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K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 »المبدا« خطر جدید کرونایی 
برای ایران 

گونه جدید ویروس کرونا از پرو و آمریکا به ترکیه و قطر رسیده  و باید خودمان را برایش 
آماده کنیم؛ درباره خطرها و عالیم »المبدا«  با یک کارشناس گفت وگو کردیم

وقتی خدا، پارتی یک 
کودک کار می شود

ا... زمانی   گفت وگو با روح 
برنده جایزه بهترین بازیگر 

نوظهور جشنواره ونیز

6

 غربت مشروطیت 
در سریال های تلویزیونی

سریال هایی  که نتوانستند نمایی  
واقعی از مشروطه به تصویر بکشند
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 سرزنش کنکوری های ناموفق 
ممنوع

والدینی که فرزندشان در کنکور 
رتبه خوبی نگرفته چه کنند؟

زندگی سالم

 خداحافظی سعید معروف 
با چاشنی انتقاد از وزیر !

خراسان ورزشی

   صفحه ۵

   صفحه 16

اگر جای آقای رئیسی بودم!
مراسم تنفیذ ریاســت جمهوری دوره سیزدهم، صبح 

دیروز در حسینیه امام خمینی)ره(...

یادداشت سردبیر

دکتر سید علی علوی

  صفحه 2

رکوردزنی 
 استقراض 

از بانک مرکزی !
پشت پرده صعود کم سابقه نرخ 

تورم در بهار 1400

رهبر انقالب در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با تاکید بر این که دولت مردمی به معنای واقعی کلمه محقق شود، تبیین کردند

8 راهبرد برای دولت سیزدهم
رئیسی: پیام 2۸ خرداد، در یک کلمه تغییر وضع موجود بود، سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی زنیم 

شیر مادر و نان پدر حاللت !
گزارش خبرنگار اعزامی از 

بازگشت امید به کاروان ایران با 
مدال های کشتی

   خراسان  ورزشی
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اگر جای آقای رئیسی بودم!

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم، صبح 
دیروز در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد و رهبر 
معظم انقالب اسالمی با تنفیذ رأی ملت، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران 

منصوب کردند.
رهبر انقالب در این حکم صفات و عباراتی را در توصیف 
آقای رئیسی با عنوان  شخصیتی »مردمی«، »پرهیزکار« و 
دارای سوابق درخشان مدیریت به کار بردند که مسئولیت 
ایشان را برای تصدی  ریاست جمهوری و حل مشکالت 
مردم و کشور دو چندان می کند. بدیهی است همان 
گونه که رهبر انقالب در این مراسم تصریح کردند، برخی 
مشکالت از جمله مشکالت اقتصادی زمان بر و نیازمند 
حرکت براساس برنامه کلی است، اما به عنوان یک ناظر 
رسانه ای اگر خودم را جای آقای رئیسی قرار بدهم نکاتی 

به ذهن می رسد:
مجرب  ای  فرمانده  با  اقتصادی  منسجم  تیم  یک   *
انتخاب می کردم، چرا که تجربه گذشته چه در دولت 
آقای روحانی و چه دولت های قبلی نشان داده است که 
یکی از جدی ترین مسائلی که باعث هدر رفتن تالش ها 
و گاه خنثی کردن یکدیگر می شود، نبود انسجام در تیم 
اقتصادی و نبود فرمانده ای مجرب بر راس این تیم است.
* همه اعضای تیم اقتصادی را از بین کسانی انتخاب می 
کردم که حداقل اداره یک شرکت خصوصی ۵۰ نفره را برای 

پنج سال در رزومه خود داشته باشند.
ــرای حل دو موضوع  ــاد نمی دادم و ب *وعــده هــای زی
اساسی همچون حذف یارانه های پنهان و اصالح نظام 

مالیاتی و یکی دو موضوع کوتاه مدت و زود بازده همچون 
واکسیناسیون کرونایی و اصالح سیستم توزیع و تهیه 
کاالهای اساسی از طریق کاال برگ الکترونیک تمرکز 

می کردم.
* بر بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور با پذیرش 
هزینه های شفافیت و روا داری تمرکز می کردم، چرا که 
اکنون به واسطه تمرکز و سرمایه گذاری جدی رسانه های 
خارج نشین و برخی عملکردهای نادرست و سلیقه های 
عجیب داخلی مرجعیت رسانه ای در حال انتقال به خارج 
از کشور است. بماند که مزایای شفافیت داخلی بسیار 
فراتر از این موضوع است و حتی اصلی ترین پروژه آقای 
رئیسی که در دوره رقابت های انتخاباتی هم بسیار بر آن 
تاکید می کرد یعنی مبارزه با فساد را به طور جدی تحت 

تاثیر مثبت قرار خواهد داد.
* برای مبارزه سازمان دهی شده و هماهنگ با فساد، 
قرارگاهی مشترک با مجلس و قوه قضاییه تشکیل می 

دادم.
*گسل های اجتماعی را ترمیم می کردم. گسل هایی 
مانند افزایش شکاف طبقاتی که متاسفانه هم اکنون 
در برخی موارد در حال سر باز کردن و عمیق تر شدن 

نیز هست.
* از طرح های پوپولیستی دوری می کردم، چرا که ورود 
به این عرصه عمال مدیر یا مدیران را وارد دوری از تسلسل 
خواهد کرد که نتیجه ای جز از دست رفتن زمان و منابع 

در پای اهداف وکارهای کوتاه مدت نخواهد داشت.
*قطعا به هرگونه قول و وعده طرف های غربی بی اعتماد 
بودم و تمرکز خود را بر ظرفیت ها، توانمندی ها و توانایی 
های داخلی قرار می دادم. هرچند برای رفع تحریم ها  از 
راه های مختلف و حتی از راه مذاکره هم  تالش می کردم .

 *برای نهادینه شدن آرما ن ها و ارزش های اصیل انقالب 
در جامعه که متاسفانه در طول سال های اخیر توسط 
برخی با تفسیر به رای ها و عملکردهای نادرست دچار 

خدشه شده است، اهتمام جدی به خرج می دادم.
* طبقات محروم و مستضعف را از حمایت های نقدی 

مستقیم بهره مند مــی کـــردم. در هــر برنامه اصــالح 
اقتصادی اعم از حرکت به سمت تغییر در نظام پرداخت 
یــارانــه هــا، حــذف یــارانــه پنهان، واقعی کــردن قیمت 
انرژی، اصالح مالیات ها و... ممکن است فشارهایی 
بر قشرهای پایین جامعه بیاید بنابراین نگاه ویژه به آن 
ها و پرداخت نقدی و مستقیم به این اقشار از ضروریات 
هرگونه اصالح و جراحی اقتصادی است که این روزها 

انجام آن از بدیهیات اقتصاد ایران است .
* ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را با لحاظ کردن اقدامات حمایتی 
برای قشرهای نیازمند حذف می کردم و به رانت و فاجعه این 
ارز پایان می دادم. تصمیمی که به تجربه نشان داده عوارض 
و عواقب بسیار ناگواری داشته و رانت های عظیمی را پدید 

آورده است.
* بر ترمیم اعتماد عمومی در بین آحــاد مــردم تمرکز 
می کردم. چرا که بدون تعارف سرمایه اجتماعی کشور 
در طول سال های گذشته به واسطه برخی عملکردها 
و تصمیم های ناصواب و گاه سوال برانگیز دچار ضربات 

جدی شده است.
* خود را اسیر قبیله گرایی احزاب سیاسی نمی کردم، 
اما تالش می کردم، احزاب واقعی و مردمی را نهادینه 
کنم، چرا که یکی از راه های خروج از پوپولیسم را حضور 
و فعالیت احزاب واقعی می دانم که پاسخ گوی شعار های 

خود باشند.
*به جز الیه محدودی از مسئوالن تا حد وزیر و استانداران 
در الیه های دیگر مدیریتی بر گزینش نخبگان صاحب 
تجربه، جسور وفارغ از گرایش سیاسی تمرکز می کردم.

*می دانستم که در عصر جامعه اطالعاتی سانسور و 
سکوت و تاخیر در اطالع رسانی معنایی ندارد و در فرایند 
اطالع رسانی آنی که در آن روایت اول نقش اصلی را بازی 
می کند و دست پیش را در اختیار دارد، بر حمایت از 

رسانه های توانمند و حرفه ای اهتمام می کردم.
این فهرست قطعا می تواند طوالنی تر شود و بدیهی 
است نکات دیگری را نیز می توان به این خواسته ها و 

پیشنهادها افزود.

اخبار چهارشنبه ۱3 مرداد 2۱۴۰۰
2۴ ذی الحجه  ۱۴۴2.شماره 2۰72۴

یادداشت سردبیر

  دکترسیدعلی علوی 
alavi@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2۰۰۰999       تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

 جناب آقــای روحانی زندگی این دنیا خیلی کوتاهه و  •
باالخره زمستان می ره و روسیاهی به زغال می مونه. با این 
کارهایی که شما با بورس و ارزش پول ملی کردید و حقوق 
مردم را پایمال کردید، فکر می کنید با یک معذرت خواهی 
ساده مشکل حله؟ خیر ما شما را واگذار می کنیم به خدا و 
اون دنیا هم باید جواب پس بدید و این رو بدونید که قطعا 

آخرتی هم وجود داره.
 فیلتر کردن شبکه های اجتماعی دردی را دوا نمی کند.  •

اگر بتوانید بر قلب های مردم حکومت کنید، خواهید دید که 
نیازی به فیلتر کردن نیست.

کلیه مغازه ها باز و شلوغ است آن وقت شما پارک ها را که  •
فضای باز است،  تعطیل می کنید؟ واقعا که...

تنها دستاوردی که باید در کارنامه سلطانی فر وزیر ورزش  •
نوشت قهرمانی پرسپولیس در پنج دوره لیگ برتر است که 

امیدوارم با رفتن ایشان ادامه داشته باشد.
آقــای روحانی، به خاطر این همه تدبیر و تالش و امید  •

متشکریم و آثار آن را به شدت در سفره کوچک شده مان 
احساس می کنیم. لطفا هرگز دوباره برنگرد!

 اگه همین استقالل قهرمان شده بود هم کری می خوندین،  •
هم روزنامه تون کری رو توجیه می کرد که تیم قهرمان شده 

کری می خونه. حاال برای پرسپولیس عیب داره.
باالخره روحانی هم رفت. ببینیم از فردا چه جوری انتقاد  •

می کنید!
 شاید باورش برای شما سخت باشد ولی دو ماه با باال رفتن  •

کرایه خانه ام از 6۰۰ هزار به 9۰۰ هزار تومان و با منت 
صاحبخانه ام حقوقم با شرط و شروط به روزی صد هزار، 
آن هم روزمــزد باال رفت و این برای من یعنی یک معادله 

وحشتناک و یک فاجعه اقتصادی!
آقای روحانی چرا همون روزهای انتخاباتی نگفتی که  •

گران شدن کاالها در دست دولت نیست؟ مگه قانون جنگله 
در این مملکت که هر کسی هر کاالیی رو که دوست داره 
گران کنه و حاال که دوران ...تموم شده زبون باز کردی که 

گرانی دست دولت نیست!
 درست است که نباید به غرب اعتماد کرد، به شرق هم  •

نباید اعتماد کرد. باید با دنیا تعامل داشت چون به نفع مردم 
است. االن در زمینه آب و برق فناوری های جدید آمده و اگر 
بخواهیم از ظرفیت موجود استفاده کنیم قطعا ضرر و زیان 

خواهیم کرد.
شنیدم جنگل های ترکیه در حال سوختن است و هنوز  •

آتش مهار نشده. مدیران و مسئوالن ایرانی  نمی خواهند 

این آتش سوزی ها را مهار کنند؟ چون همه شون تخصص 
دارند تو این زمینه ها... همه دنیا از ما همفکری می گیرند.

 روحانی گفت از فردا می خوام کار علمی و فرهنگی کنم.  •
باید تسلیت بگیم به جامعه علمی و فرهنگی کشور!

من خودم پرسپولیسی هستم، توضیحی که درباره چاپ  •
خبر قهرمانی پرسپولیس نوشته بودید کامال منطقی بود. 

دوستانی که اتهام زدند قصد ندارند دلجویی کنند؟
این میزان بی تدبیری در مدیریت کرونا در ایران نمی تونه  •

تصادفی باشه. فکر کنم یکی از آقازاده ها ۵۰ میلیون آدم 
وارد کرده، دارن این جوری مردم رو می کشن که بعد مردم 

جدید بریزن تو بازار!
آقای وزیر کشور  حداقل از فرمانده نیروی انتظامی سوال  •

کنید که این اتباع افغانستان از کجا و چگونه وارد ایران و 
مشهد می شوند؟

 این که می گفتند آخر هفته روحانی رفته دقیقا مال همین  •
االن است.

خراسان عزیز، اینترنت محدود می شود تا دیگر کسی  •
نتواند از نواختن سیلی به گوش سرباز راهور فیلم برداری 

و اطالع رسانی کند!
 روی صحبتم با نانوایان عزیز است. به وجدان خودتان  •

رجوع کنید. آیا درست است نانی که همین تازگی هم گران 
شد، توی این وضعیت گرانی و کرونا و تورم نصفش خمیره، 
نصفش سوخته؟ خیلی ها هستند که خریدن همین نان هم 
براشون سخته. لطفا حاال که نظارتی از طرف دولت نیست 
خودتون مردانگی به خرج بدید و نان با کیفیت به دست 

مردم برسونید.
من از کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی هستم.  •

متاسفانه دراین شرایط بحرانی کرونا دورکــاری حذف شده 
است و ما مجبور هستیم دراین پیک پنجم هر روز در محل کار 
حضور پیدا کنیم. ضمن این که تعداد ارباب رجوع ها دراین پیک 
خیلی کمتر است وما می توانیم به صورت دورکاری ارائه خدمت 
کنیم. لطفا در این باره اطالع رسانی کنید چرا که هر روز شاهد 

افزایش ابتالی همکاران مان هستیم.
در کشور ما فاصله انتخاب رئیس جمهور تا انتقال قدرت  •

خیلی زیاد است. به ویژه درباره انتقال قدرت دولت های نا 
کارامد این زمان نباید زیاد باشد.

اماکن  • و  تئاترها  سینماها،  گسترده  تخریب  نظرم  به   
فرهنگی قدیمی دیگر در سراسر ایران و تغییر کاربری و 
فرسودگی آنان نمی تواند اتفاقی باشد و برنامه ریزی شده و 

سازمان یافته است.

ترکیب هیئت رئیسه شورا و سرپرست شهرداری مشهد مشخص شد

منتخبان ششمین دوره شورای شهر مشهد ترکیب هیئت رئیسه و کمیسیون های مختلف شورا را مشخص و رضا خواجه نایینی 
معاون مالی پشتیبانی شهرداری مشهد را تا زمان انتخاب شهردار به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. به گزارش 
فارس، حسن موحدیان به عنوان رئیس شورا، فاطمه سلیمی منشی اول و مجید طهوریان منشی دوم شدند. حسین حسامی 
مسئولیت خزانه داری و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده گرفت. موسی الرضا حاجی بگلو نیز به عنوان سخنگوی شورا 
انتخاب شد. همچنین حمید ضمیری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، مجید دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی، حسن 
منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ایمان فرهمندی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل، هاشم دایمی رئیس 
کمیسیون حقوقی و نظارت، مجید طهوریان عسکری رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس و ابراهیم علیزاده رئیس کمیسیون 
حاشیه شهر، حسین کریمدادی سکاندار دو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست و کمیسیون ایثارگران شد و موسی الرضا 

حاجی بگلو و فاطمه سلیمی به عنوان نمایندگان شورای شهر مشهد در شورای شهرستان مشخص شدند.

 روزنامه خراسان پنج شنبه 
منتشر نمی شود

شماره بعدی روزنــامــه خــراســان، شنبه 16 مــرداد 
ــالع مخاطبان گرامی می  ــود. به اط منتشر می ش
ــرق و تصویب هیئت  رســانــد، بــا توجه بــه کمبود ب
وزیــران در خصوص تعطیلی ادارات و سازمان ها و 
همچنین مالحظات اقتصادی، روزنامه خراسان در 
روز پنج شنبه، چهاردهم مرداد منتشر نخواهد شد. 
مشترکان محترم مستحضر باشند به تعداد روزهای 

تعطیلی به اشتراک آن ها اضافه می شود .
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تحلیل روز

یک تغییر مأموریت روی کاغذ! 

 آیا واقعا نیروهای نظامی ایــاالت متحده قرار 
است تا پایان سال ۲۰۲۱ از عراق خارج شوند؟ 
ــا آرایـــش میدانی آن هــا تغییری نسبت به  آی
وضعیت کنونی خواهد کرد؟ تکلیف پایگاه های 
راهبردی مانند عین االسد و حریر چه خواهد 
شد؟ تاکنون هیچ متن رسمی از توافق نامه 
چارچوب استراتژیک عراق و آمریکا منتشر نشده 
است که بتوان به مفاد و بندهای آن استناد کرد. 
مشخص هم نیست که آیا اساسا متن کامل این 
توافق نامه منتشر شود یا خیر.اما اگر اظهارات 
اخیر بایدن در دیــدار با الکاظمی را مبنا قرار 
دهیم، به هیچ وجه به واژه هایی مانند »عقب 
نشینی« یا »خروج« بر نمی خوریم، بر عکس به 
نظر می رسد هیچ عقب نشینی یا خروجی در 
کار نباشد. بایدن تنها گفته که »تا پایان سال، 
مأموریت رزمی آمریکا در عراق پایان می یابد 
و مأموریت این نیروها به مأموریتی آموزشی 
ومستشاری تبدیل می شود.« از این واژگان نمی 
توان خروج یا عقب نشینی نظامیان آمریکایی 
را برداشت کرد. تنها برخی عناوین روی کاغذ 
تغییر یافته است و برخی شخصیت های برجسته 
و ارشد کرد مانند بابکر زیباری و ماجد شنگالی 
نیز اساسا منکر هرگونه عقب نشینی نظامیان 
آمریکا در چارچوب توافق نامه مذکور شده اند. 
آمریکایی  مقامات  میان  در  اظهاراتی  چنین 
نیز وجود دارد تا جایی که رایان کروکر سفیر 
سابق آمریکا در بغداد توافق نامه را یک بازی 
خواند و ژنرال مارک کیمیت هم نتایج آن را در 
میدان غیرمتفاوت با وضع کنونی دانست.تا 
این جای کار روشن است که واشنگتن حداقل 
بنایی برای خروج کامل و گسترده نظامیانش 
از عراق ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد بدون 
تردید کامل و در افقی کوتاه مدت نخواهد بود. 
برخی نیز محتوای آن را بر خالف هیاهوی رسانه 
ها و سیاستمداران حامی آن دانسته اند.باید 
دانست  واشنگتن حاضر نخواهد شد در چنین 
شرایطی در منطقه، با خروجش، موازنه قوا در 
جغرافیای عراق، به سود ایران و گروه های مسلح 
نزدیک به آن تغییر یابد. موضوعی که متحدان 
سنی، کرد و حتی برخی گروه های شیعی را 
نیز ناراضی خواهد کرد و منجر به تغییرات در 
موازنه شود.نمی توان نادیده انگاشت که آن 
چه  در چارچوب توافق استراتژیک دو کشور  رخ 
داد، تالشی از ســوی واشنگتن بــرای تقویت 
او  ــای الکاظمی و نقش و جایگاه سیاسی  آق
در عــراق به ویــژه در انتخابات پیش رو است. 
همچنان که اعــالم توافق و تأییدات و تبریک 
های داخلی، گروه های مقاومت را برای انجام 
هرگونه عملیات علیه آمریکا در این کشور در 
تنگنا قــرار خواهد داد و هر تحرک احتمالی 
آنــان را با واکنش هایی در سطوح سیاسی و 
اجتماعی مواجه خواهد کرد و آن را اقداماتی در 
راستای ایجاد تنش معرفی می کند. خبر کمک 
واشنگتن به عــراق در زمینه کنترل بیماری 
های ویروسی مانند کرونا در چارچوب همین 
توافق نامه که اتفاقا این روزها وضعیت عراق در 
زمینه فراگیری کووید ۱۹ بی سابقه و سخت 
است و همچنین اعالم های متعدد و بی سابقه 
دستگیری عامالن برخی ترورها و بمب گذاری 
ها حاکی از آن است که روند موجود، حرکتی به 

سود نخست وزیر است.

پیشخوان بین الملل 

تایمز  فــایــنــنــشــال 
]انگلیس[:هشدار 
ژاپن دربــاره قدرت 
نظامی چین/ وزیر 
دفاع ژاپن خواستار 
توجه جامعه جهانی 
ــه بـــرنـــامـــه هـــای  ــ ب
نظامی چین و مهار 

این کشور شده است. دولت ژاپن طی هفته های 
اخیر با اعالم حمایت دوباره از تایوان در برابر چین، 
تنش با پکن را وارد مرحله  تازه ای کرده است. 
همزمان آمریکا نیز در باره توسعه برنامه تسلیحات 
اتمی چین هشدار داده است. آمریکا گفته که پکن 
در حال ساخت ۲5۰سکوی زیرزمینی پرتاب 

موشک اتمی است.

جوالن تروریست های گوانتانامو در یمن! 
همزمان با ادامه نبرد میان انصارا... با مزدوران ائتالف سعودی ، امارات تعدادی از زندانیان 

گوانتانامو را که حدود شش سال پیش از آمریکا تحویل گرفته بود، به یمن بازگرداند 

 امارات متحده عربی به تازگی در اقدامی عجیب، 
شش زندانی سابق گوانتانامو را به یمن انتقال 
داده است. این شش نفر در میان ۱۹ بازداشتی 
بودند که پس از حمالت ۱۱ سپتامبر در افغانستان 
و پاکستان بازداشت شدند و از سال ۲۰۱5 تا 
۲۰۱۷، هنگامی که آمریکا آن ها را از گوانتانامو 
آزاد کرد، در امارات بازداشت شدند. اکنون شواهد 
حاکی از آن است که دولت امارات با این توجیه که 
این افراد تحت توان بخشی بوده اند، همه آن ها را 
آزاد و روانه استان حضرموت در شرق یمن کرده 
است. کارشناسان سازمان ملل بر این باور هستند 
که بازگرداندن اجباری بازداشت شدگان به یمن 
می تواند نقض قوانین بین المللی باشد اما ُبعد 
مهم تر ماجرا این است که امارات متحده عربی با 
توجه به تحوالت جاری در منطقه غرب آسیا و آسیای 
میانه در حوزه مسائل مربوط به گروه های تکفیری و 
موازنه قدرت بازیگران مختلف در برابر یکدیگر چه 
اهدافی را از اقدام اخیر خود در آزادســازی شش 
زندانی سابق گوانتانامو و فرستادن آن ها به یمن 
دنبال می کند؟ به نوشته الوقت،در تحلیل مسئله 
فرستادن شش زندانی سابق گوانتانامو به یمن 
که پیشتر عضو گروه تروریستی القاعده بوده اند، 
در ابتدا ضروری است به این موضوع توجه شود 
که این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که حلقه 
آمریکایی – عربی – عبری که خود را دشمن درجه 
یک محور مقاومت می دانند، در محورهای مختلف 
شکست های قابل توجهی را متحمل شده اند. 

در سطح ابتدایی شاهد هستیم که ایاالت متحده 
آمریکا بعد از قریب به دو دهه حضور نظامی در 
افغانستان با پذیرش شکست کامل مسیر خروج 
از این کشور را تا ۱۱ سپتامبر امسال پذیرفته و 
عمال تمام وعــده هــای واشنگتن بــرای شکست 
افراط گرایی در افغانستان و برپا کردن یک دولت 
دموکراتیک قوی در افغانستان شکست خورده 
است. در یک ماه گذشته نیز شاهد هستیم ارتش 
افغانستان که تحت حمایت و آمــوزش نیروهای 
نظامی آمریکایی بوده ، در دفاع از شهرستان ها و 
مرزهای مختلف این کشور در برابر طالبان ناکام 
مانده  و عمال دولــت اشــرف غنی در وضعیتی از 
تعلیق و سرگردانی رها شده است.در سطح دوم، 
بر خالف برنامه های ابتدایی عربستان و متحدان 
آن برای پیروزی بر انصارا... در یمن، تمام معادالت 
میدانی نشانگر آن هستند که ائتالف عربی به 
طور کامل شکست خورده است و نه تنها موفق به 
شکست انصارا... نشده، بلکه این گروه اکنون در 
قدرتمندترین شرایط ممکن از آغاز بحران یمن تا 
کنون قرار دارد. عالوه بر این، کشور عربستان طی 
چند سال گذشته بارها هدف حمالت موشکی 
و پهپادی انــصــارا... قــرار گرفته و بــرای همگان 
مشخص شده ریاض توانایی مقابله با حمالت انجام 
شده از سوی صنعا را نــدارد.در سطح سوم نیز در 
عرصه سیاسی عراق شاهد هستیم که بعد از مصوبه 
پارلمان عراق مبنی بر اخــراج نظامیان خارجی 
از این کشور، فشار افکار عمومی و جریان های 

ــروج اشغالگران آمریکایی به  ــرای خ سیاسی ب
حداکثر ممکن افزایش یافته است. در این میان، 
در دور چهارم یا آخرین دور مذاکرات استراتژیک 
میان واشنگتن و بغداد نیز خروج نظامیان آمریکایی 
تا پایان سال جاری میالدی مورد تایید طرفین قرار 
گرفته است. در چنین شرایطی آمریکایی ها به 
وضوح به این موضوع واقف هستند که هیچ مسیری 
فارغ از اخراج پیش روی آن ها قرار ندارد.در مجموع 
می توان گفت که محور عربی – عبری – آمریکایی 
در وضعیت شکست مطلق قرار دارند و فاقد توانایی 
مانور در سیر جدید تحوالت هستند.  بنابراین به نظر 
می رسد آن ها در پی بازگشت به سیاست قدیمی و 
استراتژی همیشگی خود یعنی تقویت تروریسم 
و خلق بحران هستند که در ادامه مورد بحث قرار 

می گیرد.

یمن نشیمن گاه نقشه جدید شوم اشاعه 	 
تکفیر

در شرایطی که محور آمریکایی - عربی – عبری در 
سیاست های اشغالگرانه خود در منطقه با شکست 
ــا به مطالبه ای حداکثری  ــراج آن ه مواجه و اخ

تبدیل شده است، به نظر می رسد آن ها مجدد به 
حمایت پنهانی از ترویج تکفیری ها و ایجاد گروه 
ــد. همان گونه که  های تروریستی روی آورده انـ
در سال های قبل آمریکایی ها زندانیان وابسته 
به القاعده را در کشور عــراق به صــورت آشکار و 
پنهانی از زندان ابوغریب آزاد   و همین افراد گروه 
تروریستی داعــش را ایجاد کردند، در شرایط 
جدید نیز به نظر می رسد دولت امارات به نیابت 
از واشنگتن سیاست فرستادن و  و نمایندگی 
استقرار  افراط گرایان در  یمن را در دستور کار 
قرار داده است. در شرایط کنونی رسانه ای شدن 
خبر آزادی شش نفر از زندانیان سابق گوانتانامو 
را می توان خبری برای اغفال و به انحراف کشیدن 
افکار عمومی ارزیــابــی کــرد زیــرا احتماال تعداد 
نیروهای واقعی فرستاده شده به یمن بسیار بیشتر 
از چند صد نفر است. هدف واقعی نیز این است که 
بنیان های قدرت گیری القاعده و دیگر گروه های 
افراط گرا در یمن و سپس دیگرکشورهای درگیر 
بحران منطقه مانند عراق ، لبنان و افغانستان تقویت 
و از این طریق میدانی جدید از بحران برای مداخله 

آن ها ایجاد شود.

  سید رضا قزوینی غرابی 
international@khorasannews.com

ــی و همسرش  ــزاکـ حــکــم آزادی شـــیـــخ زکـ
ــا در  ــادون ــاه ک ــ هفته گذشته از ســوی دادگ
شمال نیجریه صادر شد و آن ها ضمن تبرئه 
از هشت اتهام از جمله اخالل در نظم عمومی 
و برگزاری تجمعات غیرقانونی، آزادی خود 
را پس از شش سال حبس بازیافتند.اکنون 
در سناریوپردازی جدید علیه شیخ زکزاکی، 
»داری بایرو« رئیس دادستانی عمومی ایالت 
کادونا اعالم کرد: » اتهامات جدیدی دو روز 

بعد از آزادی شیخ زکزاکی در دادگاه دیگری 
علیه او مطرح شده است. این اتهامات شامل 
جرایم تروریستی وخیانت به کشور است.«به 
ادعای وی، شیخ زکزاکی در دوران بازداشتش 
از دریافت دادخواست جدید دادستانی در 
ارتباط با اتهاماتش خودداری کرده بود. دادگاه 
عالی فدرال کادونا اکنون در تعطیالت است و 
دادستانی درماه سپتامبر دوباره این پرونده را 
به جریان می اندازد.به نظر می رسد، هدف از 

طرح اتهامات جدید علیه شیخ زکزاکی، ارعاب 
وی و در عین حال جلوگیری از بازگشت او به 
نیجریه است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
ایران پرس در نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی 
یک روز پس از آزادی توسط دادگـــاه عالی 
کادونا برای اهداف پزشکی، از نیجریه خارج 
شد. کارشناسان پزشکی تاکید کردند درمان 
تخصصی مورد نیاز شیخ زکزاکی فقط در خارج 
از نیجریه قابل دسترسی است.شیخ زکزاکی 
و همسرش از زمان وقوع جنایت زاریا در سال 
۲۰۱5 تا زمان آزادی شان در بازداشت و زندان 
به سر می بردند. در۱3 دسامبر ۲۰۱5، ارتش 
نیجریه با یورش وحشیانه به عزاداران حسینی 
در حسینیه صاحب الزمان حدود ۲ هزار نفر از 
سوگواران حسینی را به خاک و خون کشید که 
شیخ زکزاکی به شدت مجروح و بر اثر شدت 
جراحت ها یکی از چشمان وی نابینا شد و چشم 
دیگر وی نیز در آستانه نابینایی قرار گرفت. پس 
از آن شیخ زکزاکی همواره در بدترین شرایط 
در زندان و از خدمات اولیه پزشکی و بهداشتی 
محروم بود و وضعیت سالمت وی وخیم است.
به رغم تالش های زیــاد دولــت نیجریه برای 
تحت فشار قرار دادن شیخ زکزاکی به منظور 
اعتراف گرفتن از او و پذیرش اتهامات واهی، 
شیخ زکزاکی با صبر و مقاومت مثال زدنی از 
پذیرش اتهامات خودداری و بر بی گناهی اش 
تاکید کرد به نحوی که دادگاه عالی کادونا در 
نهایت مجبور شد وی را از اتهامات وارد شده 
تبرئه کند.  با این حال طرح اتهامات جدید از 
سوی دادستانی ایالت کادونا نشان می دهد 
دولت نیجریه که جنبش اسالمی نیجریه را در 

سال ۲۰۱۹ غیرقانونی و فعالیت آن را ممنوع 
اعالم کرد، اکنون قصد دارد با اتهامات جدید 
علیه شیخ زکزاکی بار دیگر وی را در معرض 
بازداشت و محاکمه قرار دهد تا بدین ترتیب 
هرگونه چشم انداز آغاز دوبــاره فعالیت های 
جنبش اسالمی نیجریه را از میان ببرد.در 
عین حال باید فشارهای مستمر خارجی از 
جانب آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را 
بر دولت نیجریه برای جلوگیری از فعالیت های 
شیعیان نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی با وارد 
آوردن اتهامات جدید علیه وی متذکر شد.رژیم 
سعودی به عنوان مبلغ وهابیت و دشمن آشکار 
شیعیان، به شیوه های مختلف تالش کرده مانع 
از گسترش تشیع در نیجریه شود. »آبایومی 
آزیکیوی« فعال و تحلیل گر سیاسی می گوید: 
»عربستان نفوذ زیادی بر دولت نیجریه دارد و 
حمله به شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش 
اسالمی ایــن کشور و کشتار هـــواداران او به 
فرمان آل سعود صورت گرفته است.«درعین 
حال اسرائیل نیز که همواره در صدد توسعه 
نفوذ خود در آفریقاست، گسترش تشیع در 
نیجریه به عنوان پرجمعیت ترین کشور آفریقا 
ــد. عربستان  ــداف خــود می دان را مغایر با اه
سعودی و اسرائیل در دوره محاکمه طوالنی 
شیخ زکزاکی و همسر وی، تمام سعی خود را 
کردند تا موجبات محکومیت او را فراهم سازند.
با این حال تبرئه شیخ زکزاکی و احتمال از 
سرگیری فعالیت های اسالمی موجب توطئه 
ای از جانب دولت نیجریه با همراهی سعودی 
ــرای حبس و محاکمه  ب ها و صهیونیست ها 

دوباره شیخ زکزاکی شده است.

چهره روز 

توئیت روز 

اظهارنظر روز 

قاب بین الملل 

نمای روز 

ورزشکار آمریکایی روی سکوی مــدال ها در 
المپیک توکیو، دستان خــود را در اعتراض 
ــل X بـــه نمایش  ــک بـــه نـــژادپـــرســـتـــی، بـــه ش
گذاشت. برخی ادعا کرده اند که این اقدام، 
یک عمل سیاسی است و باید کمیته بین المللی 
المپیک، با این ورزشکار آمریکایی برخورد کند. 

ــردن، نماینده جــمــهــوری خــواه کنگره  جیم جـ
آمریکا:»دموکرات ها دستور ماسک اجباری را 
تصویب می کنند. سپس خودشان آن را نمی پوشند.
آن ها بودجه پلیس را کاهش می دهند. سپس از 
پول شما برای پرداخت هزینه محافظان خصوصی 
استفاده می کنند.آن ها چندین تریلیون دالر خرج 

می کنند. سپس تورم را نادیده می گیرند!«

آل خلیفه«  عیسی  بن  »حمد 
ــورت  ــه ص پـــادشـــاه بــحــریــن ب
ضمنی به اجــرا نشدن توافق 
نامه »الُعال« درباره آشتی میان 

کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس 
اعتراف کرد. پادشاه بحرین همچنین بر اهمیت کار 
بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
برای دستیابی به اهداف »بیانیه العال« و حفاظت از 
امنیت و ثبات و تحقق منافع کشورهای منطقه تأکید 
کرد. همچنین حمد بن عیسی آل خلیفه بر اهمیت 
گفتمان رسانه ای از طریق شبکه های اجتماعی به 
منظور تحکیم وحدت هدف و سرنوشت مشترک 
همه کشورهای عضو شورای همکاری و اجتناب از 
هر آن چه که به وحدت هدف آسیب می زند، تأکید 
کرد. بحرین یکی از چهار کشوری بود که همراه با 
عربستان، امارات و مصر از ۱5 خرداد سال ۱3۹۶ 
روابط خود را با قطر قطع کرد. این چهار کشور عربی 
از همان زمان با وارد کردن اتهامات فراوان به دوحه، 
روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و این 
کشور را به صورت زمینی، دریایی و هوایی تحت 
محاصره قرار دادند. دوحه نیز با رد اتهامات وارده از 
سوی همسایگان عرب خود و مصر، آن ها را به تالش 
برای دست اندازی به حاکمیت قطر و تسلط بر منابع 

آن متهم کرد.   

برگزاری همه پرسی در مکزیک برای اعالم نظر 
مردم دربــاره انجام تحقیقات قضایی و محاکمه 
احتمالی 5 مقام سابق از جمله »آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور« رئیس جمهور سابق مکزیک/ رویترز

برگزاری مراسم گرامی داشت هفتادوهفتمین 
لهستان/  پایتخت  در  ورشـــو  قــیــام  سالگرد 

خبرگزاری فرانسه

دسیسه های بی پایان علیه شیخ مقاومت
دادستانی ایالت کادونای نیجریه تنها چند روز پس از آزادی »شیخ ابراهیم 

زکزاکی« رهبر جنبش اسالمی نیجریه از زندان، اتهامات جدیدی را علیه وی 
مطرح کرد.هدف دادستانی چیست؟  

توئیتر با همکاری2 خبرگزاری رقیب به جنگ اخبار جعلی می رود 

نبرد مجازی با فیک نیوزها
شبکه اجتماعی توئیتر قصد دارد با همکاری 
دو خبرگزاری رقیب بین المللی یعنی رویترز 
اخبار  و  غلط  اطــالعــات  آسوشیتدپرس،  و 
جعلی منتشر شده در شبکه پیام رسانی خود 
را حــذف کند. رویــتــرز و آسوشیتدپرس در 
قالب این همکاری، اطالعات بیشتر و سوابق 
ــاره اخبار و اطالعاتی  قابل استنادی را درب
ــه خود  ــزان زیـــادی از توئیت ها را ب ــی ــه م ک
کرد.  خواهند  منتشر  داده انـــد،  اختصاص 
دارند  تصمیم  که  گفته اند  توئیتر  مسئوالن 
برخی از پست های توئیتری را با خبر متناسب 

با آن از خبرگزاری ها پیوند بزنند. بنابر گفته 
سخنگوی توئیتر، نخستین بار است که این 
شبکه اجتماعی با سازمان های خبری برای 
بررسی درستی اطالعات منتشر شده روی 
این پلتفرم همکاری می کند. هم اکنون تیم 
نظارتی توئیتر با رصد اخبار و اطالعاتی که 
میزان زیادی از توئیت ها را به خود اختصاص 
می دهند یا ممکن است بحث برانگیز شوند، 
تالش می کنند محتواهای معتبر در این باره را 
بیابند و برای اطالع کاربران منتشر کنند. این 
شبکه اجتماعی همچنین از اوایل سال جاری 

میالدی با راه اندازی سیستم نظارتی بردواچ 
ــراد داوطلب  )Birdwatch( ازهمکاری اف
برای برچسب گذاری توئیت های گمراه کننده 
و دارای اطالعات نادرست بهره می برد. با این 
حال، توئیتر قصد دارد با همکاری رویترز و 
آسوشیتدپرس امکان دسترسی تیم ناظر خود 
را به میزان کافی از گزارش ها و اخبار معتبر 
برای ارزیابی تعداد بیشتری از توئیت ها فراهم 
کند. رویترز و آسوشیتدپرس این همکاری را 
پیشتر با فیس بوک آغاز کرده  بودند. همکاری 
اخیر می تواند به حذف پست های توئیتری 
حاوی اخبار کذب سرعت بیشتری ببخشد. 

