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تالش برای احیای فرصت های 
اقتصادی ایران در سوریه

رئیس مجلس برای تقویت روابط اقتصادی و پیگیری استفاده کشورمان 
از فرصت های توسعه صادرات به سوریه و... وارد این کشور شد

 شلیک در طبقه 
منفی 2

 گفت و گو با رئیس بیمارستان 
 بقیة ا... تهران که   15 سال 

همکار »جواد فروغی« بوده  و...

زندگی

 گفت وگو با عبدالرضا اکبری 
بازیگر پیش کسوت  »شوق پرواز«

 چرا تلویزیون، دیگر 
»شوق پرواز« ندارد؟

6

 ۷۸۰9 جدایی بعد از 29 سال 
زندگی

چرا زندگی بعضی زوج ها بعد از 
ده ها سال به طالق می رسد؟

زندگی سالم

»حضور مستشاری«؛ اسم رمز 
باقی ماندن یانکی ها در عراق

3

 بهره برداری های نارس 
در جاده مرگ

2

 شکست طرح آزادسازی 
نرخ پروازها

سازمان هواپیمایی از تصمیمات 
احتمالی برای نرخ بلیت می گوید
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 راز عجیب کوله پشتی!

مردم نخوانند، مسئوالن اشک 
بریزند ...
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 عید اکمال دین 
و اتمام نعمت الهی 

خداوند حکیم، جهان هســتی را در مســیر »شــدن« و 
تکامل آفرید، حضرت حق جّل و اعلی...
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عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی 

خداوند حکیم، جهان هستی را در مسیر »شدن« 
و تکامل آفرید، حضرت حق جّل و اعلی، انسان را 
به عنوان اشرف مخلوقات و گل سرسبد آفرینش 
خلق کرد و جایگاه خلیفة اللهی بدو عطا کرد و 
برای رسیدن و دستیابی بشر بدین مقام عالوه بر 
فطرت، عقل را به عنوان پیامبر درون و افزون بر 
آن هزاران پیامبر از جنس خود انسان برانگیخت 
تا راه از بی راه بازشناسد و با چنگ زدن به هدایت 
الهی در مسیر »شدن« و تعالی گام بــردارد پس 
آن گاه به مشیت الهی بعثت انبیا به پیامبران 
نبوت حضرت محمد  به  اولوالعزم و سرانجام 
مصطفی )ص(، ختم شد و اما اراده باری تعالی 
بنابر حکمت بالغه حضرتش، قطع هدایت پس 
از ختم نبوت نبود و بر همین اســاس در حجة 
الوداع، ختم المرسلین را به ابالغ امری فرمان 
داد که به صریح آیه 67 ســوره مائده ابــالغ آن 
مرادف و برابر کل رسالت حضرت ختمی مرتبت 
است.امین وحی الهی پس از انجام مراسم حج و 
در غدیر خم آن جا که ده ها هزار حاجی از مراسم 

حج برمی گشتند دستور گردهمایی داد و فرمود 
منتظر بمانید تا بقیه حاجیان برسند و آنان که 
گذشته اند نیز بازگردند و پس آن گاه منبری از 
جهاز شتران مهیا و پیامبر عظیم الشأن اسالم 
بر فراز منبر شد و در حالی که دست امیرمومنان 
علی بن ابیطالب را باال برده بود خطاب به امت 
حاضر و غایب، آن امر خطیر و سرنوشت ساز الهی 
را ابالغ کرد و فرمود »َمن کنُت مواله فهذا علٌی 
مواله« و بدین ترتیب صریح و آشکارا، جانشین 
و والیــت و امامت مولی الموحدین را بنابر امر 
حضرت رب العالمین اعالم کرد. این بزرگ ترین 
امر پس از بعثت انبیا و خصوصا بعثت حضرت 
خاتم االنبیا در آیه سوم سوره مائده روز »اکمال 
دین« و »اتمام نعمت الهی« نام گرفت تا معتبرترین 
گــواه باشد اوال بر تــداوم بعثت و هدایت بشر تا 
آخر الزمان و ثانیا گواه شاهدی وثیق و غیرقابل 
انکار بر جانشینی و والیت امیرالمومنان و اوالد 
طاهرین حضرتش و ثالثا این که اکمال دین حق 
بر این ابالغ و اطاعت امت از این امر مترتب است و 
دیگر آن که در این روز بزرگ با ابالغ این امر الهی، 
به صریح قرآن تمامیت نعمت حق تعالی بر آدمیان 
افاضه و جاری شد.چرا که هدف خلقت جز تکامل 
و تعالی و سعادت بشر و رسیدن به جایگاه خلیفة 
اللهی و قرب و رضایت حق تعالی نیست و این 
مهم جز در سایه هدایت الهی توسط پیامبران و 
جانشینان بر حق شان و باز بودن پنجره امامت و 
والیت و تمسک به قرآن کریم که »ثقل« اکبر است و 

اهل بیت و عترت پاک پیامبر اکرم که »ثقل« اصغر 
است محقق نمی شود و چون حکمت حضرت 
خالق چنین است اراده و مشیت خداوند حکیم بر 
این مهم قرار گرفت که راه روشن هدایت و سعادت 
بــرای بشر پس از رحلت حبیب خــدا به عنوان 
ختم المرسلین بسته نشود و این چراغ هدایت 
در کسوت امامت و والیت در دست امیرمومنان 
ــده به دین  قــرار گیرد.همان اولین ایمان آورن
خاتم، آن قرآن ناطق، آن برادر، پسرعم، داماد و 
به صریح آیه مباهله »جان و نفس« پیامبر، شوی 
زهرای اطهر، پدر حسنین و زینبین، فاتح خیبر، 
جان فدا و جان نثار پیامبر در لیلة المبیت و... .
همو که می فرمود اگر تمامی پرده ها کنار رود ذره 
ای به ایمان علی اضافه نمی شود، او که به فرموده 
پیامبر ضربه اش در روز خندق برتر از عبادت جن 
و انس بود، او که در جوانمردی و فتوت، زهد و 
پارسایی، علم و تقوا پس از پیامبر همتایی نداشت، 
او که به فرمایش پیامبر باب علم نبوی بود، همان 
علی که خداوند در معراج رسول اکرم )ص( با 
صوت و صدای او با حبیبش سخن گفت و فرمود به 
قلبت نگاه کردم و دیدم علی از همه برای تو عزیزتر 

است پس با صدای او با تو سخن گفتم! 
خداوندا حال که از سرلطف، دین را به اکمال 
رساندی و تمامیت نعمتت را فرو فرستادی ما را 
قدرشناس »غدیر« و پیرو واقعی رسول خاتم و 
امیرمومنان و ائمه معصومین قرار ده و آن به آن بر 

معرفت و ایمان و عمل ما بیفزا.

اخبار چهارشنبه 6 مرداد 2۱۴۰۰
۱7 ذی الحجه  ۱۴۴2.شماره 2۰7۱9

یادداشت روز 

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 به لطف آقــای روحانی دیگه چیزی برای  •
گران کردن نمی مونه که رئیس جمهور بعد 

بخواد گرون کنه!
30هزارتومان می  • صبح مرغ را کیلویی 

فروشند، آخرشب که مشتری ندارند همان 
مرغ را به قیمت 24هزار و900تومان!  هیچ 
نظارتی نیست. هر کس هرکاری بخواهد 

انجام می دهد. بیچاره ما مردم عادی!
هیچ فکر و ایده ای ندارید برای جلوگیری و  •

مقابله با کرونا! فقط ساعت 10شب جریمه 
می شی. شاید یک نفر واقعا مجبور به حضور 

در خیابان باشد.
ممنوعیت تردد، داستانی بیش نیست. از  •

همه شهرها مسافر به مشهد اومده. با ماشین 
شخصی بماند که هر چه بخواین با اتوبوس 
و قطار و هواپیما میان. سری به اطراف حرم 
بزنید متوجه می شید. بــرای هیچ کــدام از 
مسئوالن دولتی و وزارت بهداشت هم مهم 
نیست که مردم دارن از بین می رن. هرچه 

جمعیت کشور کمتر بشه براشون بهتره!
شرکت های خودروساز ایرانی خجالت نمی  •

کشند که این ماشین های آشغال را به قیمت 
گزاف به مردم بدبخت قالب می کنند و هزینه 
ــادی هم بــرای گارانتی می گیرند و هیچ  زی
خدماتی نمی دن؟  شیشه باالبر کوئیک که 
چهار ماهه تحویل گرفتم خراب شده و شیشه 
مانده وسط، زنگ زدم نمایندگی، با وقاحت 
جــواب می ده ما انجام نمی دیم چون قطعه 
نداریم. باید برید بیرون انجام بدید و اگه بیرون 
انجام دادید گارانتی لغو می شه! حاال امثال من 
چه کار باید بکنیم؟ گارانتی به چه معناست؟ 

بسه دیگه، بابا یه کم هم خجالت بکشید.
میزان نارضایتی مردم از مسئوالن روزبه  •

روز بیشتر می شود واین نارضایتی در تک تک 
مردم هست. کافی است پای صحبت مردم 
بنشینی. هیچ کس رضایت ندارد و این زنگ 
خطر برای مسئوالن ارشد است. به مسئوالن 
بگویید که به فکر مردم باشند و شعار دروغ 
ندهند. گوش مردم از وعده و وعید پر است. 

اگر واقعا راست می گویید عمل کنید.

 شهروند عزیزی فرموده بود که معلمان دو  •
سال است تعطیل هستند و حقوق می گیرند. 
متاسفم برای این بزرگوار! شاید از سختی و 
معضالت ناشی از تدریس های مجازی ایام 
کرونا که منجر به ضعف شدید بینایی و اعصاب 
و... شــده و بخشی از مصائب ایــن دوســال 
است، مطلع نیست. کاش کالس می رفتیم. 
بنده حدود 40 سال معلمی کردم. ایام کرونا 

سخت ترین سال های معلمی بنده بود.
تصمیمات  • از  ما  کشور  مشکالت  از  خیلی 

لحظه ایه. بنزین و طرح صیانت و... فرقی نداره. 
دولت و مجلسم نداره. در لحظه یه تصمیم می 

گیرن و یک نسل رو می فرستن هوا...
 تورم کشور ما 30 برابر کشور افغانستان  •

است که سرتاسر جنگ و خونریزی است. واقعا 
مایه تاسف است!

ــردم بهتون  • ــن م ــت داری چــرا همیشه دوس
ناسزا بگن؟ این چه وضع مدیریت برقه؟ مگه 
نگفته بودین برق برای 90 دقیقه می ره؟ چرا 
االن شده سه ساعت اون هم تو منطقه شهرک 
صنعتی طرق که تمام کارها با برقه. چقدر باید 
کارهای مردم عقب بیفته؟ بی عرضگی هم 

حدی داره. تو این دولت که از سر گذراندین.
بــیــدار؟ هیچ گونه  • یــا   مسئوالن خوابید 

ها  خانه  و  ساختمانی  مصالح  بــر  نظارتی 
نیست.

 آفرین بر دولتی که در همه چیز اول بود و  •
رکورد زد. گرانی،  بی ارزشی پول ملی، بی آبی، 
خشکسالی، کرونا، بیکاری، تحریم داخلی، 
دالل بازی و... اگر سعدی، حافظ و فردوسی 

زنده بودند در اشعارشان ثبت می کردند!
روزنامه بی خاصیت و جیره خور که دو هفته  •

اعتراضات آبی مردم رو ندید همون بهتر که 
تعطیل بشه.

امیدواریم دولت آینده جلوی اختالس ها  •
ودزدی ها و... را بگیرد و فشار را از روی دوش 
ملت بردارد و این جریمه های کرونایی را که 

یک درآمد شده حذف کند.
خدا لعنت کند مسببان قطعی برق رو. مگه  •

قرار نبود بخش خانگی برقش قطع نشه؟ االن 

سه روزه انتهای پنجتن ازساعت 4بعد از ظهر 
دراوج گرما برق قطع می شه. فقط هم یک 

طرف بولوار رو قطع می کنند.
 تو رو خدا شرکت آب و مسئوالن فکری بکنند  •

برای آب این ساخت و سازهایی که می شه، 
عالوه  به  می کنند.  مصرف  شــرب  آب  دنیا 

شرکت چرم مشهد خیلی آب ریزی دارد.
 سالم بر یار و دوست دیرینه مشهد و مردم  •

خراسان. روز دوشنبه تیتر روزنامه این بود 
تیغ وزارت ارشاد بر گلوی روزنامه خراسان. 
دل و روح و قلبم نالید. مگر می شه خراسان 
بدون روزنامه خراسان؟ ما همچون کوه پشتت 

هستیم. نترس.
 ایران با این همه معادن نفت و دیگر درآمد  •

ها به جایی رسیده که متاسفانه با جریمه های 
کرونایی باید اداره شود!

 خیلی از بیماران دیابتی نگران انسولین  •
خــود هستند که کمیابه! چــرا باید عــده ای 
سودجو به هموطن بیمار خود رحم نکنند و در 
بازار آزاد دارو بفروشند؟ این اسمش انسانیت 

نیست ! به کجا چنین شتابان؟
آخه تو این شرایط و آمار کرونایی برگزاری  •

کنکور کارشناسی ارشد چه معنایی دارد؟ 
نمی شد یک وقت دیگه برگزار می شد؟

مردم  • کرونا  بهانه  به  خواهند  می  کی  تا 
منبع  یــک  کــه  ــن  ای مثل  کنند؟  جریمه  را 
درآمــد شده بــرای دولــت. مگر در اتوبوس و 

خودروهای کرایه ای کرونا نیست؟
 چرا در ساخت وسازها از آب شرب استفاده  •

می کنند؟ در آینده جیره بندی آب را مانند 
برق انجام می دهند.

چرا هیچ مرجع وهیچ مقامی با گران کردن  •
روغن موتور مخالفت نکرد؟

خطرات بحران های آبی در شهرهای بزرگ  •
بسیار بغرنج است ودر آینده نزدیک اتفاقات 

بدی خواهد افتاد اگر به فکر نباشیم.
جناب استاندار به واسطه کرونا چرا دستور  •

نمی دهید مساجد و باغ تاالرها را ببندند  و 
پولش را به چند خانواده بدهند که احتیاج 

دارند؟

خبر خوب برای بچه های مشهدی

شماره ۴6 آبنبات منتشر شد

شماره جدید 
ــات«  ــبـ ــنـ »آبـ
ــه  ــمـ ــیـ ــمـ ضـ
کــــــــــــودک 
ــه  ــ ــ ــام ــ ــ روزن
ــان  ــ ــراسـ ــ خـ
ــا مــطــالــب  ــ ب
ــی،  ــدن ــوان خ
شــعــر، طنز، 
ســرگــرمــی و 

داستان و یک مسابقه با جوایز عالی منتشر 
شد. آبنبات برای 5 تا 12 ساله ها هر هفته 
چهارشنبه ها منتشر می شود و هفته قبل به 

خاطر عید قربان منتشر نشده بود.

بهره برداری های نارس در جاده مرگ

با وجود آن که دو هفته از افتتاح 10 کیلومتر از 
باند دوم محور بجنورد-گلستان موسوم به جاده 
مرگ با حضور ویدئو کنفرانسی دکتر »روحانی«، 
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی می گذرد، اما 
هنوز این قطعات زیر بار ترافیک نرفته اند و شاهد 
بهره برداری های نارس  در این جاده هستیم  و 
سایه مرگ از سر رانندگان این قسمت ها برداشته 
سال  تابستان  مسئوالن  چند  است.هر  نشده 
گذشته از بهره برداری از دو قطعه باند دوم محور 
بجنورد –گلستان در محدوده بدرانلو و رباط قره 
بیل تا مهر خبر دادند اما این وعده به طور مجدد به 
پایان زمستان و آخر بهار موکول شد. در نهایت در 
24 تیر همزمان با افتتاح 360 کیلومتر راه اصلی 
در کشور این 10 کیلومتر جزو پروژه هایی قرار 
گرفت که با حضور مجازی رئیس جمهور افتتاح 
شد. چند روز قبل از این مراسم در پی یک فقره 

تصادف رخ به رخ در محدوده 6 کیلومتری بدرانلو  
سه  نفر جان خود را از دست دادند و پس از آن در 
پی یک فقره تصادف در محدوده رباط قره بیل 
نیز یک نفر جان خودش را از دست داد. همزمان 
با مراسم بهره برداری، هم استانی ها و مسافران 
این جاده امیدوار بودند تصادفات رخ به رخ کاهش 
یابد اما هم اکنون با گذشت دو هفته از آن هنوز 
این دو قطعه زیر بار ترافیک نرفته است. مسئول 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گفت:در 
محدوده 6 کیلومتری بدرانلو تمام اقدامات برای 
زیر بار ترافیک رفتن این قطعه آماده شده و تنها 
قسمتی از اتصال مسیر در پیچ موسوم به پرستار 
به طول 100 متر مانده است. سایت تهیه قیر به 
منظور آسفالت این مسیر بسته شده بود اما بعد 
از باز شدن آن امیدواریم تا اوایل هفته آینده هر دو 

قطعه زیر بار ترافیک بروند.
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تحلیل روز

ماموریت سخت نجیب 

علیرضا تقوی نیا -نجیب میقاتی از سوی ۷۲ 
نماینده پارلمان لبنان مکلف به تشکیل کابینه شده 
است. وی که اصالتا ریشه طرابلسی دارد، در گذشته 
نیز این سمت را برعهده داشت و رقیب همیشگی 
سعد حریری محسوب می شــود. وی از دهه ۸۰ 
تجارتش را در خیابان کورنیش المزرعه بیروت با 
مغازه فروش بی سیم آغاز کرد و اکنون از بزرگ ترین 
تاجران قهوه غرب آسیاست. در لبنان اتهاماتی به 
او درزمینه فعالیت های اقتصادی اش  در دوران 
ریاستش بر دولت وارد می شود اما با توجه به تجربه 
ناموفق حسان دیاب و  توانایی میقاتی در زد و بند 
با فرانسه و آمریکا و نیاز به خروج کشور از بن بست 
سیاسی، جنبش امل و جریان ملی آزاد با نخست 
وزیری اش موافقت کردند. افزون بر این، در حالی 
که احزاب غرب گرای لبنان بر مواضع مخالف خود 
با برون رفت  کشور از بحران های  مختلف پافشاری 
می کنند  گروه ۸ مارس به ویژه حزب ا... نیز  تقریبا 
از هر یک از نامزدهایی که تاکنون مامور تشکیل 
کابینه شده، حمایت کرده اند و این بار نیز از میقاتی 
حمایت می کنند ، دغدغه اصلی ۸ مارس و حامیانش 
جلوگیری از عملی شدن توطئه های خارجی  در 
لبنان است، زیرا این گروه اساسًا بر این اصل باور 
دارد که تشکیل دولــت، بابی بــرای گفت وگو  بین 
گروه ها   و احــزاب مختلف لبنان باز خواهد کرد تا 
مانع از فروپاشی کشور شود و در نتیجه زمینه برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی در مارس ۲۰۲۲ نیز 
فراهم خواهد شد. به هر روی،  فضای سیاسی کنونی 
لبنان برای نجیب میقاتی و تشکیل کابینه مثبت است 
و گمانه زنی  می شود  که احزاب مختلف نیز از وی برای 

سامان بخشیدن نسبی به امور کشور حمایت کنند.

پیشخوان بین الملل 

لندن قصد دارد 
چین را از قرارداد 
ــارد  ــی ــل ــی م  ۲۰
ــدی ساخت  ــون پ
ــک نـــیـــروگـــاه  ــ ی
هسته ای در شرق 
ــراج  اخ انگلیس 
فایننشال  کند. 
تایمز همزمان با 
افشای ایــن خبر 

نوشته که دولت انگلیس همچون آمریکا، در 
حال افزایش فشارها بر چین اســت. قــرارداد 
ــال۲۰15 میان دو  ساخت این نیروگاه در س
کشور امضا شد و چین به این تصمیم اعتراض 
کرده است. انگلیس و چین از زمان توافق دیوید 
کامرون، نخست وزیر سابق و شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین در سال ۲۰15 در پروژه 

های هسته ای همکاری کرده اند.
رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در پایان 
گفت وگوهای خود بیانیه ای مشترک صادر کردند 
که در این بیانیه بر پایان حضور نظامی آمریکا 
در عراق در انتهای ۲۰۲1 میالدی تاکید شده 
است اما هیئت های دو طرف تصمیم گرفتند که 
روابط امنیتی به صورت کامل به نقش آموزشی، 
مستشاری، حمایتی و اطالعاتی تبدیل شود. 
پیش از این نیز رئیس جمهور آمریکا در دیدار با 
نخست وزیر عــراق گفته بود نقش ما در عراق، 

تنها در دسترس بودن به منظور تداوم آموزش و 
یاری رسانی برای مقابله با داعش خواهد بود. این 
درحالی است که پارلمان عراق در دی سال ۹۸، در 
پی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سپهبد 
شهید حــاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک 
این کشور را تصویب کرد؛ اما با این حال، آمریکا 
همچنان بر نقض این مصوبه و باقی ماندن در خاک 
عراق اصــرار مــی ورزد. به رغم اظهارات مقامات 

آمریکایی و عراقی درباره محدود شدن مأموریت 
نظامیان بیگانه به آموزش و اقدامات مستشاری 
به نیروهای عراقی، گرو ه های مقاومت عراق نیز 
با اشاره به ورود گسترده کاروان های لجستیکی 
آمریکایی به خاک این کشور و مشارکت نیروهای 
آمریکایی در عملیات های نظامی عراق، تأکید 
دارند که این اقدامات نمی تواند بیانگر محدود 
شدن مأموریت نظامیان آمریکایی باشد. به نوشته 
الوقت، مجموع فعل و انفعاالت کنونی در کانون 
توافق اخیر استراتژیک میان واشنگتن و بغداد 
به وضوح نشانگر آن است که آمریکایی ها در پی 
باقی ماندن در عراق به بهانه حضور مستشاری و 
نقش حمایتی هستند. همچنین، به طور ملموس 
این کشور حمایت از نیروهای پیشمرگ در اقلیم 
کردستان را مدنظر قرار داده که به وضوح نمایانگر 
نقشه راه کاخ سفید برای تــداوم تاثیرگذاری بر 
معادالت سیاسی کشور عراق است. در حقیقت 
واشنگتن در ادامه رویکرد سابق خود، قصد دارد از 
هر طریق ممکن زمینه تداوم حضور خود در عراق را 
حفظ کند و از سوی دیگر، عمده نیروهای سیاسی 
عراقی نیز به وضوح بر اراده خود برای دور نزدن 
قانون اخراج نظامیان خارجی از عراق تاکید دارند. 
آن ها باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق را با 
هر عنوانی که باشد، برنمی تابند و خواهان خروج 
کامل سربازان این کشور هستند. در همین راستا 
شاهد هستیم که برخی جریان های ضدآمریکایی 
تاکید کرده اند تا زمانی که نظامیان اشغالگر 
خارجی به طور کامل از عراق خارج نشوند، حاضر 
به پایان دادن به حمالت خود نیستند. همین 
موضوع را می توان به مثابه دوئلی تمام عیار میان 

خارج نشدن و کوتاه نیامدن در برابر تداوم حضور 
ارزیابی کرد.

 درس های تاریخی برای عراقی ها	 
ــالش بــرای  ــا نکته بسیار مهم در خصوص ت ام
مشروعیت بخشیدن به تــداوم حضور نیروهای 
خارجی در خاک عراق با عنوان حضور مستشاری 
و مسئولیت آموزشی، تجربه کاماًل شکست خورده 
سپردن مسئولیت سازمان دهی و آموزش ارتش 
به آمریکاست که به وضوح در مقابل دیدگان افکار 
عمومی مردم منطقه و جهان  در تحوالت ماه های 
اخیر افغانستان روی می دهد. آمریکا و ناتو در حالی 
برای سال ها مسئولیت آموزش و تجهیز نیروهای 
ارتــش افغانستان را با اعــالم صرف بودجه های 
کالن داشته اند که این ارتش اندکی پس از اعالم 
خروج ناتو از جنگ افغانستان بیشتر مناطق تحت 
کنترل خود را به طالبان واگذار کرده است. این 
تجربه را مردم عراق در برهه زمانی ظهور داعش 
نیز به خوبی مشاهده کردند یعنی زمانی که ارتش 
تعلیم یافته توسط آمریکا تاب مقاومت در برابر 
تروریست های داعشی را نداشت و این گروهک 
تروریستی توانست در اندک زمانی بخش وسیعی 
از شهرها و مناطق عراق را به کنترل خود درآورد و 
جنایات فجیعی را مرتکب شود. بدون تردید همان 
گونه که ارتش و نیروهای حشد الشعبی در یک سال 
گذشته توانستند به خوبی سناریوی طراحی شده 
ظهور مجدد داعش را سرکوب و در نطفه خفه کنند، 
امروزه نیروهای نظامی عراق در موضوع آموزش 
مهارت های نظامی نیازی به پذیرش زیردست بودن 

و اطاعت از نظامیان خارجی   ندارند.

چهره روز 

قاب بین الملل 
مخابره پیام  به شیوه بایدن

رئیس جمهور آمریکا در دیــدار با نخست وزیر 
عراق کاغذ خود را به حالتی گرفت که متن آن 
مشخص شــود، وی در این کاغذ که گفته می 
شود حامل پیامی برای ایران هم بود، نوشت: 
آمریکا آماده است تا به حمالت )علیه خود در 
خاک عراق( واکنش نشان دهد. ایران باید توقف 
حمالت )به نیروهای آمریکایی در خاک عراق( را 

مدنظر خویش قرار دهد.

 »حضور مستشاری«؛ اسم رمز
 باقی ماندن یانکی ها در عراق   

به رغم مصوبه پارلمان عراق، بایدن با الکاظمی توافق کرد که تا انتهای 
امسال )2021( حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق پایان یابد اما 

مشاوران نظامی باقی بمانند 

کره شمالی و جنوبی توافق کردند که 
کانال های ارتباطی معلق میان یکدیگر 
را بازیابی کنند و با برقراری مجدد خط 
تلفن مستقیم »قرمز«، روابط فی ما بین 
را بهبود بخشند. اعــالم توافق میان 
دو کره در شصت و هشتمین سالگرد 
امضای آتش بس میان دو کره به دست 
آمده است، جنگی که از سال 1۹5۰ 
آغاز و در سال 5۳ پایان یافت اما دو 
کشور از آن زمان تا کنون در وضعیت 

آتش بس موقت هستند. کره  شمالی 
در سال ۲۰۲۰ خط تلفن مستقیم 
به کره جنوبی را قطع کرد. این اقدام 
ــط دو کشور رخ  پس از تشنج در رواب
داد. اندکی پس از آن، کره شمالی یک 
دفتر ارتباط دو کشور را در نزدیکی 
مرز منفجر کــرد. این دفتر به منظور 
برقراری ارتباط بیشتر بین دو کشور 
در شهر »کایسانگ« در کره شمالی 
ساخته شده بود. روابط دو کره در سال 

۲۰1۸ پس از آن بهبود یافت که »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی و »مون 
جه این« رئیس جمهوری کره جنوبی 
سه دیدار با یکدیگر داشتند. این روند 
اما به دنبال لغو دیدار رهبر کره شمالی 
و رئیس جمهوری آمریکا قطع شد. 

روز سه شنبه ۲۷ ژوئیه هر دو دولت با 
بیان این مطلب تاکید کردند با وجود 
بن بست دو ساله در برنامه دیپلماسی 
که تحت هدایت دولت پیشین آمریکا 
پی گرفته شده بود، قصد دارند روابط 
میان سئول و پیونگ یانگ را هرچه 

سریع تر توسعه دهند. کره شمالی در 
این خصوص نوشت: »رهبران ارشد 
شمال و جنوب بعد از تبادل چندین 
نامه، توافق کردند که خطوط ارتباطی 
قطع شده را بار دیگر احیا کنند. اقدامی 
که می تواند گامی بزرگ در مسیر جلب 
اعتماد متقابل و آتی میان دو کشور 
به شمار آیــد.« برخی از کارشناسان 
پیشتر گفته بــودنــد کــه در صــورت 
وخیم تر شدن مشکالت اقتصادی کره 
شمالی، ممکن است پیونگ یانگ به 
برقراری دوباره ارتباط با کره جنوبی 
ترغیب شود. مشکالت اقتصادی در 
کره شمالی به شدت افزایش یافته و 
ویروس کرونا هم بر عمق این بحران 

افزوده است. 

سئول و پیونگ یانگ کانال های ارتباطی میان یکدیگر از جمله خط 
تلفن »قرمز« را احیا کردند 

تکرار توافق »این« با »اون« 

 »آتــش ســوزی دیکسی« در کالیفرنیا بیش از 
1۹۰ هزار هکتار را سوزانده است/نشریه هیل
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جدال شاهین صمدپور با کرونا

احتماال شما هم در فضای مجازی کلیپ ها و مستندهای 
»شاهین صمدپور« را دیده اید، فعال رسانه ای که در 
سال های اخیر از اتفاقات و حوادث زیادی گزارش تهیه و برای 
مخاطبانش منتشر کرده است. حاال چند روزی است که او به 
بیماری کرونا مبتال و آن طور که در استوری اینستاگرامش 
منتشر شده، روز گذشته ریه اش دچار التهاب شده و سطح 
اکسیژن خون وی پایین آمده و پزشکان درمان جدیدی را 
شروع کرده اند. در شبکه های اجتماعی به نقل از پزشک 
شاهین ، دالیل حاد شدن بیماری او کنترل نشدن اکسیژن 
خون و مراجعه نکردن به موقع به بیمارستان اعالم شده 
است. کاربری نوشت: »خدا کنه پاشی و دوباره برای رفع 
مشکالت مردم گزارش تهیه کنی.« کاربر دیگری نوشت: » 
لطفا این بیماری رو دست کم نگیرید، برخی از افراد بعد از 

گذشت ۱۰روز از بیماری تازه درگیری ریوی پیدا کردن.«
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آب به پایین کرخه نرسیده!

 ویدئویی از گالیه  یکی از اهالی روستای بدِر منطقه سید خلف 
در پایین دست سد کرخه خوزستان در 5 مرداد منتشر شده 
که او از معاون اول رئیس جمهور می پرسد: »پس جهانگیری 
آمد این جا و چه گفت؟! چرا با ما این کار را می کنید؟« گفته می 
شود در پایین دست کرخه که بیش از ۷۰ روستا وجود دارد، 
مردم هنوز به آب دسترسی ندارند و هیچ مسئولی هم برای 
رسیدگی به مشکالت آن ها حضور ندارد. کاربری نوشت: 
»وضعیت آب پشت سد کرخه به حدی شده که احتماال تا 
کمتر از دو ماه دیگه تموم می شه و بعدش ممکنه آب شرب 
مردم با مشکل روبه رو بشه.« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم 
باید راهکاری برای مردم این مناطق در نظر بگیرن که الاقل 
برای دام شون آب داشته باشن.« کاربری هم نوشت: »کاش 
مسئوالن به جای عکس گرفتن با کرخه به سراغ روستاهای 

پایین دست می رفتن تا مشکالت مردم رو بشنون.«
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روزی روزگاری فالفل

صحبت های رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران در باره گرانی 
ساندویچ و ۱۰ برابر شدن قیمت ساندویچ فالفل از سال 9۷ 
تا کنون بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است. 
احمدی شهریور گفته: »در چند ماه گذشته مواد اولیه تولید 
اغذیه مثل سوسیس، پنیر، سس و نوشابه ۳۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اند. یک ساندویچ فالفل که در سال 9۷ سه هزار 
تومان بود، امروز ۳۰ هزار تومان شده است.« کاربران به این 
اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »یکی از خوشی 
هامون خوردن ساندویچ فالفل بود که همونم با این گرونی 
ها ازمون گرفته شد.« کاربر دیگری نوشت: »خیلی از اغذیه 
فروشی ها به خاطر همین گرونی ها مجبور شدن ببندن چون 
مشتری نداشتن دیگه.« کاربری هم نوشت: »یه عده توی 
هیئت مدیره یک بانک با یه صلوات 5۰۰ میلیون تومان پاداش 

می گیرن بعد یه عده برای خرید فالفل مشکل دارن.«
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پاسخ کوبنده چاوشی به تجزیه طلبان

محسن چاوشی خواننده خرمشهری موسیقی پاپ کشورمان 
با انتشار متنی سرگشاده در فضای مجازی ضمن اشاره به 
بحران آب در خوزستان درباره سوءاستفاده جدایی طلبان و 
دشمنان هشدار داد. در بخشی از متن منتشر شده محسن 
چاوشی آمده است: »در نتیجه چندین سال سیاست های 
نادرست و غلط، نخل هایی که گلوله های صّدام نتوانست خم به 
ابرویشان بیاورد، سوختند و افتادند... ما دست در دست هم 
سرود ایران می خوانیم، برای مظلومیت خوزستان، سیستان 
و دیگر نقاط این سرزمین گریه می کنیم و فریاد سر می دهیم 
اما نمی گذاریم که حتی یک نفر از این آواز ما رؤیای تکه پاره 
شدن ایران را در سر بپروراند. اگر مسئوِل دلسوزی هست که 
صدای ما را بشنود، از او می خواهیم که به داد خوزستان برسد. 
لطفاً نگذارید زخمی بیش از این بر تن این سرزمین بنشیند.«
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حکمی برای آزادی بیان

تصویری از حکم یک قاضی اردبیلی در باره شکایت شهرداری 
از یک خبرنگار در شبکه های اجتماعی پر بازدید شد. در 
این حکم که شهرداری از یک خبرنگار به جرم نشر اکاذیب 
شکایت کرده بود،  قاضی انتقاد را وظیفه ذاتی تمام مردم 
و نوعی امر به معروف و نهی از منکر دانسته و نوشته که اگر 
جلوی انتقاد سازنده گرفته شود دیگر کسی جرئت انتقاد  و 
بیان مشکالت را نخواهد داشت و آزادی بیان حق اساسی تمام 
شهروندان است و با این ادله خبرنگار را تبرئه کرده است. 
کاربران زیادی برای این حکم از اکبر حیدری قاضی پرونده 
تشکر کردند. کاربری نوشت: »ممنون از این قاضی که دست 
خبرنگارها رو برای انتقاد و مطالبه گری باز میذاره تا شاید 
جامعه بهتری داشته باشیم.« کاربری هم نوشت: »خداکنه 

بعد از این بیشتر شاهد این جور حکم ها باشیم.«
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ویالیی از دل اقیانوس

ویدئویی از یک ویالی متروکه و در آب شسته شده که آب آن 
را  به ساحل الپونتینا در جنوب کشور السالوادور رسانده ، در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و به مقصدی برای 
گردشگران تبدیل شده است. سوال های بسیاری درباره 
تاریخ و محل این ساختمان که به وسیله آب آورده شده، مطرح 
است، اما این رمز و راز هنوز ویال را احاطه کرده چرا که آثار آن 
به وسیله امواج از بین رفته است. جولیا رامیرز، جهانگردی که 
به همراه دوستانش برای دیدن این ویال به این ساحل رفته 
به »روسیا الیوم« گفته: »به نظر من این جا یک مکان جالب 
گردشگری است که دیدنش بسیار لذت بخش است.« برخی 
بر این باورند که توفان »السا« باعث رسیدن این خانه به ساحل 
شده و توانسته یک جاذبه گردشگری وسوسه انگیز را برای 

افراد عاشق هیجان و ماجراجویی شکل دهد.

