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 آزمون تعیین مرکز استعداد های درخشان  •
جمعه ۲۰ تیر ماه به صورت حضوری به بدترین 
حالت ممکن از لحاظ رعایت نکردن پروتکل 
های بهداشتی برگزار شد. البته از آموزش و 
پرورش هم انتظاری جز این نیست که خود، 
زیر مجموعه دولتی است و به هر قیمتی باید 
حرف خودش را به کرسی بنشاند. هر اتفاقی 
که برای فرزندان ما بیفتد مسئولیت مستقیم 

آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
این جوریه. شنبه:  • مان  هفتگی  برنامه 

قیمت دالر باال میره. یک شنبه: قیمت خونه 
باال میره. دوشنبه: قیمت سکه باال میره. 
سه شنبه: یه بیماری جدید شیوع پیدا می 
گیره.  می  آتــش  چهارشنبه:جنگل  کنه. 
پنج شنبه: همه میرن شمال. جمعه: آقای 

روحانی تازه خبردار میشه!
نباید تمام کاسه کوزه ها را بر سر دولت  •

بشکنیم، تحریم های ناعادالنه و تروریسم 
اقتصادی آمریکا گرانی، تورم و ... را ایجاد 
ــع کنونی و  ــای انتقاد از وض کـــرده، بــه ج
ــت و مجلس  ــدت دول استیضاح وزرا، وح

راهگشا خواهد بود.
 همین آقایی که یک زمانی به مردم خس  •

و خاشاک می گفت حاال از بازیگر ایرانی در 
هالیوود دفاع می کند، از خواننده آن ور آب 
طرفداری می کند و... این ها فقط دنبال 
میزهای باکالس تر و کاخ های مجلل تر 
هستند. آقای احمدی نژاد هم می خواد بره 

کاخ پاستور این جوری حرف می زنه.
 تحریم های ظالمانه ترامپ بی منطق باعث  •

افزایش قیمت ارز و ... شده. دولت در حد 
توان خدمت کرده و در شرایط فعلی به جای 
انتقاد از دولت با یکپارچگی مردم، مجلس و 
دولت می توان مشتی بر دهان بی عدالتی 

آمریکا زد.
 4 یا 5 بازیکن استقالل که 4 یا 5 روز پیش  •

کرونا گرفته بودند، به یک باره خوب شده اند 
و مقابل »تراکتور« بازی می کنند! سازمان 
لیگ وفدراسیون ترسو باید با قاطعیت پارس 

جنوبی را مقابل استقالل سه بر صفر برنده 
اعالم کند.

 شما از همین حاال به استقبال انتخابات  •
رفتید و درباره آینده پاستور حرف می زنید؟ 
واقعا انتظار دارید ما جوان ترها باز هم گول 
حرف هایتان را بخوریم؟  با این اوضاع گرانی 
آیا می توانیم ازدواج کنیم که آخرت مان را بر 

باد ندهیم؟
 متاسفانه از دو ماه و نیم قبل حقوق بیشتر  •

سربازهای ناجای مشهد رو ندادند و کسی 
هم چیزی نمی گوید.

لطفا اسم روزنامه خراسان ورزشی را به  •
استقالل خراسان ورزشــی تغییر دهید و 
خودتون رو اذیت نکنید. حمایت از این علنی 

تر هم مگه می شه؟
به کاربردن اصطالحاتی مانند:»آقازاده  •

آدرس  و...دادن  اقتصادی  فساد  و  ــا«  ه
ــت. مشکالت کشور،  عوضی بــه ملت اس

بنیادی تراز این اصطالحات است.
به تجربه ثابت شده که در دور دوم ریاست  •

جمهوری، دولت کارایی الزم را نــدارد اما 
چون رئیس جمهور و دستگاه اجرایی در 
مسند قدرت هستند، انتخابات را به نفع 

خودشان تمام می کنند.
ــار خـــودش رو  • ــاز هــم ک ــی ب ــان  آقـــای روح

کرد. 35هزار تومان از یارانه تیر کم کرد. 
ــک میلیون و  ــه ی ــی ش ــه م ــاه یعنی  3۰م
15۰هــزار تومان. این جوری یک میلیون 
وام کرونا دادن ولی بابتش 15۰ هزارتومان 

سود گرفتند!
ناظران سایت دیوار علنی پول برای آگهی  •

می گیرند و بعد آگهی رو به صورت دلخواه 
تغییر می دهند! چرا مسئوالن جلوی  این 

کار رو نمی گیرند؟
 با چند مــادر سن بــاال و تنها که صحبت  •

می کردیم گله مند بودند از فرزندان پسر 
خود که از آن ها کمتر خبر می گیرند و کرونا 
را بهانه قرار داده اند. در این روزهای دشوار 

و حساس با والدین خود مهربان تر باشید !

 قطعه ای جدید در پازل 
جنگ رسانه ای

روزنــامــه نیویورک تایمز روز گذشته از طرح 
مشترک آمریکا و اسرائیل برای »ترور فرماندهان 
سپاه« و مقابله با »راه اندازی تاسیسات هسته ای 
ایران« خبرداد. نیویورک تایمز نوشت که این خبر 
را دو مقام اطالعاتی آمریکایی  به این روزنامه 
داده اند. این که این گزارش چه کارکردی دارد 
سوالی است که در چهار نکته کوتاه به آن پاسخ 

می دهیم.
1- اساسا آمریکا و اسرائیل، دشمنان درجه 
یک ایران هستند و خیلی عجیب نیست که کنار 
هم بنشینند و علیه ما استراتژی فشار و تخریب 
طراحی کنند؛ اگر روزی چنین اتفاقی رخ ندهد 
باید تبدیل به خبر شــود!  جنگ سوریه، نفوذ 
داعش به عراق، حوادث تروریستی الاقل یک دهه 
اخیر در برخی شهرها و مناطق ایــران، فعالیت 
ادامه دار تروریست ها در مرزهای شرقی و غربی و 
... تنها تعداد اندکی از این طراحی ها علیه امنیت 
ــران اســت. لــذا فــارغ از میزان صحت و سقم  ای
ادعاهای این گزارش، یکی از تاثیرات اصلی آن 
را باید در حوزه رسانه و جنگ روانی و قطعه ای از 

پازل جنگ رسانه ای علیه ایران دانست.
ــزارش چهره هــای ضد  ۲- نویسندگان ایــن گ
تایمز  نیویورک  در  اسرائیل  حامی  و  ایــرانــی 
هستند. از جمله »روِنن برگمن« که از او به عنوان 
تحلیل گر نزدیک به موساد یاد می شود و حتی 
درباره برنامه هسته ای ایران و تالش های رژیم 
صهیونیستی برای مقابله با آن یک کتاب تحت 
عنوان »جنگ مخفی با ایران« نوشته شده است. 
او همچنین همان طور که خــودش در صفحه 
توئیترش عنوان کرده مولف کتاب »بلندشو و 
اول بکش« است که به تاریخچه ترورهای موساد 
اشــاره دارد. لذا دور از ذهن نیست که یکی از 
عناصر اصلی جنگ روانی و امنیتی تل آویو علیه 

تهران باشد. 
3- گزارش نیویورک تایمز در شرایطی منتشر 
می شود که طی سه هفته اخیر رسانه های فارسی 
زبــان معاند و اکانت هــای توئیتری وابسته به 
براندازان، تالش کرده اند این طور القاء کنند 
که ایران در تامین امنیت خود منفعل و ناتوان 
شــده و زیــر ضربات امنیتی و خرابکارانه رژیم 
صهیونیستی قــرار دارد. نیویورک تایمز حتی 
مدعی شده این اقدامات خرابکارانه توسط برخی 
نفوذی ها در ایــران انجام می شــود. موضوعی 
که بازهم از منظر جنگ روانــی این روزهــا علیه 
ایران قابل تحلیل است اما به نظر می رسد الزم 
است دستگاه های اطالعاتی و امنیتی به بررسی 
احتمال آن ورود کنند و مثل گذشته اجازه ندهند 
که خدای نکرده، عناصر نفوذی و خود فروخته، 
به امنیت تمام وکمال ایران خدشه ای وارد کنند.

4- هفتم اردیبهشت ماه در گزارشی از تالش 
های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
از 175 روز داغ تهران و واشنگتن سخن گفتیم. 
دوره ای که هنوز 97 روز آن باقی مانده است. 97 
روز تا ۲7 مهر که براساس برجام باید به صورت 
خودکار تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت 
سازمان ملل برداشته شود. اتفاقی که در فاصله 
سه هفته تا انتخابات آمریکا، قطعا یک شکست 
تاریخی برای کاخ سفید خواهد بود. لذا آن ها را 
واداشته با تمام قدرت به نبرد دیپلماتیک، امنیتی 
وسیاسی و اقتصادی با ایران رو بیاورند. نبردی 
که در حقیقت  معنایی از »جنگ اراده ها«است. 
لذا پیش بینی این که در این سه ماه اذناب آمریکا 
همچون اسرائیل یا عربستان به دنبال تحریک 
ایران یا کشاندن پای کشورمان به یک درگیری 
جدید باشند تا آمریکا بتواند میوه تمدید تحریم 
تسلیحاتی را در شورای امنیت بچیند، اتفاقی 

قابل پیش بینی است.
بدون شک این 97 روز و ده ها و صدها و هزاران 
97 روز دیگر هم مانند دوره های سخت گذشته، 
خواهد گذشت اما معادالت بین المللی نشان 
می دهد که گرفتار نشدن در جنگ روانــی  و 
امنیتی آمریکایی- اسرائیلی و عبور مقتدرانه 
از این جنگ اراده ها براساس یک استراتژی 
مقتدرانه، هوشمندانه و متکی بر سیاست های 
حکیمانه ای که در دهه های گذشته، ایران را از 
یک کشور وابسته به یک قدرت منطقه ای تبدیل 
کرده، این بار دروازه های جدیدی از قدرت را 

برای مردم ایران باز خواهد کرد، ان شاء ا... . 

ابر پروژه آبی شرق در  چند قدمی اجرا

شاید در روزهــایــی که موضوع انتقال آب از 
ــار را  ــن ک دریـــای عمان مطرح شــد برخی ای
تحقق  به  امیدی  و  دانستند  می  ممکن  غیر 
ــا خبرهای خوبی  آن نداشتند امــا ایــن روزه
بــرای قــرار گرفتن ایــن طــرح عظیم در مسیر 
اجرا شنیده می شود.  مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای استان به»خراسان«  گفت: ۶3۰ 
کیلومتر خط انتقال آب از دشت مختاران، 
درمیان، طبس و آهنگران در حال اجراست 
بنابراین اجرای ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال آب 
از دریای عمان تا ورودی استان خارج از تصور 
نیست. دکتر »قندهاری« افزود: خط انتقال 
طبق برنامه باید تا 14۰4 به خراسان جنوبی 
برسد و عــدد قابل توجهی از سهم آب برای 
خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است اما 

همچنان پیگیر افزایش این رقم هستیم.

 حقوق بازنشستگان کشوری
 90 درصد شاغالن می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه  گفت: حقوق 
بازنشستگان کشوری 9۰ درصد شاغالن در 
نظر گرفته می  شود و این همان رقمی است 
که دولت برای تصویب به مجلس ارائــه کرده 
بود. نوبخت گفت:بعد از همانندسازی حقوق 
تامین  کشوری، بازنشستگان  بازنشستگان 
اجتماعی نیز مطالباتی داشتند، با وجود این 
که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جزو 
بودجه عمومی نیست اما مقرر شد دولت بخشی 
از مطالبات خود را به تامین اجتماعی پرداخت 
کند به شرط این که این پول صرف بازنشستگان 
ــزود: بــا توجه بــه جلساتی کــه با  ــود.وی افـ شـ
نمایندگان بازنشستگان داشتیم قرار شد حقوق 
بازنشستگان کشوری 9۰ درصد شاغالن در 
نظر گرفته شود و این همان رقمی است که 

دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده بود.

ربیعی: سوال از رئیس جمهور 
اوضاع را پیچیده تر می کند 

در پی برخی گــزارش ها دربــاره طراحی سوال 
از روحانی در مجلس، سخنگوی دولــت گفت 
که طرح ســوال از رئیس جمهور بر پیچیدگی 
اوضاع می افزاید. ربیعی، روز گذشته در بخشی 
از یادداشت خود آورده است: »سؤال از رئیس 
ــار مجلس بر  جمهور بــه یکباره در ابــتــدای ک
پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل 
کمکی نخواهد کرد. قاعدتًا تذکر و استیضاح باید 
ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه 
باشد و باید مرتب این پرسش را داشته باشیم که آیا 
این اقدام مسئله ای را از جامعه حل خواهد کرد؟ 

پیام تشکر مدیر عالی حرم مطهر رضوی از تولیت آستان قدس

محمد مهدی برادران در پیامی از اعتماد تولیت 
آستان در انتخابش به عنوان مدیر عالی حرم مطهر 
رضــوی قدردانی کــرد. در این پیام آمــده است: 
سپاس بی کــران فیاض کریم را و درود بر نبی 
گرامی اسالم و ائمه معصومین صلوات ا... علیهم 
اجمعین که در سایه عنایات حضرت سلطان سریر 
ارتضاء موالنا اباالحسن الرضا علیه آالف التحیة و 
الثناء و بنا به اعتماد فاضل ارجمند و تولیت معزز 
آستان قــدس رضــوی، حضرت حجت االسالم 
والمسلمین مروی دامت توفیقاته، توفیق خدمت 
مضاعف به حــرم مطهر رضــوی را یافتم.ضمن 
تشکر از اعتماد ایشان، از صاحب این مضجع 
نورانی استمداد می طلبم تا در انجام این وظیفه 
خطیر، خادم کوچک خود را یاری نمایند. این 
حرم، پناه بی پناهان، چاره بیچارگان و کانون 
معرفت و محبت آل ا... است؛ امامی که روبند 
خاک درش را، خالیق به مژگان، مالئک به شه 
پر، خدمت درگاهش مایه مباهات انس و ملک 

 است و انبیاء و اولیاء، دربانی اش را می کنند.
»حضرت  بهشت  از  قطعه  ایــن  اصلی  کلیددار 
جواد االئمه علیه السالم«است و خادمینش از 
»خواجه اباصلت هــروی« تا »شهید حاج قاسم 
سلیمانی«مفتخر به این مدال نوکری هستند؛ 
از ارواح طیبه اولــیــاء الهی رخصت و مــدد می 
مظلومین  توجه  و  گرایی  معنویت  مــوج  طلبم. 
عالم به مکتب رهایی بخش اســالم و گسترش 
فزاینده تشیع در سال های اخیر، نقش حرم مطهر 
رضــوی را به عنوان رکن اساسی تمدن سازی 
نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بیشتر نموده است. 
خدمت گزاری این حرم مطهر در سایه توجهات 
ولی عصر اروحنا فداه و منویات داهیانه و حکیمانه 
مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان رئیس 
خدمه آستان قدس رضوی و تحت اشراف عالیه 
تولیت معزز، با همکاری سایر ارکان آستان قدس 
رضوی و همراهی همه ارادتمندان به این بارگاه، 

به ویژه شیعیان خاص و خدام، حفاظ، فراشان، 
و نیروهای  دربانان و کفشداران، خادمیاران 
افتخاری فعال در امنیت، انتظامات و خدمات 
و... به نحو مطلوب صورت پذیرفته است و این 
بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این جامعه 
 محترم، مشق نوکری را از مرحوم پدرم آموختم.
استمرار و ارتقاء کمی و کیفی خدمات فعلی به 
زائران در عرصه های تبلیغی، رفاهی و کالبدی با 
رویکرد مدیریت یکپارچه حرم مطهر رضوی، نیاز 
به حمایت معنوی و مادی بیشتر همه ارادتمندان 
حضرت رضا علیه آالف التحیة و الثناء دارد.  
خصوصا آن که انتظار مومنین از خدام حضرت، 
انتظاری بسیار باال بــوده که بــرآوردن آن جز با 
دعای خیر و راهنمایی و حمایت عمومی و تالش 
شبانه روزی خادمان این درگاه و همکاران محترم 

ممکن نخواهد بود.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن    

گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد
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گروه بین الملل-دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکادر مصاحبه با "واشنگتن پست"، مدعی 
شد که او بزرگ ترین پایگاه رای تاریخ آمریکا را 
در اختیار دارد و همچنین برای اولین بار اعالم 
کرد که او در سال ۲۰۱۸ مجوز حمله سایبری 
محرمانه علیه روسیه را صادر کرده بود.درادامه 

نکات مهم مصاحبه ترامپ را بخوانید:
 *اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶ 
می دانست که روسیه چه کار داشت می کرد یا به 
او گفته شده بود.... و او هیچ چیزی نگفت و دلیل 
این که چیزی نگفت، این بود که فکر می کرد 

)هیالری کلینتون( برنده می شود؛ چرا که او 
نظرسنجی های ساختگی را نگاه می کرد. اما ما 
دارای یک اکثریت خاموش بودیم که گفتند "نه 

ما ترامپ را دوست داریم".
*من برخالف اوباما به محض دریافت اطالعات 
درباره مداخله روسیه در انتخابات۲۰۱۸ دستور 

مقابله با آن را صادر کردم. ما جلویش را گرفتیم.
*به نظر من، آخرین چیزی که روسیه می خواهد 
درگیر شود، درگیر شدن در افغانستان است. 
اوکی؟ آخرین چیزی که می خواهند این است. 
آن ها مدت طوالنی آن جا بودند. اتحاد )جماهیر( 

شــوروی به خاطر افغانستان تبدیل به روسیه 
)کنونی( شد؛ چرا که آن ها در افغانستان به طرز 

بدی مغلوب شدند.
*ما تقریبا )از افغانستان( خارج شده ایم. اگر 
روسیه خواهان بازگشت به افغانستان است، به آن 

ها می گویم: "از حضورتان لذت ببرید"!
*من مطمئنا یک فرد معتقد به جهانی سازی 
نیستم و به نظرم، هیچ چیز غلطی در گفتن این 
موضوع وجــود نــدارد. به نظر مــن، طرفداران 
جهانی شدن اکنون طرفدارانی ندارند؛ چرا که 

آن ها هر جا بودند، همه ما بازنده بوده ایم.
*چین در قیاس با روسیه دســت به حمالت 
سایبری بیشتری علیه آمریکا زده؛ اما در آمریکا 
به این موضوع توجه کمتری شده است. چرا که 
دموکرات ها و حامیان مالی شان و صادقانه بگویم، 
دیگر افراد، دارند پول زیادی از چین در می آورند. 
البته، موقعی که من سر کار آمدم و تا قبل این که 
سروکله این آنفلوآنزای چینی پیدا شود، ما به طرز 
بدی آن ها را مغلوب کرده بودیم. فوق العاده بود.

*به همین خاطر، برخی افراد سوال می کنند 
"آیا شما فکر می کنید این صرفا یک اتفاق بوده؟ 
آیا این یک بی کفایتی محض )چین( بوده یا اتفاق 
افتاده؟ البته، آن ها )چینی ها( اجــازه دادند 
)کرونا( از کشورشان فرار کند و این کاری است 
که آن ها کردند و با این کار یک تغییر بزرگ از 
بسیاری جهات شامل تغییر در حوزه سیاسی 

ایجاد کردند.
*اگر من به یک توافق خارق العاده مثال یک توافق 

تجاری با چین برسم ، شومر و پلوسی )سران 
دموکرات ها( خواهند گفت که "این یک توافق 
وحشتناک است". آن ها حتی به توافق نگاه هم 
نخواهند کرد. اگر من بگویم که "شما متوجه 
نیستید، چین دارد به ما همه چیز می دهد"؛ آن ها 
خواهند گفت "این یک توافق وحشتناک است و 
هر چیزی که شما انجام دهید، وحشتناک است".
ــرات  بــا من  ــوک *مخالفت خــودکــار ســران دم
"خط مشی و سیاست استاندارد" )دموکرات ها( 

است؛ اما این برای کشور خیلی بد است.
*تنها راهــی که وجــود دارد ایــن اســت که ما 
باید به پیروز شدن )در انتخابات نوامبر( ادامه 
دهیم. اوضاع داشت تغییر می کرد تا این که 
ویروس چینی به ما حمله کرد. اوضاع داشت 
تغییر می کرد. آن ها )دموکرات ها( داشتند )با 
مواضع دولت ترامپ( همراهی می کردند که 
این اتفاق )شیوع کرونا( افتاد و این مسائل را 
عوض کرد و حاال آن ها فکر می کنند که شانس 
)پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم 

نوامبر( دارند.
*من مطمئنم در انتخابات پیروز می شوم؛ چون 
بــزرگ ترین پایگاه رای تاریخ را دارم. آیا شما 
قایق ها در فلوریدا و سراسر کشور را دیده اید؟ 
هزاران قایق هوادار من هر هفته هستند. آن ها 
هزاران قایق و دوچرخه دارند. شما موتورسواران 
حامی ترامپ را دیده اید؟ هفته قبل آن ها یک 
صف طوالنی چندین مایلی داشتند و پرچم ها و 

همه چیز همراهشان بود.

طرحی جدید برای مهار داعش 

محمدصادق مصدق -سپهبد عبد االمیر کامل 
الشمری معاون عملیات مشترک عراق مدعی 
شد قرار است با همکاری تمام نهادهای امنیتی 
ایــن کشور  مساحتی حــدود ۱۷ هــزار و ۶۸۵ 
کیلومتر مربع پاک سازی شود. این خبر در حالی 
است که در ماه های اخیر داعش در چند عملیات 
مهم بر  آن بود به منافع ملی عراق در شرق عراق و 
مرز مشترک با ایران خسارت فراوانی وارد کند. 
طبق گفته های سپهبد الشمری این عملیات به 
دستور مستقیم الکاظمی صورت گرفته و قرار 
است مرز شرقی پاک سازی کامل شود. اما آورده 
این عملیات برای عراق و ایران چیست؟برای 
عراق:مهم ترین آورده  امنیتی برای عراق پاک 
سازی بیش از ۱۷ هزار کیلومتر مربع مساحت 
عراق از عناصر تروریستی است. عراق نیازمند 
بازشدن مرزهای زمینی است. از یک سو تحت 
فشار آمریکا قرار دارد و از سوی  دیگر مرزهای 
شمال، جنوب و غربش دچار چالش های فراوانی 
است و تنها مسیر ترانزیتی و اتصال عراق به دریا و 
صادرات نفت مسیر شرقی است. ناامن بودن آن 
به معنای توقف صادرات نفت، واردات مواد اولیه 
و برق است. در حقیقت الکاظمی می داند شرق 
این کشور تنها مسیر حیات بغداد است و باید پاک 
سازی آن اولویت اصلی مقامات عراقی  باشد. 
برای ایران:امنیت مرزهای ایران همیشه مورد 
تاکید تهران است. مرز عراق اهمیت دیگری 
هم دارد. عراق بیشترین مرز مشترک را با ایران 
داشته و مسیر ترانزیت زمینی عتبات، صادرات 
کاال و تنها مسیر پشتیبانی و حمایت از مقاومت 
در برابر تروریسم است. ناامنی این مرز می تواند 
ــادرات و واردات  تبعات بسیار زیــادی بــرای ص
داشته باشد. ایــران ۲۸ درصد بــازار صادراتی 
عراق را در اختیار دارد و این مسئله در شرایطی 
که ایران در تحریم های سختی قرار گرفته می 
تواند مفید واقع شود. فراموش نشود تنها مسیر 
زمینی دسترسی به غرب آسیا از ایران در مرز 
عراق است و نا امن بودن این مرز می تواند طرح 
های آینده مقاومت را دچار چالش کند. این گونه 
پیداست که این عملیات آغاز یک طرح جدید 

برای مهار داعش در منطقه غرب آسیاست. 

تحلیل روز

عكسی از ترامپ با چهره شیطانی كه در فضای 
مجازی بازنشر شده است.این عكس را ساموئل 
كروم عكاس خبری در واشنگتن گرفته، در جلسه 

ترامپ با رهبران التین تبارها در كاخ سفید.

تصویر دست نوشته ای که شهردارسئول پیش 
ازترک منزل وخودکشی برای خانواده اش به 
جا گذاشته بود: »از همه عذر می خواهم و از تمام 
کسانی که در زندگی با من بودند سپاس گزارم. 
از خانواده ام شرمنده ام که فقط بر رنج آن ها 
افزودم. مرا بسوزانید و خاکسترم را روی گور پدر 
و مادرم بپاشید. همگی خداحافظ.« شهردار 
سئول درپی افشای ماجرای آزار جنسی منشی   
خود، دست به خودکشی زد.پس از کشف جسد 
ــزای عمومی در سئول  اعالم  وی چند روز ع

شده است.

قلب یمن در آستانه آزادسازی
ائتالف سعودی تجهیزات خود را از مأرب خارج کرد 

اســـتـــان مــــأرب در حــالــی صحنه 
درگیری های بسیار شدید بین ارتش 
یمن و کمیته های مردمی این کشور 
با مزدوران و سربازان ائتالف سعودی 
است که منابع یمنی از خروج بخش 
ــادی از تجهیزات نظامی ائتالف  زی
سعودی از شهر »مـــأرب« به عنوان 
مستعفی  دولـــت  پــایــگــاه  مهم ترین 
یمن در مرکز این کشور خبر دادند. 
نیروهای ارتش و کمیته های مرکزی 
یمن هــم اکــنــون از ســه جهت شهر 
ــأرب« را در محاصره خود دارنــد.  »م
همزمان قبایل استان مــأرب نیز به 
به  وابسته  عناصر  جنایت  از  شــدت 
حــزب االصـــالح بــه علت قتل فجیع 
خــانــواده اش  و  سبیعیان«  »محسن 
خشمگین هستند. شیخ سبیعیان از 
بزرگان استان مأرب به شمار می رود 
ــرز فجیعی  بــه ط کــه در نهم تیرماه 
کشته شد. حزب اخوانی »االصالح« 
به  وابسته  عناصر  بخش  مهم ترین 
دولــت مستعفی را تشکیل می دهد 
و مرکز این حزب نیز شهر »مأرب« به 
شمار می رود. بنابراین با آزادسازی 
این شهر یکی از مهلک ترین ضربات 
به ائتالف سعودی در سال های اخیر 
در بخش میدانی وارد خواهد آمد. 

ــأرب به  اهمیت راهــبــردی استان م
این دلیل است که میدان های اصلی 
نفت یمن را در خود جای داده است و 
تولید روزانه آن ۲۰۰هزار بشکه بود 
که به دلیل بحران جاری در کشور به 
۵۰هــزار بشکه در روز کاهش یافته 
اســت. تحقیقات موجود و اظهارات 
کارشناسان حاکی از وجود ذخیره 
بزرگ نفتی در این استان واقع در قلب 
یمن اســت، از همین رو چشم طمع 
بیگانگان به آن دوخته شده است. 
عــالوه بر ایــن ایستگاه اصلی تولید 
نیروی برق برای تمام استان های یمن 
در مأرب قرار دارد. همچنین مأرب از 
جنوب با استان های جنوبی و شرقی 
هم مرز بوده و از شمال نیز با استان 
با صنعا همجوار  از غــرب  و  الجوف 
است، از همین رو نبرد مأرب مسیر 
عملیات نظامی در یمن را مشخص 
خواهد کــرد،حــاال به گفته دو منبع 
نظامی وابسته به دولــت مستعفی، 
ائتالف سعودی اقدام به خارج کردن 
سالح های سنگین خود از مــأرب به 
سمت منطقه »الودیعه« کرده و صرفا 
حضور نمادین در ایــن شهر دارد و 
مأرب دیگر برای نیروهای سعودی 

جای امنی نیست. 

سازمان ملل: ولیعهد سعودی ،مظنون اصلی پرونده خاشقچی است 

بن سلمان در باتالق قتل خاشقچی 
»اگنس کاالمارد« گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری »آناتولی«، مظنون 
اصلی پرونده جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی، 
سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون نویس روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست  را که دوم اکتبر ۲۰۱۸ در 
سرکنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید 
»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی دانست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این مصاحبه ضمن 
اشاره به صدور حکم بازداشت ۲۰ متهم فراری این پرونده 
از سوی دادستانی کل استانبول، تاکید کرد: اگرچه این 
دادگــاه به صورت غیابی برگزار شد؛ اما از آن جایی که 
عربستان سعودی متهمان را به ترکیه تحویل نمی دهد، 
این دادگــاه بسیار مهم است و تاکید می کنم که وکالی 
دفاع از این متهمان از سوی دولت تعیین شده اند.»اگنس 
کاالمارد« همچنین افــزود: چون این جنایت در ترکیه 
صورت گرفته، این کشور موظف به رسیدگی به پرونده 
است. همان طور که در گزارش تاکید کردم ترکیه در امر 
رسیدگی به پرونده خاشقچی بسیار جدی عمل کرد و 
هیچ سند و مدرکی در باره تخلف در این پرونده به دست من 
نرسیده است.وی در ادامه تأکید کرد: این پرونده به صبر 
باالیی نیاز دارد، عدالت دیر یا زود برقرار خواهد شد. تصور 
می کنم بسیاری از دولت ها می خواهند با مانع تراشی 
توان مان را برای صبر و عدالت از دست بدهیم.گزارشگر 
ویژه سازمان ملل تاکید کرد: تصور این که محمد بن سلمان 
در دادگاه حاضر شود، سادگی است؛ این موضوع در آینده 
نزدیک صورت نخواهد گرفت و مستلزم زمان است اما باید 
به دولت ها یادآوری کنیم که دست یکی از آمران جنایت 

خاشقچی به خون آلوده است.جمال خاشقچی  دوم ماه 
اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری 
این کشور در استانبول شد و هرگز از آن خــارج نشد.
ریاض در ۲۰ اکتبر همان سال قتل خاشقچی در داخل 
کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این 
کشور مدعی شد که خاشقچی بعد از »درگیری« با چند 
نفر در داخل کنسولگری »فوت« کرده و ۱۸ شهروند این 
کشور نیز در این زمینه بازداشت شده اند!دادستان کل 
عربستان سعودی اعالم کرد که پنج تن از متهمان پرونده 
قتل خاشقچی به اعدام و سه مظنون نیزدر مجموع به ۲۵ 
سال حبس محکوم شده اند.سعود القحطانی از نزدیکان 
و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری معاون سابق 
رئیس سازمان اطالعات و محمد العتیبی سرکنسول 
عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان 
در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه تبرئه شده اند! 
بنابر اطالعات منتشر شده جمال خاشقچی در داخل 
کنسولگری عربستان به طرز فجیعی کشته و قطعه قطعه 
شده است. این مسئله باعث خشم جهانی علیه عربستان 
شد و از همان ابتدا بن سلمان به عنوان عامل اصلی این قتل 
معرفی شد. البته دونالد ترامپ تالش زیادی برای حمایت 
و حفاظت از بن سلمان کرد و هیچ گاه وی را مستقیم متهم 
نکرد و حتی اعالم کرد که منافع و قراردادهای مالی برای 
وی از هر چیز دیگری مهم تر است. اما سازمان سیا در نهایت 
محمد بن سلمان را به عنوان قاتل اصلی جمال خاشقچی 
معرفی و سنای آمریکا نیز این مسئله را تایید کرد. قتل 
جمال خاشقچی فشارهای زیادی علیه عربستان و شخص 

بن سلمان وارد کرده است.

انتشار تصویر مهدی مشاط رئیس دولت صنعا 
و از سران انصارا... به عنوان رئیس جمهور یمن 
در چــاپ تــازه کتاب اطلس کشورهای جهان 
در روسیه موجب خشم کارشناسان سعودی و 
اماراتی شده است.روسیه همراهی چندانی با 
سیاست های عربستان و امارات در خاورمیانه 
ــدارد و ایــن سیاست ها را در زمینه سیاست  ن
های آمریکا می داند ولی وابستگی اقتصادی 
این کشور به نفت و قدرت باالی ریاض و ابوظبی 
برای تحت تاثیر قرار دادن این بازار موجب ورود 
نکردن مستقیم و جدی مسکو به پرونده یمن 

شده است.

پیشخوان بین الملل 

 تــرامپ:پیروز
 مـــی شوم 

بزرگ ترین پایگاه رای تاریخ 
آمریکا را دارم! 

نمای روز 

قاب بین الملل 

»حسان دیاب« نخست وزیر لبنان در پی گفت وگو 
با »عبداللطیف دریــان  علی« مفتی اهل سنت 
لبنان با تاکید بر استعفانکردن دولــت خود، 
خاطر نشان کرد که دولت لبنان با تمام توان 
در تالش است مشکالت اقتصادی لبنانی ها را 
کاهش دهــد.وی تاکید کرد که تمام اقدامات 
ــرای حل مشکالت اقتصادی از جمله  ب الزم 
غذایی  بسته های  و  مالی  کمک های  اعطای 
به خانوارهای نیازمند، تخصیص هزار و ۲۰۰ 
میلیارد به بخش کــشــاورزی و صنایع و تهیه 
پیش نویس قانون حمایت ۵۰۰ میلیاردی از 
مدارس در حال انجام است.دیاب در پی حواشی 
پیش آمده در خصوص اظهارات مداخله جویانه 
سفیر آمریکا در بیروت و حکم دادگاه لبنان علیه 
وی نیز گفت: با »دوروتی شیا« سفیر آمریکا دیدار 
کــردم و در خصوص برخی موضوعات رایزنی 
کردیم و سفیر آمریکا نیز برای کمک به لبنان 
اعالم آمادگی کرد.نخست وزیر لبنان به موضوع 
مذاکره با صندوق بین المللی پول هم اشاره و 
خاطر نشان کرد که گفت وگوها با این نهاد را با 
هدف اصالحات اساسی مدنظر و برنامه ای که 
باید با یکدیگر بر سر آن به توافق برسیم، آغاز 
کرده ایم.لبنان چندین ماه است که به شدت 
دچــار رکــود اقتصادی و بحران مالی شده و با 

کاهش ارزش لیره در برابر دالر، کمبود شدید 
نقدینگی و کاهش قابل توجه ارز خارجی مواجه 

ــت. موضوعی کــه باعث فشار مضاعف  اس
بــر دولــت »حــســان دیـــاب« نخست وزیر 

ایــن کشور شــده و برخی نیز به شایعه 
استعفای وی نیز دامن زدند.در همین 

حــال شیخ »نعیم قاسم« معاون 
حزب ا... در واکنش به برخی 

استعفای  بر  مبنی  صحبت ها 
دولت گفت که این سخنان تنها 
تبلیغات رسانه ای و سیاسی 
است که نشان دهنده 
ــی  آرزوهـــای »دوروت
آمریکا  شیا« سفیر 
و دیگر افراد مانند 
اوســــــــــــت.وی 

افزود، این دولت به کار خود ادامه می دهد و باید 
با فرصت دادن از آن حمایت شود؛ آن چه امروز 
سفیر آمریکا انجام می دهد دلیل بر عقب  نشینی 

تاکتیکی است.

نخست وزیر لبنان: استعفا نمی کنم 

دونالدترامپ رئیس جمهورآمریکا، راجراستون 
مشاورسابق خود را که درپرونده ای مرتبط با 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶ به ۴۰ ماه زندان محکوم شده بود، 
عفو کــرد.ایــن دستور رئیس جمهوری ایــاالت 
متحده تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان 
راجر استون که از دوستان دونالد ترامپ محسوب 
می شود صادر شد. راجر استون به دلیل اظهارات 
دروغ در برابر کنگره، کارشکنی در روند تحقیق 
ــاب شاهدان ،مجرم  مجلس نمایندگان و ارع
شناخته شده بود.دموکرات ها ضمن اعتراض 
راجر استون این تصمیم  به صدور دستور عفو 
دونالد ترامپ را »زیر سوال بردن حکومت قانون« و 
»سوء استفاده از قدرت« ارزیابی کرده اند. این در 
حالی است که رئیس جمهوری ایاالت متحده بنا 
به قانون اساسی این کشور اجازه عفو محکومان 

جرایم فدرال را دارد.

