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 این قدر برای کنکوری ها تصمیم نگیرید .  •
دو ماه عقب افتادگی کافیه با این طرز تفکر 
فقط ما را خسته می کنید. بهداشت اگر رعایت 

شود هیچ مشکلی پیش نمیاد.
جوان های ما دربرابر دیدگان والدین به  •

فنا می روند وما پدرومادرها جز نگاه ودعا 
چیزی برایشان نداریم. فقط از خدا می خواهم 
فرزندان مسئوالنی که با پول بیت المال در 
ــا افتاده اند و خوش می  آغــوش آمریکا واروپ
گذرانند به روزی بیفتند که روزی صدبار 

آرزوی مرگ کنند.خدا از آن ها نگذرد.
 احمدی نژاد  سابقه ایستادن مقابل رهبری  •

را دارد و80 درصد در حوادث 88  مقصر است 
و باید قبل از 1400 فکری به حال آن کرد.

از بس از کرونا در آمریکا می گویند از شنیدن  •
اخبار بیزار شدم.  انگار در مملکت خودمان 
اصال بی مدیریتی نیست و مردم روز به روز 

بیشتر احساس آرامش می کنند.
شعار دولتمردان ما این است: بخر وسایل  •

ازشرق / بچه هات رو بفرست غرب!
دولـــت هــر کیلو گــنــدم را 2500 تومان  •

می خرد. هر کیلو گندم 300 تومان هزینه 
حاال  دارد.  سیلو  تا  حمل  کرایه  و  کمباین 
حساب کنید بقیه هزینه ها از اول سال تا حاال 
چقدر شده است؟ جناب آقای روحانی تجدید 
نظر بفرمایید و گرنه کشاورزان مثل سال های 
قبل با گندم خداحافظی می کنند وبه جای آن 

زیره سبز و زعفران می کارند.
شما در روزنامه تان نمی خواهید از بازار  •

آهن و میلگرد گزارش تهیه کنید؟ به خداقسم 
ــازار آشوب است و هیچ کسی جواب گو  درب

نیست. لطفا گزارشگر بفرستید.
 تــورم در کشور فقط ریشه در بی تدبیری  •

و بی لیاقتی مدیران دارد و بس ....تحریم 
و کرونا فقط بهانه اســت .چطور دو کشور 
همسایه افغانستان و عراق که مسائل بسیار 
ــد ایــن جــور تورمی  بدتری نسبت به ما دارن
ــا مسائل  ــران کــالن ب ــدی نــدارنــد؟ وقــتــی م
بهتر  ندارند  آشنایی  سیاستی  و  اقتصادی 

است در خانه بنشینند. کمر مردم شکست!

 این چه وضعشه؟ چرا بانک سپه، پول فروش  •
سهام عدالت مردم رو واریز نمی کنه؟ یک ماه 
پیش ثبت سفارش کردم و همزمان با من، یک 
نفر دیگه در بانک ملت این کار رو انجام داده 
بود. او 15 روز پیش پولش را گرفته ولی در  

بانک سپه همچنان چشم انتظاریم.
ــن مملکت زندگی  •  مگر مــســئــوالن تــو ای

نمی کنند؟ ما به نــان شب مان مانده ایم. 
چرا اجناس را کوپنی نمی کنید؟

 دست کارگران و خدمت گزاران بیمارستان  •
ها و مراکزدرمانی درد نکند. واقعا در خط 

مقدم کرونا هستند.
 فقط همین رو کم داشتیم که در این روزهای  •

کرونایی، قلب مون هم بشکنه و به این سندروم 
مبتال بشیم. کی تموم می شه این روزهای سخت؟

در ستون هشتگ روز 21تیر ماه در خصوص  •
مصاحبه احمدی نژاد فقط نظرات مخالفان رو 

نوشتید و هیچ نظر موافقی راجع به او نبود. 
شهرداری مشهد در بعضی از خیابان ها مثل  •

سی متری طالب مشهد وسط بولوار درختچه 
هایی کاشته است.  درختچه ها حاال بزرگ 
شده اند و نه راننده، عابر پیاده را می بیند  نه 
عابر پیاده ماشین ها را. تا حاال چند بار تصادف 
شده و چند نفر راهی بیمارستان شده اند. 

چندبار پیگیری کردم ولی خبری نشد.
یک غصه و ناراحتی در عکس چاپ شده  •

از نیمار دریا هست که حالم را گرفت. کاش 
مسئوالن ورزش، قدر این استعداد را بدانند.

 واحــد کوچک ۶0 متری داخــل کوچه  •
2متری که پارکینگ هم ندارد برای مادرم 
که یک نفر بیشتر هم نیست اجاره کردم به 
مبلغ 5 میلیون تومان رهن و 800 هزارتومان 
ــاره ولــی حــاال صاحبخانه می گوید 30  اج
تومان رهن و یک تومان اجاره! مانده ام چه 

کار کنم؟
 سال ۹۷ خودم رابیمه اختیاری کردم ماهی  •

300 هزار تومان ،امسال شده ۶40  هزار 
تومان آخه سالی چنددرصد افزایش؟ پس این 
نماینده ها چه کار می کنند؟ بااین افزایش تا 

چند سال دیگه می شه بیمه رد کرد؟

 این قدر برای استقالل ومجیدی حاشیه  •
درست نکنید. پاچه خواری تا کی خراسان؟!

 آقای رئیسی ازتون خواهش می کنم برای  •
پرداخت وام ما کارگران هتل که بیکار شدیم و 
توان پرداخت نداریم یک راه حلی پیدا کنید. 

واقعا درآمدی ندارم که بخوام قسط بدم.
هر چند وجــود تحریم ها مشکالتی برای  •

کشور و ملت به بار آورده اما حداقل یک حسن 
داشــت ، ایــن که مسئوالن را واداشـــت تا با 
وضع قوانینی از درآمدهای باد آورده مالیات 
دریافت کنند و ایران هم مانند دیگر کشورها 

از محل دریافت مالیات اداره شود.
ــازار بــورس سهام از هیچ قاعده و  •  وقتی ب

دستوری پیروی نمی کند و ارزش سهام از 
طریق انبوه نقدینگی و سفته بــازان تعیین 
می شود چطوردولت افراد را به سمت بورس 

هدایت می کند؟
به مدیری که برنامه ای را با سه، چهار میلیون  •

مخاطب تعطیل می کند چه مدالی بدهیم؟
ــد سهام عدالت مارا  •  هنوز بانک 30درص

نریخته و امروز و فردا می کنه حاال خبر آمده 
۶0درصد دیگه قراره آزاد بشه.

 دولــت به فرهنگیان گوشی بدهد تا وارد  •
2۷سال  شبکه های آموزشی شوند. بنده 
سابقه دارم گوشی ام نوکیا 1100است. پول 

ندارم که گوشی بخرم.
آخــه چــرا ایــن دولــت فکری بــرای ما که به  •

ماندیم  ــا  ج ــه  ــاران ی نــام  ثبت  از  هردلیلی 
نمی کند؟

ــدون  • رئــیــس ســازمــان سنجش مــجــدد ب
هماهنگی با وزارت بهداشت تاریخ آزمون 
اعالم کرده. دکترنمکی گفتند در فضای باز 

یا ورزشگاه امتحانات باید برگزار شود.
 باالخره تکلیف وامی که باید از بانک جهانی  •

می گرفتیم و آمریکا سنگ اندازی می کرد 
چه شد؟در مقابل این خالف آشکار آمریکا 
و زورگویی نتوانستید از حق و حقوق کشور 
دفاع کنید؟ لطفا با مردم روراست باشید.این 
مردم همیشه و در همه حال پشتیبان رهبر و 

کشور بوده اند و هستند.

الحاق در محاق؛چرا؟ 

طرح الحاق دوباره در محاق قرارگرفته است. قرار 
بود 11تیر الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
مطابق پروژه معامله قرن به رژیم صهیونیستی 
صورت بگیرد. براساس ایده به اصطالح صلح 
دولت ترامپ، صهیونیست ها مجوز این را داشتند 
تا 30 درصد از اراضی کرانه باختری و دره رود 
اردن را تحت سیطره خود بگیرند اما اجرای این 
طرح بازهم به تعویق افتاد. چرا نتانیاهو مجبور 
شده است طرحی را که شعار اصلی وی در سه 
انتخابات یک سال گذشته رژیم صهیونیستی 
بوده است به تعویق بیندازد؟پاسخ به این پرسش 
در سه سطح قابل ارزیــابــی اســت: 1- ویــروس 
کرونا، تشدید بحران هــای دولــت هــا، به ویژه 
افزایش بحران های رژیم های ظالم منطقه ای 
را شکل خواهد داد؛ چــرا که فقدان سرمایه 
اجتماعی در این کشورها، مواجهه با بحران هایی 
همچون کرونا را به علت غفلت از ظرفیت های 
درونی با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.کما 
این که جهش نرخ بیکاری در اسرائیل در ماه های 
اخیر از 3.4 درصد به 2۷ درصد و تظاهرات های 
گسترده علیه عملکرد نتانیاهو در کاهش تاثیر 
کرونا بر جنبه های اقتصادی نیز از موضوعاتی  
است که سبب شده درنهایت اجرای این طرح به 
تعویق بیفتد. وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی نیز 

دو روز پیش مقابله با کرونا را  اولویت اصلی کابینه 
رژیم صهیونیستی دانست و از خارج شدن طرح 
الحاق از دستور کار کابینه رژیم صهیونیستی خبر 
داد.این سخنان در کنار اظهارات بنی گانتز، وزیر 
جنگ و نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی، که 
پیشتر گفته بود: در حالی که اسرائیل با بحران 
ویــروس کرونا مواجه است موعد اجــرای طرح 
ــوری« نیست« نشان داد  الحاق،»مقدس« و »ف
که فعال مقامات این رژیم تصمیمی برای اجرای 
الحاق کرانه باختری ندارند. 2-مسئله نحوه  
الحاق کرانه باختری همچنان اصلی ترین موضوع 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  بین  اختالف 
رژیــم صهیونیستی و بنی گانتز، وزیــر جنگ و 
نخست وزیر آینده این رژیم است.تاکید اصلی 
گانتز بر ضرورت جلب رضایت پادشاهی اردن 
پیش از اجرای طرح الحاق از یک طرف و همچنین 
ــرای ایــن طــرح به عنوان بخشی از  تاکید بر اج
طرح صلح دولت ترامپ اساس این اختالف را 
می سازد. از سوی دیگر با توجه به رقابت بسیار 
نزدیک نتانیاهو و گانتز که هیچ کــدام قــادر به 
کسب اکثریت مطلق در سه دور انتخابات متوالی 
طی یک سال اخیر نشدند، این احتمال وجود 
دارد که باردیگر صهیونیست ها گرفتار دور باطلی 
از انتخابات های پارلمانی شوند که هیچ کس در 
آن اکثریت الزم را با توجه به تجربه یک سال اخیر 
به دست نخواهد آورد و در این صورت وارد شدن 
به دور باطلی از انتخابات های متوالی و بی نتیجه 
محتمل خواهد بــود که در ایــن شرایط الحاق 
کرانه باختری حداقل در کوتاه مدت را بسیار به 
سختی امکان پذیر کرده است، هر چند نباید از 
این نکته غفلت کرد که در اصل اشغالگری در 
کرانه باختری میان مقامات این رژیم اختالفی 
وجود ندارد.3-رژیم صهیونیستی در تمام مدت 

هفت دهه اشغال فلسطین، سیاست ایجاد تفرقه 
در میان فلسطینی ها را بخش اول اقــدام خود 
قرار داده است. ایجاد روند سازش و کشاندن 
بخشی از فلسطینی ها با فشارهایی که آن ها در 
عرصه فلسطین و منطقه در دهه 1۹80 ایجاد 
کردند، موجب به وجود آمدن شکافی عمیق بین 
فلسطینی ها شد و عماًل آن ها به دو دسته تقسیم 
شدند. پیروزی حماس در انتخابات سال 200۶ 
پارلمان فلسطین، مقاومت را به قدرت رساند و 
موجب شد قدرتی که آمریکایی ها می خواستند به 
سازشکاران فلسطینی بدهند در اختیار مقاومت 
قرار گیرد. این قدرت گیری با مانع تراشی هایی 
که با کمک صهیونیست ها و آمریکایی ها ایجاد 
شد به تشکیل دو دولت در کرانه باختری و نوار 
غزه ختم شد. حاال نشست ویدئو کنفرانس جبریل 
رجوب و صالح العاروری دو رهبر جنبش فتح و 
حماس به شدت صهیونیست ها را نگران کرده 
است. با توجه به قطع همکاری امنیتی حکومت 
خودگردان و رژیــم صهیونیستی طی ماه های 
ایجاد یک  بر  تأکید رهبران دو جنبش  اخیر، 
راه حل مشترک برای خروج از وضعیت کنونی 
نکته مثبتی برای آغاز همکاری و مقابله با طرح 
الحاق است. البته این همکاری در صورتی واقعی 
خواهد بود که دست حماس در کرانه باختری 
برای فعالیت نظامی علیه رژیم صهیونیستی باز 
شود. افزون بر این، نامه های اسماعیل هنیه به 
رهبر انقالب اسالمی و سید حسن نصرا... از 
دیگر سو نشان دهنده آمادگی گروه های مقاومت 
فلسطینی برای اقدام عملی علیه طرح الحاق 
با هماهنگی سایر اعضای محور مقاومت است؛ 
صهیونیستی  رژیــم  تردید  باعث  که  اقداماتی 
برای برداشتن گام نهایی دراجرای طرح الحاق 

شده است. 

ــای بی رحمی اش  25استان   کرونا در روزه
کشور را اکنون در شرایط ملتهب قــرار داده 
اســت. آن طور که سخنگوی وزارت بهداشت 
عصر دیــروز اعالم کرد 11 استان در وضعیت 
ــط هــشــدار  ــرای ــان نــیــز در ش ــت قــرمــز و 14 اس
هستند ضمن ایــن که در 24ســاعــت تا عصر 
سه شنبه 1۷۹ نفر بر اثر ابتال به این ویروس 

ــان باختند.  دکــتــر ســیــمــاســادات الری با  ج
ــن کــه اســتــان هــای ایــالم ،آذربــایــجــان  بیان ای
ــوی،  غــربــی  و شــرقــی، بوشهر، خــراســان رض
گلستان،  کرمانشاه،  کردستان،  خوزستان، 
مــازنــدران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار 
ــد، گــفــت: اســتــان هــای فـــارس، تــهــران،  ــ دارن
اردبــیــل، اصفهان، الــبــرز، خــراســان جنوبی، 

و  کهگیلویه  کــرمــان،  بلوچستان،  و  سیستان 
بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان 
ــد. ــرار دارن  شمالی هم در وضعیت هشدار ق
طی 24 ساعت، 12 استان به فهرست وضعیت 
هشدار و قرمز افـــزوده شــده اســـت.در همین 
شرایط ،معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد که 
اطالعات علمی موجود امروز نشان می دهد که 
حتی در صورت کشف واکسن، تاثیر ماسک در 
پیشگیری از بیماری کرونا به شرط این که حدود 
۹5 درصد مردم از آن استفاده کنند، می تواند از 

تاثیر واکسن موثرتر باشد. 

نخستین جلسه دادگاه اخالل ارزی ۶0 میلیون 
یــورویــی دیـــروز بــرگــزار  و طــی آن کیفرخواست 
هفت متهم حقیقی پرونده قرائت شد. بر اساس 
کیفرخواست،  و  دادســتــان  نماینده  توضیحات 
ماجرا از این قرار است که دو نفر با نام خانوادگی 
روحی نژاد واسکس اقدام به دریافت ۶0 میلیون 
یورو ارز با اسناد ساختگی  می کنند. اتهام رسمی 
افراد در این پرونده »مشارکت در اخالل در نظام 
ارزی به صورت عمده از طریق  قاچاق عمده ارز و 
فروش ۶0 میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و 
کسب منفعت از آن« است.به گزارش میزان، در 

این پرونده چهار نفر نیز که ترخیص کار هستند 
ــژاد کمک کردند که دیــروز  ــی ن به خــانــواده روح
کیفرخواست آن ها قرائت شــد. وهــاب نماینده 
دادستان در توصیف اتهام این افراد گفت: در سال 
۹5 که قیمت ارز در کشور دچار تالطم و نوسان 
می شود، خانواده روحی نژاد به این فکر می افتند که 
پروفرم جدید بسازند و وانمود کنند که می  خواهند 
از روسیه کاال به کشور وارد کنند درحالی که نیت و 
اقدام آن ها این گونه بود که می خواستند کاال هایی 
را که 11 سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان 
برده شده بود و آن ها توان ترخیص آن را نداشتند، به 

جای کاال های وارداتی جا بزنند. وی افزود: خانواده 
روحی نژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت 
ترخیص  کار  تا  می کنند  هماهنگ  کار  ترخیص 
کاال از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.
وهاب ادامه داد: پس از گرفتن اعتبارات ارزی الزم 
و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع 
هنگفت، زمینه ایجاد بدهی های بالوصول کالن 
ارزی به بانک ها را فراهم آوردند، زیرا تضامین گرفته 
شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتًا در قالب چک و 
سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات 

خود را نمی کردند.

گزارش یک رسانه هندی و اظهارات معاون وزیر راه کشورمان نشان داد: 

هند از پروژه خط آهن چابهار - زاهدان کنار گذاشته شد 
با گذشت یک هفته از آغاز عملیات اجرایی احداث 
خط آهن چابهار - زاهدان بدون حضور هندی ها 
در این پــروژه، یک رسانه هندی اعالم کرد: دولت 
ایران به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و 
آغاز پروژه، تصمیم گرفته است احداث این خط آهن 
ــارس، نشریه  ــزارش ف را خــودش انجام دهد.به گ
د هیندو، چهار سال پس از این که هند و ایران توافقی 
برای احداث خط آهن از بندر چابهار تا زاهدان هم 
راستا با مرز افغانستان امضا کردند، دولت ایران 
به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و آغاز 
پروژه، تصمیم گرفته است تا احداث این خط آهن 
را خــودش انجام دهد.به گــزارش ایرنا، اظهارات 
خیر ا... خادمی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در 
مراسم آغاز به کار این پروژه نشان داد که منابع مالی 
این طرح از محل فروش سهام، منابع اعتباری قانون 
بودجه، تسهیالت صندوق توسعه ملی و نیز منابع 

مالی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا تامین خواهد 
شد و نامی از هند در تامین مالی و اجرای این خط 
آهن دیده نشده است.به گزارش این رسانه، پروژه 
خط آهن میان شرکت راه آهن ایران و شرکت دولتی 
ساخت راه آهن هند که درباره آن گفت وگو شده بود، 
بخشی از تعهد هند به توافق سه جانبه میان هند، 
ایران و افغانستان برای احداث یک مسیر جایگزین به 
افغانستان و آسیای میانه بود.در جریان سفر نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند به تهران در خرداد سال ۹5، 

برای امضای توافق چابهار با  رئیس جمهور ایران 
و رئیس جمهور افغانستان، دو شرکت یادداشت 
تفاهمی با یکدیگر امضا کردند و شرکت دولتی 
ساخت راه آهن هند متعهد شد تا 1.۶ میلیارد دالر 

برای اجرای این پروژه فراهم کند.

اولین جلسه دادگاه سوء استفاده ارزی 60 میلیون یورویی برگزار شد 

ارز دولتی برای واردات کاالیی که 11سال قبل وارد شده بود! 

تاخت و تاز کرونا در 25 استان
طی 24 ساعت، 12 استان به فهرست وضعیت هشدار و قرمز افزوده شد

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com
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ــوروی سابق زبانه  بحران باردیگر در اقمار ش
کشیده است چنان که منطقه قره باغ واقع در 

مرز ارمنستان و آذربایجان، بار دیگر شاهد تبادل 
آتش بین دو کشور بــوده و هر یک از دو طرف، 

دیگری را به اقدامات تحریک آمیز متهم کرده اند.
این منطقه  شاهد نبرد نسبتًا سنگین میان ارتش 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان بــود. در این 
درگیری توپخانه ارتش ارمنستان نقاطی از خاک 
جمهوری آذربایجان را هدف قرار داد که منجر 
به کشته شدن  دو نظامی ارشــد آذربایجانی-
سرلشکر »پوالد گاشیموف« و سرهنگ »ایلگار 
میرزایف«- و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد. 
درپاسخ به ایــن حمالت ارتــش آذربایجان نیز 
ــرزی زیــر آتش  مواضع ارمنستان را در خط م
گرفت.این دو کشور حتی قبل از کسب استقالل 
از اتحاد جماهیر شوروی ، در سال ۱۹۸۸ نیز  
عرصه درگیری بر سر قره باغ بودند  و این درگیری 
ها با شدت کم و زیاد تا به امروز ادامه داشته است 
اما چیزی که نبرد دیروز را از بقیه متمایز می کند 
این است که نیروهای ارمنی این بار نه در خط 

آتش قره باغ بلکه در یکی از شهرهای شمالی 
گرجستان  به  نزدیک  و  آذربایجان  جمهوری 
شروع به حمله غافل گیرانه کرده اند که در نوع 
خود بی سابقه است. درگیری میان باکو و ایروان 
درباره منطقه قره باغ از فوریه ۱۹۸۸ و از زمانی 
که منطقه قره باغ جدایی خود را از آذربایجان 
اعالم کرد، آغاز شده است. طی درگیری های 
مسلحانه از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، آذربایجان 
کنترل منطقه قره باغ و هفت منطقه اطراف آن 
را از دست داد. در ماه می سال ۱۹۹۴ میالدی 
میان دوطرف مناقشه، رژیم آتش بس برقرار شد 
ولی میانجیگری بین المللی از سوی سازمان 
امنیت و همکاری اروپا )موسوم به مینسک( به 
ریاست مشترک روسیه، فرانسه و آمریکا برای 
حل مسالمت آمیز این مناقشه تا به حال نتیجه 

ای نداشته است.

آن سوی درگیری در قفقاز 

مناقشه قره باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
مناقشات  و  ــی  ارض اختالفات  از  یکی  همچنان 
سرزمینی و قومی طوالنی مدت در جهان است. 
وضعیت شکننده و بدون صلح - بدون جنگ ، تهدیدی 
جدی برای ثبات در منطقه قفقاز جنوبی و فراتر از آن 
محسوب می شود.در این میان با شیوع بیماری کرونا 
نه تنها درگیری های گاه و بیگاه و نقض آتش بس به 
حداقل رسیده بود بلکه ضرورت های کنترل بیماری 
توسط دو کشور موجب شکل گیری دور جدیدی از 
گفت و گوها و توافقاتی میان دو طرف درقالب گروه 
میانجی مینسک شده بود اما به یکباره درگیری 
نظامی مستقیم بین نیروهای ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان در منطقه مرزی روی داد که حکایت از 
تشدید دوباره درگیری ها در قفقاز داشت.تحلیل 
راهبردی این حرکت بر پایه دو اصل می تواند استوار 
باشد:۱- اوضاع داخلی کشور ارمنستان و آمادگی 
ــورش داخلی علیه مدیریت  ــرای ایجاد ش ــردم ب م
نادرست مقامات این کشور در قبال ویروس کرونا و 
ایجاد وضع جدید از سوی دولت این کشور برای جلب 
توجه به جبهه دیگر۲- این درگیری نیز می تواند ادامه 
رقابت های فزاینده ترکیه و روسیه باشد و  از آن جایی 
که آغاز کننده درگیری در خبرها طرف ارمنی اعالم 
شده است، می تواند با تحریک روسیه صورت گرفته 

باشد.درگیری هایی که البته به نفع منطقه نیست.