مقدار نیاز واقعی مسکن در کشور	 
طی چند سال اخیر میانگین ازدواج در هر سال حدود 800 
هزار ازدواج بوده است که نیاز جدید بازار مسکن محسوب 
می شود. وجود 8 میلیون واحد مسکونی فرسوده و ضرورت 
وجــود چند صد هــزار واحــد مسکونی به عنوان ذخیره 
طبیعی مسکن در بازار، ایجاب می کند که از سال 1400 
تا سال 1404 بیش از 6 میلیون واحد مسکونی تولید و به 
بازار عرضه شود. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید 

1/5میلیون واحد در سال طی چهار سال آینده است.

مهم ترین چالش پیش رو	 
در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است. 
دو روز قبل نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعاالن 
و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف 
گذاری شده اعالم کرد: »تأمین زمین برای ساخت حداقل 
یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها 
با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد.« با 
این حال مهم ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع 

مالی است.

راه عبور از چالش	 
 به نظر می رسد تامین منابع از محل پایه پولی، مشابه 
روشی که برای مسکن مهر انجام شد، با توجه به تبعات 
تورمی آن چندان مدنظر نباشد. در این میان طرح 
مصوب مجلس دربــاره مسکن، به نظام بانکی تکلیف 
کرده است که 20 درصد منابع نظام بانکی به بخش 
مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که طی سال 
کاهش  بانکی  تسهیالت  از  مسکن  سهم  اخیر  هــای 
چشمگیری یافته است و در سه ماه نخست سال فقط 
4/6درصد تسهیالت بانک ها به مسکن رسیده است. 
)نمودار( به این ترتیب بانک ها باید 4 تا 5 برابر ارقام 
موجود به بخش مسکن تسهیالت دهند که تحقق این 

مسئله ممکن است زمان ببرد.
در هر صورت ایده هایی مبنی بر ایجاد شهرهای جدید 
در مناطقی از جمله سواحل مکران، توسعه شهرهای 
جدید در اطراف شهرهای بزرگ و سرمایه گذاری در 
سیستم حمل و نقل ریلی سریع و ارزان از این شهرها 
به شهرهای اصلی، مهم ترین راهبردهای توسعه بخش 
مسکن در سال های پیش رواست که باید ببینیم تا چه 

اندازه محقق می شود.

 دولت سیزدهم با تقاضای انباشته و گرانی سرسام آور مسکن، برای تولید 

ساالنه1/5میلیون مسکن با چالش های سختی رو به رواست 

 آوار مسکن 
بر رس دولت رئییس

مهدی حسن زاده - مسکن با کارنامه افزایش 7/8 برابری قیمت در تهران از متری 3/8میلیون تومان در مرداد ۹2 
به 2۹ میلیون و 700 هزار تومان در خرداد 1400 و افزایش سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری از 33/5 
درصد در سال ۹2 به 37/3درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده و دولت 
سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است. در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی 
نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، 
در تهران و کالن شهرها 64 درصد، در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 5۹ درصد و در 
 شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 4۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در 
سال های ۹3 تا ۹۹ کمتر از 400 هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان 

می دهد اکنون کشور نیاز به ساخت ساالنه 1/5 میلیون مسکن دارد.

هورامان در 
ویرتین جهاین
روز سه شنبه منطقه هورامان به ثبت جهانی رسید، این 

منطقه کجاست و ثبت جهانی آن چه اهمیتی دارد

شواهد تاریخی و قدمت باال، سبک خاص معماری، نوع 
سبک زندگی روستانشینان و جاذبه های متنوع دیگر 
منطقه هورامان، باعث شده از سال 13۹5 بحث جهانی 
شدن منظر فرهنگی این منطقه مطرح و اسناد و مدارک الزم 
نیز برای سازمان یونسکو تهیه و ارسال شود و دیروز در چهل 
و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو که این 
روزها در شهر فوجوی چین در حال برگزاری است ،پرونده 
هورامان بررسی و با ثبت جهانی منظر فرهنگی آن موافقت 
شد. در ادامه می خواهیم با هورامان بیشتر آشنا شویم و از 

دالیل اهمیت ثبت جهانی بنویسیم.

هورامان کجاست؟	 
هــورامــان یا اورامــانــات نــام منطقه ای تاریخی با بافت 
پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص است که بخش هایی 
از شهرستان های سروآباد، سنندج و کامیاران در استان 
کردستان و شهرستان های روانسر، پاوه، جوانرود و ثالث 
باباجانی در استان کرمانشاه را شامل می شود. بر اساس 
بررسی های صورت گرفته هورامان بیش از 700 روستا 
را در این دو استان غربی ایران شامل می شود، اما اکنون 
حدود 60 روستای آن بکر و دست نخورده باقی مانده 
است. هورامان که بین دو استان کردستان و کرمانشاه 
واقع شده ، دارای کوه های سربه فلک کشیده و رودهای 
خروشان است. این عوامل طبیعی دره هایی را شکل داده 
و ساکنان آن، هزاران سال در تعامل با طبیعت زندگی 
کــرده اند و این تعامل را می توان در باغ های پلکانی، 
)کوچ گاه های  هوارنشینی  زندگی  پلکانی  معماری 
صنایع دستی  اصــیــل،  آیین های  و  جشن ها  مــوقــت(، 
منحصربه فرد منطقه و... مشاهده کرد. شواهد باستان 
شناسی به دست آمده نشان می دهد که قدمت هورامان 
به دوران پارینه سنگی میانی و حدود 40 هزار سال قبل 

از میالد مسیح برمی گردد.

دالیل اهمیت ثبت جهانی	 
اثــری که در فهرست جهانی ثبت می شــود در واقــع به 
ویترینی جهانی با تماشاگرانی از کشورهای مختلف راه 
یافته و مهم ترین اتفاق این است که به همه جهان معرفی 
می شود و تاثیر مهمی در جذب گردشگر برای کشور دارد 
که صاحب اصلی آن اثر است. شاید بد نباشد بدانید که 
در سال 2013 در سایت یونسکو حدود یک میلیون نفر 
روی نام تخت جمشید که از مهم ترین آثار جهانی به شمار 
می رود، کلیک کرده بودند. طبق برآوردهای آماری 10 
تا 20درصد از این افراد ممکن است تخت جمشید را به 
عنوان مقصد نهایی سفر خود انتخاب کنند. در ضمن این 
کلیک ها در حافظه جهانی یونسکو ثبت و دلیلی می شود 
برای تشویق سایر افرادی که به دنبال اثری تاریخی برای 
بازدید هستند. ایتالیا با ثبت بیش از 54 اثر تاریخی رتبه 
اول را در ثبت جهانی دارد. فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا، 
ترکیه، چین و مکزیک از دیگر کشورهایی هستند که 

بیشترین آثار ثبت شده را دارند .

چالش های دولت سیزدهم



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

ــو فرانسه:  رادی
نخستين  پایه  بر 
بــــــرآوردهــــــای 
اتـــــــحـــــــادیـــــــه 
شــــرکــــت هــــای 
خصوصی  بيمه 
و  خانواده ها  به  اخير  سيل  آلمان، 
 بخش خصوصی این کشور دست کم
یــورو  ميليون   ۶۵٠ و  ميليارد   ۴
ــارت زده اســـت. شــبــکــه دوم  ــس خ
تلویزیون آلمان به نقل از مدیرعامل 
این اتحادیه اعــام کرد که امسال 
برای شرکت های بيمه زیان بارترین 

سال در دو دهۀ اخير است.

راشــــا تــــودی:  
هــفــتــه  ســــه  در 
ــر مـــيـــزان  ــ ــي ــ اخ
عـــفـــونـــت هـــای 
ــد19 در  ــ ــوویـ ــ کـ
افزایش  انگليس 
داشته است، اما ميزان مرگ و مير 
نسبت به موج های قبلی کمتر بوده 
واکسيناسيون  مثبت  بسيار  تأثير  و 
را نشان می دهد. در روز یک شنبه 
ــزار  مــورد مثبت  گذشته فقط 3٠ه

گزارش شده است.

چهارشنبه ۶ مرداد  ۱۴۰۰
۱۷ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۱۹

 مصطفی عبدالهی- برکناری رئيس سازمان 
سرپرست  ابــتــای  و  تيرماه  در  هواپيمایی 
موقت این سازمان به کرونا، دو اتفاقی بود 
که شرکت های هواپيمایی را وسوسه کرد از 
این اوضــاع بلبشو برای گران کردن پروازها 
سوءاستفاده کنند اما فکرش را نمی کردند که 
این بازی ناجوانمردانه با جيب مردم، برایشان 

گران تمام شود!

تکرار یک اجحاف پروازی       
اواسط تيرماه که وزیر راه و شهرسازی، حکم 
سرپرست جدید سازمان هواپيمایی را امضا 
ــاره دالیــل برکناری و  کــرد، زمزمه هایی درب
ــورج دهقانی زنگنه«  استعفای احتمالی »ت
مطرح شد؛ از جمله این که گفته شد او حامی 
ــوده است.  جــدی آزادســـازی نــرخ بليت ها ب
یا  ــن استعفا  ای عجيب آن کـــه، در کشاکش 
مجری  هواپيمایی  شرکت های  برکناری، 
خودمختار آزادســـازی نرخ پروازها شدند و 
قيمت بليت ها را تا 3٠ درصد گران کردند؛ 
اجحافی که برای چندمين بار طی سال های 
اخير صورت گرفت اما طولی نکشيد که نه تنها 
جلوی این اجحاف گرفته شد، بلکه مجازات 
سختی هم در انتظار شرکت های هواپيمایی 
خواهد بود و احتماال اجــازه آزادســـازی نرخ 

پروازها از آن ها گرفته خواهد شد.

نگاه سودمندانه به یک قانون       
طبق بند)ب( ماده 1۶1 قانون برنامه پنجم، 
»دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه )سال 
139٠( نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات 
حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از 
ابتدای سال سوم برنامه هم با آزادسازی کامل 
نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و 
شبکه پروازی، نسبت به واقعی نمودن نرخ ها 
ــرای شرکت های  اقــدام کند«؛ قانونی که ب

نگاهی  ــا  ام ــود  ب جـــذاب  بسيار  هواپيمایی 
تک بعدی به آن داشتند و از مسئوليت های خود 
غافل شدند. آن طور که »سياوش اميرمکری« 
سرپرست سازمان هواپيمایی اعــام کرده 
است: »در این قانون، اهدافی همچون توسعه 
ناوگان، ارتقای کمی و کيفی خدمات و توسعه 
شبکه پــروازی در تمام نقاط کشور با رویکرد 
توسعه مناطق کمترتوسعه یافته دیده شده بوده 
که محقق نشده است«. عاوه بر آن، اميرمکری 
به پایان یافتن دوره اجــرای برنامه پنجم هم 
اشاره و تصریح کرده: »آزادسازی نرخ پروازها، 
در برنامه ششم تصریح نشده است، بنابراین 
سازمان هواپيمایی افزایش غيرمتعارف قيمت 
پروازها را به مصلحت نمی داند و موضوع را در 
شورای عالی هواپيمایی پيگيری خواهد کرد«.

داعیه قانونی بودن افزایش قیمت ها!       
با وجود این، انجمن شرکت های هواپيمایی 
همچنان مــدعــی قــانــونــی بـــودن افــزایــش 
قيمت هاست و »سيدعبدالرضا موسوی« رئيس 
این انجمن گفته است: »قانون برنامه پنجم، 
نرخ گذاری بليت توسط دولت را ممنوع کرده و 
مبنای نرخ را عرضه و تقاضا قرار داده، بنابراین 
شرکت های هواپيمایی می توانند از سال سوم 

برنامه، نرخ آزاد را اجرا کنند«. موسوی درباره 
دالیل افزایش ناگهانی قيمت پروازها در تيرماه 
هم گفته است: »در سال 139٠ یک ساعت 
پرواز برای یک صندلی،  ۵7 هزار تومان یعنی 
۵7 دالر بود اما االن در سال 1۴٠٠ ما همان 
صندلی را اگر یک ميليون تومان هم بفروشيم، 
معادل ۴٠ دالر است، یعنی بعد از 1٠ سال 
برای یک ساعت پرواز هر صندلی، 17 دالر 
کاهش درآمد داریم« .البته او به این نکته  هم 
اشاره کرده است که: »شرکت های هواپيمایی 
به هيچ وجه دنبال افزایش نرخ بليت نيستند 
زیرا باعث کاهش تقاضا می شود و ما آسيب 
بيشتری خواهيم دید، بنابراین اگر ارز موردنياز 
شرکت ها تامين شود، تخفيفات فرودگاهی 
بازگردد و قانون دریافت عوارض بليت هواپيما 
اصاح شود، آمادگی داریم نرخ ها را به سال 

139٠ بازگردانيم« .

آزادسازی چرا شکست خورد؟       
اما رئيس کميسيون عمران هم با اشــاره به 
این که شرکت های هواپيمایی، شروط قانون 
ــازی نرخ پروازها را رعایت نکرده اند،  آزادس
گفته است: »این قانون لغو شده و در برنامه 
ششم هم نيامده، در جلسه چهارشنبه)امروز( 

وزیر با مدیران ایرالین ها نيز لغوشدن این قانون 
اعام می شود«. »محمدرضا رضایی کوچی« 
ــازی نرخ  ــ ــت: »قـــرار بــود بــا آزادس ــزوده اس افـ
پروازها، رقابتی بين شرکت های هواپيمایی 
شکل بگيرد و کيفيت خدمات افزایش یابد 
اما این طور نشد، ضمن آن که وقتی در شرایط 
ــرواز محدود و  تحریم، تعداد صندلی های پ
تقاضا بيشتر از عرضه است، قطعا  نمی توان 
نرخ را آزاد کرد چرا که شرایط کاما به نفع 

ایرالین هاست«.

قطعا         هواپیمایی:  ســازمــان  سخنگوی 
خواسته ایرالین ها محقق نخواهد شد

»محمد حسن ذیبخش« 
در گفت وگو با خراسان از 
ــورای  ــروز شـ ــ جلسه ام
برای  هواپيمایی  عالی 
تعيين تکليف نرخ بليت 
پــروازهــا خبر می دهد و 

می گوید: »قطعا شورای عالی هواپيمایی با 
تقاضای ایرالین ها برای افزایش 3٠ تا ۴٠ 
درصدی نرخ پروازها موافقت نخواهد کرد«. 
ذیبخش درباره قانون آزادسازی نرخ پروازها 
ــای  ــره ــظ ــارن ــه هـــم مـــی گـــویـــد: »طــبــق اظ
کارشناسی، اجرای این قانون منتفی است اما 
برخی هم به استفساریه شورای نگهبان، که 
اجــرای این قانون را به برنامه ششم تسری 
داده، استناد می کنند که شــورای عالی در 
ــاره نيز تصميم گيری  ــن ب جلسه امــروز درای

خواهد کرد«. 
سخنگوی سازمان هواپيمایی درباره تغييرات 
احتمالی نــرخ بليت پــروازهــا نيز می گوید: 
»مسلما آن چه هم اکنون ماک قيمت گذاری 
است، همان نرخ نامه اباغی آبان سال 99 
است و پس از آن، هيچ مصوبه ای برای افزایش 

قيمت بليت ها نداشته ایم«.

 بستری های کرونایی در تهران
 به ۱۰ هزار نفر رسید  

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران با بيان 
این که تاکنون حدود 1٠ هزار تخت بيمارستانی را 
در تهران زیربــار کرونــا آوردیم، گفــت: در حال یک 
بررسی مجدد هستيم تا از ظرفيت تخت های ارتش 
و نيروهای مســلح و تامين اجتماعی نيز ظرف یکی 
دو روز آینده اســتفاده کنيم. حال اگــر در ادامه نياز 
شود، به ســمت برپایی بيمارســتان های صحرایی 
می رویم. دکتر نادر توکلی درباره وضعيت تخت های 
بستری کرونایی در تهران، گفت: تاکنون حدود 1٠ 
هزار تخت بيمارستانی را در تهران زیربار کرونا آوردیم 
و از این به بعد دیگر محدودیت مان شدید است. اکنون 
عمده برنامه ریزی ما  این است که با توجه به این که باید 
یک تناسبی در تخت های مختلف ایجاد کنيم، سراغ 
جاهایی مانند تامين اجتماعی و نيروهای مســلح  

برویم  و  ظرفيت تخت ها را افزایش دهيم.

 نظرسنجی جدید ایسپا مشخص کرد

 واتس اپ، اینستاگرام و تلگرام 
محبوب ترین  های ایرانی ها

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایــران )ایسپا( در 
ــام کــرد که  تازه ترین نتایج نظرسنجی خــود اع
71/۴درصد از افراد باالی 1۸ سال از پيام رسان 
با  اینستاگرام  و  می کنند  اســتــفــاده  ــس اپ  ــ وات
۵3/1درصد در رتبه دوم و تلگرام نيز با۴٠/۴درصد 
در رتبه سوم قرار دارد. همچنين ۸/۶درصد از افراد 
ــد از سروش  باالی 1۸ سال از روبيکا و ۵/1درص
استفاده می کنند. ایسپا اعام کرد که این نظرسنجی 
را در روزهای 1۶ تا ۲٠ تيرماه 1۴٠٠ در مقياس 
ملی و با شيوه تلفنی اجرا کرده است. جامعه آماری 
این نظرسنجی شهروندان 1۸ سال به باالی ساکن 
در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد 
نمونه آن 1۵۸۵ نفر بــوده اســت. این نظرسنجی 
ــد از  ــت:۵3/1درص ــاره اینستاگرام گفته اس درب
افراد باالی 1۸ سال کشور از اینستاگرام استفاده 
ــد  ــ مــی کــنــنــد.۵٠/9درصــد زنـــان و۵۵/۲درص
ــردان از اینستاگرام استفاده می کنند. ميزان  م
استفاده از اینستاگرام بين گروه های مختلف سنی 
و تحصيلی معنادار اســت. 7۵/9درصــد جوانان  
۲9 -1۸سال،۵۴/۸درصد افراد ۴9- 3٠سال 
و۲7/3درصــد افــراد باالی ۵٠ سال، گفته اند از 

اینستاگرام استفاده می کنند.   

شکست طرح آزادسازی نرخ پروازها
 سازمان هواپیمایی و کمیسیون عمران معتقدند استمرار قانون آزادسازی نرخ پروازها به دلیل اجرای ناموفق 

 و محقق نشدن اهداف آن، دیگر منتفی است و شورای عالی هواپیمایی باید درباره نرخ گذاری پروازها 

تصمیم گیری کند سخنگوی سازمان هواپیمایی در گفت و گو با خراسان درباره تصمیمات احتمالی جلسه امروز این شورا می گوید
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ميان 3. فرمان خودرو-راندمان- نفس سيگاری ۴. شهر ارگ-
مظهر دورویی ۵.توطئه-کمابيش ۶. موجود درازپای داستانی-
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نهج الباغه حضرت عــلــی)ع(- مخفف آتــش 11.تملق گو-

خاموشی 1۲.واحد پول مغولستان- دومين قاره کوچک جهان

  عمودی :  1. نيلوفر-شير ۲.یار کلنگ-سرشوی گياهی-
فوتباليست اسپانيایی3.درخت جدول-نوعی مدل بيوک-
تخم مرغ انگليسی ۴. خانه سنگ پشت-نوعی بيماری خطرناک-

وسيله دفاعی ۵.از گونه های سرو کوهی-از انواع ماشين سنگين 
۶. واحد پول عهد ساسانيان-رنگ-وسيله نخ ریسی 7. لطيفه-نی 
ميان تهی-دستگاه فشار ۸.  عامل بيماری-دردمند9. مقابل 

ضرر-جاد استالين- 
درخت تسبيح 1٠. 
ــس- ــک ــرع ــوی ب ــ مـ
اسيد آلی-کجاست 
11.هدهد -مقابل 
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ورزشـــــــــــی 1۲.
نه  صبحا - یمی قد

 نخورده

افقی:1.بيماری ميکروبی آفریقایی-مرتفع ترین آبشار قاره آسيا  ۲. آگاه- کليسای جامع 

صدراعظم ناصرالدین شاه ۴.عصب-ترس خودرو ۵.لوله افقی: 1. طحال- از ابزار فنی۲.حرکات صورت-حرف ربط-بانگ 3. اسب آذری- 
تنفسی- سرخ-تکرار حرف ۶.نوشته-شدآمد 7.دانش 
حرکت و نيرو-هوش ۸.مساوی-پسوند محافظت-دانه کش 
ــاران-ده 1٠. بازیگر سریال  بـــی آزار 9.کشت به اميد بـ
دلنوازان- آخرین یکان 11. ساح ویرانگر-عدد فوتبالی-

تصدیق 1۲.از خطوط خوشنویسی-مسابقه اتومبيلرانی

 عمودی:   1. آسمان-دلسرد-اساس ۲.غذای ایتاليایی-
عيد مسيحی 3.شهر فراری-صحرای عربستان-مهربانی 
۴. بسيار-مزه فلفل ۵.شرکت-خواربار فروش ۶.سال 
آذری-درون دهان-عقيده 7.ماده بيهوشی قدیمی-همراه 
آشغال-پاسخ مثبت ۸. زکات به هم ریخته-کپی 9. غنی-
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تست هوش:

  پاسخ گزینه )ج( است. برای به دست آوردن پاسخ باید اعداد اول و دوم هر سطر 
را در هم ضرب و سپس با عدد سوم همان سطر جمع کنيم. 

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

عددیاب
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هوش منطقی

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



فیلم جانی دپ بایکوت نشد

کمپانی ام جـــی ام اعــام کــرد قصد بایکوت فیلم 
»میناماتا« با بازی جانی دپ را ندارد و منتظر زمان 

مناسب برای اکران این فیلم است.
به گزارش صبا، در روزهای گذشته، اندرو لویتاس 
کارگردان فیلم »میناماتا« با بازی جانی دپ نامه ای 
خطاب به کمپانی »ام جی ام« منتشر کرد. در این نامه 
این کارگردان، استودیوی ام جی ام را بابت نمایش 
ندادن فیلم درام تاریخی »میناماتا« به این دلیل که 
جانی دپ بازیگر فیلم است، سرزنش کرد. ام جی ام 
در واکنش به این بیانیه، اعام کرد این گونه نیست که 
نمایش این فیلم لغو شده باشد و این کمپانی در انتظار 
تعیین تاریخ اکران برای این فیلم است. جانی دپ بعد 
از شکست در پرونده موسوم به افترای روزنامه »سان« 
که او را »حمله کننده به زن« خطاب کرده بود از سوی 

هالیوود مورد غضب قرار گرفته است.

سه گانه جدید »جن گیر« در راه است

کمپانی یونیورسال با تعیین بودجه ۴۰۰ میلیون 
دالری قصد دارد سه گانه جدیدی بر فیلم »جن گیر« 
بسازد. به گزارش مهر، یونیورسال با تعیین بودجه 
۴۰۰ میلیون دالری قصد دارد تا سه فیلم جدید 
»جن گیر« را در »پیکاک« که سرویس جدید استریم 
و اکران آناین این کمپانی است به نمایش درآورد. 
گفته شــده الــن برستاین بازیگر برنده اسکار که 
اولین بار در فیلم اصلی ۱۹۷۳ در آن بازی کرد، 
نقش خودش را به عنوان »کریس مک نیل« تکرار 
می کند. دیگر بازیگر این فیلم لسلی اودوم جونیور از 

»همیلتون« و »شبی در میامی« خواهد بود.
انتظار می رود اولین فیلم از سه گانه جدید »جن گیر« 
۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ اکران شود. درباره فیلم های بعدی 

توضیحی ارائه نشده است.

سینما و تلویزیون ۶

سینمای جهان

چهارشنبه  ۶ مرداد   1400
17  ذی الحجه 1442.شماره  2071۹

از  ــی  ــوزان ج جعفری  مسعود 
بنیاد فرهنگی  رئــیــس  ــوی  س
ــاس ۴ دهه  ــت فــتــح، بــه پ روایـ
سینمای  در  هــنــری  فعالیت 
انقاب مورد تجلیل قرار گرفته 
و لوح تقدیری منقوش به تصویر شهید سردار 

سلیمانی دریافت کرده است.

پژمان بازغی در سریال »خاتون« 
به کارگردانی تینا پاکروان بازی 
کرده و به زودی با این مجموعه 
در نمایش خانگی حضور خواهد 
داشت. او سریال کمدی »قبله 
عالم« ساخته حامد محمدی را نیز آماده انتشار 

دارد.

ــدی هــاشــمــی در ســریــال  ــه م
»شبکه مخفی زنان« اثر افشین 
هاشمی بازی کرده است. ژانر 
این سریال که در سکوت خبری 
ساخته می شود، کمدی است و 

گفته شده لیا حاتمی، سیامک انصاری و حمید 
فرخ نژاد نیز در آن حضور دارند.

بـــازی در فیلم  هــوتــن شکیبا 
کــوتــاه »ارفــــاق« ساخته رضا 
ــان رســانــد.  ــای ــه پ نــجــاتــی را ب
ســـیـــاوش چـــراغـــی پـــور دیــگــر 
بازیگر شناخته شده این فیلم 

کوتاه اســت. شکیبا ۳ فیلم »ابلق«، »تی تی« و 
»عامه پسند« را آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

مریا زارعی در سریال »نوبت 
لیلی« به کارگردانی روح ا... 
حجازی ایفای نقش کرده است. 
ایــن ســریــال قــصــه ای معمایی 
و عاشقانه دارد و قــرار است از 
پلتفرم نماوا منتشر شود. »نوبت لیلی« اکنون در 

مرحله تصویربرداری قرار دارد.

شـــهـــاب حــســیــنــی مــدیــریــت 
موسسه ای به نام »اندیشکده 
را  ــر«  ــن و ه فــرهــنــگ  مستقل 
برعهده گرفته است. هدف این 
موسسه، حمایت معنوی از فیلم 

سازان مستقل در دنیاست تا آثار آن ها معرفی و 
سپس منتشر شود.

 مائده کاشیان  

سریال »شوق پرواز« درباره زندگی شهید سرلشکر 
خلبان عباس بابایی، سال 88 به کارگردانی 
زنده یاد یدا... صمدی ساخته شد و این مجموعه 
که یکی از آخرین ساخته های مرحوم صمدی بود، 
به اثری ماندگار و خاطره انگیز در کارنامه او تبدیل 
شد. این سریال سال ۹۱ در برنامه »سین مثل 
سریال«، با رای مخاطبان به عنوان بهترین سریال 
دفاع مقدس در دهه 8۰ انتخاب شد. به بهانه 
بازپخش این سریال از شبکه آی فیلم، با عبدالرضا 
اکبری بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که یکی 

از بازیگران این مجموعه بود، گفت وگو کرده ایم.

در سریال »شوق پــرواز« ایفاگر نقش دایی 	 
شهید بابایی و پدر همسر این شهید بودید. برای 
نزدیک شدن به این نقش که مابه ازای واقعی 

دارد، چه کردید؟
این نقش جزو کاراکترهای اصلی نبود، آقای 
صمدی از من خواستند که در کارشان حضور 
داشته باشم و فرصت این را پیدا نکردم که متن را 
بخوانم. فقط می دانستم نقش دایی عباس بابایی 
است، یک فرد فرهنگی و منضبط که کارش را 
خیلی دوست دارد، مدیر یک دبیرستان است 
ــرورش »عــبــاس« در مقطع خاصی نقش  و در پ
تعیین کننده ای داشته. من این خصوصیات را از 

همسر آقای بابایی شنیده بودم.

به نظرتان سریال چه ویژگی هایی داشت که 	 
باعث شد مورد استقبال قرار بگیرد؟

قصه  »شوق پرواز« قصه شخصی بود که دوره ای از 
عمرش را صرف شغل خلبانی می کند و شهادت 
دراماتیک و تاثرانگیزی دارد. این شخصیت جزو 
کسانی بود که نقش تعیین کننده ای در زمان جنگ 
داشت. آقای فرهاد توحیدی زندگی نامه ایشان را 
بسیار خوب نوشته بودند و کار اجرای خوبی هم 
داشت. آقای صمدی با دلش روی این مجموعه کار 

کرد و به قول معروف کاری »دلی« بود.

فکر می کنید حضور ستاره ای مانند آقای 	 
شهاب حسینی، چقدر در موفقیت سریال 

تاثیرگذار بود؟
همه بازیگران خوب بودند، شاید بی انصافی شود 
که بخواهیم یک نفر را از دیگری جدا کنیم. همه 
بازیگران و عوامل در کنار یکدیگر تیمی را تشکیل 
می دهند که قصه ای را بیان کنند. فکر می کنم 

همه گروه در این کار نقش زیادی داشتند.

به تازگی سریال »صبح آخرین روز« درباره 	 
شهید شهریاری ساخته شد که برخالف »شوق 

پرواز« چندان دیده نشد. نظر شما چیست؟
وقتی همه عوامل قوی باشند و در کنار یکدیگر 
قرار بگیرند، کار محکم از آب درمی آید. در پشت 
صحنه »شوق پرواز« برای ساخت سریال، مشاوره 
خوبی انجام می شد، فیلم بــرداری آقای حسن 
پویا فوق العاده  بود. همه دوستان بسیار خوب کار 
کردند و به نظرم مدیریت کار، مدیریت حرفه ای و 

صمیمانه ای بود.

همکاری با زنده یاد یدا... صمدی برای شما 	 
چطور تجربه ای بود؟

بسیار عالی بود. ایشان برای من خاطره های بسیار 
خوبی به جا گذاشتند. ما پشت صحنه ارتباط 
خیلی خوب و نزدیکی داشتیم، در کارهای دیگری 
قرار بود با ایشان همکاری کنیم که نشد، اما در این 
سریال بازیگر را بسیار خوب توجیه و راهنمایی 

می کردند و نقش را برای او تشریح می کردند. 
بسیار آرامش داشتند، اهل هیاهو و جاروجنجال 

نبودند و تمرکز ایشان بیشتر بر اهداف شان بود.

چرا نسبت به گذشته در تلویزیون کم کار 	 
شده اید؟

یکی از علت هایش این است که فیلم نامه  های 
خوب نداریم. فیلم نامه ها بسیار تکراری و شبیه به 
یکدیگر شده اند. بعضا فیلم نامه هایی را می خوانم 
که مثا ۴ بار آن نقش را در کارهای دیگر هم 
بازی کردم و آن میل و کشش الزم را به کار ندارم. 
انگیزه ای الزم اســت که بازیگر کــاری را قبول 
کند، وقتی نباشد، نمی تواند بپذیرد. یکی دیگر 
از علت هایش این است که در بسیاری از کارها 
ــازی می کنم درگیر گرفتاری های مالی  ب که 
می شوم، نمی دانم این مشکل را کجا و چه کسی 
باید حل کند، این یکی از چیزهایی است که من 
را آزار می دهد. نه تنها من، بلکه اکثر دوستان 
از این مشکل رنج می برند. مدام پرداخت عقب 
می افتد و از آن جا به بعد فکر و ذهنمان به جای 
این که روی کار و نقش  متمرکز باشد، درگیر 
مسائل مالی می شود و مدام باید دنبال این ماجرا 
بدویم! این خیلی رنج آور است. اگر نقش و کاری را 
دوست داشته باشم، قطعا خودم هم دو برابر انرژی 

می گذارم و از تمام داشته هایم استفاده می کنم.