چهره روز 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

مراقب هم باشیم

 شلغم شوربای
 این روزهای بازار

اینا استخون 
های جمجمه یه 
موتورسوار بعد 
از تصادفه اما 

اگه کاله ایمنی 
داشت هم جون 
خودشو نجات 

می داد هم 
کادر درمانی رو 
در این شرایط 

کرونایی خسته 
نمی کرد

این عکس 
به تازگی از 

داخل ضریح 
منتشر شده 
،اولین مزار 

سمت راست 
حضرت 

محمد )ص( 
است و دو 
مزار دیگر 

خلیفه اول و 
دوم

تاحاال تو ایران 
به اندازه سالن 
12 هزارنفری 

آزادی به 
خاطر کرونا 

جونشون رو از 
دست دادن، 

اگه می خواین 
به ورزشگاه 
100هزار 

نفری آزادی 
نرسیم ماسک 

بزنین

فقط یک کاله کاسکت الزم بود

            اعتراف پیام رسان ها به همکاری با پلیس

همین چند روز پیش یعنی 17 تیرماه بی بی سی در گزارشی 
نوشت: »در پی اجرایی شدن قانون امنیتی جدید جمهوری 
خلق چین در هنگ کنگ، شرکت های فیسبوک، گوگل، 
توئیتر، واتس اپ و تلگرام گفته اند از ادامه همکاری در زمینه 
ارائه اطالعات مربوط به کاربران به پلیس هنگ کنگ خودداری 
می کنند.« همچنین در این گزارش آمده است: »تا پیش از این، 
این شرکت ها به درخواست پلیس این سرزمین برای ارائه 
اطالعات در پیگیری جرایم پاسخ مثبت می دادند اما با اجرایی 
شدن این قانون، نگرانی از گسترش محدودیت های سیاسی 
سرزمین اصلی در هنگ کنگ و سوء استفاده دولت چین از این 
اطالعات علیه منتقدان و مخالفان سیاسی، باعث اتخاذ این 
تصمیم شده است.« این گزارش نشان می دهد پیام رسان ها 
در صورتی اجازه فعالیت دارند که اطالعات مورد نیاز کاربران 
شان را به مسئوالن امنیت آن کشورها ارائه دهند و نمونه های 
بسیار دیگری وجود دارد که پلیس با کمک اطالعاتی که از پیام 
رسان ها گرفته توانسته مجرمانی را دستگیر کند. در این میان 
می توان به کشف هولناک چند روز قبل پلیس هلند از اتاق های 
شکنجه با عایق صوتی که دویچه وله از آن پرده برداری کرد، 
اشاره کرد. رمزگشایی اطالعات رد و بدل شده این باند در یک 

پیام رسان،  باعث لو رفتن و انهدام این باند شد.

          افشای اطالعات بر اساس قانون

جالب است بدانید بنا بر اظهارات  مدیر فیس بوک، واتس اپ 
و اینستاگرام در گفت و گو با بی بی سی، پیام رسان ها و شبکه 

های اجتماعی مطابق قانون  و در صورت 
بازخواست قانونی ممکن است مجبور 
به فاش کردن داده ها شوند. البته مدیر 

واتس اپ می گوید: »درخواست ها 
اطالعات  گرفتن  اختیار  در  بــرای 
کاربران باید مطابق استانداردهای 
جمله  از  بین المللی  شــده  شناخته 

ــررات قــانــونــی   ــقـ ــوق بــشــر ومـ ــق ح
ــاره  باشد و اطــالعــات اضافی درب
کاربران نیاز به حکم دادگاه دارد 

و برای بررسی محتویات حساب 
کــاربــران باید حکم تحقیق 

ــه شود.«بر  محتویات ارائ
ــزارش  شبکه  ــ اســـاس گـ

خبری سی بی اس  در انگلیس بزرگ ترین 
مرکز کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی در اروپــا به نام 
»جی سی اچ کیو« در شهر لستر این کشور قرار دارد. این مقر 
مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطالعات با دیگر 
کشورهاست. »جی سی اچ کیو« به انگلیسی ها امکان می دهد   
دسترسی افراد و آی پی ها به اینترنت را به صورت هوشمند 
کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه های 
اجتماعی از جمله »ای دبلیو اف« نیز در این کشور به ویژه در مورد 
پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال اند. 
در اتحادیه اروپا فرانسه یکی از شدیدترین نظارت های حکومتی 
بر فضای سایبری را دارد . طبق قانون های »هادویی« و »لوپسی« 
مصوب سال 2009 ،  کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی 

به آن محروم می شوند.

          فروش اطالعات کاربران

جدای از درست یا غلط بودن این اقدام شبکه های اجتماعی در 
همکاری  با پلیس  در کشف جرایم  که به نظر می رسد منطقی 
باشد، این افشای اطالعات به همین جا ختم نمی شود و در 
کنار ارائه اطالعات کاربران به پلیس، پیام رسان ها با فروش 

اطالعات کاربران به درآمد زایی رو آورده اند. داده هایی مانند 
اطالعات شخصی کاربران، روابط میان دوستان، موضوعات 
مورد عالقه، تعداد و محتوای نوشته  ها، زمان حضور افراد در 
شبکه  اجتماعی و غیره که با کاوش آن  ها می توان دانش سطح 
باالیی از کاربران شبکه های اجتماعی کسب و الگوهای رفتاری 
کاربران را استخراج کرد. این دانش دقیقا همان چیزی است که 
مبنای قراردادهای کسب  وکار به کسب  وکار )B2B( شبکه های 
اجتماعی مشهور قرار می گیرد. بیشتر این قراردادها با محوریت 
بازاریابی و تبلیغات است. رویکرد کلی در این حاالت یافتن فرد 
یا افرادی است که دارای قابلیت خاصی هستند، رفتار خاصی 

دارند، عالیق خاصی دارند و ... .
نمونه های زیــادی از فــروش اطالعات کاربران شبکه های 
اجتماعی را با یک جست و جوی ساده در اینترنت می توان 
پیدا کرد اما شاید یکی از بــزرگ ترین رسوایی هایی که در 
زمینه فروش اطالعات کاربران تا کنون مشخص شده، فروش 
اطالعات شخصی بیش از ۸7 میلیون کاربر فیس بوک باشد که 
در اختیار شرکت مشاورۀ کمبریج آنالیتیکا قرار گرفت که برای 
ستاد انتخاباتی ترامپ کار می کرد و از این داده ها برای دخالت 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا  استفاده 
کرد. این اتفاق به حضور مارک زاکربرگ در مجلس سنا و پاسخ 
گویی به سواالت سناتورها انجامید. البته فروش اطالعات و 
عالقه مندی کاربران به شرکت های تبلیغی و ... هم از راه های 

درآمدزایی شبکه های اجتماعی برشمرده می شود.

          نقض حریم خصوصی

درباره اخالقی بودن این گونه استفاده ها از داده  های کاربران، 
بحث  های فراوانی است. در واقع در بسیاری مــوارد ممکن 
ــود یــا مشکالت و  ــران نقض ش ــارب ــت حریم خصوصی ک اس

ــد. هر خطرات اساسی برای کاربران یا جامعه  ــ ــود آی ــ ــه وج ب
چند اســتــفــاده از 
اطـــالعـــات کــاربــر 
ــه تبلیغات  بــرای ارائ
نیازهای  بــا  متناسب 
کاربر، موضوعی طبیعی 
و مرسوم است اما فروش 
اطــالعــات کاربر به شرکت 
 های تبلیغاتی بدون رضایت یا 
اطالع آن  ها، اشتباه و خطرناک 
اســت. شرکت  های تبلیغاتی با 
خرید اطالعات خصوصی کاربران 
از شبکه  های اجتماعی، تبلیغات 
متناسب با عالیق کاربر را برای 
او ارسال می کنند که در صورت نارضایتی آن ها ممکن است 
احساس امنیت را از بین ببرد حتی زمانی که رضایت و آگاهی 
کاربران کسب شده باشد، نباید این داده ها به صورت خام برای 

تحلیل استفاده شود. 

          چه باید کرد

تمامی این مــوارد به این معنا نیست که در فضای مجازی 
فعالیت نکنیم اما با دانستن ارزش داده های ما برای شبکه 
 های اجتماعی و مخاطرات حاصل از این امر، می توانیم 
با احتیاط و آگاهی بیشتری در این فضا حضور  و فعالیت 
داشته باشیم. هدف از بیان مــوارد فــوق، یاد آوری ارزش 
اطالعات است و این که بدانیم در دنیای حاضر، اطالعات 
چقدر ارزشمند است که سازمان ها و شرکت ها  با روش های 
مختلف از جمله قرار دادن رایگان خدمات و سرویس ها سعی 
در جمع آوری اطالعات و ساختن بانک های اطالعاتی و 

نهایتا کسب درآمد از آن ها را دارند.

ناصری- شاید این جمله را بارها شنیده باشید که معموال هیچ چیز یا خدماتی را رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار 
نمی دهند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم جمله درستی است چون زیاد با عقل و منطق هم جور در نمی آید چیزی 
را که برای آن هزینه، زمان و ... صرف شده است، رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار داد مگر این که در ازای آن، چه 
در حال و چه در آینده، هزینه ای پرداخت شود که این هزینه شکل های مختلفی دارد. این موضوع درباره شبکه های 
اجتماعی هم صادق است. شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، واتس اپ، توئیتر ، اینستاگرام، لینکدین، تیک تاک 
و ... که این روزها بسیاری از مردم از آن ها استفاده می کنند، هم از این قاعده مستثنا نیستند. برخی فکر می کنند این 
پیام رسان ها تاریکخانه ای هستند که از اطالعات آن ها مراقبت می کنند اما با نگاهی به خبرهای همین چند روز اخیر که 
در فضای مجازی بازتاب داشته اند، می توانیم به این مسئله پی ببریم که مدیران شبکه های اجتماعی اطالعات کاربران 
شان را در اختیار پلیس  و مقامات امنیتی کشورها قرار می دهند و حتی  در بسیاری از موارد به فروش اطالعات کاربران 
شان به شرکت ها و گروه های تبلیغاتی رو می آورند. برای این که بیشتر در این باره اطالعات کسب کنید با ما همراه شوید.

بیمارستان 
ها داره پر 

میشه از بچه 
هایی که 

کرونا گرفتن، 
اگه به خاطر 

خودتون 
هم رعایت 

نمی کنید به 
خاطر بچه ها 
ماسک بزنید

درون ضریح مطهر حضرت رسول )ص(

شاهکار صیاد بلوچ  و مقایسه هزینه  تفریحات مختلف با قلیان!
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قلیان به صرفه تره یا ورزش؟

هر چند این روزها کرونا باعث شده بسیاری از تفریحات 
جوانان و خانواده ها تحت تاثیر قرار بگیرد اما در همین 
زمینه مقایسه ای صورت گرفته که در شبکه های اجتماعی 
بازتاب زیادی داشته است. در این مقایسه آمده است: 
»وسایل تیر اندازی با کمان: ۱۰ میلیون، وسایل اسکی: 
۱۲ میلیون،  وسایل کوه نوردی: ۷ میلیون،  دوچرخه: 
۳ میلیون، قلیون: ۱۰ هزار تومن! شما باشی کدومو 
انتخاب می کنی؟« اما در این میان کاربران نظرات متفاوتی 
داشتند. کاربری نوشت: »میشه یه دست راکت تنیس 
خرید ۱5 هزار تومن و توی خونه هم بازی کرد.« کاربر 
دیگری نوشت: »قبوله که لوازم ورزشی گرونه ولی قلیون 
کجاش تفریحه آخه.« کاربری هم نوشت: »بهتره مسئوالن 
یه جایگزین مناسب رو که هم برای جوونا جذاب باشه و 
هم هزینه زیادی نداشته باشه، به جای قلیون معرفی کنن 

تا شاهد گرایش جوونا و حتی نوجوونا به قلیون نباشیم.«

 

  2.4     M   views 

محتاطا نمی میرن!

ویدئویی از حضور عزرائیل و فرشتگان نجات در بولوار 
جمهوری شیراز که خطر رانندگی با سرعت باال را در پویش 
سرعت 6۰ کیلومتر به رانندگان هشدار می دادند، در 
شبکه های اجتماعی پر بازدید شد. در این ویدئو می بینیم 
عده ای با لباس های تیره رانندگان را ترغیب به مردن و 
سرعت زیاد می کنند و در کنار آن ها فرشته هایی با لباس 
سفید حضور دارند که تابلوی سرعت مجاز 6۰ کیلومتر 
را با پالکاردی که روی آن نوشته »محتاطا نمی میرن« در 
دست دارند. کاربری نوشت: »چقدر ایده خوبیه که هم 
توش طنز داره و هم کلی نکته آموزنده.« کاربر دیگری 
نوشت: »یه جمله ببین چقدر موندگار میشه که حاال محتاطا 
نمی میرن رو از روش ساختن!« کاربری هم نوشت: »کاش 
خود اینایی هم که اومدن فرهنگ سازی کنن احتیاط کنن 

که کنار بزرگراه یه وقت ماشین بهشون نزنه.«
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رمدسیویر  ها تقلبی  است!

داروی رمدسیویر حدود دو ماه قبل مجوز سازمان غذا و 
داروی آمریکا را برای بیماران بدحال نیازمند به دستگاه 
اکسیژن دریافت کرده و در مراکز درمانی جهان برای 
بعضی بیماران مبتال به کرونا استفاده می شود. این دارو 
البته در کشورمان به دلیل تحریم ها و آمریکایی بودن 
آن، به تعداد خیلی کمی موجود است و گفته می شود فقط 
در بیمارستان مسیح دانشوری در چند مورد خاص از آن 
استفاده شده است. حاال پیگیری خانواده های بیماران 
باعث شده کالهبرداران و دالالن اقدام به فروش داروی 
تقلبی کنند که در بازار سیاه با قیمت های بسیار باال به 
فروش می رسد. به همین دلیل به مردم هشدار داده 
شده که پول شان را صرف خرید این داروی تقلبی نکنند. 
کاربری نوشت: »افرادی که مریض بدحال دارن هر تالشی 
برای برگردوندن سالمت بیمارشون انجام می دن و بسیار 
در معرض کالهبرداری قرار می گیرند. مردم بدونن این 

دارو اصال در بازار وجود نداره«.
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مهربانی صیاد بلوچ

»چه صحنه عجیب و تاثیرگذاریه!« ویدئویی از یک صیاد 
بلوچ در دریای عمان منتشر شده که اقدام صیاد در این 
فیلم مورد توجه و تحسین کاربران قرار گرفته است. این 
صیاد بلوچ که متوجه می شود یک نهنگ گوژپشت در تور 
ماهیگیری اش گرفتار شده دست به کار می شود و با قرار 
گرفتن روی پشت نهنگ و چند ساعت تالش، باالخره موفق 
می شود نهنگ را از داخل تور برهاند. کاربری نوشت: 
»عجب لحظات نفس گیری بود. یاد کارتون سندباد افتادم. 
اون قسمتش که می رن تو یه جزیره، بعدش می فهمن در 
واقع روی پشت یه نهنگ سوارند«. کاربر دیگری نوشت: 
»البته داره در واقع لنج و تور خودش رو هم نجات می ده« 
البته کاربر دیگری در پاسخ به او نوشت: »به احتمال زیاد 
این تور مربوط به خود این صیاد نبوده و فقط اون با وظیفه 

انسانیش به نهنگ کمک کرده«.
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زیباسازی شهر برای مقابله با سیاهی کرونا

در روزهایی که شاید شرایط سخت زندگی حس و حال 
خوبی برای مردم باقی نگذاشته باشد، دیدن کوچک ترین 
زیبایی ها در شهر هم می تواند حال آدم ها را عوض کند و با 
جلب توجه رهگذران، حداقل برای لحظاتی لبخند رضایت 
را بر لبشان بنشاند. تصاویری که به تازگی در فضای 
مجازی منتشر شده و دست به دست می شود، اقدام 
جالب و زیبای شهرداری منطقه ۹ تهران را نشان می دهد 
که با سپردن سطل های زباله این ناحیه به دست جوانی 
هنرمند و رنگ و نقاشی این سطل زباله ها، جلوه دیگری 
به خیابان های محله داده است. کاربری نوشت: »میشه 
با هنر کمی این روزهای تلخ و سخت رو راحت تر سپری 
کــرد.« کاربر دیگری نوشت: »چقدر خوب می شه اگه 
مسئوالن توی این روزها به فکر روحیه مردم هم باشن 
از یه طرف گرونی ها فشار میاره، از یه طرف استرس مبتال 

شدن به کرونا!«
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مراسم عروسی بالی جان مادر داماد اراکی

»نمی فهمم بعضی ها چرا هنوز این قدر بی فکر رفتار 
می کنن!« ویدئویی از بخش بیماران کرونا در یک 
بیمارستان در فضای مجازی منتشر شده که یکی از 
پرستاران با یادآوری بستری شدن چند خانواده در این 
مرکز درمانی که با هم در یک عروسی بوده اند، از مردم 
می  خواهد برای قطع زنجیره شیوع کرونا موارد بهداشتی 
را رعایت کنند. او می گوید: »در همین بیمارستان عروس 
و تعدادی از فامیل هایش که در یک عروسی بودند حاال با 
هم بستری شده اند. مادر داماد هم متاسفانه فوت شده 
است«. او از مردم می خواهد که برگزاری دورهمی ها، 
عروسی ها و مسافرت های خود را کنار بگذارند تا بیش از 
این روی کادر درمان فشار مضاعف نیاید. کاربری نوشت: 
»من نمی فهمم چرا بعضی ها به قیمت جون شون حاضر 
نیستن از دورهمی بگذرن. آخه اون دورهمی به چه دردی 
می خوره وقتی بعدش عزیزانت یکی یکی از دستت برن؟« 
کاربری هم نوشت: »بعضی به جای کرونا قصد دارن کادر 

درمان رو شکست بدن!«

کرونا محدودیت سنی ندارد

اوضاع بازار این قدر به هم ریخته است 
که توی یک روز و در یک قفسه می 

تونی یک محصول رو با سه قیمت ۳ 
هزار، ۴ هزار و ۵هزار تومان پیدا کنی!

شبکه های اجمتاعی اتریکخانه نیست!
ابعاد همکاری واتس اپ ،توئیتر ،تیک تاک ،اینستاگرام ،تلگرام و... با پلیس و نهادهای امنیتی 

چگونه است و آن ها با اطالعات کاربران چه می کنند؟

شبکه های اجمتاعی اتریکخانه نیست!
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 خیز کرونا به سوی کودکانجامعه 
وزیر رفاه درباره همسان سازی به 

مجلس توضیح می دهد

ــرای ارائــه  ــر رفــاه، ب محمد شریعتمداری، وزی
توضیحات به نمایندگان درباره وضعیت حقوقی 
بازنشستگان و موضوع همسان سازی به مجلس 
مــی رود. ولــی اسماعیلی، عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: قرار است 
آقای شریعتمداری امروز یک شنبه 21 تیر در 
به  و  یابد  حضور  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
سؤاالت نمایندگان در حوزه حقوق و دستمزد و 
همسان سازی حقوق  بازنشستگان  توضیحاتی 

ارائه دهد.

آغاز واریز مابه التفاوت های 
فروردین و اردیبهشت 

مستمری بگیران  

ــز مــابــه الــتــفــاوت حــقــوق فــروردیــن  تــاریــخ واریـ
ــت ســـال ۹۹ بــازنــشــســتــگــان و  ــش ــه ــب و اردی
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعالم 
شد. به گــزارش خراسان، مستمری  بگیران و 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حقوق 
حقوق  التفاوت  مابه  با  همراه  را  خــود  تیرماه 
ماه های فــروردیــن و اردیبهشت خــود دریافت 

خواهند کرد.

نمایش تصویر بیماران در رسانه 
ملی ممنوع شد

مشاور عالی وزیر بهداشت، در نامه ای به رئیس 
ــدا و سیما ضمن تاکید بــر اصل  ســازمــان ص
اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی 
بیماران، پیشنهاد داد که »ممنوعیت نمایش 
تصویر بیماران در همه برنامه های رسانه ملی« 
بــه عــنــوان یــک قــاعــده کلی، از ســوی ریاست 
ــدا و سیمای جمهوری اسالمی  ســازمــان ص
ــران، مصوب و ابــالغ شود.  بر اســاس اعالم  ای
پایگاه خبری وزارت بهداشت، باقر الریجانی، 
مشاورعالی وزیر بهداشت و نایب رئیس شورای 
عالی اخــالق پزشکی، در بخشی از این نامه 
آورده است: در گزارش های تهیه شده، تصاویر 
بیماران بدون گرفتن رضایت از ایشان یا تصمیم 
گیرنده جایگزینشان منتشر نشود و در موارد 
ضروری با انتخاب مناسب زاویه دوربین یا با 
بیمار  چهره  که  صورتی  به  چهره  تصویر  محو 

مشخص نشود، به این مهم توجه شود.

بازنشستگی ۶۲۰ هزار معلم تا 
سال 1۴۰۴

عضو کمیسیون آمــوزش مجلس از بازنشستگی 
۶2۰ هــزار معلم ظرف پنج سال آینده خبر داد 
و گفت: آمــوزش و پــرورش باید هرچه سریع تر 
برای جذب نیروهای بالتکلیف چهار گروه قانون 
استخدام معلمان حق التدریس اقدام کند. فرهاد 
ــرورت سرعت بخشی در  ــاره به ض بشیری  با اش
اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت  افزود: آموزش 
و پرورش باید برنامه مدونی برای جذب معلم در این 

سال ها داشته باشد تا این کسری  جبران شود.

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
 در مجلس کلید خورد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از کلید 
ــوردن طــرح تحقیق و تفحص از صندوق  خ
ذخیره فرهنگیان در پارلمان خبر داد. احمد 
حسین فالحی در این باره به تسنیم گفت: در 
شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیین تکلیف 
پول هایی است که از این صندوق در گذشته 
برداشت شده و بازنگشته است و موضوع دوم 
پرداخت نشدن حق دولــت به این صندوق 
ــت. وی با بیان ایــن که صندوق ذخیره  اس
فرهنگیان حــدود 3۶ شرکت زیر مجموعه 
دارد، ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و 
تفحص نیز همین شرکت ها هستند که باید 
مشخص شود چه میزان درآمــد دارنــد و چه 
میزان هزینه کرد. نماینده همدان در مجلس 
با بیان این که طبق قانون صندوق، فرهنگیان 
باید حق السهم 5 درصدی پرداخت کنند و 

دولت نیز سهم 5 درصدی واریز کند، افزود: 
به  ــود  خ تعهدات  بیشتر  دولـــت  متاسفانه 
صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرایی نکرده 
است. همچنین گزارش هایی مبنی بر وقوع 
تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان به دست 
نمایندگان رسیده اســت که بر اســاس این 

مستندات تحقیق و تفحص را کلید زده ایم.
ــان حــاکــی اســـت، حسینی  ــراس ــزارش خ گـ
سرپرست وقت وزارت آمــوزش و پــرورش در 
مرداد ۹8 درباره این صندوق گفته بود: امروز 
آرامــش  یک  به  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
رسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان در 
سال۹7،  ۶2۰ میلیارد تومان سود در بین 
فرهنگیان توزیع کرده است و رقم سودآوری 
صندوق در سال های آینده به بیش از پنج هزار 

میلیارد تومان در سال خواهد رسید. 

غفوریان- ویروس کرونا هر روز شکل جدیدی 
در تاخت و تازش رو می کند. اکنون نگرانی 
جدید از خطرات کرونا متوجه کــودکــان و 
نوجوانان شده است و این در حالی است که 
درهفته ها و ماه های نخست شیوع این ویروس 
گفته می شد که کرونا با کودکان مهربان است. 
برخی آمــارهــای میزان ابتالی کودکان در 
هفته های اول شیوع از رقم 2 درصد حکایت 
می کرد. روز گذشته برای بررسی تحوالت 
جدید درباره کرونا و کودکان به سراغ دو عضو 
کارشناسی کمیته کشوری پیشگیری از کرونا 
رفتیم. وقتی موضوع پرسشم را با دکتر مسعود 
مردانی و دکتر محمدرضا محبوب فر در میان 
می گــذارم هر دو بــدون هیچ تردید و تعللی 
تصریح و تاکید می کنند که ویروس کرونا در 
فرم جدیدش به سمت کودکان و کم سن و 
سال ها خیز برداشته است. از آقای محبوب فر 
می خواهم که در صورت امکان برای شرایط 
جدید میزان مبتالیان کودک و نوجوان رقم 
یا درصدی را بیان کند که او در پاسخ چنین 
می گوید: اگر بخواهیم برای این بخش عدد و 
رقمی اعالم کنیم من به جرئت می توانم بگویم 
که 15 درصد موارد مبتالیان و 3 درصد فوتی 
های این ویروس اکنون مربوط به کودکان 3 
تا ۹ سال و ۹ تا 1۶ سال است و یک درصد 
فوتی ها نیز نوزادان تا کودکان 3 ساله هستند 
.دکتر محبوب فر در این زمینه ادامه می دهد: 
بر اساس آخرین بررسی ها و اخبار، متاسفانه 
باید بیان کنیم که این ویروس کودکان را هم 
درگیر خود کرده است. اگر قبال گفته می شد 

ابتالی کرونا در افراد باالی ۶۰ سال و افراد 
با بیماری زمینه ای شیوع بیشتری دارد اما 
اکنون می بینیم که کرونا در دوره جهش خود 
کودکان و افراد کم سن و سال را درگیر کرده 
است. دلیل آن هم حضور کودکان به همراه 
والدین در مراکز سرپوشیده با تجمع انسانی 

باالست.

کرونای کودکان؛ کاوازاکی       
این عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا، 
درباره عالیم ابتال در کودکان و نوجوانان این 
طور اظهارنظر می کند: کرونا در این گروه سنی 
بیشتر همان کاوازاکی است که عالیمی شبه 
آنفلوآنزا دارد. ما هم اکنون در بیمارستان های 
لقمان تهران و امام حسین)ع( اصفهان تعداد 

قابل توجهی از مبتالیان کم سن و سال را داریم 
که عالیمی شبه آنفلوآنزا وکاوازاکی در آن ها 

بروز یافته است.

کودکان و جوانان و عالیم گوارشی       
همین موضوع را که کودکان و جوانان در 
آغاز ابتال بیشتر چه عالیمی دارند، با دکتر 
مسعود مردانی دیگر عضو کارشناسی کمیته 
می  میان  در  از کــرونــا  کشوری پیشگیری 
گـــذارم. دکتر مــردانــی هــم مــی گــویــد: فرم 
های جدید ابتال اکنون بیشتر با آسیب های 
گوارشی همچون بی اشتهایی، دل درد و 
اسهال بروز می یابد که متاسفانه مبتالیان 
و  نوجوانان  کــودکــان،  بیشتر  عالیم  بااین 
توجهی  کم  هم  آن  دلیل  هستند.  جوانان 
خانواده ها در همراهی آن ها در محیط های 

سربسته و تجمع است.

پیشنهاد چیست؟       
درباره این که حاال باید چه کرد تا کودکان این 
پاره های تن ما در معرض آسیب این ویروس 
خشن قــرار نگیرند، پیشنهاد دکتر محبوب 
از  پیشگیری  کشوری  کمیته  کارشناس  فر 
کرونا و عضو انجمن آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت ایــران این است: پیشنهاد ما در این 
کمیته، وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا این است که کودکان تا حد امکان از خانه 
خارج نشوند و اگر برای بیرون آمدن از منزل 
ضرورتی وجود داشت، برای آن ها هم ضوابط 
بهداشتی مثل استفاده از ماسک رعایت شود. 

عضو کمیته مقابله با کرونا به خراسان می گوید اکنون 15 درصد مبتالیان کودکان هستند 

1۷39 نفر از مبتالیان جدید بستری شدند
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محبوب فر :

3 درصد 

 فوتی های کرونا کودکان

 3 تا ۹ سال هستند 

          مردانی : 

کرونای کودکان 

اکنون با آسیب های 
گوارشی بروز پیدا می کند

عکس روز

خبر

توئیت روز 

همدانی ها بــرای ابوعلی سینا هم ماسک 
گذاشته اند. همدان این روزها در وضعیت 

قرمز کروناست. عکس: تسنیم

توئیت محسن هاشمی
 رئیس شورای شهر تهران

 روحانی: هیچ کس در دنیا تعطیل 
کردن فعالیت ها را نمی پذیرد

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل 
های بهداشتی تصریح کرد: راحت ترین راه این 
است که بگوییم فعالیت تعطیل؛ از این راحت تر 
نمی شود. روز بعد هم مــردم از به هم ریختگی، 
گرسنگی، فشار و مشکالت بیایند اعتراض کنند 
این راحت ترین کاری است که می توان انجام داد 
ولی هیچ کس در دنیا این را نمی پذیرد. به گزارش 
ایرنا، روحانی دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا با 
تاکید بر این که باید فعالیت های الزم اقتصادی 
ادامه داشته باشد، بیان کرد: حتی خارج نشین ها 
که رسانه برای خودشان درست کرده اند و مرتب 
در آن می دمند و می گویند که »چرا گشایش!«، آن 
ها هم زبانشان بریده شده است برای این که این 
حرف غیرمنطقی است. البته ممکن است فعالیتی 
ضروری نباشد و ممکن است جایی طبق چهارچوب 
حرکت کنیم. در جاهای شلوغ، پاساژها و بازارهای 
سرپوشیده حتمًا پروتکل ها رعایت شود،  غیر از این 
امکان پذیر نیست. وی درباره برگزاری کنکور هم  
گفت: اکنون نه زمان جشنواره و نه زمان سمینار 
است. حتی به کنکور هم اگر وزارت بهداشت اشکال 
وارد کند، حتمًا یک چهارچوبی در نظر می گیریم که 
مشکلی نباشد. وی تاکید کرد: گشایش ها باید با 
رعایت تمامی دستورالعمل های وزارت بهداشت 
فراهم شود. اگر چنین نشود، نمی توان کاری کرد.

روزانه ۲۰ هزار کیت تشخیصی کرونا در کشور 
تولید می شود

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کمبودی 
در زمینه کیت های تشخیصی کرونا در کشور 
وجود ندارد و روزانه 2۰هزار کیت تشخیصی 
در کشور تولید می شود. سیما سادات الری، 
ــاره خبر کمبودکیت های آزمایش های  درب
کرونا  تست های  گفت:  دانشجو  بــه  کــرونــا 
هدفمند شده و این روند در همه کشور ها به 
همین صورت است. بیماریابی در کرونا به 
می شود.  انجام  فعال  و  غیرفعال  طریق  دو 
بروز  از  پس  بیمار  غیرفعال،  بیماریابی  در 
عالیم برای دریافت خدمات مراجعه می کند. 
استفاده از روش های آموزشی و اطالع رسانی 
عمومی یا افزایش آگاهی جمعیت عمومی به 
حساس شدن بیماران به عالیم بیماری و در 
نتیجه مراجعه زودتر مبتالیان منجر خواهد 
 شد. البته بیشتر روند بیماریابی در کووید 1۹ 

بــر روش فعال اســتــوار اســت کــه در شرایط 
آزمایشگاهی انجام می شود. الری تصریح 
کرد: بیماری کووید 1۹ طیف گسترده ای از 
عالیم را دارد و وقتی بیمار با عالیم مراجعه 
می کند، از وی تست گرفته می شود. همچنین 
اگر اطرافیان او عالمت دار باشند یا باالی ۶۰ 
سال داشته باشند یا مبتال به بیماری های 
زمینه ای باشند یا از زنان باردار باشند، باید 
تست بدهند. البته از زندانیان و افراد در تماس 
با آن ها و همچنین معتادان متجاهر و اطرافیان 
در تماس با آن ها و اتباع خارجی تست گرفته 
می شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
این دستورالعمل به صورت کشوری است و 
ارتباطی به مباحثی مانند کمبود کیت ندارد 
و فقط برای هدفمند شدن و جلوگیری از هدر 

رفت منابع است.
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الهام پاوه نژاد گویندگی کتاب 
صوتی »قصه زندگی مــن« به 
را  مونرو  مریلین  نویسندگی 
برعهده داشته است. او پیش  از 
این، کتاب صوتی »مادر« نوشته 

لیوبا ورونکوا را نیز روایت کرده بود.

مهتاب کرامتی برای بازی در 
فیلم »صحنه زنی« به کارگردانی 
علیرضا صمدی جلوی دوربین 
ــت. او به تازگی فیلم  رفته اس
»بهت« ساخته عباس رافعی را 

در سینمای آنالین داشت که آمار فروش مناسبی 
نداشت.

بـــهـــروز افــخــمــی ایـــن روزهـــا 
ــای درازنــــــــوی  ــ ــتـ ــ در روسـ
اســـتـــان گــلــســتــان، مشغول 
تصویربرداری سریال »رعــد و 
ــت. ایــن سریال ویژه  ــرق« اس ب
رمضان 1400 تولید می شود و شهرام قائدی و 

مهدی زمین پرداز از بازیگران آن هستند.

پژمان بازغی فیلم »خانه دیگری« 
به کارگردانی بهنوش صادقی را 
در نوبت توزیع در نمایش خانگی 
دارد. او همچنین فیلم »سلفی 
ــی« ساخته علی  ــراس ــوک بــا دم
عطشانی و فیلم »کودک بازیوو« را آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

بهروز شعیبی در جمع اعضای 
شــــــورای ســـیـــاســـت گـــذاری 
چــهــاردهــمــیــن جــشــنــواره 
ــوی حضور  ــ فــیــلــم کــوتــاه رض
دارد. عــالوه بر او محمدعلی 
ــداد  باشه آهنگر نیز جــزو اعضاست. ایــن روی

سینمایی زمستان امسال برگزار می شود.

بهاره کیان افشار به زودی با فیلم 
»بی وزنی« به کارگردانی مهدی 
فرد قــادری در سینمای آنالین 
دیده خواهد شد. این فیلم که از 
اسفند 98 اکران شده بود، 436 

میلیون تومان در گیشه فروخته است.

سینمای جهان

مائده کاشیان - یکی از فیلم هایی که به پشتوانه 
استقبال مخاطب و فروش خوب در گیشه، در 
قسمت های دوم و سوم ادامه پیدا کرده، فیلم 
ــاد« به کارگردانی سعید سهیلی  »گشت ارش
است که این روزها قسمت سوم آن در حال فیلم 
برداری است. این فیلم اولین بار سال 90، روی 
پرده سینماها اکران شد و با فروش حدود یک و 
نیم میلیاردی، به فروش بسیار باالیی در گیشه 
دست یافت. پنج سال بعد، قسمت دوم فیلم با 
نام »گشت 2« ساخته شد و باز هم موفقیت تجاری 
کسب کرد. اکنون قسمت سوم فیلم، پس از چهار 
سال، با غیبت بازیگر اصلی، یعنی حمید فرخ نژاد 
و با حضور بازیگران جدید در حال تولید است. 
کدام چهره ها به »گشت 3« پیوسته اند و اضافه 
شدن آن ها چه تاثیری در کیفیت و فروش فیلم 

خواهد داشت؟

   امیر جعفری
امیر جعفری در سینما و تلویزیون، آثار کمدی 
مختلفی بازی کرده و با ستاره هایی مانند رضا 
عطاران و جــواد عزتی زوج کمدی موفقی را 
تشکیل داده است؛ بنابراین با توجه به سابقه ای 
که این بازیگر دارد، حتمًا به سهم خودش، تأثیر 
مثبتی روی بار کمدی فیلم خواهد داشت؛ اما 
بعید است که بتواند جای حمید فرخ نژاد را پر 
کند. البته قرار نیست جعفری به جای کاراکتر 
»عباس« به ایفای نقش بپردازد؛ او نقش مستقلی 
دارد، اما به هرحال حمید فرخ نژاد به عنوان 
بازیگر اصلی فیلم، در این قسمت حضور ندارد 
و بعید است که این خالء بتواند با حضور امیر 
جعفری پر شود. زوج کمدی »حسن« با بازی 
ساعد سهیلی و »عطا« با بازی پوالد کیمیایی در 
این فیلم، در کنار شخصیت »عباس«، لحظات 
کمیک زیادی ایجاد می کردند و اکنون در غیبت 

او، بار کمدی فیلم بیشتر روی دوش »حسن« و 
»عطا« افتاده است.

  بهنام بانی
بهنام بانی خواننده موسیقی پاپ، یکی دیگر از 
بازیگران جدید فیلم است که در قسمت سوم 
ایفای نقش می کند. این اولین حضور بهنام 
بانی در عرصه بازیگری است و پیش از »گشت 
3«، سابقه ای در بازیگری از او سراغ نداریم. 
نقش آفرینی بهنام بانی در این فیلم، اتفاق تازه ای 
است که خود او و »گشت 3« را بیشتر زیر ذره بین 
خواهد برد. قطعًا حضور بانی در فیلم، عالوه بر 
عالقه مندان سینما، برای طرفداران این خواننده 
نیز، ایجاد کنجکاوی خواهد کرد و برای هواداران 
او هم، انگیزه خوبی برای تماشای فیلم است. 
هرچند که حمید فرخ  نــژاد غایب اصلی فیلم 
محسوب می شود، اما حضور بهنام بانی می تواند 
برگ برنده مهمی برای »گشت 3« باشد. طبق 
اخباری که از فیلم منتشر شده است، داستان 

فیلم بی ارتباط به موسیقی نیست و »حسن« و 
»عطا« در این قسمت، قصد دارند آلبوم موسیقی 
خود را منتشر کنند. آن ها اتفاقی با یک زمین دار 
بزرگ که نقش او را بهنام بانی ایفا می کند، آشنا 
می شوند و این آشنایی، سرآغاز ماجراهایی برای 
آن ها می شود. ارتباط قصه فیلم با سابقه ای که 
در واقعیت از بهنام بانی در ذهن داریم، می تواند 

حضور او را در فیلم جذاب کند. هرچند که این 
موضوع کاماًل به کیفیت بازی این خواننده در 
فیلم بستگی دارد و اگر حضور راضی کننده ای 
در فیلم نداشته باشد، ضربه سنگینی به »گشت 

3« خواهد زد.