به عنوان نمونه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا از شبکه توئیتر برای نشر اخبار 
و اطالعات ناصحیح استفاده کــرده بــود که 
توئیتر حساب کــاربــری او را مــســدود کــرده 
است. اطالعات بیشتری درباره هزینه مالی 
این همکاری و تامین آن در اختیار رسانه ها 
ــت. گفته می شود قــرارداد  ــرار نگرفته اس ق
همکاری توئیتر با این خبرگزاری ها به پیشنهاد 
خبرگزاری آسوشیتدپرس مربوط است. هر 
دو آژانــس خبری رویترز و آسوشیتدپرس با 
فیس بوک هم در زمینه بررسی صحت و سقم 

محتوای منتشر شده در آن همکاری دارند.
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واحد پول یورو در مرکز تهران و الگوی عربستانی علیه  گرانی!
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فروش به یورو در مرکز خریدی در تهران!

مرکز خریدی با نما و سقف شیشه ای و سازه های دکوراتیو 
استیل واقع در خیابان فرشته تهران وجود دارد که انگار 
در کشور دیگری غیر از ایران است آن هم به این دلیل که 
برای خرید در این مرکز باید یورو به همراه داشته باشید 
چون ۵۰ فروشگاهی که در این مرکز خرید وجود دارد  به 
تومان به شما جنس نمی فروشند و همه محصوالت شان 
به یورو است. ناگفته نماند هر آن چه را که بخواهید از 
نزدیک ببینید نمی توانید لمس کنید و باید فروشنده 
اجناس را در دست خودش به شما نشان دهد چون ممکن 
است به محصول خسارت وارد شود! با این حال کاربران به 
این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »حاال باز 
خوبه برای وارد شدن به این مرکز خرید روادید و گذرنامه 
از آدم نمی گیرن.« کاربری هم نوشت: »این دیگه ته 

شکاف طبقاتی رو می خواد نشون بده.«
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اخراج طوطی های فحاش

یکی از خبرهای پربازدید و جالب روز گذشته هم مربوط 
به اخراج پنج طوطی فحاش از باغ وحشی در انگلیس بود. 
مسئوالن باغ وحشی در انگلیس پنج طوطی را به  علت 
فحش دادن به بازدیدکنندگان از بقیه طوطی ها جدا 
کرده اند و دیگر در معرض دید عموم قرار نمی دهند. 
مدیر اجرایی این باغ وحش گفته: »ما کامال به فحش دادن 
طوطی ها عادت کرده ایم، اما هرگز با پنج پرنده که همزمان 
فحش می دهند، مواجه نبوده ایم.« به گفته نگهبانان 
باغ وحش، این طوطی ها یکدیگر را تشویق به فحش 
دادن می کردند. کاربری نوشت: »واقعا راست گفتن که 
همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید.« 
کاربر دیگری نوشت: »باید اونی رو که به این طوطی ها 
فحش یاد داده، اخراج کرد نه این طوطی ها رو.« کاربری 
هم نوشت: »کاش می شد با آدم های بد دهن همین کار 

رو کرد و از معرض دید عموم پنهانشون کرد.«
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اتحاد در مقابل گران فروشی در عربستان

ویدئویی از امحای محصوالت لبنی یک شرکت عربستانی 
به نام المراعی در بیابان در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد که واکنش های زیادی داشت. در شرح این 
ویدئو ادعا شده است که این شرکت لبنیاتی عربستان 
۵ درصد تولیداتش را گران کرده و همین باعث شده 
مردم در اعتراض به این افزایش قیمت محصوالت این 
شرکت را تحریم کنند و از آن نخرند و همین موضوع 
باعث شده نه تنها شرکت ۵ درصد را کاهش دهد که 
2۰ درصد هم تخفیف در نظر بگیرد ولی بازهم مردم 
محصوالت این شرکت را نخریدند تا این که مجبور شده 
آن ها را در بیابان نابود کند. کاربری نوشت: »خب اون جا 
احتماال یه شرکت دیگه ای بوده که شیر ارزون بفروشه. 
این جا همه شرکت ها با هم گرون می کنن. نمی تونیم که 
شیر نخوریم.« کاربر دیگری نوشت: »بزرگ ترین رمز 
پیروزی و موفقیت اتحاده اگه ملت اتحاد داشته باشن، 

می شه جلوی گرون فروشی رو گرفت.«
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گیمرها در سیل

ویدئویی که گروهی از گیمر های فیلیپینی را با وجود 
وقوع سیل شدید در حال بازی در یک کافی نت نشان 
می دهد، به ویدئوی داغ فضای مجازی تبدیل شده است. 
در این ویدئو تعدادی از گیمر های جوان با وجود آن که 
آب تمام کافی نت را در بر گرفته، در حال انجام بازی مورد 
عالقه شان دیده می شوند. در این ویدئو این گیمر های 
جوان به رغم آن که کافی نت تا حدودی در آب گل آلود 
ناشی از وقوع سیل غرق شده و همچنین با خطر برق 
گرفتگی مواجه هستند، اما همچنان سرگرم بازی دیده 
می شوند. بنا بر گزارش رسانه های محلی، صاحب کافی 
نت تنها زمانی متوجه خطر شد که رایانه های او خاموش 
شدند و مشتریان کافی نت را ترک کردند. کاربری 
نوشت: »اگه اهل بازی و گیم نت نیستین قضاوتشون 

نکنین چون واقعا نمی شه وسط بازی بی خیال اون شد.«

شیر مادر و نان پدر حاللت آقای عامل

»حاال می زنه زیر کتفان حریف، مایه سر زیر بغلو در اختیار 
می گیره، می ره که پای حریفو از تشک خارج کنه، باید در خاک 
بخوابه، شیر مادر و نان پدر حاللت دالور...«. این ها بخش 
هایی از گزارش هادی عامل از کشتی هادی ساروی بود که 
در این بازی کشتی گیر ما مدال برنز گرفت. این استفاده 
از واژگان جدید و گزارش پرشور هادی عامل واکنش های 
زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. کاربری 
نوشت: »چقدر هادی عامل کشتی رو خوب گــزارش می 
کنه، پرشور و حال و غرور آمیز. دید پهلوانی داره و موقع 
باخت از  زحمت هایی که ورزشکارا کشیدن تشکر می کنه. 

توصیفات عالی از کشتی گیر و شهر زادگاهش. تن صداش 
رو هم کنترل می کنه شیر مادر و نان پدر حاللت آقای عامل.« 
کاربر دیگری نوشت: »صبح های زود که می خوام بیدار 
بشم، صدای هادی عامل توی ذهنم پلی می شه که می گه: 
باید خودشو از تشک جدا کنه این چغر بد بدن!« کاربری هم 
نوشت: »یه پای جذابیت کشتی به گزارشای هادی عامله.« 
کاربر دیگری هم نوشت: »هادی عامل یه جوری می گه چه 
کشتی گرفتیم که انگار خودش خاک کرده حریفو بقیشو داده 
دست کشتی گیرمون از این جا به بعدو اون برونه.« یکی دیگر 
از کاربران دلیل موفق بودن هادی عامل و دیگر گزارشگران 
موفق را در برند سازی و استفاده کلمات خاصی می داند که 

خودشان آن ها را می سازند.

 بویم سازی 
به سبک ژاپین ها

تصویر طراحی کافه استارباکس آمریکایی با ادغام 

معماری ژاپنی چند روزی است که در فضای مجازی 

خبرساز شده است

مصطفوی-  چند روزی است که تصویری از کافه استارباکس 
آمریکا در ژاپن منتشر شده که در این کشور از نظر معماری، 
بومی سازی شده است. بسیاری از کاربران درباره آن نوشته 
اند: »آیا ما از استارباکس آمریکایی ژاپنی تر و غربی تر هم 
داریــم؟ حاال ببینید همین استارباکس آمریکایی چقدر 
در شرق آسیا ژاپنیزه شده اســت.« البته که استارباکس 
چندسالی است در کشور ژاپن فعالیت می کند اما تازه 
چندوقتی است که تصاویر آن در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می شود.

ژاپنیزاسیون برای جلب مشتری!	 

آن طور که برخی سایت ها نوشته اند، ظاهرا چندسال پیش 
بعد از افتتاح استارباکس در ژاپن خیلی از آن استقبال 
نشده است. اما بعدا دلیل برای رفتن به استارباکس برای 
طرفداران این کافه به وجود آمد. تا چندسال پیش تنها 
دلیل رفتن به استارباکس، قهوه های خوشمزه و تبلیغات 
عظیم این کمپانی بوده است اما هیچ کدام از شعبه های 
موجود طراحی به خصوص با ویژگی های شخصی یا محلی را 
نداشته اند که بزرگ ترین ضعف آن به شمار می رفته است. 
استارباکس، بزرگ ترین شرکت قهوه در جهان است که در 
بیشتر موارد، تعداد فروش آن ها از مک دونالد هم بیشتر 
است. این شرکت 87 هزار نوشیدنی دارد و بنا بر نوشته 
ای، در سال 2017 آن قدر رشد عجیبی داشته که روزانه دو 
یا سه فروشگاه جدید باز می کرده ، اما با افتتاح فروشگاه 
خود در ژاپن برای جلب مشتری مجبور به تغییر معماری 

شده است.

توجه میزبان المپیک به اصالت و فرهنگ	 
وقتی سخن از معماری ژاپنی می شود، خانه های کوچک 
چوبی با درهای کشویی و همچنین معابد بزرگ و چند طبقه 
با سقف های سفالی رنگ مثلثی شکل، اولین تصاویری 
هستند که در ذهن مخاطب تداعی می شود. تصویری 
که بعد از سال ها همچنان در معماری و سبک زندگی این 
کشور دیده می شود. آسمان خراش چوبی، ساخته شده 
از قطعه های چوبی و نماد معماری ژاپنی، برج مشعل به 
عنوان مشعل توکیو و... نمونه هایی از سازه ها و ساختمان 
های معروف این کشور است. ژاپنی ها ضرب المثلی دارند 
و می گویند »جامعه ما مثل پیاز، الیه الیه است.  تغییرات را 
می پذیریم اما این تغییرات تبدیل می شوند به یک الیه از 

جامعه. ما غرق در این تغییرات مدرن نمی شویم.«
در پایان باید به ایــن نکته توجه داشــت که می شــود از 
فرهنگ، فناوری و... جوامع دیگر بهره برد اما به شرط این 
که پیش از آن اقدام به استحاله و ایرانیزه کردن آن کنیم. 
اتفاقی که بیشتر باید توسط مسئوالن فرهنگی انجام شود 
تا به جای غرق شدن در آن، آن را تبدیل به یکی از الیه های 

اجتماعی و فرهنگی خودمان کنیم.

مروری بر مضامین مهم بیانات رهبرانقالب در مراسم تنفیذ دوره های مختلف ریاست جمهوری

تنفیذ خدمت
صبح روز گذشته مراسم تنفیذ ریاست جمهوری برگزار شد و رهبر معظم انقالب در آن مراسم نکات و توصیه های مهمی خطاب 
به رئیس جمهور و دولتمردان مطرح کردند، اما پیش از این هم حضرت آیت ا... خامنه ای در دوره های مختلف و در مراسم تنفیذ 
روسای جمهور، به موضوعات مختلفی از جمله سازندگی، اقتصاد، معیشت، مبارزه با فساد و مفسدان، انتقاد از دولت نه تخریب، 
کمک به دولت، همکاری سه قوه، تاکید بر حضور بیشتر مردم در انتخابات ها، نگاه به داخل و توانمندی های داخلی اشاره داشته اند. 

با این حال، در ادامه نکات و توصیه های مهم این تنفیذها را  که پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب منتشر کرده می خوانید.
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5اجتماعی

گزیده یک توئيت

کشور سوئد که اکنون  روزهــای بدون 
ماسک را می گذراند، مرگ و میر کرونا 

را تقریبا به صفر رسانده است

رسانه های جهان 

در  چين  شینهوا: 
ماه گذشته)تيرماه( 
328 مـــورد  فــقــط 
جـــدیـــد ابـــتـــا بــه 
کووید19 ثبت کرده 
است. این تعداد تقریبًا برابر تعدادکل 
موارد مثبت کووید در کل کشور طی 
5 ماه قبل از آن است.مقامات چينی 
می گویند مــوارد جدید ابتا همه از 
گونه دلتا یا همان هندی است. کشور 
چين یک ميليارد و400ميليون نفر 

جمعيت دارد.

یــــــورونــــــیــــــوز: 
شــبــکــه اجــتــمــاعــی 
ــر قــصــد  ــ ــت ــ ــي ــ ــوئ ــ ت
بــا هــمــکــاری  دارد 
خـــبـــرگـــزاری  دو 
ــتــرز  روی یعنی  بين المللی  رقــيــب 
و آسوشيتدپرس، اطــاعــات غلط و 
شبکه  در  منتشرشده  اخبارجعلی 
پيام رسانی خود را حذف کند. رویترز 
و آسوشيتدپرس در قالب این تفاهم 
و همکاری، اطاعات بيشتر و سوابق 
قــابــل اســتــنــادی را دربـــاره اخــبــار و 
اطاعاتی که حجم باالیی از توئيت ها 
را به خود اختصاص داده اند، منتشر 
خواهند کرد. در پی افزایش فشارهای 
جهانی برای حذف محتواهای کذب 
از شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی، توئيتر 
اميدوار است با این اقــدام بتواند با 
انتشار اطاعات گمراه کننده و اخبار 

جعلی مقابله کند.

چهارشنبه ۱3 مرداد   ۱۴۰۰
۲۴ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۲۴

»المبدا« به مرز ایران رسید
 گونه جدید ویروس کرونا از پرو و آمریکا به ترکیه و قطر رسیده است؛  گونه ای به نام »المبدا« که به  گفته عضو 

کمیته ملی واکسن، قدرت سرایت  و کشندگی بیشتری دارد و احتماال باید خودمان را برای ورودش به کشور آماده کنیم 

آلفای  چين،  ــان  ووهـ عبدالهی-  مصطفی 
انگليس، بتای آفریقا، گامای برزیل، دلتای هند 
و حــاال   المبدای پــرو؛ انگار ویــروس کرونا قصد 
ندارد بی خيال جهش هایش شود و تا می خواهيم 
دردهای قبلی مان را درمان کنيم، زهر تازه ای به 

جانمان می ریزد.

ماجرای سویه المبدا چیست؟       
المبدا )lambda( یکی از تازه ترین جهش های 
کروناست که سازمان بهداشت جهانی آن را در 
فهرست جهش های طبقه بندی شده قرار داده 
و دربــاره شيوع آن ابراز نگرانی کرده است. این 
سویه نخستين بار دسامبر سال 2020 در کشور 
پرو شناسایی شد اما هم اکنون بيش از 41 کشور 

دنيا با آن دست به گریبان شده اند.

مقاوم تر دربرابر واکسن       
دربــاره  علمی  مطالعات  نتایج  هنوز  هرچند 
ایــن سویه قطعی نيست، امــا برخی محققان 
ــد. طبق  هشدارهایی دربــاره شيوع آن داده انـ
 )perthnow( گزارش خبرگزاری استراليایی
یک ویروس شناس مطرح ژاپنی هشدار داده است 
که المبدا که بيشتر در آمریکای جنوبی گسترش 
یافته، نسبت به نسخه اصلی ویــروس که برای 
اولين بار در ووهان چين شناسایی شد ، دربرابر 
واکسن بسيار مقاوم است. ویروس شناسان در 
آزمایش های خود دریافته اند که سه جهش رخ داده 
در پروتئين سنبله ویروس کرونا و تبدیل آن به سویه 
المبدا، به آن کمک می کند تا در برابر خنثی سازی 
آنتی بادی های ناشی از واکسن مقاومت کند. 
نيویورک تایمز هم گزارش داده است که مطالعات 
اوليه نشان می دهد واکسن های مدرنا، فایزر و 
کروناواک، روی المبدا تاثير کمتری نسبت به 

سویه اصلی دارند اما همچنان موثر هستند.
آن ها به این نتيجه هم رسيده اند که دو جهش 
اضافی مشاهده شده، به المبدا کمک می کند 
که بسيار عفونی تر  و مسری تر از سویه های قبلی 
باشد. اگرچه هنوز مشخص نيست که آیا این 
سویه، خطرناک تر از سویه دلتاست یا نــه، اما 

روزنامه انگليسی ایندیپندنت نتایج پژوهشی 
را مشاهده کرده است که نشان می دهد، گونه 
المبدا از هر دوگونه آلفا )انگليسی( و گاما )برزیلی( 
مسری تر است. »ژائير مندز ریکو«، ویروس شناس 
سازمان جهانی بهداشت نيز به دویچه وله گفته 
اســت: »ما هيچ نشانه ای مبنی بر این که سویه 
المبدا تهاجمی تر باشد مشاهده نکردیم، اما این 
احتمال وجود دارد که مسری تر باشد«. عاوه بر 
آن، محقق ارشد دانشگاه توکيو گفته است که: 
»المبدا می تواند تهدیدی بالقوه بــرای جامعه 

بشری باشد«.
مرور تجربه های یک ساله اخير نشان می دهد که 
احتماال ما هم باید خودمان را برای ورود المبدا 
به کشورمان آماده کنيم، همان طور که سویه های 
انگليسی و هندی کشورمان را درنوردیدند، 
احتماال قدرت سرایت باالی سویه المبدا، بازهم 
دامن گير ما خواهد شد. اگرچه دکتر »عاطفه 
عابدینی«، دبير کميته علمی کشوری کووید19 
گفته هنوز در کشور سویه المبدا مشاهده نشده، 
اما این هشدار را هم داده است که »این سویه در 
کشورهایی مانند آمریکا و ترکيه گزارش شده است 
و اگر مراقب نباشيم و پروتکل ها را رعایت نکنيم، 

المبدا می تواند موج بعدی ما باشد«.

واکسیناسیون در جهان؛ فعال  ۱۴ درصد       
حاال که همه می دانيم تنها راه رها شدن از شر این 
سویه های ناتمام، واکسيناسيون است و به گفته 
کارشناسان، برای رهایی از این بحران جهانی، 
باید حداقل 80 درصد جمعيت جهان واکسينه 

شوند، خوب است که وضعيت واکسيناسيون 
را هم مــرور کنيم. طبق آمارهای بين المللی، 
تاکنون)عصر دیروز( فقط 14.8 درصد جمعيت 
جهان هر دو دوز واکسن و 28.6 درصد نيز دوز 
اول را دریافت کرده اند که تا رسيدن به پوشش 
80 درصــدی فاصله زیــادی دارد. در کشور ما 
هم روند واکسيناسيون سرعت گرفته و دیروز با 
تزریق 505 هزار دوز، رکورد ميزان تزریق روزانه 
شکسته شد؛ اما هنوز فقط 2.8 ميليون نفر از 
هموطنمان واکسينه کامل شده اند و 10.7 

ميليون نفر هم دوز اول را دریافت کرده اند.

شاید 8۰۰  فوتی، شاید هم بیشتر        
آمــار تعداد مبتایان و فوتی های این روزها 
ــت. دیــروز  ــم همچنان نــگــران کــنــنــده اسـ ه
تست کرونای 39 هــزار نفر دیگر مثبت شد 
و 378 هموطن دیگر را نيز از دست دادیــم. 
نگران کننده تر این که، دکتر طبرسی، رئيس 
بخش عفونی بيمارستان مسيح دانشوری، 
در برنامه زنده تلویزیونی، این طور اعام کرد 
کــه »ســد سيستم بهداشتی کشور در حال 
شکسته شدن است و در برخی مراکز 50 نفر 
یک شنبه  هستند،  سی تی اسکن  نوبت  در 
یکی از بدترین روزها از ابتدای کرونا تا االن را 
داشتيم و متاسفانه 416 هموطن را از دست 
دادیم که اگر بخواهيم این عدد را اصاح کنيم، 
ــود! البته  ــدود 800-700 نفر خواهد ب ح
معاون کل وزیر بهداشت هم دو روز قبل درباره 
احتمال رسيدن به آمــار روزانــه 800 فوتی 
هشدار داده بود؛ اتفاقی که به نظر می رسد 
با روند فعلی واکسيناسيون و رسيدن ميزان 
رعایت پروتکل ها به زیر 40 درصد، چندان هم 

بعيد نيست.

 با شناسایی 3 مورد مثبت کرونا
 در ووهان

چین همه ۱۲ میلیون ساکن 
ووهان را آزمایش می کند

خبرگزاری مطرح آمریکایی فوربس دیــروز در 
گزارشی نوشت: مقامات چينی دیروز سه شنبه 
ــام کــردنــد کــه آزمــایــش کــوویــد19 را بــرای  اع
همه 12 ميليون نفر ساکن شهر ووهــان انجام 
مــی دهــنــد.مــقــامــات محلی روز دوشــنــبــه سه 
ــورد جدید از نــوع کــرونــای دلتا را در ووهــان  م
تایيد کردند  که از اولين موارد از اواسط ماه مه 
ــی رود. حاال یک مقام  )اردیبهشت( به شمار م
شهری در نشستی خبری گفته است که آزمایش 
کرونا در این شهر برای عفونت های احتمالی 
بدون عامت برای تمام افراد انجام می شود. این 
خبر حاکی است، ووهان مرکز استان هوبئی و 
ششمين شهر پرجمعيت چين است که حدود 20 
ماه قبل ویروس کرونا از آن جا به دنيا سرایت کرد.

قبض ۲۰ هزار تومانی تلفن را ماهانه 
پرداخت نکنید قطع می شود

به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شرکت 
مخابرات ایران،  صورت حساب تلفن ثابت یک ماهه 
شده است و اگر قبض پایان یک دوره بيش از 20 
هزار تومان باشد و پرداخت نشود،  تلفن به صورت 
ــود.  محمدرضا بيدخام  ــی ش یــک طــرفــه قطع م
اظهارکرد: با توجه به این که صورت حساب تلفن 
ثابت در دوره های یک ماهه صادر می شود، ضروری 
است برای جلوگيری از یک طرفه شدن خطوط تلفن، 
مبالغ صورت حساب به صورت ماهانه و در مهلت 
زمانی تعيين شده از طریق سامانه تلفنی 2000 یا 
سایت شرکت مخابرات ایران یا همچنين از طریق 
تلفن همراه با کد دستوری ستاره 2020 مربع 

پرداخت شود. 

کردوانی: تهران تا 5۰ سال آینده 
قابل سکونت نیست
پدر علم کویرشناسی ایران با 
اشـــاره بــه ایــن کــه شهر های 
ایران یکی پس از دیگری در 
حال خشک شدن هستند، 
گفت: اکنون که آب در حال 
تمام شدن است، تازه به فکر 

مصرف حجمی آن افتاده اند؛ در خوش بينانه ترین 
حالت تا 50 ســال آینده شهر های تهران، کرج، 
ورامين و اطــراف کاما خشک شده و اهالی این 
شهر ها برای بقا ناچار به مهاجرت می شوند. پرویز 
کــردوانــی تصریح کــرد: حــال با سه فناوری دیگر 
می خواهند مــردم را مدتی ســرگــرم کنند، این 
فناوری ها شامل باروری ابرها، استخراج آب های 
ژرف با 2500 متر حفاری در دل زمين و انتقال آب 
دریا ها به مراکز ایــران اســت، که هيچ کدام از این 
روش ها موثر نخواهند بود. وی گفت: ایران از نظر 
اقليمی کاما شبيه آمریکاست، ولی آن ها با مدیریت 
مصرف درست کم آبی را 5 سال به تاخيرانداختند، در 
شرایط فعلی تنها راه حل موجود کشور مدیریت 
صحيح مصرف آب است که آن هم خشکی را فقط 

مدتی به تاخير خواهد انداخت.

محسن هاشمی به خودش نمره 
۱5 داد   

محسن هاشمی در آخــریــن جلسه شــورا بــرای 
چندمين نوبت  به عملکرد خودش و شورای شهر 
تهران نمره 15 داد. او در چهارسال گذشته در 
مسئوليت ریاست شورای شهر پایتخت به خودش 
هر ســال همين نمره را داده بــود. او درایــن بــاره 
گفت: توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آسيب های 
اجتماعی در شــورای پنجم تکميل نشد.البته 
نمی گویم که این کارها در شورای پنجم بر زمين ماند 
بلکه منظورم این است که این اقدامات تکميل نشد.

ایرانی ها بيشترین زمان خود را صرف فعاليت های 
مربوط به رسيدگی و مراقبت از خود می کنند، ولی 
بعد آن نحوه گذران وقت بين زنان و مردان متفاوت 
آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایــران، این مرکز است. طبق توضيح صمد احسانی، کارشناس 

بنابر وظيفه قانونی خود تهيه و طراحی طرح 
گذران وقت را در سه دوره زمانی 88 -  1387و 
94-1393 و99- 1398 باهدف دستيابی 
به شيوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع 
ــان فعاليت های انجام شــده توسط  و مــدت زم
آن ها، در مناطق شهری کشور به اجرا درآورده 
است. بر اساس این گزارش، متوسط بيشترین 
زمــان صرف  شده در طول روز به گــروه فعاليت 
»رسيدگی و خودمراقبتی«از جمله خوابيدن، 
خــوردن و آشاميدن، مراقبت های بهداشتی – 
پزشکی، سفر مرتبط با فعاليت های رسيدگی و 
خودمراقبتی  با 11 ساعت و 34 دقيقه اختصاص 
دارد. به گزارش ایسنا، بعد از آن »فرهنگ، فراغت، 
رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« شامل 
بازدید از رویدادهای مکان های فرهنگی، تفریحی 
ــا،  ــی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ه و ورزش

استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات 
فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، 
سفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی 
و تمرین های ورزشــی و... با چهار ساعت و 19 

دقيقه قرار دارد.

ایرانی ها چقدر کار می کنند؟       
همچنين »اشتغال و فعاليت های مرتبط برای 
نهادهای  شرکت ها،  در  اشتغال  مزد«شامل 
در  اشتغال  غيرانتفاعی،  موسسات  و  دولتی 
بنگاه های اقتصادی خانگی توليد کاالها، اشتغال 
در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی ارائه 
خدمات، فعاليت های فرعی و وقفه های مرتبط با 
شغل، جست وجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر 
و تردد مرتبط با شغل و...  دو ساعت و 46 دقيقه 
است که این مدت زمان برای مردان حدود چهار 

ساعت و 59 دقيقه است.

3 ساعت برای کارهای خانگی بدون مزد       
گزارش احسانی نشان می دهد که »خدمات 
ــزد بــرای اعــضــای خــانــوار و  خانگی بــدون م

خانواده« شامل تهيه و آماده کردن غذا، تميزکردن 
خانه، خریدکردن برای اعضای خانوار، نگهداری 
از گل و گياه و حيوان خانگی و... دو ساعت و 51 

دقيقه از خانوارها وقت می گيرد.
»معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب 
و رسوم دینی« شامل صحبت  کردن، شرکت در 
رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش 
داشتن در مسئوليت های مربوط به شهروندی، 
آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و ... نيز  

با یک ساعت و 36 دقيقه بوده است.

کار بدون مزد ولی داوطلبانه فقط ۲ دقیقه       
همچنين کمترین زمان صرف شده در شبانه روز 
مربوط به »کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و 

سایر کارهای بدون مزد« با دو دقيقه است.
 نتایج این بررسی نشان می دهد که در بين مردان، 
بعد از فعاليت »رسيدگی و خودمراقبتی«، متوسط 
بيشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتيب 
مربوط به گروه فعاليت »اشتغال و فعاليت های 
مرتبط برای مزد« با چهار ساعت و 59 دقيقه، 
»فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های 
ورزشی« با چهار ساعت و 35 دقيقه و »معاشرت، 
ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب  و رسوم دینی« 

با یک ساعت و 27 دقيقه بوده است.

مرکز آمار ایران بررسی کرد

۲۴ ساعت ایرانی ها چطور می گذرد؟

سرایت بیشتر، امکان تشخیص کمتر 
ــاره احتمال درگير شدن کشور  نگرانی درب
با دکتر »عليرضا ناجی«  با سویه المبدا را 
در ميان مــی گــذارم؛ رئيس مرکز تحقيقات 
ویروس شناسی دانشگاه شهيد بهشتی و عضو 
کميته ملی واکسن. او می گوید: هنوز اطاعات 
متخصصان درباره این سویه جدید زیاد نيست 
اما طبق گزارش های اوليه، المبدا به دليل 
جهش و تغييرات ژنتيکی خاص، عاوه بر شيوع 
باال و ایمنی گریزی زیاد، حتی می تواند قدرت 

تشخيص بيماری را هم دچار مشکل کند.
 نظر دکتر ناجی درباره احتمال ورود این سویه 
جدید به کشور هم این است که: متاسفانه در 
طول دوره مبارزه با کرونا، ما هميشه به همه 
سویه های جدید بــرای ورود به کشور بفرما 

زده ایم و با توجه به شيوع 
المــبــدا در 41 کشور از 

جمله ترکيه و قطر، احتمال ورود آن به ایران 
هم دور از ذهن نيست.

عضو کميته ملی واکــســن دربـــاره راهکار 
و  قبلی  مــوج  پنج  اشتباهات  از  جلوگيری 
ممانعت از ورود کشور به مــوج ششم کرونا 
با ویــروس المبدا می گوید: بدون شک باید 
در نگرشمان نسبت به کنترل کرونا اصاح 
ساختاری اتفاق بيفتد و در غير این صورت، به 
دليل گردش بسيار باالیی که ویروس کرونا در 
جامعه ما دارد، اگر المبدا هم وارد کشور شود 
بعيد نيست که این روی وضع موجود سوار شود 

و شرایط مان را بسيار سخت تر کند. 
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ــا  ــن روزه وحــیــد رهبانی کــه ای
»گاندو 2« را روی آنتن شبکه3 
سیما دارد، احتماال تا پایان سال 
با فیلم »مصلحت« به سینماها 
خواهد آمد. این خبر را تهیه کننده 

این فیلم در گفت وگو با مهر اعالم کرده است.

سینمایی  فیلم  در  آقایی  امیر 
ــادر« بـــه کــارگــردانــی  ــ ــی م ــ »ب
سیدمرتضی فاطمی ایفای نقش 
خواهد کرد. او مدتی است بازی 
در فیلم سینمایی »شب، داخلی، 

دیوار« اثر وحید جلیلوند را به پایان رسانده است.

شهره لرستانی در مقام دبیر 
ایــن روزهـــا در حــال بــرگــزاری 
جشنواره آنالین »کو.کو ۱۹« 
برای کودکان و نوجوانان است. 
ــن جــشــنــواره در حــوزه هــای  ای
استندآپ کمدی، شعر، داستان نویسی و نقاشی 

برگزار می شود.

شهرزاد کمال زاده این روزهــا با 
اجرای مسابقه »77 ساعت« در 
کنار کاوه خداشناس، روی آنتن 
شبکه آموزش سیما دیده می شود. 
او همچنین فصل دوم مجموعه 

جاسوسی »گاندو« را نیز در حال پخش دارد.

چهره ها و خبر ها

شقایق دهقان از روز یک شنبه 
سریال  از  قسمت  نخستین  با 
»قبله عالم« اثر حامد محمدی به 
نمایش خانگی آمده است. بازی 
او در قسمت اول این سریال در 
نقش »مهد علیا« مادر ناصرالدین شاه، با استقبال 

مواجه نشده است.

خسرو شهراز در سریال »در کنار 
پروانه ها« بــازی می کند. این 
سریال به کارگردانی داریوش 
ــاری، قــرار است ماه محرم از  ی
شبکه2 سیما پخش شود. بهروز 

مفید تهیه کننده این مجموعه، این خبر را به 
تسنیم اعالم کرده است.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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روح ا... زمانی اعتراف می کند در گذشته 
به دنبال دزدی، قلیان و... رفته چون آدمی 
بی هدف بوده است اما دیگر با لحن کوچه و 
ــازاری صحبت و مثل گذشته زندگی نمی  ب
کند و حتی دیگر کودک کار نیست. او خدا 
را شکر می کند که مسیر زندگی خود را پیدا 
کرده است و می تواند از طریق بازیگری امرار 
معاش کند. او بیشتر وقتش را با مطالعه، فیلم 
دیدن و آموزش بازیگری می گذراند و مشغول 
بازی در سریال »عاشورا« با موضوع زندگی 
شهید باکری است. روح ا... زمانی، بازیگر 
نقش »علی« در فیلم »خورشید« مجید مجیدی 
در نخستین قدم های بازیگری اش توانست 
جایزه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز 
2020 را از آن خود کند. او اکنون کالس 
هشتم و اهل اردبیل است و به اکبر عبدی 
افتخار می کند اما در بازیگری می خواهد آن 
قدر بدرخشد و پیشرفت کند که در آینده او 
را الگو قرار دهند. گفت و گوی خراسان را با 
این بازیگر نوجوان و نوظهور سینمای ایران 

بخوانید.

این روزهای تان چگونه سپری می شود؟	 
مشغول بازی در سریال »عاشورا«ی هادی 
حجازی فر هستم و قرار است در نمایشی به نام 

»آیینه های برعکس«  هم بازی کنم.

به چه دلیل برای بازی در نقش نوجوانی 	 
ــن سریال  ــازاده« در ای ــ شهید »خــســرو م

انتخاب شدید؟
فیلم  ریــز  برنامه  و  دستیار  عسکری  محمد 
»خورشید« مرا به این پروژه معرفی کرد و به 
آقــای حجازی فر گفت که به درد نقش می 

خورم.

برای شناخت نقش تان چه کردید؟	 
هادی حجازی فر برای نقش شخصیت های 
شهید قصه، می خواست به لحاظ چهره عین 
همان قیافه ها را پیدا کند که استعداد داشته 
باشند و بازیگر چهره هم نباشند. او درباره 
به  مـــالزاده توضیحاتی  نقش شهید خسرو 
من داد که چه شخصیتی داشته، در گذشته 
چگونه زندگی کرده و چه اتفاقاتی برای این 
شهید در جنگ رخ داده است. همچنین درباره 
ایــن که پــای او در فوتبال شکست و دوست 
نزدیک شهید باکری بود، توضیحاتی داد. به 
خودم گفتم باید نقش را جوری بازی کنم که 
وقتی هم سن و ساالنم به تماشای سریال می 

نشینند، آن را درک کنند.

از دوران کودکی به بازی عاقه داشتید یا به 	 
طور اتفاقی وارد این حرفه شدید؟

زمانی که پنج ساله بودم، به بازی عالقه داشتم. 
در آن مقطع این اندازه گوشی تلفن همراه نبود. 
دایی ام تلفن همراه داشت و از او تلفن اش را می 
گرفتم و کنار دیوار می گذاشتم و جلویش بازی 
می کردم و پسر دایی ام هم آن را تدوین می کرد، 
کلی لذت می بردم و دوست داشتم عمرم در این 
کار بگذرد. وقتی ۱۱ ساله بودم، گریموری در 
محله ما زندگی می کرد، از او پرسیدم چگونه می 
توانم بازیگر شوم؟ او گفت که حتمًا باید پارتی 

داشته باشم و خدا پارتی من شد.

ــرای بازی 	  خــدا چگونه پارتی تــان شد و ب
در فیلم »خورشید« مجید مجیدی انتخاب 

شدید؟
چند ماه بعد از صحبت های گریمور محله مان، 
تیم آقای مجیدی به مدارس کل ایران رفتند و 
تست گرفتند. به مدرسه ما هم آمدند و من هم 
پیش مجید آذرنــگ تست دادم که گفت یک 
هفته دیگر خبر بگیر. آن ها به کل ایران رفته 
بودند و طبیعی بود که در یادشان نمانم. شبانه 
روز زنگ می زدم تا این که پاسخ تلفنش را داد و 
گفتم همانی هستم که گفتید بهترین تست را 
دادی، یادش آمد و گفت به فرهنگسرای بهمن 
بیا. آن جا که رفتم مملو از بچه بود، متعجب 
شدم. به دلیل تعداد زیاد از هر ۱8 نفر داخل 
اتاقی تست می گرفتند. دستمال یــزدی و 
کاپشن خلبانی ام را روی دوشم انداخته بودم 
و داخل رفتم، از بین ۱8 نفر یک نفر انتخاب 
می شد که انتخاب شدم. احساس کردم خدا 

آن لحظه به من نگاه کرد.

پس به آرزوی تان رسیدید و مسیر زندگی 	 
تان تغییر کرد.

اعتراف می کنم در گذشته به دنبال دزدی، 
قلیان و... رفته بودم چون آدمی بی هدف بودم 
که کار می کردم، کودک کار بودم و باربری 
می کردم. کل محله شماره مرا داشتند و برای 
توزیع تراکت به من زنگ می زدند تا این که 
خدا مسیر زندگی ام را تغییر داد. اکنون آن 

هایی که مــرا می شناسند به من قــوت قلب 
می دهند و راضی هستند که توانستم پرچم 
سربلندی بــرای بچه هــای کــار باشم. وقتی 
به مترو می روم، بیشتر بچه های کار مرا می 
شناسند و می پرسند چگونه بازیگر شدم؟ آن 
ها طوری حرف می زنند که انگار نمی توانند 

به آرزوی شان برسند.

درآمد بازیگری تان قابل قبول است تا دیگر 	 
کودک کار نباشید؟

الحمدهلل. اگر دستمزدش را هم نداشتم، دوباره 
سراغ کار سابقم نمی رفتم چون برای خودم 
هدف دارم. اکنون کالس هشتم هستم و به 
کالس های بازیگری می روم. چهار ماه سعی 
کردم حرف زدنم را تغییر دهم و کوچه بازاری 
صحبت نکنم. االن کتاب هایی همچون شازده 
کوچولو و نمایش نامه های ویلیام شکسپیر را 
می خوانم. سقراط جمله خوبی دارد: »آن کس 
که بداند که نداند، از همه داناتر است«. آقای 
مجیدی با لطف بزرگ خود مرا در مسیر درستی 

هدایت کرد.

ــان جایزه 	  ت بازیگری  ــدم  ق در نخستین 
جشنواره ونیز را بــرای بــازی در »خورشید« 

دریافت کردید.
بیشتر از این خوشحالم که بچه های کار می 
بینند که پیشرفت کرده و جایزه جهانی ونیز را 
گرفته ام و امید می گیرند. البته برایم مهم نیست 
که جایزه گرفتم، چون به مسیرم فکر می کنم و 
اگر بخواهی به جایزه فکر کنی، برای آدم مثل 

سرعت گیر است.

حتما ناراحت شدید که به دلیل ابتا به 	 
کرونا، برای دریافت جایزه تان نتوانستید در 

جشنواره ونیز شرکت کنید؟
در حقیقت ناراحت نشدم. خوشحال شدم که 
تالشم را کردم و نرفتم تا اشتیاقم بیشتر شود و 
دفعه بعد هم بتوانم جایزه بگیرم، اگر آن مقطع 
برای گرفتن جایزه می رفتم، برایم عادی می 
شد. دوست دارم با یک کار خوب مثل فیلم آقای 

مجیدی دوباره جایزه بگیرم و بدرخشم.