هم اکنون نقش خاصی هست که دوست 	 
داشته باشید بازی کنید؟

نه، االن دیگر چنین فرصتی وجود ندارد که من 
انتخاب کنم، چندان منطقی هم نیست که آدم 
از آرزوهایش بگوید، منتظر کار خوب هستیم. در 

بسیاری از آثار نقش های منفی بیشتر پرداخت 
می شود، خیلی خوب نوشته می شود و به همین 
دلیل تمایل آدم به نقش های منفی و خاکستری 
بیشتر اســت. نقش های مثبت خیلی شبیه به 
یکدیگر، یکدست و یکنواخت شده اند، هیچ اوج 
و فرودی ندارند و اکثرا تکراری هستند. به همین 
دلیل، گاهی احساس می کنم بازی کردن نقش 

منفی خیلی بهتر است.

اما کمتر در کارنامه تان نقش منفی داشته اید.	 
بله، ولی در سریال »پــرواز در حباب«، »روزهای 
اعتراض« و »اغما« نقش منفی بازی کردم. البته 
در تئاتر خیلی بیشتر امکان بازی در نقش های 
منفی و خاکستری وجود دارد، در سینما بیشتر بر 
حسب صورت و چهره، افراد را انتخاب می کنند. 
وقتی بازیگر در یکی از نقش های این چنینی جا 
می افتد دیگر همه می خواهند مدام همان نقش 

را بازی کنی.

ــاغ گــیــالس«، »پهلوانان نمی میرند« و 	  »ب
»تولدی دیگر« از آثار خاطره انگیز شما هستند 
که مردم دوست دارند، خود شما کدام نقش و 

کدام سریال را بیشتر دوست دارید؟
همه کارهایی که مردم پسندیدند، مسلما کارهایی 
بوده که بیشتر زحمت کشیده شده، بیشتر وقت 
گذاشتیم، بیشتر با نقش ارتباط برقرار کردیم، 
کار خوب بوده، کارگردان تاش خودش را کرده و 
همه این ها بسیار مهم است برای این که کاری در 
دوره خودش موثر واقع شود. هرکدام از کارهای 
پربیننده ام مانند آثاری که نام بردید، سریال هایی 

هستند که خود من هم دوست داشتم.

140025535
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یادداشت  گزارش

نتایج یک تحقیق نشان داد:

 مردم کتاب های کاغذی 
را ترجیح می دهند

نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که بیشتر 
ــراد بــزرگ ســال، به دالیــل متعدد، کتاب های  اف
کــاغــذی را بــه کــتــاب هــای الکترونیک ترجیح 
می دهند. به گزارش ایبنا، به نقل از »استادی فاند«، 
راحتی مطالعه و استفاده از کتاب های دیجیتالی 
ــای هوشمند و  ــی ه ــوش ــه روی تــبــلــت هــا، گ ک
دستگاه هایی نظیر »کیندل« به آن ها دسترسی 
ــم، بر کسی پوشیده نیست؛ اما نتیجه یک  داری
تحقیق جدید آشکار کرده است که بیشتر مردم، 
هنوز کتاب خواندن سنتی و کتاب های کاغذی 
را به کتاب های الکترونیکی ترجیح می دهند؛ 
پژوهشگران در این مطالعه که نتیجه آن به تازگی 
منتشر شده است، با همکاری سازمان بین المللی 
آکسفام، نظرات دوهزار پاسخ دهنده در انگلستان 
را، درباره کتاب های کاغذی و دیجیتالی بررسی 
کرده اند.  حدود نیمی از پاسخ دهندگان اعالم 
کرده اند که از ورق زدن فیزیکی کتاب ها لذت 
می برند و 42 درصــد نیز گفته اند دوســت دارند 
کتاب ها را در دستانشان لمس و احساس کنند. 
این در حالی است که 32 درصد نیز ادعا کرده اند 
وقتی کتاب کاغذی می خوانند، بیشتر در عمق 
داستان فرو می روند و درگیر آن می شوند و 16 
درصد نیز به این دلیل که خرید کتاب های کاغذی 
آن ها را به یاد کتابخانه می اندازد، آن را به کتاب های 
دیجیتالی ترجیح می دهند. نکته جالب توجه این 
است که بیش از 35 درصد از پاسخ دهندگان اقرار 
کرده اند به این دلیل به خرید کتاب های کاغذی 
روی می آورند که می توانند با قــراردادن  آن ها در 
کتابخانه، پس زمینه خوبی در مالقات ها و جلسات 
ــد!  آنالین در فضای پشت سرشان فراهم آورن
درمجموع تنها 16 درصد از افراد مورد تحقیق، 
خواندن کتاب های دیجیتال را ارجح دانسته  و 8 

درصد نیز طرفدار کتاب های صوتی بوده اند. 

پیامبراکرم)ص(   - حالجیان  حمیدرضا 
در بازگشت از حجه الوداع، در منزل غدیر 
از مرکب خود پیاده شد و همگان را به نزد 
خود فراخواند؛ فرمود کسانی که جلوتر رفته 
بودند، بازگردند و آن هایی که هنوز نرسیده 
بودند، خود را به غدیر برسانند و به سخنان 
پیامبرخدا)ص( گوش فرا دهند. در آن روز، 
فخر عالم خلقت، بر انبوهی از جهاز شتران 
ایستاد و دست پسرعمو و دامــادش علی)ع( 
را باال برد و فرمود: »من کنت مواله فهذا علی 
مــواله«؛ زین پس هرکه من موالیش هستم، 
علی نیز موالی اوست. هجدهم ذی الحجه، 
از آن روز به بعد، روز غدیر نامیده و جشن 
گرفته شد. خداوند آیه اکمال را در همین روز 
بر پیامبرش نازل فرمود: »َاْلیْوَم َأکَمْلُت َلکْم 
دیَنکْم َو َأْتَمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَمتی َو َرضیُت َلُکُم 
اْلِْسالَم دینًا؛ امروز دین شما را برایتان کامل 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را 
برای شما ]به عنوان[ آیین برگزیدم«. بررسی 
پیام غدیر و آن چه باید درباره آن بدانیم، یکی 
از مهم ترین و اصلی ترین آموزه های دینی و 
اعتقادی ماست و همان  چیزی است که برای 
برپایی تمدن نوین اسالمی، سخت نیازمندش 
هستیم. در آستانه فرا رسیدن عید والیت، 
عید غدیرخم و بــرای آگاهی بیشتر از پیام 
این عید بزرگ، با  حجت االسالم دکتر علی 
ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی و رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، 

به گفت وگو پرداختیم که درپی می آید.
چرا عید غدیر را عید اکمال   
ــه پیامی در غدیر  دیــن مــی نــامــنــد؟ چ
نهفته است که به آن چنین جایگاه مهمی 

می بخشد؟
مهم ترین مسئله جامعه بشری از دیرباز تا امروز 
و تا فرداها، مسئله  مدیریت این جامعه است؛ 
تمام جنگ ها و منازعاتی که وجود داشته یا 

دارد، بر سر این مقوله بسیار راهبردی است؛ 
این که حاکمیت و مدیریت جامعه انسانی، 
در سطح ملی، منطقه ای و... باید برعهده چه 
کسانی باشد و با چه ویژگی هایی انجام شود؟ 
اسالم به این مسئله مفصل پرداخته  است و 
در کانون مباحث اسالمی، مسئله والیــت و 
مدیریت جامعه قرار دارد که مصداق اصلی و 
عینی آن را می توان در واقعه غدیر پیدا کرد. 
درواقع عید غدیر، تنها برای مسلمانان حاوی 
جامعه  وسعت  به  پیامی  بلکه  نیست،  پیام 
بشری دارد. به همین دلیل، ضرورت دارد به 

این واقعه بزرگ و پیام آن، بیشتر توجه کنیم.
رســـول خـــدا)ص(، بــا معرفی   
جامعه  رهبر  عنوان  به  امیرمؤمنان)ع( 
اسالمی پس از پیامبر، چه پیامی  را منتقل 

کردند؟
ــا مــعــرفــی حــضــرت عــلــی)ع(  پــیــامــبــر)ص( ب
به عنوان رهبر جامعه اسالمی و عهده داری 
خودشان،  از  بعد  اسالمی  جامعه  مدیریت 
شاخصه هایی را که در حضرت علی)ع(  بود، 
تثبیت و تایید کردند؛ آن گونه که حتی امروز، با 
وجود فاصله ای بیش  از هزار و  چهارصد ساله 
از غدیر، پیام آن برای ما شیعیان و مسلمانان 
و  نیز دیگر آحاد بشر فارغ از هر دین و مذهب و 

جغرافیا، کاربردی و قابل  تأمل و شناخت است.
با استفاده از الگوی پیام غدیر،   
چه چارچوبی می توان برای ارزش گذاری 

حاکمیت در نظر گرفت؟
ــوب ارزشـــی حاکمیت جــامــعــه، اواًل  ــارچ چ
باید مبتنی بر آگاهی و معرفت باشد و ثانیًا، 
مبتنی بر عدالت و مجاهدت؛ یعنی مدیران 
جــوامــع، باید بــرای خطراتی کــه در جامعه 
پیش می آید، سینه سپر و از جامعه خودشان 
دفاع کنند. ثالثًا، چارچوب ارزشی حاکمیت 
آزادی  بر  مبتنی  باید  غدیر،  الگوی  طبق  بر 
ــی ای کــه در آن، منطق و  ــش ــدی بــاشــد؛ آزادان
کند.  پیدا  بسط  جامعه  در  بتواند  عقالنیت 
به خدای  ایمان عمیق  بر  باید مبتنی  رابعًا، 
متعال و ارزش های الهی باشد که در تعامالت 
اجتماعی، منافع شخصی یا منافع جناحی یا 
قدرت طلبی، نتواند بر ارزش ها غلبه پیدا کند. 
بنابراین می بینید که بحث غدیر، فقط یک بحث 
مذهبی یا یک بحث خاص تاریخی نیست، بلکه 
یک الگو سازی و یک تعیین جهت است برای 
تعیین مدیریت جوامع بشری؛ همان مسئله ای 

که امروز در جهان با آن مواجه هستیم.
ــا و  ــن ارزش هـ ــ ــه ای تــوجــه بـ  
شاخصه هایی که به آن ها اشاره کردید، 

چطور می تواند برای ما راهگشا باشد؟
امــروز رقابت بر سر قــدرت، بین قدرت های 
ــدرت در جبهه  ــزرگ و انحصارطلبی در ق ب
استکبار جهانی، برای همه مردم دنیا روشن 
شده است؛ این که چقدر منافع ملت ها دارد 
فــدای این رقابت و انحصارطلبی می شود، 
چقدر جنگ و خــون ریــزی و لگدمال کردن 
عزت جوامع مختلف اتفاق می افتد؛ این ها 
شاخصه های  به  توجه  عــدم  همین  به خاطر 
راهــبــردی و مدیریت جامعه بشری اســت. 
همین مقدار که ما مسئله غدیر را از این زاویه 
ــل برای  ــه راه ح نگاه کنیم، می تواند به ارائ
منتهی  بشری  جامعه  بحران ساز  مشکالت 
شود و صرف نظر از ابعاد معنوی غدیر و مقامات 
معنوی حضرت امیر)ع(،  ُبعد اجتماعی و ُبعد 
حاکمیتی و سیاسی غدیر بسیار بسیار مهم 

است.
به طور خاص برای ما به عنوان   
یک جامعه شیعه، با شاخصه های هویتی 
که داریم، واقعه غدیر چگونه می تواند ما را 
در رسیدن به اهداف عالی مان کمک کند؟
برای ما هم به عنوان جامعه انقالبی، مسلمان 
و شیعه که در خط مقدم مقابله با استکبار 
قرار داریم، مکتب غدیر می تواند از منطق ما 
پشتیبانی کند و از این جهت که در شکل گیری 
تمدن نوین اسالمی، بتوانیم نقد تمدن امروز را 
به گونه ای منطقی و کاماًل با ادله علمی انجام 
بدهیم، غدیر برای ما بسیار پشتوانه مهمی 
اســت. از برکات وجــود مقدس پیامبر)ص( 
و حضرت امــیــر)ع(  همین اســت کــه چنین 
سرمایه ای را که پایه فکری و معنوی و اجتماعی 
ــه کردند تا  عظیمی محسوب می شود، ارائ
همواره بتواند سرمشق ما و دیگران باشد؛ 
درحقیقت می شود گفت که عید غدیر، مسیر 
درستی را که باید به سمت اصالح وضعیت 
کنونی جهان پیموده شود، روشن می کند؛ 
همان مسیری که می تواند به ایجاد تمدن نوین 
اسالمی ختم شود. برای همه آزاداندیشان و 
روشنفکران دغدغه مند و عالمان متعهد و همه 
کسانی که دلسوز سرنوشت بشر هستند، پیام 

غدیر راهگشا و انگیزه بخش است.

چند کتاب برای بیشتر 
دانستن از »غدیر«

دکتر مهدی مجتهدی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

امـــروزه با توسعه علوم 
در حوزه های مختلف، 
ــه پــژوهــش هــای  نــیــاز ب
دقیق در هر موضوعی 
و مطالعه پژوهش های 
امـــری  آن،  پــیــشــیــن 
ــت. از این  ضـــروری اس
رو، وجود کتابخانه های 
تخصصی، نعمت بزرگی 

ــرای پژوهشگران محسوب مــی شــود. در عرصه  ب
مطالعات مربوط به غدیر و تحلیل تاریخی و اعتقادی 
آن نیز، محتاج به تأسیس و گسترش چنین مراکزی 
هستیم. خوشبختانه در این زمینه، آثار مختلفی به 
زبان های گوناگون منتشر شده است که می تواند 
برای عالقه مندان و محققان راهگشا باشد. کتاب ها و 
آثار مربوط به حوزه غدیر، اغلب به زبان عربی و فارسی 
نوشته شــده اســت. هرچند، همان طور که اشــاره 
شد، به زبان های دیگر هم می توان در این موضوع، 
کتاب های ارزشمندی را یافت. یکی از کتاب های 
شاخص در این زمینه، کتاب »نور االمیر فی تثبیت 
الغدیر« اثر امیر تقدمی معصومی است. می دانیم 
که متن خطبه غدیر که تقریبا متن مفصلی است، 
در برخی منابع، به این شکل وجود ندارد. آقای امیر 
معصومی، با تقطیع متن خطبه غدیر پیامبرخدا)ص( 
و جست وجوی آن هــا در منابع مختلف اسالمی، 
مضامین خطبه غدیر را در منابع سایر مذاهب اسالمی 
ــع، اثبات کــرده که مضامین  کاویده اســت. در واق
سخنان پیامبر)ص(، در خطبه غدیر، در منابع دیگر 
مذاهب اسالمی، به غیر از شیعیان نیز، وجود دارد. 
کتاب دیگری که به تازگی و در این زمینه منتشر شده، 
ــروش آفتاب«، اثر سیدحسین حسینی  کتاب »س
است که به شرح خطبه غدیر در شش جلد پرداخته 
است و برای عالقه مندان بسیار مفید است؛ مفید از 
این جهت که در این کتاب برای نخستین بار شرح 
مفصلی بر خطبه غدیر رسول خدا)ص(، با زبانی ساده 
و روان نوشته شده است. کتاب دیگری که به تازگی 
در دسترس عالقه مندان قرار گرفته، مجموعه 26 
جلدی، با عنوان »دانشنامه غدیر«، اثر حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا شریفی است که در آن تالش 
شده به مباحث مختلف، بر اساس ترتیب حروف الفبا 

پرداخته شود. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

برقدرغدیراینسخنازغیبرسیدهاست
کاملشدهدین،عیدتوالیامیر)ع(است

گفت وگوی خراسان با حجت االسالم دکتر ذوعلم،استاد دانشگاه درباره نقش بی بدیل پیام غدیر در ایجاد تمدن نوین اسالمی
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در امتداد تاریکی

مردم نخوانند، مسئوالن اشک بریزند

راز عجیب کوله پشتی!

اختصاصی خراسان

نقشه شوم مرد عاشق پیشه!

او چنان نقش یک مرد عاشق پیشه را به زیبایی 
بازی کرد که من نفهمیدم در دام شیادی حیله گر 
افتاده ام اما روزی متوجه نقشه شوم آن مرد حقه باز 
شدم که دیگر همه سرمایه ام را از دست داده بودم 
و ... زن 33ساله که با چشمانی اشک بار دست به 
دامان قانون آویخته بود تا راهی برای حل مشکلش 
بیابد، در حالی که بیان می کرد از نگاه کردن به 
چشمان مادرم شرم دارم، درباره سرگذشت تاسف 
بار خود به کارشناس اجتماعی کالنتری نجفی 
مشهد گفت: 14سال بیشتر نداشتم که پدرم را 
به خاطر بیماری سرطان از دست دادم و به همین 
خاطر دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم. از آن روز 
به بعد مادرم در خانه های مردم کارگری می کرد تا 

من و خواهر و برادرانم را سر و سامان دهد. 
ــود خواهر  خــالصــه بــا هــر سختی و مشقتی ب
و برادرانم ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت 
خودشان رفتند. با آن که مادرم تالش می کرد 
تا حداقل امکانات رفاهی را فراهم کند ولی من 
همواره از کمبود محبت پدری زجر می کشیدم تا 
این که باالخره در 25سالگی با »سهراب« ازدواج  
کردم اما مدتی بعد متوجه شدم که همسرم به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد، چرا که مدام مرا کتک 
می زد و تحقیرم می کرد. اختالفات من و سهراب 
به جایی رسید که دیگر نمی توانستم لحظه ای 
در کنار او زندگی کنم، به همین دلیل مهریه ام را 
بخشیدم و تنها طالهایی را با خودم بردم که در 
جشن عقدکنان و مراسم عروسی هدیه گرفته بودم 
ولی بعد از طالق دچار افسردگی های روحی و 
روانی شدیدی شدم تا حدی که زیر نظر متخصص 
روان پزشکی قرار گرفتم و انواع داروها را مصرف 
می کردم. وضعیت روحی ام هر روز بدتر می شد 
تا این که یک ماه قبل و برای ادامه درمان به همراه 
مــادرم عازم تهران شدیم. هنگامی که در مرکز 
پزشکی مشغول انجام امور درمانی بــودم، مرد 
40ساله ای در کنارم قرار گرفت تا برای سریع تر 
انجام شدن کارهایم به من کمک کند. من هم در 
همین مدت کوتاه آشنایی به درد دل با او پرداختم 
و سیر تا پیاز زندگی ام را برایش بازگو کردم. آن 
مرد که خود را »نیما« معرفی می کرد، مدعی شد از 
همسرش طالق گرفته و قصد ازدواج مجدد دارد.

خالصه این آشنایی و گفت وگوها در حالی به رد و 

بدل کردن شماره تلفن انجامید که او به شدت به 
من ابراز عالقه می کرد و خود را دلباخته من نشان 
می داد. هنوز یک هفته از بازگشت ما به مشهد 
نگذشته بود که نیما برای دیدار من به مشهد آمد 
اما مادرم که احساس می کرد نیما کاسه ای زیر 
نیم کاسه دارد، مخالف دیدارهای حضوری من 
بود و اعتقاد داشــت ازدواج با آن مرد ناشناس 
فرجام خوشی ندارد، ولی من که به حرف های 
نیما اعتماد کرده بودم، به درخواست هایش برای 
گفت و گوهای حضوری پاسخ مثبت می دادم.  
باالخره در یکی از این دیدارها او را به منزلم دعوت 
کردم و حتی ماجرای بیماری ام را با او در میان 
گذاشتم، با وجود این نیما که خود را عاشق من 
نشان می داد مدعی بود به چیزی جز ازدواج با 
من نمی اندیشد. خالصه یک هفته بعد من به 
عقد موقت نیما در آمدم و او در خانه ما ساکن شد. 
مادرم با همان درآمد کارگری هزینه ها و مخارج 
او را تامین می کرد و من هم نقشه های گوناگونی 
را برای یک زندگی شیرین می کشیدم تا این که 
او از من خواست طالهایم را بفروشم تا بتوانیم 
خانه ای را برای آغاز زندگی مشترک رهن کنیم. 
من هم با خوشحالی همه طالهایم را فروختم 
و مبلغ 36میلیون تومان را به حساب نیما واریز 
کردم ولی از روز بعد اخالق و رفتار او به کلی تغییر 
کرد، به گونه ای که آشکارا دروغ می گفت و دیگر 
توجهی به من نداشت. در همین روزها بود که به 
طور اتفاقی کارت ملی او را پیدا کردم و تازه متوجه 
شدم که نیما حتی هویت اصلی خود را از من پنهان 
کرده است. وقتی ماجرا را برایش بازگو کردم او به 
طور ناگهانی به مکان نامعلومی رفت، در حالی که 
من فقط یک شماره تلفن اعتباری از او داشتم. او 
بار اول با وعده و وعیدهای واهی مرا امیدوار کرد 
که به زندگی مشترک باز می گردد اما بعد از آن 
دیگر گوشی تلفن را خاموش کرد و پاسخم را نداد. 
حاال نه تنها آبرویم رفته است و همه سرمایه ام را از 
دست داده ام بلکه از نگاه کردن به چشمان مادرم 

شرم دارم و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از 
سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس کالنتری 
نجفی( تالش پلیس برای شناسایی مخفیگاه 

این کالهبردار عاشق پیشه آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

جنایت با سنگ خیانت 
سجادپور- مــرد غریبه ای که با همدستی 
زن خیانتکار، شوهر او را با ضربات سنگ به 
قتل رسانده بــود، روز گذشته با هوشیاری 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی دستگیر شد و راز این جنایت هولناک 
را فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
صبح روز گذشته جسد مردی حدود 45 ساله 
در جاده روستایی اطراف بهشت رضوان مشهد 

کشف شد که آثار ضربات با جسم سخت بر سر 
وی نمایان بود. دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد در محل کشف جسد، بررسی ها آغاز 
و مشخص شد که مرد مذکور در محل دیگری 
به قتل رسیده و جسد وی توسط فرد یا افرادی 

در محل کشف رها شده است.
ــالش کــارآگــاهــان اداره  ــود کــه ت ــن گونه ب ای
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور 

دستورات محرمانه ای از سوی قاضی »محمود 
ــرای شناسایی هویت مقتول  ب راد«  عارفی 
و دستگیری عامل یا عامالن جنایت ادامــه 
یافت تا این که چند ساعت بعد گروه ویژه ای 
از کارآگاهان با راهنمایی های مقام قضایی 
موفق شدند مرد غریبه ای را دستگیر کنند که 
با همدستی همسر مقتول مرتکب این جنایت 

وحشتناک شده بودند.

به گزارش خراسان، مرد مذکور اعتراف کرد 
شوهر 45 ساله زن جوان را پس از خوراندن 
قرص های خواب آور و با وارد آوردن ضربات 
سنگ به ناحیه سر، کشته اندو سپس جسد او 
را به محل کشف انتقال داده است. بررسی 
های بیشتر درباره ابعاد دیگر این ماجرا زیرنظر 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 

آگاهی( ادامه دارد. 

بازسازی صحنه برادرکشی در مرداب اعتیاد! 
ساجدی- مرد تبعه خارجی که بــرادرش را برای 
رهایی از چنگال اعتیاد به »طناب« بسته بود، روز 
گذشته درحالی صحنه جنایت را   بازسازی  کرد 
که   یکی از همدستانش به تناقض گویی پرداخت. 
به گزارش خراسان، یکم تیر گذشته، مرگ جوان 

افغانستانی در خیابان شهید نبی زاده مشهد به 
ماموران گزارش شد که بررسی ها نشان داد برادر 
مقتول او را با طناب بسته بود تا اعتیادش را ترک کند 
اما در همین حال جوان افغانستانی به خاطر پیچیده 

شدن طناب به دور گردنش جان باخته  بود. 

سجادپور- موتورسواری که مورد ظن نیروهای 
گشت انتظامی قرار گرفته بود، پس از انتقال به 
کالنتری سپاد مشهد، راز عجیب کوله پشتی 
را فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
چند روز قبل ماموران گشت کالنتری سپاد 
هنگام انجام وظیفه در حــوزه استحفاظی، به 
رفتارهای موتورسواری مشکوک شدند که کوله 
پشتی بزرگی را بر دوش داشت. ماموران که او 
را به طور غیرمحسوس زیرنظر گرفته بودند، هر 
لحظه بیشتر به حرکات اضطراب آمیز او ظن 
می بردند چرا که احتمال می دادند، موتورسوار 
مذکور درحال جابه جایی مواد مخدر باشد. به 
همین دلیل ماموران به او نزدیک شدند و مدارک 
موتورسیکلت را درخواست کردند اما موتورسوار 
که کاله کاسکت بزرگی بر سر داشــت، تالش 
می کرد تا حد امکان کمتر سخن بگوید به این 
دلیل فقط به گفتن کلمه »ندارم« اکتفا کرد. این 
رفتارها در حالی شک ماموران را بیشتر کرد که 
درون کوله پشتی موتورسوار فقط مقدار زیادی 
پارچه کهنه بود. به گزارش خراسان، حاال دیگر 
فرضیه سرقت موتورسیکلت بدون مدارک هم 
به دیگر احتماالت پلیسی افــزوده شده بود که 
آن ها به ناچار وی را برای بررسی های بیشتر 
به کالنتری هدایت کردند. با آن که هوای گرم 
تابستان، شرایط تحمل ناپذیری را ایجاد کرده 
بود اما موتورسوار کاله کاسکت را حتی درون اتاق 
اطالعات کالنتری هم از سرش برنمی داشت و 

باز هم سعی می کرد بیشتر با ایما و اشاره سخن 
بگوید. در این هنگام افسر اطالعات کالنتری از 
او خواست کاله کاسکت را از سرش بردارد و به 
سواالت پلیس به درستی پاسخ دهد اما ناگهان 

صــحــنــه عــجــیــبــی 
ــورد کــه همه  رقــم خ
نیروهای پلیس مات 
ماندند.  مبهوت  و 
زمانی که موتورسوار 
ــان شـــک و  ــیـ در مـ
تردید کاله کاسکت 
را بــرداشــت، مقنعه 
نمایان  او  مشکی 
که  ــد  ش مشخص  و 
مــوتــورســوار مذکور 
ــدود  ــی ح ــوان زن ج
30 ساله است. او که 
بغض غریبی گلویش 

را می فشرد درباره این ماجرا گفت: 16 ساله بودم 
که سر سفره عقد نشستم و با همسرم که کارگر 
ساختمانی بود زندگی شیرینی را آغاز کردم اما 
مدتی بعد پدرم را به دلیل ابتال به یک بیماری از 
دست دادم. او اگرچه با کارگری و زحمت کشی، 
مخارج زندگی را تامین می کرد اما نیازی به 
فرزندانش نداشت و به هر طریق ممکن مخارج 
زندگی و مادرم را می پرداخت با این حال بعد 
از مرگ پدر، شوهر من  به مادرم نیز از نظر مالی 

کمک می کرد ولی از بخت بد من و در حالی که 
صاحب دو فرزند کوچک بودم، همسرم از باالی 
ساختمان درحال احداث سقوط کرد و از  دنیا 
رفت. من دیگر بی کس و بی پناه شدم به طوری 
که نمی توانستم 
اجـــاره خانه ام را 
بپردازم. به همین 
دلیل لوازم منزلم 
ــردم و  را جمع کـ
ــادرم رفتم  ــزد مـ ن
اما از شدت شرم 
ــی تــوانــســتــم  ــم ن
به چهره رنجور و 
بیمار مــادرم نگاه 
کــنــم! مــن فرزند 
ــواده  ــان بـــزرگ خ
بـــودم و کــارگــری 
در منازل مردم نیز 
پاسخ گوی نیازهای مادی خانواده ام نبود. در 
این شرایط چشمم به تنها دارایی باقی مانده از 
همسر مرحومم افتاد. موتورسیکلت او را تمیز 
کردم و تصمیم به مسافرکشی گرفتم. برای آن 
که مسائل شرعی را رعایت کنم مجبور شدم لباس 
های بیشتری بپوشم! یک کوله پشتی بزرگ هم 
تهیه کردم و درون آن پارچه های کهنه ریختم تا 
از تماس نامحرم دور بمانم. کاله کاسکت را هم 
روی سرم گذاشتم و خیلی تمرین می کردم تا 

با مسافران صحبت نکنم چرا که خیلی زود لو 
می رفتم. خالصه به این ترتیب روزی 80 هزار 
تومان کار می کردم تا مادرم را خوشحال ببینم. 
او نمی دانست من با موتور مسافرکشی می کنم 
ولی زمانی که داروهایش را می گرفتم لبخندی 
می زد که  دنیا را به فراموشی می سپردم. اگرچه 
این مبلغ برای هزینه های فرزندان و خواهر و 
برادرانم کافی نبود ولی هر روز خدا را شکر می 
کردم که نان حالل سر سفره می برم و مادرم را 
شاد می کنم! با این حال امروز که توسط پلیس 
به کالنتری هدایت شــدم، از چشمان مــادرم 
خجالت می کشم اگرچه فرزندانم نیز چشم 
به در دوخته اند تا با شکالتی طعم عشق مادر 
را بچشند و ... هنوز سخنان این زن جــوان به 
پایان نرسیده بود که اشک از چشمان رئیس 
اطالعات کالنتری سرازیر شد. او به آرامی و به 
بهانه بازرسی کوله پشتی مبلغ 80 هزار تومان 
را درون آن گذاشت و سپس با هماهنگی قاضی 
»فرهمندنیا« موتورسیکلت زن جوان را تحویل 
داد تا او به دنبال شغلی بــرود که منع قانونی 
نداشته باشد و ... آن لحظه بود که با خود گفتم 
آیا مسئوالن هم با درد و رنج آشنا هستند؟ آیا قلب 
آن ها، گهگاه در تاریکی های احساسات مدفون 
می شود؟ آیا این صحنه های دردناک را می بینند 
و فقط اشک می ریزند؟!  خالصه این ماجرا را 
نگاشتم  نه این که فقط مردم بخوانند برای آن که 

مسئوالن بدانند و اشک بریزند!
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 پرداخت حقوق های نجومی
 در مناطق آزاد

فارس - بررسی خالص دریافتی برخی مدیران 
ویــژه  و  آزاد  مناطق  عالی  ــورای  شـ دبیرخانه 
اقتصادی نشان می دهد حداقل ۹ نفر از آن ها 
بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال 
دریافتی  حتی  و  داشته اند  دریافتی   ۱۴۰۰
سه نفر از افراد مذکور باالی 5۰ میلیون تومان 
در مــاه اســـت. در حــالــی کــه حــداکــثــر حقوق 
ــی و  ــرای ناخالص مسئوالن دســتــگــاه هــای اج
مشموالن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه 
باید ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان باشد در دبیرخانه 
شورا و مدیران عامل مناطق بیش از این رقم به 

صورت خالص دریافتی پرداخت شده است.

 فروش یواشکی پژو ۲008 
توسط ایران خودرو؟!

اقتصاد نیوز - اطالعات مالی منتشر شده از 
سوی ایران خودرو برای تیر ماه نشان می دهد 
پژو ۲۰۰8 با تیراژ ۱۰۳ دستگاهی، به خط تولید 
این شرکت برگشته و قیمت کارخانه ای آن نیز 
۷۱۲ میلیون تومان در ماه گذشته بوده است. 
این در حالی است که آخرین بار این محصول 
پسابرجامی در دی ۹۹ در خطوط تولید این 
خودروساز دیده شده بود. بررسی ها نشان می 
دهد ایران خودرو برای فروش این تعداد خودرو 
در تیر هیچ فراخوان،طرح فروش یا اطالعیه ای 
صادر نکرده است.  به بیان ساده، ایران خودرو 
این تعداد پژو ۲۰۰8 را بدون اعالم قبلی فروخته 
است و مشخص نیست این خودروها به چه کسی 
و در چه قالبی تحویل شده است. به ظاهر این 

خودروی برجامی یواشکی فروش رفته است.

احتمال افزایش قیمت الستیک 
در شهریور ماه

تسنیم- سخنگوی انجمن تایر با بیان این که در 
بخش تایر تولیدکنندگان با دستگاه های مختلفی 
کار می کنند که با قطعی برق زیان  بسیاری به 
آن ها وارد شــده است،اظهار کــرد: با توجه به 
امسال  شهریور  در  احتماالً  تولید  هزینه های 

افزایش قیمت در تایر اجرایی شود.

