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60/000  قربانی کرونا
افزایش آمار مبتالیان کرونای انگلیسی و هشدار وزیر بهداشت که می گوید 

توفان سنگینی در راه داریم، از آینده ای نگران کننده حکایت دارد

 روز پرترافیک وزیر خارجه 
عراق در تهران

12

 شاخص های انتخاباتی 
اصالحات به روایت عطریانفر

12

 گفت و گو با زنی که دزد حرفه ای بود 

سرقت را از کیف زنی شروع کردم!
9

 پایان چادرنشینی 
یک خانواده کم بضاعت

خراسان رضوی

   صفحه ۵

 نسخه جدید سیاست 
»گاو شیرده«

دولت بایــدن ســرانجام گــزارش »ســازمان اطالعات 
آمریکا« را درباره قتل جمال خاشقچی...

یادداشت روز

دکتر حامد رحیم پور

  صفحه 2
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24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 16 رجب 1442 . 28 فوریه 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20609 

. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

خروج 9 هزار میلیارد 
پس از مصوبه عجیب

با هشتگ کار_خوب، نوشته بود »همســرم به مناسبت روز مرد، 5 سکه 
دیگر از 121 ســکه مهریه اش را بخشــید و تعداد ســکه هایی را که در 8 
سال زندگی مشــترک مان هدیه داده،به 26 عدد رساند«. شاید این ها 

نمونه همان زوج هایی هستند که قدیمی ها مدنظرشان...

با وجود این که معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اســتان یکی از دالیل وجود مشــکالت در بازار روغــن را »قاچاق« 
این کاالی اساسی بیان می کند اما کارشناس مسئول اقتصادی دبیرخانه 

کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر ...

 لبخند مهریه 
به بدهکاران! 

پژوهشگاه قوه قضاییه طرح تازه ای را برای 
پرداخت مهریه ارائه کرده که به جای سکه 

معادل ریالی قبل از گرانی ها لحاظ می شود

دلیل تراشی هایی که برای 
مردم روغن نمی شود!

 معاون صمت ، قاچاق  را   از دالیل کمبود روغن 
 در بازار بیان می کند اما یک مسئول در 

کمیسیون مبارزه با قاچاق آن  را  ناچیز می داند

روز گذشــته روند نزولی بازار ادامه یافت و شــاخص کل مجدد وارد کانال 1.1 میلیون واحد شــد. 
همزمان آمارها نشــان می دهد که با وجود اجرای مصوبه دامنه نوســان نامتقارن، روند خروج پول 
سهامداران حقیقی از بورس شدت یافته و از ابتدای بهمن تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان پول 
از بورس خارج شده است. به گزارش خراسان، در معامالت روز شنبه شاخص کل بورس افت 11 
هزار و 855 واحدی را پشت سر گذاشت و به سطح یک میلیون و 193 هزار واحد رسید تا شاخص 
پس از 11 روز کاری دوباره به کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی برگردد. افت 11 هزار و 855 
واحدی بیشترین میزان نزول شاخص پس از تغییر دامنه نوسان قیمت ســهام است. این در حالی 

است که سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس به دنبال تغییر سیاست ها و...

ریزش شاخص بورس به 
کانال 1.1 میلیون واحد

مصوبه تغییر دامنه نوسان در عمل خروج پول حقیقی از 
بورس را تشدید و روند ریزش بازار را ادامه دار کرد ه است

   صفحه ۱0

   صفحه ۵   خراسان رضوی

این  شیوه  بازیکن ساالری 
نوبر  است !

ضربه های مهدی قائدی به کار 
تیمی؛ پیش کسوت استقالل درباره 

این رفتار غیرحرفه ای می گوید

زندگی

   صفحه 7

ماموریت تاریخی 
 »فردوسی«

 بر دوش  »اخوان ثالث«
بررسی جایگاه ادبی و موسیقایی 

شاعر امید و آرزوها در زادروزش



نسخه جدید سیاست »گاو شیرده«

دولت بایدن سرانجام گزارش »سازمان اطالعات 
آمریکا« را درباره قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار 
سعودی منتشر کرد. گرچه گزارش منتشرشده 
خالصه ای طبقه بندی نشده از یافته های جامعه 
اطالعاتی آمریکاست، اما در نوع خود حائز اهمیت 
محسوب می شود.بسیاری از ابتدا معتقد بودند، 
نحوه و کیفیت انتشار این گزارش می تواند یکی 
از محک های ارزیابی سیاست خارجی بایدن 
در قبال آینده قدرت در عربستان، جنگ یمن و 
مسائل دیگر باشد.به هر روی،خــودداری بایدن 
از تماس با ولیعهد سعودی و همچنین برخی 
اقدامات او از جمله قطع حمایت نظامی از ریاض 
در جنگ یمن و خارج کردن انصارا... از فهرست 
گروه های تروریستی که ترامپ در آخرین روزهای 
حضورش در کاخ سفید این گروه را در این فهرست 
قرارداد این گمانه را مطرح کرده است که روابط 
واشنگتن با ریــاض در دوره جدید وارد مرحله 
تازه ای خواهد شد که احتماال در آن جایی برای 
بن سلمان وجود نخواهد داشت.حاال نیز دولت 
آمریکا  گرچه اعــالم کــرده که  تــرور خاشقچی ، 
با دستور مستقیم  ولیعهد سعودی انجام شده 
است اما بن سلمان را در میان فهرست تحریم 
شدگان قرار نداد. همین باعث شد که بسیاری 

از تحلیلگران ،این گزارش را در واقع نسخه جدید 
سیاست معروف »گاو شیرده« ترامپ بدانند. به 
این معنا که آمریکا در نهایت به دنبال لغو شراکت 
راهبردی با عربستان نخواهد بود و مواضع اخیر 
واشنگتن صرفًا برای باج گیری جدید از سعودی ها 
با ابزارهای جدید است.البته بر کسی پوشیده 
نیست که این گزارش موقعیت سیاسی بن سلمان 
در داخل عربستان را متزلزل ساخته،بار دیگر 
وجه خشن شخصیت او را برجسته کرده  و موجب 
می شود این ذهنیت درون خاندان سعودی شکل 
بگیرد که رسیدن بن سلمان به کرسی پادشاهی 
عربستان، به موقعیت این کشور ضربه می زند. 
به هر حال،مهم ترین علت مخالفت دولت بایدن 
یکی  در  سعودی  ولیعهد  حضور  سلمان  بن  با 
از اضــالع ترامپیسم است که در تضعیف حزب 
دموکرات آمریکا نقش داشته  و چه بسا ادامه 
حضور او در مسند قدرت و اعالم آمادگی ترامپ 
برای نامزدی در انتخابات سال 2024 سبب 
شود تا دموکرات ها دوباره کاخ سفید را از دست 
بدهند. حاال با انتشار این گزارش، تهدید از دست 
رفتن کرسی پادشاهی که بن سلمان رویای آن را 
دارد، افزایش یافته و موقعیت رقبای وی بار دیگر 
بهبود می یابد.به خصوص این که  دولت آمریکا 
نگاه ویــژه ای به محمد بن نایف، ولیعهد سابق 
دارد که به شدت از سوی بن سلمان محدود شده 
است. افــزون بر این،آمریکا همواره متهم بوده 
است که نقض حقوق بشر در کشور های رقیب یا 
متخاصم خود را برجسته و همین موضوع را در 
کشور های دوست خود، کمرنگ می کند. یکی از 
مثال هاِی همیشگی منتقدان سیاست آمریکا در 
این باره، عربستان است که دولت های آمریکا به 

دالیل مختلف از جمله روابط امنیتی راهبردی با 
آن در زمینۀ رعایت حقوق بشر مماشات می کنند. 
روشن است که دولت بایدن قصدی برای تضعیف 
روابط قدرتمند و از هر جهت پر سود بین آمریکا و 
عربستان را ندارد و آشکارا می کوشد تا ماجرای 
بن سلمان را از اصــل رابطه با سعودی ها جدا 
کند. حال با توجه به این که به ظاهر سلمان بن 
عبدالعزیز پادشاه 85 ساله عربستان سعودی 
روی آیندۀ بن سلمان به گونه ای سرمایه گذاری و 
حتی قمار کرده است ، آمریکا همزمان با سست 
کردن پایه های قدرت بن سلمان می خواهد با 
انتشار این گزارش؛بلندپروازی ها و رفتار های 
بدون قاعدۀ او را به ویژه در نقض حقوق منتقدان 
مدنی و سیاسی داخلی مهار کند.افزون بر این 
که ایــاالت متحده اولویت های زیــادی در غرب 
آسیا از جمله تمایل برای بازگشت به برجام را 
دارد. از طرفی، عربستان همیشه نسبت به این 
توافق محتاط عمل کرده و به نظر می رسد یکی 
دیگر از گزینه های مورد بررسی بایدن می تواند 
کاهش مطالبه گری سعودی ها برای کاستن از 
البی گری در آمریکا علیه بازگشت دوباره به برجام 
باشد.دولت بایدن همچنین می تواند از عربستان 
سعودی خواستار بهبود روابط با اسرائیل شود 
و این امر می تواند شامل بیانیه ای رسمی در 
خصوص برقراری روابــط دیپلماتیک باشد. به 
هرروی سیاست واقعی آمریکا در قبال عربستان 
هنوز در ابتدای مسیر است و ابهامات پابرجاست؛ 
اما به نظر می رسد ریاض و شخص ولیعهد روزهای 
سختی پیش رو دارند. شاید اتخاذ سیاست های 
آمریکا درباره عربستان که قرار است فردا اعالم 

شود از ابهامات بکاهد.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 هموطن لطفا پالک ماشینت رو دستکاری  •
نکن. چــون ایــن جــوری یک هموطن دیگه 
جریمه می شــه. به خــدا ما هم مثل تو پول 

نداریم.
  تو رو خدا به داد شهر خودرو برسید. آقای  •

استاندار یک کاری بکن! روزنامه خراسان 
این قدر بنویس تا آقایان بیدار بشن. دارن 

بازیکنان را برای بقا می فروشند.
 این کرونا و محدودیت ها برای هر کس اگه  •

آب نداشت ولی برای راهنمایی و رانندگی 
نون خوبی داشــت، چون داره دوربین های 

صدمتری رو بیشتر می کنه!
قبض برق من ۳00هزار تومان آمده است  •

که سه برابر دفعات قبل است. دولت هزینه 
برق کم مصرف ها را این طور جبران می کند. 

این کار ظلم است، نه تدبیر و امید.
با  • مسافرت  مسئوالن،  دیــد  از  که  جالبه 

ماشین در زمان کرونا ممنوعه و همه جا کنترل 
می شه ولی مسافرت با هواپیما و اتوبوس 
و قطار آزاده! چرا ثبت نام قطار از اسفند تا 
فروردین شــروع شده و تشویق به مسافرت 

می شه؟ یک نفر عاقل توضیح بده!
این قدر از روز پدر نوشتید ولی چه فایده؟  •

پدری که با این وضع اقتصادی و قیمت ها از 
بچه هاش خجالت می کشه، پدری که نگران 
آینده فرزندانشه، پدری که زیر بار گرانی داره 
له می شه چجوری باید خوشحال باشه؟ من 
پدر دوست دارم که دیگه در این دنیا نباشم و 

این قدر شرمنده خانواده ام نباشم.
لطفا دقت کنید صفحه 8 سرگرمی ۳0  •

بهمن اطالعات عمومی جزایر النگرهانس 
درسته نه النگرهوس یه جا گفتیم آبرومون 

رفت.
وزیر صمت فرمودند که میوه وکاال را انبار  •

کردند برای شب عید! آخه یکی نیست بهش 
بگه مــردم پــول ندارند تو باید قیمت ها رو 
 50 حقوق  شما  مثل  همه  پایین؟!  بیاری 
بازنشسته  و  کارگر  گیرند،  نمی  میلیونی 
چطور می تونه با این قیمت ها بره خرید با 

حقوق سه میلیونی!

 اسم ضمیمه ورزشی را بگذارید»استقالل  •
ورزشــی«! آخه خبرنگار محترم استقاللی 
مشکالت و کمبودهای پرسپولیس توی دفاع، 
بازی سازی و حمله را در نیم فصل ندیدی؟! 
بازیکن های کلیدی در تمام پست ها از تیم 
جدا شدند. بعد می نویسید مشکلی نداشت 

پرسپولیس!
ــال همیشه ســـود ســهــام عــدالــت  • ــرس  آخ

پرداخت می شد امسال خبری نیست چرا؟
ایــن گرانی  • با  به مسئوالن عزیز بگویید   

مسکن و زمین یک کارگر یا  یک کارمند تمام 
عمرش حقوق بگیره و خرج نکنه تا پایان عمر 
صاحب مسکن نمی شه. لطفا به فکر جوانان 
باشید. ما بازنشسته ها که عمرمون تمام شد 
و مسکن خوبی به خود ندیدیم االنم شرمنده 

بچه هایمان هستیم.
چرا آستان قدس از زمین های خالی موقوفه  •

استفاده نمی کند؟ چرا به عنوان فضای سبز 
برای داشتن هوای پاک استفاده نمی کند؟ 

از شما خواستاریم رسیدگی کنید.
 آقای رئیس جمهور، به خاطر این که آمریکا  •

و اروپا را نصیحت کردید، متشکرم! اکنون 
آن ها در حال توبه و به دنبال طلب عفو از ما 
هستند . این همه تدبیر و قاطعیت، موجب 

امیدواری است!
 آقای تخت روانچی! بنده یک معلمم اما به  •

شمای سیاستمدار می گویم نه تنها آمریکا تا 
سه ماه دیگر تحریم ها را بر نمی دارد بلکه بهانه 
های جدید ساز می کند. از این جماعت قطع 
امید کنید تا جرثومه فساد)اسرائیل ( هست 
این ها به موش و گربه بازی ادامه خواهند داد.

 دو دوره مصرفی گاز خونه ام اومد 48هزار  •
تومان گفتند شما مشمول تخفیف شدین. 
حاال با همان الگوی مصرف برای یک دوره 
اخطار قطع اومده ۳1۳هــزار تومان!  واقعا 

مردم رو چی فرض کردن؟
چرا دولت کارمندان و کارگران را تا مبلغ  •

48میلیون درآمد در سال از مالیات معاف 
کرده ولی هنرمندان را تا مبلغ200میلیون 
درآمد در سال؟ این چه تبعیض بزرگی است؟ 

باز هم حق قشر ضعیف پایمال شده است.
وقتی این قدر از خرید کــاالی ایرانی می  •

گویید، آیا می دانید مدت سه ماه است که قصد 
خرید آب میوه گیری پارس خزر از نوع تایگر را 
دارم و در مشهد نیست ولی در فروشگاه های 
اینترنتی با قیمتی حدود 400هزارتومان 

گران تر موجود است.
 چرا همان انگشت شمار افرادی که از ایران  •

به عــراق سفر می کنند باید آزمایش کرونا 
بدهند و دولت هم تصویب کرده باید ایرانی 
ها برای زیــارت عتبات واکسن کرونا بزنند 
ولی از آن طرف عراقی ها به راحتی وارد کشور 
می شوند و این گونه مردم و کشور را درگیر 

بیماری کرونای انگلیسی می کنند؟
 برای اثبات ناتوانی و بی تدبیری دولت و  •

ناامیدی مردم از شرایط نامطلوب اقتصادی 
و افسار گسیختگی قیمت ها و نبود نظارت، 
ــوروز امسال را به ســال آینده  مراسم عید ن

موکول کنیم.
 از این که کرونای انگلیسی به مشهد رسید  •

خیلی خوشحال شدم چون من 20سال است 
ازدواج کرده ام هنوز نتوانستم یک مسافرت 
کوچک باخانواده بــروم حاال شنیدم کرونا 
چقدر سریع به مشهد آمد ما نتوانستیم بریم 

انگلیس ولی اوآمد مشهد!
به دلیل خشکسالی و بی آبــی و بیکاری  •

جمعیت روستایی متأسفانه هرسال چهار 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی باغ ویال می 
شوند چراکه هم ایجاد اشتغال می شود و 
هم سودی به جیب دهیار، شــورای روستا، 

شهرداری، اوقاف و آستان قدس می رود.
 طبق گفته رهبری ،عالج دردهای مزمن  •

کشوردر انتخابات پرشور و انتخاب اصلح 
ــت کــه تــا کنون چنین امــری بــه صــورت  اس

صددرصد متأسفانه اتفاق نیفتاده است.
ــه کــه شــرکــت یا  • ــم مسخره ای ــن چــه رس  ای

کارخانه ای که داخل مشهد کار می کنه باید 
از تهران دستور بگیره و منتظر تهران باشه تا 
ببینه چی می گن! به تازگی پرداخت حقوق و 

استخدام هم باید جوابش از تهران بیاد.

ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح به درگیری های سراوان 
به دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور 
پاکستان، دادســتــان نظامی استان سیستان و 
بلوچستان از تشکیل پرونده ای در این خصوص در 
دادسرای نظامی خبر داد.به گزارش مهر،موسایی 
دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان در 
این باره گفت: درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی 
شمسر شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدایی، 
پرونده ای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد 
که به طور ویژه در دست رسیدگی است.دادستان 
نظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان گفت: 
ابعاد این حوادث در دست بررسی است و به محض 
تکمیل تحقیقات به اطــالع عموم خواهد رسید.
همزمان،نماینده چابهار با اشاره به وقایع سراوان 

به ایلنا گفت: انتظار داریم با کسانی که این وقایع را 
به وجود آوردند و مقصر هستند در هر جایگاهی که 
هستند برخورد قانونی صورت گیرد. باید قبول کرد 
به رغم خدمات بی شمار نظام جمهوری اسالمی در 
منطقه سیستان و بلوچستان، این استان به لحاظ 
همه شاخص های توسعه انسانی و منطقه ای، فاصله 
معناداری با دیگر نقاط کشور دارد. باید پذیرفت در 
شرایطی که هیچ زیرساخت اقتصادی وجود ندارد، 
مردم ناچار هستند برای گذران زندگی به مباحثی 
مانند سوخت بری یا کولبری روی بیاورند. وی افزود: 
معتقدم مسئوالن اجرایی و دولتی باید راهکارهایی 
را ایجاد می کردند تا مردم بتوانند از ظرفیت مرز به 

خوبی استفاده کنند .

خرید توافقی طالی سرخ

از روز گذشته در مرکز  خرید زعــفــران توافقی 
خراسان جنوبی آغاز شد.مدیر تعاون روستایی 
استان گفت: با توجه به افت قیمت زعفران در بازار 
فعلی، خرید توافقی از روز گذشته در بیرجند آغاز 
شد.به گفته »ضیائیان احمدی « در مرحله نخست 
خرید توافقی زعفران در نوع دسته آغاز شد که در 
بازار قیمت آن حدود 6 میلیون و600 هزارتومان 
است اما اگر زعفران خوبی باشد تا هفت میلیون 
تومان هم خریداری می شــود. هم اکنون خرید 
زعفران فقط در بیرجند انجام می شود.در صورت 
امکان در شهرستان های قاینات و سرایان هم این 
اقدام انجام خواهد شد.  در مرحله نخست قرار است 

تا 150 کیلوگرم زعفران دسته خریداری شود.
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تحلیل روز

اگر مأرب آزاد شود...
دکتر سید رضی عمادی- اکنون دقیقًا یک ماه 
به پایان ششمین سال جنگ ائتالف سعودی علیه 
یمن باقی مانده است. مأرب حاال کانون جنگ است 
و دست برتر نیز در اختیار ارتش و کمیته های مردمی 
یمن قــرار دارد. از چهار سو، ارتــش و کمیته های 
مردمی یمن به ارتفاعات مشرف به شهر مأرب رسیده 
اند. در اختیار گرفتن کامل مأرب به معنای در اختیار 
گرفتن تمام جغرافیای شمال یمن از سوی دولت 
نجات ملی یمن خواهد بود. از سوی دیگر، مأرب به 
لحاظ ژئوپلیتیک، اهمیت زیادی دارد. تحلیل گران 
بر این باور هستند که منابع زیرزمینی موجود در 
استان مأرب را باید نخستین دلیل اهمیت ویژه این 
استان در زمانه کنونی دانست. مأرب از منابع نفتی 
و گازی بسیاری برخوردار است و نیروگاه تولید برق 
نیز دارد. این استان تا سال 2014 میالدی به دیگر 
استان های یمن برق، گاز و نفت صادر می کرد که با 
آغاز جنگ در یمن این روند با مشکل روبه رو شد. طبق 
آمار غیررسمی، پاالیشگاه صافر که منبع تولید نفت و 
گاز استان مأرب است، ساالنه بیش از 700 هزار ُتن 
گاز و 9 تا 18 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند. با 
توجه به اهمیت پاالیشگاه صافر، ارتش و کمیته های 
مردمی یمن بخشی از نیروهای خود را به سمت این 
پاالیشگاه فرستاده است چرا که خبرهایی مبنی بر 
انفجار احتمالی در این پاالیشگاه توسط مخالفان در 
صورت شکست در مأرب دریافت کرده بود. اهمیت 
دیگر این است که شهر مأرب در قلب جغرافیایی یمن 
قرار گرفته و چهارراه ارتباطی استان های شرقی 
به غربی و شمالی به جنوبی است. به همین دلیل 
گفته می شود در صــورت آزادســـازی شهر مأرب، 
امکان آزادسازی مناطق دیگر یمن از اشغال ائتالف 

سعودی و گروه های تروریستی نیز فراهم می شود.

پیشخوان بین الملل

روزنــامــه »یوترنی لیست« کــرواســی/ شــروع 
اخراج ها؛ برخی از هتل داران کارگران خود را 
از ماه مارس به اداره کاریابی معرفی می کنند 
)به دلیل استمرار بحران کرونا و تبعات اقتصادی 
آن(، شرط فعالیت تراس کافه ها؛ رعایت فاصله 

۳ متری بین میزها و تعطیلی در ساعت 22.

حمالت تروریستی در کشورهای غرب آفریقا به 
ویژه نیجریه همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این 
حمالت صدها دانش آموز نیجریه ای  در پی حمله  
افراد مسلح به یک مدرسه در ایالت »زامفارا« در 
شمال غربی این کشور ربــوده شدند. طی ماه 
های گذشته افزایش فعالیت های گروه های 
تروریستی در کشورهای آفریقا به ویژه کشورهای 

غرب و منطقه ساحل بسیار محسوس بوده است. 
بوکوحرام از جمله گروه های تروریستی است که 
به ویژه دانش آموزان را در نیجریه هدف حمالت 
خود قرار می دهد. تاکنون این گروه تروریستی 
عالوه بر کشتن ده ها شهروند نیجریه ای، صدها 
دانش آموز دختر و پسر را از مدارس نیجریه ربوده 
اســت چنان که چند مــاه گذشته ایــن گــروه در 

حمله به مدرسه ای در ایالت »کاتسینا« در شمال 
نیجریه بیش از ۳00 دانش آموز را ربود و اکنون 
نیز بار دیگر بیش از ۳00 دانش آموز را ربوده 
است. در واقع این گروه تروریستی سوادآموزی 
را به ویژه برای دانش آموزان مشروع نمی داند 
چنان که رهبر گروه بوکوحرام در پیام صوتی 
که چندی پیش منتشر کرد، هدف از حمله به 
مدرسه شبانه روزی در ایالت کاتسینا را مقابله با 
»آموزش غربی« اعالم کرد. اگرچه دولت نیجریه 
تالش کرده دانش آموزان به اسارات گرفته شده 
را آزاد کند اما تاکنون موفقیت چندانی نداشته 
است. در واقع گروه بوکوحرام با به اسارت گرفتن 
دانش آموزان از یک سو رعب و وحشت ایجاد و از 
سوی دیگر از آن ها برای تقویت نیروهای انسانی 
مورد نیاز خود استفاده می کند. بسیاری از دانش 
آموزان به اسارت گرفته شده پس از آموزش های 
نظامی در عملیات های تروریستی به کار گرفته 
می شوند و حتی بسیاری از آن ها برای انجام 
عملیات های انتحاری استفاده می شوند. گروه 
های تروریستی در حالی به دامنه فعالیت های 
خود افــزوده اند که »محمدو بوهاری« از زمان 
به دست گرفتن قدرت درنیجریه وعده مبارزه و 
نابودی این گروه ها و برقراری ثبات و امنیت در 

این کشور را داده است اما تاکنون برنامه بلند 
مدت و عملی در این زمینه اعالم نشده و اقدامات 
ــت. جالب  ــورت گرفته نیز کافی نبوده اس ص
این جاست که دولت نیجریه به ویژه طی سال 
های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با 
کشورهایی چون عربستان گسترش داده است 
و برای بهره مندی از کمک های مالی این کشور 
و متحدانش بسیاری از سیاست های خود را  در 
راستای منافع  و خواست این کشورها  تنظیم 
می کند. »مداوی بن محمد الرشید« استاد مرکز 
خاورمیانه مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن 
در این باره می گوید: »ظهور قارچ گونه گروه های 
تروریستی در آفریقا چون بوکوحرام در نیجریه و 
کشورهای همجوار، با حمایت لجستیکی، مالی 
و تسلیحاتی مستقیم دولت سعودی امکان پذیر 
شده است. «تروریست ها در آفریقا در واقع ابزاری 
در اختیار کشورهای غربی و متحدان آن ها برای 
استفاده از ثروت و موقعیت کشورهایی چون 
نیجریه هستند. از این رو به نظر نمی رسد دولت 
نیجریه و دیگر دولت های کشورهای آفریقایی 
دغدغه جدی برای ریشه کنی فعالیت های گروه 
های تروریستی داشته باشند، در این میان دانش 

آموزان قربانیان اصلی هستند.

با وجود وعده های تبلیغاتی جو بایدن در کارزار 
انتخاباتی مبنی بر مسئول شناختن و مجازات 
عامالن قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار مخالف 
ولیعهد سعودی، اکنون دولت بایدن با وجود روشن 
شدن دست داشتن محمد بن سلمان در ماجرای 
این قتل، اراده ای برای مجازات او از خود نشان 
نمی دهد. در واقع، ایاالت متحده به دنبال انتشار 
گزارش محرمانه اطالعاتی که در آن گفته شده 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان فرمان قتل 
خاشقچی را تایید کرده، تحریم هایی را علیه چند 
شهروند سعودی اعمال کــرده است اما ولیعهد 
عربستان در میان فهرست تحریم شدگان قرار 
ندارد. توقف صدور روادید برای 76 تبعه سعودی 
و توقیف اموال از جمله اقداماتی است که آمریکا 
اعمال خواهد کرد. در این میان گام های اضافی 
دولت آمریکا برای وضع تحریم های دیگر می تواند 
شامل تحریم های بیشتر اعضای حلقه داخلی 
ولیعهد باشد که احتماال به صورت توقیف دارایی 
هاست. همزمان »تیم کین« سناتور دموکرات 
ایالت ویرجینیا نیز در این خصوص خواستار تحریم 
مقامات عربستان بر اساس سند »ماگینتسکی« 
شد؛ قانونی که به ایاالت متحده اختیارات گسترده 

ــرای اعمال تحریم هــای حقوق بشر علیه  ای ب
مقامات خارجی می دهد. اما اگنس کاالمارد، از 
گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از 
تصمیم واشنگتن مبنی بر تحریم نکردن بن سلمان 
برای قتل خاشقچی انتقاد کرده است. کاالمارد 
ــدام واشنگتن را »بسیار نــاگــوار« خوانده  ایــن اق
است. به گفته او چنین تصمیمی مثل این است 
که کسی گناهکار باشد، اما دادگاه او را آزاد کند. 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
نیزضمن حمایت از بازنگری در روابط این کشور با 
عربستان سعودی اعالم کرد، به زودی تحریم هایی 
علیه ناقضان حقوق بشر در این کشور به تصویب 
می رسد. در مقابل، ریاض محتوای این گزارش را رد 
کرده و آن را »منفی، غلط و غیر قابل قبول« خوانده 
است. اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
گفته است این اقدامات برای گسست در روابط 

دو کشور نیست و روابط میان عربستان و آمریکا 
بزرگ تر از هر چیز دیگری است. با این حال برخی 
رسانه ها گزارش داده اند که ممکن است آمریکا در 
قراردادهای فروش سالح به عربستان تجدیدنظر 
و فروش تسلیحات را به تسلیحات دفاعی منحصر 
کند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در 
این باره گفت: هدف از بازبینی گزینه های مدنظر 
در خصوص عربستان ایجاد تعادل بین هدف پایان 
دادن به جنگ در یمن و اطمینان از سالح های مورد 
نیاز عربستان برای دفاع از خود است. وی افزود: 
احتماال ایاالت متحده به فروش سالح هایی مانند 
موشک های دفاع هوایی برای کمک به عربستان 

سعودی در دفاع از خود ادامه خواهد داد.

موضع معارضان برجسته سعودی	 
»ترکی الشلهوب« معارض سعودی در واکنش 

به انتشار گزارش قتل »جمال خاشقچی« توسط 
آمریکا، با انتشار توئیتی اعالم کرد: قانون »جاستا« 
+ جنایت قتل خاشقچی = باج گیری تا زمانی که 
آمریکا باقی است. آن چه با عنوان قانون »جاستا« 
از آن یاد می شود، در ابتدا طرحی بود که با نام 
»اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم« برای 
تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد. با تصویب آن در 
دو مجلس سنا و نمایندگان، بازماندگان و خانواده  
های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 
2001 میالدی از این حق قانونی برخوردار شدند 
که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند. این 
قانون همچنین به دادگاه  ها اجازه می  دهد تا در 
صورت اثبات دست داشتن کشوری در یک حادثه 
تروریستی، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند، 
از آن کشور شکایت کنند. »مجتهد« افشاگر معروف 
اسرار آل سعود نیز در واکنش به انتشار این گزارش 
نوشت: این مهم است که سیا اطالعات مستقیمی 
از تماس ها و پیامک های میان محمد بن سلمان 
و »خالد بن سلمان« معاون وزیر دفاع عربستان 
)بــرادر محمد بن سلمان( و »سعود القحطانی« 
مشاور سابق ولیعهد سعودی و... دارد امــا همه 
واقعیت آن چیزی نیست که در گزارش آمده است.

چهره روز 

نمای روز

سخنرانی »اون« در نشست کمیته نظامی حزب 
حاکم کره شمالی در شهر پیونگ یانگ

گوساله سامری جمهوری خواهان!
گروهی از هــواداران و مقام های محافظه کار 
با گرد همایی در کنفرانس ساالنه  آمریکایی 
CPAC و رونمایی از مجسمه طالیی ترامپ، به 

تمجید از او پرداختند.

باج خواهی بایدن از بن سلمان 
دولت آمریکا سرانجام در گزارشی اعالم کرد ترور خاشقچی  با دستور مستقیم ولیعهد 

سعودی انجام شده است اما بن سلمان را در میان فهرست تحریم شدگان قرار نداد!

قاب بین الملل 

استقرار پناهجویان غیرقانونی در کلیسایی در 
شهر بروکسل بلژیک/ رویترز

دختران؛ دوباره در بند بوکوحرام 
صدها دانش آموز دختر در نیجریه ربوده شدند، هدف تروریست ها از حمله به مدارس چیست؟ 
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بزرگ ترین روزنامه  کشور در ماهشهر

تصویری از یک بیلبورد شهری در بندرماهشهر در فضای 
مجازی منتشر شد که روی آن آخرین خبرهای مرتبط با 
وضعیت کرونا ی این شهر در قالب یک روزنامه  طراحی شده 
است. شهرداری برای هشدار به مردم در این روزهایی 
که خوزستان با موج چهارم کرونا دست و پنجه نرم می کند، 
بزرگ ترین  بیلبورد بندر ماهشهر را به این کار اختصاص 
داده است. کاربری نوشت: »به نظرم باید از هر روشی که 
می شه به مردم هشدار داد تا پروتکل ها رو بیشتر رعایت 
کنن، استفاده کرد. حاال چه بیلبورد باشه ، چه چاپ و انتشار 
بروشور.« کاربر دیگری نوشت: »بهترین کاری که مسئوالن 
می تونن بکنن اینه که با تصمیمات شون برای مردم صف 
درست نکنن.« کاربری هم نوشت: »ایده خالقانه ای بود 
که هم فرهنگ روزنامه خوانی رو باال می بره و هم به نوعی 

اطالع رسانی می کنه.«
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ابطال گواهی فوت 9 خدمه سانچی

از سانحه نفتکش سانچی بیش از سه سال می گذرد. 
نفت کشی که در آب های شرقی چین بعد از تصادف با یک 
کشتی چینی آتش گرفت و غرق شد. به تازگی خبر رسیده 
که  دادگاه گواهی فوت ۹ خدمه سانچی را باطل کرده چون 
هیچ دلیل متقنی  مبنی بر فوت آن ها پیدا نکرده است. 
دلیل مهمی که خانواده ها در دادگــاه برای باطل کردن 
آگهی فوت داشتند، بیش از ۱۲۰۰تماسی است که افراد 
تماس گیرنده گفته  اند فرد ایرانی تباری این شماره ها را 
به آن ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره ها اطالع 
دهند که »ما زنده ایم«. گفته می شود با تغییر حکم، شرکت 
ملی نفت باید به رغم پرداخت تمامی حق و حقوق مفقودان 
به عنوان کارمند، برای پیدا کردن خدمه مفقود االثر از 
صلیب سرخ جهانی کمک بگیرد که تاکنون به دلیل حکم 

دادگاه سه سال پیش، این اتفاق نیفتاده است.
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سرقت مخزن زباله در ماهشهر 

تاکنون گزارش های متعددی درباره پدیده زباله گردی 
و زباله گردها منتشر شده و برخی از آن ها را در کوچه 
و خیابان دیده ایم اما تا کنون سرقت مخزن زباله 
راندیده بودیم که به تازگی ویدئویی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد، چند 
نفر با  موتور سه چرخه  در منطقه مسکن مهر ماهشهر، 
اقدام به سرقت مخزن  زباله می کنند. کاربران به این 
اتفاق واکنش نشان دادنــد. کاربری نوشت: »دزد 
براش فرقی نداره هر چیزی رو که فکر کنه می تونه 
بفروشه می دزده.« کاربر دیگری نوشت: »بعد از بلوکه 
های سیمانی وسط بزرگراه ها، نرده های پل های عابر 
پیاده، در چاه های فاضالب و ... حاال چشممون به گاری 
زباله دزدی روشن شد.« کاربری هم نوشت: »توی 
بیشتر کشورها این مخازن در عمق زمین قرار داره 

تا هم دزدی نشه و هم آلودگی در سطح دیده نشه.«
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بیمارستان خصوصی در دل بیمارستان دولتی!