تحلیل روز

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

دستور الکاظمی برای تشکیل »شورای هماهنگی عراق و عربستان« 

سعودی خواهان سرمایه گذاری در عراق است؟ 
ــا سفر  »مصطفی الــکــاظــمــی« هــمــزمــان ب
تشکیل  ریاض،دستور  به  قریب الوقوعش 
مجدد شورای هماهنگی عراق-عربستان را 
صادر کرد. دفتر نخست وزیری عراق با صدور 
بیانیه ای در این باره اعالم کرد که این شورا 
به ریاست علی عبداالمیر عالوی وزیر دارایی 
عراق تشکیل می شود. در این بیانیه آمده که 
اعضای شورا را وزیران حمل و نقل، برنامه 
ــزی، نفت، کــشــاورزی، صنعت و معدن،  ری
ورزش و جوانان و آموزش عالی و مطالعات 
علمی تشکیل مــی دهــنــد. ایــن رویـــداد، 
این  به  پرداختن  ــرای  ب بهانه ای  می تواند 
پرسش باشد که اساسًا عربستان تا چه میزان 
تمایل به سرمایه گذاری در عــراق و بهبود 
وضعیت اقتصادی این کشور دارد؟عربستان 
با وجود روابط نه چندان دوستانه با صدام، 
یکی از ناراضیان حمله آمریکا به عــراق و 
ــود.  ســقــوط نــظــام ســیــاســی ایـــن کــشــور ب
ــراق امــا نشان  قدرت گیری شیعیان در ع
داد که نارضایتی ریــاض، چندان بی دلیل 
نبوده است. روابط نامناسب دوطرف تا سال 
۲0۱6 و افتتاح سفارت عربستان در بغداد 
ادامه یافت.در سال های اخیر و به ویژه پس از 
تشکیل شورای هماهنگی عربستان و عراق 
در سال ۲0۱7، همواره اخباری از گسترش 
روابط اقتصادی دو کشور و سرمایه گذاری 
ــازی عــراق  ــازس ســعــودی در پـــروژه هـــای ب
ــذاری در  ــه گ ــای ــرم ــت. س منتشر شـــده اسـ
کشاورزی  زمین  های  هکتار  میلیون  یک 
ــاه عــرعــر در  ــذرگ ــرح توسعه گ ــرای ط و اجـ
استان االنبار، سرمایه گذاری در احداث 
برق  صـــادرات  خورشیدی،  نیروگاه های 
ــران، احـــداث شهر  بــا یک چهارم قیمت ایـ
ــذاری ۳0 میلیارد  ــه گ ــای ــرم ورزشـــی و س
دالری، ازجمله طرح ها و وعده های ریاض 
به بغداد بــوده است.به نوشته اندیشکده 
تبیین،واقعیات میدانی اما با فهرست باال 
فاصله دارد. تقریبًا به جز بازسازی گذرگاه 
به  از وعده های عربستان  عرعر، هیچ  یک 
عراق به واقعیت نپیوسته و ریاض نیز چندان 
تمایلی به پیگیری آن ها نشان نداده است. 

البته ناپایداری وضعیت سیاسی و امنیتی 
در عراق و نفوذ ایران در این کشور، موانعی 
بوده اند. در مسیر نقش آفرینی عربستان 

عربستان به دالیلی ازجمله مسائل هویتی 
و مذهبی، خواهان بهبود وضعیت اقتصادی 
عراق و مشارکت فعال در طرح های بازسازی 
این کشور نیست و به همین دلیل، ریاض 
حداقل تا آینده میان مدت توانایی رقابت 
با نفوذ اقتصادی تهران و آنکارا در عراق را 
ندارد. اولویت عربستان تاکنون نقش آفرینی 
و  ــراق  ع تحوالت  در  فرهنگی-اجتماعی 
قبال  در  »سلبی«  نقش  ایــفــای  همچنین 
حضور ایران در این کشور بوده است.با همه 
این اوصــاف اما باید دید آیا نخست وزیری 
الکاظمی و حمایت واشنگتن از وی، ریاض 
ــرای نزدیکی بیشتر به بــغــداد، مجاب  را ب

می کند؟
»محمد عبدالسالم« سخنگوی انصارا... یمن با درج 
شعری از یک شاعر یمنی، دولت سعودی و سلمان 
را به انجام حمالت تالفی جویانه بیشتر تهدید 
کرد:مرگ حق توست ای سلمان، حق توست/ 
موشک ها به سوی تو می آیند در حالی که قابل 
رهگیری نیستند/ در هر لحظه و همواره برای تو خبر 
فوری می آورند/که موشک ها همچون آتش فشان 
از پایگاه های خود شلیک می شوند/خداوند قوی 
و قاهر عادل همواره با ماست/تا دولت سعودی و 
کسی را که رهبری اش می کند، به شکست بکشاند.

ــاو یــو اس اس بونهوم  اولــیــن تصویر  از داخــل ن
ریچاردکه در حال کج شدن است.با گذشت دو روز 
از آتش سوزی این ناو،آتش، دکل جلوی کشتی را 
ویران و به گفته مقامات نیروی دریایی آمریکا، در زیر 
کشتی جهنمی ایجاد کرده که حرارت آن به ۱000 
درجه فارنهایت )حدود ۵۳۸ درجه سانتی گراد( 
می رسد. اداره کنترل آلودگی هوای شهرستان 
سن دیه گو در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا در 
خصوص دود غلیظ برخاسته از کشتی که تا ۲۵ 
مایل آن طرف تر به مشام می رسد، برای سالمتی 

ساکنان منطقه هشدار داد.

 LA DEPECHE DUتیتر یک روزنامه فرانسوی
MIDI"ال دپش دو میدی":کووید ۱۹؛ماسک: 
آمــاده باشیم"،"در مقابل سهل انگاری فرانسوی 
ها، موضوع ماسک زدن اجباری در مکان های 
سرپوشیده می تواند در جلسه روز چهارشنبه شورای 
دفاع مطرح شود"،"تقریبا همه جای اروپا اپیدمی 
عالیم هشدار می دهد اما دادگستری اسپانیا حکم 
قرنطینه مجدد کاتالونیا را لغو کرد"،"ژان فرانسوا 
ماتئی رئیس آکادمی پزشکی فرانسه: بازگشت 

ماسک تصمیمی ضروری است".

2 فرمانده ارشد آذربایجان در حمله نیروهای ارمنستان کشته شدند 

قره باغ دوباره داغ 

پیشخوان بین الملل 

توییت روز 

نمای روز 

چین تولید جنگنده رادارگریز »جی ۲0 بی« را که از 
نوع نسل پنجم جنگنده ها محسوب می شود، پس 
از برطرف کردن همه مشکالت و نقایص آغاز کرده 
است.اگرچه این جنگنده هنوز دارای موتورهای 
ساخت روسیه است اما نوع کامال چینی آن تا 
یکی دو سال دیگر ساخته خواهد شد.به نوشته 
روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست«، این جنگنده 
رادارگریز  که در مراسمی با حضور  »جانگ یو شیا« 
معاون فرمانده کل قوای چین رسما وارد مرحله 
تولید انبوه شد،  دارای تجهیزات کنترلی بسیار 
پیشرفته است و یکی از مهم ترین دستاوردهای 
نظامی سال های اخیر چین محسوب می شود. 
چین در سال ۲0۱۸ میالدی جنگنده »جی ۱0 
سی«  خود را که مجهز به موتورهای دبلیو اس 
۱0 تایهانگ است، در نمایشگاه هوایی جوهای 
در جنوب این کشور به نمایش گذاشت که از 

جمله هواپیماهای پیشرفته ایــن کشور است.
مهندسان هوانوردی چین در حال ساخت و تولید 
هواپیماهای جی ۲0 با موتورهای مدل دبلیو اس 
۱۵ هستند اما هنوز به دالیل فنی از زمان بندی 
تعیین شده عقب تر هستند به همین دلیل پیش 
بینی شده است که نوع کامال چینی با موتورهای 
ساخت داخل تا دو سال دیگر تولید شود.پیش از 
این هدف چین این بود که تا پایان سال ۲0۱۹ 
بتواند ۵0 فروند از این جنگنده رادارگریز تولید 
کند اما چون مهندسان در زمینه ساخت موتور با 
مشکالتی روبه رو شدند، این برنامه به زمانی دیرتر 
موکول شده است.آمریکا در سال ۲0۱7 تصمیم 
گرفت بیش از ۱00 فروند جنگنده رادارگریز 
اف ۳۵  را در اختیار ژاپن و کره جنوبی قرار دهد، 
همان سال چین از به کارگیری اولین جنگنده 

جی ۲0 خبر داد.

چین تولید انبوه جنگنده نسل پنجم رادارگریز را آغاز کرد 

غرش »اژدهای زرد« در آسمان 
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            انتقادها به این مجوز

این مجوز  واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی داشته 
است. بسیاری آن را عجیب ارزیابی کرده اند. بسیاری از 
کارکرد این مجوز پرسیدند، برخی هم نوشته اند که امربه 
معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی و واجــب است و برای 
امر واجب که نیاز به مجوز نیست. البته در این میان بسیاری 
هم با دید طنز به ماجرا نگاه کرده اند. فردی به طنز نوشته 
است: »باالخره رائفی پور از یه جایی مدرک گرفت.« برخی 
هم با استناد به این مجوز رائفی پور را با شخصیت کارتونی 
»میتی کومان« مقایسه کرده اند. کاربر دیگری هم نوشته 
است: »این مجوز مطالبه گری، مدت اعتبار هم دارد! یعنی 
ستادی در این مملکت وجود دارد که از جیب ملت بیچاره 
ایران بودجه برمی دارد تا چنین کارهایی انجام دهد!«  کاربری 
هم نوشت: »یعنی برای امر به معروف کردن باید بریم مجوز 

بگیریم؟! الاقل واجباتمون رو با صدور مجوز حرام نکنید.«

            واکنش رائفی پور به انتقادات 

در واکنش به موج انتقادات، رائفی پور در توئیت دیگری نوشت: 
»بنده در تمام این سال ها مشغول امر به معروف و نهی از منکر 
مسئوالن بوده ام. اتفاق جدید ایجاد چتر حمایتی حقوقی برای 
صیانت از افشاگران فساد و آمران و ناهیان است. در ثانی برای 
بنده انتقال این پیام مهم بود که مبارزه با فساد صرفًا از جایگاه 

اپوزوسیون نیست و این اراده جدی خود نظام است.«

            توضیح دبیر ستاد امر به معروف درباره این مجوز

جلیل محبی بعد از واکنش های زیادی که به این مجوزنشان 
داده شد در توئیتر درباره این مجوز واکنش نشان داد. او در رشته 

توئیتی نوشت:
گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر یک تشکل است که  1
به علت سخت بودن مجوز سمن ها در وزارت کشور توسط 
ستاد امر به معروف طراحی شد تا افرادی که می خواهند تشکلی 
برای امر به معروف در حوزه های تخصصی داشته باشند، از این 

طریق فعالیت کنند.
2 این گروه ها در صورت نیاز در چارچوب های شرعی و قانونی 
آموزش می بینند و زمانی که به مشکل بر بخورند مطابق 

قانون حمایت می شوند.
3 مبنای قانونی این تشکل ها ماده ۱۶ قانون حمایت از آمرین 

به معروف است.
4 تاکنون ۴۰۰ گروه مجوزگرفته اند که بیشترین فراوانی 

برای امربه معروف محیط زیست است.
5 بندهای قانونی تشکل برای امر به معروف و نهی از منکر 
توسط مردم در قالب ngo به رسمیت شناخته شده و وظیفه 

ستاد در این زمینه شناسایی و حمایت از آن هاست.
او در گفت و گویی هم که با اعتماد داشته درباره موازی کاری 
دادن این مجوز با وزارت کشور گفته: »این موازی کاری است 
اما ما بارها و بارها دیده ایم که یک مقام مسئول حاکمیتی 
هنگام مواجهه با امر به معروف به فرد آمر می گوید »به تو 
چه!« ما برای آن که این مقام مسئول دیگر نتواند مقابل آمربه 
معروف چنین رفتاری داشته باشد، اقدام به اعطای مجوز به 
سمن ها می کنیم تا به نوعی از آنان حمایت کنیم.« محبی 
همچنین درباره تاریخچه صدور این مجوزها گفته: »ما از 
۱۵ مرداد ماه ۹۸ که آیت ا... صدیقی از اعطای مجوز امر به 
معروف به سمن ها گفتند تا امروز ۴۰۰ مجوز در حوزه های 

مختلف مثل محیط زیست صادر کرده ایم.«

جنایت با ماسک های بازیافتی و مجازات الیک کننده ها!
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مجازات الیک کننده ها در آلمان

به تازگی خبری در فضای مجازی دست به دست شد که در 
آن آمده حتی الیک کننده های توهین و تهدید در آلمان 
مجازات خواهند شد. بر اساس قوانین جدید در آلمان 
هر گونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم 
محسوب می شود و حتی الیک کنندگان چنین پست هایی 
نیز مجازات خواهند شد. هرچند نمایندگان حزب آلترناتیو 
آلمان این قوانین را مغایر با آزادی بیان اعالم کرده اند. با 
وجوداین، نمایندگان اتحادیه های مسیحی، قوانین جدید 
را مدافع آزادی بیان می دانند. به گفته آن ها، این قوانین 
باعث سرکوب عقاید کاربران اینترنت نمی شود، بلکه 
باهدف حمایت از آزادی بیان وضع شده است. کاربری 
نوشت: »اگه این قانون توی کشور ما اجرا بشه خیلی ها 
بیکار میشن و دیگه نمی تونن فحش بدن.« کاربر دیگری 
نوشت: »آخ آخ من چهار تا فحش الیک کردم یعنی االن اگه 

آلمان بودم مجازات می شدم.«
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تذکر درست خبرنگار به نماینده ها

یکی از مهم ترین نکاتی که برای مقابله با کرونا باید جدی 
گرفت رعایت فاصله اجتماعی در کنار ماسک زدن است. 
دیروز و بعد از جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با 
وزیر خارجه خبرنگار شبکه خبر در حال پرسیدن سواالتی 
درباره نتایج این جلسه از وزیر امور خارجه و نمایندگان 
بود که می بیند فاصله اجتماعی رعایت نشده به همین 
دلیل خبرنگار هنگام مصاحبه به نمایندگان تذکر می دهد 
که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. این اتفاق با 
استقبال از سوی کاربران همراه شد. کاربری نوشت: 
»امر به معروف و نهی از منکر واجبه و این خبرنگار بهترین 
کار رو کرد و به همه یاد داد که برای امر به معروف کردن 
و تذکر به نماینده ها و وزیر نیاز به مجوز نیست.« کاربر 
دیگری نوشت: »کاش خود مسئوالن به توصیه ها عمل 

کنن و الگویی برای مردم باشن.«
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کتک کاری در مجلس ترکیه!

ویدئویی از درگیری و زد و خورد نمایندگان مجلس ترکیه 
در فضای مجازی منتشر شده که موجب حیرت و خنده 
کاربران شده است. در این تصاویر نمایندگان که ظاهرا 
سر موضوعی با یکدیگر به اختالف خورده اند تصمیم 
دارند با روی میز هم رفتن و مشت و لگد پرتاب کردن 
یکدیگر را قانع کنند! کاربری نوشت: »یعنی فقط اونی 
که مثل استخر توپ شیرجه زد وسط جمعیت«. کاربر 
دیگری نوشت: »یعنی واقعا این همه رای جمع می کنن 
که برن اون جا این جوری مثل بچه دبستانی ها از خجالت 
هم دربیان« کاربری هم نوشت: »اصال معلوم نیست 
دقیقا کی با کی دعوا داره. هر کی می رسه وسط جمعیت یه 
مشتی پرتاب می کنه!« کاربر دیگری هم نوشت: »باز برخی 
نماینده های مجلس ما خوبه فقط صداشون رو می برن باال 

و کار به دعوا نمی کشه!«
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جنایت با ماسک های بازیافتی

چند روزی است در فضای مجازی، پیامی درخصوص 
ماسک های دست دوم منتشر شده است و اعالم کردند 
از این به بعد ماسک ها را قیچی شده به سطل زباله 
بیندازیم تا زباله گردها نتوانند ماسک ها را دوباره بعداز 
شست وشو و اتو به مردم بفروشند. البته ویدئویی هم 
در این باره در شبکه های اجتماعی منتشر شد که به گفته 
خبرنگار صداوسیما جمع آوری ماسک هایی بوده که به 
خاطر گودبرداری غیر حرفه ای انبار یک کارگاه تولید 
ماسک تخریب شده است. البته معاون وزیر بهداشت 
هم اعالم کرده که به هیچ عنوان از دست فروش ها 
ماسک نخرید و از مراکز معتبر ماسک تهیه کنید. کاربری 
نوشت: » بازگشت دوباره ماسک های آلوده یک جنایته 
که می تونه آدمای زیادی رو نه تنها به کرونا که به بیماری 
های زیادی مبتال کنه.« کاربر دیگری نوشت: »موقع امحای 
ماسک یا بنداش رو جدا کنید یا سوراخش کنید که قابل 

استفاده نباشه«

جنجال مجوز رائیف پور
ماجرای صدور مجوز مطالبه گری اجتماعی از مسئولین چیست و چه واکنش هایی داشته است؟

تصاویر پربازدید فضای مجازی

پاکبان های 
ترکیه با کتاب 
هایی که توی 
زباله ها پیدا 
می کردن یا 
کتاب هایی 
که مردم دور 
مینداختن 

این کتابخونه 
خوشگل رو 

درست کردن

گرمای طاقت فرسا

سال ۱۹۱۸ 
موقعی که 

پاندمی آنفلوآنزا 
شایع بود هر 
کسی رو که 

ماسک نداشت 
زندانی می 

کردن به نظرم 
االنم باید همین 

کار رو کرد!

ایده زیبای پاکبان های ترکیه ای

یا ماسک بزنید با برید زندان!

توی شادگان 
خوزستان 

این قدر هوا 
گرم شده که 
کنتور برق 

بر اثر گرمای 
هوا و فشار به 

سیستم انتقال 
برق ذوب 

شده!

هــشــتــگ- ایـــن روزهـــــا بــحــث تعویق 
کنکورهای سراسری داغ است و حتی 
کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هم به 
خاطر کرونا به تعویق افتاد. با این حال 
روز گذشته صحبت دربـــاره سرنوشت 

طراحان و چاپ کنندگان ســواالت که تا 
هنگام برگزاری آزمون در قرنطینه هستند در 

فضای مجازی مطرح شد و رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور در باره وضعیت طراحان و چاپ کنندگان سواالت کنکورهای 
مختلف گفته: »قرنطینه آزمون های سراسری باز نشده است و افراد و طراحان 
سوال تا پایان برگزاری آزمون ها در قرنطینه باقی خواهند ماند.«  این در حالی 
است که قرار بود کنکور دکتری اسفند سال گذشته برگزار شود و طراحان 
سوال از همان زمان تا کنون در قرنطینه به سر می برند. این موضوع باعث شد 
بسیاری از کاربران به آن واکنش نشان دهند و از مسئوالن مربوط بخواهند 
راه های جایگزینی را انتخاب کنند تا نیازبه قرنطینه کردن افراد نباشد. در 
ادامه خیلی کوتاه درباره چگونگی طراحی و روند چاپ سواالت آزمون های 

سراسری نوشته ایم.

چگونگی طراحی سواالت کنکور	 
حتما برای شما هم سوال پیش آمده که طراحان سوال ها را کجا نگه می دارند، 
خیلی ها می گویند طراحان سوال را به نقطه ای دور افتاده تبعید می کنند تا 
آن ها هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشته باشند اما این ها تصوراتی نادرست 
است. چون به گفته مدیرکل آزمون سازی سازمان سنجش  در سال ۱3۸۴ 
سواالت در طول سال در سازمان سنجش طراحی می شوند تا در نهایت سوال 
های نهایی به بانک سواالت فرستاده شود و قبل از برگزاری کنکور چند دسته 
از این سواالت به صورت اتفاقی از بانک سواالت بیرون کشیده می شوند. 
بنابراین طراحان سوال هم نمی دانند که سوال هایشان در کنکور چه سالی 
مطرح می شود مثال 3۰ بسته سوال معارف انتخاب می شود و گروه نهایی 
انتخاب سوال ها را از بین آن ها به عهده می گیرند. با این حال بازهم هیئت 
نهایی و البته مسئوالن چاپ سواالت تحت نظارت و قرنطینه قرار می گیرند.

چاپ سواالت در چاپخانه تحت نظارت	 
 محل چاپخانه که برای چاپ سواالت کنکور در نظر گرفته شده است به 
صورت مجتمعی از چند بلوک در کرج است. زیرزمین مربع شکلی که حدود 
۱۶۰۰ مترمربع مساحت دارد مکان قرار گیری چاپخانه و قرنطینه است. 
چاپخانه توسط 2۶ دوربین به طور کامل حفاظت می شود ضمن این که 
چندین الیه نیروهای امنیتی در محیط اطراف چاپخانه امنیت را تامین می 
کنند. موبایل نیز در این اطراف شناسایی و تخلیه باتری می شود. افرادی 

که در این چاپخانه فعالیت می کنند تا 
پایان برگزاری کنکور بدون هیچ ارتباطی 
با محیط بیرون در محل چاپخانه قرنطینه 

باقی خواهند ماند.

 طراحان سواالت کنکور 
را از قرنطینه آزاد کنید!

مراحل طراحی و چاپ سواالت کنکور به چه نحوی است و 

چند روزی است تصویری از مجوز مطالبه گری اجتماعی که به چه کسانی و  تا کی برای کنکور در قرنطینه اند
علی اکبر رائفی پور سخنران مشهور داده شده فضای مجازی 
را پر کرده و کاربران بسیاری به آن واکنش های مختلفی نشان 
داده اند. ماجرا از این قرار است که دو روز پیش رائفی پور سندی 
در صفحه توئیتر خود منتشر کرده که نشان می دهد ستاد 
امربه معروف و نهی از منکر به او مجوز مطالبه گری اجتماعی 
در زمینه تخصصی »مسئولین« داده است. این مجوز به امضای 
روح ا...میرزایی معاون اجتماعی ستاد امربه معروف و نهی از 
منکر رسیده است. رائفی پور در شرح این تصویر نوشته است: 
»مهدی یاوران عزیز پاشنه ها را بکشید! معروف مخفف مردم 
علیه رانت و فساد است. مجوزی که به بنده اجازه می دهد به 

صورت تخصصی به موضع امر به معروف و نهی از منکر مسئوالن بپردازم حتما به یاری همه شما بزرگواران نیاز خواهیم داشت.«
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سعید روســتــایــی ایـــن روزهـــا 
نامه  فیلم  ــارش  ــگ ن مــشــغــول 
جدیدش است و گفته می شود 
که این کارگردان برای ساخت 
فیلم جدید خود، مذاکراتی با 

مدیران اول مارکت داشته است.

حمید فرخ نژاد پس از چند سال 
دوری از نمایش خانگی، به این 
رسانه بازگشته و قرار است در 
سریال »پاپ؛ میدان سرخ« اثر 
ابراهیم ابراهیمیان، بازی کند 

و با مهتاب کرامتی و آزاده صمدی همبازی شود.
 

امیرمهدی ژوله از ابتالی پیمان 
کووید  بیماری  به  قاسمخانی 
19 خبر داده و نوشته است: 
ــت تو همین روزایـــی که  »درس
خبر ازدواجــــش رو دســت به 
دســت می کردیم داشــت گوشه خونه با کرونا 

کشتی می گرفت.«

ــردا  ف از  صــدیــق  امیرحسین 
ــا« به  ــری بازپخش ســریــال »آب پ
کارگردانی مرضیه برومند را از 
شبکه آی فیلم، روی آنتن خواهد 
داشــت. این مجموعه محصول 
سال 91، هر روز ساعت 18 روی آنتن خواهد رفت.

چهره ها و خبر ها

لیال حاتمی سوژه رمان »برسد 
به دســت لیال حاتمی« نوشته 
اســت.  شــده  محسنی  سعید 
داستان درباره مردی است که 
از دوستش می خواهد نامه ای 
را به دست حاتمی برساند. هدف استفاده از اسم 

او، ترغیب خوانندگان به خواندن داستان است.

گیتی معینی از دستمزدهای 
ــران جــدیــد  ــگـ ــازیـ ــی بـ ــوم ــج ن
ــت که  گالیه کــرده و گفته اس
ــه هــنــرمــنــدان پیش کسوت  ب
دستمزدهای دهه 60 پیشنهاد 

می شود. او همچنین از بازی در فیلم »بی وقتی« 
اثر نرگس آبیار خبر داده است.