بازار خبر
نرخ ارز 
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هشدار صریح همتی به افزایش 
تورم و کمبود کاالهای اساسی 

رئیس کل سابق بانک مرکزی درخصوص روند 
انتشار پول  پرقدرت در چهار ماه ابتدای امسال 
اظهار نگرانی و اعــالم کــرده که چنان چه این 
روند به سرعت تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با 
ابراز نگرانی از تاثیر عمیق برخی بی عملی ها در 
تیم اقتصادی دولت، بخشی از نکات و هشدارها 
درباره  وضع اقتصادی کشور را منتشر کرده که 
به گفته او پیشتر آن ها را به صــورت خصوصی 
به دولتمردان ارائــه داده، اما تغییری در رویه 
تصمیمات اقتصادی دولت مشاهده نکرده است.
وی روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی 
امسال را بسیار نگران کننده خوانده که اگر  به 
سرعت تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. 
دلیل این رشد به بیان او، عمدتًا به استقراض 
بی رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه 
هایی بر می گردد که چشم اندازی برای تسویه 

آن ها وجود ندارد.
همتی روند فروش اوراق بدهی از سوی دولت را 
که تنها راه تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه 
است و برآوردها نشان می داد باید در چهار ماه 
ابتدایی امسال هر ماه به رقم ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برسد بسیار کم و حدود ۴۹6۰ میلیارد 
تومان بیان کرده است. این در حالی است که 
میزان فــروش اوراق در چهار ماه نخست سال 
گذشته، حدود ۴۲ هزار و 6۱5 میلیارد تومان 
بوده است. وی با انتقاد از تعلل و جدی گرفته 
نشدن این موضوع ، آن را منجر به فشار بر بانک 

مرکزی و انتشار پول پرقدرت دانسته است.
همتی در نکته ای دیگر با اشاره به افزایش 6۰ 
تا ۱۰۰ درصــدی قیمت بین المللی کاالهای 
اساسی به خصوص نهاده هــای کــشــاورزی به 
دلیل کرونا، هشت میلیارد دالر منابع تعیین 
شده در بودجه برای این بخش را ناکافی  دانسته 
و گفته است که این مسئله عــالوه بر فساد ارز 
ترجیحی، موجب کمبود کاال در کشور خواهد 
شد. وی خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر 
تامین ارز ۴۲۰۰ برای کاالهای اساسی و نیز 
تامین کاالهای بسیار ضروری کشور و مردم با 
منابع صادرات غیر نفتی به نرخ بازار ثانویه برای 

جلوگیری از کمبود در کشور شده است.

گزارش خبری

رئیس مجلس در راس هیئتی از نمایندگان 
برای توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه 
ــادرات کشورمان به سوریه، به  و افزایش ص
دمشق سفر کرد. سفری که با توجه به زمینه 
های اقتصادی پیش رو برای بازسازی سوریه 
پس از جنگ هشت ساله در این کشور، اهمیت 
فراوانی دارد و می تواند زمینه ساز افزایش 
سهم بسیار اندک ایران از این بازار رو به رشد 
باشد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر 
با مقامات  ایــن سفر  محمدباقر قالیباف در 
ارشد  سوریه و نیز تجار و فعاالن اقتصادی دو 
کشور دیدار خواهد کرد و به صورت ویژه پیگیر 

اهداف اقتصادی و تجاری خواهد بود.

اصرار بر دیپلماسی اقتصادی	 
ــژه همکاری های  ــورت وی در ایــن سفر به ص
راهبردی از جمله توافق های اقتصادی بین 
ایران و سوریه و گشایش مسیرهای جدید برای 
تجار و صنایع ایرانی بررسی می شود.پس از آن 
که در سال های گذشته همه تمرکز دستگاه 
دیپلماسی کشور معطوف به مذاکره با غرب بود 
و از سایر توان دیپلماسی از جمله دیپلماسی 
اقتصادی غفلت شده بود، به نظر می رسد در 
دیپلماسی  تقویت  باید  خارجی  دیپلماسی 
اقتصادی  در دستور کار قرار گیرد و سفر دکتر 
قالیباف در راستای تحقق اهداف دیپلماسی 
اقتصادی کشور است.در همین خصوص یکی 
از پیشنهادهای جدی دکتر قالیباف توسعه 
دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، 
تغییر نام و کارکرد این وزارتخانه به »وزارت امور 

خارجه و تجارت امور بین الملل« است.

جایی که رقبا زودتر رفته اند و بیشتر از 	 
منافع آن بهره مند شده اند

درحالی که رئیس مجلس شورای اسالمی بلند 
پایه ترین مسئول ایرانی است که بعد از بحران 
سوریه به این کشور سفر می کند، پیش از این 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، وزیر 

کشور ترکیه برای چهارمین بار طی دو سال 
اخیر و وزیر کشور چین برای عقد قراردادهای 
تجاری به سوریه سفر کرده اند. روز گذشته 
نیز فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به این 
کشور سفر کــرده است که همه این اتفاقات 
نشان دهنده تالش کشورهای مختلف برای 
استفاده از دوران پسا بحران سوریه و کسب 
منافع اقتصادی است. بر اساس گزارش واحد 
مرکزی خبر، طبق آمار گمرک ، صادرات فعلی 
ایران به کشور سوریه حدود یک میلیارد دالر 
است  این در حالی است که در شش یا هفت 
ســال گذشته صـــادرات ترکیه بیشتر از ۱۴ 

میلیارد دالر بوده است.

نزدیک ترین منطقه بــرای ورود به بازار 	 
اروپا

قالیباف قبل از سفر در گفت و گویی کوتاه 
اظهار کرد: موقعیت سوریه برای تجارت کشور 
ما یک فرصت استثنایی است چرا که نزدیک 
ــا و  ترین منطقه بــرای ورود به بــازارهــای اروپ
دریای مدیترانه  است و همچنین برای استفاده 
از ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، گردشگری 
و نیز همکاری های نفتی فرصت های زیادی 
ایجاد می کند؛ امیدوارم این سفر سرآغاز خوبی 
بــرای روابــط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

باشد.رئیس مجلس همچنین در بدو ورود به 
فرودگاه دمشق و در نشست خبری مشترک 
با حموده صباغ، رئیس مجلس سوریه با بیان 
این که الزم می دانم در بدو ورود موفقیت مردم 
سوریه را بــرای شرکت در انتخابات و تاکید 
آن ها بر این که عالقه مند به حفظ و تثبیت 
کشورشان هستند تبریک بگویم،خاطر نشان 
کرد: مطمئن هستم که همه در جبهه مقاومت 

از این پیروزی در انتخابات خوشحال هستند.
قالیباف بــا بیان ایــن کــه تــوافــق نامه جامع 
همکاری هــای بین دو کشور در حــال تهیه 
است، ابراز امیدواری کرد که این توافق نامه 
در پارلمان های دو کشور در فرصت مناسب 
تصویب و توسط دولت ها اجرایی شود تا تجار، 
بازرگانان و فعاالن اقتصادی دو کشور بتوانند از 
ظرفیت های ایجاد شده برای بازسازی سوریه 
و ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری 

استفاده کنند.

فرصت هــای سرمایه گـــذاری ایـــران در 	 
سوریه در آستانه از دست رفتن

ــزاری فـــارس در  ــرگ ــب آذر ســـال گــذشــتــه خ
گزارشی اعالم کرد: دولت سوریه تالش کرد 
تا برای جبران حمایت های ایــران در دوران 
بحران داخلی این کشور، در دوره بازسازی، 

را در  ــران  ای اقتصادی  سرمایه گذاری های 
اولویت قرار دهد. از همین رو در دوره بازسازی، 
امتیازهای اقتصادی زیادی به ایران از جمله 
سرمایه گذاری در بخش های سودآور اقتصاد 
خود مانند نفت و گاز، معادن و مدیریت بندر 
اعطا کرده است ولی در صورت تــداوم تعلل 
ایران در استفاده از این امتیازها، احتماال این 
دولت چاره ای جز جایگزینی طرف های دیگر 
با ایران نداشته باشد.مهم ترین این امتیازات 
شامل واگذاری مدیریت بندر الذقیه به  عنوان 
اولین و بزرگ ترین بندر سوریه بدون برگزاری 
مناقصه و در قالب توافق سال ۲۰۱5، ساخت و 
بازسازی چند نیروگاه برق در سوریه، واگذاری 
هزار هکتار زمین برای ساخت مخازن نفت 
و گــاز در ایــن کشور، قـــرارداد اکتشاف نفت 
ــع در شــرق ســوریــه، امتیاز  در البوکمال واق
بهره برداری از معادن فسفات الشرقیه و سهم 
۲۷ درصدی ایران از بهره برداری از این معادن 
است.بر اساس این گزارش، این امتیازات به 
ایران اعطا شد تا بتواند با سرمایه گذاری در 
این بخش ها عالوه بر کسب منافع اقتصادی، 
کند. تأمین   نیز  را  ســوریــه  کشور  نیازهای 
درواقع، دولت سوریه در تمام بخش های مهم 
اقتصادی این کشور، فرصت های انحصاری 
به ایران اعطا کرد که هم اکنون به دلیل تعلل 
در  خصوصی  بخش  نیز  و  مربوط  نهادهای 
حال از بین رفتن است.به گفته مدیر کل دفتر 
عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، 
در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ از ایران حدود ۱۰۴ 
میلیون دالر صادرات به سوریه انجام شده که 
به گفته وی، براساس برنامه سه ساله برای 
توسعه صادرات ایران به سوریه قرار است حجم 
مبادالت تجاری ایران و سوریه تا سال ۱۴۰۲ 
به ۱.5 میلیارد دالر برسد. با این حال باید 
منتظر ماند تا با پیگیری های رئیس مجلس 
و عزم بیشتر برای توسعه روابط اقتصادی با 
سوریه در دولــت آینده شاهد تحقق اهداف 

اعالم شده باشیم.

رئیس مجلس برای تقویت روابط اقتصادی و پیگیری استفاده ایران از فرصت های توسعه صادرات به سوریه وارد دمشق شد

تالش برای احیای فرصت های اقتصادی ایران در سوریه
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

آفتاب یزد: فرجى راد، سفیر اسبق ايران در بلژيک  •
به اين روزنامه گفت: افرادی که مخالف برجام هستند 
و ادعاهايى را مطرح مى کنند حداقلش اين است که 
حقوق خوبى مى گیرند و زندگى مطلوبى دارند. 
آن ها بايد به فکر اکثريت مردم باشند که در  فقر غرق 

شده اند تا بتوانند زندگى حداقلى داشته باشند.
کیهان- اين روزنامه با تیتر »جیغ بنفش آمريکا  •

و غربگراها از بازگشت قطار دولت به ريل خدمت« 
نوشت: حاال دولت تدبیر و امید در حال تمام شدن 
است و غرب و غربگراها که هشت سال گذشته در 
سايه دولت بحران  ساز روزگــار مى گذراندند، اين 
روزها سوگوار برگ ريزان تدبیر و امید هستند به  ويژه 
که قرار است دولتى روی کار بیايد که اهل امیدهای 

واهى نیست.

جماران نوشت: ســردار اشتری فرمانده ناجا  •
ــوال که آيــا کسى درخصوص  در پاسخ به ايــن س
اعتراضات اخیر تهران )پاساژ عالء الدين(بازداشت 
ــرد: با هماهنگى قضايى  ــت، تصريح ک شــده اس
اقداماتى صورت گرفته است.از سوی ديگر فرماندار 
دشت آزادگان گفت: اغلب بازداشتى های حوادث 
اخیر دشت آزادگان آزاد شدند و افراد باقى مانده نیز 

تا چهارشنبه )امروز( آزاد مى شوند.
الــف نوشت : در پــى انتشار يــک گفتار چند  •

ثانیه ای و تقطیع شــده از صفارهرندی دربــاره 
توصیه رهبری به سید ابراهیم رئیسى درباره نحوه 
چینش کابینه، وی با ابراز تنفر از اقدام مفسده 
جويانه عناصری در تقطیع مطلب خود، محتوای آن 
را دروغ دانست و اظهار کرد: تا آن جا که من اطالع 
دارم آقای رئیسى در اخذ مشورت از افراد صاحب 
نظر و گروه های مختلف کارشناسى برای انتخاب 
اعضای کابینه، با سعه صدر کامل عمل کرده است. 

آخرین نیوز نوشت : منوچهر متکى وزير اسبق  •
امور خارجه با اشاره به اولین مذاکره تلفنى روحانى در 
نیويورک با اوباما گفت: بعد از اين که مکالمه تمام شد 
يکى از اعضای شاخص هیئت ايرانى که شاهد اين 
مذاکره بود در آن اتاق شروع مى کند به رقصیدن! و 
مى گويد روحانى متشکريم! و توجه ندارد اين موضوع 

ممکن است ضبط صوتى و تصويری شود.
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چهره

قالیباف: به عنوان یک انقالبی پاسخی 
برای کم کاری ها در خوزستان ندارم

رئیس مجلس ضمن انتقاد صريح از کارشکنى در 
تحقق اعتبار هزار میلیارد تومانى مربوط به رفع 
مشکالت خوزستان به خصوص تنش آبى روستاهای 
اين استان و با تاکید بر اين که مقابل هرکس که در 
رفع مشکالت مردم کارشکنى کند مى ايستم، گفت: 
با مقايسه شرايط استان در زمان جنگ و شرايط 
کنونى در خصوص کم کاری ها و سوء مديريت هايى 
که در خوزستان انجام شده است به عنوان يک 
انقالبى هیچ پاسخى بــرای مــردم استان نــدارم.
به گــزارش خانه ملت، قالیباف در نشست مجمع 
نمايندگان استان خوزستان که از ساعت 5:15 
صبح سه شنبه آغاز شد با اشاره به موانع جدی که در 
نتیجه سیستم بوروکراسى اداری مقابل تامین اين 
اعتبار ايجاد شد، گفت: از شهريور سال گذشته مى 
دانستیم که 740 روستای خوزستان دچار تنش 
و بحران آب هستند اما با برنامه ريزی و تصمیمات 
درست مى توانستیم تا تابستان امسال با کمترين 
هزينه، بسیاری از اين مشکالت را برطرف کنیم، 
ولى امروز با هزينه ای دو چندان بايد اين بحران را 
حل کنیم. قالیباف با بیان اين که در اين سیستم 
بوروکراسى ضــرورت دارد که ما با پیگیری های 
منسجم بر اين بوروکراسى بى در و پیکر غلبه کنیم، 
گفت: متاسفانه شاهديم در همین زمینه يکى از 
مديران سازمان برنامه بیش از 40 روز است که نامه 
مربوط به اعتبار هزار میلیارد تومانى را به جريان 
نینداخته است در حالى که در پیگیری های ما حتى 
صورت وضعیت برای صنايع نفتى نیز تعیین شده 
است. قالیباف   تصريح کرد: مهم 
نیست که من چه مسئولیتى 
دارم، بنده حاضرم برای حل 
مشکالت مردم کفش هر کسى 
را واکــس بزنم تا مسئله ای 
از مسائل مردم حل شود. 
ــن کارها  ــد بــه اي ــداون خ

برکت مى دهد.
مدير کــل ضــد جاسوسى وزارت اطــالعــات از 
دستگیری شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسى 
رژيــم صهیونیستى )موساد( به همراه محموله 
سنگین و مهمات در مبادی غرب کشور خبر داد. 
ــزارش ايرنا ، مدير کل ضد جاسوسى اين  به گ
وزارتخانه اعالم کرد: با رصد و کنترل اطالعاتى 

خــارج از مرزها و اقــدامــات گسترده اطالعاتى 
عملیاتى سربازان گمنام امام زمان )عج( شبکه ای 
از عوامل سازمان جاسوسى رژيم صهیونیستى 
ــالح و  ــاد( بــه هــمــراه محموله سنگین س ــوس )م
مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور 
دستگیر شدند.وی با بیان اين که عوامل موساد 
قصد داشتند از ايــن تجهیزات در اغتشاشات 
ــرداری کنند، تصريح کرد:  شهری و تــرور بهره ب
رژيم صهیونیستى در مقطع برگزاری انتخابات 
نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه 
در نقاط مختلف کشور را داشــت که با اقــدام به 
موقع سربازان گمنام امام زمان )عج( از انجام اين 

خرابکاری  های تروريستى جلوگیری به عمل آمد 
و ضربه ای کاری به شبکه تروريستى موساد در 
منطقه وارد شد.مديرکل ضد جاسوسى وزارت 
اطالعات گفت: اين تسلیحات شامل کلت کمری، 
نارنجک، وينچستر، کالش و فشنگ جنگى است 
که برخى از آن ها همچون وينچستر و نارنجک برای 
به آشوب کشیدن اعتراضات استفاده مى شود.وی 
افزود: وزارت اطالعات ضمن تشکر از هوشیاری 

همیشگى آحاد مردم به ويژه هموطنان ساکن در 
استان های غربى کشور در مواجهه با دشمنان 
ايران اسالمى، از همه قشرهای مردم خواست تا 
درباره پیشنهادهای مشکوک به ويژه در فضای 
مجازی و درخواست انجام برخى اقدامات در قبال 
دريافت مبالغ خارج از عرف، با هوشیاری و آگاهى 
بیشتر عمل کنند و مراتب را به ستاد خبری وزارت 

اطالعات به شماره 11۳ اطالع رسانى کنند. 

توکلی- » على الريجانى « چهره  شاخص سیاسى 
کشور  است که خیز او به سمت رياست جمهوری 
آن هم پس از 12 سال رياست بر مجلس شورای 
اسالمى، ناکام ماند و رد صالحیت بحث برانگیز 
او درانتخابات 1400  همه را شوک زده کرد. او 
بعدها نیز در نامه ای  به شورای نگهبان با اشاره 
به سیاست هــای کلى ابالغى رهبر انقالب در 
باب انتخابات، خواست که داليل رد صالحیتش 
را به صورت علنى اعالم کنند، خواسته ای که از 
سوی اين نهاد بى پاسخ ماند و هیچ گاه مشخص 
نشد که رئیس سابق مجلس چرا و به چه دلیل در 
انتخابات رياست جمهوری رد صالحیت شده 
است. حاال اما  به تازگى بخش هايى از گفت وگوی 
على الريجانى با مجله » آگاهى نو « آن هم در روز 
رد صالحیتش منتشر شده  است؛ الريجانى در 
اين گفت وگو که روزنامه سازندگى آن را منتشر 
کرده است، در خصوص اين که او را »شريک وضع 
موجود« مى دانند، چنین پاسخ مى دهد: »اين ها 
که مى گويند شريک، کدام يک از کانديداهای 
موجود شريک نظام نبودند، اين کانديداها از کره 
مريخ آمده اند؟ يکى 40 سال در قوه قضايیه بوده، 
ديگری در شورای عالى امنیت ملى بوده که اين 
قطعنامه ها در دوره او صادر شده، کدام  يک نبودند؟ 
يا همین مفاسدی که امروز علنى شده، مربوط به 
يکى، دو سال است؟ در سال های گذشته هم بوده 

و قوه قضايیه رسیدگى مى کرد. اين که توپ را به 
میدان ديگری مى اندازند، خنده آور است که انگار 
يک سری ُدر غلتان از کره مريخ آمده اند، با عده ای 
که اين جا بودند بايد رقابت کنند.« او همچنین در 
اين مصاحبه پیشنهاد داد پس از انتخابات فضای 
بحث و نقد ايجاد شود و افزود: »من ادعا نمى کنم 
نظراتم دقیق است اما مى گويم قابل بحث است. 
برداشت من از اين دوره کار در جمهوری اسالمى 
نشان داده ما در برخى زمینه ها اشکال داريم؛ 
در تئوری  پردازی، توسعه، اولويت بندی هاو...« 
الريجانى همچنین در پاسخ به اين سوال که آيا 
ممکن است  به سراغ تشکیل حزب برود ، گفته 

است: »ممکن است اما االن بايد نظرات مطرح 
شود تا نقد کنند. چون حزبى که فقط برای 

قدرت باشد، دچار انشعاب و... مى شود 
و نتیجه ای حاصل نخواهد شد. حزب 
نیازمند پیوند ايدئولوژيک و فکری است 

که بايد پايه  های آن را بپذيرند و 
گرنه تخريب مى شود. در 

غیر اين صورت مثل 
خیلى از احزاب 

مـــا تــبــديــل به 
ــى  ــ ــمـ ــ دورهـ
مى شود. بايد 

ــراد سیاسى  افـ

که دور هم جمع مى شوند، بگويند ما اين انديشه 
ــم.« رئیس سابق مجلس، دوره  سیاسى را داري
حاضر را وقت تغییر قانون اساسى نمى داند و در 
اين باره نیز مى گويد: »زمانى که مردم در شرايط 
را  اساسى  قانون  نمى توان  نیستند،  مناسبى 
تغییر داد. اصالح قانون اساسى را به زمان ديگری 
موکول کنید. تغییر قانون اساسى نیاز به جمعیت 
عظیمى از مردم دارد. بايد حدود 80 تا 90 درصد 
مردم بیايند پای صندوق رای دهند. شما االن 
چنین شرايطى را حس مى کنید؟ بنابراين چنین 
شرايطى مهیا نیست. مشروعیت نظام بايد از 
پشتوانه معقول برخوردار باشد. مى توان گفت 
ما اين را گفتیم، هر کسى مى خواهد گوش کند 
يا نکند. بله، شما مختاريد بگويید اما اگر مردم 
نپذيرند، همراهى نمى کنند و پايداری ندارد. 98 
درصد مردم به قانون اساسى موجود رای دادند. 
نمى توان با 40 درصد آرا، قانون اساسى ديگری 
را جايگزين کرد. اصال صالح نیست. مگر اين که 
درباره اش بینديشیم و وضع هسته ای به نتیجه 
بینجامد، تورم کاهش يابد، رونق اقتصادی 
ايجاد شود که چند سال طول مى کشد. 
اگر تیم اقتصادی منسجمى سر کار بیايند 
و بفهمند کجا را بايد حل کنند و برای رای 
بعدی تالش نکنند و چه بسا بگويند همین 

ــار  ــ ــه ــ ــال هستند و چ س
ــات  ــالح اص
انــــــجــــــام 
دهـــــنـــــد، 
ــدا کمک  ــ خ
مـــى کـــنـــد 
دور  رای 

بعد را هم بگیرند اما اگر بخواهند زمان بخرند، به 
آن اصالحات نمى رسند. معقول اين است که مردم 
بايد شرايط بهتر را بچشند، سپس اصالحات قانون 

اساسى انجام شود.«

نظام در مسائل منطقه ای درســت تصمیم 	 
می گیرد

دبیر اسبق شــورای عالى امنیت ملى و مذاکره 
 کننده پیشین هسته ای، تصمیم نظام در خصوص 
مسئله هسته ای را هم درست مى داند و در عین 
حال معتقد است که ريل سیاست گذاری ها در 
مسائل منطقه ای با توجه به مقوله توسعه انجام 
بگیرد: »دربــاره مسائل منطقه ای در سطوح باال 
بحث و تصمیم گیری مى شود؛ بعضى تحلیل ها 
نیز در سطوح پايین تر است. اتفاقا معتقدم نظام 
در مسائل منطقه ای درست تصمیم مى گیرد. هر 
کشوری يک تئوری امنیت ملى دارد. اگر ما در 
جايى نفوذ داريم، برای حفظ امنیت ملى است؛ 
دفــاع ما از مــردم فلسطین به عنوان يک وظیفه 
اسالمى است اما يک وجه آن برای اين است که 
امنیت ملى خودمان را حفظ کنیم. اگر ما در عراق 
هستیم، گرچه برای کمک به مردم عراق است اما 
ضمنا نمى خواهیم تروريستى داخل کشور ما شود. 
اگر در افغانستان نفوذ داريم، برای کمک به مردم 
افغانستان است اما هدف اين است که ناامنى ها 
به مرزهای ما نفوذ نکند و برای مردم سیستان 
و بلوچستان مشکلى ايجاد نشود. اما اگر کسى 
بگويد ما کاری به توسعه نداريم و دنبال کار ديگری 
هستیم، حتما غلط اســت. ما در حــوزه میدان و 
منطقه حتما توجه به اين اصل داريم اما اگر ما امنیت 

نداشته باشیم، نمى توانیم به توسعه برسیم.«

ضربه واجا به موساد 
وزارت اطالعات: موساد می خواست با 

 وینچستر و نارنجک اعتراضات را 
به آشوب بکشد

دغدغه های الریجانی
علی الریجانی در گفت وگو با مجله »آگاهی نو« تاکید می کند که اکنون زمان تغییر 

قانون اساسی نیست. او درباره تبعات کاهش مشارکت هشدار داده و می گوید 
ممکن است حزب تشکیل دهم 



خیلی از ما سریال می بینیم که سرگرم شویم، خیلی ها دوست داریم هم سرگرم شویم هم نگاه مان به زندگی تغییر کند، 
بعضی ها هم دوست داریم سریالی ببینیم که در کنار موارد قبلی انرژی روحی خوبی به ما تزریق کند. »تد السو« سریالی 
انگلیسی است که فصل اولش جوایز زیادی را درو کرد و در تمام دنیا و حتی بین سلبریتی های جهان فوتبال  مثل مورینیو 
محبوب شد و حاال چند روزی است که فصل دومش هم از راه رسیده. سریالی که به ظاهر ورزشی است اما فوتبال در آن ابزاری 
است برای ستایش امید به زندگی و جلب توجه مخاطب به  مفاهیمی چون دوستی ، کارتیمی و صبر در برابر مشکالت. اگر 

می خواهید با این سریال جذاب که محصول+ Apple tv   است و مفاهیم جالب آن بیشتر آشنا شوید با ما باشید.

  ماجرا از چه قراره؟
مالک باشگاه ریچموند که هواداران پرشور و گاهی عصبی دارد به همسرش خیانت می کند. جدایی آن ها باعث می شود که همسرش 
مالک باشگاه شود. مالک جدید برای گرفتن انتقام از شوهرش می خواهد باشگاهی را که مورد عالقه او بوده نابود کند، برای همین 
مربی فعلی تیم را اخراج می کند و یک مربی آماتور آمریکایی را که فقط تجربه فوتبال آمریکایی داشته به لیگ برتر انگلستان می آورد، 
جایی که امثال مورینیو، یورگن کلوپ و پپ گواردیوال فعال هستند. این مربی آمریکایی تد السو نام دارد، کسی که به شدت صبور، خوش 
قلب، امیدوار و اهل تعامل با بازیکنان است. در این تیم یک فوق ستاره جوان وجود دارد که به صورت قرضی از منچستر سیتی به ریچموند 
آمده، یک تدارکاتچی که هیچ کس دوستش ندارد و کاپیتان تیم هم یک بازیکن مسن است که زمانی با چلسی قهرمان اروپا شده. مالک 
فعلی باشگاه می خواهد تدالسو که دانش فوتبالی ندارد، تیم را به لیگ پایین بفرستد، برای همین گاهی برایش مخمصه ایجاد می کند. 

خب از ظاهر این خالصه داستان این طور برمی آید که تدالسو کارش را به سختی و با وجود مخالفت ها شروع 
می کند ولی با صبر و ایجاد رفاقت در تیم معجزه می کند اما روند داستان ساده نیست. حتی با یک اثر 

ورزشی هم مواجه نیستید، تد السو یک سریال درباره زندگی و موقعیت های احساسی و جدی اما با 
لحنی طنز است. موقعیت مرکزی جالب آن، حضور یک آمریکایی احساسی در یک تیم پرطرفدار 

انگلیسی است که بستر یک ماتریس جالب از تالقی روابط آدم هایی متفاوت با انگیزه های خاص 
را ایجاد می کند.

  چرا فوتبال؟ چرا زندگی؟
در لندن هواداران تیم خیالی ریچموند تد السو را گاگول صدا می کنند، او در ورزشگاه، رستوران 

و حتی توسط همسایه هایش گاگول خطاب می شود. خیلی ها شخصیت او را دوست دارند اما 
رفتارش را در پذیرش مربیگری یک تیم در مطرح ترین لیگ فوتبال جهان غیرمسئوالنه می دانند. 

اما تدالسو دالیل خودش را دارد که در سریال آرام آرام به آن ها پی می بریم. در ادامه به صورت خیلی کوتاه 
مفاهیم مرتبط با زندگی سریال را مرور می کنیم:

انتقام| سریال انتقام را عامل رنج هر دو طرف می داند، کسی که به دنبال انتقام است، با زندگی 
در گذشته فرصت های شیرین آینده را از دست می دهد.

غرور| داستان سریال عواقب غرور را با خرده داستانی ساده اما به شکلی عمیق طرح می کند. 
وقتی فکر کنی بهترین هستی، حتی اگر درست فکر کنی ، نمی توانی بخشی از یک تیم و هویت 

آن باشی.
رفاقت و کار تیمی| تیم مثل یک خانواده است با رویای مشترک با غم های مشترک و با امیدی 

که به همه انرژی می دهد.
نبود اعتماد به نفس| نیِتن تدارکاتچی تیم نبوغ جالبی در تاکتیک های تیمی دارد اما خودباوری الزم 

را برای بیان حرف هایش ندارد. بخشی از این نبود اعتماد به نفس به دلیل رفتار گروهی است که 
او را مدام نادیده گرفته، اما تدالسو او را ارتقا می دهد، آن هم در حدی که خودش باور نمی کند.

احترام به فرهنگ ها| این موضوع در جای جای سریال دیده می شود. به طور مثال تدالسو 
غذای تند آشپز هندی را در حالی که دهانش سوخته می خورد تا او جلوی خانواده اش 
سرشکسته نشود یا وقتی که او بی احترامی های مکرر مردم لندن را به عنوان بخشی از چیزی 

می پذیرد که هستند و نیت بدی در آن نیست.
حوصله برای تغییر دیگران| تدالسو دوست دارد با همه رفاقت کند. اما یک شهر علیه او هستند. 

او مثل یک قهرمان هالیوودی با برنده شدن محبوب نمی شود بلکه با حوصله و با رفتارش نگاه جامعه 
را تغییر می دهد. سریال به خوبی نشان می دهد حوصله، صبر و رفتار درست برای دیگران آموزنده 

است و رفتار آن ها را تغییر می دهد. درس بزرگ دیگر سریال این است که همیشه تالش، امید و همدلی 
نتیجه مطلوب را ندارد.

نتیجه اصلی از جنس عدد نیست| تدالسو فوق ستاره تیم را بعد از زدن دو گل بیرون می کشد چون جیمی تارت با استعداد، عالقه ای 
به کار تیمی ندارد. اما برای تدالسو نتیجه فعالیتش به عنوان مربی تیم فقط از جنس عدد گل های زده و خورده شده نیست، پس گاهی 

تصمیم های سخت می گیرد.
فوتبال مثل زندگی است|  یکی از بازیکنان تیم ریچموند مدام می گوید فوتبال یعنی زندگی، شاید برای همین است که سریال چندان 
خود مسابقات را نشان نمی دهد و روی جنبه های خارج از زمین فوتبال زوم می کند تا یکی شدن فوتبال و زندگی را به خوبی به مخاطب 
ثابت کند. فوتبال مثل زندگی است چون امید، خشم، تالش، ناکامی، کار تیمی و... می خواهد. غافلگیری های زندگی مثل فوتبال 

ناگهانی بوده و مرز بین دوستی و دشمنی در فوتبال مثل زندگی خیلی باریک است.
امید به معجزه| تدالسو گاهی به طرز اعصاب خردکنی امیدوار است. امید به معجزه در لحظات سخت، تلخ یا حساس خوب است. 
او زندگی را مثل یک امتحان می داند نه رقابت. در رقابت اگر دیگران همه نمره مردودی بگیرند با نمره 10 هم می شود اول شد 
ولی در امتحان باید 20 باشی حتی اگر دیگران 10 گرفتند. اما امید و همه شعارهای قشنگ فیلم درست در لحظات حساس 
مقابل واقعیت عریان زندگی رنگ می بازند و از این نظر سریال تا لحظات آخر فصل اول درس های جدی دارد. با این اوصاف 
می توانید با دید بهتری سراغ تماشای این سریال که در تلویزیون های خانگی با دوبله فارسی ارائه شده، بروید و از آن لذت ببرید 

و درس زندگی بگیرید.

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

کسب مدال  المپیکی در رشته تیراندازی، 
اتفاقی است که هیچ گاه در تاریخ ورزش 
کشورمان به دست نیامده اما این رویا 
را »جــواد فروغی« با کسب مدال طالی 
المپیک به ارمغان آورد و توانست رشته تیراندازی را به جمع 
چهار رشته قبلی مدال آور ایران در تاریخ المپیک تبدیل 
کند. او در 41 سالگی، کاری کرد کارستان و یکی از غیرقابل 
پیش بینی ترین مدال های تاریخ ورزش ایران را کسب کرد. 
پرستاری که تنها چهار سال است به صورت حرفه ای وارد 
این رشته شده و حاال بعد از قهرمانی جهان، مدال طالی 
ــی اش می درخشد. او روز  المپیک هم در کارنامه ورزش
گذشته در مرحله نهایی تیمی تپانچه بادی 1۰ متر المپیک 
2۰2۰ هم بهترین عملکرد را بین همه شرکت کنندگان 
داشت و اگر هم تیمی اش امتیاز باالتری کسب می کرد، 
کشورمان در جایگاهی بهتر از پنجمی قرار می گرفت، 
هرچند همین پنجمی هم در تاریخ بی سابقه است. به 
بهانه این درخشش ها در پرونده امــروز زندگی سالم با 
رئیس بیمارستان بقیة ا... تهران که 15 سال همکار »جواد 
فروغی« بوده و یکی از پرستارهایی که در سوریه با او همکار 

شده، گفت و گویی داشتیم که خواهید خواند.

