60درصد درآمد ساالنه خود 

را از دست داده اند.

گزارش سازمان غیرانتفاعی "شهروندان حامی 
مسئولیت پذیری و اخالق در واشنگتن" نشان 
می دهد، دونالد ترامپ در طــول چهار سال 
ریاست جمهوری خود به میزان یک میلیارد 
و 600 میلیون دالر پول درآورده اســت. این 
ــی صــورت هــای مــالــی رئیس  ــررس ــا ب ــروه ب گـ
جمهوری سابق آمریکا مدعی شد، گرچه دونالد 
ــدای حقوق رسمی خــود از پول  ترامپ به اه
مالیات دهندگان آمریکایی می بالید، اما این 
تنها بخشی کوچک از درآمــدی است که او در 
دوران ریاستش از طریق "کسب و کار ترامپ" 
به دست آورده است.این سازمان محاسبه کرد 

که با وجــود کاهش درآمــدهــای مهم در سال 
۲0۲0 بابت پاندمی کرونا، در مجموع ترامپ 
دست کم یک میلیارد و 6۱۳ میلیون و ۵۸۳ 
هــزار و ۱۳ دالر از "ســازمــان ترامپ" و منابع 
درآمدی دیگر کسب کرده است.او در نهایت به 
کسب یک میلیارد و 7۹0 میلیون و 6۱4 هزار و 
۲0۲ دالر اذعان کرد اما فرم های اطالعاتی با 
دارایی هایی که به عنوان درآمد ساالنه "بیش از 

۵ میلیون دالر" فهرست شده اند، گنگ هستند.
ساختار کسب و کــار "ســازمــان ترامپ" بدین 
معناست که درآمــدهــای اعــالم شده لزوما به 
معنای درآمد شخصی او از آن ها نیست.سهم 
عمده ای از این درآمــد از امــالک و مستغالت 
بسیار معروفی است که تحت مالکیت این گروه 
قرار دارد و ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش 
معموال در آن ها دیده می شد: ماراالگو، هتل 

بین المللی ترامپ در واشنگتن دی.سی و زمین 
گلف او در دورال واقع در فلوریدا، بدمینستر 
در نیوجرسی و ترامپ نشنال در ویرجینیا.آن 
ها در مجموع بیش از 6۲0 میلیون دالر طی 
چهار سال درآمد کسب کردند که این میزان با 
توجه به محدودیت های سفر و گردشگری ناشی 
از کووید-۱۹ کاهش نشان می دهد.انتشار 
گزارش "شهروندان حامی مسئولیت پذیری و 
اخالق در واشنگتن" در حالی صورت گرفت که 
دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی دونالد ترامپ 
را وادار کرده تا اظهارنامه مالیاتی خودش را به 

دادستان ها در نیویورک تحویل دهد. 

مقاومت عراق علیه حمله راکتی به منطقه سبز بغداد 
شیخ الخزعلی: اطالعاتی داریم که به موقع فاش می کنیم 

رهبران و گروه های مقاومت عراق ضمن محکوم 
کردن حمله راکتی اخیر به منطقه سبز بغداد اعالم 
کردند که این اقدام با هدف  ضربه زدن و اتهام زنی 
به مقاومت عراق انجام می  شود.حمالت راکتی 
علیه منطقه سبز بغداد در حالی صورت می گیرد 
که هیئت هماهنگی مقاومت عراق مهرماه گذشته 
با صدور بیانیه ای ،مهلت مشروطی را به اشغالگران 
آمریکایی برای تنظیم یک برنامه زمان بندی شده 
برای خروج آن ها از عراق داد و اعالم کرد که اگر 
یک جدول زمانی مشخص برای خارج شدن از 

عراق تعیین نکنند، مقاومت با عملیات نظامی 
پیشرفته، بینی آن ها را به خاک می مالد.اندکی 
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
جنجالی بر سر احتمال بستن سفارت آمریکا در 
بغداد با هدف اعمال فشار حداکثری بر دولت عراق 
برای کنترل احساسات ضد آمریکایی در عراق به راه 
افتاد و  منابع مختلف از احتمال حمله واشنگتن 

به گروه های مقاومت به بهانه حمالت راکتی به 
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.
این در حالی است که گروه های مقاومت عراق 
هرگز مسئولیت چنین حمالتی را نپذیرفتند و با 
وجود تأکید بر ضرورت اخراج آمریکایی ها از عراق و 
پایگاه نظامی دانستن سفارتخانه آمریکا، می گویند 
که در شرایط کنونی کشور حمله به این سفارت 

با منافع ملی عــراق در تضاد است.شیخ قیس 
الخزعلی - دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق 
عراق گفت:تداوم هدف قرار گرفتن منطقه سبز 
با وجود تصمیم واضح هیئت هماهنگی مقاومت 
عراق و به این ترتیبی که هربار روی مناطق مسکونی 
سقوط می کند؛ بدون این که هرگونه آسیب واقعی 
یا خسارتی در سفارت داشته باشد، سواالت زیادی 
را درباره طرفی که از این اقدام سود می برد، ایجاد 
می کند.اطالعاتی داریم که ممکن است در زمان 

مناسب آن را افشا کنیم.

با گذشت یک سال از همه گیری بیماری کووید- 
۱۹ در آمریکا و ناموفق بودن مدیریت این بیماری 
همه گیر، شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش 
از ۵00 هزار نفر رسید به طوری که "جو بایدن" 

رئیس جمهور این کشور دستور داد، پرچم های 
آمریکا به صورت نیمه افراشته درآید.آمریکا هم 
اینک بیشترین تعداد مبتالیان و فوت شدگان 
ناشی از ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ را 

در جهان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
وقت آمریکا از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا 
در این کشور، آن را دستاویزی سیاسی برای 
حمله به چین قــرار داد و با مسخره کــردن این 
ویروس، تالشی برای مدیریت و کنترل آن انجام 
نداد. وی حتی با تعطیالت قرنطینه ای در برخی 
ایاالت آمریکا مخالفت کرد و ماسک زدن را هم 
به سخره گرفت. این شرایط در کنار اوضاع بد 
اقتصادی، دسترسی نداشتن اقشار مختلف 
به ویژه گروه های مهاجر و التین تبارها به دارو 
ــان به صــورت رایگان و همچنین کمبود  و درم
تجهیزات پزشکی، سبب شد تا ایاالت متحده 
طی یک سال گذشته رکورددار تعداد مبتالیان 
به کــوویــد-۱۹ و قربانیان ناشی از آن باشد.

حاال»آنتونی فائوچی«  رئیس موسسه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا ،آمار اعالم شده تعداد 
کشته های کرونا در ایاالت متحده را »خیره کننده« 
خوانده و با اشاره به این که دودستگی سیاسی 
در کشور سهم بسزایی در فوت بیش از ۵00 
هزار آمریکایی داشته است،گفت: کرونا زمانی 
ظاهر شــده که جامعه آمریکا از دودستگی و 

اختالفات سیاسی رنج می برد و ماسک زدن به 
یک پیام سیاسی بیش از یک اقــدام بهداشتی 
تبدیل شده است.در واقع دونالد ترامپ نه تنها 
سیاست واحد و سختگیرانه ای در قبال کنترل 
همه گیری کرونا انجام نداد بلکه تالش کرد با 
ناچیز شمردن این بیماری و بی توجهی به تذکرات 
و توصیه های مسئوالن بهداشتی این کشور و 
همچنین جنجال های سیاسی، شرایط وخیم 
همه گیری کووید -۱۹ در آمریکا را الپوشانی 
کند؛ به طوری که اکنون به تعبیر »جو بایدن« ، 
تعداد کشته شدگان این بیماری از کشته های 
جنگ جهانی اول و دوم نیز در این کشور فراتر رفته 
است.بایدن امیدوار است »برنامه نجات آمریکا« 
را با اعتبار ۱.۹ تریلیون دالری برای مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اجرا 
کند. وی همچنین انجام واکسیناسیون گسترده 
و استفاده از ماسک را توصیه کرده است با این 
حال به نظر می رسد سیاسی کاری های گذشته 
و مالحظات و جدال های نهان و آشکار کنونی، 
همچنان بر مدیریت همه گیری کووید-۱۹ در 

این کشور سایه انداخته است.

چهره روز 

نمای روز

اردوغــان پس از دریافت دوز دوم واکسن کرونا، 
برای نشان دادن سالمتی اش، در مراسم افتتاحیه 
ورزشگاه ازمیر حاضر شد و با »آلپای اوزاالن« مربی 

فوتبال ترکیه ای به پنالتی زنی پرداخت.

صف خودروها برای دریافت آب رایگان در شهر 
هیوستون مرکز ایالت تگزاس آمریکا. تگزاس به 
دلیل توفان زمستانی با مشکل قطعی آب و برق 

خانگی روبه روست./ رویترز

نیم میلیون، قربانی سیاسی کاری 
فائوچی: اختالفات سیاسی به مرگ نیم میلیون مبتالی کرونا در آمریکا دامن زد 

امپراتوری تجاری ترامپ در کاخ سفید! 
دونالدترامپ در دوران4ساله ریاست جمهوری 1.6 میلیارد دالر پول درآورده است 
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اخراج مسافر ماسک نزن و بزن بوی »مدیری« بدی!
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اعتراض آبی ها به آشفتگی مدیریتی

این روزهــا هــواداران استقالل از وضعیت تیم شان 
راضی نیستند و این دلخوری را به شکل های مختلف 
نشان می دهند. روز گذشته هم آن ها در برابر مجلس 
تجمع و به اوضاع این باشگاه اعتراض کردند. در این 
تجمع، هــواداران علیه وزیر ورزش و مدیران باشگاه 
استقالل شعار می دادند، آن ها معتقدند وزیر ورزش، 
هوای پرسپولیس را دارد. البته بیشتر از شعار علیه وزیر 
ورزش از محمود فکری  می خواستند تا استعفا کند. البته 
هواداران پرسپولیس هم مدیران ورزش را به مخالفت با 
پرسپولیس متهم می کنند. کاربری نوشت: »به نظرم باید 
مدیران ورزش صدای هوادارهای استقالل رو هم بشنون 
و توی تیم کمتر دخالت کنن.« کاربر دیگری نوشت: »این 
جور تجمع ها غیر از این که تمرکز تیم رو به هم بریزه هیچ 
فایده ای نداره.« کاربری هم نوشت: »تا وقتی باشگاه ها 

دولتی باشن همین آش و همین کاسه است.«
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پرتگاه نظام طبقاتی آموزش!

تصویری از محل گذر دانش آموزان در کوهستان جلزاب، 
میانکوی شرقی لرستان منتشر شد که نشان می داد هنوز 
دانش آموزانی هستند که برای رسیدن به مدرسه از 
مسیرهای صعب العبور و خطرناک عبور می کنند. کاربران 
به این  تصویر واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »در 
همین سرزمین که بچه ها این گونه با رنج به مدرسه می 
روند، مدارسی تاسیس شده اند با پانسیون مطالعاتی، 
کافی شاپ، مشاوره دایمی و محیط مطالعه الکچری برای بچه 
پولدارها.« کاربر دیگری نوشت: »این عکس، تصویری 
ناب از پرتگاه نظام تبعیض آمیز و طبقاتی آموزش در کشور 
ما رو نشون می ده.« کاربری هم نوشت: » کاش مسئوالن 
منطقه یا خیران مدرسه ساز برای بهتر شدن وضع مدرسه 
بچه های این منطقه آستین باال بزنند تا دیگر شاهد همچین 

صحنه هایی نباشیم.«

 

  2.4     M   views 

اخراج مسافر ماسک نزن از هواپیما

در حالی که بارها گفته شده استفاده از ماسک در اماکن 
عمومی اجباری است اما بازهم یک مسافر در پرواز قشم 
دو روز پیش حضور داشته که حاضر به استفاده از ماسک 
نبوده تا این که او را مجبور به ترک هواپیما می کنند. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص 
گفته: »یکی از مسافران در پرواز حاضر به استفاده از 
ماسک نبوده به همین دلیل خلبان پس از پیاده کردن 
مسافر، به پرواز اقدام کرده است.« کاربری نوشت: »این 
فرد نه تنها باید برای رعایت نکردن پروتکل ها جریمه بشه 
که به خاطر ایجاد تاخیر در پرواز هم باید جریمش کنن.« 
کاربری هم نوشت: »من موندم که چطور بعضی ها حاضرن 
حتی به قیمت به خطر انداختن جون خودشون و دیگران 

روی جهل شون پا فشاری کنن.«
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آسمانی شدن دومین پرستار باردار

هنوز چند روز از درگذشت یک پرستار باردار به دلیل 
کرونا نگذشته بود که خبر رسید یک پرستار دیگر هم 
به همین دلیل جان خود را از دست داد. سازمان نظام 
پرستاری اعالم کرد که »فرانک داوودی« پرستار باردار 
بیمارستان شهید مدنی کرج به دلیل ابتال به کرونا آسمانی 
شد و نوزاد نارس او نیز هم اکنون در بخش مراقبت 
های ویژه نوزادان بستری است. مسئول روابط عمومی 
بیمارستان شهید مدنی در این باره گفت: »این مدافع 
سالمت، به علت وخامت حال به یکی از بیمارستان های 
تهران انتقال داده شد اما تالش پزشکان برای نجات وی 
بی نتیجه ماند.« کاربری نوشت: »من شنیدم که حضور 
پرستارهای باردار توی بخش های کرونایی ممنوعه، اینا 
چرا کرونا می گیرن؟« کاربر دیگری نوشت: »می تونیم 

با ماسک زدن بیشتر مراقب جون کادر درمان باشیم.«
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گرانی یک شبه کاغذ

گرانی کاغذ در روزهای اخیر   باعث شده واکنش های 
زیادی به همراه داشته باشد. دوم اسفند قیمت هر 
بند کاغذ چاپ و تحریر 40 هزار تومان افزایش پیدا 
کرد اما روز سوم اسفند به دلیل نبود کاغذ دوباره هر 
بند کاغذ 40 هزار تومان دیگر گران شد. گفته می 
شود توقف توزیع کاغذ دولتی که با ارز 4200 وارد 
شده و همین طور کمبود واردات در این مدت باعث 
گران شدن کاغذ شده است. با این حال برخی از تجار 
کاغذ گفته اند که تا پیش از این به دلیل وجود کاغذ 
با ارز دولتی تجار توان رقابت نداشتند و کاغذ وارد 
نمی کردند به همین دلیل بعد از پایان یافتن کاغذهای 
دولتی کمبود کاغذ در کشور باعث گرانی شده است. 
هم اکنون هر بند کاغذ تحریر 590 هزار تومان است 
در حالی که در بهمن سال قبل قیمت آن کمتر از 200 

هزار تومان بود.
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بزن بوی »مدیری« بدی!

روزگذشته تصاویری از تولید عطر اختصاصی با نام 
مهران مدیری که قیمت باالیی هم دارد، منتشر شد 
که واکنش های زیادی را در پی داشت. در توضیح این 
عطر که هر 100 میلی لیتر آن 655 هزار تومان است، 
آمده: »تعاملی است میان دو هنر برجسته؛ فیلم و 
عطر. دنیایی از احساسات در تصویر و رایحه، رابطه ای 
میان چشم و بینی! فیلم و عطر هر دو لحظات را ثبت و 
خاطرات و تجربیات گذشته را دوباره زنده می کنند.« 
پیش از این هم نوید محمدزاده از عطری به نام خودش 
رونمایی کرده بود. کاربری نوشت: »فکر کنم که نوید 
محمدزاده خوب سود کرده که مهران مدیری هم تن به 
این کار داده.« کاربر دیگری نوشت: »یعنی از اونایی 
که این عطر رو می زنن بپرسی بوی چی می دی، می گن 
بوی مدیری؟!« کاربری هم نوشت: »آدما برای پول، تن 

به چه کارهایی که نمی دن.«

مصائب اپیان انپذیر 
اهـــــــواز

در حالی که  اهواز هنوز از گرفتاری فاضالب رها 
نشده و  در تب کرونا  نیز می سوزد، روز گذشته 

آب شهر اهواز به طور کلی قطع شد!

واقعا جای تاسف دارد که هر روز از مصائب 
پایان ناپذیر شهری بنویسیم که منابع 
عظیم نفتی در خود دارد و به رغم این که 
خوزستان سال هاست بیشترین سهم از 
بودجه را در بین استان ها دارد اما هنوز 
که هنوز است از نبود زیرساخت های الزم 
رنج می برد. یک روز آن قدر هوا آلوده است که نمی شود در آن 
نفس کشید، یک روز با اندکی باران فاضالب به خانه های مردم 
سرازیر می شود و امروز هم که دیگر آب ندارد. بله درست حدس 
زده اید، می خواهیم از اهواز بنویسیم که استاندارش همین چند 
روز پیش رئیس سازمان ملی استاندارد و استاندار جدید هم 
منصوب شد. روز گذشته در حالی که خوزستان در تب شیوع 
کرونا قرار داشت، خبر رسید که آب اهواز به دلیل مشکالت 
زیر ساختی قطع شد و مردم را با مشکالت زیادی همراه کرد. 
امروز می خواهیم گوشه کوتاهی از مصائب مردم خوزستان را 
بنویسیم که در هشت سال جنگ تحمیلی جانانه در خط مقدم 

کنار رزمندگان از این آب و خاک دفاع کردند.

گرد و خاک و باران های اسیدی	 
حتما یادتان هست که همین چند وقت 
پیش مردم همه یک صدا شده بودند که 
ــدارد. وجــود پاالیشگاه های  ــواز هوا ن اه
متعدد و همین طور ریزگردها باعث شده تا 
هوای شهرهای مختلف خوزستان همواره 
آلوده باشد و مردم حتی در صورت بارندگی 

از باران های اسیدی آسیب ببینند.

مشکالت زیر ساختی آب و فاضالب	 
ــد شهر فاقد  ــدود 3۵ درص ــواز ح در اه
شبکه فاضالب اســت در حالی که این 
کالن شهر دومین تولیدکننده ناخالص 
ملی کشور بعد از تهران بوده که میزان 
14.3 درصــد  ــن بخش  تولید آن در ای
است. کافی است در اهواز باران بیاید تا 
مشکالت مردم چند برابر شود. با توجه به این که فاضالب 
شهر اهواز و شهرهای جانبی به صورت سنتی به رودخانه 
کارون هدایت می شود و با توجه به کم عرض شدن رودخانه ها، 
گنجایش آن ها پایین آمده و با کمترین بارندگی، این آب ها به 
طور مستقیم وارد لوله های فاضالب و باعث می شود که آب 
از سیستم های فاضالب به همراه فاضالب وارد خیابان ها 
و منازل مردم شود. متأسفانه مسئوالن مربوط به وظایف 
مدیریت خود در این زمینه عمل نکردند که باعث مشکالت 
زیست محیطی و بهداشتی مــردم شده اســت. درگذشته 
نیز این ضعف مدیریت در بحران های فاضالب، ریزگردها و 

باران های اسیدی دیده شده بود.

نبود مسئولیت پذیری	 
فــقــدان سیستم دفــع آب هـــای سطحی در اهـــواز و برخی 
شهرهای جنوبی و خطر سیل و آب گرفتگی در پی بارش 
باران، سال هاست که برای مسئوالن روشن است اما در حالی 
که مردم خوزستان باسیل و آب گرفتگی و حتی سرازیر شدن 
فاضالب به خانه های خود دست به گریبان اند، هیچ کس در 
این شهر مسئولیتش را نمی پذیرد و مسئوالن عماًل، توپ 
را به زمین یکدیگر می اندازند. تا همین چند وقت پیش 
که شریعتی استاندار خوزستان بود می گفت حل مشکل 
فاضالب و آب گرفتگی معابر در این استان وظیفه او نیست 
و بر عهده شهرداری هاست. البته ذکر این موضوع هم بد 
نیست که بودجه های زیادی برای سامان دهی آب و فاضالب 
خوزستان در سال های اخیر تخصیص داده شده ولی همچنان 

این استان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند.

تأمین رزق و روزی مرزنشینان	 
بیکاری در کشور معضلی است که شهرهای مرزی را هم به 
خود مشغول کرده و بسیاری از استان ها به دلیل رکود و تورم 
آمار باالیی از بیکاری دارند. این رقم در استان سیستان و 
بلوچستان نسبت به بسیاری از استان ها بیشتر است. به 
همین دلیل معیشت مردم سیستان و بلوچستان به ویژه 
مناطق مرزی از جمله سراوان و گلشن را که بیش از 380 
کیلومتر مرز با پاکستان دارند به مرز وابسته کرده است. در 
این بین  قاچاق سوخت که بخشی از آن معلول این بیکاری 
است همیشه مطرح بوده که بعضا   باعث حوادث ناگوار 
و تلخی از جمله آتش گرفتن تانکر سوخت قاچاق، چپ 
کردن، درگیری با مرزبان ها و... هم می شد. به نظر برخی 
از کارشناسان به دلیل نرخ باالی بیکاری در سیستان و 
بلوچستان بعضی از افــراد به قاچاق سوخت اقــدام می 
کردند. هر چند باید حساب این افراد را از قاچاقچیان عمده 
و بزرگ سوخت جدا کرد. به همین دلیل با هدف مقابله 
با خروج غیر قانونی سرمایه کشور، جلوگیری از حوادث 
جــاده و قانونمند کــردن فــروش سوخت در نقاط مرزی 
طرحی به نام طرح »رزاق« به اجرا درآمد تا با آن مرزنشینان 
به طور قانونی بتوانند سوخت  رابه فروش برسانند و محل 
مشخصی برای عبور از مرز به آن ها اختصاص داده شد. 
این طرح از دی 98 به صورت آزمایشی برای بهره مندی 
مرزنشینان شروع شد و در استان های مرزی به ویژه در 
سیستان و بلوچستان افراد کم بضاعت و بی درآمد تا شعاع 
20 کیلومتری مرز می توانند به صورت قانونی در فروش 
سوخت سهیم شوند و معاش آن ها تامین شود. اجرای این 
طرح بر عهده وزارت کشورو تامین سوخت بر عهده شرکت 

نفت گذاشته  و مجری طرح هم سپاه انتخاب شد.

خدمت رسانی به مرزنشینان با اجرای طرح »رزاق«	 
مهران محمودی سرپرست فرمانداری گلشن در گفت و 
گو با عصر هامون درباره این طرح می گوید: »طرح رزاق 
یکی از لطف های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
به انسان های کم بضاعت و بی درآمــد در مناطق مرزی 
و به ثمر نشستن فرمایش های رهبر معظم انقالب برای 
کمک و خدمت رسانی به افــراد نیازمند جامعه است.« 
محمودی خاطر نشان کرد: »با اجرای طرح رزاق در این 
منطقه مرزی، آن نگاهی که به مردم این منطقه به عنوان 
قاچاقچی وجود داشت، برداشته شد.« پیش از این هم 
سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور در گفت و گو با ایرنا 
درباره مزیت های این طرح برای خانواده های مرزنشین 
گفته: »قاچاقچیان سوخت افراد متمکنی هستند و پول 
شان از پارو باال می رود اما کسی که مثال در کوهک سراوان 
یعنی 1000 متری نقطه صفر مرزی هیچ شغلی ندارد و 

رودخانه آن جا هم خشک شده است باید برای معیشت 
خود و زن و بچه اش چه کار کند؟ هیچ گونه آبی وجود ندارد 
و زمینی برای کشاورزی نیست. کارخانه ای وجود ندارد 
که در آن کار کنند، شرکتی نیست و معدنی وجود ندارد. 
این مردم نباید زندگی و ارتزاق کنند؟ ما می گوییم مثال هر 
هفته مقداری بنزین به آن ها سهمیه داده می شود تا بدون 
منع قانونی بتوانند آن را بفروشند و از این راه ماهی حدود 
دو تا سه میلیون به دست بیاورند تا بتوانند گذران زندگی 
کنند. در مصوبه تیر سال 99 برای هر خانوار مرزنشین 
مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر 1۵00 لیتر 

گازوئیل تعیین شد.

آثار طرح »رزاق« بر زندگی مردم	 
همان طور که گفتیم به دلیل بیکاری در استان های مرزی، 
طرحی به نام طرح رزاق برای خانواده های مرزنشینی که 
شغلی ندارند به اجرا گذاشته شد تا آن ها بتوانند تا پیدا 
کردن شغل از فروش سوخت به شکل قانونی منتفع شوند. 
با این کار، هم از قاچاق گسترده و سازمان یافته جلوگیری 
می شد و هم خانواده هایی که به دلیل بیکاری در تنگنا 
به سر می بردند منبع درآمدی به دست می آوردند.بحث 
قاچاق هم با تعیین مبادی مشخص برای گذر سوخت برها 
بیشتر قابل کنترل می شود. نماینده مردم شهرستان 
سراوان در مجلس هم درباره این طرح می گوید: »کارنامه 
سپاه پاسداران با اجرای طرح رزاق در این منطقه مطلوب 
است چرا که توانسته جمع کثیری از روستاییان به ویژه 
مرزنشینان را مشغول کار و با ایجاد مهاجرت معکوس از 

شهر به روستا حاشیه نشینی را کم کند.«

دلیل ناراحتی گروه های تروریستی	 
 اما با توجه به آن چه نوشتیم مشخص است که این طرح 
توانسته به کمک مردم منطقه بیاید و قاعدتا   مخالفانی هم 
دارد. بدیهی است که یکی از مخالفان این طرح قاچاقچیان 
عمده سوخت و کاال هستند که برای اهداف شان از مردم 
استفاده می کردند تا بتوانند اقدام به قاچاق های گسترده 
و سازمان یافته کنند و حاال با سامان دهی مبادی تبادل 
سوخت عمدتا کار آن ها با مشکالت زیادی مواجه  و غیر 
از مبادی قانونی بقیه مسیرها برای قاچاقچیان به شدت 
خطرناک شده است. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه 
داشت که گروهک های تروریستی همچون جیش الظلم با 
هرگونه رفاه مردم منطقه که باعث مثبت ترشدن نگاه آنان  
به جمهوری اسالمی شود، مشکل دارند و با آن مخالفت 
می کنند و برای برهم زدن این رفاه به دنبال تغییر نگاه 
مردم به نظام هستند و قطعا برای تغییر نگاه مثبت مردم به 
جمهوری اسالمی تمام تالش خود را می کنند تا به این طرح 

مفید شلیک  و آن را   از دور خارج کنند.

شلیک به طرح »رزاق«!

خبرهایی از تیراندازی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی 
داشت. به گفته معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، این حادثه ساعت ۸ روز دوشنبه در مرز شمسر 
شهرستان سراوان توسط سوخت برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی مأموران پاکستانی یک نفر از سوخت برها کشته 
شد و تعدادی زخمی شدند. او در ادامه دلیل این درگیری در گذرگاه قانونی برای استفاده از طرح رزاق را تحریک و فضاسازی 
گروهک تروریستی جیش الظلم برای بی اعتبار کردن و به چالش کشیدن این طرح که برای بهبود معیشت مردم منطقه در 
نظر گرفته شده مطرح کرده است. به همین دلیل امروز می خواهیم درباره این طرح و تاثیر آن بر زندگی مردم منطقه و این که 

چه کسانی مخالف آن هستند،  بیشتر بنویسیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان از تالش  جیش الظلم برای    بی اعتبار کردن طرح 
»رزاق« سخن گفته است. این طرح چیست و چه تاثیری بر بهبود معیشت مردم منطقه دارد؟
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یک توئيت

یک عکس  

 آزمــایــشــگــاه ســیــار تــســت ســریــع کــرونــا 
در دو نقطه شهر اهواز  

رسانه های جهان 

ــادورو  تی آر تــی:  م
ــور  ــهـ ــمـ ــس جـ ــيـ رئـ
ونزوئال گفت: مبارزه 
ــا به  ــا  کــرون ــت ب دولـ
تحریم های  دلــيــل 
آمریکا و اتحادیه اروپــا سخت تر شده 
است. ضرر و زیان مالی تحریم بيش 
از 30 ميليارد بوده اما با وجود این، با 
درمان رایگان، تاثيرات کووید-19 را 

با موفقيت تحت کنترل قرار داده ایم.