سینمای جهان

مائده کاشیان -بعضی از بــازیــگــران پــس از 
مدتی فعالیت در عرصه بازیگری و کسب تجربه، 
وارد حوزه های دیگری مانند تهیه کنندگی و 
کارگردانی می شوند و فیلم خود را جلوی دوربین 
می برند. نیکی کریمی، فرامرز قریبیان، مجید 
صالحی و مهران احمدی از چهره هایی هستند 
که بیشتر به عنوان بازیگر شناخته می شوند اما 
تجربیاتی هم در زمینه کارگردانی فیلم یا سریال 
دارند. به تازگی بازیگران دیگری مانند حمیدرضا 
ــگ، ستاره اسکندری و هــادی حجازی فر  آذرن
نیز تصمیم گرفته اند توانایی خود را در زمینه 
کارگردانی محک بزنند و اولین فیلم خــود را 

بسازند.

حمیدرضا آذرنگ
حمیدرضا آذرنگ معموال در کنار سینما، حضور 
پررنگی در تئاتر داشته و عالوه بر بازیگری، در 
زمینه نمایش نامه نویسی و کارگردانی تئاتر هم 
فعالیت کرده است. تئاتر »خنکای ختم خاطره« 
از معروف ترین نمایش هایی است که روی صحنه 
برده. نتیجه سال ها فعالیت او در تئاتر، جوایز و 
افتخارات مختلفی بوده که تاکنون کسب کرده 

اســت. این بازیگر تاکنون در فیلم هایی مانند 
»غالمرضا تختی«، »تنگه ابوقریب«، »پیلوت«، 
»آسمان زرد کم عمق« و »ملکه« ایفای نقش کرده 
است و عالوه بر بازی در آثار غیرکمدی و اجتماعی، 
سابقه بازی در سریال های طنزی مانند »نون. خ« 
و »آرماندو« را نیز دارد. آذرنگ پس از سال ها بازی 
در آثار سینمایی، اکنون قصد دارد اولین فیلم خود 
به نام »روزی روزگاری آبادان« را بسازد. قرار است 
فیلم برداری این فیلم اواخر تابستان آغاز شود. 
آذرنگ در خوزستان بزرگ شده و نخستین فیلم 
او، می تواند ادای دینی به این خطه از کشورمان 

باشد.

ستاره اسکندری
بازیگر  عنوان  به  بیشتر  که  اسکندری  ستاره 
شناخته می شود، تصمیم دارد در اولین تجربه 
کارگردانی خود در سینما، فیلم »خورشید آن ماه« 
را به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و نوشته سمیه 
تاجیک، جلوی دوربین ببرد. ستاره اسکندری 
در طول سال های فعالیت خود، بیشتر در زمینه 
بازیگری فعالیت و حضور خــود را همزمان در 
سینما و تلویزیون حفظ کرده است. او پیش از این 

فیلم، کارگردانی دو تله تئاتر را برعهده داشته و 
تهیه کننده چند نمایش نیز بوده است بنابراین 
سابقه زیادی در کارگردانی ندارد و ساخت یک 
فیلم سینمایی بــرای او چالش مهم و جدیدی 
خواهد بود. ستاره اسکندری به زودی مقدمات 
ساخت این فیلم را که به تازگی مجوز ساخت آن 
صادر شده، فراهم خواهد کرد. از جزئیات داستان 

و بازیگران این فیلم خبری منتشر نشده است.

هادی حجازی فر
از شهرت هادی حجازی فر در عرصه بازیگری، 
زمان زیادی نمی گذرد  اما او در این مدت، فعالیت 
خود را تنها به بازیگری محدود نکرده است و سال 
گذشته با نگارش فیلم نامه »آتابای« به کارگردانی 
نیکی کریمی، اولین تجربه خود را در زمینه فیلم 
نامه نویسی رقم زد. او پس از این تجربه جدید خود، 
در سال جدید پا به عرصه کارگردانی گذاشته و به 
سراغ ساخت یک سریال تلویزیونی رفته است. 
هادی حجازی فر قصد دارد یک مینی سریال هفت 
قسمتی دربــاره زندگی شهید »مهدی باکری« 
بسازد و عالوه بر کارگردانی این سریال، نقش 
شهید را ایفا کند. او پیش از این، با بازی در فیلم 

»ایستاده در غبار«، تجربه بازی در نقش سردار 
احمد متوسلیان را هم داشته است. فعالیت هادی 
حجازی فر در تلویزیون به عنوان کارگردان یا بازیگر 
نشان می دهد او نیز جزو هنرمندانی است که 
همزمان با سینما، فعالیت خود را در تلویزیون هم 

پیگیری می کند.

مسیر هموار بازیگران برای ساخت فیلم	 
این روزها هزینه های ساخت فیلم سینمایی بسیار 
باال رفته و تولید یک اثر گران شده است، به همین 
دلیل جذب سرمایه و فراهم کردن بودجه ساخت 
یک فیلم، نسبت به قبل سخت تر شــده است. 
افزایش هزینه تولید و سختی های جذب سرمایه، 
باعث شده کارگردانان جوان و کمترشناخته شده 
برای ساخت فیلم خود با مشکالت زیاد و بحران 
تامین بودجه رو به رو باشند و حتی نتوانند فیلم شان 
را بسازند اما بازیگران به واسطه شهرتی که دارند، 
مشکالت کمتری بــرای جذب سرمایه و مسیر 
هموارتری برای تامین سرمایه تولید فیلم  خود 
دارنــد بنابراین شرایط ساخت فیلم برای آن ها 
بهتر فراهم می شود و راحت تر می توانند فیلم شان 

را بسازند.

 هـنــرپیشه ها 
در چالش کارگردانی

 هادی حجازی فر، حمیدرضا آذرنگ و ستاره اسکندری 
اولین سریال و فیلم سینمایی خود را جلوی دوربین خواهند برد  شکایت مارادونا 

از کارگردان »دست خدا«

در حالی که چند روز پیش اعالم شد پائولو سورنتینو 
کارگردان نامدار ایتالیایی می خواهد فیلمی با عنوان 
»دست خدا« بسازد، گفته شده مارادونا قصد دارد از 

این کارگردان شکایت کند.
به گزارش مهر، ماتیاس مورال وکیل دیه گو مارادونا 
فوتبالیست مشهور آرژانتینی گفته است این بازیگر 
احتمااًل عملیاتی قانونی را در برابر فیلم ساز ایتالیایی 
پائولو سورنتینو در پیش می گیرد. سورنتینو چند روز 
پیش گفته بود قصد دارد فیلمی با عنوان »دست خدا« 
را برای نتفلیکس بسازد. نماینده حقوقی مارادونا در 
تعطیالت آخر هفته در توئیتر اعالم کرد از آن جا که از 
مارادونا برای ساخت این فیلم اجازه گرفته نشده، وی 
برای استفاده از تصویر و هویتش در فیلم آن ها را به 
دادگاه می کشاند.عنوان فیلم یادآور صحنه ای است 
که مارادونا در مسابقات جام جهانی سال 1986 با 
ضربه دست به تیم انگلستان گل زد و بعد از عبارت 
»دست خدا« برای این کار استفاده کرد.هفته پیش 
نتفلیکس اعالم کرده بود این عنوان یک فیلم ورزشی 
نیست و ارتباطی هم با مــارادونــا نــدارد و در واقع 
داستانی شخصی است که زندگی سورنتینو در دوره 
جوانی وی در دهه 1980 ناپل را  به تصویر خواهد 
کشید. این سرویس آنالین، تا این لحظه پاسخی به 
اظهارات وکیل مارادونا نداده است. روشن نیست 
شکایت قانونی مارادونا چه تاثیری بر روند ساخت 

این فیلم داشته باشد.

سینماهای هالیوود تعطیل شد
سینماهای ایالت کالیفرنیا به عنوان بزرگ ترین 
بازار سینمایی آمریکا به دلیل افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا دوباره تعطیل شد.به گزارش ایسنا، 
سینماهای ایالت کالیفرنیا با دستور فوری »گوین 
نیوسام« فرماندار این ایالت و برای جلوگیری از شیوع 
هر چه بیشتر ویروس کرونا تعطیل شد. فرمان جدید 
فرماندار ایالت کالیفرنیا شامل همه سینماهای واقع 
در فضای بسته، رستوران ها، باغ وحش ها، موزه ها 
و... می شود. طی دو هفته اخیر، مــوارد بستری 
بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا ۲8 درصد و موارد 
بستری در بخش مراقبت های ویژه نیز ۲0 درصد 
افزایش داشته است.سینماهای آمریکا به دلیل 
شیوع ویــروس کرونا به صورت سراسری از تاریخ 
۲0 مارس )اول فروردین( تعطیل شدند اما برخی 
ایالت ها به تدریج و با ظرفیت کمتر فعالیت خود را 
از سر گرفته بودند. منطقه لس آنجلس در ایالت 
کالیفرنیا، بزرگ ترین بازار سینمایی در آمریکاست 
و شامل منطقه معروف هالیوود نیز می شود که 
پایگاه بسیاری از شرکت های بزرگ فیلم سازی و 
سالن های نمایش قدیمی از جمله محل برگزاری 

مراسم اسکار در آن واقع شده است.

سینما و تئاتر در آستانه کمای مجدد
با اعالم استاندار تهران مبنی بر اعمال محدودیت یک هفته ای در 
فعالیت مراکز فرهنگی و هنری همچون سالن های سینما و تئاتر در 
پایتخت، احتمال تعطیلی گسترده تر فعالیت های هنری در سراسر 
کشور تشدید شد.به گزارش مهر، بالی موج دوم شیوع ویروس کرونا 
باالخره دامن فعالیت های هنری را هم گرفت و سالن های سینما و 
تئاتر در پایتخت برای یک هفته تعطیل شد تا پیش بینی ها مبنی بر آغاز 
دومین دور تعطیالت بلندمدت کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری 

کشور به تحقق نزدیک تر شود. 
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از اعمال محدودیت های 

یک هفته ای در این استان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر 
داد. وی در تشریح مصادیق این محدودیت ها از سینما، تئاتر و مراکز 
مشابه نیز نام برده است. این تصمیمات در پی بررسی های علمی و 
کارشناسی ستاد مقابله با کرونای استان تهران و تأیید آن در کمیته 
انتظامی، اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده و بنا 
به گفته استاندار تهران، در صورت تشدید شیوع کرونا امکان تمدید 

این تعطیلی ها منتفی نیست.
بر این اساس کلیه سالن های سینما و تئاتر در پایتخت که پس از 
چهار ماه تعطیلی به دلیل موج اول کرونا، از ابتدای تیرماه فعالیت 

خود را از سر گرفته بودند، در کمتر از یک ماه فعالیت هایشان مجدد 
به وضعیت تعلیق درخواهد آمد. تعلیق فعالیت مراکز هنری در 
پایتخت از آن رو حائز اهمیت است که بخش عمده ای از چرخه 
اقتصادی فعالیت های هنری کشور در تهران متمرکز است و با 
اعمال این محدودیت یک هفته ای عماًل کل فعالیت سینما و تئاتر 

کشور به کما می رود.
در صورت استمرار سیر صعودی شیوع ویــروس کرونا و تعطیلی 
فعالیت های فرهنگی و هنری در سراسر کشور، احتمااًل این تعطیالت 

حداقل تا پایان ماه محرم ادامه داشته باشد.
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صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

 پروتکل های ضدکرونایی 
در کتابخانه های بریتانیا

کتابخانه های بریتانیا بازگشایی می شوند؛ اما نه 
مثل قبل. مأموران دِم در و کتابدارها پشت پرده های 
پالستیکی قرار می گیرند و امانت گرفتن کتاب، 
ممکن است دیگر هرگز به شیوه قبلی بازنگردد. 
به گزارش ایبنا، به نقل از گاردین، کتابخانه های 
بریتانیا یک هفته ای است که بازگشایی شده اند. 
اما اگر کسی به این امید وارد کتابخانه  شود که 
قفسه های کتاب را بکاود، کتاب ها را ورق بزند یا چند 
ساعتی از رایانه آن جا استفاده کند، ناامید خواهد 
شد. مدیر پروژه توسعه کتابخانه »ارکیبلد ُکربت« 
در جنوب لندن که فعالیت خود را از سر گرفته است، 
می گوید: »ما در یک زمــان، گنجایش ۲۰ نفر را 
داریم. دِم در یک مأمور و ضدعفونی کننده دست 
وجود خواهد داشت. هر کسی احساس متفاوتی 
دارد. آن هــایــی که نگران هستند، نمی آیند.« 
کتاب های برگشتی به مــدت ۷۲ ساعت درون 
صندوقی قرنطینه می شوند. برای جست وجوی 
کتاب هم، سیستمی وجود خواهد داشت؛ هر کتابی 
که لمس  شود، اما امانت گرفته نشود، باید در محوطه 
قرنطینه قرار گیرد. کتابدارها هم، از پشت پرده های 
پالستیکی خدمات رسانی خواهند کرد. طبق 
گزارش های موجود، در دوران قرنطینه، سرویس 
آنالین کتابخانه ها رونق فراوانی داشته است. در 
تعدادی دیگر از کتابخانه های بازگشایی شده، 
محدودیت های بیشتری اعمال شده است. از ۳۴ 
کتابخانه لیدز، ابتدا شش کتابخانه بازگشایی 
شد؛ اما هیچ گونه تورق کتاب در این کتابخانه ها  
مجاز نیست. رایانه ها در دسترس هستند، اما 
برای استفاده ۴۵ دقیقه ای باید رزرو و پس از 
ــای مخصوص  پایان استفاده کاربر، با روش ه
ضدعفونی شوند. این بازگشایی سختگیرانه، 
باعث احساس امنیت بیشتر کارکنان کتابخانه 

و البته، مراجعان خواهد شد. 

جهان کتاب

پــرســش: »هبه غیر مــعــوض« چیست؟ آیا 
می توان از آن بــرای تقسیم ارث، پیش از 

فوت، استفاده کرد؟

پــاســخ: هـــر شــخــصــی مــی تــوانــد در زمـــان 
ــای حــقــوقــی مختلف از  ــب ه ــال ــات، در ق ــی ح
قبیل صلح،هبه )یعنی بخشش( و ... تمام یا 
بخشی از دارایــی خود را به وسیله سند عادی 
یا رسمی، به اشخاص دیگر، از جمله تعدادی 
از فرزندانش انتقال دهد تا دیگران از آن اموال 
ارث نبرند. در ایــن صــورت، انتقال، صحیح 
و قانونی اســت، زیــرا مالکیت مــال به دیگری 
منتقل می شود و آن اموال، پس از انتقال، جزو 
ماترک)ارثیه(  قــرار نمی گیرد. هبه در ماده 
ــت: »هبه  ۷9۵ قانون مدنی تعریف شــده اس
عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالی را 
مجانًا به کس دیگری تملیک ]واگذار[ می کند. 
ِهب ]بر  تملیک کننده را واِهب، طرف دیگر را ُمتَّ
وزن مّطلع[، مالی را که مورد هبه است، عین 
موهوبه می گویند.« به انصراف از هبه نیز، در 
ــوع از هبه« گفته می شود. هبه  اصطالح »رج
هبه  غیرمعوض.  یا  باشد  معوض  است  ممکن 
ض، به معنای هبه متقابل است؛ به عبارت  ُمَعوَّ
دیگر، طرفین هر کدام مالی را به طرف دیگر 
که  اســت  حالتی  غیرمعوض  هبه  می بخشد. 
بخشنده )واهب( هبه را بالعوض انجام می دهد. 
هبه، اصــواًل قابل رجوع است. یعنی کسی که 
مالی را به دیگری بخشیده است، می تواند به 
اراده خــود، از بخشش انجام شده صرف نظر 
کند و مال مــورد هبه را باز پس گیرد؛ مگر در 
مــوارد خاصی که قانون گذار هبه را غیر قابل 
رجوع دانسته است. در این موارد نمی توان از 
هبه رجوع کرد: 1- مال بخشیده شده از بین 
رفته باشد. ۲- مال مورد هبه، دیگر در ملکیت 
دریافت کننده نبوده و به دیگری واگــذار شده 
باشد. ۳- واهــب یا ُمَتّهب فــوت کــرده باشد. 
۳- پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و 
مــادر مالی را بخشیده باشند. بنابراین، اگر 
شخصی مالی را به دیگری ببخشد، تا زمانی 
که در قید حیات باشد، با در نظر داشتن شرایط 
مذکور، می تواند از بخشش خود رجوع کند. در 
صورت باقی ماندن بر هبه، پس از فوت هر یک 
از طرفین، هبه دیگر قابل رجوع نخواهد بود 
و مال بخشیده شده در ملکیت دریافت کننده 
باقی خواهد ماند. طرفین و ورثه آن ها نیز، به 
عنوان قائم مقام طرفین، باید به این مالکیت 
احترام بگذارند. به دلیل مقررات خاص هبه و 
محدودیت هایی که در »عقد هبه« وجود دارد، 
برای تعیین تکلیف اموال، پس از فوت، معمواًل 
از عقد صلح با شــرط عمری یا »صلح عمری« 

استفاده می شود.

مشاوره حقوقی
بازخوانی فرازهایی از زیارتنامه امام هشتم)ع( به مناسبت روز مخصوص زیارتی آن حضرت

سالم می دهم از دور و در دلم غوغاست
« پیداست 

به روی لبم ذکر »یا رضا)ع(
جواد نوائیان رودسری - در این روزهای سخت، 
در این ساعات که گویی طوالنی تر از هر ساعتی 
در تاریخ بشریت می گذرد، در این فضای نیاز 
به آرامش و رحمت الهی، در لحظاتی که انتظار 
دیدن دوباره حرم موال، بی تابت می کند، چقدر 
دوست داری که دست ارادت بر سینه بگذاری و 
چشم دل را به سوی حرم امن او بازکنی و بگویی: 
»السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(«. این 
روزها، نه فقط زائران او که بیشتر مجاورانش هم 
می فهمند که دوری از حریم امن و محروم بودن 
از عاشقانه ترین لحظات، در فضایی که نورباران 
است و معطر از صلوات بر محمد و آل محمد)ع(، 
چقدر سخت اســت. امسال، در روز مخصوص 
زیارتی امام ثامن)ع(، نایب الزیاره اهل وفاییم در 
مشهد الرضا)ع(. هرچند که ابتالی این روزها 
و محدودیت هایش، دستمان را می بندد برای 
حضوری که سیرابمان کند از شربت شیرین وصل 
یار؛ اما همان لحظات اندک نیز، غنیمت است 
برای اهل وال. با وجود این ، بی انصافی است اگر 
عاشقانی را که دل در گرو معشوق دارند، اما به 
ظاهر و جسم از وی دورند، متنعم از انفاس قدسی 
سلطان سریر ارتضاء)ع( ندانیم؛ چه نیکو گفته 
است لسان الغیب که »میان عاشق و معشوق هیچ 
حائل نیست/ تو خود حجاب خودی حافظ از میان 
برخیز«. اکنون، در این روز خاص، روز زیارتی امام 
ــران و مجاوران و عاشقان، دست  رضـــا)ع(، زائ
ارادت بر سینه دارنــد، برای خواندن اذن ورود 
به باغ ملکوت و چه نیکوست لحظاتی این چنین 
نورانی بــرای ما که در ظلمت جسمی و روحی 
گرفتار آمده ایم. امروز را با ما همراه شوید، از دور و 
نزدیک، در زیارتی که دِر باغ سخاوت رضوی را به 
روی سالکان طریقت علوی می گشاید و فراموش 
نکنیم در این لحظات معنوی، دعا برای مبتالیان به 
بال را و از یاد نبریم طلب خیر برای آنانی که از جان 
گذشته اند برای پاسداری از سالمت بندگان خدا.

آغاز راه	 
زیارت را باید با پاکی تن آغاز کرد؛ غسل زیارتی 

یا وضویی از سر اخالص و بعد، آرام گام برداشت 
به سوی بارگاه دوست. از ذکر اما، نباید غافل 
ــت،  ــه ســالــک کـــوی عــشــق اس ــری ک ــ شـــد؛ زائ
باید درس عشق را مرور کند با کلمه توحید: 
الالـــه االا... . باید بر این ذکر عظیم، تسبیح و 
تحمید را هم افــزود؛ سبحان ا... و الحمدهلل؛ 
پاک و منزه است خداوند یکتا، پروردگار بزرگی 
که هر حمد و ستایشی، تنها مخصوص اوست. 
در هر گامی باید چنین گفت و دل قوی داشت 
ــن قولویه« در کتاب شریف  ــری که »اب به ذک
»کامل الزیارات« آورده است. اما زائر نباید ذکر 
را تنها بر زبان جاری کند که جایگاه حقیقی 
ذکــر، قلب مؤمن اســت؛ یگانگی خداوند را، 
نه فقط با زبــان که باید با تمام اعضا و جوارح 
فریاد زد و او را به پاکی و بی همتایی، ستود. 
وقتی چشمانتان به گنبد سراسر نــوِر غریِب 
خراسان افتاد، هنگامی که طنین بال کبوتران 
حرم با زمزمه عارفانه هزاران دلداده درآمیخت 
و گوشتان را نوازش داد، به یاد کسانی باشید که 
دلشان به صحن و سرای ضامن آهو پرمی کشد، 
اما جسم دنیوی شان را یارای طی طریق برای 

وصال معشوق نیست. به یاد پدران و مادرانی 
باشید که بودند و رفتند و سالمت والدینی را 
بخواهید که هنوز، سایه مهر و لطفشان، بر سر 
فرزندان باقی است؛ اما گل سر سبد آفرینش، 
مهدِی فاطمه)عج(، در رأس حوائج هر زائری 

است که در حرم عشق، بار می یابد.