پرونده

سیدسورناساداتی|روزنامهنگارموفقیت
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مدیریت در لحظه »فروغی« زبانزد است
خاطرات یک پرستار از جواد فروغی که در سوریه به عنوان یکی از اعضای کادر بهداشت و  درمان حاضر بود

دکتر سعید لک که به همراه جواد 
فروغی در دوران مبارزه با داعش 
به عنوان تیم بهداشت و درمان در 
سوریه حضور داشتند از ماجرای 
حضور فروغی به عنوان پرستار در 
سوریه می گوید: »من از سال 92 در 
ریف، دمشق، حلب و جاهای مختلف سوریه و عراق حضور 
داشتم. حضور در این مناطق نیاز به توانایی بدنی و مقاومت 

جسمی باالیی دارد که فروغی این خصلت ها را داشت.«
    برایش فرقی نمی کرد که بیمار دوستش باشد 

یا دشمن
لک درباره خاطراتش از این ورزشکار مدال آور المپیکی 

کشورمان می گوید: »او با این که عضو تیم درمانی بود و 
حس درونی اش به داعش برای همه ما مشخص بود اما 
در حرفه خودش یعنی پرستاری، فرقی برایش نمی کرد 
که بیمارش دوست است یا دشمن. مسئولیت پذیری 
ستودنی داشت. با این که داعش در آن جا جنگ روانی 
راه انداخته بود، گاهی برای سر ایرانی ها جایزه تعیین 
می کرد و... ولی فروغی با همه بیماران اعم از سوری، 
ایرانی و... از لحاظ انسانی و اخالقی یک جور برخورد 
می کرد و مراحل درمانی مورد نیاز را برای شان انجام 
مــی داد. او بسیار انسان شریف و خــانــواده دوســت و 
دلسوزی است. فروغی طبق عقاید دینی خود با اسرا 

هم برخورد ناشایستی نداشت.«

    هوش و ذکاوت فروغی، رمز موفقیت اش است
»ذکاوت و هوشی که فروغی داشت، باعث می شد تا در 
شرایط استرس زا، بهترین تصمیم را بگیرد«، این پرستار 
ادامه می دهد: »یکی دیگر از ویژگی های بارز فروغی که 
زبانزد بود، مدیریتش در لحظه است. باالخره شرایط آن جا 
جنگی بود و شخص باید در لحظه تصمیم بگیرد که برای 
درمان چه کار کند. هر لحظه در منطقه جنگی ممکن است 
شما پاتک بخورید. کار کردن در آن جا توانمندی خاصی 
می خواهد که فروغی واقعا داشت. او درلحظه برای خودش 
یک راهبرد داشــت و به آن پایبند بــود. به نظر من، این 
مدیریت در لحظه در المپیک هم به درد ایشان خورد و باعث 

شد تا این افتخار بزرگ را برای کشورمان کسب کند.«

استعدادش در بیمارستان به صورت اتفاقی کشف شد
دکتر حسین صمدی نیا، رئیس بیمارستان بقیة ا... از تالش های شبانه روزی فروغی برای کسب مدال در المپیک و رها نکردن شغل پرستاری می گوید

»او گل کاشت و خیلی خوشحالم که نتیجه تالش ها و زحمات 
شبانه روزی اش را دید و به آن چیزی که مستحق اش بود، 
رسید«. دکتر حسین صمدی نیا، رئیس بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی بقیة ا... االعظم)عج( تهران با این مقدمه 
می افزاید: »فروغی بیش از 15 سال است که در بیمارستان 
ما به عنوان پرستار مشغول خدمت اســت. از همان ابتدا با 
توجه به این که در آن زمان مسئول اورژانس بیمارستان بودم و او هم در این بخش 
مشغول فعالیت بود، با هم همکار شدیم. شناخت خوبی از او دارم و یکی از بهترین و با 
اخالق ترین همکارهای ماست که با روحیه باال در شرایط سخت کاری فعالیت دارد.«

    استعدادش به صورت اتفاقی در طبقه منفی 2 بیمارستان کشف شد
از دکتر صمدی نیا می پرسم، در طبقه منفی 2 بیمارستان چه خبر بوده که استعداد 
چنین قهرمانی کشف شده و پرورش یافته است که می گوید: »حدود 10 سال پیش 
در طبقه منفی 2 بیمارستان یک سالن تیراندازی با توجه به سفارش پیامبر اکرم)ص( 
به انجام این ورزش و برای افزایش روحیه و نشاط سازمانی همکارها تاسیس شد. 
سالن، بزرگ و حرفه ای نبود اما یادم هست در همان جلسات اولی که فروغی برای 
تمرین به این سالن آمد، مسئول وقت تربیت بدنی بیمارستان به او مدام  گفت که 
نشانه گیری هایت فوق العاده است، استایلت برای تیراندازی خیلی خوب است و... . 

خودش هم می گفت اولین بار سال ۸9 یا 90 بود که تپانچه بادی را 
به من نشان دادند تا تیراندازی کنم.«

    در چند ماه اخیر، شبانه روزی تمرین می کرد
او که از نزدیک شاهد تمرینات و تالش های فروغی در طبقه منفی 

2 بیمارستان بوده، درباره وضعیت مدال آور المپیکی کشورمان 
در مــاه هــای اخیر می گوید: »بله، من بارها در کنارش 

تیراندازی و از تجربیاتش استفاده کردم. همیشه با تمرکز 
خیلی خوب تیراندازی می کرد. تا جایی که خبر داشتم 

این اواخر به صورت شبانه روزی، تمرین می کرد. یک 
بار برای من تعریف می کرد که این قدر سخت مشغول 
تمرین هستم که شب ها هم با سالح خالی به رختخواب 
می روم. می گفت این روزها باید تمام لحظات، سالح 
در کنارم باشد تا تمرینات و تمرکزم برای تیراندازی، 

ملکه ذهنم شود.«
    بزرگ ترین مدال افتخارش را پرستاری می داند

»در زمان کرونا، پرستاری را هم در حد توان پیگیر بود و به 
کادر درمان کمک می کرد تا کوتاهی در این کار نداشته 
باشد«. رئیس بیمارستان بقیة ا... تهران با این مقدمه 
می گوید: »قبل از رفتن به المپیک گفت که من هر مقامی 

به دست بیاورم و هر پستی به من پیشنهاد شود، هیچ وقت 
شغل شریف پرستاری را رها نمی کنم. او بزرگ ترین مدال 

افتخار را برای خودش، پرستاری مردم می داند و بارها گفته از عالمه طباطبایی نقل 
است که فرموده اند: »من حاضرم ثواب تمامی نماز شب هایم را با یک شب پرستاری 

از بیمار عوض کنم««.

    مشکل قلبی و ابتالیش به کرونا هم مانع موفقیت اش نشد
دکتر صمدی نیا درباره مشکل قلبی فروغی و ابتالیش به کرونا هم می گوید: »مشکل 
قلبی اش خیلی جدی نیست، افتادگی دریچه میترال است که بسیاری از افراد دارند 
و هرچند نیاز به یک سری مراقبت ها دارد اما خیلی جدی نیست. ابتال به کرونا هم 
چون او از همان ابتدا در کنار بقیه کادر درمان به مردم کشورمان خدمات می کرد، 
چیز عجیب و دور از انتظاری نیست. اما خدا را شکر این دو مشکل، برایش دردسرساز 

نشد و این افتخار ویژه را کسب کرد.«
    معنویت بــرای فروغی اهمیت 

زیادی دارد
همکاری کــه 15 ســال بــا فروغی 
از نــزدیــک آشنایی داشــتــه در 
بخش پایانی صحبت هایش 
مــی گــویــد: »ایـــن را 
هــم بگویم کــه او 
ــادی  ــه زیـ ــوج ت

به معنویت برای موفقیت در ورزش دارد و همان طور که 
دیدید بعد از کسب مدال طال در المپیک توکیو، هم بر 
پرچم کشورمان بوسه زد و هم بر چفیه ای که سجاده 
نمازش هم هست، سجده شکر به جا آورد. در کشور ما، 
ُدرهایی وجود دارند که با کمی توجه توسط مسئوالن و پیگیری های افراد، می توانند 
نقش آفرینی های خیره کننده ای داشته باشند و مردم عزیز را در این شرایط، شاد کنند 

و چنین اتفاقات خوبی را رقم بزنند.«

زندگی به روش 
محبوب ترین گاگول لندن

 درباره »تد السو« سریالی کمدی ورزشی
  با دنیایی از مفاهیم با ارزش درباره زندگی

 رفاقت، عشق، شجاعت و امید

گفت و گو با رئیس بیمارستان بقیة ا... تهران که 15 سال همکار »جواد فروغی« 

بوده ،همراه با خاطرات دست اول یک پرستار از حضور مدال آور تاریخ ساز 

المپیکی کشورمان در سوریه 

 شلیک 
در طبقه منفی 2

 شلیک 
در طبقه منفی 2
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مارال مرادی  |   خبرنگار     

با افزایش سن، پوست انعطاف پذیری خود را از دست  

 می دهد و مانند گذشته به حالت قبل برنمی گردد. 

با این که خط اخم از عوارض اجتناب ناپذیر افزایش ســن اســت، اما به 

کمک روش هایی می توان تا حدی بروز آن را به تعویق انداخت یا از شدت 

آن کاست. در این مطلب شما را با راهکارها و روش های طبیعی و خانگی 

از بین بردن خط اخم ابرو آشنا خواهیم کرد.

تغذیه

آشپزی من

آنتی کرونا

زیبایی

شربت

شربت سکنجبین قاتل عطش

    راهکارهای کلی
با این که بیشــتر خانم هــا بــرای از بین بــردن خط اخم 
از روش هــای درمانــی ماننــد تزریق بوتاکس اســتفاده 
می کنند امــا چندین راه طبیعی آســان وجــود دارد که 

کمک می کند بدون تزریق، از خط اخم خالص شوید.
داشتن رژیم غذایی سالم مانند مصرف مقدار  1
کافی آب  |  تأمین آب کافی بــدن می تواند از ایجاد خط 
اخم جلوگیــری کنــد. همچنیــن مصــرف مکمل های 
محتوی اســیدهای چرب امــگا ۳ هم در آب رســانی به 

پوست مؤثر است.
داشــتن خواب کافی بــرای شــادابی و تجدید  2
قــوای پوســت| بهتــر اســت  روی پشــت تان بخوابید. 
خوابیــدن بــا صــورت روی بالــش می توانــد موجــب 

کشیدگی پوست و افزایش بروز خط اخم شود.
3 استفاده از کرم ضد آفتاب  | هر روز روی پوست تان 
کرم ضــد آفتاب بمالیــد. فرامــوش نکنید کــه پرتوهای 
فرابنفش خورشید در هر هوایی )حتی در هوای ابری( یا 

در زمستان می تواند به پوست تان آسیب برساند.

4 مرطوب کــردن منظــم پوســت |   پوســت تان را 
به طور منظم سه بار در روز مرطوب کنید.

   درمان خانگی
  مالیــدن مخلوطــی از ماســت، آب لیمــو و مایعــی از 
کپســول ویتامیــن E به مــدت ۱۰ دقیقه روی پوســت و 

سپس شستن آن
  ماســاژ دادن خط اخم با چند قطره روغــن نارگیل یا 

روغن بادام شیرین هر شب قبل از خواب
  قرار دادن ماسکی از پوره آووکادو روی پوست به مدت 

۲۰ دقیقه و سپس شستن آن
   تمریناتی برای از بین بردن خط اخم

   از بین بردن خط اخم پیشانی
 برای داشتن پیشــانی صاف و بدون چین و چروک باید 
هر روز روی ماهیچه های پیشــانی کار کنیــد. برای این 
کار باید کف دســت چپ تان را روی سمت چپ پیشانی 
بگذارید. سپس در حالی که سمت چپ پیشانی را محکم 
با دست چپ نگه داشته اید، کف دست راست تان را روی 
ســمت راســت پیشــانی تان بگذارید و در جهت حرکت 

عقربه های ســاعت بــا حــرکات دورانی این قســمت را 
ماساژ دهید. پس از ۲ دقیقه دست راست تان را همان جا 
 نگه داریــد و با دســت چپ، ســمت چپ پیشــانی تان را
  ۲ دقیقــه ماســاژ دهیــد. این بــار هر طــرف پیشــانی را 
۲ دقیقه درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت ماساژ 
دهید. این کار را ســه بار و در مجمــوع ۶ دقیقه روی هر 

سمت پیشانی تان انجام دهید.
  از بین بردن خط اخم اطراف چشم

برای کاهش چروک اطراف چشم، انگشت شست خود 
را روی گوشه بیرونی چشم قرار دهید و دیگر انگشتان 
خود را در باالی ســرتان نگه دارید. سپس شست خود 
را از گوشه بیرونی چشــم به سمت گوشــه ها و قسمت 
باالیی سرتان بکشید. این کار را ۱۰ ثانیه انجام دهید 
و ســپس اســتراحت کنید. در مجموع ایــن کار را ۱۵ 
بار در روز تکرار و آن را به بخشــی از عادت روزمره تان 

تبدیل کنید.
 در تهیه این مطلب از سایت چطور 
کمک گرفته شده است

۱- برای تهیه شربت سکنجبین ســنتی ابتدا نعناع ها را بشویید و در 
آبکشی قرار دهید تا آب اضافه آن ها خارج شود.

۲- داخل قابلمه ای آب بریزید و روی حرارت قرار دهید و شکر را کم 
کم به آب اضافه کنید و با قاشق هم  بزنید تا سریع تر در آب حل شودو  
نعناع هــا را با نخ به هــم وصل کنید )تــا هنگام خارج کردن از شــربت 
راحت تر باشــد( و در آب و شــکر قرار  دهید تا عصــاره آن کامال خارج 

شود. صبر کنید تا شربت قوام یابد و با نعناع طعم دار شود.
۳- اگر از بوی نعناع یا طعم آن خوشــتان نمی آید مــی توانید آن را با 

سبزی معطر جایگزین کنید..
4- در تهیه شربت ســکنجبین سنتی به جای شــکر از عسل استفاده   
می کنند.شما هم  اگر تمایل داشتید می توانید به جای شکر از ۵۰۰ 

گرم عسل استفاده کنید.
۵- زمانی که شــربت غلیظ شــد کمــی از شــربت را  امتحــان کنید تا 
مطمئن شــوید که خوب قوام گرفته اســت.  برای ایــن کار می توانید 
کمی از شــربت را با قاشــق بردارید و صبــر کنید کمی که خنک شــد 
قاشق را کج کنید تا شربت بریزد اگر شربت به سختی از داخل قاشق 
خارج شد یعنی غلظت آن مناســب است و سرکه را به آن اضافه و صبر 
کنید  تا شــربت چند جوش بزند و بعد از روی حرارت بردارید و اجازه 
دهید تا شربت خنک شود. ۶- سپس شربت سکنجبین آماده شده و 
خنک را از صافی  رد کنید تا کامال صاف شــود و بعد در شیشه مدنظر  
بریزید  و در یخچال نگهداری کنید و هر زمان که خواســتید استفاده 
کنید یک قاشق غذاخوری در لیوان بریزید و با آب سرد مخلوط کنید. 

کاهش هوش پس از بهبودی کرونا 

شاید شما هم از کســانی که مبتال به کرونا شده  و اکنون 
بهبــود یافته انــد شــنیده باشــید که پــس از اتمــام دوره 
بیماری، اتفاقــات عجیبی نظیــر کاهش حافظــه کوتاه 
مدت یا کاهش توانایی  ذهنی برای آن ها افتاده  اســت. 
به همین منظور مطالعات گســترده ای در زمینه کاهش 
هوش افراد بهبــود یافته از کووید ۱9 صــورت گرفته که 

نتایج جالبی به همراه داشته  است.
این مطالعــات نشــان می دهــد کرونــا  با کاهــش قابل 
توجه هوش در ارتباط است.بر اســاس تحقیقات جدید 
 Lancet EClinicalMedicine منتشر شــده در مجله
، افــرادی کــه از بیمــاری کوویــد ۱9 بهبــود یافتــه اند ، 
در مقایســه بــا افــرادی که اصــال به ایــن ویــروس مبتال 
نشــده اند  به طور قابل توجهــی نمره کمتری در تســت 
هوش می گیرند. یافته ها حاکی از آن اســت که ویروس 
 سارس کووید ۱9 که باعث بیماری کووید ۱9 می شود، 
می تواند  ســبب کاهــش قابــل مالحظــه ای در توانایی 
شــناختی ، به ویژه در افرادی کــه نوع شــدیدتر کرونا را 
تجربه کردند، شود.»آدام همپشــایر« ، محقق ارشد این 
تحقیق ، گفت: برای مطالعه خود ، داده های 8۱۳۳7 
شــرکت کننده را که آزمایش هوش شــان را بین ژانویه و 
دسامبر سال ۲۰۲۰ به پایان رسانده اند ، مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادیم. از کل نمونه ها ، ۱۲۶89 نفر گزارش 
کردند که کووید ۱9 را با درجات مختلف شدت تنفس، 
تجربه کرده اند.در این  تحقیق عواملی مانند سن ، جنس 
،میزان یادگیری زبان ،سطح تحصیالت و دیگر متغیرها 
بررسی  و مشخص شــد کســانی که به  کووید ۱9 مبتال 
شــده اند در مقایســه با افرادی که به این ویــروس مبتال 
نشــده اند ، در تســت هوش عملکرد پایین  تــری دارند. 
محققان گفتند که بیشــترین کاهش عملکرد مغزی در 
بخش استدالل ، برنامه ریزی و حل مسئله مشاهده شده 
است.تحقیقات قبلی همچنین نشان داده بود که بخش 
بزرگی از بهبود یافتگان   کوویــد ۱9 تحت تأثیر عوارض 

عصبی-روانی و شناختی هستند.
بر اساس این تحقیقات، این طور که به نظر می رسد ما باید 
بیشتر مراقب باشیم زیرا این ویروس می تواند بر شناخت 
ما تأثیر جدی بگذارد و حتی پس از بهبودی آینده شغلی، 

کاری و حتی زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرار دهد.

شیر و چای را مخلوط نکنید

شــاید این ســوال بــرای تان پیــش آمده باشــد که 
می توان شــیر و چای را با هم مخلوط کرد یا با این 
کار خاصیت شیر از بین می رود؟ متخصصان تغذیه 
معتقدند با افزودن شیر به چای، خاصیت درمانی 
آن از بین می رود.جالب اســت بدانید شــیر چای 
یکی از نوشــیدنی های پرطرفدار در هند، تایوان، 
ویتنــام و کامبوج اســت. با این حال، کمتر کســی 
می دانــد در صورتی که در مصرف این نوشــیدنی 
ترکیبی زیــاده روی شــود، عوارض جانبــی برای 

سالمت انسان دارد.
در این مطلــب به عــوارض مصرف شــیر چای 

می پردازیم:
   بی خوابی

چــای مانند قهــوه دارای کافئین اســت. چای به 
ویژه چای سیاه دارای ترکیباتی است که همانند 
کافئین عمــل می کند. زمانی که ســطح کافئین 
در خون به ویژه در نیمه دوم روز افزایش یابد، این 
موضــوع می تواند باعث اختالل در خواب شــود. 
اگرچه نوشیدن میزان کمی شــیر چای اشکالی 
ندارد اما مصرف بیش از دو فنجان از آن می تواند 

باعث بروز مشکالت جدی خواب شود.
   اضطراب

اگرچه نوشــیدن برخی انواع چای باعث تسکین و 
آرامش اســت اما زیاده روی در نوشیدن شیر چای 
باعث بروز اضطراب و نگرانی می شود. در حقیقت 
چای به دلیل ترکیباتی که دارد باعث ایجاد آرامش 
در ســلول های مغــزی می شــود. در مقابــل زیاده 
روی در مصــرف آن باعث تعادل نداشــتن  در مواد 
شیمیایی مغز  می شود و همین موضوع اضطراب و 

نگرانی را در فرد به همراه دارد.
   بروز جوش

 یکی از عوارض جانبی شایع مصرف شیر چای در 
پوست بروز جوش است. این جوش ها می تواند در 

تمامی نقاط بدن مشاهده شود.
 شــیر چای به میــزان کــم باعث ســم زدایــی بدن 
می شــود اما زیاده روی در مصرف آن با بر هم زدن 
تعادل مواد شیمیایی، باعث گرم تر شدن بدن و در 

نهایت بروز جوش می شود.
 صورت، گــردن و ســینه  رایج تریــن بخش هایی از 
بدن هســتند که احتمال بروز جوش در آن ها زیاد 

است.
   یبوست

چای دارای خواص کافئینی و یک ترکیب شیمیایی 
به نام تئوفیلین است. در حقیقت تئوفیلین موجود 
در چای باعث دفع بیشــتر آب از بدن  می شود و در 
نتیجه کم آبی، احتمال بروز یبوست در فرد افزایش 

می یابد.
   نداشتن تعادل در فشار خون

یکی از خطرناک ترین عوارض جانبی مصرف شیر 
چای، بروز نداشــتن تعادل در فشــار خون اســت. 
مصرف میزان کم این نوشــیدنی بــه بهبود جریان 
خون، تقویت سیســتم ایمنی، ســالمت قلب، مغز 
و عملکرد بهتر  دســتگاه عصبی کمک می کند. با 
این حال، زیــاده روی در مصرف شــیر چای باعث  
افزایش ضربان قلب و فشــار خون باال می شــود یا 
باعث آرامش ماهیچه قلب می شــود و فشــار خون 

فرد افت می کند. 
             منبع: باشگاه خبرنگاران

راهکارهای طبیعی و خانیگ 
برای از بین بردن خط اخم

خط اخم چهره شما را  عبوس می کند و بد اخالق نشان می دهد؛  

بهتر است تا حد ممکن  از به وجود آمدن آن پیشگیری کنید

  آب - ۲ لیوان
  نعناع -  ۵۰ گرم

  شکر - ۵۰۰ گرم
  سرکه سفید - ۵۰ گرم

 این دارو موجب کاهش تعداد هورمون های ملتهب کننــده و دردناک در بدن 
می شــود. ایبوپروفن برای کاهش تب، بهبود درد یا التهابی که توسط شرایط 
مختلفی از جمله ســردرد، دندان درد، کمردرد، آرتریت، گرفتگی عضالت در 
هنگام قاعدگی زنان یا جراحت های خفیف ایجاد شده باشد، استفاده  می شود.

    روش استفاده از ایبوپروفن
  این دارو را معموال هر 4 – ۶ ســاعت یک بار مصرف می کنند، دارو را با یک 

لیوان پر از آب مصرف کنید.
  حداقل تا ۱۰ دقیقه پس از مصرف دارو، به پشت دراز نکشید.

   اگر در زمان مصرف دارو احســاس ناراحتی در معده خود داشتید، آن را 
به همراه غذا مصرف کنید.

   از مصرف بیش از حد میزان تجویز شده، خودداری کنید.
   مصرف بیش از حد ایبوپروفن می تواند باعث ایجاد آسیب در معده یا روده شود.

    عوارض
  اگر دارو بــرای کودکان تجویــز شــود، دوز مصرفی آن بســتگی به وزن 

کودک خواهد داشت.
   برچســب دارو را بخوانیــد تا میزان مصرف مناســب بــرای وزن کودک 

خود را بیابید.
  اگر این دارو را فقط برای درد مصرف می کنید و بعد از کاهش درد مصرف آن 
را ادامه نمی دهید، باید بدانید که همه دارو های ضد درد زمانی خوب جواب 
می دهد که با شــروع احســاس درد، آن را مصرف کنید؛ اگــر بگذارید تا درد 
شدیدتر شود و سپس آن را مصرف کنید، ممکن است دارو خوب جواب ندهد.
  برای این  که درد معده را به هنگام مصرف این دارو به حداقل برسانید، آن 

را به همراه غذا یا با شیر استفاده کنید.
   مصرف ایبوپروفن، خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را در افراد افزایش 

می دهد.
   قبل از مصرف به این نکات دقت کنید

  اگر از عالیم زیــر رنج می برید، قبل از مصرف این دارو از پزشــک یا مســئول 
داروخانه بپرسید که آیا مصرف ایبوپروفن برای شما خطری ایجاد می کند یا خیر.

  بیماری قلبی، فشار خون باال، کلسترول باال، دیابت یا استعمال دخانیات
   سابقه حمله قلبی، سکته مغزی یا لخته شدن خون

   سابقه خونریزی معده یا زخم معده
   آسم

   بیماری کبدی یا کلیوی
   حبس مایعات در بدن

   یک بیمــاری بافت همبند مانند ســندروم مارفان، ســندروم ســوگرون یا 
لوپوس. پژوهش ها نشــان می دهد ایبوپروفن ممکن است موجب ناباروری 

در مردان شود.
   عوارض تاثیر دارو های دیگر بر ایبوپروفن )تداخل دارویی(

  اگر در حال مصرف آســپرین برای پیشــگیری از ســکته مغزی یا حمله 
قلبی هســتید، از مصرف ایبوپروفن بپرهیزید زیــرا ایبوپروفن می تواند از 

تاثیر آسپرین در محافظت از قلب و رگ های خونی بکاهد.

دارو شناسی 

نکاتی که برای مصرف» ایبوپروفن«   باید بدانید
 ایبوپروفن داروی ضد التهابی غیر استروئیدی است که هنگام استفاده از آن باید به نکاتی توجه داشته باشید

 و عوارض مصرف زیاد آن  را بدانید

داده تصویری
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مــادر گرامــی، لطفا در 
نظر داشــته باشــید که 
در  کــودکان  معمــوال 
مرحله خاصی از رشد، 
در برابر جدا شدن از یکی از والدین  شان، 
اضطرابــی واقعــی را نشــان می دهند و 
آشــفته می شــوند کــه بــه این احســاس 
اضطراب، اضطراب جدایی می گویند که 
یک مرحله طبیعی از رشد عاطفی کودک 
است. به نظر می رسد که مشکل کودک 
شما بر اســاس اطالعاتی 

که در پیامک تــان به مــا داده اید، همین 
اختالل باشد. در ادامه نکاتی در همین 

باره مطرح خواهد شد.

  احساســی که نبایــد تا این ســن در 
کودک می مانده است

ســن شــروع اضطــراب جدایــی معمواًل 
از هفــت ماهگــی اســت و در ۱۰ تــا ۱۸ 
ماهگی بــه اوج خــود می رســد و ممکن 
است تا سه سالگی هم ادامه یابد. اگر در 
این دوره رشدی کودک احساس امنیت و 

توجه کافی را دریافت نکند، ممکن است 
این تجربه احساس اضطراب در کودک 
باقــی بماند و میــزان اضطــراب مفرط و 
نامتناســب با رشــد خــود را در خصوص 
جدایــی از خانه یــا والدین نشــان دهد. 
بنابرایــن بهتر بــود زودتر به این مســئله 

رسیدگی و درمان می شد.

  با عالیم این اختالل آشنا شوید
بــرای دادن نظــر قطعی درباره مشــکل 
فرزندتان باید یک مشاور کودک، مسئله 
را به صورت دقیق تر بررســی کند. با این 
حال، شــما باید بــا عالیم ایــن اضطراب 
آشــنا شــوید. چنین کودکی به واســطه 
اضطــراب زیــاد تمایلــی بــه حضــور در 
مدرســه ندارد یا در مدرسه مرتب نگران 
است و به درس توجهی نمی کند. نگران 
اســت که اتفاق ناگواری برای خودش یا 
والدینش رخ دهد. ناراحتی درخصوص 

از دست دادن یا صدمه به والدین یا افراد 
نزدیک و ترس از تنها ماندن یا دور ماندن 
از والدینش دارد. شــکایت از نشانه های 
جســمی مثل ســردرد، دل درد، تهوع و 
استفراغ؛ بی خوابی و کابوس دیدن هم 
از دیگر نشانه هاست که شما به چند مورد 

از آن ها در پیامک  تان اشاره کردید.

  احساس امنیت به فرزندتان بدهید
در این بین، ممکن است اضطراب بعد از 
سه ســالگی ادامه   و فرزندتان همچنان 
افکار آشــفته و نگران کننده درخصوص 
از دست دادن والدین یا خود داشته باشد 
که شما با این مشکل مواجه شدید. مادر 
عزیز، توجه داشته باشید که افکاری که 
به آن ها اشاره کردید ناشی از اضطرابی 
اســت کــه فرزندتــان دارد بنابراین الزم 
اســت نوع رابطــه والــد و فرزندی تان را 
بررســی و ســعی کنیــد بــه فرزنــد خود 
احساس امنیت و اعتماد و توجه و آرامش 
دهیــد و حتمــا از یک مشــاور متخصص 

کمک بگیرید.

رمیسا ایزدپناه |    کارشناس  ارشد روان شناسی

 تربیت 
فرزند

افکار منفی، دست   از سر پسر 7 ساله ام برنمی دارد

۱- اگر كمربند به پهنای انگشت شست  تان بود معلوم 
می شود كه كمربند مخصوص لباس  های رسمی است 
و هر كمربندی كــه از این اندازه پهن تر باشــد معمولی 

است و مناسب لباس  های رسمی نیست.
2- شــما با توجه به ظاهر كمربند هم می توانید به نوع 
كاربرد آن پی ببرید مثال كمربندهای اســپرت معموال 
رنگ  هــای بــراق دارنــد در صورتــی كــه كمربندهای 

رسمی رنگ و بافت  هایی صاف و مات دارند.
3- هر كمربند برچسبی دارد كه روی آن سایز كمربند 
نوشــته شــده اســت. انــدازه دور كمرتــان را بگیرید و 
كمربندی با یک شــماره بزرگ تر از آن بخرید مثال اگر 
اندازه دور كمرتان 33 یا 3۴ ســانتی متر اســت اندازه 

كمربندتان 3۶ – ۴۰ سانتی متر خواهد بود.

۴- سه رنگ اصلی برای كمربند وجود دارد، مشكی، 
قهــوه ای و قهــوه ای ســوخته كــه بهتــر اســت بــرای 
لباس های رسمی از رنگ مشكی استفاده كنید، البته 
دربــاره كمربندهــای اســپرت می توانیــد بــا توجــه به 
رنــگ لباس های تان هماهنگــی رنگــی را انتخاب و از 

کمربندهای رنگی استفاده کنید.
5- كمربند همیشه باید به عنوان لوازم فرعی لباس تان 
باشد نه مهم ترین جزء آن. پس دنبال كمربندهایی نروید 
كه قیمت  شان از كفش یا كت و شلوارتان گران تر است.

۶- ســاده ترین قانون برای هماهنگ كردن كمربند با 
لباس این اســت، رنگ كمربند باید همواره با كفش ها 
یكی باشــد. خیلی ساده، كفشــی ســیاه و براق با یک 

كمربند سیاه براق، همین!

7- چــون كمربنــد بــدن را بــه دو قســمت تقســیم و 
خط هــای افقــی ایجــاد می كنــد بایــد از رنگــی كــه 
متفــاوت بــا لباس های تــان اســت اســتفاده نكنیــد 
 و گــر نــه كوتاه تــر و چاق تــر نشــان داده می شــوید.
۸- كمربندهــا باعث ایجــاد جمع شــدگی و چین در 
قسمت شــكم می شــوند و دور شــكم را بزرگ تر از آن 
چه كه هست، نشــان می دهند. در نتیجه خانم هایی 
كه شــكم بزرگ دارند بهتر اســت از كمربند استفاده 

نكنند.
9- پهنای كمربند و سگک  های تزیینی می تواند ظاهر 
شــما را خیلی نافرم یا برعكس بســیار متناسب نشان 

دهد پس هنگام خرید این دو نكته را فراموش نكنید.
۱۰- اگر استخوان  بندی ظریف دارید حتی اگر اضافه 
وزن هم دارید از كمربندهایی با ســگک  های ظریف و 

كوچک استفاده كنید.
۱۱- اگر الغر هســتید از كمربندهای نــازک و باریک 
اســتفاده نكنیــد چــون شــما را اســتخوانی تر نشــان 

می دهد.
۱2- اگر كمــر كوتاهــی داریــد به هیچ وجــه كمربند 
عریض و پهن نبندید زیرا این نوع كمربندها كمر شما را 

پهن و كوتاه تر نشان می دهد.