شاید باورتان نشود اما گزارشی در فضای مجازی بازتاب 
پیدا کرد که در آن از بیمارستان های دولتی گفته شده 
که با گره زدن بخش هایی از خود به بیمارستان خصوصی 
باعث سر درگمی بیماران شده اند. روزنامه جوان در این 
گزارش نوشته است: »هنگام بیماری وقتی بخواهیم برای 
درمان به بیمارستان برویم، دو راه داریم؛ یا بیمارستان 
خصوصی را با هزینه های گرانش انتخاب کنیم و در 
عوض خدمات سریع تر و احتماالً مناسب تری بگیریم یا 
این که به بیمارستان دولتی برویم و با تعرفه های ارزان 
در صف های طوالنی منتظر بمانیم. اما بیمارستان هایی 
هستند که مراجعه  کنندگان آن بعد از مدت زیادی انتظار، 
متوجه می شوند برخی خدمات را بدون این که بفهمند در 
بخش خصوصی داخل بیمارستان با تعرفه های گران قیمت 
دریافت کرده اند!« کاربران به این بیمارستان ها که این 
گونه از مردمی که برای گرفتن خدمات ارزان به بیمارستان 
های دولتی مراجعه کرده اند پول اضافه می گیرند، انتقاد 

کردند.
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نانوایی های ماهی پز!

ویدئویی از یک نانوایی در آبادان منتشر شد که در آن 
می بینیم نانوایی در روز تعطیلی مجازش، به جای پخت نان 
اقدام به تولید سمبوسه، ماهی کباب و ... روی نقاله پخت 
نان کرده و با استقبال خوبی هم مواجه شده است. کاربران 
به این ویدئو واکنش های متفاوتی داشتند. برخی از 
کاربران این نانوایی را تحسین کردند که توانسته در این 
شرایط سخت اقتصادی، با روش های درآمدزایی جایگزین 
درآمدش را باال ببرد اما برخی هم منتقد این حرکت بودند. 
آن ها معتقدند نانوایی ها مجوز پخت غذا ندارند و این کار 
اختالل در امور صنفی ایجاد می کند و نبود نظارت بر این کار 
ممکن است مشکالت بعدی را در پی داشته باشد. کاربری 
نوشت: »به بهداشتی بودن یا نبودنش کار ندارم ولی کار 
خالقانه ای بود.« کاربر دیگری نوشت: »فرداش از این 

نونوایی نون بگیری بوی ماهی می ده.«
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قاچاق به سبک انگری بردز!

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
شما را یاد بازی انگری بردز می اندازد. در این ویدئو می 
بینیم یک بسته را داخل تیرکمانی که در زمین کاشته 
اند می گذارند و دو نفری آن را می کشند و بعد رها می 
کنند تا بسته با این ترفند 6۰۰ متر جلوتر روی زمین 
بیفتد. اما بر خالف بازی انگری بردز در این تیرکمان 
مواد مخدر وجود دارد و فروشنده های مواد با این کار 
مواد را از افغانستان به سمت ایران پرتاب می کنند تا 
به دست قاچاقچی ها برسد و آن را برای معتاد کردن 
و به خاک سیاه نشاندن ایرانی ها به فروش برسانند. 
کاربری نوشت: »هرچند دیدن این صحنه ها توی سال 
۲۰۲۱ عجیبه ولی این قاچاقچی ها نحوه استفاده از 

ابزارهای قدیمی رو خوب بلدن ها.«

 آقای دبیر
 ایراد کار این جاست!

 رئیس فدراسیون کشتی، از کاهش ورود 
نوجوانان به عرصه کشتی ابراز نگرانی کرده 
است؛ نگاهی به سرنوشت خیلی از قهرمانان 

پاسخ این نگرانی را می دهد

رئیس  ــر،  ــی دب علیرضا  هـــای  صحبت 
فدراسیون کشتی، در خصوص آینده 
کشتی بازتاب زیــادی در فضای مجازی 
ــادی را  ــ ــان زی ــت ــت و کشتی دوس داشـ
دربــاره آینده کشتی نگران کرد. رئیس 
فدراسیون کشتی در گفت و گوی زنده 
تلویزیونی با شبکه ورزش درباره آینده کشتی هشدار داد و 
گفت: »کشتی در سراشیبی شدید کیفی و کمی قرار دارد. من 
نگران دو، سه سال آینده هستم. بچه های 9 و 10 ساله ای که قرار 
بوده وارد کشتی شوند اما نیامدند حتما باعث ایجاد خألیی در 
تیم های نونهاالن و نوجوانان خواهند شد.« با این حال همواره 
حمایت نکردن از قهرمانان و به ویژه آینده شغلی آن ها یکی از 
موضوعات مورد بحث در عرصه ورزش بوده  است. نگاهی به 
زندگی چند تن از مدال آوران نوجوان کشتی نشان می دهد 
مسئوالن از این سرمایه های نوجوان که نبوغ خود را روی تشک 
نشان داده اند، غافل شده اند و شاید دیدن همین نوجوان ها و 
مقایسه آن ها با مدال آوران دیگر رشته ها، خانواده ها را بر آن 
داشته تا تمایلی به ادامه ورزش فرزندشان در کشتی نداشته 
باشند. امروز درباره چند قهرمان کشتی نوشته ایم که سال ها 
در تیم ملی نوجوانان، قهرمانی کسب کرده و اکنون به سختی 

کار گیر آورده اند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند.

پاکبانی دارنده 2مدال طال	 
ــده دو مدال  گزارشی از حال و روز دارن
طــالی کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و 
فرزند جانباز و آزاده جنگ تحمیلی که در 
شهرداری دزفول به عنوان پاکبان مشغول 
کار شده است، بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت. محمد حسینوند، قهرمان 
کشتی گفته: »پدرم جانباز 2۵ درصد است و دو سال و نیم در 
اسارت بوده، چندین مرتبه به همراه پدرم به بنیاد جانبازان 
رفتیم تا شغلی به من بدهند که متاسفانه هیچ کاری نکردند. من 
چهار خواهر و برادر دارم که آن ها هم با وجود داشتن تحصیالت 
دانشگاهی همه بیکار هستند.« البته این به معنی زیر سوال 
بردن شغل شریف پاکبانی نیست اما یک قهرمان آسیا قطعا 
می تواند در زمینه های مرتبط با توانایی  اش به کار گرفته شود.

چوپانی دارنده طالی آسیا و برنز جهان!	 
یکی دیگر از قهرمانان کشتی کشورمان 
ــی در کــشــتــی خــوش  ــوان ــوج کـــه در ن
درخشید، محمد محرابی است که دارنده 
نشان طالی آسیایی و برنز جهانی است. 
او که این روزهــا برای تامین هزینه های 
زندگی چوپانی می کند، به ایسنا گفته 
اســت: »یک سالی می شود که از سر اجبار و تامین بخشی 
از نیازهای زندگی در کنار تحصیل در دانشگاه مجبورم از 
گوسفندان مواظبت کنم و به چوپانی مشغولم و گوسفندان یکی 

از بستگانمان را در ازای حقوق ماهانه نگه می دارم.«

پشتیبانان قهرمان ها کجا هستند؟	 
هر چند پاکبانی و چوپانی شغل  های شریفی است اما چرا 
باید یک قهرمان ملی به جای این که فکر و ذکرش پیشرفت 
و گرفتن مدال های خوش رنگ برای کشور باشد، بیشتر 
وقتش به دنبال یافتن شغل سپری شود؟شاید مهم ترین 
انگیزه ای که خانواده ها را می تواند تشویق کند که مشوق 
فرزندانشان برای حضور روی تشک کشتی باشند، همین 
است که آن ها ببینند از قهرمان ها به طور شایسته ای 
تقدیر می شود و آن ها دیگر الزم نیست نگران شغل و 
آینده فرزندشان باشند.این در حالی است که    در بسیاری 
از کشورها، حمایت های زیادی از مدال آوران می شود. به 
طور مثال در آمریکا غیر از حقوق ثابت ۵00 دالری برای 
ورزشکار مدال آور، اقداماتی همچون کمک هزینه تحصیلی، 

استخدام و حمایت از باشگاه های آن ها انجام می شود.

رسدرگمی در روزهای 
بدون دفرتچه!

رعیت نواز – بعد از سال ها باالخره قرار بر حذف دفترچه های بیمه تامین 
اجتماعی از اول اسفند شد. قراری که به نظر می رسد به دلیل فراهم نبودن زیر 
ساخت ها و اجرای عجوالنه، در همین ابتدا با مشکالتی همراه بوده است. بارها در 
خصوص اهمیت حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در همین صفحه گزارش 
نوشته ایم. در همان گزارش ها هم نوشته بودیم که برای اجرای درست این طرح 
نیاز است پزشکان پای کار نسخه نویسی الکترونیکی بیایند و زیر ساخت ها برای 
دسترسی داروخانه ها به این نسخه های الکترونیک فراهم باشد اما با گذشت 10 
روز از اجرای طرح حذف نسخه الکترونیک، تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده که 
نشان می دهد مردم در داروخانه ها و مراکز درمانی در سردرگمی به سر می برند. 
امروز ضمن مرور تاریخچه حذف دفترچه های کاغذی، از دالیل سردرگمی های 

به وجود آمده برای بیماران، پزشکان و داروخانه ها در چند روز اخیر نوشته ایم.

اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی، طرح بزرگی است که در ابتدای اجرا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها 
مشکالتی را برای بیمه شدگان به وجود آورده است

تاریخچه حذف دفترچه های کاغذی	 
خرداد سال 93 علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت 
اعالم کرد طی سه ماه آینده کارت الکترونیک هوشمند جایگزین 
دفترچه های بیمه می شود اما این اتفاق مسکوت ماند تا این که 
رئیس جمهور تیر ماه امسال گفت از همکاران بخش سالمت و 
بیمه کشور انتظار دارم، دفترچه های بیمه را حذف و خدمات 
سالمت را الکترونیکی کنند. این نکته هم حائز اهمیت است که 
نسخه نویسی الکترونیک به منظور مدیریت منابع و ارائه خدمات 
با کیفیت به بیمه شده بند »چ« ماده 70 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه مورد توجه بوده است. البته تیر به پایان رسید و تا اول 
اسفند امسال هم خبری از حذف دفترچه های بیمه نشد و حاال 
10روز از آغاز حذف دفترچه های بیمه توسط تامین اجتماعی 
گذشته اما همچنان دیگر بیمه ها مثل خدمات درمانی و بیمه 

سالمت خدماتشان را با ارائه دفترچه انجام می دهند.

سامانه پرونده الکترونیک سالمت	 
تا پیش از این هر فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی بود، 
دفترچه ای در اختیار داشــت که مهم ترین کارکردش ثبت 
داروهایی بود که پزشک برای بیمار می نوشت و گاه آن قدر بد 
خط بود که حتی داروساز داروخانه هم توان خواندن آن را نداشت 
و مشکالتی را برای بیمار به وجود می آورد و وقتی این دفترچه 
تمام می شد، دوباره چاپ دفترچه ای جدید و همین آش و همین 
کاسه. به همین دلیل از حدود چهار دهه پیش موضوع پرونده 
الکترونیک در کشورهای پیشرفته اجرایی شد و در کشور ما 
هم این بحث از سال 94 در مجلس مطرح شد و برای  اولین بار 
4 تیر سال 98 سامانه آن به نام سامانه »سپاس« به بهره برداری 
رسید. قرار بود در این سامانه اطالعات پزشکی افراد ثبت شود 
و با وارد کردن کد ملی فرد در اختیار پزشک، بیمار، داروخانه و 
دستگاه های نظارتی قرار گیرد. هدف اصلی راه اندازی پرونده 
الکترونیک سالمت، ارتقای کیفی و کمی خدمات سالمت است 
به گونه ای که صحیح تر، به موقع تر، با کیفیت تر و اقتصادی تر ارائه 
شود. این سامانه در کنار فوایدی که می تواند برای فرد داشته 
باشد از خطاهای پزشکی و همین طور سوء استفاده از دفترچه 
های بیمه به خصوص فروش و قاچاق دارو هم جلوگیری می کند.

زیرساخت های الزم	 
برای حذف دفترچه های بیمه الزم است در همان ابتدا بیمار، 
پزشک و داروخانه آگاهی الزم را به دست آورند یعنی بیمار باید 
بداند چطور می تواند از میزان باقی مانده اعتبار دفترچه اش 
آگاهی پیدا کند یا به اصطالح احقاق سنجی کند، دوم این که 
پزشکان باید آمادگی الزم برای ثبت نسخه آنالین را داشته باشند 
و داروخانه ها هم به نسخه ای که پزشکان می نویسند، دسترسی 
داشته باشند تا از این طریق بتوان دفترچه بیمه را حذف کرد و 
برای این هماهنگی بین بیمار، پزشک و داروخانه باید زیر ساخت 
های الزم فراهم باشد که اگر سامانه »سپاس« به درستی عمل 
می کرد این مهم با بهترین نتیجه پیش می رفت اما به نظر می 
رسد برای حذف دفترچه زیرساخت های الزم فراهم نشده است.

نواقص موجود در طرح حذف دفترچه های کاغذی	 
اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی طرح بزرگی از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی است که در ابتدای کار با پــاره ای از 
مشکالت همراه بوده و موجب سردرگمی بیمه شدگان و خانواده 
هایشان شده است. این طرح در کنار کاهش مصرف کاغذ می 

تواند در آینده به داشتن پرونده سالمت الکترونیک مردم کمک 
کند تا از خطاهای پزشکی به شکل عمده ای جلوگیری شود. با 
این حال فراهم نبودن زیرساخت ها و نبود اطالع رسانی درست، 
مشکالتی را برای بیمه شدگان، پزشکان و داروخانه ها به همراه 

داشته که آن ها را باهم مرور می کنیم.
 ضعف  اطالع رسانی 

اولین و شاید مهم ترین دلیل موفقیت طرح های بزرگ، اطالع 
رسانی دقیق و درست است که به نظر می رسد در این زمینه 
اطالع رسانی به مردم به خوبی صورت نگرفته و هنوز مردم با در 
دست داشتن دفترچه به مراکز درمانی مراجعه می کنند و حتی 
چیزی درباره حذف دفترچه های بیمه نشنیده اند. اگر از آن ها 
بپرسید که چرا دفترچه به همراه دارید، می گویند: »مگر دکتر 

بدون دفترچه بیمه، کسی را ویزیت می کند؟«
بی خبری پزشکان از نسخه نویسی الکترونیک 

در کنار مردم، پزشکانی هم هستند که هنوز با نسخه نویسی 
الکترونیک آشنایی ندارند و معموال اقدام به صدور نسخه های 
سنتی آن هم در سربرگ های شخصی می کنند که باعث شده 
مردم در داروخانه ها با مشکل مواجه شوند. یکی از بیماران درباره 
این اتفاق گفته: »به دکتر گفتم دارو را در دفترچه ام بنویسد. دکتر 
گفت دفترچه دیگر اعتبار ندارد و کد ملی ام را روی نسخه نوشت و 
مهر کرد. نمی دانم این طور به من دارو می دهند یا نه اما دکتر گفت 
می توانم با همین سربرگ دارو بگیرم.« با این حال داروخانه این 
نسخه را چون قادر به احراز هویت نیست و در سامانه هم ثبت نشده 
به نرخ آزاد محاسبه می کند. البته نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران به همشهری گفته: »پزشکان باید نسخه خود را در مطب 
آنالین کنند و آن را به داروخانه ارجاع دهند اما آن ها زیر بار این کار 
نرفته اند و به این دلیل، داروخانه داران باید مسئولیت موضوعاتی 

را بپذیرند که از نظر قانونی مسئولیتی درباره آن ندارند.«
  شلوغی در داروخانه ها 

هرچند برخی پزشکان هنوز با نسخه نویسی آنالین آشنایی ندارند 
یا در برابر آن مقاومت می کنند اما برخی پزشکان به نسخه نویسی 
آنالین رو آورده اند و همین تکثر، مشکالت زیادی را در داروخانه 
ها به وجود آورده است. تعدد نحوه نسخه خوانی که شامل نسخه 
های آنالین و سنتی می شود از یک سو و کندی و قطع سیستم 
نسخه پیچی آنالین هم از سوی دیگر باعث شلوغی در برخی از 

داروخانه های مرجع شده است.
  آشنایی نداشتن مراکز درمانی و مطب ها 

با وجود اجرایی شدن حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی از 
ابتدای اسفند؛ اما هنوز بسیاری از مراکز درمانی و پزشکان انگار با 
این موضوع آشنایی ندارند و در صورت به همراه نداشتن دفترچه 
هزینه های ویزیت را بر اساس تعرفه آزاد محاسبه می کنند که 
مشکالتی را برای بیماران به همراه داشته است. البته برخی از 
درمانگاه ها و داروخانه ها هم بیان کرده اند هنوز از سوی سازمان 
تأمین اجتماعی به بستر طرح افزوده نشده اند و امکان ویزیت 
بیماران از طریق کارت ملی و بدون دفترچه تأمین اجتماعی 

فراهم نشده است! 
مشکالت با بیمه های تکمیلی 

در کنار آن چه گفتیم به نظر می رسد فکری برای بیمه شدگانی که 
بیمه های تکمیلی دارند هم نشده است. از آن جایی که کارگزاران 
بیمه های تکمیلی به منظور پرداخت هزینه ها نیاز به اسناد 
پرداختی برای دارو، ویزیت و... به همراه دستور پزشک دارند، این 
اتفاق مشکالتی را برای بیمه شده هایی که بیمه تکمیلی دارند نیز 

به وجود آورده است.
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گزیده یک توئيت

دویـــچـــه ولـــه: 
ــن  ــریـ ــق آخـ ــبـ طـ
آمـــار اعــام شــده 
مــربــوط بــه سال 
۲۰۲۰ در آلمان 
ــون  ــي ــل ــي م  ۱۱
ــواده زنــدگــی  ــانـ ــزار خـ ــ و ۵۵۶ ه
مــی کــنــنــد. پــنــج مــيــلــيــون و ۹۲۰ 
هــزار خــانــواده تک فرزند هستند. 
چهارميليون و ۲۱۳ هزار خانواده 
دارای دو فرزند و یک ميليون و ۴۲۳ 
هزار خانواده دیگر دارای ۳ فرزند یا 

فرزندان بيشتری هستند.

رسانه های جهان 

  یـــورونـــیـــوز:  
موسسه  ــس  ــي رئ
ــای  ــاری هـ ــمـ ــيـ بـ
عـــــــفـــــــونـــــــی 
ایــاالت مــتــحــده 
آمریکایی ها  ــه  ب
ــه  منتظر بــرخــی از  تــوصــيــه کـــرد کـ
واکسن های کووید-۱۹ نمانند و هر 
نوع واکسنی را که در دسترس بود، 
تزریق کنند. وی تاکيد کرد: »این یک 
مسابقه بين ویروس و واکسينه کردن 
افــراد است. اگر فردی بيشتر منتظر 
تزریق واکسن بماند، احتمال جهش 

ویروس بيشتر است«.  

 

مصطفی عبدالهی- با هشتگ #کار_خوب، 
نوشته بود »همسرم به مناسبت روز مرد، ۵ سکه 
دیگر از ۱۲۱ سکه مهریه اش را بخشيد و تعداد 
سکه هایی را که در 8 سال زندگی مشترک مان 
هدیه داده،بــه ۲۶ عدد رساند«. شاید این ها 
نمونه همان زوج هایی هستند که قدیمی ها 
مدنظرشان بود و به خاطر اميدواری به همين 
دلبستگی ها و فداکاری ها در زندگی مشترک، 
وقتی پای قرار عقد و تعيين مهریه می نشستند، 
می گفتند: »مهریه را کی داده و کی گرفته«. 
امــا سال هاست کــه ایــن نــوع مــهــرورزی هــا و 

دلبستگی ها، ُدِرّ کمياب شده است... .

حق قانونی زنان       
چرایی بــروز اختافات در زندگی زناشویی 
و به اجــرا گذاشتن مهریه، داستان مفصلی 
اســت که این جا مجال روایــتــش نيست؛ اما 
همه می دانيم که مهریه، حق قانونی و شرعی 
یک زن در زندگی مشترک است. نگاهی به 
پرونده های دادگــاه هــای خانواده هم نشان 
می دهد که رویکرد قوه قضایيه و قانون گذار 
به این موضوع، تاش برای حمایت از این حق 
زنان بوده است و مردان را ملزم به پرداخت آن 
کرده اند. البته شرایطی مثل پرداخت اقساطی 
مهریه هم رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از 

مردان بوده است.

قانون مهریه، تسلیم قیمت سکه شد       
اما داستان مهریه از آن روزی ترسناک شد 
ــال درآوردنــــد و تــا سکوی ۱۶  کــه سکه ها ب
ميليون تومان هم پریدند. آن جا بود که دیگر 
قسطی کردن مهریه هم بی اثر شد و نگرانی از 
افزایش زندانيان مهریه بيشتر. در این وضعيت، 
کميسيون قضایی مجلس برای اصاح قانون 
مهریه دست به کار شد و یکی از پيشنهادهایش 
ایــن بــود که به جای ۱۱۰ سکه قيدشده در 

قانون مهریه، ۵ سکه لحاظ شود و بيش از آن، 
حکم زندان نداشته باشد. البته واکنش های 
منفی به این پيشنهاد فراوان بود و بعيد به نظر 

می رسد اجرایی شود.

پیشنهاد تازه پژوهشگاه قوه قضاییه       
حاال پژوهشگاه قوه قضایيه، پيشنهاد تازه ای 
ارائــه کرده و گفته است: »وقتی قيمت سکه 
دچــار نوسانات شدید می شود و زوج امکان 
پرداخت اقساط مهریه را از دست می دهد، اگر 
معادل ریالی تقسيط انجام شده در بحث سکه 
و دالر و... را به نرخ قبل از نوسانات پرداخت 
کند، دیگر راهی زندان نمی شود. مثا فرض 
ــوان پرداخت  کنيد آن موقعی کــه مــدیــون ت
داشته، سکه یک ميليون بــوده و اکنون ۱۰ 
ميليون شده و زوج امکان پرداخت ندارد. طبق 
این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر 
هرماه پرداخت کند، هرچند قيمت فعلی سکه 

را پرداخت نکرده اما حبس نمی شود«.

چاره ای جز بررسی موردی وجود ندارد       
اداره  رئيس  خمسه«،  »مرتضی  دکتر  البته 
قوانين و مقررات پژوهشگاه قوه قضایيه، این 

نکته را هم گفته است که: »ماحصل پيشنهاد 
پژوهشگاه این بوده که هم حقوق زوج و هم 
حقوق زوجه تامين می شود. به عنوان مثال 
ــه، اقساط  ــد زوج ممکن است تنها ممر درآم
دریافتی مهریه باشد بنابراین نمی توان حکم 
کلی داد و گفت زوج به دليل شرایط اقتصادی 
از پــرداخــت اقــســاط معاف شـــود؛ بنابراین 

چاره ای جز بررسی موردی وجود ندارد«.

دفاع فراکسیون زنان از حقوق بانوان       
اما »فاطمه رحمانی« نایب 

رئيس فراکسيون زنان در 
مجلس یــازدهــم، دربــاره 
می گوید:  پيشنهاد  ایــن 
ــات  ــس ــل ج در  ــوز  ــ ــن ــ »ه

به  قضایيه  ــوه  ق و  مجلس  بين  کارشناسی 
نتيجه ای نرسيده ایم وپيشنهاد پژوهشگاه برای 
پرداخت معادل ریالی زمان صدور حکم هم 
هنوز نپذیرفته نشده اســت«. نماینده مردم 
مشهد ادامه می دهد: »ما می خواهيم در مهریه، 
همان نگاه جامع احکام دینی حاکم باشد و 
موضوع را فقط از یک زاویه نبينيم. نه به دنبال 
نگاه های فمينيستی و حمایت افراطی از زنان 

هستيم و نه می خواهيم حقوق شان نادیده 
می کند:  تصریح  رحــمــانــی  شـــود«.  گرفته 
»هم اکنون قوه قضایيه و مجلس پيشنهادهایی 
را برای اصاح قانون مهریه ارائه کرده اند که در 
حال بررسی کارشناسی است اما هنوز نهایی 

نشده است«.

نظر کمیسیون قضایی چیست؟       
نظر »حسن نوروزی« نایب 
رئيس کميسيون قضایی را 
هـــم دربـــــــاره پــيــشــنــهــاد 
پژوهشگاه قوه قضایيه جویا 
مــی شــوم و او مــی گــویــد: 

»اعتقاد ما این است که مهریه یک امر مشخص 
است و این که باال رفتن و پایين آمدن تصنعی 
قيمت ها بخواهد ارزش مهریه را این قدر تغيير 
دهد و گرفتاری ایجاد کند، موردتایيد شرع 
نيست. مهریه که انسان فروشی نيست، چيزی 
به عنوان صداق و مهر و محبت از طرف مرد به 
زن است و نباید به زندانی کردن و بگير و ببند 
منجر شود«. نوروزی به برخی پيشنهادهای 
کميسيون قضایی مجلس در اصــاح قانون 

مهریه هم اشاره می کند:
* در بحث بــدهــی هــای مــالــی مثل مهریه، 

زندانی کردن ممنوع است.
ــدازه  * باید مهریه ها را متعادل کــرد و به ان

درآمدها تعيين شود.
* دادگاه ها باید به فوریت برای تقسيط کردن 

مهریه ها تصميم گيری کنند.
ــد پيشنهادهای  ــا فــعــا در ح ــن ه الــبــتــه ای
کميسيون است و باید دید صحن علنی مجلس 
ــت. به  چه موضعی نسبت به آن خواهد داش
گفته نــوروزی، فعا اولویت مجلس بررسی 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ است و احتماال بررسی 
اصاحات قانون مهریه به بهار سال ۱۴۰۰ 

موکول خواهد شد.

60.000 قربانی کرونا
گروه اجتماعی- یک سال و ۱۰ روز قبل وقتی خبر 
اولين فوتی کرونا در کشور منتشر شد، هيچ کس 
فکر نمی کرد که ۳7۵ روز بعد از آن ۶۰هزار ایرانی 
دیگر نيز بر اثر ابتا به این ویروس وحشی جان شان 
را از دست بدهند؛ اما این اتفاق افتاد و چه بسا برای 
آینده اش نيز چندان تصویر روشنی وجود ندارد. 
اگرچه روز گذشته رئيس دفتر اروپایی سازمان 
»همه گيری  ــرد:  ک پيش بينی  بهداشت  جهانی 
ویــروس کرونا در اوایــل سال آینده ميادی پایان 
ــروس در ميان انسان ها از  می یابد. البته ایــن وی
بين نخواهد رفت، اما تا تاریخ مشخص شده دیگر 
نــيــازی بــه مــحــدودیــت نخواهد بـــود.  بااین حال 
که  بگوید  قطعی  ــور  ط بــه  نمی تواند  هيچ کس 
 وضعيت شيوع ویروس چگونه پيش خواهد رفت.«
از سوی دیگر در شرایطی که در ماه گذشته و با آغاز 
واکسيناسيون در جهان انتظار می رفت، نشاط 
و اميد به جهان بازگردد، شيوع هولناک ویروس 
جهش یافته یا انگليسی کرونا این شادی را از اغلب 
مردم جهان ربود و همه به نوعی با ترس از ابتا به این 
ویروس در الک خود فرو رفتند. این شرایط در کشور 
ما نيز با افزایش آمار مبتایان به کرونای انگليسی 
و جان باختگان آن وارد فاز متفاوتی از گذشته شده 
است و طبق آن چه مسئوالن وزارت بهداشت هشدار 
می دهند کشور اکنون وارد مــوج چهارم شــده و 
روزها و هفته  های آینده نيز باید بحران جدی تری 
را نسبت به سه موج پيشين به انتظار بنشينيم. در 
همين حال، سخنگوی وزارت بهداشت دیروز تعداد 
جان باختگان کرونا تاکنون را ۵۹هزار و ۹8۰ نفر 
اعــام  و تاکيد کرد که :»بــه دنبال کاهش ميزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی و سهل انگاری در این 
زمينه، خطر تکرار تجربيات تلخ گذشته و گسترش 
موج چهارم و سهمگين کرونا وجود دارد.«همچنين 
نمکی وزیر بهداشت هم دیروز در قم هشدار داد: 
بيمارستان ها را آماده تر کنيد و دلخوش نباشيد. 
منحنی های ثابت در استان ها برای بنده که بدبين 
هستم، دلخوش کننده نيست؛ چون هميشه از روز 
اول، بدترین وضعيت را درنظر گرفتم، خودمان را 
برای بدترین روز آماده کردیم که سربلند باشيم و 
بيماران ما آواره و سرگردان نشدند. خودتان را برای 
یک توفان آماده کنيد. خوش بين به این که وضعيت 
همين گونه می ماند، نيستم و معتقدم که یک توفان 

سنگين در راه داریم و باید برای آن آماده بود.

لبخند مهریه به بدهکاران! 
 پژوهشگاه قوه قضاییه طرح تازه ای را برای پرداخت مهریه ارائه کرده 

 که به جای سکه معادل ریالی قبل از گرانی ها لحاظ می شود 
فراکسیون زنان اما با این پیشنهاد مخالف است 



کاوه سماک باشی درباره بازی اش در سریال 
»دادستان« با وسواس و حساسیت پاسخ می 
دهــد. به گفته خــودش، بعد از بــازی در فیلم 
»اشنوگل« در بازی به پختگی رسید و بازی در 
نقش متفاوت منفی در »بچه مهندس« و نقش 
مثبت در »دادســتــان« گــواه این ادعاست. به 
بهانه بازی در سریال »دادستان« با این بازیگر 
باسابقه سینما و تلویزیون که دانش آموخته 
رشته مهندسی مکانیک است، همکالم شدیم.

بعد از بازی در نقش منفی »تینوش« در 	 
سریال »بچه مهندس«، نقش مثبت »عماد« 
در سریال دادستان به شما پیشنهاد داده 
شد. تعریفی که از ابتدا در فیلم نامه درباره 

نقش وجود داشت، چه بود؟
ــردم،  ک مطالعه  را  نــامــه  فیلم  کــه  هنگامی 
شخصیت »عماد فاتحی« نظرم را خیلی جلب 
کرد چون یکی از شخصیت های اصلی سریال 
بــود و می دانستم ایــن شخصیت با توجه به 
راهنمایی های کارگردان دیده خواهد شد. 
خیلی خوشحال شدم، وقتی با آقای ده نمکی 
صحبت کردم و گفت که همین نقش را برایت در 
نظر گرفته بودند. »عماد« نقشی بود که از ابتدا 
دوستش داشتم و فیلم نامه را بیش از 6-5 بار 
مطالعه کردم. »عماد« یک انسان مطالبه گر، 
باسواد و عدالت خواه است. او مثل خیلی از 
جوانان هم سن و سالش می توانست دنبال 
این داستان ها نباشد، ولی دغدغه اجتماعی 
دارد و مطالبه گر است. »عماد« و دوستانش، با 
راه اندازی سایتی به نام »دادستان«، مسئوالن 
و نمایندگان را به چالش می کشند و مطالبه 
گری و افشاگری می کنند. »عماد« شخصیتی 
است که به راحتی قانع نمی شود. او یک نخبه 
در زمینه رایانه است و در طول داستان، عوامل 
تروریست نمی توانند او را از میدان خارج کنند.