اجازتی ده برای ورود	 
هنگامی که زائر، به دروازه حرم مطهر امام رضا)ع( 
رسید، باید بایستد و اذن ورود را بخواند؛ اذنی که 
مطلعش، ستایش خدا و محتوایش، درخواست 
ــی)ص( و  ــرام ــول  گ اجـــازه از حضرت حــق، رس
اولیای آن حضرت، بــرای ورود به بارگاه منور 
رضوی است. اکنون، دل زائر برای زیارت آماده 
است و روح او را، ظرفیتی است بــرای پذیرش 
معرفت؛ چرا که در ابتدای ورود، جان را به بیان 
ُهَمّ ِإّنی  ــت که:»َألَلّ این عبارات صیقل داده اس
ریِف فی  َأْعَتِقُد ُحْرَمَة صاِحب هَذا اْلَمْشَهد الَشّ
َغْیَبِتِه َکما َأْعَتِقُدها فی َحْضَرِتِه ، َوَأْعَلُم َأَنّ َرُسوَلَک 
المُ  َأْحیاٌء، ِعْنَدَک ُیْرَزُقوَن،  َوُخَلفاَءَک َعَلْیِهُم الَسّ
وَن  َسالمی،  َیَرْوَن َمقامی، َوَیْسَمُعوَن َکالمی، َوَیُرُدّ

َوَأَنَّک َحَجْبَت َعْن َسْمعی َکالَمُهْم، َوَفَتْحَت باَب 
َفْهمی بَلذیذ ُمناجاِتِهْم؛ بار خدایا! من به حرمت 
صاحب این مشهد شریف معتقدم، همان گونه که 
در حضور او، به آن باور دارم. می دانم که رسول تو و 
جانشینانش – که درود بر آن ها باد – زنده اند و نزد 
تو روزی می خورند، جایگاه مرا می بینند و صدایم 
را می شنوند و سالم مرا پاسخ می دهند و این تویی 
که گوشم را از شنیدن کالم آن ها، بازداشته و ]در 
عوض[ باب درک لذت گفت وگو با آن بزرگان را به 

رویم باز گذاشته ای.«

درود من به تو ای حجت خدا	 
با خواندن اذن ورود و معرفت یافتن به جایگاه امام 
رئوف)ع(، هنگام زیارت فرامی رسد. برای آنان که 
راهی دراز را تا مشهدالرضا)ع( آمده اند، شیرینی 

این لحظه، بیش از دیگران قابل درک است.
 حال باید شهادت داد؛ باید شهادت داد که خدا 
یکی است و محمد)ص(، رسول او و جانشینان 
این  اولــیــای خــدای یکتا هستند.  برحقش، 
شهادت، مطلع زیارتنامه ای اســت که زائــر با 
خواندن آن، فقط بهره معنوی نمی برد و تنها 
ــودش را فــرا نمی گیرد؛  شــوری دل انگیز، وج
زائر با خواندن زیارتنامه ای که به دست دارد، 
آگاهی و شعور را هم می یابد. آگاهی از منظومه 
اعتقادی شیعه و یــادآوری جایگاه و مقام واالی 
امامت و والیت در آموزه های اهل بیت)ع( هم، 
اَلُم َعَلْیَک  پاداش زائری است که می خواند:»الَسّ
اَلُم  اَلُم َعَلْیَک َیا َوِلــَیّ ا... الَسّ َة ا... الَسّ َیا ُحَجّ
اَلُم  ْرِض الَسّ ُنــوَر ا... ِفی ُظُلَماِت اْلَ َیا  َعَلْیَک 
َعَلْیَک َیا َعُموَد الّدیِن؛ درود بر تو ای حّجت خدا، 
درود بر تو ای وّلی خدا، درود بر تو ای نور خدا در 
تاریکی های زمین، درود بر تو ای ستون دین«  و 
این عهدنامه ای  است که به زائر یادآوری می کند: 
آن که به پابوس او آمده ای، آن که به امید زیارتش 
پیموده ای،  را  به وادی  و وادی  به شهر  شهر 
وارث همان والیتی است که از حضرت آدم)ع( 
تا حضرت خــاتــم)ص( و جانشینان بر حق آن 

حضرت، همه صاحب آن بوده اند.
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تست هوش هوش منطقی

مکعب باز شده ای داریم. می خواهیم آن را تا بزنیم. 
در این صورت به کدام گزینه تبدیل می شود؟

حل جداول ومعماها
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بسيارسخت

جواب ها

  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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214953678
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485796132
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نشده 6.امپراتوری سابق ژاپن 7. از سازها 8.مایه حیات-
فوتبال  در  پادشاهی-اصطالحی  9.تــخــت  کجاست 
10.فوری-بیماری سگی-شعله آتش 11.قایق روسی- 
واحد بوکس-جایگاه مخصوص 12.تنظیم کننده قند 

خون-جهان

 عمودی:
گورکانی-سرخ  محمدشاه  و  ــاه  ــادرش ن بین  نبرد   .1
ــرون 3.زوبــیــن-از وســایــل ژیمناستیک  ــ 2. آدرس-س
4.چپاول-گروه خونی کمیاب 5.گیاهی با دانــه های 
روغنی 6. دعای زیر لب-حرف دهان کجی-ارابه 7.اتاق 
آذری-رخسار-طویل ترین استخوان بدن 8.نوشیدنی 
ــزات 10.چــــوب پنبه  ــل 9.عــالمــت بــیــمــاری-خــاکــه ف

دلیر  مصنوعی- 
11.ورم-عنصر 
شــــــمــــــاره 27  
12.خوب-مکان 

شناسی

3.سلول های تولید  2.سایه-شفیره-محلی  افقی:1. نهضت- پایتخت الئــوس 
مثل-مته-پسوند آلودگی 4. جست وجو-بیماری واگیردار 5.زادگــاه رازی-قــاچ 

افقی:1. مهرساز-غذایی که برای مسافر می پزند 2.هدف-نوعی کفش 3. گل 
5.تیره-همسایه-غنچه  4.اتحادیه تولید کنندگان-سر  بتونه-مثل آدم فضول 

صورت 6.مادر آذری-دانش حرکت و نیرو 7.تراز-اجداد 
8.مفلوج-گره ابرو- سوره زنان 9.مقابل جفا-عتم 10. 
باشگاه فوتبال داخلی-توان 11.کشتی جنگی- یکه بزن 

12.مرگ ناگهانی-خواهر خودمانی

عمودی :
1.یقین-بوم نقاشی-بوی ماندگی  2.نوعی ماهی-سبزی 
مقوی 3.امر به آوردن-دریاچه آسیایی-غروب 4. گوشه 
فوتبال-اسم 5.آدم پرطاقت-گپ اینترنتی 6.دوستی-
پسوند شباهت-ترس ناگهانی 7.مسرور-پایتخت ایتالیا-
دریای کاسپین  8.دانه خوشبو-خوشبخت 9. خالص-یکه 
10.نسل-گهواره-مظهر پاکی 11. دروغین-مرکز استان 

کردستان 12.همراه آشغال-آدم تر و فرز-پاسخ مثبت
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هوش منطقی: 125. عدد وسط هر مربع از مجموع مقلوب اعداد گوشه به دست 
می آید. به این صورت که جای یکان و دهگان اعداد گوشه را عوض و باهم جمع می 

کنیم تا عدد وسط مربع به دست بیاید.

معمای ساعت در شیشه: تنها ارقامی که خودشان و تصویرشان در شیشه زیر 
ساعت یکی می شود، صفر، 1، 3 و 8 هستند. پس باید ببینیم  طی 24 ساعت چند 

بار زمان، ترکیبی از این ارقام را نشان می دهد.

برای رقم اول دو امکان وجود دارد: صفر، 1

 برای رقم دوم هر چهار امکان وجود دارد: صفر، 1، 3، 8

برای رقم سوم سه امکان وجود دارد: صفر، 1، 3

برای رقم چهارم هر چهار امکان وجود دارد: صفر، 1، 3، 8

برای پیدا کردن تمام ترکیب های ممکن زمانی باید تعداد این امکان ها را در هم 
ضرب کنیم. بنا براین پاسخ می شود: 96=4×3×4×2

معمای اتاق و کلید: دو کلید اول را روشن و هر دو را به مدت 5 دقیقه روشن رها 
کنید. بعد از 5 دقیقه کلید دوم را خاموش کنید و به آن طرف در بروید. المپ روشن 
مربوط به کلید اول است، به دو المپ خاموش دست بزنید، المپی که حرارت دارد 

مربوط به کلید دوم و المپ خاموش و سرد نیز به کلید سوم وصل است.

چالش ذهن : 1. استقالل 2. محمد دانشگر 3. فرشید اسماعیلی 4. مهدی 
قایدی 5. عارف غالمی 6. سیاوش یزدانی

تست هوش: گزینه  5

ــر یک از شماره ها نــام بازیکن  فوتبالی را پیدا کنید. ــروف به کــار رفته دره  با جا به جایی ح
نکته: در شماره یک نام تیم معروفی را نوشته ایم و بقیه موارد اسامی بازیکنان همان تیم است.

چالش ذهن

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: شتر، ترش، شرک، ترک، 

کار، تاک، کاش و ...
چهار حرفی: ترشک، راکت، شرکت، 

ارتش و ...
پنج حرفی: شراکت، کشتار

خفن استریپ:    قلم زنی

معما  )1( 

معما  )2( 

ساعت در شیشه

ساعت دیجیتال روی میز شیشه ای، 13:08 را نشان 
می دهد. نگاه تان به انعکاس تصویر ساعت در شیشه 
زیر آن می افتد و می بینید که آن هم دقیقا همین عدد 

را نشان می دهد.
در طول 24 ساعت چند بار آن چه ساعت نشان 
می دهد و تصویری که در شیشه زیر آن می بینیم 

دقیقا یک عدد را نشان می دهد؟ 
نکته : ارقام ساعت دیجیتال، التین است.

اتاق و کلید

در اتاقی قرار دارید که سه کلید برق و یک در بسته 
دارد. کلید های روشن و خاموش کردن سه المپ 
رشته ای در طرف دیگر در قرار دارند، اما اگر در را 
باز کنید دیگر هرگز دست تان به کلید ها نمی رسد. 
چگونه می توانید با اطمینان بفهمید که هر المپ به 

کدام کلید متصل است؟

اعــداد قرار گرفته در  شکل باال، با هم رابطه ای 
دارند. آیا می توانید عدد گم شده را بیابید؟ 
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عدد یاب :

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

زیر را بشمارید.

نمونه

منتخب چی شدهخفن استریپ

* اون قدر ماسک نزن که از سرت کرونای گیاهی در بیاد. 
رضا پورنامدار از بجنورد
* جریان ماسک نزدن نیست،اون جا وای فای پر سرعت تره! 
مصیب محکم  
* وقتی تقویت موی گیاهی که خودت به فرمولش رسیدی رو 
سیدحسین آروند خودت امتحان می کنی!  

* وقتی کمبود شغله و مجبوری مانکن گلخونه بشی با چندرغاز. 
بهزاد میرسعیدی  

* وقتی می خوای مو بکاری و می خوای مدل مو را برای کلینیک 
عباس یعقوبی بفرستی.  

* وقتی به والدینت قول دادی به شرط خرید گوشی پسر گلی 
حسین زاده می شی!  

* وقتی هدفت کاشت مو بوده ولی اشتباهی جایی میری که توی 
آروند کار کاشت سبزی اند!  

* ماسک درختچه ای؛ تلطیف کننده هوا، عدم نیاز به آرایشگاه 
فرهادپاکدالن با افزایش سرانه فضای سبز!  
صالح صلح دوست * وقتی استتار می کنی کرونا نبینت!  

* وقتی ماسک نمی زنی این قدر دم در باید وایستی که از زیر پات 
عباس کمالی که هیچ،از روی سرت هم علف سبز بشه!  

* وقتی در مطب دکتر هستی و ماسک نزدی و فرد کناریت سرفه 
می کنه تو هم از ترس می پری می ری از ماسک علفی استفاده 
طناز عادل فهمیده می کنی.  

* می خوام تا کرونا از در اومد بیرون غافلگیرش کنم یک عکس 
علی دشتبان کرونایی ازش بگیرم. 
* کاله گیاهی ضد کرونا هم به بازار آمد !  لیانا درویشی
* این همون والدراما کاپیتان تیم فوتبال کلمبیاست که داره از 
جمشید وثوقیان خودش سلفی می گیره !  
* این جوری آدم فکر می کنه همیشه تو جنگله و هوا آلودگی 
نداره !  اشرف بیدلی
* وقتی دکتر می گه رزماری برای تقویت موی سر خوبه ولی نمی 
مصطفی نادروردی گه روغنش!  
* وقتی شغلی پیدا نکردی و ناچار شدی به عنوان ساقه گل در 
رضا حسین زاده اتاق رئیس استخدام شوی!  

ماسک علفی!

سالم؛ امیدوارم که خودتون رو 
با زدن ماسک در برابر ویروس 
بــدون  کنید.  واکسینه  ــا  کــرون
معطلی بریم سراغ پیامک هایی 
که شما برای ستون »چی شده« 
فرستادید و مربوط به مــردی با 
ماسک علفی بود. برخالف میل 
باطنی مون مجبور شدیم بازهم 
مقداری از پیامک هــای شما رو 
به دلیل بی نام بودن حذف کنیم 
ــرای ایــن که  البته تعدادی هم ب
ــوارد بهتر در صفحه جا بشن  م
حذف شــدن! به هر حال از همه 
دوستانی که درست و طبق روش 
شرکت  مسابقه  در  شــده  گفته 
کردند سپاسگزاریم. در صفحه 
ــون  ــدم ــدی فــــردا هـــم ســــوژه ج
رو ببینید و دربــاره اش بــرای ما 
بنویسید. منتظر پیامک هاتون 

هستیم. خوش باشین همیشه.

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.

عددیاببازی با کلمات

شش رقمی: 

   736982 – 298315
835826 - 516271

سه رقمی: 

   726 - 415 - 831
   639 – 357 – 192

537  - 291

چهار رقمی:

   2864 – 9582 – 3652
5781 - 5671 – 1234

پنج رقمی: 

   12857 – 24358
   92731 – 26735
42875 - 72839
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در امتداد تاریکی

دختر دوست ندارم!

چند سال است که با تهمت های نــاروا و سوءاستفاده های 
همسرم زندگی می کنم. او که روزی چند بار کتکم می زند 
حاال مدعی است نمی تواند با من زندگی کند و در واقع از سه 
ماه قبل طالق عاطفی گرفته ایم و هیچ رابطه ای با هم نداریم 

تا جایی که...
زن 38 ساله که بــرای رهایی از زندگی بی سر و سامانش 
ــاره سرگذشت خود به مشاور  راهــی کالنتری شده بود درب
و مددکار اجتماعی کالنتری شهرک ناجای مشهد گفت: 
وقتی تحصیالتم در مقطع راهنمایی به پایان رسید دیگر ادامه 
تحصیل ندادم چرا که عالقه ای به درس نداشتم. بعد از آن در 
کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم تا این که 15 سال قبل 
یکی از بستگان دور پدرم به خواستگاری ام آمد. آن زمان شرایط 
ازدواج برایم مهیا بود و من هم با توصیه خانواده ام با »شهروز« 
ازدواج کــردم. از همان روزهــای آغازین زندگی مشترک به 
پرستاری از مادرشوهر بیمارم پرداختم تا احساس تنهایی نکند 
حتی زمانی که پسرم را باردار بودم نیز به مراقبت از مادرشوهرم 
ادامه دادم اما بعد از فوت مادرشوهرم زندگی من نیز تغییر کرد 
چرا که شوهرم  نسبت  به من بی تفاوت شده بود و هیچ احساس 
مسئولیتی نمی کرد .من هم به دلیل مشکالت مالی مجبور 

شدم در بیرون از منزل کار کنم.
برای آن که درآمدی داشته باشم از هیچ فعالیتی کوتاهی نمی 
کردم. ابتدا به پرستاری از دو کودکی پرداختم که مادرشان را 
از دست داده بودند و بعد از آن هم به عنوان خدمتکار در یک 
شرکت خصوصی مشغول کار شدم. شهروز با کار کردن من در 
بیرون از منزل مشکلی نداشت اما همواره با خانواده ام درگیر 
می شد و به من ناسزا می گفت .کار به جایی رسید که دیگر نه 
تنها مدام کتکم می زد بلکه تهمت های زشت و ناروایی را به 
من نسبت می داد که از شنیدن آن زجرکش می شدم. وقتی 
دخترم به دنیا آمد همسرم با این بهانه که »دختر دوست ندارد!« 
مرا به باد کتک می گرفت که چرا جنینم را سقط نکردم. من 
هم همواره برای حفظ زندگی ام همه این رفتارهای زشت را 
تحمل می کردم تا جایی که روزی چند بار کتک می خوردم. هر 
بار مرا از خانه بیرون می کرد ومن  بعد از چند روز دوباره به خاطر 
فرزندانم به خانه ام بازمی گشتم و به خانواده ام چیزی نمی 
گفتم. اکنون نیز با سوءظن و تهمت هایش مدعی ارتباط من با 
افراد غریبه است به همین دلیل از سه ماه قبل دیگر هیچ ارتباط 
عاطفی با هم نداریم و او هر روز با گذاشتن 10 هزار تومان هزینه 

زندگی روی اپن آشپزخانه بیرون می رود و...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ محمد فیاضی )رئیس 
ــن پــرونــده توسط  کالنتری شــهــرک نــاجــا( رسیدگی بــه ای

کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل جنایت جسد را به آتش کشید

قتل زن جوان با کفش های زرشکی
سجادپور- مرد جوانی بامداد روز گذشته جسد یک زن را با 

ریختن مواد قابل اشتعال به آتش کشید و از محل گریخت.
به گزارش خراسان، ساعت حدود 3 بامداد روز گذشته، 
کارگری که مشغول انجام امور محوله از سوی کارفرمایش 
بود ناگهان با دیدن آتشی که در زمین های کشاورزی انتهای 
خیابان طبرسی 56 شعله ور بود، دست از کار کشید و به 
طرف شعله های آتش حرکت کرد ،او مردی را دید که در حال 

آتش زدن چیزی در زمین های خالی است به طوری که حتی 
شعله های آتش به اطراف گسترش می یافت و خار و خاشاک 
آن محل را نیزمی سوزاند. این کارگر که به ماجرا مشکوک 
شده بود بی درنگ با آتش نشانی تماس گرفت تا از گسترش 
آتش جلوگیری شود این در حالی بود که مرد مرموز هم پس 
از سوختن کامل آن چه به آتش کشیده بود در تاریکی شب 
ناپدید شد. گزارش خراسان حاکی است، وقتی آتش نشانان 

از ایستگاه 8 طبرسی، آژیرکشان به محل رسیدند و شعله 
های آتش را خاموش کردند ناگهان پیکر سوخته انسانی را 
دیدند که کفش هایش نیمه سوخته باقی مانده بود. دقایقی 
بعد نیروهای کالنتری طبرسی شمالی ماجرا را به قاضی 
احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( اطالع دادند و 
بدین ترتیب تحقیقات با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای شناسایی هویت 
مقتول و دستگیری عامل یا عامالن این جنایت هولناک ادامه 
یافت. بازپرس شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی از هویت مقتول 

با کفش های زرشکی دارند با پلیس 110 تماس بگیرند.

سجادپور- جــوان 18 ساله ای که به خاطر 
قیافه و اندام ریزش از سوی شاکیان لقب »جوجه 
زورگــیــر« گرفته اســت، در همان دقایق اولیه 
دستگیری در حالی به 14 فقره زورگیری های 
مخوف از شهروندان و عابران اعتراف کرد که 
مدعی است فریب همدست سابقه دار و حرفه ای 

فراری اش را خورده است!
به گــزارش اختصاصی خراسان، در پی وقوع 
زورگیری های مخوف در مناطق قاسم آباد، وکیل 
آباد و آزادشهر در حالی گروه زبده ای از نیروهای 
تجسس کالنتری شهرک ناجا با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( مامور 
پیگیری سرقت های مخوف شدند که شاکیان 
از چهره بدون ریش و سبیل و ریز اندام زورگیر 

موتورسوار سخن می گفتند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع،  این 
پرونده در شعبه 602 مجتمع قضایی شهید 
کامیاب مورد رسیدگی قرار گرفت و نیروهای 
تجسس با فرماندهی مستقیم سرهنگ محمد 
فیاضی )رئیس کالنتری شهرک ناجا( به طور 
شبانه روزی مناطق احتمالی ارتکاب جرم توسط 
زورگیران را قرق کردند. به گزارش خراسان، با 
عملیات های اطالعاتی پلیسی طولی نکشید 

که نیروهای کارآزموده ساعت 5 بامداد بیستم 
تیر، دو جوان موتورسوار را با مشخصات اعالمی 
از سوی شاکیان، در بولوار وکیل آباد مورد تعقیب 
قرار دادند. موتورسواران که تالش می کردند 
با ویراژ سرسام آور از چنگ پلیس بگریزند، به 
دلیل واژگونی موتورسیکلت، پیاده پا به فرار 

گذاشتند و در تاریکی شب محو شدند. ماموران 
با انتقال موتورسیکلت و قمه رها شده در محل 
به کالنتری، تحقیقات خود را با راهنمایی های 

معاون دادستان مشهد در حالی ادامــه دادند 
که یکی از شماره هــای پــالک موتورسیکلت 
مخدوش شده و تغییر کرده بود. این گزارش 
حاکی است، ماموران انتظامی با استفاده از 
شدند  موفق  پلیسی  و  تخصصی  شگردهای 

سال یکی از زورگــیــران را که 18 

دارد و از سوی 
شاکیان به »جوجه 

زورگیر« معروف بود، در یک عملیات ضربتی و در 

بولوار هدایت مشهد دستگیر کنند. آن چه می 
خوانید گفت وگوی کوتاه خراسان با این زورگیر 
مخوف پس از انجام بازجویی های قضایی است.

نامت چیست؟ علی-ف
چند سال داری؟ متولد 1381 هستم

همدست هم داری؟ بله! فراری است
سابقه داری؟ نه!

چند وقت است زورگیری می کنی؟ از حدود 
یک هفته قبل

چه شد که توسط ماموران تجسس کالنتری 
شهرک ناجا دستگیر شدی؟ آن شب »الف« 
که به قفل ساز معروف است )همدست متهم( 
نزد من آمد و گفت بیا با هم به زورگیری 
برویم من هم موتورم را برداشتم و به وکیل 
آباد آمدیم و به خیابان معلم 53 رفتیم 
آن جا »الف« پیاده شد و به سراغ مردی 
رفت که در حال تردد بود. او با همین 
قمه ای که توسط پلیس کشف شد، آن 
مرد را ترساند و دو تراول )چک پول( 50 
هزار تومانی از او گرفت و متواری شدیم 
بعد به وکیل آباد 39 آمدیم و برای یافتن 
طعمه دیگر دور می زدیم که خودمان را 
در محاصره پلیس دیدیم! در حین فرار موتور 

واژگون شد و ما از ترس پیاده فرار کردیم.

پالک موتور را هم مخدوش کرده ای؟ بله! 
یک شماره آن را تغییر دادم که ماموران نتوانند 

ما را شناسایی کنند ولی...
قمه ای که در محل رها کردید مال کیست؟ 

مال »الف« است
با همدستت چگونه آشنا شدی؟ او را از یک 
سال قبل می شناسم! ولی شش ماه قبل از 
زندان آزاد شد او به خاطر زورگیری در زندان 
ــدود یک هفته قبل فریب  ــود! من هم از ح ب
وسوسه های او را خــوردم و در سرقت ها با او 

همراه شدم!
چند فقره زورگیری کرده ای؟ در این مدت 

14 فقره!
ــری می  ــی بیشتر در کــدام مناطق زورگ
کردید؟ وکیل آباد، پیروزی، قاسم آباد، میدان 

الله، بولوار معلم و ...
چرا نزد فروشنده موتورسیکلت رفتی تا 
قولنامه را عوض کنی؟ می خواستم قولنامه 
را به نام پدرم تغییر بدهم تا به کالنتری شهرک 
ناجا برود و موتورسیکلت را تحویل بگیرد اما قبل 

از آن دستگیر شدم!
االن پشیمانی؟ خیلی! من فریب »الــف« را 
ــوردم! او سابقه دار بود ومــرا هم به این راه  خ

کشاند!

ســجــادپــور- عــامــل قــتــل هــولــنــاک مــرد 
پــژوســواری که جسد وی درون دو کیسه 
گونی بــزرگ در جــاده روستای ساالرآباد 
مشهد کشف شد، شب گذشته دقایقی بعد 

از دستگیری اعتراف کرد.
بـــه گــــــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان، 
»ســجــاد-ی« متهم 27 ساله ایــن پرونده 
جنایی که با تالش شش روزه کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

به دام افــتــاد، در اظهاراتی تکان دهنده 
گفت: از دو سال قبل   مرد پژوسوار را می 
شناختم و می دانستم که او در چه مکان 
هایی مسافرکشی می کند اما او آشنایی با 
من نداشت به همین دلیل روز چهارشنبه 
هجدهم تیر خودروی او را به طور دربستی 

اجاره کردم و او رابه بهانه بار گندم به منزل 
کشاندم  پورسینا  خیابان  در  ام  مجردی 
و دست و پایش را بستم و با میله فلزی به 
سرش کوبیدم. اما روز بعد وقتی خانواده 
آن مرد 44 ساله )مقتول( در جریان قرار 
گرفتند به ناچار او را خفه   و جسد را درون 

کیسه های بزرگ در محل کشف رها کردم! 
گــزارش خراسان حاکی اســت، تحقیقات 
بیشتر در حالی ادامــه دارد که گــروه ویژه 
کــارآگــاهــان به سرپرستی سرهنگ علی 
بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
بعد از شش روز ردزنــی های اطالعاتی به 

سرنخ های مهمی از این جنایت وحشتناک 
رسیدند و عامل قتل را که ساکن یکی از 
روستاهای سرخس است شناسایی کردند.  
بررسی های بیشتر که سرنخ های آن به یکی 
از اطرافیان مقتول می رسد با دستور قاضی 
احمدی نژاد و توسط سرهنگ نجفی )افسر 
پرونده( ادامه دارد.شایان ذکر است  خبر 
این جنایت 99/4/21 در صفحه حوادث 

به چاپ رسید.

فریب زورگیر 
 سابقه دار 
را خوردم!