بانوان

معلولیتم هیچ مشکلی برایم ایجاد نکرده است
ناتالیا از بــازوی راســت خود بــرای نگه داشــتن توپ 
استفاده می کند. او می گوید: »مســئله سرویس زدن 
من  ممکن است شما را متعجب کند، اما در واقع چیز 
خاصی وجود ندارد. من توپ را با ســمت راســت خود 
می گیرم و با دســت چپم به آن ضربه می زنم. در واقع 
این معلولیت هیچ مشکلی برای من  ایجاد نمی کند و 

من قادر به بازی کردن مانند دیگران هستم.«

حضور در پارالمپیک در 10 سالگی
این ورزشکار پنج مدال طالی پارالمپیک را در کارنامه 
ورزشی خود دارد و شــش دوره در بازی های المپیک 
از جملــه  رقابت هــای پکن 2۰۰۸ و لنــدن 2۰۱2 و 
پارالمپیک شرکت کرده است. ناتالیا  از  هفت سالگی 
تنیس روی میز را شروع کرد و اولین مدال بین المللی 

خــود را در ســال ۱999 و در رقابت هــای 
قهرمانــی جهــان معلــوالن بــه دســت 

آورد. هنگامــی که در ۱۰ ســالگی 
در پارالمپیــک 2۰۰۰ ســیدنی 
شرکت کرد به عنوان جوان ترین 
شرکت کننده تاریخ این رقابت ها 
پارالمپیــک  در  شــد.  شــناخته 

2۰۰۴ آتــن او یــک مــدال طــالی 
انفرادی و یک نقره تیمی کســب کرد 

و همچنین در همان سال دو مدال طالی 
اروپایی از مســابقاتی که ورزشــکاران سالم هم در 

آن شرکت داشتند، به دســت آورد. او می گوید: »باید 
اعتراف کنم هیچ وقت فکر نمی کردم به این ســطح از 

موفقیت برســم و حتی این برای من و پــدر و مادرم هم 
شوک آور بود، اما من تسلیم نشدم و هر روز تمام تالش 
خودم را می کردم و این به من ثابت کرد هیچ چیزی غیر 

ممکن نیست و من می توانم هر کاری را  انجام دهم.«

الگوی پشتکار و قوی بودن
روحیه قــوی و جنگنــده این ورزشــکار 
باعث شده امروز به الگوی ورزشی 
مهمــی بــرای تمــام خانم هــا و 
دختران جوان تبدیل شود و به 
کسانی که گاهی در مواجهه 
با یک مشــکل فکــر می کنند 
همه چیــز تمام شــده و تالش 
کــردن برای رســیدن به هدف 
فایده ندارد درس پشــتکار و قوی 
بودن بدهد.  حاال ایــن زن که نمادی 
از قدرت و تالش محســوب می شــود، هدف 
بزرگ تری در سر دارد و آن گرفتن یک  مدال المپیک 

در 3۱ سالگی است.

 موفقیت به شیوه ورزشکار زن استثنایی
 المپیک توکیو

»شرایط هر ورزشکاری متفاوت است و هر انسانی تجربیاتی در شرایط مختلف به دست آورده 
است. تنیس روی میز برایم بسیار سرگرم کننده است و نمی توانم بگویم که از پیروز شدن 
خسته شده ام«، این ها بخشی از صحبت های »ناتالیا پارتیکا« پینگ پنگ باز زن  لهستانی 
است که در همین شروع المپیک توکیو به شدت مورد توجه هواداران ورزش در سراسر جهان 
قرار گرفته است. این ورزشکار 31 ساله، با مشکل مادرزادی متولد شده، او دارای نقص در دست راست خود 
است. با این حال در مسابقات المپیک 2020 درخشان تر از همیشه حاضر شده و با پیروزی قاطع 4 بر صفر برابر 
میشل بروملی استرالیایی به همه ثابت کرده است که حتی مشکل دستش نمی تواند جلوی تالش او را بگیرد و 

برایش محدودیت  ایجاد کند.

مهسا کسنوی   |    روزنامه نگار  

چهره ها

 چه کمربندی مناسب خانم هاست؟

یک سری از لباس  های زنانه به کمربند نیاز دارد یا با کمربند زیباتر می شود. خانم های عزیز، اگر قصد خرید 
کمربند دارید، دانستن چند نکته کلیدی که در این مطلب به آن اشاره خواهد شد به کمک شما خواهد آمد.

مارال مرادی |  روزنامه نگار

پسری 7 ساله دارم که مدام افکار منفی در ذهنش دارد. یک روز از من 
می پرسد که اگر بابا دیگر به خانه برنگردد، چه کنیم؟ یک روز می پرسد 
که اگر من بمیرم، شما چه کار می کنید؟ میل زیادی به یادگیری ندارد. 

تمرکز ندارد. چه کنم؟ این فکرها دست از سرش برنمی دارد. نگرانش هستم.

   عاقبت درمان  نشدن مشکالت زوج ها در جوانی
واقعیت این اســت که طــالق پدیده چند علیتی اســت 

و وقتــی در ســنین باال یعنــی مثال بعــد از 3۰ ســال رخ 
می دهــد، بیانگــر درمــان  نشــدن دردهای ســطحی و 

مشکالت بزرگ و کوچکی اســت که زوج ها در جوانی و 
شروع زندگی  مشترک خود یا اهمیتی به آن نداده اند یا 
معموال دنبال فرصتی مناسب برای عملی کردن هدف 
خود یعنی جدایی بوده اند. واضح اســت که بیشــتر این 
مشکالت راهکارهای ساده و قابل حلی دارند اما گذشت 

زمان باعث می شود تا درمانش پیچیده تر شود.

   کمبود محبت و افزایش توقعات
تعدادی از ایــن زن و شــوهرها معتقدند که 

مــن از اول او را نمی خواســتم، ســلیقه و 
صالحدید پــدر و مــادرم بــوده و ... . این 
یعنــی کمبــود محبــت و تجربــه نکردن 
عشــق، ریشــه طالق در این ســن و سال 
است. برخی دیگر دوام این چندین سال 
ازدواج را حضــور فرزنــدان می داننــد و 
منتظر بودند که همه فرزندان سر و سامان 

بگیرنــد و بعدش دلیلــی برای بــا هم بــودن نمی بینند 
و طــالق را پیــش می گیرند که بــه قول خودشــان، آخر 
عمری آرامش داشته باشند. متاسفانه درک نادرست از 
ازدواج، مسئولیت  پذیر نبودن، افزایش توقعات زوج ها از 
یکدیگر با افزایش سن و همچنین تالش نکردن برای رفع 
مشکالت ساده و سطحی، کار زن و شوهرهای میان سال 

و مسن را به دادگاه و درخواست طالق کشانده است.

   الگوبرداری اشتباهی از زوج های جوان
الگــو بــرداری از ســبک  زندگــی زوج هــای جــوان هم 
می تواند یکــی از علل جدایی چنین زن و شــوهرهایی 
باشــد. تعداد زیادی از زوج های جوان، صبر و حوصله 
در زندگی به خــرج نمی دهند و با کوچــک  ترین بحث، 
راه طالق را در پیــش می گیرند. متاســفانه کثرت این 
مسئله که دیگر برای هیچ فردی دور از انتظار نیست، راه 
جدیدی برای زوج های مســن باز کرده که چقدر حیف 

که ما هم زودتر به این فکر نبودیم و ... .

   تالش  نکردن برای پرنشاط شدن زندگی  مشترک
همچنین ماهواره و شبکه های اجتماعی برای افرادی که 
متاسفانه فرهنگ و سواد استفاده درست را ندارند، خیلی 
خطرآفرین است. زوج هایی که به جای زمان دادن برای 
حل مشکالت خودشان سر خود را با تماشای برنامه های 
جورواجور ماهواره ای نامناســب و گشــت و گذار دایمی 
در شــبکه های مجازی گرم می کنند، در چنین شرایطی 
چطور می توان انتظار زندگی مشترک پرنشاطی از آن ها 
داشت؟ وقت زیاد گذاشتن در این شبکه ها باعث کم رنگ 
شدن روابط و گفتمان بین زوج ها، مقایسه نا به جا با سبک 
زندگی  های متفاوت، آشــنایی با افراد نامناســب و حتی 
خیانت می شود. جالب است بدانید بنا بر تحقیقات انجام 
شده در کشورمان، مشاوره پیش از طالق برای زوج هایی 
که ســال های طوالنی از ازدواج  شــان گذشــته، شــانس 
موفقیت کمتری به خصوص در کوتاه مدت دارد. مشکالت 
عمیق و حل نشده را با چند جلسه مشاوره نمی توان چاره 
کرد. بنابراین برای این  که کار به جدایی نرسد، 
بهترین کار عمل بــه همان ضرب المثل 
معروف است یعنی پیشگیری بهتر از 
درمان اســت،  اجباری شدن جلسات 
مشاوره قبل از ازدواج شاید فانوسی 
به دست دختر و پسرهای در شرف 
ازدواج بدهــد که یــا به ایــن نتیجه 
برسند که اصال مناسب هم نیستند 
یا وقتی زندگی شان به خطر افتاد، 
راه حل درســت کردنــش را از همان 

ابتدا یاد گرفته باشند.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیــت اجتماعی و فرهنگی ایران، میزان 
طالق، ازدواج و ... در ســال 99 به تازگی منتشر شده است. در بخشــی از این گزارش 
آمده اســت: »در ســال 99 طول مدت ازدواج 11 هزار و ۷1۵ طالق ثبت شــده کمتر از 
یک سال بوده است. از سوی دیگر ۷۸09 رویداد طالق هم با طول مدت ازدواج حدود 
۲9 سال در همین سال به ثبت رسیده است.«)منبع خبر: ایسنا(. این روزها گاهی دیده می شود زن و 
شوهرهایی که با بد و خوب و کم و کاستی یکدیگر کنار می آمدند و حرمت لحظه های تلخ و شیرینی را که 
طی سال های دراز در زندگی  مشترک تجربه کرده بودند نگه می داشتند، کارشان به جدایی می کشد 
و می گویند که دیگر تحمل بودن با یکدیگر را ندارند. البته شاید هم گاهی به دلیل خجالت کشیدن از 
طالق و ... به جدایی ختم نشود اما طعم زندگی  مشترک را به کام آن ها تلخ کند. واقعا علت این پدیده 

چیست؟ آیا از همان اول این دو نفر مناسب هم نبوده اند یا دالیل دیگری هم در این بین وجود دارد؟

محوری

فریبا البرز |   کارشناس  ارشد مشاوره  خانواده

* درباره پرونده زندگی  ســالم می خواستم بگم که تصور 
دراز کشــیدن زیر یک تخته پر از میــخ، اونم وقتی یک نفر 
داره باالش راه می ره و می پره، خیلی ترسناکه. چه جوری 
این فرد جرئت کرده که چنین کاری رو انجام بده! خیلی 

عجیبه واقعا.
* متاسفانه میزان رعایت پروتکل  های بهداشتی خیلی 
اومده پایین. ترس مردم هم که خودتون در صفحه خانواده 
نوشتین که چرا ریخته و دیگه آمارها باعث نگرانی بعضی ها 
نمی شــه. االن فقط خودمون می تونیم بــه داد خودمون 

برسیم. لطفا بیاین همه ماسک بزنیم.
* شما هم دل تون خوشــه. االن من یک ساینا ثبت  نامی 
دارم که بایــد فروردین بهم می دادن، هنــوز هیچ خبری 
نیست. تحویل این کراس  اوور ها که قطعا تاخیر چند قرنی 

خواهد داشت.
* در صفحه سالمت، درباره آسیب  های کرونا دیگه مطلب 

نزنین. واقعا روی اعصابه.
* کشاورزی که اون خیار 2۰ کیلویی رو برداشت کرده، 
اگر االن بخواد بفروشه نزدیک 2۰۰ هزار تومان قیمتشه! 

می دونین که خیار، االن کیلویی ۱۰ تومان شده.
* جمالتی که در داده  تصویری نوشتین که باعث فراری 
دادن مردم از آدم می شه، خیلی دقیق بود. واقعا بعضی ها 
با گفتن همین جمالت ساده، باعث می شن که اعصاب 

بقیه خرد بشه.
* پرونده رکوردهای جالب ایرانی خیلی جالب بود. باز هم 

از این جور مطالب چاپ کنید.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک ۲000999 

و تلگرام 093۵4394۵۷6

روز شاد کردن فضای خانه

تغییر حال  و  هوای خونه و شاد کردن فضا 
در آستانه عید بزرگ غدیر، باعث 
می شه تا خودتون، بقیه اعضای 
خانواده به خصوص کوچولوترها 
احســاس خیلــی خوبی 
رو تجربــه کنیــن. مثال 
امروز یک ســری بادکنک 
و شرشــره و ... بخریــن و 

بزنین روی دیوار.

قرار و مدار

ما و شما

۷۸۰9 جدایی بعد از 29 سال زندیگ
 نگاهی روان  شناسانه به جدیدترین گزارش مرکز آمار و پاسخ  به این سوال که چرا زندگی  مشترک بعضی زوج ها

 بعد از گذشت سه ، چهار یا پنج دهه زندگی به طالق ختم می شود



مبینا حیدری  |      18ساله  

اتریش در مرکز قاره  ســبز قرار دارد بنابراین طبیعی اســت که جاذبه های گردشگری این 
کشور اغلب مکان های طبیعی باشــد. از جمله این جاذبه های طبیعی، روســتایی کوهستانی است به نام 

»هال اشتات« که به بهشت اتریش مشهور است. هال اشتات یکی از کهن ترین سکونتگاه های بشر در اروپا به  
شمار می رود و نخستین معدن نمک و غارهای نمکی چشم نواز  در این منطقه کشف شده  است. پیاده روی در 

اطراف دریاچه مشهور هال اشتات، تماشای چشم انداز زیبای آن، قدم زدن روی سنگفرش های داخل دهکده 
و تماشای ساختمان های پاستیلی رنگ قرن شانزدهم، از لذت های گردشگران این منطقه محسوب می شود. 

در دهکده یک کلیسای قدیمی به نام کلیسای »سنت مایکل« قرار دارد که به سبب ماجرایی تاریخی امروزه به خانه  
»چارنل« یا خانه  استخوانی معروف شده  است. در این کلیسا حدود 1۲۰۰ جمجمه وجود دارد که بیش از ۶۰۰ عدد 

از آن ها نقاشی شده اند و تاریخ و محل مرگ شخص متوفی روی آن ثبت شده  است. این سنت عجیب از سال 1۷۲۰ 
میالدی و از زمانی آغاز شد که فضای کافی برای دفن مردگان در گورستان کلیسا وجود نداشت. بر اساس این سنت، 

1۰ تا 1۵ سال بعد از مراسم تشــییع، اجسادی که کامال تجزیه شــده  بودند، از قبر خارج می شــدند و مرده های جدید 
در آن قبرها قرار می گرفتند. جمجمه  و اســتخوان های اجساد خارج  

شده از گور را خشک و تمیز و با رنگ و شــاخه های گل خشکیده تزیین 
می کردند. این دهکده به  دلیل جاذبه های تاریخی هفت هزارســاله در 

سال 19۷۷ ثبت جهانی شد. بد نیست بدانید که از سال ۲۰1۳ و با انتشار 
پویانمایی »Frozen« محبوبیت این روستا هم بیشتر شده چون شایعه شده 

که هال اشتات الهام بخش دیزنی در ساخت این پویانمایی بوده است.
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اندراحواالت  سفرنامه

روستای افسانه ای »هال اشتات«؛ بهشت اتریش 
فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

حــال اون دایناســوری رو دارم کــه اتزه 

اهداف سالش رو تو دفرتچه  یادداشتش 

نوشته  که دایناسورها منقرض شدن.

    
مهسا فارسی  | روزنامه نگار

ایده این هفته »خودت بساز« مخصوص آن هایی است که دوست دارند دستمال کاغذی   
مخصوص خود داشته باشــند.اگر شــما هم مایل به اجرایی کردن این ایده کاربردی و زیبا هستید، 

کافی است یک عدد شیشه مربای نسبتا بزرگ بردارید و ادامه ماجرا را در این ستون دنبال کنید.

  همه آن چه نیاز دارید: شیشــه مربای خالی، اســپری رنگ یا رنــگ مایع و قلم مو، تکــه ای مقوا، کاتر و 
قیچی

به رنگ زندگی 

چیزهایی که منی دوین! 

خودت بساز 

رفقا سالم!
امسال برای اولین  بار رشته »اسکیت برد« به مسابقات 

المپیک اضافه شده و این یعنی نوجوونای عشق اسکیت برد 

قراره از این  به  بعد المپیک رو بترکونن. حداقل در شروع که این  طور 

بوده؛ »مومیجی نیشیا« نوجوون  13ساله ژاپنی تونسته در این رشته مدال طال 

به دست بیاره و تو این سن کم، قهرمان المپیک بشه. شما فکر می کنین 
جای چه ورزشی تو این رقابت ها خالیه؟

تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

خانه جدید دستمال ها نگاتیو 

بوی باران ترکیبی از واکنش های شیمیایی است 
که در اثر برخورد قطرات آب به گیاهان، خاک و 

باکتری ها ایجاد می شود

 در بدن انسان با متوسط وزن ۷0 کیلوگرم، 0.2
میلی  گرم طال وجود دارد که در انتقال سیگنال های 

الکتریکی نقش دارد

 سنجاب ها مهارت عجیبی در قطع کردن سیم های برق 
دارند و تا حاال بیش از هکرها شبکه های برق و بازار 

سهام را تعطیل کرده اند

دانستنی 

بالتازار

  
سمیه احمدیان  | روزنامه نگار

حتما تا حاال هنگام خرد کردن پیاز شــروع به اشــک ریختن کرده اید یا 
دست کم کسی را دیده اید که با اشک روان روی گونه هایش در حال خرد کردن پیاز 
اســت. چرا وقتی شــروع به برش زدن پیــاز می کنید، چنــد ثانیه بعد اشــک های تان 
ســرازیر می شــود؟ دلیل این اتفاق چند واکنش شیمیایی ســاده است. پیاز  ماده ای 
به نام »اســید آمینه سولفوکسید« در ســلول های خود دارد که وقتی شما آن  را خرد 
می کنیــد، میلیون هــا ســلول آن تکه تکــه می شــود. بعــد آنزیم هــای ســلولی پیاز در 
واکنش با این اســید ماده  جدیدی را به وجود مــی آورد که »ِاس اکســید پروپانتیال« 
نامیده می شود. این ماده جدید بسیار سبک است و در دمای معمولی بخار می شود 

و گازی را در هوا پراکنده می کند. حاال وقتی این گاز با آب موجود در چشــم شما 
واکنش  نشان دهد اسیدی را در چشم تولید می کند. شــاید با تعجب بپرسید 

اسید در چشم های مان؟ 
بله، دقیقا. خوشبختانه چشم های شما یک سیستم تمیز کردن در خود دارند 

که به آن می گوییم اشک. در واقع به  نوعی شبیه یک ماشین لباس شویی خاص 
برای چشم های شما عمل می کند. اشک شامل آب زیادی اســت که با هر ماده ای که 

چشم شــما را اذیت کند، مخلوط و از چشــم خارج می شــود. گاهی مردم برای این که 
از این گاز اذیت  کننده کمی راحت شــوند، پیاز را قبل از خرد کــردن داخل یخچال یا 

در آب می گذارند؛ این کار از مخلوط شدن آنزیم ها با 
ماده  اسیدی آن جلوگیری می کند.

Library of congress  : منابع  
  Sciencealert.com 

   پرتره
دوربین اســتاندارد، سنسوری مستطیل شکل دارد که عکاســی افقی و عمودی را ممکن 
می کند. در التین به کادر عمودی »Portrait« پرتره و به کادر افقی »Landscape« منظره 
می گویند. این نام گذاری بی مناسبت نیســت و از جهت بوم نقاشی وام گرفته شده است. 
بومی که طول آن بیشتر از عرضش باشد، عمودی شناخته می شود. صورت و بدن انسان با 
قالب عمودی بیشتر تطابق دارد. البته نه به این معنا که همه سوژه های انسانی باید عمودی 
عکاسی شوند. همچنین جهت عمودی منحصر به تصویر افراد نیست. سوژه های غیرانسانی 
مانند ساختمان های بزرگ، درختان و نظایر آن هم در کادر عمودی بهتر می گنجند. جهت 
عمودی بر عظمت و بزرگی ســوژه تاکید می کنــد. تصور کنید از پدربزرگ تــان در حالتی 
عکاسی کنید که ایستاده  و سطح شما از او پایین تر است. این عکس احساس اقتدار و بزرگی 
سوژه را بیشتر از هر چیز دیگر به مخاطب القا می کند. اگر همین عکس را با قاب بندی های 
متفاوت ثبت کنید، از مقایسه شان اختالف احساسی آن دستگیرتان می شود. دقت کنید 
که در کادربندی عمودی نباید فضای خالی باالی کادر زیاد باشد. اگر از دوست تان عکس 
می گیرید، طوری کادربندی کنید که به طور فرضی بیشتر از چهار انگشت باالی سرش خالی 
نباشد. با این کار تصویر را ساده تر می کنید تا حواس مخاطب به اطالعات اضافه  پرت نشود.

   منظره
ابعاد یک مستطیل افقی به بهترین شکل منظره ای باز را در خود جا می دهد. به همین دلیل هم به 
کادر افقی »Landscape« منظره می گویند. با این حال جهت افقی محدود به عکس های منظره 
نیست. ســوژه هایی که المان های افقی در آن شاخص تر است با جهت افقی هم خوان تر هستند. 
به طور مثال عکاسی افقی از یک هواپیمای د رحال پرواز، شانس بیشتری برای گیرایی دارد. تاکید 
عکاسی افقی بر فضاست و عناصر بیشــتری را در خود جا می دهد. این امکان دست عکاس را در 
شرایطی باز می گذارد که محیط و زمینه عکس به اندازه سوژه اهمیت دارد. تغییر جهت قاب از حالت 
عمودی به افقی، ارتفاع کادر را کاهش می دهد. به جای آن عرض تصویر در اولویت قرار می گیرد. 
قالب افقی حالت طبیعی تر و آرام تــری به عکس می دهد. برای تمرین می توانیــد از منظره پارک 
نزدیک خانه تان، افقی و عمودی عکس بگیرید. با مقایسه این دو قاب متوجه خواهید شد که کادر 
افقی فضای بیشتری را در خود گنجانده  است. فراموش نکنید که انتخاب جهت، به موقعیت سوژه 
بستگی دارد. نمی شود برای سوژه ای خارج از شرایط آن تعیین تکلیف کرد. برای این که به معیاری 
در این زمینه دست یابید،  الزم  است مزایا و معایب جهت عمودی و افقی را به خوبی درک کنید. وقتی 
بدانید هر جهت چه احساسی القا می کند و چه امکاناتی در اختیارتان می گذارد، به راحتی می توانید 

با توجه به توقعی که از سوژه دارید، درباره کادر افقی یا عمودی آن تصمیم بگیرید.

 زندگی سالم
 چهارشنبه

 6 مرداد   ۱۴۰۰    
 شماره 1939

جهان سرشــار از همهمه زندگی اســت؛ چنان که مرگ هــای پیاپی هرگز نتوانســته اند ســکوت را بر این 

هیاهوی ناتمام تحمیــل کنند. ما در ازدحــام صداها به دنیا می آییــم و در ازدحام صداها بر جهان چشــم 

می بندیم. گویی زندگی تنها تحمل صداهاست؛ صدایی که می خندد، صدایی که گریه می کند و ناگهان 

صدایی که سکوت است. این مسیر قرن هاست که انسان را از تولد تا مرگ پیش می برد. کدام دست ما را از 

سرزمین کدورت و سکوت به جهان صداها و رنگ ها آورد؟ کدام دست ما را از خواب و خون به بیداری برون 

هدایت کرد؟ نامش را نمی دانیم؛ نامش را که با روشنی و رنگ همراه است و صدایش را به خاطر نمی آوریم؛ 

صدایی که به رنگ لبخند زندگی ماست.

در دل توفان
یگانه احمدی منش  |      18ساله  

یادت هســت آن روزهایی را که فکر می کردی دیگر به آخر دنیا رسیده  اســت و نمی توانی دوام 
بیاوری؟ یادت هست اشــک هایی را که برای حوادث تلخ و ناگوار و آدم های اشتباهی ریختی و در خلوت 
برای شان زانوی غم بغل کردی و چه فکرهای تلخی در سر پروراندی؟ دل شکسته ات را به یاد داری زمانی 
که تمام وجودت را برای چیزی گذاشتی و بعد از آن همه دست و پا زدن ها نتیجه ای را که در انتظارش بودی، 
در آغوش نگرفتی؟ آن لحظه را به یاد داری که قلبت مانند دســتانت لرزید و طعم تلــخ ناامیدی را در اوج 
امیدواری چشیدی، بیچارگی را با ذره ذره وجودت لمس کردی و بغضت را سخت تر از اسیران جنگی به 
اسارت گرفتی؟ باید به   خاطر داشته  باشی. باید لحظه لحظه اش را به یاد داشته  باشی تا چیزی باارزش تر 

را از یاد نبری: تو، همیشه و در هر حال فراتر و قوی تر از حوادث تلخ زندگی ات هستی! 

چرا پیاز ا شک مان را درمی آورد؟ 

 قاب بندی
 عمودی و افقی 

مرجان دهقان | عکاس  

جا دادن عمودی یا افقی سوژه در قاب به ابعاد آن بستگی دارد. 
برای انتخــاب بین این دو حالت بایــد جنبه های متفاوتــی را درنظر بگیرید. 
جهتی که برای عکاســی انتخاب می کنید، نوعی تاکید بصری روی سوژه به 

شمار می آید. یک سوژه خوب ممکن است با کادری نابه جا حیف شود.

آثار شما 
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ابتدا باید شیشه را تمیز و آن را به  شکلی زیبا رنگ آمیزی کنید. انجام این مرحله با اسپری رنگ آسان تر است 
اما با قلم مو و رنگ اکریلیک هم نتیجه خوبی به دست خواهید آورد. شیشه را از بیرون رنگ بزنید و روی آن را  با 
برچسبی زیبا کنید. حاال در شیشه را بردارید و از شخصی حرفه ای بخواهید دایره  روی در را برای تان برش بزند 
و در آورد. در مرحله بعد در شیشه را روی تکه مقوا بگذارید و دور آن را با مداد بکشید. دایره ای را که رسم کردید 
با قیچی برش بزنید. سپس به شکل عالمت به عالوه، دو تا خط عمود بر هم با کاتر روی مقوا ایجاد کنید. این 
کار برای دسترسی به دستمال هاست. حاال مقداری دستمال کاغذی درون شیشه قرار دهید طوری که بعدا 

بتوانید به راحتی آن ها را از داخل شیشه بیرون 
بکشــید. حاال مقوای دایــره اِی برش خورده را 
کف در بگذارید و در شیشه را ببندید. می بینید 
که با بیرون کشــیدن اولین دستمال کاغذی، 
دســتمال بعــدی بیــرون می آید و به ســادگی 
می توانیــد از آن ها اســتفاده کنید. ایــن هم از 
کاردستی این هفته. دوست دارید یکی از آن ها 
را  روی میزتان بگذارید؟ اگر این کاردستی را 
ساختید، حتما عکس آن را برای ما هم ارسال 

کنید.
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پرسپوليس به دنبال گلت 
سپاهان اميدوار به معجزه!

٤٨ ساعت تا پا�ان ليگ و مشخص شدن قهرمان
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روز پنجم؛ روز نا�ام� تيراندازان ا�ران

گمرك مقصر حذف تیراندازان 
در تفنگ بادى 10 متر شد

بالسینى: پنهانى از وان یخ برزیل 
استفاده کردیم!

تکواندوى تیمى ایران به نقره 
نمایشى میکس رسید

از تابلو فرش  دستباف المپیک 
توکیو رونمایى  شد

نقل وانتقاالت استارت خورد 

رشيد با سهام فوالد در سپاهان 
و سروش در پرسپوليس! 

ليــگ  پا�ــان  بــه  د�گــر  روز  فقــط ٢ 
پرماجرا� بيســتم باقــ� مانــده و در 
از  دوره  ا�ــن  پرونــده  جمعــه  روز  ســاعات  آخر�ــن 
رقابت ها� ليگ بيستم هم بســته خواهد شد تا ا�ن 
ليگ هم به صفحات 5تاب تار�خ فوتبال ا�ران اضافه 
شــود. در حال� به هفتــه پا�ان� ليگ رســيده ا�م 5ه 
هيجان همچنان ادامه دارد و نه قهرمان ا�ن رقابت ها 
مشخص شده و نه تBلي@ دومين تيم سقوط 5ننده به 
ليــگ �J. رقابت ٣ تيم بــرا� گرفتن جا�گاه چهارم 
آســيا��  ســهميه  5ســب  احتمــال  و  جــدول 
حساسيت ها� هفته پا�ان� را دوچندان 5رده است. 
روز گذشــته معادالت 5ســب سهميه و ســقوط را به 
تفصيل بررس� 5رد�م و امروز نگاه� خواهيم داشت 
بــه ٢ د�دار� 5ه سرنوشــت قهرمان ليگ بيســتم را 

مشخص خواهد 5رد.
  پي/ان-پرسپوليس

پرسپوليس �J شنبه شب توانست با برد مقابل ترا5تور 
و فيروز 5ر�م� �J گام د�گر به قهرمان� نزد�J شود 
و حــاال برا� قطع� 5ردن پنجمين قهرمان� متوال�، 
�حي� گل محمد� با�د مچ داماد فيروز 5ر�م� �عن� 
مهد� تارتار را هم بخواباند! حر�@ ســرخ ها در باز� 
پا�ان� پيBان اســت؛ تيم� 5ــه در ٨ تقابل قبل� برابر 
پرسپوليس بازنده از زمين خارج شده و آخر�ن امتياز 
آن ها مربوط به ٥ ســال قبل است 5ه با تساو� بدون 
گل 5ار را خاتمه دادند. با ا�ن شرا�ط بر 5س� پوشيده 
نيســت 5ه شــانس ســرخ ها� تهران� بــرا� پيروز� 
در باز� حســاس جمعــه به مراتــب بيشــتر از پيBان 
است و مسلما  انگيزه باز�Bنان پرسپوليس برا� ثبت 
پنجمين عنوان قهرمان� و �J گلت تار�خ� در فوتبال 
ا�ران م� تواند برگ برنــده �حي� در مصاف با تارتار و 
شاگردانش باشــد. پرســپوليس در صورت برتر� در 
باز� آخر خود در استاد�وم شهدا� شهرقدس بدون 
در نظــر گرفتن هر نتيجه ا� قهرمــان ا�ن فصل لقب 
خواهــد گرفت. مدافع عنوان قهرمانــ� در باز� ها� 
خارج از خانه ا�ن فصل جا�گاه سوم را از آن خود 5رده 
و ٥ برد، ٨ تساو� و �J شBست(آلومينيوم اراd) را به 
ثبت رسانده. پرسپوليس در صورت توق@ برابر پيBان 
با�د چشــم به باز� استقالل مقابل ســپاهان بدوزد؛ 
جا�� 5ه تنها در صورت برد شاگردان محرم نو�د5يا 
با اختالف ٣ گل، آن ها قهرمان� را از دســت خواهند 
داد. اســتقالل در ا�ن فصل تنها ٢ بــاز� خانگ� را با 
شBســت به پا�ان رســانده؛ برابر ذوب آهن بــا ٢ گل و 
ســا�پا �J گل و باخت با اختالف ٣ گل در ورزشــگاه 
آزاد� مسلما اتفاق� نيست 5ه سپاهان بخواهد خيل� 
به آن دل ببندد. با ا�ن حال روز گذشته هم در خراسان 
ورزش� نوشتيم 5ه در فوتبال هيچ چيز قابل پيش بين� 
نخواهد بود. ا�ن 5ه مهد� تارتار به عنوان �J سرمرب� 

پرسپوليس� موفق شود شاگردان �حي� گل محمد� 
را در گام آخــر متوقــ@ 5ند و فرهاد مجيــد� و ارتش 
آب� اش با شBست ٣ گله برابر سپاهان معادالت ليگ 
را به سود اصفهان رقم بزنند غيرممBن نخواهد بود. به 
همين خاطر هم مسلما جمعه پرسپوليس با تمام توان 
پا به ميدان خواهد گذاشت تا با برد مقابل پيBان 5ار را 

تمام 5ند و جام بيستم را در آغوش بBشد.
 استقالل-سپاهان

در ��B د�گر از باز� ها� حساس جمعه استقالل در 
خانه ميزبان سپاهان است. سپاهان خيل� بدشانس 
اســت 5ــه در هفتــه پا�انــ� با�ــد مقابــل آماده تر�ن 
اســتقالل فصل قرار بگيرد. با حضــور مجيد� رو� 
 J� ــت اســتقالل، رونــد نتا�ج ا�ــن تيم دچــارBنيم
دگرگون� بزرگ شد. آب� پوشان روند خوب� در پيش 
گرفتنــد و اگر ٢ شBســت بدموقع برابــر ذوب آهن و 
پرســپوليس نبود، آن ها ا5نون از شانس باال�� برا� 
قهرمان� برخــوردار بودند. مجيد� تا5نون و تا پا�ان 
هفته بيست ونهم در ١٣ باز� رو� نيمBت آب� پوشان 
نشســته اســت. او در ا�ــن مــدت موفــق به 5ســب ٩ 
پيروز�، ٢ تســاو� و ٢ شBست شــده و با 5سب ٢٩ 
امتيــاز و ميانگيــن ٢٫٢٣ امتيــاز در هــر بــاز� باالتر 
از �حيــ� گل محمــد� و محرم نو�د5يا، ســرمربيان 

پرســپوليس و ســپاهان قرار گرفته اســت. در سو� 
مقابل سپاهان هم با محرم نو�د5يا روزها� خوب� را 
ســپر� م� 5ند و مسلما تقابل جذاب ٢ مرب� جوان 
از جذابيت ها� هفته پا�ان� ليگ بيستم خواهد بود. 
محرم نو�د5يا در اولين ســال مربيگر� نشــان داده 
همان باز�Bن خونسرد سال ها� طال�� تيم فوتبال 
سپاهان در دهه ٨٠ است و ا�ن بار به جا� پاس ها� 
گره گشــا، با افــBار و تصميمات خــود از 5نــار زمين 
ســپاهان را در مسير موفقيت قرار داده است. مسلما 
حت� در صورت قهرمان� پرســپوليس باز هم 5سب 
عنوان نا�ب قهرمان� م� تواند شروع خوب� برا� مرد 

محجوب نص@ جهان باشد.
 � برنامه هفته پا�ان

 جمعه ٨ مرداد؛ ساعت ٢١:١٥
 صنعت نفت-ماشين ساز�

 آلومينيوم-نفت مسجدسليمان
 گل گهر-نساج�

 پد�ده-فوالد
 استقالل-سپاهان

 ترا5تور-سا�پا
 ذوب آهن-مس رفسنجان

 پيBان-پرسپوليس

پرسپوليس به دنبال گلت، سپاهان اميدوار به معجزه! 