همکاری در تیم نسبتًا ثابت مسعود ده 	 
نمکی در شرایط شیوع کرونا، چه تجربه ای را 

برای تان رقم زد؟
در این کار همه چیز مرتب بود و دستمزدها 
به موقع پرداخت شد. نمونه کامل یک تیم 
حــرفــه ای در پشت و جلوی دوربــیــن بودند، 
به همین دلیل تصویربرداری سریال با این 
حجم عظیم درسه ماه و نیم به پایان رسید آن 
هم در شرایط شیوع ویــروس کرونا. بازی در 

»داِدستان« جزو خاطرات شیرینم است.

قبول دارید در سال های اخیر و با بازی در 	 
»بچه مهندس« به پختگی و بلوغ در بازی تان 

رسیده اید؟
موافق هستم. نقش »عماد« در »داِدستان« 
کاماًل با »تینوش« در »بچه مهندس« متفاوت 
ــت، بــازتــاب ها را می بینم و آن انزجاری  اس
که از مردم در زمان پخش »بچه مهندس« از 
شخصیت »تینوش« دریــافــت کــردم، نشان 
می دهد که توانستم نقشم را خوب بازی کنم 
و این حس را به مخاطب داده ام و با بازی در 
همین نقش بر سر زبان ها افتادم که این اتفاق 
را مدیون این سریال و کارگردان و تهیه کننده 
آن هستم. بازی در نقش »تینوش« یک سکوی 
پرتاب دوباره برایم بود. این که شما می فرمایید 

به بلوغ در بازی رسیده ام، درست است. خیلی 
از همکاران می گویند از زمانی که در فیلم 
»اشنوگل« بــازی کــردم، به پختگی رسیدم. 
کارنامه هنری من دو بخش است؛ یک بخش 
قبل از فیلم »اشنوگل« و یک بخش بعد از این 
فیلم که همزمان شد با کاهش وزن، رژیم های 
سخت و ورزش هایی که انجام دادم تا خودم را 
در کنار بازیگری، ورزیده کنم و به دانش خودم 
بیفزایم. سعی کردم مطالعات بیشتری داشته 
باشم و نقش های متفاوتی را بازی کنم. خدا 
را شکر »تینوش« در ذهن همه هست و »عماد 
فاتحی« دادستان هم دیده شده است و هر جا 
می روم مردم با این شخصیت همذات پنداری 

می کنند.

ــدازی را در بازیگری بــرای 	  چــه چشم انـ
خودتان در نظر دارید؟

آهسته و پیوسته پیش رفتن و نقش های متفاوت 
را تجربه کردن. بعد از سریال »بچه مهندس« 
چندین نقش مشابه »تینوش« به من پیشنهاد 
داده شد که نپذیرفتم. اکنون هم که سریال 
»داِدستان« در حال پخش است ،یکی دو نقش 
مانند شخصیت این قصه پیشنهاد داده شده، 
ولی سعی می کنم که نقش های متفاوتی را 

بازی کنم.

بازتاب های متفاوتی از سریال »داِدستان« 	 
دریافت کرده ایم، شما چطور؟

گونه  هیچ  ــدون  ب بخواهید،  را  اش  واقعیت 
اغراقی تمام بازتاب هایی که گرفتم، مثبت 
بودند و خیلی خوب است که این قدر سریال 
بازتاب خوب دارد. فارغ از همه نظرهایی که 
برای ما محترم است، چون سریال این قدر دیده 
شده، جای بسی خوشحالی است، البته دور از 
ذهن نبود، چون همه آثاری که مسعود ده نمکی 
ساخته، پرفروش بودند. اگر چه منتقدانی هم 
هستند ولی آثارش را مردم دوست دارند و رگ 
خواب آن ها دستش است، برای مردم اثر می 
سازد و نظر آن ها برایش اهمیت دارد تا بتواند 

حرف دل شان  را بزند.

در پایان اگر سخنی باقی مانده، بفرمایید.	 
ــردم اســت و خیلی  »داِدســتــان« حــرف دل م
خوشحالم که در این شب ها مهمان خانه های 
مردم است، این سریال یکی از بهترین کارهایم 
محسوب می شود. در پایان می خواهم بگویم 
اندکی آستانه تحمل مان را از نظر شغلی، حرفه 
ای و قومیتی باال ببریم، وقتی در باره قومیتی 
صحبت می شود، به آن ها برمی خورد و ناراحت 
می شوند. همین طور اگر در باره شغلی صحبت 
شود، آن صنف ناراحت می شوند. با این شرایط 
در باره چه چیزی می توانند سریال بسازند؟ 
باید آستانه تحمل مان را باال ببریم تا بتوانیم در 
این دوره که شبکه های ماهواره ای و فضاهای 
مجازی هستند، با ساخت سریال های خوبی 
مثل »داِدستان« با آن ها رقابت کنیم و به روز 
باشیم. خیلی روی سریال »داِدستان« تعصب 
دارم چون پا به پای سریال های روز دنیا پیش 
می رود؛ هم از لحاظ تکنیک و هم از لحاظ فیلم 
نامه و کارگردانی، چون آدم ها و شغل هایی را 
که در این مملکت هستند، نقد می کند و از آن 
سو هم راهکار نشان می دهد و آن طور نیست 
که تنها نقد کند. اگر همه اندکی صبور باشند، 
این سریال راهنمای خوبی برای شان است تا در 

کارهای شان پیشرفت کنند.

سینما و تلویزیون یک شنبه 10   اسفند   ۶1399
1۶  رجب 1442.شماره  20۶09

 مریم ضیغمی 

اخبار

رحیم نـــوروزی در فیلم کوتاه 
ــی محمد  ــردان ــارگ »چـــاه« بــه ک
شخصیت  یک  نقش  تیموری، 
روحانی را بازی کرده. این اثر در 
ژانر وحشت ساخته شده و درباره 
اتفاق ترسناکی است که در تهران قدیم رخ می دهد.

سامان صفاری به جمع بازیگران 
سریال کمدی »روزهــای آبی« به 
حاجی   محمدرضا  کارگردانی 
غالمی اضافه شده و برای بازی در 
آن به شمال کشور رفته. علیرضا 
جاللی تبار نیز از بازیگران جدید این مجموعه است.

الهام پاوه نژاد در سریال کمدی 
حمید  ساخته  خــط«  ــوب  »چـ
بهرامیان بازی کرده است و از 
نیمه اسفند ماه با این مجموعه 
ــده می شود.  در شبکه سه دی

حسن زارعــی، علیرضا خمسه و اکبر عبدی از 
دیگر بازیگران سریال هستند.

آشا محرابی به زودی برای بازی 
در سریال کمدی »چپی بی رنگ« 
ساخته نصرت میرعظیمی جلوی 
دوربین می رود. به گزارش صبا، 
شهرام عبدلی، رابعه اسکویی 

و شهین تسلیمی هم در این سریال حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

امیرحسین آرمـــان بــه زودی 
با بازپخش سریال »پــریــا« اثر 
شبکه  به  سهیلی زاده  حسین 
آی فیلم می آید. الدن مستوفی، 
افــســانــه بـــایـــگـــان، مــحــمــود 
پاک نیت و رامتین خداپناهی دیگر بازیگران این 

سریال محصول سال 94 هستند.

مسابقه  در  طهماسبی  مائده 
»شب های مافیا« ساخته سعید 
ابوطالب که ویژه نوروز 1400 
تولید می شود، شرکت کرده 
ــت. فریبا نـــادری، سولماز  اس

غنی و نسرین مقانلو نیز از دیگر شرکت کنندگان 
این مسابقه هستند.

شهاب حسینی از اینستاگرام رفت

اخیر  انتقادهای  به  واکنش  در  حسینی  شهاب 
به واکسن زدنــش در آمریکا و دیگر حاشیه های 

کارهایش، از اینستاگرام رفت.
به گزارش صبا، این بازیگر ایرانی که چندی پیش 
ویدئوی واکسن زدن او در آمریکا در فضای مجازی 
منتشر شد و واکنش های زیادی را برانگیخت، در 
صفحه اینستاگرام خود به این انتقادها واکنش نشان 
داد و از اینستاگرام خداحافظی کرد. وی در بخشی از 
متن مفصل خود با گالیه از قضاوت ها، نوشته است: 
»می بخشید اگر الگویی نبودیم که مقبول نظر افتد 
،چون اصال الگو نبودیم. کی گفت که بودیم؟ در 
جهانی که زیستگاه مردان و زنانی بزرگ بوده، ما را 
چه به الگو بودن؟ همواره خود جوینده الگویی بودیم 
تا رمز جاودانگی بیاموزیم و نیفتیم مگر در سیر آنان 
که دل سپرده راه حق و حقیقت بودند و جان بر سر 
این عشق به جان آفرین پیشکش کردند. بسیارند. 
بجویید، می یابید. درست می گویید. وصلم. اما نه به 
آن جا که پندار شماست. به ریسمانی که به آن چنگ 
زدم تا پراکنده و متالشی نشوم. حبل ا...، که از مهر و 
کرامتش در دسترس همگان است. اگر نمی بینیم، 

مشکل از ماست.«
صفحه اینستاگرام این هنرمند هم اکنون از دسترس 

خارج شده است.

ساخت سریال پویانمایی »نابودگر«

ساخت یک سریال پویانمایی از »نابودگر« به سفارش 
نتفلیکس در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش مهر، به عنوان پروژه ای که هنوز در گام های 
ــاره ساخت پویانمایی بر  اول اســت، جزئیاتی درب
مبنای »نابودگر« ارائه نشده است. آن چه تاکنون 
روشن است، این است که برای ساخت این سریال 
،نتفلیکس با اسکای دنس همکاری می کند. این در 
حالی است که اسکای دنس تهیه کننده دوفیلم آخر 
»نابودگر« بود. متسون تاملین به عنوان تهیه کننده 
اجرایی این پروژه معرفی شده است. وی نویسنده 
فیلم نامه فیلم »بتمن« در کنار کارگردان آن مت ریوز 
بود. فیلم های چندگانه »نابودگر« از فیلم های موفق 
در گیشه است وشش فیلم ساخته شده از آن بیش از 
۲ میلیارد دالر در سراسر جهان فروش داشته است. 
جدیدترین فیلم از این مجموعه »نابودگر: سرنوشت 

تاریک« و »نابودگر: جنسیس« بود.
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شعر اخوان ،هر سازی را کوک می کند
نگاهی به جایگاه موسیقایی سروده های »م.امید« در گفت وگو با هوشنگ جاوید

اکرم انتصاری- امروز سالروز تولد مهدی اخوان ثالث 
است. شاید اگر پدرش آقا علی عطار اجازه می داد، او در 
موسیقی هم به اندازه شعر موفق بود. اخوان ثالث، سه تار 

را خیلی دوست داشت و گاهی برای خودش 
ساز مــی زد، اما به واسطه اصــرار پدر به 

سمت شعر رفت. عالقه او به موسیقی 
ــاره مــقــام هــای  ــ و آگـــاهـــی اش دربـ
موسیقی، عــالوه بر این که به رشد 
شعر او منجر شد، باعث استقبال 

موسیقی دان ها از آثار اخوان هم شده 
است. موضوعی که در ادامه درباره آن با 

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و 
آیینی ایران گفت وگو کردیم؛ موسیقی دانی که سازمان 
یونسکو از او برای ثبت معنوی موسیقی بخشی های 

شمال خراسان تقدیر کرده است.

استفاده از اصطالحات موسیقی در شعر	 
مهدی اخوان ثالث، مانند هوشنگ ابتهاج به موسیقی 
و مقام های آن آشنایی داشت. هوشنگ جاوید درباره 
تاثیر این آگاهی در شعر اخــوان می گوید: »آشنایی 
مهدی اخوان ثالث با موسیقی و ردیف  دستگاهی، 
موضوعی انکارناپذیر است و او از اصطالحات موسیقی 
در اشعارش زیاد استفاده کرده است. زمانی که اخوان 
این کار را می کرد، با رشد موسیقی ایران و متحول شدن 
موسیقی ایرانی همزمان شد. یعنی همان طور که 
شعر ما متحول شده و از حالت شعر کالسیک به حالت 
شعر نو درآمده بود، موسیقی ما هم متحول شده و از 
حالت موسیقی گل هایی درآمده بود. همزمانی این 
دو باعث می شد شعر نو اخــوان، دقیقا روی وزن هــا و 
موسیقی دستگاهی ما هم بنشیند و موسیقی دان های 
معاصر، مانند حسین علیزاده، محمدرضا لطفی و 
پرویز مشکاتیان که در موسیقی بسیار باسواد 
بوده و هستند، از اوزان عروضی که در شعر 
نو استفاده می شد، در موسیقی شان 
ــر ایــن کــه  ــگ ــل دی ــی ــبــرنــد. دل ــره ب ــه ب
اخوان ثالث دوستدار موسیقی بود 
و تمام موسیقی دان هایی که آن 
زمان کار می کردند، دوستدار شعر 
به خصوص شعر اخــوان و شاملو 
بودند. این موضوع به نو شدن 
موسیقی شان کمک می کرد و به 

همین دلیل از اشعار اخوان خیلی استقبال می شد.«

عالقه به فرهنگ ایران، رمز ماندگاری اخوان	 
مهدی اخوان ثالث آدم بسیار باسوادی بود. 
این را هوشنگ جاوید می گوید و درباره 
ــوان در شعرش اضافه  معیارهای اخ
می کند: »عالقه  اخــوان به فرهنگ 
ایــران که در اشــعــارش هم مشهود 
است، باعث شد این شاعر هیچ وقت 
با وجود این که شعر نو هم می گفت، 
معیارشکنی نکند، پایش را از یک سری 
حریم ها فراتر نگذارد و شعر نو را خراب نکند. 
یعنی همان شعر نو اخــوان، به موازین عروضی شعر 
کالسیک نیز پایبند بود و به همین دلیل شعرش به ابزار 
بسیار خوبی برای استفاده موسیقی دان ها تبدیل شد. 
االن هوشنگ ابتهاج هم یک کار بینابینی می کند، 
یعنی شعری که می گوید و شعری که اخوان ثالث سروده 
است، یک حالت بینابینی دارد؛ نه آن شعر سپید خیلی 
خیلی نو است و نه کالسیک.  چون وزن کالسیک هم 
به طور ناخودآگاه در آن است و طول مصرع ها کم و زیاد 

می شود، به درد موسیقی دان های ما می خورد.«

اخوان یک دلیل برای پیوستگی شعر و موسیقی	 
هوشنگ جاوید معتقد است شعرهای اخوان ثالث برای 
موسیقی مدرن ایرانی هم مناسب است. او در توضیح 
این موضوع می گوید: »موسیقی هم چیزی است که 
هر چندسال یک بار دستخوش تغییر و تحول می شود. 
اما اشعار اخوان به فراخور هر دوره از موسیقی، قابل 
استفاده است. در واقع اگر شعر و موسیقی را یک زنجیر 
فرض کنید، مهدی اخوان ثالث یکی از حلقه های مهم 
این زنجیر برای پاره نشدن آن محسوب می شود و وجود 
او دلیلی برای رشد و پیوند این زنجیره در ادبیات فارسی 
ماست؛ مثل این که فردوسی و حافظ و سعدی کهنه 
نمی شوند، اخوان ثالث هم کهنه نمی شود و اشعارش 
تاریخ انقضا ندارد. او مضامینی را برای سرودن شعر 
انتخاب کرد که دردهای جامعه را بیان می کند و حال 
درونــی خــودش را.  اگر به حضور وی در جامعه بعد 
از حیات ظاهری اش هم نگاه کنید، متوجه جایگاه 
او خواهید شد. آرمیدن او در کنار فردوسی بزرگ، 
می تواند نشان دهنده جایگاه اخوان در زبان و ادبیات 

فارسی باشد.«
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الهه آرانیان – تهران، خیابان دکترفاطمی، 
31؛  خیابان ششم، کوچه خجسته، پــالک 
مهم ترین خبر امسال درباره مهدی اخوان ثالث 
در این مکان اتفاق افتاد؛ روز 29 مردادماه، 
افتتاح خانه موزه او با عنوان »م.امید«، پس 
از هفت سال؛ خانه ای که اگرچه انتقادهایی 
به نحوه بــازســازی آن وارد اســت، امــا بعد از 
گذشت این همه سال، همین که محل زندگی 
ایــن شاعر احیا شــده  اســت و دوستدارانش 
می توانند به آن پا بگذارند، وجودش غنیمت 
است. امــروز، 10 اسفندماه، زادروز مهدی 
اخــوان ثــالــث، شاعر قــاصــدک هــا، امیدها و 
آرزوهاست؛ شاعری که سبک خراسانی و زبان 

هم والیتی اش فردوسی را، وارد شعر نو کرد. به 
همین مناسبت با مصطفی محدثی خراسانی، 
شاعر و پژوهشگر ادبیات، درباره شعر اخوان 
و تأثیر ویژه او بر جریان شعر معاصر گفت وگو 

کرده ایم.
خراسان،  با  گفت وگو  در  محدثی خراسانی 
اخوان ثالث را در میان شاعران برجسته معاصر 
فارسی، از جمله نیما، شاملو، سهراب سپهری و 
فروغ فرخزاد، باسوادترین و باپیشینه ترین شاعر 
دانست و گفت: »اخوان ثالث از همه بیشتر به زبان 
فارسی خدمت کرده است. او حوزه های مفهومی 
زبــان فارسی را وسعت داده و به ساخت های 
زبانی شعر فارسی هم کمک کرده است. ویژگی 

ــوان کامل کردن راه نیماست. نیما  دیگر اخ
پیشنهادهایی برای شعر نو داشت و نتوانست 
نمونه های کامل و موفق آن ها را ارائه کند و ما 
این را در شعر اخوان می بینیم. دیگر ویژگی شعر 
اخوان، دلبستگی شدید او به پیشینه های ملی و 

فرهنگی این سرزمین است.«

شعر اخوان، مالک و معیاِر شعر اصیل	 
شعر اخوان ثالث را که می خوانی، زبان 

و لحنش یادآور شاهنامه فردوسی 
است. اخوان، حکِم فردوسی در 

دوره معاصر را دارد؛ زیرا به نظر 
مــحــدثــی خــراســانــی، مانند 
حکیم توس که نجات دهنده 

ــان فارسی در روزگـــار خود  زب
بود، او هم شعر معاصر فارسی را 

از آفات و آسیب ها نجات داد و اجازه 
نداد زبان شعر، اسیِر بی قیدی ها و تفنن ها شود. 
شاعر مجموعه شعر »هزار مرتبه خورشید«، تأثیر 
ویژه اخوان ثالث را در شعر معاصر، پیشگیری از 
آسیب هایی دانست که در آن دوره، گریبان شعر 
را گرفته بود: »دوره اخوان، دوره نوآوری های 
ــن درآوردی و بی پیشینه بــود. هر روز کسی  مـ
ادعــای سبک تــازه ای در شعر می کرد. اخوان 
با میراث داری و شعر نو و ریشه داری که سرود، 

توانست راه درست و مفهوم و زبان درست 
را به عنوان مالک و معیار در آن روزگار، 

مشخص کند. به تعبیری، شعر اخوان، 
معیار و مالک شعر اصیل و نو فارسی 

شد.«

آرزوی رونق انجمن های ادبی	 
ــا ایــن کــه  ــدی اخـــوان ثـــالـــث، ب ــه م
نداشت،  دانشگاهی  تحصیالت 
اما شعرش چنان به اوج رسید که 
مقاالت  و  کتاب ها  دانشگاهیان 
نوشته اند.  وصفش  در  پرشمار 
محدثی خراسانی درباره این که 

شاعری  اســت  ممکن  چــطــور 
بدون تحصیالت دانشگاهی 

ــن مــرتــبــه از اعــتــبــار  بـــه ایـ
برسد، گفت: »در گذشته 

دانشگاه  مــا،  فرهنگی 
علم  کسب  راه  تنها 

نبوده و انجمن های 
مطالعات  و  ادبـــی 
ــک  ــم ــص ک ــ ــخ ــ ش

زیادی به پشتوانه فرهنگی اش می کرده است. 
رفقای اخوان، کسانی مانند شفیعی کدکنی، 
قهرمان و بسیاری از استادان دانشگاه بودند. 
حشر و نشر با این افراد به او کمک می کرد 
تا پشتوانه ادبی پیدا کند. اخوان، با انجمن 
ادبی فرخ که یک انجمِن چند دهه ای بود و 
افرادی مانند دکتر یوسفی، دکتر مجتهدی 
و سایر بزرگان ادبیات مشهد به آن رفــت و 
ــود. این ها  آمــد مــی کــردنــد، مــأنــوس ب
ــروزه در  ــ ــه ام ــا انجمن هایی ک ب
فرهنگسراها برگزار می شود، 
ــت. به  ــ ــاوت اس ــف ــت خــیــلــی م
همین دلیل هم، مقام معظم 
رهبری در دیدار شاعران،بر 
ــاره انــجــمــن هــای  ــ رونـــق دوبـ
ادبــی تأکید کردند«. مصطفی 
اســت  مــحــدثــی خــراســانــی معتقد 
شعر و زبــان اخوان ثالث، بر شاعران جوان 
از شاعرانی مانند  و  را دارد  ــودش  تأثیر خ
می برد  نــام  کاشانی  رجبعلی زاده  علیرضا 
ــوان متأثر هستند. ایــن شاعر  که از شعر اخ
معاصر کشورمان در پایان،در توصیف شعر 
اخوان، تعبیر مقام معظم رهبری را در وصف او 
یادآوری کرد که فرموده اند: »آن چه یک ملت 
از شاعر خودش انتظار و توقع 
دارد، در شعر اخــوان 

هست.«

 گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی 
در زادروز شاعر امیدها و آرزوها

مأموریت تاریخی »فردوسی« 
بر دوش »اخوان ثالث«

گزارش مرتبط 

توصیف رهبر انقالب از جایگاه کم نظیر اخوان ثالث در ادبیات معاصر فارسی

پیشتاز شاعران نوپرداز در خدمت به آگاهی و بیداری مردم

قبل از انقالب شعرای خوبی داشتیم؛ شعرای بزرگی داشتیم که در انواع مختلف شعر، در کیفّیت های 
گوناگون و در درجات مختلف شعر می گفتند؛ لکن آن چه در میان آن شعرها به درد این مّلت می خورد، 
زیاد نبود، کم بود؛ چه شعر قدیمی - و به قول آقایان، کالسیک - و چه شعرهای نو.  خب ما در محیط 
ادبِی آن روز بودیم، می دیدیم؛ کسانی بودند، شعر می گفتند، شعر نو می گفتند، داعیه نوگرایی و 
نواندیشی هم داشتند، اّما در واقع هیچ خدمتی به پیشرفت کشور و تجّدد واقعی و صحیح کشور 
نمی کردند. خیلی از همان هایی که شعر نو می گفتند و افتخار می کردند و ُپز این را می دادند که در 
خدمت مفاهیم نو هستند، در دستگاه های دربار و وابستگان دربار و مانند این ها نوکری می کردند؛ 
]یعنی[ نمی شود گفت آن جا همکاری می کردند؛ به معنای واقعی کلمه نوکری می کردند؛ خب ما 
بعضی هایشان را از نزدیک می شناختیم، بعضی ها را هم دورادور؛ هم کارهایشان را می دیدیم، هم 
می شناختیم. شعر در خدمت مفاهیم انقالب نبود؛ شعر در خدمت مفاهیم آگاهی و بیداری کشور 
نبود؛ نه این که هیچ نبود، کم بود، خیلی کم بود؛ نسبت به آن چه باید می بود، کم بود؛ آن چیزهایی هم 
که بود، جوری نبود که عاّمه مردم و طبقه محتاِج راهنمایی و راهبری از آن استفاده کنند. شما مالحظه 
کنید در بین شعرای نوپرداِز آن روز -آن تراز اّول هایشان و باالهایشان- آن که شعرش مثاًل در خدمت 

این جور مفاهیم بود، بیشتر از همه اخوان بود.
بیانات در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب )96/3/20(  
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تست هوش هوش منطقی

به نظر شما گزینه مناسب برای جای خالی در 
این تصویر کدام است؟
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12. واحد پول ایران در عهد قاجاریه - جشنواره فیلم سوئیس

1. آسیاب دستی -سایبان 2. انتها-درس   عمودی : 
کشیدنی- چیره دست 3.برکت برنج- پس انداز-جایز4.
خاک ســپــاری-رود اروپــایــی-رود فراعنه5. عنصر شماره 
18 – بزرگ ترین دریاچه جهان 6. رهاننده –لباس جنگ-
نارس 7. از زبان های ایرانی - نوعی بستنی - لیف خرما 8. 
کتاب هندوان -عطش 9. نژاد سفید –آب روستایی-بیماری 
مهلک 10. مخفف الی آخر - از سرداران افراسیاب –حرف 

ــادی 11. قصه  زیـ
ــش-  ــ ــوش ــ ــو-ک ــ گ
ــن  آلـــیـــاژی از آه
شهرهای  از   .12
مرزی و کردنشین 
آذربایجان غربی - 

فاصله دو نت 

افقی:1. تنگه ای بین دریای اژه و دریای مرمره–پایتخت قدیمی ژاپن 2. پست - پژواک-
مردار 3.صفت تفضیلی- کلیسایی گردشگری در سن پترزبورگ 4.زادگاه رازی-از گروه 

افقی: 1. شوفاژ-قله زاگــرس 2.زمــان بی انتها-از ادات استفهام-دریای عرب 
3.پایتخت ایتالیا- محرومیت4.مرض عفونی-سازمان جاسوسی آمریکا 5.زاپاس-

حیله گر-رخسار 6.بازداشتن-ورزش هدف گیری 7. ضد 
گرم  8.لحظه–آسودگی-نیمه  رکعتی  یک  حمله-نماز 
9. ایزد-گاوباز اسپانیایی 10. از ادویه ها-پیکر 11.اثر 

رطوبت-همراه-سگ آذری 12.عدل-پرتوسنج

 عمودی: 
1. خدای باستان-هنر هفتم-طایفه کریم خان 2. باتجربه-
فرسوده 3.وحشی-گروه- چسبناک 4. شاعر مسافر-
گاری 5.مجموعه تلویزیونی با بازی هومن برق نورد-شانه 
6. تــازه-کــوزه بزرگ-درختچه زینتی 7.تظاهر –بخار 
دهان-نام آذری 8.سرشت-سماق 9.داروی جوانی-
دریاچه حمام 10.حرف ندا-میالد-قلیل 11. فوتبالیست 
برزیلی-از ساز های بادی  12.بی سواد-چراغک-   آب 

شرعی

جدول متوسط  |  7899جدول سخت  |  1105

س و م ا ل ا ت و پ ی ه
ی ا ی ژ ا ا و ل ا

ت ر ی ن ا ت ک ز و ل
ا گ ل و ک و ر ا ب ت

ج و ن ا س ر ت ا ر ه
ر ل ی و ب ه ن ش ا
و و س ت ک ز ی ه ب
ن و ن ل ی گ ز ا ن ک
ی ت ی ب س ن ع ی د ب
ز و ی ن ف د م ه ب د

ی ت ی گ و ن ج و ا
ر ل و م ن ا م ر ه ل پ

ج ک ی پ ک س و ی د ا ر
ل ک ت ا ن د ر ت ا

ن ی ر ی پ س ا ج و س
ه ی م ا ب ا ه د ژ ا

پ س ن ل ک د ن ل
ر ت م ی س ک ا ت ک ج
و س ی ر ت س گ د ا د
ژ ب س و م ا ب ی

ک ا ن م ن ر ب خ ا ب
ت ب ت ا د ی د ن ا ک
و ت ا و ل ا م و ل
ر و ت ا ن ی م ر ت ن ت

هوش منطقی :  

پاسخ عدد 14 است. اگر دقت کنید متوجه می شوید که اعداد نوشته شده 
روبه روی هر شکل با تعداد مربع های آن برابر است ! و تعداد مربع های شکل 

سوم 14 عدد است.

تست هوش:   

پاسخ صحیح گزینه الف است. تصویر سوم در هر ستون از حذف خط های 
مشترک سطرهای یک و دو به دست می آید.

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

با دقت به تصویر باال نگاه کنید و بگویید به جای 
عالمت سؤال باید چه عددی قرار بگیرد ؟

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

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

خفن استریپ:  مبادا

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

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:

 

د  س س   م    ر  ق  س   ر    
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ب ى   ن  ا  ى  م  ن   م    
خ ا  ر   ن   پ   ا    

   
ى ر س  ا  ف  ب   ى ش  ا   

ل ا  ز  ن   ا  ر  ه  م    
 

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

بازی ریاضی:

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

آن ها اشاره کرده ایم.
چــهــار حــرفــی:  ســـاری، 
دارت، درســــت، اســیــد، 

اسیر، سیرت، سیار و ...
پــنــج حــرفــی: تــدریــس، 

دستار، ریاست
شش حرفی: دستیار
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در امتداد تاریکی

فراتر از توهم! 
از روزی که همسرم با  دختر دیگری ازدواج 
کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت، من به 
سختی دو دخترم را بزرگ کردم که یکی از آن 
ها در خارج از کشور تحصیل می کند اما  دیگری 
با ترغیب هم دانشگاهی اش به مصرف مواد 

مخدری روی آورده است که ...
زن 50 ساله که با چهره ای نگران و کوله باری 
از رنج و سختی پا به دایره مددکاری اجتماعی 
کالنتری سجاد مشهد گذاشته بود، درحالی که 
از تهدید به خودکشی دخترش وحشت داشت، 
ــاره سرگذشت خود به مشاور و کارشناس  درب
اجتماعی کالنتری گفت: 30 ســال قبل پای 
سفره عقد نشستم و با جوانی ازدواج کردم که به 
تازگی در یکی از ادارات دولتی استخدام شده بود. 
زندگی خوب و شیرینی داشتم تا این که سه سال 
بعد باردار شدم و دخترم سمیرا به دنیا آمد. او چهار 
ساله بود که دختر دیگرم پا به این دنیا گذاشت و 
لذت ها و شیرینی های زندگی ما با وجود حمیرا 
چند برابر شد. دخترانم استعداد خوبی داشتند 
و در تحصیل بسیار موفق بودند تا این که همسرم 
حدود 17 سال قبل و برای ادامه خدمت به یکی از 
روستاهای خراسان شمالی رفت اما در این میان 
ارتباطی بین او و یکی از همکارانش به وجود آمد، 
به طوری که مدتی بعد این ارتباط صمیمانه به 
اختالف کشید و آن دختر جوان از همسرم شکایت 
کرد. در نهایت همسرم ناچار شد با تن دادن به 
ازدواج با آن دختر به این ماجرا پایان بدهد .من 
هم برای حفظ آبرو و ترس از رسوایی خانوادگی 
مجبور شدم به این ازدواج رضایت بدهم که همین 
موضوع روزگارم را سیاه کرد و درحالی که هنوز 
دختر کوچکم به 7 سالگی نرسیده بود، همسرم 
من و فرزندانم را رها کرد و به دنبال عشق خودش 
رفت. او همه اموال را به نام همسر دومش کرده 
بود و من و فرزندانم در یک آپارتمان زندگی می 
کردیم. در همین حال بود که من هم در آموزش 
و پرورش مشغول فعالیت شدم و از مضیقه مالی 
بیرون آمدم. سمیرا )دختر بزرگم( بدون توجه به 
این اوضاع و احوال ،افکارش را روی درس ومدرسه 
متمرکز کرد و در یکی از رشته های مهندسی وارد 
دانشگاه شد. او پس از پایان تحصیالتش به خارج 
از کشور رفت و هم اکنون نیز دختری بسیار موفق 

است اما حمیرا از نبود پدر ضربه روحی و عاطفی 
شدیدی خورد و به سختی دبیرستان را به پا یان 
رساند. او بعد از دو سال رنج و مشقت باالخره در 
یکی از دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد پذیرفته 
شد اما  این ماجرا سرآغاز روزهای شومی بود که 
بر سرم سایه می انداخت. چند ماه بعد حمیرا به 
دختری گوشه گیر و منزوی تبدیل شد به گونه 
ای که تا دیر وقت بیدار بود و روزها نیز تا بعدازظهر 
می خوابید ،سپس با سر و وضعی آشفته از خانه 
بیرون می زد و زمانی به خانه بازمی گشت که به 
شدت پرخاشگری می کرد و حوصله صحبت با 
مرا نیز نداشت. او مدام با  تلفن همراهش مشغول 
بود و هر روز بیشتر رفتارش تغییر می کرد. در این 
میان از دختر بزرگم خواستم تلفنی با خواهرش 
صحبت کند اما از آن چه می شنیدم وحشت زده 
شدم، دخترم می گفت حمیرا درگیر مواد مخدر 
صنعتی شده است. من هیچ چاره ای نداشتم 
جز آن که از خواهرم کمک بگیرم چون او رفاقتی 
صمیمانه با حمیرا داشت اما دخترم نه تنها ماجرای 
اعتیادش را پنهان کرد بلکه مدعی شد اگر بیشتر 
او را تحت نظر بگیریم، از خانه فرار می کند. در 
عین حال با کنکاش های بیشتر فهمیدم که او از 
طریق دوستان هم دانشکده ای اش با افرادی 
در تهران و مشهد آشنا شده است که او را به بهانه 
غلبه بر امتحانات و »تمرکز« به مصرف مواد مخدر 
خطرناکی سوق داده اند که حالت توهم زایی دارد 
و فاجعه بارتر از هروئین است. تازه فهمیدم او از سه 
ماه قبل با برخی از همکالسی هایش در حالی این 
گونه مخدرهای صنعتی را مصرف می کند که آرزو 
داشت پس از گرفتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
و برای ادامه تحصیل نزد خواهرش برود اما حاال 
تا نیمه های شب در بیرون از منزل به سر می برد 
و زمانی هم که به خانه بازمی گردد، یارای سخن 
گفتن با او را ندارم. اکنون هم شنیده ام قرار است 
با یکی از دوستانش به شهر دیگری برود و مرا تهدید 
کرد که اگر مانع رفتنش بشوم دست به خودکشی 

می زند و ...
شایان ذکر است با دستور سرهنگ مجدی )رئیس 
کالنتری سجاد( بررسی های روان شناختی و 
کارشناسی مشاوران زبده کالنتری برای نجات 

این دختر جوان از مسیر تباهی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- بررسی دوربین های مداربسته 
نشان می داد که سارقان دو نفر هستند. آن ها 
در مناطق مختلف شهر به خودروهای داخل 
دستبرد  مسکونی  هــای  مجتمع  پارکینگ 
می زدند و به راحتی از محل فرار می کردند. 
ساکنان مجتمع های مسکونی زمانی متوجه 
می شدند در پارکینگ را روی سارقان گشوده 
اند که دیگر اثری از آن ها نبود! در پی شکایت 
هــای زیـــادی که به پلیس رسید، نیروهای 
تجسس کالنتری قاسم آباد مشهد وارد عمل 
شدند و با بررسی های تخصصی به اطالعاتی 
دست یافتند که نشان می داد یک زن و مرد 
جوان، به قطعات و محتویات داخل خودروها 
دستبرد می زنند. در همین حال،با شناسایی 
خــودروی سارقان در منطقه قاسم آبــاد، این 
زوج در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به 
کالنتری هدایت شدند. دو سارق که مدعی 
هستند از مدتی قبل با یکدیگر ازدواج کرده 
اند ،در بازجویی های فنی نیروهای تجسس 
که با نظارت مستقیم سرهنگ معطری )رئیس 
کالنتری قاسم آباد( صورت گرفت، به سرقت 
21 خـــودرو در مناطق قاسم آباد،  قطعات 
ایثارگران وعبدالمطلب اعتراف کردند و مدعی 
شدند که اموال سرقتی را در جمعه بازار محله 
سیس آبــاد به فــروش می رساندند. گزارش 
خراسان حاکی است، در حالی که تعدادی از 
مال باختگان اموال خود را در میان لوازم کشف 
شده از سارقان شناسایی کرده بودند و لبخند 
رضایت بر لبان شان جاری بود، زن جوان به 
تشریح سرگذشت خود پرداخت و به چند سوال 
خراسان پاسخ داد. آن چه در پی می آید ،نتیجه 

گفت وگو با این دزد حرفه ای است.
نامت چیست؟ مرا »سحر« صدا می زنند اما 
نام واقعی ام نیست! به »سحر« معروف شده ام.