   ریحانه پارسا
ریحانه پارسا سومین بازیگر جدیدی است که به 
جمع بازیگران »گشت 3« اضافه شده و در این 
فیلم بازی کرده است. او با فیلم کمدی »خوب 
بد جلف: ارتــش ســری« به کارگردانی پیمان 
قاسمخانی، وارد سینما شد و پس از این فیلم، همه 
انتخاب هایی که داشته، مانند »رقصنده« اثر بهمن 
گودرزی، »کوسه« ساخته علی عطشانی و »گشت 
3«، کمدی بوده است. از میان این چهار فیلم، تنها 
»خوب بد جلف: ارتش سری« اکران شده و سه 
فیلم دیگر در مرحله فیلم برداری هستند. ریحانه 
پارسا در فیلم »ارتش سری« نتوانست به عنوان یک 
بازیگر کمدی توانایی خود را نشان دهد و در آن 
فیلم بازیگر بامزه ای نبود، به همین دلیل، چندان 
نمی توان به تاثیر مثبت حضور او در فیلم »گشت 

3« امید داشت.

گروه سینما و تلویزیون -با اوج گیری شیوع 
ویروس کرونا در روزهای اخیر، ضبط برنامه 
متوقف  مجدد  جدید«  »عصر  استعدادیابی 

می شود.
به گزارش ایسنا، احسان علیخانی تهیه کننده 
و مجری برنامه »عصر جدید« با انتشار یک 
استوری در صفحه اینستاگرامش  از متوقف 
شدن ضبط این  برنامه برای بار دوم  خبر داد. 
ــت: »بــه دلیل  متن ایــن پیام به ایــن شــرح اس
پروتکل های  بهتر  و  رعــایــت هــر چــه بیشتر 
بهداشتی و حفظ سالمتی شما، ضبط مسابقه 
استعدادیابی »عصر جدید« متوقف می شود و 
استودیوی برنامه از پنج شنبه )19  تیر ماه( تا 
اطالع ثانوی تعطیل است.« ویروس کرونا پیش 
از این  نیز سازندگان مسابقه »عصر جدید« را 
یک بار به تعطیلی برنامه و یک بار به ضبط بدون 

تماشاگر وادار کرده بود.
ضبط »عصر جدید« در حالی متوقف می شود 

که احسان علیخانی سه روز قبل، با انتشار 
خبری از ضبط فصل دوم برنامه تلویزیونی 
»عصر جدید« خبر داده و تاکید کــرده بود، 
ــت شــرکــت کــنــنــدگــان و  ــالم ــه مــنــظــور س »بـ

پروتکل های  تمام  برنامه،  ایــن  تماشاگران 
جمله  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اعالمی 
ماسک اجباری در هنگام ضبط برنامه رعایت 
می شود.« او همچنین گرفتن تست کرونا از 

شرکت کنندگان برنامه »عصر جدید« را یکی از 
تمهیدات، برای مقابله با این بیماری بیان کرده 
بود. با این حال با باال رفتن آمار ابتال و مرگ و 
میر ناشی از ویروس کرونا در کشور، ضبط عصر 

جدید فعال منتفی شد.
ــرده اســت:  ــالم کـ روابـــط عمومی پـــروژه اعـ
»قسمت های اول و دوم از دور دوم این رقابت، 
ــل تیرماه و پیش از دستورالعمل وزارت  اوای
بهداشت مبنی بر استفاده اجباری از ماسک 
ضبط  عمومی  و  مسقف  مکان های  تمام  در 
شده که شنبه و یک شنبه، 21 و 22 تیر، روی 
آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت. قسمت های 
سوم و چهارم از دور دوم هم، با رعایت تمام 
موازین بهداشتی اعم از ضدعفونی کردن کامل 
لوکیشن، حفظ فاصله فیزیکی بین تماشاگران 
و استفاده همگان از ماسک در تمام ساعات 
حضور در استودیوی برنامه و هنگام ضبط، 

تولید شده که هفته آینده پخش خواهد شد.«

بازیگران جدید ،برگ های برنده »گشت 3«
حضور امیر جعفری و بهنام بانی چه تاثیری در فیلم سعید سهیلی خواهد داشت و آیا می توانند جای خالی حمید فرخ نژاد را  پر کنند؟

سریال تازه »بتمن« در اچ بی او

ساخت سریالی از دنیای بتمن برای اچ بی او در 
دستور کار قرار گرفت.به گزارش مهر، سرویس 
استریم اچ بی او مکس قصد دارد سریالی درام از 
شهر گاتهام و فضای پلیسی آن با همکاری مت 
ریوز و ترنس وینتر بسازد. این سریال که اسپین آف 
جدیدی با تمرکز بر جرم و جنایت در شهر گاتهام 
ــت، هنوز عنوانی نــدارد و در همان فضایی  اس
می گذرد که ریوز برای فیلم بلند »بتمن« با بازی 
رابـــرت پتینسون خلق می کند. ایــن نخستین 
ــراردادی است که ریوز با شرکت بــرادران وارنر  ق
می بندد و در آن به عنوان تهیه کننده حضور خواهد 
داشــت. مت ریــوز از این پــروژه به عنوان فرصتی 
شگفت انگیز یاد کرده که کمک می کند هم دنیای 
بتمن که در فیلم سینمایی خلق شده، گسترش یابد 
و در عین حال به نوعی تعمیق شود و هم جزئیات 

بیشتری از آن ارائه شود.

تکذیب ابتالی عوامل پشت صحنه 
»دنیای ژوراسیک« به کرونا

شرکت یونیورسال فیلم بــرداری پروژه »دنیای 
ژوراسیک: قلمرو« را از سر گرفته  و توقف تولید به 
دلیل موارد مثبت کرونا در میان اعضای سازنده 
فیلم را تکذیب کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
اعــالم  یونیورسال  شرکت  سخنگوی  جـــوان، 
کرد: هر گزارشی که اعالم می کند تولید فیلم 
سینمایی »دنیای ژوراسیک« به تعویق افتاده ، 
به طور قطع غلط است. این پروژه روز پنجم فیلم 
ــرداری خود را پشت سر می گذارد و ما از این  ب
که دوبــاره جلوی دوربین چنین پروژه عظیمی 
می رویم، بسیار هیجان زده هستیم. تعدادی 
از رسانه های انگلیسی روز جمعه گزارش داده 
بودند که بعد از آغاز تولید این فیلم سینمایی 
در تاریخ 6 ژوئیه در استودیوی پاین وود، تست 
ابتالی چندین نفر از عوامل این پروژه به بیماری 
کرونا مثبت اعالم شده است.مراحل پیش تولید 
این پروژه که بودجه سنگینی دارد، در ماه مارس 
با شیوع جهانی ویروس کرونا متوقف شده بود. 
زمانی که تولید این فیلم متوقف شد چهار هفته 
به آغاز فیلم برداری که گفته می شود 20 هفته به 
طول می انجامد، باقی مانده بود. این فیلم برای 
اکــران در تاریخ 11 ژوئن 2021 )21 خرداد 

1400( برنامه ریزی شده است.

توقف ضبط »عصر جدید«
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 روزی که شاه عباس
 از خجالت عثمانی ها درآمد!

 تالفی شکست چالدران 
کنار دریاچه ارومیه

شکست چالدران، ضربه مهلکی به اعتبار صفویه وارد 
کرد. ایرانیان با وجود فداکاری و ازخودگذشتگی 
بسیار، نتوانستند با شمشیر و نیزه از پِس توپ و 
تفنگ برآیند و به این ترتیب، آذربایجان و بخش های 
وسیعی از غرب ایران به تصرف عثمانی ها درآمد. 
پادشاهان بعدی نیز، نتوانستند توانایی الزم را 
برای غلبه بر دشمن اشغالگر به دست آورنــد. شاه 
با  آماسیه  صلح  پیمان  انعقاد  با  یکم،  تهماسب 
سلیمان قانونی، عماًل قدرت عثمانی ها را در شرق 
پذیرفت و به یک مصالحه چند ده ساله تن  در داد. 
اما عثمانی ها در دوره سلطان محمد خدابنده، 
به مرزهای ایران تاختند و دوباره دست به غارت و 
اشغالگری زدند. هنگامی که شاه عباس یکم به تخت 
نشست، غرب ایران عماًل در اختیار عثمانی ها بود 
و هر دم احتمال می رفت که آن ها به سوی قزوین، 
پایتخت آن روز ایران، حرکت کنند. شاه عباس یکم، 
تن به مصالحه ای ظاهرًا ننگین با عثمانی ها داد؛ 
او تصاحب استان های غربی ایران توسط سلطان 
عثمانی را به رسمیت شناخت و در عوض، فرصتی 
بــرای سرکوب ازبکان در شرق به دست آورد. در 
همین زمــان، شاه عباس به سازمان دهی دوبــاره 
ارتش ایــران پرداخت و توانست قشون ایــران را به 
توپ و تفنگ مجهز کند. با فرا رسیدن سال 981 
هـ.ش، شاه صفوی خود را آن قدر مقتدر می دید تا 
پنجه در پنجه بزرگ ترین قدرت نظامی جهان آن روز 
بیندازد. عثمانی ها که اصاًل انتظار حمله ایرانیان را 
نداشتند، ناگهان با هجوم سراسری سپاه ایران که به 
غیر از سربازان عادی، از وجود 600 عراده توپ و 60 
هزار تفنگچی خبره بهره می برد، روبه رو شدند. نقاط 
اشغالی یکی بعد از دیگری آزاد شد و به دامان ایران 
بازگشت. سرعت و تهور سربازان ایران، عثمانی ها 
را به عقب نشینی سریع واداشــت. آن ها زمانی که 
ارتش ایران فاقد سالح آتشین بود، از تیغ آبدار ایرانی 
حذر داشتند؛ حاال با چنین قدرتی که در اختیار سپاه 
ایران قرار داشت، وضع شان معلوم بود! دو سپاه در 
یک نبرد سرنوشت ساز، در کرانه های غربی دریاچه 
ارومیه، روبه روی هم صف آرایی کردند. در این نبرد 
سخت و سنگین، سپاه 100 هزار نفری عثمانی به 
فرماندهی »جقال اوغلی«، توسط ایرانیان درهم 
کوبیده شد و باقی مانده قشون مهاجم به آناتولی 
گریختند و بسیاری از آن ها، در مسیر بازگشت، به 
دلیل جراحت یا گرسنگی، جان باختند. به این 
ترتیب، شکستی که سپاه ایران در سال 893 هـ.ش 
در چالدران متحمل شده بود، پس از 88 سال، به 
طور کامل جبران شد و ایران عالوه بر سرزمین های 
از دست رفته، اختیار بخش های معتنابهی از خاک 

عثمانی را هم به دست آورد. 

گزارش تاریخی 

درباره پدر رهبر نازی ها چه می دانید؟

 آقاجاِن هیتلر؛ مردی خشن
 با سبیل های بلند!

شاید جالب باشد که بدانید هیتلر اصالتًا اهل آلمان 
نبود؛ او و خانواده اش اصالتًا اتریشی و از اهالی شهر 
کوچک »برائو نائو« بودند. پدر هیتلر، یعنی آقای 
»آلویس هیتلر« یک کارمند دون پایه در اداره گمرک 
بود که در سن باال، با دختر عمویش »کالرا هیتلر« 
ازدواج کرد. ظاهرًا آلویس آدم باحوصله ای نبود. او 
و همسرش صاحب شش فرزند شدند که فقط دو تا از 
آن ها زنده  ماندند؛ آدولف که رهبر نازی های آلمان شد 
و »پائوال«، دختری که هیچ گاه ازدواج نکرد و درنهایت 
در سال 1960 میالدی)1339 خورشیدی( از دنیا 
رفت. پدر هیتلر مانند بسیاری از مردان اتریشی و 
آلمانی آن زمان، چندان اهل معاشرت های صمیمانه 
نبود و البته بر خالف پسرش، سبیل های بلند و از 
بناگوش دررفته ای داشــت. هرچند هیتلر مدعی 
است که آقاجانش اهل هنر بوده و هنرمند را بر صدر 
می نشانده است! درباره پدر آلویس اطالعاتی وجود 
ندارد، اما می دانیم که مادرش، خانمی به نام »ماریا 
آنا شیْکل ِگروبر«، بانویی مذهبی و البته متعصب در 
مرام کاتولیک بوده است. به هر حال، آقای آلویس 
ــالدی)1271 خورشیدی(،  ــی در ســال 1892 م
موقعی که هنوز ناصرالدین شاه در ایران بر سر کار 
بود و آدولف کوچولو فقط سه سال داشت، به ایالت 
بــاواریــا در جنوب آلمان مهاجرت کــرد تا دوران 
بازنشستگی خود را در آن جا به راحتی بگذراند؛ 
چگونه؟ نمی دانیم! به هرحال، این مهاجرت برای 
آلویس خیلی هم خوش ُیمن نبود. او چند سال بعد 
با بحران مالی روبه رو و رفتارش با مامان هیتلر، یعنی 
کالرا  که 23 سال از وی کوچک تر بود، به شدت 
خشن شد. آلویس در سال 1903 میالدی)1282 
خورشیدی( درگذشت و همسرش کالرا هم، چهار 
سال بعد از او، بر اثر ابتال به بیماری سرطان، دارفانی 
را وداع گفت. خوشبختانه والدین هیتلر شانس 
آوردنــد و زنده نماندند تا دیوانه بازی پسرشان را 
ببینند. هیتلر در 14 سالگی پدر و در 18 سالگی 
مادرش را از دست داد. خودش می گوید بعد از فوت 
کالرا هیتلر، مامانش، دیگر به هیچ کس و هیچ چیز، 

احساس تعلق خاطر نمی کرد.

تاریخ جهان
سفر به 22 تیرماه 2533 سال قبل

زهر چشم سرداران ایرانی از اروپایی های وحشی
استراتژی نظامی داریوش هخامنشی برای پیروزی سپاه ایران در کرانه های رود »دانوب« چه بود؟

جواد نوائیان رودسری – پیروزی قاطع کورش 
هخامنشی بر لیدیه و فتح »سارد« در سال 546 
قبل از میالد، تسلط قطعی ایران بر آناتولی را در 
پی داشت. پیش از آن، سپاه مقتدر هخامنشیان 
توانسته بود مــیــان رودان را مطیع و فینیقیه و 
ــای مدیترانه،  فلسطین را در کرانه های دری
خراج گزار خود کند. در دوره کمبوجیه، پسر 
کــورش، سپاه ایــران وارد آفریقا شد و مصر به 
عنوان نخستین سرزمین بزرگ آفریقا، در برابر 
ایرانیان کمر خم کرد. اما اغتشاشاِت پس از مرگ 
کمبوجیه و تالش های سه ساله داریوش یکم 
برای خاتمه دادن به آن ها، آتش طغیان و شورش 
را در میان ملل تابعه روشن کرد. به ویژه در مغرب 
آناتولی، بسیاری از شهرها که مردمانشان تباری 
یونانی داشتند، علیه هخامنشیان دست به 
طغیان زدند. داریوش توانست همه شورش ها 
را به سختی سرکوب کند و آرامش را به مرزهای 
ایران بازگرداند. اقتدار ارتش ایران باعث شد 
که کشور – شهرهای یونان، یکی بعد از دیگری 
زعامت هخامنشیان را بپذیرند و تحت حمایت 
ایران قرار گیرند. در این بین، آن چه برای اتباع 
ایران در غرب آناتولی و سواحل یونان غیرقابل 
غارتگرانه  حمالت  می رسید،  به نظر  تحمل 
سکاهای وحشی شرق اروپا و اقوام بدوی شمال 
بالکان بود که در حاشیه رود دانوب مأوا داشتند و 
زندگی را برای ساکنان شهرهای حاشیه دریای 
سیاه و جنوب بالکان به جهنم تبدیل کرده بودند. 
سرکوب و تنبیه این مهاجمان و دور کردن سایه 
سیاه آن ها از سر شهروندان ایــران، بی شک از 
وظایف فرمانروای هخامنشی بود و داریوش 
پس از حمالت پیاپی آن ها، در سال 513 قبل 
از میالد تصمیم نهایی خود را بــرای سرکوب 

مهاجمان اروپایی گرفت.

مقدمات حمله بزرگ	 
هرودوت در تاریخ خود آورده است که داریوش، 
پس از فرونشاندن شــورش در بابل، شخصًا 
فرماندهی قشون ایران را برای حمله به سکاهای 
اروپایی برعهده گرفت. طبق پژوهش »پیر بریان« 
در کتاب »تاریخ امپراتوری هخامنشیان«، این 
لشکرکشی درست هنگامی انجام شد که یک 
لشکر دیگر از ایران، در مرزهای غربی مصر و در 
سرزمین لیبی، مشغول جنگ با اقوام مهاجم 

بود. داریــوش فرمان تهیه تدارکات فــراوان را 
صادر کرد. هــرودوت می نویسد: »قاصدان به 
هر سو اعــزام داشته بود تا در جایی فرمان به 
تهیه سپاه زمینی داده شود و در جایی دیگر، 
کشتی ها بسازند و دیگران بر روی رودخانه های 
آن سوی ]تنگه[ ُبسُفر، به ساخت پل بپردازند.« 
داریوش، یونانیان ایونی)ساکن غرب آناتولی( 
را واداشته بود تا ناوگانشان را به خدمت ارتش 
ایران درآورند. 30 کشتی ایونی، قرار بود خود 
را به مصب رود »ایستروس«)دانوب( برسانند و 
در انتظار سپاه ایران و دستورهای فرمانروای 
عبور  از  پــس  ــوش  ــ داری بمانند.  هخامنشی 
سپاهیانش از تنگه بسفر، وارد تراکیه)جایی در 
شرق یونان امروزی( شد و اهالی یونانی تبار آن 
را که از هجوم سکاها به جان آمده بودند، برای 
همراهی با سپاه ایران برانگیخت. طبق روایت 
هـــرودوت، سکاها کوشیدند تا با تحت فشار 
قرار دادن مسیر بازرگانی تراکیه ای ها، آن ها 
را به خــروج از ارتــش ایــران وادارنــد؛ اما از نظر 
تراکیه ای ها، مرگ یک بار و شیون هم یک بار بود!

پیش قراوالن وارد می شوند	 
پیش از ورود داریوش و سپاه اصلی اش به اروپا، 
»آریارمنه« والی ساتراپ »کاپادوکیه«)جایی در 
حاشیه جنوبی دریای سیاه( را برای واردکردن 
ضربه به سکاها و انجام حمالت ایذایی علیه 
آن ها، اعزام کرده بود. او با 30 کشتی از دریای 
سیاه گذشت و در نبردی خونین، سکاهای 
ــَرس  مهاجم را از دم تیغ گــذرانــد و حتی »َم
ِگِتس«، برادر فرمانروای سکاها را به قتل رساند. 

»سیتارِبس« شاه سکایی که از حمله برق آسای 
»آریارمنه« به خشم آمده بود، نامه ای سراسر ناسزا 
و توهین برای داریوش فرستاد و تهدید کرد که 
والیات پارسی را در اطراف دریای سیاه، با خاک 
یکسان خواهد کرد. این الف آشکار، نظر داریوش 
را جلب نکرد؛ پیروزی آریارمنه به شاه هخامنشی 
نشان داد که سکاها آسیب پذیرتر از آن هستند که 

به نظر می رسد.

ارتش ایران در کرانه های دانوب	 
سپاه ایران، اوایل ماه ژوئیه سال 513 قبل از 
میالد، به دانوب رسید. در مسیر حرکت، برخی 
قبایل و شهرها، از در سازش درآمدند و اطاعت 
از ایران را گردن نهادند و برخی مانند »ِگت ها«، 
مقاومت سختی از خود نشان دادند. »مگابیز« 

سردار داریوش توانست تمام مقاومت ها را در هم 
بکوبد. طبق محاسبه مورخان اروپایی، روز 12 
ژوئیه سال 513 قبل از میالد )22 تیر 2533 
ــوب با  ــران در حاشیه دان سال قبل(، ارتــش ای
سکاها و اقوام متحد آن ها درگیر شد. ایرانیان 
80 هزار نیروی منظم و سازمان یافته داشتند و 
پادگانی که در حاشیه دانوب بنا کرده بودند، با 
مساعدت کشتی های یونانی، کاماًل از این سپاه 
بزرگ پشتیبانی می کرد. نیروهای مهاجم به 
شکلی نامنظم حمله را آغاز کردند. سرداران 
ایرانی با نقشه داریوش، مسیر را برای پیشروی 
آن ها به سمت جنوب باز گذاشتند. فرمانروای 
هخامنشی به طمع و وحشی گری مهاجمان 
امید بسته بود؛ طولی نکشید که نقشه کارگر 
افــتــاد. در جایی نزدیک رودخــانــه و در پهنه 
دشتی سرسبز، سپاه به هم ریخته سکاها و اقوام 
ــران روبــه رو  متحدشان، با ارتــش سرسخت ای
شد. نبرد سختی درگرفت و ایرانیان توانستند 
مهاجمان بسیاری را از دم تیغ بگذرانند. شاید 
بتوان این شکست را پایانی بر هجوم سکاها 
به جنوب بالکان در دوره هخامنشی دانست. 
ضرب شست ســرداران ایرانی در این منطقه، 
اروپایی های وحشی را عقب راند. با این حال، 
جنوب بالکان همچنان آرام باقی نماند. چندی 
ایالت های یونانی نشین سر به شورش  بعد، 
برداشتند و برای دولت هخامنشی دردسرهای 
زیادی به وجود آوردند؛ اما غلبه ایرانیان تا هجوم 

اسکندر مقدونی باقی بود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب 
برای جای خالی را پیدا کنید.

حل جداول ومعماها
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  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.
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نویسی- واحد وزن روسیه 6-صندلی معلولین-دستگاه 
7-آفرینش-ترفند طلسم خرافاتی  آب جــوش صنعتی 
ها 8-مرگ-شتر بی کوهان-فوری 9-معبد یهود-نگاه 
خیره-پوشاندن 10-سنگ معدنی-رونوشت 11-مرغ 
بلقیس-مکان  ملکه  ماندگی-سرزمین  انگلیسی-بوی 

12-دلیر-سکته قلبی

 عمودی:
1-  امپراتریس سابق ژاپــن -طنز 2-عید ویتنامی ها-
بزرگ ترین قمر نپتون-برج داستانی 3-جدلی 4-شروع-
شــایــعــه-خــبــرگــزاری ســوریــه 5-دریــاچــه حمام-نوعی 
موتورسیکلت -برکت سفره 6-از اقوام ایرانی-من و شما-
حزب هیتلر 7- منحرف-صابون خیاطی-نوعی پارچه لطیف 
8-سنه-واحد پول بوتسوانا-غرور 9-موزیک نظامی-حرف 

دهان کجی-تمیز 
10-علم سیاست 
ــن  ــی ــام ــت 11-وی
جــــدول-واحــــد 
پول مجارستان-
اتـــــمـــــســـــفـــــر 
12-ســـرزنـــش-
ــای  ــ ــم ــ ــی ــ ــواپ ــ ه

مسافربری

افقی:1- سوخت و ساز بدن-مرتجع الستیکی2-هنوز فرنگی-چوبه اعدام-عدد فوتبالی-
عزیز عرب 3- پست-تور کاهکشی 4-گاو تبتی-تلخ عرب-نوبت 5-  اجرت-ماشین 

افقی:1- ژاله-مثال بی فکر تقلید کــردن 2-آموزگار-آش-بهشت شــداد 3- 
ضمیرجمع-پایتخت 4-ویران-بیماری تنفسی 5-از جنگ های صدر اسالم-واالد-

تازه 6-در بازی می زنند-مشایعت نظامی 7-سعادتمند- 
کلمه تحسین 8-شهر جشنواره-آموختنی لقمان- مقام 
9-متعصب-عصاره 10- اختراعی از ژرژ استفنسن- سطح 
11-چوبه اعدام-قیفی که سر ندارد-بن 12-کنایه از 

سخن  توهین آمیز-مرکز استان مازندران

عمودی :
1- سوریه قدیم-رمزینه-واحد دارو  2-فرکانس-زمین پر 
از سنگ 3-یادداشت – مذکر-عزیز 4-  حیوان مونث-کبد 
5-پارکه-جانور تک سلولی 6-نا-خدای باستان-مقابل 
اینترنتی   -نقطه  چــهــارم  مسری-نت  7-بــیــمــاری  جفا 
8-بخت-یارانه 9- مغازه کوچک-واحد 28 گرمی 10- 
شریف- موجود نامرئی-بله روسی 11- گروه نوازندگان-
جایزه سینمایی 12-پایتخت ایتالیا- مقام-منسوب به 

تکنیک 
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هوش منطقی: جواب 
معما عــدد 5 اســت. در 
هر شکل عــدد وســط به 
صورت زیر به دست می 
آید :حاصل ضرب 2 عدد 
باال را از حاصل ضرب 2 
عدد پایین کم می کنیم.

چالش ذهن :

 1. تونس 2. مکزیک 3. الجزایر 4. لهستان 5. اوکراین 6. ارمنستان

تست هــوش: گزینه 
)1( حرکت نقطه سیاه 
را در هــر چــهــارخــانــه 
بــه صــــورت جــداگــانــه 

بررسی کنید.

آیا می توانید 10  تفاوت را  بین این 2 تصویر مشابه 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

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در 
هر کدام از شماره ها نام یک کشور را نوشته ایم که 

شما باید آن را حدس بزنید.
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: فال، سال، کال، الک، ساک، فلک، الف الک، الف و ...
چهار حرفی: کالس، سفال، سالک و ...

پنج حرفی: فالسک

بازی ریاضی:

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات

با کمی دقت رابطه منطقی بین اعداد را پیدا و 
عدد مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

شرح در متن

حل جدول:

 

خ  ت   خ   ر  گ   گ   ب    ب    
     

ف ل  ر   ا  د  ل ش   م  ا  و ش   ه       
و خ  ر  ا  س  ف  ر  ن   و  ى س  د  ا     
م ا  د  ب   ى  ر  ق  ن  ع  ه   د  ا  ر  ب   

ن ل  ا  ى  س  ا   ى  ا   ا   پ     
   

 

د ن  ل  ر  ى  ا  ن س   د    
و د  ى   ل  ا   ت  ا    

  
ا و  ن  ا   د  ز  ق   ر   

ل ه  ا   م  ن  ر  و  د    
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در امتداد تاریکی
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ازمیان خبرها

اثر انگشت قطع شده پای قولنامه!

طوری با دقت نقشه قتل صاحبخانه ام را طراحی 
کرده بودم که هیچ وقت فکر نمی کردم روزی 
این ماجرا لو برود و پلیس به همین راحتی مرا 

دستگیر کند چرا که ...
ــه ای کـــه بـــه اتـــهـــام قتل  ــ ــال ــ جـــــوان 34س
صاحبخانه اش در مشهد با صــدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی جعفری )بازپرس شعبه 
407دادســـرای عمومی و انقالب مشهد( و با 
تالش گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده است، پس 
از آن که به ســواالت تخصصی ســروان عظیمی 
تشریح  در  داد،  پاسخ  ــده(  ــرون پ مقدم)افسر 
سرگذشت فالکت بارش گفت: وارد 20سالگی 

شده بودم که با دختری نوجوان ازدواج کردم. 
دو سال نامزد بودیم اما در همین مدت آرام آرام 
اختالفات من و همسرم شروع شد. بیکاری و 

بی پولی من به این اختالفات دامن می زد. 
با وجود این، بعد از گذشت دو سال از برگزاری 
مراسم عقدکنان، باالخره زندگی مشترک مان 
را در میان هیاهوی همین اختالفات آغاز کردیم. 
این در حالی بود که من به خاطر بیکاری آرام 
آرام به مصرف مواد مخدر روی آوردم و استعمال 
تفریحی آن را با دوستانم به صورت پنهانی آغاز 

کردم. 
هنوز مــدت کوتاهی از ازدواج مــان نگذشته 
بــود که همسرم بـــاردار شد ولــی جنین هفت 
ــرد. همین مــوضــوع آتش  مــاهــه اش را سقط ک
اختالفات مان را شعله ور ساخت به گونه ای 
که شعله های سوزناک آن با نیش و کنایه ها و 
رفتارهای تحقیرآمیز اطرافیانم هر لحظه بیشتر 

زبانه می کشید. 
در همین روزها، همسرم تقاضای طالق داد و من 
هم با سوءاستفاده از این شرایط و به بهانه آرام 
شدن اعصاب و روانم، بیشتر به سوی مواد مخدر 

گرایش پیدا کردم.
 پــدرم نیز که راه و چــاره چگونگی دخالت در 
اختالفات خانوادگی را نمی دانــســت، برای 
گرفتن طالق وساطت کرد تا این گونه به من 
کمک کند. بعد از ماجرای طالق، همسرم به 
دنبال سرنوشت خودش رفت و من هم در مرداب 

مواد افیونی غرق شدم. 
از سوی دیگر، پدرم برای آن که مرا از این شرایط 
روحی و روانی نجات بدهد، یک فروشگاه آجیل 
برایم راه اندازی کرد تا سرگرم کار و زندگی شوم. 
در میان مشتریانم دختری بود که هر بار به اتفاق 
مادرش برای خرید آجیل به فروشگاه می آمد. در 
این میان، عاشق »پریسا« شدم و به او دل باختم. 
اما وقتی از پــدرم خواستم به خواستگاری آن 
دختر برود، به شدت با این خواسته ام مخالفت 
ــود اخــتــالف فرهنگی و  ــرا کــه معتقد ب ــرد چ ک
اعتقادی شدیدی بین ما وجود دارد و این ازدواج 
در نهایت فرجامی نخواهد داشت. اما وقتی با 
اصرار و پافشاری های من رو به رو شد، تصمیم 
گرفت مرا در تنگنای مالی قرار بدهد، به همین 
دلیل کلید آجیل فروشی را از من گرفت و من باز 

هم بیکار شدم. 
دیگر شب ها نیز به خانه نمی رفتم و اوقاتم را نزد 
دوستانم در پاتوق های استعمال مواد مخدر 
سپری می کردم. پدرم که اوضاع را این گونه دید 
و متوجه شد زندگی ام را به نابودی می کشانم، 
رضایت داد فقط به خواستگاری بیاید و دیگر 

کاری به کارم نداشته باشد.
خالصه، من و پریسا ازدواج کردیم اما اختالفات 
فرهنگی و اعتقادی بین خانواده ها شدت گرفت 
تا جایی که من مجبور شدم با اجاره یک زیرزمین 
در منطقه حاشیه شهر به طور مستقل زندگی 
کنم. این در حالی بود که هیچ کدام از اطرافیان 
من و همسرم به خاطر لجبازی با یکدیگر   کمکی 

به ما نمی کردند. 
در این شرایط مصرف مواد مخدر من نیز افزایش 
یافته بــود و هر بــار تصمیم به تــرک اعتیاد می 
گرفتم نمی توانستم هزینه های آن را پرداخت 
کنم. سه بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شدم 

اما فقط چند روز دوام می آوردم.
 با آن که چندین ماه اجاره خانه ام عقب افتاده 
بــود، ولی من فقط سرگرم تامین هزینه های 
ــودم و بیشتر اوقـــات را نیز در کنار  اعتیادم ب
برادرزنم به مصرف مواد می پرداختم. با خودم 
فکر می کــردم کسی از وضعیت اعتیادم خبر 
ندارد، در حالی که خودم را گول می زدم و همه 

اطرافیانم از زندگی آشفته من اطالع داشتند.
ــه روزی با  ــد ک ــی ــی رس ــای ــه ج ــار ب ــه، کـ ــالص خ
صاحبخانه به خاطر نپرداختن اجاره منزل دچار 
اختالف شدیم و او قصد داشت مرا از خانه اش 
بیرون کند. اگرچه با وساطت یکی از بستگان 
دور صاحبخانه ام، قرار شد در همان جا اقامت 
کنم اما وسوسه تصاحب منزل صاحبخانه رهایم 
نمی کرد چرا که احساس می کــردم او کس و 
کاری ندارد و کسی پیگیر ماجرای گم شدن او 
نمی شود. به همین دلیل مهر سال 97 او را با 
یک نقشه حساب شده کشتم و انگشت سبابه اش 
را قطع کردم. سپس اثر انگشت او را پای قولنامه 

جعلی زدم اما ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

مرگ دلخراش راننده پژو زیر اتاق کامیون حمل شن
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از حادثه 
منجر به فوت راننده سواری پژو در پی واژگونی 
کامیون حمل شن روی این خودرو در جاده 

مشهد به فریمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد سرآتشیار 
حسن عظیمیان با بیان این مطلب گفت : عصر 
روز شنبه 21 تیر ماه 99 در پی  اعالم سانحه 
رانندگی منجر به واژگونی کامیون بنز حامل 
شن روی یک دستگاه خودروی سواری پژو و 
محبوس شدن راننده زیر بار کامیون، ستاد 
بالفاصله  مشهد،  نشانی  آتــش  فرماندهی 
نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های 9 و 
39 را به همراه جرثقیل سنگین ایستگاه ۸ به 
محل حادثه در جاده مشهد به فریمان ابتدای 

دوربرگردان بهشت رضا اعزام کرد.
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد افزود: 
محل  در  نشانی  ــش  آت نجاتگران  حضور  بــا 

مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز 10 تن 
حامل ماسه و شن به دلیل نامعلومی روی یک 
خودروی سواری پژو به صورت کامل واژگون 
شده که این حادثه منجر به جان باختن راننده 
خودروی  پژو و محبوس شدن وی زیر خروارها 

خاک شده بود . 
آتش نشانان با استفاده از جرثقیل سنگین 
آتش نشانی مشهد پــس از بــرداشــتــن اتــاق 
کامیون از روی این خودرو ، پیکر راننده نگون 
بخت را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی 
ویژه از البالی آهن پاره های وسیله نقلیه رها 
سازی کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر 

در صحنه دادند.
شایان ذکر است ، علت دقیق این حادثه توسط 
ــور استان در دست  کارشناسان پلیس راه
بررسی است و آتش نشانان پس ازاین  عملیات 
به ماموریت خود پایان دادند و به ایستگاه های 

خود در شهر مشهد مراجعت کردند.

 چیدن » توت سیاه «
 مرگ  مرد میان سال را رقم زد!

توکلی-مرد ۵3 ساله  روستایی  بر اثر سقوط از 
درخت توت جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان راور کرمان گفت :در 
پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر سقوط یک فرد از درخت در محدوده پاسگاه 
»فیض آباد« بالفاصله ماموران انتظامی به محل 

اعزام شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ»علیرضا سوری« 
افزود:  با حضور ماموران انتظامی  در محل حادثه  و 
بررسی موضوع مشخص شد یک مرد  ۵3 ساله اهل 
جوپار کرمان هنگام چیدن توت سیاه از یک اصله 
درخت بزرگ به علت بی احتیاطی به پایین سقوط 
ــدادی به بیمارستان  کــرده و توسط نیروهای ام

منتقل شده است. 
ایــن  مسئول انتظامی  بــا  اشــاره به ایــن که  فرد 
مصدوم  هنگام  انتقال به بیمارستان،به علت 
شدت جراحات جان خود را از دست داد، تصریح 
کرد: با توجه به فصل تابستان و موسم برداشت انواع 
میوه ها الزم است نکات ایمنی رعایت شود تا شاهد 

چنین حوادث ناگواری نباشیم. 