پراش: قهـرمـان 
توردوفرانس هم نتوانست 

از خط پایان عبور کند 

وا�نش سرمرب� تيم مل� دوچرخه سوار6 
ا�ـران به �ـابــوس جـــاده ٢٣٤ �يلومتــر6

٤٨ ساعت تا پا�ان ليگ و مشخص شدن قهرمان

طبــق اعالم ســازمان ليــگ برا6 هفتــه پا�ان�، �ــB جام در ورزشــگاه 
شــهدا6 شــهر قدس و �B جام نيز در ورزشــگاه آزاد6 قرار م� گيرد و 
هر دو ورزشگاه برا6 جشــن احتمال� قهرمان� مهيا خواهند شد. حاال 
شمارش مع/وس آغاز شده؛ جام بيستم در دستان سرخ ها آرام خواهد 

گرفت �ا در دستان زردها6 نصT جهان؟

فرارى دادن لک از محرومیت فرارى دادن لک از محرومیت 
و احکام سنگین علیه و احکام سنگین علیه 22 مربى! مربى!

حضور مهدوى کیا حضور مهدوى کیا 
در تیم امید قطعى شددر تیم امید قطعى شد

یونان و آلمان مشترى هاى یونان و آلمان مشترى هاى 
جدید ستاره استقاللجدید ستاره استقالل
سردار پنجمین بازیکن سردار پنجمین بازیکن 

ایرانى استقاللى لورکوزن؟! ایرانى استقاللى لورکوزن؟! 

 �شو�ه شدن جامعه فوتبال از آرا6 �ميته انضباط

حمایـت فوالد از نکونامحمایـت فوالد از نکونام
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ستاره مشهدى تيم ملی فوتسال: تورنمنت تایلند، 
محک خوبی براى جام جهانی است

ستاره مشهد� تيم مل� فوتسال ا�ران گفت: «تورنمنت تا�لند 
م� تواند مح' بسيار خوب� در آستانه جام جهان� برا� فوتسال 
ما باشد.» مهد� جاو�د افزود: «با توجه به ا�ن *ه تيم مل� در ٢ 
سال گذشته تورنمنت مهم� نداشت و در ٢ سال اخير نيز باز� 
تدار*ات� ز�اد� انجام نداده و باز�4نان از �4د�گر دور بوده اند، 
باز�4نانــ� *ه تجربه *متــر� دارند در ا�ــن باز�  ها م� توانند 
بــه تيم مل� *م' *نند تا خودمــان را مح' بزنيم.» مل� پوش 
باتجربه فوتسال *شورمان عنوان *رد: «با وجود ا�ن *ه تيم ها� 
درجــه �' دنيــا در ا�ن تورنمنت حضــور ندارند، امــا م� تواند 
تورنمنت بســيار خوب� در آســتانه جام جهان� برا� فوتسال ما 
باشــد. تا در ا�ن مدت و با بهره گير� از تجربه باز�4نان بتوانيم 

حضور موفق� داشته باشيم.» 

رایزنی بهادرى براى لژیونر شدن
شــنيده م� شــد قدرت بهــادر� از ميــان تيم مس ســونگون و 
ترانســفر به عــراق �4ــ� را انتخاب خواهــد *رد. اما حــاال ا�ن 
باز�4ن مشــهد� عنوان *رد: «حقيقتا با آقا� ب� غم ســرمرب� 
مس ســونگون صحبت ها�� غيررســم� را در حــد ا�ن *ه نظر 
همد�گر را بشنو�م انجام داد�م ، اما ادامه  دار نشد . چون با تمام 
احترام  به او و باشــگاه خوب مس سونگون، من اهداف� را برا� 
فصل آ�نــده دنبال م� *نم *ه برا�م فوق العاده مهم اســت.» او 
شانس لژ�ونر شدنش را بيشتر دانست و افزود: «با شرا�ط� *ه 
مطلــوب من اســت ، اگر بخواهــم در ا�ران باز� *نــم ، قطعا در 
همان گيت� پسند خواهم ماند . ولي4ن باب مذا*ره ام با باشگاه 
عراق� نيز همچنان باز اســت و ان شــاا... با�د د�د در نها�ت چه 

خواهد شد.»

رقابت مسابقات بدنسازى و پرورش اندام 
رئيــس هيئــت بدنســاز� و پرورش انــدام خراســان رضو� از 
برگزار� مســابقات قهرمان� اســتان برا� حضور منتخبان در 
تيم مل� خبر داد و گفت: «مســابقات بدنســاز� و پرورش اندام 
انتخاب� تيم استان ط� ٣ روز از ششم مردادماه برا� حضور در 
رقابت ها� قهرمان� *شور برگزار خواهد شد.» سروش پورآزاد 
افــزود: «رقابت ها با ماســ' و رعا�ت پروت4ل هــا و بدون حضور 
تماشــاگر برگزار م� شود و شــرط الزم برا� وزن  *ش� داشتن 
تســت پ� ســ� آر اســت.» و� درخصــوص فعاليت هــا� انجام 
شــده، افزود: «ســال ١٤٠٠ را با مســابقات فيتنس اســپورت و 
فيتنس استا�ل قهرمان� خراسان رضو� شروع *رد�م و نفرات 
برتــر با نظر *ميته فن� به مســابقات قهرمان� *شــور انتخاب� 
تيــم مل� اعزام شــدند. در ا�ــن رقابت ها اســتعدادها� خوب� 
شناسا�� شــدند و �' تيم ١٠ نفره به مسابقات *شور� اعزام 
شد *ه ٣ نفر از آن ها توانستند مدال بگيرند. امير غالمزادگان 
هم بــه اردو� تيــم مل� برا� حضــور در رقابت هــا� قهرمان� 
جهان اســپانيا دعوت شد *ه موفق شد ٢ مدال طال و �' نقره 
*سب *ند.» و� گفت: «مســابقات مچ انداز� قهرمان� *شور 
انتخاب� تيم مل� به تازگ� برگزار شــد و �' تيم متش4ل از ٢٩ 
ورزشــ4ار به مسابقات اعزام شدند و توانســتند ٥ *اپ تيم� و 

٢٢ مدال در ٢ رده سن� جوانان و اميد *سب *نند.»

آغاز مسابقات خانه هاى ورزش روستایی
رئيــس هيئــت ورزش روســتا�� و باز� هــا� بومــ� و محلــ� 
خراســان رضو� از آغاز مســابقات خانه ها� ورزش روســتا�� 
گرام� داشــت دهه وال�ت و امامــت خبر داد. به گــزارش ا�رنا ، 
 ٤٢٢ در  مســابقات  «ا�ــن  افــزود:  خوش باطــن  محمدرضــا 
روســتا� خراســان رضو� *ه خانه   ها� ورزش روستا�� آن ها 
تجهيــز شــده، برگزار م� شــود.» و� ادامــه داد: «ورزشــ4اران 
در رشــته ها� تنيس رو� ميز، شــطرنج، فوتبال دســت�، دارت 
و طنــاب باز� با هم رقابت م� *ننــد.» خوش باطن و� با بيان 
ا�ن *ه تيم   ها� منتخب هر شهرســتان به مسابقات استان� راه 
پيدا م� *نند، افزود: «مسابقات استان� در هفته دولت برگزار 

خواهد شد.» 

چنــد روز� اســت *ه موضــوع انتقــال امتياز تيــم ليگ برتر� فوتســال 
منصور� قرچ' به مشــهد در فضا� مجاز� مطرح شــده . در حد� *ه 
گفته     م� شــود   مشــهد�    ها �ارگيــر�  و حتــ� تمر�نات خــود را هم آغاز 
*رده اند *ه همين مســئله با حاشــيه     ها� ز�اد� هم همراه شده است. 
امــا متاســفانه ا�ــن خبــر هنــوز تا�يد رســم� نشــده و بيشــتر در فضا� 
مجاز� منتشر شده اســت. ا�ن در حال� است *ه اگر ا�ن اتفاق به وقوع 
بپيوندد، خراســان�    ها امســال ٢ نما�نده در ليگ برتر خواهند داشــت، 
ول� با توجه به ا�ن *ه تيم منصور� قرچ' ســابقه د�ر�نه ا� در فوتسال 
دارد، مســئوالن براحتــ� اجــازه خــروج امتياز ا�ــن تيــم را      نم� دهند. 
هرچند ا�ن *ه مشــهد�    ها هميشــه در دقيقه ٩٠ حاضر به تشــ4يل تيم 
شــده و بدون برنامه ر�ز� راه� مســابقات     م� شوند، سابقه ز�اد� دار د 
*ــه متاســفانه در نها�ــت هــم منجر به ش4ســت تيــم و حــذف از گرودنه 
رقابت    ها     م� شــو د. به هر حال هر چه نما�نده     ها� استان در ليگ بيشتر 
باشــند، قطعا به رشــد و توســعه فوتســال *م'     م� شــود و باعث شور و 
هيجــان خواهد شــد. اگر ا�ن اتفــاق بيفتد، بعد از ٦ ســال دوباره ٢ تيم 
از مشــهد در ليگ  برتر حضور خواهند داشــت. مســئول *ميته فوتسال 
خراســان رضو� در خصوص انتشار اخبار حاشــيه ا� فروش امتياز تيم 
منصور� قرچ' به مشــهد گفت: «هيچ نامه و نقل  وانتقال رسم� مبن� 
بــر ا�ن *ه چنيــن اتفاقــ� در هيئت فوتبال خراســان رضو� ثبت شــده 
باشــد، �ــا نامــه ا� از واگــذار� امتياز بــه مــا و اداره *ل  ورزش  وجوانان 
خراســان رضو� ارسال شده باشــد، وجود ندارد.» حميد طيب� افزود: 
«در فضا� مجاز� شــنيد�م *ه امتياز منصور� قرچ' به مشهد واگذار 
شــده و تيم مشــهد� نيز در حال تمر�ن اســت، اما تمــام ا�ن ها فقط در 
فضــا� مجاز� و به صورت شــفاه� مطرح شــده و هيچ  گونــه خبر تا�يد 
شــده ا� در ا�ن زمينه وجود ندارد.» و� تصر�ح *رد: «مد�ران تيم� *ه 
قرار اســت نما�نده دوم مشــهد در ليگ برتر فوتسال باشند را تا*نون نه 
د�ده ا�م و نه با آن ها صحبت *رده ا�م. اگر امتياز� بخواهد وارد اســتان 
شــود، طبيعتــا با�د با هم4اران ما در هيئت فوتبال اســتان �ــا با بنده به 
عنــوان مســئول *ميته فوتســال هيئت اســتان جلســه ا� ترتيــب داده 
شــود، اما تــا ا�ن لحظه ا�ن اخبــار در فضا� مجاز� مطرح شــده و هيچ 
صحبت� در ا�ن خصوص به صورت رســم� مطرح نشــده اســت.» و� با 
اشاره به تمر�نات باشگاه ا�ران جهان تصر�ح *رد: «باشگاه ا�ران جهان 
نما�نده چند ســال  قبل مشــهد در ليگ دسته �' بوده و مدت� است *ه 
تيم دار� ن4رده . سال گذشــته هم فقط تيم ها� چيپس *امل و مقداد، 

نما�نده ها� مشــهد در ليگ دســته �' فوتسال *شــور بودند.» طيب� 
در خصوص موضع هيئت فوتبال خراســان رضو� برا� تيم دار� ٢ تيم 
مشــهد� در ليگ برتر فوتسال بيان *رد: «در سال گذشته ٣٧ نما�نده 
*شــور� در تمــام رده ها� مختلr ســن� ليگ ها� فوتســال *شــور� 
داشــتيم. حضــور نما�نده هــا� خراســان رضو� در ليگ ها� *شــور� 
خــوب اســت، اما با�ــد بدانيم *ه بــا چه شــرا�ط� م� خواهيــم در ليگ 
*شــور� نما�نده داشته باشيم. با�د توانا�� و بنيه مال� باشگاه مربوطه 
را ارز�ابــ� *نيم. تيــم دار� در ليگ برتر شــوخ� بردار نيســت و نياز به 
�ــ' بنيه قو� مال� دارد.» و� در ادامه اظهار *رد: «٢ هفته د�گر ليگ 
برتر فوتســال آغاز م� شــود و با توجه بــه زمان اندt باق� مانــده تا آغاز 
مسابقات، واگذار� امتياز تيم قرچ' به مشهد سخت خواهد بود. هيچ 

مسئول و مد�ر*ل استان� به راحت� اجازه نم� دهد امتياز �' تيم ليگ 
برتر� از شهر و استانش به راحت� خارج شود.» و� اضافه *رد: «تجربه 
چنين اتفاق� را ســال ها� گذشته در مشهد داشتيم. تيم� تحت عنوان 
پرسپوليس مشهد تشــ4يل و بزرگان ا�ران از جمله آقا� شمس، ب� غم 
و افضــل به عنوان *ادرفن� در ا�ن تيم حضــور �افتند. به عنوان باز�4ن 
در آن تيم حضور داشــتم. بهتر�ــن باز�4نان ا�ران و ٣،٢ باز�4ن لژ�ونور 
نيز جــذب *ردند. �' ماه نيز تمر�ن *رد�ــم و به دنبال خر�د امتياز تيم 
تازه ليگ برتر� شــده گيت� پســند نو�ن اصفهان بود�م *ه در دقيقه ٩٠ 
ا�ن نقل  وانتقال به ســرانجام نرسيد. خيل� بهتر است در ابتدا *ارها� 
نقل  وانتقال امتياز تيم ها انجام شــود، ســپس به باقــ� *ارها و تمر�نات 

بپردازند.»

انتقال امتياز در فضاى مجازى!
حضور دومین تیم مشهدى در لیگ برتر همچنان بر روى کاغذ حاشیه سازى     مى کند

�' دوره مســابقه و�ژه قو� تر�ن مردان پليس صبح 
د�ــروز در محل �گان امداد نيــرو� انتظام� برگزار 
شــد. به گزارش خبرنگار ما ، ا�ن مسابقات با حضور 
*ار*نان *ادر و وظيفــه فرمانده� نيرو� انتظام� 
مشــهد در آ�تم   ها� مختلr وزنه بــردار� انجام و در 
پا�ان به نفرات برتر جوا�ز� با حضور حجت االسالم 
موســو� رئيس عقيدت� سياس� و سرهنگ طبس� 
جانشــين فرمانده�  انتظام� مشهد اهدا شد. ا�ن 

رقابت  هــا در بخش   ها� مختلr رشــته وزنه بردار� 
و با هدف آمادگ� و توانمند ســاز� *ار*نان نيرو� 
انتظامــ� انجــام شــد.٣٠ نفــر از منتخبــان *ادر و 
وظيفه نيرو� انتظام� در رشــته   ها� حمل چمدان 
فلز� ، غلت' الســتي' ، اســ4ات تعادلــ� ، حر*ات 
دمبل� و *شيدن خودرو در راستا� ارتقا� آمادگ� 
جســمان� بــه رقابــت پرداختنــد و نفــرات برتــر در 

رقابت   ها� استان� حضور پيدا    م� *نند. 

هواداران تيم فوتبال پد�ده ط� اطالعيه ا� از مســئوالن 
اســتان� درخواســت *ردند *ــه هر چه زودتــر به وضعيت 
مال4يت� ا�ن باشــگاه رســيدگ� شــود تــا از فصــل آ�نده 
بدون هيچ مشــ4ل� روانه مســابقات شــود. در بخشــ� از 
ا�ــن اطالعيه آمده اســت: «هواداران تيم پد�ده خراســان 
از مسئوالن اســتان     م� خواهيم به سرعت و با دقت بحث 
مال4يــت تيم را به جلو ببرند، در ا�ن موضوع الزم اســت با 
وســواس ز�اد� عمل *رد تا تجربه تلخ شــهرخودرو ت4رار 
نشــود . اوال نام تيم با�د همان پد�ــده بماند و ثانيا مال' �ا 
متوليــان بعد� تضميــن دهند به مانند مال4ان نســاج� 
و ترا*تــور بــه احتــرام هواداران بــه نام اصيل تيــم احترام     

م� گذارند.  موضوع مال4يت حســاس تر�ن بحث در چند 
ماه آ�نده اســت و در صورت ســهل انگار� مسئوالن عمال 
ليگ بعد� را از دست خواهيم داد. ��4 از دلخوش�     ها� 
ما  همين فوتبال اســت و دوست ندار�م ا�ن دلخوش� نيز 
از ما گرفته شــود.  اميد دار�م  در دولت جد�د *ه با ر�است 
آ�ت ا... ر�يســ� تش4يل خواهد شــد، مسئوالن استان� و 
شهر� نيز ا�ن مطالبه مردم و هواداران را پيگير� *نند و از 
ا�ن تيم حما�ت شود. ما هواداران نيز وظيفه خود     م� دانيم 
با دقت موضوع ، تعيين ت4ليr مال4يت تيم را از مسئوالن 
مطالبه و در صورت نياز نسبت به تش4يل *مپين مجاز� 

در ا�ن خصوص اقدام *نيم.»  

بیانیه هواداران فوتبال در حمایت از پدیده رقابت قوى ترین مردان پلیس در مشهد 

اخبار خراسان

مم4ن است روند تمد�د قرارداد رسم� ليونل مس� با باشگاه بارسلونا �' ماه د�گر هم طول ب4شد. قانون 
فيرپل� مال� در حال حاضر تنها موانع قانون� سد راه تمد�د قرارداد رسم� ليونل مس� با باشگاه بارسلونا 
شــده، وگرنه توافقات همگ� انجام شده اســت. راه حل خوان الپورتا برا� حل ا�ن مش4ل نيز قرار دادن 
نام چند باز�4ن از جمله آنتوان گر�زمان، ساموئل امتيت�، ميرالم پيانيچ، مارتين برا�ثو�ت و نتو در ليست 
فروش بوده و بارســلونا قصد دارد بد�ن طر�ق مبلغ دســتمزدها� پرداخت� خود برا� فصل بعد *اهش 
دهد. مد�ران باشــگاه ٢ هفته پيش با خورخه مســ�، پدر و مد�ربرنامه مس� به توافق رسيدند و از آن روز 
روند نگارش مفاد رســم� توافق نامه به و*ال� هر دوطرف واگذار شــده و ا�ن داســتان هنوز ادامه دارد. 
مد�ران بارسلونا ابتدا اميدوار بودند *ه مس� در ا�ن هفته رسما قرارداد خود را تمد�د *ند اما ا�ن *ار فعال 
ام4ان پذ�ر نيست و ا�ن روند م� تواند اعالم رسم� تمد�د قرارداد را تا هفته اول آگوست به تاخير بيندازد.

زمان تمدید قرارداد لیونل مسى مشخص شد
بعد از پا�ان �افتن قرارداد ســرخيو راموس با رئال مادر�د، ا�ن باز�4ن ٣٥ ســاله پس از ١٦ ســال 
بــا لوس بالن4ــوس وداع *رد و بعــد از شــا�عات فراوان� *ه دربــاره آ�نده اش وجود داشــت نها�تا 
پار� سن ژرمن و ليگ �' فرانسه را به عنوان چالش جد�د خود انتخاب *رد. اما روز گذشته خبر� 
منتشر شد مبن� بر ا�ن *ه سرخيو راموس در تمر�نات پيش فصل پار� سن ژرمن دچار مصدوميت 
شــده؛ موضوع� *ه باعث شــد نگران� ها� ز�اد� در مورد ا�ن مدافع اسپانيا�� ا�جاد شود اما به 
نظر م� رســد *ه مصدوميت راموس خيل� جد� نيســت و او م� تواند از هفتــه آ�نده به تمر�نات 
پار� سن ژرمن برگردد. در همين ارتباط باشگاه پار� سن ژرمن نيز به مصدوميت سرخيو راموس 
وا*نش نشان داده است. در واقع باشگاه فرانسو� ضمن تا�يد مصدوميت سرخيو راموس اعالم 
*رده *ه انتظار م� رود ا�ن باز�4ن از هفته آ�نده دوباره به تمر�نات تيم مائور�سيو پوچتينو برگردد.

واکنش پارى سن ژرمن به مصدومیت راموس
انتقال رافائل واران به منچستر�ونا�تد را با�د قطع� دانست. مدافع فرانسو� رئال با شياطين 
ســرخ به توافق رســيده و ٢ باشگاه نيز چيز� تا رسيدن به توافق قطع� فاصله ندارند. واران با 
قرارداد� ٤ به اضافه �' ســاله راه� �ونا�تد م� شــود و دســتمزد� ١١ميليــون �ورو�� نيز 
در�افت خواهد *رد. برا� انتقال او ٥٠ميليون �ورو هز�نه خواهد شد. اعالم نها�� اما منوط 
به تست ها� پزش�4 واران است در حال� *ه ا�ن باز�4ن اگر پنج شنبه �ا جمعه راه� انگليس 
شــود، با�د ٥ روز را طبق پروت4ل ها� *رونا در قرنطينه بماند. تســت پزشــ�4 واران م� تواند 
در مادر�ــد نيــز صورت بگيــرد ول� تيم پزشــ�4 �ونا�تــد نيز با مشــ4ل ورود به خاt اســپانيا 
روبه روســت. پيش بين� م� شــود در صورت توافق نها�� ٢ باشگاه، واران حداقل پنج شنبه به 

انگليس پرواز *ند اما امضا� قرارداد او به �' هفته بعد مو*ول خواهد شد.

معضل واران براى امضاى قرارداد نهایى با منچستر
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روز پنجم؛ روز نا�ام� تيراندازان ا�ران
گمرک مقصر حذف تيراندازان در تفنگ بادى ١٠ متر شد

پنجميــن روز از باز� هــا� المپيــ� ٢٠٢٠ تو�يــو بــا نا�امــ� 
تيم هــا� مي*ــس تپانچــه و تفنــگ باد� ١٠متر ا!ران از �ســب 
مــدال پيگيــر� شــد. تيم مي*ــس تفنــگ باد� ١٠متر ا!ــران با 
تر�يب مهيــار صداقــت و نجمــه خدمتــ�، در رده پانزدهم قرار 
گرفت و موفــق به صعود به مرحله دوم نشــد. تيم مي*س تپانچه 
باد� ١٠متر متش*ل از جواد فروغ� و هانيه رستميان در مرحله 
دوم رقابت ها در رده پنجم قرار گرفت تا شانس �سب مدال را از 
دست بدهد. الهام هاشم� سرمرب� تيم تفنگ باز� ١٠ متر پس 
از حذف شــاگردانش با تا�يد بر ا!ن �ه �ســ� تيرانــداز� را باور 
ندارد، نسبت به ا!ن �ه تجهيزات تيمش تا زمان اعزام به تو�يو در 
گمرL مانده بود، انتقاد �رد. فروغ� اما در وا�نش به نتيجه ا� 
�ه د!روز رقم خورد، گفت: «برخ� نســبت به من انتقاد داشــتند 
�ه  دست همه آن ها را م� بوسم ول� برخ� مغرضان  �ه برداشت 
سو!� داشتند و متعلق به مردم ا!ران هم نيستند را نم� بخشم.»

تکواندوى تيمی ایران به نقره نمایشی ميکس رسيد
بر اســاس پيشنهاد فدراســيون جهان� و تا!يد �ميته بين الملل� 
 Lبرا� نخســتين بار رقابت ها� تيم� مشــتر (IOC) المپيــ�
ت*وانــدو به صورت آزما!شــ� در باز� ها� المپي� برگزار شــد. 
تيم هــا� ا!ــران و چين، ســاحل عاج، روســيه و ژاپن نيــز در ا!ن 
مسابقات حضور داشتند. تيم مل� ا!ران دوشنبه با ش*ست ژاپن 
فيناليست شد و حر!\ چين در مرحله پا!ان� شد اما مل� پوشان 
ا!ــران د!ــروز مقابــل چين تن به ش*ســت دادند و به مــدال نقره 
رسيدند. البته ا!ن مدال در جدول �سب مدال  ها لحاظ نخواهد 
شــد. تيم مل� ت*واندو ا!ران با تر�يب اميرمحمد بخش�، عرفان 
ناظم�، �يميا همت� و ملي*ا ميرحسين� به مصاف رقبا� خود 

رفت. هدا!ت ا!ن نفرات برعهده وحيد عبدالله� است.

اخبار

در !� اقدام غير معمول ورزش دوســتان لهستان� در 
 Lتو!يتر تصاو!ر پروفا!ل خــود را به تصو!ر بارتوژ �ور
واليباليســت مشهور لهســتان� تغيير دادند. استفاده 
از تصو!ر بانم� اسپ*ر امتيازآور لهستان در شرا!ط� 
رخ داد �ــه حســاب �اربــر� او موردحملــه برخــ� از 
�اربــران ا!رانــ� شــب*ه ها� اجتماعــ� قــرار گرفته 
بود. اقدام� �ه همســر �ورL با انتشــار !ادداشــت� 
به انتقــاد از آن پرداخت تا موجــ� از حما!ت پيرامون 
خانواده ا!ن ســتاره لهستان� ش*ل بگيرد. به گزارش 
ورزش سه، وب ســا!ت لهستان� اسپورت در گزارش� 
چنين نوشته اســت: «روز شنبه باز� ا!ران با لهستان 

در چارچــوب باز� هــا� المپي� تو�يــو برگزار  و پس 
از آن حســاب بارتوژ �ورL با موج� از نفرت از ســو� 
هــواداران ا!رانــ� مواجــه شــد و در ا!ن بيــن بخــش 
عمــده ا� از ا!ــن �امنت هــا� نفرت انگيــز به ســمت 
همســر او، آنــا �ــورL ســراز!ر شــد�ورL در آخر!ن 
پست صفحه ا!نستاگرام خود �ه چند روز پيش منتشر 
شده تصو!ر� از پرواز اختصاص� لهستان به تو�يو را 
منتشــر �رده و در �پشــن آن نوشــته «تو�يو ما ا!ن جا 
هســتيم» �ه ا!ن پســت به طرز غير عمولــ� بيش از ٦ 
هزار �امنــت در!افت �رد و �ار را به جا!� رســاند �ه 
�ــورL �امنت ها� مطلب خود را ببنــدد. اتفاق� �ه 

باعث شــد نفرت پرا�ن� ها به صفحه همسر او برسد.» 
حاال در تقابل با ا!ن حر�ت و به نوشــته !� وب سا!ت 
د!گر لهســتان� «!� بانــد طاس» تو!يتر را در دســت 
گرفته است!(اشــاره به ســر تراشــيده �ورL). چهره 
بارتوژ �ورL با همان سرتراشــيده حاال صدها صفحه 
تو!يتر� و شب*ه اجتماع� را درنورد!ده. حت� بعض� 
از همباز� ها� او نيز تصاو!ر پروفا!ل خود را به ع*س 
�ــورL تغيير دادند. باشــگاه ها� واليبال لهســتان و 
خبرنگاران لهستان� هم به پيشبرد ا!ن �مپين �م� 
�ردند. �ورL نيز با انتشــار تصو!ر مورد استفاده قرار 

گرفته به هواداران خود سالم �رد.

همه ما بارتوژ کورک هستيم! وا�نش لهستان به حمله �اربران ا�ران� به آنا �ور�
برنامه

امروز
  واليبال: ا!ران – �انادا؛ ساعت ٤:٣٠

  بس&تبال: ا!ران – آمر!*ا؛ ساعت ٩:١٠
  تيرو�مان: ميالد وز!ر�؛ ساعت ١١:٤٥

  بو�س: دانيال شه بخش(٥٧-�يلو، !� هشتم)؛ ساعت ١٤
  دوچرخه سوار): سعيد صفرزاده( تا!م تر!ل)؛ ساعت ٩:٣٠

  شمشيرباز) تيم�: ا!ران – ا!تاليا؛ ساعت ٦:٥٥
  بدمينتون: ثر!ا آقا!�؛ ساعت ٦:٣٠

  فردا
  تيرانداز): هانيه رستميان(٢٥ متر تپانچه باد�)؛ ساعت ٤:٣٠

  قا�قران�: نازنين مال!�؛ ساعت ٥:٢٠

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

 شناگر روســ� در المپي� تو�يو در١٠٠متر �رال 
پشــت طال!� شــد و ر�ورد جد!د� ثبت �رد تا بعد از 
٢٥ ســال ا!ن �شور را در رشته شنا به طال� المپي� 
برسد. ا!ن شناگر قصد داشت با پوشيدن ماس� گربه 
رو� ســ*و� توز!ع مدال برود �ــه ا!ن اجازه به او داده 

نشد.
 مراســم رونما!ــ� از «تابلو فرش  دســتباف المپي� 
تو�يــو» در ســفارت ژاپــن و بــا حضــور رحمان� موحد 
سفير ا!ران در ژاپن، صالح� امير� رئيس �ميته مل� 
المپي�، نما!نده �ميته مل� المپي� ژاپن، ســجاد� 
سرپرســت �اروان ا!ران برگزار شد. در ا!ن تابلو فرش 
�ــه و!ژه باز� هــا� ٢٠٢٠ تو�يو بافته شــده، طرح ٥ 

حلقه و!ژه المپي� د!ده م� شود.
 اوليــن مدال طــال� تار!خ موج ســوار� المپي� به 
ورزش*ار برز!ل� رسيد. موج سوار� برا� اولين بار در 

المپي� تو�يو به باز� ها اضافه شد.
 !ونس باال بو�ســور مرا�شــ� در د!دار برابر حر!\ 
نيوز!لند� خود در المپي�، اقدام به گاز گرفتن گوش 
حر!\ �رد تا حر�ت غيرورزشــ� تا!سون در رقابت با 

هاليفيلد را ت*رار �ند.
 ورزشــ*ار رشــته ســه گانه اهل برمودا، �شورش را 
صاحــب مــدال طــال� المپي� تو�يــو �رد تــا برمودا 
�وچ� تر!ن �شور صاحب طال� المپي� لقب بگيرد.
 با انصراف ٢ جودو�ار  از مبارزه با نما!نده ها� رژ!م 
صهيونيســت� در جر!ان المپيــ�، �ميته بين الملل� 
المپي� با صدور بيانيه ا�، نسبت به ا!ن اتفاق وا�نش 

نشان داد و تا�يد �رد موضوع را بررس� م� �ند.
 نائوم� اوســا�ا ســتاره تنيــس زنان جهــان و اميد 
ژاپن� ها برا� �سب مدال طال در المپي� تو�يو د!روز 
با ش*ســت مقابل نما!نــده چــ� از دور رقابت ها �نار 
رفت تا باعث تعجب شــود. ا!ن اتفاق درحال� افتاد �ه 

اوسا�ا روشن �ننده مشعل المپي� بود.
 مهــد� پيرجهــان دونده ٤٠٠ متــر مانع ا!ــران به 
دليل مثبت شــدن تســت �رونا!ش از اعــزام به تو�يو 
بازماند. ن*ته جالب توجه ا!ن �ه ا!ــوب دادروان مرب� 
ا!ن دونده با وجود نرفتن شاگردش، راه� تو�يو شد. 
ا!ن درحال� است �ه گفته م� شود ت*لي\ اعزام شدن 
!ا نشدن پيرجهان به المپي� تا چند روز د!گر مشخص 

م� شود.
در  ا!ــران  المپي*ــ�  شــناگر  بالســين�  متيــن   
اظهارنظــر� عجيب گفــت: «روز مســابقه پا!ــم دچار 
اسپاسم و درد شد!د شده بود اما ماساژور �اروان تنها 
توانســت ١٠ دقيقه مرا ماســاژ دهد چون �اروان فقط 
!� ماســاژور دارد. با رئيس فدراسيون، پنهان� از وان 

!خ برز!ل استفاده �رد!م چون خودمان نداشتيم!»