چند سال داری؟ 25 ساله هستم.
تا کالس چندم تحصیل کردی؟ در مقطع 

راهنمایی ترک تحصیل کردم.
چرا؟ نامادری ام نمی گذاشت درس بخوانم و 

از من متنفر بود.
مگر فرزند طالق هستی؟ بله! من یک سال 
بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از هم جدا شدند 
و پدرم مدتی بعد ازدواج کرد .من هم نزد پدرم 

ماندم.
با مادرت رابطه ای نداری؟ نه! از همان دوران 
کودکی دیگر مادرم را ندیدم. در واقع او بعد از 

طالق دیگر سراغی از من نگرفت. 

دوست داشتی درس بخوانی؟ بله! آرزویم 
این بود که در رشته معماری درس بخوانم و 

روزی مهندس شوم اما افسوس که...
بعد از ترک تحصیل چه کردی؟ مدتی کنار 
نامادری ام زندگی می کردم تا این که در 15 

سالگی ازدواج کردم.
عاشق شــدی؟ نه ، نامادری ام بــرای آن که 
از شر من خالص شود ،مرا برای پسر یکی از 
دوستانش عقد کرد که 12 سال از من بزرگ 

تر بود.
این جوانی که دستگیر شده ،همان فردی 
است که در 15 سالگی با او ازدواج کردی؟ 
نه! او بیماری عصبی داشت. با »وحید« مدت 
زیــادی زندگی نــکــردم. همیشه در جنگ و 
جدل بودیم، چند بار مرا مجبور کرد جنینم را 

سقط کنم. 
چرا؟ گفتم که مشکل عصبی داشت و نمی 

گذاشت باردار شوم.

به همین دلیل از او جدا شدی؟ نه! یک زن هر 
سختی را در زندگی تحمل می کند اما زیر بار 
»خیانت« نمی رود. او به من »خیانت« می کرد، 

به همین دلیل طالق گرفتم.
معتادی؟ بله! از همان زمانی که مجبور به سقط 
جنین می شدم، مصرف مواد مخدر را هم آغاز 
کردم ، چون اطرافیان و دوستانم برای تسکین 
درد پیشنهاد می دادند که مواد مصرف کنم! 

عجب اشتباه بزرگی! شما را به خدا به زنان 
جوان بگویید فریب این حرف های مزخرف 
را نخورند. لذت و تسکین همه مقطعی است 
،زمانی که معتاد شدید ،دیگر راه بازگشتی 
نیست! من هم مانند خیلی از افراد دیگر هزینه 
های سنگین دارو و درمان را بهانه می کردم 
تا مواد مخدر مصرف کنم و این گونه خودم را 

نابود کردم.
مهریه هم از همسرت گرفتی؟ نه! همه چیز 
را بخشیدم، فقط می خواستم شاهد خیانت 

های او نباشم! 
پس هزینه های زندگی را چگونه تامین می 
کردی؟ مدتی به منزل یکی از دوستانم رفتم و 
در آن جا گلدوزی می کردم ولی آن ها وقتی در 
جریان خالفکاری هایم قرار گرفتند ،مرا بیرون 
کردند. من هم برای آن که مخارج اعتیادم را 

تامین کنم ،به سرقت روی آوردم. 
سرقت را چگونه آغــاز کــردی؟ از اتوبوس 

های شهری! با یک بلیت ســوار اتوبوس می 
شدم و با تیغ بند کیف  زنان را می بریدم. گاهی 
نیز به آرامی داخل کیف را خالی می کردم و در 

ایستگاه بعدی پیاده می شدم.
سابقه داری؟ بله! برای اولین بار به جرم کیف 

زنی به زندان افتادم.
با این همسرت )متهم( چگونه آشنا شدی؟ 
با او از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم و باهم 
به صورت غیررسمی ازدواج کردیم چون دیگر 

از تنهایی خسته شده بودم!
او هم سارق است؟ بله! تاکنون شش بار به 

جرم سرقت در زندان بوده. 
کجا زندگی می کنید؟ در خانه مادرشوهرم 
زندگی می کنیم. اگرچه او نیز مرا دوست ندارد 
اما از پسرش خیلی می ترسد ،به همین دلیل 

هم جرئت نمی کند به من چیزی بگوید.
چه شد که تصمیم گرفتید با هم سرقت 
کنید؟ همسرم دزد قطعات خــودرو بود.به 
خاطر این که کسی به ما مشکوک نشود ،من 

هم به همراه همسرم می رفتم. 
با چه شگردی سرقت می کردید؟ ابتدا یک 
خودرو سرقت می کردیم و با آن به  مجتمع های 
مسکونی می رفتیم. همسرم داخل خودرو  
می نشست و مــن بــه عــنــوان مهمان یکی از 
واحدها، زنگ منازل را می زدم و از آن ها می 
خواستم در پارکینگ را باز کنند. چون زن 
بــودم ،کسی مشکوک نمی شد و بالفاصله 
کلید آیفون را می زدند. در این هنگام همسرم 
پیاده می شد و با هم اموال داخل خودروهای 
پارک شده را می ربودیم و در جمعه بازار می 

فروختیم.
پشیمانی؟ خیلی.

ــوادی مصرف می کنی؟ هشت  چه نوع م
سال شیره و تریاک کشیدم اما االن شیشه و 

کریستال مصرف می کنم. 
اگر زمان به عقب بازگردد چه می کنی؟ با 
نامادری ام می سازم چون االن که فکر می کنم 

،من هم او را خیلی اذیت می کردم. 

گفت و گو با زنی که دزد حرفه ای بود

سرقت را از کیف زنی شروع کردم!

99089251

  اموال سرقتی کشف شده از  زوج سارق
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»دور ریز مواد غذایی« در ایران 
معادل نیمی از صادرات مواد 

نفتی است

فارس - زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با بیان این که دور ریز مواد غذایی در ایران 
هفت برابر فرانسه است،اظهار کرد: دور ریز مواد 
غذایی ما 35 میلیون تن در سال؛ یعنی معادل 50 

تا 60 درصد صادرات مواد نفتی است.

افزایش 5 درصدی قیمت نفت 
خام طی هفته گذشته

فارس – به رغم کاهش قیمت نفت در آخرین روز 
کاری بازارهای جهانی به 64.42 دالر در هر 
بشکه، این کاالهای اساسی طی هفته گذشته 

4.8 درصد افزایش ارزش را ثبت کرد.

 بازار خبر

 شاخص

سیاه و سفید تداوم رشد مثبت 
تولیدات صنعتی در دی ماه 

شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
)که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار 
دارند( در دی امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با رشد 3.9 درصدی مواجه شده 
اســت. با ایــن حــال، ایــن شاخص نسبت به 
عملکردی که در ماه های گذشته ثبت شده  
است )رشد باالی 6 درصد در مهر و آبان 99 
نسبت به مهر و آبان 98( روند نزولی را نشان 
می دهد. این موضوع به همراه این نکته که 
موجودی انبار شرکت ها افزایش یافته است، 
نشان می دهد که اگر چه رشد تولید در سال 
99 مثبت خواهد بود، اما برای باقی ماندن 
رشــد تولید صنعتی در محدوده مثبت در 
سال 1400، الزم است که محرک هایی در 
بخش تقاضای داخلی یا صادراتی محصوالت 
صنعتی اتفاق بیفتد. )منبع: گزارش ماهانه 

تولید صنعتی؛ پژوهشکده پولی و بانکی( 

در شرایطی که بعد از برجام نوسازی ناوگان 
هوایی کشور با ورود 200 هواپیمای جدید 
پیگیری می شد، پس از خروج آمریکا از برجام 
و تشدید تحریم ها، این چشم انداز از بین رفت 
و نتیجه قراردادها با هواپیماسازان خارجی، 
تنها ورود 16 هواپیما به ناوگان هوایی شد. 
هم اینک نیز مدیر عامل هما از زمین گیر شدن 
نیمی از هواپیماهای برجامی در این شرکت 
خبر داده که به دلیل تحریم ها امکان تامین 
قطعه برایشان وجود ندارد. به گزارش خراسان، 
آمارهای سال 95 نشان می دهد از میان 266 
هواپیمای موجود در ناوگان مسافری هوایی 
ایــران، تنها 156 فروند با میانگین عمر 23 
سال فعال بــوده اســت. همین موضوع باعث 
شد تا پس از برجام، مسئوالن وزارت راه وارد 
فرایند مذاکره و انعقاد قرارداد برای خرید 200 
هواپیما از شرکت های ایرباس، بوئینگ و ای تی 
آر شوند. اما خروج آمریکا از برجام در سال 97، 
عماًل این چشم انــداز را از بین برد و ماحصل 

قراردادهای پسابرجامی صنعت هوایی کشور، 
ورود 16 هواپیما شامل سه ایرباس و 13 ای 
تی آر به کشور )ناوگان ایران ایر( شد. در این  
خصوص »کاپیتان برخور« مدیر عامل شرکت 
هما، در گفت وگو با فارس، از فعال بودن تنها 
نیمی از هواپیماهای برجامی خبر داده و خاطر 
نشان کــرده اســت: 50 درصــد به اضافه یک 
فروند هواپیمای برجامی فعال داریم که شامل 
حدود هفت  تا هشت فروند است. وی در پاسخ 
به این سوال که چرا تعدادی از هواپیماهای 
برجامی ATR ایران ایر زمین گیر است، توضیح 
داد: در شرایط کنونی که زمان چک هواپیماها 
فرا رسیده است، امکان تامین قطعه به صورت 
آزاد به دلیل کمبود منابع مالی این شرکت و 
همچنین تحریم ها وجود ندارد. کارخانه های 
سازنده طبق وعده شان عمل نمی کنند و قطعه 
به ما نمی دهند، نمی آیند و برابر قراردادی که 
با ما دارند، به ما کمک نمی کنند و در واقع به 

قرارداد خود هم پایبند نیستند. 

زمین گیری نیمی ازهواپیماهای برجامی 
به دلیل تحریم ها!

گزارش خبری

شوک قیمتی نهاده های دام 
و طیور به روایت آمار رسمی 

افزایش تا 4.5 برابری قیمت 
 نهاده های دام و طیور در آذر امسال

  به نسبت سال قبل با وجود اختصاص
 ارز 4200 

آمارهای رسمی از روند قیمت نهاده های دامی 
که برای واردات، ارز 4200 دریافت می کنند، 
نشان مــی دهــد کــه مــوتــور تــورمــی ایــن کاالها 
حداقل تا آذر امسال  همچنان پر قدرت به کار 
خود ادامه داده است! این کاالها در آذر امسال 
نسبت به آذر 98 بین 2 تا بیش از 4.5 برابر گران 

شده اند.
ــزارش خــراســان، اگــر چه دامنه تخصیص  به گ
ارز 4200 محدود شده است، اما هنوز برخی 
کاالها نظیر نهاده های دامــی این ارز را برای 
واردات دریافت می کنند و بنا بر اخبار بودجه 
ای، این روند حداقل تا نیمه سال آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.
 با این حال تازه ترین گزارش وزارت صمت از روند 
یک ساله قیمت کاالهای اساسی در آذر امسال 
حاکی از این است که برخالف تصور، قیمت این 
ــازار، از تــورم سرسام آور در امان  نهاده ها در ب
نمانده است به طوری که قیمت هر کیلو کنجاله 
سویای وارداتی از 2 هزار و 754 تومان در آذر 
98، با رشدی 373.9 درصدی یعنی بیش از 
4.7 برابر به 13 هزار و 52 تومان در آذر 99 
رسیده است. جو و ذرت خارجی نیز در روندی 
مشابه به ترتیب 117.4 درصد و 105.1 درصد 
افزایش سالیانه قیمت را تجربه کردند. قیمت 
هر کیلو جو خارجی از 1758 تومان  به 3822 
تومان و ذرت خارجی از 1760 تومان به 3611 

تومان افزایش یافته است.
این مــوارد به وضوح ضعف مفرط ساختارهای 
کاالها  ایــن  توزیع  انتهای  تا  مبدا  از  نظارتی 
در کشور را نشان می دهــد و بدیهی اســت در 
صورت تداوم این روند، رشد بدون توقف قیمت 
محصوالت پروتئینی نظیر گوشت و مرغ در کشور 
را شاهد باشیم. در آن صورت، انواع طرح های 
کنترل بــازار نیز دردی از گرانی ریشه دار این 

محصوالت دوا نخواهد کرد.  

 خروج 9 هزار میلیاردی 
پس از مصوبه عجیب 

 مصوبه تغییر دامنه نوسان در عمل خروج پول حقیقی از بورس
 را تشدید و روند ریزش بازار را ادامه دار کرد 

روز گذشته روند نزولی بــازار ادامــه یافت و 
شاخص کل مجدد وارد کانال 1.1 میلیون 
واحد شد. همزمان آمارها نشان می دهد که با 
وجود اجرای مصوبه دامنه نوسان نامتقارن، 
روند خروج پول سهامداران حقیقی از بورس 
شدت یافته و از ابتدای بهمن تاکنون بیش 
از 9 هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج 
شده است.به گزارش خراسان، در معامالت 
روز شنبه شاخص کل بورس افت 11 هزار 
و 855 واحــدی را پشت سر گذاشت و به 
سطح یک میلیون و 193 هزار واحد رسید تا 
شاخص پس از 11 روز کاری دوباره به کانال 
یک میلیون و 100 هزار واحــدی برگردد. 
ــزار و 855 واحـــدی بیشترین  افــت 11 ه
میزان نزول شاخص پس از تغییر دامنه نوسان 
قیمت سهام است.این در حالی است که 
سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس، 
به دنبال تغییر سیاست ها و روندهای موجود 
در بورس به امید بهبود وضعیت بودند؛ اما 
تغییر در ریاست سازمان بورس و تغییر در 
دستورالعمل های بازار سرمایه توسط رئیس 
جدید تنها یک روز توانست سهامداران را 
قانع کند تا از صف های فروش خارج شوند. 
این روند از روز یک شنبه هفته پیش دوباره به 
بست نشینی در صف های فروش منجر شد 
و بازار سرمایه در هشت روز گذشته روزهای 

منفی را سپری کرده است.به عبارت دیگر، 
ــدی شاخص کل و  ــزش 45 درص پس از ری
برخی نمادها تا 80 درصد از سقف خود در 
مرداد ، همچنان به دلیل  نبود تقاضای قوی، 
وجود ابهامات و پافشاری فروشندگان برای 
خروج از بازار، شاهد نزول متوالی قیمت ها 

در تابلوی معامالت هستیم.
نکته قابل تامل در ایــن بین خــروج پــول از 
سهامداران  توسط  امسال  بهمن   ابتدای 
حقیقی بوده است. در این مدت تنها  هفت روز 
پول از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار 
شده است. در 19 روز دیگر پول از بازار خارج 
شده اســت. برآیند پول ورودی و خروجی 
نشان می دهد حدود 9 هزار و 350 میلیارد 
تومان پول در این مدت از بازار سرمایه خارج 
شده است.اثر منفی دامنه نوسان نامتقارن 
بر حجم معامالت نیز خود را نشان داده است 
به گونه ای که حجم معامالت به 9.5 هزار 
میلیارد تومان رسید که رقم پایینی محسوب 
می شود.کارشناسان معتقدند دامنه نوسان 
نامتقارن به دلیل محدودیت کاهش قیمت 
تا 2 درصد برای سهام، موجب شده است تا 
سهام برای رسیدن به کف قیمت، روزهای 
بیشتری را در صف فروش سپری کند و امکان 
معامله این گونه سهام سخت تر و به اصطالح 

بازار قفل شود.

بردبار- با نزدیک شــدن به ایــام عید، بــازار 
موتورسیکلت نیز همانند برخی از بازارهای 
دیگر رونق بیشتری یافته است و خریداران 
بیشتری به این بازار سر می زنند، البته شیب 
نزولی قیمت دالر طی سه هفته گذشته و ثبات 
قیمتی آن در روزهای اخیر  نیز تا حدی موجب 
تثبیت قیمت ها در این بازار شده است که در 
ادامه به قیمت برخی از برندهای مشهور آن 

نگاهی می اندازیم)قیمت ها به تومان(:

رهرو 150 سی سی مدل 99 ، 25 میلیون
رهرو 150 سی سی مدل 1400، 32 میلیون
سی وان 150 سی سی مدل 99، 27 میلیون
کبیر،سی جی 150 سی سی ، مدل 98، 22 

میلیون

باکسر، 150 سی سی ، مدل 98، 38 میلیون
تریل 200 سی سی MKZT، مدل 99، 43 

میلیون
پالس 135 سی سی مدل 98، 25میلیون 

بنلی 300 سی سی مدل 96، 100 میلیون
کاواساکی 300 سی سی نینجا مدل 94، 

200 میلیون
آزما 125 سی سی مدل 98، 17میلیون و 

500 هزار
کویر،125 سی سی  مدل 99، 19 میلیون 

و 800 هزار
طرح ویو کریستال مدل 98، 27 میلیون

نبض قیمت ها در بازار موتور سیکلت 
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اکبری - مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق 
را برای سال 1400، معادل چهار میلیون تومان 
در ماه تعیین و حقوق بیشتر از آن را در شش 
پلکان مشمول مالیات 10 تا 35 درصدی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان،  با تعیین 
معافیت مالیاتی برای حقوق های کمتر از چهار 
میلیون تومان در مجلس، نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق 
و مزایا و کارانه به صورت پلکانی به شرح زیر مقرر 
شد:میزان معافیت مالیات سالیانه مستغالت 
اشخاص فاقد درآمــد موضوع ماده 5۷ قانون 
مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل 
موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم 

سالیانه به مبلغ 360 میلیون ریال تعیین شد.

جزئیات تعیین مالیات آستان ها و بنیادها	 
ــی در  ــالم ــورای اس ــ طــبــق مــصــوبــه مجلس ش
چهارمین روز بررسی بودجه 1400، آستان 
قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های 
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( به استثنای 
ــواردی که اذن ولــی فقیه مبنی بر پرداخت   م
نکردن مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف 
اند  درخصوص بخشی از واریز مالیات خود به 
حساب خزانه موضوع ردیف  11011۲ تا سقف 
مبلغ مندرج در الیحه دولت اقدام و باقی مانده 
مالیات خود را به حساب های معرفی شده دولت 
بپردازند. همچنین  به منظور برقراری عدالت 
آموزشی و اجرای اصل سی ام  قانون اساسی و 

تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با 
اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس 
رضــوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های 
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد 
اجرایی فرمان امام و  دیگر دستگاه های اجرایی 
که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت 
نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه 
وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و 
مالیات بر ارزش افزوده  هستند، منابع  به دست 
آمــده صرفاً  جهت توسعه عدالت آموزشی در 
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد 
تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه 
می شود و به تصویب هیئت وزیــران می رسد، 

هزینه  کند.

جزئیات مالیات حقوق بگیران در1400 
مجلس معافیت مالیاتی حقوق را 4 میلیون تومان در ماه و نرخ مالیات را در 6 پلکان بین 10 تا 35 درصد تعیین کرد 

10 درصدنسبت به مازاد 480 میلیون ریال تا 960 میلیون ریال

15 درصدنسبت به مازاد 960 میلیون ریال تا یک میلیارد و 440 میلیون ریال

۲0 درصدنسبت به مازاد یک میلیارد و 440 میلیون ریال تا ۲ میلیارد و 160 میلیون ریال

۲5 درصدنسبت به مازاد ۲ میلیارد و 160 میلیون ریال تا ۲ میلیارد و 880 میلیون ریال

30 درصدنسبت به مازاد ۲ میلیارد و 880 میلیون ریال تا 3 میلیارد و 840 میلیون ریال

35 درصدنسبت به مازاد 3 میلیارد و 840 میلیون ریال

تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک پنجم خارجی ها 
با تصمیم مجلس، نرخ تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی ۲0درصد نرخ پیام رسان های خارجی محاسبه می شود؛موافقان و مخالفان چه می گویند؟

طبق مصوبه مجلس، دولــت مکلف است نرخ 
تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های 
داخلی ۲0 درصد نرخ تعرفه های پیام رسان های 
گذشته  روز  جلسه  در  کند.   تعیین  خارجی 
اینترنت  تعرفه  کــاهــش  پیشنهاد  مجلس، 
پیام رسان های داخلی به یک پنجم در مقایسه با 
پیام رسان های خارجی از سوی نماینده شیراز 
مطرح شد و مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار 
گرفت. این تعرفه تصویب شده از تعرفه پیشین 
هزینه اینترنت پیام رسان های بومی که بر اساس 
بخشنامه رگوالتوری یک سوم پیام رسان های 
ــود، کمتر اســت امــا مــوضــوع این  خــارجــی بـ
جاست  که برخی از پیام رسان ها مانند شاد 
به کلی رایگان بودند یا حجم ترافیک برخی 
از پیام رسان های بومی با همکاری اپراتورها 
رایگان محاسبه می شد. حال با مصوبه مجلس، 
برنامه  وارد  پیام رسان ها  پنجمی  یک  تعرفه 
بودجه شده و همان طور که رئیس رگوالتوری 
ــان شدن  ــگ ــان  کـــرده، احــتــمــال غیر رای ــ اذع

 مدل های کنونی که رایگان هستند وجود دارد.
براساس پیشنهاد »جعفر قادری«، نماینده شیراز 
دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای 
استفاده از پیام رسان های داخلی ۲0درصد 
نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین کند. 
مجلس این اقــدام را در راستای ارزان کردن 
اینترنت و استفاده بیشتر از پیام رسان های بومی 
انجام داده اما رئیس رگوالتوری باور دارد که 
اقدام مجلس برعکس عمل کرده و باعث گرانی 

تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی می شود.

عضو کمیسیون تلفیق: تصویب اینترنت 	 
بسیار ارزان در مجلس

بعد از این مصوبه مجلس، مجتبی رضاخواه، 
نوشت:  توئیتی  در  تلفیق  کمیسیون  عضو 
مجلس امــروز مصوب کرد که قیمت اینترنت 
برای پیام رسان های داخلی  ۲0 درصد قیمت آن 
برای پیام رسان های خارجی باشد. مجلس هفته 
پیش تصویب کرده بود که اینترنت گران نشود؛ 

امروز تصویب کرد که اینترنت پیام رسان های 
داخلی به یک پنجم قیمت برسد!

معاون وزیر ارتباطات: مصوبه مجلس ضد 	 
رایگان بودن پیام رسان هاست 

بعد از این توئیت، معاون وزیر ارتباطات در توئیتی 

در پاسخ به عضو کمیسیون تلفیق یادآوری کرده  
که حجم مصرفی »شاد« رایگان است و اذعان  
کرده برخی پیام رسان های بومی نیز هم اکنون 
با هماهنگی اپراتورها، حجم مصرفی شان را 
دولت،  مصوبه  »با  می کنند:  محاسبه  رایگان 
هم اکنون »شاد« رایگان است. برخی دیگر از 

پیام رسان ها هم با توافق با اپراتورها، ترافیک 
خود را رایگان کرده اند. مصوبه  شما ضد رایگان 
بودن پیام رسان های داخلی است. ضمنا اطالق 
اینترنت به ترافیک پیام رسان داخلی، صحیح 

نیست. اینترنت، اینترنت است.«

وزیر ارتباطات: این مصوبه اجــازه رایگان 	 
کردن شاد را نمی دهد

ــر ارتباطات در استوری  بعد از همه ایــن ها وزی
اینستاگرامی به آثار  این مصوبه پرداخت و گفت: اول 
که دولت  مدت هاست استفاده از »شاد« را رایگان 
کرده است . چون در مصوبه جدید مجلس، دولت 
مکلف شده است قیمت پیام رسان های داخلی را 
۲0 درصد اینترنت لحاظ کند؛ عمال دولت دیگر 
ــدارد و از سال بعد  ــازه رایگان کــردن شاد را ن اج
استفاده از شاد صرفا با پرداخت هزینه ممکن است 
، به همین راحتی. مصوبه ای ضد عدالت اجتماعی 
و مخالف مردم مناطق محروم. او سپس در استوری 

دیگری نوشت با هم مشورت کنید.

 جان فشانی مأمور پلیس 
 و جان باختن 2 شهروند
 در یک حادثه رانندگی 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: ستوان 
رضایی مأمور کالنتری 1۲8 که با جان فشانی 
مانع برخورد خودروی سمند با عابران پیاده شده 

بود، خود در صحنه تصادف جان سپرد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در گفت وگو با  فارس 
ــروز یکی از ماموران  افـــزود: ساعت 6:45 دی
کالنتری 1۲8 تهران به نام ستوان دوم »جواد 
رضایی« به صورت پیاده از منزلش در محدوده 
نبرد به سمت محل کار در تردد بود که متوجه 
حرکات نامناسب یک دستگاه خودروی سمند 
می شود که با سرعتی سرسام آور به سمت عابران 
پیاده که در ایستگاه پایانه خاوران منتظر بودند، 
می آید. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح 
ــرد: مامور فــداکــار پلیس تهران با مشاهده  ک
ــودروی سمند با توجه به این که جان دو نفر  خ
از عابران پیاده در خطر بود در اقدامی شهادت 
طلبانه بی درنگ به سمت عابران پیاده  می رود و 
آن ها را به سمت دیگر پرت می کند اما متاسفانه 
خودش به علت برخورد شدید خودروی سمند با 

وی در دم جان می سپارد.

جان باختن 2 عابر	 
سخنگوی آتش نشانی تهران هم در این باره گفت: 
نیروهای آتش نشانی حدود 3 دقیقه پس از اعالم 
این حادثه در محل حاضر شدند و مشاهده کردند 
که یک دستگاه سواری سمند در حال حرکت در 
مسیر بوده که ناگهان از مسیر اصلی خود منحرف  
شده و با عبور از جوی آب، جــدول و نرده های 
کنار خیابان وارد پیاده رو و پس از برخورد با دو 
عابر پیاده و پایه های پل عابر متوقف شده است.
ملکی با اشــاره به آغــاز عملیات امــداد از سوی 
آتش نشانان گفت: نیروهای آتش نشانی همزمان 
با ایمن سازی محل، اقدام به خارج کردن راننده 
سمند ازمحل کردند و به دو عابر پیاده که به شدت 
دچار آسیب دیدگی شده بودند، امدادرسانی 
کردند که متاسفانه با تحویل هر سه مصدوم به 
نیروهای اورژانس مرگ دو عابر که حدود 38 و 
50 سال داشتند به دلیل شدت جراحت های  
وارد شــده تایید و اعــالم شد.راننده 53 ساله 

سواری سمند نیز به مراکز درمانی منتقل شد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

رویداد 24  مدعی شد:محمود صادقی، از نتيجه  •
حکم خود بابت توهين به آملی الریجانی رئيس سابق 
قوه قضایيه خبر داد و نوشت: سه ماه حبس بابت 
اهانت به رئيس سابق قوه قضایيه، هشت ماه بابت 
تمرد در برابر ماموران دادستانی و چهار ميليون جزای 

نقدی بابت نشر اکاذیب.
ــرادر سيد  • جــمــاران نوشت : علی خاتمی بـ

محمد خاتمی گفته  که آن چه درباره ارسال نامه 
سيدمحمد خاتمی به رهبر انقالب منتشر شده، تنها 
گمانه زنی رسانه ای است.  آقای خاتمی نيز از جمله 
هرجا و هر مناسبتی اقتضا کند دغدغه های خود را 
عمال ً به دور از تبليغات دنبال می کنند؛ ولی آن چه 
به این مقدار راجع به محتوای نامه بيان می شود 

ناشی از حدسيات و گمانه زنی  است.
تابناک نوشت : دبير کل حزب موتلفه دربارۀ  •

حضور ميرسليم در انتخابات 96 گفت: این کار با 
اجازه موتلفه بود و علت آن هم این بود که ایشان از 
نظر تکليف شرعی می گفتند که اگر من کنار بروم آن 
کسانی که می خواهند به بنده رای دهند نمی روند 
به آقای رئيسی رای بدهند و رای خود را به آقای 

روحانی می دهند و من جایز نمی دانم.

جمهوری اسالمی- این روزنامه نوشت: سردار  •
سعيد محمد ،تبليغات در فضای مجازی را برای 
انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد.فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( با انتشار یک ویدئوی 3 دقيقه ای 
حاوی فعاليت های سازندگی این قرارگاه با سرودی 
که »نگهت آتشين، سخنت دلنشين« محور آن است، 
به همراه عکس هایی در کنار فرماندهان سپاه ، وارد 

صحنه تبليغات انتخاباتی شده است.
همشهری- این روزنامه نوشت: 24 دی خبر  •

رسيد که شهرداران مناطق 2 و 8 شهرداری تهران 
دستگير شدند. حاال بعد از 40 روز  مهناز استقامتی 
شهردار منطقه 8 و رحمانی شهردار منطقه 2 با قرار 

وثيقه آزاد شدند.

ویژه های خراسان  تازه های مطبوعات

تالش برای وارد کردن شهرداری ها به بازار 
مسکن

طبق برنامه جدید دولــت که هم اکنون در حال 
بررسی تخصصی توسط تعدادی از وزارتخانه ها 
و سازمان های مربوط است، مقرر شده شرایط 
و تسهيالت مناسبی بــرای ورود شهرداری ها، 
سازمان های حمایتی و اشخاص حقوقی به موضوع 
سامان دهی بــازار اجــاره مسکن از سال 1400 
فراهم شــود و ایــن بازیگران جدید، با شکستن 
انحصار بنگاه ها و مشاوران امــالک، برای ارائه 
مدل های جدید در این حوزه پر کاربرد اقدام کنند.