یــــــورونــــــیــــــوز:   
رئيس جمهور تانزانيا 
پــس از مــاه هــا انکار 
کشورش،  در  کرونا 
پذیرفت  ســرانــجــام 
ــا مــواجــه  ــرون ــران شــيــوع ک ــح ــا ب ــه  ب ک
شده اند. دولت تانزانيا از آوریل گذشته 
)اردیــبــهــشــت( فهرست مبتالیان و 
ــالم نــکــرده و  قربانيان بــه کــرونــا را اع
ماه هاست که ادعا می کند »کرونا در 
این کشور به دليل اعتقادات قوی مردم 

وجود خارجی ندارد.«

»سيداحسان قاضی زاده هاشمی« درباره  چگونگی هزینه کرد 3 هزار ميليارد منابع حاصل از افزایش 
حق السهم دولت از اپراتورها توضيحاتی ارائه کرد و به »خانه ملت« گفت:  بر اساس آن چه پيش بينی 
کرده ایم حداقل مبلغ هزار ميليارد از این 3 هزار ميليارد در قالب یک کارگروه بررسی شده و از طریق یک 
صندوق به صورت تسهيالت به گروه ها و مجموعه های بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی 
اعطا و مبلغ 2 هزار ميليارد تومان دیگر هم بين 26 مجموعه و دستگاه فرهنگی و اجتماعی توزیع  می شود.

هزار میلیارد تسهیالت برای بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی 
   

ایست مجلس به پهنای سود اپراتورها 
با مصوبه جنجالی دیروز مجلس، افزایش قیمت اینترنت در سال آینده ممنوع شد و حتی 3 هزار میلیارد نیز از سود کالن 

اپراتورها کاسته می شود. واکنش دولتی ها به این مصوبه چه بود و نمایندگان مجلس چه گفتند؟  

مصطفی عبدالهی- الیحه بودجه 1400 که تا به این جا یکی 
از جنجالی ترین الیحه ها بوده، دیروز هم با اتفاقی همراه شد 
که این بار نه فقط مدیران و مسئوالن اقتصادی، که بسياری 
ــد.   از کــاربــران فضای مجازی هم به آن واکنش نشان دادن
نمایندگان مجلس در تصویب بند)ی( تبصره 6 ماده واحده 
الیحه، دست به کاری زدند که خبرگزاری »خانه ملت« این اقدام 
را این گونه توصيف کرد: »ورود مجلس انقالبی به حياط  خلوت 

اپراتورها«.

مصوبه چه بود؟       
با مصوبه دیــروز مجلس، »اجــازه داده می شود حق االمتياز و 
حق السهم دولت از اپراتورها به ميزان 10 درصد افزایش یابد و 

به حساب درآمد عمومی واریز شود«.

وزیر ارتباطات: مصوبه مجلس اینترنت را گران می کند       
این مصوبه، قبل و بعد از تصویبش با واکنش هایی همراه شد. 
اولين واکنش را »آذری جهرمی«، قبل از بررسی موضوع در 
صحن علنی نشان داد و توئيت کرد: »اميدوارم امروز نمایندگان 
محترم مجلس با مصوبه کميسيون تلفيق، مبنی بر افزایش 
سه هزار ميليارد تومانی ماليات اپراتورها و اختصاص آن به برخی 
دستگاه ها از جمله صداوسيما برای امور نظارتی، مخالفت 
کنند. تصویب این بند باعث افزایش چشمگير قيمت بسته های 
اپراتورها خواهد شد«. ساعاتی بعد هم، »فالح جوشقانی« 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی توئيت کرد: 
»با مصوبه امــروز مجلس، قيمت اینترنت گران خواهد شد و 
توسعه اینترنت در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. درآمد 
اپراتورها مستقيما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و 
پرداخت به صداوسيما حتما با رشد قيمت اینترنت مواجه خواهد 
شد«. این توئيت بی پاسخ نماند و »مجتبی رضاخواه« عضو هيئت 
رئيسه کميسيون تلفيق پاسخ توئيتری آن را داد: »فریاد مخالفان 
شفافيت! مجلس 3000 ميليارد تومان درآمد دولت از اپراتورها 
را شفاف کرده، اما تهدید می کنند که اینترنت گران می شود! بر 
اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غيرقانونی 
است! درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم 

خواهد شد و به صداوسيما ارتباطی ندارد«. 

واکنش های کاربران       
کاربران هم واکنش های موافق و مخالفی به این ماجرا داشتند، 

از جمله:
ــای جهرمی، شما بهتر مــی دانــی که اوال خــود دولت  * آق
می خواست هزینه اینترنت را افــزایــش بدهد امــا مجلس 
ممنوع کرد. ضمن این که 26 دستگاه متولی توليد محتوا 
هستند نه فقط صداوسيما. چرا برخالف واقع فقط یک اسم 

را می نویسيد؟
 4G همين االن هم بسته ها گران است و با این که مثال اینترنت *
داریم اما اگر با دود برای  هم پيام بفرستيم سریع تر و کم هزینه تر 

است!

اپراتورها باید سهم تولیدکنندگان محتوا را بدهند        
نه مردم

در این ميان البته آن چه محل بحث و تامل است این که اگر قرار بر 
اخذ پولی در این زمينه باشد، این وجه نباید از مردم گرفته شود 
بلکه همان طور که در همه جهان اپراتورها، اپليکيشن هایی 
نظير یوتيوپ و فيسبوک برای توليدمحتوا به توليدکنندگان 
آن پرداخت هایی دارند و ترافيک موجود در فضای اینترنت به 
واسطه توليد محتوایی است که این توليدکنندگان محتوا ایجاد 

می کنند که سود سرشاری را به جيب اپراتورها و اپليکيشن ها 
سرازیر می کند لذا این پرداخت باید از سوی اپراتورها انجام شود 
همان طور که این روزها نيز دولت استراليا فيسبوک را مجبور به 
پرداخت وجه به توليدکنندگان محتوا به ویژه رسانه های محلی 

این کشور کرده است.

ممنوعیت گرانی اینترنت در بودجه ثبت شد       
در نهایت، پس از واکنش های متعدد به این موضوع، مصوبه 
نهایی مجلس این شد که : »حق االمتياز و حق السهم دولت از 
کارور)اپراتورهای( ارائه دهنده خدمات مخابراتی به ميزان ده 
درصد)%10( افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 
130404 نزد خزانه داری کل واریــز می شود و کارورهای 
)اپراتورها( ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت 

مصرفی را در سال 1400 ندارند«.
همچنين دو نماینده مجلس،  مصوبه مجلس را تا حدودی شفاف 

کردند:
*دهنوی عضو هيئت رئيسه مجلس:  مجلس در حال بررسی 
بخش درآمدی بودجه است، ممکن است 3 هزار ميليارد تومان 

مذکور برای توليد محتوا نيز درنظر گرفته نشود و برای مصارفی 
مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعا 

برای صداوسيما نيست.
* دولــت، وزارت ارتباطات و اپراتورها به هيچ وجه اجازه 

افزایش تعرفه اینترنت در سال 1400 را ندارند.
* بر اساس پيشنهاد نمایندگان، 10 درصد افزایش سهم 
دولت، در تبصره 18 بودجه برای توسعه اینترنت در مناطق 
محروم، روستاها و مناطقی که کيفيت اینترنت نامطلوب 

است، صرف می شود.
* »سيد احسان قاضی زاده« عضو کميسيون تلفيق: حاشيه 
سود خالص اپراتورها ساالنه بسيار باالست و افزایش حق سهم 
دولت از این محل درنظر گرفته شده، این به معنای افزایش 

تعرفه اینترنت نيست.
* مجلس حتی به افزایش تعرفه پيامک به یک تومان هم رأی 

نداد.
با این توضيحات، به نظر می رسد همان چيزی که انتظار می رفت 
ــت، نه از محل گــران کردن  محقق شده و افزایش سهم دول
اینترنت، که با کاهش سودهای کالن اپراتورها انجام خواهد شد. 
همچنين اظهارات دهنوی نشان می دهد که نمایندگان مجلس 
حساسيت ها نسبت به عملکرد صداوسيما را درک کرده و به 
همين دليل قاطعانه اعالم کرده اند که »اعتبار 3 هزارميلياردی 

مذکور، قطعا برای صداوسيما نيست«.

صحه بر یک مجوز جنجالی       
اما یک موضوع دیگر مجوز خطرناکی است که در این مصوبه 
بر آن صحه گذاشته شده است و آن موضوع جنجالی نظارت 
صدا و سيما بر توليد محتوا در فضای مجازی است ؛مسئله ای 
که به معنی آن است که صدا و سيما به رقبای خود در فضای 
مجازی مجوز بدهد و بر آن ها نظارت کند در حالی که این با 
اصول متعدد رقابت پذیری در تضاد است و عمال سبب حذف 
توليدکنندگان خصوصی در این عرصه خواهد شد،کما این 
که خروجی برنامه های صدا و سيما عمال مشخص است و 
باعث گرایش مخاطبان به سمت شبکه های ماهواره ای و ... 
شده است؛ لذا در این زمينه باید نهادی باالدستی همچون 
شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع 
رسيدگی و مجوز صادر کند.چرا که طبق قانون متولی فضای 
مجازی ، شورای عالی فضای مجازی است از این رو  بهتر است  

این نظارت از سوی شورا و زیر مجموعه آن انجام شود.
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 مائده کاشیان  

اخبار

لیال زارع به زودی با فیلم »زیر نور 
کم« به کارگردانی محمد پرویزی، 
روی پرده سینماها حضور خواهد 
داشت. این فیلم در سکوت خبری 
تولید شده و صابر ابر، حمیدرضا 

آذرنگ و بهناز جعفری نیز در آن بازی کرده اند.

بــرای  مشکلی  قریشی  سحر 
بــازی  و  تلویزیون  در  فعالیت 
ــدارد. مسعود  نـ در سریال ها 
ده نــمــکــی در گــفــت وگــو با 
باشگاه خبرنگاران گفته است 
که مشکل این بازیگر حل شده و حضورش در 

»دادستان« ارتباطی به من ندارد.

علی نصیریان در گفت وگو با 
میزان از خانه نشینی یک ساله 
خود خبر داده و گفته است که 
ــار، به دلیل  فــارغ از کیفیت آث
شیوع کرونا همه پیشنهادهایی 

را که داشته ، رد کرده و ترجیح می دهد در شرایط 
ایده آل کار کند.

سریال  ــوروز  نـ تیموری  یوسف 
»نوروز رنگی« به کارگردانی علی 
مسعودی را از شبکه پنج روی آنتن 
خواهد داشت. تصویربرداری این 
مجموعه کمدی در مشهد انجام 

شده و قصه آن در دهه 60 می گذرد.

چهره ها و خبر ها

نیکی کریمی روز جمعه ساعت 
16، با فیلم »بوی پیراهن یوسف« 
اثر ابراهیم حاتمی کیا در شبکه 
یک دیده می شود. این فیلم سال 
74 ساخته شد و علی نصیریان، 

جعفر دهقان و شیرین بینا در آن ایفای نقش کردند.

ــی از  ــمـ ــتـ امـــیـــرحـــســـیـــن رسـ
امـــروز بــازپــخــش ســریــال »فــوق 
کــارگــردانــی  ــه  ب لیسانسه ها« 
سروش صحت را از شبکه آی فیلم 
روی آنتن خواهد داشـــت. این 

مجموعه ساعت 21 پخش می شود و هوتن شکیبا 
و امیر کاظمی از بازیگران آن هستند.

رامین ناصرنصیر در طــول سال های فعالیت 
خود در آثار خاطره انگیز مختلفی بازی کرده و 
تجربه حضور در آثار کودک و نوجوان، کمدی و 
غیرکمدی را داشته است. او در ادامه تجربه های 
متفاوت خود، سال گذشته در سریال تاریخی 
»جشن سربرون« اثر مجتبی راعی بازی کرد و 
ــای آبــی« ساخته  به تازگی نیز در سریال »روزه
محمدرضا حاجی غالمی بازی کرده است. به 
بهانه فعالیت های تازه این بازیگر، گفت وگویی با 

او داشته ایم.

چه دالیلی برای بازی در سریال »روزهــای 	 
آبی« داشتید؟

اصلیت خانواده ما گیالنی است و دوست داشتم 
در سریالی که در این فضاست، حضور داشته 
باشم. ضمن این که ساختار اپیزودی اش جذاب 
بود، یعنی یک قصه پیوسته داریم ولی در هر اپیزود 
یک داستان مجزا اتفاق می افتد. این الگو موفق تر 
است چون تماشاگری که اتفاقی بعضی قسمت ها 
را می بیند، خط قصه را گم نمی کند که این هم 
جذاب بود. بازیگران، افرادی بودند که دوست 
داشتم با آن ها کار کنم و سریال هم کارگردان 

جوان خوبی داشت، همه این ها دخیل بود.

در سریال لهجه دارید؟	 
نه، بدون لهجه کار کردیم، چون ممکن بود فهم آن 
را برای افرادی که با  لهجه گیلکی آشنا نیستند، 
آشنایی  لهجه  با  بازیگران  همه  و  کند  سخت 
نداشتند، ممکن بود غلط ادا کنند، اما من چون 

آشنایی دارم، اندکی ته لهجه دارم.

چه نقشی را در این سریال بازی می کنید؟	 
قــصــه ســـریـــال در یـــک ِده اتـــفـــاق مــی افــتــد. 
شخصیت های مان غیر از دو شخصیت که از تهران 
می آیند، اهالی روستا هستند و من نقش معلم این 

روستا را بازی می کنم.

تجربه همبازی شدن با آقای عبدی چطور 	 
است؟

ما قبال  در سریال »شش قهرمان و نصفی« با هم 
کار کرده بودیم. آقای عبدی در ژانر کمدی یک 
بازیگر صاحب سبک هستند، صرف حضورشان 
پر از نکته و ریزه کاری است. طبیعتا برای هرکسی 
که کار کمدی انجام می دهد، حتی دیدن کارهای 
ایشان جذاب است، چه برسد به این که در مقابل 

شان بازی کند.

ــد، یک 	  ــردم از ایشان دارنـ تصویری که م
شخصیت شوخ طبع است، آیا در پشت صحنه 

هم همین طور هستند؟
بله، شوخ طبعی در ذات ایشان اســت، البته به 
این معنی نیست که وقتی جلوی دوربین می 
روند،خودشان هستند و بازی نمی کنند، اما به 

هرحال شوخ طبعی در ذات شان هم وجود دارد.

در سریال تاریخی »جشن سربرون« هم بازی 	 
کردید، تجربه بازی در این سریال که کامال با آثار 
کمدی شما متفاوت است، چطور بود و چه نقشی 

را در آن برعهده داشتید؟
نقش یــک پزشک را کــه از هــــواداران جنبش 
مشروطه در شیراز است ، بازی کردم. تجربه بازی 
در کارهای بسیار جدی و حتی تلخ را هم داشتم، 
ــرای بازیگر همیشه کــار کــردن در نقش های  ب
متفاوت و قالب های مختلف جذاب است. این 

نقش هم نسبت به نقش هایی که بازی کرده بودم، 
متفاوت بود و هم قالب آن تاریخی و جدی بود. 
آقای راعی کارگردان بسیار دقیقی هستند و با 
وسواس زیاد کار می کنند، گمان می کنم خروجی 

کار خوب شود.

شرکت در مسابقه پرمخاطب »شب های 	 
مافیا« چطور بود؟

جذاب بود. خیلی با بازی آشنا نبودم و به بهانه 
شرکت در این مسابقه، موقعیتی پیش آمد که با 
آن آشنا شوم. نمی دانم تماشای مسابقه، یعنی 
ــده ای دیگر را تماشا  ایــن که بنشینی و بــازی ع
کنی ،می تواند لذت بخش باشد یا نه، اما وقتی 
درگیرش می شوید و بازی می کنید، خود بازی 
جــذاب و هدفمند اســت. استراتژی هایی را که 
آدم ها می توانند خودشان را پشت آن پنهان کنند 
و از خودشان شخصیت متفاوتی به نمایش بگذارند 
، به آدم یاد می دهد و نکته های روان شناسی و 

جامعه شناسی دارد.

چند تجربه همکاری با آقای مدیری داشتید. 	 
به نظرتان راز محبوبیت کارهای ایشان   چیست؟
مهران مدیری آدم خاصی اســت، مولف است، 
کمدی را خیلی خوب می شناسد. البته همیشه 
کارهایش نوآورانه نبوده ، گاهی اوقــات تکرار 
کارهای قبلی خودش بوده، نه این که از دیگری 
تقلید کند. این که کمدی را می شناسد، سعی 

نمی کند تقلید کند و از درونــش می جوشد و 
کارهایش مربوط به مسائل اجتماعی اطراف 

ماست، مهم ترین راز موفقیت اش است.

نظرتان درباره استفاده ایشان از گروه جدید 	 
در ساخته های جدیدشان چیست؟

هرکار مختصات خودش را دارد. فضای جدید، 
شخصیت های جدیدی دارد، الــزامــا همیشه 
کار جدید با ترکیب َکست کارهای قبلی جور 
درنمی آید. طبیعی است که بر اساس مختصات 
کار جدید، انتخاب بازیگر انجام می شود. هر 
کارگردانی با عده ای بازیگر کار می کند که با آن ها 
راحت است و قلق و زبان یکدیگر را بهتر می فهمند 
و احتماال ترجیح اش این است که با همان آدم ها 
کار کند، اما گاهی یک پروژه نیازهای متفاوتی 
دارد و طبیعی است که کارگردان سراغ بازیگران 

متفاوت برود.

شهاب حسینی به تازگی مخالفت خود را با 	 
ساخت فصل دوم »شهرزاد« اعالم کرده است، 

نظر شما چیست؟
قصه ای که به ما دادند، تا انتها ساخته شد، در 
یک فصل ساخته نشد که بعد تصمیم بگیرند 
فصل دیگری هم بسازند. یک قصه بود که از 
همان ابتدا فیلم نامه اش آماده بود و به ما دادند 
و در سه فصل پخش شد. بنابراین تا جایی که 
می دانم، کسانی که قرارداد بستند، برای کل 
قصه ای که در سه فصل ساخته و پخش شد 
،قرارداد بستند. زمزمه هایی بود که بعد از این 
هم ادامه پیدا کند و فصل دیگری ساخته شود 
که این زمزمه ها هم هیچ وقت جدی نشد، گمان 

می کنم نظرشان درباره این موضوع بوده.

ایشان گفت چون همزمان با ساخت سریال، 	 
پخش انجام می شده، پس از استقبال مردم، 

تصمیم گرفتند ادامه سریال را بسازند.
درباره نظر ایشان نمی توانم نظری بدهم، اما تا 
جایی که می دانم، قصه ای که از ابتدا خواندم، 
همین قصه ای بود که در سه فصل ساخته و 

پخش شد.

 سلبریتی ها هم
 باالخره باید مالیات بدهند

مجلس، هنرمندان با درآمد باالی 200 میلیون 
را مشمول مالیات کرد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای ،سلبریتی های 
با درآمــد بیش از 200 میلیون تومان در سال را 

مشمول مالیات کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
بعدازظهر دیروز و در جریان بررسی جزئیات الیحه 
بودجه 1400 ،در بخش درآمدی بند الحاقی ۳ 
تبصره 6 ماده واحده را به تصویب رساندند که بر 
اساس آن، معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط 
به انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری از 
قبیل بازیگری موضوع بند )ل( ماده 1۳۹ قانون 
مالیات های مستقیم، صرفًا تا سقف دو میلیارد ریال 
در سال، قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد 
به نرخ ماده 10۵ یا ماده 1۳1 قانون مالیات های 

مستقیم مشمول مالیات می شود.
در جریان بررسی این پیشنهاد، زارع سخنگوی 
تلفیق  »کمیسیون  گفت:  تلفیق  کمیسیون 
برای اولین بار مالیات سلبریتی ها را در بودجه 
پیش بینی کرد، آن ها بر اساس قانون هر درآمدی 
داشتند، از پرداخت مالیات معاف بودند، اما ما در 
الیحه بودجه برای معافیت مالیاتی آن ها سقف 

تعیین کردیم.«
پیش از این کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی 
فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی و 
فعالیت های هنری از قبیل بازیگری را ۵ میلیارد 
ریال )۵00 میلیون تومان( در سال تعیین کرده بود 
که به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب مجلس، 

سقف معافیت مالیاتی آن ها کاهش یافت.
در سال های گذشته برخی تالش های پراکنده 
برای حذف این معافیت مالیاتی صورت گرفته بود، 
اما به نتیجه نرسیده بود. سال گذشته و در جریان 
تصویب بودجه سال ۹۹، در ابتدا معافیت مالیاتی 
فعالیت های فرهنگی و هنری فارغ از میزان درآمد 
به طور کلی حذف شد، اما کمی بعد این معافیت 

مالیاتی به بودجه بازگشت.

 ساترا: برنامه علی کریمی را 
توقیف نکردیم

معاون ساترا به خبر توقیف برنامه علی کریمی در 
فیلیمو واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، علی سعد ،معاون ساترا در توییتی 
ضمن تکذیب خبر منتشر شــده مبنی بر صادر 
نشدن مجوز در برخی از رسانه ها اعالم کرد: یک 
شنبه ۳ اسفند ماه درخواستی ازسوی فیلیمو برای 
پخش برنامه یکی از نامزدهای فدراسیون فوتبال 
به دبیرخانه ساترا وصول شد که در مسیر معمول 
برای این برنامه ها قرار دارد. این برنامه به دلیل 
ساختارحرفه ای و نمایشی در دستور کار دبیرخانه 

قرار گرفته است.
فرایند در نظر گرفته شده برای همه محتواهای 
نمایشی حرفه ای یکسان است که در خصوص 
برنامه همرفیق و سریال های »قورباغه«، »خوب، بد، 
جلف« و... طی شده و رسانه های صوتی و تصویری 
برنامه های خود را طی این فرایند منتشر کرده 
اند. در صورتی که برنامه در دسته بندی نمایشی 
حرفه ای قرار نمی گرفت، امکان پخش از صفحات 
شخصی افراد در رسانه های کاربر محور را داشت و 

به فرایند مذکور نیاز نداشت.
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صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

مشاوره حقوقی  پیک اندیشه 

پرسش: آیا از هبه می توان برای تقسیم ارث، 
پیش از فوت استفاده کــرد؟ روش انجام آن 

چگونه است؟
795 قانون مدنی در تعریف هبه  پاسخ:ماده 
)بخشش( بیان می کند: »هبه عقدی است که به 
موجب آن یک نفر مالی را مجانًا به کس دیگری 
تملیک ]واگذار[ می کند. تملیک کننده را واِهب، 
ِهب ]بر وزن مّطلع[، مالی را که  طرف دیگر را ُمَتّ
مورد هبه است عین موهوبه می گویند.« به انصراف 
از هبه نیز، به اصطالح »رجوع از هبه« گفته می شود.
هبه اصواًل قابل رجوع است. یعنی کسی که مالی را 
به دیگری بخشیده است، اصواًل می تواند به اراده 
خود از بخشش انجام شده، صرف نظر کند و مال 
مورد هبه را باز پس گیرد، مگر در موارد خاصی که 
قانون گذار هبه را غیرقابل رجوع دانسته است. 
در این موارد نمی توان از هبه رجوع کرد: 1- مال 
بخشیده شده از بین رفته باشد. 2- مال مورد هبه، 
دیگر در ملکیت دریافت کننده نبوده و به دیگری 
واگذار شده باشد. 3- واهب یا متهب فوت کرده 
باشد.  4 - پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و 
مادر مالی را بخشیده باشند.بنابراین، اگر شخصی 
مالی را به دیگری ببخشد تا زمانی که در قید حیات 
باشد، با در نظر داشتن شرایط مذکور می تواند از 
بخشش خود رجوع کند. در صورت باقی ماندن 
بر هبه، پس از فوت هر یک از طرفین، هبه دیگر 
قابل رجوع نخواهد بود و مال بخشیده شده در 
ملکیت دریافت کننده باقی خواهد ماند. طرفین و 
ورثه آن ها نیز به عنوان قائم مقام طرفین باید به این 
مالکیت احترام بگذارند.به دلیل مقررات خاص هبه 
و محدودیت هایی که در »عقد هبه« وجود دارد، برای 
تعیین تکلیف اموال پس از فوت، از عقد صلح با شرط 
ُعمری یا »صلح ُعمری« استفاده می شود. به عبارت 
دیگر، در مواردی که فردی تمایل داشته باشد تمام 
یا بخشی از اموالش پس از فوت وی، به واسطه 
تعلقات عاطفی یا روابــط ویــژه با فــردی دیگر، در 
اختیار و تملک آن دیگری قرار گیرد و از سوی دیگر 
قصد داشته باشد تا زمان فوت، اختیار و تسلط خود 
را بر اموال از دست ندهد، می توان از »صلح عمری« 
استفاده کرد. مثاًل پدری به یکی از فرزندانش عالقه 
خاصی دارد یا یکی از فرزندان مسئولیت نگهداری 
از پدر و تأمین هزینه های زندگی او را در کهولت بر 
عهده گرفته است. در چنین مواردی، پدر می تواند 
با صلح عمری، اموالش را به فرزند منتقل کند و 
حق فسخ قرارداد را نیز برای خود در نظر گیرد. به 
این ترتیب، اگر فرزند با تغییر رویه در انجام تعهدات 
خود کوتاهی کند، پدر می تواند صلح عمری را فسخ 
کند تا اموال صلح شده دوباره به مالکیت وی درآید.
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حالجیان/ نوائیان – والدت باسعادت 
امیرمؤمنان، امام علی)ع( را روز پدر 
نامیده اند؛ انتخابی نیکو و نامی بامسما 
برای چنین روزی است. آن حضرت 
به واقع پدری بزرگ برای اهل بیت خود 
و تمام امت اسالمی بود. فداکاری های 
گسترده و محبت های بی دریغ موالی 
ــه دوســتــان و حتی  ــان)ع(، ب ــی ــق ــت م
دشمنانش، همان نگاه پرمهری که آن 
وجود مقدس نسبت به همه داشت، او 
را به عنوان نماد پدری نمونه و به معنای 
کامل کلمه، پیش چشم جهانیان قرار 
مــی دهــد. امـــام)ع( هم در مقام پدر 
خانواده و هم در جایگاه پدر امت و رهبر 
جامعه اسالمی، یک الگوی کامل و 
بی نظیر است. به مناسبت فرا رسیدن 
امیرمؤمنان،  کعبه،  مــولــود  زادروز 
امام علی)ع(، در گفت وگویی با دکتر 
مهدی مجتهدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه فــردوســی مشهد و معاون 
کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین)ع(، 
به بررسی شاخص های پدرانه سیره 
آن امام همام، در دو ُبعد خانوادگی و 