حمله خونین 2 شرور تهرانی با چاقو 
و پنجه بوکس به یک آمر به معروف 

 دو شرور جوان در تهران با چاقو و پنجه بوکس به یک 
جانباز دفاع مقدس حمله ور شدند و وی را به شدت 
زخمی کردند.  تیر ماه امسال یکی از رزمندگان 
دفاع مقدس در پی امر به معروف و نهی از منکر در 
منطقه نعمت آباد، توسط دو جوان هدف حمله با 

چاقو و پنجه بوکس قرار گرفت.
به گزارش رکنا، در تاریخ 1۵ تیر 99 ساعت 16 
یکی از رزمندگان دفاع مقدس، فرمانده اسبق 
پایگاه و مسئول امر به معروف پایگاه بسیج ۵0 
ساله در پارک امام خمینی )ره ( محله نعمت آباد 
منطقه 19 تهران، با مشاهده دو پسر جوان و یک 
دختر که در حال انجام عمل خالف عفت عمومی 
بودند اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می 
کند که متاسفانه توسط دو پسر جوان با ضربات 
چاقو و پنجه بوکس از ناحیه چشم و صورت و دست 

مجروح می شود.
به گزارش رکنا، متاسفانه بعد از دستگیری دو 
جوان ضارب هیچ اقدامی توسط کالنتری منطقه 
تاکنون صورت نگرفته و دو ضارب به راحتی آزاد 

هستند.

دست بند پلیس بر دستان سارق  
حرفه ای  کابل برق هوایی 

ــا و  ــم هـ ــی ــه س ــی - دزد  حــرفــه ای کـ ــان ــرم ک
کابل های   برق شبکه هوایی را  در کرمان  سرقت 

می کرد،دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما ، به دنبال وقوع خاموشی های 
گسترده به دلیل سرقت سیم های برق هوایی در 
شهرستان کرمان، دستگیری عامل یا عوامل این 
سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران 
انتظامی،با انجام بررسی های تخصصی، تحقیقات 
میدانی و افزایش گشت زنی های هدفمند در محل 
وقــوع سرقت ها  دریافتند سرقت ها توسط یک 

سارق حرفه ای و سابقه دار انجام می شود.
ــزارش، ماموران  کالنتری 12 شهر  بنابراین گ
کرمان پس از هماهنگی با مقام قضایی،یک  سارق 
را  در عملیاتی غافلگیرانه  دستگیر  وبه مقر انتظامی 

منتقل  کردند.
انتظامی  فرمانده  ــداء«  ف سرهنگ»محمدرضا 
شهرستان کرمان با اشاره به کشف مقداری از اموال 
سرقتی  از مخفیگاه سارق گفت: متهم   در بازجویی 
های پلیسی و در مواجهه با دالیــل و مستندات 
قانونی پلیس، لب به سخن گشود و به ارتکاب 2۵ 
فقره سرقت سیم برق فشار قوی در شهر کرمان 

اعتراف کرد.

ســجــادپــور- یکی از درجــه داران نیروی 
انتظامی که در یک درگیری شخصی، مرد ۵0 
ساله ای را با شلیک گلوله از سالح سازمانی 
به قتل رسانده بــود، با گذشت اولیای دم، 
پای چوبه دار بخشیده شد و از قصاص نفس 

نجات یافت.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده جنایی از نیمه شب پنجم اردیبهشت 
ــه ارتــبــاط  ــد ک ــاز ش ســال 96 هنگامی آغـ
پیامکی بین یک دختر و پسر جوان در منطقه 
عباس آباد مشهد لو رفت و به درگیری خانواده 
ها انجامید. پسر جــوان به دختر همسایه 
عالقه مند شده بود و به قصد ازدواج پیامک 
هایی را برای دختر نوجوان ارسال می کرد. 
این در حالی بود که خانواده دختر به شدت 
مخالف این ازدواج بودند اما پسر جوان دست 
بردار نبود و تالش می کرد خانواده دختر را 
راضی کند! در این میان مادر دختر که متوجه 
تصاویری از دخترش در تلفن همراه شده بود 
با یکی از اعضای خانواده اش و درحالی که 
شیلنگی را زیر چادر داشت به طرف منزل 
پسر جوان به راه افتاد و مشاجره ای بین آن 
ها در گرفت. وقتی نیروهای گشت کالنتری 
خلق آباد در پی تماس اهالی به محل آمدند، 
خانواده دختر را راهنمایی کردند که موضوع 
را باید به طور قانونی و از طریق دستگاه قضایی 
پیگیری کنند و بدین ترتیب برای لحظاتی 
شعله این نزاع و مشاجره لفظی فروکش کرد. 
گزارش خراسان حاکی است، در این میان 
یکی از بستگان نزدیک دختر نوجوان با پدر 
وی تماس گرفت و ماجرای درگیری با خانواده 
پسر را برای »ابوالفضل- الف« بازگو کرد. 
ابوالفضل نیز که درجه دار نیروی انتظامی بود 
و در کالنتری طبرسی جنوبی )میرزاکوچک 
خان( خدمت می کرد از شنیدن این حرف ها 
به شدت عصبانی شد. او که با بستن سالح 
سازمانی به کمر در حال گشت زنی بود با 
گرفتن مرخصی ساعتی از مسئول مافوق 
خود، سوار بر موتورسیکلت به طرف منزل پسر 
جوان به راه افتاد و در حالی که خشم سراسر 
وجودش را فراگرفته بود با ضربه لگد در حیاط 
طرف مقابل را گشود و یک تیر هوایی شلیک 

کرد. در این هنگام مرد ۵0 ساله با دیدن این 
وضعیت خطرناک، خود را مقابل پسر جوانش 
قرار داد ولی مامور خشمگین گلوله دیگری 
به سوی او شلیک کرد و بدین ترتیب مرد ۵0 

ساله خون آلود نقش بر زمین شد.

 به گزارش خراسان اطرافیان بالفاصله او را 
به مرکز درمانی رساندند اما دیگر دیر شده 
بود و »م« بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله 
به زیــر گلویش جــان باخت. دقایقی بعد با 
گــزارش ماجرای این جنایت هولناک، بی 
درنگ قاضی ویژه قتل عمد عازم محل وقوع 
حادثه شد و به تحقیق در این باره پرداخت. 
بررسی های قاضی کاظم میرزایی نشان 
داد گلوله پس از اصابت به گــردن از شانه 
سمت راست مقتول خارج شده و به شیشه 
در ورودی برخورد کرده است. پسر مقتول 
که به همراه یکی از بستگانش پیکر مجروح 
پدرش را به مرکز درمانی رسانده بود در پاسخ 
بــه ســـواالت تخصصی قاضی شعبه 211 
دادســرای عمومی و انقالب مشهد گفت: از 
مدتی قبل با دختر نوجوان آشنا شده بودم 
و به صورت پیامکی با هم ارتباط داشتیم اما 
چند ساعت قبل مادر و برادر آن دختر به منزل 
ما آمدند و سر و صدا کردند که ما هم با پلیس 
110 تماس گرفتیم. بعد هم نیروهای گشت 
ما را راهنمایی کردند که درخواست مان را 

از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم ولی 
هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که 
پدر دختر با سالح وارد حیاط ما شد و پدرم را 

با شلیک گلوله به قتل رساند.
بنابراین گزارش، در پی اظهارات شاکیان و 

شاهدان، بالفاصله قاضی کاظم میرزایی که 
سابقه دادستانی بویین زهرا را نیز در کارنامه 
قضایی خود دارد، دستور دستگیری مرد 
مسلح را صادر کرد. ضارب 42 ساله که خود 
را درجه دار نیروی انتظامی معرفی می کرد 
در بازجویی های فنی و تخصصی گفت: در 
محل خدمتم بودم که یکی از نزدیکانم تماس 
گرفت و از درگیری خانواده ام با پسری خبر 
داد که مدعی بود با دخترم ارتباط دارد! 
وقتی موضوع ناموسی شد موتورسیکلتی را 
از کنار خیابان گرفتم و به سمت روستای مان 
حرکت کردم اما آن ها با من درگیر شدند و 
پدر آن پسر در حالی که من روی زمین افتاده 
بودم قصد داشت اسلحه ام را بگیرد که گلوله 
شلیک شد. گــزارش خراسان حاکی است 
اما با پیدا شدن مرمی خون آلود که به شیشه 
در ورودی ساختمان اصابت کرده بود، این 
پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی شد و 
بدین ترتیب قاضی میرزایی از کارشناسان 
سالح خواست نحوه و چگونگی شلیک را 
بررسی کنند. در همین حــال مــادر دختر 

نوجوان نیز به قاضی ویژه قتل عمد گفت: پسر 
مقتول عکس ها و تصاویر دخترمان را از تلفن 
همراه وی استخراج کرد و قصد داشت آن ها 
را در فضای مجازی منتشر کند که من و پسرم 
برای اعتراض به این موضوع نزد خانواده اش 

رفتیم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
با تکمیل تحقیقات و صــدور کیفرخواست 
در دادســرای عمومی و انقالب مشهد، این 
پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت آن 
به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 
ــا قــضــات باتجربه و  ــد ت ــوی ارســـال ش رضـ
کارآزموده زوایای مختلف این جنایت را مورد 

بررسی های دقیق قضایی قرار دهند.
در همین حال و با برگزاری چندین جلسه 
محاکمه، در نهایت قضات دادگــاه کیفری 
یک اتهام مامور انتظامی را محرز دانستند 
و با توجه به اسناد و دالیــل محکمه پسند، 
وی را به قصاص نفس محکوم کردند. بنابر 
گــزارش خراسان، با تایید این رای توسط 
قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، پرونده 
مذکور به اجرای احکام دادســرای عمومی 
و انقالب مشهد ارسال شد اما در این میان 
تالش ها برای صلح و سازش ادامــه یافت. 
خانواده مقتول ابتدا راضی به گذشت نبودند 
تا این که مقدمات اجــرای حکم فراهم شد 
و قــرار بود هفته گذشته در زنــدان مرکزی 
ــد که در نهایت  مشهد به مرحله اجــرا درآی
تالش اطرافیان و بستگان قاتل با راهنمایی 
و یاری قضات اجرای احکام دادسرا به نتیجه 
رسید و خــانــواده مقتول باالخره در قبال 
دریافت مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان از 
خونخواهی مرد ۵0 ساله گذشتند و بدین 
ترتیب مامور انتظامی پای چوبه دار بخشیده 
شد. شایان ذکر است، طبق قانون پرونده 
مذکور باید در دادگاه کیفری یک خراسان 
ــاره از جنبه عمومی جرم مورد  رضــوی دوب

بررسی قرار گیرد.
به استناد مــواد قانونی در صــورت گذشت 
اولیای دم، دادگاه مجرم را به 3 تا 10 سال 
ــام بــازداشــت محکوم  ــدان با احتساب ای زن

می کند.

مامور نیروی انتظامی از قصاص نفس نجات یافت
حادثه در قاب

بــا دســتــور قــاضــی دکــتــر رحمانی)معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی (نیروهای 
تجسس کالنتری شهرک ناجای مشهد ۵0 
بوته گیاه کشت شده ماری جوانا در یک منزل 

مسکونی ویالیی را معدوم کردند.

بخشش پای چوبه دار
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شاخص

بورس بازی به سبک تازه وارد ها 

عرضه اولین صندوق دولتی با نماد دارایکم با 
تخفیف مناسب به عموم مردم، پای افراد بیشتری 
را در بورس باز کرد. اما با شروع معامالت ثانویه 
این نماد در بورس شاهد رفتارهایی عجیب و 
غریب بودیم. ابتدا خریداران قیمت سهم را تا 
25 درصد باالتر از قیمت ذاتی )NAV ابطال( 
که صریحا در سایت بورس اعالم می شود باال 
بردند بعد که جو بورس کمی منفی شد تا 10 
درصد پایین تر از ارزش هم فروختند. در جریان 
این ارزان فروشی هیجانی در انتهای هفته قبل، 
بسیاری از حقوقی ها و با تجربه ها خریدار شدند 
و در نهایت دیروز دوباره سهم صعودی شد اما 
هنوز هم کمتر از ارزش معامله می شود. نمودار 
نوسانات شدید باالی 10 درصد در بسیاری از 

روزهای گذشته را به خوبی نشان می دهد. 

بازار خبر

نبض بازار

چند نفر برای K132 ثبت نام کردند؟

فارس-  قائم مقام ایران خودرو، آمار ثبت نام فروش 
مشارکتی محصول جدید این شرکت را 60 هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: مبلغ 149 میلیونی تعیین شده 
در طرح مشارکت در تولید این خودرو، علی الحساب 
است و قیمت نهایی آن توسط مراجع ذی صالح در 

قیمت گذاری تعیین خواهد شد.

 ۲0 درصد لوازم یدکی خودرو
 در بازار تقلبی است

مهر- سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
خودرو گفت: متاسفانه منکر وجود جنس تقلبی و 
فیک در بازار نیستیم و حدود 20 درصد از قطعات در 

بازار هم اکنون بی کیفیت هستند.

یک شنبه ۲۲ تیر  1399
۲0 ذی القعده1441.شماره  ۲04۲۲

 قیمت محصوالت بهداشتی
 زیر ذره بین 

بردبار-  این روزهــا که بحران کرونا جدی تر از 
گذشته زندگی و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار 
داده ، استفاده از محصوالت بهداشتی همچون 
ماسک، دستکش ، مواد ضدعفونی کننده و امثال 
آن بیشتر مــورد نیاز مخاطبان است و درنتیجه 
امکان سوء استفاده و سودجویی از این محصوالت 
نیز به همین نسبت بیشتر شده اســت  بنابراین 
جای نظارت و اطالع رسانی بیشتری نیز برای این 
محصوالت وجود دارد.لــذا امروز در ادامه ستون 
ــه قیمت برخی از محصوالت دیگر  ــروز به ارائ دی
بهداشتی از سایت 124 متعلق به سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و البته ارائه یک 
نکته اکتفا می کنیم و آن نکته این که باوجود اعالم 
این قیمت ها از طرف یکی از عالی ترین سازمان 
های نظارت کننده بر قیمت ها تحت نظر وزارت 
صمت اما متاسفانه با گشتی مختصر در بازار موارد 
تخلف از این قیمت ها دیده می شود، مثال باوجود 
اعالم قیمت دستکش نایلونی یک بارمصرف 100 
تایی به قیمت پنج هزار تومان اما این محصول با 
بسته بندی شکیل به سه برابر قیمت)15هزارو 
960تومان( تحت عنوان برندی خاص در داروخانه 
13 آبان که از مهم ترین داروخانه های پایتخت 
است به فروش می رسد یا ماسک سه الیه کشدار که 
قیمت تکی آن 966 تومان اعالم شده در داروخانه 
ای در خیابان بهار تهران به قیمت 1900 تومان به 

فروش می رسد. در ادامه قیمت ها را می خوانید:
دستکش نایلونی یک بار مصرف90گرمی 

)بسته 100تایی(؛ قیمت مصوب : 50,000 ریال
اسپری ضد عفونی کننده دست 150 میلی لیتر 
)الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 150,000 ریال
محلول ضد عفونی کننده دست 1000 میلی لیتر 
)الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 330,000 ریال

ماسک سه الیه کشدار؛  قیمت : 9,660 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست 250 میلی لیتر )با پایه 
الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 230,000 ریال

ژل ضد عفونی کننده دست 150 میلی لیتر )با پایه 
الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 140,000 ریال

ژل ضد عفونی کننده دست 130 میلی لیتر )با پایه 
الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 120,000 ریال

ژل ضد عفونی کننده دست 75میلی لیتر )با پایه 
الکل 70 درصد(؛ قیمت مصوب : 85,000 ریال
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــاه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران  دادگ
سابق بانک مرکزی در شرایطی آغــاز شد که 
این پرونده با پرونده موسوم به مدیران هفت ت په 
ارتباط دارد و متهمان اصلی آن پرونده از جمله 

امید اسدبیگی در این پرونده نیز نقش دارند. 
پرونده ای که دیروز  با رونمایی از کیف اعجاب 
ــوه داده شــده بــه برخی  انگیز سکه هــای رش

مدیران سابق بانک مرکزی گشوده شد.
فهرست متهمان این پرونده امید اسدبیگی، 
مهرداد رستمی چگنی، مجتبی کحال زاده، 
جواد بصیرانی، اکبر الرجانی، فرشاد طالبی، 
ــول ســجــاد، محسن  مهدی توسلی، سید رس
ــرزاد  ف حسینی،  محمدرضا  سید  صالحی، 
دربانی،  شهریار  سیفی،  ــدا...  اسـ محمدی، 
سید محمدرضا آل علی، موسی حسین زاده، 
محمدرضا قاعدی، میثم فرجام، محمد نوری، 
محمد بیرانوند، سید وحید حسینی، حمیدرضا 
مخبر و رضا انصاری هستند.در این جلسه که 

به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، 
نماینده دادستان گفت: متهم  شاه محمدی 
امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از 
مدیران سابق اداره اموال بین الملل بانک مرکزی 
به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد 
داشته است؛ گــزارش سازمان اطالعات سپاه 
استان تهران نشان دهنده ارتباطات غیرمتعارف 
متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است، 
به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید 
اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر 

متهم سید رسول سجاد رفت و آمد می کرد.
 پرداخت 450 سکه  و یک دستگاه خودرو به ارزش 
1.6 میلیارد یورو به متهم محسن صالحی و 800 
سکه به سید رسول سجاد و تعیین نرخ تبدیل ارز 
برای صرافی مرتبط با اسدبیگی توسط محسن 
صالحی که منجر به سود حدود 20 میلیارد و 900 
میلیون تومانی به متهمان شده است، از مهم ترین 
پرداخت  همچنین  ــود.  ب اتهامات  محورهای 

رشوه های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک 
کشاورزی و وزارت صمت نیز در این پرونده به 
چشم می خورد.سپس متهم اسد بیگی ضمن 
رد اتهامات وارد شده گفت: بنده ارتباط خاصی 
با صالحی و سجاد نداشتم و میزان کار کارگزاری 
بنده 0.3و حتی 0.2درصد زیر قیمت کارگزاری 
دیگران بود.در ادامه نماینده دادستان کیفی پر از 
سکه را در دادگاه نشان داد و گفت: کتمان کافی 
است این ها حدود 400 سکه است که بسته بندی 

سکه ها مربوط به صرافی پسرعموی شماست؛ 
این سکه ها از منزل سجاد و صالحی کشف شده 
اســت.در ادامــه متهم اسدبیگی دربــاره سکه ها 
افزود: این صرافی متعلق به عمو و پسرعموی من 
است. نمی توان گفت  به صرف این که برچسب 
صرافی پسرعموی من بر این سکه ها خورده من با 
این صرافی ارتباط دارم.نماینده دادستان خطاب 
به متهم گفت: بسیاری از پول شویی های شما به 

واسطه همین صرافی صورت گرفته است.

شاخص کل بورس تهران که آخرین بار نهم 
تیرماه یک افت موقت را تجربه کرده بود، 
دیروز نیز بعد از هفت روز کاری رشد مداوم، 
12 هزار واحد افت کرد. افت 0.7 درصدی 
شاخص در حالی بود که در ابتدای معامالت 
دیروز شاهد افت شدید قیمت ها و شاخص 
کل  و فشار سنگین عرضه بودیم اما باز هم 
به مرور خریداران بورس را به مدار تعادل 

برگرداندند.
ــزارش خــراســان، رونــد اصالحی بــازار  به گ
سرمایه که از نیمه معامالت روز چهارشنبه 
گذشته آغاز شده بود، تا نیمه معامالت دیروز 
هم ادامــه یافت. به نحوی که شاخص طی 
یک ساعت اول معامالت 34 هزار واحد افت 
کرد و به سطح یک میلیون و 719 هزار واحد 

ــازار قوی  رسید. اما باز هم خــریــداران در ب
حاضر شدند و بازار حدود 22 هزار واحد از 
افت 34 هزار تایی را جبران کرد و به سطح 

یک میلیون و 743 هزار واحدی رسید. 
ــروز صف هــای فــروش نمادهای بزرگی  دی
چــون ملی مس به صف خرید تبدیل شد. 
برخی دیگر از نمادهای پرطرفدار مثل بانک 
صادرات، تاپیکو، فوالد مبارکه و ... هم که در 
ابتدای معامالت منفی یا صف فروش بودند، 
معامالت دیروز را با صف خرید به پایان بردند. 
نماد شستا و زیرمجموعه اش صباتامین نیز 
صف خرید بودند. خودروسازان بزرگ دیروز 
به منظور برگزاری کنفرانس اطالع رسانی 
تعطیل بودند. پتروشیمی ها نیز دورنــگ و 

برخی صف خرید و بعضی منفی بودند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون شکایتی 
در خصوص تخطی موجران از مصوبه سقف 
دهنده  نشان  که  نشده  دریــافــت  اجاره بها 

آرامش مردم در این خصوص است.
به گزارش فارس، وزیر راه و شهرسازی در برنامه 
تلویزیونی متن-حاشیه، با اشاره به مصوبه سقف 
اجــاره بها اظهار کرد: افزایش لگام گسیخته 
سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی 
موجران که از هیچ مرجعی تبعیت نمی کرد، ما 
را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و 
باید تصمیماتی در این خصوص می گرفتیم. به 
این ترتیب مقرر شد که سقف اجاره بها در تهران 
25، در هفت کالن شهر 20 و در سایر شهرهای 
کشور 15 درصد باشد. اقدامی که تاثیر خود 
را به جا گذاشته است. اسالمی با بیان این که 

تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این 
مصوبه دریافت نکرده ایم، افزود: )این مصوبه( 
تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص 

منجر شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ذکر آماری از 
معامالت بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان 
کرد: پایش معامالت بخش مسکن، کاهش 70 
درصــدی را نسبت  به دوره مشابه سال گذشته 
نشان می دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش 
ــد معامالت مربوط به  ایــن اســت که 60 درص
واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در 
این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می کند. 
همچنین سهم کمی از معامالت این بخش مربوط 
به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت 

مناسب تری  داشته است. 

 محاکمه متهمان پرونده ارزی هفت تپه
 به پرونده برخی مدیران سابق بانک مرکزی رسید 

رونمایی از کیف پر از سکه متهمان 

شکایتی  درباره تخطی از مصوبه اجاره بها نداشتیم عقبگرد 12 هزار واحدی بورس در شنبه هیجانی 

جناب آقای دکتر بهرام نوازی
با کمال تاسف درگذشت پدر گرامیتان 

استاد دکتر محمدعلی نوازی 
را تسلیت عرض می نماییم.روح  آن عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باد.

خانواده های دکتر آل هاشمی- دکتر ابریشمی- دکتر محمد طاهری- دکتر وجوهی - دکتر نوری فرد
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

وطن امــروز- این روزنامه در تیتر یک خود با  •
عنوان »سقوط از طبقه وسط« به بررسى پاسخ این 
سوال که طبقه متوسط جدید در سال پایانى دولت 
روحانى با چه سرنوشتى در عرصه های سیاسى 
و اقتصادی مواجه شده است؟ پرداخته ونوشته 
است: شکست ایده های روحانى به کاهش توان 
مالى و انگیزه طبقه متوسط در مواجهه با امور 

سیاسى و اجتماعى منتهى شده است.
 روز گذشته برخى روزنامه ها با تیترهای مختلف  •

به تحلیل گفت و گوی اخیر محمود احمدی نژاد 
درباره موسیقى پرداختند. از جمله این تیترها: 
آفتاب یزد: دوره شما گذشت آقای احمدی نژاد؛ 
سازندگى:  فراموش نمى کنیم؛ هفت صبح: 

سمفونى احمدی نژاد.

تابناک خبرداد:  وزارت کشور با صدور اطالعیه  •
ای هرگونه ارتباط و انتساب تصاویر پخش شده 
در فضای مجازی با تصمیم اخیر مجلس شورای 
اسالمى در خصوص منتخب یکى از حوزه های 
انتخابیه در استان کهگیلویه و بویراحمد را تکذیب 
و اعالم کرد که کوچک ترین درگیری و ناامنى در 

گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است.
انصاف نیوز نوشت : جواد امام، فعال سیاسى  •

اصالح طلب با بیان این که شــورای هماهنگى 
جبهه اصالحات باید برای ادامه فعالیت شورای 
عالى سیاست گذاری یا اصالح ساختار آن تصمیم 
بگیرد، گفت: عبدا... نوری جایگزین خوبى برای 
عارف اســت.وی با اشــاره به بحث برانگیز بودن 
استعفای عــارف، اظهار کرد: محمد خاتمى به 
موضوع ورود نمى کند، زیرا همواره  تاکید دارد که 
اعضای شورا باید به جمع بندی برسند و فقط اگر 

الزم بوده توصیه مطرح مى کند.

 سخنگوی شورای نگهبان به بیان دیدگاه های 
خود درباره تازه ترین رخداد های مهم و در عین 
حال بحث برانگیز چند وقت اخیر پرداخت.  مهم 
ترین بخش های اظهارات عباسعلى کدخدایى 
را که روز گذشته هم  به صــورت آنالین و هم 
حضوری برگزار شد، به نقل از پایگاه اطالع 

رسانى شورای نگهبان و ایسنا مى خوانید.
* نسبت به نمایندگانى که  وارد مجلس شدند 
و اعتبارنامه شان تصویب شده دیگر شورای 
نمى کند...  ورود  قانونى  لحاظ  از  نگهبان 
نمایندگان مجلس اعتبارنامه ها را در مواردی 
که مسائل جدید دارند بررسى مى کنند  و فکر 
کنم  نزدیک 20 یا 19 مورد هم قبال  داشتیم 
که مواردی در شورا تایید شده ولى  مجلس به 

اعتبارنامه ها رای نداده است.
* برخى گزارش هایى که بعد از تأیید صالحیت 
یکى، دو نفر و پس از برگزاری انتخابات به  دست 
ما رسید که صالحیت آن ها را مخدوش مى کرد 
و  چون ما نمى توانستیم دیگر به صالحیت آن ها 
ورود کنیم، گزارش ها و مستندات را به مجلس 
ارسال کردیم، سپس مجلس شورای اسالمى 
گفت که ما این ها را در مراحل بعدی رسیدگى 
مى کنیم؛ از این رو ما اطالعات خود را در اختیار 
مجلس گذاشتیم و طبق قانون، پیگیری این 
موضوع و تصویب اعتبارنامه ها بر عهده مجلس 
است و ما هم نمى توانستیم در حیطه وظایف 

مجلس دخالت کنیم.
* ]در پاسخ به سوالى دربــاره اظهار نظر اخیر 

زاکانى نماینده مردم قم که به نقل از کدخدایى 
ــت مــا بود  ــن اســنــاد در دس ــود »اگـــر ای گفته ب
اعتبارنامه تاجگردون را رد مى کردیم«[: من یک 
موضوع کلى را  گفتم و اعالم کردم که اگر اسناد 
جدیدی به دست مان برسد، طبیعتا براساس 

اسناد جدید اعالم نظر مى کنیم.
* هجمه هایى که در ایــن خصوص}بررسى 
صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس { به 
شـــورای نگهبان وارد مــى شــود، مثل دیگر 
هجمه هایى است که از سوی برخى کینه توزان 
یــا برخى نــادان هــا بــه شـــورای نگهبان وارد 
مى شود و امیدواریم که دوستان نادان هم به 
خودشان بیایند و توجه کنند که هجمه های 
آن ها به شورای نگهبان چه آسیبى مى رساند... 
شــورای نگهبان همان شــورای نگهبان سال 
۸۸ است و حتمًا از آرای خودش دفاع مى کند؛ 
ممکن اســت اشتباهى هم شــده باشد، اما 
ترتیبى که در قانون برای رسیدگى ها وجود 
دارد، این است که بر اساس اسناد و مدارک در 
صحن شورای نگهبان برای افرادی رأی گیری 
مى شود و هرکدام از افرادی که رأی بیاورند 

به عنوان تأیید صالحیت  شده اعالم مى شود.

 جمعه شب این هفته مصاحبه  روح ا... زم مدیر 
کانال معاند آمد نیوز که به تازگى به اعدام 
محکوم شده با على رضوانى خبرنگار20:30 
بازتاب های فراوانى به ویژه در شبکه های 
اجتماعى داشت. اگرچه زم حرف های مهمى 
از جمله نحوه دستگیری اش  و حمایت های 
صد در صدی  از او در خارج از کشور مطرح 
کرد اما در بین کاربران توئیتر آن بخش از 
حرف های مدیر آمدنیوز  بیشتر مورد توجه 
قرار گرفت که او حاضر نشد »اسامى بزرگ« 
را به وسط بکشد. وقتى رضوانى  از او پرسید 
که کجا ها به شما اطالعات مى دادنــد و آیا 
این منابع از وزارتخانه ها  یا ادارات بودند؟ 
آدم های عادی بودند یا مسئول ؟ اذعان کرد: 
»نه یه سری اسامى میاد وسط که این اسامى 
یه سری اسامى بزرگیه. اسما خیلى بزرگه و 
صالح نیست بگم. و اگه اسماشون برده بشه. 
ممکنه از من شکایت بکنن و مجددا شکایتای 
دیگه بیاد وسط« اگرچه او نامى از کسانى که 
مدعى بود به میان نیاورد و پای آن ها را به وسط 
نکشید اما این موضوع در توئیت های کاربران 

بازتاب داشت. از جمله: 
ــرادات فنى مصاحبه  * کاربری با اشــاره به ای
انجام شده نوشت: »من ترجیح مى دهم بر اصل 
حرف های زم تمرکز کنم. مثال مهم است بدانیم 
که زم نگران شکایت چه کسانى  است که حتى 
االن که در مسیر اعدام و هالکت است هم، از 

بردن اسم آن ها مى ترسد.«

* البته برخى کاربران بر این باور بودند که 
این گفته های زم به خاطر این است که او 
هنوز روی کمک »بزرگان« حساب باز کرده 
و امیدوار است کاری برای او بکنند: » اسم 
نمیگه چون اون افراد آن قدر گنده هستند 
که هنوز به کمک اون ها امید داره«  یا دیگری 
نوشته بود: »...این که در یک قدمى مرگه چه 
دلیلى داره اسم گنده ها رو نمى گه؟ این که 

به هر حال مى میره...«
* از آن طرف برخى کاربران معتقد بودند که 
مدیر آمدنیوز  در چنته چیزی ندارد و این ها 
تنها ادعاهای تو خالى او ست:» زم باهوش بود! 
نگران چیزی یا کسى نیست، خالى بازی مى 
کنه و انتحاری عمل مى کنه، برخالف تصورم 
که دنبال دیده شدن بوده کامال ایدئولوژیک 
عمل کرده، یه ریگى واقعى.« و در همین باره 
کاربر دیگری با بیان این که زم به ته خط رسیده 
و چیزی برای از دست دادن نداره نوشته بود: 
»کسى که قــراره اعــدام بشه چرا باید بترسه 
از شکایت؟« یا کاربری که نوشت: » آقای 
رئیسى ما منتظر اعدام اونایى هستیم که زم 
مى تونست اسمشون رو بگه ولى )در ظاهر( از 

شکایتشون ترسید و نگفت!«
* برخى کاربران هم نوشتند که او مسئول 
کشته شدن کسانى است که در آمدنیوز تبلیغ 
مى شد: »فقط سکوت روح ا... زم در مقابل یک 
سوال ...مسئولیت مرگ کسانى که با فراخوان 
آمد نیوز به خیابان ها آمدند با چه کسى است؟«

کاربران توئیتر به دنبال اسامی افراد مرتبط با آمدنیوزکدخدایی: دوستان نادان به خود بیایند

ویژه های خراسان  

تذکر قالیباف به روحانی 
درباره  قانون اعطای تابعیت 

در حالى که بر اساس قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان 
غیرایرانى، اختیاراتى بــرای وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه برای استعالم مشکالت 
امنیتى مشموالن تعیین شده بــود، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس در نامه روزهای اخیر خود به 
حجت االسالم روحانى رئیس جمهور متذکر شده 
مصوبه 13 خرداد هیئت وزیران مبنى بر امکان 
شکایت از نظر این نهادهای اطالعاتى در کمیسیون 
وزارت کشور، نمایانگر امکان جایگزینى نظر این 
وزارتخانه به جای اختیارات نهادهای امنیتى فوق 

است که مغایر با قانون مصوب مجلس خواهد بود.

دستور رئیس جمهور برای 
انتقال اموال دولت چه شد؟

در حالى که حجت االسالم روحانى رئیس جمهور 
ــادر کــرد که بر  در ســال 1397 دســتــوری را ص
اساس آن، ضمن اصالح آیین نامه اموال دولتى 
مصوب سال 1372، نحوه مالکیت وزارتخانه ها 
بر اموال خود دچار اصالحاتى شده و نقش وزارت 
امور اقتصادی و دارایى در مدیریت و واگذاری این 
اموال پررنگ تر مى شد، اما بررسى ها نشان مى 
دهد با گذشت حدود دو سال از این دستور، هنوز 
تصویب دستورالعمل های مربوط به آن در دولت 
به اتمام نرسیده است که همین موضوع موجب 
پیگیری برخى مسئوالن نهاد ریاست جمهوری از 

دستگاه های مربوط شده است.

روزنامه آمریکایى نیویورک تایمز مدعى شده رژیم صهیونیستى و 
آمریکا راهبرد جدیدی علیه ایران طراحى کرده اند تا براساس آن 
»بدون ورود به جنگ« دست به »عملیات مخفیانه علیه برنامه هسته 
ای« و »ترور فرماندهان نظامى« بزنند. به گزارش فارس روزنامه 
»نیویورک تایمز« که این ادعا را به نقل از 2 مقام بدون اشاره به نام 
آن ها منتشر کرده، مدعى شکل گیری »راهبردی مشترک« میان 
آمریکا و رژیم صهیونیستى برای انجام برخى حمالت مخفیانه با 
هدف حذف بلند پایه ترین ژنرال های سپاه پاسداران و به عقب 

راندن تأسیسات هسته ای ایران شده است. نیویورک تایمز ادعا 
کرده دیگر گام دولت آمریکا مى تواند اقدام علیه چهار نفتکشى 
باشد که در حال حمل محموله سوخت ایران به ونزوئال هستند. 
مقام های آمریکایى گفته اند وزارتخانه های خارجه، دادگستری 
و خزانه داری آمریکا در حال تالش برای همکاری با دولت یونان 
برای متوقف کردن این نفتکش ها و تخلیه محموله آن ها هستند. 
نماینده ایران در سازمان ملل گفته چنین اقدامى مصداق »دزدی 
دریایى« خواهد بود. در همین زمینه، عبدا... گنجى، مدیر مسئول 

روزنامه جوان نیز نوشته: »نیویورک تایمز نه به عنوان تحلیل بلکه به 
عنوان خبر از قول مقامات اطالعاتى آمریکا نوشته:راهبرد آمریکا و 
اسرائیل درباره ایران تمرکز بر دو محور است:1-ترور فرماندهان 
ارشد سپاه 2- تخریب تاسیسات هسته ای ایران. وقت آن نرسیده 
که مراتب اعتراض رسمى و در خواست تشکیل شورای امنیت 
مطالبه شود؟«در همین حال برخى دیگر از کاربران این خبر را 
ادامه همان فضا سازی های روانى برای تاثیر گذاری بر سیاست 

گذاری های ایران و همچنین فضای افکار عمومى مى دانند.

روایت نیویورک تایمز از راهبرد آمریکا و اسرائیل برای خرابکاری در ایران
نیویورک تایمز: آمریکا و اسرائیل به دنبال ترور فرماندهان سپاه هستند
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پزشکــــــ روح و فکر
به مناسبت سالروز درگذشت استاد علی صفایی درباره ویژگی آثارش 

نوشتیم و گپ و گفتی داشتیم  با کارگردانی که دوست استاد بود

اگر وقتش را داری گوش کن| موسیقی 
اصیل و قشنگی بود. تمام تار و پود و تخیالتم 
را نــوازش مــی داد و از هر فراز و نشیب آن 
لــذت مــی بــردم. در همین حس و حال، 
صدای پایی رشته احساسم را پاره کرد. با 

خود گفتم:
-حتما باید حاج آقا باشه که این موقع شب 

پایین میاد.
دستم را آرام به طرف ضبط بردم، خاموش 
کــردم و با عجله دستی به سر و روی اتاق 

کشیدم.
حاج آقا وارد شد. سالم کــردم. جوابم را 

داد و گفت:
-راحت باش. انگار امشب تنهایی؟

-آره، نمی دونم بچه ها کجا رفتن.
حاج آقا نشست و با چای پذیرایی مختصری 
کردم. شروع به صحبت کردم. گرم صحبت 
بودیم که متوجه شدم به گوشه ای خیره 
شده. نگاهم را به سمت زاویه نگاهش تغییر 
دادم. حاج آقا به ضبط و نوارهای پخش 
و پالیی که دور و بر ضبط ریخته بود نگاه 
می کرد. در همین حال با اشاره سر به طرف 

نوارها گفت:
-اهل دل هم که هستی.

احساس کردم متلک می گوید. با حالتی 
آکنده از شرم و حیا گفتم:

-چی می شه کرد حاج آقا.
از خواننده مــورد عالقه ام پرسید. بعد از 

شنیدن جوابم گفت:
-ها... همونی که...