دوست دارید سوپراستاری مثل محمدرضا 	 
گلزار شوید یا بازیگر حرفه ای و کاربلدی 

همچون پرویز پرستویی و نوید محمدزاده؟
دوست دارم روح ا... زمانی باشم و آن قدر در 
این حرفه بزرگ شوم که بقیه بگویند دوست 
دارنــد روح ا... زمانی باشند. عالقه دارم به 
جایی برسم که به فقرا و کودکان کار کمک 

کنم و دست شان را بگیرم.

مردم اردبیل شما را می شناسند؟	 
خیابانی در اردبیل است که وقتی به آن جا می 
روم همه مرا می شناسند و به من افتخار می کنند. 
بیشترافرادی که در سینما و تلویزیون موفق 
هستند، ریشه شان اردبیلی است. اعتقادم این 
است که هیچ کس به اکبر عبدی نمی رسد و 

افتخار می کنم که او همشهری ام است.

پس الگوی تان در بازیگری اکبر عبدی است؟	 
واقعًا الگویم خودم هستم چون دوست دارم 

موفق شوم.

در یک سال اخیر عاوه بر سریال »عاشورا«، 	 
چه کاری انجام دادید؟

بــرای سن و ســال من نقش کم اســت و چون 
بازیگر فیلم »خورشید« هستم، اندکی انتظارها 
باال رفته و کرونا هم بیشتر کارها را تعطیل کرده 
است و من هم در خانه مانده ام. البته برای فیلم 
خانم پوران درخشنده تست دادم اما نمی دانم 

چرا پروژه خوابید!

گفت وگوی خراسان با روح ا... زمانی، برنده جایزه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز

وقتی خدا، پارتی یک کودک کار می شود
این روزها، مشغول تمرین نمایش نامه های شکسپیر و بازی در سریال شهید باکری هستم
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حق ارشا اقدسی بر سینمای ایران

این روزها ارشا اقدسی بدلکار 3۹ ساله ایرانی 
در بیمارستان بستری است و آن طــور که گفته 
می شود، روزهـــای سختی را سپری می کند. 
ــود سال ها حضور در پشت  چــهــره ای که با وج
ســریــال هــای  و  سینمایی  فــیــلــم هــای  صحنه 
تلویزیونی، در سال های اخیر برای مخاطب عام 

شناخته و به نوعی حسابی دیده شده است.
اقدسی هم مانند دیگر بدلکارها به واسطه ماهیت 
فعالیت خود، آن چنان که باید و شاید، ظهور و 
بروزی در آثار نمایشی ندارد و همواره به جای 
یک بازیگر جلوی دوربین می رود. می توان گفت 
بدلکاران برای آن که بهترین باشند، بیشتر از 
هرچیز باید »دیــده نشوند«. در عین حال ارشا 
اقدسی از زمره موارد استثنایی بود که با حضور در 
برخی برنامه های تلویزیونی خصوصًا »خندوانه« 

به شهرت رسید.
بدلکاری را می توان از معدود مشاغل خطرناک 
بین سینماگران دانست؛ تا جایی که آن ها تنها 
قشری هستند که ممکن است سر صحنه فیلم 
بــرداری، با آسیب های جبران ناپذیر جسمی 
ــرگ روبـــه رو باشند. فراموش  و حتی خطر م
نکنیم زنده یاد پیمان ابدی از بدلکاران باسابقه 
سینمای ایران، اردیبهشت سال 88 سر صحنه 
تصویربرداری یک تله فیلم دچار سانحه شد و از 
دنیا رفت. اگرچه برخی از بدلکارهای ایرانی 
مانند ارشا اقدسی، در خارج از کشور تحصیل و 
مهارت آموزی کرده اند و در این کار، گاه در کالس 
جهانی، حرفه ای محسوب می شوند اما تردیدی 
نیست که امکانات و تجهیزات تولید در سینمای 
ــادی با نمونه های سطح اول  ایــران، فاصله زی
سینمای جهان دارد. نتیجه آن که بدلکارهای 
ایرانی نخست از نظر ایمنی، در شرایط سخت تری 
قرار می گیرند و دوم آن که برای انجام حرکات 
بدلکاری، کار پیچیده تری دارند. مضافًا آن که 
به دلیل ضعف جلوه های ویژه بصری در سینمای 
ایــران به نسبت سطح نخست سینمای جهان، 
این وضعیت تشدید می شود و گاه شرایط را برای 
بدلکارهای ایرانی مانند ارشا اقدسی سخت تر 
می کند.به همین علت است که می توان کار ارشا 
اقدسی و هم صنف هایش را دارای ارزشی فراتر 
از بدلکاری های رایج در سینمای دنیا دانست و 
طبیعی است که این تالش فوق العاده، باید بیش 
از پیش ارج نهاده شود. آن ها با وجود ضعف ها و 
مشکالت، بدون گالیه و حاشیه و با دستمزدهایی 
که نسبت به چهره های جلوی دوربین بسیار کمتر 
است، به فعالیت می پردازند. از این روست که 
بدلکارها را از این جهت می توان دارای حقی بر 

گردن سینمای ایران دانست.
نگارنده برای ارشا اقدسی بدلکار دوست داشتنی 
سینمای ایران که این روزها در بیمارستان است، 

آرزوی سالمتی دارد.

 مریم ضیغمی 
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گزارش تاریخی

مباهله؛ سند عظمت 
اهل بیت)ع( 

امروز، 24 ذی الحجه، طبق روایات مشهور، سالروز 
سه واقعه بزرگ تاریخی است؛ نخست روز مباهله 
پیامبرخدا)ص( با مسیحیان نجران، دوم سالروز 
نزول آیه تطهیر در شأن پیامبراکرم، امیرمؤمنان، 
فاطمه زهرا و حسنین علیهم السالم و سوم، سالروز 
نزول آیه والیت درحق امام علی)ع( و پس از وقوع 
ــردی نیازمند از  مــاجــرای بخشیدن انگشتر به ف
سوی آن حضرت است. بی تردید، هرکدام از این 
وقایع، شرحی مفصل می خواهد که در این مختصر 
نمی گنجد و به همین دلیل، ما به ناچار، به روایت 
ــردن مــاجــرای یکی از ایــن مناسبت ها، بسنده  ک
می کنیم. آن چه در پی می آید، فرازهایی از کتاب 
»فروغ ابدیت« نوشته آیت ا... جعفر سبحانی است که 
در آن واقعه مباهله شرح داده شده  است: »سرگذشت 
مباهله پیامبر اسالم، با هیئت نمایندگی)نجران( 
از حوادث جالب و تکان دهنده و شگفت انگیز تاریخ 
اسالم است. زمخشری می گوید: وقت مباهله فرا 
رسید، قبال پیامبر)ص( و هیئت نمایندگی)نجران( 
توافق کرده بودند که مراسم مباهله در محّلی خارج 
از شهر مدینه، در دامنه صحرا انجام بگیرد. پیامبر 
از میان مسلمانان و بستگان خود، فقط چهار نفر 
را برگزید که در این حادثه تاریخی شرکت کنند. 
این چهار تن، جز علی بن ابی طالب علیه الّسالم و 
فاطمه)س( دختر پیامبر و حسن و حسین)ع( کس 
دیگری نبود؛ زیرا در میان تمام مسلمانان، نفوسی 
پاک تر و ایمانی استوارتر از ایمان این چهار تن، 
وجود نداشت. سران هیئت نمایندگی مسیحیان 
نجران، پیش از آن که با پیامبر روبه رو شوند به یکدیگر 
می گفتند: هرگاه دیدید که )محمد( افسران و 
سربازان خود را به میدان مباهله آورد و شکوه مادی 
و قدرت ظاهری خود را نشان ما داد در این صورت 
وی یک فرد غیرصادق است و اعتمادی به نبوت خود 
ندارد، ولی اگر با فرزندان و جگرگوشه های خود به 
)مباهله( بیاید و با یک وضع وارسته از هر نوع جالل 
و جبروت مادی، رو به درگاه الهی بگذارد؛ پیداست 
که پیامبری راستگو است و به قدری به خود ایمان و 
اعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض 
نابودی قــرار دهــد، بلکه با جرئت هرچه تمام تر، 
حاضر است عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد خود 
را در معرض فنا و نابودی واقع سازد. سران هیئت 
نمایندگی در این گفت وگو بودند، ناگهان چهره 
نورانی پیامبر با چهار تن دیگر نمایان گردید. همگی 
با حالت بهت زده و تحیر به چهره یکدیگر نگاه کردند 
و از این که او جگرگوشه های معصوم و بی گناه و یگانه 
دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آورده است، 
انگشت تعجب به دندان گرفتند. اسقف نجران گفت: 
من چهره هایی را می بینم که هرگاه دست به دعا بلند 
کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگ ترین کوه ها 
را از جای بکند، فورًا دعای آنان مستجاب می شود. 
بنابراین، هرگز صحیح نیست ما با این چهره های 
نورانی و با این افراد بافضیلت، مباهله کنیم؛ زیرا 
بعید نیست که همه ما نابود شویم و ممکن است دامنه 
عذاب گسترش پیدا کند و همه مسیحیان جهان 

را بگیرد و در روی زمین یک مسیحی باقی نماند.«

تاریخ اسالم 

جواد نوائیان رودسری – به نظر اصال کمبودی 
احساس نمی شود؛ به خصوص در سال های اخیر 
که با صرف هزینه های سنگین، آثار فاخر متعددی 
درباره تاریخ معاصر ایران ساخته شده است؛ از 
»سال های مشروطه« بگیرید تا »عمارت فرنگی« 
و حتی سریال »شهریار« که در آن به زوایایی از 
سال های پرالتهاب انقالب مشروطیت پرداخته 
شد. اما با وجود این کثرت، جای یکی از مهم ترین 
ــران، یعنی مشروطیت،  وقایع تاریخ معاصر ای
به شدت در متن آثار تولیدشده خالی است. این 
غربت عجیب در کنار آن شهرت فراوان، غیرقابل 
بــاور اســت. مشروطیت در متن آثــار سریال ها 
و فیلم های سینمایی مــا، تنها یک فضا پرُکن 
ِصرف به حساب می آید، یعنی قرار است بر بستر 
آن، اتفاقاتی بیفتد؛ از وقایع عاشقانه بگیرید تا 
فعالیت عوامل نفوذی بیگانه یا شرح زندگی یکی 
از رجال نامدار ادبی، سیاسی یا علمی. آن چه در 
این بین اصاًل به چشم نمی آید، اصل ماجراست؛ 
چه شد که مردم در برابر بیداد و استبداد قیام 
کردند؟ خواسته آن ها چه بود؟ چه اتفاقاتی رخ 
داد تا َعَلم مشروطه خواهی به اهتزاز درآمد؟ این ها 
موضوعاتی است که در سریال های ما، یا نادیده 
گرفته می شود یا آن را ناقص به تصویر می کشند 
و گذرا از کنارش می گذرند. تاریخ با همه زوایای 
پیدا و پنهانی که دارد، منبعی درس آمــوز است 
که می تواند یک ملت را از تکرار اتفاقات ناگوار 
گذشته باز دارد. سریال های تلویزیونی، معمواًل 
با هزینه ای بسیار سنگین، تهیه و آمــاده پخش 
می شود و به نظر می رسد عبور سهل انگارانه 
از کنار واقعه مشروطه و قربانی کردن حقیقت 
رخــداد آن به پای اتفاقات حاشیه ای و لــوازم و 
مقتضیات سینمایی، هدفی را که از تهیه چنین 
برنامه هایی دنبال می کنیم، به حاشیه براند. فردا، 
14 مردادماه، سالروز امضای فرمان مشروطیت 
توسط مظفرالدین شاه قاجار و شاید بهترین 
فرصت برای گفتن از این غربت و غفلت بزرگ 
است. در ادامه به بررسی تعدادی از سریال های 
تاریخی )بــا موضوعیت تاریخ معاصر( و زاویــه 
نگاه آن ها به مشروطیت پرداخته ایم تا بیشتر با 

موضوعی که از آن صحبت می کنیم، آشنا شوید.

سال های مشروطه؛ تنها نگاه نیم بند	 
»سال های مشروطه«، ساخته محمدرضا ورزی 
در سال 1388، تنها اثری در میان سریال های 
تلویزیونی است که گذری سریع بر حوادث دوره 
مشروطه دارد و برخی عوامل مؤثر و معاصر آن 
را بررسی می کند؛ صرف نظر از قصد و هدف 
کارگردان برای تنظیم روایت، ورزی کوشیده است 
تا گزارشی مختصر از جریان انقالب مشروطیت 
ارائــه کند؛ اما در گــزارش او، اصل مشروطیت و 
برپایی نهاد آن، در حاشیه قرار می گیرد. در روایت 
ورزی، خبری از موضوع عدالتخانه، به عنوان 
اصلی ترین وجه و دلیل مشروطه خواهی نیست. او 
به جریان مخالفت شیخ فضل ا...نوری با مشروطه 
غرب گرایان می پردازد، اما فراموش می کند که از 
روزهای موافقت او با مشروطیت و تالشش برای 
امضای فرمان مظفرالدین شاه سخن بگوید. به 
دیگر سخن، گــزارش ورزی فقط یک دستچین 
سلیقه ای برای حفظ پیوستگی داستان است؛ او 
می خواهد 70 سال تاریخ ایران را در قسمت هایی 
محدود از یک سریال روایــت کند و درنهایت به 
پشت پرده فعالیت های استعماری بپردازد و به 
همین دلیل، اصل انقالب مشروطیت، دغدغه و 

موضوع اصلی ورزی نیست.

عمارت فرنگی؛ بی خیال مشروطیت	 
عمارت فرنگی، ساخته دیگر محمدرضا ورزی 
است که در سال 1388، در 15 قسمت، روی 
آنتن رفت؛ سریالی که مشروطه فقط پس زمینه 
آن است. این سریال وقایع سال های 1296 تا 
1320ش را در ایــران روایــت می کند؛ به دیگر 
سخن، از نظر زمانی، مخاطب را به 10 سال بعد 
از مشروطیت می برد و توقع دارد که او، با چند 
جمله محدودی که از زبان بازیگرانی مانند سعید 
نیکپور، زنده یاد محمد مطیع، میرطاهر مظلومی و 
دیگران می شنود، درباره مشروطیت و دالیل وقوع 
آن به جمع بندی برسد و سیر تحوالت سیاسی و 

اجتماعی آن اتفاق بزرگ، در ذهنش جا بیفتد و 
البته چنین نمی شود؛ طی چند قسمت نخست، 
فضای سریال به صورت کامل از دوره قاجار بیرون 
می آید و دیگر حرف و سخنی از مشروطیت در میان 
نیست؛ حتی همان پس زمینه مختصر هم در ذهن 

مخاطب محو می شود.

ستارخان؛ مشروطیت در ُغبار	 
ستارخان ساخته قابل تحسین محمدرضا ورزی 
در سال 1396 است؛ انگار غیر از او، کس دیگری 
در تلویزیون، جرئت و جسارتی برای ورود به فضای 
ــدارد. سریال  تولید آثــار تاریخی از این قبیل، ن
»ستارخان«، راوی زندگی یکی از قهرمانان تاریخ 
ــران اســت. روایتی که بــدون شناخت مفهوم  ای
مشروطیت و چرایی شکل گرفتن انقالب آن، معنا 
پیدا نمی کند. اما صحنه ها و قسمت های سریال، 
چنان محو شخصیت و داستان ستارخان است که 
جز چند دیالوگ کوتاه، چیزی درباره مشروطیت 
و اصالت آن دیــده نمی شود؛ همه اهالی محله 
امیرخیز تبریز، یعنی هم محله ای های ستارخان، 
درپی دفاع از اساس چیزی هستند که مخاطب 
نمی داند چیست! بنابراین، در این ساخته ورزی 
نیز، نمی توان نشانی درخور از ماجرای مشروطیت 

و چرایی آن ُجست.

تفنگ سرُپر؛ یک نمونه بدون تیتر	 
شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم مجموعه 
تلویزیونی »تفنگ سرپر« که به کارگردانی امرا... 
احمدجو، بین سال های 1377 تا 1381ش 
ساخته و از تلویزیون پخش شد، یکی از معدود 
آثاری است که می تواند نمایی از تاریخ مردمی 
دوره مشروطه را به نمایش بگذارد. صحنه های 
سریال، نقش های طراحی شده و دیالوگ ها، 
بسیار استادانه به نظر می رسند؛ چهره هایی که در 
سریال به نمایش گذاشته می شوند، از شخصیت 
»غیبیش« با بازیگری مؤثر محمدرضا پگاه بگیرید 

تا بازی خیره کننده زنده یاد خسرو شکیبایی در 
نقش »آقاسید«، همه و همه، بیانگر شاخصه هایی 
است که درنهایت به انقالب مشروطیت انجامید؛ 
منتها این کار تحسین برانگیز، چند ایراد اساسی 
دارد؛ اواًل زمان وقوع ماجراهای آن بعد از انقالب 
مشروطه و در بحبوحه جنگ جهانی اول است؛ 
ثانیًا سرزمین، افراد، وقایع و ماجراهایی که در فیلم 
اتفاق می افتد، کاماًل خیالی است و از همه مهم تر 
این که بیننده، حتی یک کلمه درباره مشروطه و 
انقالب آن در این سریال نمی شنود. در واقع باید 
اهل مطالعات تاریخی باشید تا بتوانید ارتباط 

»تفنگ سرُپر« با انقالب مشروطه را درک کنید.

بانوی عمارت؛ مقدمه ای ناقص	 
سریال پرمخاطب »بانوی عمارت«، با کارگردانی 
عزیزا... حمیدنژاد، هرچند یک ملودرام عاشقانه 
اســت که در دی مــاه ســال 1397 از تلویزیون 
پخش شــد؛ امــا داستان آن بر بستر واقعه ترور 
ناصرالدین شاه و آغاز حکومت مظفرالدین شاه 
قرار دارد؛ یعنی فضایی را به تصویر می کشد که 
در آن، جامعه ایــران گام به گام به سوی انقالب 
مشروطیت پیش می رود؛ اما این مقدمه، سخت 
ناقص اســت. شرایط اجتماعی جامعه ایــران را 
مــی تــوان در البــه الی اتفاقات سریال پیگیری 
کرد؛ اما مگر اصل داستان و ارتباطات عاشقانه یا 
خصمانه موجود در آن، مجالی برای کنجکاوی 
مخاطب و درک مسائل مربوط به مشروطیت 
باقی می گذارد؟! در واقع مخاطب حتی دالیل و 
پیامدهای ترور ناصرالدین شاه را که معاصر داستان 
سریال است، درک نمی کند، چه برسد به بازنمایی 
ذهنی اتفاقاتی که یکی از مهم ترین حوادث تاریخ 
معاصر ایران را رقم زد. سریال بانوی عمارت، با همه 
جذابیتی که داشت، از مشروطیت، جز به عنوان 
روایتی در دور دست ها سخن نمی گوید؛ هرچند 
که برای نگارش متن آن، دست به دامــان تاریخ 

اجتماعی صدر مشروطه شده اند.

غربت مشروطیت در سریال های تلویزیونی
سریال هایی مانند »سال های مشروطه«، »ستارخان«، »بانوی عمارت« و »تفنگ سرُپر«، علی رغم دغدغه های تاریخی سازندگانشان 

نتوانسته اند نمایی از واقعیت انقالب مشروطه را برای مخاطبان به تصویر بکشند
آیا مظفرالدین شاه مایل به مشروطیت بود؟

مجبور به صدور فرمان همایونی!

انقالب   - حالجیان 
مشروطه در ایران، یکی 
از بزرگ ترین اتفاقات در 
تاریخ معاصر ایران است. 
جایی که همراهی علما 
و مردم، منجر به صدور 
ــان مــشــروطــیــت  ــرمـ فـ
توسط مظفرالدین شاه 

قاجار در 14 مرداد 1285 شد. با شروع سلطنت 
مظفرالدین شاه، امور کشور بیش از پیش به قهقرا 
گرایید. تهی شدن خزانه مملکت، بر اثر اسراف و 
ولخرجی های درباریان، انجام مسافرت های مکرر 
و غیر ضــروری مظفرالدین شاه به فرنگ از طریق 
دریافت وام، با شرایط سنگین از دول خارجی و 
تحمیل مالیات های کمرشکن بر مــردم، قحطی 
فزاینده، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور و دالیلی 
از این قبیل، موجب نارضایتی مردم شد. جرقه اولیه 
نهضت مشروطه، از اسائه ادب به علما شروع شد و با 
اهانت کارگران بانک استقراضی روس به قبرستان 
مسلمانان و اجساد درگذشتگان آن ها اوج گرفت. از 
سوی دیگر به دلیل جنگ بین روس و ژاپن، قیمت 
قند باال رفته بود و این بهانه ای شد که عالءالدوله 
حاکم تهران، دو تن از تجار بزرگ بازار را در میدان 
شهر فلک کند و این واقعه، آتش خشم مردم و علما 
را از زیر خاکستر بیرون آورد و موجب تحصن آن ها 
شد. اما شبانگاه، عده ای به متحصنان حمله کردند؛ 
محرک آن ها درباریان بودند. این اقدام زمینه ساز 
نخستین گام در مسیر مشروطیت شد؛ عده زیادی 
از علما و روحانیون از جمله آیــت ا... سیدعبدا... 
بهبهانی و آیــت ا... سیدمحمد طباطبایی به حرم 
عبدالعظیم مهاجرت کردند و خواستار رسیدگی 
به اوضاع شدند. دربار موقتًا درمقابل خواست مردم 
و علما عقب نشینی کرد و درخواست های آن ها را 
پذیرفت؛ عین الدوله برکنار شد و وعده دادند که 
عدالتخانه تشکیل می شود. اما وقتی مردم و علما، 
تعلل دربار را در انجام خواسته خود دیدند، مهاجرت 
دوم شکل گرفت؛ این بار علما راهی قم شدند و به 
چیزی جز تشکیل عدالتخانه و دارالشورا  راضی 
نشدند. شاه باالخره در 14 مرداد 1285، فرمان 
مشروطیت را امضا کرد. یکی از نکات مهم در توشیح 
فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه، این است 
که بدانیم او، با میل و اراده خود این اقدام را انجام 
نــداد. مظفرالدین شاه موافق برقراری مشروطه 
نبود، اما بیمناکی اش از حرکت علما و اقدام مردم، 
وی را ناچار به امضای فرمان کرد. پیش از امضای 
فرمان، شاه و درباریان، برای پراکنده کردن جمع 
علما و مردم تالش زیادی کردند؛ حتی طرحی برای 
ترور بهبهانی و طباطبایی ریخته شد؛ اما در نهایت 
این مردم بودند که حرف خود را به کرسی نشاندند. 
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جواب ها

هوش منطقی

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

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک غذا را 
نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 

رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

تست هوش: 

 گزینه )1( حرکت نقطه سیاه را در هر چهارخانه به صورت جداگانه بررسی 
کنید.

خفن استریپ:  آجان کشی

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

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

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

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

کرده ایم.
سه حرفی: برق، بار، بنا، قبر، قبا، 

قرن، قاب، بقا و...
چهار حرفی: قــرآن، بــران، انبر، 

نقاب و...
پنج حرفی: قربان

عددیاب

شش رقمی: 

   918253 – 932541
  579316 – 846735

 736845- 793842

سه رقمی: 

   219 – 843 – 736
   532 – 724 – 563

392- 396 – 571

چهار رقمی:

   3692 – 4825 
   2635 – 5982
 2769 – 4839

پنج رقمی: 

   78592 – 73254
   78324 – 64523

27385 - 95483
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9 عدد یاب :

هوش منطقی:
 گزینه )د( است.  با کمی دقت حتما متوجه شده اید که مجموع اعداد در هر 

ردیف و ستون برابر 30 است پس گزینه )د( می تواند پاسخ درست باشد.

چالش ذهن:
 1. کشک بادمجان 2. رشته پلو 3. خورشت کرفس 4. کله پاچه 5. استانبولی 

6. دلمه

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4  رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب برای 
جای خالی را پیدا کنید.
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سیل و آب گرفتیگ، 7 استان کشور را دربرگرفت 

6 کشته در سیل تابستانی

زندگی در جهنمی سوزان!

با آن که 30سال از زندگی مشترکمان می گذرد اما 
در طول این سال ها همسرم همواره درگیر تربیت 
سه فرزندم بود و به امور زندگی آن ها رسیدگی می 
کرد. بعد از آن هم با نوه هایم سرگرم شد به طوری 
که در این میان من به کلی فراموش شده بودم تا 

این که سال گذشته با زن جوانی آشنا شدم که ...
مرد 52ساله ای که به دلیل ترس از انتشار فیلم های 
غیراخالقی و فرار از اخاذی های یک زن جوان، 
دست به دامان قانون شده بود، درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد 
گفت: 22ساله بــودم که مــادرم به خواستگاری 
»فرزانه« رفت. او یکی از بستگان دور پدرم بود و من 
هیچ گونه شناختی از او نداشتم. با این حال پای 
سفره عقد نشستم و زندگی مشترکمان را شروع 
کردیم. در طول این سال ها همسرم درگیر خانه 
داری و رسیدگی به سه فرزندم بود به گونه ای که 
من همواره در حاشیه این زندگی قرار داشتم. وقتی 
فرزندانم سر و سامان گرفتند همسرم با نوه هایم 
سرگرم شد و توجهی به من نداشت. در این میان، 
من هم سکوت می کردم چراکه سرنوشت و آینده 

فرزندانم برایم اهمیت داشت.
خالصه روزگار ما به همین ترتیب سپری می شد تا 
این که سال گذشته روزی به شرکت تولیدی یکی 
از دوستانم رفتم. آن جا با زن جوانی آشنا شدم که 
از اوضاع مالی خوبی برخوردار بود. آن زن که با یک 
خودروی شاسی بلند گران قیمت به شرکت دوستم 
تردد داشت، در یکی از مناطق مرفه نشین شهر 
زندگی می کرد اما وقتی به »پریسا« نزدیک شدم 
و باب گفت و گو با او را باز کردم، موضوع عجیبی 
را فهمیدم که چشمانم از تعجب گرد شد. پریسا 
که زنی مطلقه بود، اعتیاد شدیدی به مواد مخدر 
داشت. با این همه خیلی عجیب بود که او چگونه 
از این وضعیت اقتصادی برخوردار است. وقتی 
درباره اعتیادش از او پرسیدم، تنهایی و بی کسی 
را بهانه کرد و مدعی شد اگر تکیه گاهی در زندگی 
داشته باشد که از او حمایت کند، اعتیادش را ترک 

خواهد کرد! 
با این حرف ها اگرچه دلم برایش سوخت اما در 
واقــع زیبایی ظاهری آن زن مــرا مجذوب کرده 
بود و به او عالقه مند شده بودم. به همین دلیل به 

صورت پنهانی او را به عقد موقت خودم در آوردم تا 
عاطفه و محبت را به گونه دیگری تجربه کنم. ابتدا 
احساس خوبی داشتم و تصور می کردم دوباره به 
دوران جوانی ام بازگشته ام. با خواهش و التماس، 
پریسا را در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کردم 
اما او هیچ اراده ای برای ترک نداشت و همه تالش 
هــای من بیهوده بــود. مدتی بعد، از ایــن روابــط 
پنهانی و خیانت به همسرم خسته شدم و تصمیم 
به جدایی از پریسا گرفتم اما وقتی با مقدمه چینی 
های زیاد این موضوع را مطرح کردم ناگهان دنیا 
در برابر دیدگانم تیره و تار شد چرا که او عکس ها و 
فیلم هایی از روابط خصوصی مان برایم فرستاد و 
تهدیدم کرد که باید از نظر مالی او را تامین کنم. این 
ماجرا بسیار نگرانم کرد چرا که پریسا آن فیلم ها را 
به صورت پنهانی تهیه کرده بود و اگر همسرم آن ها 
را ببیند به یقین برای همیشه ترکم خواهد کرد و 
اگر عروس و دامادهایم ماجرا را بفهمند، رسوایی 
بزرگی به بار خواهد آمد. ترس و وحشت سراسر 
وجودم را فرا گرفته بود و حاال بعد از 30سال زندگی 
مشترک آبرویم را کف دستم گرفته بودم. از آن روز 
به بعد ارتباطم را با پریسا قطع کردم اما ماهی چند 
میلیون تومان به حسابش واریز می کردم تا آن فیلم 
های زننده لو نرود. با وجود این آرام و قرار نداشتم 
و زندگی برایم به جهنمی سوزان تبدیل شده بود. 
حتی تصور انتشار یکی از آن عکس ها هم مرا تا مرز 

سکته پیش می برد.
باالخره از این وضعیت خسته شدم و از این که باید 
میلیون ها تومان از حق و حقوق خانواده ام را به 
پریسا می دادم، زجر می کشیدم و عذاب وجدان 
داشتم. تازه فهمیدم چرا پریسا با آن که به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد، چنین مرفه زندگی 

می کند و ...
در این شرایط بود که به ناچار تصمیم گرفتم برای 
رهایی از این وضعیت اسفبار دست به دامان قانون 

شوم و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرگردعلی امارلو )رئیس کالنتری شفای مشهد( 
برای محرمانه ماندن ماجرای این مرد میان سال، 
بررسی های کارشناسی توسط مشاوران زبده 

کالنتری در این باره آغاز شد.

توکلی/ چهار  سارق و یک مالخر مرتبط با آن ها که به صورت مسلحانه 
اقــدام به زورگیری و سرقت طال و جواهرات از چند منزل در سه 
شهرستان شرقی استان کرمان  کرده بودند، در عملیات پلیس دستگیر 
شدند.به گزارش خراسان،  فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر 
دراین باره گفت: بیست و سوم تیر امسال، در پی اعالم وقوع سرقت 
و زورگیری توسط سارقانی که با تهدید سالح سرد، طال و جواهرات 
دو  زن  را در یک منزل در بخش»روداب شرقی« شهرستان نرماشیر 
به سرقت برده بودند، ماموران پاسگاه انتظامی »عزیز آباد« نرماشیر با 

بررسی صحنه وقوع سرقت و انجام  تحقیقات موفق شدند ۱۸روز بعد 
فردی را به اتهام مشارکت در این سرقت دستگیر کنند. سرهنگ زید 
آبادی افزود: با اقدامات اطالعاتی و تحقیقات بعدی کارآگاهان پلیس 
مشخص شد این فرد در زورگیری و سرقت های مسلحانه  در شهرستان 
های نرماشیر، بم و فهرج نقش داشته که در ادامه پس از رویارویی با 
مدارک موجود به انجام چهار فقره سرقت و زورگیری مسلحانه طال 

با همکاری چهار  نفر دیگر در این سه شهرستان و سرقت اخیر طالی 
 دو زن در بخش»روداب شرقی« شهرستان نرماشیر اعتراف کرد. 
وی افزود: در ادامه نیز  نیروهای  پلیس نرماشیر، سه  عضو دیگر این باند 
در این شهرستان و بم را شناسایی کردند و به دام انداختند.او با بیان 
این که  یک مالخر که اقدام به خریداری طالهای سرقتی  این باند می 
کرد هم دستگیر شد، ادامه داد: اقدامات بعدی برای تحویل طالهای  
سرقتی به مال باختگان و معرفی اعضای این باند به مرجع قضایی در 

حال انجام است. 

گروه حوادث/ در پی وقوع سیل و آب گرفتگی 
در هفت استان کشور، شش نفر جان باختند 
و سه نفر از جمله یک نــوزاد همچنان مفقود 
در  احمر  هــالل  جمعیت  هستند.سخنگوی 
گفت وگو با ایسنا از امــدادرســانــی به ۸۴۶ 
نفر در پی وقوع سیل و آب گرفتگی در هفت 
استان کشور خبر داد.محمد حسن قوسیان 
مقدم افزود: به دنبال پیش بینی ها از احتمال 
ــاری شــدن سیل و آب گرفتگی در برخی  ج
ــالل احمر،  اســتــان هــای کــشــور، جمعیت ه
سازمان امدادونجات و امدادگران این سازمان 
را به حالت آماده باش درآورد.وی با بیان این که 
سیل و آب گرفتگی در هفت استان کشور اتفاق 
افتاد، ادامه داد: طی دیروز و دوشنبه گذشته، 
۱0۶ نیروی عملیاتی در قالب 2۸ تیم به ۱۸۴ 
خانوار و در مجموع ۸۴۶ نفر امدادرسانی 
کردند.قوسیان مقدم خاطرنشان کرد: عملیات 
امدادرسانی در پنج استان به پایان رسیده است 
اما در استان های قزوین و زنجان همچنان 

ادامه دارد.

5 کشته و 3 مفقودی در استان قزوین	 
نصرت ا... علیرضایی فرماندار شهرستان آوج 
واقع در استان قزوین هم به ایرنا گفت: سیالب 
شهرستان  ــن  ای در  گذشته  دوشــنــبــه  عصر 

متاسفانه موجب جان باختن چهار نفر شد 
و همچنین یک نفر بر اثــر ایــن حادثه مفقود 
شده است.فرماندار آوج درباره جزئیات این 
حادثه هم به ایسنا گفت: در روستای وروق 
یک خانم ۴۷ ساله، یک دختر 20 ساله، یک 
پسر ۱0 ساله و یک بچه ۶ ماهه داخل خودرو 
بودند که خــودرو در مسیر رودخانه و باغ ها 
قرار داشته است و باز شدن در ماشین موجب 
می شود کودک شش ماهه مفقود شود و بقیه 
سرنشینان جان خود را از دست بدهند. در 
روستای شهیدآباد نیز یک مرد ۶0 ساله که به 
در خودرو تکیه داده بود، به واسطه جریان سیل 

مفقود شده است و پیکر او توسط نیروهای 
امدادی کشف شد.وی افزود: عملیات جست 
ــوزاد پنج ماهه اهل  و جو بــرای یافتن پیکر ن
روســتــای وروق همچنان ادامــه دارد.ســیــل 
دوشنبه گذشته که به دنبال بارش شدید باران 
در آوج رقم خورد، خساراتی را به تاسیسات، 
منازل مسکونی، راه ها و اراضــی کشاورزی 
این شهرستان وارد کرد که میزان آن از سوی 
کارشناسان در دست بررسی است.مدیرکل 
مدیریت بحران استان قزوین هم در گفت و 
گو با ایرنا به خسارات ناشی از سیل در منطقه 
الموت شرقی و غربی اشاره کرد و افزود: وقوع 

سیل موجب بروز خسارت های جانی و مالی 
و همچنین اختالل در  شبکه آب رسانی، برق 
و گاز در  دو روستای منطقه شده است.قدرت 
ا... مهدی خانی با بیان این که سیل در الموت 
شرقی یک کشته و دو مفقودی به جا گذاشته 
ــه داد: روستاهای کشک دشت،  اســت، ادام
گازرخان و آتان رود  بیشترین آسیب را متحمل 
شده اند و راه های ارتباطی با برخی روستاها 
نظیر رجایی دشت و شهر معلم کالیه و سپوهین  

مسدود شده است.

جان باختن چوپان در سیل شاهین دژ	 
همچنین به گزارش ایسنا، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری آذربایجان غربی گفت: سیل 
در شاهین دژ جان یک چوپان را گرفت.امیر 
عباس جعفری با اشاره به بارش های دوشنبه 
گذشته در این استان افزود: بارش ها سبب آب 
گرفتگی در پنج روستای تکاب شد و به طویله 
احشام خسارت وارد کرد که برآورد خسارات در 
دست بررسی است. وی ادامه داد:  همچنین 
در شهرستان شاهین دژ بارندگی به تعدادی 
از عشایر خسارت مالی وارد کرد و سیل این 
منطقه جان یک چوپان به همراه گوسفندانش  
را گرفت که پیکر چوپان توسط  نیروهای هالل 

احمر پیدا شد. 

3 نفر همچنان مفقود هستند

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

باند سارقان مسلح طالی منازل در دام  پلیس  

ــارزه با  ــب ــای ضربتی م ــرح ه ســجــادپــور- ط
یغماگران اموال مردم در حالی آغاز شد که طی 
۴۸ ساعت ۱۸۴ سارق به تور پلیس افتادند. 
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح 

ایــن عملیات ضربتی بــه خــراســان گفت: در 
راستای مطالبات مردمی برای برخورد قاطع 
با سارقان، طرح ویــژه ضربتی ۴۸ ساعته در 
دستور کار شش کالنتری مشهد قرار گرفت. 
سرهنگ حسین دهقان پور افــزود: با توجه به 
افزایش سرقت های خرد و نارضایتی مردم، 
عملیات گسترده ای با حمایت های قاطعانه 
دستگاه قضایی، در نوار حاشیه شمال و شرق 
مشهد آغــاز شد. وی تصریح کــرد: در اجرای 

این طرح که با رصدهای اطالعاتی و بررسی 
های میدانی همراه بود، نیروهای کارآزموده 
کالنتری های پنجتن، رسالت، گلشهر، خواجه 
ربیع و شهید رجــایــی وارد عمل شدند و به 
شناسایی مخفیگاه سارقان پرداختند. مقام 
ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: سپس 
با صدور فرمانی مستقیم از سوی سردار سرتیپ 
محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضــوی( عملیات دستگیری به طور همزمان 

و هماهنگ، به مدت ۴۸ ساعت ادامه یافت و 
ماموران انتظامی، بازرسی پاتوق ها و مخفیگاه 
های سارقان را شروع کردند. سرهنگ دهقان 
پور ادامــه داد: در این عملیات ضربتی ۱۸۴ 
2۷ دستگاه وسیله  ــارق دستگیر شدند و  س
نقلیه سرقتی به همراه مقادیر زیادی از اموال 
مردم کشف شد. به گفته این فرمانده باتجربه 
انتظامی، در حاشیه اجرای این طرح 2۴ معتاد 
متجاهر و 9 خرده فروش مواد مخدر نیز به دام 
افتادند که از آنــان ۱.5 کیلوگرم انــواع مواد 
مخدر ضبط شد. وی با اشــاره به کشف ۱۱9 
فقره سرقت یادآور شد: این عملیات ها به طور 

ضربتی و غافل گیرانه در مشهد ادامه می یابد.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

18۴ سارق در تور پلیس
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باز خوانی بودجه ۱۴۰۰

 گران فروشی و کم فروشی نان
 در صدر تخلفات صنفی تیرماه

مهر - معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت 
تهران با بیان این که ۶۹ هــزار بازرسی در تیر 
انجام شد،خاطر نشان کرد: بیشترین تخلف گران 
فروشی مربوط به نان و کم فروشی هم مربوط 
به وزن چانه نان بوده است. سعید محمدی پور 
اظهار کرد: در تیر امسال ۶۹ هزار و ۴۴۱ فقره 
بازرسی انجام و شش هزار و ۱۹۸ پرونده تخلف 
به ارزش ریالی ۱,۹۰۰ میلیارد ریال تنظیم و به 
مراجع ذی ربط ارجاع شده که بیشترین مورد 
تخلف مربوط به گران فروشی، کم فروشی، تقلب 

و صادر نکردن فاکتور معتبر بوده است.