اجتماعی پرداختیم.
امام علی)ع( به عنوان   
یک پدر، در خانواده ای که به عنوان 
بهترین خــانــواده تاریخ شناخته 
می شود، چه ویژگی هایی داشت؟ 
در واقــع چگونه می توان وظایف 
پدربودن را از آن چه در قالب روایات 
و به عنوان میراثی گران قدر از آن 
حضرت به دست ما رسیده است، 

احصا کرد؟
امیرمؤمنان)ع( هم از ُبعد خانوادگی و 
هم از ُبعد اجتماعی، یک پدر تمام عیار 
است. می دانیم که یکی از کنیه های 
ــت؛ برخی  آن حــضــرت، ابــوتــراب اس
از اهل عرفان، از آن جــا که انسان از 
خـــاک آفـــریـــده شـــده، ایـــن کنیه را 
کنایه ای می دانند بر این موضوع که 

امیرمؤمنان)ع( پدر این امت محسوب 
می شود و نیز، پدر بشریت. در روایت 
ــالم)ص( فرمود:  است که پیغمبر اس
ِة«)امالی  مَّ »َیا َعِليُّ َأَنا َو َأْنَت َأَبَوا َهِذِه َاْلُ
صدوق، ج1، ص657( و عرفا شاید این 
کنایه را با این روایت تفسیر کرده باشند. 
پدرانه  جایگاه  از  وقتی  بنابراین، 
امیرالمؤمنین)ع( صحبت می کنیم، 
باید توجه داشته باشیم که مفهومی 
بلند و گسترده مدنظر ماست. اما از باب 
چگونگی رفتار پدرانه امام علی)ع( با 
فرزندان، شاید یکی از مهم ترین الگوها 
و مستندات ما، نامه 31 نهج البالغه 
باشد که آن حضرت خطاب به فرزندش 
محمدحنفیه نوشت که البته برخی 
اعــتــقــاد دارنـــد ایــن نــامــه خــطــاب به 
ــت. امام  ــام حسن مجتبی)ع( اس ام
علی)ع( در این نامه مفصل، جزئیاتی 
از ضرورت های تربیت فرزند را مدنظر 
قرار می دهد؛ از جمله، شرح مراحل 
خودسازی، شتاب در تربیت فرزند، 
ضــرورت توجه به معنویات، ضرورت 
آخرت گرایی و مانند این ها که هر پدری 
باید برای تربیت فرزندانش، آن ها را 
مدنظر قرار دهد. امام)ع( نگارش این 
نامه و ارائه توصیه های تربیتی به فرزند 
را، حتی در هنگام کهولت سن ضروری 
می داند: »َاْی ُبَنیَّ ِاّنی َلّما َرَأْیُتنی َقْد 
َبَلْغُت ِسّنًا، َو َرَاْیُتنی َاْزداُد َوْهنًا اَدْرُت 
تی ِاَلْیَك، َو َاْوَرْدُت ِخصااًل ِمْنها  ِبَوِصیَّ
َقْبَل َاْن َیْعَجَل بی َاَجلی ُدوَن َاْن ُاْفِضَی 
ِاَلــْیــَك ِبما فی َنْفسی«؛ پسرم! چون 
خود را سالخورده دیدم و قوایم را رو به 
سستی مشاهده کردم، پیش از مرگ 
به وصّیتم به تو پیشدستی نمودم، و در 
آن برنامه های خوبی ثبت کردم از خوف 
این که نتوانم آن چه در خاطر دارم به تو 
برسانم. این نامه گرانسنگ، برای همه 
پدرانی که می خواهند نقش پدری خود 
را به خوبی ایفا کنند، یک سند سازنده و 

راهبردی است.
این ویژگی پدرانه در   
سیره امیرالمؤمنین)ع(، محدود 
بــه خــانــواده نیست. مــا در سیره 
ایشان هم،  اجتماعی و سیاسی 
چنین مصادیقی می بینیم. لطفًا 

دراین باره هم کمی توضیح دهید.
ــا نــامــه  ــه، مـ ــالغ ــب ــج ال ــه ــن ن ــت در م
را  مالک اشتر  به  امیرالمؤمنین)ع( 
داریم؛ برخی دوست دارند به این متن، 
فرمان بگویند، اما حقیقت آن است که 
این، یک نامه با مفاهیم بلند و انسان ساز 
است؛ نامه ای که می توان جلوه های 
رویکرد پدرانه امیرمؤمنان)ع( را نسبت 
به امت و جامعه، به عینه در آن دید؛ 
رویــکــردی که هم دلسوزانه اســت و 

هم وحدت زا. در واقع نامه امام)ع( به 
مالک اشتر را باید منشوری دانست که 
چهره واقعی یک پدر را برای امت تصویر 
می کند. امام علی)ع( می فرماید: »ُثمَّ 
ُد اْلواِلداِن ِمْن  ْد ِمْن ُاُموِرِهْم ما َیَتَفقَّ َتَفقَّ
َوَلِدِهما«؛ از مردم چنان دلجویی کن 
که گویی پدر از فرزندانش دلجویی 
می کند. امیرمؤمنان)ع( رویکرد پدرانه 
خود را نسبت به جامعه، تنها محدود به 
پیروان دیانت خاص نمی کند؛ همه 
اعضای جامعه، فرزندان او به عنوان 
ُهْم  »َفِانَّ می فرماید:  هستند؛  رهبر 
یِن، َو اِّما َنظیٌر  ا َاٌخ َلَك ِفی الدِّ ِصْنفاِن: اِمَّ
َلَك ِفی اْلَخْلِق«؛ رعیت بر دو گروه اند؛ یا 
برادر دینی تو هستند، یا انسان هایی 
مانند تو. آن گاه به مالک فرمان می دهد 

که نسبت به هر دو گروه، عدالت پیشه 
کند و چتر محبت پــدرانــه را بــر سر 
آن ها بگستراند. می توانم به روایتی 
دیگر دراین باره اشاره کنم که بتوانیم 
موضوع را مصداقی تر ارزیابی کنیم. 
امیرمؤمنان)ع( از جایی عبور می کرد؛ 
ناگهان به پیرمردی برخورد که از فرط 
ــاداری، به سائلی و گدایی رو آورده  ن
بــود. امـــام)ع( از این وضعیت سخت 
برآشفت و فرمود: این چه کاری است 
که او انجام می دهد؟ عرض کردند: 
پیرمردی مسیحی است که توانایی 
انجام کار ندارد. امام علی)ع( فرمود: 
آن گــاه که توانایی کارکردن داشت، 
او را به خدمت می گرفتید و اکنون که 
ناتوان اســت، باید گدایی کند؟ فورًا 
هزینه زندگی او را از بیت المال تأمین 
کنید. می بینیم که امام)ع( چتر محبت 
پدرانه را نه فقط بر سر مسلمانان و 
مؤمنان به دین محمدی)ص(، بلکه 
بر سر عموم ابنای بشر می گستراند. 
امیرمؤمنان)ع(  معاصران  میان  در 
کسانی بودند که خود را جزو جامعه 
اسالمی می دانستند، اما نسبت به 
مقام و جایگاه امــام علی)ع( جاهل 
بودند یا خود را به تجاهل می زدند؛ 
برخورد امام)ع( با این افراد نیز، پدرانه 
ــت. ابن ابی الحدید  و دلــســوزانــه اس
دربـــاره تحمل و نــوع برخورد پدرانه 
امام علی)ع( با دشمنانی که در برابر 
ایــشــان، در جنگ جمل صــف آرایــی 
کردند، جمله دقیقی دارد؛ می گوید: 
َحلیَمًا کِریمًا«؛ علی)ع(  »َعِلیًا کــاَن 
انسانی بردبار و بخشنده بود؛ این دو 
صفت به خوبی نگاه پدرانه او را به آحاد 
مردم، حتی کسانی که در مقابل او قرار 
گرفته بودند، نشان می دهد. این ها 
عالی ترین صفاتی است که می شود 
دربــاره رفتار پدرانه آن امام همام در 

تاریخ دید و شناخت. 

بازخوانی نامه های پدرانه امیرمؤمنان)ع( در گفت وگو با دکتر مهدی مجتهدی، استاد تاریخ اسالم

بلندای عظمت »پدری« در خانواده و جامعه بشری 

افزایش کتاب خوانی باعث رشد اعتبار علمی ایران 

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پیامی ویدئویی 
به مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی 
گفت: کتاب خوانی موجب کسب دوباره اعتبار و ارج علمی ایران در 
جهان خواهد شد. به گزارش ایبنا، محسن جوادی افزود: بحث ترویج 
کتاب خوانی یکی از اقدامات خیری است که حالت زایندگی دارد و 
خود مصدر و مبدأیی برای خیرات و سودمندی های بیشتر در آینده 
است. وی با بیان این که چالش کرونا نیز نتوانست مانع از برگزاری 
هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی کشور شود، افزود: 
شرایط کرونا توانست این رویداد را به سمت و سوی ایده های خالقانه 
و جدید ببرد. قطعا تأثیر این کار دیده خواهد شد و جامعه ایران از 
طریق کتاب خوانی، آن اعتبار و ارج علمی خود را در جهان، دوباره 

پیدا خواهد کرد.

به کتابخانه های مساجد، بی مهری نکنید

یک فعال کانون های فرهنگی مساجد 
گفت: متاسفانه امروز کتابخانه های 
مساجد، تا حــدودی مــورد بی مهری 
قرار گرفته اند و باید به فکر استفاده از 
ظرفیت خّیران برای تغییر در وضعیت 

کتابخانه ها باشیم. به گزارش ایبنا، سیدخلف حوتی نژاد که در مراسم 
تجلیل از مربیان فعال باشگاه های کتاب خوانی سخن می گفت، 
افــزود:  استفاده از ظرفیت کانون های مساجد در راستای ترویج 
کتاب خوانی، یکی از برنامه های اصلی ماست که خوشبختانه شاهد 
حضور پررنگ کانون های مساجد، در جام باشگاه های کتاب خوانی 
بوده ایم و همین موضوع باعث ترویج کتاب و کتاب خوانی در میان 

اقشار مختلف جامعه شده است.

افزایش رغبت به کتاب دیجیتال  
سالی چند دهم درصد!

کارشناسان در همایش کتاب دانشگاهی و نشر 
الکترونیک با اشاره به لزوم توسعه فضای استفاده از 
کتاب دیجیتال به سهم یک درصدی ایران از کتاب 
دیجیتال اشاره کردند و خواستار مشارکت گسترده 
ناشران، به خصوص در بخش دانشگاهی، برای 
استفاده از ظرفیت های موجود در نشر دیجیتال 
شدند. به گــزارش ایبنا، قاسم خــداوردی لــو، مدیر 
ارتباط با بخش خصوصی مرکز ملی فضای مجازی در 
این نشست گفت:  نگاهی به آمار منتشرشده جهانی 
نشان می دهد که وضعیت کتاب دیجیتال در ایران، 
در حال توسعه است، در برخی کشورهای پیشرفته، 
25 درصد مردم از کتاب دیجیتال استفاده می کنند، 
اما در ایران این آمار به زیر یک درصد رسیده است؛ 

طی سالیان قبل، این آمار شش دهم درصد بود.

کودکان فرانسوی صاحب 
کتابخانه الکترونیک شدند

به تازگی یک کتابخانه دیجیتال برای کودکان در 
فرانسه طراحی شده است که کودکان فرانسوی 
در گروه سنی 5 تا 8 سال با اشتراک ماهانه حدود 
چهار یورو می توانند از خدمات آن استفاده کنند. 
به گزارش ایبنا، هم اکنون کتابخانه های پاریس 
با سخت کوشی روی محتوای دیجیتالی خود 
کار می کنند. پیش از این 20 هزار عنوان کتاب 
دیجیتال بــرای امانت در کتابخانه های پاریس 
وجود داشت و حاال هزار و 500 عنوان نیز برای 
کودکان به آن اضافه شده است که به راحتی روی 
سایت  »storyplayr.com« قابل مشاهده و شرط 
ورود به آن هم عضویت در شبکه  کتابخانه های شهر 
پاریس است. کودکان فرانسوی برای دسترسی 
به این امکان، تنها الزم است وارد سایت و بعد به 
حساب کاربری خوانندگان کتابخانه های پاریس 

وصل شوند و کتاب مد نظر خود را انتخاب کنند.
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تست هوش هوش منطقی

با کمی دقت برای جای خالی گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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روحانی زرتشتی-مشقت-الفبای موسیقی 5.  پایتخت 
کشور قزاقستان  6. مار بزرگ-گزافه گویی- خواهش 7. 
درنگ-نقره-از هفت سین 8. خاورشناس آلمانی 9. حرف 
همراهی-طرف-لنگه در-پروردگار 10. دیروز-گفت و 
گوی اینترنتی-سود حرام 11. غالف شمشیر-فرورفتگی-

از اسامی زنان 12.  اثری از چارلز داروین

 عمودی :
1. لقب ژاپن 2 . زادگاه مارکوپولو-ضمیر فرانسوی- جانور 
ــاده-رژه 4. از طوایف  تک سلولی3.موی اسب-شتر مـ
ایرانی-ترک خفیف استخوان- گشایش در کار-نت سوم 
5. موسس سلسله سلجوقیان-گهواره 6.آموختنی لقمان- 
7. سه کیلوگرم-آبزی  دریچه هوا در کاربراتور- قامت 
باهوش-از ادات استفهام 8. پیمان-گوشواره مدیترانه9. 

مفعولی- عالمت 
اینترنتی- نقطه 

ــی  ــام ــن ــت عـــیـــد وی
ها-زینت رو 10. 
جنگل- ســلــطــان 

ــم کشور  ــدی ــام ق نـ
اتــریــش-آزاد 11. 
زبان-ساز موالنا-

بهار 12. بیماری 
گلوسیت

افقی:1. کاشف اورانوس 2. سوغات ساوه-رود شولوخف-سازمان فضایی اتحادیه 
اروپا3. بزرگ ترین جانور روی زمین-علم پزشکی-پول خرد قدیم اسپانیا 4.پایان نامه-

افقی: 1. خواننده پاپ 2. موشک-قورباغه-صحرای عربستان3. همراه اصول-
مشهدی-غربال-کلید  لر-مخفف  دختر   .4 حمام  وسایل  الستیکی-از  مرتجع 

موسیقی 5. یک سرده از تیره کاسنیان 6.  تکان-بهبودی 
از بیماری-ابر سفید 7.  زکام- آسمان-ساز کلیسا 8. دماپا 
9. دو یار هم قد-رژه-سوسن زرد-نــام آذری 10. مقابل 
زوج-باالآمدن آب دریا- حالت بیهوشی 11. واحد سنجش 

طول انگلیسی–نیرو-حبوبات  12. اتوپسی

 عمودی: 
1. پــرتــو نــگــاری 2. خــو-طــرف-مــرکــز اســتــان مرکزی 
مصدرجعلی- 4.عالمت  چاپار  3.کفش-تیکت-زنگ 
درخت انگور-واحد رستورانی-قلب 5. مویز-قوم آریایی 
6. زیرکی-جادو-عود 7. سخن صریح-سقز جویدنی-
بنوسیاه 8. گاز گندزدا-طراحی مقدماتی 9. راز-جوهر 
مرد-کدو تنبل-آش جدول نشین 10.یار کلنگ-گیاه-

ــاه پـــارچـــه ای  ــی گ
راســــــت-  .11
نشانه اسم مصدر-
حشره کش قدیمی 

12.آذریون
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هوش منطقی :   گزینه صحیح الف است. در هر ردیف، مقدارهای عددی 
حروف را جمع می کنیم، رقم دهگان عدد به دست آمده را در سمت چپ و عدد 
یکان را در سمت راست می نویسیم. برای مثال: »س« پانزدهمین حرف، »ر« 
دوازدهمین و »ح« هم هشتمین است، مجموع این اعداد می شود 35. پس 

گزینه مناسب جای خالی عدد 5 است.

تست هوش:   گزینه )د( صحیح است.

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

روابط بین اعداد و حروف داده شده را به دست 
آورید و جای خالی را پر کنید.

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

خفن استریپ:

جیب بر

عددیاب

شش رقمی: 

   738412 – 679843
   381596 – 348951

485297 - 693824

سه رقمی: 

   421 – 956 – 438
   829 – 628 – 854

625 - 937 – 769

چهار رقمی:

   9328 – 9564
   9324 – 3968
8325 - 2745

پنج رقمی: 

   42519 – 48523
   21958 – 85326

65429 – 92135
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بمب هیروشیما
اگه دوست دارید اطالعات عمومی تون زیاد بشه و 

سرگرم هم بشید با ما همراه باشید.
1. کدام حشره بیشترین طول عمر را دارد؟	 

1(موریانه              2(ملخ                     3(مورچه                    4(عنکبوت
2. کدام حیوان در هنگام خواب یک چشم خود 	 

را باز نگه می دارد؟
1(شغال                   2(جغد                              3(روباه                             4(گرگ

3. عمیق ترین دریاچه جهان کدام است؟	 
1(خزر                                                                             2(وان                 

 3(بایکال             4(تی تی کاکا
4. در بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا، نام بمبی 	 

که  روی شهر هیروشیما انداخته شد، چه بود؟
2(مرد کوچک 1(مرد چاق  
4(پسر کوچک  3(پسر چاق  

5. بهترین بازیکن جام جهانی 2006 آلمان 	 
چه کسی شد؟

1(زین الدین زیدان  2(فابیو کاناوارو
 3(میروسالو کلوزه  4(لوییس فیگو

6.  نویسنده داستان »مدیر مدرسه« کیست؟	 
1(بزرگ علوی  2(مصطفی مستور 
3(جالل آل احمد  4(سیمین دانشور

اطالعات عمومی

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

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

ی:
ض

ی ریا
باز

اطالعات عمومی:  

1.موریانه 2.گــرگ 3.بایکال 4.پسرکوچک 
5.زین الدین زیدان 6.جالل آل احمد

بــازی بــا کلمات:  ممکن 
اســـــت تــــعــــداد کــلــمــات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید ما 
در این جا فقط به تعدادی از 

آن ها اشاره کرده ایم.
چهار حرفی: دریا، البی، 

بیدل، دلبر، دلیر
پنج حرفی: دلربا، ردیاب، 
بیدار، بردیا، داربی، دریبل

شش حرفی: اردبیل
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صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در امتداد تاریکی

 بازی با سرنوشت!

دو فرزند خردسالم در حالی چشم به راه پدرشان هستند که من بعد از مرگ 
همسرم به حرف های شیرین مردی خوش گذران و دروغگو دل بستم و با 
او ازدواج کردم، در حالی که هیچ مدرکی از این ازدواج  غیررسمی ندارم و 
... زن 34ساله که مدعی بود اعتماد بی جا به صاحبکارش سرنوشت او را 
دگرگون کرده، درباره قصه تلخ زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری آبکوه مشهد گفت: 17ساله بودم که با »محمد« ازدواج کردم. او 
اگرچه کارگر ساده ساختمانی بود اما قلب رئوفی داشت و در برابر خانواده 
اش مسئولیت پذیر بود. سه سال بعد از ازدواج صاحب دختری زیبا شدم 
و زندگی شیرینی را تجربه می کردم که توفانی  وحشتناک روزگارم را به 
هم ریخت و سرنوشتم را تغییر داد. هنوز دخترم پنجمین بهار زندگی اش 
را سپری نکرده بود که همسرم از باالی داربست سقوط کرد و جان سپرد. 
باورم نمی شد اما این حادثه واقعیت داشت و من و دخترم تنها ماندیم. 
خانواده همسرم قصد داشتند حضانت دخترم را از من بگیرند اما در برابر 

التماس هایم کوتاه آمدند و من به آن ها تعهد دادم که ازدواج نکنم. 
خالصه در حالی که به سختی روزگار را می گذراندم و از دخترم مراقبت 
می کردم، روزی برای خرید به یک فروشگاه رفتم. فروشنده که مردی میان 
سال بود، وقتی فهمید همسرم را از دست داده ام، خیلی اصرار کرد که با یک 
حقوق مناسب در فروشگاه او کار کنم. مدتی بعد »ایرج« که خودش همسر و 
فرزند داشت، ادعا کرد با همسرش رابطه خوبی ندارد و همواره در حسرت 
داشتن یک زن صبور و مهربان عمرش را سپری کرده است.  او که خودش را 
شیفته اخالق من نشان می داد، آن قدر به خواستگاری از من اصرار ورزید 
که من هم به ناچار خام شدم و قبول کردم چون مشکالت مالی داشتم و هیچ 
کس در زندگی از من حمایت نمی کرد اما به خاطر تعهدی که به خانواده 
محمد داده بودم، از ایرج خواستم نام او در شناسنامه ام ثبت نشود. ایرج 
هم که منتظر چنین جمله ای بود، با خوشحالی پذیرفت و این گونه به طور 
غیررسمی با او ازدواج کردم. طولی نکشید که پسرم به دنیا آمد و رفتار ایرج 
نیز به کلی تغییر کرد. دیگر کامال به من بی اعتنایی می کرد و کمتر به منزلم 
می آمد. باالخره التماسش کردم تا حداقل هفته ای یک بار به من و فرزندش 
سری بزند. از سوی دیگر مجبور بودم پسرم را پنهان کنم تا خانواده همسر 
اولم در جریان ازدواجم قرار نگیرند. دیگر سر کار نمی رفتم و مدام محل 
سکونتم را عوض می کردم تا این که به طور ناخواسته در حالی باردار شدم 
که باز هم به دروغ ها و چرب زبانی های ایرج اعتماد کرده بودم اما او یک 
فرد خوش گذران و هوسران بود که با سرنوشتم بازی کرد.  وقتی همسر او 
را دیدم، تازه فهمیدم که او درباره رفتارهای همسرش نیز به من دروغ گفته 
است. اکنون نیز هیچ اطالعی از او ندارم و نمی دانم در کجای این شهر 
زن دیگری را فریب داده است و در حالی فرزندان خردسالم چشم انتظار 
پدرشان هستند که حتی نام من نیز در شناسنامه ایرج نیست و مدرکی هم از 
این ازدواج غیررسمی وجود ندارد ... شایان ذکر است، با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ محمدی )رئیس کالنتری آبکوه مشهد( پرونده این زن جوان 
برای بررسی های کارشناسی و اقدامات قضایی در اختیار کارشناسان زبده 

دایره مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سیدخلیل سجادپور- دسیسه کثیفی 
که با پیگیری پرونده مزاحمت تلفنی برای 
دختری جوان در کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد فاش شد، به ماجرای انتقام هولناک 
یک رقیب عشقی در خواستگاری 20 سال 

قبل گره خورد! 
به گزارش اختصاصی خراسان، چند روز قبل 
دختر 25 ساله ای وارد کالنتری طبرسی 
شمالی مشهد شد تا از یک مزاحم تلفنی 
شکایت کند. این دختر جوان ادعا کرد:مدتی 
است که مردی میان سال از دور مرا در کوچه 
و خیابان تعقیب می کند و وقتی برمی گردم 
هیچ اثری از او نمی بینم. انگار آب می شود 
و به زمین فــرو می رود! از ســوی دیگر نیز 
همزمان با این ماجرا، پیامک های عاشقانه 
با عناوینی مانند »دوستت دارم!«، »تو قلب 
منی!«، »تو وجــودم هستی!«و ... به تلفنم 
ارســال می شود که دیگر آرامــش و آسایش 
را از من گرفته است. به همین دلیل قصد 
شکایت از فرد مزاحم را دارم اما احساس می 
کنم ماجرای پیامک های عاشقانه به مردی 

ارتباط دارد که مرا تعقیب می کند و ...
گزارش خراسان حاکی است: در پی شکایت 
این دختر و با صدور دستوری از سوی سرگرد 
مهدی کسروی )رئیس کالنتری طبرسی 
شمالی( ماجرای پیامک های عاشقانه با 
کسب مجوزهای قضایی پیگیری و احضاریه 

ای به نشانی مالک تلفن همراه ارسال شد.
دو روز بعد منصوره و مــادرش وارد اتاق 
مددکاری اجتماعی شدند و منتظر ماندند 
تا مزاحم تلفنی نیز برای تکمیل پرونده به 
کالنتری بیاید. در همین هنگام دختر جوان 
که تحصیالتش را در رشته مهندسی به 
پایان رسانده و مادرش او را با افتخار »خانم 
مهندس« صــدا می زد، به بخش هایی از 
سرگذشت خود اشاره کرد و گفت: پنج ساله 
بودم که پدرم به طور ناگهانی ما را رها کرد و 

به دنبال سرنوشت خودش رفت. مادرم که 
سرپرستی من و خواهر و برادر کوچک ترم 
را به عهده گرفته بود ،فقط از ورشکستگی 
مالی پــدرم سخن می گفت ولی هیچ گاه 
پاسخ درستی به ما نداد که چرا پدرم این 
گونه و در آن شرایط سخت ما را ترک کرد! 
از همان دوران کودکی که به خاطر دارم، 
مادرم شبانه روز در خانه های مردم کار می 
کرد، زحمت می کشید و عرق می ریخت تا 
مخارج زندگی ما را تامین کند. هیچ گاه شب 
هایی را که از درد استخوان هایش تا صبح 

ناله می کرد ، فراموش 
نمی کنم ولی او صبح 
روز بعد ســرکــار می 
رفت و نمی گذاشت ما 
سختی های روزگار را 
احساس کنیم!  من و 
خواهر و برادرم قد می 
کشیدیم و چهره مادرم 
هر روز پیرتر می شد. 
مــادرم هیچ گاه برای 
خودش لباس های نو 
نمی خرید ولی هزینه 
های تحصیل ما را می 
پرداخت. به هیچ وجه 
نمی گذاشت احساس 

کمبودی داشته باشیم ، با این حال، عاطفه 
و مهر پدری تنها چیزی بود که در خانه ما 
وجود نداشت!  هنوز سخنان تلخ منصوره به 
پایان نرسیده بود که مرد میان سال در اتاق 
مددکاری را گشود و اجازه ورود خواست. 
در این هنگام، مادر منصوره مانند فردی برق 
گرفته از روی صندلی بلند شد و حیرت زده 
به مرد میان سال نگریست! گویی دهانش 
قفل شده بود و نمی توانست چیزی بگوید 
اما اشک هایش سرازیر شد. بغضی عجیب 
گلویش را می فشرد و منصوره نیز هاج و واج 

به این صحنه باورنکردنی می نگریست. 
ناگهان مــرد میان ســال سکوت غم انگیز 
اتاق را شکست و فریاد زد: »عزیزم! عزیزم! 