»جوجه زورگیر« در گفت وگو با خراسان

تصویری از کفش سوخته زن جوان 

عاملقتلمردپژوسواراعترافکرد
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شاخص

8 درصد کشاورزان بیکار شدند 

تازه ترین گزارش مرکزآمار از بازار کار نشان 
می دهد که همزمان با اوج گیری کرونا در بهار 
امسال، 365 هزار نفر در بخش کشاورزی، 
4۰2 هزار نفر در بخش صنعت و 732 هزار نفر 
در بخش خدمات، شغل خود را از دست داده 
اند. با این حال، درصد کاهش اشتغال در این 
بخش ها نشانگر این است که بیشترین افت 
تعداد شاغالن ابتدا در بخش کشاورزی و سپس 

خدمات و صنعت اتفاق افتاده است. 

بازار خبر

اخبار

واکنش بانک مرکزی به اظهارات 
فتاح  درباره وام قرض الحسنه

فارس - بانک مرکزی در واکنش به اظهارات فتاح، 
رئیس بنیاد مستضعفان مبنی بر این که »می خواهیم 
بانک قرض الحسنه تاسیس کنیم، بانک مرکزی 
ــای کرونایی بانک  مجوز نمی دهد / اگر در روزه
داشتیم، به مردم وام قرض الحسنه می دادیم«، اعالم 
کرد: بنیاد مستضعفان هم اکنون سهامدار اصلی 
و عمده بانک سیناست که می تواند تمام منویات 
و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرض الحسنه را 

بدون هیچ گونه محدودیتی اجرا کند.

بی اطالعی وزارت کار از زمان 
افزایش حق مسکن کارگران

تسنیم - معاون روابط کار وزیر کار درباره این که 
چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در 
دستور کار دولت قرار می گیرد، می گوید: اطالعی 
نــدارم و خود هیئت دولــت اعــالم می کند.  جلسه 
292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد با حضور 
شرکای اجتماعی برگزار  و مقرر شد حق مسکن 
کارگران از 1۰۰ هزار تومان به 3۰۰ هزار تومان در 
ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب 

در هیئت وزیران شد.

معرفی ۳۹ واردکننده برنج با ارز 
دولتی به تعزیرات

مهر - ســازمــان حمایت، از معرفی 39 شرکت 
واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: 
این شرکت ها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات 

کرده اما آن را با قیمت مصوب عرضه نکرده اند. 

چهار شنبه 25 تیر  1۳۹۹
2۳ ذی القعده1441.شماره  20425

 افت بورس
 صعود شاخص کل! 

شاخص کل بورس با وجود روند منفی اکثر 
نمادها، به مدد چند نماد بزرگ شاخص 
ســاز بــاز هم صعود کــرد تا در عمل بورس 

دوقطبی تر شود

در حالی که اکثر گروه های بورسی و مخصوصا 
شرکت های داخلی کوچک بورسی در محدوده 
منفی و حتی صــف فــروش معامله مــی شوند، 
شاخص کل بورس دیروز هم رشد 22 هزار واحدی 
را ثبت و از یک میلیون و 844 هزار واحد عبور کرد.
به گزارش خراسان، رشد 1.2 درصدی شاخص 
کل بورس در حالی بود که شاخص کل هم وزن 
۰.3 درصد دیگر عقب نشست. این موضوع به 
وضوح نشان می دهد که بیش از 5۰ درصد شرکت 
های بورسی در محدوده منفی معامله شدند. با 
این حال رشد چند نماد بــزرگ و شاخص ساز، 
شاخص کل را 22 هزار واحد صعودی کرد. نکته 
جالب این که اگر اثر مثبت فقط شش نماد را حذف 
کنیم، شاخص کل دیــروز منفی می شد. دیروز 
نمادهای فوالد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس، 
ملی مس، شستا، پاالیش نفت اصفهان و ایران 
خودرو در مجموع حدود 25 هزار واحد شاخص 
کل را رشد دادنــد که اگر همین شش شرکت را 
حذف کنیم، شاخص کل منفی می شد!البته 
باید دقت کنیم که شرکت های کوچک پیشتر 
رشدهای افسارگسیخته ای داشته اند. با مقایسه 
از ابتدای سال 97 تاکنون، رشد شرکت های 
کوچک )با شاخص هم وزن( بیشتر از شرکت های 
بزرگ بوده است.  در این شرایط ریسک در بورس  
و همچنین رفتارهای هیجانی رو به افزایش است. 
برخی معتقدند خرابی مکرر هسته معامالت هم در 
دوقطبی شدن بازار موثر است، چرا که عمال امکان 
دیدن قیمت و سفارش های لحظه ای وجود ندارد و 
بعضا اطالعات با چند دقیقه تاخیر به روز می شود. 
در این شرایط، در نمادهای مثبت سفارش ها در 
حداکثر قیمت و در نمادهای منفی در حداقل 
قیمت ثبت می شود. به این ترتیب در حالی که 
برای بخشی از بازار صف فروش تشکیل می شود، 
برای برخی تک نمادها مثل شستا، ایران خودرو و 
سایپا صف های خرید میلیاردی تشکیل می شود.

در حالی دولــت، در راستای پرداخت بدهی 
به سازمان تأمین اجتماعی قرار است بخشی 
از سهام 9 شرکت جدید به ارزش 32 هزار 
میلیارد تومان را به سازمان تأمین اجتماعی 
واگـــذار کند که در فهرست ایــن شرکت ها 
شرکت هپکو با سابقه دو بار واگذاری ناموفق 

به چشم می خورد.
16 تیر امسال بود که شریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: »دولت قرار 
اســت به زودی بخش مهمی از بدهی های 
خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت 
کند«. در میان شرکت های واگذار شده، نام 
شرکت هپکو نیز به چشم می خــورد که 55 
درصــد سهام آن به تامین اجتماعی واگــذار 
شده است. شرکتی که واگذاری آن به بخش 
غیر دولتی تاکنون دوبار به شکست انجامیده 
و معلوم نیست سازمان تامین اجتماعی با این 
شرکت و معضالت آن چگونه مواجه خواهد 
شد. تاریخچه واگذاری های هپکو بیانگر این 
است که در اولین مرتبه و در سال 85، بیش 
از 6۰ درصد سهام این شرکت به قیمت 7۰5 
میلیارد ریال به شرکت واگن سازی کوثر واگذار 
شد. با این حال، مشکالت این شرکت که پیش 
از آن عمدتًا مربوط به بازپرداخت اقساط و 

حقوق کارکنان و اداره این شرکت بود، پابرجا 
ماند. به همین دلیل در سال 95، مجدد هیئت 
واگذاری سازمان خصوصی سازی این سهام 
را طی مــزایــده ای به شرکت هیدرو اطلس 
)سازنده جرثقیل های هیدرولیک( واگذار 
کرد  اما این شرکت نیز از پس مشکالت و اداره 
شرکت هپکو برنیامد و دوبــاره در سال 96 و 
ــرارداد با  در نهایت 98، انصراف خود را از ق
سازمان خصوصی سازی و فسخ قرارداد با این 
سازمان اعالم کرد. از آن سال به بعد سازمان 
خصوصی سازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، 
مسئولیت این شرکت را عهده دار شد. در هفته 
ها و ماه های اخیر نیز اگر چه موضوع واگذاری 
بلوک سهامی هپکو به ایمیدرو مطرح شده بود، 
اما این به نتیجه نهایی نرسید تا این که هم اینک 
معلوم شده است دولت قصد دارد توپ سهام 
این شرکت پر ماجرا را این بار به زمین تامین 
اجتماعی بیندازد. باید منتظر ماند و دید که 
آیا این واگذاری صرفًا به منظور سفید کردن 
سیاهه بدهی های دولت به تامین اجتماعی 
انجام می شود یا این که مرتفع شدن مشکالت 
انتفاع مطلوب تامین  این شرکت به همراه 
اجتماعی به عنوان سازمان سرمایه گذار حق 

بیمه های کارگران نیز رخ خواهد داد.

تامین اجتماعی پشت فرمان هپکو 
هپکو در سومین واگذاری این بار بابت رد دیون به شستا واگذار شد 

نرخ دالر که از روز دوشنبه کانال 22 هزار تومان را ترک کرده است، تا بعد از ظهر دیروز به بیش 
از 23 هزار و 6۰۰ تومان رسید. این افزایش نرخ دالر همزمان با رشد نسبی اونس جهانی 
طال در روزهای گذشته، نرخ طال در بازارهای داخلی را به بیش از یک میلیون تومان رسانده 
است. بر این اساس تا دیروز بعد از ظهر هر گرم طالی 18 عیار به بیش از یک میلیون و هفت 
هزار تومان رسید. هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با حدود 93 هزار تومان افزایش، حدود 1۰ 
میلیون و 79 هزار تومان ارزش گذاری شد. به نظر می رسد با توجه به رشد کرونا در جهان و 
نیز روند تا حدی صعودی نرخ ارز، این محدوده قیمتی برای طال در روزهای آینده پایدار باشد.

 دالر از میانه کانال 2۳ هزار تومان فراتر رفت
گرم طال میلیونی شد 

شورای پول و اعتبار ضمن تعیین پنج سقف زمانی برای انواع نرخ های سود سپرده بانکی، نرخ 
سود سپرده های یک ساله را از 15 به 16 درصد افزایش داد. به این ترتیب با توجه به سرعت بیشتر 
افزایش حجم سپرده های جاری در مقایسه با سپرده های مدت دار و گردش این سپرده های جاری 
در بازارهای بورس و ارز و طال، انتظار می رود، تاحدی روند ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازی کند 
شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه دیروز به ریاست همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران با افزایش تنوع سپرده های بانکی موافقت کرد. عالوه بر این، شورای پول و 

اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

تالش برای تغییر جهت پول از سپرده جاری به مدت دار	 
پیش از این بانک مرکزی به بانک  ها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده به 18 درصد را 
حداکثر به میزان 2۰ درصد سپرده های بلندمدت آن ها در پایان اسفند 98 صادر کرده بود. 
طی دو سال اخیر، رشد سپرده های جاری در مقابل سپرده های مدت دار، به مراتب بیشتر 
بود. براساس آمارهای بانک مرکزی، در سال های 97 و 98، حجم سپرده های جاری بانک 
ها نسبت به سال های قبل به ترتیب 53.2 و 58.9 درصد افزایش یافته بود و در مقابل حجم 
سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فقط 18.7 و 26.8 درصد افزایش داشت که نشان می 
داد نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور، بیش از این که روانه سپرده های مدت دار شود، 
راهی سپرده های جاری شده  و این سپرده های جاری در عمل از بازارهای بورس و تاحدی 
ارز و طال سر در آورده است. به این ترتیب انتظار می رود که بخشی از نقدینگی فراری شده از 
بانک ها و روانه شده  به بازارهای سفته بازی به موطن قبلی خویش بازگردد. به ویژه این که 
اقدام بانک مرکزی در تعیین سپرده های دو ساله با نرخ 8 درصد و سپرده های کوتاه مدت می 

تواند، تنوع سپرده گذاری در نظام بانکی را افزایش دهد.

تصمیم جدید برای مهار نقدینگی 
 افزایش نرخ سود سپرده های یک ساله به 16 و احیای سپرده های

 2 ساله با نرخ سود 18 درصد 

 10 درصدسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی:

 12 درصدسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه:

 14 درصدسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه:

 16 درصدسپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال:

 18 درصدسپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال:
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 »يک کشور خانه خالى« تیتر اصلى روزنامه  •
فرهیختگان اســت که در آن به بررسى آمار 
جالب و در عین حال نگران  کننده از خانه 
های خالى در ايران پرداخته و در بخشى از آن 
نوشته است: مطابق استانداردهای جهانى، 
نسبت خانه های خالى بین 4 تا ۶ درصــد از 
کل واحدهای يک شهر يا کشور است...حال 
طبق آن چه داده های سرشماری رسمى سال 
ــار نشان مى دهد در سطح  آم 1395 مرکز 
کشورنسبت خانه های خالى به کل موجودی 
واحدهای مسکونى حدود 11.3 درصد است.

ــادق زيباکالم در يادداشتى با  • شــرق- ص
عنوان » اصولگرايان به دنبال برجام جديد 
در 1400« در اين روزنامه نوشت: واقعیت آن 
است که شايد سال آينده که اصولگرايان آرزو 
دارند قوه مجريه را هم مانند مجلس به  دست 
بیاورند، خودشان بتوانند به برجامى جديد با 

آمريکا دست يابند.
هفت صبح- اين روزنامه عکس اصلى خود  •

را در گزارشى با تیتر »در جست و جوی ُسها« به 
ماجرای گم شدن دختر 27 ساله در ارتفاعات 

جهان نمای گرگان اختصاص داده است.
کيهان- ايــن روزنــامــه در صفحه اول خود  •

تصويری از روزنامه های اصالح طلب در روزی 
که برجام منعقد شد منتشر کرد و در گزارشى با 
تیتر »برجام سفره مردم را چگونه کوچک کرد؟« 
نوشت: دردولت يازدهم آن چنان درباره برجام، 
اغــراق شد و بــرای آن دستاوردسازی شد که 
طبیعى بود با خروج آمريکا از اين توافق، اقتصاد 
ايران دچار ضربه روانى شود...برجامیزه کردن 
اقتصاد کــشــور، نتیجه ای جــز اوضـــاع فعلى 
نداشت و اکنون مردم چوب ندانم کاری های 

دولت برجام را مى خورند.
فعال  • نیا  سبحانى  حسین  ملی-  آرمـــان 

ــای نزديک  سیاسى اصــولــگــرا و از چــهــره ه
بــه على الريــجــانــى دربـــاره احــتــمــال حضور 
نیروهای  گفت:  انتخابات  در  نــژاد  احمدی 
ــژاد را  ــدی ن ــم ــه اح ــه ايـــن ک ــب، ن ــل ــالح ط اص
نیروی خوبى بدانند، بلکه بــرای بر هم زدن 
فضای سیاسى اصولگرايى و ايجاد اختالف 
در جبهه اصولگرايى، دست به هر کاری که 
بتوانند، مى زنند. از جمله مى توان به تحريک 
احمدی نژاد بــرای انجام اين گونه اقدامات 

اشاره کرد.

الف نوشت: حجت االسالم جواد نیک بین  •
نماينده مــردم کاشمر در مجلس که يکى از 
طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور بود، 
معظم  رهبر  رهنمودهای  به  توجه  با  گفت: 
تصمیم  نمايندگان  با  جلسات  در  انــقــالب، 
ــه مـــاه هـــای پــايــانــى ايــن  ــا تــوجــه ب گرفتیم ب
دولــت  استیضاح رئیس جمهور را از دستور 
کارمان خارج کنیم. وی اضافه کرد: در اين 
برهه تشخیص ما اين است که بايد به دولت 
برای اتمام حجت کمک بیش از پیش کنیم؛ 
البته نیاز به نظارت جدی هم بر عملکرد دولت 

خواهیم داشت.
 تابناک نوشت : اصالح طلبان به تازگى در  •

جلسات و گعده های انتخاباتى و سیاسى شان 
تاکید کــرده اند بايد با چهره هايى که تماما 
آرم و مارک اصالح طلبى دارند، وارد صحنه 
انتخابات 1400 شد بنابراين، پیشنهادشان 
کــانــديــداتــوری افـــرادی نظیر »ســیــد محمد 
مصطفى  خاتمى،  محمدرضا  سید  خاتمى، 
معین و محسن صفايى فراهانى« است.البته 
اين رويکرد مــورد انتقاد بخشى از گروه ها و 
احزاب سیاسى اصالح طلب قرار گرفته است. 
اين طیف اعتقاد دارند که حضور اين چهره ها، 
الزاما دردی از اين جريان دوا نخواهد کرد و بر 
اين باورند که اتفاقا بايد چهره ای معرفى شود 
و روی کار بیايد که به لحاظ عملى، بتوان بار 
سنگین کشور به ويژه در شرايط فعلى را روی 

دوش او گذاشت.
خبرنيوز نوشت : کامران باقری لنکرانى  •

وزير بهداشت دولت احمدی نژاد مدتى قبل 
به کرونا مبتال شده و بهبود يافته است. آن گونه 
که لنکرانى گفته او -که پس از دوران وزارت 
هنگام  اســت-  مشغول  طبابت  به  شیراز  در 
معالجه بیمارانش در مطب شخصى خود به 

کوويد 19 مبتال شده است.

قضا  دستگاه  سخنگوی  گذشته  روز  نشست 
همچون هوای تیرماه داغ داغ و دستان  اسماعیلى 
پر از اخبار مهم و جنجالى بود؛ اعدام جاسوس 
موشکى، اجرا شدن حکم اعدام جاسوس سپاه 
قدس در آينده نزديک و گزارشى از پرونده برادر 
معاون اول رئیس جمهور و سیف رئیس سابق 
بانک مرکزی بخش های مهم سخنان غالمحسین 

اسماعیلى بود.

اعدام جاسوس هوا فضا	 
به گزارش میزان ، سخنگوی دستگاه قضا اعالم 
ــا عسگری« که کارمند  ــردی به نــام »رض کــرد ف
بازنشسته هوا فضای وزارت کشور بوده  و برای 
سرويس اطالعاتى رژيم اسرائیل کار مى کرده، 
اعدام شده است:» اين فرد با بازنشستگى پیش از 
موعد در سال 95 بازنشسته شده بود و متاسفانه 
در سال های پايان خدمت و بعد از بازنشستگى به 
سرويس سیا وصل شد و به جهت اطالعاتى که از 
حوزه فعالیت های تولید موشک های ما داشت، 
بخشى از اين اطالعات را به سازمان سیا فروخت و 
از سازمان سیا پول گرفت. اين فرد مورد شناسايى 
قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام 
شد و حکم اعــدام اين فرد که رضا عسگری نام 

داشت، هفته گذشته اجرا شد.«

اعدام جاسوس سپاه قدس در آینده نزدیک	 
خبر اعدام عسگری تنها خبر اعدامى نشست ديروز 
نبود و  سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده 
» محمد موسوی مجد« که آيا اعدام شده يا نشده 
است تصريح کرد:» اجرای حکم فرايندی دارد 
و اين گونه نیست که اگر امروز حکم قطعى شد، 
بالفاصله اجرا شود. اين پرونده در فرايند اجرا قرار 
گرفته است و تا امروز اين حکم اجرا نشده؛ اما جزو 
احکام قطعى الزم االجرای ماست.« گفتنى است 
اين فرد درسپاه قدس مشغول جاسوسى بوده و 
اطالعات مهمى همچون مسیر تردد  شهید حاج 
قاسم سلیمانى را در اختیار شبکه های جاسوسى 
قرار مى داده است . اسماعیلى در نشست قبلى 

خود اعالم کرد که حکم اعدام وی قطعى است.

دزدانی که اغتشاشگر از آب در آمدند!	 
اسماعیلى در بخش ديگری از سخنان خود به 
سراغ اغتشاشات سال 98 رفت و از قطعى شدن 

ــدام سه نفر از اغتشاشگران در ديوان  حکم اع
عالى کشور خبر داد:» اين حکم بعد از فرجام 
خواهى متهمان و وکالی مدافع به تايید ديوان 
عالى کشور رسیده و به دادســرا اعــاده شد.« در 
عین حال سخنگو گفت که درصدی هم احتمال 
دارد پس از تايید ديوان عالى کشور حکم اعدام 
اجرا نشود: »اين که حکم اجرا شود يا نشود ممکن 
است در فرايند قانونى دادرسى های فوق العاده 
يا اعمال ماده 477 يا هر موجب قانونى تغییر 
کند. خبر تايید حکم صحت دارد.« البته نکته 
جالب صحبت های اسماعیلى در اين بخش نحوه 
دستگیری اين افراد بود: »آن ها برای ربودن اموال 
يکى از خانم ها با سالح سرد و تهديد با اسلحه 
اقدام کرده بودند که برخى از بستگان آن خانم 
رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری اين 
افراد شدند. بعد از دستگیری، مشخص شد در 
موبايل اين افراد صحنه هايى که بانک و اماکن 
عمومى و اتوبوس های مربوط به شهرداری را آتش 
مى زنند  موجود است و از اقدامات خرابکارانه و 
اعمال مجرمانه که انجام دادند با جسارت فیلم 
بــرداری و برای برخى از خبرگزاری های خارج 
از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبايل 
آن هــا نیز موجود بــود. اين گونه معلوم شد اين 
افراد سارق مسلح اراذل و اوباشى هستند که در 
اغتشاشات دست به اين جنايات زدند و خودشان، 
از اعمال مجرمانه خود بهترين مستندات را تهیه 

کرده بودند.«

از برادر جهانگيری و سيف چه خبر؟	 
نشست روز گذشته رنگ و بوی اقتصادی هم 
به خود گرفت و اسماعیلى در پاسخ به سوالى 
دربــاره پرونده مهدی جهانگیری بــرادر معاون 

ــاه وی به اتمام  اول رئیس جمهورگفت: »دادگ
رسیده و حکم دادگــاه در ارتباط با وی صادر 
شده و محکومیت هايى در ارتباط با برخى از 
اتهامات حاصل کرده که غیرقطعى است. چون 
پرونده از پرونده های شعب ويژه اخالل در نظام 
اقتصادی نیست و حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده، 
جزئیات محکومیت به صدور حکم قطعى موکول 
مى شود.« سخنگوی قوه قضايیه در خصوص 
پرونده رئیس سابق بانک مرکزی تصريح کرد: اين 
پرونده به دلیل اين که  به تحقیقات تکمیلى نیاز 
پیدا کرده  و همچنین گزارش ارسال شده ديوان 
محاسبات برای قوه قضايیه به موضوعات ارزی 
ناظر به مديران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند 
خورد و برای اين که مجموعه اقدامات حوزه ارز به 
صورت جمعى مورد لحاظ قرار گیرد، اين بخش 
هم اضافه شده و کار تحقیقاتى و کارشناسى انجام 
مى شود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جديد 

پرونده هستیم.«

آزادی 25۷۴ نفر از محکومان مالی در 	 
قالب طرح احسان بنياد مستضعفان

اسماعیلى به آزادی 2574 نفر از محکومان مالى 
و مساعدت در قالب طرح احسان بنیاد مستضعفان 
اشاره کرد و گفت: از ديگر اقدامات ويژه برنامه ای 
است که امــروز در زنــدان تهران بــزرگ در حال 
اجراست ، البته بانى و اقدام کننده و راهنمای 
اين موضوع مقام معظم رهبری بودند که هم خود 
پیشگام دراين احسان بودند و هم ديگران را دراين 
ايام کرونايى به فعالیت های توام با احسان در 
حق نیازمندان ترغیب و تشويق کردند. با کمک 
ويژه بنیاد مستضعفان، به عنوان يکى از نهاد های 
زير مجموعه دفتر مقام معظم رهبری اين تعداد 
از زندانیان محکوم مالى و جرايم غیرعمد که در 
زنــدان بودند و قادر به پرداخت بدهى نبودند، 

آزاد شدند.

توضيحات فتاح درباره کمک 5۰ ميليارد 	 
تومانی برای آزادی زندانيان جرایم غير عمد

ــزارش مهر در ايــن بــاره پرويز فتاح رئیس  به گ
بنیاد مستضعفان نیز  از آزادی 2574 زندانى 
جرايم غیرعمد که کمتر از 50 میلیون تومان 
بدهى داشتند، خبر داد و گفت: سن بزرگ ترين 
زندانى که در اين طرح آزاد مى شود، 88 سال 
و کوچک ترين 19 سال اســت.وی افــزود: 50 
میلیارد تومان پرداخت کرديم البته پس از اين 
مرحله همچنان از محکومان بیشتری که جرايم 
غیرعمد دارند و الحق که زندان جايشان نیست، 

حمايت مى کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خبر داد: 

صدور حکم برادر جهانگیری و اعدام یک جاسوس موشکی 

فراخبر
   

رضا عسگری کیست؟ 
پس از انتشار خبر اعدام »رضا عسگری« بسیاری از تحلیل گران رسانه ای ، وی را هم به لحاظ 
شباهت اسمى و هم به لحاظ جايگاه شغلى اش  در وزارت دفاع  با » علیرضا عسکری« معاون وزير 
دفاع دولت اصالحات مقايسه کردند و گفتند اين جاسوس اعدام شده همان مسئول عالى رتبه 
وزارت دفاع سابق است.  اگرچه درپرونده » علیرضا عسکری« بحث بازداشت شدن او و احتمال 
جاسوسى اش مطرح شده است اما باتوجه به اين که معاون اسبق وزارت دفاع درسال 85 ناپديد 
شده و در مقابل و طبق گفته های اسماعیلى اين جاسوس موشکى در سال 95 بازنشسته 
شده است و همچنین با توجه به تفاوت اسمى اين دونفر با يکديگر به نظر مى رسد اين دو نفر، 

دو شخصیت متفاوت باشند. هرچند درباره اين ادعاها، واکنش رسمى منتشر نشده است. 