وقتی اطالعات ایشان را شنیدم، با خودم 
گفتم:

-ای بابا، چه فکرا می کردم چی می شنوم؟ 
ظاهرا ما خیلی از قافله عقبیم؛ حاج شیخ در 
زمینه موسیقی و خواننده ها، چه این طرفی، 
چه اون طرفی، اطالعاتی داره که ما توی 

خواب هم نمی بینیم.
وقتی دیــدم خیلی راحــت تاریخچه آن 
خواننده را بــرایــم بــازگــو می کند، پیش 
خودم گفتم بد نیست نظرشان را درباره 
موسیقی بپرسم. نظرشان را که خواستم 
از جا برخاست، به سمت در رفت، پایش را 
روی پاگرد دم در گذاشت و پس از اندک 

مکثی گفت:
-من نمی خوام حکم شرعی بگم که مثال 
اگه قر توی کمرت بیاد یا فالن بشه، گوش 
دادن حرومه و اگه این جوری نشد حالله، 
من می گم: ببین اگه وقتش رو داری، گوش 

کن.
و در حالی که از پله ها باال می رفت مرا با این 

پاسخ خود، تنها گذاشت.
برگرفته از »ردپای نور«، دفتر اول، ص53و54

»رضا میرکریمی«، کارگردان صاحب نام سینمای کشور بعد از آن که فیلم جریان سازش یعنی »زیر 
نور ماه« را ساخت، در واکنش به این که ایده ساخت فیلم از کجا آمده است، گفت: »زیر نور 
ماه را با توجه به زندگی استاد علی صفایی و شناختی که از او داشتم، ساختم«. فیلمی 
که درباره زندگی طلبه ای است  که وقتی با زیر پوست شهر و مشکالت آدم ها ارتباط 

نزدیک تری پیدا می کند، تصمیم می گیرد در عمل اقدامات جدی انجام دهد.
اما علی صفایی که بود که زندگی اش الهام بخش بسیاری از آدم ها شد؟

پدر و پدربزرگش هر دو روحانی بودند و خودش تشنه حقیقت و یادگیری. 
دروس حوزه را از سن کم آغاز کرد و از نوجوانی به مطالعه ادبیات غرب 
هم پرداخت. وقتی تنها 18سال داشت، مجموعه یادداشت هایی 
نوشت که بعدها به صورت کتاب »مسئولیت و سازندگی« منتشر 

شد. همواره نگاه ویژه ای به مسائل روز جامعه و پاسخ به شبهات آدم ها 
به خصوص نسل جوان داشت اما آن چه شیوه تربیتی او را متمایز می کرد، 

این بود که جای مخاطبش فکر نمی کرد بلکه سعی می کرد موانعی را که در ذهن و روح 
فرد باعث می شود درک حقیقت دشوار شود، برطرف کند تا خود فرد بتواند درست فکر 
کند. تلنگرهایش را در حین بازی، تماشای فیلم،  کار یا فوتبال به مخاطب می زد و ذهن ها 

را درگیر می کرد. کتاب »آیه های سبز« و »مشهور آسمان« در بر گیرنده خاطرات دوستان 
او از سیره عملی و تربیتی مرد بزرگی است که به نوشتن حروف عین صاد روی جلد 

کتاب هایش بسنده می کرد. این دو کتاب پر است از داستان های شیرینی که نشان 
می دهد استاد به آن چه در آثارش گفته چه پایبندی عملی زیبا و لطیفی داشته است. او 

معتقد بود در برابر ضعف ها و مشکالت توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل، 
رسالت است. در این بین هنرمندان زیادی به شخصیت و آثار او عالقه مند بودند. روال این 

گونه بود که با مطالعه یک کتاب، شیفته تفکرش می شدند و سپس با یک دیدار حضوری، شیفته 
رفتار بی ریا و مهربانانه اش. »صادق کرمیار« نویسنده رمان »نامیرا«، رسول مالقلی پور، نادر  
طالب زاده، سهیل محمودی، ابوالقاسم طالبی و ... از جمله هنرمندانی بودند که تفکر منسجم، 
فراگیر و دور از شعارزدگی استاد مجذوب شان کرده بود. استاد هر اشکال روحی و فکری را به عنوان 
قطعه ای کوچک از یک پازل بزرگ می دید که باید با یک تفکر منسجم، دقیق و روش مند و در عمل با رفاقت 

و دوستی به حل آن کمک کرد. عین صاد خودش را مثل پزشکی می دانست که آدم ها با نیازها و مشکالت 
مختلف به او مراجعه می کنند و نباید از تفاوت ها و نقدها و نظرها نگران شد و باید در صدد رفع مشکل بر آمد، 

برای همین دایره آدم های پیرامونش محدود نبود  و طیف وسیعی از آدم ها با عقاید مختلف به او عالقه مند بودند. 
در این پرونده، سه گانه »ردپای نور« را که برگرفته از آثار استاد صفایی است، بررسی کردیم و در ادامه گپ و گفتی داریم 

با »علیرضا داوودنژاد« فیلم ساز برجسته کشورمان تا از تجربه دوستی و مراوده با استاد بگوید.

جای حرف زدن، با عمل تربیت می کرد 
 گفت وگو با علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما 

 که اتفاقی با استاد صفایی حائری آشنا شده 
و چندسالی با ایشان معاشرت داشته است

 علیرضا داوودنژاد، کارگردان باسابقه سینما که فیلم های مهمی مثل »نیاز«، 
»بچه های بد«، »مرهم« و... را در کارنامه هنری اش دارد از کسانی است که 
حدود هشت سال با استاد صفایی حائری معاشرت های نزدیک داشته است. 
او گفتنی های زیادی از این اندیشمند بزرگ دارد. داوودنژاد در گفت وگوی 
اختصاصی با ما سال های آشنایی و رفت وآمدهایش با مرحوم صفایی حائری را 

روایت کرده که در ادامه می خوانید.

روایتی عجیب از اولین مواجهه با استاد

سال 69 داوودنژاد و گروهش برای فیلم برداری فیلم »نیاز« خانه ای را اجاره می کنند که 
در همسایگی دفتر انتشارات نصرا... تابش )مدیرمسئول فعلی مجله فیلم نگار( بوده است. 
همین همجواری و معاشرت با آقای تابش باعث آشنایی داوودنژاد با استاد صفایی حائری می شود. 
داوودنژاد قصه آشنایی را این گونه روایت می کند: »من در رفت وآمدهایم به دفتر آقای تابش می دیدم او 
گاهی می رود لب پنجره و هی با خودش می گوید: »شیخ... شیخ... کجایی شیخ؟« همین باعث شد کنجکاو 
شوم این شیخی که می گوید کیست؟ او هم گفت یک آقایی است که او را به عنوان مرشد و پیر خودش قبول دارد و 
گاهی پیشش می رود و مشکالتش را حل می کند. اظهار تمایل کردم او را ببینم. بنابراین یک بار رفتیم قم. خانه  ایشان در یکی 
از محالت قدیمی و  در بطن زندگی آدم های آن محله قدیمی بود. خانه دری چوبی داشت که انگار بارها روی آن رنگ خورده بود. 
وارد حیاط شدیم پله ها هم جوری بود انگار میلیون ها آدم رویشان پا گذاشته اند. خالصه که لوکیشن و میزانسن ها تا همین جایش با 
چیزی که فکرش را می کردم متفاوت بود. وارد خانه که شدیم من تصورم این بود با پیری مواجه می شویم که بر منبری در بخش باالی 
اتاق نشسته و مثال دیگران دورش حلقه زده اند. سوال می کنند و او جواب می دهد. اما در واقعیت دم در یک قالی کهنه آویزان بود. اتاق هم به شدت 
شلوغ بود و جای سوزن انداختن نبود. آدم ها نشسته بودند و انگار هیچ ترتیبی نداشت. بعضی نشسته بودند، بعضی دراز کشیده یا خوابیده بودند. 
بعضی حرف می زدند و برای خودشان می خندیدند. گویی همه خانه خودشان باشند! ما همان دم در نشستیم و من منتظر شدم ببینیم این شیخ 
کجاست. بین جماعت هم کسی را ندیدم که بهش بخورد شیخ باشد. تا این که توجهم به جمعی جلب شد که مشغول غذا خوردن بودند. من بین 
آن جمع مرد جاافتاده ای را دیدم که برای همه غذا کشید و بعد هم که غذا تمام شد همه ظرف ها را جمع کرد و برد بیرون«. داوودنژاد در این موقع 
صبرش تمام می شود و باالخره از یکی می پرسد این شیخ کجاست که جواب می شنود: »همین آقایی که ظرف ها را برداشت رفت استاد صفایی 
بود دیگر«. این کارگردان این بخش خاطره اش را این طور ادامه می دهد: »من واقعا خیلی متعجب شدم. آخر چطور همه کارها را خودش کرد و 
حتی کسی از جایش بلند نشد کمکش کند. توی همین فکر بودم که این بار همان مرد با سینی چای وارد شد. باز هم کسی بلند نشد سینی را از 
او بگیرد و خودش یکی یکی به همه چای داد. بعدش هم کنار ما نشست و با دختربچه اش بازی  کرد. تا این که مدتی بعد هندوانه آوردند. من همین 
طور که به شیخ نگاه می کردم او تخمه هندوانه ای بین انگشتانش قرار داد که پرید سمت چشم من. یکی دو بار دیگر همین کار را کرد و با هم خندیدیم 

و این سرآغاز آشنایی و دوستی من با این مرد بزرگ بود«.

تجربه فیلم دیدن با استاد
این فیلم ساز خوب سینما، خاطره جالبی 
هم از فیلم دیدن خودش با استاد صفایی 
حائری دارد. او در این باره می گوید: »یک 
بار استاد به خانه   من آمده بودند که تصمیم 
گرفتیم با هم فیلم ببینیم. واقعا تا قبلش 
فکر نمی کردم این قدر فیلم بین حرفه ای و 
خوبی باشد. ما به تماشای فیلم آمادئوس اثر 
میلوش فورمن نشستیم. فیلمی که درباره 
موسیقی دان بــزرگ اتریشی، موتسارت 
است. خیلی بادقت و عالی فیلم را می دید. 
در بحثی متوجه شدم چقدر آدم های فیلم 
را خوب درک کرده و لحن و سبک فیلم را به 
خوبی تشخیص داده است. صحبت که کرد 
دیدم عجب تعابیر خوبی برای شخصیت ها و 

روایت فیلم به کار می برد«.

آشنایی من با منش ایشان بود
مواجهه داوودنژاد با استاد کامال در ارتباطی 
زنده و معاشرتی بوده است. این فیلم ساز 
در این باره می گوید: »همان طور که گفتم 

نوع آشنایی من با ایشان 
بحث  ــریـــق  طـ از 

معرفتی و کتاب 
نــبــود. مــن از 

ــور و  ــض ح

ارتباط زنده ای که با ایشان داشتم و خلقیات 
و منشی که از ایشان می دیدم جذب ایشان 
شدم. موضوع مهم این است که ایشان آدمی 
نبود که خیلی شروع کند به نصیحت و منبر 
رفتن. کامال همه چیز در زیستن ایشان بود. 
آقای صفایی به جای حرف زدن با عمل تربیت 
می کرد به نظر من. شما وقتی نزدیک ایشان 
می شدی به سرعت یک صمیمیت و اعتمادی 
به ایشان احساس می کردی. چیزی که باعث 
می شد آدم مطمئن شود این دوستی ساده و 
معاشرت معمولی هم درس ها و تجربه های 
بزرگی به تو می افزاید. من سعی کردم قدر 

همین لحظات را بدانم«.

سوالی که استاد بی مقدمه پاسخ 
داد

وقتی در حضور آدم های اندیشمند و بزرگ 
قرار می گیریم دوست داریــم هر چه بیشتر 
ــای مهمی که  ــوال ه بتوانیم بــه پــاســخ س
ذهن مان را درگیر کرده برسیم. کارگردان 
فیلم نیاز، خاطره جالبی هم دربــاره پاسخ 
گرفتن یکی از سوال هایش از استاد دارد. او 
می گوید: »یک بار رفته بودیم تهران جایی در 
محضر ایشان بودیم. موقع رفتن می  خواستم 
مرخص شوم که گفت کجا می روی بیا مسیری 
را با ما باش تو را می رسانیم. حاال فکر کنید 
وسیله نقلیه یک پیکان بود که شش هفت 
نفر سوارش بودند. ایشان برای سوار کردن 
افراد آن ها را به سختی جا داد و دو سه نفر 
را با فشار جلو سوار کرد و من را هم جا 
داد. جالب است همین طور که من را 
هل می دادند داخل ماشین شوم کنار 
گوشم چیزی گفتند. این چیزی که 
گفتند پاسخ یکی از سواالتی بود که 
مدت ها ذهن من را مشغول کرده بود 
و اصال در حضورش آن را مطرح نکرده 
بودم. خیلی ذهنم را درگیر کرد. بعدش 
هم اصال به روی خودش نیاورد که چنین 

چیزی به من گفته است و بقیه مسیر به شوخی 
و خنده گذشت. این موضوع خیلی روی من 
تاثیر گذاشت. این که می دیدم چه راحت 
راهنمایی می کنند. فقط کافی بود دو سه 
جمله ناگهان بگویند و کلی از ماجراها و گره ها 
برای ما باز شود. برای من الزم نبود درباره 
موضوعی بحث کنیم خود این رفتارشان برای 

ما حجت درستی باورهایش بود«.

 صمیمیت و همراهی استاد 
با جوانان

داوودنـــــژاد یــک خــاطــره از شــمــال رفتن 
خودش با استاد حوالی سال 77 دارد که 
آن را این گونه تعریف می کند: »خانه مادرم 
شمال بود. یک بار استاد با ده دوازده تا از 
ــا. جوانان زیادی  همراهانش آمدند آن ج
آن جا بودند که ایشان فوری با همه صمیمی 
شدند. شوهرخواهرم تار می زد. یک بار در 
حضور ایشان تارنوازی کرد که ایشان خیلی 
گوشه های  شوهرخواهرم  ــد.  آم خوشش 
موسیقی اصیل ایرانی را مــی زد و استاد 
صفایی از حــس خوبی کــه ایــن موسیقی 
تصمیم  جــوان هــا  بعد  می گفت.  می دهد 
گرفتند بروند فوتبال که آقای صفایی هم با 
آن ها همراه شدند. بیرون هوا ابری شده بود 
اما آن ها رفتند کنار دریا بازی کردند. بعد 
هوا بارانی شد. هر چه منتظر شدیم نیامدند. 
ــدم همه شان با  من رفتم دنــبــال شــان. دی
لباس های خیس و گل آلود کفش هایشان 
را دست شان گرفته اند و دارند با هم بحث 
می کنند. جالب بود که استاد هم پا به پای 
ــاره بازی  جوانان خیلی با شور و شوق درب
و جرزنی هایی که اتفاق افتاده بود حرف 
مــی زد و شوخی می کرد. می توانم بگویم 
مهم ترین ویژگی جذابی که در وجود ایشان 
بود و جوانان احساس راحتی می کردند 
همین محبت بی نظیر، راحتی و در عین حال 

سرزندگی و فروتنی شان بود«.

محمدعلی محمدپور| روزنامه نگار 

بیچاره گنجشک ها از دست مان به عذاب بودند. من از 
برادرم محمد پرشر و شورتر بودم. هرجا پا می گذاشتیم 
پرنده و چرنده از دستمان فراری بودند. این بار هم که با 
خانواده، طبق معمول به مشهد رفته بودیم، با همراهی 
محمد و یکی، دو دوستی که تازه پیدا کرده بودیم، 
مشغول هدف گرفتن گنجشک ها با قلوه سنگ شدیم، 
هر کدام هدف گیری مان را به رخ دیگری می کشید. از 
اقبال بد، یک گنجشک روی شورلت سفید و شیکی 
نشست و من بی هوا سنگم را به سمتش پرتاب کردم. 
پرتاب کردن سنگ همان و پایین آمدن شیشه ماشین 
هم همان. از ترس به خانه پناه بردم. مادرم که دایما 

باید جواب خراب کاری های ما را می داد، شروع به 
توبیخم کرد. تا این جا مشکلی نبود؛ جواب پدرم را 
باید چه مــی دادم؟ همین که در خانه باز شد از ترس 
رفتم زیر پتو. به محض ورود پــدرم، مــادرم شروع به 

گله گزاری کرد که:
- آقا پسرتون رفته شیشه ماشین مردم رو پایین آورده.

من که قلبم به شدت می تپید، منتظر این که چه تنبیهی 
در انتظارم نشسته، گوشم را تیز کردم ببینم پدر چه 

می گوید. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده گفت:
-خب حواسش نبوده، از قصد که نزده.

همین که این حرف را شنیدم، با خوشحالی سرم را از 

زیر پتو در آوردم و گفتم:
-سالم.

پدرم، عباس آقای تبرایی را فرستاد تا برود صاحب 
ماشین را پیدا کند، یا خسارتش را پرداخت کند یا 

شیشه ماشین را بخرد و جا بیندازد.
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حاج آقا هر وقت مرا می دید، می پرسید:
-تو هنوز عزب اوغلی هستی، موردی 

زیر سر نداری؟
یک بار که حال و حوصله سوال و جواب 

نداشتم با خنده تلخی جواب دادم:
- کی به من آسمون جل یه القبای گردن 

شکسته زن می ده؟!
حــاج شیخ هم که همیشه یک جواب 
آمــاده در آستین داشــت، با قیافه ای 

حاکی از تعجب گفت:
-راســت میگی ها! وقتی خــودت روی 
خودت هیچ حسابی باز نمی کنی و اصال 
خودت رو به حساب نمیاری کدوم دختر 
بدبخت فلک زده ای حاضر می شه با 
طناب یه آدم بدبخت تو چاه بره و روی تو 

و مردونگی ات حساب کنه؟
ــن جـــواب حسابی بــه رگ غیرتم  بــا ای
برخورد ولی نمی توانستم چیزی بگویم 
و تا مدتی هاج و واج از جوابی که شنیده 
بودم، احساس سرگشتگی می کردم. 
حاج آقا که متوجه حالت من شده بود، 
چیزی نگفت و بعد از مدتی که با خودم و 
این جواب کلنجار می رفتم در برخوردی، 

با حالتی تند ولی پدرانه گفت:
-یه کم به سر و وضع خودت بیشتر برس، 

مرتب باش...
و در حال گفت و گو دست ها را در جیب 
قبایش کرد، مقداری پول درآورد، به 

عنوان قرض به من داد و ادامه داد:

ــن  ــا ایـ ــ ــی ــ -ب
پــول رو بگیر 
مـــــقـــــداری 
خرید کن و با 

دست پر خونه برو تا به اهل خونه؛ به 
پدر و مادرت، نشون بدی که مسئولیت 
حالیته و می فهمی که خونه خرج و برج 
داره. اگه می بینی در مــوردی قبولت 
ندارن شخصیت خودت رو نشون بده. 
بعدش هم به جای قدم رو تو خیابون ها 
و متر کردن کوچه ها، دنبال یه کار باش 
که هم قرضت رو پس بدی و هم به همه 
بفهمونی که دستت تو جیب خودته و فکر 

نکنن آدم آویزونی هستی!
بعد هم با خنده ملیح و طنزآلود ی گفت:
-هر از گاهی دست تو جیبت کن، پوالت 

رو دربیار جلوی پدر، مادرت بشمار...
ــاع زندگی ام  من که خــودم هم از اوض
خسته شده بودم به بازار رفتم و با خرید 
مقداری سیب زمینی و پیاز با دست پر 
وارد منزل شدم. انصافا اولین بار بود 
ــادرم به دست های  که نگاه متعجب م
پرمسئولیتم، حس غرورانگیزی به من 
داد و از آن روز به بعد اهل خانه واقعا 

حساب جدیدی برایم باز کرده بودند.
روزی وارد منزل شدم و دیدم حاج آقا و 
یکی از دوستان، با مادرم درباره ازدواج 

من صحبت می کنند.

برش هایی خواندنی از سری کتاب های »رد پای نور«
سری کتاب های »ردپای نور« شامل دفتر اول سیری در سیره تربیتی، دفتر دوم ازدواج، مشکالت و راهکارها و دفتر سوم تربیت 
کودک در سیره تربیتی استاد علی صفایی حائری است که به همت سیدعبدالرضا هاشمی ارسنجانی جمع آوری شده است. این 

مجموعه، خاطرات چند سال حشر و نشر و زندگی با استاد است و در کنار هر خاطره، بریده ای جالب از آثار استاد هم آمده است.

آخر برای سازندگی افراد به دستک و دفتر نیاز نیست و روده درازی نمی خواهد. رسول 
اکرم)ص( در یک برخورد و حتی با چند نگاه استعدادها را می ساخت و حتی در نگاه اول 
می توانستند به سه مرحله دست یابند. الف( آن ها می توانستند عظمت خود را ببینند 
و کسی که عظمت خود را شناخت، از قناعت ها آزاد می شود و از اسارت ها می رهد... . 
ب( آن ها می توانستند وسعت راه را بیابند... و کسی که وسعت راه را شناخت از رکود و 
ایستایی جدا می شود. ج( آن ها می توانستند پس از شناخت خود و راه... محبوب و معبود 

خود را انتخاب بنمایند.
مسئولیت و سازندگی، ص 128

هرکس، از نقطه ضعف هایش ضربه می خورد و با تعلق هایش به اسارت می رود. 
این نقطه ضعف ها، در عمل شکل می گیرد؛ به خاطر تحقیرها و فرصت ندادن ها یا 
توبیخ های سنگین، انسان از عمل می گریزد و مسئولیت نمی پذیرد. به خاطر جهل 

به مراد و ارزش های آن، گرفتار ضعف اراده و تردد و تحیر می شود.
نامه های بلوغ، ص155

دستور است که هنگام تهدید، یکی بترساند و دیگری 
این ترس را توجیه کند و این عمل را توضیح دهد و 

کودک را از جرم خود آگاه کند و به او محبت نماید.
تربیت کودک، ص60
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آمادگی ازدواجزمینه سازی و آمادگی دادن
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  اگر درست کردن رب خانگی برای شما دشوار است، از روش های دیگری هم می توانید 
برای نگهداری گوجه فرنگی استفاده کنید

ترفندها

 
شیوارضایی|روزنامهنگار

 

با شروع فصل گرما، گوجه های خوش 

آب و رنــگ هــم از راه می رســند. به 

صورت سنتی بسیاری از خانواده ها، 

در فصل تابستان رب گوجه فرنگی 

درســت می کنند تا به این صورت بتوانند در بقیه ایام 

ســال با کمک رب به غذاهای خود رنگ و عطر بهتری 

بدهند. اما درست کردن رب گوجه فرنگی کار آسانی 

نیست. جدا از وقت گیر بودن آن، پخت رب در آپارتمان 

همیشه ممکن نیست. در این مطلب می خواهیم چند 

راه دیگر را به منظور نگهداری گوجه فرنگی برای بقیه 

ایام سال خدمت شما معرفی کنیم.

روش هایی برای حفظ گوجه های خوش رنگ اتبستان
تناسب اندام

بانوان
چطور به صورت مداوم 

ورزش کنیم؟

 یکی از بزرگ ترین مشکالت خانم ها در ورزش کردن، 
رها کردن آن است. خیلی از خانم ها فعالیت بدنی را 
شروع می کنند؛ حتی در کالس های ورزشی  هم ثبت 
نام می کنند؛ اما بعد از رفتن یک یا دو جلسه از رفتن به 

باشگاه سرباز می زنند و بهانه می آورند.
سخت ترین قدم در ورزش، داشتن تداوم در آن است. 
در ادامه به بررســی چند نکته خواهیم پرداخت که به 
شــما کمک می کند به صورت مداوم ورزش کردن را 

شروع کنید.
   فکر نکنید، شروع کنید

»از شنبه ورزش کردن را شــروع می کنم«. این جمله 
معروف را خیلــی از ما شــنیده ایم. اولیــن نکته برای 
مداوم ورزش کردن این اســت که اصاًل آن را به تعویق 
نیندازید؛ هر روز فکر داشتن فعالیت بدنی به  سراغ تان 
آمد، همان روز آن را شــروع کنید. به تعویق انداختن 
ورزش باعث می شود ذهن شما به صورت ناخودآگاه 
برای شروع کردن آن دنبال عذر و بهانه بگردد و دفعه 
بعد به جای از شــنبه شــروع کردن بگوییــد از اول ماه 

شروع می کنم.
   تعهد داشته باشید

داشــتن تعهد بزرگ ترین حرکت در پیشرفت ورزشی 
شما محسوب می شــود. بهانه آوردن را کنار بگذارید. 
امروز مهمــان دارم، ســرم درد می کنــد، بایــد خانه را 
مرتب کنم. هــر روزی که بایــد ورزش کنیــد، نگذارید 
چیزی جلوی شــما را بگیرد، حتی اگر در سفر باشید.
برای داشــتن تعهد بیشتر از سیســتم پاداش و جریمه 
استفاده کنید. مثاًل اگر یک روز ورزش نکردید، خود را 
یک جریمه سنگین کنید تا این کار در برنامه روزمره تان 

قرار بگیرد.
   برنامه ریزی کنید 

داشــتن برنامه ریــزی در ورزش بدیهی ترین نکته ای 
است که هر مربی در اول کار به شما خواهد گفت، اما 
بدیهی بودن برنامه ریزی، دلیل  نمی شود که  آن  را غیر 
مهم تلقی کنید.روزهای ورزش خود را مشخص کنید. 
روزهایی را انتخاب کنید که فشار کاری کمتری روی 
شماست. بهتر است این روزها پشت  سرهم نباشند، 
زیرا عضالت برای بازسازی، به استراحت نیاز دارند. 
اگر در خانه ورزش می کنید بهتر اســت عالوه بر روز، 
ساعت مشخصی را هم برای آن انتخاب کنید. این کار 
باعث می شود شما با داشتن تعهد ورزشی بتوانید به 

صورت مداوم فعالیت بدنی داشته باشید.
   ورزش خودت را پیدا کن

صدها مــدل مختلــف فعالیت بدنــی وجــود دارد که 
ضربان قلب شما را باال می برد. اما شما کدام را دوست 
دارید؟عالقه ورزشــی خود را پیدا کنید و شک نکنید 
اگــر از آن لــذت ببرید، خودتــان برای ســاعت ورزش 

کردن، مشتاق خواهید بود.

مهساکسنوی
مترجم

تغذیه 

سالمت

ت
الم

س

    کنرسو کردن گوجه خرد شده

  وســایل الزم: گوجه هــای رســیده و تــازه، نمک، 
آب لیمو، شیشه های تمیز با درهایی محکم، قابلمه

 روش کار: ابتدا پوست گوجه ها را بکنید. برای این 
کار روی گوجه ها را با چاقویی تیز برش کوچکی بزنید 
و آن ها را بــرای حداکثر یک دقیقــه داخل آب جوش 
قرار دهید. بعد از خارج کردن از آب جوش، گوجه ها 
را داخل آب یخ بگذارید. پوســت گوجه با این روش به 

آسانی جدا می شود.
گوجه های پوســت کنده شــده را خرد کنیــد و داخل 
شیشــه های تمیز بریزید و به هر شیشــه متوسط، یک 
قاشق چای خوری نمک و دو قاشق غذاخوری آب لیمو 
اضافه کنیــد. آب گوجه فرنگی باقی مانــده از فرایند 
خرد شــدن را هم سر شیشــه ها بریزید یا اگر گوجه ها 
کم آب بودند، بخشــی از گوجه ها را لــه کنید و داخل 
شیشه بریزید تا شیشه خوب پر شــود. در شیشه ها را 
محکم ببندید.قابلمه ای را تا نیمه آب کنید و شیشه ها 
را داخل آن قرار دهید. ســطح آب باید در حدی باشد 
که تا لبه باالیی شیشه ها داخل آب قرار گرفته باشد. 
شعله زیر قابلمه را بعد از چیدن شیشــه ها داخل آن، 
روشــن کنید و بگذارید آب جوش بیاید. بعد از جوش 
آمدن آب، شعله را کم کنید. اگر دقت کنید بعد از چند 
دقیقه می توانید ببینید که گوجه های داخل شیشه ها 
هم در حال جوشیدن هستند. هر زمان گوجه ها شروع 
به جوشــیدن کردند، زمــان بگیریــد و 45 دقیقه بعد 
شعله را خاموش کنید. بگذارید شیشه ها داخل همان 

آب، آرام آرام خنک شوند.
 مــدت زمــان مانــدگاری: کنســروهای گوجه به 
ایــن ترتیب در جای خنــک و تاریک تا شــش ماه قابل 
نگهــداری هســتند. فقــط هر زمــان شیشــه ای را باز 

کردید، آن را داخــل یخچال نگهداری و دو ســه روزه 
مصرف کنید.

مزیــت ایــن روش نســبت بــه رب، طعــم و عطــر بهتر 
گوجه هاست.

نکته: اضافه کردن آب لیمو در کنسرو گوجه ضروری 
است و مانع از رشد باکتری بوتولیسم می شود.

خشک کردن گوجه فرنیگ

 وسایل الزم: گوجه هــای رســیده گوشتی، نمک، 
روغن مایع ترجیحا روغن زیتون، شیشه دردار

 روش کار: گوجه ها را بشویید، خشک و سپس خرد 
کنید. الزم نیست گوجه ها خیلی ریز خرد شود. برای 
گوجه های متوســط، چهار قاچ شــدن کافی اســت. 
سپس هسته های وســط گوجه را با قاشق جدا کنید. 
)از ایــن بخــش می توانید به صــورت تازه در آشــپزی 

استفاده کنید(.
گوجه های خرد شده را روی سینی فر با فاصله از هم 
بگذارید و کمی نمک روی آن بپاشید. آن ها را داخل 
فر گرم با دمای بین 100 تا حداکثر 120 درجه قرار 
دهید. هر نیم ســاعت تا یک ســاعت یک بار سینی را 
بیرون بیاورید و گوجه ها را بچرخانید تا همه جای آن 
ها حرارت ببیند. بعد از سه تا چهار ساعت گوجه های 

خشک شما آماده هستند.
اگر می خواهیــد زیر آفتاب گوجه ها را خشــک کنید. 
بعد از خرد کــردن گوجه ها و کمی نمــک زدن، آن ها 
را زیر آفتاب داخل ســینی قرار دهید. بســته به دما و 
رطوبت محل زندگی شــما، گوجه ها بین چهار تا 10 
روز خشک می شــود. بهتر است شب ها ســینی ها را 

داخل بیاورید تا تمیزتر بماند.
بعد از خشک شدن، گوجه ها را داخل شیشه و روغن 

زیتون روی آن ها بریزید تا سطح گوجه ها را بپوشاند.

 مانــدگاری: بــا ایــن روش تا شــش مــاه می توانید 
از گوجه هــای خشــک شــده اســتفاده کنیــد. اگــر 
نمی خواهیــد از روغــن اســتفاده کنیــد، می توانیــد 
گوجه های خشک شده را داخل ظرف دردار برای سه 
ماه در فریزر نگهداری کنید. برای این که گوجه ها به 
هم نچسبند، ابتدا آن ها را در سینی بچینید و برای دو 
ساعت داخل فریزر قرار دهید. بعد از این که یخ زدند، 

آن ها را داخل ظرف دردار روی هم بچینید.
فریز کردن گوجه

 وسایل الزم: گوجه فرنگی، شیشه های کوچک در 
دار یا کیسه های زیپ دار و فریزر

 روش کار: بعــد از شســتن گوجه هــا بــه دو روش 
می توانیــد گوجه هــا را فریــز کنیــد. آن هــا را داخــل 
مخلوط کــن بریزید و بعد از له شــدن، آن هــا را داخل 
شیشــه تمیز بریزید و ســپس فریز کنید. یــا این که به 
صورت درسته آن ها را داخل کیسه های زیپ دار قرار 
بدهید و فریز کنید. هر کدام از این روش ها مزیت های 
خود را دارند.در روش له کــردن گوجه ها، نگهداری 
از آن ها در فریزر بــه دلیل قرار گرفتن داخل شیشــه 
آسان تر اســت. فقط دقت کنید که شیشه نباید کامل 
پر شود. یک سانتی متر از سر شیشه را خالی بگذارید، 
چرا که گوجه له شــده، بعد از یــخ زدن افزایش حجم 
پیدا خواهد کرد.گوجه درسته اما نیاز به آماده سازی 
خاصــی نــدارد و تنها بعد از شســتن و خشــک کردن 
می توانید آن ها را در کیســه زیــپ دار بریزید و داخل 
فریزر قرار دهید. هر زمان که خواستید استفاده کنید. 
بعد از خارج کردن از فریزر، پوســت گوجه به آســانی 

جدا خواهد شد.
 ماندگاری: گوجه های فریز شــده تا شش ماه قابل 

استفاده هستند.

تأثیر برخی از میوه ها در جلوگیری از 
چاقی

مطالعات انجام شده  نشان داده اند که ماده ای به نام 
آنتوسیانین خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در برخی 
از میوه ها وجود دارد و  می تواند به پیشگیری از اضافه 

وزن کمک کند.
در ادامــه تعــدادی از میوه هایــی که مصــرف آن ها به 
طور روزانه، باعث پیشــگیری از اضافه وزن می شود، 

معرفی شده اند:
  سیب ها |  سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر 
است. مصرف روزانه ســیب برای کاهش وزن اهمیت 
زیــادی دارد. بــرای بهــره بــردن از مزایای ســالمتی 
 ســیب، آن را با پوســت بخورید چون بیشــترین میزان
 آنتی اکســیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده 
شده اســت. مصرف ســیب به بهبود کنترل قند خون 
منجر می شــود و در نتیجه شــما کمتر هــوس مصرف 

غذاهایی را می کنید که خاصیت چندانی ندارند.
 توت فرنگی|  توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین 
است و مصرف یک فنجان از آن در روز به همراه ماست 
کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد می شود. وقتی صحبت 
از مصرف زیــاد میوه می شــود، نگرانــی از اضافه وزن 
ناشــی از فروکتوز موجود در آن ها وجود دارد اما میوه 
هایی ماننــد ســیب ســبز، گالبی، انــواع تــوت مانند 
تمشــک، توت فرنگی و بلوبری بهترین میــوه ها برای 
کاهش وزن هســتند ضمن این که قند کمتری نسبت 

به دیگر میوه ها دارند.
 زغال اخته| سرشــار از آنتوســیانین ها و فالونوئید 
اســت، به طوری کــه یک چهــارم فنجان از ایــن میوه، 
10 میلی گرم آنتوســیانین به بدن می رســاند. هنوز 
مشخص نیست که چرا فالونوئیدها باعث کاهش وزن 
می شود اما به گفته محققان، ثابت شده مصرف روزانه 
این میوه، شــما را دچار احساس ســیری و از پرخوری 

جلوگیری می کند.
 گالبــی|  ایــن میــوه نیــز دوز ســالمی از پلیمرهای 
فالونوئید را دارد و فیبر باالی موجود در آن به احساس 
ســیری طوالنی مدت منجر می شــود. درســت مانند 
سیب، گالبی را نیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین 

منافع سالمت آن سود ببرید.
 فلفل|  تعجــب نکنید چــون فلفل ها هم جــزو میوه 
ها هستند و البته جزو ســالم ترین آن ها که می توانند 
نقش مهمی هم در کاهش وزن داشته باشند. ترکیبی 
به نام کپسایســین موجــود در فلفل بــه تبدیل چربی 
های سفید به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن 

منجر می شود.
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 ناقالن بدون عالمت کرونا 
چه کسانی  هستند؟

فوق تخصــص بیماری هــای عفونــی با بیــان این که 
ناقالن بدون عالمت، افرادی هستند که در ترشحات 
دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی خود عامل ویروس 
هستند اما عالیم بالینی ندارند، اظهار کرد: »باید فکر 
کنیم فردی کــه در مترو و اتوبوس قــرار دارد، ممکن 

است ناقل ویروس باشد«.
مســعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی  
گفت: » در افــرادی که  عالیــم بالینی ندارنــد با  یک 
آزمایش معمولی که به صورت روتین انجام می شــود 
 و در PCR، بــه وجــود ویــروس در دســتگاه تنفســی

 پی می برند«.
وی با بیان این کــه این افــراد از نظــر اپیدمیولوژی و 
انتقال بیماری خیلی مهم هســتند، افزود: »به دلیل 
این که این افــراد به مدت حداقــل 14 روز می توانند 
این ویروس را بــه دیگران منتقل کننــد؛ باید آن ها را 
جداســازی کنیم و بگوییم در خانه به مــدت دو هفته 
اســتراحت کنند، دســتان خود را مرتب بشــویند و از 

ماسک و دستکش استفاده کنند«.
مردانی متذکر شــد: »این که ما بیاییم تمــام مردم را 
اســکرین کنیم تا ناقالن بدون عالمت را شناســایی 
کنیم، صرفه اقتصادی ندارد؛ بلکه ما به افراد جامعه، 
خــود مراقبتــی را توصیه می کنیــم. ما به همــه افراد 
می گوییم شما فکر کنید فردی که در مترو و اتوبوس 
قرار دارد، ممکن است ناقل ویروس باشد، در نتیجه 
باید از ماسک اســتفاده کنیم. اگر به سطوح مختلف 
دســت زدیم، دســت مان را با آب و صابون بشــوییم و 
اگر امکان داشت در مترو فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کنیم تا در معرض آلودگی قرار نگیریم«.