مرا ببخش!«
مرد میان سال روی زمین نشست و چون 
ابر بهاری اشک می ریخت. او در میان گریه 
هایش گفت: »حامد« مرا ترسانده بود! او 
می گفت خیلی از طلبکاران حکم جلب تو را 
گرفته اند، اگر فرار نکنی، باید تا آخر عمرت 
در زندان بمانی، حتی اگر پول طلبکاران را 
هم بپردازی، قانون رهایت نمی کند. او می 

گفت که هیچ کس نباید از مخفیگاهت مطلع 
شود وگرنه با کنترل خانواده ات تو را پیدا می 
کنند! و ... خالصه آن قدر در گوشم خواند 
که مجبور شدم پیشنهادش را بپذیرم و در 
حالی که نمی توانستم شما را فراموش کنم، 
به جنوب کشور رفتم و زندگی مخفیانه ای را 
شروع کردم اما در این 20 سال هیچ وقت 
نتوانستم شما را فراموش کنم! حتی یک 
شب هم بدون یادآوری چهره زیبای فرزندانم 
نخوابیدم، روزهای سختی را سپری کردم تا 
این که شش ماه قبل پزشکان تشخیص دادند 

که به بیماری سرطان مبتال شده ام و مدت 
زیادی در این دنیا زندگی نخواهم کرد. این 
بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و تصمیم 
گرفتم برای آخرین بار تو و فرزندانم را ببینم و 
بعد با خیالی آسوده بمیرم . زمانی که نشانی 
محل سکونت شما را پیدا کــردم، دخترم 
را دیدم که از خانه بیرون آمد، قلبم از تپش 
ایستاد! چه دختر زیبایی! پاهایم سست شده 
بود و قدرت راه رفتن نداشتم، بغض گلویم را 
می فشرد! با افتخار از دور نگاهش می کردم 
و این کار هر روز من شده بود اما نمی توانستم 
خــودم را به او معرفی 
کنم! به خاطر همه این 
ــج هــایــی کــه بــدون  رن
پــدر کشیده، چه می 
توانستم بگویم؟ فقط 
شماره تلفن اش را با 
ترفندی از محل کارش 
گرفتم و درد دل هایم 
را برایش بازگو کردم 
ــا ایــن کــه احضاریه  ت
کالنتری رسید و ... 
ــادر مــنــصــوره کــه تا  مـ
این لحظه فقط اشک 
هایش را پاک می کرد، 
وقتی فهمید همسرش 
در این مدت ازدواج نکرده است، سرش را 
میان دو دستش گرفت و اشک ریزان گفت: 
وای بر من، تو هم مرا ببخش! چه اشتباهی 
کردم که فریب دروغ های »حامد« را خوردم. 
»حامد« تنها تو را فریب نداد بلکه زندگی مرا 
به خاطر رقابت عشقی با تو نابود کرد. زن 
میان سال ادامه داد: 27 سال قبل که من 
دل باخته تو شدم ،»حامد« به خواستگاری 
ام آمد ولی من که دیگر قلبم را به تو باخته 
بودم ،به او پاسخ منفی دادم و با تو ازدواج 
کردم! تا این که 20 سال قبل و در همان گیر 

و دار ورشکستگی مالی که تو دیگر ما را رها 
کردی و به مکانی نامعلوم رفتی، او به سراغم 
آمد و  گفت: همسرت عاشق زن دیگری شده 
و به تو خیانت کرده است، او با زن جوانش به 
شهر دیگری رفت و هرگز بازنمی گردد! و ... 
این در حالی بود که من با کمک خانواده ام و 
فروش طالها و لوازم زندگی، همه بدهکاری 
هایت را پرداختم و رضایت شاکیان پرونده 
ات را گرفتم ولی زمانی که ماجرای خیانت 
تو را شنیدم، دیگر تالش کردم تو را فراموش 
کنم و به تربیت فرزندانم بپردازم. حاال اگرچه 
من پیر و خسته شده ام اما دو دخترت خانم 
مهندس هستند و پسرت نیز تاجری موفق 
است که فروشگاه بزرگی در شهر دارد. بعد 
از رفتن تو بارها »حامد« از من خواستگاری 
کرد و می خواست به این دلیل که تو به من 
خیانت کرده ای، با او ازدواج کنم! ولی من 
همچنان عاشق و دل باخته ات بودم و نمی 
توانستم به جز تو به زندگی با مرد دیگری 
بیندیشم! آن قدر در خانه های مردم کار 
کردم که هیچ کدام از فرزندانم طعم تلخ 

»نداری« را احساس نکنند و ...
گزارش خراسان حاکی است، منصوره که 
با شنیدن این جمالت عاشقانه در گوشه 
اتاق مددکاری اشک می ریخت، ناگهان 
خود را به آغوش پدر انداخت و فریاد زد: 
دوستت دارم! دوستت دارم پدر! پدر عزیزم! 
و... این گونه بود که دوبــاره دو دل باخته 
قدیمی بعد از گذشت 20 سال در حالی 
زندگی جدیدی را آغاز کردند که مشخص 
شد یک رقیب عشقی با دسیسه ای کثیف، 
چنین انتقام هولناکی را رقم زده است و 
بدین ترتیب مرد میان سال و همسرش که 
با دروغی ناجوانمردانه سال های جوانی 
خود را به تندباد حوادث سپرده بودند، از 
کالنتری بیرون رفتند تا مرد به مــداوای 

بیماری سرطان خود بپردازد.

انتقام هولناک رقیب عشقی! 
دسیسه کثییف که بعد از ۲۰سال فاش شد 
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 آپارتمان آماده ارزان تر از واحد
 در دست ساخت

ایسنا - برزگر، رئیس کانون انبوه سازان با بیان این 
که از سال 96 تاکنون قیمت مصالح ساختمانی 
حدود 10 برابر افزایش یافته است،اظهار کرد: با 
توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و به هم خوردن 
زنجیره عرضه و تقاضا، هم اکنون واحدهای آماده 
با قیمت به مراتب کمتر از هزینه واحدهای در حال 

ساخت به فروش می رسد.

هزینه سبد معیشت 6.9 میلیون 
تومان تعیین شد

مهر - عضو شــورای عالی کار گفت: عدد سبد 
معیشت برای سال 1400 به میزان شش میلیون 
و 89۵ هزار تومان تعیین شد. فرامرز توفیقی  
درباره  جلسه کمیت مزد شورای عالی کار، اظهار 
کرد: سبد معیشت در جلسه کمیته به میزان شش 

میلیون و 89۵ هزار تومان تعیین شد. 

 اخبار

 بازار خبر

 شاخص

رکوردداران تورم نقطه ای 
خوراکی ها در بهمن 

در شرایطی که تورم نقطه ای خوراکی ها در 
بهمن )قیمت خوراکی ها در بهمن 99 نسبت 
به بهمن 98( به 66.8 درصد رسید، برخی 
استان ها نظیر کرمانشاه، لرستان و خراسان 
رضوی، تورم بیش از 7۵ درصد را در این گروه 
از محصوالت داشته اند. کمترین نرخ تورم نقطه 
ای خوراکی ها نیز در استان های سیستان و 
بلوچستان، قم و گیالن بین ۵4.3 تا ۵8.4 

درصد ثبت شد. )آمار: منبع آمار ایران(

بازار سرمایه کشور بعد از هفت روز افت متوالی قیمت 
و شاخص ها و تضعیف حجم معامالت و  نقدشوندگی 
سهام، دیروز وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. به 
نحوی که با وجود سرخ پوشی شاخص ها متاثر از قیمت 
پایانی منفی، قیمت لحظه ای بسیاری از نمادها بهبود 
یافت و حتی مثبت شد و حجم معامالت هم حدودا 
دو برابر شد. به گــزارش خراسان، صف های فروش 
در برخی گروه ها برچیده و در بسیاری از گروه ها نیز 
از حجم آن کاسته شد. برخی نمادها و گــروه هایی 
که روزهــای قبل صف فــروش بودند امــروز توانستند 
به مــحــدوده مثبت برسند و بعضا صف خرید را هم 
تجربه کنند. سه گروه مهم بازار یعنی فلزی-معدنی، 
پتروشیمی و پاالیشی بیشتر  سهم های خود را سبزپوش 
دیدند. بیشترین اثر مثبت بر شاخص مربوط به سهام 
ملی مس بود که با رشد قیمت های جهانی مس این 
روزها مورد توجه معامله گران است و دیروز هم با 334 
میلیارد تومان معامله، پر تراکنش ترین سهم بازار  بود و 
صف خرید هم شد و 2.۵ هزار واحد شاخص کل را بهبود 

بخشید. البته بهبود حجم و ارزش معامالت و تغییر روند، 
محدود به بخشی از بازار بود و بسیاری از نمادهای بازار، 
به خصوص در گروه های کوچک تر، منفی و صف فروش 
ماندند. به این ترتیب شاخص ها و نماگرهای بورس و 
فرابورس هر دو منفی ماندند. شاخص کل بورس با افت 
2800 واحدی در سطح یک میلیون و 211 هزار واحد 
به کار خود پایان داد. این در حالی است که در ابتدای 
معامالت شاخص کل تا یک میلیون و 208 هزار واحد 
افت کرده بود اما به مرور توانست بخش بزرگی از افت 
خود را جبران کند. بهبود نسبی اوضاع بازار در حالی 
رخ داد که تا انتهای معامالت روز دوشنبه، وضعیت 
بورس بغرنج توصیف می شد. کاهش مدام قیمت ها 
در کنار افت حجم معامالت و نقدشوندگی انتقادهای 
بسیاری را نسبت به مدیران بازار ایجاد کرده بود. مثال 
خبری زاده کارشناس بازار در گفت وگو با مهر ضمن 
اشاره به این که 9۵ درصد سهم های بزرگ بازار قفل 
و غیرقابل معامله و فروش هستند این شرایط را نتیجه 

اعمال دامنه نوسان متقارن دانست. 

بهبود محسوس معامالت بورس با وجود سرخ پوشی شاخص ها

 سهم صنعت از تولید 13 
از مالیات 60 درصد 

گزارش مرکز پژوهشی مرتبط با سازمان برنامه و 
بودجه نشان می دهد که بیش از 60 درصــد کل 
درآمدهای مالیاتی را صنایع و کارخانه های تولیدی 
پرداخت می کنند. در واقــع، سهم مالیاتی بخش 
صنعت و معدن، تقریبًا بیش از چهار برابر سهم این 
بخش در اقتصاد است.به گزارش خراسان، گزارش 
اخیر یک مرکز پژوهشی مرتبط با سازمان برنامه 
و بودجه آمار و ارقــام جدیدی ارائــه کرده است. به 
گزارش فارس، این مرکز در گزارشی تحلیلی تبیینی 
آورده اســت: بیش از 60 درصــد کل درآمدهای 
پرداخت  تولیدی  کارخانه ای  صنایع  را  مالیاتی 
می کنند. در واقــع، سهم مالیاتی بخش صنعت و 
معدن، تقریبًا بیش از چهار برابر سهم تولیدی این 
بخش در اقتصاد است.طبق این گــزارش، بخش 
صنعت که سهم اندکی در مقایسه با خدمات، از 
کل تولید ناخالص داخلی دارد )13 درصد بدون 
احتساب بخش ساختمان، معدن و نفت(، بخش 
عمده ای از مالیات را پرداخت می کند )60 درصد( و 
بخش خدمات که ۵7 درصد اقتصاد ایران را در سال 
های اخیر تشکیل داده است، سهم مالیاتی کمتر از 

20 درصد را پوشش می دهد.

کره جنوبی آزاد سازی دارایی های 
ایران را مشروط کرد 

وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به اظهارات 
ــران مبنی بر توافق با  رئیس کل بانک مرکزی ای
سئول برای آزاد کردن دارایی های ایران تاکید کرد 
این اقدام پس از مشورت ها با آمریکا انجام خواهد 
شد. به گزارش تسنیم، یک روز پس از دیدار همتی 
با سفیر کره جنوبی در تهران و اعالم خبر توافق بر 
سر انتقال دارایی های بلوکه شده ایران، دولت این 
کشور آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران را به 
اجازه آمریکا منوط کرده است. یونهاپ نیوز به نقل 
از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی نوشت: سئول  
درباره راه های استفاده ایران از دارایی های بلوکه 
شده خود با این کشور مذاکره کرده و ایران رضایت 
خود را  درخصوص پیشنهادهای ما در این زمینه 
ابراز داشته است. وزارت خارجه کره جنوبی افزود: 
آزادسازی دارایی های ایران از طریق مشورت های ما 
با کشورهای مربوط از جمله آمریکا انجام خواهد شد.

ایالن ماسک نوسانش را از بیت کوین گرفت؟ !

در معامالت دیروز بازار ارزهای مجازی هر توکن بیت کوین با قیمت حدود 47 هزار 
و 700 دالر معامله شد که نسبت به دیروز بیش از 1۵ درصد کاهش داشت. یکی از 
مظنونان اصلی این کاهش که بزرگ ترین افت روزانه این ارز مجازی به شمار می رود، 
ایالن ماسک صاحب خودروسازی تسالست.به گزارش خراسان، منابع خبری دیروز از 
افت بی سابقه ارزش بیت کوین تا کانال 47 هزار دالر خبر دادند. رقمی که افت حداقل 
1۵ درصدی در یک روز را نشان می دهد. اگر چه پیشتر تحلیل گران  درباره تداوم روند 
صعودی بیت کوین ابراز تردید کرده بودند، اما انگشت اتهام این افت ارزش هم اینک به 
سوی صاحب خودروسازی تسال یعنی ایالن ماسک نشانه رفته است. خبرگزاری فارس 
به نقل از کوین مارکت نوشت: تعریف و تمجید حدود یک ماه پیش ایالن ماسک از بیت 
کوین و اقدام تسال در خرید 1.۵ میلیارد دالر بیت کوین خود منشأ اصلی رشد قیمت 
اخیر بود اما از روز شنبه نظر وی راجع به ارزهای مجازی تغییر کرد! و در دو موضع گیری 
اصلی خود یک بار گفت که  سرمایه گذاری در بازار جهانی ارز تنها کمی بهتر از نگه 
داشتن پول نقد است و در یک اظهارنظر دیگر تاکید کرد که به نظر می رسد قیمت 
بیت کوین بیش از حد باال رفته است. این موضع گیری های متناقض نشان می دهد 
که احتماالً ماسک از بیت  کوین نوسان گرفته است. در این باره راشاتودی در گزارشی 
نوشت: آمارها نشان می دهد که تسال از محل خرید 1.۵ میلیارد دالر بیت کوین بیش 
از یک میلیارد دالر سود کرده است. این در حالی است که در سال 2020 این شرکت 
از محل فروش خودروهای برقی خود تنها 821 میلیون دالر درآمد به دست آورده بود. 

نقره داغ مالیات گریزها در مجلس 
نمایندگان ، سلبریتی ها،اینفلو ئنسرها، انتشارات کمک درسی، خودروهای میلیاردی و خانه های لوکس را مشمول مالیات کردند 

محمد اکبری -تعیین نرخ مالیات 
ــران قیمت  واحــدهــای مسکونی گ
ــای لــوکــس و مالیات  ــودروهـ و خـ
ــتــشــارات کمک  ان و  سلبریتی هــا 
آموزشی و وارد کنندگان خودروهای 
لوکس مهم ترین مصوبات بودجه ای 
مجلس بــود.بــه گـــزارش خبرنگار 
پارلمانی خراسان، در سومین روز 
از رسیدگی به الیحه بودجه 1400 
برای  مالیات  تعیین  بهارستان  در 
خـــودروهـــای لــوکــس و خــانــه های 
الکچری از مصوبات مهم  بود. میزان 
دریافت مالیات از انواع خودروهای 
لوکس که  مجموع ارزش آن ها بیش 

از 10 میلیارد ریال باشد به شرح:
تا 1۵ میلیارد ریال یک درصد

تا 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 
1۵ میلیارد ریال 2 درصد

تا 4۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد 
30 میلیارد ریال 3 درصد

و نسبت به مازاد 4۵ میلیارد ریال 4 
درصد تعیین خواهد شد.

)با  مسکونی  واحدهای  همچنین 
احتساب عرصه و اعیان( با ارزش روز 
معادل 100 میلیارد ریال و بیشتر به 

نرخ های زیر:
نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال 

تا 1۵0 میلیارد  ریال یک در هزار
نسبت به مازاد 1۵0 میلیارد ریال تا 

2۵0 میلیارد ریال دو در هزار
نسبت به مازاد 2۵0 میلیارد ریال تا 

400 میلیارد ریال سه در هزار

نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال 
تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار

نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به 
باال پنج در هزار

مهم  مصوبات  همچنین  مجلس 
دیگری برای کاهش معافیت های 

فرارهای  از  جلوگیری  و  مالیاتی 
مالیاتی داشــت.بــراســاس مصوبه 
 – ــاری  ــج ت آزاد  مناطق  مجلس، 
صنعتی مشمول پرداخت مالیات 
بر ارزش افــزوده شدند. به موجب 
این مصوبه در سال 1400 مناطق 

آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین 
اصلی مشمول پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده خواهد بود.براساس 
مالیاتی  معافیت  مجلس،  مصوبه 
فعالیت های مربوط به انتشارات 
کمک درسی و فعالیت های هنری 
ــد و  ــذف ش ــری حـ ــگ ــازی از قــبــیــل ب
سلبریتی ها با درآمد بیش از 200 
میلیون تومان در سال و انتشارات 
ــه پــرداخــت  ــی مــلــزم ب کــمــک درسـ
مالیات شدند.همچنین بر اساس 
مصوبه امروز نمایندگان، درآمدهای 
اینفلوئنسرها دارای بیش از ۵00 
هزار دنبال کننده رسانه های کاربر 
مشمول  تبلیغات  محل  از  مــحــور 

مالیات بر درآمد خواهد بود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

جماران مدعی شد: سید ابراهیم رئیسی نایب  •
رئیس مجلس خبرگان رهبری، دعوت تعدادی از 
اعضای مجلس خبرگان برای برگزاری جلسه درباره 
انتخابات 1400 را رد کرده است. یکی از اعضای 
مجلس خبرگان در این باره گفت: در حاشیه اجالسیه 
خبرگان، حــدود 40 تــا۵0 نفر از اعضای مجلس 
خبرگان قصد برگزاری جلسه خصوصی با آیت ا... 
رئیسی درباره موضوع انتخابات 1400 را داشتند که 
آقای رئیسی به دلیل اطالع از موضوع جلسه، ضمن 
تشکر از ایشان، برگزاری این جلسه را نپذیرفته است.

انتخاب نوشت: افشانی، شهردار سابق تهران به  •
عنوان گزینه حزب اعتمادملی در انتخابات 1400 

به ناسا، نهاد اجماع ساز اصالح طلبان معرفی شد.

آرمــان ملی – صــادق زیبا کالم فعال سیاسی  •
اصالح طلب در مصاحبه با این روزنامه گفت :»به 
نظرم آقایان محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان 
و مسعود پزشکیان همه وقتشان را تلف می کنند. 
بدنه اجتماعی اصالح طلبان، هنوز تصمیم به 
مشارکت نگرفته اند. اصالح طلبانی که اصرار به 
مشارکت فعال در انتخابات دارنــد، تتمه و باقی 
مانده آبرو و حیثیت اجتماعی اصالح طلبان را با 

شرکت در انتخابات از بین می برند.«
ــی – مسیح مــهــاجــری با  • ــام جــمــهــوری اس

انتقادی تند از احمدی نژاد نوشت: »پرونده دوران 
استانداری اردبیل، پرونده های دوران شهرداری 
تهران، ضربه های هولناکی که در دوران ریاست 
جمهوری به کشور از جهات مختلف به ویژه ویران 
کردن بنیان های اخالقی، ایجاد تفرقه و نهادینه 
کردن دروغ و دغل و مواضع انحرافی فراوانی که 
در سال های بعد از ریاست جمهوری تا امروز داشته 
و دارد، همگی اسناد روشنی هستند که صالحیت 
نداشتن او را نه تنها برای ریاست جمهوری بلکه 
بــرای هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری 

اسالمی نشان می دهند.«

ویژه های خراسان  تازه های مطبوعات

بوروکراسی؛ بالی تبلت های مناطق 
محروم

در حالـی کـه پـس از شـیوع کرونـا و تعطیلـی 
مـدارس تعـدادی از ایرانیـان مقیـم خـارج از 
کشـور با همـکاری برخی مراکـز خیریـه ایرانی، 
بـرای جمـع آوری پـول و خریـد صدهـا دسـتگاه 
تبلـت بـه منظـور توزیـع در مناطـق محـروم و 
نیازمنـد در مـاه هـای گذشـته اقـدام کـرده انـد، 
گزارش یـک مقـام دولتی نشـان می دهـد مجوز 
واردات بـدون سـود بازرگانـی ایـن تجهیـزات 
رایانـه ای، همچنـان منتظـر ارسـال بـه دسـتگاه 

هـای مربـوط اسـت.

سنگ اندازی جدید بانک ها 
برای»تولید«

گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از اعضای 
ــد همچنان  اقــتــصــادی  کابینه نشان مــی ده
تــعــدادی از بانک هــا در زمینه حــل مشکالت 
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری 
ــوارد مختلف و  سنگ انــدازی می کنند و در م
ــدالل کــه مجوز  ــت ــن اس ــرح ای گــونــاگــون ، بــا ط
واحدهای تولیدی یا طرح سرمایه گــذاری، از 
طریق رده مافوق صــادر یا گــردش کار آن طی 
شــده، از پذیرش و پیگیری درخــواســت و رفع 

مشکل متقاضی خودداری می کنند.

نامه دعوت  ۲۰۸ نماینده از رئیسی 
برای کاندیداتوری

برنـا- حسـین جاللـی، نماینـده مردم رفسـنجان 
در مجلـس، در رابطـه بـا »نامـه برخـی نماینـدگان 
بـه رئیـس قـوه قضائیـه و دعـوت از او برای شـرکت 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری« گفـت: تعـداد 
امضاهـا از   20۸ نفـر عبور کرده اسـت. قرار شـده 
اسـت نیکزاد به نمایندگی از اعضـای مجلس نامه 
را خدمت او بدهد و از رئیسی دعوت به عمل آید.  

هادی محمدی – پس از یک روز 
میدان  بــا  مجلس،  در  جنجالی 
داری برخی نماینده های نزدیک 
به جریان پایداری اتفاقاتی رقم 
خــورد که به تذکر رهبری مبنی 
بر پرهیز از دو صدایی و ضرورت 
حل ایــن اختالف  انجامید. روز 
گذشته اما در اولین ساعات اجرای 
قانون مجلس و توافق ایران و آژانس 
مبنی بر توقف همه فعالیت های 
فراپادمانی ایران از جمله پروتکل 
الحاقی، موضع گیری ها و سخنان 
مقامات دولـــت و مجلس  حول 
اجرای دقیق قانون و حفظ همدلی 
و آرامش کشور می چرخید. در این 
میان امــا مقاله انتقادی حسین 
ــعــتــمــداری مــدیــرمــســئــول  شــری
روزنامه کیهان خطاب به مجلس 
و " گالیه دوستانه " وی از رفتار 
برخی نمایندگان در روز گذشته، 
توجه رسانه های زیادی را به خود 
جلب کــرد. به گــزارش خراسان، 
در ابتدای روز گذشته محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در حکمی در راستای 
فرمان رهبر انقالب برای تعامل 
با دولــت و حل اختالفات دربــاره 
نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی 
ــرای لــغــو تــحــریــم هــا، مجتبی  ــ ب
ــوری و فــریــدون عباسی  ــنـ ذوالـ
ــای کمیسیون هــای امنیت  روس
ملی و سیاست خارجی و انرژی 
مجلس را مامور تعامل با دولت با 
محوریت دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی کرد و از آن ها خواست 
ــاده 6 قانون  ــرای مـ ــ دربــــاره اج

اقــدام راهبردی برای لغو تحریم 
ها)مربوط به توقف اجرای پروتکل 
الحاقی(با جلب نظر اعضای  دو 
کمیسیون و با محوریت دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی  در تعامل 
با دولت از جمله، سازمان انرژی 
اتمی و وزارت خارجه، موضوع را 
به سرعت پیگیری کنند. از سوی 
دیــگــر،بــورل،مــســئــول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد 
ــران بــرای مــدت طوالنی به  کــه  ای
امــاغــرب  ــود  ب پایبند  تعهداتش 
تعهدات اقتصادی  اش را رعایت 
نکرد،با این حال،فرانسه، انگلیس 
و آلمان در بیانیه ای مشترک با 
اشاره ای گذرا به تفاهم تازه ایران 
و آژانس ، از تعلیق اجرای پروتکل 
ــردن بیشتر  الحاقی و محدود ک
نظارت آژانس بر فعالیت های ایران 

به شدت ابراز تاسف کردند.

گایه دوستانه حاج حسین 	 
اما جالب ترین واکنش به حسین 
ــعــتــمــداری مــدیــرمــســئــول  شــری
روزنامه کیهان اختصاص داشت. 
ــه ای  ــان ــت ــت: گــلــه دوس ــوش وی ن
میان  در  معترض  نمایندگان  از 
است! و آن این که توافق مورد اشاره 
اگــرچــه امــضــای رئیس  سازمان 

انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی 
باید می دانستند که مسئله ای با این 
اهمیت نمی تواند بدون دخالت و 
نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه 
شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر 
حق نمایندگان محترم در اعتراض 
به آن چه نا صواب تلقی کرده اند، 
اعتراض علنی، آن هم در آن حجم 
به  می توانست  بودیم  شاهد  که 
ــت بررسی  ــواس اعــتــراض و درخ
در جلسه غیر علنی منتقل شود. 
نه ایــن که مــردم عزیز کشورمان 
نا محرم باشند! بلکه از آن روی 
کــه دشــمــِن گــوش خــوابــانــیــده با 
دستاویز قــرار  دادن آن، اهمیت 
مثال زدنی دستاورد به دست آمده 
را که حاصل زحمات و هوشمندی 
خود نمایندگان محترم بوده است، 
کوچک جلوه ندهد. همزمان،هفته 
نامه نیویورکر در تحلیلی درباره 
ــد آمریکا  ــدی ــت ج ــ رویـــکـــرد دول
ــران نوشت: زمان  درخصوص ای
به نفع دولت بایدن نیست. ایران 
تا چند روز  دیگر تعطیالت سال 
جدیدش را به مدت تقریبا یک ماه 
شــروع می کند و بعد از آن نیز به 
فصل مبارزات انتخاباتی ریاست 
جمهوری که قــرار است در ژوئن 

برگزار شود، می رود. 