ويژه های خراسان  

توئیت سیاسى

تو ناو آمريکايى اسفند دود کردن وگرنه 
ناو آمريکايى مگه آتیش میگیره اصال

ــه خــالــقــان  دور از انــتــظــار نـــبـــود کـ
ــه ای کــه هــر روز  ــان فضاسازی های رس
خبری جعلى را روی خط مى فرستادند 
اين بار هم داستان سرايى کنند و خالقانه 
ديالوگ بنويسند. متاسفانه در اين روزها 
که سالمت مردم در تهديد کروناست، 
روان جامعه نیز از #فیک_نیوز ها آرامش 

ندارد.

واکنش سردار قاآنی به آتش سوزی ناو مریکایی 
ــدس در واکــنــش بــه آتش  فــرمــانــده ســپــاه ق
سوزی ناو هواپیما بر آمريکايى با تاکید بر اين 
که خداوند با دست خود شما، شما را مجازات 
مى کند گفت: اين اتفاق پاسخ جنايت های 
شماست که به دست عناصر خود شما اتفاق 

افتاده است. 
ــردار اسماعیل قاآنى با بیان اين که  آن  س
چه امــروز در آمريکا اتفاق افــتــاده به ويژه 
ــاو نتیجه عمل و رفــتــار و جنايت  حــادثــه ن
دولت آمريکاست، اظهار کرد:»آمريکايى ها 
بى خودی دنبال مقصر نگردند و ديگران را 
متهم نکنند، اين آتشى است که خودشان 
روشن کرده اند و امروز اين آتش آن ها را در 
بر گرفته است. بايد به آن ها بگويیم اين اتفاق 
پاسخ جنايت هــای شماست کــه بــه دست 
عناصر خود شما اتفاق افتاده است، خداوند 
با دست خود شما، شما را مجازات مى کند.« 

به گزارش العالم فرمانده نیروی قدس سپاه 
خطاب به دولت آمريکا، يــادآور شد: »هنوز 
روزهــای خوشى شماست،  روزهــای بسیار 
سخت و حوادث سختى پیش روی شما و رژيم 

صهیونیستى است.«
 سردار قاآنى خاطرنشان کرد:» واقعیت اين 
است که ارتش آمريکا خسته و فرسوده شده 
و تجهیزات آن به آهن پاره تبديل شده است. 
مدت هاست فرماندهان نیروی دريايى ارتش 
آمريکا مى گويند اين ناوها آهن پاره هايى 
بیش نیستند. آمريکا بايد وضع بد خود را 
قبول کند و بیش از اين به بشريت و مردم خود 

ظلم نکند.«

تکذیب قاطع شایعه درباره نشست سران قوا 
ــاره  ــای منتشر شــده درب سخنگوی دولــت ادع
نشست روز دوشنبه سران قوا را تکذيب کرد و 
گفت: »اين جلسه پر از همراهى و همدلى بود.

ترديد ندارم جريانى در کمین هرگونه روزنه امید 
آفرين در مردم نشسته است.« اين واکنش ربیعى 
پس از آن بود که ادعايى به نقل از روزنامه اعتماد 
منتشر شد مبنى بر جدال لفظى روسای دولت 
و مجلس. با اين حال ربیعى روزگذشته در يک 
تکذيب صريح در حساب توئیتری خود نوشت: 
»باکمال ناباوری خبری جعلى از جلسه سران قوا 
ديدم. ديروز از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشته 
و تمام مذاکرات را نوشته ام. 15 نفر از سه قوه در 
آن جلسه بوديم، حتى يک کلمه از اين خبر کذب 
صحت ندارد.« به گزارش ايرنا سخنگوی دولت 
اظهارکرد: اين خبر نه  تنها صحت ندارد بلکه اين 
آغازين صحبت های محمد باقر قالیباف بود که 
»شرايط اداره کشور سخت است. با همه وجود و 

توان پای کار هستیم و نیاز به همدلى و همراهى 
هر سه قوه يک اصل است.« ربیعى تاکید کرد: 
جلسه پر از همراهى و همدلى بود. ترديد ندارم 
جريانى در کمین هرگونه روزنه امید آفرين در 

مردم نشسته است.
به گزارش فارس حمیدرضا حاجى بابايى نماينده 
مردم همدان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس هم در گفت وگوی تلويزيونى درباره شايعه 
چالش ايجاد شده بین رئیس قوه مقننه و رئیس 
قوه مجريه گفت: من هیچ گونه چالشى بین سران 
قوا در اين جلسه نديدم اين در حالى است که من 
از ابتدا تا پايان جلسه در اين نشست حضور داشتم 
و حتى پیش از حضور تعدادی از اعضا در نشست 
حاضر بودم و وقتى هم که تعدادی از اعضا نشست 
را ترک کردند من حضور داشتم.وی اضافه کرد: 
موضوعى که منجر به سردی بین اعضای نشست 

هم بشود مشاهده نکردم چه برسد به چالش.

 تذکر مهم در باره  تولید ملی 
که اجرایی نشد 

ــاس يکى از بندهای قانون  در حالى که بر اس
»حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتى کشور 
و حمايت از کــاالی ايرانى« ابالغى خــرداد سال 
گذشته، دولت موظف شده بود سامانه متمرکزی 
را برای درج فهرست توانمندی های محصوالت 
داخلى سامان دهى و نسبت به درج رتبه بندی 
تولیدکنندگان کاالها، عرضه کنندگان خدمات و 
پیمانکاران طراحى ـ ساخت در اين سامانه، حداکثر 
ظرف مدت سه ماه اقدام کند، گزارش يک مقام 
دولتى به تعدادی از مديران نهاد رياست جمهوری 
نشان مى دهد هنوز اين دستور مهم به مرحله 

اجرای کامل نرسیده است.

مجوز ویژه دولت برای 
خودکفایی کشور در تولید کاغذ

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر يک مسئول مهم 
اجرايى به تعدادی از اعضای کابینه، مقرر شده 
با توجه به ضرورت افزايش تولید کشور در حوزه 
کاغذ چاپ و تحرير تا رسیدن به حد خودکفايى، 
شرايط ويژه ای برای حمايت از ساخت کارخانه 
تولید کاغذ از نیشکر متعلق به يکى از نهادهای 
انقالبى صورت بگیرد به شرط آن که نهاد مذکور 
مصوبه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى درباره 
پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلى 

در قراردادهای بین المللى را رعايت کند.

سيدمرتضی
@ sm_Ghsi

alireza moezi
@ ar_moezi



 سن پسر دیوید بکام 
برای ازدواج کم نبود؟!

 فرفره | قصه تصویری 
 »آفرین چاقوی کوچک«

 برای کودکان

5 فرمول رشد جادویی مو

 قانون طالیی 10 هزار ساعت
 یک قانون مناقشه برانگیز درباره 

علت موفقیت آدم هایی مثل »بیل گیتس« 

  با رعایت چند نکته ساده می توانید 
به رشد موهای تان سرعت بدهید 
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 پرونده ای درباره ویژگی های 
 چند شبکه اجتماعی جدید و البته محبوب 
 در بین نوجوانان که نظارت والدین بر حضور آن ها
 در فضای مجازی را سخت تر از قبل کرده است

 رموز محافظت از فرزند
 در شبکه های اجتماعی جدید

گفت و گو، گذاشتن قوانین شفاف، شناختن نشانه های 
خطر و... از راه های مدیریت فرزند در مقابل خطرات 

احتمالی تیک تاک، الیکی، اسنپ چت و... است

در شرایطی که استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی روز به روز در حال افزایش است، داشتن نظارت بر 
فعالیت هایشان  به منظور محافظت از آن ها در برابر خطرات و مشکالت احتمالی، کار دشواری برای والدین است. 
به ویژه این که به خاطر نوع محتوای خیلی از این شبکه های اجتماعی که برای بزرگ ترها جذاب نیست،خود والدین 
در بسیاری از این شبکه ها فعال نیستند تا بتوانند نوع فعالیت فرزندشان را رصد کنند. در این شرایط چطور 

می توانیم بر استفاده فرزندمان از این فضا، نظارتی آگاهانه داشته باشیم؟

   در سنین پایین
اجازه عضویت مستقل ندهید

بیشتر شبکه های اجتماعی حداقل سن برای عضویت را 
13 سال در نظر می گیرند. پس در قدم اول اگر فرزندتان 
کمتر از 13 سال دارد، با توضیح قانون این شبکه های 
اجتماعی، به او اجازه عضویت مستقل ندهید. اگر او 
عالقه بسیاری به حضور در این فضاها دارد، روی گوشی 
خود و با مشخصات خودتان، عضو شبکه مدنظر شوید و 

تنها در ساعاتی محدود به او اجازه استفاده دهید.

   همان ابتدا قوانین را شفاف مشخص کنید
اگــر فرزندتان گوشی شخصی دارد، در یک جلسه 
خانوادگی، قوانین استفاده از شبکه های اجتماعی را به 
گفت وگو بگذارید. برخی از قوانینی که این روزها بسیاری 
از والدین از آن ها استفاده می کنند عبارت است از : 
ممنوع بودن دانلودکردن شبکه اجتماعی جدید بدون 
اطالع والدین، ممنوع بودن به اشتراک گذاری عکس با 
پوشش نامناسب،  ممنوع بودن اعالم موقعیت مکانی و  
ممنوع بودن ارسال عکس در چت دونفره چه طرف مقابل 
را خارج از فضای مجازی می شناسد چه نمی شناسد. با 
توجه به معیارهای اخالقی مدنظر خود، شما می توانید 
به این قوانین، مواردی را اضافه کنید. توجه داشته باشید 
که به ویژه در نیمه دوم نوجوانی یعنی از حدود 15 سالگی 
به بعد، گفت وگو با نوجوان، مهم ترین ابزار والدین برای 
پیشگیری از مشکالت احتمالی است، پس به این موضوع 

توجه ویژه ای داشته باشید.

   توجه ویژه ای 
به قلدری اینترنتی داشته باشید

موضوع قلدری اینترنتی، مسئله ای جدی در شبکه های 
پیام های  فرزندتان  این که  یعنی  و  اســت  اجتماعی 
نامناسب و توهین آمیز دریافت کند یا تهدید شود. با 
فرزندتان در همان ابتدای عضویتش در شبکه های 
اجتماعی در این باره صحبت کنید. مهم ترین کمکی 
ــورد کنید،  که شما می توانید به فرزندتان در ایــن م
اطمینان دادن به اوست تا هر جا مشکلی برایش پیش 

آمد،  به شما مراجعه کند و از شما کمک بگیرد.

   فواید عضویت خودتان را دست کم نگیرید
عضو شدن در شبکه های اجتماعی توصیه مهم دیگر 
اســت. البته در نظر داشته باشید که با توجه به سن 
مخاطبان برخی شبکه های اجتماعی  چون اسنپ چت 

یا تیک تاک انتظار نمی رود که بعد از عضو شدن، شما به 
عضوی فعال در این فضاها تبدیل شوید و هر روز در آن ها 
حضور داشته باشید. بلکه تنها سر زدن هفتگی شما به 
این شبکه ها کافی است. با این کار شما با فضای کلی 
این شبکه ها آشنا می شوید. وقتی صحبت از تنظیم های 
ایمنی و محدودیت در دسترسی به اطالعات شخصی 
این دستورالعمل ها  بهتر متوجه  کاربران می شود، 
می شوید و می توانید به فرزندتان کمک کنید تا دسترسی 
به اکانت خود را به شکلی مناسب تنظیم کند. عالوه بر این 
عضویت در شبکه های اجتماعی موضوعی برای گفت وگو 
با فرزندتان به شما خواهد داد. نکته بعدی این که عضویت 
شما و دنبال کردن صفحه فرزندتان می تواند به شما 
کمک کند تا اگر کسی مزاحم فرزندتان شد، بهتر بتوانید 
به او کمک کنید. نکته مهم دیگر درباره عضویت در این 
شبکه ها هم این که بررسی ها نشان می دهد بعد از شیوع 
کرونا و خانه نشینی، تعداد والدینی که وارد فضاهایی 
چون تیک تاک شده اند، افزایش محسوسی داشته است. 
پس به تصور این که این فضا و دیگر فضاهای مشابه به هیچ 
عنوان محتوای مناسبی برای شما نخواهد داشت، خود 

را از حضور در این شبکه های اجتماعی محروم نکنید.

   نشانه های خطر را بشناسید

برای بسیاری از نوجوانان دشوار است که وقتی قربانی 
قلدری اینترنتی شده اند، در این باره صحبت کنند. 
همین سکوت هم می تواند دردسرها را افزایش دهد. 
پس در کنار تمام این همراهی ها، به رفتار فرزندتان 
دقت و با دیدن برخی رفتارها سعی کنید با او در فضایی 
دوستانه صحبت کرده و از او درباره مشکالت احتمالی 
که در شبکه های اجتماعی داشته است، سوال کنید. 
مشکل  ــروز  ب نشان دهنده  می تواند  که  رفتارهایی 
باشد، عبارت  اند: از رفتارهای مشکوک و تالش برای 
مخفی کردن صفحه گوشی، گوشه گیری و از دست دادن 
ناگهانی عالقه به تماس با دوستان، ساخت ایمیل یا 
اکانت جدید در شبکه های اجتماعی و واکنش های 

هیجانی شدید بعد از حضور در شبکه های اجتماعی.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره 

چه خرب است
تیک اتک
الیکــی

؟

از زمان همه گیرشدن اینترنت، عادت کرده ایم که بعد از گذشت هرچندسال، یک 
نرم افزار یا اپلیکیشن جدید وارد دنیای مجازی شود و برای خودش اعتباری دست و پا کند. 

از آن دوران که اورکات، فیسبوک، یاهو مسنجر، توئیتر، وایبر و... محبوب بودند تا امروز که 
اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و... به عنصری جدانشدنی از زندگی مجازی ما تبدیل شدند، 

معمواًل اولین کاربران این اپلیکیشن ها را نوجوانان تشکیل می دادند. بعدش هم در مدت کوتاهی، جوانان و حتی 
میان ساالن پا در آن فضاها می گذاشتند و عالوه بر استفاده، شناخت بهتری هم از آن نرم افزار، مزایا و آسیب های 
احتمالی اش به دست می آوردند. اما اکنون در دنیای مجازی نوجوان های ما چه می گذرد؟ آیا اینستاگرام و توئیتر 

به اندازه قبل بین این قشر در کل جهان محبوب هستند؟ یا اپلیکیشن های دیگری، کم کم جای خودشان را روی 
صفحه تلفن های همراه نوجوانان بازکرده  و ذهن آن ها را به خود مشغول کرده اند؟ در پرونده امروز زندگی سالم 

و به بهانه سالروز شروع به کار شبکه اجتماعی توئیتر، به بررسی چند شبکه اجتماعی نسبتًا جدید و 
 محبوب بین نوجوانان که فاصله بین نسل ها را با جنس خدمت شان بیشتر کرده است، خواهیم پرداخت. 

درخور ذکر است که 15 جوالی 2006 یعنی دقیقا 14 سال پیش، در چنین روزی شبکه اجتماعی 
توئیتر شروع به کار کرد.

پرونده

مهسا کسنوی| خبرنگار 

  »توئیتر«، قدیمی اما همچنان
محبوب در دنیا 

ــروز زندگی سالم برای  بهانه پــرونــده ام
افزایش اطالعات شما درباره شبکه های 

اجتماعی جدید، سالروز شروع به کار توئیتر 
است؛ بنابراین بد نیست که چند نکته جالب را  

درباره این شبکه اجتماعی تقریبا قدیمی بدانید. 
توئیتر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که 

در سال ۲۰۰۶ توسط جک دورسی، بیزاستون و اوان ویلیامز راه اندازی شد. توئیتر با دو شعار 
»چه کار می کنید؟« و »چه چیزی در حال رخ دادن است؟« شناخته می شود و در بین جوانان، 
برای خودش طرفدار پیدا کرد. شما در توئیتر می  توانید ویدئو و عکس ارسال کنید یا پیام هایی 
با حدود ۲۸۰ کاراکتر بفرستید. توئیتر طبق جدیدترین آمارها، بیش از 34۰ میلیون کاربر 
فعال در دنیا دارد که روزانه توئیت های مختلفی ارسال می کنند. در ضمن، این شبکه اجتماعی 
یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی بین سیاستمداران جهان است و جایگاه برجسته ای 
در دنیای سیاست دارد. جالب است که با گذشت چندین سال از شروع به کار توئیتر و حتی 
محیط خشک و رسمی آن نسبت به سایر اپلیکیشن های مشابه، باز هم این شبکه اجتماعی 
بین نوجوانان، بسیار پرطرفدار است و قسمت زیادی از کاربران آن را این قشر تشکیل می دهند. 
البته به نظر می رسد در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگری که در ادامه با آن ها آشنا خواهید 

شد)برای مخاطب نوجوان(، کم کم باید شکست را پذیرا باشد.

»تیک تاک«، برای عاشقان 
ویدئوهای کوتاه

تیک تاک یکی از جدیدترین و البته محبوب ترین 
شبکه های اجتماعی در بین نوجوانان دنیاست. این 
اپلیکیشن در سال ۲۰1۷ در دسترس قرار گرفت. 
فضای تیک تاک چیزی شبیه اپلیکیشن های موزیکالی 
ــت. در تیک تاک شما می توانید ویدئوهای  و دابسمش اس

 سه تا شصت ثانیه ای بسازید و آن ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. تیک تاک با علم 
به جذابیت ساخت ویدئو  در بین نوجوانان وارد عمل شد و در سال ۲۰1۷ با اپلیکیشن 
محبوب آن سال، یعنی موزیکالی تلفیق شد و توانست درسال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیارد 
 کاربر فعال در جهان برسد. ۲۶درصــد کــاربــران ایــن اپلیکیشن بین 1۸ تا ۲4 ســال و
  5۰ درصد کاربران زیر 34 سال دارند، همچنین ۶۰ درصد کاربران این اپلیکیشن زن و

 4۰ درصد مرد هستند. جذابیت شبکه اجتماعی تیک تاک، برای این رده سنی، بیشتر به دلیل  
وجود ویدئوهای کوتاه همراه با فضای شاد و طنز است؛ به گونه ای که به طور میانگین کاربران 
این اپلیکیشن 5۲ دقیقه از وقت خود را روزانه در تیک تاک می گذرانند. این نکته را هم بدانید که 
این شبکه اجتماعی در بین افراد مشهور و چهره ها نیز طرفدار بسیاری دارد. این افراد ویدئوهای 
مختلفی را در زمینه های ورزش، آشپزی و سرگرمی هر روز از خود منتشر می کنند. البته این 

شبکه اجتماعی از ۲1 مهر 13۹۸ از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است.

 »اسنپ چت« و فیلترهایش
 در خدمت خوشگل شدن

اگر شما اسنپ چت را نمی شناسید، احتمااًل باالی ۲5 سال دارید! 
آمار دقیقی از این که کاربران اسنپ چت دقیقا چند سال دارند، در 

دسترس است و بیش از ۹۰ درصد کاربران این اپلیکیشن را، نوجوانان 
و جوانان زیر ۲5 سال تشکیل می دهند. شاید از خودتان بپرسید چرا این 

اپلیکیشن در بین نوجوانان این قدر محبوب است؟ جواب آن بسیار ساده است، چون همه آن چیزی را که 
یک نوجوان به آن احتیاج دارد، در اختیارش قرار می دهد.  اسنپ چت، یک شبکه اجتماعی است که بیشتر 
محبوبیت  و معروفیت اش را مدیون فیلترهایی است که شما را زیباتر و خوش تیپ تر نشان می دهد و چه چیزی 
برای برخی از نوجوانان می تواند مهم تر از زیباتر به نظر رسیدن  باشد؟ نوجوانان در این اپلیکیشن، ویدئوها 
و عکس هایشان را ویرایش می کنند، با یکدیگر بازی آنالین انجام می دهند، عکس را به صورت لحظه ای یا 
طوالنی مدت منتشر می کنند و البته مکان خود را به هم گزارش می دهند. جالب است که قابلیت فرستادن 
مکان به صورت لحظه ای، باعث نگرانی خیلی از والدین در کشورهای مختلف دنیا شده و معتقدند این کار به 
هیچ وجه امن نیست و باید این خدمات از این اپلیکیشن حذف شود. با این که شرط عضویت در اسنپ چت 
داشتن سن باالی 13 سال است)محدودیت سنی دارد( اما گاهی در قسمت جست وجوی این اپلیکیشن، 

محتواهای نامناسبی برای نوجوانان ارائه می شود که منتقدان زیادی هم دارد.

»الیکی«، عالی برای دابسمش
الیکی یک شبکه اجتماعی ویدئویی است که اولین بار در سنگاپور 
برای ساختن ویدئوهای کوتاه منتشر شد. این اپلیکیشن یکی از 
پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی بین نوجوانان است. البته 

به تازگی، رده سنی کودکان زیر 1۰ سال هم به گروه طرفداران الیکی 
پیوسته، در صورتی که زیرساخت های الزم برای حضور این رده سنی 

در این نرم افزار، دیده نشده است. این شبکه اجتماعی هر ابزاری را که برای 
جذاب و بامزه شدن یک ویدئو احتیاج دارید، در اختیارتان قرار می دهد. نوجوانان در این شبکه اجتماعی، 
همزمان ویدئو می گیرند، سرعت آن را باال یا پایین می برند، برای آن موزیک انتخاب می کنند یا موزیک 
دلخواه خود را می سازند و آن را با دوستان خود به اشتراک می گذارند. سپس درباره ویدئوهای هم نظر 
می دهند، یکدیگر را نقد می کنند و با هم در تعامل هستند. کاربران الیکی معمواًل عالقه دارند، کلیپ هایی 
با دیالوگ های آدم های معروف که در فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی پخش شده است، درست کنند و به جای 
آن ها صدا یا تصویر خودشان را بگذارند و در قالب آن ها با دیگران سخن بگویند. به عبارتی می توان گفت که 
الیکی برای ساخت دابسمش عالی است. این نکته را هم بدانید که یکی از مزیت های این اپلیکیشن داشتن 
قسمت »کنترل والدین« است. با فعال کردن این قسمت و گذاشتن رمز  عبور دلخواه می توانید محتوای 
ویدئوهای فرزند خود را آگاهانه انتخاب یا فیلتر کنید. اگرچه تعدادی از والدین اظهار کرده اند این قسمت 
گاهی اوقات دچار مشکالتی می شود اما توجه به این نکته در الیکی باعث شده است، والدین هم از این شبکه 

اجتماعی نسبت به سایر رقیبانش راضی تر به نظر برسند.