 منبع: خبرآنالین

داشتن هر نوع ماسکی بهتر از این است که بدون ماسک از خانه خارج شویم اما تا جای ممکن بهتر است به 

جای ماسک های پارچه ای از ماسک سه الیه پرستاری استفاده کنیم .به گزارش خبرگزاری آنا ، در عین حال 

نباید فراموش کنیم که بهترین ماسک به تنهایی نمی تواند ما را در برابر کرونا ایمن کند و به فاصله گذاری 

اجتماعی هم نیاز داریم. اما چطور از کارآیی ماســکی که تهیه کرده ایم، مطمئن شــویم؟ آیا هر ماســکی که 

به عنوان سه الیه پرستاری به فروش می رسد، می تواند مانع عبور ذرات ریز شود؟ آزمون های متنوعی هست 

که ما به مورد ساده تر اشاره می کنیم.

آزمون های مهم برای تشخیص کارآیی ماسک
خیلی از ما به اتکای داشتن ماسک به سطح جامعه می رویم در حالی که هر ماسکی کارآیی الزم را ندارد

فوت کردن به سمت شعله 
کبریت یا فندک

اگر بعد از فوت کردن ، شعله خاموش شد یعنی ماسک 
مانــع ورود هــوای پیرامــون به ســمت دهــان و مجرای 

تنفسی نمی شود و استاندارد نیست.

با قیچی ماسک را برش بزنید 
و الیه وسط را جدا کنید و 

فندک زیرش بگیرید

 اگر آتش گرفت یعنی ماسک استاندارد نیست. اما اگر 
بدون شعله سوخت یعنی ماسک سه الیه واقعی است

ماسک را زیر شیر آب بگیرید

اگر آب رد نشد یعنی ماسک استاندارد است
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   قبل از شکوه کردن، مکث کنید
وقتی از عصبانیت یا ناراحتی در حال انفجارید و هیجانی 
شده اید، معموال سخت است قبل از این که دهان تان را باز 
کنید، فکر کنید اما چند لحظه مکث کردن پیش از این که 
شکوه و شکایت خود را آغاز کنید، به شما اجازه می دهد 
ناراحتی و دلخوری و خشم خود را موثرتر چارچوب بندی 
کنید. تنها چند ثانیه مکث و سکوت کافی است تا بی خیال 
داد و بیداد شــوید و فکر کنید: »چطــور می توانم حرفم را 
بزنم تا همسرم بشنود و اهمیت بدهد؟«. این توقف ذهنی 
فوری کمک تان می کند از روشــی مالیم تر و مهربانانه تر 
برای موقعیت پیش آمده استفاده کنید و در نتیجه احتمال 

این که حرف تان شنیده و فهمیده شود را بیشتر کنید.

   به جای »تو« از »من« استفاده کنید
مثال به جای این که به همسرتان بگویید :»تو خیلی اشتباه 
کــردی« بگویید: »مــن دلخور شــدم« یا »واقعــا عصبانی 
هستم«، تا مکالمه ای بهتر با هم داشته باشید و همسرتان 

را در موضع دفاعی قــرار ندهید. اگر گفــت وگوی تان را 
با اتهام و ســرزنش پیش ببرید، همســرتان چیــزی را که 
شما می خواهید او بشنود نخواهد شنید، موضع دفاعی 
می گیــرد، احســاس گنــاه می کند و شــما هم بــه آن چه 

می خواهید نمی رسید.

   به شخصیت هم توهین نکنید
متاسفانه بیشــتر بگومگوها به راحتی به سمت حمالت 
شــخصیتی پیــش می رونــد و احتمــال این کــه دو طرف 
لقب های زشت به هم بدهند، برچسب های ناروا بزنند و 
شخصیت هم را زیر سوال ببرند زیاد اســت. بدون تردید 
این اتفاق به ضرر رابطه تان است. وقتی به همسرتان ناسزا 
می گویید، یعنی فاصله  بسیار زیادی از او گرفته اید و راه را 

به شدت اشتباه رفته اید.

   حاشیه نروید و به اصل مطلب بپردازید
اگر مــدام اشــتباهات و اختالف های گذشــته را پیش 

بکشــید و بارهــا و بارها ســر یک مســئله با همســرتان 
مشــاجره کنید بدون این که راه چاره یا توافقی در کار 
باشد، حتما به درد سر خواهید افتاد. یکی از چیزهایی 
که زمینه ســاز ایجاد مشــکل بین زوج ها می شود این 
اســت که یکی از دو طرف به جای این که به مسئله ای 
که ناراحتش کرده بپردازد و روی همان متمرکز بماند، 
مــدام ویژگی های شــخصیتی طــرف مقابــل را هدف 
می گیرد. بنابراین مثــال به جای این که همســرتان را 
ســرزنش کنید کــه: »بــاز هم ظرف هــا را نشســتی، تو 
خیلی تنبلی!« و او را در موضع دفاع از خود قرار دهید 
یا باعث شــوید از شــما فرار کند یــا مقابل تان بایســتد 
و واکنش نشــان بدهد، ســعی کنید روی مشــکلی که 
خودتان دارید متمرکز بمانید. شما می توانید بگویید: 
»وقتی به خانه برمی گردم و ســینک ظرف شویی را ُپر 
از ظرف های کثیف می بینم واقعا احســاس خســتگی 
و ناتوانی می کنــم. موافقی با هم برنامــه ای بچینیم تا 

دوباره چنین اتفاقی نیفتد؟«

   بیشتر گوش بدهید و کمتر حرف بزنید
وقتی وارد یک بگومگو می شوید، احتمال این که بیشتر 
حرف بزنید و کمتر گوش بدهید زیاد است. ما انسان ها 
به شدت تمایل داریم احساســات خود را بیرون بریزیم 
و ممکن است حتی نشــنویم همســرمان که خیلی هم 
دوستش داریم سعی دارد چه چیزی به ما بگوید یا نشان 
بدهد. روان شناسان می گویند کسی که مشکلی دارد، 
همان کسی است که نیاز دارد حرفش شنیده شود. آن ها 
توصیه می کنند به جای این که فــوری از خودتان دفاع 
کنید، فقط گوش کنید و اجازه بدهید همسرتان بفهمد 

که شما به او گوش می دهید و توجه می کنید.

   سعی نکنید از جروبحث فرار کنید
خیلی از زوج ها وقتی از هم دلخور یا عصبانی هستند، 
این احساس را درون خود نگه می دارند زیرا می ترسند 
کارشان به کشمکش ها و جنگ و دعواهای خطرناکی 
بکشــد که رابطه شــان را تهدید کند اما اجتنــاب از این 
گفت وگوها در واقع احتمال آســیب به رابطه را بیشــتر 
می کند تا این کــه کمکی بــه آن بکند. افــرادی که فکر 
می کنند نباید موضوعات حســاس را با همسرشــان به 
بحث بکشــند، باید پیامدها و خطــرات احتمالی حرف 
نــزدن و پنهان کــردن را نیــز در نظــر بگیرند و شــرایط 
را ســبک و ســنگین کننــد. بزرگ تریــن اشــتباهی که 
می توانید مرتکب شوید این است که خودتان را این گونه 
فریب بدهید کــه »صحبت نکردن« دربــاره نگرانی ها و 
ناراحتی  هــا، احتمال بروز مشــکالت را کمتر می کند؛ 

خیر، این طور نیست!

هرگز سمت خشونت کالمی یا فیزیکی نروید  
کارشناسان می گویند اگر مشاجره با همسرتان باعث 
می شــود از نظر فیزیکی و کالمی و هیجانی احســاس 
ناامنی کنید، پس این یک زنگ هشدار بسیار جدی است 
که نباید آن را نادیده بگیرید. بگومگوهای زن و شوهری 
تنها تا وقتی سالم و مفیدند که منصفانه و بی خطر باشند. 
اگر می بینید زیاد با همسرتان دعوا و کشمکش دارید، 
آزار می بینید و هیچ کدام تــان نمی توانید راه حلی پیدا 
کنید، پس وقت آن است که از یک مشاور حرفه ای کمک 
بگیرید. اغلب یــک درمانگر یا مشــاور خــوب می تواند 
کمک تان کند که  متوجه شوید الگوهای ارتباطی شما 
چــه ایرادهایی دارند. حتــی اگر فقط یکــی از دو طرف 
احســاس می کنــد از رابطــه راضی نیســت و بــا ترس و 
ناراحتی یا هرگونه احساس منفی دیگری نسبت به این 
رابطه درگیر است و شــدت و تکرار بحث  و جدل ها او را 
آزار می دهد باز هم حتما باید با کمک یک مشاور خوب، 

به حل و فصل این مسئله بپردازد.

وقتی زن و شــوهر با هم بحث  
می کنند یعنی به رابطه  شــان 
اهمیت می دهنــد. زمانی که در 
زندگی مشترک هیچ بگومگویی 
وجود ندارد، باید زن یا مرد یا گاهی هر دو را بررسی 
کرد. جروبحث نکردن با همسر می تواند نشان 
دهنده مشکلی متفاوت باشد؛ شاید شما از مطرح 
کردن احساســات واقعی خود فرسوده و ناامید 
شده اید یا آن قدر به همسرتان اعتماد ندارید که 
احساسات خود را با او در میان بگذارید. بنابراین 
به جای این که به این توجه کنید که چه اندازه با 
همسرتان بگومگو می کنید، به این فکر کنید که 
بگومگوهای تان چقدر منصفانه و منطقی است. 
حاال سوال پیش می آید که ویژگی های جروبحث 

منصفانه با همسر چیست؟

زوجین
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 سحرخیزها
 30 درصد کمتر افسرده می شوند

معمواًل اشــخاص از نظــر الگوی خــواب به دو گروه تقســیم می 
شــوند؛ گروه نخســت افــرادی هســتند کــه صبح هــای زود از 
خواب بیدار می شوند و شــب ها هم زود می خوابند و گروه دوم 
افرادی هســتند که صبح ها تا دیر وقت می خوابند و شب ها هم 
تا دیر وقت بیدار می مانند. ارتباط نسبی بین عادت های زمانی 
خواب و ریسک افسردگی وجود دارد. به گزارش خبرآنالین، به 
تازگی پژوهشگران متوجه شدند اشخاص سحرخیز در مقایسه 
با اشــخاص عادی ۱۲ تــا ۲۷ درصد کمتــر در معــرض ابتال به 
افسردگی قرار دارند. همچنین افرادی که صبح ها دیر از خواب 
بیدار می شوند در مقایسه با اشخاص عادی، ۶ درصد بیشتر در 
معرض ریسک ابتال به بیماری افسردگی قرار دارند. زنان میان 
سال و سالمندی که شب زود می خوابند و صبح ها هم زود بیدار 
می شوند، کمتر در معرض ابتال به افســردگی قرار دارند. قرار 
گرفتن در معــرض نور صبحگاهــی خطر ابتال به افســردگی را 
کاهش می دهد به طوری  که در رابطه با زنــان، این خطر ۱۲ تا 
۲۷ درصد کمتر است. کسانی که صبح ها تا دیر وقت می خوابند 
و شــب ها هم تا دیر وقت بیدار می مانند، بیشتر ممکن است به 
بیماری افسردگی که نوعی بیماری روانی است، مبتال شوند. 
همچنین افرادی که اساســا رغبت بــه دیر بیدار شــدن دارند، 
می توانند با زودتر از خواب برخاستن و قرار گرفتن در معرض نور 
صبحگاهی، خطر ابتالی خویش به افسردگی را کاهش دهند. 
۷5  درصد از بیماران افسرده مشــکل در خواب)به صورت بی 
خوابی و ُپرخوابی( دارند و همچنین عالیم این بیماران در موقع 

صبح تشدید می شود.

خودتان را به سحرخیزی عادت دهید  
بر اساس نتایج این پژوهش که محققان دانشگاه »کلرادو بولدر« 
در آمریکا روی بیش از 3۲ هزار نفر با ســن متوســط 55 ســال 
انجام دادند، موادی مانند کورتیزول، آندروفین و آنکفالین که 
باعث شادمانی شــده و اثر مســتقیم روی بخش های گوناگون 
بدن از جمله عضالت اسکلتی دارند، منجر به راحتی عضالنی 
در طول روز می شــوند. میزان ترشــح این مــواد در داخل بدن 
در ســاعت های صبحگاهی به شــدت باال می رود، به طوری که 
مطالعه ای بین تعدادی دانشجو نشــان داده است که میانگین 
میــزان بیماری افســردگی در دانشــجویان ســحرخیز کمتر از 
غیرســحرخیز بوده اســت. ســحرخیزی عامل آرامش اعصاب 
انســان، مانع بیمــاری افســردگی و کم حوصلگی اســت بدین 
ترتیب خوب است برای سحرخیزی اراده جّدی داشته باشیم و 
با علم به فایده های سحرخیزی سعی کنیم خود را به سحرخیزی 

عادت دهیم.

از دنیای روان شناسی 

* درباره پرونده زندگی ســالم، می خواستم بگم برای 
ما که کرونا همه دلخوشی هامون رو گرفته، چه فرقی 
می کنه که طاعون خیارکی هم پاندمی بشــه یا نه. چه 

فرقی می کنه اصال.
* ســوپ هویــج بــه ســبک تایلنــدی رو کــه در صفحه 
سالمت معرفی کردین،درست کردم و خیلی خوشمزه 
شــد. فقط شــیرنارگیل نریختم توش که به نظرم چیز 

مهمی نبود.
* نکات مشــاور صفحه خانــواده درباره »ســمی ترین 
همایــش روان شناســی قــرن« بســیار جالب بــود، به 
ویژه این که هیچ وقــت در زندگی مشــترک، خود را به 

نشنیدن نزنید.
* کرونا، همین جوری ترسناک هست بنابراین با چاپ 
مطالبی درباره این که این ویروس از همه بیماری های 
قبلی، تهدیدکننده تر اســت، ما را بیشــتر نترســانید. 

ممنون.
* در مطلب عوارض روانی گرمای هوا، باید می نوشتید 
که گاهی تو گرمای شدید، مغز آدم داغ می کنه و واقعا 
قدرت تصمیم گیری رو از دســت میــده. من که گاهی 

این جوری میشم.
* پسر عزیزم، ســهیل  مهربونم، خیلی دوستت دارم و 
می دونم که همیشه ستون ما و شما در زندگی سالم رو 
می خونی، پس سورپرایزت می کنم و میگم که تولدت 
بابا سعید پیشاپیش مبارک.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز نوشیدن شربت در کنار پنجره

قرار و مدار

حاال که این روزها به خاطر شیوع 
دوباره کرونا توصیه میشه که 
تا حد امــکان از خونه ها 
خــارج نشــید، یــک 
لیوان شــربت برای 
خودتون درست کنین، 
برید کنار پنجره و از 
لذت  نوشیدنش 

ببرین 
با سالم خدمت شــما خواننده گرامی 
و عــرض تســلیت بــرای فــوت پــدر 
گرامی تان. از آن جا کــه هنوز یک ماه 
از فوت پدر خود من نیز به علت عارضه 
قلبی، نمی گــذرد دقیقا آن چــه را که بیــان کردید، از 
جملــه برگزار نکــردن مراســم و واکنش های مــردم را 
به خوبــی درک می کنم. اما در زندگی مســائلی وجود 
دارد که خــارج از حیطه کنترل ماســت و بــه اصطالح 
چاره ناپذیــر اســت. مــرگ عزیــزان هــم متاســفانه از 
این دســت اســت. در این بحران هــا معمــوال بعضی از 
واکنش هــای دیگــران بــه جای کمــک، بیشــتر باعث 
رنجش فرد داغدار می شود، چون دیگران در مواجهه 

با مرگ انســانی دیگر، ناخودآگاه به مرگ خویش فکر 
می کنند و بــا بیان چند جمله کلیشــه ای قصــد دارند 
سریع خود را از شر این افکار آزاردهنده خالص کنند. 
به عبــارت دیگر آن هــا می خواهند بین شــرایط خود و 
فرد متوفی فاصله برقــرار کنند و به خود بگویند که من 

مانند او نیستم. 
امروزه بیماری کرونا به نوعی یادآور مرگ اســت. پس 
اگر فرد فوت شده کرونا نداشــته، آن ها آسایش خاطر 
بیشــتری را تجربه می کنند ولی اگــر کرونا باعث فوت 
فردی که می شــناختیم باشــد، گویا خطر بیماری یک 
گام بزرگ به ما نزدیک تر شده است. پس آن ها در سوال 
از علت فــوت پدرتان، دنبال آرام کردن خود هســتند، 

گرچه که این به قیمت آزار بیشــتر شــما و خانواده تان 
تمام می شود.

  مراحل سوگ معموال 2 ماه طول می کشد
موضوع بعدی واکنش سوگ است که به صورت طبیعی 
بازه زمانی چهل روز تا دو ماه را در بر دارد. شما به زمان 
دقیق فوت پدرتان اشاره نکرده اید اما اگر هنوز دو ماه 
نشده  است، هر واکنشی از جمله احساس افسردگی، 
اضطراب، ترس و نگرانی افراطی بابت ســالمت دیگر 
عزیزان، بدخوابــی و هر چیــزی از این دســت طبیعی   
اســت. ســوگ چنــد مرحلــه دارد: انــکار، عصبانیت، 
چانه زنی با سرنوشت، افسردگی و در نهایت پذیرش. 
انتظار بر این اســت که در برهه ای دو ماهه این مراحل 

طی شوند.

  خودتان را سرزنش نکنید
نکته دیگر در سوگ احتمال وجود عذاب وجدان نسبت 

به فرد متوفی است.
 اگر احســاس کنیم نســبت به او کم کاری یا بدرفتاری 
کرده ایــم، واکنش ســوگ از دوری و دلتنگی تبدیل به 
سرزنش خود خواهد شــد که بســیار طوالنی و رنج آور 

اســت. امیدوارم شــما دچار این عذاب وجدان نسبت 
به پدر بزرگوارتان نباشــید ولی اگر به هر دلیلی وجود 
دارد، توصیــه می کنــم یــک نامــه بــرای او بنویســید و 
حرف هایــی را کــه در دل دارید مطــرح و از او حاللیت 
طلب کنیــد. در ضمن، برگزاری مراســم ســوگواری و 
ختم برای گذر از این بحران بسیار موثر است. متاسفانه 
همه گیری کرونا این امــکان را از شــما و خانواده خود 
من سلب کرد اما فراموش نکنید که یادآوری عزیزان از 
دســت رفته در هر زمان و مکان و هر روشی امکان پذیر 

است.
 صحبت روزمره از خاطرات عزیز از دست رفته به ویژه با 
اعضای خانواده، بسیار مفید و مرهم درد سوگ است. 
متاســفانه در خیلی از موارد با فرض این که اگر درباره 
عزیز ســفر کرده صحبت کنیم داغ خود و دیگران تازه 
می شــود، خانواده داغــدار درگیــر ســکوتی دردناک 
نسبت به عزیز از دســت رفته می شــوند. این سکوت و 
صحبت نکردن درباره خاطــرات و کردارهای او باعث 
کندتر شدن پذیرش می شــود زیرا قرار نیست عزیزان 
از دســت داده را فراموش کنیم، بلکه بایــد یاد بگیریم 
چگونه بدون حضور فیزیکی آن ها و با خاطرات و یاد آن 

ها زندگی را ادامه بدهیم.

چون نتوانستم برای پدرم مراسم ختم بگیرم، عذاب وجدان دارم

مشاوره 
فردی

دکتر مهدی سودآوری |   روان شناس و مدرس دانشگاه

چگونه اب همرساتن 
منصفانه بگومگو 
کنید؟
وقتی زوج ها با هم بحث می کنند یعنی به 
رابطه  شان اهمیت می دهند البته به شرطی 

که منطقی و اصولی باشد

پدرم به تازگی فوت شده است. او در 68 سالگی سکته کرد و حتی نتوانستیم برایش یک مراسم ساده 
بگیریم و خیلی از این موضوع ناراحتم و عذاب وجدان دارم. هرکسی هم من را می بیند، اولش می پرسد 
که پدرتان کرونا داشت که مرحوم شد یا نه؟ از این سوال هم بدم می آید و بیشتر اذیت می شوم. حاال 

مشکلم این است که دچار افسردگی شدم و حالم اصال خوب نیست.

   کالس دوم دبســتان بــودم. همون اول های ســال 
بود. معلم مون به من گفــت برو  از دفتر گــچ بیار. منم 
شاد و خوشحال رفتم گچ آوردم و  موقع برگشتن اصال 
حواســم نبود و رفتم ســمت کالس پارســال مون. در 
کالس رو باز کردم و تا معلم کالس اول مون رو دیدم، 
دوزاریم افتاد که چه ســوتی دادم اما خودمو  از دسته 
ننداختم و گفتم که خانم فالنی، خیلی دلم واســتون 
تنگ شده، اومدم بهتون  سر بزنم! خانم معلم هم گفت 

دختر گلم بیا داخل، فکر کردم پایه ات ضعیفه، گفتن 
برگردی دوباره کالس اول رو بخونــی! بعدش منم با 
بغض خداحافظی کــردم و از کالس اومدم بیرون و به 

سمت کالس خودم رفتم.

    یه بار با همســرم رفتیم فروشــگاه، ماشــین رو  توی 
کوچه پــس کوچه های اطرافش پــارک کردیم و رفتیم 
به ســمت فروشــگاه که یادم افتاد کیفمــو  رو صندلی 

عقب جــا گذاشــتم. شــوهرم گفت تــو وایســا این جا، 
من میــرم میارم. من چنــد دقیقه ای دم فروشــگاه 

وایسادم، دیدم خبری نشد و  همسرم نیومد. 
به موبایلش زنگ زدم، دیدم مشغوله. خودم 

به ســمت ماشــین رفتم و  دیدم همســرم 
نیســت و کیفم صندلی عقبــه. دوباره به 
همسرم زنگ زدم و دیدم از پشت گوشی 
سر و صدا میاد. گفتم چی شده؟ کجایی؟   

گفت، هول نکن اما ماشین رو دزد برده! 
همین طور کــه به حرف های همســرم 
گوش مــی دادم و شــوکه بــودم، دیدم 
انتهــای کوچه شــلوغه. دقــت کردم، 

دیدم همسرم 
روی صندلی 
مغــازه  یــه 

نشســته، چند نفر هم دورش جمع شدن و  شونه هاش 
رو ماساژ میدن! خالصه رفتم جلو و به همسرم گفتم که 
چی میگی؟ ماشین رو اول کوچه پارک کردیم. شوهرم 
می گفت، نه اشــتباه می کنــی! گفتم نه، وســایلمو رو 
 صندلی عقب دیدم. یهو همسرم با شرمساری از رو 
صندلی بلند شد و دنبالم اومد و ماشین رو با 
چشمای خودش دید. از خنده آدم هایی 
که دور همسرم جمع شده بودند، نگم 

براتون دیگه!

    مــن معلم ســوادآموزی هســتم و 
گاهــی بــه صــورت خصوصــی خونه 
دانش آموزان میــرم. چند وقت قبل 
یکی از دانش آموزانم که خانم ســن 
باالیی هم هســتند، بهم زنگ زدن و 
گفتن با عرض شــرمندگی من امروز 
خونه نیســتم، اگه میشه شــما امروز 

مزاحم نشید!

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید، می دانید که هرازگاهی و در همین ستون از خاطره های بامزه 
خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است که شما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های شیرینی را که 
در زندگی برای تان پیش آمده، در تلگرام به شماره 09354394576 بفرستید تا در ستون بانوان به نام 

خودتان چاپ کنیم.

بانوان
خاطره های بامزه خانمانه
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

قابل تحمل کردن قرنطینه با پیتزای خانگی 

غول بازی های سونی به میدان آمد 
به بهانه رونمایی از پلی استیشن5  نگاهی انداختیم به همه ویژگی هایی که نسل جدید 

کنسول بازی سونی را منحصربه فرد می کند 

سالم باشک 

Dennis Goris :از

 
عنوان  کتاب: بردیا و ملکه سرزمین عاج

نویسنده: سیامک گلشیری
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

کنجکاوی های ما نوجوانان گاهــی اوقات منجر بــه اتفاقات جالب، گاهی شــیرین و گاهی 
تلخ می شــود اما خب این هم یکی از ویژگی های نوجوانی اســت؛ خصلتی کــه در این کتاب 
جذاب و خواندنی به شکلی ملموس احساس می شود. »بردیا و ملکه سرزمین عاج« ماجرای 
دو نوجوان بــه نام هــای بردیا و بهزاد اســت که بــه اتــاق مرموزی پــا می گذارنــد. پدربزرگ 
بردیا ورود به ایــن اتاق را ممنــوع کرده و به هیــچ عنوان اجــازه ورود به آن جــا را به هیچ کس 
 نمی داده اســت. بعــد از فــوت پدربــزرگ، بردیا بــا همراهی دوســت کنجکاوتــر از خودش، 
مصمم تر از قبل، راهی برای ورود به این اتاق پیدا می کنند. اصل داستان از زمانی آغاز می شود 
که این دو دوست کتابی در آن اتاق پررمزوراز پیدا می کنند. این کتاب که ازنظر عجیب وغریب 

بودن چیــزی از اتــاق کم نــدارد و اصال 
هیچ چیــزش شــبیه کتاب هــای دیگــر 
نیست، یکی از نســخه های »هزارویک 
شب« است. خواندن این کتاب، بردیا و 
بهزاد را به جهانی دیگر می برد. جهانی 
پر از اتفاقات خیالــی، فانتــزی و دور از 
اتفاقات روزمره این دنیا که هرکسی را 
با هر سلیقه ای به خواندن ادامه داستان 

تشویق می کند.

  پرقدرت تر از همیشه

قدرت پــردازش گرافیکی این کنســول برابر با 10.28 ترافالپس اســت. اگر بــا واژه ترافالپس 
آشنایی ندارید، الزم نیست خودتان را درگیر کنید؛ همین قدر بدانید که پلی استیشن5 درمقایسه 
با کنســول قبلی ســونی یعنی پلی استیشــن4 حدود 5.5 برابر قدرتمندتر اســت. این کنسول 
قابلیت اجرای بازی ها باکیفیت 8k را دارد که البته برای بهره مندی از این ویژگی، باید تلویزیون 
پیشرفته ای داشته باشید. نســل جدید کنســول در بخش صوتی هم پیشرفت های چشمگیری 
داشته است و با کمک پردازنده AMD می تواند صدایی کامال سه بعدی ارائه دهد. PS5 همچنین 
دارای هارددیسک  SSD  اســت که باعث می شود سرعت لودشــدن بازی ها بسیار بیشتر شود. 
به عنوان مثال اگر بازی مرد عنکبوتی روی PS4 بعد از گذشت 15ثانیه لود می شد، این زمان روی 

پلی استیشن5 تنها 0.8 ثانیه است!
  واقعی ابزی کن

یکی از قابلیت های PS5 افزایش احساس درگیرشدن بازیکن 
هنگام بازی کردن است. در نســل قبلی کنسول های بازی 

برای هر اتفاقی، یک شوک ثابت را تجربه می کردید اما با 
کنسول جدید موقع تصادف با یک دیوار، حس متفاوتی 

نسبت به تکل زدن در زمین فوتبال خواهیدداشت. با 
قدرت المسه خارق العاده PS5 حتی می توانید بافتی 
مثل چمن یــا زمین گلــی را کــه در بــازی روی آن راه 
می روید، احساس کنید. این کنسول بازی از قابلیت 
ســازگاری معکوس هم پشــتیبانی می کند. تا قبل از 

این، اجرای بازی های پلی استیشن1 و پلی استیشن3 روی کنسول PS4 کار پیچیده ای بود اما 
حاال بازی های کالسیک سونی از طریق شبیه سازی روی کنسول PS5  هم اجرا می شود. البته 

هنوز مشخص نیست که این سازگاری به چه شکلی خواهدبود.
  600دالر انقابل!

درخصوص قیمت کنسول پلی استیشن5 اطالعات زیادی دردسترس نیست. چندوقت پیش 
وب سایت فروشگاه زنجیره ای Best Buy صفحه ای برای  PS5 ساخته و قیمت در این فروشگاه 
53۹ دالر ثبت شده است و امکان پیش خرید هم ندارد. یعنی به احتمال قوی این قیمت تغییر 
خواهدکرد اما مطمئنا قیمتی بیشــتر از ۶00 دالر نخواهدداشــت. البته ما در کشورمان باید 
پول بیشتری برای خرید PS5 بپردازیم. تعرفه های گمرکی و اختصاص ندادن ارز دولتی برای 
واردکــردن ایــن محصــول، اصلی ترین دلیل افزایــش قیمت 
خواهدبود. حاال فرض کنید که PS5 بــا قیمت  ۶00 دالر به 
دست ما برسد. اگر هر دالر را 22هزار تومان حساب کنیم 
یعنی برای خرید کنســول جدید بیشــتر از 13میلیون 
تومــان بایــد بپردازیــد درحالی کــه همیــن حــاال 
پلی استیشن4 با ظرفیت یک ترابایت به قیمت هفت 
 one s میلیون و700هزارتومــان و ایکس باکــس 
به قیمت پنــج میلیو  ن و۹00هزار تومــان فروخته 

می شود.
برای نوشتن این مطلب از این منابع استفاده کردیم: 

زومجی، دیجی کاال، زومیت

زهرا فرنیا| طنز پرداز

جوانه پول داری؟ 
شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمــال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکه و پاره 
می شــود .مــا چــون خیلــی طرفــدار صلحیــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم که با 
 شــما دوســت باشــیم و اختالط کنیم . نویســنده این ســتون می داند که چطور به 
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شــکل شگفت انگیزی خودش 

هم یک روز نوجوان بوده . 

  جوانه می شه به مامانم بگی این قدر بهم نگه کامپیوتر بازی نکن؟ بگو که همه جای 
دنیا هشت ساعت بازی طبیعیه! توی روزنامه بنویسی و بخونه باور می کنه.

   اوال که ما را قاطی بحث های خانوادگی تان نکنید. دیگر بزرگ شــدید، مشکالت تان را 
خودتان حل کنید. ثانیا کجای دنیا هشت ساعت بازی کامپیوتری طبیعی است؟ کدام دنیا؟ 
واال در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم و این روزنامه در آن منتشــر می شود، از این خبرها 
نیست. کسی که هشت ساعت را طبیعی می داند، البد یک موقع هایی برای شیطنت ده، دوازده 
ساعت پای گیم می نشیند و چشمانش هم می شود کاسه  خون. اگر چنین چیزی عادی شود 
قطعا در دنیای زامبی های گیم نتی زندگی می کنیم. ثالثا چطور این همه گفتیم درس بخوانید و 
حرف مادرتان را گوش کنید، اهمیت ندادید؟ حاال اگر بگوییم بازی کردن عین زامبی ها درست 

است، گوش می دهید؟ خجالت نمی کشید؟

   جوانه 300تومن بزن به کارتم. شماره اش: ××××××
  می دانیم که شــما به ما عالقه داریــد اما به نظرم دیگر بهتر اســت یک ســری حرمت ها 
حفظ شــود. همین جوری که یک دفعه شــماره کارت نمی دهند. اول کمی از مطالب مفید 
و ســرگرم کننده مان تعریف می کردی، دفعه  بعدی از روزنامه  خوب مان تشــکر می کردی، 
یک بار هم برای خودشیرینی بیشتر یک بسته شیرینی می فرستادی دفتر روزنامه و بعد از ده 
پیام الاقل، با کمی خواهش و لطفا و این ها، درخواستت را می گفتی. االن که پیام را خواندم 
حس کردم بدهکارم و دســتی از فرســتنده  این پیام پول قرض گرفتم، منتهــا یادم نمی آید. 
دفعه  بعدی اگر مراحلی را که گفتم، ســپری کــردی، پیام بده. دربــاره اش فکر می کنیم اما 

قول نمی دهیم.

 زندگی سالم
  یک شنبه

    22 تیر  1399    
 شماره 1642 

مهسا کسنوی| خبرنگار

سفر به سرزمین رازها 

فهیمه فرهادی | خبرنگار افتخاری جوانه

فاطمه قاسمی| مترجم

یک شنبه هااین جا با هم زبان تمرین 
می کنیم.به مــا بگویید یاد گرفتن 
چه چیزهایی در زبان انگلیسی برای 
تان ســخت اســت تــا راه آســان تر 

  کردنش را با هم پیدا کنیم .

Accept پذیرفتنبه جز، به استثنای except

    

We work every day except Fridays.                                                                       :مثال

 ما هر روز به جز جمعه ها کار می کنیم.

We have to accept online learning during The Coronavirus 
Pandemic

ما باید در دوران همه گیری ویروس کرونا، یادگیری آنالین
 را بپذیریم. 

 متن و اجرا:اگر زرافه ها شهرنشین بودند 
محمدپور - مرادی

کمیک

 این روزها که دوباره برای حفظ سالمت خود و خانواده مان، مجبور به خانه نشینی شده ایم باید هرطوری 
شده سر خودمان را گرم کنیم و چه چیز بهتر از پختن پیتزا؟ بله تعجب نکنید، ستون را درست آمده اید؛ 

امروز می خواهم شــما را به خوردن پیتزا تشــویق کنم. درســت اســت که پیتزا یک غــذای پرکالری 
محسوب می شود اما اگر آن را ســالم و در خانه درست کنیم، نه تنها برای ســالمت مضر نیست بلکه 
مفید هم هســت. هربرش پیتزا به طور متوســط 2۶0کالری دارد کــه اگر خمیر آن را با اســتفاده از 

آرد، خودتان در خانه درســت کنید، می توانید مقدار الزم فیبر و ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 
آن را افزایش دهید و میزان کالری اش را کم کنید. همچنین بهتر اســت به جای سوسیس و کالباس 

از گوشت قرمز کم چرب و مرغ استفاده کنید؛ با اضافه کردن قارچ، پیتزای خود را به منبع پروتئین 
که برای ساخت عضله در این ســن به آن احتیاج دارید، تبدیل کرده اید. یک برش پیتزا 

حاوی فسفر، ســلنیوم و کلسیم است که به رشــد شــما کمک می کند. تنها چیزی که 
در پیتزا ممکن است ســالمتی شما را تهدید کند، پنیر اســت. برای مطمئن شدن از 
ســالم بودن پیتزای خانگی تان، می توانید به میزان کم از پنیر هایی با چربی پایین و 

کنترل شده استفاده کنید. 

پیشنهاد

بگو نگو

سیگنال

کالس زبان

می گم این غذا تا می رسه 
به معده مون تاریخش نگذره؟ 

یه کم تندتر بخوری 
حله. من االن صبحونه دیروز 

رسید به معده ام

مامان چرا 
این قدر تختم رو 

دراز خریدین؟

این تخت رو 
گرفتیم واسه سه، 

چهار سال بعد هم که 
گردنت دراز می شه 

به دردت بخوره

تو چرا 
این قدر ماسک 
زدی به گردنت؟

دیدم آدم ها ماسک ها 
رو روی گردن می ذارن فکر کردم 

ویروس از گردن وارد می شه

ماسک برای 
بینی و دهانه، این 

صدبار!

حاال شما آدم ها 
شاکی هستین سیم 

هندزفری تون گره می خوره 
ما چی بگیم که گردن مون 

هر روز گره می خوره!

خب عزیزم! دوست داری در ادامه سفرمون روی  زمین، بریم کجا؟

.

پس از ماه هــا انتظار، باالخــره پلی استیشــن5 رونمایی 
شــد. مدتی پیــش شــرکت ســونی از ظاهر کنســول بازی 
نســل جدیدش پــرده برداشــت. ایــن فقط یــک رونمایی 
خشــک وخالی نبــود، کلــی اطالعــات ســخت افزاری و 

بازی های مخصوص کنسول هم مشــخص شد. می دانید 
PS5 چــه ویژگی ها و چه تفاوتی با رفیــق قدیمی اش دارد و 
قیمتش چقدر اســت؟ در این مطلب به بررســی اطالعات 

رسمی منتشرشده از کنسول پلی استیشن5 پرداختیم.