تشکیل کمیسیون حل اختالف هسته ای با دولت در مجلس 
 مدیر مسئول کیهان با گایه از برخی نمایندگان: توافق ایران و آژانس 

نمی تواند بدون دخالت شورای عالی امنیت تهیه شده باشد 

همدستان آمریکا در ترور سردار سلیمانی 
سرلشکر باقری: عربستان، امارات، قطر، اردن، کویت و بحرین باید به خاطر کمک 

اطاعاتی به آمریکا برای به شهادت رساندن شهید سلیمانی پاسخگو باشند 

 فرمانده کل سپاه قدس، از سالح منطق 
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت و  از این که 
می دانیم به چه زبانی با آمریکایی ها صحبت 
کنیم. سردار قاآنی همچنین گریزی هم به 
مسئله فلسطین زد و گفت که خون شهدای 
مقاومت، راه قدس را آزاد خواهد کرد.  
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پــاســداران در همایش بین المللی 
مطالبات حقوق بین المللی دفاع مقدس 
در خصوص تعامل آمریکایی ها با جمهوری 
اسالمی، تاکید کرد: »آمریکایی ها بر اساس 
عقالنیت باید دســت از دشمنی با ملت 
ما بر می داشتند چون هر تهدیدی ایجاد 
کردند به بهترین فرصت بــرای ما تبدیل 
شد. آن ها جنگ را بر ما تحمیل کردند اما 
جنگ بهترین موقعیت برای رشد ملت ما 
شد و امام خمینی )ره( به عنوان فرمانده، 
بهترین نیروها را در کوران جنگ آموزش 
داد.« سردار قاآنی در ادامه تاکید کرد: »ما 
در میدان مقاومت زبان شناس شدیم. زبان 
محرومیت، صداقت و منطق، قدرت و اقتدار 
را شناختیم و می دانیم با آمریکا که زبانی جز 
زبان زور نمی فهمد چگونه صحبت کنیم.« 
فرمانده سپاه قدس در بخش دیگری از 
سخنان خود گریزی به سیره رفتاری شهید 
حاج قاسم سلیمانی زد و گفت که مهم ترین 
سالح شهید سلیمانی، منطق و قدرت بیان 
او بود: »او شاگرد وارسته امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری بود و به خوبی با واژه 
دشمن شناسی و مظلوم شناسی صحبت 
می کرد، او با مظلومان مانند یک پدر بود 
و آن ها را در آغــوش می گرفت و در نقطه 
مقابل با قوی ترین زبان با دشمنان حرف 
ــی زد. باالترین سالح شهید سلیمانی  م
منطق و قدرت بیان بود نه سالح، او با هر 
کس با زبان خودش حرف می زد.« سردار 

قاآنی همچنین تاکید کرد خواهید دید 
خون شهدای مقاومت چگونه راه مقاومت 
) قدس( را بازخواهد کرد: »مقاومت در دنیا 
زنده است و همچنان استمرار پیدا می کند 
و خواهیم دید که خون شهدای مقاومت 
چگونه راه مقاومت را باز خواهد کرد زیرا 
پیروزی حق و  وعده الهی است.« سرلشکر 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح  نیز که یکی دیگر از سخنرانان این 
همایش بود، روایتی از نحوه ترور شهید 
سلیمانی بیان کرد: »یک مهمان خارجی 
در عراق حضور پیدا کرده است، او حامل 
پیامی بوده در پاسخ به پیغام و پیام عربستان 
سعودی به دعــوت نخست وزیــر عــراق، با 
هواپیمای غیرنظامی مسافربری و یک سفر 
علنی مشخص داشته؛ او را هدف اصابت 
قرار دادند نه با بمب معمولی، با بمبی که 
تجهیزات زرهی را با آن می زنند، این بمبی 
که به خودروی سردار سلیمانی زدند، تا 30 
سانتی متر در فوالد فرو می رود؛ این بمب را 
زدند تا بدن آن ها را تکه تکه کنند.« سرلشکر 
باقری با بیان این که ترور سردار سلیمانی 
یک جنایت آشکار و تروریسم قطعی دولتی 
است که باید محاکمه و مجازات شود، به 
پایگاه  های آمریکایی  در برخی کشورهای 
ــرد وگــفــت: کشورهای  ــاره ک منطقه اشـ
ــارات، قطر، اردن، کویت و  عربستان، ام
بحرین به خاطر کمک اطالعاتی به آمریکا 
در به شهادت رساندن سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی باید پاسخگو باشند. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تاکید 
کرد که همه این کشور ها باید پاسخگو 
باشند: »ما یک به یک به همه کشورها اسناد 
ارائه می دهیم تا نتوانند کتمان کنند که 
چگونه در این جنایت مستقیما دخالت 

کرده اند.«
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پدر، برنده اسکار نقش اول مرد زندگی ما

ی
سعید مراد

ی ها : 
ساز

صویر
ت

یک پرونده شاد و شنگول برای پدر، قهرمان زندگی  

نامه به پدری که هرگز ضایع نشد

پدرهای فامیل ما با وجود اختالف های فراوانی که در اسم، شغل، شکل، 
سایز و سایر موارد دارن، در یک مورد با هم مشترکن؛ به هیچ عنوان ضایع 
نمی شن. یعنی چی؟ یعنی همه شون از یک کنار بوی سیگاری که راننده 
تاکسی کشیده و روی لباس پسرهاشون نشسته رو از بوی سیگار واقعی 
تشخیص می دن! همه شون بلدن که چه جوری تــوی گروه ها استیکر 
اشتباه شون رو طوری پاک کنن که قبل از دو تیک، برای بقیه اعضا هم پاک 
بشه. اصال استیکر اشتباهی نمی فرستن و ممکنه فقط به جای گل های 
چشمک زن »جمعه زیبایی داشته باشین«، گیف قوی سفید »جمله زیبایی 
بود« بفرستن. همه شون جهت صحیح ماسک رو بلدن که کدوم طرفش 
بیرون و بیلبیلکش کدوم ور باشه. حتی زمانی که مدرسه ها حضوری بود، 
همه پدرهای فامیل ما می دونستن بچه هاشون کالس چندم هستن، 
اسم معلم هاشون چیه، تعداد واحدهای ترم دانشگاه شون رو بلد بودن و 
حتی می دونستن کدوم یکی از بچه هاشون ورزش، هنر و انشا داره و اگه 
دیر بیاد خونه، رفته کدوم گیم نت کال آف دیوتی زده! پدرهای فامیل ما 
عالقه خاصی به اخبار تلویزیون دارن ولی هروقت هرکس کانال رو عوض 
کنه، بازم عالقه شون رو به اون مسابقه یا سریال یا مشاعره یا حتی روش 
پخت میرزاقاسمی در وگ هشت پارچه نشون میدن و کسی نمی تونه 
حرص شون رو دربیاره. از همه عجیب تر، پدرهای فامیل ما به شدت سرشون 
تو قیمت هاست و هیچ وقت از دیدن عدد 500 روی برچسب یک شلوار دچار 
رعشه یا تعجب نمی شن و با جمله »چقدر مفته، بریم یه دوری بزنیم« خیلی 

طبیعی صحنه رو خالی می کنن.
پدرهای فامیل ما هیچ وقت ضایع نمی شن، به جز روز پدر. پدری تو فامیل ما 
نیست که از کادوی این روزش تعجب نکنه. هرقدر هم خودشون رو برای یک 
کمربند یا زیرپوش آماده کنن، بازم با دیدن یه گوشی پرچم دار نسل جدید یا 
یک جفت الستیک برای ماشین شون، یا همون کفشی که سه ساله دوست 

دارن بخرن ولی نمی خرن، جا می خورن!

ســام و خــدا قــوت، فردا 
ــدره و انصافًا االن  روز پ
از پدرها تقدیر  نخوایم 
و تشکر کنیم دیگه بعدًا 
اسکارهای  پس  بیاد،  پیش  مجالش  عمرًا 
روز پدر رو به انتخاب هیئت داوران تقدیم 

می کنیم به:
  اسکار بهترین صدای تلیک دنیا تعلق می گیره 

به صدای کلید انداختن پدر تو در خونه!
دیگر کاندیدای این بخش صدای تلیک  باز کردن 

در ترشی بود که خیلی راحت شکست خورد!
   اسکار بهترین صدای ضربه به در دنیا هم تعلق 
می گیره به لگد پدر به در خونه، وقتی تو دستش 

هندوانه است.
دیگر کاندیدای این بخش ضربه سر شهاب حسینی 

به در تو فیلم »جدایی نادر از سیمین« بود.
   اما اسکار بهترین نقش اول مرد زندگی همه ما 
تعلق می گیره به خود پدر که پررنگ ترین نقش رو 

تو زندگی ما داشت.
دیگر کاندیدای این بخش متاسفانه اون آقاهه 
هست که تلگرام رو راه انداخت و ما رو از زندگی 

انداخت!
   اسکار بهترین دیالوگ دنیا هم تعلق می گیره 
به این دیالوگ پدرها: »باشه ایشاال تا اون موقع 
جور می کنم« که هر وقت پول برای یک چیزی 
می خواستیم و پدر نداشت، این جمله رو می گفت 

اما نه نمی گفت!
در این بخش باز هم شهاب حسینی با دیالوگ »یه 
پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه« کاندیدا شد 

که این بار هم طفلکی اسکار نگرفت!
   اما اسکار بهترین کمپین دنیا تعلق می گیره به 
کمپین »بوسیدن دست پدر« و انتخاب تصویر این 

لحظه به عنوان عکس پروفایل!
دیگر کاندیدای این بخش کمپین »جاِن ما دیگه 
مختارنامه از آی فیلم پخش نکنین« بود که دیپلم 

افتخار رو گرفت!
   اما اسکار بهترین پدرهای دنیا تعلق می گیره 
به پدرهایی که در ظاهر سایه شون بــاالی سر 
بچه هاشون نبود اما کاری کردن که سایه پدر 

باالی سر بقیه بچه ها باشه.
با افتخار دیپلم افتخار و لوح زرین در این بخش 
تعلق می گیره به همه پــدرهــای زحمت کش 
و مهربان دنیا، راستی پــدرم روزت مبارک. تو 
بایرن مونیخ قلب منی، در صدر و دست نیافتنی، 

دوستت دارم.

برنامه تون برای روز پدر چیه؟
وقت کمی دارین تا برای روز پدر، بابا یا شوهر یا پدرشوهر یا پدرخانم تون رو 

غافل گیر کنین، ما برای شما یک بسته فوق العاده عالی داریم:
   به روش دوران کودکی |  درسته که ارزش هدیه روز پدر به قیمتش نیست اما قبول 
کنین که همچین جالب نیست با این قد و هیکل و سبیل تو 30 سالگی به پدرتون 
نقاشی هدیه بدین! نقاشی نهایتش تا وقتی مهد بودین جواب می داد! حاال بازم اگه 
می خواین به خاطر روز پدر برای باباتون نقاشی کنین از خودش بپرسین، چون شاید 
کاغذ دیواری رو به نقاشی ترجیح بده! رنگ روغن هم بزنین. اتاق خوابشون رو هم 

صورتی رنگ بزنین.
  به روش صدا و سیما |  دیدین تلویزیون توی اعیاد هر وقت می خواد مخاطب رو 
خوشحال کنه چی کار می کنه؟ به همون سبک یه پکیج نفیس از لورل  وهاردی و سریال 
های رضا عطاران رو   روی دی وی دی رایت کنین و بدین به پدرتون و زود محل رو ترک 

کنین تا حاجی چیزی سمتتون پرتاب نکنه!

   نامزد کردن|  االن که وقت ثبت نام شورای شهر نیست اما اگه پدرتون رو نامزد 
شورای شهرتون می کردین خیلی خوب بود. اواًل که االن همه ثبت نام می کنن، ثانیًا 

این که پدرتون تو این سن و سال امکان تجربه نوع دیگه ای از نامزدی رو نداره!
   اگه دانشجوی دانشگاه آزاد هستین فقط درستون رو بخونین تا زودتر تموم بشه، این 

بهترین هدیه برای پدر شماست.
   اگه پدرتون تو زندگی خیلی شکست خورده و به اون جایی که می خواسته نرسیده 
فقط و فقط بشینین پای حرف هاش تا براتون از روزهای خوبش بگه . از روزهایی که 

سری تو سرها داشته. کاری کنین بدونه برای شما مهمه، قهرمانه، بهترینه.
  اگه هر جا هستین، هر کسی هستین و در هرشرایطی، اون غرور لعنتی رو بذارین 
کنار، جلوی جمع، به خصوص وقتی که بچه های خودتون هم باشن تا ببینن خم بشین، 
با احترام، با حوصله، با ادب، با تواضع، پاش رو ماچ کنین و بدونین یه روز پدری پیر می 

شین، دل نازک و حساس، اون روزهاست که حال امروز پدرتون رو می فهمین و ...

روح و روان پدرها رو دریابین!

 حاال که در آستانه روز پدر قرار داریم بنده فکر کردم 
خوبه دربــاره مسائل روحی روانی پدرها بنویسم که 
مطلقا بهش توجهی نمی شه. پدرها در معرض انواع 
خطرات روحی قرار دارن اما انگار همه معتقدن پدرها 
سرکیف اند بد هم سرکیف اند فقط ادای حال بدها رو 
درمی آرن. مثال هر کی از یه نفر ناراحت می شه سریع 
مسئله رو به پدر اون ربط می ده. این چه کاریه؟ چرا 
هر چی می شه می خوای پدر یک نفر رو از یه جایی 

دربیاری؟ اصال از کجا؟
یه پدر وقتی ماشینش رو می ذاره پارکینگ هر لحظه 

باید استرس این رو داشته باشه که بچه اش بگه ماشین 
رو بده برم بیرون. بعد که ماشین رو می  ده هر لحظه 
باید منتظر باشه یه قوطی مچاله شده تحویل بگیره 
درحالی که بچه اش می گه فقط یه ذره سمت شاگرد 
خط برداشت. یا وقتی یه پدر کارت خودش رو می ده 
خونواده برن خرید، با دریافت پیامک های برداشت 
حساب تحت شدیدترین شکنجه های روحــی قرار 
می گیره. شما اپراتورها کی وقت کردین این قدر 
بی رحم بشین؟ چرا هیچ کی به اپراتور نمی گه این جور 

موقع ها نباید پیامک بده؟
یه پدر هروقت شتاب زده وارد اتاق بچه  نوجوونش می شه 
فقط باید صفحه دسکتاپ رو ببینه که پشت هم داره 

رفرش می شه. چرا هیچ فردی حاضر نیست مانیتورش 
رو به پدرها نشون بده؟ اینم خیلی عجیبه که آدم با پدر 
خودش دو دقیقه نمی تونه یه چیزی تماشا کنه چون تا 

می شینی حتما یه چیزی نشون می دن که نباید بدن.
بعد یه پدر باید به فکر پرورش استعداد همه اعضای 
خانواده باشه اما هیچ کی به استعدادهای خودش 
توجهی نمی کنه. مثال هیچ کس به استعداد پدرها 
در آواز توجهی نمی کنه. هیچ کس یه آفرین نمی گه. 
پدر مدنظر باید بره تو توالت و حموم استعدادش رو به 
اجرا دربیاره. تازه از اون جا هم که دربیاد تا دو ساعت 
هیچ کی نمی ره داخل. این خشونت علیه پدرها رو 
متوقف کنید. فقط به تنها چیزی که به نظر می رسه 
دقت شده سایز کفش داخل توالت و حمومه که به پای 

هیچ کس نمی خوره جز باباها.

علیرضا کاردار | طنزپرداز
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز



زندگیسالم
 چهارشنبه

۶  اسفند 1399
شماره1۸۲۷

ت
الم

س

2

آشپزی من 

دسر 

رولت خرما؛ دسری برای روز پدر

خستگی را با این 3 ماسک 
خانگی از چهره  بیرون کنید

 در این روزها خانم ها بیشتر درگیر خانه تکانی هستند و 
شاید کمتر وقت کنند به پوست شان برسند. برای رفع 
خستگی پوست و شاداب شدن پوست تان انواع ماسک 
وجود دارد. ماسک هایی طبیعی برای پوست خسته 
و کدر که می تواند خســتگی را از پوســت صورت شما 

بیرون  و پوست صورت تان را شاداب و سرحال کند.

بین بردن خستگی پوست صورت1 ماسک توت فرنگی و روغن بادام برای از 
این ماســک پوســت صورت را درخشــان تر می کند و 
آثار خستگی را از بین می برد. برای تهیه این ماسک، 
توت  فرنگی را له و با یک قاشق غذاخوری روغن بادام 
شیرین مخلوط کنید. روی صورت بزنید و 15 دقیقه 
به آن فرصت دهید و بعد با آب گرم بشویید. توت فرنگی 
مملو از ویتامین هایی است که برای پوست مفیدند و 

روغن بادام هم باعث لطافت پوست می شود.
پوست کدر۲ ماسک زرده تخم مرغ و عسل برای رفع 
این ماسک می تواند به راحتی سیاهی دور چشمان 
و پوســت های لــک شــده را از بیــن ببــرد. اگــر دور 
چشمان تان سیاه شده و پوست تان لک آورده و تیره 
شده، ماســکی از زرده تخم مرغ و گردو و عسل تهیه 

کنید و 10 دقیقه روی پوست تان بگذارید.
شدن پوست۳ ماسک ماست برای پاک سازی و روشن 
ماست شیرین دو تا سه قاشق غذاخوری، بلغور جو دو 

سر دو قاشق غذاخوری، عسل  یک قاشق غذاخوری
بلغور جو دو سر، آلودگی های سطحی پوست را تمیز 
و پوست را پاک ســازی و صاف می کند. ماست باعث 
نرمی پوست و یک ماده ضدباکتری طبیعی محسوب 
می شود. عسل نیز با پیدایش جوش مقابله می کند. 
داخل یک ظرف، ماست، جو دو سر و عسل را مخلوط 
کنید. هم بزنید تا کامال یکدســت شــود؛ سپس آن را 
روی پوســت صورت تان بمالید. توجه داشــته باشید 
که نباید ماســک بــا دور چشــم ها و دهان تــان تماس 
داشته باشد. اجازه دهید مواد به مدت 15 دقیقه روی 
پوست تان بماند. سپس با آب ولرم شست و شو دهید 
و پوســت را به آرامی خشــک کنید. اگــر می خواهید 
پوست تان خنک شود قبل از استفاده از ماسک آن را 

برای چند دقیقه داخل یخچال قرار دهید.

در تهیه این مطلب از سایت »salamat« کمک گرفته 
شده است

مارال مرادی 
خبرنگار

  استرس زیاد

اســترس زیــاد در محل کار یــا دانشــگاه یــا در روزهای 
پرمشــغله در خانه ،می تواند هم از نظر جســمی و هم از 
نظر روانی خسته کننده باشد. وقتی شما استرس دارید 
یا نگرانیــد، بر الگــوی خواب تــان اثر می گذارد. شــاید 
احساس خستگی کنید اما نتوانید بخوابید، یا نیمه شب 
با اضطراب و نگرانی از خواب بیدار شــوید. سعی کنید 

راه هایی برای کاهش استرس خود پیدا کنید.
  بهداشت نامناسب خواب

رعایــت بهداشــت خــواب تفــاوت بزرگــی در کیفیــت 
خواب تان ایجــاد می کند. عالیمی که نشــان می دهد، 

بهداشت خواب ندارید:
  به طور مرتب  خمیازه کشیدن

  احساس کم تحمل بودن
  خواب آلودگی طی روز

  به خواب رفتن در حالت نشسته
متخصصان توصیه می کنند  برای حفظ بهداشت خواب: 

  یک ســاعت قبل از خواب، نورهای آبی اسکرین ها را 
خاموش کنید.

  نزدیک به زمان خواب غذا نخورید.

  چند ساعت قبل از خواب کافئین مصرف نکنید.
  دیروقت غذا خوردن

دیروقت شــام خوردن یا آخر وقت ریزه خواری کردن در 
توانایی شما در به خواب رفتن و در خواب ماندن اختالل 
ایجاد می کند. وقتی شما نزدیک به زمان خواب تان غذا 
می خورید، سوخت و ساز بدن تان کند می شود و گوارش 
را دشوار می کند. درضمن، اگر چیزهایی مثل شکالت 
یا محصوالت کافئین دار مصرف کنید، باعث می شــود 
نیمه شب از خواب بیدار شوید. این موارد  باعث می شود 

صبح دیروقت از خواب بیدار شوید.
  مصرف برخی داروها

یک عامل دیگر که باعث می شــود زیاد بخوابید مصرف 
داروست. برخی داروها می تواند در خواب تان اختالل 

ایجاد کند:
  آنتی هیستامین ها

   شل کننده های عضله
  داروهای ضدافسردگی

  کورتیکواستروئیدها
  مهارکننده های بتا

اگر هر یک از این داروهای گفته شده را مصرف می کنید 

و خواب خوبی ندارید با پزشک تان این موضوع را مطرح 
کنید.

  آپنه خواب

وقتی شب بارها از خواب بیدار می شوید، عجیب نیست که 
صبح زیاد بخوابید. آپنه خواب یک اختالل خواب است 
که باعث می شود تنفس تان در خواب چندین بار متوقف 
شــود. با صدای بلند خروپف کردن و احساس خستگی 
روز بعد می تواند به این معنی باشد که آپنه خواب دارید. 

علت های آپنه خواب شامل موارد زیر است:
  اضافه وزن داشتن

  باریک بودن راه های هوایی
  سیگار کشیدن

  باال بودن سن
  گرفتگی بینی

  زیاده روی در مصرف کربوهیدرات ها

خوردن کربوهیدرات زیاد می تواند قند خون را باال ببرد 
و برای مدت کوتاهی به شــما انرژی بدهد و باعث شود 
بعد از آن احســاس خســتگی کنید. محصوالت لبنی، 
ذرت، حبوبات، مواد قندی مانند آب نبات و میوه هایی 
مانند موز و سیب پرکربوهیدرات به شمار می آیند. این 

تولید انرژی و خستگی بعد از آن، خواب را دچار اختالل  
می کند.

  افسردگی

افســردگی چیزی اســت کــه می تواند موجــب خواب 
زیاد شــود. اگر دچار افســردگی هســتید، این عارضه 
می تواند شــب ها شــما را بیدار نگه دارد و باعث شــود 
صبح تا دیروقت بخوابید. دیر شدن زمان انجام کارهای 
روزانه به دلیل تا دیر وقت  خوابیدن بیشــتر احســاس 
افســردگی به شــما می دهد و مضطرب تــان می کند. 
اگر فکر می کنید دچار افسردگی هستید، به پزشک یا 

درمانگر مراجعه کنید.
  تهویه نامناسب هوا

تهویه نامناســب هوای اتاق خواب در شــب می تواند بر 
توانایی شــما برای به خواب رفتن و صبح از خواب بیدار 
شــدن اثر بگذارد. اگــر اتــاق خواب تان گــرم و دم کرده 
باشد، شما را بیدار نگه خواهد داشت. همچنین مطمئن 
شــوید که اتاق خوابتان CO2 نداشــته باشــد. شب ها 
پنجره ها را باز یا فن را روشن کنید تا هوای اتاق خواب تان 

به گردش دربیاید.
در تهیه این مطلب از »تبیان« کمک گرفتیم

تازه ها

زیبایی

بانوان

 ابتدا قالب کره را روی حرارت ذوب و خرما را به آن اضافه می کنیم. خرما را در حال حرارت هم  
می زنیم تا به خوبی نرم و له شود. سپس آن را از روی حرارت برمی داریم و ۲ دقیقه بعد مغزهای 
پسته و گردو را به همراه خرده بیسکویت ها و دارچین به خرماها اضافه و مخلوط می کنیم. در 
این جا مخلوط ما کمی سفت می شود و جای نگرانی ندارد. به اندازه  یک پرتقال از مخلوط جدا 
و رول می کنیم. سپس آن را در ظرف حاوی پودر نارگیل می غلتانیم تا تمام آن به پودر نارگیل 
آغشته شود. سپس این رول ها را به مدت چند ساعت در داخل یخچال قرار می دهیم تا سفت 
شود. پس از سفت شدن، با یک چاقوی تیز آن ها را به شکل رولت برش می زنیم. به این ترتیب 

رولت خرمای خوشمزه و مقوی ما آماده است.

 عادت ها و عوامیل که ابعث یم شود
 صبح ها سخت بیدار شوید 

اختالل پرخوابی می تواند بر عملکرد روزانه شما تاثیر منفی 
بگذارد پس بهتر است با تغییر سبک زندگی تان آن را کنار بگذارید

خواب کافی شــبانه برای شــما الزم اســت تا عملکردهای تان چه در محل کار و چه در خانه خوب باشد اما بیش از  
حد خوابیدن شما را دچار مشکالتی می کند. این عادت، هایپرســومنیا یا اختالل پرخوابی نام دارد که به معنی 
ســاعت های بســیار طوالنی خوابیدن اســت. اگر فکر می کنید به طور افراط گونه ای به خواب نیاز دارید، باید به 
پزشــک مراجعه کنید چون اگر پرخوابی تبدیل به عادت شــود، رفع آن دشــوارتر خواهد بود. در ادامه به شــما 

می گوییم چه عادت هایی می تواند باعث پرخوابی تان شود.

سالمت

 سمعک زوال عقل را تا ۵ سال
 به تاخیر می اندازد

به گزارش روزنامه دیلــی میل، در یــک مطالعه که به 
تازگی انجام شده محققان متوجه شدند، یک سوم از 
شرکت کنندگانی که از سمعک استفاده می کردند، 
پنج سال پس از تشــخیص اختالل خفیف شناختی یا 
MCI، به زوال عقل مبتال نشده بودند. در مقابل، این 
رقم برای افرادی که از سمعک استفاده نمی کردند، 
 ،MCI تنها یک پنجم بود.اختالل خفیف شناختی یا
به مشــکالت مربوط بــه حافظــه و تفکر اشــاره دارد و 
در زندگی روزمره تداخل ایجاد نمــی کند اما ممکن 
است بعدا به زوال عقل منجر شود. به گفته محققان، 

یافته هــای مطالعه آن هــا »اولین 
گام مهــم« در جهــت حمایت از 

اقدامی برای تشویق افراد کم 
شنوا به اســتفاده از سمعک 

است. 