زرنگ بازی برای صادرات کاالهای 
ممنوعه؛ ممنوع

یک نهاد نظارتی با ارسال بخشنامه ای در روزهای 
اخير خطاب به تعدادی از سازمان ها و نهادهای 
مرتبط با موضوع صادرات کاال، با اشاره به این که 
برخی خریداران اقالم کشف شده قاچاق در کشور، 
در تالش هستند با استفاده از برخی آیين نامه ها 
و دستورالعمل ها، شرایط صادرات این کاالها به 
خارج کشور را فراهم کنند، تاکيد کرده مخاطبان 
این ابالغيه باید توجه داشته باشند برخی از این 
کاالها مشمول محدودیت ها و ممنوعيت های 
مصوب در زمينه خروج از کشور هستند و نمی توان 
با تبصره ها و استثنائات، برای آن ها مجوز خاص 

صادرات صادر کرد.

دستور برای لغو یک درآمد غیرقانونی

در حالی که بر اساس مصوبه آذرماه سال 1397 
دولت، مقرر شده بود تعرفه برخی حامل های انرژی 
واگذار شده به تعدادی از صنایع کشور، تغيير کند 
و این گرانی از سه ماه قبل از تصویب این مصوبه  
قابل محاسبه و دریافت از صنایع باشد، با شکایت 
یک توليدکننده به دستگاه قضایی و تشریح دالیل 
غيرقانونی بودن این مصوبه در عطف به ماسبق 
کردن گرانی حامل های انرژی، دستگاه قضایی 
به این موضوع رسيدگی کرده و طی روزهای اخير 
با ارســال ابالغيه ای به مسئوالن دولتی متذکر 
شده هرگونه ابالغ تکليف بدون اطالع قبلی به 
توليدکنندگان، مغایر با قوانين و حقوق اساسی 

آن ها بوده است و باید بالفاصله ابطال شود.

توکلی - آرام آرام به روز های پایانی اسفند ماه 
نزدیک می شویم و کشورمان خود را مهيای ورود 
به سال 1400 می کند، سالی که بی شک برای 
جریان های مختلف سياسی  حائز اهميت بوده  
و انتخابات خــرداد ماه بسياری از این احــزاب و 
جریان های سياسی را به تکاپو واداشته است. 
اصالح طلبان نيز از این قاعده مستثنا نيستند و این 
جریان هم اگرچه ورود جدی به انتخابات اسفند 
ماه  سال گذشته نداشت اما حاال با نهاد اجماع 
سازی که شکل داده بنا دارد با جدیت به انتخابات 
سال آینده ورود کند. در این بين با محمد عطریانفر، 
عضو شورای مرکزی کارگزاران که یکی از احزاب 
شاخص اصالح طلبی به حساب می آید گفت و گو 
کرده ایم و نظر او را درباره نهاد اجماع ساز، ریاست 
بهزاد نبوی و کاندیدای غير اصالح طلبی جویا 
شدیم که درادامه پاسخ او به سواالت خراسان را 

می خوانيد:
آقای عطریانفر با توجه به این که کارگزاران 
در انتخابات اسفندماه 98 برخالف بسياری 

از جریان های اصــالح طلبی ورود جدی به 
انتخابات 98 داشت، اما احساس می شود که 
رویکرد متفاوتی را در پيش گرفته و برخالف 
بعضی از احزاب اصالح طلبی همچون » ندا« 

رویکرد مستقلی برای 1400 ندارد. 
انتخابات اسفندماه رویــکــرد  کـــارگـــزاران در 
متفاوتی با جریان اصالح طلبان نداشت. مجموع 
جمع بندی اصالحات در آن زمــان ایــن بــود که 
کسانی که می خواهند برای انتخابات فعال باشند 
می توانند فعال باشند و کسانی هم که نمی خواهند 
می توانند فعال نباشند در نهایت هم باالی 60 
ــردادی انتخابات را تایيد  درصــد احــزاب دوم خ

کردند، فعال بودند و ليست هم دادند.
روز گذشته روزنامه شرق در گزارشی به طور 
غير مستقيم کارگزاران ) یاران هاشمی(  را 
مسئول وضعيت فعلی اصالح طلبان اعالم و 
تاکيد کرده که اصالح طلبان حتی به قيمت 
شکست در انتخابات هم که شده باید راه خود 
را از این دست اصالح طلبان جدا کنند. نظر 

شما در این خصوص چيست؟
هرکس این گزارش را نوشته الفبای سياست را بلد 
نبوده، چرا که رکن محوری و حياتی اصالحات، 
کارگزاران است. این ها اظهار نظر های پيش پا 

افتاده رسانه ای است که نباید بــرای آن ارزش 
قائل شد. 

دور نمای شما از آینده سياسی نهاد اجماع ساز 
چيست و آیا بهزاد نبوی با سن باالیی که دارد و 
با توجه به این که چندین سال از سپهر سياسی 
کشور فاصله گرفته توانایی پيشبرد » ناسا« 

را دارد ؟
ما در دوم خرداد بنا داریم حول محور آقای خاتمی 
به انتخابات ورود و  شخصيت جامع االطرافی 
را پيدا کنيم که اوال مردم ایران به او حس و نگاه 
مثبتی داشته باشند. ثانيا مورد اجماع نخبگان 
اصالح طلبی  به خصوص جریان های محوری 
باشد و ثالثا این که شخصيتی انتخاب شود که 
بزرگان نظام به او حساسيتی نداشته باشند. در 
خصوص آقای نبوی هم باید گفت که بهترین کسی 
است که می توانست به ریاست این نهاد انتخاب 
شود چرا که نه تنها مورد احترام قاطبه احزاب 
اصالح طلبی است بلکه مورد حمایت آقای خاتمی 

هم هست.
های  چــهــره  از  بعضی  البته 
ــی هــمــچــون  ــب ــل اصـــــالح ط
ــادق خـــرازی ســن و سال  صـ

رئيس و  مجموعه » ناسا« را غير 
دموکراتيک ،پير و بدون توجه 

ــان اصـــالح طلب  ــوان بــه ج
دانسته بودند .

 این درست نيست . آقای 
تجربه  ــرن  ق نيم  نبوی 

سياسی دارد و از پختگی الزم برخوردار است . 
در خصوص سن و سال  نهاد اجماع ساز هم  باید 
گفت که این  نهاد عملياتی نيست و هر چقدر در این 
مجموعه افراد پخته تر و با سابقه تری حضور داشته 
باشند اثر و خروجی که برای جریان اصالح طلبی 
دارند خيلی بهتر خواهد بود و  باید در بخش دیگری 

از نيروهای جوان استفاده کرد.
بسياری از فعاالن و جریان هــای سياسی 
برخالف کارگزارانی ها  اعالم کرده اند که 
به هيچ وجه زیر بار گزینه غير اصالح طلبی 
ــن خصوص توضيح  نخواهند رفــت. در ای

می دهيد؟
این که فردی بگوید من تنها به سراغ گزینه اصالح 
طلبی خالص خواهم رفت این به آن معناست که اگر 
این گزینه نباشد در انتخابات شرکت نخواهد کرد 
و  این دقيقا تحریم انتخابات است. باید گفت که  نه 
تنها کارگزاران با تحریم انتخابات مخالف است بلکه 
این در تضاد با مفهوم اصالح طلبی است.از االن نيز 
نباید روی مصادیق صحبت کرد، اما به طور طبيعی 
در رونــد انتخاب یک چهره شاخص، نام های 
متعددی مطرح خواهد شد. از جمله آقایان سيد 
حسن خمينی،محمد جواد ظریف و محسن 
هاشمی در ميان 
ــنـــه هـــای  گـــزیـ
مـــطـــرح شـــده 
اصـــــــحـــــــاب 
ــالح طلب  اص

هستند.

هادی محمدی – در فضای پر تنش این روزهای 
منطقه ، فواد حسين وزیرخارجه عراق در سفری 
چند ساعته به تهران با مقامات ارشد کشورمان 
دیــدار و گفت وگو کرد . این سفر در حالی برای 
دومين بار در یک ماه اخير صورت گرفت که حمله  
به برخی پایگاه های آمریکایی در عراق ، اولين 
دستور حمله هوایی توسط بایدن عليه برخی 
مواضع گروه های مقاومت در مرز عراق و سوریه و 
انفجار دریک کشتی منسوب به رژیم صهيونيستی 
در دریای عمان از جمله تحوالت و تنش های همين 

چند روز اخير است .در همين حال رویترز گزارش 
داد ،جو بایدن در پاسخ به سوالی درباره پيام او به 
ایران در قالب حمالت هوایی اخير در سوریه مدعی 
شد : »شما نمی توانيد با مصونيت اقــدام کنيد، 
مراقب باشيد.« . اگرچه این پيام در ظاهر تند و تيز 
به نظر می رسد اما با توجه به محدود بودن حمله 
آمریکایی ها به یک منطقه کوچک و با کمترین 
تلفات ) یک نفر کشته( نشان می دهد ، واشنگتن 
همچنان سياست دست به عصا را در برابر تهران 
در پيش گرفته و جرئت کافی برای مقابله با ایران را 

در منطقه ندارد . به گزارش خراسان ،روز گذشته 
فواد حسين وزیر خارجه عراق در سفر چند ساعته 
خود با سردار قاآنی فرمانده نيروی قدس سپاه   
علی شمخانی دبير شــورای عالی امنيت ملی ، 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و سيد محمود 
علوی وزیر اطالعات کشورمان دیدار و گفت وگو 
کرد .محمد جواد ظریف در دیدار با فواد حسين  
برخی حمالت و اتفاقات اخير در داخــل خاک 
عراق را مشکوک خواند .فواد حسين نيز در این 

دیدار ضمن اعالم آمادگی کشورش برای تسهيل 
دسترسی ایران به وجوه خود در این کشور، تصریح 
کرد: اطمينان می دهم بغداد اجازه سوءاستفاده 
از اتفاقات عراق برای برهم زدن روابط عالی دو 
کشور را نخواهد داد.همچنين وزیر خارجه عراق 
در دیدار با شمخانی درباره پرداخت بدهی این 
کشور گفت: با تالش مستمر حوزه های مالی و 
بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی 
از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس 
مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها 
آغــاز می شود.وزیر خارجه عــراق 15 بهمن ماه 
نيز سفری به تهران داشت ، سفری که گفته شد 
با انتقال پيام از سوی دولت جدید آمریکا همراه 
بوده است، همچنين فواد حسين پس از ایران به 

عربستان سعودی خواهد رفت .

 روز پرترافیک »فوادحسین« در تهران 
وزیرخارجه عراق: اجازه سوءاستفاده از اتفاقات عراق برای برهم زدن روابط عالی با ایران را نخواهيم داد، به 

زودی روند پرداخت بدهی های مان به تهران را آغاز می کنيم

شاخص های انتخاباتی اصالحات به روایت عطریانفر 
عضو شورای مرکزی کارگزاران در گفت و گو با ما، بهزاد نبوی را بهترین فرد برای ریاست ناسا دانست 

و گفت:سيدحسن خمينی،ظریف و محسن هاشمی از جمله گزینه های ما هستند 



این شیوه بازیکن  ساالری نوبر است!
»حسن روشن« به عنوان یک پیش کسوت استقاللی درباره قهر قائدی به خاطر مبلغ قراردادش می گوید

یکی از بهترین مهاجمان تاریخ باشگاه استقالل در ابتدای 
صحبت هایش درباره قهر مهاجم بااستعداد این روزهای 

آبی پوشان پایتخت می گوید: »حقیقتا من از ریز 
جزئیات قرارداد مهدی قائدی خبر ندارم اما تا جایی 
که شنیدم، هنوز با استقالل قرارداد داشته است. اگر 

همین  طور باشد و هنوز با استقالل قرارداد دارد، باید 
به صراحت بگویم که اشتباه  کرده است که چنین 

درخواستی داشته و بدتر از آن، قهر کرده و به این دلیل 
سر تمرین حاضر نشده است. اما اگر قراردادش تمام شده، 
حق دارد که هرچقدر دوست دارد به عنوان رقم قراردادش 
مطرح کند و باشگاه باید تصمیم نهایی را در این  زمینه 

بگیرد که آن مبلغ را به بازیکن پرداخت کند یا نه.«
 این رفتار اشتباه، همین جا تمام نمی شود

روشــن دربـــاره واکــنــش مربی و مدیریت 
این باشگاه برای برگشتن این بازیکن به 
تمرینات می گوید: »ببینید، مقصر اصلی این 
مشکل مدیریت است، مدیریت اشتباه است. این شیوه 
بازیکن  ساالری نوبر است. االن به وریا غفوری 12 میلیارد داده اند 
و قطعا قائدی رفته و گفته که چرا این  قدر بین من و او فاصله است. 
باشگاه باید به جای پنهان کاری، قائدی را بخواهد و به او توضیح 
دهد که تو این قدر می ارزی و همان پول را هم جلوی همه به او بدهند 
تا حساب کار دستش بیاید. بعدش هم توجه داشته باشید که این رفتار 
اشتباه، همین جا تمام نمی شود. فردا فالن بازیکن دیگر هم قهر خواهد 

کرد چون قائدی از این رفتار اشتباهش، سود برد«.
 تعصب به حرف نیست

ــاره نقش تعصب بازیکن بــه تیمش در چنین  او دربـ
ماجراهایی می گوید: »این تیم سرقفلی دارد و به نام 
هوادار است. آیا درست است که مدیرعامل و سرمربی 
بروند گریه کنند و به فالن بازیکن بگویند که جان 

عزیزت بیا در تیم ما بازی کن؟ مربی و مدیریت باید مرد و مردانه به هر 
بازیکنی بگویند که دوست داری بیا وگرنه خداحافظ. هر فردی می آید 
در پرسپولیس می گوید من از قدیم طرفدار با اصالت و دو آتیشه این 
تیم هستم و هر فردی به استقالل می آید، می گوید من از قدیم 
طرفدار با اصالت و دو آتیشه این تیم هستم، نمی شود که! 
تعصب به حرف نیست. چند روز پیش در مترو بودم، پدری 
من را دید و گفت که پسر من را بفرست استقالل. گفتم، 
چشم، بگویید برای تست بیاید به فالن جا تا ببینم می توانم 
برایش چه کار کنم. این پسر آمد و از او  پرسیدم که طرفدار چه 
تیمی هستی؟ گفت پرسپولیس. گفتم خب نباید بیایی استقالل. 
گفت حاال بعدا به تیم مورد عالقه ام خواهم رفت! بازیکن باید با عشق و 

عالقه به تیم بیاید، زوری که نیست!«
 چنین رفتاری را از بازیکنان قدیمی به یاد ندارم

»زمان ما اصال کسی جرئت نمی کرد که چنین رفتاری از خودش نشان 
دهد. حقیقتا االن بازیکنی از قدیمی ها یادم نمی آید که قرارداد داشته، 
بعدش قهر کرده تا مبلغ قــراردادش زیاد شود!« روشن با این مقدمه 
می افزاید: »ستاره تیم هم باشد، وقتی قرارداد امضا کرده تا فالن تاریخ، 
حرف اضافه نباید بزند. بعد که قراردادش تمام شد، اوضاع فرق می کند. 
فقط در استقالل و پرسپولیس نه، قدیم ها در هیچ تیمی چنین اتفاقی 

نمی افتاد.«
 قائدی قهر که هیچ، حق اعتراض هم نداشت

این پیش کسوت استقاللی می گوید: »قرارداد مال دعواست، مربوط 
به زمانی است که یک نفر رویش را زیاد می کند، طرف دیگر می رود طبق 
آن شکایت می کند. وقتی قائدی قراردادش را اصال با هزار تا تک تومانی 
تا فالن زمان بسته، به هیچ وجه نباید اعتراض کند، قهر که هیچ. البته 
مدیریت اگر کاربلد باشد، می تواند بگوید به دلیل پیشرفت تو و ...، کمکت 
می کنیم که این بحث دیگری است اما این  که بازیکن بزند زیر قراردادش، 
من درک نمی کنم. در این ماجرا، 30 درصد بازیکن مقصر است و 70 
درصد باشگاه. البته شما از نقش ایجنت ها هم غافل نشوید که در افزایش 
قرارداد بازیکن، هم از باشگاه پول می گیرند و هم بازیکن. این ایجنت ها 

پدر فوتبال ما را درآوردند.«

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

مهدی قائدی ستاره جوان 
روز  چند  از  بعد  آبــی هــا 
غیبت  یا  مصدومیت  که 
ابتدا گفته می شد به  دلیل 
سرماخوردگی است و بعد مشخص شد علت 
اصلی اش اعتراض او به مبلغ قراردادش بوده؛ 
حاال با اضافه شدن آپشن هایی به قراردادش 
به تمرین بازگشته اســت. جزئیات این  که 
براساس قانون این اتفاق درست است یا نه؟ 
چه مزایایی به قرارداد قائدی اضافه شده و... 
در بحث این پرونده نیست. ما می خواهیم 
بدانیم آیا مدارای باشگاه استقالل با قائدی 
به  رغم همه استعداد و توانایی اش عواقبی 
برای کار تیمی خواهد داشت؟ یک کار تیمی 
اصولی چه بنیانی دارد و اگر در هر سطحی 
یک گــروه را اداره می کنیم در قبال چنین 
رفتارهایی باید چه برخوردی داشته باشیم؟ 
این مماشات با قائدی چه پیامی بــرای او و 
دیگر بازیکنان دارد و در آینده تبعاتش برای 
مدیریت باشگاه بزرگ استقالل چه خواهد 
بــود؟ حسن روشــن، پیش کسوت استقالل 
هم در گفت وگویی نظرش را با ما درمیان 

گذاشته است. 
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چه شد کار استقالل و قائدی به این جا رسید؟
هیجان صفحات هواداری، برخورد نکردن با رفتارهای غیرحرفه   ای قبلی و... زمینه 

اقدامات قائدی را فراهم کرد  

 اگر بخواهیم کار گروهی ما در هر سطحی که هست خوب جلو برود و اسیر حواشی نشود باید 
با زمینه   های بروز آسیب   ها آشنا شویم. آن    چه در این مصداق مشخص وجود داشت دارای چند 
جنبه است که برای هر شرکت، اداره، کسب و کار و حتی یک گروه دانشجویی که کار پژوهشی 

انجام می   دهند هم می   تواند آسیب   زا باشد.
هیجان   های کاذب|    قائدی بهترین بازیکن یکی دو فصل اخیر استقالل است. اما تیم خوب 

یک ستاره دارد و آن    هم خود گروه است. گروه نباید تبلیغ زیادی روی یک فرد داشته باشد. باید 1
فرصت نور تاباندن روی عملکرد   همه اعضا فراهم باشد چون بدون تالش بقیه، بهترین 
فوق   ستاره   ها هم امکان معجزه ندارند. اما درباره توانمندی قائدی افراط زیادی شد و در این زمینه 
کانال   های هواداری هم مقصر بودند. فشار زیادی که برای حفظ او از طرف هواداران ایجاد شد زمینه 
را برای زیاده   خواهی ستاره جوان فراهم کرد. درحالی که از یک تیم بزرگ با ساختار قوی، حتی اگر 

ستاره   ای هم جدا شود چون اصل ساختار انسجام دارد در بلند مدت آسیب    جدی به کار گروهی 
وارد نمی   شود.

ماجرای وریا|  کاپیتان توانمند آبی   ها علنًا انواع اختالف   ها را با 
مدیریت و کادر فنی داشت. زمین بازی را با اعتراض شدید ترک ۲

کرد.  اگر چه بعدا  برخی سایت ها در اقدامی عجیب جزئیات  
قرارداد میلیاردی او را منتشر کردند که نسبت به قبل افزایش داشته 
است. هم برخورد نکردن با رفتار وریا، هم انتشار خبر افزایش قراردادش 
زمینه جدی رفتارهای قائدی بود. چون می   داند در مدیریت باشگاه و کادر 

فنی اراده   ای برای برخورد اصولی با چنین رفتارهایی نیست.
 قراردادهای عجیب|   این    که یک بازیکن جدید قرارداد چند میلیاردی 

داشته باشد و ستاره چند فصل باشگاه 900 میلیون قــرارداد ببندد ۳
تبعیضی است که ناخودآگاه صدای بازیکن را درمی   آورد. این فصل چند 

بازیکن با قراردادهای میلیاردی در استقالل هستند که نصف  اثرگذاری قائدی را 
هم ندارند. البته پرسپولیس هم مشابه این مشکل را داشت و امثال علیپور و شجاع 

خلیل   زاده معتقد بودند چرا باشگاه باید به استوکس، بودیمیر و اوساگونا به دالر و 
چند میلیارد پول بدهد اما بازیکن اصلی و اثرگذار به مراتب کمتر بگیرد؟ با 

این تفاوت که علیپور و شجاع در پایان فصل رفتند و قائدی در نیم    فصل 
ساز جدایی زد. در این بین برخی رسانه   ها هم با اخبار جعلی مثل 

احتمال حضور قائدی در پرسپولیس، عرصه را بر مدیریت باشگاه 
تنگ کردند تا زیربار خواسته   های قائدی برود.

پرونده

رهایی از مصدومیت پول کم!رهایی از مصدومیت پول کم!
کار تیمی چه اصولی دارد و رفتارهایی مثل قهر و بازگشت قائدی چه لطمه ای به گروه می زند؟   

گرو کشی  و خطر الگوپذیری
موضــوع قراردادهای مالــی بازیکنان فوتبال با تیم هایشــان 
هــر چنــد شــاید  موضوعــی مالی بــه نظر برســد اما مســائل 

روان شناختی جالبی در پس مسائل مالی وجود دارد

 اصرار قائدی برای تغییر قرارداد، نه تنها می تواند الگویی غلط 
به دیگر بازیکنان ارائه دهد که می تواند سرنوشت تیم را به 
شکلی دیگر هم تحت تاثیر قرار دهد. به بهانه مسائلی که این 
دو هفته درباره مهدی قائدی ستاره توانمند استقالل پیش 
آمده است، بد نیست نکاتی را در این باره در نظر داشته باشیم.

 کاری که پسندیده نیست اما نادر هم نیست
اگر بگوییم روشی که قائدی برای رسیدن به خواسته هایش طی دو 
هفته گذشته در پیش گرفته است، نوعی گروکشی است، اغراق 
نکرده ایم. او حدود دو هفته در تمرینات تیم حاضر نشد تا به این ترتیب 
به باشگاه فشار وارد کند. درست است که عبارت گروکشی برای 
بسیاری از ما سنگین به نظر می رسد اما واقعیت این است که اغلب 
ما در زندگی مان از این روش به دفعات بهره گرفته ایم. توجه به این 
نکته می تواند به ما کمک کند تا بی دلیل کار قائدی را بسیار زشت 
درجه  بندی نکنیم اما شاید با خود فکر کنید که کار قائدی هر چند 
شاید خیلی زشت نباشد، اما قطعا عوارض زیادی بر تیم استقالل 

خواهد داشت.
 نوع مدیریت ماجرا، مهم تر از درخواست 

با شنیدن اخبار مربوط به حاضر نشدن قائدی در تمرینات و 
درخواست های عجیب او آن چه به ذهن  می رسد، این است که اگر 
قرار باشد بازیکنان دیگر هم برای رسیدن به خواسته هایشان از این 
روش استفاده کنند، چه بر سر تیم خواهد آمد؟ این نگرانی بی جا 
نیست. اما باید توجه داشت که بیش از اصل نحوه برخورد قائدی 
در این موضوع، نوع واکنش باشگاه و تصمیم مدیران آن است که 
تعیین می کند قائدی نمونه آخر این ماجرا باشد یا این روش در آینده 
به شکلی سریالی تکرار شود. چرا که اگر قرار باشد استقالل یا هر 
باشگاه دیگری به راحتی به درخواست های یکی دو بازیکن خود تن 
دهند، احتمال طرح درخواست های عجیب از سوی بازیکنان قطعا 
افزایش خواهد یافت. اما جدای از این نکته، بهتر است در نظر بگیریم 
که الگوگیری غلط دیگر بازیکنان تنها عارضه برخورد ناپخته مدیران  

استقالل در این مورد نیست.
  قربانی بی  سر و صدای این ماجرا کیست؟

تحلیل های گروه ورزشی اسکای در لیگ برتر 2018-2017 
انگلیس نشان می دهد در تیم های فوتبال دو عامل وقتی با هم 
ترکیب می شوند، احتمال تغییر مربی در آینده نزدیک به شدت 
افزایش پیدا می کند؛ عامل اول وضعیت تیم در لیگ است و عامل 
دوم میزان هزینه تیم در فصل. وقتی تیمی با وجود هزینه های 
باال وضعیت خوبی در لیگ ندارد، احتمال تغییر مربی در آینده 
نزدیک به شدت افزایش می یابد. حاال بیایید به موضوع قائدی و 
تیم استقالل نگاه دوباره ای بیندازیم. استقالل در این فصل نتایج 
خوبی کسب نکرده است، در این بین قائدی در پی فشار بر مدیران 
برای تغییراتی در بندهای قراردادش است که می تواند هزینه تیم را 
در این فصل افزایش دهد. با توجه به این موضوع به نظر شما بازنده 

این بازی کیست؟

مجید حسین زاده | روزنامه نگار
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آشپزی من  دسر 

شکالت داغ خانگی، یک عصرانه گرم خانوادگی 

12 وسیله ای که تاریخ انقضا 
دارند ولی شاید ندانید!  

خانم ها همیشــه تاریخ انقضای خوراکی ها را بررسی 

می کنند و از این موضوع آگاه هستند که تا چه مدت باید 

محصوالت بهداشــتی را نگهداری کنند اما متأسفانه، 

به تاریخ انقضای وســایل خانگی خود توجه نمی کنند 

که بیش از هر چیز اطراف شــان را احاطــه کرده اند. در 

این مطلب به شما توصیه می کنیم غیر از تاریخ انقضای 

خوراکی ها به تاریخ انقضای وسایل دیگر هم توجه کنید.

1. بالش ها
عمر مفید: 2 تا ۳ سال

بعد از گذشت چند سال، بالش ها به محل مناسبی 

برای رشد گرد و غبار تبدیل می شوند. عالوه بر این 

پس از مدت زمانی تغییر شکل می دهند و در صورت 

استفاده ممکن است باعث گردن درد شوند.

2. شانه
عمر مفید: یک سال

هر شــانه ای باید هفتــه ای یک بار تمیــز و بعد از یک 

سال عوض شود.

۳. حوله
عمر مفید: یک تا ۳ سال

حوله خیس محل مناسبی برای رشــد باکتری ها و 

میکروب هاســت. حتی شســتن مداوم حوله ها  هم 

نمی تواند مانع از رشد این باکتری ها شود.

 4. مسواک
عمر مفید: ۳ ماه

زمانی که برس مسواک فرسوده می شود باید فوری 

آن را عوض کنید. همچنین در زمان هایی که مبتال 

به آنفلوآنزا یا ســرماخوردگی می شوید برای این که 

احتمال ابتالی مجدد به بیماری را کاهش دهید باید 

یک مسواک جدید را جایگزین قبلی کنید.

5. دمپایی
عمر مفید: ۶ ماه

دمپایی هــای راحتــی محــل ایده آلی برای رشــد 

قارچ ها و آلودگی ها هســتند، به همین دلیل باید 

تند تند شسته شوند.

۶. عطر، ادوپرفیوم و ادوتویلت
عمر مفید: یک تا ۳ سال

عطر ها حاوی اسانس روغنی هستند که در صورت 

باز نشدن تا سه سال و در صورت استفاده تا دو سال 

مانــدگار هســتند. ادوتویلت ها هــم اگر باز نشــوند 

چهارسال و در صورت اســتفاده تا دو ســال کاربرد 

دارند.

7.پستانک
عمر مفید: 2 تا 5 هفته

پســتانک های التکــس برخــالف ظاهــر، نبــودن 

نشانه ای از تغییر شکل و میزان استفاده، باید حتما 

بعد از دو تا  پنج هفته تعویض شوند. آن ها به سادگی 

می شکنند و باکتری ها در شکاف های ایجاد شده در 

آن نفوذ می کنند.

 8. کفش مخصوص دویدن
عمر مفید: یک سال

بعــد از ۴۰۰ تــا ۵۰۰ کیلومتــر دویــدن، ایــن گونه 

کفش هــا خاصیــت ضربــه گیری خــود را از دســت 

می دهند و این به معنای فشــار بیشتر روی مفاصل 

است.

 9. ادویه ها
عمر مفید: یک تا ۳ سال

تمامی ادویه ها بعد از گذشت یک تا سه سال عطر و 

مزه خود را از دست می دهند، از همین رو نباید بیش 

از شش ماه نگهداری شوند.

10. آرد
عمر مفید: ۶ ماه تا یک  سال

آرد درجه یک تا شش ماه و آرد با کیفیت باالتر تا یک 

سال قابل نگهداری است.

11. کپسول آتش نشانی
عمر مفید: 15 سال

در صورت وجود هر گونه نشــانه آســیب یا صدمه به 

کپســول یا شــیلنگ آتش نشــانی  باید فــوری آن را 

تعمیر کنید.

12. ضد عفونی کننده ها
عمر مفید: ۳ ماه

بعد از این مدت ضدعفونــی کننده ها خاصیت خود 

را از دست می دهد.

»brightside« در تهیه این مطلب از سایت

 کمک گرفته شده است.

مارال مرادی
خبرنگار

   ابتال به دیابت یا خطر ابتال به آن
مطالعه ای که در سال 2۰۰8 توسط  موسسه ملی سالمت 
آمریکا انجام شد، نشان داد كاهش شنوایی در افراد دیابتی 
دو برابر بیشــتر اســت. همچنین  بزرگ ســاالن مبتال به 
پیش دیابت که سطح گلوکز خون آن ها از حد طبیعی باالتر 
است، 3۰ درصد بیشتر از افراد با سطح قند خون طبیعی 
کاهش شنوایی داشتند. گفته می شود کاهش شنوایی 
می تواند با تأمین قند خون گوش داخلی که ممکن است 

در بیماران دیابتی به خطر بیفتد مرتبط باشد.
   انسداد عروق

تحقیقات نشــان داده اســت وجود چین مورب روی الله 
گوش می تواند نشانه ای از بیماری قلبی باشد. اگر چنین 
عالمتی را در الله گوش تان مشاهده کردید بهتر است آن 
را با پزشک در میان بگذارید. مطالعه ای که در سال 2۰12  
در مرکز پزشکی سیدرز ساینای لس آنجلس انجام و نتایج 

آن در مجله آمریکایی قلب و عروق منتشر شد، نشان داد 
احتمال وجود عالیم بیماری قلبی در افرادی که در الله 
گوش خود چین خوردگی دارند  بیشــتر از افرادی است 

که الله گوش شان صاف است.
   اضطراب و فشار خون باال

احســاس صــدای زنگ در گــوش که بــه وزوز گــوش هم  
معروف است می تواند نشانه تقریبًا 2۰۰ مشکل مختلف 
باشد. گاهی این عارضه نشــانه ای از بیماری های گوش 
داخلی، پاره شــدن پرده گوش یا جرم درون گوش است 
اما در برخی موارد می تواند ناشــی از بیماری های روانی 
مانند اضطراب و افســردگی باشــد. این بیماری ها روی 
عصب شنوایی تاثیر  می گذارد و چنین عارضه ای را ایجاد 
می کند. اگر برای مدت کوتاهی دچار وزوز گوش هستید، 
جای نگرانی نیست اما اگر مشکل چند ماه ادامه داشت 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

   مشکالت دهان و دندان
اگر معموال دچار گوش درد می شوید این درد ممکن است 
ناشی از مشکل فک باشد. دردهای گوش اغلب به اشتباه 
تشخیص داده می شود. یکی از عوامل مهم ایجاد کننده 
این دردها اختالل مفصل گیجگاهی فکی است که فک  
را به استخوان هایی که در جلوی هر گوش قرار دارد متصل 
می کند. این شرایط ممکن است هنگام جویدن، صحبت 
کردن یا باز کردن دهان باعث درد گوش شود. بنابراین، 
اگر به طور مکرر درد گوش را تجربه می کنید شــاید بهتر 

باشد با دندان پزشک مشورت کنید.
   بیماری های کلیه

داشــتن گوش هــای کوچــک یــا گوش هایــی بــا شــکل 
غیرمعمول -حتی وجود یک زائده گوشتی روی گوش- 
ممکن است نشانه ای از بیماری های کلیوی باشد. دلیلش 
این است که در دوران جنینی گوش ها همزمان با کلیه ها 

رشد می کنند. افرادی که با این مشکل روبه رو هستند بهتر 
است به متخصص کلیه مراجعه کنند تا از بروز مشکالت 

کلیوی جدی جلوگیری شود.
   مستعد بودن برای ابتال به برخی بیماری ها

جرم گوش ماده ای زردرنگ، چرب و چســبنده است که 
وجود آن برای نرم نگه داشــتن و حفظ ســالمت مجرای 
گوش خارجی ضروری اســت. گفته می شــود بین جرم 
گوش و بیماری های مختلف ارتباط وجود دارد. قوام جرم 
گوش ممکن اســت پیش بینی کننده برخــی بیماری ها 
باشد. یک مطالعه که در ســال 2۰۰9 در ژاپن انجام شد 
نشان داد بین جهش در ژنی به نام ABCC11 که با افزایش 
احتمال ابتال به سرطان پستان همراه است با موم مرطوب 
و چسبنده گوش ارتباط وجود دارد، هرچند برای تایید این 

رابطه هنوز به مطالعات زیادی نیاز است.
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سالمت

بانوان

برای تهیه شــکالت داغ حرفه ای خانگی ابتدا پودر کاکائو، شکالت تلخ ریز خرد 
شده و شکر قهوه ای را در یک قابلمه کوچک بریزید و با هم مخلوط کنید. این کار 

کمک می کند تا تمام تکه های درشت شکر یا کاکائو باز شوند. 
سپس شیر پرچرب را به این مواد اضافه کنید، کمی هم بزنید و قابلمه را روی شعله 
مالیم گاز بگذارید. حدود ۵ دقیقه مخلوط را مرتب هم بزنید تا یک ترکیب صاف 

و یکدست به دست آورید.
 اکنون عصاره وانیــل و مقدار خیلی کم نمــک را  به آن اضافه کنیــد. بعد از حدود 
2۰ ثانیه از اضافــه کردن نمــک و وانیل، شــکالت داغ را در فنجان هــای مدنظر 
ســرو و در صورت تمایل روی آن را با پودر کاکائو، پودر دارچین یا خامه زده شــده 

تزیین کنید.