رفقا سالم!
امیدواریم حالتون خوب باشه و 

ماسک بزنین که حالتون خوب بمونه. به نظر 

شما چطوری می تونیم ماسک رو راحت تر به عنوان 

جزئی از زندگی روزمره مون بپذیریم؟ بیایید راجع به اهمیت 

و ضرورتش با هم حرف بزنیم. برامون با موضوع ماسک نقاشی، 

کاریکاتور، کارتون، یادداشت و شعر و داستان  بفرستید. 
شماره پیامک 2000999چطوری؟ ازطریق این شماره ها؛

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

 رفقــای جوانه! شــما هــم اگر 
کتاب، پادکست، فیلم یا پویا نمایی 
خوبی سراغ دارید کــه می خواهید 
بــه دوســــتان تان معرفــی کنید، 
ازطریق شــماره های باالی صفحه 

برای مان بفرستید. 

شــما گفتیــن: در صفحــه نوجــوان، دربــاره 

دنیای فناوری مثل گوشــی و گیم هم مطالبی 

بنویســید. خیلــی جالــب هســتن و خیلی هم 

طرفدار دارن.
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سجادى: پيش بينی برگزارى 
یا لغو المپيک کار سختی است

ژاپن مدع� است ام�ان برگزار� المپي� تا پا�ان سال  ٢٠٢١ را هم دارد!
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شلـيـک هـاى ٣   امتيـــازى 
نقش پررنگ تراب� در صدرنشين� پرسپوليس

 على دایى پشت خط آقازاده هاى ورزش!  على دایى پشت خط آقازاده هاى ورزش! 

W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M

مهلتمهلت  1010 روزه روزه  بشار بشار 
به پرسپولیسبه پرسپولیس

عذرخواهى مى کنیم!
واکنش پیروانى واکنش پیروانى 

به رختکن به هم ریخته پرسپولیس: به رختکن به هم ریخته پرسپولیس: 

سانحه رانندگی سانحه رانندگی 
تيموریان را به کمـا بردتيموریان را به کمـا برد
مهدى طارمیمهدى طارمی؛؛
 مظنون هميشگی! مظنون هميشگی!

بيســت وچهــــــارم  هفتـــــه  در 
بــرتــــر،  ليـــگ  رقابــــت ها� 
پرســپوليس در تبر"ز به مصاف ماشين ساز� 
رفت و با گل دقيقه ٨٥ مهد� تراب* (ه از رو� 
نقطــه پنالتــ* به ثمر رســيد توانســت از ســد 
ميزبان خود عبور (ند و با (سب ٣ امتياز د"گر 
همچنــان فاصلــه ٢ رقمــ* خــود با تيــم دوم 
جدول را حفظ (ند. پرسپوليس (ه در فصول 
گذشــته عــادت بــه خلــق ر(وردهــا� مثبت 
داشته در صورت قهرمان* در ا"ن فصل تبد"ل 
به تنها تيم تار"خ ليگ برتر م* شود (ه توانسته 
٤ قهرمان* متوال* (ســب (ند. سرخ پوشــان 
پا"تخت در حالــ* به امتياز ٥٦ در پا"ان هفته 
بيســت وچهارم ليگ برتر رســيدند (ه آخر"ن 
باخت ا"ن تيم اول آذر سال گذشته مقابل نفت 
مسجدسليمان در هفته "ازدهم رقم خورد. به 
ا"ن ترتيــب پرســپوليس ٧ مــاه و ٢٠ روز و به 
عبارتــ* د"گــر ٢٣٣ روز هســت (ــه در ليگ 
شVست نخورده و با ا"ن روند توانسته با اقتدار 
در صدر جدول قرار بگيرد؛ تيم* (ه با گابر"ل 
(الدرون (ــه تا پا"ان هفته شــانزدهم هدا"ت 
سرخ پوشــان را بــر عهده داشــت بــردن را "اد 
گرفت و با "حي* گل محمد� به موفقيت ها"ش 
ادامــه داد. "حيــ* شــروع فوق العــاده ا� بــا 
سرخ ها� پا"تخت داشته و سرمرب* نيم فصل 
دوم پرســپوليس از هفتــه هفدهــم تا(نون به 
هيچ تيم* امتياز نداده و استقالل تنها تيم* 
است (ه در درب* پا"تخت توانست سرخ ها را از 
رسيدن به ٣ امتياز محروم (ند. سرخ پوشان با 
هدا"ــت "حيــ*، ٨ بــاز� در ليگ برتــر انجام 
داده اند (ه از مجموع ٢٤ امتياز ممVن به ٢٢ 
امتياز رســيده اند. امــا آمار خوب ســرخ ها در 
(ســب امتياز خالصه نم* شــود و ا"ــن تيم با 
آمارها� فوق العاده ا� در مسير پو(ر قهرمان* 
گام برم* دارد. ٨ برد متوال* خارج از خانه و ٧ 
 a" لين شــيت در ا"ن ٨ باز� از پرسپوليس)
ميهمان ترســناb ساخته اســت. مسلما ثبت 
چنيــن آمــار� را با"ــد بــه حســاب (ل تيــم 
پرســپوليس نوشــت اما حت* در ورزش تيم* 

فوتبال هم نم* توان منVر نقش ستارگان شد. 
پرســپوليس در ا"ن ســال ها به عنوان "a تيم 
عملVــرد فوق العــاده ا� داشــته اما چــه زمان 
برانVو، چه زمــان (الدرون و چه حاال با "حي* 
در  بســزا"*  نقــش  فــرد�  خالقيت هــا� 
موفقيت هــا� ســرخ ها داشــته و امســال ا"ن 
نقش بر عهده مهد� تراب* است. مهد� تراب* 
جمعه شــب "ــa گل ٣ امتيــاز� د"گــر برا� 
سرخ پوشــان بــه ثمر رســاند تا بــا ١٠ گل زده 
همــراه با عيســ* آل (ثيــر در رده دوم جدول 
گلزنــان قــرار بگيــرد. مهــد� تراب* بــا گل ٣ 
امتيــاز� در تبر"ــز برا� پنجمين بــار در ليگ 
نوزدهــم گل ٣ امتيــاز� زد . او با تa گل ها� 
منجر بــه برد خــود تا(نــون ١٥ امتيــاز برا� 
پرســپوليس به ارمغان آورده اســت. تراب* در 
جام حذف* هم زننــده تa گل منجر به صعود 
پرســپوليس در ا"ن فصــل بوده. ترابــ* برا� 
پرسپوليس در ا"ن فصل ٢٢ بار به ميدان رفته 
و آمــار فوق العــاده ا� از خود به جا� گذاشــته 
اســت. ١٠ گل زده و ٦ پــاس گل؛ ا"ــن آمار در 
حال* رقم خورده (ــه تراب* در ا"ن فصل چند 
بار هم مجبور به تغيير پســت باز� خود شــده 
اســت. او در زمان حضور گابر"ــل (الدرون به 
عنوان و"نگر راست و چپ باز� م* (رد و برا� 
چند باز� مهاجم و زوج عل* عليپور شد. وقت* 
"حيــ* گل محمــد� هدا"ت تيــم را بــر عهده 
گرفت، به عنوان هافبa راست به ميدان رفت 
و بــا ا"ن (ــه در تمام طول فصــل هرگز مهاجم 
نوb تيم نبود ول* توانست بيشتر از عليپور گل 
بزند. جالــب ا"ن (ه او (نار رقــم زدن گل ها� 
مهم بــرا� پرســپوليس، در ارســال پــاس هم 
بهتر"ن باز"Vن تيم به شمار م* رود. تراب* رو� 
٦ گل تاثير مســتقيم داشــته و پا"ه گذار ٤ گل 
د"گر بوده است. به معنا� د"گر نقش تراب* را 
م* توانيــم رو� ٢٠ گل از ٣٦ گل تيم ببينيم؛ 
"عن* او به تنها"* در ٥٥درصد از گل ها� زده 
تيمــش تاثيرگــذار بوده؛ "ــa آمــار فوق العاده 
برا� "a هافبa و و"نگر (ه ا"ن روزها ســتاره 

ب* چون و چرا� پرسپوليس* هاست.

شاگردان بوناچيچ با پيروز� ٥ گله در بوشهر توانستند جا"گاه خود در جدول را بهبود ببخشند 
و از منطقه فانوس به دســتان ليگ فاصله بگيرند. بعد از شVســت دور از انتظار ذوب* ها در خانه 
و برابــر پيــVان قعرجدولــ*، در دومين تجربــه حضور بوناچيــچ در ليگ نوزدهــم در ذوب آهن، 
سبزپوشــان اصفهان* به مصاف د"گر تيم قعرجدول* "عن* شــاهين بوشــهر رفتند. ذوب* ها (ه 
پيش از حضور لو(ا با ٢ سرمرب* قبل* خود نتا"ج درخشان* نگرفته بودند بدون (سب پيروز� 
در ٤ د"دار اخير خود به بوشــهر ســفر (ردند و توانســتند دســت پر برابر شــاهين قعرجدول* به 
برتر� برســند. با پيروز� ٥ گله ذوب* ها، آن ها ٢٥ امتياز� شــدند و در فاصله ٦ د"دار تا پا"ان 
ليــگ نوزدهم در رده دهم جدول قرار گرفتند تا فاصله آن ها از منطقه قرمز جدول با ا"ن برتر� 
به ٧ امتياز برســد و د"گر بعيد به نظر م* رســد خطر� شــاگردان بوناچيــچ را تهد"د (ند. البته 
رونــد سينوســ* آن هــا در (نار ترافيa شــد"د فانوس به دســتان ليگ باعث شــده تــا همچنان 
خطر بيخ گوش آن ها باشــد و ادامه روند سينوســ* در د"دارها� باق* مانده م* تواند آن ها را به 

رده ها� انتها"* جدول بفرستد.

چنــد هفتــه پيش بود (ه نيلســون (ور"ا، دروازه بان ســابق و برز"ل* تيم فوتبال پرســپوليس در 
گفت وگو"* (ه با رســانه ها� ا"ران* داشــت اعالم (رد ا"ن باشگاه هنوز مطالبات او را پرداخت 
نVرده و به همين دليل پرســپوليس به زود� از ســو� فيفا با جر"مه ا� سنگين مثل (سر امتياز 
روبــه رو خواهد شــد. بعد از آن بود (ه باشــگاه پرســپوليس در تار"خ ٢٢ خــرداد اعالم (رد فيفا 
موافقت (رده از محل مطالبات ا"ن باشــگاه در فدراسيون جهان* فوتبال طلب ٨٣هزار دالر� 
نيلســون را بدهد. حت* از طرف باشگاه پرسپوليس اعالم شد (ه فيفا از ا"ن باشگاه درخواست 
(رده تا شــماره حساب مندرج در قرارداد به آن ها اعالم شود تا پرداخت صورت بگيرد. نيلسون 
در ا"ن مورد به ميزان گفت: «پرسپوليس هنوز به من پول* پرداخت نVرده. و(ال� من با فيفا در 
تماس هســتند و باشگاه توسط نهاد مســئول جر"مه خواهد شد. من دوست ندارم (ه ا"ن اتفاق 
رخ بدهد. من عاشــق ا"ن باشــگاه و همه هواداران آن و ا"ران* ها هستم. اميدوارم افراد مسئول 

ا"ن وضعيت را بدون جر"مه شدن باشگاه حل (نند.»

باشگاه پرسپوليس (ه تا(نون توانسته بيش 
از ٥٠درصــد از قراردادهــا� فصــل جــار� 
ا(ثــر اعضا� ا"ــن تيــم را پرداخــت (ند اما 
همچنان نســبت به پرداخــت بده* خود در 
قبال بشــار رســن بدقول* (رده است. بشار 
رسن، باز"Vن عراق* تيم پرسپوليس (ه بعد 
از بازگشت به ا"ران و حضور در تمر"نات ا"ن 
تيم موفق شــد خيل* ســر"ع به تر(يب ثابت 
پرســپوليس راه پيــدا (نــد هنــوز نتوانســته 
بخشــ* از مطالبــات خــود را از باشــگاهش 
بگيــرد و به هميــن دليــل زمزمه ها"* مبن* 
بــر جدا"ــ* او از جمع سرخ پوشــان به گوش 
م* رســد. او ٢٣٠هزار دالر از سرخ پوشــان 
طلبــVار اســت (ــه بــا توجــه بــه نــرخ ا"ــن 
روز هــا� دالر در بــازار آزاد، مبلغــ* بيش از 
٥ميليارد تومان م* شــود! طلب بشــار فقط 
بخش (وچVــ* از مشــVالت مال* باشــگاه 
پرســپوليس اســت (ه هواداران از آن مطلع 
م* شــوند. تهيــه ا"ــن مبلــغ در ا"ن شــرا"ط 
بــرا� باشــگاه بســيار ســخت اســت. غير از 
بشــار باق* باز"Vنان هم طلبVار هســتند اما 
 aاز آن ها به انــدازه ا"ن هافب a" فعــال هيچ
عراقــ*، پرســپوليس را بــرا� در"افــت پول 
تحت فشار نگذاشته اند. باشگاه پرسپوليس 

و مهد� رســول پناه برا� راض* نگه داشتن 
بشار رسن راه ســخت* در پيش دارند ز"را او 
شــا"د در ظاهــر مصاحبه هــا� مثبت* انجام 
داده و مدام از عشــق به هــواداران بگو"د اما 
از طر"ق مد"ربرنامه ها"ش به باشــگاه اعالم 
(ــرده فقــط تــا ١٠ روز د"گــر به مســئوالن 
پرســپوليس برا� در"افت طلب خود مهلت 
م* دهــد و پــس از آن بــه پيشــنهادها"* (ه 
از (شــورها� حــوزه خليج فــارس مثل قطر 
و امــارات دارد فVــر م* (نــد. بدقول* هــا� 
سرپرســت  رســول پناه،  مهــد�  پ* درپــ* 
باشــگاه پرســپوليس بــه بشــار رســن بــرا� 
پرداخت مطالباتش باعث شــده ا"ن باز"Vن 
حســاب* از و� دلخور شــود. هافبa عراق* 
بــه زود� قراردادش با پرســپوليس به پا"ان 
م* رســد و با شــرا"ط موجود بعيد اســت در 
ا"ــن تيم ماندن* شــود. در حال* (ه باشــگاه 
در پرداخت طلــب ا"ن باز"Vن بدقول* (رده 
اما ا"ن موضوع رو� باز� بشار رسن تاثير� 
نداشته و شــاهد باز� ها� درخشان* از و� 
مقابل شــاهين بوشهر و ماشين ساز� بود"م 
تا جا"ــ* (ه هــواداران پرســپوليس از (ادر 
فن* و مد"ــران ا"ن تيم خواســته اند تا به هر 

قيمت* (ه شده قرارداد و� را تمد"د (نند.

پاداش ٣٠ميليونی هم بازیکنان پرسپوليس را راضی نکرد
باز"Vنان تيم فوتبال پرسپوليس با وجود در"افت پاداش  همچنان از وضعيت مال* خود ناراض* 
هستند. باشگاه پرســپوليس اواخر هفته پيش از طر"ق (ارگزارش پاداش برد ها� سرخ پوشان 
را به حساب آن ها وار"ز (رد. سهم هر "a از باز"Vنان اصل* ا"ن تيم از ا"ن پاداش ها ٣٠ميليون 
تومان بود (ه جدا از قراردادشان است. ا"ن رقم قابل توجه هم مانع از اعتراض باز"Vنان اصل* 
پرســپوليس به شرا"ط مال* شان نشد. آن ها (ه تا ا"نجا� فصل بيش از ٥٠درصد قراردادشان 
را هم گرفته اند، همچنان خواهان در"افت پاداش ها� مربوط به قرارداد فصل پيش و بخشــش 
جر"مه  ها� لحاظ شــده در قرارداد فصل گذشته شان هســتند. ا"ن در حال* است (ه مسئوالن 
مال* باشــگاه پرسپوليس در قبال بخشــش جر"مه  ها� مربوط به قرارداد برخ* از سرخ پوشان 

(وتاه نيامده و قصد دارند آن را لحاظ (نند.

روانخواه گزینه اصلی دستيارى اسکوچيچ
ظاهرا دراگان اسVوچيچ تصميم قطع* خود را درباره آخر"ن عضو ا"ران* (ادر فن* خود گرفته 
و قرار اســت بعد از (ر"م باقر�، اميدرضا روانخواه هم به (ادر فن* ا"ن تيم اضافه شود. دراگان 
اســVوچيچ در همان روزها� ابتدا"* انتخاب خود به عنوان ســرمرب* تيــم مل* تصميم گرفت 
(ر"م باقر� را به (ادر فن* تيم خود اضافه (ند؛ اتفاق* (ه به مراحل نها"* رســيده و قرار است 
(اپيتان ســابق پرســپوليس در پا"ــان ليگ نوزدهم بــه (ادر فن* تيم مل* اضافه شــود. اما حاال 
از فدراســيون فوتبال خبر م* رســد (ه اســVوچيچ رو� اميد روانخواه هم نظر مثبت دارد و تنها 
عامل* (ه باعث شده (ار او فعال نها"* نشود ا"ن است (ه وحيد هاشميان با فدراسيون فوتبال 
قــرارداد دارد و هنــوز تVلي| همVار� او با تيم مل* مشــخص نشــده اســت. اميــد روانخواه در 
سال ها� (وتاه* (ه به عنوان سرمرب* فعاليت م* (ند توانسته عملVرد موفق* داشته باشد و 

ممVن است او فعاليت خود را به عنوان مرب* در تيم مل* ادامه بدهد.

نقش پررنگ تراب� در صدرنشين� سرخ ها

شليک هاى ٣ امتيازى
بازگشت ذوب آهن به حاشيه امن در ليگ برتر

نيلسون: پرسپوليس هنوز پولم را نداده

مهلت ١٠ روزه بشار به پرسپوليس

ابراهيمی به استقالل برنمی گردد
هافبــa تيم مل* برنامه ا� برا� بازگشــت به ليگ برتر و اســتقالل ندارد. اميــد ابراهيم* (ه بعد از 
پا"ــان قــراردادش با باشــگاه "وپن به االهل* قطر برگشــته فعال امVان همVار� با ا"ــن تيم را ندارد؛ 
اتفاق* (ه باعث شــد شــا"عه بازگشــت او به ليگ برتر مطرح شــود و (ار به جا"* رسيد (ه گفته شد 
 aابراهيم* م* خواهد دوباره به اســتقالل برگردد و او بمب نقل وانتقاالت تابستان* است اما هافب
تيــم مل* ا"ن موضــوع را تVذ"ب (رده اســت. ابراهيم* گفتــه: «٥ باز� االهل* در ليگ ســتارگان 
باق* مانــده و بــا توجه به آنVه من برا� "وپــن در ليگ بلژ"a باز� (ردم امــVان همراه* االهل* در 
ا"ن ٥ باز� را نداشــتم. حاال هم مشــغول تمر"ن هســتم و باشــگاه االهل* تا(يد داشــته (ه بدنم را 

آماده نگه دارم.»

سانحه رانندگی تيموریان را به کما برد
هافبــa پيشــين تيم فوتبال اســتقالل (ه ســابقه لژ"ونــر� هم دارد بــر اثر ســانحه رانندگ* در (ما 
بســر م* برد. پيــش از ظهر د"روز ســرژ"a تيمور"ان، هافبa پيشــين تيم فوتبال اســتقالل و برادر 
بزرگتر آندرانيa تيمور"ان، باز"Vن ســابق تيم مل* و استقالل بر اثر سانحه رانندگ* به شدت دچار 
آســيب د"دگ* شد و در "V* از بيمارســتان ها� تهران بستر� است. خبرها� غيررسم* حVا"ت از 

آن دارد (ه شدت آسيب د"دگ* سرژ"a تيمور"ان ز"اد است و در حال حاضر در (ما بسر م* برد.
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بــا پيــروز# رئال مادر�ــد مقابــل آالوس ا�ــن تيم موفــق شــد پانصدمين گل خــود تحت 
هدا�ت ز�ن الد�ن ز�دان ســرمرب( فرانســو# اش را تجربه ,نــد و از طرف( �) گام د�گر 
به ,ســب عنــوان قهرمان( الليــگا نزد�) تر شــود. ز�دان طــ( ٢ برهه در ســاليان اخير 
هدا�ت رئال مادر�د را بر عهده داشــته ,ه حاصل آن ٢٠٧ باز#، ١٣٩ برد، ٤٢ تساو#، 
٢٦ شIســت، ٥٠٠ گل زده، ٢١٢ گل خــورده و پيــروز# در ٦٧ درصــد د�دارها بوده  و 
حاال در آســتانه ,ســب دومين قهرمان( اش در الليگا قرار دارد. ,ر�ســتيانو رونالدو با به 
ثمــر رســاندن ١١٢ گل بيشــتر از هر باز�Iن د�گــر# تحت هدا�ت ز�ن الد�ــن ز�دان در 
رئال مادر�ــد گلزنــ( ,رده اســت. ,ر�ــم بنزما (٧٤)، گــرت بيل (٤٤)، ســرخيو راموس 
(٣٠)، ا�ســIو (٢٧)، مار,و آسنســيو (٢٢)، آلوارو موراتا (١٩) و ,اســميرو (١٩) د�گر 

گلزنان برتر لوس بالنIوس تحت هدا�ت ز�ن الد�ن ز�دان بوده اند.

داو�د دخه آ، سنگربان تيم مل( اسپانيا با انجام ٣٣٩ باز# خود برا# منچستر�ونا�تد، 
ر,ورد پيتر اشــما�Iل به عنوان بيشتر�ن باز# برا# منچستر�ونا�تد توسط �) باز�Iن 
غيربر�تانيا�( را شIســت و از ا�ن حيث ر,ورددار شــد. دخه آ ٢٩ ساله از سال ٢٠١١ 
در منچســتر�ونا�تد حضور دارد و حاال فرصت ز�اد# برا# ارتقا# ر,ورد خود دارد اما 
ا�ن دروازه بان اسپانيا�( فاصله بسيار# با را�ان گيگز ,ه با ٩٦٣ باز# برا# شياطين 
ســرخ، ر,ــورددار بــاز# برا# ا�ن باشــگاه اســت، دارد. دخــه  آ بعد از شIســتن ر,ورد 
اشــما�Iل،  ط( مصاحبــه ا# گفت: «از اشــما�Iل بابت ا�ن ر,وردشــIن( عذرخواه( 
م( ,نــم. ا�ن ر,ورد خوب( اســت ز�را به ا�ن  معنا ســت ,ه برا# مدت ز�ــاد# در ا�نجا 
حضــور دارم و در ســطح باال�ــ( بــاز# ,ــردم و از ا�ــن بابــت بســيار افتخــار م( ,نــم. 

اميدوارم ٤٠٠ باز# د�گر نيز در منچستر�ونا�تد حضور داشته باشم.»

٥٠٠ گله شدن رئال مادر�د با ز�دان دخه آ ر�ورد اشما��ل را ش�ست

 الليگا
رئال مادر�د ٢ - د�پورتيووآالوس صفر

اسکوربورد

 ليگ برتر انگليس
ولورهمپتون – اورتون، ١٥:٣٠

استون و�ال - ,ر�ستال پاالس، ١٧:٤٥
تاتنهام – آرسنال، ٢٠:٠٠

بورنموث – لسترسيت(، ٢٢:٣٠
 سر' آ

جنوا – اسپال، ١٩:٤٥
,اليار# – لچه، ٢٢:٠٠

فيورنتينا - هالس ورونا، ٢٢:٠٠
پارما – بولونيا، ٢٢:٠٠

ناپول( – ميالن، ٠٠:١٥
اود�نزه – سامپدور�ا، ٢٢:٠٠

 الليگا
اسپانيول – ا�بار، ١٦:٣٠

لوانته - اتلتي) بيلبائو، ١٩:٣٠
لگانس – والنسيا، ٢٢:٠٠

سو�ا – ما�ور,ا، ٠٠:٣٠

برنامه

آغاز مجدد ليبرتادورس از ٢ ماه 
دیگر

مســابقات ,وپــا ليبرتــادورس از تار�خ ٢٥ 
شهر�ور ماه و پس از وقفه ا# طوالن( به خاطر 
شيوع و�روس ,رونا ادامه پيدا خواهد ,رد. 
٣٢ تيــم حاضــر در ,وپــا ليبرتــادورس ,ه 
تا ,نون هر ,ــدام ٢ باز# در مرحله گروه( 
انجــام داده انــد، م( تواننــد از شــهر�ور ماه 
به مســابقات خود پشــت درها# بســته و با 
رعا�ت پروتIل ها# بهداشت( ادامه بدهند. 
ســودامر�Iانا  ,وپــا  مســابقات  همچنيــن 
(معــادل ليــگ اروپا �وفــا) از تار�ــخ ٦ آبان 
ادامه پيدا خواهد ,رد. انتظار م( رود فينال 
هــر ٢ جــام، در هفتــه آخــر ژانو�ــه ٢٠٢١ 
برگــزار شــود. در حــال حاضــر ليگ هــا# 
فوتبال آمر�Iا# جنوب( تعطيل هستند و در 
بين آن ها ,شور برز�ل بيشتر�ن خسارت را 

از شيوع ,وو�د ١٩ د�ده است.

دى بروین  در سيتی می ماند
بــرا# حضــور  سرنوشــت منچسترســيت( 
در رقابت هــا# اروپا�( دوشــنبه مشــخص 
م( شــود و دادگاه عالــ( ورزش نظر نها�( 
خــود را اعــالم خواهــد ,ــرد. در صــورت 
باشــگاه  ا�ــن  ســيت(،  محروميــت  تا�يــد 
١٥٠ ميليون پوند ضــرر مال( خواهد ,رد. 
در حالــ( ,ه گفته م( شــد ,و�ن د# برو�ن 
هافب) بلژ�I( منچسترســيت( در صورت 
محروميت ســيت( از ا�ن تيم جدا م( شود، 
گزارش هــا# جد�د حا,( از ا�ن اســت ,ه 
او و همســرش منتظر به دنيا آمدن سومين 
فرزند خود هستند و ,امال در شهر منچستر 
جا افتاده اند. تضمين حقوق هفتگ( ٢٨٠ 
هزار پوند از طرف باشگاه سيت( نيز از جمله 
دال�لــ( اســت ,ه نشــان م( دهــد هافب) 
گل ساز ســيت( برا# حداقل ٢ فصل آ�نده 
,ه قــراردادش بــا ا�ن تيــم ادامــه دارد، در 

منچسترسيت( م( ماند.

اخبار

بو,ا�ــو ســا,ا اوليــن بــاز# حرفــه ا#  خود 
را اند,ــ( بعــد از تولــد ١٧ ســالگ( اش، 
ز�ر نظــر مربــ( قبل( آرســنال، اونــا# امــر#، در ابتدا# 
فصــل ١٩-٢٠١٨ انجــام داد امــا او برا# حضــور ثابت 
در تر,يــب توپچ( ها با�د �) فصل د�گــر صبر م( ,رد. 
ســا,ا ,ه �I( از محصوالت آ,ادم( آرســنال اســت و به 
عنوان و�نگر بــه تيم اول توپچ( ها راه پيــدا ,رد، ز�رنظر 
ميIل آرتتا در دفاع چپ به باز# گرفته شد تا جا# خال( 
ســئاد ,والشــيناچ و ,يه ران تيرن( را پر ,ند و با پختگ( 
ز�اد ، نما�ش ها# درخشــان( در ا�ن پست ارائه داد. آرتتا 
در مــورد او گفــت: «او دارد �اد م( گيــرد ,ه چگونه با تيم 
تطبيق پيدا ,ند و برا# تيم دســت به فدا,ار# بزند. اگر 
پست باز# باز�Iن( تغيير ,ند، ممIن است بگو�د: «خب، 
من خــوب باز# نم(  ,نم ول( عذر موجه( دارم چون در 
پســت خودم نيســتم ، اما در مورد او ,امال متفاوت است. 
او تالش م( ,نــد تا �اد بگيرد، تــالش م( ,ند بالفاصله 
نIته ها را بفهمد و تالش م( ,ند تا برا# تيم مفيد باشد .»

 آناليز تا�تي�(
در آخر�ــن د�ــدار# ,ه فــرد# ليونگبرگ به عنــوان مرب( 
موقــت هدا�ــت آرســنال را برعهــده داشــت و ميــIل آرتتا 
به عنوان ,م) مرب( منچسترسيت( به امير�تس رفته بود، 
ســا,ا با مصدوميت ,والشــيناچ به بــاز# رفــت. آرتتا با�د 
نما�شــ( ,ه از او د�د، پسند�ده باشــد ز�را پس از آن، او به 
مدافع چپ ثابت تيم تبد�ل شــد. ســا,ا به �Iــ( از عناصر 
,ليد# دفاع ٤ نفره ا# تبد�ل شــد ,ه در ١٦  باز# ز�ر نظر 
آرتتا، ٨ ,لين شــيت داشت و تنها ٢ بار شIســت خورد. او 
خيل( سر�ع به �) مدافع چپ با,يفيت تبد�ل شد اما رو# 
حر,ات هجوم( است ,ه او بهتر�ن عملIردش را به نما�ش 
م( گــذارد. باوجود ا�ن ,ه او تنهــا در ٢١ باز# از ٤١ باز# 
ا�ن فصل آرسنال در همه رقابت ها به ميدان رفت و در دفاع 
چپ تيم( باز# م( ,ند ,ه تعداد# از بهتر�ن گل سازها# 
تار�ــخ ليــگ برتر مانند مســوت اوز�ل و نيــIالس په په ٧٢ 
ميليون پوند# را در اختيار دارد، ا�ن سا,است ,ه بيش تر 
از همه هم تيم( ها�ش پاس گل داده اســت. ١٠ پاس گل 
او تنها ٢ پــاس گل ,متر از آمار اوز�ل و په په در مجموع ٥٥ 
باز# شان است؛ درحال( ,ه او در ٢٩ باز# ا�ن آمار را به جا 
گذاشــت. باز# طبيع( ســا,ا، �) باز# رو به جلو  ست و از 
او خواسته شده ,ه ا�ن ,ار را در چهارچوب سيستم جد�د 
آرسنال انجام بدهد. گرانيت ژا,ا ,ه در آرا�ش ١-٣-٢-٤ 
آرتتا، به هافب) ميان( برگشــت، وقت( ,ه �I( از مدافعان 
ميان( �ــا هافب) ميان( ,نار# اش صاحب توپ اســت، به 
دفاع چپ ما�ل م( شود. پير امر�) اوباميانگ ,ه ذاتا �) 
مهاجــم نو| اســت اما معموال در ســمت چــپ خط حمله 
قرار م( گيرد، به وسط ما�ل م( شود تا در ,نار ت) مهاجم 
تيم قــرار بگيرد و تهد�د هجوم( بيشــتر# از وســط ا�جاد 
,ند. ا�ن �) مشــIل برا# مدافع راســت تيم دفاع ,ننده 
ا�جاد م( ,نــد- ا�ن ,ــه اوباميانگ را دنبال ,نــد و فضا را 
برا# ســا,ا ,ه پيشرو# ,رده، خال( ,ند �ا در مقابل سا,ا 

بماند و در مقابل ٢ مدافع ميان( تيمش را مقابل ٢ مهاجم 
آرســنال تنها بگــذارد. با توجه بــه ا�ن ,ه ژا,ا چپ پاســت، 
م( توانــد پاس ها# هوشــمندانه ا# بــه اوباميانگ بدهد و 
مدافعــان حر�ــ{ توقــ{ او را در اولو�ت قرار بدهنــد و ا�ن 
فضا# حر,ت( بيشــتر# به ســا,ا م( دهد. او عــادت دارد 
,ه در هنگام حر,ــت، پاس هم باز# ها�ش را در�افت ,ند 
و تــوپ را بــه محوطه جر�مه بفرســتد؛ همان طــور ,ه تاثير 
و�رانگــرش را با پاس گل ها�ش در ا�ن فصل نشــان داده - 
از جملــه گل مســاو# اد# انIتيا در د�ــدار مقابل اورتون و 
همين طور برا# الIســاندر ال,ازت ,ه گل اول آرســنال را 
در تســاو# ٢-٢ مقابل اســتاندارد ليژ در ليگ اروپا به ثمر 
رســاند. هرچند، اگر مدافع راســت حر�{ به سمت داخل 
حر,ت نIند، سا,ا بدون مشــIل توپ را در�افت م( ,ند، 
او را همراه خود م( ,شــد ميانگين در�بل ها# موفق او در 
رقابت هــا# ا�ن فصل ليگ برتر و ليگ اروپا، ٦٤٫٤ درصد 
بــود- و تنها به �) متــر فضا نياز دارد تا ســانترش را انجام 
بدهــد. از زمان حضور آرتتا رو# نيمIت آرســنال، ا�ن تيم 
ســانترها# ,متــر# انجــام م( دهــد- ١٣٫٩ ارســال در 
مقا�سه با ١٥٫٢ سانتر در زمان حضور ليونگبرگ و امر# 
در فصل  ٢٠-٢٠١٩ ز�را مرب( اسپانيا�( از شاگردانش 
م( خواهــد ,ه ارســال ها# هدفمندتر# داشــته باشــند، 
تا ا�ن ,ــه فقط بــا خوش بينــ( تــوپ را رو# دروازه حر�{ 
بفرستند. سا,ا دقيقا ا�ن ,ار را انجام م( دهد- ٧ تا از ١٠ 
پاس گل او از ارســال ها بوده ,ه تعداد# از آن ها را م( توان 
به عنوان پاس ها# در عمق( ,ه برا# گل شدن تنها به �) 
ضربه ســاده نياز دارد، دســته بند# ,رد؛ مانند پاس گلش 
بــرا# ال,ازت در پيروز# مقابــل المپيا,وس. او همچنين 
بــرا# ا�ن ,ــه از مدافع حر�ــ{ فاصله بگيرد، ســرعتش را 
,ــم م( ,ند اما با فرســتاده شــدن پاس، بالفاصله شــتاب 
م( گيــرد تــا مدافع پيــش رو را جا بگذارد و ســپس نزد�) 
به خــط عرض(، ارســالش را انجــام م( دهد. پيــدا ,ردن 
باز�Iنان در چنين موقعيت ها�( ,ه بتوانند پاس را مقابل 
دروازه بفرستند تا با �) ضربه ,ار تمام شود، از و�ژگ( ها# 

منچسترســيت( گوارد�والســت و آرتتا تــالش م( ,ند تا از 
سا,ا به شيوه مشابه( استفاده ,ند.

 پيشرفت
ســا,ا در ,ارها# دفاع( هنوز با�د ,ارهــا# ز�اد# انجام 
بدهــد. او در وا,نش به انتقال ها# دفاع(، ,ند اســت و با 
توجــه به تعداد دفاع( ,ــه جلو م( رود، معمــوال در هنگام 
از دســت رفتن توپ، نســبت به موقعيت دفاع( اش فاصله 
ز�ــاد# دارد. آرتتــا تيمش را طور# ســازمانده( ,رده ,ه 
�I( از هافب) هــا# ميان(، فضا# خال( پشــت مدافعان 
,نار# را پوشش بدهد اما م( توان در ا�ن مورد بحث ,رد- 
بو�ژه در غيــاب لو,اس تور�را- ,ه آ�ا آرتتا هافب) ها�( در 
اختيار دارد ,ه بتوانند در فضاها# بزرگ، در موقعيت ها# 
�ــ) در برابــر �)، دفــاع ,نند �ا نه. اگر ســا,ا در پوشــش 
دفاع( ضعي{ باشد، ســمت چپ آرسنال م( تواند به �) 
هدف برا# حر�فان تبد�ل شــود. به جا# دو�دن به سمت 
باز�Iــن صاحــب تــوپ، او م( توانــد نزد�ــ) بــه مدافعان 
,نار# قرار بگيرد تا دفاع آرســنال منسجم تر شود و زودتر 
ســازمانده( اش را به دســت بياورد. به جا# نگران( برا# 
باز�Iــن حمل ,ننده توپ از ,ناره ها، قرار گرفتن ســا,ا به 
ســمت داخل باعث م( شــود تا تهد�دها از وسط زمين ,ه 
خطر بيشــتر# دارنــد، راحت تر دفع ,نند. وقت( آرســنال 
مالIيت توپ را در اختيار ندارد و هنوز به طور ,امل شــIل 
دفاعــ( را پيــدا نIــرده، ســا,ا در مواقع( خيلــ( زودتر از 
موعــد به ســمت باز�Iن صاحب تــوپ مــ( رود و فضا�( را 
پشــت سرش ا�جاد م( ,ند ,ه تيم حر�{ اگر بتواند پاس( 
را به آن ,انال بفرســتد، م( توانــد �) خطر جد# به وجود 
بياورد. آرتتا عالقه ا# نــدارد ,ه داو�د لوئيز، مدافع ميان( 
سمت چپش ,ه پراشــتباه هم هست، تنها بماند؛ بنابرا�ن 
سا,ا با�د در جا# گير# بهتر عمل ,ند. هرچند، او اصول 
خطاها# تا,تيIــ( را �اد گرفته و م( توانــد وقت( توپ در 
اختيار حر�{ قرار دارد، ضدحملــه آن ها را از ,ار بيندازد. 
ا�ن هم از آن و�ژگ( ها# انتقال ها# دفاع( سيت( ز�ر نظر 

گوارد�والست ,ه آرتتا با خود به آرسنال آورده است.