منبع: ایرنا

داده تصویری

 مواد الزم 
 خرمای دشتســتان 

)نوعی خرمای به هم چســبیده( : 
دو لیوان بدون هسته

 کره: 50 گرم
  خرده های درشت بیسکویت پتی بور: 

یک لیوان
 مغز گــردو و مغز 
پســته: به مقدار الزم )یکی  از آن ها هم 

کافی است(
  دارچین: یک قاشق غذاخوری

  پودر نارگیل: به مقدار کافی
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* موضوع پرونده زندگی سالم درباره »حذف سنگ  از 
سر راه لوزه« چیزی بود که چند سال پیش درباره اش 
شنیدم و نمی دونســتم خوبه برم یا نه. االنم که پرونده 

رو خوندم، نفهمیدم خوبه برم یا نه! خخخ. 
* مطلب سلبریتی های مهندس که در صفحه خانواده 
چاپ شده، جالب بود. یک بار درباره پزشک هایی هم 

که سلبریتی شدن، مطلب بزنین. ممنون
* این خانــم تل گیر گفته تــا روزی 250 هــزار تومان 
درآمــد داره، بعــدش گفته میشــه ماهــی 2 تومن! در 
صورتی کــه 250 ضربدر 30، میشــه 7 و نیم میلیون 

تومان. خیلی فاصله است بین  این اعداد.
* در صفحه ســالمت به افرادی که از االن دارند برای 
سفرهای نوروزی برنامه ریزی می کنند، هشدار بدین. 
عید امســال باید خیلی مراقب باشــیم چــون کرونای 

انگلیسی اومده.
* یکی از فامیل های ما، بچــه اش رو چند ماه پیش که 
به شــدت مشــکل داشــت و اصال غذا نمی خورد، برد 
پیش یک تل گیر، االن خوب شده.  پزشک ها گیر الکی 

میدن به این ها.
* بــا یک حســاب و کتاب سرانگشــتی، عکــس باالی 
صفحه سالمت، گران ترین عکس چاپ شده در تاریخ 
زندگی سالمه. شامل یک کیلو گوشت، یک ماهی، دو 

تا مرغ، حبوبات و ... .
* روز پدر را به همه پدرهایی که از آســایش خودشان 
می گذرند تا فرزندان شان در آرامش بیشتری باشند، 
تبریک می گویــم به خصوص پدر خــودم، جناب آقای 
از طرف زهراسادات سیدعلی مروی  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

  خطای تعمیم و نادیده گرفتن تفاوت های فردی
در رســانه های مکتــوب و مجــازی، فهرســِت ناتمامــی 
دارد؛  وجــود  شخصیت شناســی  آزمون هــای  از 
شخصیت شناســی از روی رنــگ موردعالقــه، عکــس 
پروفایل، انگشــتان پا، دست خط، بســتنی موردعالقه، 
اسم و موارِد عجیب وغریب و بی ربط دیگر. قبل از هرچیز 
باید بفهمیم اصال شــخصیت چیســت. اگر برویم ســراغ 
منابع روان شناســی، به تعداد نظریه پــردازان این حوزه 
با تعریف شــخصیت مواجه می شــویم که هرکدام بســته 
به رویکــرد علمی شــان روی جنبه های بــه خصوصی از 
شخصیت انسانی تمرکز دارند. این خود نشان می دهد با 
مفهوم پیچیده ای سروکار داریم که گنجاندنش درقالب 
یکی، دوجمله مورد توافــق در تاریخ علم روان شناســی 
ممکن نبوده است. با این همه اگر بخواهیم تعریفی ساده 
از شخصیت ارائه بدهیم، می توانیم بگوییم »سازمانی پویا 
متشکل از نظام های روانی-جســمانی که خصوصیات 
رفتــار و تفکر فرد را مشــخص می کنــد« )خالصه تعریف 

شــخصیت ازنظــر »گــوردون آلپــورت«، روان شــناس 
آمریکایی و از اولین  نظریه پردازان شــخصیت( که تحت 
تأثیر وراثت و محیط و تربیت شکل می گیرد. چنین نظام 
پیچیده ای که شــرایط اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، 
خانوادگــی و تجربیات شــخصی در آن دخیل هســتند، 
چطور ممکن است به ســادگی مثال از روی طعم بستنِی 
محبوب، قابل شناخت باشد؟ تکلیف تفاوت های فردی 
چــه می شــود؟ شــخصیت منحصربــه فــرد هرکــس که 
محصول شرایط و تجربیات خاص خود اوست، در چنین 
دســته بندی هایی کامال نادیــده گرفته می شــود؛ چون 
برای مثال فرض بر این است که هرکس در هر جای دنیا 
با هر تجربه و پیشــینه ای، اگر بســتنی شــکالتی دوست 
داشته باشد، مهربان و سخاوتمند است و اگر ترجیحش 
میوه ای باشد، یک دنده و جاه طلب! کاری هم ندارد که 
منشأ این عالقه و سلیقه کجاست؛ من رنگ آبی را دوست 
دارم چون اولین عروسکم آبی بود. اگر لباس آن عروسک 

زرد بود، آیا فرد دیگری می شدم؟

  قاعده تصادف و پیروی از جو عمومی
اما چرا بعضــی  از ما از تســت های شخصیت شناســی 
عوامانه اســتقبال می کنیم؟ یک دلیلش این است که 
لقمه آماده اند گرچه بی خاصیت و صرفا شــکم پرکن و 
الزم نیســت با خودمان کلنجار برویم. خیلی راحت تر 
است که یک نفر بهمان بگوید تو فالن ویژگی ها را داری 
تا این که خودمان رفتارهــا و خصوصیات اخالقی مان 
را بررســی کنیــم و این وســط بــه احتمال خیلــی زیاد 
بــه ویژگی هــای مذمــوم و رفتارهــای اشــتباه مان هم 
بربخوریم. به عالوه مسئولیت را هم از ما سلب می کند. 
چطور؟ خب وقتی همه طرفداران بستنی میوه  ای، یک 
دنده هستند پس کاری نمی توانم برای لجاجتم بکنم. 
دیگران باید خودشان را با من هماهنگ کنند چون به 

هرحال شــخصیت مــن این طور رقم خورده اســت. 
سوال بعدی این است که این تست ها چطور ما را 

به درست بودن شان مجاب می کنند؟ سیستم 
باور بــه ایــن آزمون هــا مشــابه فراینــد اعتقاد 

پیداکردن بــه انواع خرافه اســت. عالقه مندان 
به تست های شخصیت شناسی، آن ها را به همان 

دلیلی درست می دانند که معتقدان به فال 
قهوه و کف بینی و امثال آن در فنجان 

قهوه و کف دست، خود و آینده شان 
را جســت وجو می کننــد؛ یعنی به 

دلیل »تصــادف«! در همــه انواع 
خرافــه، فهرســتی از ویژگی هــا 

ردیف می شود که به طور تصادفی 
تعــدادی از آن هــا درســت از آب 

یک سال است که پدر و مادرم را نبوسیدم 
مسئول تست گیری از افراد مشکوک به کرونا در یک مرکز بهداشت از سختی های کارش می گوید

 
»هانیه مسرت« پرستار ازخودگذشته ای اســت که در یک مرکز بهداشت از افراد مشکوک به کرونا 
تست می گیرد. او مدرک کارشناسی پرســتاری دارد و ۱۵ سال است که صادقانه و فداکارانه به خلق 
خدا خدمت می کند. »مسرت« گفت وگویش با زندگی سالم را با این مقدمه که از ابتدای شیوع کرونا به 
شکل داوطلبانه وارد عرصه کمک به همنوعانش شده آغاز می کند و می گوید: »قبل از ورود کووید ۱9 به 
کشور در بخش اورژانس داخلی و آی سیوی یک بیمارستان مشغول خدمت بودم و هم اکنون در یکی از 
مراکز بهداشت در قسمت تست گیری از افراد مشکوک به کرونا مشغول کار هستم. بعد از شیوع کرونا 
نسبت به تمام هم میهنان احساس وظیفه می کردم و خود را موظف می دانستم که از علم و اطالعاتی که 

در این زمینه دارم متناسب با نیاز مردم استفاده کنم بنابراین االن این جا هستم.«

مهدیس مرادیان |    خبرنگار

همین کــه این ســوال در 
ذهن شما شکل گرفته که 
به جای غصه خوردن یا ... 
چطور افکارتان را مدیریت 
کنید، واقعا جــای خوشــحالی دارد و بدان 
معناست که شما آمادگی تغییر تفکر در این 
باره را در خــود به وجود آورده ایــد. در ادامه 

چند توصیه به شما داریم.

 افکارتان طبیعی است اما ...
افــکاری کــه شــما در پیامک تــان مطرح 

کردید، تــا حد زیــادی با توجه به شــرایط 
اقتصادی اخیر کشــور و افزایش نرخ ارز و 
نوسانات قیمت ملک  و  خودرو در ماه های 
اخیــر طبیعی اســت اما اگــر آن قــدر زیاد 
است که کالفه تان می کند، می تواند جزو 
خطاهــای شــناختی باشــد و زمینه خلق 
منفی و افسردگی را ایجاد کند. خطاهای 
شناختی خطاهای ذهن هستند که باعث 
نتیجه گیری های اشتباه و در نتیجه تفکر 
منفی و آزار دهنده   و برای فرد دردسر ساز 

می شوند.

افسردگی در کمین شماست
تصور کنیــد ذهن فردی مــدام درگیر 

خطاهای شناختی باشد، بعدش چه اتفاقی 
می افتد؟ فشاری که این افکار به ذهن وارد 
می کند، می تواند فرد را به سمت افسردگی 
سوق دهد. فردی که درگیر چنین خطاهایی 
اســت قطعا ذهــن آرامــی نخواهد داشــت، 
نکته ای که شما هم در پیامک تان به آن اشاره 
کرده اید. هرکــدام از ما ممکن اســت برای 
لحظه کوتاهی درگیــر این افکار شــویم اما 
اگر این مدل فکری ما شود یا به عبارت دیگر 
الگوی غالب تفکر ما شــود، در خطر ابتال به 
افســردگی قرار داریم چــون طبیعتا ذهن، 

تحمل این حجم از فشار را ندارد.

 باید افکارتان را به چالش بکشید
اگر از عهده مدیریت افکارتان برنمی آیید، باید 
به یک روان شــناس مراجعه کنید. یک روان 
شناس متخصص با تکنیک های اصالح تفکر 
به افراد کمک می کند تا خطاهای شناختی 

خود را بشناســند و آن ها 
را برطــرف کننــد. در 
صورتــی کــه درمانگــر 
شــناختی  رویکــرد  از 
اســتفاده  کنــد، فــرد را با 
خطاهــای شــناختی آشــنا 
می کند که احتمــاال به حال بد و افســردگی 
او دامــن می زند. مثــال درمانگــر از درمانجو 
می خواهــد کــه خطاهــای شــناختی مانند 
کشــکول »ای کاش ها« یا بایدهای افراطی، 
قضاوت کردن، برچسب زنی، تعمیم افراطی 
و ســایر خطاهــا را در رفتارهــا و گفتارهایش 
بشناسد و یاد بگیرد چگونه آن ها را به چالش 
بکشــد)مثال شــاید اصال در گذشــته آن قدر 
پول نداشــته اید که این کار را بکنیــد و ... ( و 
الگوهای مسموم فکری و گفتاری را از خودش 
دور کند. اما نکته این جاست که نباید فرایند 
درمان به طور کامل بــر دوش درمانگر تلقی 
شود، بلکه بخش عمده روند درمان بر عهده 
درمانجو است. درمانگر به شما اجازه می دهد 
صحبــت کنیداشــک بریزید یا خیلی ســاده 
فکر کنید. در واقــع او ذهن تــان را به چالش 

می کشد تا به دنبال پاسخ صحیح باشید.

بهتر بــود در باره 
سن، تحصیالت 
و شــغل و ســایر 
هــم  جنبه هــا 
مختصــری توضیــح می دادیــد تــا 
راهنمایی ما دقیق تر باشد. گفته اید 
کــه درخواســت خواســتگارتان   
بودنــش  شــکاک  نشــان دهنده 
اســت. از شــما می خواهم بدترین 

حالت را تصور نکنید زیرا همیشــه 
این درخواســت ها  از روی بدبینی 
نیســت. عوامل متعــدد و مختلفی 
از قبیــل شــرایط ســنی، ســبک 
فرزندپــروری خانــواده اصلــی، 
تجربیــات گذشــته، نظــر والدین، 
بلوغ یــا نرســیدن به بلــوغ فکری و 
در  نهفتــه  ترس هــای  عاطفــی، 
ناخودآگاه و .... می توانند به عنوان 

دالیل این درخواســت ها به شــمار 
بیایند. به عنوان مثال ممکن است 
این آقا با مطرح کردن این موضوع 
می خواهــد تعصب خود را به شــما 
نشان دهد به خصوص اگر در مرحله 
نوجوانی یا اوایل جوانی قرار داشته 
باشد که البته این موضوع اهمیت 
زیــادی دارد و بهتــر اســت مــورد 
بررسی بیشــتری قرار بگیرد و اگر 
چنان چه مشخص شــود علت این 
درخواست، بدبینی و بی اعتمادی 
ناشی از اختالل اســت، باید برای 

تصمیم نهایی احتیاط کنید.

شــاید عکس هایتان مناسب 
نیست

حالت دیگری که ممکن است باعث 
مطرح کــردن چنین درخواســتی 

شده باشد، این است که عکس های 
موجــود در صفحات مجازی شــما 
بــا ارزش هــا و باورهــای ایشــان 
همخوانی ندارد یا به عبارتی سلیقه 
و دیدگاه وی با شما در باره پوشش 
و مشارکت اجتماعی و سایر موارد 
مرتبط با این حوزه متفاوت اســت. 
هرچند کــه اختالف دیــدگاه بین 
افــراد طبیعــی اســت ولی اگــر دو 
طــرف توانمنــدی الزم را در زمینه 
مهارت های ارتباطی، مهارت حل 
تعارض و سایر مهارت های زندگی ،  
نداشــته باشــند ،ممکن اســت نه 
تنها به رشــد زوج هــا کمکی نکند 
بلکه باعث بروز و تشدید مشکالت 
عمــده ای هــم بشــود. بنابرایــن 
توصیه می کنم قبل از جدی شدن 
رابطه و دادن پاســخ مثبت، ضمن 

این که بررســی و تحقیقات الزم در 
خصوص مطابقت داشتن یا نداشتن 
ویژگی های ایــن آقا بــا معیارهای 
خودتان را دنبــال می کنید، حتما 
مشــاوره قبل از ازدواج را در یکی از 

مراکز مشاوره معتبر انجام دهید.

ارزیابــی هــای تــان را در همه 
جوانب داشته باشید

اگر احیانــا فرضیــه شــما مبنی بر 
وجــود شــک و بدبینــی صحیــح 
باشد ،طبیعتا این موضوع در سایر 
جنبه هــای رفتــاری ماننــد ادامــه 
تحصیل ، اشــتغال و رانندگی و ... 
هم برای شــما محدودیت هایی را 
به دنبال خواهد داشــت. بنابراین 
ســعی کنیــد در همــه جنبه هــای 
مرتبط با این دیدگاه، بررسی های 
الزم را انجــام دهیــد و نظرشــان را 
جویا شوید تا بتوانید با آگاهی کامل 

تصمیم گیری کنید.

دکتر نجمه عابدی |    روان شناس بالینی

حسین محرابی |    روان شناس و مدرس دانشگاه

مشاوره 
فردی

مشاوره 
ازدواج

مدام حسرت می خورم که چرا چند سال پیش زمین نخریدم

خواستگارم می گوید که عکس های اینستاگرامت را پاک کن، چه کنم؟

   خانواده های مــان بیشــترین 

آســیب را می بیننــد |  او  دربــاره 

سختی های کاری که در طول مدت 
یک سال بر شانه هایش بوده است 
، می گوید: »فشــار کاری که در این 
14 سال متحمل شــدم با این یک 
ســال برابری می کند. دیدن مرگ 
و میر تعداد زیــادی از هموطنان در 

طول شــیوع این بیمــاری بــر روح و روان مــن و تمامی 
همکارانــم تاثیر مخربــی گذاشته اســت. عــالوه بر آن 
نگرانی بابت آسیب خانواده های مان نیز  فشار مضاعف 
و استخوان شــکنی به ما وارد می کند. اگرچه خانواده 
مشــکلی با حضورم در بخــش پرخطر مرکز بهداشــت 
نداشــتند اما من با هیچ کدام از اعضای خانــواده ام در 
ارتباط نزدیک نیستم و حدود یک سال می شود که پدر و 
مادرم را نبوسیدم. این را هم بگویم همکارانی که دارای 
فرزند هستند از لحاظ روحی بیشتر تحت فشارند. یکی 
از همکارانم به  دلیل شــیفت های فشــرده و پی در پی و 
از ترس ابتالی فرزنــدش او را در آغوش نمی گرفت و به 
تازگی شنیده ام که پسر 11 ساله اش دچار افسردگی   

شده است«.
   ۸ ساعت بدون یک قطره آب! |  »شیفت های ما در 

کانکس مخصوص نمونه گیری، بین ۶ تا ۸ ساعت مداوم 
اســت.  لباس های محافظ که مجبور به پوشیدن شان 
هستیم بسیار دست وپاگیر اســت به خصوص در فصل 
تابستان که به  علت گرما تعریق زیاد کالفه مان می کرد 
. همچنین استفاده از عینک و ماسک چند الیه موجب 

شده تا دچار نفس تنگی شدید شوم. 
   من و همه همکارانم به کرونا مبتال شــدیم |  او در 

پاسخ به ســوالی که درباره ابتالیش 
به کرونا مطرح می کنــم ، می گوید: 
»زمانی کــه مبتــال شــدم، خــودم را 
سختگیرانه قرنطینه کردم تا کسی 
را مبتال نکنم چون در صورت ابتالی 
نزدیکان،انسان به شدت دچار عذاب 
وجدان می شود. من بیماری سختی 
داشتم که سه هفته طول کشید و   بعد 

از دو ماه بهبودی کامل پیدا کردم.«
 آقایان بیشتر می ترسیدند  |  او  درباره عکس العمل 
متفاوت مردم در زمان انجام تســت می گوید: »بیشــتر 
افرادی که در این مدت برای انجام تست آمدند، خوش 
برخورد و قدردان ما بودند. دربــاره رفتارهای متفاوت 
افراد در زمان نمونه گیری، چیزی که برایم جالب  است 
ترس آقایان از انجام تست   بود! البته کامال طبیعی است 
چون خودم تست دادم و می دانم حس خوشایندی به آدم 

دست نمی دهد و روند چندش آوری دارد .«
   مردم قدردان زحمات کادر درمان نیســتند |  او  

می گوید: »برخی از  مردم قــدردان زحمات و وقتی که 
کادر درمان می گذارند، نیستند و دل شان برای افرادی 
که در این بازه کوتاه از بین مان رفتند نمی سوزد چراکه 
اگر ذره ای احترام قائل بودند، پروتکل های بهداشتی را 
با دقت و وسواس بیشتری رعایت می کردند.«  »مسرت« 
گفت وگویش با ما را با این جمله به پایان می رساند: »با 
این که مدتی تعــداد جان باختگان ســیر نزولی به خود 
گرفته بود اما با شــروع موج جدید این بیمــاری با وجود 
خستگی زیاد، خودمان را برای عیدی وحشتناک آماده 
کردیم  با این حال با کمک مردم  امیدوارم مشکلی برای 

هموطنان مان پیش نیاید.«

مدتی است که همیشه با خودم فکر و خیال می کنم. مثال می گویم کاش 
چند سال پیش ملکی یا زمینی می خریدم و حاال گران می فروختم و با 
پولش راحت زندگی می کردم یا هر چیز دیگری که حاال گران شده. این 
موضوع بعضی وقت ها کالفه ام می کند. لطفا راهنمایــی کنید. چگونه از این افکار 

مادی راحت شوم؟

پسری به خواســتگاری من آمده که به نظرم گزینه 
خوبی برای ازدواج است. در جلسه سوم خواستگاری 
به من گفت که عکس های پروفایل و اینستاگرامت 
را پاک کن. به نظرم این رفتارش ، نشان دهنده شکاک بودنش 

است. نظر شما به عنوان مشاور چیست؟ چه کار کنم؟

بانوان
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درمی آید. از آن جایــی که قاعده احتمــال و تصادف را 
نادیــده می گیریــم، توجه مان به مــوارِد درســت جلب 
می شود و از اشتباه ها چشم پوشی می کنیم. در بسیاری 
از موارد حتی از این خطاپوشــی بزرگوارانه هم خبری 
نیســت بلکــه درنتیجــه القای دیگــران و جــو عمومی، 
چنان به خرافه ها باور پیدا می کنیم که شناخت مان از 
خود را تعلیق می کنیم و آن چه را این تســت ها و فال ها 
درباره ما می گویند، به عنوان چیزهایی که درباره خود 

نمی دانستیم، می پذیریم.

  قرض گرفتن لباس روان شناسی!
عامیانــه  تســت های  بــه  بــاور  چرایــی  تحلیــل  در 
شخصیت شناســی و بی پایه بودن آن ها، می شود دالیل 
بیشــتری ذکر کرد اما از حوصله این بحث خارج اســت. 
در پایان تنها به این توضیح اکتفا می کنیم که چطور این 
آزمون ها در رسانه های رسمی و غیررسمی، جایی برای 
خود باز کردند؟ اســتفاده از واژه »شــخصیت شناسی«، 
همان رمز موفقیتی اســت کــه کمک کرد این تســت ها 
لباس روان شناســی بپوشــند و کســی درباره درســتی 
و نادرستی شــان چندوچــون نکنــد. تولیدکننــدگان و 
مخاطبان انواع غیرمعتبر تست های شخصیت شناسی، 
می دانند که در روان شناسی علمی، برای مقاصد مختلف 
از آزمون هــای شخصیت شناســی اســتفاده می شــود؛ 
پــس گــروه اول از ایــن شــباهت لفظی، ســوء اســتفاده 
کردند و گــروه دوم هم فریبــش را خوردنــد. آزمون های 
شخصیت شناسی معتبر مثل همه انواع تست های روان 
شناسی اســتاندارد، سه مشــخصه دارند؛ اول، »روایی« 
که به معنی ســنجیدن هدفمندانه موارد آزمون اســت؛ 
دوم »پایایــی« که یعنــی آزمــون هرچندبار انجام شــود، 
نتایجش تغییر نکنــد و ســوم، »هنجار« کــه می گوید آن 
آزمون براساس فرهنگ جامعه هدف، بومی سازی شده 
است. به بیان ساده تر، این آزمون ها فاکتورهای 
تأثیرگذار بر آزمودنی شــامل سن، جنسیت و 
قومیت را درنظر می گیرند. از تعدادی سوال 
تشکیل شــده اند که مرتبط با موضوِع قابل 
سنجش هستند و این خوِد آزمودنی است که 
درباره خودش اطالعات می دهد و نه برعکس. 
درنهایت یک متخصص، نتیجه آزمون 
را تفســیر می کنــد امــا نه بــه عنواِن 
پیشــگویی غافل گیرکننده یا یک 
حکِم قطعی بلکه صرفــا درقالب 
ابــزاری کمکــی کــه درنتیجــه 
گفــت وگــوی فــرد متخصص 
بــا آزمودنــی، از داده هــای آن 

استفاده می شود.

تست 
شخصیت شنایس؛ 

کف بیین مدرن!
 چرا نباید آزمون هایی را که ادعای شخصیت شناسی

  بر اساس ویژگی های ظاهری و عالیق و ترجیحات دارند،

جدی بگیریم؟

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

چندروز پیش در یکی از خبرگزاری های مشهور، مطلبی دیدم با تیتر »واکاوی شخصیت از 
روی شکل دندان ها« که توضیح داده بود اگر دندان مثلثی دارید، نشانه فالن ویژگی های خلقی 
و شخصیتی است و اگر دندان های تان گرد است، خبر از بهمان روحیات و خصلت ها می دهد. 
این البته اولین نمونه از مطالبی نیست که ادعای شخصیت شناســی دارد؛ در روزنامه ها، 
مجالت، سایت های خبری و غیرخبری و شبکه های مجازی، مشابه چنین مطالبی به وفور پیدا می شود که بر 
اساس پژوهش و تحقیق معتبری نیستند، به همین دلیل صرفا بهانه ای شد تا آزمون های شخصیت شناسی 

را زیر ذره بین ببریم. چرا این آزمون ها طرفدار دارند و چرا نباید آن ها را بیش از حد جدی  بگیریم؟

محوری

الهه توانا|    روزنامه نگار



سحر فیروزه چی|   12ساله

 کفش  سفید خیلی زود کثیف می شود و تمیز کردنش به نظر مکافات می آید. 
عده ای کفش های کثیف شــان را هم مثل رخت چرک در  لباس شــویی می اندازند. کفش 

اما مثل لباس در آن حجم از آب و مدت طوالنِی شست وشــو طاقت نمی آورد و عمرش کوتاه 
می شــود. برای نونوار کردن کفش های تان بهتر اســت راه های دیگری را امتحان کنید؛ مثال 

مسواک بزنید! خودتان نه، کفش تان را مسواک بزنید. اگر رویه کفش تان پارچه ای است، روی 
یک مســواک کهنه که دیگر اســتفاده نمی کنید، کمی خمیر دندان بمالید و بــا حرکات دایره وار 

روی لکه ها بکشید. این کار کفش را هم مثل دندان برق می اندازد. البته راه های دیگری هم وجود 
دارد. اگر از مقاومت کفش تان مطمئن هســتید که با آب آســیب نمی بیند، آب گــرم را در یک ظرف 

کوچک با کمی پودر لباس شــویی یا لکه بر مخلوط کنید، کفش تان را داخل آن بگذارید و بعد از چند 
دقیقه بشویید. اگر لکه ای سرسختی کرد، قبل از آبکشی، روی برس یا مسواک شوینده بریزید و مستقیم 

تمیزش کنید. حواس تان باشد که قبل از شــروع تمیزکاری، باید کفی و بندهای کفش را دربیاورید. اگر 
کفش تان را با بند بشــویید، کثیفی زیر بندها تمیز نمی شــود. کفش های جیر و چرم تان را هم با همین دو 

روش می توانید تمیز کنید. با این تفاوت که به جای برس یا مســواک باید از اســفنج، ابر یا دستمال حوله ای 
استفاده کنید. رویه جیر و چرم حساس است و اگر مواظب نباشید، پوســته می شود. بعضی وقت ها نوشابه و 

ســرکه هم جواب می دهد. یکی از این دو ماده را به مخلوط آب و شــوینده تان اضافه کنید. محلول را اول روی 
قسمت کوچکی از کفش امتحان کنید. اگر نتیجه داد، همه کفش را با آن بشویید.
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 زندگی سالم
  چهارشنبه

   6 اسفند 1399    
 شماره 1۸۲۷ 

برق انداختن کتانی 

مرجان دهقان| روزنامه نگار

بزرگ ترین واقعیت تلخی که ات حاال 
ابهاش روبه رو شدی؟

خودم: هر دفعه که اشتباهی دسمت یم ره رو دوربین 
جلوی گویش.

  
مهسا فارسی | روزنامه نگار

در دنیای امــروز چیزی به اســم دورریختنــی نداریم. کافی اســت به هرچیزی که قرار اســت 
دورریخته شود، نگاهی از روی خالقیت بیندازید و به آن  فرصت زیســت دوباره بدهید. در »خودت 
بســاز« این هفته سراغ الســتیک ها رفتیم؛ الســتیک های ماشــین یا دوچرخه. اگر شــما هم به فکر 
محیط زیست هستید و طرفدار ایده های بازیافتی، می توانید با گشتن در انباری خانه ، الستیک های 

کنارافتاده را پیدا کنید و چیزهای جورواجور بسازید.

راز تراشه نیم اینچی در جمجمه ناپلئون   
یک دانشمند فرانسوی هنگام کاوش بقایای جسد ناپلئون بناپارت متوجه جسم سخت عجیبی در جمجمه او می شود 

دخترک زیبا 
آثار شما 

 پیرزن، دلش نمی  آمد از سنگ مزار پسرش جدا شود. می  خواست روزها و روزها کنار آن سنگ سفید 
بنشیند و خاک رویش را با اشــک  هایش پاک کند اما یادش آمد که دخترش گفته  بود در خانه چندنفر 
مهمان منتظرش هســتند. عصازنان و با کمر خمیده تر از همیشــه به راه افتاد. چند نفر از همســایه ها 
در  خانه اش مهمان بودند. پیرزن حواســش بود که با همه احوال پرســی کند. دخترش بالشــی پشت 
کمر او گذاشت تا راحت بنشیند اما پیرزن احساس راحتی نمی  کرد. فکرش پیش پسرش بود. ناگهان 
چشمش به دختر کوچک همســایه افتاد؛ دختری زیبا اما مریض. شــنیده  بود که دخترک چند سالی 
اســت که نمی تواند دســت و پایش را تکان بدهــد. پیرزن، چند کلمــه  ای با دخترک حــرف زد. ادب و 
لحن قشــنگ حرف زدن دختر درســت شــبیه به پســر او بود. مادر دخترک، دایم گریــه می  کرد چون 
نمی توانست پول عمل او را جور کند و دختر زیبا و با ادبش روزبه  روز ضعیف  تر می  شد. پیرزن، ناگهان 
به یاد چیزی افتاد. همیشه پول زیادی زیر فرش قایم می کرد برای روز مبادا. دور از چشم دیگران، آن 

پول را به مادر دخترک داد و احساس راحتی کرد.
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خودت بساز 

رفقا سالم!
وقتش نرسیده شوخی با هدیه جوراب برای باباها 

رو تموم کنیم؟ هم خیلی لوسه، هم باباها خالف ظاهِر عموما 

غیراحساساتی شون دل شون می گیره. پس بیاین برای پنج شنبه که 

روز پدره، به فکر یه غافلگیری حسابی باشیم. الزم نیست حتما بریم خرید، فقط 

شماره پیامک 2000999کافیه فکر کنیم که چه کارهایی می تونه بابا رو خوشحال کنه.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  به این می گن تاقچه!

الســتیک های دوچرخــه میخ شــده بــه دیــوار 
می تواند در نقش یک تاقچه فانتزی ظاهر شود. 
همان طــور کــه در تصویــر می بینیــد، اول بایــد 
چند تکه چــوب هماهنگ با قطر الســتیک تهیه 
کنید. آن ها را داخل الستیک قرار بدهید و از دو 
طرف پیچ کنید. )برای اجرای این ایده  حتما به 
کمک افــراد حرفه ای  نیاز داریــد(. می بینید که 
حتی با چیدن ماشین های اســباب بازی دوران 
کودکی تــان روی ایــن تاقچه یک ایده به شــدت 
جــذاب و هیجان انگیز برای تغییر دکوراســیون 
اتاق  پیاده کرده اید. همچنین می توانید الستیک 

را با اســپری به رنگ دلخواه درآورید و برای داخل آن یک آینه مناســب تهیه کنید. ایــن کار را می توانید به 
قاب ساز محله تان بسپارید و از دیدن نتیجه اش کیف کنید.