 ایرانی ها چند خانه جدید
 در ترکیه خریدند؟

ترکیه  و  ایـــران  اقتصاد  خانه  رئیس   - ایسنا 
می گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس 
از شیوع کرونا تجربه کرده است، همچنان مسکن 
یکی از مهم ترین پیشران های اقتصاد ترکیه به 
شمار می رود. جالل ابراهیمی افزود: در میان 
کشورهای خارجی، عراقی ها با خرید ۷۷۳ واحد 
خانه در ماه گذشته اصلی ترین مشتریان خارجی 
خانه در ترکیه بوده اند و ایران با ۶۸۳ واحد در رده 
بعدی قرار دارد. شهروندان روسیه، افغانستان و 

آلمان نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

سازمان حمایت: روغن موتور را به 
جای ۸۲ درصد ۴۱ درصد گران 

کردیم!

کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان   - تسنیم 
ــت  ــواس ــرد درخ ــالم کـ ــ و  تــولــیــدکــنــنــدگــان اع
 ۸۲ ــا  ت  ۷۲ ــش  ــزای اف ــن  روغـ تولیدکنندگان 
درصدی قیمت ها بود که در نهایت با ۴۱ درصد 
موافقت کردیم. به گفته این سازمان، انجمن 
پاالیشگاه های روغن سازی ایران افزایش قیمت 
۷۲ و ۸۷ درصدی را به ترتیب برای محصوالت 

تولیدی بنزینی و دیزلی خواستار شده بود.

 رکورد شکنی میانگین مصرف 
روزانه بنزین در تیر ماه

ــر عــامــل شــرکــت مــلــی پخش  تسنیم – مــدی
فراورده های نفتی اعالم کرد: با وجود اعمال 
محدودیت های کرونایی، میانگین مقدار مصرف 
بنزین در تیر امسال از ۱۰۷ میلیون لیتر فراتر 
رفــت. ویــس کرمی افــزود: ایــن در حالی است 
که سال گذشته مصرف بنزین به دلیل کاهش 

تردد ها به طور چشمگیری  کاهش یافته بود.

بازار خبر
نرخ ارز 

)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی۱۸عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر
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 شاخص

استان های رکورددار تورم 

در شرایطی که نرخ تــورم تیرماه به رقم کم 
سابقه ۴۴.۲ درصد رسید، بین بیشترین و 
کمترین نرخ تورم در استان ها تفاوت حدود 
۱۰ درصدی دیده شد. بر این اساس، استان 
های قم، تهران و سمنان کمترین و استان های 
کردستان، ایالم و خراسان شمالی بیشترین 
تــورم را تا مــاه گذشته داشته انــد. خراسان 
رضوی نیز با نرخ تورم ۴5.۱ درصد در میانه 

این  فهرست قرار دارد. )منبع: مرکز آمار(

 تکلیف دستگاه های اجرایی 
به اجرای بودجه عملیاتی 

های  دستگاه  امسال  بودجه  بردبار-قانون 
اجرایی را مکلف به اجرای بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد یا به اصطالح بودجه ریزی عملیاتی 
کرده است.تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
به تفصیل به چگونگی تحقق این موضوع پرداخته 
، از جمله در جزء پنجم از بند ج این تبصره آمده 
است: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
و مــاده)۳۰( قانون برنامه و بودجه کشور از تیر 
ســال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات 
هزینه ای بر اساس برنامه های اجرایی و متناسب 
با تحقق خروجی ها )کاال یا خدمات( و ارزیابی 
شاخص های عملکرد صورت گیرد.این تبصره 
در ادامه می گوید:دستگاه اجرایی مکلف است 
گزارش های مالی و عملیاتی برنامه های اجرایی و 
خروجی ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه 

و بودجه کشور ارسال کند.

نیاز به واردات 5 میلیون تن گندم 
در سال جاری 

نایب رئیس بنیاد ملی گندم کــاران ایــران با بیان 
این که پیش بینی می شود خرید تضمینی گندم 
امسال به 5 میلیون تن برسد،تصریح کرد: تولید 
گندم نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته 
است. علی قلی ایمانی، در گفت و گو با فارس افزود: 
تاکنون حدود ۴.5 میلیون تن گندم از کشاورزان 
خریداری شده و تنها ۱۰ درصد گندم سطح کل 
کشور باقی مانده  است که پیش بینی می شود تا 
پایان فصل خرید 5 میلیون تن گندم از کشاورزان 
کشور خریداری شود. وی در پاسخ به این که چه 
میزان گندم برای تامین نیاز کشور الزم است، گفت: 
در سال گذشته ۸.۸ تا ۹ میلیون تن گندم تولید شد 
به همین میزان هم برای تامین نان کشور نیاز است 
اما در مجموع با احتساب نیاز بخش صنعت و شیرینی 
۱۱ میلیون تن گندم باید وجود داشته باشد. به گفته 
این مسئول، تولید گندم امسال ۳۰ درصد خسارت 

دیده که بیشتر به دلیل خشکسالی بوده است.

خبر

تــازه ترین داده هــای پولی و بانکی حاکی از 
افزایش نــرخ رشــد سالیانه نقدینگی در بهار 
امسال تا ۳۹.۴ درصد و با محوریت دخل ناتراز 
دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی 
است. به گزارش خراسان، تازه ترین داده ها و 
گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای پولی 
و بانکی نشان می دهــد که در بهار امسال، 
نقدینگی ۲۲۹ هــزار میلیارد تومان افزایش 
یافته اســت. همچنین رشد نقدینگی به طور 
ماهیانه شدت گرفته تا در نهایت حجم نقدینگی 
به رقمی بیش از سه هزار و ۷۰5 هزار میلیارد 
تومان برسد. طبق این داده ها، رشد نقدینگی 
نسبت به اسفند ۹۹، در فروردین ۰.۴ درصد، در 
اردیبهشت ۳.۶ درصد و در خرداد ۶.۶ درصد 
بوده است. به موازات، رشد سالیانه نقدینگی نیز 
برای ۱۲ ماه منتهی به فروردین و اردیبهشت، 
۳۸.۸ درصد و در خرداد به ۳۹.۴ درصد به ثبت 
رسیده اســت. این ها در شرایطی است که به 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهار امسال، 
از ۳۸.۹ درصد در فروردین به رقم کم سابقه ۴۳ 

درصد در خرداد افزایش یافت.  

ــت به بانک مرکزی 	  افــزایــش بدهی دول
محور فوران نقدینگی 

بانک مــرکــزی، عامل اصلی رشــد نقدینگی 
در پایان خــرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال 
۱۳۹۹ را رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی دانسته 
است. پایه پولی، همان پول و اعتبار پرقدرتی 

است که توسط این بانک تولید شده و با افزایش 
بیش از هفت برابری در شبکه بانکی، یکی از 
عوامل اساسی خلق پول در نظام بانکی به شمار 
می رود. طبق یک تعریف، پایه پولی، از حاصل 
جمع مــواردی همچون دارایــی های خارجی 
بانک مرکزی و مطالبات این بانک از بانک ها 
و بخش دولتی به دست می آید. با این تفاسیر، 
مهم ترین عامل رشد پایه پولی در بهار امسال 

رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی به میزان ۶۳ هزار میلیارد بوده است.

چرا دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد؟	 
ــی ایــن رشد  ــرای ــزی در بــیــان چ ــرک بــانــک م
بدهکاری دولت توضیح داده که دلیل اصلی، 
استفاده دولــت از وجــوه تنخواه گــردان )در 
مجموع به میزان 55.5 هزار میلیارد تومان( 
ــن خصوص اگــرچــه طبق  بــوده اســت. در ای
بودجه سال ۱۴۰۰، رقم اولیه سقف تنخواه 
ــردان، به میزان ۳ درصــد بودجه عمومی  گ
بوده و این رقم معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان 
در اختیار دولت قرار گرفته است، اما در سایه 
کاهش قابل توجه درآمــدهــای دولــت نظیر 
درآمدهای مالیات بر نقل و انتقال سهام و از 
سوی دیگر وجــود هزینه های قطعی مانند 
هزینه های جاری دولت و پرداخت به موقع 
مصارف هدفمندی یارانه هــا، رقــم تنخواه 
دولت از ۳ درصد به ۴ درصد بودجه عمومی 

افزایش یافت.

بازار سرمایه در حالی دیروز را با رشد شاخص 
های کل پشت سر گذاشت که با توجه به افزایش 
منفی  و  دوشنبه  روز  معامالت  در  هــا  عرضه 
شدن شاخص ها، این رشد تا حدی غیرمنتظره 
محسوب می شــود. آغــاز به کار رئیس جمهور 
جدید و اشاره رئیسی به بازار سرمایه در مراسم 
تنفیذ در کنار رشد محدود نرخ ارز در بازار از جمله 
علل رشد شاخص ارزیابی می شود.به گزارش 
خراسان، شاخص کل بورس دیروز با رشد ۱۷ 
هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۳۷5 هزار 

واحد رسید تا رشد شاخص نسبت به حضیض 
خود در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۰ هزار واحد معادل 
۲5 درصــد برسد. عــددی که به خوبی نشان 
دهنده روند صعودی شاخص از خرداد تاکنون 
است.در معامالت دیروز، گروه پتروشیمی باز 
هم جزو گروه هایی بود که عمدتا سبزپوش بود 
ــروه، تاثیر قابل  و رشــد نمادهای بــزرگ ایــن گ
توجهی بر رشد شاخص داشت. به نحوی که دو 
شرکت هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی پارس 
به تنهایی حدود پنج هزار واحد از رشد بازار را به 

دوش کشیدند. گروه فلزی و معدنی  و پاالیشی 
نیز روز گذشته را سبز پوش پشت سر گذاشتند اما 
گروه خودرو نتوانست روند پیشین را حفظ کند و 
نزولی شد. برخی معتقدند افزایش تنش ها بین 
کشور با غرب منجر به نگرانی در این خصوص 
شده است. غذایی ها و دارویــی ها و چندرشته 
ای ها هم جزو گروه هایی بودند که نمادهای 
مثبت بیشتری داشتند اما نمادهای کوچک در 
گروه های مختلف عمدتا منفی شدند به نحوی 
که شاخص کل هم وزن هم منفی شد. بنابراین 

رشد دیروز شاخص،عمدتا مبتنی بر رشد شرکت 
های بزرگ تفسیر می شود. اگرچه رشد دالر 
از محدوده ۲5 هزار و 5۰۰ تا ۲5 هزار و ۷۰۰ 
تومان به عنوان یک محرک بازار قابل شناسایی 
است اما آغاز به کار رئیس جمهور جدید نیز طبق 
نظر برخی، بــازار را تحریک کرده است. آقای 
رئیسی در مراسم تنفیذ بر ثبات در بازار سرمایه 
تاکید کرد.فارغ از اظهارات دیروز رئیس جمهور 
جدید، تاکید بر موضوعاتی مثل مبارزه با فساد و 
رانت توسط آقای رئیسی نیز منجر به خوش بینی 
سرمایه گذاران شده است چرا که در نظام فعلی 
قیمت گذاری های دستوری، به بهانه حمایت از 
مصرف کننده، حجم عظیمی از منابع را از جیب 
شرکت ها و تولید کنندگان خارج و به واسطه ها 

تقدیم می کند.

رکورد زنی استقراض دولت از بانک مرکزی 
 بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید پشت پرده صعود کم سابقه نرخ تورم در بهار ۱۴۰۰ را که افزایش شدید نقدینگی

 به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی است، فاش کرد 

رشد بورس در روز پالس مثبت رئیسی 
شاخص کل در روز تنفیذ و اشاره رئیس جمهور جدید به ثبات بازار سرمایه صعودی شد 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

کیهان- حسين شريعتمداری مدير مسئول اين  •
روزنامه نوشت: در صورت حماقت رژيم صهيونيستی، 
عالوه بر تالفی سنگين و پشيمان کننده ايران عليه اين 
رژيم، آمريکا و انگليس هم شريک جرم تلقی می شوند 
و منافع آن ها در منطقه نمی تواند و نبايد از پاسخ 
سخت ايران در امان باشد. آن ها به خوبی می دانند 
که تمام خاک فلسطين اشغالی زير ُبرد موشک های 
نقطه زن ماست، ناوگان پنجم دريايی آمريکا در بحرين 
فقط 240 کيلومتر با ما فاصله دارد و منافع انگليس 

هم در منطقه به آسانی در دسترس خواهد بود.
همشهری- اين روزنامه نوشت: اين روزها آينده  •

اينترنت کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما با 
همه فشارها دولت روحانی توانست در ۸ سال در يک 
جهش بی سابقه ضريب نفوذ اينترنت را به بيشتر از 

112درصد برساند.
وطن امروز- اين روزنامه عکس روحانی را با تيتر  •

»فقط برو« در صفحه يک خود قرار داده و در گزارشی 
ــت: رشد  ــردودی« نوشته اس با عنوان »کارنامه مـ
فزاينده نقدينگی، سقوط درآمد سرانه، تورم های 
افسارگسيخته، سقوط توليد ناخالص داخلی، تبديل 
شدن مسکن به رويا، رکورد رکود و بيکاری، افزايش 
خط فقر و... تنها بخش کوچکی از فجايعی است که 

در دوران دولت يازدهم و دوازدهم به بار آمد.
اعــتــمــاد- ايــن روزنــامــه گــفــت وگــويــی دارد با  •

سيدحسين مالئک، سفير پيشين ايــران در چين 
که معتقد است: »غربی ها عزم فشار بيشتر بر ايران 
دارند«. او همچنين می گويد: » اگر دولت سيزدهم 
نمی خواهد هيچ انعطافی در مقابل آمريکا نشان بدهد 
بايد شاخ غولی را در سياست های اقتصادی و سياسی 

داخلی بشکند که به اعتقاد من از پسش بر نمی آيد.«
ایران- اين روزنامه در گزارشی برای شرح وضعيت  •

کرونايی کشور با تيتر »بــازی دلتا با اعــداد مرگ« 
نوشت:  افزايش بيماران بدحال در روزهــای اخير 
موضوعی اســت که وضعيت هولناکی را از آغاز 
سونامی مرگ بر اثر ويروس دلتا در کشور پيش بينی 

می کند.

عصرایران نوشت: در پی اعالم حضور "انريکه  •
مــورا" نماينده ويژه اتحاديه اروپــا در مراسم تحليف 
رئيسی در تهران، وزارت خارجه اسرائيل تصميم 
اتحاديه اروپا به اعزام نماينده به اين مراسم را "شرم 

آور" توصيف کرد.
الــف نوشت: محسن بهاروند سفير ايـــران در  •

انگليس  در گفت و گو با روزنامه »فايننشال تايمز« 
ضمن تکرار مواضع رسمی کشورمان درباره مداخله 
نکردن ايران در حمله به کشتی اسرائيلی، اظهار کرد: 
ايران کشوری است که ثبات در منطقه از جمله مهم 
ترين اولويت های سياست خارجی اش است. در طول 
يک سال گذشته يازده کشتی ايران در درياها و حتی 
در خليج فارس هدف اصابت قرار گرفته است چرا 
کسی حمله به کشتی های ايرانی را محکوم نمی کند؟

نور نیوز مدعی شد: برخی منابع خبری از وقوع  •
ــرای يک کشتی در سواحل امـــارات خبر  حادثه ب
داده اندمنابع انگليسی می گويند اين کشتی به مين 
برخورد کرده است.برخی منابع ديگر محل حادثه را 
مقابل سواحل بندر الفجيره امارات اعالم کرده اند.
ماهيت کشتی مشخص نيست امــا  گفته شده اين 
نفتکش در اختيار صهيونيست ها بوده است . همزمان 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: حوادث 

امنيتی برای کشتی ها کامالمشکوک است.
نور نیوز نوشت: گفت وگوهای غير مستقيم  •

درباره تبادل 4 ايرانی در برابر 4 آمريکايی به عالوه 
پرداخت 7 ميليارد دالر از مطالبات بلوکه شده ايران 
در ديگر کشورها با آمريکا و مذاکره با انگليس برای 
آزادسازی نازنين زاغری آغاز شد و تا حصول توافق 
ــت. در اين ميان و پس از توقف  ــداوم داش نهايی ت
مذاکرات وين در پايان دور ششم، به يک باره آمريکا 
بر خالف ادعاهای اوليه خود مبنی بر جدا بودن 
مسائل سياسِی فيمابين از موضوع تبادل زندانيان، 
مذاکرات وين را به اين فرايند گره زد و با اين استدالل 
که پرداخت طلب 7 ميليارد دالری فرصت تنفس به 
ايران خواهد داد و انگيزه تهران برای تداوم حضور 
در مذاکرات احيای برجام را کاهش می دهد، توافق 
شکل گرفته را بر هم زد. در همين زمينه؛ يک مقام 
مطلع به »نورنيوز« گفت اکنون با رفتار کثيف و تداوم 
عهدشکنی دولت بايدن، ديگر هيچ انگيزه ای از 
سوی ايران برای تداوم اين روند وجود ندارد بنابراين 
موضوع تبادل به شکل کنونی را به طور کلی از دستور 

کار خود خارج خواهد کرد.
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شرکت  رواق روشن مهر
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پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

گروه سیاسی-مراسم تنفيذ رياست جمهوری 
دوره سيزدهم، صبح ديــروز در حسينيه امام 
خمينی)ره( برگزار شد و رهبر معظم انقالب 
با تنفيذ رأی ملت، حجت االســالم  اسالمی 
والمسلمين سيد ابراهيم رئيسی را به رياست 
ــران منصوب کردند.به  جمهوری اسالمی اي
گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری،حضرت آيت ا... خامنه ای در حکم 
تنفيذ، حــضــور پــر معنا و عــزت آفــريــن مــردم 
مردمی،  شخصيتی  انتخاب  و  انتخابات  در 
پرهيزگار و دارای سوابق درخشان مديريت 
ــخ ملت بــر پيمودن مسير  ــزم راس را نشانه ع
نورانی انقالب يعنی مسير عدالت، پيشرفت 
و آزادی دانستند و با اشــاره به آمادگی کشور 
برای حرکت جهشی در همه عرصه ها، بر رفع 
موانع توليد، تقويت پول ملی، توانمندسازی 
قشرهای متوسط و پايين جامعه و حرکت پر 
شتاب به سمت جايگاه شايسته کشور تأکيد 
کردند.تداوم تکيه بر ارزش های اصيل انقالب  
ــاق بــودن،تــوجــه به  مــردمــی ماندن،مظهر وف
ظرفيت های کشور،مبارزه بی امان با فساد و 
به  اقتصادی  ــات  ــدام اق ــودن  ب مفسد،متکی 
برنامه اقتصادی،لزوم سرعت عمل در تشکيل 
ــزوم عملکرد هوشيارانه در مقابل  ــت و ل دول
جنگ تبليغاتی دشمن از توصيه های اصلی 
رهبرانقالب به دولت سيزدهم در اين مراسم 

بود.

جابه جایی قدرت در قوه مجریه امیدآفرین 	 
است

رهبر انقالب اسالمی ، با مسئلت از خداوند 
متعال برای مبارک گرداندن اين روز پر اميد 
برای مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات 
ريــاســت جــمــهــوری را کــامــاًل پــر معنا و نماد 
مردم ساالری دينی خواندند و با تشکر از »رئيس 
جمهور و دولت دوازدهــم«، برای آقای رئيسی 
و همکاران دولــت جديد نيز توفيق و عنايت 
ويژه الهی آرزو کردند.ايشان، مراسم تنفيذ را 
متکی بر قانون اساسی و رسم بنيان گذاری 
شده به دست امام خمينی)رض( برشمردند 
و افزودند: اين مراسم، مظهر موضوع بسيار 
در  متين«  و  آرام  عقالنی،  جايی  »جابه  مهم 
قوه مجريه و در واقع در مديريت کشور است.
رهبر انقالب، وجــود تنوع سياسی را از ديگر 
خواندند  تنفيذ  مراسم  مهم  بسيار  مضامين 
و افـــزودنـــد: گــرايــش هــای مختلف سياسِی 
دولت ها، نشان دهنده تنوع سياسی در کشور 
و اين واقعيت نشانه آزادی و سالمت انتخابات 
است.ايشان با اشاره به برگزاری انتخابات در 
سالمت و امنيت کامل، از همه دستگاه های 
برگزارکننده انتخابات و تأمين کننده نظم و 
امنيت و به طور ويژه از ملت عزيز ايران صميمانه 
تشکر کردند و افزودند: از مدت ها پيش توطئه 
سياست گذاری  محافل  در  انتخابات  تحريم 
دشمنان طراحی و دنبال می شد و در داخل 
هم عــده ای از روی غفلت و عــده ای شايد از 
روی غــرض همين خــط را دنــبــال می کردند 
اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضــاع و 
احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.
حضرت آيــت ا... خامنه ای، جابه جايی قدرت 
در قوه مجريه را اميدآفرين برشمردند و گفتند: 
حضور افراد جديد با اراده های تازه و ابتکارات 
نو، برای همه به ويژه جوانان اميد می آفريند 
که اين اميدواری بسيار مغتنم است. ايشان 
افزودند: اين جابه جايی برای صاحبان فکر 
و نظر و انديشه نيز فرصتی است که با دقت و 
تأمل، خطاهای دوران گذشته را پيدا کنند و راه 

حل ارائه دهند.

ورود ملت به مسائل مختلف، کلید اصلی 	 
حل مشکالت

ــاره بــه تکيه بر  رهــبــر انــقــالب اســالمــی بــا اشـ
ارزش های انقالب در تبليغات انتخاباتی آقای 
رئيسی تأکيد کردند: اين مسير درســت بايد 
ــه يابد چــرا که ملت را به حقوق اساسی  ادام
خود می رساند و ايــران را در جايگاه شايسته 
قرار می دهد.ايشان در همين زمينه افزودند: 
ارزش های انقالب مفاهيم موهومی نيست بلکه 
در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر 
بيان شده و بايد همين سخنان مالک قرار گيرد 
و دنبال شود.رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل 
مختلف را کليد اصلی حل مشکالت خواندند 
و افزودند: پيگيری ارزش های انقالب موجب 

افزايش انگيزه های مردم و ورود آنان به ميدان 
می شود که اين حضور بی بديل و بی جايگزين، 
بسيار مغتنم و کارگشا است.حضرت آيت ا... 
خامنه ای، تبديل مردم را از يک جمع منفعل و 
پراکنده به مجموعه ای متحد، پرانگيزه، هدفدار 
و آرمان خواه، هنر اصلی انقالب و امام خواندند 
و افزودند: هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، 
انگيزه و اميد ملت را افزون و مردم را وارد ميدان 
ــای انقالب اين  کند، مغتنم است که ارزش ه

ويژگی تعيين کننده را دارد.

دولت مردمی به معنای واقعی کلمه محقق 	 
شود

رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی 
آقای رئيسی مبنی بر »مردمی بودن و از مردم 
شنيدن و در ميان مردم بودن«، گفتند: مردمی 
بودن موضوع بسيار مهمی است و رئيس جمهور 
محترم و همکارانشان بايد تالش کنند اين شعار 
در واقعيت محقق شود و به معنی واقعی و بدون 
در نظرگرفتن امتيازهای طبقاتی و گروهی، 
ــت ا...  در ميان همه مــردم باشند.حضرت آي
خامنه ای خاطر نشان کردند: البته حضور در 
ميان مردم نبايد موجب غافل شدن از ارتباط با 
نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، 

الزم و مفيد است.

با مردم صادقانه حرف بزنید	 
رهبرانقالب با تأکيد بر اين که دولت بايد مظهر 
وفاق ملی و نگاه مالطفت آميز به عموم مردم 
باشد، افزودند: يکی از کارهای مهمی که به 
مردمی بــودن دولــت کمک می کند، تعهد به 
گفت وگوی صادقانه و بدون پيرايه های سياسی 
با مردم است. بايد با مردم صادقانه حرف زد، 
مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بيان 
ــردم تقديم  کــرد و کمک های الزم را نيز به م
کرد.توصيه بعدی حضرت آيــت ا... خامنه ای 
بــه دولـــت ســيــزدهــم، شناخت ظرفيت های 
فراوان کشور و توجه جدی به آن ها بود. ايشان 
گفتند: اين روزهــا از مشکالت و کمبودهای 
کشور گفته می شود که زيــاد هم هستند اما 
ظرفيت های کشور در بخش های آب، نفت، 
معادن، بــازار گسترده داخلی، همسايگان و 
استعدادها و آمادگی های حيرت آور جوانان، 
بسيار فراتر از مشکالت و فوق العاده هستند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: بدون ترديد 
با اين ظرفيت ها می توان بر مشکالت غلبه کرد 
به شرطی که خوب شناخته و سپس با تالش 
خستگی ناپذير و شــبــانــه روزی به کــار گرفته 

شوند.

با فساد و مفسد بی امان مبارزه کنید	 
ــه ای يــکــی ديــگــر از  ــن ــام ــت ا... خ ــ حــضــرت آيـ
ــودن را مــبــارزه بی امان  جنبه های مردمی ب
با فساد و مفسد برشمردند و افــزودنــد: آقای 
فساد  با  مبارزه  قبلی،  مسئوليت  در  رئيسی 
را شــروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما 
اصل قضيه و بسترها و زمينه های فساد در قوه 
مجريه است که بايد با آن به طور جدی مبارزه 
انحصارهای  مالياتی،  فرارهای  کرد.ايشان 
بی دليل، فعاليت های ناسالم سوداگرانه و سوء 
استفاده از ارز ترجيحی را نمونه هايی از موارد 
فساد برشمردند که بايد با آن ها با برنامه و 
پيگيری، مقابله کرد.حضرت آيت ا... خامنه ای 
و  برنامه  نيازمند  را  اقتصادی  مشکالت  حل 

حرکت بــراســاس برنامه کلی طــراحــی شده 
دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات 
پيش بينی نشده نمی توان مشکالت را حل کرد 
ضمن آن که همه بدانند حل مشکالت اقتصادی 
زمان بر است و مسئوالن بايد همه تالش خود 
را به کار گيرند تا اين زمان هر چه ممکن است 

کوتاه تر شود.

در زمینه کار رسانه ای کم کاری داریم	 
ايشان سرعت عمل در تشکيل دولت را ضروری 
خــوانــدنــد و افـــزودنـــد: شــرايــط کــشــور اقتضا 
بيفتد  تأخير  بــه  دولــت  تشکيل  کــه  نمی کند 
بنابراين رئيس جمهور محترم در معرفی وزيران 
پيشنهادی و مجلس نيز در بررسی صالحيت 
ــران شتاب به خرج دهند.نکته پايانی که  وزي
رهبر انقالب به آن اشاره کردند موضوع جنگ 
تبليغاتی بود.حضرت آيت ا... خامنه ای با اشاره 
به تالش دشمنان بــرای تأثيرگذاری و مسلط 
شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم 
ــران از طريق جنگ نــرم و جنگ تبليغاتی و  اي
رسانه ای گفتند: اگر افکار عمومی يک ملت در 
اختيار بيگانه قرار گيرد آن ملت طبق ميل بيگانه 
پيش خواهد رفت.رهبر انقالب با اشاره به وجود 
ضعف و کم کاری در کارهای رسانه ای و تبليغاتی 
در داخل کشور خاطر نشان کردند: بايد در اين 

مسائل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد.

وضع 	  تغییر  ــرداد،  خـ  2۸ پیام  رئیسی: 
موجود بود

در اين مراسم همچنين حجت االسالم رئيسی 
رئيس جمهوری اســالمــی ايـــران بــا تشکر از 
همه مردم و نقش آفرينان در انتخابات گفت: 
ــرداد، ملت با وجــود همه  در انتخابات 2۸ خ
حماسه  بــهــداشــتــی،  و  معيشتی  مــشــکــالت 
بزرگی خلق و دشمنان را نااميد و دوستان را 
اميدوار کرد.آقای رئيسی، پيام های انتخابات 
ــرداد را تحول خواهی، عدالت طلبی،  2۸ خ
مبارزه با فقر، فساد، تبعيض و رانت خواری، 
ــالب، لـــزوم رفع  ــق ــای ان پــاســداشــت ارزش ه
مشکالت و در يک کلمه تغيير وضــع موجود 

دانست و گفت: مشکالتی از جمله تــورم 44 
درصـــدی، رشــد فزاينده نقدينگی، افزايش 
بدهی های دولــت، کسری بودجه، بيکاری و 
مشکل مسکن که به علت دشمنی ها و همچنين 
شده،  ايجاد  داخلی  ناکارامدی های  برخی 
نيازمند اصالح است و مردم توقع دارند اعتماد 

آسيب ديده آنان ترميم شود.

گره 	  بیگانگان  اراده  بــه  را  مــردم  سفره 
نمی زنیم

ــن کــه هــر جــا به  رئيس جمهور بــا تأکيد بــر اي
رهنمودهای رهــبــری بی توجهی شــد دچــار 
ــرد: بــه دنبال  مشکل شــديــم، خاطر نشان ک
رفع تحريم ها خواهيم بود اما سفره مــردم را 
به اراده بيگانگان گره نمی زنيم.آقای رئيسی 
ــازار سرمايه،  ب گفت: »کسری بودجه، ثبات 
ــرق« از  کنترل تــورم، کرونا و موضوع آب و ب
جمله مسائل مهمی است که حل آن ها فوريت 
دارد و دولت با نگاه به 10 مسئله فوری، يک 
تهيه کــرده است. برنامه تحولی کوتاه مدت 

رئيس جمهور افزود: برنامه تحولی چهار ساله 
دولــت که به زودی در اختيار صاحب نظران 
قرار می گيرد، زمينه ساز اجرای برنامه توسعه 
هفتم خواهد بود.در اين مراسم وزير کشور نيز 
گزارشی از رونــد برگزاری سيزدهمين دوره 
کرد.آقای  بيان  جمهوری  رياست  انتخابات 
رحمانی فضلی، »قانون مداری، امانت داری، 
بی طرفی، امنيت کامل، رقابت سالم، مشارکت 
حداکثری و حفظ سالمت مجريان، داوطلبان و 
رأی دهندگان« به منظور افزايش شور و نشاط 
سياسی و مشارکت مردم را جزو اصول برگزاری 
نگهبان  ــورای  ش گفت:  و  برشمرد  انتخابات 
صحت و قانونی بودن انتخابات را بدون ابطال 

حتی يک صندوق رأی اعالم کرد.

متن حکم تنفیذ	 
انــقــالب،مــتــن حکم  از سخنان رهــبــر  پيش 
ــه حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــيــن  تــنــفــيــذ کـ
محمدی گلپايگانی آن را قرائت کــرد، به اين 
شرح بود:بسم ا... الرحمن الرحيم/والحمد 

هلل رب العالمين و صلی ا... علی محّمد و آله 
الطاهرين سيما بقية ا... فی االرضين.خداوند 
عليم و قدير را سپاس می گويم که با فضل و 
عنايت خود، ايران را بار ديگر در آزمون سياسی 
و اجتماعی انتخابات، سرافراز فرمود  و ملت 
عظيم الشأن، در شرايطی پيچيده و دشوار، با 
حضور پر معنا و عّزت آفرين خود، حاکميت رأی 
مردم بر اداره  امور کشور را نمايان ساخت و با 
انتخاب شخصيتی مردمی و عالی قدر، از تبار 
سيادت و علم و مزّين به پرهيزگاری و خردمندی 
و دارای سوابق درخشان مديريت، عزم راسخ 
خــود را بر پيمودن مسير نــورانــی انقالب که 
مسير عدالت و پيشرفت و آزادی و عّزت است، 
نشان داد.امروز ميهن عزيزمان، تشنه  خدمت و 
آماده  حرکت جهشی در همه  عرصه ها و نيازمند 
مديريتی با کفايت و جهادی و دانا و شجاع است 
که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته  ملت، 
به ويژه جوانان را که بسيار فراتر از مشکالت 
است، بسيج کند و به ميدان کار و تالش سازنده 
آورد؛ موانع را از سر راه توليد بردارد؛ سياست 
تقويت پول مّلی را بِجّد دنبال کند  و قشرهای 
متوسط و پايين جامعه را که سنگينی مشکالت 
اقتصادی بر دوش آن هاست، توانمند سازد؛ 
مديريتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسير 
اعتالی مادی و معنوی ملت ايران را هموار کند 
و حرکت کشور به سمت جايگاه شايسته اش 
را شتاب بخشد.اکنون با تشکر از مردم عزيز و 
با پيروی از گزينش آنان، رأی به عالم فرزانه و 
خستگی ناپذير و کارآزموده و مردمی، جناب 
حجت االســالم آقــای سيدابراهيم رئيسی را 
تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوری اسالمی 
ايران منصوب می کنم و از خداوند متعال توفيق 
و سربلندی ايشان و همکاران شان را مسئلت 
می نمايم و يادآوری می کنم که رأی ملت و تنفيذ 
اين جانب تا هنگامی است که مشی هميشگی 
ــالم و  ــراط مستقيم اس ايشان در پيمودن ص
ــه داشته باشد که به فضل الهی  انقالب ادام
چنين خواهد بود ان شاءا...و السالم علی عباد 
ا... الصالحين/سّيدعلی خامنه ای/12 مرداد 
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رهبر انقالب در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با تاکید بر این که دولت مردمی به معنای واقعی کلمه محقق شود، تبیین کردند 

8 راهبرد برای دولت سیزدهم 
رئیسی: پیام 2۸ خرداد، در یک کلمه تغییر وضع موجود بود، سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی زنیم

خبر مرتبط

روحانی  دفتر کار را به رئیسی تحویل داد
پس از پايان مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری، سيد ابراهيم رئيسی به همراه حسن روحانی و اسحاق 
جهانگيری در نهاد رياست جمهوری حضور يافتند و رئيس جمهور سابق دفتر کار را به رئيسی تحويل داد.

 
 

حواشی مراسم تنفيذ

سوت پايان دولت حسن روحانی ديروز ساعت 10 و 30 دقيقه صبح زده شد و سيدابراهيم رئيسی 
به عنوان رئيس جمهوری سيزدهم حکم تنفيذ خود را از دست رهبر انقالب دريافت کرد./ در 
ابتدای اين مراسم که با حضور مسئوالن کشوری و لشکری برگزار شد، آيه 7۸ سوره حج قرائت شد 
که در آن تاکيد می شود: »حق جهاد در راه او را به جای آوريد.«/ همنشينی ظريف و سعيد جليلی 
در اين مراسم جالب توجه بود./ در حاشيه اين مراسم تصويری از گپ و گفت سيدحسن خمينی، 
روحانی و رئيسی نيز منتشر شد./ رئيسی بعد از دريافت حکم تنفيذ رياست جمهوری خويش پشت 
تريبون رفت و بيان کرد: شرط ادب و احترام در حکم تنفيذ از حکم رهبر انقالب اين بود که دست 
مبارک ايشان را می بوسيدم لکن به دليل شرايط موجود اين توفيق از من سلب شد./ نکته قابل 
توجه اين مراسم غايب بودن روسای سابق رياست جمهوری کشور بود./ در اين مراسم سرکار خانم 
سيده فريده مصطفوی و سيده زهرا مصطفوی دختران گرامی حضرت امام)س( حضور داشتند./
دفترعلی الريجانی در توئيتی نوشت: دکتر علی الريجانی پس از شرکت در مراسم تنفيذ حکم 
سيزدهمين دوره  رياست جمهوری، نوبت اول واکسن ايرانی کرونا را دريافت کرد./ علی اکبر 
واليتی در حاشيه مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری  در پاسخ به اين سواِل خبرنگار شبکه خبر که 
اولويت دولت سيزدهم چه بايد باشد گفت: اولويت دولت آقای رئيسی بايد همکاری و ايجاد روابط 

راهبردی با چين و روسيه و هند باشد که می تواند به پيشرفت اقتصادی کشورمان کمک بکند.



نگرانی برای 

ذائقه موسیقایی 

نسل های جدید
موسیقی مقامی ابزاری است برای بیان حکمت و 

تقویت روح، اما در این بازار پرزرق و برق موسیقی های 

سخیف، ذائقه خیلی ها چنان نازل شده که از این هنر 

ناب روی گردان هستند  

بسیاری از ما نگران ذائقه اطرافیان به  ویژه نوجوانان مان هستیم، 
نگرانیم نکند ترانه های سخیف و سطحی، پر از الفاظ بی ارزش، 
با ادبیاتی که در مواردی فاجعه است، از آدم هایی بدون دغدغه 
یا سرشار از دغدغه های پوچ و سطحی مثل ساسی مانکن و... یا 
موزیک های به اصطالح ماشینی با ریتم تند، بدون حرف حساب 
و... چنان در روح و روان نوجوانانی که مخاطب شان هستند رسوخ 
کند که دیگر محتوای با ارزش با ذائقه آن ها سازگاری نداشته باشد 
و اثر پرمحتوا را پس بزنند. اگر بخواهیم کار با ارزش جای  موسیقی 
تیتراژهای ضعیف را در انتخاب های نسل های جدید بگیرد، اگر 
بخواهیم نوجوانان بدانند ذهن شان مزرعه ای است که نباید هر 
چیزی در آن کاشته شود و علف های هرز می تواند جای جوانه های 
پرفایده را تنگ کند، باید برای شان هویت سازی کنیم. باید به آن ها 
یاد دهیم که هنر بخش مهمی از زندگی است و زبانی است برای بیان 
دغدغه ها، هنر هنرمند باید برآمده از سبک زندگی و دغدغه هایش 
باشد و محتوای اثر را باید نیازهای روحی مخاطب تعیین کند نه بازار. 
موسیقی مقامی یکی از گزینه های هویت ساز است که متاسفانه در 
جامعه ما مهجور مانده و به حقش نرسیده چون درست معرفی نشده. 
اهالی این هنر، موسیقی را به عنوان ابزاری برای بیان رازها و جنبه 
های معنوی زندگی انتخاب کرده اند و هنرشان ادامه زندگی شان 
است. بین سبک زندگی آن ها و هنرشان فاصله ای نیست. حرف 
دلشان را بر ساز جاری می کنند و برای همین هم بر دل می نشیند و 
چه تلخ است در زمانه ای که آن ها زیسته اند و حکمت را با هنر به مردم 

ــه  ــ ــرض ــ ع
 کرده اند ؛

کـــه   
ضد ارزش، 

ضـــد زنـــدگـــی و ضـــد اخـــالق 
می شود انتخاب برخی نوجوانان 

به  نمی توان  البته  موسیقی.  در 
نسل های جدید بابت این انتخاب 

خرده گرفت، مشکل این جاست که 
ذائقه سازی نکردیم، آدم های درست 

را معرفی نکرده ایم، و بعد که در هیاهوی 
پرزرق و برق موسیقی های سخیف، ذائقه 
نوجوانان نازل می شود نگران می شویم. 

این پرونده تالشی است کوچک 
در این زمینه.        