 »پالتو« برای بازی 
در روزهای کرونایی

پالتو یک شبکه اجتماعی است که به تازگی و در دوران 
کرونا به شدت در بین نوجوانان به محبوبیت رسید. 
دلیل محبوبیت این اپلیکیشن این است که عالوه بر 
چت کردن، شما می توانید همزمان با چند نفر از دوستان 
خود به صورت آنالین بازی کنید. همین قابلیت پالتو باعث شد 
در زمان قرنطینه، نوجوانان با استفاده از فناوری با دوستان شان دور هم جمع شوند و عالوه بر 
صحبت و بازی کردن، دوستان جدیدی نیز پیدا کنند. اما متاسفانه یکی از نقاط ضعف پالتو، این 
است که هیچ سیستم امنیتی برای محدود و کنترل شدن یک نوجوان توسط والدین در آن وجود 
ندارد. طبیعتا دوست شدن با بعضی افراد در شبکه های اجتماعی و اعتماد کردن به ظاهر آن ها، 

خطراتی دارد که معموال یک نوجوان درک درستی از آن ها نخواهد داشت.
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نداشته باشند
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کمتر خانمی پیدا می شــود کــه موهــای بلند، ضخیم و ســالم را دوســت 

نداشته باشد، اما مشکل اغلب خانم ها، این است که موهایشان خیلی دیر 

بلند می شود. این مدت زمان ممکن است  ماه ها یا سال ها طول بکشد. اگر شما هم جزو این 

دسته از خانم ها هستید که با مشکل رشد مو مواجه هستید، مطلب امروز را از دست ندهید، 

در این مطلب به بررسی چند نکته می پردازیم که به رشد بهتر موهایتان کمک خواهد کرد.

با رعایت چند نکته ساده می توانید به 

رشد موهای تان سرعت بدهید 

پزشکی
سالمت

بیشتر بدانیم

ت
الم

س

  سشوار را کنار بگذار

اغلب خانم ها بعد از حمام از سشــوار، برای خشــک 
کردن موهایشــان اســتفاده می کنند، غافــل از این 
 که هرگونه حــرارت و گرما برای موی شــما مثل یک 
سم مهلک عمل می کند و موجب شکنندگی موهای 
شما خواهد شد . پس در همین لحظه سشوار، اتوی 
مو یا فرکننــده خود را از جلوی چشــم تان دور کنید و 
بگذاریــد جریان هــوا، موهایتان را به شــکل طبیعی 

خشک کند.
   روشن کردن مو ممنوع

اگر دوســت دارید موهایتان رشد خوبی داشته باشد 
باید قید روشن کردن آن ها را بزنید.

معمــوال خانم ها موهــای خــود را در فصل تابســتان 
روشــن می کنند اما نمی دانند این کار به موهایشان 

آسیب می رساند و دچار ریزش مو خواهند شد.
اگر اصرار به روشــن کــردن موهایتان دارید، ســعی 
کنید کم کم رنگ آن را روشن کنید و در یک جلسه از 

رنگ قهوه ای سوخته به بلوند نرسید.
  استفاده از روغن های طبیعی

اســتفاده از روغن های طبیعی، به پر کردن، مرطوب 
نگه داشــتن و تقویــت موهای شــما کمــک می کند. 
امــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه از روغن هــای صد 
درصد طبیعی اســتفاده کنید. روغن نارگیل، روغن 
کرچک، روغن آرگان و روغن جوجو  با همگی به رشد 

موهایتان منجر می شوند.
شما می توانید محلولی از این چهار روغن تهیه کنید 
و آن را روی سر خود بگذارید و ماساژ دهید یا هرکدام 

را به صورت جداگانه در طول هفته استفاده کنید.

  موهای خود را نبندید

بســتن موها با کش ســر یــا کلیپس، باعث می شــود 
موهای شما به هم گره بخورد و ریزش موها را به همراه 

خواهد داشت.
 ســعی کنید موهای خود را باز بگذارید تا هوا بین آن 
در جریان باشد و برای بستن موهای خود ترجیحا از 

پارچه های نخی استفاده کنید.
  موهای خود را زیاد نشویید

شستن زیاد موها در طول روز و استفاده از شامپوها، 
باعث از بین رفتن چربی طبیعی مو و در نتیجه ریزش 
آن خواهد شــد. ســعی کنید فاصله شســت و شــوی 
موهای خود را افزایش دهیــد، اما اگر موهای نازکی 
دارید و باید حتما هر روز، آن ها را بشــویید از مصرف 

هر روز شامپو خودداری کنید.

 راهکارهایی برای دفع یب خطر 
ماسک استفاده شده

۱- ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ را از هم جدا کنید.۲- زرده 
 ها را با شــکر خوب مخلوط کنید تا کرم رنگ و کشــدار شود . 
۳- کره و کاکائو را بــا همزن خوب بزنید تا صاف و یکدســت 
شود. ۴- ســپس شــکالت تخته ای را روی بخار آب بگذارید 
تا کامال نرم شــود .۵- شــکالت را از روی حرارت بــر دارید . 
۶- پس از آن که کمی خنک شد آن را به مخلوط کره و کاکائو 
اضافه و خوب مخلوط کنید.۷-  سفیده ها را به صورت دورانی 
همراه با کمی شکر بزنید تا کامال پف کند .۸-  زرده تخم مرغ و 
شکر زده شده را درون مواد کاکائو بریزید و خوب مخلوط کنید 
.۹- سپس خامه را به آن اضافه کنید و بعد سفیده را درون مواد 
بریزید  و به صورت دورانی مخلوط کنید.۱۰- پس از مخلوط 
کردن می توانید آن را درون لیوان پایــه دار بریزید و با خامه و 

نقل رنگی یا میوه  و خرده بیسکویت  تزیین کنید.

آشپزی من آشپزی من

دسر 

  تخم مرغ - ۴ عدد
  کــره - یک و یــک دوم 

پیمانه
  پودر کاکائو - ۲ قاشق 

سوپ خوری
  شــکالت تختــه ای - 

۲۰۰ گرم
  شــکر - یک و یک دوم 

پیمانه
 خامه -۱ پیمانه

دسر شکالتی سبک مناسب تابستان

حلقه پیری چیست!؟

  با افزایش سن عارضه حلقه پیری چشم ممکن است 
به سراغ سالمندان بیاید و مشکل خاصی ایجاد نکند

شاید تاکنون تجربه کرده اید که تمرکز روی یک شیء که فاصله 
زیادی با شــما دارد، مشــکل اســت یا وقتی وارد اتــاق تاریک 
می شوید دیدن اشیا در ابتدا برایتان سخت است. عارضه  حلقه 
پیری ممکن است تنها دراین حالت مشکل ایجاد کند .حلقه 
پیری، حلقه ای سفید یا قهوه ای رنگ است که گاهی به شکل 
نیم دایره است و دور قرنیه ایجاد می شود که افراد با باال رفتن 
سن به آن مبتال می شوند و در کمتر از۴۰ سالگی و در  جوانی 
ممکن است نشان دهنده بروز بیماری جدی باشد و سالمت 

افراد را با خطر مواجه کند.
   علت بروز حلقه پیری

حلقه پیری )ارکســنین(، بیماری نیســت بلکه در اثر رســوب 
چربی عروق در اطراف قرنیه به صورت یــک نیم دایره یا دایره 
کامل ظاهر می شود، اما ممکن اســت به دلیل کمرنگ بودن 
اصال دیده نشــود. با گذشــت زمان حلقه کامل می شــود و به 
ضخامت یک  میلی متر می رســد، البته چربی هــا هیچ گاه به 
ســمت مرکز قرنیه چشــم حرکت نمی کند. این نــوع عارضه 
به دلیل افزایش ســن و رســوب چربی در دیــواره  قرنیه ایجاد 
می شــود.بعضی از متخصصــان چشــم پزشــک معتقدنــد با 
افزایش سن عروق چشــمی هم ضخیم تر می شــود و شرایط 
برای رسوب چربی در اطراف قرنیه چشــم فراهم می شود به 
طوری که حدود ۶۰ درصد از افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله این بیماری 
را دارند. بعد از ۸۰ سالگی ، تقریبا ۱۰۰ درصد افراد این قوس 
را دارند. مشــاهده این حلقه در جوانان نشان دهنده افزایش 
کلسترول و چربی خون است و بعضی مواقع آن قدر کمرنگ 

است که تنها با معاینه پزشک مشخص می شود.
 حساسیت فصلی و حلقه پیری 

گاهی این عارضه به دلیل حساسیت های فصلی و خارش های 
مداوم چشم در جوانان ظاهر می شود، اما با رعایت بهداشت 

فردی ناپدید می شود.
 عوارض احتمالی حلقه پیری 

اگر حلقه پیری در سنین جوان تر دیده شود شاید در ابتدا نشان 
دهنده بروز بیماری خطرناکی در فرد نباشــد، اما با گذشــت 
زمان ممکن است فرد دچار عارضه  قلبی- عروقی، فشار خون 
و مشکالت کلیوی شود و حتی در شــرایط استثنایی به مرگ 
بینجامد و تاکنون درمانی برای حلقه پیری کشف نشده است. 
حلقه پیری ممکن است تنها دید فرد را در تاریکی کاهش دهد 
یا دچار خشکی چشم شود، اما این اتفاق  بسیار کم می افتد. این 
نوع عارضه در افراد جــوان می تواند خطرناک تر از افراد میان 
سال باشد، زیرا اگر در پیری دیده شود تنها به دلیل کهولت سن 
است و هیچ خطری ندارد، اما در جوانی مشکالت بسیاری را 

برای آنان ایجاد خواهد کرد.

ویروس کرونا از طریق گوش انسان 
منتقل نمی شود

براســاس آخرین تحقیقــات و مطالعات انجــام گرفته 
توسط دانشمندان سازمان جهانی بهداشت، ویروس 
کرونــا از طریــق گــوش وارد بدن انســان نمی شــود و 
بیماری و انتشــار آلودگی از طریق گــوش امکان پذیر 
نیست.  حمید سوری، اپیدمیولوژیست گفت: ویروس 
کرونا از طریق قطرات تنفســی و بزاق دهــان،  بینی و 
چشــم انســان می تواند از فرد آلوده به دیگران منتقل 
شــود. بر اســاس آخرین نتایج مطالعات دانشمندان  
ویروس کرونا از طریق گیاهان و آب به دیگران منتقل 
نمی شود.  تعطیلی اســتخرها به دلیل کاهش فاصله 
گذاری اجتماعی در یک فضای بسته است و این گونه 
مکان ها خطر انتقال ویــروس کرونــا را از افراد حامل 

این بیماری به افراد سالم به شدت افزایش می دهد.

تازه ها

انتقال کرونا از طریق هوا ممکن 
است؟

ویروس کرونا می تواند از طریق ذرات ریزی 
که در هنگام صحبت یا نفس کشیدن از دهان 

خارج می شوند، پخش شود

 تــا همین اواخــر، تماس با ســطوح آلوده بــه ویروس 
کرونا و استنشــاق مستقیم قطرات تنفســی بیمار از 
طرف سازمان بهداشــت جهانی به عنوان مهم ترین 
شــیوه های  انتقال عفونت در نظر گرفته شده بود اما 
اکنــون اذعان می شــود کــه از انتقال ویــروس کرونا 
از طریق هوا نیــز نباید غافل شــویم. طبق یافته های 
جدید ویروس کرونــا می تواند از طریــق ذرات ریزی 
که در هنگام صحبت یا نفس کشیدن از دهان خارج 
می شــوند در یک منطقه بزرگ پخش شوند و افراد با 
استنشــاق این ذرات به ویروس آلوده شــوند. در یک 
مورد قابل توجه در واشنگتن، احتمال می دهند یک 
خواننده روی صحنه، ویروس کرونا را حداقل به  ۴۵ 
نفر دیگر که با او در همان گروه کر آواز می خوانده اند، 

انتقال داده باشد.
 شواهد جدید در انتقال از طریق هوا

هفته گذشــته ۲۳۹ دانشــمند، نامه ای سرگشــاده 
خطــاب بــه ســازمان بهداشــت جهانــی نوشــتند و 
خواســتار بازنگــری در پروتکل های بهداشــتی این 
سازمان شدند. در این نامه سرگشاده نوشته شد که 
ذرات معلــق در هوا، نقشــی مهم در انتقــال ویروس 
کرونا در مکان های پرجمعیت و محیط های سربسته 

دارند.
مطالعات نشان داده است ویروسی که به این  ۱
شــیوه از دهان ما به بیرون پرتاب می شود حداقل ۳ 

ساعت در هوا معلق و زنده می ماند.
ویروس تنها در فاصلــه دو متری و در قطرات  ۲
بزرگ ناشی از عطسه فرد بیمار حضور ندارد بلکه در 
ذرات کوچک تــری کــه در اثر عطســه یا حتــی بازدم 
معمولی فرد ناقل ایجاد می شود هم می تواند وجود 

داشته باشد.
البته این نتایج در آزمایشــگاه به دســت آمده  ۳
است و می تواند با شرایط واقعی تفاوت هایی داشته 

باشد.
۴ برخــی از کســانی که به ایــن ویــروس آلوده 
شده اند هیچ یک از قوانین فاصله گذاری اجتماعی را 
نقض نکرده بودند و این موضوع انتقال از طریق هوا 

را تصدیق می کند.
 چه باید کرد؟

نحــوه انتقــال بیماری، 
ی  لعمل  ها ا ر ســتو د
پیشــگیری از شــیوع 
آن را تعییــن می کند. 
دستورالعمل های فعلی 
ســازمان بهداشــت جهانی 
برای مقابله بــا کووید-۱۹، عالوه 
بر فاصله گذاری اجتماعی، شست وشــوی دســت 
بــا آب گرم و صابــون به مــدت ۲۰ ثانیه اســت. اما 
اکنون برخی دانشمندان می گویند که گرچه این 
اقدامات از اهمیت باالیی برخوردار اســت، اما در 
برابــر انتقــال عفونت از طریــق هوا کافی نیســت. 
بنابراین عالوه بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
اســتفاده از ماســک هــم در اماکن عمومــی که در 
معــرض قطــرات تنفســی و ذرات هــوای آلــوده به 

ویروس کرونا هستیم کامال امری ضروری است.
 منبع: ایندیپندنت

 کرونا عفونی تر شده 
اما کشنده تر، نه! 

به تازگی پژوهشگران شواهد محکمی ارائه کرده اند که 
نشان می دهد یک جهش جدید در ژنوم ویروس کرونا، 
قدرت انتشار آن را افزایش داده و این ویروس را عفونی تر 
کرده است. تحقیقات جدید حاکی است ویروس کرونا 
در یک جهش جدید تحت تاثیر تغییری کوچک، اما موثر، 
بســیار راحت تر به ســلول ها وصل شــده و به آن ها ورود 
کرده و در دســتگاه تنفســی فوقانی بینی، سینوس ها و 

گلو سریع تر تکثیر می شود.
پژوهشــگران در ایــن مطالعــه عالوه بــر این کــه توالی 
ژنتیکی بیشتری را بررســی کرده اند، آزمایش هایی را 
نیز روی حیوان، انســان و ســلول ها انجام داده اند. این 
جهش، برای اولین بار در اوایل ماه آوریل مورد توجه تیم 
مطالعاتی قرار گرفت و آن ها الگویی مشــابه در ســطوح 
مختلف جغرافیایی )ملی، منطقه ای، شهری و محلی( 
مشاهده کردند. به گفته دکتر دیوید مونتفیور از محققان 
این مطالعــه، این جهــش، عفونــی بودن نســخه جدید 

ویروس را ۳ تا ۹ برابر کرده است.
 جهــش ویــروس کرونا به فــرم جدیــد، به خوبی نشــان 
می دهد که این ویروس یک دشــمن نیرومند اســت، اما 
خوشبختانه داده های بالینی تیم تحقیقاتی دکتر کوربر 
و همکارانــش حاکی اســت که با وجود عفونی تر شــدن 
ویروس، شــدت بیماری یا کشــندگی آن در فرم جدید، 

بیشتر از فرم اولیه نشده است.
محققان تاکیــد کرده اند با توجه به این که شــکل جدید 
ویروس سریع تر از فرم اولیه آن منتقل خواهد شد، خواه 
این نتیجه گیری در نهایت تایید شود یا خیر، این تغییر، 
ارزش توصیه های الزم شامل استفاده از ماسک و حفظ 
فاصله اجتماعی را نشــان می دهد. تحقیقات بیشتری 
الزم است تا مشخص شود که آیا این جهش جدید باعث 
ایجاد تغییراتی در روند همه گیــری بیماری کووید ۱۹ 

خواهد شد یا نه؟
 منبع: فرادید

 این روزها به مردم تاکید می شود در محیط های عمومی حتما از ماسک استفاده 

کنند. از طرفی بعضی ماسک ها به ویژه  ماســک های طبی پس از مرطوب شدن 

و گذشــت چند ســاعت باید دور انداخته شــوند. همین موضوع باعث شــده به 

تولید زباله دامن زده شود و ماســک ها در آینده به خطری مانند بطری های یک 

بار مصرف تبدیل شــوند. همچنین تصاویری در فضای مجازی منتشــر شده که 

بعضی افراد سودجو اقدام به جدا کردن ماسک های مصرف شده از داخل زباله ها 

و فروش دوباره آن ها می کنند که تایید شده نیســت اما برای احتیاط و اطمینان 

بیشتر باید روش دفع بی خطر ماسک را بدانیم.

۵ فرمول رشد 

جادویی مو

ماسک را پیش از دور انداختن قیچی کنیم و سالم دور نیندازیم 

)با قیچی مخصوص این کار که استفاده دیگری از آن نمی شود(

ماسک ها و دستکش های آلوده را داخل نایلونی دربسته دور بیندازیم

از رها کردن ماسک و دستکش در معابر و طبیعت خودداری کنیم

اگر ماسک توسط بیمار مبتال به کرونا استفاده شــده تا حد امکان آن را 72 ساعت در 

جای امن نگه داریم و بعد دور بیندازیم

بانوان
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   استعداد یا آماده سازی؟
گلدول در بخشی از کتاب می گوید: »آیا چیزی به نام استعداد 
خدادادی وجود دارد؟ پاسخ روشن این است: بله. موفقیت، 
استعداد به اضافه آماده  سازی است. مشکل مربوط به این 
دیدگاه آن است که روان شناسان به استعدادها هرچه دقیق 

تر نگاه می کنند، ظاهراً نقشی که 
استعداد خدادادی بازی می کند 
کوچک تــر و نقش آماده ســازی 

بزرگ تر می شود. افراد موفق فقط 
سخت تر یا بسیار ســخت تر از بقیه کار 

نمی کنند... در حقیقت پژوهشگران روی موضوعی دست 
گذاشــته اند که به باور آنان عددی جادویی برای اســتادی 

است: 10 هزار ساعت.«

   معنای دقیق تر قانون 10 هزار ساعت
اما بعد از انتقادات زیــادی که به این قانون شــد گلدول در 
گفت وگویی قانونش را این چنین اصالح کرد و گفت: »من 
متاسفم که خوانندگانم 10 هزار ساعِت نوشته شده را تبدیل 
به قانون کردند، ولی قصد من در آن بخش کتاب اصال این 
نبود که نبوغ را ساعت بزنم. نکته ام این بود که پرورش یک 
نابغه سال های متمادی کار می برد و مستلزم فداکاری های 
 زیادی از طرف خود شــخص و خانواده و جامعه اش است.«

   موفقیت یا تخصص؟
این قانون به طور مشــخص فقط درباره موفق شدن نیست 
بلکه درباره متخصص شــدن هم هســت یعنی فرد با 
10 هزار ساعت تمرین به نقطه ای برسد که نمونه 
مشــابه اش کم باشــد. هرچند عدد براساس 
کیفیت تمرین و ممارست و آموزش ها برای هر 
کسی و در هر رشته ای می تواند متفاوت باشد. 
به طور مثال برای متخصص شدن در موسیقی 
یا ورزش به یک شکل و برای بازاریابی، مدیریت 
و ... شــکل دیگری خواهد بود. اگر نگاه سطحی 

به این قانون داشته باشیم و سن، آغاز فعالیت و پارامترهای 
ژنتیکی و محیطی را در نظر نگیریم بعد از 10 هزار ســاعت 
تمرین ممکن است سرخورده باشیم چون به جایی که باید 
نرسیدیم. اما اگر حرفه ای را زود شروع کنیم، در کنارش کار 
پاره وقتی داشته باشیم یا از حمایت خانواده برخوردار باشیم 
که بتوانیم تا ته خط را برویم می توانیم به این قانون تاحدی 
امیدوار باشیم. آن هم به صورت 8 ساعت در روز، پنج روز در 
هفته، 44 هفته در سال و در مجموع نزدیک به پنج سال و نیم 
تمرین. البته این میانگین ماجراست. اگر به شکل 10 ساعت 
در روز و سالی 350 روز در سال به موضوع نگاه کنیم رسیدن 
به تخصص زمانی حدود سه سال را دربرمی گیرد و اگر از زاویه 
یک دانش آموز که می خواهد به درجه استادی و مهارت باال 
در کاری مثل موسیقی برســد و در کنارش درس بخواند به 
موضوع نگاه کنیم شــاید برای 10 هزار ســاعت نیاز به 10 
سال داشته باشیم چون تعداد ساعتی که دانش آموز در روز 

می تواند روی کار تمرکز کند خیلی کمتر است.

   مخالفان »گلدول« چه می گویند؟
مخالفان »گلدول« فقط در زمینه نظــری و نقد علمی فعال 
نبودند. برخــی از آن هــا حتی راهــکار جایگزین هــم ارائه 
دادند. گفتیم »گلدول« معتقد بود اســتعداد مهم است اما 
آماده ســازی و تمرین و بسترســازی هم مهم است و عوامل 
تصادفی دیگــری هــم در کار هســتند. اما در نهایــت برای 
موفقیت در یک کار به 10 هزار ساعت تمرین نیاز داریم. در 
مقابل جاش کافمن در کتاب »20 ساعت نخست« مدعی 
شــد با 45 دقیقه تمرین در روز و به مدت یک ماه و با رعایت 
چهار اصل کلی می توان در یک زمینه مهارت کســب کرد. 
خب این یکــی از قانون گلــدول هم عجیب تر بــود. کافمن 
می گوید :برای کسب یک مهارت به جای 10 هزارساعت، 
20 ساعت کافی است مشروط به این که مهارت را تکه تکه 
کنید، یعنی اگر می خواهیــد نان بپزید اول خمیر درســت 
کردن را یاد بگیرید، بعد ورز دادن و ... ، بعد مهارت های اولیه 
را یاد بگیرید اما در موضوعات نظری محدود نشــوید و وارد 
گود کار عملی شوید، موانع تمرین مثل گوشی و ... را بردارید 

و در نهایت به 20 ساعت تمرین متعهد باشید.

   20 ساعت یا 10 هزار ساعت؟
نمی شود به یک فرمول قطعی رسید که کدام روش درست 
است اما مهم این است با مطالعه و بررسی به الگوی مناسب 
برای خودمان برســیم. موفقیت می تواند بــرای هرکدام از 
ما یک تعریف و یک مسیر داشته باشــد. آدم های موفق اول 
موفق شدند بعد دیگران از روی موفقیت آن ها فرمول و نظریه 
پیاده کردند. موفق ها خیلی وقت روی تکنیک های موفقیت 
نگذاشتند بلکه با برنامه ریزی، مدیریت زمان و پافشاری به 

چیزی که می خواستند رسیدند. شما چه فکر می کنید؟

 چه چیزی مهم ترین عامل تعیین کننده در موفقیت های ماست؟ استعداد؟ خودباوری؟ شانس؟ 
مهارت و تمرین؟ تاب آوری در شــرایط ســخت و ... درباره موفقیــت از دریچه های متفاوت 
نظریه پردازی های زیادی شده و عوامل مختلفی را در آن سهیم دانسته اند. یکی از جالب ترین و 
در عین حال مناقشه برانگیزترین نظریه ها درباره موفقیت، قانونی است به نام »10 هزار ساعت« که یکی از نتایج 
پژوهش بزرگ و معروف »اندرس اریکسون« است؛ قانونی که البته خود اریکسون آن  را معروف و جهانی نکرد، بلکه 
توسط »مالکوم گلدول« در سال2008 و در کتاب معروفی به نام »استثنایی ها« و با ارجاع به مطالعات »اریسکون« 
عرضه شد. »گلدول« که در سال 2005 به انتخاب مجله معروف »تایم« یکی از 100 انسان تاثیرگذار جهان انتخاب 
شد و در سال 2007 هم جایزه اول انجمن جامعه شناسی آمریکا را کسب کرد، در کتابش با این مضمون می گوید: 
»وقتی آدم موفق می بینیم، تصور می کنیم او نبوغی خاص و ذاتی داشته یا تالش های عجیبی انجام داده است و 
همین تمرکز روی نبوغ باعث می شود نقش عواملی تصادفی در موفقیت مثل سال تولد و ... درست ارزیابی نشود.« 
اما پرحاشیه ترین بخش کتاب معروف او همان »قانون 10 هزار ساعت« است که می گوید، آدم هایی مثل بیل گیتس 
برای رسیدن به این سطح از موفقیت 10 هزار ساعت تمرین انجام داده اند. منتقدان گلدول می گویند: چنین قانونی 

برداشت علمی و دقیقی از مطالعات اریکسون نیست و نقش کیفیت تمرین، نوع و سطح آموزش، ویژگی 
مربی و ... را نادیده می گیرد و صرفاً بیانی زیبا و بازاری برای موفقیت است. در این مطلب جنبه های 

مختلف این قانون را ارزیابی می کنیم تا ببینیم چقدر در موفقیت ما نقش دارد.