ساکا زیر ذره بین
در مسير ستاره شدن

 جک چارلتون هافبک ســابق تيــم ملی انگليس کــه به همراه 
سه شــيرها قهرمان جام جهانی ١٩۶۶ شــده بود، در ســن ٨۴ 

سالگی درگذشت.

مســئوالن رقابت هاى تنيــس ویمبلدون تصميــم گرفتند بعد از 
کنسل شدن این رقابت ها در ســال ٢٠٢٠ به دليل شيوع ویروس 
کرونا، جایزه ١٠ ميليون پوندى تورنمنت را بين ٢۵۶ تنيسور این 

رقابت ها به طور مساوى تقسيم کنند.

این  هم واکنش ســرخيو راموس، کاپيتان رئال مادرید پس از اعالم 
پنالتی به سود تيمش درحالی که به دليل محروميت مجبور بود 

از روى سکو ها کار را دنبال کند.

 دیروز سالگرد اولين و تنها قهرمانی اسپانيا در تاریخ جام جهانی 
بود؛ جایی که ماتادورها توانستند با شکست هلند قهرمان شوند.

 مدل  موهاى جدید 
ســتاره  پوگبا،  پل 
منچســتریونایتد 
که عالمت مبارزه با 
روى  را  نژادپرستی 
سر خود حک کرده 

است.
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TOKYO گرامی داشت یاد سيامند در گزارش سایت
٤ ماه از درگذشــت ســيامند رحمــان قهرمــان پارا وزنه بردار� 
جهــان  معلــول  ورزشــ%ار  قو� تر'ــن  و  پارالمپيــ(  و  جهــان 
م0 گذرد؛ ورزشــ%ار� ,ه هــدف اصل0 اش را ثبــت '( ر,ورد 
جاودانــه در باز� هــا� پارالمپيــ( ٢٠٢٠ تو,يو عنــوان ,رده 
بــود، اما فرصت دســت 'اب0 به ا'ن هدف را پيــدا ن%رد و در ٣١ 
ســالگ0 از دنيــا رفــت. ســا'ت رســم0 باز� هــا� پارالمپيــ( 
٢٠٢٠ تو,يــو در گزارشــ0 به ا'ن ورزشــ%ار فقيــد پرداخت تا 
بد'ن شــ%ل 'اد  و خاطره او را زنده نگــه دارد. در ا'ن گزارش با 
بيان ا'ن ,ه سيامند نخستين وزنه بردار� بوده ,ه توانسته وزنه 
بيــش از ٣٠٠ ,يلوگــرم را مهار ,ند، به طــال� او در باز� ها� 
پارالمپيــ( ٢٠١٦ ر'ــو با ر,ورد ٣١٠ ,يلوگرم اشــاره شــده 
است. در ادامه گزارش ســا'ت tokyo٢٠٢٠ به چگونگ0 آغاز 
دوران حضــور ســيامند در پاراوزنه بــردار� و ,ســب عناو'ــن و 
قهرمان0 ها� متعدد در سطح آســيا، جهان و پارالمپي( اشاره 
شــده و از او بــه عنــوان '%ــ0 از فعاليت ها� ,مپيــن باز� ها� 
٢٠٢٠ تو,يــو با برجســته ,ــردن و معرف0 ورزشــ%اران بزرگ 
پارالمپي%0 در ,نار نمادها� باز� ها� ٢٠٢٠ نام برده شده.

تسویه بدهی ۶٣٠ ميليونی فدراسيون کشتی با داوران
بــا پيگير� ,ميســيون داوران و در ادامه پرداخــت معوقات داوران 
,شت0 نهمين و آخر'ن مرحله حق الزحمه داوران ,شت0، پرداخت 
شــد. بر ا'ن اساس فدراسيون ,شــت0 در مجموع بده0 مربوط به 
حق الزحمــه ١٩١ داور ,ــه نزد'( به ٦٣٠ ميليــون تومان بود را 
به آن ها پرداخت ,رد و نســبت به تســو'ه ,امل بده0 ها� خود به 

داوران ,شت0 ,ه از ١٠ سال گذشته بجا مانده بود، اقدام نمود. 

اوجاقی نایب رئيس فدراسيون ووشو شد
پــس از گذشــت ٦ روز از انتخــاب اميــر صد'قــ0 به عنــوان رئيس 
فدراســيون ووشــو، او حســين اوجاق0 را با صدور ح%م0 به عنوان 
سرپرست نا'ب رئيس0 فدراسيون منصوب ,رد. اوجاق0 ط0 چند 

سال  گذشته سرمرب0 تيم مل0 ساندا� ا'ران بوده  است.

بازگشت پرتابگر دیسک ایران از بالروس به تهران
حسين رســول0 پرتابگر د'ســ( ا'ران ,ه برا� اردو� آماده ساز� 
به همراه بهنام شــير� عازم ,شور بالروس شده بود، بعد از مدت ها 
تاخير صبح د'روز به ,شــور بازگشــت. پيش از ا'ن بهنام شير� در 
تار'خ ١١خرداد ٩٩ با اولين پرواز بعد از دوران شيوع و'روس ,رونا 
به ,شــور بازگشت اما رسول0 اعالم ,رد به دليل انجام امور مربوط 
بــه ازدواج در بــالروس، فعال شــرا'ط بازگشــت به ,شــور را ندارد. 
همين مسئله هم باعث ا'جاد شائبه پناهندگ0 رسول0 در بالروس 

شد اما بازگشت او به ا'ران را با'د خاتمه تمام ا'ن شا'عات دانست.

سوژه

اخبار

پيش بينی برگزارى یا لغو المپيک کار سختی است

سرپرســت ,اروان اعزامــ0 ا'ران به المپيــ( ٢٠٢٠ از 
اعــالم آمادگــ0 ميزبــان بــرا� برگــزار� رقابت ها خبر 
م0 دهد. نصــرا... ســجاد� ,ه پيش بين0 برگــزار� 'ا 
لغو المپي( را ,ار ســخت0 م0 دانــد در ا'ن خصوص به 
گفته هــا� وز'ر المپي( ژاپن اســتناد م0 ,نــد. چرا,ه 
به گفتــه او اخيرا ســي%و  هاشــيموتو خبرداده ,ــه ژاپن 
حتــ0 ا'ن آمادگ0 را دارد ,ه در پا'ان ســال ٢٠٢١ هم 
المپي( را برگزار ,ند. با ا'ن حال سجاد� در گفت وگو 
با خراســان تا,يــد ,رد به عقيــده او اگر تا پا'ــان آذرماه 
امسال مسابقات ,سب ســهميه المپي( برگزار نشود، 
آن وقت اســت ,ه ,ميته بين المللــ0 المپي( با'د برا� 

برگزار� 'ا لغو رقابت ها ف%ر� اساس0 ,ند. 
 حضور مربيان بدنساز� و روانشناسان در فاز دوم 

�مپ مجاز� 
تمر'نــات ,مــپ مجــاز� المپيــ( ٢٠٢٠ درحالــ0 از 
٢٦ خــرداد آغــاز شــده ,ــه سرپرســت ,اروان اعزام0 
ا'ــران بــه ا'ــن رقابت هــا در ارز'ابــ0 از عمل%ــرد ,مپ 
تمر'نــات مجاز� المپيــ( ٢٠٢٠ م0 گو'ــد: «با توجه 
به شــيوع و'روس ,وو'د ١٩ در جهــان و از آن جا ,ه ا'ن 
و'ــروس فعــال در تمام دنيا مهمــان ناخوانده اســت، در 
,ميتــه مل0 المپي( به ا'ن ف%ر افتاد'ــم ,ه ارتباط مان 
را بــا ورزشــ%اران المپي%ــ0 و 'ــا آن ها'0 ,ه در شــرف 
,ســب ســهميه هســتند، حفظ ,نيــم. درحــال حاضر 
٥٢ ورزشــ%ار دار'م ,ه موفق به ,سب سهميه المپي( 
شــده اند و حــدس م0 زد'م ,ــه همين حدود ورزشــ%ار 
هم آمادگ0 ,سب سهميه داشــتند اما ,وو'د ١٩ آمد و 
,ارها را متوقp ,رد. به همين خاطر به ا'ن ف%ر افتاد'م 
,ه برا� حفــظ ارتباط مان با ورزشــ%اران، ,ار را از '( 
اقدام ورزش0 ,ه به صورت تمر'منات آمادگ0 جسمان0 
بود، شروع ,نيم. ا'ن اقدام در ابتدا به ا'ن خاطر بود ,ه 
بچه ها بدانند ,ه ما به ف%رشان هستيم. به همين خاطر 
'( بسته متش%ل از وسا'ل ورزش0 تهيه شد و از طر'ق 
فدراسيون ها� مربوطه برا'شان ارسال ,رد'م. متعاقب 
آن هفته ٢ روز (روزها� '( شــنبه و سه شــنبه) به مدت 
حداقل '( ســاعت ,ــه بعضا بيشــتر هم شــده، برنامه 
تمر'نــ0 در ,مــپ مجــاز� با حضــور مربيــان آمادگ0 
جسمان0 ,ه در آ,ادم0 مل0 المپي( 'ا خارج از آن فعال 
بودند، برگزار شــد. فاز دوم ا'ن ,مــپ با حضور مربيان 
بدنساز ت( ت( رشــته ها� ورزش0 برگزار خواهد شد. 
قصد دار'ــم فعال تا آخر شــهر'ور ماه ا'ن ,مــپ را ادامه 
دهيم و پس از آن بررســ0 خواهيم ,رد ,ه شــيوه ادامه 
ا'ــن ,مپ چگونه باشــد. ضمن ا'ن ,ــه از تيرماه به بعد 

اندu اندu مشاوران آ,ادم0 در زمينه ها� روانشاس0، 
تغذ'ه و حت0 فعاليت ها� فرهنگ0 به برنامه ها� ,مپ 
اضافه خواهند شــد. شــا'د به جا'0 برسيم ,ه جلسات 
بيشــتر� در هفته با بچه ها� ورزشــ%ار ارتباط داشــته 
باشــيم. هدف اصل0 مان هم ا'ن است ,ه بچه ها بدانند 

ما به ف%رشان هستيم.»
 اصــرار� به برگــزار� تمر#ن حضــور� المپين ها 

ندار#م
او در وا,نــش بــه ا'ن ,ــه چــه تصميماتــ0 در خصــوص 
تمر'ن المپين ها در آ,ادم0 مل0 المپي( گرفته شــده، 
م0 گو'د: «آن چه مســلم است ا'ن ,ه ما به عنوان ,ميته 
مل0 و آ,ادم0 مل0 المپي(، آمادگ0 برگزار� تمر'نات 
حضور� المپين ها در آ,ادمــ0 را دار'م و همه ام%انات 
هــم مهياســت و پروت%ل ها هم رعا'ت م0 شــود. اما ا'ن 
اتفاق منوط به صدور مجوز از ســو� ســتاد مل0 مبارزه 
با ,رونــا در ورزش اســت ,ه البته بــرا� فعاليت برخ0 
رشــته ها ا'ــن مجوزها صــادر شــده. هرچند مــا ا'ن جا 
ام%انات تخصص0 مهارت0 را ,متر دار'م و فدراسيون ها 
خودشــان از ا'ن نظر ام%انات بيشــتر� دارند. اما برا� 
بعض0 از رشته ها اصال اجازه فعاليت و تمر'ن هنوز صادر 
نشــده. در حال حاضر اجازه برگزار� مسابقات فوتبال 
آن هــم بدون تماشــاگر صادر شــده. در ,ل دنيا هم ا'ن 
رشــته با رعا'ت '%سر� پروت%ل ها� بهداشت0 فعاليت 
خــود را شــروع ,ــرده.» او م0 گو'ــد: «به هر صــورت ما 
آمادگ0 برگزار� تمر'نات المپين ها را دار'م اما منتظر 
صدور مجوز از ســو� ســتاد ,رونا هســتيم. متاســفانه 
اخيرا در برخ0 شهرها از جمله خود تهران و'روس ,رونا 

بيشتر مشاهده شده و ما با'د مراقبت ها را بيشتر ,نيم. 
در درجه اول ســالمت0 ورزشــ%اران و مربيــان برا'مان 
مهم اســت چون ا'ن ها ســرما'ه ها� ورزش ما هستند و 
ما اصرار� ندار'م ,ــه به صورت حضور� تمر'ن ,نند. 
ضمن ا'ن ,ــه آن ها به صورت انفــراد� تمر'نات خاص 
خود را داشته اند اما ارتباط ما با آن ها تا پا'ان شهر'ور به 

صورت مجاز� ادامه خواهد داشت.» 
 حما#ت ماد� و معنو� IOC از تمر#نات مجاز�

اما ا'ن ,ه شــرا'ط در ,شــورها� د'گــر و بخصوص 
ژاپــن به عنوان ميزبــان باز� هــا� المپي( ٢٠٢٠ 
چگونه اســت، ســوال0 اســت ,ه ســجاد� در پاسخ 
بــه آن م0 گو'ــد: «م0 دانيد ,ــه ,ميتــه بين الملل0 
المپي( به دنبال برنامه ها� تمر'ن0 مجاز� است و 
حت0 اخيرا دستورالعمل0 را به ,شورها ارسال ,رد 
و خواست اگر ,شــور� برنامه تمر'ن0 خاص0 برا� 
ورزشــ%اران در دوران ,رونا تهيه ,ــرده عنوان ,ند 
تــا مــورد حما'ت مــاد� و معنو� IOC قــرار بگيرد. 
در ا'ــن خصوص ما جزو اولين ,شــورها'0 هســتيم 
,ــه از چند مــاه قبــل از اعــالم IOC مطالعــه، طرح 
و برنامه ر'ــز� درخصــوص برگزار� ,مــپ مجاز� 
تمر'ن0 را آغاز ,رده بود'م. هفته آ'نده هم طرح مان 
را بــرا� IOC ارســال خواهيــم ,رد. ضمــن ا'ن ,ه 
فيلم ها� تمر'ن0 ا'ن ,مپ را به صورت ,وتاه برا� 
,ميته بين الملل0 المپي( ارسال ,رد'م و آن ها هم 
اســتقبال ,ردند. به ســا'ر ,شــورها� د'گــر هم ,ه 
هنوز دســت به ا'ن اقدام نزده انــد، توصيه م0 ,نيم 

انجام دهند.» 

�ميته برگزار� پيام داد المپي/ برگزار م. شود 
او درباره تمهيدات ژاپن0 ها در دوران ,رونا هم م0 گو'د: 
«,ميته برگزار� مسابقات هميشــه ارتباط خود را با ما 
داشــتند. اخيرا هم ارتباط مســتقيم0 با مسئوالن ا'ن 
,ميته از طر'ق مجاز� داشــتيم. در واقع  آن ها ط0 ا'ن 
گفت وگو� مجاز� م0 خواستند پيام بدهند ,ه المپي( 
را برگزار م0 ,نند. ضمن ا'ن ,ه از ما خواســتند ,ه اگر 
,وو'د ١٩ باعث شــده مشــ%ل0 بــرا� ورزشــ%اران در 
زمينه ها� مختلp ا'جاد شود، با آن ها در ميان بگذار'م 
تا برا� حل آن ,م( ,نند. اما مهم تر'ن هدفشــان ا'ن 

بود ,ه بگو'ند المپي( برگزار م0 شود.» 
 در چه شرا#ط. درصد برگزار� المپي/ پا#ين 

م. آ#د؟
وقت0 به ســجاد� م0 گو'يم پس ورزش%اران نگران لغو 
شــدن المپي( نباشــند، ا'ن طور پاســخ م0 دهد: «با'د 
ببينيم در آ'نده چه پيش م0 آ'د. در حال حاضر نزد'( 
به ٥٣درصد از مســابقات ,سب ســهميه برگزار نشده. 
ا'ن درحال0 است ,ه برگزار� هر ,دام از ا'ن مسابقات 
زمان خاص خودش را داشــته. خــب اگر زمان برگزار� 
ا'ن مســابقات مدام محدودتر شــود و مثال به آبان ماه 'ا 
آذر  ماه برسيم اما هنوز مســابقات ,سب سهميه برگزار 
نشده باشد، درصد برگزار� المپي( هم پا'ين تر م0 آ'د. 
اگر به پا'ان سال برسيم و هنوز مسابقات ,سب سهميه 
المپي( برگزار نشده باشد، آن وقت است ,ه به نظر من 

IOC با'د ف%رها'0 برا� مسابقات ب%نند.»
 دارندگان بيشــتر#ن ســهميه المپيــ/ در صدر 

جدول �رونا هستند
برخ0 ,شــورها بعــد از ا'ن ,ه ميزبان المپي( م0 شــوند 
وز'ر� بــا عنوان وز'ــر المپي( بــرا� برگــزار� رو'دادها 
در ,ابينــه تعيين م0 ,ننــد تا ,ارها را بيشــتر دنبال ,ند. 
ســجاد� با اشــاره به ا'ن موضوع از خبر� ,ــه اخيرا وز'ر 
المپيــ( ژاپن اعالم ,ــرده، صحبت م0 ,نــد: «اخير وز'ر 
المپي( ژاپن اعالم ,رده بود ,ه ما آمادگ0 آن را دار'م ,ه 
حت0 در پا'ان ســال ٢٠٢١ هم المپي( را برگزار ,نيم.» 
سرپرست ,اروان المپي( ا'ران ادامه م0 دهد: «تا آن موقع 
ما هم اميدوار'م ,ه وضعيت ,شــورها به لحاظ ,وو'د ١٩ 
به شرا'ط عاد� برســد و بتوانند در المپي( شر,ت ,نند 
ولــ0 م0 دانيد ,ه در حال حاضر درگير� ,شــورها با ا'ن 
و'روس ز'اد است و اتفاقا ,شورها'0 ,ه هميشه بيشتر'ن 
سهميه المپي( را دارند در صدر جدول بيشتر'ن درگير� 
با ,رونا هستند. بنابرا'ن پيش بين0 ا'ن ,ه المپي( برگزار 
م0 شود 'ا نه، بسيار سخت است. با'د زمان به جلوتر برود 

تا ببينيم المپي( برگزار خواهد شد 'ا نه.»

سجادى: ژاپن مدعی است امکان برگزارى المپيک تا پایان سال  ٢٠٢١ را هم دارد!
سارا اصالنى

 بعــد از نتا'ــج فوق العاده شــاهين با ميشــو 
ســرمرب0 ,روات بوشــهر� ها، شيوع ,رونا 
باعــث شــد تــا ,رســتيچو'چ قيد بازگشــت 
دوباره به بوشــهر را بزند و آن ها را به بحران 
بفرســتد؛ هرچند ,ه مد'ران ا'ن باشــگاه، 
همــه تــالش خــود را ,ردنــد تــا بتواننــد او 
بازگرداننــد اما ميشــو به دال'ــل مختلp از 
ســفر به ا'ران پرهيز ,رد تا دوباره شــاهين 
انتخــاب جانشــين در  بحــران شــود.  وارد 
ا'ن شــرا'ط رقابت ها، وظيفه سنگين0 بود 
,ه ســرانجام با انتخــاب مهــرداد ,ر'ميان 

دســتيار اول ميشــو و عبدا... و'ســ0 انجام 
تجربــه  دوميــن  در  ,ر'ميــان  پذ'رفــت. 
ســرمربيگر� اش تيمــش را برابر ذوب آهن 
ارنج ,رده  و اميدوار بود تا بتواند به طلســم 
٣ بــاز� بدون پيــروز� شــاهين پا'ان دهد 
اما در بوشــهر، شــاگردان ,ر'ميــان تحقير 
شــدند و ش%ســت0 ٥ گله را تحمــل ,ردند؛ 
ن%تــه جالب ا'نجاســت ,ه ش%ســت ٥ گله 
شاهين0 ها، ســومين تجربه ش%ست ٥ گله 
آن هــا در ليــگ نوزدهم بــود و باعث شــد تا 
هم قعرنشــين جدول بمانند و هــم بدتر'ن 

,ننــد.  خــود  آن  از  را  ليــگ  دفاعــ0  خــط 
٢ ش%ســت قبلــ0 ٥ گلــه شــاهين0 ها، در 
نيم فصل نخســت و برابر تيم ها� ســپاهان 
و پرســپوليس بــود؛ با تحمل ا'ن ش%ســت، 
شــاهين در انتهــا� جــدول ماندنــ0 شــد 
باقــ0 مانــد. آن هــا ٦  و در رده شــانزدهم 
د'دار حســاس د'گر پيش رو� خــود دارند 
,ه ســرمرب0 جوان آن هــا اميدوار اســت تا 
بتواند در نخستين تجربه سرمربيگر� اش، 
شــاهين را در ليگ حفظ ,نــد، هرچند ,ه 

بيشتر ا'ن اتفاق نياز به '( معجزه دارد!

 هت تریک عجيب شاهينی ها 

واکنش پيروانی به رختکن به هم ریخته پرسپوليس: عذرخواهی می کنيم
 جمعه شب تصاو'ر� از رخت%ن پرسپوليس پس از باز� مقابل ماشين ساز� منتشر شد و بازتاب ز'اد� 
هم داشت. طبق اعالم رسانه رسم0 باشگاه پرسپوليس، افشين پيروان0 در خصوص انتشار تصاو'ر� 
از رخت%ن پرسپوليس بعد از باز� با ماشين ساز� در رسانه ها گفت: «به هيچ عنوان قصد توجيه ندارم. 
شــا'د برخ0 به ا'ن مســائل اهميت ندهند و اظهارنظر ن%نند، اما ما وظيفه خود م0 دانيم قبل از هر 
اظهارنظر� بگو'يم اگر قصور� بوده عذرخواه0 ما را بپذ'ر'د. در وهله دوم با'د بگو'م حقيقتا ما برا� 
رسيدن به پرواز عجله داشتيم و شا'د ا'ن موضوع باعث جمع نشدن برخ0 وسائل در رخت%ن بوده. در 
هر صورت ما پرسپوليس هستيم و با'د در همه مسائل و زمينه ها برتر و بهتر'ن باشيم. ا'ن ,ه رخت%ن 
را تميز تحو'ل دهيم، اقدام0 اســت ,ه به واســطه ز'رذره بين بودن تيم بزرگ پرســپوليس م0 تواند 

نوع0 فرهنگ ساز� باشد. بازهم تا,يد م0 ,نم اگر قصور� بوده عذر ما را بپذ'ر'د.»
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آميا سقوط کرد، قدوس ماندنی شد
د�وان عال� فرانسه روز جمعه پرونده ش�ا�ت دوباره آميا برا� 
جلوگير� ســقوط از لوشــامپيونا را نپذ�رفت و ا�ن تيم فصل 
آ�نده با�د در ليگ دسته دوم باز� 2ند. ا�ن تصميم چند روز 
پس از انتشار تقو�م رسم� رقابت ها� فصل آ�نده لوشامپيونا 
 courrier-picard اتخاذ شــد. با ا�ن حال با اعالم روزنامــه
فرانسه، با وجود سقوط آميا به ليگ دسته دوم، سامان قدوس 
فصل آ�نده نيــز برا� ا�ن تيم باز� خواهــد 2رد. ا�ن باز��ن 

ا�ران� تا سال ٢٠٢٣ ميالد� با آميا قرارداد دارد.
نشست مشترک اسکوچيچ با مجيدى

طبــق اعــالم ســا�ت رســم� فدراســيون فوتبــال، در ادامــه 
برگزار� نشست ها� مشترJ ميان سرمربيان ليگ برتر� و 
2ادر فن� تيم مل� بزرگساالن در راستا� هم افزا�� و تبادل 
نظرات فن� ميان ســرمرب� تيم مل� با سرمربيان باشگاه ها، 
 �د�روز نشست مشترJ دراگان اس�وچيچ، سرمرب� تيم مل

فوتبال با 2ادر فن� تيم استقالل برگزار شد.

چرا مجيدى به کنفرانس خبرى نرفت؟
 �سرمرب� استقالل تشخيص داد به 2نفرانس مطبوعات
قبــل از باز� بــا ترا2تــور نــرود و دســتيارش را به جا� 
خود بفرســتد 2ــه ا�ــن 2ار او دال�ل خاص� داشــت. در 
2نفرانس خبر� قبل از باز� اســتقالل مقابل ترا2تور، 
ا�ــن احتمال وجود داشــت 2ه فرهاد مجيــد� به خاطر 
تحت فشــار بــودن و تعداد بــاال� 2رونا�� هــا� تيمش 
در 2نفرانــس مطبوعات� حرف ها�� بزند 2ه اســتقالل 
وارد حاشيه شــود. به همين دليل تصميم گرفت به ا�ن 
2نفرانــس نــرود و دســتيارش را به جا� خود به ســالن 

نشست ها� خبر� سازمان ليگ بفرستد.

استقالل – پرسپوليس؛ سی وسومين دربی دنيا 
و دوم آسيا 

معتبــر  مجلــه  از  نقــل  بــه   sport bible ســا�ت 
FourFourTwo در گزارشــ� مفصــل بــه ٥٠ دربــ� �ــا 
همان شــهرآورد پراهميت فوتبال دنيــا پرداخت 2ه مثل 
هميشــه در ا�ــن رده بند� د�دار ســنت� ٢ تيــم محبوب 
پا�تخت �عن� اســتقالل و پرســپوليس هم در ا�ن جدول 
جا�گاه خودش را دارد. بر ا�ن اســاس درب� تهران بين ٢ 
تيم استقالل و پرسپوليس در رده ٣٣ است و جا�گاه خود 
در رده نخست حساس تر�ن د�دار باشگاه� در آسيا را از 
دست داده چرا2ه د�دار بنگال شرق� و موهان هند از نظر 

2ارشناس ها حساس تر�ن د�دار باشگاه� در آسياست.

حضــور نيافتــن احمــد ســعادتمند در باشــگاه اســتقالل شــا�عات� را درباره 
مشــ�وJ بودن وضعيت جســمان� او برا� ابتــال به 2رونا را مطــرح 2رد. در 
ا�ن خصوص گفته م� شــد مد�رعامل باشــگاه اســتقالل در تست ها� اوليه 
مشــ�وJ به 2رونا بوده و به همين خاطــر ترجيح داده در محل 2ارش حاضر 
 �نشــود تا جواب آزما�ش ها� دقيق پزشــ�� اش برسد. ا�ن شــا�عه اما خيل
زود توســط اطرافيان ســعادتمند ت�ذ�ب شد. مد�رعامل اســتقالل به دليل 
داشــتن جلســه ا� خارج از باشــگاه اســتقالل، د�روز به محل 2ارش نرفت و 
مشخص شد 2ه شا�عات درباره ابتال� و� به 2رونا صحت ندارد. سعادتمند 
طبق برنامه قرار بود به ورزشــگاه آزاد� برود و به تماشــا� د�دار اســتقالل و 

ترا2تور بنشيند.

مهد� طارم� در آخر�ن د�دار ر�وآوه مقابل پورتيموننزه �n پنالت� به دست 
آورد و آن را بــه گل تبد�ــل 2رد. گزارشــگر تلو�ز�ون پرتغــال در هنگام پخش 
ها� ال�ــت ا�ــن مســابقه، زمان� 2ه به گل طارم� رســيد، بــه او لقب مظنون 
 �هميشــگ� داد. او در توضيــح ا�ن لقب ا�نچنين گفت 2ه مظنون هميشــگ
 �به معنا� ا�ن اســت 2ه هميشــه از طارم� انتظار م� رود برا� ر�و آوه گلزن
2ند. با ا�ن پيروز� ٣ امتياز با ارزش برا� سفيد و سبزپوشان ر�وآوه به دست 
آمد 2ه البته با�د ا�ن ن�ته را متذ2ر شــد �اران طارم� در راه رســيدن به ا�ن 
پيروز� ســخت� ز�اد� 2شيدند و گل دوم آن ها با ضربه 2رنر 2ات دار فيليپه 
آگوســتو در دقيقه ٩١ به دســت آمد. با ا�ن پيروز� تيم ر�وآوه اوضاع بهتر� 

در جدول پيدا 2رد و به رده پنجم ليگ برتر پرتغال رسيد. 

مهد� طارم�؛ مظنون هميشگ�!ت�ذ�ب شا�عه ابتال� مد�رعامل استقالل به �رونا

بازیکن ایرانی و کرونایی شارلوا بازى 
کرد 

در حالــ� 2ــه رقابت ها� ژوپيرليــگ به دليل 
شــيوع و�ــروس 2رونــا در بلژ�n بــا اعالم تيم 
قهرمــان و بــدون تغييــر در جا�ــگاه جدول� و 
ســهميه ها� تيم ها نيمه تمام ماند، باشگاه ها 
در حال انجام د�دارها� تدار2ات� برا� فصل 
آ�نده هستند. شارلوا 2ه به دليل اتمام دوران 
حضور قرض� 2اوه رضا�� در ا�ن تيم، ا2نون 
٢ باز��ــن ا�ران� را در اختيــار دارد، عصر روز 
 nجمعه در د�دار� دوســتانه مقابــل 2ورتر�
 n�-n� قــرار گرفــت 2ــه ٢ تيم بــه تســاو�
رضا�ــت دادنــد. �ونــس دلف�، د�گــر باز��ن 
ا�رانــ� شــارلوا نيز 2ــه چند� پيــش مبتال به 
2رونا شــده و در قرنطينه بسر م� برد، در نيمه 
دوم د�دار دوســتانه تيمــش برابر 2ورتر�n به 

عنوان باز��ن تعو�ض� ميدان رفت.

یزدانی به کرونا مبتال شد
با اعالم پزشn باشــگاه استقالل �n باز��ن 
د�گــر اســتقالل هم بــه و�ــروس 2رونــا مبتال 
 �شد. 2اوه ستوده در گفت وگو با رسانه رسم
باشگاه استقالل در خصوص وضعيت سياوش 
�زدانــ� گفت: «ا�ــن باز��ن روز پنج شــنبه به 
دليل احســاس درد در اواخر تمر�ــن از زمين 
خارج شــد. بعد از ام آر آ�، آســيب د�دگ� ا�ن 
باز��ــن مشــهود نبــود ولــ� بعــد از معا�نــات 
متوجه اسپاســم عضالت ا�ن باز��ن شد�م.» 
و� افزود: «در ادامه ا�ن باز��ن دچار تب و لرز 
شــد 2ه به همين دليل از او تست 2رونا گرفته 
شــد و مشــخص شــد ا�ن مدافع تيم استقالل 

متاسفانه مبتال به 2رونا شده است.»

علی دایی پشت خط آقازاده هاى ورزش!
اصالح اساسنامه هم به �ار آقا� گل جهان نيامد 

بحــث  اگرچــه  روزهــا  ا�ــن 
فوتبال  فدراسيون  اساسنامه 
مثل روزها� اول 2ه نقا�ص آن مطرح شد 
و ا�راداتــ� 2ه فيفا گرفت و منجر به تهد�د 
تعليــق فوتبال ا�ران شــد، داغ نيســت اما 
تالش برا� اصالح آن بر اساس معيارها� 
فدراســيون جهانــ� فوتبــال ادامــه دارد. 
� از موارد 2ه در اصالح اوليه اساسنامه ��
لحاظ شــد ام�ان حضور باز��نان با بيش 
از ١٠٠ بــاز� ملــ� در انتخابــات مجمــع 
فدراســيون فوتبال و احراز پســت ر�اســت 
بــود 2ــه تــا پيــش از ا�ــن محلــ� از اعراب 
 �نداشــت. ا�ــن بــدان معنا بــود 2ــه نفرات
چــون علــ� دا�ــ�، علــ� 2ر�مــ�، جــواد 
مهــد�  و   �حســين ســيدجالل  ن�ونــام، 
مهدو� 2يا در صــورت تما�ل م� توانند در 
انتخابات فدراســيون فوتبال شر2ت 2نند 
 �فوتبالــ  nــ� روزگار�  روز�  شــا�د  و 
ر�است مهمتر�ن فدراسيون ورزش� ا�ران 
را عهده دار شــود. ا�ن در شــرا�ط� بود 2ه 
 �اهالــ از  بســيار�  اخيــر  ســال ها�  در 
فوتبال نبود �n فرد ورزشــ� و فوتبال� در 
راس تشــ�يالت فوتبال را عامل نا2ام� و 
و  2رده انــد  عنــوان  ورزش  ا�ــن  پســرفت 
خواهــان حضــور چهره هــا� فوتبالــ� در 
ســاختمان مهم خيابان ســئول شــده اند. 
� از چهره هــا� خوش نام و �� nبدون شــ

بين الملل� فوتبال ا�ران عل� دا�� اســت 
2ه خيل� ها جا� او را نه تنها در تش�يالت 
فوتبــال ا�ران 2ه در 2نفدراســيون فوتبال 
آســيا خال� م� دانند. برخ� هــم به آقا� 
بــه خاطــر حضــور در عرصــه  گل جهــان 
مربيگر� و عــدم اســتفاده از توانا�� ها� 
ا�ــراد  و  خــرده  فوتبــال  در  مد�ر�تــ� اش 
گرفته انــد. امــا آ�ــا عــدم حضــور دا�� در 
قصــور  ا�ــران  فوتبــال   �اصلــ تشــ�يالت 
اوســت؟ البته شا�د تا پيش از اصالح اوليه 
اساسنامه ا�ن قصور متوجه نقص قوانين و 

اساســنامه بــود امــا حــاال 2ــه فيفــا مجوز 
حضور چهره ها� فوتبال� با شرا�ط خاص 
را در انتخابــات فدراســيون فوتبــال داده، 
هــم دا�� و هــم فوتبــال ا�ران با�ــد از ا�ن 
 �پتانســيل بــزرگ اســتفاده 2ننــد. امــا عل
 �دا�� مدت هاســت بنا به دال�ل نامشخص
از نيم�ت مربيگر� هم دور شــده �ا دور نگه 
 �داشــته شــده اســت. دا�ــ� بعــد از جدا�
2ارلوس 2ــ� روش تا �n قدم� نيم�ت تيم 
ملــ� هم پيــش رفت امــا به دال�لــ� عجيب 
نامش از گز�نه ها� سرمربيگر� ا�ران 2نار 

رفــت. او تــا هدا�ت چند تيم باشــگاه� هم 
پيــش رفــت 2ه آن ها هــم به نتيجه نرســيد. 
پس از طوالن� شــدن دور� دا�� از فوتبال 
شا�عات� در ا�ن باره مطرح شد از جمله آن�ه 
بازگشــت  مانــع  پــرده  پشــت  دســت ها� 
ســرمرب� ســابق تيم ملــ� و پرســپوليس به 
فوتبال اســت و وقت� بــرا� حضورش رو� 
قطعــا  م� 2ننــد   �مانع تراشــ نيم�ــت 
انتخابــات  در  او  حضــور  بــرا�  نم� تــوان 
فدراسيون فوتبال اميدوار بود. ا�ن شا�عات 
با وا2نش عل� دا�� همراه شد و او با تا2يد 
بر ا�ن 2ه «اميدوارم از ا�ن� هم 2ه هســت از 
فوتبال ا�ران دورتر شــوم. با�ــد خيل� وقت 
پيــش از فوتبال دور م� شــدم. آرامشــ� 2ه 
االن دارم را دوســت دارم و بــا چيز� عوض 
 n2نــم.» در مصاحبــه اخيــرش بــا �ــ  �نم
نشــر�ه ورزشــ� گفت: «تا وقتــ� آقازاده ها 
تصميم گيرنــده هســتند بازگشــت مــن بــه 
فوتبال مم�ن نيست!» ا�ن اولين بار نيست 
آقازاده هــا� حاضــر در ورزش و  2ــه اســم 
دخالت ها و تصميمات شــان مطرح م� شود 
و از قضــا هيچ وقت هم مشــخص نم� شــود 
ا�ــن افــراد چه 2ســان� هســتند امــا هرچه 
هســت فرد مســتقل� چــون علــ� دا�� هم 
مانــده؛  آن هــا  مخالفــت  و  تصميــم  پشــت 
چهــره ا� 2ه قرار بــود ســخنگو� فوتبال و 

ورزش ا�ران در جهان باشد! 
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