مهدیسمرادیان|روزنامهنگار

ازموسیقی مقامی در کتاب لغت موسیقی نوشته 
افراسیاب بیگدلی به عنوان باالترین مرحله خالقیت 
در ترکیب ساز و آواز یاد شده است. این موسیقی 
یادگاری از فرهنگ کهن مشرق زمین است که از 

دل تاریخ زاییده شده و باطن آن از قید هر مرز جغرافیایی رهاست. 
گنجینه ارزشمند این نغمه ها که عمر برخی شان به عهد باستان 

می رسد و سینه به سینه صیقل خورده و از تحریف اعصار مصون 
مانده است وامدار حضور استادان موسیقی مقامی است. 

این بزرگان در هر ناحیه به نام  های خاصی از جمله »اشیق، 
عاشیق« »بخشی« »دوتاری« و ... شناخته می شوند. 

در پرونده امروز زندگی سالم قصد داریم به مدد 
یکی ازپژوهشگران توانمند این عرصه، با حال و 
هوا و سبک زندگی آدم های موفق در این حوزه 

بیشتر آشنا شویم. همراه ما باشید.

پرونده

 در بحبوحه هجمه موسیقی های سخیف و مطرح شدن افرادی مانند ساسی مانکن و... نگاهی انداخته ایم 
به   سبک زندگی استادان موسیقی مقامی که این هنر اصیل با زندگی شان گره خورده است

زخمه های افسونگری

 توصیه های 7 گانه استفاده 
از دوچرخه ثابت

 سرزنش کنکوری های 
ناموفق ممنوع

یک حادثه تلخ، یک کتاب و 
موفقیت

»مرضیه نازی« که در 6 سالگی به دلیل تصادف 
پایش را از دست داده، در گفت و گو با ما از داستان 

زندگی اش می گوید

چرا  به تازگی اخبار زیادی درباره 
وقوع سیل در جهان می شنویم؟ 
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موسیقی مقامی از دل جامعه می جوشد
جستارهایی درباب موسیقی مقامی در گفت و گو با پژوهشگر جوانی که حامل اطالعات و خاطرات شنیدنی در حوزه تاریخ شفاهی زندگی استادان بزرگ موسیقی مقامی است

مسعود نبی دوست، دانش آموخته رشته معماری و مدیریت فرهنگی است. او از سال ها پیش مسحور نوای 
خوش آهنگ موسیقی مقامی شده و با هدف جمع آوری تاریخ شفاهی این حوزه با استادان بزرگ موسیقی 
ارتباط و آشنایی پیدا کرده. او  موسیقی مقامی را این گونه تعریف می کند: »آن چه ما به عنوان موسیقی 
مقامی، می شناسیم نوعی از موسیقی است که تمام افراد جامعه در شکل گیری و ارائه آن سهم دارند. این 
موسیقی از دل جامعه می جوشد. به بیان دیگر مقام های موسیقی نواحی، روایت های جامعه محلی است 

که به بهانه موسیقی ثبت و ضبط شده اند.«

  طبیعت راوی صادق نواها
موسیقی در پیوندی کهن با تاریخ و فرهنگ هر سرزمین حامل باورها و فرهنگ گذشتگان است که هارمونی اش 

با طبیعت و جغرافیای منطقه در هم می آمیزد و اثری می زاید که 
با عصیان گری  جان افــراد را به تالطم می اندازد. نبی دوست در 
این باره می گوید: »ما در این آثار به خوبی انگشت اشاره طبیعت را 
می بینیم مشابه آن چه در هنر محلی متاثر از بوم همچون قالی بافی 
نواحی سراغ داریم به طوری که با شنیدن دوتار محمدرضا اسحاقی 
خنکای نفسی را که از روی امواج دریا می دمد بر چهره حس می کنید. 
در نقطه مقابل، نواختن خالوقنبر راستگو از استادان موسیقی 
هرمزگان، پرواز همگون بر بال مرغان دریایی را تداعی می کند.« 
نبی دوست در ادامــه دربــاره موسیقی محلی خراسان می گوید: 
»موسیقی مقامی در خراسان به دو حــوزه شرق و شمال تقسیم 
می شود. موسیقی ناحیه شرق، موسیقی بیابان و کویر است سرشار 
از گالیه و شکوه از نامرادی روزگار و بی وفایی خوبرویانی که وفایشان 
به خلقتشان نیامده انگار. اجرای مقام هزارگی در باال دسته و پایین 
دسته دوتار بسیار ماهرانه روی سیم دوم دوتار صحبت از فراق و دوری 
می کند این در حالی ا ست  که موسیقی شمال خراسان موسیقی 

دشت است و سبکبالی و طرب ناشی از عاشقی، رندی و دیدار یار را به گوش مخاطب می رساند.« کریم کریمی، 
غالمحسین غفاری، غالم رسول صوفی،حسین عزیزی و... آخرین نسل میراث داران این موسیقی سینه 
به سینه اند که همیشه تاریخ به صورت شنیداری ارائه شده و حامالن آن بی  آن که دانش آکادمیکی 

داشته باشند، آن را آموخته اند.«
  موسیقی مانند آیین

موسیقی در گذشته از زندگی مردم جدا تلقی نمی شده و هیچ گاه تعارضی با مناسبات 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جوامع محلی نداشته است. این تا جایی است که برخی از 
استادان موسیقی نواحی، چهره های مذهبی سرزمین خود محسوب می شدند. در 
همین زمینه نبی دوست حکایتی از حاج قربان سلیمانی،چهره بنام موسیقی 
قوچان نقل به مضمون می کند که: »ایشان بعد از بازگشت از سفر حج به 
توصیه دوستی دوتارنوازی را 20 سال کنار می گذارد. بعد از دو دهه اما، 
به توصیه روحانی که باور داشت دوتار موسیقی معنوی  است، حاج 
قربان دوباره شروع به نواختن دوتار می کند. ما از این سال های 
بازگشت مقام بحر طویل را به خاطر داریم شاهکار حاج قربان در 
وصف و نعت پیامبر)ص( پیش از دوران معاصر هم همین بوده 
و اگر به میراث موسیقی نواحی نظر کنیم، در هم تنیدگی 

باورهای دینی با این موسیقی مشهور است.«
  مستمعان مشتاق

حکایت مستمعان، حکایت شب دراز و چشم بیدار است، 
افرادی که موسیقی را می شناختند و تشنه شنیدن بودند. 
نبی دوست حکایتی را از قول روشن گل افروز با این مضمون 
نقل می کند: »استاد روشن تعریف می کردند که در کودکی 
ما وقتی مرحوم پدرم استاد حمرا گل افــروز می خواست 
مقامی را در محفلی شبانه بنوازد، بی آن که نوازنده و 
مستمع متوجه باشند زمان می گذشت و یک دفعه کسی 

از بیرون مجلس خبر می داد که چیزی تا صبح نمانده. این گونه بود که گوش ها در خدمت شنیدن بودند تا پنجه پرهنر 
استاد سکوت را به بزم انگشتان روی تارها بشکند و عطش خماری شان را پاسخ باشد. این روایت، حکایت یک شب و 
دو شب نبوده. در شمال و شرق خراسان موسیقی در همه ابعاد زندگی مردم جریان داشته از حنابندان و عروسی تا 
گندم درو  و هر آیین دیگری. همین سنت ها هم در برخی نواحی زندگی استادان بنام را می چرخاند و گفته می شود 

که دوتاری ها به جبران این هنرشان، از خرمن گندم اربابی سهم می بردند.«
  بخشی ها، آن چنان که بودند

پژوهشگر جوان حوزه  موسیقی مقامی می گوید: »زمانی که درباره بزرگان موسیقی صحبت می کنیم با انسان های 
خارق العاده ای مواجهیم چراکه وقتی کسی مقام بخشی پیدا می کند، که شاعر، سازنده آهنگ، نوازنده و خواننده 
یک قطعه نوساخته باشد. گفته می شود در برخی نواحی بخشی ها کارهایی را تحت عنوان شان اجتماعی شان مثل 
دعا دهی، شکسته بندی و دوزندگی لباس محلی می دانستند.« 
نبی دوست می گوید: » در نقطه مقابل هم شما تاثیر پررنگ جامعه 
محلی را بر بخشی ها می بینید. یعنی اگر غمی در مقام ها هست، به 
این دلیل است که موسیقی نواحی متاثر از غم تاریخی قومی است 
که همیشه با جنگ و محرومیت و فقر و خشکسالی در نزاع بوده طبعا 
همین غم هاست که بر دوش مقام های موسیقی سوار شده است. همه 
این حکایات به صورت داستان و گله ای سوزناک بر ملودی دوتار سوار 

می شده گویی که دوتار دهان باز کرده و روایت می کند.«
  استادان موسیقی مقامی به لحاظ اقتصادی به دوتار وابسته 

نیستند
نبی دوست درباره راه های کسب درآمد استادان این حوزه می گوید: 
»در شمال خراسان رسم مبارکی وجود دارد که استادان به لحاظ 
اقتصادی به دوتار وابسته نیستند و به زراعت و کشاورزی مشغولند . 
آن ها معتقدند نواختن باید عشق آدم ها باشد نه اشتغال شان و همواره 

از آن برای تقویت قوه حس و شور خود وام می گرفتند.« 
  زمان، مکان، یاران

»موسیقی شرق و شمال خراسان را باید در محفل هنرشناسان شنید«، نبی دوست با این مقدمه می افزاید: »استاد 
غالمعلی پور عطایی سه عنصر را برای اجرای موسیقی الزم می داند: زمان، مکان و یاران که  بر این باور که مستمع 
استاد را سرحال می آورد، صحه می گذارد. جمع موسیقی دوست که پیچ و خم پنجه استاد را بشناسد موجب می شود 
شور در نحوه  نواختن استاد تجلی  یابد.« نبی دوست می گوید: »هنر امری شخصی نیست، گرچه برخی از استادان 
در انزوا و تحت تاثیر جوشش درونیات از خود بی خود می شوند اما در حقیقت عرضه و ارائه است که به آن رسمیت 

می بخشد.این یعنی زمانی که شما فرصت ارائه را از موسیقی نواحی می گیرید، زایش آن را از میان برده اید«.
  معلمان اخالق

داستان موسیقی مقامی داستان رفاقت چندین ساله  نوازندگان با دوتاری است که سال ها همدم آن ها بوده و 
از پنجه روان شان در بداهه نوازی ها شرر می ریزد. نبی دوست در این باره می گوید: »استادان موسیقی مقام در 
واقع رسانه و معلم اخالق ناحیه خود بودند و از طریق روزنه موسیقی اخالقیات را به جامعه تزریق می کردند. این 
یکی از اثرگذارترین راه ها برای انتقال مفاهیم و موعظه های اخالقی بوده است چراکه نوا و پویایی در این موسیقی 
جذابیت های ویژه ای را همراهش می کند.« او می گوید: »این بزرگان عالوه بر دعوت مدام به حق شناسی و رواداری 
موعظه هایی تحت تاثیر مصائب بومی هم می کردند. به طور مثال اگر ناحیه ای کم بارش و کم آب بوده مردم را به 
قناعت دعوت می کردند، همچنین اگر نزاع یا دشمنی بین قبایل صورت می گرفت، افراد را به سخت کوشی دعوت 
می کردند. دعوت به حق، زنده نگاه داشتن دل، صبر بر مصائب و مفاهیم دیگری از این دست، مفاهیمی است که 

البه الی پندهای اخالقی دوتار نوازان دیده می شود.«
  پسرهایی که جا پای پدران شان نمی گذارند

 نبی دوست تمایل نداشتن فرزندان استادان این حوزه به ادامه  دادن راه پدرانشان را در کم شدن ارزش اجتماعی 
این افراد می بیند. او می گوید: »گالیه من از کم کاری نهادهای متولی در کم کردن دغدغه مالی این استادان 
درحالی است که این بزرگان شان جهانی دارند و فردی مثل زنده یاد حاج قربان سلیمانی با موسیقی اش به بسیاری 
از کشورهای دنیا سفرکرده بود یا معروف است که درآمد حاصل از فروش بلیت  های کنسرت استاد اسماعیل 
ستارزاده در ایتالیا از رقم کمک های مالی دولت انگلیس برای سیل میالن بیشتر شده بود. حاال شما فکر کنید که 
برای چنین چهره هایی کار به گالیه های معیشتی برسد، فکر کنید که بگوییم چرا فالن بزرگ موسیقی که چهره ای 

جهانی است، بیمه نیست؟ «
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  افزایش قدرت بدنی با دوچرخه ثابت
 »دوچرخه ثابت«  یکی از دستگاه های هوازی بسیار مفید 
اســت که امروزه انواع مختلــف آن با توجه به نــوع فعالیت 
و شــرایط بدنــی وجــود دارد. ایــن وســیله هماننــد دیگر 
دستگاه های ورزش هوازی به کاهش وزن کمک می کند، 
باعــث افزایش قــدرت بدنی می شــود، مفاصــل را تقویت 
می کنــد و از طرفی به  ندرت ممکن اســت تاثیــرات منفی 
داشــته  باشــد. اما برای بهره مندی از تاثیرات این وسیله و 
افزایش تمایل به استفاده منظم از آن بهتر است چند نکته 

همواره مدنظر باشد:
۱  برنامه ورزشی منظم

اگر واقعا قصــد داریــد ورزش را در زندگی روزمره 
بگنجانید و از فواید آن بهره مند شوید، بسیار مهم است که 
برنامه منظم داشــته  باشــید. ورزش در منــزل به خصوص 
به  تنهایی شــرایطی ایجاد می کند که بــه  راحتی می توان 
آن را کنــار گذاشــت یــا در انجام تمرینــات جدی نبــود. از 
همین رو پیش از شروع تمرینات حتما برنامه ای با توجه به 
فعالیت های روزانه درنظــر بگیرید و زمان تمریــن را در آن 

قید کنید. حتما برای انجام تمرینات منظم و دقیق باشید.
۲ تهویه مناسب

جریان هوا حین دوچرخه سواری در محیط باز به 
کاهش تعریق و بهبود تنفس کمک می کنــد اما زمانی که 

از دوچرخه ثابت استفاده می شود احتمال افزایش دمای 
بدن، تعریق زیاد و کاهش آب بدن وجود دارد. به همین دلیل 
حتما دوچرخه ثابت باید در فضایــی از منزل قرار گیرد که 
امکان تهویه مناسب وجود داشته باشد. همچنین نوشیدن 

منظم آب تقریبا هر 10 دقیقه نباید فراموش شود.
تغذیه صحیح و تامین انرژی ۳

برای موفقیت در تمرینات ورزشی توجه به تامین 
انرژی کافی ضروری است و با رعایت اصول تغذیه صحیح 
و منظم می توان نیاز بدن برای یک ساعت تمرین را تامین 
کرد. البته اگر قصــد دارید مدت بیشــتری تمرین کنید یا 
بالفاصلــه پس از بیدارشــدن از خــواب پــدال بزنید حتما 
الزم است حین تمرین از خوراکی های مغذی مانند موز یا 
خشکبار استفاده کنید. برنج قهوه ای، پاستا، سبزیجات، 
گردو و دیگر مغزها منابع غذایی مفید بــرای تامین انرژی 
هســتند. البته از خوردن گوشــت قرمز و هر نوع خوراکی 

دیرهضم پیش از تمرین باید پرهیز  کرد.
۴  تغییر وضعیت بدن 

برخالف دوچرخه سواری در محیط بیرون که بدن 
دایم تغییر حالت پیدا می کند، هنگام استفاده از دوچرخه 
ثابت، بدن تقریبا مدت طوالنی در وضعیت یکســانی قرار 
دارد که ممکن اســت باعث درد کمر و پشــت شود. توصیه 
می شــود حین تمرین با دوچرخه ثابت گاهــی از دوچرخه 

پایین بیایید، هنگام پدال زدن دایم در یک حالت نمانید و 
در صورت نیاز با پمادهای برطرف  کننده اسپاسم، عضالت 

بدن را ماساژ دهید.
۵  انتخاب لباس ورزشی خنک و راحت

هنــگام اســتفاده از دوچرخــه ثابت نبایــد لباس 
ورزشی مانند بیرون پوشــید زیرا این لباس ها تنگ است و 
در محیط بسته منزل باعث گرمای شدید بدن می شود. از 
لباس ورزشی راحت و نازک باید استفاده کرد تا دفع تعریق 
و احســاس خنکی بدن بهتر اتفاق بیفتد. البته استفاده از 

کفش ورزشی مناسب حتما الزم است.
نرمش قبل و بعد از پدال زدن ۶

پیش از هر نوع تمرین مستمر ورزشی نیاز به نرمش 
و آمادگی بدن است و دوچرخه  ثابت نیز از این قاعده مستثنا 
نخواهد بود. حتمــا 10 تــا 15 دقیقه پیش از پــدال زدن، 
نرمش مالیم داشــته  باشــید و چند تمرین کششــی انجام 
دهید. پدال زدن را هم  به آرامی آغاز کنید و به تدریج سرعت 
را افزایش دهیــد. پــس از تمرین  ســرعت را کم کنیــد و با 
پدال زدن آرام تمرین را به پایان برسانید. چند کشش مالیم 

پس از پدال زدن را نیز فراموش نکنید.
پرهیز از خستگی شدید ۷

اگرچــه اســتفاده از دوچرخه ثابت فرصــت انجام 
تمرین ورزشی را به طور مداوم در منزل ایجاد می کند اما به 
معنای افراط در تمرین و خستگی بیش از حد نیست. برنامه 
ورزشی باید متناســب با وضعیت ســالمت عمومی و توان 
بدنی باشد و در صورت ابتال به بیماری های زمینه ای مانند 
فشار خون باال یا ناراحتی های قلبی عروقی حتما الزم است 
پیش از شروع برنامه ورزشی با پزشک معالج مشورت  کنید.
www.redbull.com :منبع 

 4 راه ساده برای مقابله 
با چربی شکم در یائسگی

افزایش وزن ممکن اســت به محض ورود به سال های 
میانی اجتناب ناپذیر باشــد اما حقیقت این اســت که 
می توان با آن مقابله کرد. تغییرات طبیعی هورمونی 
به این معنی است که ممکن است عالیم یائسگی مانند 
گرگرفتگی، تعریق شبانه و نوسانات خلقی را مشاهده 
کنید اما نیازی نیست که بی خیال شوید و بپذیرید که 
نمی توان کاری برای چربی شــکم در یائســگی کرد. 
در قبل، طی یا بعد از یائســگی، سطح اســتروژن کم و 
متابولیسم کند می شود و کاهش وزن، به ویژه در وسط 
بدن دشوارتر است. چربی شکم در یائسگی فقط آزار 
دهنده نیست بلکه ممکن است به سالمت فرد آسیب 
برســاند.مطالعات نشــان می دهد که چربی شکم در 
یائسگی خطر ابتال به بیماری های قلبی، دیابت، برخی 

سرطان ها و حتی مرگ زودرس را افزایش می دهد.
  راه هایی برای مقابله با چربی شکم در یائسگی

1. برای مقابله با چربی شکم در یائسگی بیشتر 
اوقات، با شدت بیشتری ورزش کنید.

 بــا ترکیبــی از ورزش متوســط   و شــدید بــرای از 
بیــن بــردن چربی شــکم در یائســگی شــروع کنید. 
برنامــه روزمره شــما بایــد شــامل تمرینــات هوازی 
مانند شــنا، پیــاده روی، دوچرخه ســواری و دویدن 
 و همچنیــن تمرینــات مقاومتــی یــا قدرتــی باشــد.
2. ایستادن بهتر از نشســتن است، هر وقت که 

می توانید
هرچه بدن شما بیشتر در حرکت باشد، کالری بیشتری 
می ســوزاند. یک راه کم زحمــت برای انجــام این کار 
چیست؟ در طول روز تا آن جا که ممکن است عمودی 
بمانید. این کار نه تنها باعث سوزاندن کالری می شود 
بلکه می تواند به جلوگیری از دیگر مشکالت سالمتی 
کمک کند. نشســتن طوالنــی مدت به ســطوح باالتر 
چربی شــکم و همچنین چربی تجمع یافته در اطراف 
اندام هایــی مانند کبد مرتبط اســت که خطــر ابتال به 
دیابت و بیماری های قلبــی را افزایش می دهد. برای 
ماندن بیشتر در حالت ایستاده، هنگام مکالمه تلفنی 
بایســتید یــا از پارکینگ ها کمــی دورتر پــارک کنید 
تا مجبور شــوید کمی بیشــتر راه بروید. اگــر عادت به 
پرخوری مقابل تلویزیون داریــد، یک دوچرخه پدالی 
روی زمیــن جلــوی کاناپه خود قــرار دهید تــا بتوانید 
حرکات مورد نیاز را انجام دهید در حالی که هنوز هم 

درگیر برنامه های مورد عالقه خود هستید.
3. زمــان خــوردن وعده هــای غذایــی و میــان 

وعده ها برای غذا خوردن آگاهانه
آن چه هنــگام رژیــم الغــری در دوران میان ســالی 
دنبال می کنید مهم نیست بلکه هنگام غذا خوردن 
همه چیز مهم اســت. به عنوان مثال، پرخوری های 
بســتنی در نیمــه شــب و حمــالت به چیپس ســیب 
زمینــی ایده هــای بدی اســت و حتــی در طــول روز 
انتخاب خوبی نیســت. پیــام کلی دربــاره زمان غذا 
روشن است: خیلی دیر غذا نخورید. خوردن غذا در 
اواخر شب در حقیقت تالش برای کاهش وزن است. 
برای محدودیت زمانی خود ســخت گیر باشید. غذا 
خــوردن خــود را در یک زمــان معقول، مثل ســاعت 
7 عصر بــه پایان برســانید و 12 ســاعت بعــد، صبح 
 روز بعد در ســاعت 7 صبح دوباره آن را ادامه دهید.
4. برای اســتراحت بهتر و مبارزه با چربی شکم در 
یائسگی استراتژی های خواب سالم خود را به روز 

کنید
بی خوابی یک عالمت بسیار رایج در دوره زمانی است 
که بــدن زنان به ســمت چرخــه قاعدگــی نهایی خود 
حرکت می کند. یکی از مواردی که به مبارزه واقعی با 
یائسگی کمک می کند خواب با کیفیت باالست. خواب 
ناکافی بر هورمون های گرسنگی، گرلین و لپتین تأثیر 
می گذارد. شــما باید تا ساعت 1۹ آشــپزخانه خود را 
ببندید و مسواک بزنید. این کار  باعث می شود که دیر 
غذا نخورید و خوابی آرام داشته باشید. شما نباید قبل 
از خواب غذا بخورید، زیرا خواب شما را مختل می کند.
در تهیه این مطلب از سایت» everydayhealth« کمک 

گرفته شده است

بانوان

مریم سادات کاظمی |  مترجم 

در دوران شیوع ویروس کرونا که توصیه به پرهیز از تجمع به خصوص در محیط  های 

بسته است این نکته اهمیت بیشتری پیدا می کند و می توان در کنار گنجاندن فعالیت 

جسمی منظم از شرایط پرخطر هم در امان ماند. ادامه مطلب را در این زمینه بخوانید:

ورزش

صبحانه

فناوری جدید برای درمان 
چروک ها 

ماسک چشمی که ظرف 15 دقیقه 
چروک ها را کاهش می دهد

با باالتر رفتن ســن چین و چــروک نواحی اطراف 
چشم طبیعی است و معموال برای از بین بردن این 
خطوط از روش های متفاوتی اســتفاده می شود. 
یکی از این روش ها بوتاکس است که با فلج کردن 
عضله ایــن نواحــی باعث می شــود شــما نتوانید 
عضالت صورت خود را حرکت دهیــد و در نتیجه 
عمق این خطوط و چروک ها کمتر خواهد شد. اما 
همه ما خوب می دانیم بوتاکس عوارض مختلفی 
چون افتادگی پلــک را به همــراه دارد و به تازگی 
دانشــمندان روش جدیدی را  بــرای از بین بردن 
چروک ها معرفی کردند که بســیار شــگفت انگیز 
است. ادامه مطلب را برای آشنایی با این  فناوری 

مطالعه کنید:
 شما با زدن یک چشم بند فقط در عرض 15 دقیقه 
می توانیــد بــا خطوط صــورت خــود خداحافظی 
کنید. یک ماسک چشم که شــبیه ماسک خواب، 
برای جلوگیری از نور اســتفاده می کنیــد ، اما به 

ظاهر دارای توانایی پنهان است.
در ایــن شــیوه جدید کــه توســط دکتر "اســتیون 
هریــس" ، از لنــدن انجــام شــد،  او توانســت یک 
ماسک سیلیکونی برای کاهش چروک و خطوط 
صورت  بســازد  و به بازار ارائه کنــد. دکتر هریس 
ادعا می کند که این ماسک در 15 دقیقه  خطوط 

صورت را بهبود می بخشد.
عالوه بر ایــن ، وی همچنین ادعا مــی کند که این 
ماســک به صــورت شــما نوعــی ماســاژ و آرامش 
روانی می دهد. این ماســک بدون باتــری ، بدون 
پد حرارتی  و حتی بدون کریستال های جادویی ، 
فقط از طریق  یک الگوی نقاط سیلیکونی برجسته 
که در داخل ماسک چسبانده شده است،می تواند 

چروک ها را بهبود ببخشد.
 منبع : دیلی میل 

 دال عدس خواص ضد ویروسی 
در مقابله با کرونا

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که لکتین های موجود در 
عدس موسوم به دال عدس دارای خواص ضد ویروسی 
در برابر ویروس کروناســت. در این مطالعه، تیم تحقیق 
مؤسسه ملی کنترل غذا و داروی چین، 12 لکتین مشتق 
شــده از گیاهان بــا ویژگــی کربوهیدرات هــای مختلف 
را جمــع آوری و فعالیت ضد ویروس کرونــای آن ها را در 
برابر سویه های جهش یافته و انواع اپیدمیک با استفاده 
از روش خنثــی ســازی مبتنی بر شــبه ویــروس ارزیابی 
کرد. نتایج به دســت آمده نشــان  می دهد لکتین عدس 
، قوی ترین و گســترده ترین ضد ویروس را در برابر انواع 

سویه های جهش یافته  دارد.

1- ابتدا کره را از یخچال بیرون بیاورید تا با دمای 
محیط سازگار و آب شود سپس در کاسه ای بزرگ 
آرد سفید بریزید و در ادامه نمک ، شکر و بکینگ 
پودر را به آن بیفزایید  و مواد را با قاشــق مخلوط  
کنید.2- تخم مرغ را در کاســه ای بشــکنید و با 
چنگال هم بزنیــد و شــیر را کم کم بــه آن اضافه 
کنید و هم بزنید و بعد کره ذوب شده را بیفزایید 
و هم بزنید تا منسجم شود.3- مواد مخلوط شده 
با شیر را داخل کاسه آرد سفید بریزید و مخلوط  
کنید تا یکدست شود. )زیاد هم زدن باعث سفت 
شدن پنکیک ها می شود( می توانید مواد پنکیک 
را از صافی عبور دهید تا گلوله آرد باز شود و مایه 
یکدســت و صافی داشته باشــید.4- تابه ای که 
مخصوص پنکیک و گرد است یا تابه ای  را که در 
دسترس دارید روی حرارت  بگذارید و مقداری 
روغن در آن اســپری و صبر  کنید تا داغ شود و به 
اندازه یک مالقــه کوچک از مایه کیــک بردارید 
و داخل تابه  بریزید.خــود مایه پخش و به صورت 
دایــره می شــود. بایــد حــواس مان باشــد چون 

پنکیک ها  خیلی سریع سرخ می شود.5- مایه 
را کــه ریختید بعد از یــک دقیقــه روی آن حفره 
هایی مانند ســوزن ایجاد می شود این یعنی در 
حال سرخ شدن است.کمی لبه آن را برگردانید 
اگر به رنــگ کاراملــی یا قهــوه ای درآمــده بود 
 خیلــی راحت بــا یــک کفگیــر آن را برگردانید.
6- هنگامی که طرف دیگر آن پخته و کاراملی 
رنگ شود  می توانید خیلی راحت آن را بردارید 
و اصال بــه تابه نمی چســبد.7- پنکیــک ها که 
آماده شد در بشقابی  بگذارید و باقی مواد را هم  
به همین صورت آمــاده  و با مربا ،عســل یا نوتال 

میل  کنید.
   نکات پخت

اســتفاده از شــیر عالوه بر این که باعث می شــود 
پنکیک طعم بهتری  داشته باشــد تا مدت زیادی 
آن ها را  نرم  نگه می دارد و خشک نمی شود.فقط 
برای بــار اول تابه را چرب کنید.برای رســیدن به 
نتیجه بهتر توصیه می شود 30 دقیقه مایه پنکیک 

را در محیط استراحت دهید سپس بپزید.

 کره - 50 گرم
  شیر - یک پیمانه

   تخم مرغ - یک عدد
   آرد سفید - یک پیمانه

   شکر -2 قاشق غذاخوری
   نمک – یک چهارم قاشق چای خوری

   روغن مایع -  به میزان کافی
   بکینگ پودر  -یک و نیم   قاشق چای خوری

مارال مرادی
خبرنگار

داده تصویری

 توصیه های هفتگانه
استفاده از دوچرخه اثبت

این روزها ورزش در منزل 
اهمیت ویژه ای پیدا کرده، 

دوچرخه ثابت یکی از 
وسایلی است که با رعایت 

 نکاتی می تواند سالمتی
ما را  تضمین کند



ره 
شاو

 و م
واده

خان

زندگی سالم 
 چهارشنبه 
    13 مرداد 1400   
شماره 1944 

3

س 
ار

، ف
ت

س
ی ا

ین
زی

س ت
عک

  در 23 سالگی تا کالس پنجم خوانده بودم

از نازی می پرســم بعد از آن اتفاق چطور توانســت 
به زندگی ادامــه دهد؟ »  من تنها 6 ســال  داشــتم 
کــه پــدرم تمــام زندگــی اش را فروخت تــا از قطع 

شــدن پای من جلوگیری کند. چند ســالی با پای 
پیوند زده کنــار آمدم امــا در 12 ســالگی به خاطر 
عفونت شدید ، پزشکان مجبور به قطع پایم شدندو 
از این موضــوع بســیار ناراحت شــدم و همه چیز را 

کنار گذاشتم. چندین ســال بعد یکی از دوستانم 
کتاب »موفقیت بــا ذهنیت مثبت« را بــه من هدیه 
داد و خواندنش زندگی ام را متحول کرد. من تا 23 
سالگی فقط پنج کالس سواد داشتم! همان جا که 
کتاب را بســتم به  کمک آمــوزش از راه دور مدرک 
دیپلمم را گرفتم و پس از قبول شدن در دانشگاه با 

کار کردن هزینه تحصیل خود را درآوردم.«

آن تصادف مسیر زندگی ام را عوض کرد
با وجود شــرایط جسمی که داشــتید، کار کردن، 
درس خواندن، ورزش کردن و ... برای تان سخت 
نبــود؟، او می گویــد: »راســتش بعضی هــا به من 

می گفتند که اگر ما جای تو بودیم 
افســردگی می گرفتیــم، امــا آن 
تصادف مسیر زندگی ام را عوض 
کرد و باعث رشــد  من شــد. با این 
که با عصا راه می رفتــم اما مدتی 
برای خرج تحصیلــم در کارخانه 
موزاییک ســازی کار کردم. البته 
برخــی از اســتادانم بــه من لطف 
داشــتند و زمانــی کــه تصمیم به 

درآمدزایی از طریق کارهای هنری مانند خیاطی، 
گل دوزی و... گرفتم، کمک زیادی کردند. باوجود 
همه سختی ها از موقعیتی که در آن هستم خدا را 
شکر می کنم. همچنین به تازگی در پویش گام های 
استوار که به یاری »آقای سجاد ساالروند« و عده ای 
از خیــران راه افتــاده بــود صاحب یــک پروتز پای 

مصنوعی شدم و از این بابت بسیار خوشحالم.«

یک توصیه دوستانه به افراد معلول
نازی در پایان می گوید: »شــاید مــن دیر هدفم را 
پیدا کردم و در مســیر قرار گرفتم به همین دلیل 
دوســت نــدارم دختــران و بانوانــی کــه معلویت 
دارند و به ویژه در روستاها زندگی 
می کننــد، فرصــت را از دســت 
بدهند. من در حد توانم به کمک 
بانــوان  ورزش  هیئــت  رئیــس 
گلبهار دوره های اســتعدادیابی 
بانوان معلول را شــروع کرده ایم 
تا بتوانیم مسیر را برای این افراد 
هموار کنیم. بقیه هم خودشــان 

باید به فکر باشند«.

مخاطب گرامی، قابل درک اســت که رفــع دغدغه های عاطفی و 
روانی برای هر فردی در هر زمانی و با هر شرایطی، یک نیاز است 
و ازدواج یکی از بهترین راه های پاســخ به نیازهاست. گفته اید که 
تنها یک ماه از طالق تان گذشته است. بهترین زمان برای انتخاب 
مجدد، حداقل شــش ماه پس از طالق اســت. این مدت را هم به ایــن دلیل مطرح 
می کنیم چون وقتی شما از همسرتان جدا می شوید، ممکن است به دلیل خشم و 
ناراحتی که از زندگی تان دارید، تصمیم بگیرید با فردی ازدواج کنید که خصوصیات 
همسر قبلی تان را نداشته باشد. به طور مثال اگر او شاغل بوده و این مستقل بودن 
برای شما مشکلی ایجاد کرده، این بار زنی خانه دار انتخاب کنید یا اگر بیشتر دنبال 
تفریح بوده، این بار فردی را که کمتر اهل تفریح باشد، انتخاب کنید و مانند این موارد 

که بعد از گذشت مدتی، متوجه اشتباه بودن آن معیارها شوید.

آماده زندگی مشترک جدید هستید؟
جدایی دردناک اســت و این یک حقیقت تلخ اســت. فرد نیاز به زمان دارد، زمانی 
برای ســپری کردن و التیام زخم هایش. اگر پنج احساســی را کــه در ادامه مطرح 
می شــود به درســتی درک، حس و تخلیه کنید، به شــکل باورنکردنــی خاطرات 
غم انگیز ناشــی از جدایی تان را پشــت ســر خواهید گذاشــت و برای شروع فصل 
جدیدی از زندگی شیرین بعد از جدایی آماده خواهید شد. هر زمان که احساسات 
مربوط به واقعه جدایی تان یعنی انکار، خشم، افسوس و سوگواری را به طور عمیق 
احساس کردید و مطمئن شدید که اشک یا خشــمی باقی نمانده است، به مرحله 

زیبای پذیرش وارد شده اید.

موضوع فرزندان تان هم مهم است
موضوع دومی که مطرح کردید این است که همسر مناسبی را پیدا کرده اید. بهتر 
است معیارهایتان را همراه با یک روان شناس بررسی کنید چون اگر شما در شرایط 
قبل از مراحل سوگواری باشید، فرد جدید نمی تواند فرد مناسبی برای ازدواج با 
شما باشد. با این حال اگر خواستید از این خانم خواستگاری کنید، بهتر است همه 
شرایط فعلی و بعدی خود را مطرح کنید. حتی بهتر است ایشان با فرزندان تان هم 
آشنا شود. این نکته برای شما هم باید مهم باشد که اصال شخصیت این خانم، مورد 
پذیرش فرزندان تان هست یا نه. گفته اید قرار است آن ها با شما باشند بنابراین باید 
هم این خانم و هم بچه ها، مشــکلی با این ماجرا نداشته باشند وگرنه دردسرهای 

زیادی در این مسیر وجود خواهد داشت.

 یک ماه بعد از طالقم
 دوباره ازدواج کنم؟

یک ماه پیش از خانمم جدا شــدم. دالیل زیادی داشت و حتی 
مشــاور هم، حق را به من داد. االن یک خانم خوب پیدا شده که 
معیارهایم برای ازدواج را دارد. این را هم بگویم که من 2 پســر 
دارم که قرار است در آینده پیش من باشند اما شــرایط نگهداری شان را 

ندارم. به نظر شما، چه تصمیمی بگیرم؟

راهله فارسی |    مشاور

مشاوره 
ازدواج

یک حادثه تلخ، یک کتاب و موفقیت
 »مرضیه نازی« که در 6 سالگی به دلیل تصادف پایش را از دست داده

در گفت و گو با ما از داستان زندگی اش می گوید

 
گاهی در زندگی  ما انسان ها تلنگری الزم است تا به خودمان بیاییم! تا قبول کنیم که می توانیم 
باامید و اعتماد به نفس هدف های مان را دنبال کنیم و از شکســت نترسیم. این تلنگر می تواند 
شنیدن یک جمله باشد، گاهی یک اتفاق و بعضی اوقات خواندن یک کتاب باشد. »خانم مرضیه 
نازی« دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، عضو تیم پرتاپ دیسک خراسان رضوی، 
عضو هیئت ورزش بانوان معلول گلبهار، ساکن روستای پایین ده)اطراف مشهد( در شش سالگی 
هنگام بازی با دوستانش به زیر کامیون پرت می شود و یک پای خود را از دست می دهد. نازی 
در زندگی خود برای رسیدن به هدف هایش تالش های بسیار زیادی کرده و امروز از جایگاهی 
که در آن قرار گرفته، خشنود است. در ادامه داستان زندگی این بانوی قهرمان را که طبق گفته 

خودش با خواندن یک کتاب متحول شده است دنبال کنید.

نسترن رضوی |    خبرنگار

* درباره پرونده زندگی ســالم می خواســتم بگــم آفرین به 
دوقلوهای اهوازی که با برنامه ریزی درست، به هدف شون 
رسیدن. امیدوارم در آینده، خبرهای خوبی درباره پیشرفت  

و افتخارآفرینی شون در علم پزشکی بشنویم.
* کاپیتان سعید معروف، با تعصب خاصی در تیم ملی والیبال 
می جنگد و می درخشد و بین خشونت و تعصب، فرق هایی 
هست که نویســنده مطلب، متوجه آن نشده است وگرنه به 

معروف که خیلی هم محبوب است، انتقاد نمی کرد.
* داشــتن برادر، یک احساســی اســت که من به دلیل تک 
فرزند بودن هیچ وقت درکش نکــردم. صحبت های این دو  
برادر دوقلو درباره پشتیبانی ها  و همراهی شان با هم، خیلی 

جالب بود.
* مطالب صفحه ســالمت امروز خوب بود، می خواستم از 
زندگی سالم و تالشش برای افزایش سالمتی مردم تشکر 
سهرابی کنم.  