 اب گوش هایمان چه چیزهایی 
درابره وضعیت سالمت مان بشنویم 
عالوه بر وظیفه  شنیدن و حفظ تعادل، گوش ها به طور بالقوه می توانند 

سرنخی از وضعیت عمومی سالمت مان هم ارائه دهند

 یاسمین مشرف|  مترجم

شــاید تصور این که گوش های ما توانایی انجام 
کارهایی غیر از شنیدن را داشته باشند، مشکل 
به نظر برسد اما واقعیت این است که گوش ها عالوه بر شنیدن، 

وظایف مهم دیگری هم  بر عهده دارند. به عنوان مثال، آن ها تعادل ما را تنظیم 
می کنند و اطالعات مربوط به موقعیت سر را به مغز می فرستند. افزون بر این، 
شرایط مختلف گوش، از جمله عالیمی در شکل ظاهری آن، به طور بالقوه می 
تواند سرنخی از وضعیت عمومی سالمت شــما ارائه دهد. در ادامه با شش 

چیزی که گوش ها درباره سالمت به ما می گویند، آشنا می شویم.

پزشکی 

تازه ها 

 مواد الزم )برای 4 فنجان(
 شکالت تلخ ریز خرد شده: 1۵۰ گرم

   پودر کاکائو: 2 قاشق غذاخوری
   شکر قهوه ای: 2 قاشق غذاخوری

   شیر پرچرب: ۴ فنجان
   عصاره وانیل: یک قاشق چای خوری
   نمک: یک چهارم قاشق چای خوری

   خامه زده شده یا پودر کاکائو: به مقدار الزم برای تزیین

همه افراد برنامه  خاصی را برای اول صبح خود دارند و 
برای بسیاری، مهم ترین مؤلفه این برنامه صبحگاهی 
نوشــیدن یک فنجان قهوه اســت. امــا آیا شــما بعد از 
نوشــیدن یا قبل از نوشیدن قهوه مســواک می زنید؟ 
کارشناســان می گویند این کار برای سالمتی دندان 
شما بسیار خطرناک است.معروف است که قهوه باعث 
تغییر رنگ دندان ها می شــود و حاوی تانن اســت که 
می تواند مینای دندان را از بین ببرد بنابراین مسواک 
زدن برای جلوگیری از آســیب های ناشــی از مصرف 
قهوه بسیار مهم اســت. اما کریســتینا ماینرز، دندان 
پزشک اهل آمریکا می گوید: بهتر است این کار را قبل 
از نوشــیدن قهوه انجام دهید.ماینرز در توضیح دلیل 
لزوم مسواک زدن دندان ها قبل از مصرف قهوه صبح 
می گوید: با این کار تجمع پالک روی دندان ها برطرف 
می شود و چســبیدن لکه ها به آن را دشوار می کند. او 
اضافه می کند: اگر دندان های خود را بسیار تمیز نگه 

دارید، مقدار کمی از قهوه به آن ها می چسبد.
این دندان پزشک توضیح می دهد: ممکن است برخی 

افراد فکر کنند مسواک زدن بالفاصله بعد از نوشیدن 
قهوه مسیری است که در واقع به آن ها در حفظ دندان 
کمک می کند، اما در واقع ممکن است وضعیت را بدتر 
کند. او تاکید می کند: با توجه به اسیدی بودن قهوه، 
مســواک زدن بالفاصله پس از نوشــیدن  آن می تواند 
مینای دندان را که بیرونی ترین الیه دندان اســت و از 

آن محافظت می کند ، ضعیف کند.

منبع: برنا

 هرگز پس از نوشیدن قهوه
 مسواک نزنید! 

آنتی کرونا

بیشتر بدانیم 

یک مطالعه رصدی بزرگ از مؤسسه ملی سالمت آمریکا 
)NIH( نشــان داده اســت ابتــال بــه ویــروس کووید 19 
می تواند حداقل برای چنــد ماه فــرد را از عفونت مجدد 
محافظــت کند.مطالعه جدیــدی که اطالعــات بیش از 
ســه میلیون نفر را بررســی کرده است، نشــان می دهد 
 -SARS-CoV 2 که عفونت یا ابتالی مجدد به ویــروس
ویروســی که موجب بیماری کووید 19 می شــود، هنوز 
بسیار نادر است. این تحقیق تأیید می کند که یک آزمایش 
آنتی بادی مثبــت در پی ابتــالی اولیه می توانــد با خطر 
بسیار کمتری نسبت به ابتالی دوم در آینده مرتبط باشد، 
با این حال هنوز مشخص نیســت که این محافظت تا چه 
مدت ادامه دارد.بر اساس مشــاهدات، آزمایش طالیی 
PCR به طرز باورنکردنی به قطعات ویروس کرونا حساس 
اســت. به همین دلیل آزمایش  PCRبیماران مبتال شده 
به کووید 19 تــا ماه ها پــس از بهبــودی همچنان مثبت 
می شود. در ماه اوت ســال گذشته میالدی دانشمندان 
دانشگاه هنگ کنگ اولین مورد تایید شده از ابتالی مجدد 
به کرونــا را گزارش کردنــد. از آن جا که ایــن مورد خاص 
داده های ژنومی از هــر دو عفونت را ارائــه داد، محققان 
توانســتند تأیید کنند که عفونت دوم یک سویه متفاوت 
از ویروس کروناســت.چندین مورد از این بررســی های 
آنتی بادی نشان داد که ســطح آن می تواند چند ماه پس 

از ابتالی اولیه به سرعت کاهش یابد اما این معیار خاص 
نمی تواند به طور مســتقیم با خطر عفونت مجدد معادل 
باشــد، چرا که سیســتم ایمنی بــدن مــا از تاکتیک های 
زیادی برای مبــارزه با عفونت اســتفاده می کند و برخی 
 از محققان معتقدنــد که ایمنــی طوالنی مــدت در برابر 
کووید 19 ممکن است به ســادگی تنها با ردیابی سطح 
آنتی بادی قابــل اندازه گیری نباشــد.نتایج این مطالعه 
حاکی از آن است که افرادی که ســابقه قبلی آلودگی به 
ویروس کرونا را دارند، 83 درصد کمتر احتمال دارد که 
برای بار دوم به این ویروس آلوده شــوند و دوره محافظت 
به طور میانگین پنج ماه است.»داگالس لووی« نویسنده 
این مطالعه جدید از مؤسسه ملی سرطان آمریکا یادآوری 
می کند که یافته های این مطالعه تنها می تواند نشان دهد 
که یک عفونت طبیعی کرونا ممکن است با ایمنی جزئی 
در برابر عفونت مجدد مرتبط باشد. وی می گوید بیماران 
بهبود یافته از کووید 19 هنوز باید واکســینه شوند، زیرا 
مشخص نیست که این مصونیت طبیعی چه مدت می تواند 
دوام داشته باشد. ضمن این که نرخ بالقوه ابتالی مجدد 
از انواع جدید ویــروس کرونا در این تحقیق جدید در نظر 

گرفته نشده است.
این مطالعه در مجله JAMA Internal Medicine منتشر شده 

است.منبع: ایسنا

تحقیــق جدید نشــان داده اســت کــه  چهــار  بیماری 
زمینه ای درمان کرونا را سخت می کند. پژوهشگران 
دانشــگاه تافتس در شــهر بوســتون آمریکا داده های 
9۰۰ هزار بیمــار  مبتال به کرونا را مــورد ارزیابی قرار 
داده اند. این بیماران وضعیت سختی را در دوران ابتال 
به کرونا طی کرده اند. بر اساس الگوی محاسباتی این 
پژوهشــگران، دو ســوم این افراد پیشــینه یکی از این 

چهار بیماری را داشــته اند: »چاقی، فشــار خون باال، 
دیابت یا نارســایی قلبی«. بر اســاس آمار ارائه شــده، 
بزرگ ترین خطر  بیماری شــدید کرونایــی را افرادی 
متحمل شــده اند که اضافه وزن زیاد یا فشار خون باال 
داشته اند و این که شدت این بیماری با سبک زندگی 

افراد ارتباط دارد.
منبع: خبرآنالین

احمتال ابتال به ویروس کروان برای ابر دوم 
چقدر است؟

 ۴ بیماری زمینه ای که درمان کروان
 را سخت یم کند
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* از قدیم شنیده بودیم که نابیناها با گوش هاشون می بینن، 
حاال و طبق آن چه در پرونده زندگی ســام گفتین، اثبات 

شده برامون.
* جوانــه  عزیــز، در ســتون  خواندنــی  و دیدنــی  بــا عنوان 
»چیزهایی  که  نمی دونی!« برای   رشد انحنای  موز مطلب  
زدی،  چه  خوب.   ای کاش  برای  رشد و افزایش  این  روزهای 
 قیمت  موز هم  در بازار  مطلب  می زدی؟! از طرف  یک  جوان 

 دهه  شصتی!
* عکسی که در کنار مطلب »10 عادت نادرست که پوست 
را چروک می کند« چاپ شده، هیچ هم خوانی با متن ندارد. 

من که در صورت این مرد، یک ذره هم چروک ندیدم.
* چاپ ســواالت مــردم علیه خواهرشــوهر، مادرشــوهر، 
پــدرزن، باجنــاق و ... در صفحه خانــواده  و مشــاوره فقط 
حساسیت مردم را به این افراد باال می برد. به خاطر جذب 

مخاطب، هر پیامکی را چاپ نکنید.
* در کشور خودمان هم نابیناهای زیاد و عزیزی داریم که 

آدم های موفقی شدند، با آن ها هم گفت و گو کنید.
* در صفحه ســامت از اصول رفتن به دیــد و بازدیدهای 
نوروزی بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی هم بنویســید. 
امسال به احتمال زیاد، همه می خوان برن عید دیدنی. روز 
پدر که بیشتر مردم به پدرهاشون سر زدن، تا جایی که من 

خبردار شدم.
* در زندگی سام، مطالبی را بیشــتر چاپ کنید که حال 
نجمه مردم را در این روزها، خوب و شاد کند. ممنون. 

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

  اصول ترغیب بچه ها به انجام کارهای مدنظرمان
شــرح دهید| آن چه که مشــاهده می کنید یا 

وضعیت موجود را شرح و توضیح دهید: »حوله 1
خیــس روی تخــت افتــاده!«، »پنیر بیــرون از 
یخچال مونــده!«. این روش به ویژه بــرای بچه های کم 
توجه مفید اســت و هیچ بار منفی یا سرزنش گرایانه ای 

درآن ها ایجاد نمی کند.

 اطالعات الزم را ارائه دهید| »حوله، رختخواب 

رو خیس می کنه«، »اگر پنیر توی یخچال نباشــه 2
خراب میشــه«. گاهی بچه ها به دلیــل نا آگاهی، 

مرتکب اشتباه می شوند و این روش، بازدارنده است.
 موضوع را بــا یک کلمه بیان کنیــد| »آرمان! 

حوله!«، »مریم! پنیــر!«. وقتی بچه هــا  همواره 3
چیزی را فراموش می کنند، گاهی گفتن یک 

کلمه  برای یادآوری، مفیدتر از غر زدن ها و سرزنش ها 
و ســخنرانی های پی در پی، اعصاب خرد کن و خســته 
کننده اســت و موجب صرفه جویی در وقت گران بهای 

شما نیز می شود.
 احساس خود را بیان کنید| »از خوابیدن روی 

رختخواب خیس خوشــم نمیــاد«، »وقتی پنیر 4
بیرون بمونه و خراب بشــه ناراحت میشم چون 
اســراف میشــه«. گاهی توضیح دادن درباره احســاس 
خودمــان  درخصــوص رفتار کــودک، بهتریــن راه برای 

متوقف کردن آن رفتار است. 
 یادداشت بگذارید| به عنوان مثال می توانید 

باالی آویز حوله چنین یادداشتی قرار 5
دهید: »لطفا مرا در جای خودم قرار 

دهید تا خشک شــوم. متشکرم، حوله 
شــما!« یــا روی در یخچــال چنیــن 
یادداشــتی بگذارید: »لطفــا پنیر را 
این جا بگذارید«. بچه هــا معموال از 
این روش اســتقبال می کننــد زیرا 

بــرای آن هــا جنبــه ســرگرم کننده ای 
دارد. حتــی  درخصــوص کودکانی که 
هنوز خواندن بلد نیستند، می توانید از 
طریق نقاشی کشیدن یا توضیح نوشته، 

این کار را انجام دهید.
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 از مهارت حل مسئله کمک بگیرید
قبول داریم که گاهی در تعامل با فرزندان، موقعیت هایی 
به وجود می آید کــه با این راهکارها قابل حل نیســت. در 
این مواقع می توانیم از راهکارهای دیگری همانند »حل 
مسئله« اســتفاده کنیم. اســتفاده از این راهکار و مهارت 
نیازمند چهار گام اساسی است که به ترتیب هر یک از این 

گام ها را برای شما توضیح می دهیم.
گام اول| صحبــت  دربــاره احساســات و نیازهــای 
کودک: فرض کنید مشــکل شــما با فرزندتان این است 
که او تکالیفش را بــه موقع یا کامل انجــام نمی دهد. یک 
کاغذ و قلم بردارید و نزد فرزند خــود بروید. به او بگویید: 
»ما این جا یک مشــکل داریم و اون اینه که تو مشــق هات 
رو کامــل و به موقع نمی نویســی، می تونم بپرســم چرا؟« 
فرزند شما احتماال چنین پاسخ هایی خواهد داد: »چون 
دوست ندارم، چون حوصله ندارم، مشق نوشتن سخته، 
دلم می خواد بــازی کنم یا تلویزیون تماشــا کنم و ... .« به 
احساســات او خوب گــوش دهیــد و بعد نشــان دهید که 
منظور او را به خوبی درک کرده اید، به طور مثال بگویید: 
»می فهمم، مشــق نوشتن کار ســختیه« یا »مســلما بازی 
کردن یا تلویزیون دیدن بیشتر از مشق نوشتن لذت داره«. 

سپس این ها را روی کاغذ بنویسید.
گام دوم| صحبت  درباره احساسات و نیازهای خودتان: 
بعد از این که با احساسات و نیازهای او همدلی نشان دادید، 
راجع به احساســات خودتان صحبــت کنید: »مــن نگران 
درس تو هستم. می ترسم برای امتحان پایان ترم به مشکل 

بربخوری و ... « احساسات خود را هم روی کاغذ بنویسید.
گام سوم| کنکاش مشــترک برای یافتن راه حل قابل 
قبول  دو طــرف: رو کنید به فرزنــد خود و بگوییــد: »بیا 
فکرهامون رو بذاریم روی هم و ببینیم این مشکل رو چطور 
می تونیم حل کنیم؟ شاید با کمک هم بتونیم یک راه حل 
خوب پیدا کنیم. تو شروع کن، چه راه حل هایی به نظرت 
می رسه؟« ممکن اســت راه حل هایی که فرزند شما ارائه 
می دهد غیر منطقی، مضر یا بی فایده باشد، اما به هر حال 

شما فقط باید راه حل ها را بدون  استثنا یادداشت کنید.
  گام چهــارم| پیشــنهادها را ارزیابــی و بــرای عمــل 
انتخاب کنید:در نهایــت با بحث کردن  دربــاره فایده یا 
ضرر هر کدام از پیشنهادها و این که کدام یک عملی تر 
اســت، یک راهکار را انتخــاب کنید، روی 
کاغــذ بنویســید و به دیــوار اتــاق او بزنید. 
کمترین فایــده این روش این اســت که به 
ایــن طریق بــه فرزند خــود مهارت 
حــل مســئله را می آموزیــد و او یاد 
می گیرد که در مواجهه بــا تعارض ها و 
مشــکات، عکس العمل منطقی تری 

از خود نشان دهد. 

 اهداف خود را تصور کنید

هــدف خــود را تجســم کنیــد، دوســت داریــد 1 
چگونــه باشــید؟ چقــدر وزن کــم کنیــد؟ بــرای 
خود هدف های کوچــک هفتگــی بگذارید مثا 
هفته ای یک کیلــو کاهش وزن. حتــی می توانید با اســتفاده از 
اپلیکیشــن ها عکس ایده آل خود را درســت کنید و آن عکس را 
جلوی روی خــود بگذارید و هرروز  بــه آن نگاه کنید تــا زودتر به 

هدف خود برسید.

 تنها ورزش نکنید

داشتن یک یار ورزشی، بهترین راه برای منظم ورزش 2
کردن است. با یک دوست خود، چالش ورزش کردن 
بگذارید و هر روز یکدیگر را به انجام فعالیت ورزشــی 
ترغیب کنید. این گونه ناخودآگاه در یک برنامه ورزشی قرار می گیرید و 

آن را به صورت ادامه دار دنبال خواهید کرد.
 وقتی سرحال هستید، ورزش کنید

بدترین زمان برای ورزش هنگامی اســت که خســته 3 
باشید. بدن خود را بشناسید و زمانی که انرژی کافی 
بــرای ورزش کــردن دارید، یــا به اصطاح ســرحال 
هســتید ورزش کنید. انجام فعالیت ورزشــی با بدن خســته نه تنها به 

عضات شما کمک نخواهد کرد بلکه باعث عضله سوزی هم خواهدشد.
 لباس مناسب ورزش بخرید

هیچ چیز مثل داشــتن لبــاس مناســب و مخصوص 4 
ورزش، برای خانم ها وسوسه کننده نیست. پیشنهاد 
می کنم برای فعالیت های ورزشــی خود چند دست 

لباس رنگارنگ بخرید تا برای ورزش انگیزه بیشتری داشته  باشید.
 فهرست آهنگ مناسب تهیه کنید

یک فهرســت آهنگ مناســب برای خودتان انتخاب 5 
کنید. سعی کنید آهنگ هایی را در فهرست بگذارید 
که با آن ها خاطره دارید و باعث می شود حال تان خوب 

شود و ورزش را با انرژی  بیشتری دنبال کنید.

چگونه به خودمان برای ورزش کردن انگیزه دهیم؟

 آیا شما از ورزش کردن لذت می برید یا تمرین کردن برایتان کار سخت و دشواری 
است و هر وقت زمان فعالیت ورزشی می رسد، آن را به تعویق می اندازید و سرتان 
را به کار دیگری گرم می کنید. اگر در ورزش کردن تنبل هستید باید بگویم نگران 
نباشید، معموال خانم ها به دلیل مشغله زیاد و کارهای خانه در انجام منظم تمرینات 
ورزشــی تنبلی می کنند و  انگیزه کافی برای فعالیت ندارند. در ادامه چند روش 

انگیزشی برای ورزش کردن را بررسی خواهیم کرد.

pinterest :مهسا کسنوی |    روزنامه نگار  منبع

داده تصویری

روز حساب و کتاب دخل و خرج تون

کم کم بــه روزهــای پایانی ســال نزدیک 
می شــیم و ایــن روزها فرصــت خوبیه که 
درآمد و خرج کردهاتون رو 
بررسی کنین تا برای 
خریدهای نــوروزی، با 
آگاهی بیشتری دست 
به خریــد بزنین و 
براتون  مشکلی 

ایجاد نشه.

قرار و مدار

  برای ناهار به خانه دوستم دعوت شده بودم. با هم مشغول چیدن سفره بودیم که آرمان، پسر هشت 
ساله اش از مدرسه رسید. به محض این که پا به داخل خانه گذاشت، دوستم رو کرد به او و گفت: 
»سریع جوراب هات رو دربیار و بشوی، زود باش!« آرمان هم فریاد زد: »نمی خوام! حوصله ندارم!« 
دوستم هم فریاد بلندتری کشید و گفت: »یعنی چی حوصله ندارم؟ می خوای ما رو با بوی جورابت 
خفه کنی؟ زود باش!« آرمان از اتاق خودش داد زد: »گفتم حوصله ندارم« و این بار مادر شروع کرد به تهدید کردن: »یا 
همین االن می ری و جورابت رو می شویی، یا دیگه خبری از ناهار نیست و گرسنه می مونی!« آرمان هم با لجبازی تمام 
پاسخ داد: »اصال ناهار هم نمی خورم! خوب شد؟« دوستم که از شدت عصبانیت سرخ شده بود، رو کرد به من و گفت: 
»تو بگو من با این بچه چی کار کنم؟ داره دیوونه ام می کنه!« خنده ام را به زحمت جمع کردم و گفتم: »شاید بهتر بود صبر 
می کردی تا بعد از برگشتن از مدرسه، کمی استراحت کنه و خستگی اش در بره، یا حداقل یه چیزی بخوره و سرحال بیاد، 
بعد ازش می خواستی جوراب هاش رو بشویه. بچه ها وقتی گرسنه و خسته هستند، معموال همکاری نمی کنن«. دوستم 
جواب داد: »نه بابا، این بچه همیشه همینه؛ یه بچه حرف گوش نکن و لجبازه«. توی دلم گفتم: »با من هم اگر این جوری 
برخورد می شد، قطعا لجبازی رو انتخاب می کردم«. این مشکل یکی از رایج ترین دردسرهای والدین امروزی است 

اما تربیت بچه حرف  گوش کن بدون دعوا و قشقرق، اصولی دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

محوری

زهرا وافر|    کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

تربیت بچه حرف  گوش کن بدون دعوا و قشقرق
چطور بچه ها را به انجام کارهای مد نظرمان بدون لجبازی کردن ترغیب کنیم؟

بانوان

طبــق  گرامــی،  مخاطــب 
پیام تان شــما احترام همسر 
را نگــه می داریــد ولــی او 
مراعات نمی کند و رفتارهای 
نامناسب دارد. ای کاش توضیحات بیشتری 
می دادید که مثا چند ســال از ازدواج شما 
می گذرد؟ چند ساله هستید؟ و ... اما به هر 

حال، چند توصیه به شما داریم.

  مدیریــت کالمــی و رفتــاری ،تضمیــن 
کننده سالمت رابطه تان است

 قبــل از هر چیــز، زمان هایی که همســرتان 
شــروع بــه پرخاشــگری می کنــد، بررســی 
کنید که قبــل از آن چــه گفت وگوهایی بین 
شما صورت گرفته؟ آیا واقعا بی دلیل فریاد 
می کشد و ســر و صدا راه می اندازد؟ قبل از 
آن هیچ بحث کامی بین شــما دو نفر پیش 
نیامده؟ بهتر اســت روی این مســئله قدری 

بیشتر تمرکز و از رفتارهای زننده همسرتان 
جلوگیری کنیــد. انتظار تغییــرات ناگهانی 
در همســرتان نداشته باشــید. یادتان باشد 
مدیریت کامــی و رفتــاری ،تضمین کننده 

سامت رابطه تان است.

از حق خود دفاع کنید  
هرگز حــس حقارت را در همســرتان و حس 
برتری خود از وی را برانگیخته نکنید. اگر هم 
حس می کنید او اصا قدر زحمت ها و محترم 
بودن شما را نمی داند، نقش قربانی ماجرا را 
بازی نکنید. از حق خود دفاع کنید، دفاع از 
حق به معنای عصبانیت، تهدید و قهر نیست 
بلکه بایــد بتوانیــد در مقابــل رفتارهای غیر 
منصفانه او با حفظ حرمت،  واکنش صحیح 

داشته باشید.
چه بسا تا زمانی که پذیرای درخواست های 
ناموجه همسرتان باشید، او فکر می کند که 

همیشــه درســت می گوید و حق بــا خودش 
اســت. در نهایت آرامش بــا او صحبت کنید 
و بپرســید کــه دنبال چیســت؟ چــه چیزی 
را می خواهــد ثابــت کنــد؟ شــاید مواقعــی 
نیازهایــی دارد که برآورده نشــده اســت. او 
را همیشــه محکوم بــه پرخاشــگری نکنید. 
می توانیــد بــه جــای گفتــن تــو از واژه »مــا« 
اســتفاده کنید. مثا بگویید: »مــا به تازگی 
اختافات زیادی با هم داشته ایم و امیدوارم 
بتوانیم راه حل های درستی را پیدا کنیم که 

برای هر دوی ما مناسب باشد.«

تاوان رفتار اشتباهش را به او نشان دهید  
اگر با تمــام تاش هــای شــما باز هــم تغییر 
مثبتی ایجــاد نشــد، حداقــل او را همراهی 
نکنید. مثا به او بگویید که اگر دوباره جلوی 
خانواده اش شــما را تحقیر کند، باید تنها به 
منزل مادرش برود یا اگر دوباره در بازار سر و 
صدا راه بیندازد، باید تنهایی به خرید برود. 
حتما هــم بگویید که این ماجــرا برای تهدید 
کــردن و زورگویی نیســت بلکه تــاوان رفتار 
اشــتباه خــودش اســت. چنان چــه بخواهد 
تغییری ایجاد شود باید جلوی کارهای زننده 
خود را بگیــرد. در ضمن از فریاد، فحاشــی، 
تهدید به طاق، خیانــت و ... هم خودداری 
کنید چراکه فقط مشــکات شــما را بیشــتر 

خواهد کرد.

خسته و مستاصل شده ام. واقعا نمی دانم باید چه کار کنم. همه اطرافیانم 
شاهدند که به شوهرم احترام می گذارم اما او جلوی دیگران و به خصوص 
خانواده اش، من را تحقیر می کند. هر وقت که عصبانی می شود، سریع 

سر و صدا راه می اندازد. چه کنم؟

فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مشاوره 
زوجین

با شوهرم که من را جلوی خانواده اش تحقیر می کند، چه کنم؟ 
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اسباب صحیح سرگرم شدن

هنر درمانی
آشنایی با بخشی از فواید فعالیت هنری برای سالمندان و اثر درمانی آن

قاب خاطره 

استادی با شاگردش از باغی می گذشت. چشم شان به یک 
کفش کهنــه افتاد. شــاگرد گفت: »گمــان می کنم این 

کفش های کارگری است که در این باغ کار می کند. 
بیایید با پنهان کــردن کفش ها عکس العمل کارگر 
را ببینیم و بعد کفش ها را پس بدهیم و کمی شــاد 
شــویم!« اســتاد گفت: »چرا برای خنــده خود او را 
ناراحت کنیم؟ بیــا کاری که می گویــم انجام بده و 

عکس العملش را ببین! مقــداری پول درون آن قرار 
بده.«

شاگرد هم پذیرفت و بعد از قراردادن پول، مخفی شدند. 

کارگر بــرای تعویــض لباس به وســایل خود مراجعــه کرد و 
همین که پا درون کفش گذاشــت، متوجه شیئی درون 
آن شــد. بعد از وارســی، پول ها را دید. با گریه فریاد 
زد: »خدایا شــکرت! خدایی که هیچ وقت بندگانت 
را فراموش نمی کنی. می دانی که همســر مریض و 
فرزندان گرســنه دارم و در این فکر بــودم که امروز 
با دســت خالی و با چه رویی نزد آن ها بازگردم...« 
و همین طور اشــک می ریخت. اســتاد به شــاگردش 
گفت: »همیشه سعی کن برای خوشحالی ات ببخشی، 

نه بستانی.« 

نرمش سالمندان در خانه

دقیقه پیاده روی منظــم روزانه، بهتریــن روش برای 
پیشگیری از پوکی استخوان اســت. به گفته رئیس 
انجمــن فیزیوتراپــی ایــران، ســاییدگی مفاصل به 
خصوص اندام تحتانی و پوکی اســتخوان به ویژه در 
زنان بعد از یائسگی، از مشکالت افزایش سن است که 

باید با رژیم غذایی و تحرک آن را کنترل کرد.
خبرگزاری مهر

نامبرگرافی

ورزش 

۴۰

   
الههتوانا|روزنامهنگار

بیش از 80 سال است که در دنیا شــاخه  ای از درمانگری باب شده به 
 اسم »هنر درمانی«. متخصصان این حوزه معتقدند هنر به افراد کمک 
می  کند تا هیجانات و احساسات خود را به  نحو موثری ابراز کنند و با 
احساساتی مثل غم و اندوه ناشی از فقدان عزیزان بهتر مواجه شوند. 
برای بهره بــردن از آثار درمانی هنــر الزم نیســت هنرمند حرفه ای 
باشــید؛ مشــغول شــدن بــه مهارت  هــای ســاده ای مثــل نقاشــی، 
 ، ی میــز نگ  آ ر
خیاطــی، بافتنی و 
کاردســتی به شما 
کمــک می  کند که 
بهتــری  خلــق 
داشته  باشید. در 
ادامه با تعدادی از 
فوایــد هنــر برای 
ســالمندان آشنا 

می  شوید.

    ارتقای عملکرد شناختی | فعالیت هنری، حواس شما را فعال تر و 
هوشیارتر می  کند. وقتی شروع به انجام فعالیت هنرمندانه  ای می  کنید که 
قبال آن را بلد نبوده  اید، مهارت  های ذهنی و شناختی شما ارتقا پیدا می  کند 
چون از این طریــق، ارتباطات عصبی ســریع تری در مغز ایجاد می  شــود؛ 

ارتباطاتی که ممکن است در جریان طبیعی افزایش سن، کند شوند.
   باالبردن خلق | هنردرمانی در کاهش احساس افسردگی، استرس 
و اضطراب همه گروه  های سنی موثر اســت. محققان می  گویند این تأثیر 
مثبت به  ویژه دربین ســالمندان بیشتر است چون مشــغول بودن به انواع 
فعالیت هنرمندانه، به آن ها کمک می  کنــد که تمرکز و زمان های بیکاری 
خــود را به  ســمت کاری مفید ســوق دهنــد. مطالعات نشــان داده  اســت 
ســالمندانی که هرنوع هنــر خالقانــه انجام می دهنــد، میــزان تنهایی و 

افسردگی کمتری را تجربه می  کنند.
     بهبــود مهارت  هــای حرکتی | وقتی مشــغول فعالیــت هنرمندانه 
می شــوید، اندام هــا و مفاصل تــان را درگیر می  کنیــد. مثال هنر نقاشــی 
را درنظر بگیریــد؛ طی انجــام دادن آن دســت  ها و بازوهــا دامنه حرکتی 
متنوعی را تجربــه خواهند کرد. به ایــن  ترتیب جریان خــون افزایش پیدا 
می  کند، هماهنگی بین عضالت ارتقــا می  یابد و به  مــرور زمان چاالکی و 

انعطاف  پذیری حرکتی بیشتری خواهید داشت.

رمز و راز پرانرژی بودن در دوره ساملندی

سبک زندگی 

امروز تولد 67 سالگی برانکو ایوانکوویچ، 
فوتبالیســت و مربی کروات است. او که 
این روزهــا ســرمربی تیم ملــی فوتبال 
عمان اســت، ســرمربی تیم ملی ایران 
در جــام جهانــی فوتبــال ۲۰۰6 بود. 
همچنین تیم فوتبال امید ایــران را در 
بازی هــای آســیایی ۲۰۰۲ قهرمــان 
کرد و در شــانزدهمین، هفدهمین و 
هجدهمین دوره لیــگ برتر به عنوان 
ســرمربی بــا باشــگاه پرســپولیس به 

 قهرمانی رســید. بهترین رتبه ایران در رده بندی فیفا یعنــی رده پانزدهم، 
در سال ۲۰۰۵ و زمان مربیگری برانکو کسب شد.

oceanhillsseniorliving.com :منبع        

hopkinsmedicine.org :منبع

از بی اختیاری ادرار نترسید!
بی اختیاری ادراری مشکلی است که بیش از نیمی از سالمندان را درگیر می کند و بر زندگی آن ها تاثیر 
منفی از قبیل کاهش اعتماد به نفس و دوری از مشارکت های اجتماعی می گذارد. بی اختیاری ادرار در 
صورت تغییر در سبک زندگی یا مداخله به موقع پزشک قابل درمان است. به طور کلی در روند درمان 

بی اختیاری ادرار ابتدا از روش های آسان تر و غیرتهاجمی استفاده می شود.