واکنش سرمربی تيم ملی دوچرخه سوارى ایران به کابوس جاده ٢٣۴ کيلومترىحاشيه هاى

پراش: قهرمان توردوفرانس هم نتوانست از خط پایان عبور کند
�ابــوس مســير ٢٣٤ �يلومتــر� جــاده 
!ــ� بــار د!گــر در المپيــ� تو�يــو برا� 
شــد.  ت*ــرار  ا!ــران  دوچرخه ســوار� 
ا!ــن ســومين المپيــ� پياپ� هســت �ه 
نم� توانــد  ا!ــران  از  دوچرخه ســوار� 
از مســير ســخت عبــور �نــد و بــه خــط 
پا!ان برســد. ســعيد صفــرزاده مل� پوش 
دوچرخه سوار� نه ا!ن �ه توان رسيدن به 
خط پا!ان را نداشــته باشد، بل*ه قوانين� 
در ا!ن ماده وجــود دارد �ه حت� بهتر!ن 
هــم  را  دوچرخه ســواران  عنوان تر!ــن  و 
گرفتــار م� �ند. به هرحال بــه خط پا!ان 
نرسيدن دوچرخه سوار �شورمان در ا!ن 
مسير دشوار دال!ل� دارد �ه محمد پراش 
ســرمرب� تيم مل� دوچرخه سوار� ا!ران 
در گفــت و گو با خراســان ا!ن گونه عنوان 
م� �ند: «از قبل م� دانستيم مسير سخت 
و دشــوار� در انتظــار ماســت. بهتر!ــن 
دوچرخه ســواران و مدعيان بــزرگ دنيا و 
آن ها!� �ه برا� ا!ن مســيرها� ســخت 
مدع� هستند، در ا!ن جمع حضور دارند. 
مســير ٢٣٤ �يلومتر� آن قدر ســخت و 
دشوار هست �ه قهرمان توردوفرانس هم 
نتوانــد به خط پا!ان برســد.  گرند توماس  
هم در ا!ن مســير از دوچرخه پياده شــد و 
خيل� از دوچرخه سواران د!گر هم به خط 
پا!ان نرسيدند.» و�  در ادامه افزود: «برا� 
آمادگــ� صددرصد� در ا!ن ماده با!د در 

مسابقات متعدد بين الملل� شر�ت �نيد 
اما ارد!بهشــت ٩٨ �ه آخر!ن مسابقه ما 
بود و به  دال!ل� از جمله مسائل اقتصاد� 
نم� توانستيم در مسابقه د!گر� شر�ت 
داشته باشيم. ســال گذشته هم �ه فقط 
ليگ جاده را در دو مرحله برگزار �رد!م، و 
!� مرحله پيست را.» محمد پراش ادامه 
داد: «ســال گذشته خيل� ســع� �رد!م 
حت� در سطح مســابقات آماتور� جهان   
در اروپا شر�ت �نيم اما متاسفانه شر�ت 
در ا!ن رقابت ها هم ميسر نشد.» سرمرب� 
تيم مل� تصر!ــح �رد: «ســعيد صفرزاده 
قبــل از حضــور در المپيــ� در حدود ١٠ 
مســابقه آماتــور� و نــه حرفه ا� شــر�ت 
�رد.  صفرزاده در ا!ن مســابقات شــرا!ط 
خوب� نســبت به د!گر دوچرخه ســواران 
داشت اما با!د قبول �نيم سطح مسابقات 

المپي� متفاوت است و سطح فوق العاده 
باال!� دارد. بخصوص در ا!ن المپي� �ه 
٢٣٤ �يلومتر با ٥هزار متر صعود همراه 
بــود. دوچرخه ســواران� �ه ا!ن مــاده را 
تجربــه �رده اند، قطعا با ســخت� رقابت 
آشــنا هســتند.» و� به حضور آسيا!� ها 
در رقابت جاده المپي� تو�يو اشاره �رد 
و گفت: «شــا!د باورتان نشــود اما از قاره 
آسيا فقط ٣ �شور ازب*ستان، قزاقستان 
و ژاپن توانستند از خط پا!ان عبور �نند. 
دوچرخه ســواران ا!ن �شــورها از جمله 
دوچرخه سواران� هستند �ه در تيم ها� 
حرفــه ا� فعاليــت م� �نند .» ســرمرب� 
تيم مل� به شــرا!ط سعيد صفرزاده قبل 
از حضور در المپي� تو�يو اشــاره �رد و 
گفــت: «دوران نقاهــت ســعيد صفرزاده 
بعــد از عمــل جراحــ� ســتون فقــرات 

طوالن� شــد. موقعــ� هم �ه بــه اردوها 
و تمر!ــن بازگشــت، نتوانســت به خوب� 
تمر!ــن �نــد، چرا�ه بــا شــيوع و!روس 
�رونا و تعطيل� مســابقات روبه رو شد.» 
و� بــا اشــاره بــه رقابــت دوچرخه ســوار 
ا!ران در المپي� تو�يو گفت: «صفرزاده 
تا ١٣٠ �يلومتر� جاده هم ر�اب زد اما 
از ادامه مســير منع شــد . دوچرخه سوار 
�شــورمان نه ا!ن �ه نتوانــد ر�اب بزند، 
امــا بــرا� ادامــه مســير نبا!د ســرعتش 
�م م� شــد و از د!گر رقبــا فاصله ز!اد� 
م� گرفــت. ا!ــن قوانين� اســت �ــه در 
ماده جــاده وجود دارد و بســتگ� خيل� 
ز!ــاد� به آمادگــ� ورزشــ*ار دارد.» و� 
صفــرزاده  مســابقه  د!گــر  در خصــوص 
خاطرنشــان �رد: «صفــرزاده امــروز در 
رقابت تا!م تر!ل انفراد� شر�ت خواهد 
�رد، مســير ٤٣ �يلومتر� بــا ٨٠٠ متر 
صعود، �ه مسير� سخت  و دشوار است.» 
پــراش در پا!ــان بــه تغييــرات مد!ر!ت� 
در فدراســيون دوچرخه ســوار� اشــاره 
�رد و گفــت: «خدا را شــ*ر در ا!ــن ٣،٢ 
ماهه اتفاقات خوب� در دوچرخه سوار� 
افتــاده، از خر!ــد دوچرخــه اســتاندارد 
بــرا� آقــا� صفــرزاده گرفته تا شــر�ت 
در مســابقات تر�يه �ه ا!ن خود نشان از 
ا!ن دارد �ه دوچرخه ســوار� در ابتدا� 

مسير پيشرفت قرار گرفته است.»
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٣ دیدار دوستانه در برنامه حریف ایران 
ســور�ه در گروه A با تيم ها� ا�ران، عراق، 
ره جنوب�، 
امــارات و لبنــان همگــروه اســت و در د�دار نخســت به 
مصــاف ا�ــران مــ� رود. منابــع نزد�ــ* به فدراســيون 
فوتبــال ســور�ه فــاش 
ردنــد 
ه ا�ــن فدراســيون به ٣ 
بــرا�  آذربا�جــان  و  ازب8ســتان  اســتراليا،  فدراســيون 
برگزار� د�دار دوســتانه درخواست داده چرا
ه سب* 
باز� ا�ن ٣ تيم به ا�ران نزد�* است و باعث م� شود تا 
باز�8نان با آمادگ� بيشتر� برابر ا�ران به ميدان بروند.

صعود فوتسال ایران به نيمه نهایی تورنمنت 
تایلند 

تيم ها� مل� ليتوان� و تاجي8ستان برگزار 
ننده اولين 
د�ــدار از روز ســوم تورنمنــت تا�لند بودند 
ــه ا�ن باز� 
با نتيجه عجيب ٩-٢ به ســود تيم تاجي8ســتان به پا�ان 
رســيد. پيــش از ا�ن ليتوان� بــا ٥ گل و تاجي8ســتان با 
٧ گل از ا�ران ش8ســت خورده بودنــد. بد�ن ترتيب و با 
نتا�ــج رقم خــورده، ليتوان� بــا ٣ امتياز قطعــا به مرحله 
نيمه نها�� صعود نخواهد 
رد و صعود ا�ران ٦ امتياز� 
به مرحله نيمه نها�� رقابت ها پيش از باز� سوم با مصر 

قطع� شد. 
سایپا با ۵ غایب به مصاف تراکتور می رود

تيــم فوتبال ســا�پا بــا غا�بانــ� پرتعــداد روز جمعه و در 
هفته پا�ان� ليگ برتر به مصاف ترا
تور م� رود. ســعيد 
اخبار� برا� ا�ن مسابقه فوق العاده حساس نم�  تواند 
از ٥ باز�8ــن خــود به دليــل مصدوميت اســتفاده 
ند. 
طاها شــر�عت�، اميــد دره، فر�بــرز گرامــ�، ابوالفضل 
جالل� و حســين 
امياب نفرات� هســتند 
ه با توجه به 
آسيب د�دگ� طوالن� مدت خود، حضور در د�دار هفته 

س� ام را هم از دست م� دهند.

دیاباته مقابل سپاهان هم غایب است؟
شــيخ د�اباته، مهاجــم ماليا�ــ� آب� هــا� پا�تخت در ٢ 
باز� گذشته تيمش حت� در ليست تيم هم قرار نداشت. 
او 
ه بابت عدم در�افت مطالباتش از اســتقالل ناراحت 
اســت، قبل از د�دار با نفت مسجدسليمان به 
ادر فن� 
اعالم 
رد مصدوم بوده و نم�  تواند تيم را همراه� 
ند. 
د�اباته به همين بهانه همراه آب� پوشــان به قائمشهر هم 
سفر ن8رد و مقابل نساج� غا�ب بود و حاال خبر م� رسد 

ه احتمــاال در د�دار با ســپاهان هم جا�� در فهرســت 
استقالل نخواهد داشــت. مهاجم خارج� استقالل 
ه 
در پا�ان فصل قراردادش با آب� پوشــان به پا�ان م� رسد 
بــه احتمال فراوان جا�� در تر
يب ا�ن تيم در فصل بعد 
نخواهد داشت. حت� احمد مدد�، مد�رعامل استقالل 
هــم اعالم 
ــرد نــام او در فهرســت فصــل آ�نــده فرهاد 
مجيــد� قرار نــدارد. در ا�ــن وضعيت با توجــه به معوق 
شــدن مقدار ز�اد� از طلب د�اباته، طبيع� اســت 
ه او 
چندان رغبت� برا� حضور در تر
يب اســتقالل نداشته 
باشــد و به بهانه مصدوميت جز�� پا�ــش برا� آب� ها به 
ميدان نرود. با ا�ن شرا�ط د�اباته احتماال مقابل سپاهان 
هم غا�ب است و شــا�د ا�ن مهاجم خارج� 
ه در تعداد 
ز�اد� از باز� ها� استقالل در فصل جار� غا�ب بوده، 
مقابل گل گهر در نيمه نها�� جام حذف� بتواند در ليست 

آب� ها قرار بگيرد.

مهاجم تيم اســتقالل از ٢ تيم آلمان� و �ونان� پيشــنهاد خوب� در�افت 
رده اســت. 
مهد� قا�د� بدون شــ* ��8 از ســتاره ها� ا�ن فصل و ســال گذشته تيم استقالل 
بوده؛ باز�8ن ر�زنقش� 
ه به تيم مل� راه �افته و ��8 از شانس ها� اصل� برا� حضور 
در تر
يب اصل� تيم مل� اســت. قا�د� به واســطه ت8ني8ــش توانا�� ها� خودش را 
به رخ 
شــيده و مشــتر�ان خارج� ز�اد� دارد. او عالوه بر تيم ها� قطر�، از �* تيم 
�ونان� و آلمان� پيشنهاد دارد. قا�د� تحت قرارداد باشگاه استقالل است و بار ها گفته 

ــه باشــگاه با�د در مورد آ�نده او تصميم بگيرد. او 
ــه در تيم مل� نيز ارتباط خوب� با 
ســردار آزمون دارد، احتماال با ا�ن باز�8ن نيز برا� لژ�ونر شدن مشورت خواهد 
رد. 
البته گفته م� شود مهد� طارم�، همشهر� و دوست قا�د� هم 
ه سابقه ترانسفر به 

ليگ عرب� و اروپا�� را دارد د�گر طرف مشورت باز�8ن استقالل است.

رئيس 
ميته جوانان فدراسيون فوتبال اعالم 
رد حضور مهدو� 
يا در تيم اميد قطع� 
شده است. ميرشاد ماجد�، رئيس 
ميته جوانان فدراسيون فوتبال با اشاره به اهميت 
اســتعداد�اب� گفت: «فدراسيون و شــخص رئيس آن عالقه مند به اســتفاده از نيرو� 
جوان، تحصيل8رده و فوتبال� است. جلسات ز�اد� در ا�ن زمينه برگزار شده و ان شاا... 
در 
نار عز�زان� 
ه در حال حاضر در بعد فن� مشــغول به فعاليت هســتند، ��8، دو 
مرب� و مشاور خارج� نيز به تيم فن� فدراسيون اضافه خواهد شد.» عضو هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال تصر�ح 
رد: «حضور مهدو� 
يا در 
نار ما قطع� شده و هاشميان نيز 
در چند ماه گذشته 
م* ز�اد� به ما 
رده و همچنان همراهمان خواهد بود. ا�ن دو نفر 
تجربه حضور در نقاط مختلo جهان را دارند و سابقه 
ار و اخذ مدارp مختلo در اروپا را 


سب 
رده اند و از طرف� نياز جامعه فوتبال ا�ران� را به خوب� م� شناسند.»

حضور مهدو� $يا در تيم اميد قطع� شد�ونان و آلمان مشتر� ها� جد�د ستاره استقالل

سردار آزمون پنجمين بازیکن ایرانی 
استقاللی لورکوزن؟! 

داســتان انتقال ســردار آزمون به �* باشگاه 
بزرگ اروپا�� ســوژه روز رسانه ها� ورزش� 
ا�ــران و فوتبال اروپــا بوده و به نظر م� رســد 
د�گــر زمان انتقــال مهاجم تيم ملــ� فوتبال 
ا�ــران بــه �ــ* باشــگاه بــزرگ اروپا�ــ� فــرا 
رســيده اســت. در حالــ� 
ــه تا روز گذشــته 
گفته م� شــد انتقــال او بــه لور
ــوزن آلمان 
قطع� شــده امــا ســا�ت چمپيونات روســيه 
نوشــت: «ســردار آزمــون بار د�گر باعث شــد 
تا رم بــرا� جذب او پيشــنهاد جد�ــد� را به 
زنيت سن پترزبورگ ارائه دهد.» گو�ا مهاجم 
تيم مل� فوتبال ا�ران 
ه عمل8رد درخشان� 
بــا پيراهــن زنيــت در ليگ روســيه داشــته با 
پيشنهاد ١٨ميليون �ورو�� رم روبه رو شد اما 
مســئوالن تيم روســ� آن را رد 
ردند. از ا�ن 
رو باشــگاه ا�تاليا�� خواســته جد�د زنيت را 
مورد بررس� قرار م� دهد تا ��8 از باز�8نان 
اســتفان  اولســن(دروازه بان)،  رابيــن  خــود 
انزونز�(هافبــ*) و پدرو(و�نگــر) را در قبال 
خر�د سردار آزمون به تيم روس� بدهد. خوزه 
مور�نيو، ســرمرب� رم ا�تاليا اصرار فراوان به 
جذب مهاجم تيم مل� ا�ران دارد و خواســتار 
جــذب او در نقل وانتقاالت تابســتان� فوتبال 
اروپا شده است.» ا�ن در حال� است 
ه سا�ت 
توتومر
اتــو خبر از رضا�ت شــخص� ســردار 
برا� انتقال به لور
ــوزن آلمان داده اما همه 
چيز را به زنيت ســپرده تا آن ها بررس� 
نند. 
ن8ته جالــب توجه درباره پيشــنهاد لور
وزن 
آلمــان به ســردار آزمــون ســابقه طوالن� ا�ن 
باشگاه در جذب و استفاده از باز�8نان ا�ران� 
اســت 
ه از قضا همه هم از باشگاه استقالل 
لور
ــوزن  باشــگاه  ا�ــن  از  پيــش  بوده انــد. 
باز�8نانــ� چــون پرو�ــز 
وزه 
نانــ� باز�8ن 
دهه ٥٠-٤٠، ســيدعل� موســو�، دار�وش 
�زدانــ� و مهــد� پاشــازاده را در ســال ها� 
گذشــته به خدمــت گرفته بود 
ــه همه آن ها 
زمانــ� در اســتقالل بــاز� م� 
ردنــد. حاال 
اگر ســردار آزمون بــه لور
وزن منتقل شــود 
پنجميــن ا�ران� ا�ن باشــگاه خواهــد بود 
ه 
از قضــا تما�ل رنگ� اش هــم در بين تيم ها� 
ا�ران� به اســتقالل بوده و ا�ن مسئله را بارها 
مصاحبه ها�ــش  و  پســت ها  و  اســتور�  در 
اعالم و ابراز 
رده اســت. بنابرا�ن اگر سردار 
بــه لور
وزن پيوســت م� توان گفــت ا�ن تيم 
آلمان� پنجمين باز�8ن ا�ران� اســتقالل� را 

به خدمت گرفته است.

فرارى دادن لک از محروميت و احکام سنگين عليه ٢ مربی! 

شو$ه شدن جامعه فوتبال از آرا� $ميته انضباط� 

رســانه ها�  اخيــر  روزهــا�  در 
ورزشــ� بيشــتر از آن8ــه متاثــر از 
اتفاقــات المپيــ* تو
يــو باشــد تحت الشــعاع 
حر
ات زشت و زننده برخ� مربيان و باز�8نان و 
حتــ� داوران ليگ برتر و ليگ �* بود. اتفاقات 
هفتــه پا�انــ� ليــگ دســته اول 
ــه منجــر بــه 
محروميت چند مرب�، باز�8ن، داور و مد�ر شد و 
احــ8ام د�گــر� 
ــه روز گذشــته صــادر و بــه 
باشــگاه ها� مختلــo ليگ برتــر� و ليگ ها� 
پا�ين تر ابالغ شد. ��8 از پرونده ها� جنجال� 

ميته انضباط� ش8ا�ت باشگاه ماشين ساز� و 
دروازه بــان  لــ*،  حامــد  از  تبر�ــز�  و
ال� 
پرسپوليس به خاطر برخورد و الفاظ زننده اش با 
�8ــ� از توپ جمع 
ن ها� حاضر در ورزشــگاه 
شهيدسليمان� تبر�ز بود. دروازه بان پرسپوليس 

ــه در ســال ها� قبــل هــم بــه واســطه برخ� 
حر
ات غيرورزش� پا�ش به 
ميته انضباط� باز 
شــده بود، با انتشــار فيلم برخوردش با نوجوان 
تبر�ز� در جر�ان د�دار تيم ها� ماشين ساز� و 
پرســپوليس در فضــا� مجــاز� و بازتاب هــا� 
منف� آن باعث خدشــه دار شــدن اف8ار عموم� 
شــد. حتــ� 
ار بــه جا�ــ� رســيد 
ــه �حيــ� 
گل محمد�، ســرمرب� پرســپوليس 
ار حامد 
لــ* را تقبيح 
رد. با توجه به ا�ن حجم از اثرات 
منف� حر
ت و الفاظ زشــت لــ* آن هم مقابل 
�ــ* نوجــوان توپ جمع 
ــن، انتظــار م� رفت 

ميتــه انضباط� و 
ميته اخالق درســت مثل 

مورد شــهاب گردان 
ه به سرعت نور وارد عمل 
شــد و ابتدا با ح8ــم محروميت تا اطــالع ثانو� 
دروازه بان ذوب آهن را محروم و سپس به سرعت 
جلســه 
ميته انضباط� تشــ8يل و او را محروم 

رد، ا�ن اتفاق با سرعت و شدت بيشتر� درباره 
دروازه بان ســرخ ها بيفتد و حتــ� او را از باز� با 
ترا
تــور و چنــد باز� د�گــر محروم 
نــد! اما با 
وجود شــ8ا�ت باشــگاه ماشين ســاز�، و
ال� 
تبر�ز� و هيئت فوتبال آذربا�جان شرق� از ا�ن 
باز�8ــن، در 
مــال تعجب نه تنها حامــد ل* از 
باز� با ترا
تور محروم نشد بل8ه با اعالم را�، به 
زعــم بســيار� از فوتبال دوســتان و هــواداران 
تيم ها� رقيب پرسپوليس، او به نوع� تشو�ق� 
هم گرفت! در شــرا�ط� 
ه 
ميته انضباط� با 
صدور اح8ام 
م ســابقه و شد�د، مربيان� چون 
عليرضا منصور�ان و فيروز 
ر�م� را نقره داغ و از  
٣ تا  �* جلسه محروم 
رد در حال� 
ه آن ها نه 
از الفــاظ زننــده ل* اســتفاده 
ــرده و نه طرف 
حساب شان �* نوجوان بود، در 
مال ناباور� 

ميته انضباط� دروازه بان پرسپوليس را به �* 
جلســه محروميت تعليق� و ٥٠ميليون جر�مه 
مح8وم 
رد؛ جر�مه ا� 
ه به جيب فدراســيون 
م� رود و محروميت� 
ه احتمال ز�اد بخشــيده 
خواهد شــد! ســا�ت فدراســيون فوتبال درباره 
نوشــت:  لــ*  حامــد  انضباطــ�  
ميتــه  را� 
«درخصوص تخلo صورت گرفته از سو� حامد 
ل*، دروازه بان تيم پرسپوليس در مسابقه با تيم 

ماشين ســاز� مبن� بر بدرفتار� مشــاراليه در 
قبــال مقــام غيررســم� باتوجــه به مســتندات 
ارائه شده، اعضا� 
ميته انضباط� بد�ن شرح 
اعــالم را� م� نما�ــد؛ باتوجــه بــه عدم ســابقه 
انضباط� حامد ل* در ا�ن فصل از مسابقات و 
اوضاع و احوال� 
ه منجر به تخلo شده، اعضا� 

ميته انضباط� با در نظر گرفتن مواد ٩٣ و ٩٤ 
مقــررات انضباط� وفق مــواد ١٣، ٥٤ و ١١٧ 
مقــررات انضباطــ� حامــد لــ* به �* جلســه 
تعليق� به مدت ٦ ماه و مبلغ ٥٠٠ميليون ر�ال 
جر�مه نقد� مح8وم م� شود. ضمنا وفق ماده 
٥٠ مقررات انضباط�، باشگاه پرسپوليس نيز 
به مبلغ ٥٠٠ميليون ر�ال جر�مه نقد� مح8وم 
م� گردد. ا�ن را� در قسمت محروميت تعليق� 
قطع� و در قسمت جر�مه نقد� تا ٧ روز پس از 

ميتــه  در  نظرخواهــ�  تجد�ــد  قابــل  ابــالغ 
اســتيناف م� باشــد.» ن8تــه عجيب تــر ماجــرا 
ا�نجاست 
ه برخالف توضيح� 
ه درباره را� 
حامد ل* داده شده او از ا�ن قبيل رفتارها بسيار 
دروازه بــان  لــ*  
ــه  زمانــ�  اســت.  داشــته 
ماشين ســاز� بود در باز� با استقالل حر
ات 
تحر�ــ* و توهين آميــز او باعث اعتراض شــد�د 
هــواداران اســتقالل شــد. همچنيــن در باز� 
برگشت پرسپوليس و ذوب آهن در فصل جار� 
در دقيقــه ٨٦ مســابقه هنگام� 
ــه ذوب آهن 
قصد ارسال ضربه 
رنر رو� دروازه پرسپوليس 
را داشــت، حامــد ل* بــرا� بر هــم زدن تمر
ز 

آن هــا �* توپ د�گــر داخل زميــن م� اندازد و 
همين مســئله موجب توقo و ا�جــاد وقفه چند 
ثانيه ا� درون ميدان شــد. درســت مشــابه ا�ن 
حر
ت در �* د�دار ليگ انجام و نتيجه متفاوت� 
داشــت. عل� اصغر قربانعل� پور ��8 از مربيان 
پد�ده بــرا� جلوگيــر� از ضدحملــه ارا
� ها 
دقيقــا هميــن 
ار را از 
نــار زمين انجــام داد و 
عالوه بر در�افت 
ارت قرمز از داور، فدراسيون 
فوتبال هم بالفاصله ح8م محروميت ا�ن مرب� 
را صــادر 
رد ول� حــاال هيچ تصميم� در مورد 
سنگربان پرسپوليس بابت انجام حر
ت مشابه 

صورت نگرفته است.
    

پس از اعالم آرا� انضباط�، خبر د�گر� درباره 
رد ش8ا�ت باشگاه استقالل از 
نعان� زادگان، 
مدافع پرســپوليس منتشــر شــد. چند� پيش 
و�د�و�� از ا�ن باز�8ن حاشيه ســاز منتشــر شد 

ــه حــاو� الفاظ زشــت و زننــده به هــواداران 
اســتقالل بــود و باشــگاه اســتقالل در دفــاع از 

حقــوق هوادارانــش و مح8وميــت ا�ــن حر
ت 
غيراخالقــ� مدافــع ســرخ ها از او بــه 
ميتــه 
انضباط� شــ8ا�ت 
رد. البتــه 
نعان� زادگان 
و�د�ــو  ا�ــن  شــدند  مدعــ�  پرسپوليســ� ها  و 
صداگــذار� شــده و خالف واقع اســت و ظاهرا 

ميته انضباط� هم هميــن دفاعيه بچه گانه را 
پذ�رفته و را� به برائت مدافع پرســپوليس داد. 
درست مثل ش8ا�ت استقالل از عيس� آل 
ثير، 
مهاجم پرســپوليس 
ه پس از گلزنــ� در درب� 
برگشــت حر
ات� با دســت انجــام داد 
ه تلق� 
بسيار� از فوتبال دوستان از ا�ن حر
ات توهين 
و ب� احترام� بود اما 
ميته انضباط� شــ8ا�ت 
اســتقالل را در ا�ــن پرونده هم رد 
ــرد. ظاهرا 
تما�ــالت رنگــ� و جناح� قــرار نيســت به ا�ن 
زود� ها دست از سر ورزش و فدراسيون فوتبال 
بردارد و به نظر م� رســد بــا تغيير مد�ر�ت فقط 
نفرات� جابه جا شــده اند و عمال عــزم و اراده ا� 
بــرا� اجرا� عدالــت و رفع تبعيض و فســاد در 

ساختمان سئول د�ده نم� شود.

محمدرشــيد مظاهــر�، دروازه بــان اســتقالل بــه احتمــال 
ز�ــاد اولين باز�8ن جداشــده ا�ن تيم خواهد بــود و مقصد او 
هم مشــخص اســت. مظاهر� 
ه فصل گذشــته از ترا
تور و 
البته با حواشــ� ز�ــاد و شــ8ا�ت تبر�ز� ها راه� اســتقالل 
شــد فرازونشــيب ها� ز�ــاد� داشــت و حاال تصميــم گرفته 
فوتبالــش را دوبــاره در اصفهان دنبال 
ند. او 
ه ســال ها از 
دروازه ذوب آهــن حفاظت 
رده بود ا�ن بار قرار اســت درون 
دروازه حر�o ســنت� ذوب� ها قرار بگيرد و ســپاهان� شــود. 
گو�ا مذا
رات و توافق صورت گرفته و رشــيد در پا�ان آخر�ن 
د�دار استقالل 
ه جام حذف� خواهد بود ا�ن تيم را به مقصد 
د�ار نصo جهان ترp خواهد 
رد. در مورد رقم توافق� رشيد 

و ســپاهان هم مبالغ مختلف� شنيده م� شود اما ن8ته جالب 
ا�نجاســت 
ه گو�ا بخشــ� از قرارداد در قالب سهام شر
ت 
فــوالد اصفهان به ا�ن دروازه بان پرداخت خواهد شــد! البته 
اصفهان� ها در ا�ن امر مسبوق به سابقه هستند و پيش تر هم 
اخبــار� مبن� بر پرداخت حواله آهن و فوالد و آهن قراضه به 
باز�8نان به عنوان بخشــ� از دستمزدشــان شنيده م� شد. 
البته اخبار نقل وانتقاالت در د�ار نصo جهان فقط به رشــيد 
مظاهر� معطوف نم� شــود و گو�ا ســروش رفيع�، هافب* 
باز�ساز ســپاهان هم سودا� بازگشــت به پرسپوليس دارد! 
ا�ــن باز�8ــن 
ــه فصــل خوبــ� بــا طال�� پوشــان اصفهان� 
ســپر� 
ــرده و دوبــاره بــه دوران اوجــش برگشــته گو�ــا از 

پرسپوليســ� ها چــراغ ســبز در�افت 
ــرده و گفته م� شــود 
در ليســت خر�د فصل آ�نــده �حي� گل محمد� قــرار دارد. 
البته مســئوالن پرســپوليس و ســرمرب� ا�ن تيم بارها تا
يد 

رده اند فعال ليســت� در 
ار نيســت و تمر
زشان رو� ليگ 
است با ا�ن حال شــا�عات نقل وانتقاالت� در ا�ران هميشه از 
ا�ن ت8ذ�ب ها جلوتر بوده و معموال هم به حقيقت م� پيوندد. 
بازگشــت سروش به پرسپوليس شــا�د تا�يد� بر عدم توافق 
باشــگاه بــا احمــد نورالله� باشــد و با�ــد جدا�� شــماره ٨ 
ســرخ ها را جــد� گرفــت به خصــوص 
ــه او در آخر�ــن دور 
مذا
ــرات مبلغ ١٥ميليارد بــرا� تمد�د خواســته بود 
ه با 

مخالفت باشگاه روبه رو شد.

نقل وانتقاالت استارت خورد 

رشيد با سهام فوالد در سپاهان و سروش با چشمک یحيی در پرسپوليس! 

انتخاب هوشمندانه عراق
 بين شفر و کی روش 

فدراســيون فوتبــال عــراق تــا امــروز منتظر 
 oپاسخ سرمرب� سابق ا�ران م� ماند تا ت8لي
ســرمرب� جد�ــدش را انتخــاب 
نــد. علــ� 
نــور�، خبرنــگار و مجر� سرشــناس عراق� 
درباره آخر�ن اخبار درباره انتخاب ســرمرب� 
جد�ــد تيم ملــ� 
شــورش نوشــت: «��8 از 
ا�ــن مربيــان عــراق را هدا�ــت خواهــد 
رد. 

ارلوس 
� روش گز�نه اول و اصل� اســت. 
بقيه گز�نه ها منتظر هســتند 
ه فدراســيون 
به آن ها پيشــنهاد بدهد.» و� افزود: «از د�گر 
گز�نه ها� فدراسيون انتخاب اس8وب، مرب� 
تيم اميدهــا� جمهور� چ* اســت 
ه تا به 
عنــوان مربــ� موقــت در ٢ بــاز� اول مقابل 

ره جنوب� و ا�ــران در انتخابــ� جام جهان� 
رو� نيم8ــت تيــم ملــ� بنشــيند.» خبرنگار 
عراقــ� دربــاره گز�نه ها� د�گــر هدا�ت تيم 
مل� 
شــورش گفت: «و�نفرد شــفر آلمان�، 
خوان 
ارلوس اوسور�و 
لمبيا�� و همچنين 
د�گــر  گز�نه هــا�  ونزوئال�ــ�  مربــ�  �ــ* 
فدراسيون فوتبال عراق هستند.» طبق اعالم 
ا�ــن خبرنگار عراق� 
� روش تا امروز پاســخ 
خود را به پيشنهاد رسم� مربيگر� در عراق 
خواهــد داد و در صورت رد پيشــنهاد، پرونده 
گز�نه ها� د�گر بررس� و پيشنهادات رسم� 
بــه ا�ن مربيان ارســال م� شــود. ن8تــه حائز 
اهميت ا�ن است 
ه عراق� ها سراغ ٢ مرب� 
خارج� ا� رفته اند 
ه ســابقه سال ها 
ار در 
فوتبال ا�ران را دارند و در واقع ز�ر و بم فوتبال 
ا�ــران را 
ــه ��8 از حر�فان عــراق در مرحله 
نها�� اســت به خوب� م� شناســند و اگر هر 

دام از آن ها مرب� عراق شود 
ار ا�ران مقابل 

ا�ن حر�o عرب� سخت تر م� شود.

حمایت هيئت مدیره فوالد از نکونام
اعضــا� هيئت مد�ــره باشــگاه فرهنگ�-ورزشــ� فوالد از ســرمرب� تيم فوتبال خــود حما�ت 

ردنــد. به نقل از ســا�ت باشــگاه فــوالد، جلســه هيئت مد�ره باشــگاه فوالد با حضــور اعضا و 
همچنين جواد ن8ونام، ســرمرب� تيم بزرگســاالن برگزار شد. سرمرب� تيم فوالد در ا�ن جلسه 
برنامه ها� خود را به باشــگاه ارائه داد و در مقابل نيز اعضا� هيئت مد�ره حما�ت و پشتيبان� 
همه جانبــه از 
ادر فنــ� به خصوص ســرمرب� تيم را اعــالم 
رده و برا� تيم فــوالد در ٢ باز� 
حســاس آ�نــده در ليگ برتــر و �* چهارم نها�ــ� جام حذفــ� آرزو� موفقيت 
ردنــد. گفتن� 
اســت؛ د
تر اسماعيل گودرز�، سعيد آذر� و اسماعيل گودرز� اعضا� هيئت مد�ره باشگاه 

فرهنگ� ورزش� فوالد هستند.
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