* دوقلوها گفتند که برنامه درسی شان شبیه هم بود. کاش 
کمی بیشتر درباره جزئیاتش توضیح می دادند تا به درد بقیه 

کنکوری ها هم بخورد.
* مطلب »9 دلیل دختران برای ازدواج با افراد مسن« که در 
صفحه خانواده چاپ شــده، توهین به دختران است. شاید 
دختری عاشق یک مرد 50 یا 60 ساله شد، عیبی دارد؟ به 

نظرم خیلی یک طرفه به قاضی رفتید.
* چه جوری این دوقلوها با 3 ساعت مطالعه موفق شدن رتبه 
تک رقمی بیارن؟ خیلی عجیبه. تازه عشق فیلم و تلویزیون 

دیدن هم بودن.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز برق انداختن لیوان ها

یکی از پراســتفاده ترین وســایل خونه، 
لیوان ها هســتن که معموال لکه هایی 
روشون ایجاد میشــه و با شستن تنها، 
پاک نمیشه. امروز با یک جست و جوی 
ساده، یکی از راه های 
ختــن  ا ند ق ا بر
رو  لیوان هــا 
پیــدا کنیــد و 

انجامش بدین...

قرار و مدار

ما و شما

افسردگی در کمین نوجوانان ناموفق در کنکور  
در دوران نوجوانــی و بلــوغ، تغییرات جســمی، عاطفی 
و اجتماعــی افزایــش می یابد و بــه دنبــال آن اضطراب و 
نگرانی در برخورد با عوامل استرس زا، کالس های زیاد، 
فشار والدین و مدارس، مهارت و اطالع  نداشتن والدین   
از مراحل رشدی نوجوانی و رفتار والدین باعث می شود 
که نوجوانان به دنیای افســردگی پناه ببرند. افسردگی 
در دوران نوجوانی باعث می شود که فرد احساس پوچی 
کند، عالقه و لذت انجام فعالیت ها را از دست بدهد، دچار 
افزایش و کاهــش وزن، اختــالل در خــواب، بی قراری و 
کندی روانی حرکتی و خســتگی زیاد و کاهش تمرکز و 

افکار عود کننده درباره مرگ و حتــی  رفتارهای پر خطر  
شود. پس لطفا برای حفظ بهداشت روان فرزندتان اگر او 
رتبه خوب و قابل انتظار در کنکور را کسب نکرده از انجام 

رفتارهایی که در ادامه مطرح می شود، پرهیز کنید.

سرزنش ممنوع  
والدین نباید احساس ناتوانی و بی کفایت بودن را به فرزند 
کنکوری شــان که رتبه خوبی کســب نکرده، القا  کنند. 
شــرایط و دالیل بسیاری باعث شکســت یک دانش آموز 
در کنکور می شود که در بسیاری از مواقع طبیعی و قابل 
درک هستند. بنابراین والدین باید با درک این شرایط، در 

صورت امکان فرصت امتحان دوباره شرکت در این آزمون 
را به فرزند خود بدهند یا به دنبال راهکار دیگری باشند و با 
همان رفتار حمایتگرانه و دلگرمانه قبلی خود به همراهی 

با فرزند خود ادامه دهند.

کنار گذاشتن انتظارات کمال گرایانه  
هــر انســانی دارای هوش، بهــره معیــن و توانایی های 
منحصر به فــرد و خاصی اســت؛ البته باید متذکر شــد 
که انسان در هر ســطحی از توانایی که باشد، با تمرین 
و ممارســت و آموختن مهارت هــای گوناگون می تواند 

خود را از لحــاظ فکری و عملی ارتقا بخشــد. 
دانش آموز کنکوری شما از این قاعده 

مســتثنا نیســت. با این حال منظور 
از انتظــارات واقع گرایانــه والدیــن 

این اســت کــه آن هــا توقعات خــود را 
موفقیــت  احتمــال  خصــوص  در 

فرزندشــان در کنکــور بر اســاس 
عوامل منطقی تنظیم کنند. مثال 

از دانش آمــوزی کــه در ســال های 
قبل پیش نیاز الزم را کســب نکرده و 

ضعف پایه ای دارد نباید توقع قبولی 

در یک رشــته باال داشــت. یا دانش آموزانی را که به هر 
دلیــل از جمله تمایــل برای ورود بــه بــازار کار، انگیزه 
چندانی بــرای کنکــور ندارند، نمی تــوان بــا اجبار به 

کنکور عالقه مند ساخت.

اعتمادبه نفس فرزندتان را نابود نکنید  
در صورت تالش فرزندتان، عملکرد او را متناسب با خود 
او ارزیابی کنید، نه این که به مقایسه با افراد دیگر و رقبا یا 
گذشته خودتان، اعتماد به نفس فرزند کنکوری تان را فرو 
ریزید. فراموش نکنید که شما پیش از هر چیز پدر یا مادر 
هستید و باید وظایف پدر و مادری خود را به درستی انجام 
دهید. مهم ترین نقش شما در زندگی فرزندتان کمک به 
ساختن محیطی به دور از تنش و دعوا و دادن حس امنیت 

و شادی از کنار هم بودن به دیگر اعضای خانواده است.

مسیر موفقیت الزاما از کنکور نمی گذرد  
هر فــردی می توانــد در حیطه خاصی موفق باشــد و این 
یعنی هر فردی دارای استعدادهای خاصی است و الزاما 
همه نوجوانان نمی توانند از نظر تحصیلی موفق باشند. 
بنابرایــن بهتر اســت از کودکــی اســتعداد فرزندان تان 
را بیابید و به جــای ایجاد تنــش در خانواده، باور داشــته 
باشید افرادی که می توانند در حیطه استعداد خود قدم 
بردارند موفق تر از کسانی هستند که رتبه های باالیی در 
کنکور کسب می کنند. جامعه ما به همه رده های شغلی 
نیازمند است و تحصیل در رشته های پرطرفدار و خاص و 
دست یابی به جایگاه اجتماعی باال بدون داشتن استعداد 
و عالقــه نه تنها رضایت بخش نیســت بلکــه گاهی چون 
لباسی گشــاد بر تن فرد زار می زند. پس مراقب باشید با 
این تله فکری فرزند خود را به زور به خواندن در رشته های 
پزشکی، مهندســی، وکالت و دیگر رشته های با جایگاه 
اجتماعی بــاال  وادار نکنید و اولویت را اســتعداد و عالقه 
و توانمنــدی فرزندتــان بگذارید و بدانید که این مســئله 
نقش مهمی در ســالمت روان و جلوگیری از آسیب های 
روانی در درازمدت بر فرد دارد. باید بدانیم کنکور انتهای 
راه نیســت و بعد از آن هم نوجوانــان می توانند 
موفق باشند، به شرط آن که استعدادشان 
کشــف شــده باشــد و خانواده ای همراه و 
فهیم داشته باشند. همچنین بهتر است از 
مشاوران برای استعدادیابی فرزندتان 
و کمک به او در انتخاب رشته 
و شغل متناسب با روحیه 
و توانمندی هایش کمک 
بگیرید تا سرعت پیشرفت 
او افزایش یابد و آینده بهتری در 

انتظارش باشد.

 بعد از اعــالم نتایج اولیــه آزمون سراســری، والدین یــک میلیون و 367 هــزار و 93۱ 
داوطلب کنکور با رتبه فرزندشــان روبه رو شــدند کــه طبیعتا، تعداد زیــادی  از آن ها از 
عملکرد فرزندشان راضی نیستند. خطاب به چنین پدرومادرهایی می خواهم بگویم 
که می دانم به خاطر رســیدن فرزندتان به این مرحله از تحصیل رنج زیادی کشیده اید 
و می دانم رســیدن فرزند به این رقابت تحصیلی برای والدین مهم و البته استرس زاســت. در ادامه به 

بررسی نقش شما عزیزان در موفقیت و ادامه مسیر تحصیلی و البته زندگی فرزندتان می پردازم.

محوری

صدیقه معدنی |  کارشناس ارشد روان شناسی

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیبرای تقویت خویشتن داری در کودکان، قدم های کوچک آن ها در این مسیر را تشویق کنیدوالدین و کودکان
تصویر ساز :  نگین علیرضازاده

دیدی این که جلوی 
خودت رو بگیری و 

چیزی رو پرت نکنی، 
کاری نداشت!

خیلی خوب تونستی 
دلخوری ات رو کنترل کنی و 

بابت این که بعد ریختن چندتا 
از لگوها، وسیله ای رو پرت 
نکردی، آفرین بهت پسرم

بانوان

رسزنش کنکوری های انموفق ممنوع
 والدینی که فرزندشان در آزمون سراسری ۱400 نتیجه مورد انتظارشان را کسب نکرده اند

 باید چه رفتاری با دختر یا پسرشان داشته باشند؟



ریحانه رمضانی تیموری  |    ۱۵ ساله

 طرفداران مجموعه فیلم های »ارباب حلقه ها« روستای »هابیتون« را خوب می شناسند. 
»پیتر جکسون«، کارگردان فیلم برای ساخت لوکیشن این مجموعه، یک روستای واقعی در شهر کوچک 

»ماتاماتا« در نیوزیلند شمالی ساخت. او با جست وجوی هوایی، مزرعه  »الکساندر« را پیدا کرد که اطرافش 
کامال دست  نخورده بود و هیچ نشانه ای از برق، ســاختمان و حتی جاده  در آن وجود نداشت. به این ترتیب او 

می توانســت به دور از فناوری های امروزی، دنیای فانتزی مدنظرش را بسازد. جکسون برای این کار با کمک 
ارتش نیوزیلند و تجهیزات سنگین حدود ۱.۵کیلومتر جاده ایجاد کرد و 37 سوراخ )همان خانه  هابیتی( به همراه 

باغ ها و پرچین ها، یک آسیاب و پل قوسی ساخت. امروزه این روستا شهرتش را مدیون فیلم ارباب حلقه هاست و 
هر سال تعداد بسیاری از گردشــگران و طرفداران این فیلم ها به آن سر می زنند. مهمانخانه »اژدهای سبز« هم که 

در فیلم ها به نمایش درآمد، امروزه به مکان مناسبی برای گردشگران  تبدیل شده  است. بازدیدکنندگان می توانند 
از طریق تورهای مختلف به گشــت وگذار در این منطقه بپردازند و راهنماهای تور برای شــان توضیح می دهند که هر 

بخش از فیلم در کدام قسمت مزرعه فیلم برداری شده ا ست. بازدید کننده ها می توانند با ورود به خانه آدم کوتوله ها محل 
زندگی هابیت های این سری فیلم ها را از نزدیک ببینند. پس از پایان 

تور از گردشــگران با یک وعده ناهار به سبک هابیت ها پذیرایی خواهد 
شد تا هرچه بیشــتر در دنیای کتاب ها و فیلم ها غرق شوند. همچنین به 

گردشگران بسته های جالبی پیشنهاد می شود که می توانند با دریافت آن 
برای مراسم عروسی یا جشن تولدشــان برنامه ریزی کنند؛ مثال می توانند 

شبیه یک هابیت یا ِالف لباس بپوشــند و در فضای معین جشن شان را برگزار 
کنند.
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اندراحواالت  سفرنامه

سفر به لوکیشن »ارباب حلقه ها« 
فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

حال اون غریق نجات کنار استخر مسابقات 

املپیک رو دارم که ابید بیکار یه جا بشینه ات 

اگر یــی از رشکت کننده های ســطح ابالی 

املپیک غرق شد، نجاتش بده .

     
مهسا فارسی  | روزنامه نگار

در »خودت بساز« های قبلی تا حاال چند ترفند ساده برای درست کردن تابلوهای نقاشی 
خالقانه یاد گرفته اید مثل نقاشــی با نخ و رنگ. این هفته هم با ترفند دیگــری در زمینه رنگ آمیزی و 
خلق تابلویی خاص آشنا خواهید شد. همان طور که در تصاویر می بینید شما تنها با داشتن نوار چسب 

می توانید طرح های زیبایی روی تابلو نقاشی کنید. چطور؟ ادامه مطلب را دنبال کنید.

شاگرد زرنگ 

چیزهایی که منی دوین! 

خودت بساز 

مسابقه »کتاب خوانی پویا« به  همت انتشارات رفقا سالم!

»امیر کبیر« و شبکه های تلویزیونی نهال و پویا برای بچه ها و  

نوجوون ها ترتیب داده شده. محور مسابقه مجموعه »کتاب های خوب 

برای بچه های خوب« نوشته آقای »مهدی آذریزدی« دوست داشتنیه. اگه براتون 

جالبه و این کتاب ها رو نخوندین، همین  روزها برای خریدش اقدام کنین که 

تا دوازدهم مهر فرصت دارین تو مسابقه شرکت کنین و به سواالت 

جواب بدین. برای اطالعات بیشتر به سایت »ایکنا« سر بزنین.
تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

خالقیت با نوارچسب نگاتیو 

در فرایند فتوسنتز، گیاهان نوری ساطع می کنند 
که با چشم انسان قابل دیدن نیست

تا قرن هجدهم اسمی برای رنگ نارنجی وجود 
نداشت

در قرن نوزدهم فلفل سیاه آن  قدر با ارزش بود که 
در معامالت از آن استفاده می شد

بالتازار

  
سمیه احمدیان  | روزنامه نگار

این  روزها حتما در اخبار از رویداد های فاجعه باری مثل سیل، خشکسالی 
و آتش سوزی جنگل ها در نقاط مختلف جهان زیاد شنیده اید. این رویداد ها تا حد زیادی 
به تغییرات اقلیمــی مربوط می شــود؛ یعنی تغییر در نــوع آب وهوای زمیــن طی چندین 
ســال. ســیاره ای که ما روی آن زندگی می کنیم، باید دمای مطلوب خــود را حفظ کند تا 
تمام موجودات زنده بتوانند به خوبی در آن زندگی کنند. این دما وابسته به تعادل است. 
وقتی گرمای خورشــید به زمین می رسد و باعث گرم شدن 
آن می شود، مقداری از این گرما به فضا برمی گردد 
تا زمیــن بی انــدازه گــرم نشــود. حاال وقتــی این 
تعادل از بین برود، ما با پدیده  تغییرات 
اقلیمی روبــه رو می شــویم. اقلیم 
زمین مثل ســاعتی عمل می کند 
که ما می توانیم بفهمیم چه 
موقع چــه محصوالت 

کشــاورزی را پرورش بدهیم، حیوانــات می فهمند چه موقــع غذا بیابنــد، جفت گیری یا 
مهاجرت کنند. وقتی این ساعت تغییر می کند، شــاهد هوای سرد، بارندگی های شدید 
و گرمای غیرعادی در زمان های اشتباهی از ســال می شویم. حتما از خودتان می پرسید 
چه چیــزی باعث می شــود این تعــادل به  هــم بخورد! در جــو زمیــن باید میــزان کافی از 
گازهای گلخانه ای وجود داشته  باشد تا زمین دمای مطلوب خود را حفظ کند اما از اوایل 
قرن هجدهم وقتی ما شــروع به ســاختن چیزهای بیشــتر کردیم؛ مثال بــرای تولید برق، 
زغال سنگ بیشتری سوزاندیم، برای استفاده از هواپیما و خودروها نفت بیشتری مصرف 
کردیم، درختان زیادی را قطع و زباله های فراوانی تولید کردیم، باعث افزایش بی اندازه  
گازهای گلخانه ای شدیم. از آن جایی که این گازها گرما را در جو زمین نگه می دارد، ما با 
گرمایش جهانی روبه رو هســتیم که ســبب رخ دادن فجایعی مثل خشکسالی و آب شدن 
یخچال های قطبی، سیل و... می شود. برای حل این مسئله  بزرگ دانشمندان تغییرات 
اقلیمی تالش های زیــادی کرده اند و شــاید ما هم بتوانیــم با راه  حل های ســاده ای مثل 
کاشتن بیشتر گیاهان، کم کردن مصرف برق و استفاده از دوچرخه به جای وسایل نقلیه 

قدم های مهمی برای نجات سیاره  مان برداریم.

National Geographic :منبع

  تکرار در تکرار
زاویه دید مهم ترین دارایی یک عکاس است. فرقی نمی کند چه ابزاری در اختیار دارید یا 
چقدر دوره عکاسی دیده اید. اگر زاویه دید خودتان را پیدا کنید، دو- هیچ از دیگران جلو 
هستید. وقتی در برابر یک سوژه گیج وگم فقط شات می  زنید، یعنی تحت تأثیر دلیل ناکافی  
قرار گرفته اید. ممکن است آن ســوژه واقعا یک شاهکار باشــد ولی احتماال ثبت خوبی از 
آن نخواهید داشــت. مگر این که شانس یارتان باشــد که در این صورت هم تضمینی برای 
تکرار شدنش وجود ندارد. پس بهتر اســت به  جای بخت آزمایی، چند دقیقه جلوی سوژه 
تأمل کنید. از خودتان بپرسید چه چیزی شما را به فکر ثبت عکس انداخته  است؟ گاهی 
فقط جماعت دوربین  به  دست اطراف سوژه، محرک عکاسی هستند. یک عکاس حرفه ای 
اما معمــوال تحت تأثیر دیگران قــرار نمی گیرد. او متکــی به زاویه دید خودش اســت که از 
اندیشه اش سرچشمه می گیرد. اگر چندین عکاس را در برابر سوژه ای یکسان قرار بدهید، 
احتماال نتیجه عکس هیچ کدام شان مشابه دیگری نیست. یک عکاس مستند در کشتارگاه 
همه چیز را همان  طور می بیند که هســت. عکس هــای دوربین اش احتمــاال قصابانی را 
نمایش می دهد که در حال شــقه کردن گوشــت هســتند. کســی که نگاه شــاعرانه ای به 
اطرافش دارد برداشت اش از محیط این نیســت. او احتماال نگاه لطیفی از خون ماسیده 
 شده در کشتارگاه و حیوان های بی جان آن ارائه می دهد. فردیت هر عکاِس تأثیرگذاری، 

شبیه لباس تن سوژه اش می شود به طوری که با کمی شناخت به مرور می توانید تشخیص 
بدهید که عکاس یک عکس چه کسی است.

  مرور عکس
برای تمرین شــروع به عکس دیدن کنید. در برابر هر عکس از خودتان بپرســید چه چیزی 
می بینید؟ کدام قسمت عکس به  نظرتان جذاب شده و کجا آن طور که باید درنیامده  است؟ 
اگر شــما قرار بــود آن عکس را بگیریــد، چگونه ثبتــش می کردید؟ وقتی با عکســی مواجه 
می شوید که زود از آن می گذرید، برگردید و به روند سوال  و جواب تان ادامه بدهید. از خودتان 
بپرسید چرا این عکس به  نظرتان کسل  کننده است. شاید شبیه آن را صدجای دیگر دیده اید 
که چشم تان حاضر به تحمل آن نیست. هرچه عکس های بیشــتری ببینید، بیشتر متوجه 
می شوید که تا عکسی زاویه دید منحصر به  فرد و درستی از سوژه ارائه ندهد، میخکوب تان 
نمی کند. تمرین دوم مرور عکس های تکراری خودتان است. یکی یکی و با دقت نگاه شان 
کنید. سعی کنید به  یاد بیاورید که موقع ثبت شان به چه چیزی فکر می کردید. بعد از بین شان 
بهترین قاب را انتخاب کنید. در عکس ها ریز شوید و ببینید چه تفاوتی باعث شده  است که آن 
قاب به نظرتان بهترین باشد. شاید هم هیچ کدام شان راضی تان نکند. از خودتان بپرسید اگر 

دوباره شانس مواجه شدن با سوژه را داشتید، این  بار چطور ثبتش می کردید؟

 زندگی سالم
 چهارشنبه

 ۱3 مرداد   ۱۴۰۰    
 شماره 1944

 معلم خبر داد که فردا امتحان علوم داریم. از آن  جایی  که شاگرد زرنگ مدرسه مان بنده بودم، لطف بچه  ها 
ناگهان بر سرم سرازیر شد. یکی برایم تنقالت خرید، یکی بستنی. دیگری که هیچ ربطی به   هم نداشتیم، 
به  طرزی مرموز با من تریپ رفاقت برداشت و کسانی هم که با هم قهر کرده   بودیم، آمدند آشتی! آخر این  بار 
ماجرا جدی شــده   و معلم اخطار داده   بود که نمرات زیر ۱۴ را می  فرســتد دفتر تا اولیای  شــان را بیاورند 
مدرسه. روز موعود فرارســید و از قضا برای آن امتحان نتوانســتم خوب درس بخوانم. وقتی معلم برگه  را 
گذاشــت روی میز، انگار با موجودی ناشناخته مواجه شدم. هرچه به ســوال  ها نگاه می  کردم، هیچ   چیز 
حالی  ام نمی  شد. از آن  طرف بچه  ها هم حمله کرده  بودند؛ یکی برگه به  طرفم پرت می  کرد، یکی خودکار. 
حتی جامدادی هم به سمتم پرتاب شد که تقلب  ها را زودتر برسانم. من هم که دست کمی از آن  ها نداشتم، 
نمی دانستم چطور واقعیت را به آن ها بگویم. نیم ساعتی از امتحان گذشت و همه به جای این که سرشان 
رو به برگه باشد، به من نگاه می  کردند. نمی  شد بیشتر از این منتظرشان گذاشت، پس روی برگه امتحان 
که مثل اولش سفید و تمیز بود، با خط درشت نوشتم »درس نخوندم« و برگه را نشان  شان دادم. زمزمه  های 
زیرلبی از دور و نزدیک می  شنیدم؛ »مگه زنگ آخر نیاد«، »بســتنی منو می  خوری، هااااا؟«. امتحان تمام 

شد و من ماندم و 23 دانش  آموز زخم   خورده. بقیه اش را خودتان بهتر می  دانید.

چرا  به تازگی اخبار زیادی درباره وقوع سیل در جهان می شنویم؟ 

اصول یک »شاِت« خوب 
مرجان دهقان | عکاس  

گالــری دوربیــن را بــاز و هــر چــه عکس هــا را رد می کنیــد بــه عکــس بعد 
نمی رســید! آن قدر از یک قــاب عکس مشــابه و تکــراری گرفتید که حوصله تان ســر 
می رود. اگر بخواهید همه  شــات های تکراری تان را ببینیــد، حتما خواب تان می برد. 
حتی حوصله ندارید از بین شــان یکی را انتخاب کنید که بهتر شده  است. با یک نگاه 
کلی بــه مجموعه عکس های تــان می فهمید ایــن کار را زیــاد تکرار کرده ایــد. حافظه 
دوربین تان پر شده  است از عکس هایی که بیشترشــان دور ریختنی هستند. معموال 
هم انگیزه و انرژی سروســامان دادن به آن ها را ندارید. آرشــیو هر عکاس به او نشــان 
می دهد که چقدر در کارش حرفه ای شــده  اســت. وقتی یاد بگیرید با کمترین  شــات 

بهترین قاب را ثبت کنید، قدم بزرگی به سمت حرفه ای شدن برداشته اید.
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  همــه آن چه نیــاز داریــد: تخته 
به عنوان بوم یا تابلو، دو یا ســه رنگ 

مایع، نوار چسب باریک و قلم مو 

جالــب اســت بدانید وجه اشــتراک 
رنگ آمیزی با این ترفنــد و این مدل 
تابلوهــا در ایجــاد خطــوط صــاف و 
یکدست و نداشتن خطوط منحنی 
 شکل است چراکه شما با قرار دادن 
نوارچســب روی کار و پهــن کــردن 
بــرای  آن، تنهــا مســیری خطــی 
رنگ آمیزی تــان ایجــاد کرده ایــد. 
پس اگر به داشــتن نقاشــی هایی  به 
این ســبک عالقه داریــد، ایــن ایده 
را اجــرا کنیــد و از زیبایــی اش روی 
دیوار اتاق تان لــذت ببرید. به عنوان 
مثال ببینید کــه طرح کوه هــا با این 
ترفند چقــدر زیبا و خــاص و در عین 

حال ساده، روی تابلو کشیده شده  
اســت. ابتــدا رنــگ زمینــه را روی 
تابلــو یــا تخته تــان ایجاد و ســپس 
هر طرحــی را کــه در ذهــن دارید، 
خیلی باحوصلــه و خالقیــت روی 
آن به کمک نوار چســب ها ترســیم 
کنید. دقت کنید که هرچه چسب 
را محکم تر بچســبانید و هواگیری 
کنید، موقع رنگ آمیزی، رنگ به زیر 
چسب ها نفوذ نمی کند و درنتیجه 
کار تمیزتری خواهید داشت. پس 
از چسب زدن، رنگ دیگری بردارید 
و جاهای خالــی از چســب را رنگ 
آمیــزی کنیــد. در پایان چســب را 
برداریــد. ببینم چه طرحــی را قرار 
است با این ترفند اجرا کنید؟ با کمی 
جســت و جو، طراحی های مثلثی 
و مورب بسیار زیادی پیدا خواهید 
کرد که با آن ها می توانید یک تابلوی 

هنری انتزاعی خلق کنید. 
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 توکيو آخرین ایستگاه کاپيتان

همه از یزدانى طال مى خواهند
محمدعلى گرایى چهارم شد

یاد و خاطره المپیک لندن در توکیو
والیبالیست ها فردا در ایران 

یـورش به رکـورد  ریـو
تالش مردانه هاشمى؛ جنگ تا حد مرگ 

آغاز اردو� تيم مل� از اواخر مرداد و وضعيت مبهم باقر�

اسکوچيچ به دنبال بازى 
تدارکاتی براى یوزها 

دراگان اســ�وچيچ بــا اتمام مامور�ــت خود در 
خــرداد و حضــور چنــد هفتــه ا� در �رواســ� 
برا� ســپر� �ــردن دوران مرخصــ�، ا�نون 
به تهران برگشــته و مشــغول برنامه ر�ز� برا� 
تيم مل� اســت. او به  دنبال حضــور پرقدرت با 
ا�ــران در انتخابــ� جام جهان� اســت تا ضمن 
رســاندن ا�ــران بــه جام جهان� قطــر ٢٠٢٢، 
برا� نخســتين  بار حضور در چنيــن رو�داد� 
را تجربــه �نــد. ســرمرب� �ــروات تيــم مل� و 
دســتيارانش در روزها� و هفته ها� گذشــته 
آخر�ن باز� ها� ليگ برتر را تماشا �ردند و با 
تعطيل� مسابقات، آخر�ن برداشــت خود را از 
باز��نان داخل� انجام داده اند. اگر چه هنوز ٣ 
تيم ليگ برتر� در مسابقات جام  حذف� حضور 
دارنــد ولــ� به طــور �ل� ٣ د�ــدار بــرا� پا�ان 
�افتن فصل جار� باق�   مانده است. اس�وچيچ 
و دســتياران داخل� و خارجــ� او با�د ط� ٢٠ 
روز آ�نــده فهرســت نها�ــ� باز��نــان مدنظــر 
خــود برا� حضــور در اردو� شــهر�ور را اعالم 
�ننــد. در واقع با توجه بــه تعطيل� ليگ ا�ران، 
اســ�وچيچ در روزهــا� آ�نــده فقــط م� تواند 
شــاهد عمل�ــرد برخــ� از لژ�ونرها� شــاغل 
در ليگ روســيه و بلژ�S باشــد �ه به طور قطع 
اگر مشــ�ل� وجود نداشته باشــد، به تيم  مل� 
هم دعوت خواهند شــد. تيم مل� برا� حضور 
برگــزار�  نيازمنــد  جام جهانــ�  انتخابــ�  در 
اردو و بــاز� تدار�ات� اســت. احتمــاال اردو� 
ا�ــران در تهــران برگــزار خواهد شــد و به علت 
محدود�ت ها� مربوط به شيوع و�روس �رونا، 
سفر خارج� منتف� خواهد شد ول� اس�وچيچ 
 S� از مســئوالن فدراســيون فوتبال برگزار�
د�دار تدار�ات� را مطالبه �رده است. سرمرب� 
تيم مل� �ه در گذشته و در مرحله دوم انتخاب� 
جام جهان� به گفته رئيس فدراســيون فوتبال 
قيد بــاز� تدار�ات� را زده بــود، ا�ن بار قبل از 
د�ــدار با ســور�ه و عراق �S بــاز� تدار�ات� را 

مدنظر قــرارداده ول� هنوز مشــخص نيســت 
بــرا� د�دار با ٢ تيم عرب� منطقه �ه هميشــه 
با دردســرها�� همراه بودند، چه حر�ف� را در 

نظر گرفته است.
 برگزار� اردو از اواخر مرداد

با توجــه به اهميت باز� ها� پيش رو، تيم مل� 
قصــد دارد اردو� خــود را از اواخر مرداد و �ا از 
��م شــهر�ور در تهــران برگزار �نــد. برا� ا�ن 
اردو خيال اســ�وچيچ راحت تر اســت، چرا �ه 
مل� پوشان در اردو� قبل� وا�سينه شده اند و 
احتمال ابتال به �رونا �متر است. ول� همانند 
اردوهــا� گذشــته باز��نــان داخلــ� �ــه در 
تعطيالت به ســر م� برند، زودتر از لژ�ونرها به 
تيم مل� ملحق خواهند شــد. اس�وچيچ سع� 
دارد برخــ� از خال  ها� تيمــش از جمله در فاز 
دفاع� را به توجه به مصدوميت پورعل� گنج�، 
عــارف غالمــ�، �مــال �امياب� نيــا و ... حل و 
فصل �ند تــا جلو� رقيبان قدرتمند آســيا�� 
دچار مش�ل نشود. اس�وچيچ خواستار ادامه 
همــ�ار� بــا دســتيارها� داخلــ� و خارج� 
خود شــده �ه ��� از ا�ن گز�نه ها �ر�م باقر� 
اســت �ــه در اردو� بحر�ن هم به طــور موقت 
همــراه با �اروان ا�ران به ا�ن �شــور رفت ول� 
باقــر� بــا پرســپوليس قــرارداد دارد و بــرا� 
قطع� شد هم�ار� با تيم مل� با�د از �ادرفن� 
پرســپوليس خارج شود تا مصوبه هيئت رئيسه 
فدراســيون فوتبــال بــرا� مربيــان مل� نقض 
نشــود. با ا�ن حال هنوز ادامه هم�ار� باقر� 
بــا تيم مل� مشــخص نيســت و با�د د�ــد او در 
٢ باز� حســاس با ســور�ه و عــراق هم ا�ن تيم 
را همراهــ� خواهــد �ــرد �ا خير. تيــم مل� در 
�ازدهم و شانزدهم شهر�ور به ترتيب با سور�ه و 
عراق د�دار خواهد �رد �ه هنوز محل برگزار� 
ا�ــن باز� ها مشــخص نشــده اما به طــور قطع 
عــراق در خارج از خاc خــود از ا�ران ميزبان� 

خواهد �رد.

از همان مبارزه اول ستاره بود و اگر 
پا� فينال با سد مستح�م� چون 
 Sآرتور ال�سانيان، قهرمان ارمن� جهان و المپي
سرشاخ نم�  شد و پشــت بندش در �S رقابت پر 
ابهــام دســت آخر ٤- �ــS ش�ســت نم�  خورد، 
چه بســا االن رو� ســ�و� قهرمان� ا�ستاده بود؛ 
مدال� �ه رســول جز�ن� مرب� تيم مل� �شــت� 
فرنگ� از ماه ها پيش در ذهنش برا�  هاد� �نار 
بــود. هرچنــد �ــه در ذهــن جز�نــ�  گذاشــته 
شا�ســته   ،Sالمپيــ مــدال  خوش رنگ تر�ــن 
درخشش رو� سينه سارو� بود اما پسر باغيرت 
�شــت� ا�ــران، در اوليــن تجربــه حضــورش در 
المپيS، برنز� شد تا اولين چراغ را برا� �شت� 
ا�ران روشن �ند. ا�ن مدال در حال� به دست آمد 
�ه دســت امين ميــرزازاده و محمدعل� گرا�� از 
رســيدن به س�و� المپيS �وتاه مانده و سارو� 
آخر�ن تير تر�ش آقا� خاص بود برا� ش�ســتن 
طلســم ١٠ روزه ب� مدال� �اروان ا�ــران و البته 
�شت� فرنگ� �شورمان آن هم بعد از برگزار� ٢ 
روز مســابقه در تو�يو. ا�ن گونه بود �ه او در د�دار 

آرو�  مقابــل  �يلوگــرم   ٩٧ وزن  رده بنــد� 
ساووال�نن قهرمان ز�ر ٢٣ سال جهان ٢٠١٩ از 
فنالند به رو� تشS رفت و با ارائه �S �شت� ز�با 
و هوشــمندانه، درنها�ت با نتيجــه قاطع ٩- ٢ به 
پيروز� رســيد و ا�ران را صاحب اولين مدال برنز 
در المپيS تو�يو �رد. او �ه صددرصد توانش را 
گذاشــته بود تا سدشــ�ن ب� مدال� ها� �شت� 
باشد، بعد از ا�ن �شت� ز�با و نفس گير خودش را 
رو� شانه ها� رسول جز�ن� پرتاب �رد تا ��� از 
صحنه هــا� ز�با� المپيS رقم بخــورد. جز�ن� 
درحال� �ه ز�ر ماســS لبخند پيروزمندانه ا� به 
لــب داشــت، شــاگردش  را قلمدوش گرفــت و از 
سالن �شت� خارج �رد تا ا�ن شاد� پس از گل به 
ســبS �شت�، ســوژه رسانه ها شــود. جز�ن� در 
وا�نــش به جشــن �وچS دونفره اش با ســارو� 
مقابل چشــم ميليون ها بيننده از سراســر دنيا به 
خراسان گفت: «ا�ن شاد� خاص در وهله اول به 
خاطــر برازندگــ� ا�ن جــوان بــود. هرچند همه 
د�د�د �ه سارو� از جان ما�ه گذاشت و واقعا د�گر 
رمق� نداشــت �ه راه بــرود.» البتــه جز�ن� حق 

ســارو� را خيل� بيشتر از ا�ن ها م� دانست: «در 
ذهنم برا� سارو� مدال طال �نار گذاشته بودم و 
معتقدم حقش طال� المپيS بود.» ســارو� اما 
بعد از �ســب مدال برنز المپيS تا�يد �رد برا� 
�ســب طال راه� تو�يو شــده بود: «خداراشــ�ر 
توانســتم مدال برنز بگيرم، هرچنــد �ه من برا� 
�ســب مدال طال بــه ا�ن مســابقات آمــده بودم. 
دوست داشــتم دســت پر به ا�ران برگردم، تش�ر 
م� �نم از همه مردم �شــورم �ه در ا�ن شــرا�ط 
سخت مرا دعا �ردند و اميدوارم با ا�ن مدال برنز 
دل مــردم �شــورم را شــاد �رده باشــم.» گفتن� 
است سارو� درحال� دومين مدال �اروان ا�ران 
در المپيS را به نام خود ثبت �رد �ه پيش تر جواد 
فروغــ� در تيرانــداز� ا�ــران را صاحــب مــدال 
خوش رنگ طال �رده بود. با برنز سارو� اما ا�ران 
از رتبه ٥٣ جدول رده بند� به رتبه چهل و هشتم 
صعود �رد و در �نار �شورها� بالروس، استون�، 
فيج� و ازب�ستان قرار گرفت. ا�ران قطعا امروز با 
�سب مدال توسط محمدرضا گرا�� جا�گاه خود 

را بهبود خواهد بخشيد.

مر حلــه  برگــزار�  بــا  امشــب   
نيمه نها�� رقابت ها� جام حذف� 
چهره دو فيناليست ا�ن دوره از رقابت ها مشخص 
تيمــ� �ــه ١٧  مرداد مــاه در  خواهــد شــد؛ ٢ 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان با�د رو در رو� هم 
قــرار بگيرند تــا درنها�ــت قهرمــان ا�ــن دوره از 
رقابت ها مشــخص شــود. بيــن ٤  تيــم حاضر در 
نيمه نها�� جام حذف� بعد از صعود ملوان دسته 
اول� به نيمه نها��، ٢ تيم سابقه قهرمان� در ا�ن 
مسابقات را دارند. در ا�ن مسابقات، استقالل با 
٧ قهرمان� پر افتخارتر�ن تيم ا�ن رقابت هاست، 
استقالل در صورت قهرمان� در ا�ن مسابقات به 
ر�ورد ٨ قهرمان� در جام حذف� خواهد رســيد. 
در مســابقات جام  حذفــ� ملــوان هــم ســابقه ٧ 
حضور در فينال را دارد، ملوان در ا�ن مســابقات 
٣ بار قهرمان  و ٤ بار هم در فينال بازنده شده �ه 
٣ بــار آن برابر پرســپوليس بوده . فــوالد �ه ٢ بار 
قهرمان ليگ برتر شــده، هيچ وقت به فينال جام 
حذف� نرسيده ، عقبه آن ها �عن� تيم جنوب اهواز 
�ه خيل� هــا تصور دارنــد فوالد جانشــين آن ها 
شــده ، �S بار به فينال جام حذف� رسيد ول� با 

ش�ست برابر سا�پا از رسيدن به عنوان قهرمان� 
مسابقات بازماند. در واقع فوالد خوزستان، تيم� 
اســت �ه تشــ�يل شــد و از باز��نان تيم فوتبال 
جنوب اهواز هم بهره برد اما نه جانشــين جنوب 
شــد و نه امتيازش را خر�د، بل�ــه خودش در ا�ن 
مســابقات صاحــب ســهميه ليــگ برتر� شــد. 
در  حاضــر  تيــم  د�گــر  هــم  گل گهر ســيرجان 
نيمه نها�� جام حذف� است، تيم� �ه سال ها در 
ليگ دسته اول حضور داشته و در ٢ سال اخير به 
ليگ برتر رســيده  و حاال با صعــود به نيمه نها�� 
جام حذف� چشم به باالتر�ن افتخار تار�خ عمرش 

�عن� رسيدن به فينال جام حذف� دارد.
 تقابل فرهاد و قلعه باز هم در جام حذف�

امشــب ســاعت ١٩:٣٠، اســتقالل در حالــ� 
ميزبان گل گهر است �ه فرهاد مجيد� خاطرات 
خوب� از تقابل با قلعه نو�� در ا�ن رقابت ها دارد. 
سال گذشته در همين مرحله فرهاد با استقالل 
بــه مصاف ســپاهان� رفت �ه قلعه نو�ــ� را رو� 
نيم�ت داشــت و در آن باز� اســتقالل توانست 
با ش�ست ســپاهان به فينال برسد. حاال فرهاد 
بــه دنبال دومين بــرد خود مقابــل قلعه نو�� در 

جام حذف� اســت. اســتقالل در شــرا�ط� با�د 
در مرحلــه نيمه نها�ــ� جام حذفــ� بــه مصــاف 
گل گهر برود �ه ا�ن تيم شــرا�ط بســيار سخت� 
را برا� حضور در ا�ن مرحله پشت  ســر گذاشــته 
اســت. اســتقالل تا قبــل از ا�ن مرحله بــا ٣ تيم 
ليــگ برتــر� پيــ�ان، ذوب آهــن و پرســپوليس 
بــاز� �رده �ه البته هر ٣ بــاز� در تهران بوده . 
مسلما اســتقالل� ها د وســت ندارند بعد از ط� 
�ردن ا�ن مســير سخت در آســتانه فينال قافيه 
را ببازنــد. در ســو� مقابــل گل گهــر در مرحله 
اول مــس ليگ ��ــ� را ش�ســت داد، در مرحله 
دوم موفق شــد پارس جم ليگ ��� را ش�ســت 
بدهــد و در دور ســوم هم آلومينيوم را ش�ســت 
داد و به مرحله نيمه نها�� رسيد. در باز� امشب 
اســتقالل �S غا�ب بزرگ هم خواهد داشــت. 
فرشــيد اســماعيل� در جر�ان تمر�ن در ابتدا� 
هفته مصدوميت شد و ا�ن باز��ن د�دار تيمش 

با گل گهر را از دست داد.
 برنامه نيمه نها&� جام حرف�

 استقالل-گل گهر؛ ساعت ١٩:٣٠
 فوالد-ملوان؛ ساعت ٢١:٠٠

اسکوچيچ به دنبال بازى تدارکاتی براى یوزها  روشنی چشم کشتی از برق اولين برنز المپيک 

نبرد دوباره فرهاد و امير در نيمه نهایی جام حذفی

آغاز اردو� تيم مل� از اواخر مرداد و وضعيت مبهم باقر� از صعود ٥ پله ا� ا&ران تا جشن مدال به سب* جز&ن�

رونما&� از فيناليست ها� جام حذف� در تهران و اهواز

پایان همکارى پرسپوليس با کارگزار
ابراهيم شــ�ور�، معــاون اجرا�� باشــگاه 
پرســپوليس در برنامــه فوتبــال برتــر درباره 
آخر�ــن وضعيت �ارگزار ا�ن باشــگاه اظهار 
داشت: «قرارداد ما ٣ ســاله بود اما در پا�ان 
هر فصل ورزش� با�د دو طرف با هم صحبت 
�نند تا به توافق برسند. سميع� �ار گروه� 
را با حضور خودش و معاونان باشگاه تش�يل 
داد تــا نقــاط ضعz و قــوت قــرارداد را طبق 
تخصــص خــود و �ار �ارشناســ� بررســ� 
 zنند.» و� افزود: «ما بند به بند نقاط ضع�
و قــوت ا�ــن قــرارداد را اســتخراج �رد�ــم و 
پيشــنهاد آن ها را هم خواســتيم اما �ارگزار 
پيشــنهاد� داد �ــه برا� مــا تعجب برانگيز 
بــود. شــا�د �متــر از ٥٠ درصد مبلغ ســال 
گذشته را به ما پيشنهاد داد �ه ف�ر م� �نم 
با ا�ن  شرا�ط قطعا هم�ار� مان را با �ارگزار 
ادامه نم� دهيم و از هم جدا م� شو�م. البته 
نم� خواهــم از �لمــه فســخ �ا چيــز د�گر� 

استفاده �نم.» 