  الستیک ها برای نشستن

از الستیک های دورانداخته شده می توان برای 
سرهم کردن صندلی های نشیمن استفاده کرد 
که به درد اتاق یا حیاط می خورد. الستیک ها را 
رنگ کنید و داخل آن کمی شــن و ماســه بریزید 
تــا ثابت بمانــد. رویش یــک تخته بیندازیــد تا به 
پارچه تشکچه  نشیمنگاه آسیب نرسد. می بینید 
که به ســادگی طرحی خــاص از الســتیک ها را 
پیاده کرده اید که می شود با خیال راحت رویش 

استراحت کرد.

  و اما گلدان هایی خاص

آدم هرچیــزی را بخواهد دوباره اســتفاده کند، 
اول در ذهــن اش آن را به گلدان تبدیل می کند. 
پس می شود به الســتیک ها هم به چشم گلدان 
نگاه کرد؛ گلدان هایی بسیارمقاوم که فقط کافی 
است یک رنگ شاد به آن ها بزنید و در گوشه وکنار 
حیاط یا تراس جایی برای شان پیدا کنید. داخل 
الســتیک ها را با چند کیســه خاک پر کنید و در 

آن ها گیاهانی با ریشه کوتاه بکارید.

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

 از گذشته های خیلی دور، همواره ماجراهای گوناگونی 
از دیدن نور های چشمک زن در آسمان و بشقاب پرنده ها گرفته تا  
روبه رو شدن با آدم فضایی ها و دزدیده شدن توسط آن ها از طرف 

مردم گزارش می شده است. برخی از دانشمندان این موضوع را به عالقه  شدید 
مردم به یوفوها و دنیای فرازمینی مربوط می دانند و با نادیده گرفتن شایعه ها و 
داستان های این چنینی، بیشتر درپی پیداکردن پاسخ  های قانع کننده و علمی 
برای آن هستند. در پرونده مجهول این هفته به ماجرای کشف جسم مرموزی در 

جمجمه ناپلئون می پردازیم که گمانه زنی های عجیبی به دنبال داشت.

پرونده های مجهول

الستیک هایی برای نچرخیدن! 

    داستان از چه قرار است؟ 
»ناپلئون بناپارت«، امپراتور فرانســه بین ســال های 1804 تا 1815 بر 
فرانسه حکمرانی می کرد و در شکل گیری تاریخ اروپا نقش مهمی ایفا کرد. 
هفت سال پیش شایع می شود که پزشکی به نام دکتر »آندره دوبوآ« مشغول 
تحقیق و بررسی بقایای جسد ناپلئون به منظور یافتن تاثیر احتمالی اختالل 
غده هیپوفیز بر کوتاه قدی او بوده که ریزتراشه ای به طول 1.2 سانتی متر در 
جمجمه اش پیدا می کند. ظاهرا »دوبوآ«  حین بررسی دیواره داخلی جمجمه، 
برآمدگی کوچکی را لمس می کنــد و درنهایــت متوجه جسم ســخت و به قول 
خودش، نوعی ریزتراشه فوق پیشرفته می شود. دکتر دوبوآ بعد از بررسی میزان 
رشد استخوان دور این تراشــه، نتیجه می گیرد که این جسم خارجی در سنین 

جوانی در جمجمه ناپلئون کاشته شده است.

   آیا این ریزتراشه با گم شدن ناپلئون در جوانی ارتباطی دارد؟
ناپلئون بناپــارت در ماه جــوالی 1794، در 25ســالگی برای چنــد روز بی هیچ 
رد و نشــانی ناپدید می شــود. او بعــد از مدتی ادعــا می کند که توســط موجوداتی 
زندانی شده است که شباهتی با انسان ها نداشــتند. خیلی ها این واقعه را ناشی 
از خیال پردازی و توهمات ذهنی ناپلئون می داننــد و آن را باور نمی کنند چون 
ناپلئون برای این ادعایش هیچ مدرک و شــاهد قابل قبولــی ارائه نمی دهد. 

کشف این ریزتراشــه، داستان ربوده شــدن او توســط فرازمینی ها در زمان جوانی و احتمال 
کاشت این تراشه در سرش را نزد عده ای، باورپذیر کرد. جالب این که بعد از این کشف برخی از 
تاریخ نگاران دست به کار شدند و با کندوکاو بیشتر درباره ناپلئون این طور نتیجه گیری کردند 
که ناپلئون بعد از مفقودی اش بوده  که به پیشرفت های باورنکردنی دست یافته است. حتی 
فرماندهی او بر ارتش فرانسوی ها و پیروزی بزرگش بر ایتالیایی ها آن هم با سربازان خسته و 
گرسنه را مرتبط با تاثیر این تراشه در مغز او می دانند. همچنین تاج گذاری این ژنرال کوتاه قامت 
در سال 1804 پس از چندین پیروزی بزرگ و توســعه قلمروی حکمرانــی اش با فتح آلمان، 
اتریش، سوئیس، ایتالیا و دانمارک را هم از تاثیرات مرموز این تراشه می دانند. دوبوآ ادعا می کند 
 احتمــاال این ابزار روی سیگنال های الکتریکی که از مغز ناپلئون بهقلب اش  مخابره می شده، 
تاثیر می گذاشته است و عادت مشهور ناپلئون در گذاشــتن دستش روی ســینه اش شــاید به 
واکنش های عصبی انجام شده در قلب او مربوط بوده باشد. طرفداران تئوری فرازمینی ها ، 
معتقدند که پیش از این تصور می شد قربانیان ربوده شده توسط بیگانگان، انسان هایی عادی 
هستند که هیچ نقشی در وقایع جهانی ندارند اما با این کشف می توان پی برد که فرازمینی ها 
انسان هــای مهم تاریخ را هم هدف قرار می داده انــد تــا در برنامه ریزی آینــده زمینی ها نقش 
داشته باشــند. با این حال عده ای معتقدند ادعای دوبوآ صحت ندارد و تنها برای رســیدن به 
شهرت، این نظریه عجیب را مطرح کرده اســت. برخی از دانشمندان هم به کلی، صالحیت 
پزشــکی و هویت او را برای ابراز چنین نظریه جنجالی زیرســوال می برند. هرچه باشد،  این 

داستان احتماال یک عامل سرگرم کننده برای مردم مشتاق به امور ماورایی است.

 انحنای موز به این دلیل است که  به  سمت 
نور خورشید رشد می  کند

 میزان بزاقی که درطول زندگی مان ترشح 
می شود، برای پر کردن 50 وان حمام کافی است

 بیشتر مردم کره به  دالیل ژنتیکی
 زیر بغل  شان بو نمی دهد

چهار شنبه ها 

بخوانید

دیدنی

 
مریم ملی | روزنامه نگار

شــما هم وقتی به یک درخت نگاه و بعد یکی از کتاب  های  تان را تماشــا 
می  کنید، به این فکر می  افتید که چطوری یک جسم سفت و سخت مثل تنه درخت به 
این کاغذهای ظریف و باریک و سفید تبدیل شده است؟ چوب درختان، راه زیادی را 
طی می  کند تا به کاغذهای سفید دفترچه  ها و کتاب  ها تبدیل بشود که شاید خیلی با 
روند آن آشنا نباشیم. البته بد نیست این را هم بدانیم که همه کاغذها از چوب درختان 

تهیه نمی  شوند و بعضی از آن  ها از رشته  های گیاهانی مثل پنبه، کتان، بامبو یا کنف 
ســاخته می  شــوند اگرچه 9درصد از کاغذهای دنیا از چوب درخت  ها به دست 
می  آیند. حاال برویم سراغ روش کار. همان  طور که حدس می  زنید قبل از هر چیز، 

صحنه دردناک و غم  انگیز قطع درختــان و افتادن تنه ســنگین آن  ها روی زمین 
را می  بینیم. بعد این چوب  ها باید تکه تکه شــوند و به دستگاه  های خردکن چوب 

بروند. چوب خام از الیافی گیاهی به نام »سلولز« تشکیل شده است و این الیاف 
با یک چسب طبیعی به نام »لیگنین« به هم چسبیده اند. چوب  ها بعد از 

خرد شدن باید به خمیر تبدیل شوند. خمیر کاغذ یک ترکیب آبکی 

از الیاف سلولز چوب، لیگنین و آب است که مواد شیمیایی به آن اضافه می  شود. حاال 
آن تنه قوی و مستحکم تبدیل شد ه است به خمیری نرم و لطیف که می   توانیم آن را در 

دربیاوریم. بــرای این کــه این خمیر ســفیدتر یا حتی هر قالبی بریزیم  و به هر شکلی 
رنگی بشود، به آن رنگ  های شیمیایی 
اضافــه می  شــود. دســتگاه  های 
بسیار بزرگ، خمیر کاغذ را روی 
صفحه ای مشــبک و متحرک 
اسپری می کنند تا یک الیه  
حصیری شــکل بگیــرد و 
بعد با غلتک  های گرم، آب 
اضافی آن را می  گیرند. سپس 
فرایند خشــک شــدن شروع 
و کم کــم کاغذهــا آمــاده 

استفاده می  شود.

تنه محکم درخت چطور به کاغذی باریک تبدیل می  شود؟ 
بالتازار

  رفقای جوانه! شــما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های باالی صفحه برای ما 
بفرستید تا با اسم و عکس خودتان  چاپ شان کنیم .
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وعده هاى قشنگ اما بى پشتوانه! 
 یحیـى شاگـرد خلـف برانکـو!  یحیـى شاگـرد خلـف برانکـو! پسا مناظره �اند�داها� ر�است فدراسيون فوتبال

تغییر موضع عجیب گل محمدى درباره نقل و انتقاالت
 شـروع بهـارى یوزهـاى ایرانـى  شـروع بهـارى یوزهـاى ایرانـى 

3 فروردین، آغاز اردوى تیم ملى 
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کار سخت بیرانوند براى 
بازگشت به قفس تورى

تجمع هواداران استقالل 
مقابل ساختمان مجلس

طارمى به رکورد 50 بازى 
در لیگ پرتغال رسید
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٢ رکابزن خراسان رضوى به اردوى تيم ملی دعوت 
شدند

رئيس هيئت دوچرخه ســوار� خراسان رضو� گفت: « ٢ ر�ابزن 
ا)ن اســتان بــه اردو� تدار�ات� تيــم مل� دوچرخه ســوار� نيمه 
استقامت دعوت شــدند.» به گزارش ا)رنا، مهد� روزبهان افزود: 
«امير حســين محمــد� از مشــهد و داود محمدآباد� از نيشــابور 
دوچرخه ســواران دعوت شــده بــه اردو� تدار�ات� تيم مل� نيمه 
استقامت اميد هســتند.» و� ادامه داد: «نخستين مرحله اردو� 
تدار�اتــ� تيم مل� نيمه اســتقامت اميــد و بزرگســاالن به منظور 
حضور در مسابقات قهرمان� آسيا ٢٠٢١ قزاقستان از چهاردهم 
تا بيست و پنجم اسفند ماه با رعا)ت دستورالعمل ها� بهداشت� 
و انجــام آزما)ــش �رونا در �مــپ تيم ها� مل� مجموعه ورزشــ� 
 J( درجه Lبا مــدر �آزاد� تهــران برگــزار خواهد شــد. ١٠ مرب
دوچرخه سوار� در خراسان رضو� فعاليت دارند. همچنين ٢٥٠ 
دوچرخه سوار سازمان )افته ا)ن رشته ورزش� را در استان پيگير� 

م� �نند �ه ٧٠ نفر آن ها زنان ورزشPار هستند.»

برگزارى پار المپياد ملی ورزش مجازى در مشهد 
مراســم پا)انــ� و معرف� برگز)ــدگان نخســتين دوره پار المپياد 
ورزش مجــاز�  و)ــژه دانشــجو)ان توان جو دانشــگاه ها� جامع 
علم� �اربرد� �شور به ميزبان� موسسه خير)ه بوستان شPوه 
مهر مشــهد برگزار شــد. به گزارش ا)رنا، مرتض� تشPر� رئيس 
دانشــگاه جامع علمــ� �اربــرد� �شــور در ا)ن مراســم گفت: 
«برگزار� نخســتين دوره پارالمپياد ورزش� مجاز� توسط ا)ن 
موسســه اقدام ابتPار� و دشــوار بود �ه در جهت ا)جاد روحيه و 
نشاط بين توان جو)ان �شور برنامه ر)ز� و برگزار شد.» و� ادامه 
داد: «ا)ــن دوره پار المپياد در رشــته ها� تنگه توپ�، �نتل توپ 
 ،Jتنيس رو� ميز، نشانه گير� توپ و سنگ، بدمينتون با باد�ن
پرتاب توپ داخل ســبد، شوت پنتال� برگزار و شر�ت �نندگان 
در آن و)د)وها� مربوط به ا)ن ورزش ها را به ا)ن دوره از مسابقات 

ارسال �ردند �ه )J ابتPار جد)د به شمار م� رود.»

سرمربی هندبال اشتادسازه: براى قهرمانی به ليگ 
آمده بودیم

سرمرب� تيم هندبال اشتادسازه مشهد درباره قهرمان� در ليگ 
برتــر گفــت: «تيم اشتادســازه قهرمان فصل قبل ليــگ برتر بود 
و بــرا� همين از ابتــدا� فصل برا� عنــوان قهرمان� به ميدان 
رفتيــم �ه خوشــبختانه بــرا� دومين بار بــه ا)ن عنوان دســت 
)افتيم.» نشــمي ن شافعيان در خصوص شــرا)ط مسابقات ليگ 
برتــر هندبال افزود: «با توجه به شــرا)ط امســال، �ار برا� همه 
متفاوت و ســخت بــود ول� به ســبب �رونا فدراســيون هندبال 
مجبور به انجام ا)ن برنامه بود �ه با)د از فدراســيون تشــPر �نم 
�ه در ا)ن وضعيت ســخت مســابقات را برگزار �رد.» و� اظهار 
�رد: «به هر حال برخ� از باز)Pنان )ا مربيان شغل دوم� ندارند 
و ليگ )J منبع درآمد اســت. شرا)ط ســخت بود، )J تيم ٤٠ 
روز بدون باز� تمر)ن م� �رد، در حال� �ه ســال ها� گذشــته 
ا)ن طور� مســابقات برگزار نم�  شــد ول� خدا را شــPر ســطح 
مســابقات باال بود و ما قهرمان ا)ن دوره شــد)م.» و� ادامه داد: 
«تيم اشتادسازه در دور رفت مسابقات هم نما)ش خوب� داشت 
و در گروه خود به عنوان تيم صدرنشين شناخته شد)م و در دور 

برگشت هم باز� ها� خيل� خوب� اجرا �رد)م.»

 از قد)م� ها� ابومســلم و پيام مشهد است و ســال ها� متماد� برا� 
ا)ــن ٢ تيــم قد)م� و ر)شــه دار فوتبال خراســان هــم پا به توپ شــده و 
هــم مربيگر� �رده اســت. حتــ� در مقطع� موفق شــده تيــم فوتبال 
پيــام را از ليگ دســته )J به ليــگ برتر بياورد. البتــه در �ارنامه اش در 
مقطع� مد)ر)ت باشــگاه پد)ده هم به چشــم م� خورد. هاد� برگ� زر 
از پيشPســوتان فوتبال خراســان رضو� اســت �ه از زمين ها� خا�� 
پرورش )افته و به باالتر)ن ســطح رســيده و حاال در مقام )J �ارشناس 
م� تــوان از تجربيــات گرانبها)ــش در راســتا� توســعه فوتبال اســتان 
بهره ها� بيشــتر� برد. و� معتقد اســت فوتبال استان و �شور از نبود 
مد)ر)ت رنج م� برد و تا وقت� ا)ن مســئله حل نشــود، نم� توان شــاهد 
موفقيــت تيم ها� ورزشــ� و پيشــرفت فوتبال در هر اســتان� باشــيم. 
اگــر بخواهيم در تيمدار� و قهرمان پرور� ثبات داشــته باشــيم با)د به 
موضوع مهم مد)ر)ت توجه اساس� شود �ه فوتبال �شور در ا)ن زمينه 
ضعl اساســ� دارد. به ا)ن بهانه گفت وگو)� با ا)ن پيشPسوت فوتبال 

استان داشتيم �ه ماحصل آن در ادامه تقد)م م� شود.
 ضع� مد�ر�ت شهرخودرو 

)P� از مشــPالت� �ه باشــگاه ها� فوتبال هر ساله با آن مواجه هستند 
و بــه نوع� از صحنه تيمدار� محو م� شــوند، بحث مد)ر)ت� اســت �ه 
متاســفانه در گذشــته برا� تيم ها� ابومســلم و پيام رخ داده و االن هم 
تيم شــهرخودرو با آن مواجه شده و معلوم نيســت آ)نده ا)ن تيم چگونه 
م� شــود. پيشPسوت فوتبال خراســان رضو� درباره ا)ن موضوع مهم 
�ــه گر)بانگير باشــگاه ها� ز)اد� به خصوص در شــهر مشــهد شــده، 
م� گو)ــد: «به نظــرم مســائل فنــ� و نتيجه گيــر� تيم هــا� فوتبال نه 
تنها در خراســان رضو� �ه در �شــور به مســائل مد)ر)تــ� گره خورده 
اســت. به عنوان مثال تيم شــهرخودرو فصل قبل با )حي� گل محمد� 
تار)خ ساز شد و برا� اولين بار در تار)خ فوتبال خراسان، تيم� از مشهد 
به ليگ آســيا رفت. امســال هم رحمت� به عنوان سرمرب� شهرخودرو 
انتخاب شــد و خيل� ها به نداشــتن مدرL مربيگر� اش انتقاد دارند و 
حتــ� نتيجه گير� را هم منوط به همين مســئله م� دانند. اما به نظرم 
نداشتن مدرL و تجربه دليل� بر نتيجه نگرفتن تيم شهرخودرو نيست 
بلPه بخش اصل� آن مد)ر)ت باشگاه است.» هاد� برگ� زر با اشاره به 
عوامــل د)گر �ه در نتيجه نگرفتن شــهرخودرو دخيل بوده، م� افزا)د: 
«مد)ر)ــت باشــگاه به خاطر مشــPالت مالــ� در ابتدا� فصــل بهتر)ن 
باز)Pنان خود را فروخت و در پ� آن باعث شــد تا ســطح فن� تيم پا)ين 
بيا)ــد. )Pــ� از ابزار هــا� مهم هــر مرب�، باز)Pنان هســتند �ه دســت 
رحمتــ� در ا)ن زمينه خال� بود و نتيجه خوب� هم �ســب نPرد �ه اگر 
ا)ن روند در نيم فصل دوم هم ادامه دار باشــد، ممPن است شهرخودرو 
�اند)دا� ســقوط باشــد. به نظرم شــهرخودرو نما)نده شرق �شور در 
ليگ برتر اســت �ه اگر نتوانــد خوب نتيجه بگيرد و ســقوط �ند، برا� 

فوتبال خراسان رضو� فاجعه محسوب م� شود.»
 �مبود نما�نده در ليگ ها� مختل�

 lد)گر از چالش ها� فوتبال استان نداشتن تيم در رده ها� مختل �P(
مسابقات �شــور� است. خراســان� ها به غير از ليگ برتر در ليگ ها� 
دســته )J و دو هيــچ نما)نــده ا� ندارنــد و ا)ــن خــال باعث م� شــود تا 
باز)Pنــان مســتعد �متــر د)ده شــوند. برگــ� زر در ا)ن بــاره م� افزا)د: 

«پو)ا)� فوتبال در هر استان� به وجود تيم ها)� است �ه در رقابت ها� 
�شــور� حضــور دارنــد. خراســان� ها در ليگ برتــر نما)نــده دارند �ه 
�متــر از باز)Pنان بوم� اســتفاده م� شــود و به نوع� تيم شــهر مشــهد 
هــم محســوب نم� شــود. اما در ليگ )ــJ و دو هيــچ نما)نــده ا� ندارد 
�ه باعث م� شــود باز)Pنان مســتعد خراســان� د)ده نشوند. هرچند در 
ليگ دسته ســه چنــد نما)نده دار)م امــا فا)ده ندارد. ا)ن روند به شــPل 
هرم� اســت �ه قله آن ليگ برتر اســت و باز)Pنان بومــ� با)د بتوانند از 
پا)ين تر)ن سطح خودشــان را به باالتر)ن سطح برسانند. با ظرفيت� �ه 
اســتان در فوتبال دارد، االن حداقل با)د ٢ تيم در ليگ دسته دو داشته 
باشــيم. اگر ا)ــن سلســله مراتب تيمدار� رعا)ت شــود، قطعــا م� توان 
شــاهد پيشرفت بيشتر باز)Pنان شــد.» و� در ادامه سخنان خود اضافه 
م� �نــد: «به عنــوان مثال مازنــدران االن باز)Pن ســاز اســت و در همه 
تيم هــا� ليگ برتــر� چند باز)Pــن مازندران� حضور دارد. ا)ن نشــانه 
وجود تعداد تيم ها� ز)اد در ليگ ها� مختلl �شــور� اســت و همين 
باعث م� شــود تا باز)Pنان از پا)ين تر)ن سطح شروع �نند و با تجربه ا� 
�ه به دســت م� آورند به باالتر)ن ســطح برســند.» و� تصر)ح م� �ند: 
«االن چنــد باز)Pن از خراســان رضــو� در ليگ برتر بــاز� م� �نند و )ا 
چنــد باز)Pن در تيم مل� دار)م؟ هنوز پس از ا)ن همه ســال از باز)Pنان 
نسل قد)م� صحبت م� شود. به نظرم بهتر)ن مرب� ها� �شور را دار)م 

و در صورت وجود )J مد)ر)ت با ثبات م� توان �ارها� بزرگ� �رد.» 
  ضع� فوتبال! ها 

ا)ن پيشPســوت فوتبال در ادامه سخنان خود با اشاره به ضعl اساس� 
در فوتبــال اســتان تصر)ــح م� �ند: «)Pــ� از ا)رادها� اصلــ� فوتبال 
خراســان رضــو�، خود فوتبال� ها هســتند �ــه با هم همدل نيســتند. 

االن نبا)ــد انتقادهــا را بــه ســمت روســا� هيئت هــا ببر)م بلPــه نبا)د 
اجازه م� داد)ــم غيرفوتبال� هــا بيا)ند و بر فوتبال� هــا مد)ر)ت �نند. 
 Lبر مســند �ار باشــد تا بهتر بتواند شــرا)ط را در �با)د فرد� تخصص
�نــد. االن با)ــد مطالبه گــر� �نيم �ــه وعده ها� آقا)ــان در فوتبال به 
�جا رســيده و چرا محقق نم� شــود. اتفاقات� �ه قرار بود برا� فوتبال 
استان رقم بخورد، چرا رقم نم� خورد؟» و� تصر)ح م� �ند: «از طرف� 
منابع مال� و اسپانسر ندار)م و به خوب� نم� توانيم برا� فوتبال استان 
اسپانسر جذب �نيم. در صورت� �ه خراسان منبع بنگاه ها� اقتصاد� 
اســت. چرا نما)نده ها� مجلس پيگير� نم� �ننــد �ه درآمدها� ا)ن 
همه شــر�ت ها� معدن� و اقتصاد� به بيرون از استان م� رود و برا� 
شــهرمان هز)نــه نم� شــود؟ چــرا نفــت مسجدســليمان و صنعت نفت 
آبــادان م� تواننــد برا� تيمــدار� بودجه بگيرنــد ول� ما بــا وجود گاز 
خراســان نم� توانيم اعتبار بگير)م؟» هاد� برگ� زر همچنين در ادامه 
ســخنان خود به �مJ شــورا� شهر مشــهد به تيم ها� حرفه ا� اشاره 
م� �نــد و م� افزا)د: «چرا شــورا� شــهر به تيم ها� حرفــه ا� در ليگ 
برتــر �مــJ م� �ند. اگر قرار باشــد به آقا� حميداو� در شــهرخودرو 
چند ميليارد �مJ شــود و او در مقابل بگو)د �ه مشهد� ها با)د بيا)ند 
 Jنشود. به نظرم به جا� �م �Pدســت مرا ببوسند، همان بهتر �ه �م
به تيم ها� حرفه ا�، با)د در مســير د)گر� هز)نه شود. به عنوان مثال 
بــا هميــن چنــد ميليارد م� تــوان تيمــ� در دســته )J و )ا دو تشــPيل 
داد �ــه جوانان اســتان بتوانند باز� �ننــد و د)ده شــوند. با)د بتوانيم 
مسيرمان را تغيير دهيم و برا� فوتبال استان برنامه داشته باشيم. ا)ن 
هــم به خود فوتبال� ها برم� گردد �ه با)د در �نار هم و دلســوز فوتبال 

شهرشان باشند.»

مدیریت؛ حلقه گمشده در فوتبال
پیشکسوت فوتبال استان از ضعف اساسى شهرخودرو و همدل نبودن فوتبالى ها مى گوید اخبار خراسان

على ترابى
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تجمع هواداران استقالل مقابل ساختمان مجلس
تعــداد� از هواداران اســتقالل د�روز مقابل ســاختمان مجلس 
شورا� اسالم) در ميدان بهارستان جمع شدند و اعتراض خود را 
نسبت به مسائل مختل/ پيرامون باشگاه اعالم (ردند. هواداران 
استقالل در ا�ن تجمع عليه محمود ف7ر� سرمرب) آب) پوشان و 
مد�ران باشگاه شعار دادند. به گزارش ا�سنا معترضان به عمل7رد 
مد�ران باشــگاه اســتقالل، وزارت ورزش و ســرمرب) اســتقالل 
اعتراض و شــعارها�) را نيز عليه وز�ر ارتباطات فر�اد زدند. آن ها 
در شــعارها� خود تغيير مد�رعامل و بر(نــار� محمود ف7ر� را 
خواستار شدند و از ور�ا غفور� نيز حما�ت م) (ردند. در ا�ن بين 
چند درگير� ميان دو طي/ حاميان و منتقدان محمود ف7ر� نيز 
رخ داد. �7ــ) از نما�نــدگان فرا(ســيون ورزش مجلس نيز برا� 
مدت) در جمــع معترضان حاضر و با آن ها گفت وگو (رد. پيش از 
ا�ن باشگاه استقالل نيز با انتشار بيانيه ا� در صفحه رسم) خود 

نسبت به حضور هواداران در ا�ن تجمع هشدار داده بود. 

پاسخ منفی سيرجانی ها به استقالل و شرط عجيب 
براى پرسپوليس 

با باز شــدن پنجــره نقل وانتقــاالت زمســتان) تيم هــا� مختل/ 
درصدد تقو�ت برا� حضور پرقدرت در نيم فصل دوم هستند و در 
ا�ن ميان به نظر م) رسد تيم گل گهر سيرجان در (انون توجهات 
قرار گرفته است. باشگاه پرسپوليس قصد دارد تيمش را در پست 
دفاع ميان) تقو�ت (ند به همين خاطر درخواستش را برا� جذب 
عليرضا ابراهيم) ((اپيتان) و عليرضا آرتا به باشگاه گل گهر ارائه 
(رده است. ظاهرا باشگاه سيرجان) موافق انتقال آرتا نيست اما 
حاضر اســت ابراهيم) را با اميد عاليشاه به همراه مهد� شير� 
معاوضه (ند. د�گر باز�7ن مورد توجه گل گهر عل)  عليزاده است. 
باشــگاه اســتقالل برا� جــذب ا�ن هافب] درخواســت رســم) 
خــودش را به باشــگاه ســيرجان) ارائه (رده اما مد�ــران گل گهر 

عليزاده را غير قابل فروش اعالم (رده اند. 