  تمرین ها و تکنیک ها
ســالمندان می توانند با چند روش و تمرین، مدت حفــظ ادرار در مثانه را 
به تدریج افزایش دهند. متخصصــان توصیه می کننــد در دفعات و تعداد 
مشــخصی در طول روز عضالتــی را که بــرای متوقف کردن جریــان ادرار 
منقبض می شوند سفت و سپس رها کنند. تقویت این عضالت به سالمندان 
کمک می کند تا ادرار خود را به مدت طوالنی تری نگــه دارند. در تکنیک 
دیگری سالمندان در ساعات مشخصی اقدام به تخلیه ادرار می کنند. خود 
سالمند، افراد خانواده یا مراقبان آن ها باید به سالمندان کمک کنند تا به 
الگویی مشخص از زمان تخلیه ادرار در طول روز دست پیدا کنند تا قبل از 

سرریز شدن ادرار به سرویس بهداشتی  مراجعه کنند.

  تغییر سبک زندگی
سالمندان همچنین با ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود می توانند تا حدود 
زیادی بی اختیاری ادرار خود را کنترل کنند. این افراد نیاز به دریافت شش 

تا هشت لیوان مایعات در طول 
روز دارند اما قبــل از کم کردن 

میزان دریافت آب باید با پزشک مشورت کنند. نوشیدنی های حاوی کافئین، 
غذاهای پرادویه، آب مرکبات که دارای اسید باالیی هستند و نوشیدنی های 
گازدار از جمله مواردی هســتند که باید در رژیم غذایی ســالمندان محدود 
شود. دیگر نکاتی که برای رفع این مشکل باید ترک کرد دخانیات و بلندکردن 

اجسام سنگین است.

    درمان پزشکی
درصورتی کــه روش های فــوق کمکی نکرد بــا مداخالت درمانی توســط 
پزشک این مشکل به راحتی حل می شود. داروهای مختلفی تجویز می شود 
که برخی از آن ها با شــل کردن عضالت مثانه به تخلیــه کامل مثانه کمک 
می کند. برخی از داروها مانع از انقباض ناخواسته مثانه می شود و بعضی 

از آن ها مثانه و مجرای ادرار را برای کاهش نشت ادرار منقبض می کند.

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

رعایت کنید.

   حرکت ساده متقاطع
این حرکت عبارت اســت از راه رفتن به پهلو با بردن پا 
از روی پای دیگر. با بردن پای راست از روی پای چپ 
شروع کنید. پای چپ را برای ملحق شدن به دیگری 
حرکت دهید. پنج گام تقاطعی در هر سمت بردارید. 
اگر الزم دیدید دست خود را برای حفظ تعادل بیشتر 
روی دیوار بگذارید. هرچه گام کوچک تر باشــد تاثیر 

بیشتری در تقویت تعادل شما دارد.

  باال رفتن از پله
از پله ترجیحا دارای حفاظ استفاده کنید 

ــوار باشید تا از آن به عنوان  یا نزدیک دی
 تکیه گاه استفاده کنید. از پله با پای راست 

باال بروید. پای چپ را برای ملحق شدن 
به آن بــاال بیاورید. بــرای برگشتن به 

حالت شروع از پله پایین بروید. نکته 
اصلی در تقویت تعادل، به صورت 
کامال کنترل شده و به آهستگی 

باال و پایین رفتن است. تا پنج بار 
برای هر پا این حرکت را انجام دهید. 

 کمی کاهش انرژی در دوره سالمندی طبیعی است
 اما با توجه به نکات زیر از افت زیاد انرژی در دوره سالمندی پیشگیری کنید

حکایت

سالمت 

 B12 ویتامین 
 مصرف کنید 

)لبنیات، مرغ و ماهی(

 تحرک و ورزش 
 را در برنامه 

روزانه تان قرار دهید

 مطمئن شوید 
ویتامین D بدن شما در 

محدوده مطلوب است

درباره نحوه مصرف 

داروهایتان با پزشک 

مشورت کنید

 غذاهای تازه

 و خانگی بخورید

  ایستادن با یک پا
رو بــه دیــوار بایســتید، بازوهــا را بــاز کنیــد و 
انگشتان را به دیوار بچسبانید. پای چپ را بلند 
و سطح لگن را حفظ کنید و کمی به سمت پای 
مخالف خم شــوید. به آهســتگی پــا را رو زمین 
بگذارید. پای بلند شــده را بــرای 1۰ ثانیه نگه 
دارید و ســه بار این حرکت را برای هــر پا انجام 

دهید.



روز سرنوشت ساز فوتبال ایران
 امــروز انتخابــات مهم	 را شــاهد 
خواهيــم بود و فدراســيون فوتبال 
بــدون رئيــس، رئيــس جد!ــد خــود را خواهــد 
حميدرضــا  نظــر  بــاره  ا!ــن  در  شــناخت. 
باشــگاه  ســابق  مد!رعامــل  واعظ	 آشــتيان	، 
استقالل را جو!ا شد!م. و6 در پاسخ به ا!ن سوال 
9ه درباره ٤ 9اند!دا6 ا!ن انتخابات و برنامه ها6 
آن ها و چشــم انداز آ!نده فوتبال ا!ران چه نظر6 
دار!ــد و بــه نظرتان شــانس 9دام 9اند!ــدا برا6 
تصد6 پســت ر!اســت فوتبال بيشــتر از د!گران 

اســت؟ به خراسان ورزشــ	 گفت: «من فوتبال	 
نيســتم و ادعا!	 ندارم اما از اهال	 فوتبال گال!ه 
دارم چرا9ه در رشــته فوتبال ما افراد6 دار!م 9ه 
تحصيلEــرده  ندارنــد،  بازنشســتگ	  مشــEل 
هستند، سابقه 9ار مد!ر!ت	 دارند و سابقه حضور 
در تيم مل	 را هم دارند. من آقا6 عليرضا اسد6، 
دبير9ل سابق فدراسيون فوتبال را پيشنهاد دادم 
و اتفاقا از پيشــنهاد من استقبال 9ردند اما سراغ 
ا!ن افراد نرفتند. بنابرا!ن فرداروز6 اگر انتقاد6 
بــه مد!ــران فدراســيون 9نند جا6 گال!ــه و نقد 

نيســت حداقل خود من به آن ها خرده م	 گيرم. 
االن ٤ نفر به فينال انتخابات رسيده اند و نظرم بر 
ا!ن اســت 9ه اتفاق جد!د6 با انتخاب هر !L از 
ا!ــن افــراد نم	  افتــد و من آ!نــده روشــن	 برا6 
فوتبال ا!ران نم	 بينيم. چــون هيچ 9دام از ا!ن 
 L! افراد شجاعت الزم را ندارند. آقا6 9فاشيان
حــرف درســت در ا!ــن چنــد ســال زد و گفــت 
فدراســيون تبد!ل به باتالق شــده و افراد جد!د 
 Lاز ا!ن باتالق را خش 	Eشا!د فقط بخش 9وچ

9نند.»

با انتخاب هر �دام از ٤ �اند�دا اتفاق خاص� نم� افتد 

واعظی آشتيانی: آینده روشنی براى فوتبال ایران نمی  بينم

!Eــ	 از چالش ها6 ا!ن روزها6 اســتقالل، اصالح مبلغ قــرارداد مهد6 
قا!ــد6، مهاجــم شــماره ١٠ ا!ن تيم بــود 9ه به نشــانه اعتــراض به مبلغ 
قراردادش، چند روز6 در تمر!نات آب	 پوشان شر9ت نEرد. او بعد از آنEه با 
انتشار پست	 در فضا6 مجاز6 به صورت تلو!ح	 خبر از بازگشت به تمر!ن 
داد، بــا حضور در تمر!ن ظهر د!روز خيــال آب	 ها را راحت 9رد. قا!د6 9ه 
خواهان اصالح مبلغ ٩٠٠ميليون	 قراردادش بود و گفته م	 شد با ا!ن 9ه 
تا ســال ١٤٠٢ با باشــگاه قرارداد دارد، خواهان بند فسخ در ازا6 مبلغ	 

بوده. حاال باشگاه پيشنهاد6 به قا!د6 داده 9ه او نيز موافقت ضمن	 خود 
را با ا!ن پيشنهاد اعالم 9رده است. گو!ا توافق طرفين به ا!ن ترتيب است 
9ه مبلغ قرارداد قا!د6 افزا!ش !افته اما بند فسخ در قرارداد و6 قرار نگيرد 
و به جا6 آن در صورت ترانسفر قا!د6، مبلغ	 9ه بعدا مشخص خواهد شد 
به عنوان حق رشــد ا!ن باز!Eن از قراردادش به اســتقالل تعلق گيرد. ا!ن 
توافق هنوز مEتوب نشده و ممEن است به زود6 و در روزها6 آت	 به شEل 

متمم به قرارداد مهاجم شماره ١٠ آب	 پوشان اضافه شود.

جزیيات توافق قایدى و استقالل براى ادامه همکارى

سوپرجام پرسپوليس و تراکتور
 هشتم فروردین 

د!دار ســوپرجام فوتبال باشــگاه ها6 ا!ران 9ه قرار 
بود ٢٧ اســفندماه برگزار شــود، حــدود !L هفته 
پيــش لغو و برگــزار6 آن به ا!ام نوروز مو9ول شــد. 
ســازمان ليــگ تصميــم دارد تــا د!ــدار ســوپرجام 
پرســپوليس و ترا9تور را در تار!خ هشــتم فرورد!ن 
ميــالد  و  نيمه شــعبان  شــب  بــا  مصــادف   ١٤٠٠
حضــرت مهد6(عــج) برگزار 9نــد. البتــه هنوز به 
باشــگاه ها اعالم رسم	 نشــده اما ممEن است ا!ن 
زمــان جد!د، !ــL روز جلوتر آمــده و در ٧ فرورد!ن 
١٤٠٠ انجام شــود چرا9ه تيم ملــ	 در تار!خ دهم 
فرورد!ــن ١٤٠٠ د!ــدار تدار9ات	 را با تيم ســور!ه 
خواهد داشت و احتماال سرمرب	 تيم مل	 بخواهد، 

مل	 پوشان پرسپوليس را هم در اردو داشته باشد.

فدراسيون 
ب� رئيس، امروز 

رئيس دار م� شود

ماجراى عجيب سوشا مکانی 
و پـرسپــوليــس!

بازگشت چراغ خاموش دستيار 
بنا به کادر فنی فرنگی کاران
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خراســان رضو�  در  �ــه  رشــته ها��  از  ��ــ� 
اصــال شــرا�ط مســاعد� نــدارد و تا�نــون در 
زمينــه قهرمان پرور� اقــدام قابل توجه� برا� 
آن صــورت نگرفتــه ، ورزش تير انــداز� اســت. 
هرچند  در برهه ها� مختل4 ت3 قهرمان ها�� 
وجــود داشــتند �ه بــه تيم مل� هــم راه  �افتند، 
امــا در مجمــوع شــرا�ط ا�ــن ورزش در اســتان 
رضا�ت بخش نيست و خيل� از ورزش�اران هم 
نسبت به مد�ر�ت ا�ن هيئت ورزش� گال�ه مند 
هســتند. در بخــش آقا�ــان ا�ن رشــته �ه اصال 
حرف� برا� گفتن در سطح �شور ندار�م. ول� 
در بخش بانــوان ���، دو  ورزشــ�ار برتر وجود 
دارنــد �ــه سال هاســت در ا�ــن رشــته فعاليت 
دارنــد. در هر برهه ا� از زمــان افراد� هدا�ت 
تيرانــداز� را بر عهــده  گرفتند �ه پــس از پا�ان 
دوره ٤ ســاله هيچ اقدام� برا� پيشــرفت ا�ن 
رشــته انجــام ندادند. البتــه به تازگــ� مد�ر�ت 
تيرانــداز� خراســان رضو� تغييــر �ــرده، امــا 
شــخص� �ه قرار است ا�ن رشــته ورزش� را به 
ســرانجام مطلوبــ� برســاند، از وضعيــت فعل� 
ا�ن ورزش گال�ه مند و معتقد اســت  تيرانداز� 
خراســان رضو� بيمار اســت و با�د برا� بهبود 
حــال آن تالش �رد. ما هــم اميدوار�م عمل�رد 
رئيــس جد�ــد ماننــد روســا� قبلــ� نباشــد و 
سخنان� �ه بيان م� �ند، در حد شعار نباشد و 
در عمل شــاهد بهبود شرا�ط تيرانداز� استان 

باشيم.
 مش�الت مال� 

رئيــس هيئــت تيرانــداز� خراســان رضو� بــا 
بيــان ا�ن �ه شــرا�ط تيرانــداز� اســتان اصال 
خوب نيســت، م� گو�د: «اگــر بخواهم عادالنه 
بگو�م، با�د عنوان �نم  تيرانداز� اســتان بيمار 
اســت و اميدوار�ــم بتوانيم به بهبــودش �م3 
�نيــم.» غالمحســين نقد�ان بــه وضعيت مال� 
اشــاره م� �ند و م� افزا�ــد: «هيئت تيرانداز� 
استان از شــرا�ط مال� خوب� برخوردار نيست 
و در حــال حاضر خيل� بده�ار اســت . ما حت� 
تــوان اداره �ــردن بعض� از مســائل مال� خود 
هيئت را هم ندار�م، اما اميدوار�م با مســاعدت 
و  اســتان  جوانــان   ورزش و  اداره �ل  �مــ3  و 
شــرا�ط�  تيرانــداز�  فدراســيون  همچنيــن 
مهيــا شــود �ه مشــ�الت مال� برطرف شــود و 

بتوانيــم گام ها� بهتر� برا� رشــد تيرانداز� 
در اســتان بردار�ــم.» و� دربــاره هدف گذار� 
در تيرانــداز� اظهــار مــ� دارد: «هــدف اصل� 
ما در هيئــت تيرانداز�  اســتان در ابتــدا توجه 
بــه شهرستان ها ســت .  در  مرحلــه بعــد� بحث 
همــ�ار�  بــا  شهرســتان ها  در  اســتعداد�اب� 
اســت.  اســتان  آموزش وپــرورش  اداره �ل 
همچنين در مرحله  سوم بحث قهرمان پرور� و 

�م3 �ردن به قهرمانان را مدنظر دار�م.»
 محروميت در شهرستان ها

تيرانــداز�  وضعيــت  بــا  رابطــه  در  نقد�ــان 
«بــا  م� �نــد:  نشــان  خاطــر  درشهرســتان ها 
توجــه به ا�ن �ه در اســالم بــه انجام ا�ن رشــته 
ورزشــ� تا�يــد شــده ، ولــ� تعــداد اند�ــ� از 
شهرســتان ها در تيرانــداز� فعال هســتند و ما 
به دنبــال ا�ن هســتيم �ه همه شهرســتان ها� 
اســتان در زمينه تيرانداز� فعال شــوند. حت� 
شهرســتان ها�� همچون طرقبــه و چناران هم 
هيئــت فعــال تيرانــداز� ندارنــد.» و� ادامــه 
م� دهــد: « شهرســتانها�� همچــون تربت جام 
و قوچان به دنبال ا�ن هســتند تا رشــته ورزش� 
تيرانداز� در  شهر شان فعال شود .» و� درباره 
ام�انات الزم برا� ورزش تيرانداز� م� گو�د: 
ام�انــات  از حداقــل  از شهرســتان ها  «خيلــ� 
همچون �3 ســالن محروم هســتند. همچنين 
از وضعيت مال� خوب� هم برخوردار نيســتند. 
اگر بحث مشــ�الت مال� در اســتان حل شود، 
به نوعــ� م� توانيم به شهرســتان ها هم �م3 
مال� داشته باشيم. البته برخ� از شهرستان ها 

از ام�انــات خوب� برخــوردار هســتند و نياز به 
�م3 هــا� تخصصــ� دارند �ــه ما هــم اعالم 

آمادگ� �رد�م.»
 افول شد�د و ١٠ ساله

رئيــس هيئــت تيرانــداز� اســتان همف�ر� و 
همدل� بين مســئوالن را ��ــ� از فا�تورها� 
پيشــرفت تيرانــداز� در شهرســتان ها عنوان 
اخيــر  مســابقات  «در  م� افزا�ــد:  و  م� �نــد 
از  تيرانــداز  شــر�ت ٣٠  بــا  �ــه  تيرانــداز� 
٤ اســتان �شــور در تربت جــام برگــزار شــد، 
شــاهد همدلــ� و همف�ر� در بين مســئوالن 
بود�ــم و ا�ن همدل� هــا خيل� در پيشــرفت و 
توســعه ا�ــن ورزش �مــ3 م� �نــد.» نقد�ان 
افق تيرانداز� را در اســتان خــوب پيش بين� 
خراســان  «تيرانــداز�  م� گو�ــد:  و  م� �نــد 
رضو� از ســال ٩٠ با افت شد�د مواجه شده . 
به حد� �ه در ا�ن مدت حت� �3 تيرانداز در 
اردو� تيم مل� نداشــتيم و به جرات م� توانم 
بگو�ــم مــا حت� �ــ3 نما�نــده در ليگ دســته 
اول �شــور هم نداشــتيم؛ چرا �ه در   ١٠ ســال 
اخير هيچ گونه برنامه و ســرما�ه گذار� در ا�ن 
رشته ورزشــ� صورت نگرفته و تمام ف�ر آن ها 
در ســرما�ه گذار� و اجاره سالن ها� ورزش� 
بــوده اســت. در صورت� �ــه متوليان امــر با�د 
در �نــار درآمدزا�� از ســالن ها� ورزشــ� به 
ف�ر آ�نده تيرانداز� استان هم باشند . ما تمام 
تالش مــان را خواهيم �ــرد تا در ســال آ�نده، 
خراســان رضــو� را بــه قطــب تيرانــداز� در 

�شور تبد�ل �نيم.»

تيراندازى استان بيمار است!
متولى تیراندازى خراسان رضوى از افول 10 ساله این رشته ورزشى مى گوید

باشگاه اشتاد سازه با تیم دارى در 7 رشته، چراغ ورزش استان را روشن نگه داشته است

ا�ــن روز ها �متــر حام� مالــ� در ورزش خراســان رضو� 
هســت �ه به طور هم زمان در  چند رشــته   مختل4 ورزشــ�   
تيــم دار� �ند. اما ��� از اسپانســرها�� �ــه در ط� چند 
ســال اخير به ورزش قهرمان� ورود پيدا �رده و تا�نون هم 
ســهم بســزا�� در موفقيت هــا� ورزش خراســان رضو� و 
حت� �شــور داشته، مجموعه اقتصاد� شر�ت  اشتاد سازه  
اســت �ــه هم ا�نــون بيش از ٧ رشــته ورزشــ� را پوشــش 
م� دهــد و در حــوزه بانــوان هــم بــه عنــوان حامــ� مالــ� 
حضور پررنگــ� دارد و به نوع� م� تــوان گفت جور ورزش 
استان را به دوش م� �شــد �ه اگر به اندازه �اف� از چنين 
حاميان مال� حما�ت الزم صورت نگيرد، قطعا مد�ران ا�ن 
مجموعه اقتصاد� به مرور �م انگيزه م� شــوند و شــا�د در 
آ�نــده قيد تيم دار� در ورزش حرفه ا� را بزنند. همان طور 
�ــه مقام معظــم رهبر� قبــال در د�دار با مســئوالن ورزش 
�شــور عنوان �ــرده بودنــد : «مســئوالن وظيفــه دارند �ه 
اشــتياق به ورزش و روح ورزشــ�ار� و ورزش خواه� را در 
جوانــان زنده �نند.» �ه بخشــ� از آن بــا توجه و حما�ت از 
اسپانسرها صورت م� گيرد و در ا�ن زمينه با�د سازو�ار� 
فراهم شــود �ه شورا� شــهر و شــهردار� هم در راســتا� 
شــهراميد و زندگــ� و پو�ا�� بين بانوان و آقا�ان ورزشــ�ار 
م� توانند حما�ت ها� خوب� از باشــگاه ها داشــته باشــند 
تــا شــاهد موفقيت هــا� بيشــتر� باشــيم. بــه تازگــ� تيم 
هندبال بانوان اشتاد ســازه مشهد برا� دومين سال پياپ� 
قهرمان ليگ برتر شــد و قرار اســت به عنوان نما�نده ا�ران 
در رقابت هــا� ليگ آســيا حضــور پيدا �ند �ــه تا�نون در 
بخش بانوان اســتان چنين افتخار آفر�ن� نداشتيم و �ار� 
ارزشــمند اســت. ا�ن افتخار آفر�ن� بهانه ا� شد تا مرور� 
بر عمل�رد باشــگاه اشتاد سازه داشــته باشيم �ه ا�ن روزها 
در موفقيت ها� ورزش استان نقش پررنگ� داشته و حت� 

شنيده م� شــود  در ســال آ�نده هم قصد تيم دار� در چند 
رشــته جد�ــد را دارد . در ادامــه گفت وگــو با مالــ3 و مد�ر 

عامل باشگاه اشتاد سازه مشهد را م� خوانيد.
 ميزبان� از مسابقات "شور!

مجموعه  اشتاد سازه ، شر�ت� است �ه در زمينه طراح�، 
توليد و ساخت  درز ها� انقطاع ساختمان� فعاليت داردو 
برا� اولين بار در ا�ران به صورت تخصص� �ار م� �ند و 
در پروژهــا� بزرگ� همچون  ا�ران مال ،  مشــهد مال  و ... 
هم�ار� داشته است. محصوالت اشتاد سازه صد درصد 
ا�ران� اســت اما  با  محصوالت �شورها�� همچون آلمان 
و آمر�ــ�ا برابــر� م� �نــد و از نظــر قيمــت نيز  �3 ســوم  
محصوالت خارجــ� قيمت دارد. لذا در ســال� �ه به نام 
 جهــش توليــد  نامگــذار� شــده، م� طلبــد �ــه از چنين 
بنگاه هــا� اقتصاد�  خود�فا�ــ�، حما�ت �امل صورت 
بگيــرد. ا�ــن مجموعــه ٣ ســال قبــل بــه ورزش حرفه ا� 
ورود �رده و در ابتدا به عنوان اسپانســر فعاليت م� �رد، 
اما از ســال گذشــته تصميم به تيم دار� گرفته و در حال 
حاضر در چند رشــته ورزش� در دو بخش آقا�ان و بانوان 
تيــم دار� م� �ند و در صورت حما�ت از شــر�ت اشــتاد 
ســازه، قطعا ورزش اســتان پر رونق م� شــود و  جامعه ا� 
جــوان و شــاد خواهيم داشــت �ــه در ا�ن مســير وظيفه 
مســئوالن و متوليان امر ســنگين تر اســت و با�د بيشتر از 
بخش خصوص� حما�ت �نند. مال3 و مد�رعامل باشگاه 
اشتاد ســازه مشــهد دربــاره عمل�ــرد �3 ســاله باشــگاه 
�ه بــا شــرا�ط �رونا�� همراه بــوده ، م� گو�د: «امســال 
بــا توجه بــه وضعيت اقتصــاد� �شــور و همچنين وجود 
و�روس منحوس �رونا، توانســتيم اقدامات خيل� خوب� 
در ورزش اســتان و �شــور داشــته باشــيم. هدف گذار� 
باشگاه ا�ن اســت �ه بتوانيم از رشته ها�� �ه واقعا د�ده 
نم�   شــوند، بيشــتر حما�ــت �نيــم. بخصــوص در حوزه 
ورزش بانوان �ه ســخت� ها� ز�اد� را متقبل م� شــوند 
و هــر اسپانســر� به راحتــ� از آن هــا حما�ــت نم� �ند. 
در ا�ــن زمينــه وظيفــه خود دانســتيم، نقــش پررنگ� در 
حما�ت از ورزش بانوان اســتان داشــته باشيم.» مهندس 
ســعيد حســام� به ميزبان� ها� �شــور� �ه امســال در 
شــهر مشهد داشــتند، اشــاره م� �ند و م� افزا�د: «��� 
از اهــداف باشــگاه ا�ن اســت �ــه در برهه هــا� مختل4 
ميزبان� رو�دادها� �شور� را در مشهد بگير�م تا باعث 
شــور و هيجان ورزشــ� در بيــن جوانان شــود . همچنين 
عالقه منــدان بــه رشــته ها� خاص ورزشــ� هــم بتوانند 
از نزد�ــ3 مســابقات را تماشــا �ننــد �ه خــودش نوع� 

�الس آموزشــ� محسوب م� شود و از نظر اقتصاد� هم 
بــرا� خيلــ� از مشــاغل آورده مال� دارد.» و� با اشــاره 
به ميزبان� مســابقات ورزش� در شــهر مشهد، م� گو�د: 
«اولين دوره مســابقات دووميدانــ� و دو� صحرانورد� 
امداد� گرام� داشت سردار شهيد حاج قاسم سليمان� 
را در دو بخش آقا�ان و بانوان در مشــهد برگزار �رد�م �ه 
با استقبال خيل� خوب� هم مواجه شده بود. �3 ماه قبل 
هم با توجه به شــرا�ط �رونا موفق شــد�م، مسابقات دور 
رفت ليگ برتــر هندبال بانوان را در مشــهد برگزار �نيم 
�ه همه تيم ها از رعا�ت پروت�ل ها� بهداشت� �ه توسط 
باشــگاه اشتاد  ســازه برگــزار شــد، خيل� راضــ� بودند. 
همچنين ميزبان مسابقات ليگ واليبال دسته �3 �شور 
هم در مشــهد بود�م. ا�ن در حال� است �ه مشهد به غير 
از ا�ن مسابقات، هيچ ميزبان� �شور� نداشته و به نوع� 

باشگاه اشتاد سازه در ا�ن زمينه ر�ورددار است.»
 تيم دار! در ٧ رشته ورزش�

��ــ� از نــ�ات قابل توجــه و مهــم ا�ن اســت �ه باشــگاه 
اشتاد سازه امســال توانسته در ٧ رشته ورزش� تيم دار� 
�نــد �ه م� تــوان گفــت تا�نون حامــ� مالــ� در چنين 
سطح� در استان وجود نداشته و ن�ته مهم تر ا�ن �ه پس 
از پا�ان فصل اشتاد ســازه هيچ گونه بده� نداشــته. ا�ن 
در شــرا�ط فعل�، �ار� ارزشــمند در راســتا� پيشرفت 
ورزش استان محســوب م� شــود �ه مقام معظم رهبر� 
هم ورزش قهرمان� را سنگ بنا و پشتوانه حقيق� ورزش 
عمومــ� برشــمردند . مد�رعامل باشــگاه اشتاد ســازه در 
ا�ن بــاره م� اظهار م� دارد: «��ــ� از اهداف تيم دار� ما 
توجه به حوزه بانوان است. امسال همانند دوره قبل، تيم 
هندبال بانوان را راه� ليگ برتر �رد�م �ه خوشــبختانه 
بــا ارائــه باز� هــا� خــوب، توانســتيم از قهرمان� ســال 
قبــل دفاع �نيم و به عنــوان نما�نده ا�ران در ليگ آســيا 
به ميــدان برو�ــم. به دنبــال ا�ن هســتيم �ه اگر ســالن� 
را در اختيــار مــا بگذارند،  آ�ادمــ� هندبال را در مشــهد 
راه انــداز� و به صــورت حرفه ا� در رده پا�ــه �ار �نيم.» 
مهنــدس حســام� در ادامه م� افزا�ــد: «امســال به غير 
از هندبال، به رشــته تيــر و �مان بانوان هــم ورود �رد�م 
و توانســتيم قهرمــان �شــور شــو�م. ان شــاا... در ســال 
آ�نــده قصد دار�ــم، از شــنا� بانوان هم حما�ــت �نيم.» 
و� همچنيــن دربــاره رشــته ها� تحــت پوشــش بخــش 
آقا�ان، م� افزا�د: «در بخش آقا�ان، رشــته ها� واليبال، 
شمشــيرباز� و �ــراس فيــت را داشــتيم �ــه تيم هــا� 
خيل� خوب� تشــ�يل داد�م و روانه مسابقات شدند. تيم 

شمشــيرباز� �ه نا�ب قهرمان �شور شد. اما تيم واليبال 
بــا باز��نان جوان و بوم� تشــ�يل شــد و در ليگ دســته 
�3 �شــور با هدف ســرما�ه گذار� برا� واليبال اســتان 
بــه ميدان رفــت. همچنين تيــم وزنه بردار� اشتاد ســازه 
در مســابقات شــرق �شــور به مقام قهرمان� تيم� دست 
�افــت . البته قرار بــود در بخش هندبال آقا�ــان هم ورود 
�نيم اما با �3 ســر� مشــ�الت همراه بود�م �ه منصرف 
شــد�م  ولــ� ان شــاا... اگــر ســال آ�نــده مشــ�ل� وجود 

نداشته باشد در ا�ن حوزه هم تيم دار� خواهيم �رد.»
حما�ت مسئوالن از بخش خصوص�

مد�ر عامل باشــگاه اشتاد ســازه مشــهد در پاســخ به ا�ن 
ســوال �ه مســئوالن تا�نون چه حما�ت ها�� از باشگاه 
داشــتند، م� گو�ــد: «ما �3 باشــگاه خصوص� هســتيم 
و بــرا� حما�ــت از ورزش اســتان پا� �ار آمد�ــم. برا� 
هميــن انتظار دار�م �ه مســئوالن هم در �نار ما باشــند. 
تا�نون شــورا�  شــهر مشــهد  قــول حما�ــت از تيم ها� 
ورزشــ� را به ما داده اســت. همچنيــن فتاح� مد�ر �ل 
ورزش  وجوانان استان به همراه جبار قوچان نژاد و خانم 
ســرور� از معاونــان اداره �ل بــه همراه عليــزاده رئيس 
هيئــت هندبال اســتان حما�ت ها� خوب� از باشــگاه ما 
داشــتند. لذا به چنيــن توجه ها�ــ� نياز دار�م تا بيشــتر 
بتوانيم از ورزش استان حما�ت �نيم. اگر مسئوالن از ما 

حما�ت �نند، قطعا  ورزش استان رونق خواهد گرفت.» 

رضا اعلمى 

 اشتاد سازه ؛ ميدان دار ورزش خراسان
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داورزنی: نگران سعيد معروف نباشيد
سعيد معروف، �اپيتان تيم مل� واليبال نزد�� به ٢ سال  است �ه 
از مسابقات باشگاه� دور شده و فقط سال گذشته در رقابت ها" 
مل� شــر�ت �رده. قــرارداد معروف با باشــگاه با�� موتور چين 
و بــه تعو�ق افتادن چند باره مســابقات ا�ن �شــور باعث شــده تا 
نگران� ها�� بابت آمادگ� پاســور ا�ــران در المپي� تو�يو وجود 
داشــته باشــد. محمدرضا داورزن�، رئيس فدراسيون واليبال در 
ا�ن باره گفت: «ســعيد در طول ا�ن مدت تمر�ن �رده. برنامه ا" 
�ه از معروف شنيدم، او ا�ن روزها دائما تمر�ن م� �ند. مطمئنم 
�ه جا" نگران� نيست. تجربه سعيد معروف و زندگ� حرفه ا" او 
م� تواند �م� حالش باشد. او بالفاصله بعد از شروع اردو" تيم 
مل� م� تواند آمادگ� خود را افزا�ش دهد. همچنين ليگ ملت ها 

فرصت� برا" باال رفتن آمادگ� معروف است.»

بازهم راى پرونده جودو اعالم نشد
در حالــ� �ه قــرار بود جمعه هشــتم اســفندماه دادگاه حSميت 
ورزش در خصــوص شــSا�ت ا�ران از فدراســيون جهان� و تعليق 
جــودو ا�ــران را" خود را صادر �ند، برا" ســومين بار را" اعالم 
نشد و قرار است هفته آ�نده تصميم نها�� اتخاذ و را" نها�� روز 
١٢ اسفند اعالم شــود. دادگاه حSميت ورزش درباره رسيدگ� 
بــه پرونده شــSا�ت جــودو ا�ــران عليه فدراســيون جهانــ�، ٢٦ 
شهر�ورماه تشSيل جلسه داد و سپس دادگاه به دو طرف فرصت 
�� ماهه داد تا با �Sد�گر به توافق برسند اما در ا�ن مهلت تعيين 
شده بين دو فدراســيون ا�ران و فدراسيون جهان� جودو توافق� 
صورت نگرفت. بعد از آن دادگاه حSميت ورزش با ارسال ا�ميل� 
اعالم �رد �ه بعد از بررس� پرونده ٢٩ ژانو�ه را" نها�� را صادر 
م� �نــد �ه ا�ــن �ار صــورت نگرفت و زمــان ٢٦ فور�ه (هشــتم 

اسفندماه) برا" آن اعالم شد �ه بازهم به تعو�ق افتاد.