قلعه نویی: به گل گهر ظلم شده! 
اميــر قلعه نو�ــ� ســرمرب� گل گهــر پيــش از 
د�دار نيمه نها�� جام حذف� مقابل استقالل 
گفــت: «قبل از هر چيز �ــS خواهش از مردم 
دارم �ــه مراقب ســالمت� خود باشــند. ما در 
ا�ن روز ها اصال شــرا�ط خوبــ� ندار�م و همه 
با�د از خودشــان مواظبت �نند.» و� افزود: 
«اســتقالل تيم بزرگــ� اســت و در باز� ها� 
گذشته عمل�رد خوب� داشته است. گل گهر 
امســال بــا وجــود مشــ�الت و همــه فــراز و 
نشيب ها�� �ه داشت  و البته با ظلم ها�� �ه 
به ما شــد و بدشانســ� آورد، جا�گاه خوب� را 
در ليگ �سب �رد.» سرمرب� گل گهر تصر�ح 
�رد: «البته شرا�ط جام حذف� فرق م� �ند. 
خيل� مسائل در آن دخيل هستند و اميدوار�م 
فقط و فقط مسائل تا�تي�� تعيين �ننده ا�ن 
د�دار باشد. باز� ها� استقالل و گل گهر در 
ا�ــن چند وقــت خيل� خوب بوده و هر �ســ� 
باز� هــا� گل گهر را د�ده، جــدا� از نتيجه، 
لــذت برده اســت. بردن و باختــن �S بحث و 
�يفيت �S بحث د�گر است، هر چند لياقت 
مــا بيشــتر از ا�ن بــود. آن ها�� �ه بــه ما ظلم 
�ردنــد و هدفشــان اميــر قلعه نو�ــ� بــود، به 
�S شهرســتان ٣٠٠ هزار نفر� �ه در سال 
دوم حضــور در ليــگ برتر بود، ضربــه زدند.» 
قلعه نو�� در مورد ا�ن �ه بــا توجه به اتفاقات� 
�ه بــرا� ا�ن تيم افتاده، نگــران داور� باز� 
نيســت، عنوان �ــرد: «ما فقط حرفمــان ا�ن 

است �ه در زمين عدالت باشد. »

 از صعود ٥ پله ا� ا&ران 
تا جشن مدال به سب* جز&ن�

VAR مکاتبه فدراسيون فوتبال با شرکت هاى مورد تایيد فيفا براى
نشســت  �ارگروه  VAR    (سيســتم �مS داور  و�د�و��) با حضور مشــاور فناور� اطالعات، روســا� 
دپارتمان هــا� بين الملــل، روابــط عمومــ�، حقوقــ�، مالــ�، سرپرســت �ميتــه مســابقات، دبير 
�ميســيون معامالت، مســئول آموزش داوران، نما�نده دپارتمان بازار�اب� و �ارشناس فن� برگزار 
شــد. در ا�ن نشســت جدول معيارها� مقا�ســه ت�نولوژ� ها� مختلVAR z ارائه و برا� بررســ� 
بيشــتر در اختيار اعضا قرار داده شــد. تعداد تقر�ب داوران، ورزشــگاه  ها و باز� ها� تحت پوشــش 
 zدر فصــل اول اســتفاده از آن توســط دپارتمــان داور� و �ميتــه مســابقات ارائه شــد. وظا� VAR
نقش ها� مختلz در تيم پروژه براســاس الزامات فيفا به اعضا ابالغ شــد. �S بازه ٢ هفته   ا� برا� 

م�اتبه با شر�ت ها� مورد تا�يد فيفا جهت ارائه VAR و جمع آور� اطالعات مرتبط تعيين شد.

نبرد دوباره فرهاد و امير
 در نيمه نهایی جام حذفی

رونما&� از فيناليست ها� جام حذف� در تهران و اهواز

زمان انتقام پلنگ ایرانى از تیلور آمریکایى فرا رسید 

بازگشت امید به کاروان ایران با فینالیست شدن گرایى
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 طرح استعدادیابی رایگان فوتبال در استان
بــا رونما�ــ� از ســامانه اســتعداد�اب� باز��نــان رده ســن� 
١٤ تا ١٩ ســال توســط فدراســيون فوتبــال، اســتعداد�اب� 
فوتبال خراســان رضو) با بهره  گير) از تجــارب و دانش تيم 
اســتعداد�اب� مجــرب وارد فــاز جد�ــد) خواهــد شــد. دبير 
هيئــت فوتبــال اســتان در ا�ــن باره گفــت: «اســتعداد�اب� و 
توســعه فوتبال پا�ه به طــور خاص در شهرســتان ها و مناطق 
حاشــيه شــهر مشــهد همــواره از دغدغه هــا) ما بــوده ;ه در 
رده ١٢ تــا ١٩ در قالــب برنامه هــا) اســتعداد�اب� مختص 
حاشــيه شــهر و مناطــق هفتگانه اســتان پيش رفته اســت.» 
محســن حيدر) افزود:  «اجرا) ا�ن طرح بــرا) اولين بار در 
فوتبال ا�ران انجام خواهد شد و تمام� استعدادها) فوتبال 
در اقصــ� نقــاط ;شــور به صــورت مســتقيم و بدون واســطه 
م� توانند در فرآ�ند اســتعداد�اب� تيم ها) مل� پا�ه شــر;ت 

و خود را به فوتبال ;شور معرف� ;نند.»

رحمتی: به قولی که به پدیده  دادم، عمل کردم

ســرمرب� تيم فوتبــال پد�ده گفــت: «از آزمون ســرمربيگر) 
ســربلند خارج شــدم و توانســتم به قول� ;ه برا) ;سب رتبه 
تV رقمــ� به باشــگاه پد�ــده داده بودم، عمل ;نــم.» مهد) 
رحمت� با اشــاره بــه اولين فصل تجربــه مربيگر) اش گفت: 
«مشــ�الت ز�اد) داشــتيم اما خوشــحالم ;ه در اولين سال 
مربيگر) با وجود همه مشــ�الت باز��نان و هم�اران خوب� 
پيدا ;ردم. در برهه ا) شا�د آب معدن� نداشتيم اما هم�اران 
و باز��نــان خوبم با تمــام وجود برا) من بــاز) ;ردند.» و) 
خاطرنشــان ;ــرد: «شــرا�ط بــرا) ســال بعد ســخت و گنگ 
است. امسال وقت آنچنان� نداشتم ;ه رو) بحث فن� تمر;ز 
;نم. بيشــتر ;ار مد�ر�ت� بود اما برا) ســال بعــد با�د زودتر 
شــرا�ط را مشــخص ;نم. اميدوارم مســئوالن اســتان زودتر 
ت�ليــ^ مال�يت را مشــخص ;نند و ;ار را شــروع ;نيم.» و) 
در مــورد صحبت ها�� ;ه درباره بازگشــتش به زمين فوتبال 
مطرح م� شــود، تصر�ح ;رد: «با خودم به جمع  بند) رسيدم 
و بعــد از صحبت بــا مربيان تصميم گرفتم بــه مربيگر) ادامه 
دهــم. با قاطعيت از فوتبــال خداحافظ� ;ردم و به چيزها�� 

;ه دوست داشتم رسيدم.»

در ٣ سال گذشته صورت گرفت
تجهيز ۴٢٧ خانه ورزش روستایی در استان

رئيــس هيئــت ورزش روســتا�� و باز) هــا) بومــ� و محل� 
خراســان رضو) گفت: «در ٣ ســال اخيــر ٤٢٧ خانه ورزش 
روســتا�� ا�ن استان به ام�انات و وسا�ل ورزش� مجهز شده  
است.» محمدرضا خوش باطن به ا�رنا گفت: «برا) تجهيز هر 
خانه ورزش روســتا�� حداقل ١٠٠ميليون ر�ال هز�نه شده 
است.» و) ادامه داد: «لوازم چوب� باز) ها) بوم� و محل�، 
ميز تنيس رو) ميز، ميز فوتبال دســت�، ميز شــطرنج، دارت، 
تاتام�، توپ ها) واليبال، فوتبال و فوتســال از جمله لوازم� 
است ;ه خانه ها) ورزش روستا�� به آنها تجهيز شده  است.» 
و) تصر�ــح ;ــرد: «آماده ســاز) خانه ها) ورزش روســتا�� 
توســط دهيار) ها، شــوراها) اســالم� و مردم و تجهيز ا�ن 
اما;ن توســط هيئت ورزش روســتا�� و ;مV ها) اداره ;ل 

ورزش وجوانان استان انجام م� شود.»

فصل جد�ــد رقابت ها) ليگ برتر فوتســال ;شــور از فردا در شــهرها) 
مختلــ^ اســتارت م� خــورد. ١٤ تيم حاضــر در ا�ــن دوره از مســابقات 
برخالف ســال گذشــته در �V گروه، آماده رو�ارو�� با حر�فان هستند و 
هر تيم� ;ه بيشــتر�ن امتياز را از آن خود ;نــد به عنوان قهرمان معرف� 
م� شــود. در رقابت ها) امســال ٢ تيم زند) بتن ;الردشت و فوالدزرند 
ا�رانيــان نيز جــزو تيم ها) تــازه ليگ برتر) هســتند. از طرف� باشــگاه 
ســپاهان امتيــاز تيــم اهــورا) بهبهــان را خر�دار) ;ــرد و قرار اســت با 
قدرت به ميدان بيا�د. همچنين باشــگاه منصور) قرچV از قد�م� ها) 
فوتســال ;شــور نيز دچار مشــ�الت ز�اد) شــد و درنها�ت مجبور شدند 
امتيــاز آن را واگــذار ;ننــد ;ه تــا ا�ن لحظه �ــV حام� مال� در مشــهد 
خواهان خر�د امتياز ا�ن باشــگاه است. با ا�ن شرا�ط امسال قطعا شاهد 
جذابيت ها) ز�اد) در مسابقات فوتسال هستيم. خراسان� ها هم طبق 
روال گذشــته تــا به ا�ــن لحظه �V نما�نده بــه نام فرش آرا در ا�ن ســطح 
از رقابت هــا دارد ;ــه اگر امتيــاز منصور) قرچV به مشــهد) ها فروخته 
شــود به نوع� خراسان� ها پس از گذشت چند ســال دوباره با ٢ نما�نده 
روانه مسابقات م� شوند ;ه قطعا فصل پرهيجان� را شاهد خواهيم بود. 
طبق اعالم ســازمان ليگ، باز) ها) هفته نخســت از فردا آغاز م� شــود 
;ه تيم ها) فرش آرا، مس ســونگون، زند) بتن ;الردشــت، فردوس قم، 
شــهروند ســار) ، فوالدزرند ا�رانيان، ;راپ الوند، مقاومت البرز، حفار) 
خوزستان، ســن ا�چ ساوه، گيت� پسند اصفهان، ســپاهان اصفهان، راگا 
شهرر) و منصور) قرچV(�ا تيم� از مشهد) به مصاف حر�فان م� روند.

 حضور در جمع ٤ تيم برتر 
تيــم فوتســال فرش آرا) مشــهد ;ــه بيــش از �V دهــه در ا�ن ســطح از 
رقابت ها حضور دارد، در فصل گذشــته توانســت به مقام چهارم� دست 
�ابد. زرد پوشان مشهد) در طول فصل فرازونشيب ها) ز�اد) داشتند. 
هرچنــد فــرش آرا در باز) هــا) گروه� نتا�ج خوب� ;ســب ;ــرد و جزو 
برتر�ن ها بود اما متاســفانه در مرحله پل� آف آنچنــان ;ه انتظار م� رفت 
نما�ــش خوب� نداشــت ولــ� در چند بــاز) پا�انــ� توانســت امتيازها) 
خوبــ� ;ســب ;ند و در بين ٦ تيــم حاضر به مقام چهارم� دســت �افت. 
باشــگاه فرش آرا در ا�ن سال ها هنوز برا) قهرمان� بسته نشده و هميشه 
در ميانه هــا) جــدول جا) گرفته ;ــه مقام چهارم� فصل گذشــته جزو 
بهتر�ن افتخارات باشــگاه محســوب م� شود. ا�ن باشــگاه امسال هم با 
ســ�اندار) مجيد مرتضا�� به ميدان م� رود. تا;نــون ٦ باز��ن خود را 
از دســت دادند و به جا) آن ٣ باز��ن ليگ برتر) جذب ;ردند. فرش آرا 
در هفته نخســت مســابقات فردا در د�دار) خــارج از خانه به مصاف تيم 
تازه ليگ برتر) فوالدزرند ا�رانيان م� رود ;ه قطعا ;ار ســخت� در پيش 
دارد. ســرمرب� تيم فوتســال فرش آرا درباره شــرا�ط تيم بــا توجه به آغاز 
باز) ها) ليگ برتر م� گو�د: «تيم ما ناشناخته است و نياز به زمان دار�م 
تــا به هماهنگ� برســيم. ٦ باز��ن فصل قبل را از دســت داد�م و فقط ٣ 
باز��ن جد�د جذب ;رد�م ;ه از بهتر�ن ها) فوتســال ;شور هستند. اما 

هيچ چيز معلوم نيست و زمان بر است تا بتوانيم ارز�اب� خوب� از تيم خود 
داشــته باشــيم.» مجيد مرتضا�� درباره هدف شــان در باز) ها) امسال 
م� افزا�د: «تالش ما ا�ن است ;ه در بين ٤ تيم برتر رقابت ها باشيم ول� 
غيرقابل پيش بين� اســت. اميدوار�م به ا�ن جا�گاه برســيم.» و) درباره 
افزا�ش بودجه باشــگاه هم خاطرنشان م� ;ند: «باشگاه فرش آرا امسال 
فقط ٢٠، ٢٥درصــد هز�نه ها) جار) را افزا�ش داده وگرنه هز�نه ها) 

تيم مثل گذشته است.»
 ليگ جذاب 

و) بــا بيان ا�ن ;ه ليگ برتر امســال جذاب خواهد بــود، اظهار م� دارد: 
«مســابقات امســال ليگ برتر فوتســال از جذابيت ها) ز�اد) برخوردار 
اســت. باز��نــان خــوب در تمــام تيم ها تقســيم شــده اند و چند باشــگاه 
خــوب هم هز�نه ها) ز�اد) ;ردند. ٢ تيــم تازه ليگ برتر) هم به خوب� 
ســرما�ه گذار) ;ردنــد و جــزو تيم هــا) خوب ليــگ برتر هســتند. برا) 
همين باز) ها) امســال خيل� نزد�V و جذاب خواهد بود. ما هم سع� 
م� ;نيم بهتر�ن باز) ها) را به نما�ش بگذار�م.» مرتضا�� درباره باز) 
اول تيمــش برابر ا�ــن تيم ناشــناخته م� گو�د: «فوالدزرنــد ا�رانيان تازه 
به ليگ برتر صعود ;رده و هنوز برا) ما ناشــناخته اســت. اما ســرمرب� و 
باز��نان خوب� جذب ;رده و ;ار ما در باز) اول ســخت است. به مصاف 
تيمــ� م� رو�م ;ه هيچ شــناخت� از باز) ها) آن ها ندار�ــم.» و) درباره 

حضــور تيم دوم مشــهد) ها در ليگ برتر هم م� افزا�د: «شــنيده ا�م قرار 
اســت مشــهد نما�نده د�گر) در ليگ برتر هم داشته باشــد ;ه ف�ر ;نم 
٩٠درصد حضورشــان قطع� شــده اســت. در مجموع ما هم خوشــحال 
م� شــو�م ;ه مشــهد ٢ نما�نده در مســابقات ليگ برتر داشته باشد. ا�ن 
باعث م� شود باز��نان خراسان� بيشــتر د�ده شوند. اتفاق خوب� است 

و نياز به حما�ت دارند.» 
 وضعيت تيم دوم مشهد# ها

ح�ا�ت از ا�ن قرار اســت ;ه در �V هفته گذشــته اخبار) منتشر شد ;ه 
تعداد) از دوســتداران فوتســال قصــد خر�د امتياز ليگ برتر) باشــگاه 
منصور) قرچV را دارند. تا حدود) ;ارها) اوليه انجام شد و حت� قبل 
از انتقال امتياز باشگاه، باز��نان مشهد) شروع به تمر�ن هم ;ردند. اما 
در بين راه حام� د�گر) هم برا) خر�د امتياز ا�ن باشگاه ورود ;رده ;ه 
چند سال قبل هم در ليگ برتر تيمدار) م� ;رد. اما تا لحظه تنظيم ا�ن 
گزارش، خبر موثق� در ا�ن زمينه منتشــر نشــده ولــ� را�زن� ها در حال 
انجام است تا امتياز باشگاه منصور) قرچV به مشهد بيا�د. اگر ا�ن اقدام 
صــورت بگيرد، به احتمال ز�اد باز) هفته اول ا�ن تيم جزو مســابقه ها) 
معوقه حســاب شــود تا ا�ن تيم با اســم و باز��نان جد�د معرف� شــود. به 
هر حال حضور ٢ تيم در مشــهد اقدام خوب� برا) فوتسال استان است و 

باعث د�ده شدن بيشتر فوتساليست ها م� شود.

فصل پرهيجان مشهدى ها با ٢ نماینده!
رقابت هاى لیگ برتر فوتسال از فردا با حضور 14 تیم استارت مى خورد

مد�ر;ل ورزش وجوانان خراســان رضو) با بيــان ا�ن ;ه به ١٢٦ مورد از 
اما;ن ورزشــ� تذ;ر ;تب� داده شــده و ٢٦ مورد هم پلمب شــده اند، از 
برخورد قاطــع در ا�ن باره خبر داد و گفت: «در صورت مشــاهده فعاليت 
اما;ن ورزشــ� باز، بالفاصله پلمب م� شوند و د�گر تذ;ر ;تب� ندار�م.» 
فرزاد فتاح� درباره  دســتور جد�د ستاد ;رونا) خراسان رضو) و تا;يد 
مقــام قضا�ــ� در خصــوص تعطيلــ� تمــام فعاليت هــا) ورزشــ� افزود: 
«با توجه به وضعيت قرمز شــهر مشــهد و برخ� شهرســتان ها) اســتان، 
اطالعيه هــا) الزم بــرا) رعا�ــت دســتورالعمل ها) بهداشــت� بــه همه 
دســتگاه ها) اجرا�� و باشــگاه ها) ورزشــ� ارســال شــد ;ه متاســفانه 

برخ� از باشگاه ها و اما;ن دولت� در رعا�ت ا�ن دستورالعمل ها ;وتاه� 
;ردند. بــر همين اســاس و در همين مدت، ا;يپ ها) بازرســ� ما بيش 
از ٤٥٠ مورد بازرســ� داشــتند ;ه به ١٢٦ مورد تذ;ر ;تب� و ٢٦ مورد 
پلمــب اما;ن ورزشــ� منجر شــد.» و) افزود: «در هفته گذشــته هم ٨٠ 
مــورد بازرســ� از اما;ن ورزشــ� داشــتيم ;ــه ٢٠ مــورد در نوبت پلمب 
هستند.» و) ضمن اعالم تش�يل ١٥ ا;يپ بازرس� با حضور نما�ندگان 
بهداشــت و درمــان و بــا مســئوليت معاونيــن اداره ;ل ورزش وجوانــان 
خراســان رضــو) افــزود: «از روز سه شــنبه به مــدت ١٠ روز بازرســ� ها 
از اما;ن ورزشــ� در سطح شــهر مشــهد صورت خواهد گرفت ;ه شامل 

باشــگاه ها) خصوص� آقا�ان و بانوان و همينطور اما;ن ورزشــ� دولت� 
خواهد بود.» و) در ادامه اظهار ;رد: «بســيار) از خانواده ها با اداره ;ل 
ورزش وجوانان در تماس ها�� از باز بودن اما;ن ورزشــ� گله داشــته اند 
و تقاضا شــده حتما همه  باشــگاه ها) ورزش� تعطيل شــوند تا فرزندان� 
;ه به حرف والد�ن خود گوش نم� ;نند هم به اجبار خانه نشــين شوند.» 
و) در خصوص نحوه شناسا�� و برخورد با باشگاه ها) غيرمجاز خانگ� 
نيز گفت: «ا�ن باشــگاه ها قابل شناسا�� نيستند و بر اساس گزارش ها) 
در�افت� مردم� شناسا�� م� شوند ;ه قطعا از طر�ق مقام قضا�� با ا�ن 

موارد هم به شدت برخورد خواهد شد.»

هشدار مد2ر 1ل ورزش وجوانان استان

اماکن ورزشى باز، پلمب مى شوند

اخبار خراسان

على ترابى
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محمدعلی گرایی چهارم شد
تو�يــو،   ٢٠٢٠  
المپيــ فرنگــ�  �شــت�  رقابت هــا�  ادامــه  در 
محمدعلــ� گرا'ــ�، دارنــده ٢ مــدال برنــز جهــان و نما'نــده وزن 
�٧٧يلوگــرم ا'ــران در د'ــدار رده بنــد� و برا� �ســب مــدال برنز 
المپيــ
 بــه مصاف شــوه� 'ابي8و از ژاپن رفــت و در پا'ــان با نتيجه 
١٣-٣ ش8ست خورد و از رسيدن به مدال برنز بازماند. گرا'� پيش 
از ا'ــن در دور مقدماتــ� ا'ن وزن در دور نخســت مقابــل فلورس پنا، 
دارنــده ٢ طال� پان آمر'8ن از �وبا با نتيجه ٧-٣ به برتر� رســيد و 
در دومين مبارزه نيز در '
 رقابت سخت و تماشا'� با نتيجه ٥-٥ از 
سد بوزو استارسو'چ از �رواس� گذشت و راه� نيمه نها'� شد اما در 
ســومين مبارزه و در مرحله نيمه نها'� مقابل تاماش لور'نچ، دارنده 
مــدال طــال� ٢٠١٩ جهان از مجارســتان با نتيجه ٦-٥ ش8ســت 
خورد و از رســيدن بــه فينال بازماند. پيش از ا'ــن عليرضا نجات� در 
وزن ٦٠ و امين ميرزازاده در ســنگين وزن د'گر نما'ندگان ا'ران در 

ا'ن رقابت ها بودند �ه از رسيدن به مدال بازماندند.

زنده شدن یاد و خاطره المپيک لندن در توکيو
 
رقابت هــا� دســته �١٠٩يلوگرم وزنه بــردار� باز� هــا� المپي
 
تو�يــو در حال� د'روز آغاز شــد �ه بهداد ســليم�، قهرمان المپي
لندن �ه ا�نون عضو �ادر سرپرســت� ا'ران در ا'ن باز� هاســت، در 
ســالن وزنه بردار� حضور داشــت تا از نزد'
 رقابت عل� هاشــم� 
را تماشــا �ند. ســليم� قبل از آغاز رقابت ها به ســجاد انوشيروان�، 
دارنده مدال نقره المپي
 لندن تماس تصو'ر� گرفت تا 'اد و خاطره 
المپيــ
 لنــدن را زنده �نــد. انوشــيروان� نيز از ا'ن حر�ت بســيار 
خوشحال شد. ا'ران ٢ وزنه بردار در دسته ١٠٩و فوق سنگين دارد و 

رقابت وزنه برداران ا'ران امروز به پا'ان م� رسد.

واليباليست ها فردا در ایران 
تيم مل� واليبال ا'ران به �ار خود در رقابت ها� المپي
 تو�يو خاتمه 
داد. شــاگردان والد'مير آل8نو �ه با هــدف حضور در جمع ٤ تيم برتر 
راه� تو�يو شده بودند درنها'ت با قبول ٣ ش8ست و �سب ٢ پيروز� 
و قرار گرفتن در رده نهم به پا'ان خط رسيدند. اعضا� تيم مل� واليبال 
�شورمان قرار است طبق برنامه ر'ز� ها� صورت گرفته امشب تو�يو 
را به مقصد تهران تر_ �نند. مل� پوشــان واليبال فردا قبل از ظهر به 
تهران خواهند رسيد. به احتمال فراوان مل� پوشان چند روز استراحت 
خواهند داشت و سپس با'د به تمر'نات تيم مل� اعزام� به مسابقات 

قهرمان� آسيا �ه ز'ر نظر بهروز عطا'� برگزار م� شود، اضافه شوند.

اخبار

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

 به گران ترین شهر دنيا خوش آمدید
تا چند روز د'گر بزرگ تر'ن رو'داد ورزش� به پا'ان 
م� رسد تا پربحث تر'ن المپي
 تار'خ به خاطره ها 
بپيوندد. حاشــيه ها� ا'ن المپي
 با �رونا شــروع 
شــد و همچنان ادامه دارد اما آنچه در شــهر تو�يو 
بــه عنــوان ميزبــان باز� هــا د'ــده م� شــود فقط 
ش8ســت آن ها برابر �وو'د١٩ نيست بل8ه خارج از 
ا'ن مســئله، با تف8ر� عميق و پرسابقه در ساختار 
مدرنيتــه ا'ن شــهر مواجه م� شــو'د �ه ا'ن شــهر 
همسو با باز� ها برا� خيل� ها تازگ� دارد؛ شهر� 
قانونمند و �امــال مت�8 به ت8نولوژ� �ه نم� توان 
بــه ســادگ� از آن ها عبــور �رد. مردمانــ� جد� و 
در عين حــال مهربان �ه هرگــز عصبانيت آن ها را 
نم� بينيــد. اما از ســو'� موضوع گران� در �شــور 
ژاپــن، موضوع� نيســت �ــه نتوان از آن ننوشــت. 
ژاپن �شــور گران� اســت؛ بــه خصــوص تو�يو �ه 
عنوان م� شــود در برخ� از ورود� ها� ا'ن شــهر 
نوشته شده به گران تر'ن شهر جهان خوش آمد'د. 
تو�يو شهر گران� است، از خورا_ و  پوشا_ گرفته 
تا وسيله حمل ونقل. ا'ن گران� باعث شده تا مردم 
تو�يــو 'ــاد بگيرنــد بهينه مصــرف �ننــد. و جالب 
ا'ن �ه گران تر'ن مواد غذا'� در تو�يو ســبز'جات 
و ميوه جات اســت. ا'ن دو ماده خورا�� پرطرفدار 
در ژاپــن بــه صــورت �يلو'ــ� در اختيــار مشــتر� 
قــرار نم� گيــرد بل8ــه دانــه ا� عرضــه م� شــود. 
به عنــوان مثــال بــرا� خر'ــد نصn �لم متوســط 
با'ــد ١٣٨'ن(حــدود ٣٥هــزار تومــان) پرداخت 
�نيــد. و 'ــا ٤ عدد مــوز ٢٩٨'ن(حــدود ٧٠هزار 
تومان) قيمت دارد. برا� خر'د ٢ عدد ســيب با'د 
٣٩٨'ن(حدود ١٠٠هزار تومان) بپرداز'د. انگور 
'8ــ� از گران تر'ن ميوه ها در تو�يوســت. خر'د ٢ 
خوشه انگور ٥٨٠'ن(حدود ١٥٠هزار تومان) آب 
م� خورد. و اما بنز'ن، قيمت بنز'ن در ژاپن تفاوت 
فاحشــ� با ا'ــران دارد. قيمت '
 ليتــر بنز'ن در 
ژاپن ١٥٨ن اســت 'عن� حدود ٤٠هــزار تومان و 
بنز'ن ســوپر ١٧٠'ن(حدود٥٠هــزار تومان). اما 
قيمــت گازوئيــل اند�� از قيمــت بنز'ــن پا'ين تر 
اســت. هر ليتــر گازوئيل در ژاپــن ١٣٥'ن(حدود 
٣٠هــزار تومان) اســت. بــرا� خر'ــد اتومبيل هم 

 شــرط ســنگين پيش رو� شماســت. اتومبيل '
خر'دن در ســرزمين آفتاب شــرا'ط خاص خودش 
را دارد. اگــر پار�ينگ نداشــته باشــيد نم� توانيد 
در ژاپــن اتومبيل بخر'د. ا'ن 'ــ
 قانون جد� در 

ژاپن است.

زمان انتقام پلنگ ایرانی از تيلور آمریکایی فرا رسيد حاشيه

همه از یزدانی طال می خواهند
حســن 'زدانــ� م� توانــد بــه دوميــن 
مدال طال� المپي
 برســد و جاودانه 
شــود امــا بــه نظــر م� رســد مهمتر'ن 
بــه  رســيدن  راه  در  'زدانــ�  رقيــب 
دوميــن طــال� المپي
، �شــت� گير 
آمر'8ا'ــ� 'عنــ� د'و'ــد تيلور باشــد. 
برخورد احتمال� ا'ن دو ستاره دنيا� 
�شت� با '8د'گر ســومين تقابل آن ها 
خواهــد بــود �ه بــه احتمــال ز'ــاد در 
فينال المپي
 تو�يــو رخ خواهد داد. 
در هر دو جــدال قبل�، ا'ــن تيلور بود 
�ــه موفــق به ش8ســت حســن 'زدان� 
شــد. اوليــن د'ــدار 'زدانــ� و تيلور به 
جام جهانــ� �رمانشــاه برم� گردد �ه 
�شــت� گير آمر'8ا'ــ� �ه البتــه در آن 
زمــان ناشــناخته بــود، موفق شــد در 
مقابــل چشــم هــزاران هــوادار ا'ران� 
ش8ســت  را  خــود  قدرتمنــد   nحر'ــ
دهد. '
 ســال بعد تيلور در مسابقات 
در  پيــروز�  �ــه  �ــرد  ثابــت  جهانــ� 
�رمانشاه اتفاق� نبوده چرا�ه او موفق 
شــد بار د'گــر بر حســن 'زدانــ� غلبه 
�ند. اما حســن 'زدان� '
 ســال بعد 
توانســت مدال طال� جهان را دوباره 
از آن خــود �نــد. البتــه د'و'ــد تيلــور 
نتوانســت در ا'ــن رقابت هــا بــه دليل 
مصدوميت حضور پيــدا �ند و 'زدان� 
به راحت تر'ن شــ8ل مم8ن مدال طال 
را از آن خــود �رد. با ا'ــن وجود تقابل 
 
احتمالــ� 'زدان� و تيلــور در المپي

م� تواند '�8 از جذاب تر'ن مسابقات 
را در تو�يو رقم بزند؛ رقابت� �ه در آن 
حســن 'زدان� به دنبال انتقام جو'� و 
 
�ســب دومين طال� خود در المپي
و تيلور خواهان تــداوم موفقيت مقابل 
�شــت� گير ا'رانــ� خواهد بــود. البته 
نبا'ــد فراموش �رد �ه تيلور آمر'8ا'� 
نزد'
 به ٥٠ مســابقه پياپ� است �ه 

نباخته. 
 رقبا� حسن �زدان�

رقيــب  جد� تر'ــن   
شــ بــدون 
تو�يــو   
المپيــ در  'زدانــ�  حســن 
تيلــور آمر'8ا'ــ� اســت امــا نم� تــوان 
را  روســ�  و  هنــد�  �شــت� گيران 
دســت �م گرفت. د'پــا_ پونيا هند� 
نقــره جهــان در ســال  مــدال  دارنــده 
٢٠١٩ اســت. حسن 'زدان� در فينال 
همين رقابت ها ا'ن �شــت� گير هند� 

را ش8ســت داد و قهرمــان جهان شــد. 
آرتــور نا'فونــوف از �شــور روســيه هم 
اگرچه به حســن 'زدان� در مســابقات 
جهانــ� ٢٠١٩ باخــت امــا در همــان 
رقابت ها موفق به �سب مدال برنز شد. 
بــا ا'ن حال دشــوار اســت تصــور �نيد 
�ســ� غيــر از تيلــور 'ــا 'زدانــ� طال� 
المپي
 را در تو�يو �ســب �ند. حسن 
'زدانــ� امــا طــال� المپيــ
 تو�يو را 
نشانه گرفته و به قرعه و شانس توجه� 
ندارد. او بارها در مصاحبه ها'ش گفته 
�ه با'ــد تمام� رقبا را ش8ســت دهد و 
رو� 'ــ
 حر'ــn تمر�ز ن8رده اســت. 
امــروز مرحلــه مقدماتــ� و فــردا فينال 
و  م� شــود  برگــزار  �٨٦يلوگــرم  وزن 
ا'ران� هــا در انتظار �ســب '
 نشــان 
طال از ســو� حســن 'زدانــ� در چنين 

روز� خواهند بود. 

 �زدان� حواسش به نا�فونوف باشد
و   ٢٠١٩ ســال  در  روس  نا'فونــوف 
مســابقات قهرمانــ� جهــان به حســن 
'زدانــ� باخــت و بــه د'ــدار رده بنــد� 
رفــت و برنز را �ســب �ــرد. از آن موقع 
تا حــاال ٢ بار قهرمــان اروپــا و ٢ بار هم 
قهرمان روســيه شــده تا در ٢٤ سالگ� 
در اوج قدرت وارد مســابقات شــود. به 
نظر م� رســد نبا'ــد خيلــ� رو� نتا'ج 
ســال ٢٠١٩ بــا ا'ن �شــت� گير روس 
حساب �رد. پرت �ردن حواس 'زدان� 
بــا مطــرح �ــردن نــام تيلــور در مصاف 
احتمال� با ا'ن �شــت� گير روس شا'د 
�ار را برا� 'زدان� بســيار ســخت �ند. 
 
تشــ رو�  �شــت�  مســابقه  نتيجــه 
مشــخص م� شــود و در المپي
 ها هم 

هر اتفاق� مم8ن است رخ بدهد.
 قرعه حسن �زدان�

حســن 'زدانــ� امروز و در دور نخســت 
وزن �٨٦يلوگــرم به مصــاف جاورا'ل 
در  و  مــ� رود  ازب8ســتان  از   nشــاپي
صورت برتــر� در دومين مبارزه مقابل 
برنــده اســتفان ر'چموت از ســو'يس و 
فاتــح بنفردجــالح از الجزا'ــر خواهــد 
رفت. د'و'د تيلــور رقيب اصل� 'زدان� 
از آمر'ــ8ا در ســمت د'گر جــدول قرار 
دارد و امــ8ان رو'ارو'� ا'ن دو تا فينال 
وجــود ندارد. 'زدانــ� در نيمه نها'� به 
احتمال فــراوان با نا'فونوف از روســيه 

مسابقه م� دهد.

بعــد از ١٢ روز انتظار باالخره اميد به �اروان ا'ران بازگشــت. جواد فروغ�، 
تيرانــداز شا'ســته �شــورمان تنهــا طال'ــ� ا'ــران تــا بــه امــروز اســت اما با 
فيناليســت شــدن گرا'� حاال شــانس �ســب دومين و شا'د ســومين مدال 
طال را داشــته باشــيم. ا'ن شــانس را د'روز �شــت� گير شــيراز� �شورمان 
در ســالن ما�وهار� مســه تو�يو هد'ه داد و به احتمال ز'اد امروز هم حسن 
'زدانــ�، آزاد�ار �٨٦يلو'ــ� �شــورمان. محمدرضــا گرا'ــ�، �شــت� گير 
وزن �٦٧يلوگرم �شــورمان �ه با قرعه ســخت� روبه رو شــده بود �ار� �رد 
�ارســتان تا �اروان ا'ران خيز بلند� برا� �ســب دومين مدال طال بردارد. 
با فيناليست شــدن گرا'� و فيناليست شدن احتمال� حسن 'زدان� ر�ورد 
المپي
 ر'و قابل دســترس شده است. در المپي
 قبل� �اروان ا'ران موفق 
به �ســب ٣ مدال طال شــده بود. امروز نيز حســن 'زدان�، �شــت� گير وزن 
�٨٦يلوگرم �شــورمان و '�8 از پراميدتر'ن ورزشــ8اران ا'ران در تو�يو در 
ســالن ما�وهار� مســه تو�يو به رو� تشــ
 م� رود. قرعه او به ش8ل� است 
�ه تا فينال به تيلور آمر'8ا'� نم� خورد. ا'ن 'عن� احتمال فيناليست شدن 
حسن 'زدان�؛ البته اگر از آن اتفاقات عجيب و غر'ب در �شت� رخ ندهد. تا 
د'روز و قبل از فيناليست شــدن گرا'� �اروان ا'ران به لحاظ روح� شرا'ط 
خوب� نداشــت و توقع مدال از �شت� گيران صدا� محمد بنا، سرمرب� تيم 

مل� �شت� فرنگ� ا'ران را هم درآورده بود: «حت� صعود ن8ردن واليبال هم 
رو� عمل8رد ما تاثير گذاشته بود.» اما گرا'� �ار� �رد تا بار سنگين روح� 
از وزنه بردار� و �اراته برداشــته شود و شــانس ها� مدال ما در ا'ن دو رشته 

بيشتر شده و ورزش8اران ما راحت تر به مصاف حر'فانشان بروند.