پرسپوليس باالخره در فيفا برنده شد
(ميتــه وضعيــت فيفــا پــس از بررســ) ادعــا� مطــرح شــده از 
ســو� مار(و اســتيلينوو�چ و ال�حه باشــگاه، را� خود را به ســود 
پرســپوليس اعالم (ــرد. ا�ــن را� در  حال) صادر شــد (ه به طور 
معمــول طرف هــا� ا�ران) بــه دليل مشــ7الت) (ه وجــود دارد، 
پرونده ها را در محا(م بين الملل) با نا(ام) پشت سر م) گذارند. 
مار(و، مرب) بدنساز پيشين سرخ پوشان (ه چند� پيش مطالبات 
خود را بر اســاس ح7م صادره از سو� فيفا در�افت (رده بود، در 
درخواســت) مجدد، خواهان در�افت پاداش صعود پرســپوليس 
به فينال ليگ قهرمانان آســيا شــده بود (ه پس از م7اتبات) (ه از 
سو� بخش بين الملل باشگاه انجام شد، فيفا را� خود را به سود 
پرســپوليس اعالم (رد. همچنين با اعالم باشگاه پرسپوليس، با 
پيگير� بخش بين الملل باشگاه و ارائه مستندات در قالب ال�حه 
ارســال)، شــ7ا�ت زالت7ــو ا�وان7وو�چ هــم برا� در�افــت پاداش 

آسيا�) از سو� (ميته تعيين وضعيت فيفا مردود اعالم شد.

اخبار پسا مناظره کاندیداهاى ریاست فدراسيون فوتبال

مناظــره (اند�داهــا� ر�اســت فدراســيون فوتبال 
بيشــتر از ا�ن (ــه شــبيه بــه مناظــره (اند�داهــا� 
فدراســيون فوتبال ا�ران باشد، شبيه به فوتبال �] 
(شور جهان اول) با ام7انات رو�ا�) بود.به گزارش 
مشرق، ا�ده آل ها� عاد� برا� �] فوتبال معمول) 
(ه بدون دغدغه، خواســته ها� فوتبال دوســتان را 
برآورده (ند، به  مراتب دســت �افتن) تر از چيزها�) 
اســت (ه ٣ (اند�دا� انتخابات ر�است فدراسيون 
فوتبال درباره آن هــا حرف م) زدند. آنچه در برنامه 
مناظره گونه فوتبال برتر م) شــد از زبان (اند�داها 
شنيد، به شدت رو�ا�) و (مال گرا�انه بود. موارد� 
(ه شــهاب الد�ن عز�ز� خادم، (يومرث هاشــم) و 
مصطفــ) آجورلو دربــاره آ�نده فدراســيون فوتبال 
بيان م) (ردند به قدر� دوست داشــتن) و مطلوب 
بود (ه هر شنونده ا� را سر ذوق م) آورد و ا�ن نو�د 
را م) داد (ه آ�نده ا� طال�) در انتظار فدراســيون 
فوتبال ا�ران اســت. شــا�د اگر (ســ) ا�ــن ٣ نفر را 
نم)  شــناخت، ف7ــر م) (ــرد (ــه ا�ن ها فرشــتگان 
نجــات فوتبــال ا�ــران هســتند و تــازه بــه ورزش و 
فوتبــال (شــور ورود (رده انــد و نســخه شــفابخش 
فوتبال بيمار ما را در دســت دارنــد. موارد� درباره 
درآمدزا�ــ)، راهيابــ) به جام جهانــ)، پرداختن به 
فوتبال پا�ه و ترميم و تجهيز ز�رســاخت ها� فوتبال 
ا�ــران و مبــارزه با فســاد همگــ) شــعارها� ز�با� 
انتخاباتــ) بودند (ه شــا�د اگر علــ) (ر�م) هم در 
آن جمــع حضور م) �افت، به شــ7ل) د�گــر آن ها را 
بيــان م) (رد. شــا�د با ادبيات خــاص خودش ول) 

آنچــه ســابقه مد�ر�ــت و ر�اســت در فوتبــال ثابــت 
(ــرده، ا�ن بــوده (ه مد�ــران تازه وارد �ا در آســتانه 
ورود خيلــ) خوب حــرف م) زنند امــا وقت) دوران 
م) رســد،  برنامه هــا  شــدن  پيــاده  و  عمل گرا�ــ) 
اتفاقاتــ) رخ م) دهــد (ــه هيچ �ــ] از آن هــا حت) 
در حــد ٥٠ درصــد وعده هــا� داده شــده بــرآورده 
نم)  شــوند! نم) خواهيــم از پيش قضــاوت (رده و 
آ�ه �ــاس بخوانيم، امــا تجربه ثابت (ــرده  (ه بخش 
عمــده ا� از ا�ن وعده هــا عمل) نم) شــوند و نقطه 
ســرخط! همه چيــز به جــا� اول برم) گــردد و تنها 
روزهــا و ماه ها�) هســتند (ــه ب) هدف هــدر رفته 

و فرصت هــا� مطلــوب بــرا� اعتال� فوتبــال تل/ 
شده اند! هر مد�ر� (ه تجربه مد�ر�ت در ا�ن سطح 
را داشته باشــد م) داند بدون در نظر گرفتن عوامل 
بيرونــ) د�گر و فقط صرف ارائــه برنامه، هيچ زمان 
نم) توان (شت) فوتبال را به ساحل آرامش رساند. 
چه احيا� فوتبال پا�ه، چه مش7الت سخت افزار�، 
 ٤ برنامــه  �ــ]  در  آن هــم  و ...  فســادزدا�)  چــه 
ســاله!بارها ماجــرا� برنامه ر�ــز� (شــور ژاپن در 
فوتبال را شــنيده ا�م (ه مد�رانش از سال ها پيش با 
برنامه ا� ٥٠ ساله هدف گذار� شان را قهرمان) در 
جام جهان) فوتبال گذاشته و در ا�ن راه همه ار(ان 

فوتبال (شورشــان بدون چشم داشــت) بــه جا�گاه 
و �ا پســت و مقام) (ه در فدراســيون دارند، دنبال 
اعتال� فوتبالشــان هســتند. امروز ا�ن (شــور جزو 
(اند�داها� هميشــگ) د�دارها� تدار(ات) با تيم 
مل) برز�ل اســت و تقر�با هر ساله با تيم ها� مطرح 
اروپا�) و �ــا آمر�7ا� جنوب) د�ــدار م) (ند. قطعا 
فوتبــال ا�ران هم نيــاز مبرم به برنامــه ا� بلند مدت 
دارد و بــا برنامه هــا� ا�ن چنينــ) و (وتاه  مــدت بــه 
جا�گاه) (ــه مدنظر اهال) ا�ن رشــته و مخاطبان 
ميليون) اش اســت، نخواهد رســيد. قطعا فرد� (ه 
بــرا� ر�اســت م) آ�د با�د عــالوه بر برنامــه مدون و 
عملياتــ)، افراد� را در (نار خود داشــته باشــد (ه 
از عهده ســخت تر�ن اتفاقات حــول و حوش فوتبال 
بربيا�نــد و آمادگ) هر چالشــ) در باالتر�ن ســطح 
را داشــته باشــند. تصميمات ناگهانــ) و بدون ف7ر 
هر فدراســيون و هر مد�ر� را به زمين م) زند و ا�ن 
بسيار مهم است (ه رئيس جد�د با افراد� (ار (ند 
(ه توانا�) ها� باال�) در امور اجرا�)، بين الملل و 
اقتصاد� داشته باشند تا رئيس جد�د بتواند با ت7يه 
بر آن ها برنامه ها�ش را جلو ببرد. ن7ته بارز د�گر در 
جمع ا�ن ٣ (اند�دا آشــنا�) (ما بيشــ) همه آن ها 
با فضا� فوتبال اســت (ه تقر�با در ادوار مختل/ با 
مشــ7الت) (ه در فوتبال به و�ژه فدراسيونش وجود 
دارد، آشــنا�) (امــل دارنــد و قطعا ا�ــن توانا�) را 
در خــود د�ده اند (ــه ا�ن جرات را به خــود داده اند 
(ه بــه ا�ن بحــث ورود (نند و خــود را در مواجهه با 

پرمخاطب تر�ن ورزش (شور قرار داده اند. 

وعده هاى قشنگ اما بی پشتوانه! 

عليرضا بيرانوند در د�دار �] شــنبه شب تيم آنتورپ مقابل 
ســنت ترو�دن در ليگ بلژ�] بــه دليل مصدوميت، در نيمه 
نخســت تعو�ض شد و با بران7ارد زمين را ترt (رد. هرچند گفته م) شد 
مم7ــن اســت بيرانوند چنــد هفتــه از مياد�ن دور باشــد اما چند ســا�ت 
بلژ�7) مصدوميت دروازه بان ا�ران) را جد� ندانستند. البته با توجه به 
مقابــل  د�ــدار  در  پنج شــنبه  روز  بيرانونــد  حضــور  رســيده  گزارشــات 
گالســ7و رنجرز در ليگ اروپا در  هاله ا� از ابهام قــرار دارد. اگر بيرانوند 
باز� ن7ند، د� ول/ دروازه بان سوم و جوان آنتورپ دوباره درون دروازه 
خواهد بود. اما به نظر م) رسد بيرانوند عالوه بر مصدوميت با �] چالش 
جد� د�گر هم روبه رو شــده و آن بازگشت دوباره رقيب اصل) اش است. 
گفته م) شــود بوتــز تقر�با بــرا� بــاز� دوباره آمــاده اســت. دروازه بان 
فرانســو� دوشــنبه دوباره بــا ســا�ر دروازه بان ها (ار (رد و د�ــروز هم به 

تمر�نات گروه) اضافه شد. دروازه بان فرانسو� آنتورپ مرد شماره �] 
ا�ن تيم پيش از مصدوميت به شــمار م) رفته؛ هرچند پيش از مصدوميت 
ســرمرب) آنتورپ در باز� با نيو(اســل و �] باز� در ليگ برتر بلژ�] به 
عليرضا ميدان داد و بعدها در مصاحبه ا� از ا�ن تصميم خود ابراز تاس/ 
(رد.  ا�ن مصاحبه متاسفانه تاثير روح)   و روان) بد� رو� دروازه بان تيم    
 مل) فوتبال ا�ران گذاشت (ه خوشبختانه در ادامه مسير با تغيير صورت 
گرفتــه در (ادر فنــ) تيم آنتــورپ عليرضــا بيرانوند شــرا�ط بهتر� برا� 
حضــور در تر(يب ثابــت تيم آنتورپ پيــدا (ند. هرچنــد مصدوميت بوتز 
نقــش اثرگذار� در حضــور او در تر(يب ا�ن تيم بلژ�7) داشــت . حاال با 
بازگشــت بوتز به نظر م) رســد چالش بــزرگ برا� عليرضــا بيرانوند رخ 
خواهــد داد و بار د�گر ا�ن دروازه بان فرانســو� به تر(يب تيم باز خواهد 
گشــت. با توجه به ا�ن (ه عليرضا هم ا(نون مصدوم است، اگر بوتز آماده 

باز� شــود ســرمرب) فعل) آنتــورپ تصميمش بر اســتفاده از دروازه بان 
فرانســو� تيم خواهد بود، بخصوص (ه بوتز پيش تر مرد شــماره �] تيم 
بوده اســت. البته با�د به ا�ن ن7ته اشــاره (رد (ه ســرمرب) فعل) آنتورپ 
نــگاه عادالنه تر� بــه دروازه بانان تيمش دارد و ا�ن طور نيســت (ه باز� 
دادن بــه عليرضا بيرانوند را اشــتباه بر شــمرد. در هفته ها�) (ه عليرضا 
بيرانونــد درون دروازه آنتــورپ به ميــدان رفته هم باز� ها� درخشــان 
داشــته و هم در �7)، دو باز� مرت7ب اشــتباه شــده  (ــه در همه باز� ها 
ســرمرب) تيم از و� حما�ت (رد. بدون ش] بازگشت بوتز بار د�گر باز� 
را برا� عليرضا بيرانوند سخت خواهد (رد و با توجه به پيشينه دروازه بان 
فرانسو� شا�د سرمرب) آنتورپ بوتز را به عليرضا ترجيح دهد، بخصوص 
(ه ا�ن روزها بيرانوند مصدوم اســت. از سو�) با�د به ا�ن ن7ته هم اشاره 
(رد (ه در تيم ها� اروپا�) تغيير دروازه بان به سخت) صورت م) گيرد.

کار سخت بيرانوند براى بازگشت به قفس تورى
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باخت برایتون با حضور ٩ دقيقه اى جهانبخش
در �!� از د�دارها� هفته بيست و پنجم ليگ برتر انگليس 
تيم برا�تون به مصاف تيم )ر�ســتال پاالس رفت و ا�ن باز� 
با نتيجه ٢- �5 به ســود )ر�ستال پاالس تمام شد. عليرضا 
جهانبخش بعد از چند مســابقه غيبت و پشت ســر گذاشتن 
دوران طوالن� مدت مصدوميت، در دقيقه ٨١ ا�ن مســابقه 
�ــ5 دنبال  - 5�و در شــرا�ط� )ــه بــاز� با نتيجه تســاو� 
م� شــد، وارد زمين شــد. جهانبخش در دقيقه ٨٩ فرصت 
خوبــ� بــرا� گلزنــ� داشــت )ــه ضربــه او توســط مدافــع 

)ر�ستال پاالس دفع شد.
نامه نساجی   براى سپاهان و خلعتبرى 

باشگاه نســاج� برا� جذب محمد رضا خلعتبر� با باشگاه 
سپاهان نامه نگار� )رده است. در ا�ن نامه به ا�ن ن!ته اشاره 
شده )ه نســاج� برا� بقا  در جدول باز� ها در دور برگشت 
باز�   هــا� ليگ برتر به وجود محمد رضــا خلعتبر� نيازمند 
اســت و مش!ل� ندارد )ه حت� ا�ن باز�!ن را به عنوان مهره 
قرضــ� در اختيــار بگيــرد. فصل گذشــته هم چنــد باز�!ن 
ســپاهان در تيــم نســاج� به عنــوان باز�!ن قرضــ� حضور 
داشتند و با پا�ان فصل به اردو� تيم سپاهان برگشتند. رضا 

بحيرا�� و رضا دهقان� از جمله ا�ن باز�!نان بودند.
قول کنعانی زادگان به پرسپوليسی ها

محمدحســين )نعانــ� زادگان اخيــرا در مصاحبه ا� گفت 
پيشــنهادات خارجــ� دارد. قرارداد او در تابســتان آ�نده به 
پا�ــان م� رســد و بــرا� پرسپوليســ� ها مهم اســت )ه ا�ن 
باز�!ن را حفظ )نند. ابراهيم ش!ور� هم درباره پيشنهادات 
خارج� )نعان� زادگان م� گو�د: «)نعان� زادگان در پا�ان 
فصــل قراردادش به اتمام م� رســد و ط� صحبتــ� )ه با او 
داشــتم، قول داده با پرسپوليس تمد�د )ند اما ا�ن طبيع� 
اســت )ه باز�!ن� مثل )نعانــ� زادگان )ه باز�!ن تيم مل� 

نيز هست، پيشنهادات خارج� داشته باشد.»

٣ فروردین، آغاز اردوى تيم ملی 
به نقــل از ســا�ت فدراســيون فوتبــال،  تيم ملــ� فوتبال 
)شــورمان روز سه شــنبه ١٠ فرورد�ن  ماه ســال ١٤٠٠ 
در �5 د�ــدار تدار)اتــ� در ورزشــگاه آزاد� به مصاف 
تيم مل� ســور�ه خواهــد رفت. مهــد� خراط�، رئيس 
دپارتمــان تيم   هــا� مل� با تا�يــد ا�ن خبر عنــوان )رد: 
«اردو� جد�د تيم مل� از روز ٣ فرورد�ن ســال آ�نده در 
هتــل المپي5 تهران بــه مدت �5 هفتــه برگزار خواهد 
شــد و تيم مل� در نخســتين باز� ســال جد�ــد روز ١٠ 
فرورد�ن با تيم مل� ســور�ه د�ــدار م� )ند.» و� افزود: 
«)اروان تيــم مل� ســور�ه بــرا� انجام ا�ن د�ــدار روز ٨ 

فرورد�ن به تهران عز�مت خواهد )رد.»

ســتاره ا�ران� پورتو با حضور در تر)يب ا�ن تيــم برابر مار�تيمو به ر)ورد ٥٠ باز� 
در ليــگ پرتغال رســيد. مهد� طارم� در د�دار پورتــو مقابل مار�تيمو در تر)يب 
قرار گرفت و توانســت بــه ر)ورد ٥٠ باز� در ليگ پرتغال دســت �ابد. او در فصل 
٢٠١٩-٢٠٢٠ ، ٣٠ باز� برا� ر�وآوه انجام داد و توانست ١٨ گل و ٢ پاس گل 
را به ثبت برساند. طارم� در ا�ن فصل نيز برا� پورتو تا)نون ٢٠ باز� انجام داده 
و آمار ٩ گل و ٤ پاس گل را در ليگ پرتغال به جا گذاشته است. ستاره ا�ران� پورتو 
در سال ٢٠٢٠ توانست به گلزن تر�ن باز�!ن سال ليگ پرتغال بدل شود و ا)نون  
�!ــ� از برتر�ن ســتاره ها� ليگ نام گرفته اســت. مهد� طارمــ� �!� از برتر�ن 
باز�!نان  پورتو در ا�ن فصل است. مهاجم ا�ران� پس از ورود به پورتو از ر�و آوه، در 

ابتدا� فصل نيم!ت نشين بود ول� رفته رفته به باز�!ن ثابت ا�ن تيم تبد�ل شد.

اخيرا هواداران استقالل و پرســپوليس دست به اقدامات عجيب� زدند. بعد 
از آن )ه باز�!نان اســتقالل گفتند باشــگاه به آن ها پرســ� غــذا م� دهد، ٢ 
طرفدار پرســپوليس �5 پرس غذا جلو� در ا�ن باشــگاه گذاشتند. در ادامه 
هم ٢ هوادار اســتقالل رنگ آب� به در باشگاه پرسپوليس پاشيدند. ابراهيم 
شــ!ور� معاون اجرا�� باشــگاه پرســپوليس در ا�ن باره م� گو�د: «ما بعد از 
ا�ن ماجراها بالفاصله بيانيه داد�م )ه هواداران فقط تيم خودمان را تشــو�ق 
)ننــد . با�د ا�ن مســا�ل رعا�ت شــود. اميدوارم )ه د�گر شــاهد ا�ن مســا�ل 
نباشــيم. فيلم اتفاق� )ه افتاد توسط دوربين ها ضبط شد. من فيلم را د�دم. 
چون مسئله برا� باشــگاه امنيت� شد از واحد حقوق� آن را پيگير� )رد�م. 
)ر� جزو جذابيت   ها� فوتبال است ول� ما ا�ن رفتارها را )ال    نم� پسند�م.»

وا�نش ش"ور� به پاشيدن رنگ آب� رو� در پرسپوليسطارم� به ر�ورد ٥٠ باز� در ليگ پرتغال رسيد

ماجراى ایميلی که کی روش را 
شاکی کرد!

با وجود گذشت حدود ٢ 
ســال از جدا�� )ارلوس 
ســرمــربــــ�   )ــ� روش 
تيــم  پرتغالــ�  و  سابـــق 
هنــوز  او  ا�ــران،  ملــ� 
)ـانـون تـوجــــه  در  هـــم 
رســانه ها و فوتبال دوســتان ا�ران� قرار دارد 
و هراز گاهــ� هم پشــت پرده   ها�� از اتفاقات 
 ��زمان  )� روش فاش م� شــود و وا)نش  ها
تيم ملــ�  ســابق  ســرمرب�  دارد.  در پــ�  را 
 ،�!�)شــورمان، بعــد از جدا�ــ� از تيم مل� 
دو بــار گال�ــه )ــرد. )ارلــوس  )ــ� روش بعد 
از تــرh ا�ــران در مصاحبه ا� گفــت ابراهيم 
شــ!ور� دبير )ل وقت فدراســيون فوتبال به 
او ب� احترامــ� )رده اســت. ظاهــرا طرفين 
بر ســر پــاداش ســوم� در آســيا اختالف نظر 
داشتند و شــ!ور� طور� جواب  )� روش را 
داد )ه به ا�ن مرب� شــد�دا برخــورد. معاون 
اجرا�ــ� قرمزها اما در وا)نش به ا�ن موضوع 
م� گو�ــد: «در ســال ٩٠ مــن در ليســت ٣٧ 
از  بــودم.  )ارش  شــروع  در  نفــره  )ــ� روش 
دوســتان خوبم است. ا�شان نامه ا� به من به 
عنوان دبير )ل ارســال )ردنــد.    نم� خواهم 
جزئياتــش را بگو�ــم ولــ� مــن با�ــد از منافع 
فوتبال ا�ران دفاع م� )ردم. ا�ميل را جواب 
دادم و ظاهــرا ا�شــان از جواب من خوشــش 
نيامد. ما هيچ مشــ!ل� ندار�م.  )� روش هم 
برا� فوتبال ما زحمت )شــيد و جزو دوستان 

و اساتيد است.»

یحيی شاگرد خلف برانکو!
تغيير موضع عجيب سرمرب� پرسپوليس درباره نقل و انتقاالت

�حي�    گل محمد�، سرمرب�  
شــب  دوشــنبه  پرســپوليس 
تيمــش  مــورد وضعيــت  صحبت  ها�ــ� در 
داشــت و موضــع خــود و باشــگاه را  درباره 
نقل و انتقاالت زمستان� سرخ پوشان اعالم 
)ــرد.    گل محمد�  )ــه در طــول نيم فصل 
نخســت بارهــا و بارهــا از نبــود باز�!ــن و 
)مبود مهره شــ!ا�ت )ــرده  و ا�ن در حال� 
بود )ه فقط عيس�    آل )ثير مهاجم جنوب� 
تيمــش را بــه خاطــر محروميــت انضباط� 
اختيــار  در  آســيا  فوتبــال  )نفدراســيون 
نداشت، در چرخش� ١٨٠ درجه ا� اعالم 
)رد )ه در نيم فصل خيل� به جذب باز�!ن 
جد�د نياز ندار�م! ســرمرب� پرسپوليس با 
بيان ا�ن جمله ادامه داد: «االن نم� شــود 
در مــورد اســام� صحبــت )ــرد و جــذب 
باز�!ــن هم ســخت اســت. تمــام باز�!نان 
با)يفيت قــرارداد دارند. ما با�ــد باز�!ن� 
مثــل تراب� را )ــه قرارداد نداشــت، جذب 
)نيــم )ه پيــدا )ــردن ا�ــن نــوع باز�!نان 
ســخت اســت. البتــه باز�!نــان حاضر هم 
نشــان دادنــد لياقــت ز�ــاد� دارنــد. ما با 
هميــن تيــم جلــو م� رو�ــم تــا ببينيــم چه 
باز�!نانــ� را م� توانيــم جــذب )نيــم. به 
نظرم مــا نياز به باز�!نان ز�اد� هم ندار�م 
�ا ٢ باز�!ن جذب )نيم.»  5�و فقط شا�د 
او حت� جذب شهر�ار مغانلو باز�!ن ا�ران� 

شــاغل در ليــگ پرتغــال را هــم بــه خاطــر 
هز�نــه باال� جذب او وتو )ــرد و گفت: «ما 
اول فصل هم دنبال شهر�ار بود�م و نشد او 
را جذب )نيم. االن هم شرا�ط ا�ن باز�!ن 
از نظر مال� سخت است و به نظرم جذب او 
از لحــاظ مالــ� خيلــ� بــه باشــگاه فشــار 
مــ� آورد و پيشــنهاد� )ه شــده، ســنگين 
در  ا�ن چنينــ�  باز�!ــن  گرفتــن  اســت. 

شرا�ط ما خيل� سخت است.»
  

�حيــ�    گل محمــد�  جد�ــد  موضع گيــر� 
دربــاره نقــل و انتقــاالت )ه بــا اظهــارات او 
آشــ!ار  تعــارض  در  نخســت  نيم فصــل  در 

اســت، با وا)نش   ها� متفاوت� مواجه شده 
اســت. برخ� معتقدند اظهارات ســرمرب� 
واقعيــت  هــم  نيم فصــل  در  پرســپوليس 
نداشــته و او بــرا� برداشــتن فشــار از رو� 
خالــ�  دســت   ها�  از  شــاگردانش  و  خــود 
و )مبــود مهــره حــرف مــ� زد، در حال� )ه 
همــه م� دانســتند او ٧ باز�!ن ليگ برتر� 
خــودش را خر�ــده و جدا�ــ� علــ� عليپور، 
مهــد� ترابــ� و شــجاع خليــل زاده هــم با 
مهــد�  و  بــوده   چراغ ســبز     گل محمــد� 
باشــگاه  ســابق  مد�رعامــل  رســول پناه 
صراحــت  بــه  مــورد  ا�ــن  در  پرســپوليس 
افشــاگر� )ــرد. عــده ا� هــم صحبت   ها� 

جد�د    گل محمد� را به  پا� هوش و ذ)اوت 
او نوشته و آن  را بســيار هوشمندانه ارز�اب� 
م� )نند! به زعم ا�ن عده از فوتبال دوستان 
و )ارشناسان، ســرمرب� پرسپوليس روز� 
)ــه از ندار� هــا م� گفــت محمــد انصار� 
هنوز آماده نشده بود و در دفاع چپ و ميان� 
)مبود باز�!ن داشت. )مال )امياب� نيا هم 
امتحانش را در دفــاع پس نداده بود. ضمن 
ا�ن )ــه مهد� تراب� هنوز جذب نشــده بود 
و عيســ�    آل )ثيــر هم تا ا�ن انــدازه به پا�ان 
محروميــت و حضور در تيــم از فرورد�ن ماه 
نزد�5 نبود. مهم تــر از همه �حي� م� داند 
�ارگيــر� در نيم فصل تا چه اندازه ســخت و  
گاه نامم!ن اســت و تا)يد بر جذب باز�!ن 
در هــر پســت، بــه منزلــه ز�ر ســوال بــردن 
باز�!ن فعل� در همان پســت اســت. وقت� 
باشــگاه نتواند باز�!ن جد�د را جذب )ند، 
باز�!ــن فعل� هم تحت فشــار قرار م� گيرد 
و )ارا�ــ� قبلــ� را نخواهد داشــت. به زعم 
ا�ن عده، ا�ن حرفه ا� تر�ن رفتار �حي� بود 
و او در ا�ن زمينه نشــان داد )ه از اســتادش 
بران!و ا�وان!وو�چ به خوب� درس �اد گرفته 
و حــاال دارد درس پس م� دهد! او حت� در 
شــ!ل بــاز� و نتيجه گير� هم مثــل بران!و 
عمل )رده و م� )ند و )ســب ٤ برد متوال� 
بــا نتيجــه �ــ5- صفــر �ــا همــان بردهــا� 

اقتصاد� نشان دهنده ا�ن موضوع است.
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