حرکت جوانمردانه ملی پوش اسکواش ایران
ســميع ا... قاصدآباد"، مل� پوش اسSواش ا�ران در مسابقات 
رنSينــگ بين المللــ� �ــه در ســالن حيدرنيــا تهــران برگــزار 
م� شــود، به مصاف عليرضا شــامل� د�گر مل� پوش ا�ران رفت 
و زمانــ� �ه مچ دســت شــامل� به شــدت آســيب د�ده بــود و او 
ضربــات طرف دســت آســيب د�ده خود را نم�  توانســت پاســخ 
دهــد، ضربــات وارده بــه حر�ــe را بــه ســمت� هدا�ت �ــرد تا 
مصدوميــت ا�ن باز�Sــن افزا�ش پيدا نSند. شــامل� �ه مجبور 
بود برا" حفظ رنSينگ بين الملل� خود تا پا�ان باز" در زمين 
باز" حاضر باشــد با دســت مصدوم خود تــا آخر�ن لحظه باز" 
�ــرد. قاصدآبــاد" حتــ� در زمان� از بــاز" �ه م� توانســت با 
پيروز" ١١- صفــر، رنSينگ خود را به بهتر�ن شــSل افزا�ش 
دهــد و به رنSينگ ارزشــمند شــامل� لطمه وارد �نــد، توپ را 
راه� اوت �رد. در پ� ا�ن اقدام ارزشــ�، رئيس فدراسيون در 
پيام� ضمن تبر�� و تشــو�ق ســميع ا... قاصدآباد" با اهدا" 

�� را�ت حرفه ا" �مياب از ا�ن حر�ت پهلوانانه تقد�ر �رد. 

اخبار از بازگشت چراغ خاموش دستيار بنا به کادر فنی تا خوشحالی هاى یواشکی فرنگی کاران

�امــال چراغ خامــوش دوباره به جمــع �ادرفن� اضافه 
شــده تا بار د�گر د�ن خود را به �شــت� ا�ــران ادا �ند. 
رســول جز�نــ� دوســت و دســتيار د�ر�نــه محمــد بنا 
درحال� مجددا به جمع نيمSت نشينان تيم مل� �شت� 
فرنگ� برگشته �ه مشخص نيست علت غيبت چند�ن 
و چندماهــه اش چه بوده. اما هرچه هســت او دوباره در 
آســتانه المپي� آمــده تا هم به رفيــق د�ر�نه اش �م� 
�نــد و هم به مدد تجربه باال�� �ــه در مرب� گر" دارد، 
بار" از رو" دوش �شت� فرنگ� ا�ران بردارد. شا�د به 
هميــن دليل هم بود �ه هدا�ت تيــم ا�ران در تورنمنت 
او�را�ن به او ســپرده شــد تا در غياب آقــا" خاص، تيم 
ملــ� فرنگــ� را �وچ �نــد. او تيم� را بــه او�را�ن برده 
�ــه به قول خــودش متشــSل از ٣ وزن المپي�S و چند 
جوان اســت تــا در ا�ــن رقابت محــ� بخورنــد: «برا" 
 �Sحضور در تورنمنت او�را�ن، تر�يب� از ٣ وزن المپي
به عالوه چند جوان را برا" مح� زدن به ا�ن تورنمنت 
آورده ا�ــم. ان شــاا... بعد از مســابقات او�را�ــن اردو" 
پنجــم را برگزار م� �نيم و پــس از آن راه� رقابت ها" 

آسيا�� و گز�نش� المپي� م� شو�م.»
 بهتر�ن �٦٧يلوها� دنيا در آسيا هستند

تيم مل� �شــت� فرنگــ� ا�ران در تالش اســت تا ٣ 
ســهميه المپيSــ� باق� مانــده در اوزان ٦٧، ٨٧ و 
٩٧ �يلوگــرم را در رقابت هــا" انتخاب� باق� مانده 
بگيــرد تــا بــا ســهميه �امــل راهــ� المپيــ� تو�يو 
شــود. اما گرفتن ســهميه در وزن ٦٧ �يلوگرم، �ار 
مشــSل� اســت. ا�ن را پيش تــر محمد بنا هــم گفته 
بــود. رســول جز�ن� امــا در تشــر�ح علــت ماجرا به 
خراســان م� گو�د: «گرفتن سهميه المپي� در وزن 
٦٧ �يلوگرم از آن جهت �ار سخت� است �ه تقر�با 
م� تــوان گفت تمــام فرنگــ� �اران خــوب ا�ن وزن 
در آســيا جمع هســتند. از شرق آســيا و �ره، ژاپن و 
چين گرفته تا آســيا" ميانه و قزاقستان، ازبSستان 
همــه بهتر�ــن �شــت� گيران وزن ٦٧ �يلوگرم دنيا 
را در اختيــار دارند. به همين خاطر اســت �ه �ار در 
ا�ن وزن �م� ســخت اســت. اما در اوزان ٨٧ و ٩٧ 
�يلوگــرم م� تــوان گفت �شــت� گيران ا�ــران، �� 
ســر و گــردن از حر�فان خــود باالترند. بــا ا�ن حال 
نم�  توانيــم به ا�ن موضوع غره شــو�م. چون ميزبان 
مسابقات �سب سهميه �شور قزاقستان است و �ار 
بچه ها در ا�ن �شــور به لحاظ شرا�ط داور" سخت 
اســت. با ا�ن حال اميدوار�م �ــه بچه ها هم حر�فان 

خود را ببرند هم ميزبان و داوران را.»

� تو�يو بهتر از ر�و است� شرا�ط اردوها� المپي
با توجه به دور" چند ماهه جز�ن� از اردوها" تيم مل� 
از او خواســتيم در برگشــت مجدد به تر�يب �ادرفن�، 
اردوهــا" مل� را هم در آســتانه المپيــ� ارز�اب� �ند. 
جز�ن� اما شــرا�ط ا�ــن دوره را در مقا�ســه با اردوها" 
المپيــ� ر�ــو بهتــر م� بيند: «شــرا�ط اردوهــا در حال 
حاضــر بد نيســت. با توجه به شــرا�ط اقتصاد" �شــور 
و شــرا�ط� �ه فدراسيون ها" ورزشــ� ا�ران به لحاظ 
مالــ� دارنــد، فSر م� �نــم در حال حاضر فدراســيون 
�شــت� ��S از بهتر�ن فدراســيون ها" ا�ران در زمينه 
برگزار" اردوها باشــد. من به نســبت راض� ام. شــا�د 
شــرا�ط اردوها�مان ا�ده آل نباشــد امــا بچه ها زحمت 
�شــيدند و هميــن �ــه توانســتند بــا توجــه به شــرا�ط 
موجود، بهتر�ن ها را در اختيار ورزشــSاران قرار دهند، 
حســن بزرگــ� اســت.» وقت� از او م� پرســيم شــرا�ط 
اردو�� فعل� را در مقا�ســه بــا دوره قبل(المپي� ر�و) 
بهتــر م� بينيد، م� گو�د: «البتــه در زمان المپي� ر�و، 
شــرا�ط اقتصاد" �شور با شــرا�ط �نون� قابل قياس 
نبود. اما با توجه به وضعيت �نون�، شرا�ط حال حاضر 

اردوها" المپي�S بهتر از دوره قبل است.» 
 پول ورزش برا� نتا�ج خانگ� هز�نه م� شود!

اما مسئوالن ورزش �شور تا چه اندازه در انجام رسالت 
خــود قبل از اعــزام �اروان المپي� موفــق بوده اند و به 
وعده ها�ــ� چون پرداخــت حقوق بــه المپين ها پا�بند 
بوده اند؟ ا�ن سوال� است �ه دستيار محمد بنا چندان 
راغب نيســت پاسخ� به آن بدهد: «م� شــود ما را وارد 
مسائل مال� نSنيد؟(م� خندد).» البته او پاسخ سوال 

را ا�ن گونــه م� دهــد: «به شــخصه معتقــدم با�د خيل� 
بيشــتر از ا�ن هــا بــه رشــته ها و ورزشــSاران المپيSــ� 
رســيدگ� شود. اولو�ت با رشــته ها" ورزش� مدال آور 
و المپي�S است. در آستانه برگزار" بزرگ تر�ن رو�داد 
ورزش� دنيا هســتيم ول� متاسفانه م� بينيم �ه باز هم 
پول ها در حال هز�نه شــدن برا" رشــته ها�� هســتند 
 �Sه فقــط در خانه موفقند و دوباره رشــته ها" المپي�
مغفــول مانده انــد. مــن فSــر م� �نــم با�د رشــته ها" 
المپيSــ� بــه صــورت و�ــژه در اولو�ــت قــرار بگيرند و 
امSاناتــ� به آن هــا بدهند �ه ا�ــن رشــته ها بتوانند در 
ميدان ها" بزرگ پرچم ا�ران را باال نگه دارند و ا�ن طور 
نباشــد �ــه بخواهيــم در خانــه خودمان با هم مســابقه 
بدهيم. از بعد سياســ�، در فضا" سياســ� �نون� هم 
برا" سياستمداران �شــورمان بسيار مهم است �ه در 
المپي�S �ه همه �شــورها" دنيا جمع هستند، پرچم 
ا�ران بــاال رود. از بعد اجتماع� هم فSر م� �نم در ا�ن 
شــرا�ط وانفسا" اقتصاد"، ورزش تنها پد�ده ا" است 

�ه م� تواند مردم را شاد �ند.»
� از مشاوره نوروز� به دبير� خوشحال�  ها� �واش
او در وا�نــش به صدور حSم مشــاور برا" اميد نوروز" 
توســط عليرضا دبير هــم م� گو�د: «مگر ما در �شــت� 
فرنگ� و اصال �ل �شــت� ا�ران، چند تــا اميد نوروز" 
دار�م؟ جا�گاه فعل� او جا�گاه درست� است و ما افتخار 
م� �نيــم �ه فــرد" مثل اميد نــوروز" در �نــار رئيس 
فدراسيون باشد و مشــاوره بدهد و بتوان از تجر�بات او 
استفاده �رد. ا�ن موضوع برا" ما باعث دلگرم� است، 
همان طــور �ه همــه از ا�ن اتفاق خوشــحال شــدند اما 

فرنگ� �اران اعم از بچه ها" تيم، محمد بنا و تمام �ادر 
فن�، بنا بر �� حس ناسيوناليســت�، خوشحال ترند از 
ا�ن �ه �� فرنگ� �ار مشــاور رئيس فدراســيون شــده 
اســت. البتــه قطعــا بــرا" اميد نــوروز" �شــت� آزاد و 
فرنگــ� فرق� ندارنــد ول� ما فرنگ� �اران �واشــ�S از 

ا�ن اتفاق خوشحال تر�م(م� خندد).»
 برا� دبير �شت� آزاد و فرنگ� فرق� ندارد

بعد از حميد سور�ان �ه به عنوان نا�ب رئيس فدراسيون 
انتخاب شــد، اميد نوروز" دومين چهــره فرنگ� �ار" 
اســت �ه در فدراســيون عليرضا دبير پست م� گيرد و 
به نظر م� رسد از ا�ن منظر، فرنگ� �اران گو" سبقت 
را از آزاد�اران ربوده انــد. جز�نــ� م� گو�ــد: «ا�ن طور 
نيســت. ط� صحبت ها�� �ه با عليرضا دبير داشته ام، 
هميشــه تا�يد �رده �ه فرق� بين �شت� آزاد و فرنگ� 
نيســت. مخصوصــا افراد" �ــه در فدراســيون زحمت 
م� �شــند. ضمــن ا�ن �ــه اگر افتخار" �ســب شــود، 
فرق� ندارد �ه توسط �شت� آزاد �سب شده �ا فرنگ�. 
شSســت ها هــم همين طــور. چــه �شــت� آزاد خدا�� 
نSــرده شSســت بخورد چــه فرنگ�، شSســت برا�مان 
سنگين است. �سان� �ه در فدراسيون منصب دارند، 

برا�شان آزاد و فرنگ� هيچ فرق� ندارد.»
 م� توانيم نتا�ج درخشان� در المپي6 رقم بزنيم
فاصلــه چندان� تا المپي� تو�يو نمانــده و هرچه به ا�ن 
رو�ــداد نزد�� تر م� شــو�م، خاطــره هت تر�� طال�� 
�شــت� فرنگ� ا�ــران در المپيــ� لندن بيــش از پيش 
در ذهن مــان زنده م� شــود. حال ســوال ا�ن اســت �ه 
آ�ــا م� توان چنين ذهنيت� از تيم فرنگــ� اعزام� ا�ران 
به المپي� تو�يو داشــت �ا خير؟ هرچنــد �ه محمد بنا 
تا�يد دارد در المپي� پار�س شــا�د بتــوان بار د�گر ا�ن 
رو�ــا را تحقق بخشــيد امــا جز�ن� نظر �امــال مثبت� به 
المپي� تو�يــو دارد: «حتما م� توانيــم چنين ذهنيت� 
داشته باشيم. هيچ ش�S هم ندارم. ز�اده خواه� از تيم 
المپي�S �ا خودبزرگ بين� نيست. آنچه در واقع مشهود 
است ا�ن �ه ما �شت� گيران مستعد" دار�م و م� توانيم 
�� نتيجه درخشــان در المپي� تو�يو داشــته  باشــيم. 
البته به شــرط� �ه شــرا�ط بد" برا�مان پيش نياورند. 
م� دانيد �ه �ميته بين الملل� المپي� سياست� دارد و 
برا" نگه داشتن بسيار" از رشته ها" ورزش�، دست به 
تقسيم مدال م� زند. اميدوارم روز مسابقه فرنگ� �اران 
ما در المپي�، روزشان باشد و هيچ داور" خدا�� نSرده 
قصد حق خور" نداشــته باشــد. ما پتانســي ل� دار�م �ه 
م� توانيم بزرگ تر�ــن افتخارات المپي�S مــان را تSرار 

�نيم و من به رقم خوردن ا�ن اتفاق بسيار اميدوارم.»

جزینی: به تکرار بزرگ ترین افتخارات المپيکی مان در توکيو اميدوارم!
سارا اصالنى
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پرسپوليسی ها پولدار شدند
جد�ــد�  پرداختــ�  پرســپوليس  باشــگاه  �ارگــزار 
بــه حســاب ا�ــن باشــگاه وار�ــز �ــرد. �ارگزار باشــگاه 
پرســپوليس چهارشــنبه هفته گذشــته مبلــغ ٨ميليارد 
و ٦٠٠ميليون تومان به حســاب ا�ن باشــگاه وار�ز �رد 
�ه ا�ن پول از د�روز برا� باشــگاه قابل برداشــت است. 
باشــگاه پرســپوليس و �ارگزار با �9د�گر دچار مشــ9ل 
شــده بودند �ه پس از جلســه مد�ران پرسپوليس با ا�ن 
�ارگــزار، دوطرف توافق �ردند به هم9ار� شــان ادامه 

دهند.

مخالفت فکرى با جدایی هافبک جوان 
در روزها� گذشــته فرد�ن رابط به دليل برخ� مسائل 
روز  و  نم�  �ــرد  شــر�ت  اســتقالل  تيــم  تمر�نــات  در 
گذشــته ا�ن باز�9ــن در حضور آرش برهان�، ســرمرب� 
اميدها� اســتقالل با ف9ر� بــه صحبت پرداخت. البته 
گفته م� شد ا�ن باز�9ن پيشــنهاد� از ��9 از تيم ها� 
ســوئد� دارد و شــا�عه جدا�ــ� و� مثــل ســجاد آقا�� 
از اســتقالل مطرح شــد امــا درنها�ت محمــود ف9ر� با 
جدا�ــ� ا�ــن باز�9ــن مخالفت �ــرد تا هافبــR مهاجم 
جــوان ا�ن تيــم در جمع آب� پوشــان ماندن� شــود. ا�ن 
باز�9ن د�روز در تمر�ن آب� پوشــان حضور داشت و پا به 

پا� سا�ر نفرات به تمر�ن پرداخت. 

فيفا دفاعيات ذوب آهن را پذیرفت
در پ� شــ9ا�ت �ر�ســتين اوســاگونا، باز�9ن اسبق تيم 
ذوب آهــن از ا�ــن باشــگاه و بــا دفاعيــات صورت گرفته 
توســط باشــگاه ذوب آهن از خواســته باز�9ن �ه حدود 
٣٠هــزار دالر بــوده، نها�تــا DRC ح9ــم بــه پرداخــت 
١٣هــزار دالر بــه باز�9ــن داد. الزم بــه ذ�ــر اســت �ه 
اختالف اصلــ� در ا�ن پرونده بر ســر پرداخــت ماليات 
باز�9ن بوده �ه فيفا نها�تا اســتدالل ها� صورت گرفته 
توســط باشــگاه ذوب آهــن را پذ�رفتــه اســت. باشــگاه 
ذوب آهن در تالش اســت ا�ن مبلــغ را از محل مطالبات 

خود از فيفا به ا�ن باز�9ن پرداخت �ند. 

گل محمدى رسما استقاللی شد
عرفــان گل محمــد�، باز�9ــن تيــم فوتبال نســاج� به 
صورت رسم� به استقالل پيوست. طبق اعالم باشگاه، 
و� با ســجاد آقا�� معاوضه شــده اســت. گل محمد�، 
مهاجم ٢٣ ســاله، راســت پا و ١٧٩ ســانت� متر� سال 
نســاج�  بــا  امســال  بندرعبــاس  شــهردار�  گذشــته 
قرارداد� �R ســاله بســت تا اولين ســال حضورش در 
ليــگ برتر را تجربه �ند. و� ســابقه حضــور در تيم ها� 
در  نيــز  را  پا�دشــت  سرخ پوشــان  و  بندر�نــگ  البــدر 

�ارنامه دارد.

روز سرنوشت ساز فوتبال ایران
فدراسيون ب� رئيس، امروز رئيس دار م� شود

ســرمرب�  گل محمــد�،  �حيــ� 
در  پيــش  روز  چنــد  پرســپوليس 
مصاحبه ا� اعالم �ــرد �ه نفرات 
فعلــ� تيم بــرا� ادامــه �ار �اف� 
هســتند و نيــاز بــه جــذب باز�9ن 
جد�ــد نيســت و بــا جــذب مهد� 
تراب� و بازگشــت عيســ� آل �ثير 
و برطرف شدن مصدوميت محمد 
انصار� مشــ9ل �مبود مهره حل 
م� شــود. او حت� اشاره ا� هم به 
مذا�ره باشگاه با شــهر�ار مغانلو، 
لژ�ونر ا�ران� ليگ پرتغال داشت و 
گفته بود جذب او بار مال� ز�اد� 
م� گــذارد؛  باشــگاه  دســت  رو� 
بنابرا�ن به صالح نيست �ه جذب 

شــود! بــا وجــود ا�ــن اظهارنظــر 
قاطــع �حيــ� مذا�رات بــا مغانلو 
ادامــه دارد و اخبــار ضد و نقيض� 
هــم دربــاره توافــق بــا او شــنيده 
م� شــود. حــال ا�ن ســوال پيش 
م� آ�د �ه آن همه مخالفت �حي� 
چــه بــود و ا�ــن اصــرار مســئوالن 
باشــگاه به ادامه مذا�ــره با مغانلو 
چيست؟ به نظر م� رسد سرمرب� 
 ��پرســپوليس با سياســت و ز�ر
خاصــ� بــه ماجــرا� مغانلــو وارد 
شــده و بــه قــول معروف با دســت 
پس م� زند و با پا پيش م� �شــد! 
گل محمــد� �ه مربــ� جاه طلب� 
اســت از �R ســو خواهــان جذب 

مغانلوست تا تيمش ب� رقيب شود 
و از ســو� د�گر برا� آن9ه صدا� 
اعتراض د�گر باز�9نان نســبت به 
دســتمزد باز�9ن جد�ــد در نيا�د 
دودســتگ�  دچــار  پرســپوليس  و 
نشــود در ظاهر با جــذب باز�9ن� 
 qــه منجر بــه عــدم رعا�ت ســق�
شــد،  خواهــد  باشــگاه  قــرارداد 
مخالفت م� �نــد! در واقع �حي� 
به نوعــ� دارد درس پس م� دهد 
و در ا�ــن زمينــه او شــاگرد بران9و 
بران9ــو  را  سياســت  ا�ــن  بــوده. 
و  �ــروات  ســرمرب�  ا�وان9وو�ــچ، 
ســابق پرســپوليس در چند سال� 
�ه هدا�ت سرخ پوشان را بر عهده 

داشــت بــه خوبــ� اجــرا و پيــاده 
�ــرد و با ا�ــن ترفند هــم باز�9نان 
مــورد نظرش را گرفــت و هم مانع 
اعتــراض د�گر باز�9نان تيم شــد. 
البته او در ا�ــن راه خدمت بزرگ� 
هــم به هموطنانش چه مرب� و چه 
باز�9ــن �ــرد و بــا آوردن زالت9ــو، 
بــرادرش بــه پرســپوليس و جذب 
مار�ــو بود�ميــر، مهاجــم �ــروات 
بــا دســتمزد� �ــه �ــR ســال آن 
به اندازه ١٠ سال باز� او در ليگ 
�رواســ� بــود بــار مالــ� عجيب� 
رو� دست باشگاه ا�ران� گذاشت 
�ــه هنوز �ــه هنوز اســت آثــار آن 

پيداست.

ماجراى عجيب سوشا مکانی و پرسپوليس!
باشــگاه پرســپوليس پيگير پرونده سوشا م9ان� شــده تا مشخص شــود او چطور توانسته ح9م مح9وميت 
٨٠٠ميليون� عليه ا�ن باشــگاه بگيرد. سوشــا م9ان� به خاطر مطالبات مربوط به ســال ها� ٩٣ تا ٩٥ از 
باشــگاه پرســپوليس شــ9ا�ت �رده �ه پس از را� �ميته وضعيت باز�9نان فدراســيون فوتبال و در ادامه 
را� �ميته اســتيناف ا�ن فدراسيون، باشگاه پرسپوليس را به پرداخت حدود ٨٠٠ميليون تومان مح9وم 
�رد اما حاال ا�ن باشــگاه پيگير موضوع شــده �ه چطور را� ١٤٥ميليون تومان� ابتدا�� به ٨٠٠ميليون 
تومان رسيده است؟ بر اساس اطالعات� �ه �R مقام مطلع در باشگاه پرسپوليس در اختيار ا�سنا قرار داد، 
سوشا م9ان� در آخر�ن سال فعاليتش در باشگاه پرسپوليس قرارداد ٨٠٠ميليون� داشت �ه در ادامه به 
خاطر محروميت ٦ ماهه �ه از ســو� �ميته اخالق فدراســيون برا� ا�ن باز�9ن اعمال شد، مد�ران وقت 
باشــگاه ٥٠درصد از قرارداد ا�ن باز�9ن را �ســر �ردند و از ٤٠٠ميليون باق� مانده، حدود ٢٠٠ميليون 
به او پرداخت �ردند. به خاطر همين موضوع هم م9ان� توانســت در �ميته وضعيت باز�9نان فدراســيون 
فوتبال عليه پرسپوليس ح9م حدود ١٤٥ميليون تومان� بگيرد و با امضا� ابراهيم ش9ور�(دبير �ل وقت 
فدراسيون فوتبال) ا�ن را� ابالغ شد. حاال مد�ران پرسپوليس مدع� هستند �ه چطور را� ١٤٥ميليون� 
�ه پيش از ا�ن فدراسيون ابالغ �رده بود به حدود ٨٠٠ميليون رسيده و از ا�ن جهت پيگير موضوع هستند.

 سرانجام روز سرنوشت ساز فوتبال ا�ران فرا رسيد و امروز 
بعد از حدود ٥ ســال بــار د�گر رئيس فدراســيون فوتبال 
ا�ــران با انتخاب اعضا$ مجمع معرف� خواهد شــد. امروز بعد از  هاد$ 
طاووســ�، حســين آبشناســان، حســين راغفر، بهروز صحابه تبر�ز$، 
نصرا... سجاد$، عل� محمد مرتضو$، محمدرضا پهلوان، ناصر نوآموز، 
محســن  مصطفــو$،  دار�ــوش  عابد�نــ�،  اميــر  صفــ� زاده،  محمــد 
تــاج،  مهــد$  و  Dفاشــيان  علــ�  دادDان،  محمــد  صفا�� فراهانــ�، 
شــانزدهمين رئيس فدراســيون فوتبال ا�ــران بعد از پيــروز$ انقالب 
اسالم� پا به اتاق ر�است ساختمان سئول خواهد گذاشت. فدراسيون 
فوتبال ا�ران ســع� داشت انتخابات ر�است فدراســيون فوتبال را روز 
٢٥ اســفند ١٣٩٨ برگزار Dند اما فدراســيون جهانــ� فوتبال به دليل 
ا�رادها$ اساســ� و اشــUاالت وارده به اساســنامه فدراسيون فوتبال 

ا�ــران ا�ــن انتخابــات را لغــو و برگــزار$ آن را منوط به اصــالح آن طبق 
اساســنامه خود دانســت؛ اتفاق� Dه ٢٢ آبان با اعالم نظر فدراســيون 
جهانــ� فوتبال محقق شــد. حــاال از بين Dيومرث هاشــم�، مصطف� 
آجورلــو، شــهاب الد�ن عز�ز$ خادم و عل� Dر�م� �ــ_ نفر به مدت ٤ 
ســال ر�اســت فدراســيون فوتبال ا�ــران را بــر عهده خواهد داشــت؛ 
فدراســيون� Dه عل� Dفاشــيان ر�اســت پيشين ا�ن فدراســيون، اتاق 
ر�اســتش را به باتالق تشــبيه Dرده Dه مشــUالت عد�ده مالــ� دارد و 
مسلما Dار برا$ رئيس جد�د ا�ن فدراسيون بسيار سخت و پر پيچ و خم 
خواهد بود. در حال حاضر مجمع فدراسيون فوتبال، ٨٩ عضو دارد Dه 
از ا�ــن تعداد فقط ٨٥ نفر در انتخابات شــرDت م� Dننــد و ٨٧ را$ هم 
وارد صندوق ها$ را$  خواهد شــد. در واقع به علت وجود نداشتن تيم 
مل� فوتبال ساحل� بانوان، هيچ فرد$ به عنوان سرمرب� و Dاپيتان تيم 

ملــ� به مجمــع معرفــ� نخواهد شــد. همچنين باشــگاه ها$ ســا�پا و 
پارس جنوبــ� ٢ حــق را$ دارنــد Dه پيش تــر توضيح داده شــد Dه ا�ن 
موضــوع به علــت فعاليت بيش از ٢ تيــم از ا�ن ٢ باشــگاه در ليگ ها$ 
ز�رمجموعه فدراسيون فوتبال اســت. درنها�ت طبق اساسنامه، روند 
انتخابات برا$ تعيين رئيس فدراسيون فوتبال ٢ مرحله ا$ خواهد بود 
به طور$ Dه در مرحله نخست Dسان� Dه Dمتر�ن را$ را Dسب Dرده اند، 
حذف م� شوند تا فقط ٢ نامزد باق� بمانند و در مرحله دوم هر Dس Dه 
بيــش از ٥٠درصد آرا را اخذ Dند، برنده انتخابــات خواهد بود و رئيس 
فدراســيون فوتبال اســت. برا$ انتخاب سا�ر اعضا$ هيئت رئيسه نيز 
نامزدها�ــ� Dــه بيشــتر�ن آرا را به دســت بياورند راه� هيئت رئيســه 
خواهند شــد. برا$ تعيين نا�ب رئيس نيز نامزدها با�د ٥٠درصد آرا$ 

مجمع را اخذ Dنند.

 تحصيالت: د�پلم 
محمدعل� �ر�م� پاشــا��، معروف بــه عل� �ر�م�، 
تنهــا نامــزد ا�ــن دوره انتخابــات ر�اســت فدراســيون 
فوتبال است �ه ســابقه ا� طوالن� در ا�ن رشته دارد. 
عل� �ر�م� ســابقه باز� در باشگاه ها� پرسپوليس، 
القطــر،  آلمــان،  با�رن مونيــخ  امــارات،  االهلــ� 
استيل آذ�ن، شــال9ه و ترا�تور را دارد. �ر�م� در ١٥ 
ســال باز� حرفه ا�، ١٢٩ بار پيراهــن تيم مل� را در 
د�دارها� رســم� بر تــن �ــرد و ٣٨ گل زد. او دال�ل 
حضــورش در انتخابات فدراســيون فوتبال را مبارزه با 
فســاد، شــفافيت در مد�ر�ت فدراســيون و دست �اب� 
به فوتبال پا~ عنوان �رده اســت. مهد� مهدو� �يا، 
ســتاره ســابق تيم ملــ� فوتبال ا�ــران و باشــگاه ها� 
پرســپوليس و هامبــورگ بــه عنوان نا�ب رئيــس اول و 
فاطمه عليپور به عنوان نا�ب رئيس زنان از ســو� عل� 

�ر�م� به مجمع فدراسيون فوتبال معرف� شده اند.

علی کریمی

تحصيالت: Dارشناس� ارشد حقوق بين الملل
شــهاب الد�ن عز�ز� خادم، عضو ســابق هيئت رئيسه 
فدراســيون اســت. عضو�ت در �ارخانه ا�ران خودرو، 
مد�ر�ــت در شــر�ت ها� ز�رمجموعــه وزارت رفــاه، 
شــر�ت  ســا�پا،  باشــگاه  هيئت مد�ــره  در  حضــور 
پتروشــيم� امير�بير و شــر�ت پتروشــيم� شــازند، 
گوشــه ا� از ســوابق مد�ر�ت� عز�ز� خادم اســت. او 
پيش تر ر�اســت شــورا� عالــ� راهبرد� فدراســيون 
فوتبــال را نيــز در �ارنامــه داشــته. تحــول در اقتصاد 
فوتبــال را اصل� تر�ــن برنامــه خــود در فوتبــال ا�ران 
م� دانــد و معتقــد اســت �ــه م� تواند بعد از ســال ها 
و درآمدزا�ــ�  ا�ــران  فوتبــال  مشــ9ل حق پخــش در 
�نــد.  حــل  را  فدراســيون  ا�نترنتــ�  تلو�ز�ــون  از 
عز�ز� خادم مثل  د�گر رقبا� خود از مبارزه با فســاد 
در فوتبــال به عنوان �9ــ� د�گــر از برنامه ها� اصل� 

خود نام برده است.

شهاب الدین عزیزى خادم

 تحصيالت: دDترا$ مد�ر�ت سيستم ها
معاونــت  جانشــين�  پســت  بــا  آجورلــو  مصطفــ� 
تربيت بدن� سپاه پاســداران و سپس مد�رعامل� چند 
باشــگاه ورزش� �ه به نوع� ز�رمجموعه سپاه و نيرو� 
انتظام� بودند در فوتبال ا�ران چهره شــد. شروع �ار 
او از ســال ١٣٧٩ و بــا مد�رعامل� باشــگاه ر�شــه دار 
پاس تهران بود �ه موفق شــد با ا�ن باشــگاه در ســال   
٨٢ قهرمان ليگ ا�ران شــود. نا�ب قهرمان� در ســال 
٨١ نيــز در �ارنامــه پــاس بــا مد�ر�ــت آجورلــو د�ــده 
م� شــود. بعد از ر�اســت ســازمان ورزش شــهردار�، 
آجورلــو بــا ح9م حســين هدا�تــ� مد�رعامل باشــگاه 
استيل آذ�ن شد و به فوتبال ا�ران برگشت. آجورلو پس 
از �نار گذاشــته شدن از مد�ر�ت باشگاه استيل آذ�ن، 
مد�رعامل� باشگاه ترا�تور را در سال ١٣٩٥ برعهده 
گرفت امــا هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه بعــد از �متر از ٢ 

سال ح9م به بر�نار� اش دادند.

مصطفی آجورلو

تحصيالت: Dارشناس� ارشد مد�ر�ت ورزش�
معاونــت  بــا  را  ورزش  در  مد�ر�ــت  هاشــم�  �يومــرث 
تربيت بدنــ� مال�ــر آغــاز �ــرد و پــس از آن به پســت ها�� 
همچون مد�ر�ل� تربيت بدن� همدان و �زد، معاونت دفتر 
آمار و اطالعات سازمان پيشين تربيت  بدن�، مد�ر�ل� دفتر 
امور مشتر~ فدراسيون ورزش� �شور، دبير هيئت مر�ز� 
گز�نش ســازمان تربيت بدن�، معاون اول� سازمان تربيت 
بدن�، ر�اســت مر�ز توسعه ورزش قهرمان� �شور، دبير� 
شورا� عال� المپياد ورزش ا�رانيان رسيد. مهمتر�ن پست 
مد�ر�ت� هاشــم�، ر�اســت بر �ميته ملــ� المپيR ا�ران 
در ســال ها� ١٣٩٢ تــا ١٣٩٦ در دولت حســن روحان� 
اســت. �يومرث هاشــم� ســابقه سرپرســت� فدراســيون 
فوتبال در زمان تشــ9يل �ميته انتقال� به ر�است محسن 
صفا�� فراهان� در سال ها� ١٣٨٥ تا ١٣٨٦ را نيز دارد. 
او ��9 از تنظيم �نندگان نخســتين اساسنامه فدراسيون 

فوتبال در همان مقطع زمان� نيز بود.

کيومرث هاشمی

تقلب �حي� از رو$ دست برانUو!

موضع عجيب سرمرب� پرسپوليس درباره مغانلو 
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