 مسير گرا�� تا فينال
محمدرضــا گرا'�، فرنگ� �ار وزن �٦٧يلوگرم �شــورمان برا� رســيدن به 
فينــال ابتــدا مقابل جوليــان هورتا از �لمبيــا ٨-صفر پيروز شــد و در دومين 
مبارزه نيز در '
 مصاف سخت و دشوار برابر فران
 استابلر، دارنده ٣ طال� 
جهان از آلمان ٥-٥ پيروز شــد و به نيمه نها'� راه 'افت. راماز زو'دزه، دارنده 
 n'مدال ها� طال� جوانان جهان و نقره ز'ر ٢٣ سال جهان از گرجستان حر
گرا'ــ� در مرحله نيمه نها'� بود. گرا'ــ� قدرتمندانه و با نتيجه ٦-'
 پيروز 

شد تا تنها فرنگ� �ار �شورمان باشد �ه در المپي
 تو�يو به مدال م� رسد.
 گرا��: دنبال طال هستم

محمدرضــا گرا'ــ� پس از صعــود به فينال مســابقات �شــت� فرنگ� اظهار 
داشــت: «�شــت� گير گرج� فن� و قدرتمند بود و قهرمان المپي
 از �وبا را 
ش8ست داده بود.» و� افزود: «المپي
 است و قرعه برا� من معنا'� ندارد، 
هدفم �سب مدال طالست و امروز به دنبال ا'ن هستم با �شت� حساب شده 
و �سب مدال طال دل مردم را شاد �نم.» گرا'� در پا'ان گفت: «�ارشناسان 
م� گفتند وزن من ز'اد اســت. وزن طبيع� من ٧٠ اســت و ٣ �يلو برا� من 
چيز� نيســت به خاطر همين به راحت� ســر وزن رسيدم و د'د'د �ه �شت� 

گرفتم.»

یورش به رکورد  ریو

علــ� هاشــم� آخر'ــن نما'نــده ا'ــران در روز دوازدهم 
المپي
 تالش� قابل ســتا'ش برا� �سب مدال داشت 
و برا� رســيدن به آن تا ســر حد مرگ جنگيد. هاشم�، 
نما'نــده وزنه بردار� ا'ــران در دســته ١٠٩ �يلوگرم با 
وجود نتيجه قابل قبول در '8ضرب، هر سه حر�ت خود 
در دو ضرب را از دست داد تا از �سب مدال نا�ام بماند. 
او در حر�ت '8ضرب وزنه ها� ١٧٧، ١٨١ و ١٨٤ �يلو 
 
را مهار �رد و پنجم شد اما برا� �سب مدال برنز المپي
نياز به مهار وزنه ها'� نسبتا سنگين در دو ضرب داشت 

و بــرا� ا'ن �ار از جان ما'ه گذاشــت بــا ا'ن حال از پس 
مهار وزنه ها� ٢٢٦ و ســپس ٢٢٨ در دوضرب برنيامد 
و اوت �ــرد. هاشــم� در تالش برا� مهار وزنه ســوم دو 
ضرب دچار سرگيجه شد؛ سرگيجه ا� �ه حاصل حبس 
نفس طوالن� ناشــ� از فشــار وزنه و تخليه انرژ� بود. به 
همين خاطر در حال� �ه مغموم و ب� صدا در حال تر_ 
صحنه بود به علت ســرگيجه تعادل خود را از دســت داد 
و زميــن خورد. هاشــم� در تشــر'ح عمل8ــردش گفت: 
«اساس را بخواهيد �م� سرگيجه داشتم. وزنه �ه رو� 

سينه ام بود نم� دانستم دارم چه �ار م� �نم! در حر�ت 
آخر عضله چهار سرم �ش آمد. تمام زورم را زدم اما نشد. 
بيســت روز قبــل از المپي
 تاند ون پا'م �ــش آمده بود. 
عضله ام پاره شده بود و اصال به دليل همين مصدوميت 
به مســابقات آســيا'� نرفتم. من برا� المپي
 فقط سه 
ماه تمر'ن �ردم و اگر ســه هفته بيشــتر تمر'ن م� �ردم 
اوضاع فرق م� �رد. ف8ر م� �نم قســمت من ا'ن است 
�ه در المپي
 مدال نگيرم. احتماال ا'ن آخر'ن المپي�8 

بود �ه در آن شر�ت �ردم.»

برنامه

باخ و اللوویچ تماشاگران ویژه مسابقات كشتی 
توماس باخ، رئيس كميته بين المللــ� المپيك د�روز با حضور 
در سالن ماكوهار� تماشاگر و�ژه رقابت ها� 9شت� بود. او در 
كنار نناد اللوو�چ، رئيس اتحاد�ه جهان� كشــت�، رقابت ها� 

روز سوم كشت� فرنگ� را دنبال 9رد.

پایان تلخ اما قابل ستایش

بازگشت اميد به 9اروان ا�ران با فيناليست شدن گرا��

امروز
 9شت� آزاد: حسن 'زدان�(٨٦)، رضا اطر�(٥٧)؛ ساعت ٧
 وزنه بردار�:  عل� داود� (١٠٩+ مقدمات�)؛ ساعت ٩:٢٠

 9شت� فرنگ�: محمدرضا گرا'� (٦٧، فينال)؛ ساعت ١٥
فردا

 9شت� آزاد: حسين خان�(٧٤)، زارع(١٢٥)؛ ساعت ٧
 9اراته: سارا بهمن 'ار(٥٥-، مقدمات�)؛ ساعت ١٢:٣٠

تالش مردانه هاشم�؛ جنگ تا حد مرگ 
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پنجره نقل وانتقاالتی استقالل باز شد
محروميت باشــگاه اســتقالل با تا�يد فيفا لغو شــد. 
بــه نقــل از ســا�ت فدراســيون فوتبــال، پيــرو نامــه 
فدراســيون به فيفا و تا�يد فدراسيون جهان& فوتبال 
مبن& بر پرداخت -امل مطالبات مال& شيخ د�اباته، 
محروميت باشگاه اســتقالل از پنجره نقل وانتقاالت 
لغو و مختومه شــد. پيش از ا�ــن د�اباته به دليل عدم 
پرداخــت مطالباتــش از اســتقالل بــه فيفا شــ8ا�ت 

-رده بود.
پيروزى پرگل زوریا در حضور ایرانی ها

از هفتــه دوم رقابت هــا: ليگ برتر فوتبــال او-را�ن، 
زور�ــا در خانــه ا�نهولتــس به ميــدان رفت و بــا نتيجه 
٥ - �? به پيروز: دســت �افــت. در ا�ن باز: اللهيار 
صيادمنش و شــهاب زاهد: از ابتــدا در تر-يب زور�ا 
حضور داشــتند. در ادامه در دقيقه ٧٨ هر دو باز�8ن 
ا�ران& از ميدان خارج شــدند. زاهد: پاس گل ســوم 
تيمــش را فراهــم -رد.ا�ن اوليــن برد زور�ــا در فصل 

جد�د رقابت ها: ليگ برتر فوتبال او-را�ن بود.
کمالوند به دنبال شاگردان قدیمی

ســرمرب& تيم فوتبال ترا-تــور مذا-راتش را برا: به 
خدمت گرفتن باز�8نان جد�د شــروع -رده اســت. 
فراز -مالوند در اولين قدم عليرضا نق& زاده باز�8ن 
ســابق مس رفســنجان -ه ســابقه حضور در ترا-تور 
را دارد بــا قــرارداد: ٢ ســاله بــه جمــع تبر�ز: هــا 
بازگرداند. بررســ& ها حا-& از آن اســت -ه مهد: 
-يانــ& (٣٤ ســاله -هافب? ميانــ&)، محمد طيب& 
(مدافع ميان&- ٣٤ ســاله)، -رار جاســم (٣٤ ساله 
- هافبــ? تهاجمــ&)، وحيد محمدزاده (٣٢ ســاله 
-مدافع ميان& ســابق ذوب آهن) مشــغول مذا-ره با 
ترا-تور هســتند، در صورت توافــق احتمال& به ا�ن 

تيم خواهند پيوست.

حسرت آبی ها بابت آقاى گلی دو استقاللی سابق! 
در پا�ان ليگ بيســتم تيم استقالل سهم& از -فش طال 
نداشــت و شــيخ د�اباته، مهــد: قا�د: و اميرارســالن 
مطهــر: برا: -ســب عنوان آقــا: گل& نــا-ام ماندند. 
مطهــر: بــا ٧ گل زده بهتر�ــن گلــزن آب& هــا در ليــگ 
بيســتم بود و ا�ن در حال& بود -ه فصل گذشــته شيخ با 
١٥ گل زده هم بهتر�ن گل استقالل شد هم بهتر گلزن 
ليگ برتر. -فش طال: ليگ بيستم به سجاد شهباززاده 
مهاجــم اردبيل& ســپاهان رســيد -ــه ٢٠ گل زده بود و 
گادو�ن منشــا مهاجــم نيجر�ه ا: گل گهر ســيرجان هم 
١٤ گل زده دوم شــد. ن8ته قابل تامل ا�ن اســت -ه هم 
شــهباززاده و هــم منشــا در فصل ها: گذشــته باز�8ن 
اســتقالل بوده اند اما آن هــا در امر گلزن& بــرا: آب& ها 
چنــدان موفق نبودند و انتقادها: ز�اد: به خر�د آن ها 
شــد. حاال با احيا: دوباره ا�ن ٢ باز�8ن، اســتقالل& ها 

بابت از دست دادن آن ها دچار حسرت شده اند.

وضعيت عجيب پرداختی به بازیکنان پرسپوليس
باشــگاه پرســپوليس در حال& به ف8ــر پرداخت طلب 
برخ& باز�8نان خود اســت -ه تعداد: از اعضا: ا�ن 
تيم بيشتر از قرارداد خود در�افت -رده اند. بيستمين 
قهرمانــ&  بــا  فوتبــال  برتــر  ليــگ  رقابت هــا:  دوره 
پرسپوليس به اتمام رسيد تا سرخ پوشان پا�تخت برا: 
پنجميــن فصل متوالــ& با جام طال�& ا�ن مســابقات 
پرســپوليس  باز�8نــان  بگيرنــد.  �ــادگار:  ع8ــس 
-ــه با�ــد بابــت ت8ــرار قهرمانــ& خــود در ليــگ برتــر 
خوشــحال باشــند، همچنان پيگير در�افت مطالبات 
خود هســتند. موضوع& -ه در ناهار مشــترf پس از 
قهرمانــ& باز�8نــان و مربيــان بــا مد�ران باشــگاه نيز 
محور بحث هــا بود. ا-ثر باز�8نان پرســپوليس حدود 
٧٥ ال& ٧٨ درصــد از قراردادها: فصل جار: خود 
را به همــراه پاداش تمام بردها�شــان در�افت -ردند. 
در ا�ن بين تعــداد اند-& از باز�8نــان همچون ميالد 
ســرل? حــدود ١٠٥   درصــد و ســعيد آقا�ــ& نزد�? 
بــه صد درصــد از قــرارداد خــود را در�افــت -ردنــد. 
ا�ن در حال& اســت -ه باز�8نان باتجربه پرســپوليس 
همچون سيدجالل حسين&، اميد عاليشاه و سيام? 
نعمت& حدود  ٨٠  درصد در�افت& داشته اند. اختالف 
در پرداخت& ها: باز�8نان پرسپوليس باعث دلخور: 
شــاگردان �حي& گل محمد: شد تا جعفر سميع& به 
آن ها قول دهد پول آن ها را قطعا تا اواســط مردادماه 

سال جار: پرداخت -ند.

پرسپوليس بهترین تيم غرب و سقوط استقالل 
رده بنــد: جد�د باشــگاه& فوتبال جهان اعالم شــد و 
پرســپوليس همچنان تيــم اول ا�ران مانــد. طبق اعالم 
ســا�ت «فوتبــال د�تابيــس» از رده بند: باشــگاه& در 
دنيا پرده برداشــت -ه پرســپوليس همچنان در جا�گاه 
اول ا�ــران باقــ& مانــد، امــا در آســيا نســبت بــه آخر�ن 
رن8ينگ �? پله صعود -رد و جا�گاه سوم& را از الهالل 
عربســتان گرفت تــا بهتر�ن تيم غرب آســيا لقب بگيرد. 
شــاگردان گل محمــد: در رده جهانــ& بــا ٣ پله صعود 
نســبت بــه رده بنــد: گذشــته در رده بنــد: ٨٣ جهان 
ا�ســتادند. اســتقالل هم مثل مــاه گذشــته در رده دوم 
ا�ران و هشتم آسيا قرار گرفت، اما شاگردان مجيد: در 
رده بند: جهان& با ١٣ پله ســقوط در رده ٢٠٣ جهان 

قرار گرفتند.

ســيدمهد: رحمت& ســرمرب& تيم فوتبال پد�ده مشــهد با حضــور در برنامه فوتبال 
برتر در خصوص وضعيت تيمش صحبت ها�& داشــت. او در بخش& از اظهاراتش، در 
خصوص مهاجم مدنظر اســتقالل هم صحبت -رد. امين قاســم& نژاد ٣٤ ســاله در 
نيم فصل به شدت مدنظر فرهاد مجيد: بود، اما شرا�ط پرداخت رضا�ت نامه و: مهيا 
نشــد و ا�ن باز�8ن بابل& نتوانست آب& پوش شــود. رحمت& در ا�ن برنامه در خصوص 
قاســم& نژاد گفت: «امين قاســم& نژاد م& تواند با پرداخت مبلــغ در�افت& اش جدا 
شود. با ا�ن حســاب م& توان قاسم& نژاد را اولين خر�د استقالل در تابستان امسال 
دانســت. ا�ــن باز�8ن در نيم فصــل دوم ليگ بيســتم مدنظر فرهاد مجيــد: بود اما 
به دليل بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت از �? سو و عدم توانا�& باشگاه برا: پرداخت 

پول رضا�ت نامه او از سو: د�گر انتقال قاسم& نژاد به استقالل منتف& شد.»

معاون باشگاه پرسپوليس اعالم -رد پيشنهاد تمد�د قرارداد به مرب& ا�ن تيم ارائه 
شده است. در شرا�ط& -ه قرارداد �حي& گل محمد: و بيشتر اعضا: -ادر فن& 
پرســپوليس آذر ماه ســال ٩٩ به مدت ٢ فصل و تا پا�ان ليگ بيست و دوم تمد�د 
شــده بود، ا�ن موضوع درباره -ر�م باقر: اتفاق نيفتاد و قرارداد و: پس از پا�ان 
ليگ بيستم با پرسپوليس به اتمام رسيد. البته مد�ران باشگاه پرسپوليس برا: 
تمد�د قرارداد ا�ن عضو -ادرفن& هم برنامه دارند و طبق اعالم ابراهيم ش8ور: 
در برنامه فوتبال برتر ا�ن باشــگاه پيشنهاد تمد�د قرارداد به مرب& پرسپوليس را 
هم ارائه و با و: صحبت -رده است. باقر: ٧ فصل سابقه مربيگر: در پرسپوليس 
را داشته و همچنين در مرحله برگشت دور مقدمات& انتخاب& جام جهان& ٢٠٢٢ 

در -ادر فن& تيم مل& -شورمان فعاليت -رده است.

پيشنهاد تمد�د قرارداد پرسپوليس به باقر�قاسم	 نژاد اولين خر�د قطع	 استقالل؟

ویا رئال مقصد جدید آزمون؟
در شــرا�ط& -ه چند روز قبل رســانه معتبر -ي8ر 
آلمان از منتف& شدن حضور مهاجم ا�ران& زنيت 
در بوندس ليگا خبر داده بود اما انگار هنوز احتمال 
ا�ن انتقــال وجود دارد. بعد از آن -ه ني8وال شــيرا 
خبرنگار مشــهور ا�تاليا�& در صفحه تو�يترش از 
نزد�? شــدن آزمون بــه لور-وزن خبــر داد، �? 
خبرنگار روس هم احتمال جدا�& سردار از زنيت 
را تا�يد -رده اســت. دن& آرمسترانگ در تو�يتش 
مدع& شده -ه تالش لور-وزن برا: جذب آزمون 
ادامه دارد و گو�ا مهاجم زنيت با مد�ران باشــگاه 
آلمان& به توافق رسيده، منته& با توجه به ا�ن -ه 
او با زنيت قرارداد دارد، رضا�ت باشگاه روسيه ا: 
بــرا: ا�ن انتقال هــم با�د جلب شــود و به همين 
دليل مذا-ــرات مد�ران لور-ــوزن و زنيت درباره 
آزمــون ادامه دارد. ن8تــه قابل توجه ا�ن -ه برخ& 
-اربــران صفحه تو�يتر ني8والس شــيرا، تو�يت او 
دربــاره آزمــون را باور ن8ــرده و مدع& شــده اند با 
توجه بــه آن -ه لــو-اس آالر�و مهاجــم آرژانتين& 
لور-ــوزن، قــراردادش را تا ســال ٢٠٢٤ تمد�د 
-رده، دليل& ندارد -ه باشگاه آلمان& سراغ جذب 
مهاجم ا�ران& زنيت بــرود. در ادامه اخبار مربوط 
 El  به ســتاره ا�ران& تيم زنيت روز گذشــته سا�ت
Gol Digital اسپانيا خبر داد سردار آزمون ستاره 
ا�ران& زنيت روســيه در نقل وانتقاالت تابســتان& 
بــه و�ارئــال منتقــل م& شــود. آزمــون جانشــين 
پا-و آل8اســر در خط حمله و�ارئال م& شــود. ا�ن 
باز�8ن نتوانسته عمل8رد موفق& داشته باشد، به 
همين خاطر مسئوالن باشگاه به دنبال جا�گز�ن& 
مناســب هستند. با توجه به ا�ن -ه قرارداد سردار 
آزمــون با تيــم روســ& در ســال ٢٠٢٢ بــه پا�ان 
م& رسد، و�ارئال آماده پرداخت ١٥   ميليون �ورو 
برا: جذب ا�ن باز�8ن ا�ران& اســت. پيش از ا�ن 
گفته م& شــد با�ر لور-وزن به دنبال جذب آزمون 
بــود ول& بــه دليل درخواســت مبلغ باال از ســو: 
زنيت برا: فروش ا�ن باز�8ن درنها�ت ا�ن انتقال 

منتف& شد.

بــا پا�ان �افتــن ليگ برتر و آغــاز نقل وانتقــاالت برا: بار 
چندم نام محمد دانشــگر مدافع استقالل به عنوان �8& 
از گز�نه ها: تقو�ت خط دفاع& پرسپوليس مطرح شده 
است. دانشــگر باز�8ن چند پسته اســتقالل در نيم فصل 
دوم به دليــل رفتــار غيرورزشــ& و درگير: اش بــا بهزاد 
غالمپــور و فرشــيد اســماعيل& در بــاز: پي8ان از ســر: 
مســابقات جام حذفــ&، با تنبيــه و برخورد شــد�د فرهاد 
مجيد: مواجه شد و ســرمرب& استقالل او را از تيم -نار 
و در اختيــار باشــگاه گذاشــت. ٢ مــاه غيبــت در تمر�ن 
گروه& و عدم حضور در مســابقات ليگ قهرمانان آســيا 
جر�مه و تنبيه دانشــگر بــرا: ب& انضباط& ها: ت8رار: 
او بــود و درنها�ــت با وســاطت چنــد باز�8ن و مســئوالن 
باشــگاه، مجيــد: دانشــگر را بخشــيد و او بــه تمر�ــن و 
تر-يب برگشــت. زمان& -ه دانشگر توسط مجيد: -نار 
گذاشته شد، زمزمه ها�& مبن& بر حضور او در ترا-تور �ا 
معاوضه اش شنيده م& شــد اما همزمان شا�عات& درباره 
انتقــال او بــه پرســپوليس هم مطرح شــد، حتــ& برخ& 
اعالم -ردند �حي& گل محمد: شــخصا با دانشگر حرف 
زده و اگــر ا�ــن انتقــال در ليــگ   بيســتم صــورت نگيرد، 

فصل آ�نده مدافع اســتقالل حتما پرسپوليســ& خواهد 
شــد. پرسپوليســ& ها به خاطر انتقــال محمد نــادر: به 
اســتقالل از ســو: هواداران شــان تحت فشــار بودنــد و 
خواســته هواداران تالفــ& حر-ت اســتقالل& ها بود و از 
ا�ن رو پيش از شــروع فصل زمان& -ه شاهين طاهرخان& 
به خاطر عدم توافق مال& قراردادش را با استقالل فسخ 
-ــرد، به دعوت مســئوالن باشــگاه پرســپوليس به آن جا 
رفــت اما گو�ــا شــرا�ط طاهرخانــ& مورد قبــول �حي& و 
پرسپوليس& ها واقع نشد و ا�ن باز�8ن راه& پي8ان شد. 
دانشــگر باز�8ــن متعصب اســتقالل گز�نــه خوب& برا: 
تالفــ& و جبــران انتقال نادر: به اســتقالل بود و شــا�د 
بــرا: همين هم زمان& -ــه او مورد غضــب مجيد: قرار 
گرفــت، بحــث انتقالش به تيم پرســپوليس مطرح شــد، 
با ا�ن حال بخشــش او و بازگشــت به تيم شا�عه سازان را 
نا-ام گذاشــت. حــاال و در پا�ان ليگ بيســتم و در  حال& 
-ه پرسپوليس -نعان& زادگان را از دست داده و او راه& 
ليگ قطر شــده و سيد جالل حســين& هم در آستانه ٤٠ 
سالگ& اســت و زمزمه خداحافظ& اش شنيده م& شود، 
ســرخ ها بيش از هــر زمان د�گر: بــه تقو�ت خط دفاع& 

بخصــوص قلــب دفــاع نيــاز دارنــد. بــرا: هميــن تصور 
م& شــد �8ــ& از گز�نه هــا دانشــگر باشــد، هرچنــد -ــه 
اعالم شــد �حيــ& گل محمــد: قصــد: برا: جــذب او 
نــدارد. با ا�ن حال ا�ن ســوال مطرح اســت -ه چرا وقت& 
پرسپوليســ& ها با قاطعيت اعالم م& -نند دانشگر حت& 
در ليست سوم آن ها هم نيست، برخ& رسانه ها همچنان 
اصــرار به انجام ا�ــن انتقال دارند؟ جواب ا�ن ســوال در 
منفعت دالالن و دوســتان رســانه ا: آن هاســت! عده ا: 
با مطرح -ــردن نام برخ& باز�8نــان و وصل -ردن آن ها 
به باشــگاه ها: معروف، در حال& -ه حت& روح آن ها هم 
خبر ندارد، سع& در باال بردن قيمت باز�8نان شان  دارند 
و �ــا با مطرح شــدن نام رقيــب برا: جذب باز�8ن شــان 
باشگاه فعل& برابر خواسته ها: مال& آن ها �ا آپشن ها�& 
-ــه م& گذارند، -وتــاه بيا�د. در واقع از اســم اســتقالل 
و پرســپوليس و د�گــر تيم هــا: مطــرح بــرا: بــاال بردن 
قيمت باز�8ن �ا تحت فشار گذاشتن باشگاه رقيب جهت 
رسيدن به اهداف شان اســتفاده م& -نند و ا�ن در حال& 
اســت -ه شــا�د حتــ& خــود باز�8ن هــم در جر�ــان ا�ن 

اتفاقات نباشد!

دانشگر- پرسپوليس، انتقال جنجال	 ليگ بيستم و �)م؟

حربه دالالن برا� گرفتن امتياز و باال بردن قيمت! 

مد�ران باشگاه استقالل به �? وعده د�گر خود نتوانستند عمل -نند. چند روز قبل بود 
-ــه بعد از پرداخت بخشــ& از مطالبات اعضا: تيم اســتقالل، احمد مدد: مد�رعامل 
باشــگاه به باز�8نــان و -ادرفن& وعده داد قبل از نيمه نها�ــ& جام حذف& بخش د�گر: 
از مطالبات آن ها پرداخت خواهد شد. حاال در فاصله چند ساعت تا مسابقه استقالل و 
گل گهر در جام حذف& خبر: از وار�ز پول به حساب استقالل& ها نيست. در ا�ن خصوص 
د�روز ناصر فر�ادشيران معاون اجرا�& باشگاه استقالل گفته بود: «همان گونه -ه مدد: 
در �8ــ& از برنامه ها: تلو�ز�ون& اعالم -ــرد، ميانگين ٦٥ درصد به باز�8نان پرداخت& 
داشته ا�م. تمام تالش اعضا: هيئت مد�ره، مد�رعامل باشگاه و شر-ت  ها: وب بر ا�ن 
اســت پرداخت& ها بيشــتر شــود تا خيال -ادرفن& و باز�8نان برا: فصل آ�نده راحت تر 
باشــد.» ا�ن در شرا�ط& است -ه وعده مدد: به باز�8نان، پرداخت بخش& از مطالبات 
قبــل از مصــاف نيمه نها�& حذف& بود اما تــا االن -ه چنين اتفاق& رخ نــداده و بعيد هم 
هســت امروز پول& به حســاب آب& ها وار�ز شــود. اعضا: تيم استقالل هم قسم شده اند 
تا بعد از پا�ان رقابت ها: جام حذف& حرف& درباره مسائل مال& نزنند اما اگر مش8الت 
ادامه دار باشــد، قطعا شاهد اعتراض ها: دسته جمع& به مد�ران باشگاه خواهيم بود. 
البته گفته م& شود مجيد: قصد دارد مثل چند باز: قبل& به -م? دوستان متمول اش 

در صورت پيروز: مقابل گل گهر به شاگردانش پاداش چند ميليون& بدهد.

با پا�ان �افتن ليگ بيســتم اخبار نقل وانتقاالت در صدر خبرها: رسانه ها: ورزش& 
قرار گرفته و به تازگ& هم ليســت& ٧ نفره منتشــره شده -ه گفته م& شد ليست خر�د 
فرهــاد مجيــد: اســت -ه به مد�ر�ت باشــگاه داده اســت. در ا�ن ليســت نــام وحيد 
محمــد زاده و ميــالد جهان& (ذوب آهــن)، مهد: تي8ــدر: و ا-بــر ا�مان&(ترا-تور)، 
احمد زنده روح(گل گهر)، قاســم& نژاد (پد�ده) و فرشــاد احمدزاده (فوالد) به چشــم 
م& خورد و مشــخص نيست آ�ا ا�ن ليســت واقع& است �ا نه و اگر واقع& است  چگونه 
رســانه ا: شــده . اما ن8تــه مهم تر ا�ن اســت -ه هواداران اســتقالل نســبت به  برخ& 
از باز�8نــان ا�ن ليســت وا-نش منف& نشــان داده اند. اســتقالل& ها در شــب8ه ها: 
اجتماع& نســبت به خر�د احمدزاده باز�8ن ســابق پرسپوليس -ه ســابقه توهين به 
آب& ها را دارد، به مجيد: و مســئوالن باشــگاه هشــدار داده و از آن ها خواســته اند به 
هيچ عنوان ســراغ جذب چنين باز�8نان& نروند. آن ها با اشــاره به رفتارها: زننده و 
الفاظ زشت& -ه محمد حسين -نعان& زادگان باز�8ن پرسپوليس نسبت به هواداران 
استقالل به -ار برده، نسبت به جذب باز�8نان پرسپوليس& هشدار داده اند و خواهان 
حذف نام او از ليســت خر�د در صورت تا�يد ا�ن فهرست شده اند. البته گفته م& شد 
احمدزاده در ليســت خر�د ســپاهان و پرســپوليس هم هســت و اگر ليست استقالل 
درست باشد، بعيد است او قيد پرسپوليس را بزند و راه& سپاهان �ا استقالل شود.

استقاللی ها قبل از گل گهر هم پول نگرفتند! هشدار استقاللی ها به مجيدى براى جذب بازیکن پرسپوليس!اتفاق روز سوژه روز

خداحافظی سعيد معروف با چاشنی انتقاد از وزیر ورزش و پرسپوليس! 
مصاحبه جنجال	 ت)ذ�ب شده و تخر�ب ?اپيتان تيم مل	 واليبال

د�روز پا�ان -ار رسم& دولت دوازدهم بود، 
روز: -ه مســعود ســلطان& فر وز�ــر ورزش 
و جوانان هم در ميانه مســابقات المپيــ? با ورزش ا�ران 
خداحافظ& -رد. وز�ر: -ه شــا�عات و شائبه ها: ز�اد: 
دربــاره او و اطرافيانــش وجــود داشــته و دارد و عمل8ــرد 
ضعي� -اروان ا�ران در المپي? تو-يو هم باعث شده ا�ن 
مسائل دوباره مطرح و انتقادها از وز�ر سابق ورزش شدت 
بگيرد. هرچند در -ارنامه هر مد�ر: ش8ســت و پيروز:، 
افتخــار و نا-امــ& و نقاط ضع� و قوت وجــود دارد و هيچ 
مد�ــر: بدون نقطــه ضع� نبوده و نيســت و هيچ مد�ر: 
نيــز -ارنامــه ا: عــار: از ا�راد و سراســر موفقيــت ندارد 
اما -فه نا-ام& ها و ســوءمد�ر�ت در -ارنامه ســلطان& فر 
ســنگين تر از -فــه موفقيت هــا و مــوارد مثبــت مد�ر�ت& 
اوســت. عمل8رد ســلطان& فر و معاونــان و اطرافيانش در 
مــوارد: باعث ا�جاد حساســيت در جامعه ورزش شــد تا 
جا�& -ه او و پسرش در مظان اتهام شخص& و رنگ& نگر: 
به فوتبال شدند و حت& عده ا: موفقيت ها: سر�ال& تيم 
پرســپوليس در مســابقات داخل& و حضورش در ٢ د�دار 
فينال ليگ قهرمانان آســيا را مد�ــون و مرهون نگاه و�ژه 
او بــه ا�ن تيــم قلمداد -ردند. اســتدالل ها: ا�ــن عده از 
منتقــدان -ه هــم از فوتبال& ها بودند و هــم از چهره ها: 
سرشــناس رشــته ها: د�گر ورزشــ&، بر ا�ن مبنا استوار 
بــود -ه چطــور �? باشــگاه -ــه طــ& دهه ها: گذشــته 
موفقيت& نداشــته و حت& تا آستانه سقوط هم پيش رفته، 
به �8باره در دوره مد�ر�ت سلطان& فر احيا م& شود و ا�ن 
اتفاق با افت و نا-ام& عجيب رقبا: هميشــگ& ســرخ ها 
توام شــده، به طور: -ه باشــگاه اســتقالل در چند سال 
مد�ر�ــت ســلطان& فر آب خــوش از گلو�ــش پا�يــن نرفته 
اســت؟ آن ها حت& به حذف -ارلوس -& روش ســرمرب& 
پرتغال& تيم مل& اشــاره م& -نند -ه پس از شدت گرفتن 
جنــگ لفظ& و رســانه ا: اش با بران8و ســرمرب& محبوب 
پرســپوليس با وجود عالقه مند: به ادامه هم8ار: با تيم  
مل& ا�ــران -نــار گذاشــته و وزارت و فدراســيون فوتبال 

ســراغ مــارf و�لموتــس بلژ�8ــ& م& روند و آن قــرارداد 
فاجعه بار امضا م& شود! گال�ه غيرفوتبال& ها هم حما�ت 
آشــ8ار و پنهــان و بيــش از انــدازه وزارت از ورزش فوتبال 
و �? باشــگاه خاص اســت، به طــور: -ه همگان شــاهد 
بودنــد بدنه �? دولت متشــ8ل از چند وز�ر و معاون وز�ر، 
علنــا بــه حما�ــت از �ــ? تيــم فوتبــال پرداختنــد و حت& 
شــنيده شــد مبالــغ هنگفت& هم به حســاب �? باشــگاه 
وار�ــز شــده اســت. ن8تــه  جالــب ا�ن جاســت -ه هــر گاه 
شــخص& مقابل وز�ــر ورزش قد علــم م& -رد و بــه انتقاد 
صر�ح م& پرداخت، بو�ژه اگر سوژه انتقادش تيم خاص و 
عالقه مند: وز�ر و اطرافيانش به ا�ن تيم بود، توسط �? 
تيم رســانه ا: قدرتمند چنان مورد  هجمه قرار م& گرفت 
-ــه تا مدت ها از صحنه -نــار م& رفت. از -& روش گرفته 
تا احسان حاج صف& و مســعود شجاع& -اپيتان ها: تيم 
ملــ&، وقتــ& انتقادها�& را به وز�ــر ورزش و حما�ت ها: 
علن& و آشــ8ار وزارت و فدراســيون و سازمان ليگ از �? 
تيم خاص مطرح -ردند و خواســتار اهدا: �? جام به آن 
تيــم خاص و �? جام هــم برا: رقابت بيــن ١٥ تيم ليگ 
برتر: شــدند، بعدها مورد هجوم تيم رســانه ا: قدرتمند 
در فضا: رســم& رســانه ا: و فضا: مجاز: قرار گرفتند 
تــا جا�& -ــه حتــ& را: مخفــ& حاج صفــ& در انتخابات 
فدراســيون فوتبال -ه �? موضوع -امال شــخص& است، 

به ابزار: برا: تحقير و تخر�ب او تبد�ل شد. 
    

حاال و در شــرا�ط& -ه دوران سلطان& فر تمام شده، ظاهرا 
تيم رســانه ا: خاص بــا قدرت بــه -ار خود ادامــه م& دهد 
و ســوژه جد�دشــان هــم ســعيد معــروف اســت. -اپيتــان 
دوست داشتن& تيم مل& واليبال -ه وداع تلخ& با المپي? 
تو-يو داشــتند و به حق شان نرســيدند. روز  گذشته سا�ت 
�? نشر�ه معروف ورزشــ& نقل قول ها�& را به واسطه �? 
مجــر: راد�و�& به -اپيتان تيم مل& نســبت داد -ه البته از 
ســو: امير خوش خبر، سرپرســت تيم مل& واليبــال ا�ران، 
ت8ذ�ب و او تا-يد -رد مصاحبه ا: -ه از سعيد معروف منتشر 

شده -ذب محض است. �8& از مجر�ان راد�و در برنامه ا: 
مدع& شد ســعيد معروف پس از ش8ست تيم مل& واليبال 
ا�ران مقابل ژاپن و حذف تيم مل& از المپي?، صحبت ها: 
بســيار جنجالــ& را مطرح -رده و به شــدت بــه وز�ر ورزش 
تاخته است. ا�ن مجر: راد�و ادامه داد: «ن8ته ا: -ه سعيد 
معروف رو: آن بســيار تا-يد -رده، ا�ن اســت -ه با حضور 
ســلطان& فر بــر مســند وزارت ورزش، ســال ها: ســياه& 
بــرا: ورزش ا�ران رقم خورده اســت.» بر اســاس اظهارات 
ا�ــن مجــر: راد�و، ســعيد معــروف در ادامــه اظهاراتش با 
-نا�ــه بــه قهرمان& پرســپوليس برا: پنجمين بــار متوال& 
گفته اســت: «وز�ر ورزش بيشتر�ن هم و غمش رو: پو-ر و 
گالت -ــردن �? تيم بوده و -ليت ورزش را فراموش -رده 
است.» انتشــار ا�ن بخش از اظهارات& -ه به معروف نسبت 
داده شــد، -اف& بود تا همان تيم قدرتمند رســانه ا: و اتاق 
ف8ر مشهور، در فضا: رسم& رسانه و شب8ه ها: اجتماع& 
تخر�ب عليه -اپيتان تيم مل& را آغاز -نند، اتفاق& -ه پيش 
از ا�ن برا: بسيار: از منتقدان سلطان& فر و تيم خاص رخ 
داده بــود و هر -دام به نحــو: مورد تاخت و تــاز قرار گرفته 
بودند. هرچند معروف از طر�ق سرپرست تيم  مل& واليبال 
ا�ن اظهارات را ت8ذ�ب -رد اما به نظر م& رســيد -ار از -ار 
گذشته  و ا�ن بار پروژه حذف معروف -ليد خورده بود.  پيرو 
ا�ن اتفاقات بود -ه روز گذشــته رســانه ها نوشــتند پاسور و 
سرپرســت تيم مل& واليبــال در پا�ان رقابت هــا: المپي? 
تو-يــو از تيــم ملــ& خداحافظ& -ردنــد. اميــر خوش خبر 
سرپرســت تيم مل& واليبال -شورمان درمورد خداحافظ& 
ســعيد معروف از تيم ملــ& گفت: «-ار من هــم در تيم مل& 
واليبال تمام شــد و در رقابت ها: پيش رو قطعا در تيم مل& 
حضور نخواهم داشت. سعيد هم تصميمش را گرفته است. 
به زود: با�د منتظر نامه خداحافظ& -اپيتان باشيم. او در 
راه آمر�8ا  ســت و ف8ر م& -نم زمان&  -ه به مقصدش برسد، 
نامه  اش را منتشــر -ند. معروف به من گفت -ه احتماال  در 
مســير پرواز: به آمر�8ا نامه اش را نوشته و به زود: منتشر 

خواهد -رد.»

خداحافظی اینستاگرامی کاپيتان 
معروف از تيم ملی

سعيد معروف -اپيتان تيم مل& واليبال با انتشار 
پســت& در صفحــه ا�نســتاگرامش از حضــور در 
باز: ها: مل& خداحافظ& -رد و چنين نوشت: 
«خيل& تالش -ردم -ــه توو پا�ان قصه بتونم ز�ر 
ا�ن پســت حرفــا: دلمو بزنــم ول& اونقــدر ز�اد 
بود -ه شــا�د -ســ& حوصلــه نم& -ــرد بخونه. 
ا�ــن صفحــه تنها جا�& هســت -ه تــا االن توش 
حرفام زده شــده و خواهد شــد. قطعا بــه احترام 
همه دوستداران واليبال و بنده حقير، در اولين 
فرصــت، ســواال: همه رو جــواب خواهــم داد و 
حتما ســع& خواهم -رد -ه مثل هميشــه -امال 
شــفاف و واضــح صحبت -نــم. البته بيشــترش 
در جهــت قدردانــ& از زحمــات عالقه مندانــ& 
خواهد بود -ه تو ا�ن چند ســال فعاليت ورزشم 
لطفشــون شــامل حالــم بــوده. هرچند دوســت 
داشتم -ه تو س8وت از واليبال خداحافظ& -نم 
ول& خــوب زمان خوبيه واســه صحبت. به زود: 

ميبينمتون.» 
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