موفقیت

سیدسورنا ساداتی |   روزنامه نگار موفقیت

* مصاحبه با نیمــار دریا که در صفحه نوجوان چاپ شــده 
است، داستان زندگی یک نوجوان را به تصویر کشیده که 
بدون داشــتن هیچ امکاناتی، به موفقیت خیره  کننده ای 

دست یافته. دست مریزاد و عالی بود.
* درسته که ترکمنستان، قوانین عجیب و غریبی داره اما 
به عکس غذای محبوب شــون که چاپ کردین و اون همه 

گوشت داره، می ارزه به نظرم! البته شایدم من شکمویم. 
* فقط همین رو کم داشــتیم که در این روزهای کرونایی، 
قلب مون هم بشکنه و به این سندروم مبتال بشیم. کی تموم 

میشه این روزهای سخت؟
* یک غصــه و ناراحتی در عکــس چاپ شــده از نیمار دریا 
هست که حالم را گرفت. کاش مســئوالن ورزش، قدر این 

استعداد را بدانند.
* تو ایران عالوه بر کرونا و استرس هاش، افزایش لحظه ای 
قیمت سکه و دالر هم باعث شــیوع سندروم قلب شکسته 

شده اما کو گوش شنوا.
* در زندگی سالم از ترکمنستان نوشتید، از ارمنستان هم 
بنویسید که سبک زندگی مردمش چطور است؟ به خصوص 

شرایط مالی شان. ممنون.
* فردی که در کنار دروازه جهنم ترکمنستان نشسته، نمی 
ترسد که بیفتد داخل چاه! من از دیدن عکس اش ترسیدم!
* بعــد از خوندن مطلب شــیوع ســندروم قلب شکســته، 

استرسم از قبل بیشتر شد.
* »معضلی به نام تی شرت آبی« که در صفحه نوجوان چاپ 

شده، واقعا مشکل همه بچه هاست.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تنظیم دمای کولرگازی روی 24 درجه

قرار و مدار

در این روزهای گرم ســال کــه مصرف برق 
به شــدت افزایش 
پیدا کرده، بهتره که 
دمای کولرگازی رو  

روی 24 درجه تنظیم 
کنین تــا هم محــل کار یا 
خونه تون به انــدازه کافی 
خنک بشه و هم صرفه جویی 

کرده باشین...

والــد عزیز، زمانــی که کــودک بر اثر 
اتفاق یا بیماری یا حادثه ای، خاطره 
بــد یــا دردناکــی در ذهنــش شــکل 
می گیــرد تــا مدتی بــه هــر آن چه بر 
اســاس ادراکش ممکن اســت خاطرات را زنده کند، 

واکنش نشان می دهد. 
اما شــما به عنوان پدر و مــادرش می توانیــد با رعایت 
چنــد توصیــه، در مدیریت ایــن ماجرا نقــش پررنگی 

داشته باشید.

  صبور باشید و مهربان
با چنین کودکی باید صبــوری و مهربانی کرد. می توانید 
او را درآغوش بگیرید و مطمئن اش کنیــد که دیگر بیمار 
نیست و از عوارض بیماری رنج نمی برد. برای او غذاهای 
دلخواهــش را درســت کنیــد و غــذا خــوردن را تبدیل به 
یک تجربه مفرح همــراه با بازی و ســرگرمی کنید. تعداد 
وعده های غذایی را بیشــتر و حجم غذا را در هر وعده کم 

کنید.

  به کودک برای خوردن غذا فشار نیاورید
کودک را مجبور نکنید تا یک باره میزان زیادی غذا بخورد. 

اجازه دهید تا کم کم اعتمادش برگردد و مطمئن شود که 
دیگر حالش بد نمی شــود. هر بار مقدار کمی غذا برایش 
بگذارید و اگر باز هم خواست، دوباره غذا را اضافه کنید. به 
کودک برای خوردن غذا فشار نیاورید. به هیچ عنوان غذا 
خوردن را تبدیل به میدان جنگ و زورآزمایی نکنید. بسیار 
مهم است که مادر و پدر در این شرایط بتوانند استرس خود 
را مدیریت کنند و برای کاهش نگرانی خود غذا خوردن را 

تبدیل به یک تجربه تلخ برای فرزندشان نکنند.

  این ترس از بین خواهد رفت
مطمئن باشید کم کم با بهتر شدن حال کودک و ایجاد 
خاطرات خوش، ترس کــودک از بین می رود. به خاطر 
داشته باشید که برای بسیاری از کودکان غذا نخوردن 
راهی اســت بــرای در دســت گرفتــن کنتــرل اوضاع. 
فهرست غذایی متنوع، وعده های غذایی بیشتر همراه با 
حجم کمتر غذا، صبوری والدین و خنده و بازی می تواند 

بسیار کمک کننده باشد.

سن پسر »بکام« برای ازدواج کم نبود؟!دختر 3 ساله ام بعد از ابتال به کرونا دیگر غذا نمی خورد!
انتشار خبر متاهل شدن پسر ستاره سابق دنیای فوتبال در 21 سالگی با واکنش هایی در شبکه های اجتماعی 

همراه شده که از منظر روان شناسی قابل بررسی است چند وقت پیش دختر 3 سال و نیمه ام به کرونا مبتال شد و اسهال و استفراغ شدیدی گرفت. تقریبا دو هفته 
در قرنطینه بودیم و بدنش به شدت ضعیف شد. از آن موقع تا االن که نزدیک سه ماه می گذرد، مدام فکر 
می کند که اگر چیزی بخورد، دوباره دل دردهایش شروع می شود و هر وقت اسم غذا خوردن می آید با گریه 

و التماس درخواست می کند که چیزی به او ندهیم. خیلی الغر شده، نگرانش هستم.
 

پسر »دیوید بکام« کاپیتان سال های نه چندان دور تیم ملی انگلستان، در سن 21 سالگی ازدواج 
کرد. بروکلین بکام بعد از این اتفاق در پیج شخصی اش نوشت: »دو هفته پیش از نیکوال خواستگاری 
کردم و او موافقت کرد. به او قول دادم که با رسیدن این لحظه، بهترین شوهر و پدر فرزندانش خواهم 
بود«. این اتفاق در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشــت و به طور مثال، کاربری در این باره 
نوشت: »بروکلین پسر دیوید بکام، تو 21 سالگی به این نتیجه رسیده با عشقش ازدواج کنه، اون وقت رفیق من با 40 
سال سن، میگه هنوز آمادگی ازدواج ندارم و تصمیم ندارم زیر بار مسئولیت زندگی مشترک برم«، کاربر دیگری هم 

نوشت: »سن پسر بکام برای ازدواج کم نبود؟!«. در ادامه چند نکته در همین زمینه مطرح خواهد شد.

  به طرح و الگوهای روی لباس دقت کنید
بهتر است لباس هایی با راه های افقی و طرح های شلوغ و 
درشت انتخاب شما نباشد. این الگوها ناخواسته توجه را به 
بخش های چاق بدن شما جلب می کند. برای الغرتر به نظر 
رســیدن از لباس هایی که رنگ غالب شــان بسیار روشن 
است استفاده نکنید. یک قانون ثابت شده و بی درد سر در 
این باره پوشیدن لباس های تیره مثل مشکی، آبی نیلی، 
بنفش، سبز تیره، زرشکی و ... است. تیرگی این رنگ ها 

را می توانید با اســتفاده از زیورآالت،کمربندهای رنگی، 
دستمال گردن و... تا حدی جبران کنید.

  جنس پارچه هم مهم است 
توصیه می شود جنس پارچه لباس هایتان، ظریف و سبک 
مثل انواع پارچه های حریر و نخی باشد تا لباس به راحتی 
روی بدن شــما قرار بگیرد و شــما را از آن چه که هستید، 

درشت تر نشان ندهد.

  اکسسوری مناسب انتخاب کنید
برای پنهــان کــردن برخــی ایرادهــای ظاهری خــود از 
گردن آویزهــای بلنــد و چندالیه، گوشــواره های بزرگ و 
کمربندهای متناسب نه زیاد پهن و نه زیادی باریک برای 
پوشاندن بزرگی شکم استفاده کنید. این اکسسوری ها 
به راحتی همه توجه را به سمت خودشان جلب می کنند. 
نکته مهم این که کمربند باید دور شکم بسته شود و بستن 
آن در ناحیه باالی شــکم یا زیرشکم تناســب اندام شما را 

دچار اشکال خواهد کرد.

  از پوشیدن لباس های گشاد خودداری کنید
لباس هایی را انتخاب کنید که دقیقا سایز خودتان است. 
گاهی پوشیدن لباس های گشاد ناشی از نداشتن اعتماد 
به نفس است و حتی افراد الغر را چاق تر به نظر می رساند. 
لباس های یک ســره و یک رنگ گزینه مناسبی برای این 
افراد است چون آن ها را بلندتر، کشیده تر و در نتیجه الغرتر 

نشان خواهد داد.  

  کفش مناسب انتخاب کنید
پوشیدن بوت های بلند و کفش های پاشنه بلند تا جایی که 
باعث ناراحتی شما نشود و کوتاه مدت باشد، شما را الغرتر 

و پاها را کشیده تر نشان می دهد.

بدون در نظر گرفتن چاقی یا الغری، درباره آن چه که برای پوشــیدن انتخاب می کنید، راحتی تان باید 
در اولویت باشد و شما را آراســته تر جلوه دهد. احتماال شما یا از جمله افرادی هستید که اکنون در فرایند 
کم کردن وزن تان هستید و هنوز به وزن ایده آل نرسیدید یا پیش از این با همه تالشی که برای کم کردن 
وزن تان کردید، موفق نبوده اید! در این بین، یکی از دغدغه های شما انتخاب لباس مناسب برای حضور در 
مهمانی های زنانه و ... است. در این مطلب به چند نکته اشاره می کنیم که با رعایت کردن شان تا حدی این 

نگرانی را برای شما کم خواهیم کرد.

wikihow، productsgram :فاطمه قاسمی |    مترجم  منابع

بانوان

ریحانه نوذریان |    کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

 تربیت 
فرزند

اضافه وزن مانع خوش تیپی نیست
یکی از دغدغه های خانم های چاق، انتخاب لباس مناسب است که چند توصیه به آن ها داریم

  داشتن آمادگی برای ازدواج مهم تر از سن است
اگر پسری شرایط مادی و پیش نیازهای روانی که در ادامه 
مطلب، اشــاره کوتاهی به آن ها خواهم داشت در خودش 
احســاس کند، آمادگی ازدواج را دارد. حاال برای پســری 

ممکن اســت این شــرایط در ســن 21 یا 22 
سال مهیا شــود برای پســر دیگر 25 یا 

26 ســال یا حتــی بیشــتر. در این 
بین باید توجه داشت که داشتن 

آمادگی بــرای ازدواج مهم تر از 
ســن اســت. به هر حال قانون 
نوشــته و غیر قابــل تبدیلی در 
ایــن خصــوص وجــود نــدارد. 

اصــل، وجود آمادگــی و پختگی 
الزم در هر فرد برای متاهل شــدن 

است.

  وداع با دنیای مجردی راحت نیست
ذکر ایــن نکته هم ضروری اســت کــه ازدواج یعنــی از هویت 
مجردی خــود برای همیشــه خارج شــدن و هویــت متاهلی 
را پذیرفتــن. مســلما وداع بــا دنیــای مجــردی بــرای جوان 
راحت نیســت بنابرایــن برخی ناخواســته بخشــی از دنیای 
مجردی را بعد از ازدواج حفظ می کنند که این نشان دهنده 
ناپختگی شــان برای ازدواج اســت. بنابراین یکــی از دالیل 
بعضی جوانان برای ازدواج نکردن، همین موضوع است که 

نیاز به تغییر آن تفکر، احساس می شود.

  سن پسر بکام برای ازدواج کم بود یا نه؟
در پاسخ به این ســوال که آیا ازدواج پســر »دیوید بکام« در 
21 ســالگی زود بود یا نه؟باید گفت بــرای این که تصمیم 

بــه ازدواج گرفته شــود، الزم اســت آمادگی هایــی در فرد 
وجود داشته باشد. بســیار مهم است که پسر به استقالل و 
استطاعت اقتصادی رسیده باشد. یعنی پسر حداقل هایی 
بــرای شــروع زندگی مشــترک داشــته باشــد. بــه عبارت 
ســاده تر، دســتش در جیــب خودش باشــد. 
داشتن استقالل خیلی مهم است چون 
پســرها در ابتدا به عنوان همســر و 
بعدها بــه عنــوان پدر نقــش ایفا 
خواهند کــرد. آمادگــی بعدی 
،داشتن پختگی عاطفی و تمایز 
یافتگی روانی است. به این معنا 
که پســر بتواند از نظــر عاطفی 
فاصله ای را میــان خانواده خود 
و همسر قائل شود. آمادگی دیگر، 
رســیدن به درک متقابل اســت یعنی 
بــه تفاوت هایی که با هم دارنــد، توجه کنند 

و احترام بگذارند.

  ضرورت همراهی خانواده ها برای داشتن انتخاب بهتر
پســران برای انتخــاب همســر معیارهای متفاوتــی دارند 
برخی جذابیت ظاهــری برخی دیگر مکنت و اســتطاعت 
مالی خانواده دختر را در نظر می گیرند و عده ای هم فقط 
عشق و عالقه. در این بین همراهی و کمک سالم خانواده 
خیلی یاری رســان اســت. یعنی خانواده کمــک کنند که 
پسرشان انتخاب درستی داشته باشد و هم کفو بودن بین 
خود و خانواده دختر را درنظر بگیرند. به دنبال خانواده ای 
با 100درصد تشابه نباشــند بلکه اگر به لحاظ اعتقادی، 
فرهنگی، اقتصادی و ... تشابهی به میزان 60 یا ۷0 درصد 

داشتند، به این میزان راضی شوند.

فریبا البرز |    کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چهره ها

قانون طالیی 10 هزار ساعت
»مالکوم گلدول« یک قانون مناقشه برانگیز درباره 

علت موفقیت آدم هایی مثل »بیل گیتس« دارد  که 

می تواند بستر موفقیت ما هم باشد
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 سالم کودکانه

مثل ماه
 شب بود. دراز کشیده بودم که بخوابم. از پنجره 
به آســمان نگاه می کردم و با مــاه حرف می زدم. 
گفتم: »ماه قشــنگ، تو شــب نمی خوابی. دایی 
منم امشــب نباید بخوابه. اون پرستاره و االن تو 
بیمارستانه. اونم مثل تو امشب باید تا صبح بیدار 

باشه. اونم مثل تو شب کاره«.

ارسال نقایش، قصه ، خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
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ریه

سرگرمی و رنگ آمیزی 

تصاویر مشابه

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

دوســتان خوبم با دقت به این پنج خط کش نگاه کنید. فقط دو تا 
از آن ها کامالً شبیه هم هستند، آن ها را پیدا کنید. تصاویر را با سلیقه 

خودتان رنگ آمیزی کنید. 

دست تان را روی قفسه ســینه تان بگذارید و نفس عمیق بکشید. 
احساس می کنید قفسه ســینه کمی بزرگ تر می شود. حاال هوای 
داخل ریه را بیرون بفرستید. قفسه سینه به اندازه قبلی برمی گردد. 

با انجام این کار، در حقیقت نیروی ریه ها را احساس کردید.
هر انســانی دو ریه دارد. ریه، شش یا جگر ســفید یکی از اعضای 
دستگاه تنفس ماست. ریه ها به ما کمک می کنند تا نفس بکشیم، با 
دوستانمان حرف بزنیم، موقع بازی فریاد بزنیم، آواز بخوانیم، گریه 

کنیم و...
در زمان ورزش ریه ها با مغز همکاری می کنند تا هوا به میزان بیشتر 

و با سرعت بیشتری وارد بدن و از آن خارج  شود.
با نفس کشیدن، اکسیژن به ســلول  ها می رسد و دی اکسید کربن 
از راه تنفس خارج می شود.  بدن با نفس کشیدن مقداری آب هم 
از دست می دهد. آیا می دانســتید مقدار آبی که بدن هنگام نفس 
کشــیدن در بازی و فعالیت از دســت می دهد تقریبا چهار برابر 

مقداری است که در زمان استراحت از دست می دهد؟

ی
صویر گر:  سعید  مراد

سنده :  لیال هنرکار     ت
نوی

قصه تصویری

آفرین چاقوی کوچک!
در یک آشپزخانه دو تا چاقو با هم همسایه شدند. یکی کوچک و یکی بزرگ. یک روز چاقوی کوچک یک سیب قاچ کرد و چاقوی بزرگ یک هندوانه...

دلم مسافر است
مسافر حرم

سالم بر شما
امام محترم

برای دیدنت
به مشهد آمدم
شما مرا ببخش

اگر کمی بدم

هنرمند کوچولو

 چی الزم داریــم؟   مقوا، لوله ی دســتمال کاغذی، کاموا موشک کاغذی
یا نخ، چسب و قیچی

ابتدا برای کالهک موشک، یک نیم دایره برش بزنید. از کناره آن 
را به هم بچسبانید تا یک مخروط به دست بیاید.دو تا بیضی برش 

بزنید و روی لوله ی دستمال کاغذی بچسبانید.
حاال با استفاده از قیچی دو تا شــیار در اطراف لوله ی دستمال 
کاغذی ایجاد کنید. دو لوزی مقوایی ببرید و داخل شــیارها قرار 
دهید. چند تا سوراخ در انتهای موشک ایجاد کنید و کاموا یا نخ ها 

را از آن ها رد کنید.در انتها کالهک موشک را روی آن بچسبانید.
موشک شما آماده است.

سمانه تلگردی

چطوری درست کنیم؟
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چرا ۱
منو تشویق 

نکردن؟

اما تیغه
 تیزی دارم

گیر کردی.  باید چاقوی 
بزرگ بیاد

ببینین 
از هر کس باید چه کار اشتباهی کرده!

به اندازه توانش 
انتظار داشت 

آفرین 
چاقوی کوچک، تو 
تیغه تیزی داری!

نه! 
خودم 
می تونم

آآآآخ!

میوه های 

بزرگ تر رو هم 

قاچ می کنم
ما 

رو برای سوپ 
قاچ کن

صد آفرین 
چاقوی بزرگ!

آفرین 
چاقوی کوچک!

آفرین 
چاقوی بزرگ!

منم 
میوه های

 بزرگ رو قاچ 
می کنم

تو 
برای قاچ کردن من 

کوچیکی!
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۷
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دیگه میوه های 
بزرگ رو قاچ 

می کنم
نه ،  این 
اشتباهه

ره
رف

ف

دلم کبوتری است
در آسمان تو

بهشت هدیه ای است
به زائران تو

شاعر: عبدا... علی پور

۷
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گابریل کالدرون آماده توافق 
با پرسپوليس

کالف سردرگم بازى
پارس جنوبی و استقالل

تبعات ح"م �ميته انضباط� درباره باز
 �رونا  زده! خبر خوش برا
 مد�ران سرخ
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حضور اسکوچيچ در تمرین نساجی 
منتفی شد

تيــم  ســرمرب�  اســ�وچيچ  دراگان  حضــور 
ملــ� فوتبــال ا�ــران در تمر�ــن تيــم نســاج� 
منتف� شــد. به نقل از روابط عموم� باشــگاه 
بــود  قــرار  2ــه  در حالــ�   نســاج� مازندران، 
دراگان اســ�وچيچ ســرمرب� تيم مل� فوتبال 
نســاج�  تيــم  تمر�ــن  در  د�ــروز  2شــورمان 
مازنــدران حضور پيدا 2ند، ا�ن حضور منتف� 
و به زمان د�گر8 مو2ول شــد. اس�وچيچ بعد 
از د�ــدار با فرهــاد مجيد8، هومــن افاضل�، 
ســا2ت الهام� و عبدا... و�ســ� ا�ن بار قصد 
د�دار با محمود ف�ر8 ســرمرب� تيم نســاج� 
را داشت اما به دليل جلسه 2ار8 ا�ن د�دار به 

هفته ها8 آت� مو2ول شد.

ليگ نوزدهم، ليگ بی ثباتی
٢٠ مرب� ا�ران� و ٩ مرب� خارج�


 در ١٦ تيم ليـگ بــرتــر
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 ليگ برتر
 منچستر�ونا�تد ٢ - ساوتهمپتون ٢

 سر	 آ
 ا�نتر ٣ - تور�نو ��

 الليگا
 گرانادا �� – رئال مادر�د ٢

 آالوس صفر - ختافه صفر
 و�ارئال �� - سوسيداد ٢

 ليگ برتر 
 برنل, – ولورهمپتون؛ ٢١:٣٠

 منچسترسيت, – بورنموث؛ ٢١:٣٠
 نيو3اسل – تاتنهام؛ ٢١:٣٠
 آرسنال – ليورپول؛ ٢٣:٤٥

 سر	 آ
 لچه – فيورنتينا؛ ٠٠:١٥

 رم – هالس ورونا؛ ٠٠:١٥
 ساسولو – �وونتوس؛ ٠٠:١٥

 اود�نزه – التز�و؛  ٠٠:١٥
 بولونيا – ناپول,؛ ٢٢

 ميالن – پارما؛ ٢٢
 سمپدور�ا – 3اليار;؛ ٢٢

رکورد صددرصد پيروزى کونته مقابل 
تورینو

آنتونيــو 3ونتــه بــه همــراه ا�نتــر موفق شــد با 
نتيجــه ٣-�ــ� تور�نــو را در هفتــه ســ, ودوم 
ســر; آ ا�تاليا شBســت دهــد تا تيمــش به رده 
دوم جــدول رده بنــد; صعــود 3نــد. 3ونته در 
هر ٦ تقابلش مقابل تور�نو در ســر; آ به عنوان 
مرب, موفق به 3ســب برد شده اســت. او ٤ بار 
به همراه �وونتوس و ٢ بار به همراه ا�نتر موفق 
به شBســت دادن گراناتا در سر; آ شده است. 
در تار�ــخ ســر; آ، فابيــو 3اپلو و ماســيميليانو 
بــاز; مقابــل  از ٨  بــرد  الگر;(بــا 3ســب ٨ 
امپول,) و ســيمئونه ا�نزاگ, (٧ برد از ٧ باز; 
مقابل اود�نزه) موفق شــده اند بيشتر�ن برد با 
ر3ــورد صددرصد پيــروز; مقابل �ــ� تيم در 
ســر; آ را از زمان وضع قانون ٣ امتياز برا; هر 

مسابقه 3سب 3نند.

آژاکس عالقه اى به فروش اونانا ندارد
آنــدره اونانــا، دروازه بان ٢٤ ســاله و 3امرون, 
باشــگاه آژا3س ط, ماه هــا; اخير مورد توجه 
ســران باشــگاه چلســ, قــرار گرفته اســت اما 
مــار[ اورمــارس، مد�ــر فن, باشــگاه آژا3س 
تما�ل ز�اد; به حفظ اونانا دارد. آندره اونانا تا 
سال ٢٠٢٢ با آژا3س قرارداد دارد و در فصل 
جار; در ٣٩ مســابقه بــرا; آژا3س به ميدان 
رفته و موفق به ثبت ١٥ 3لين شيت شده است.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

�وليان ناگلزمان تنها ٢٨ سال داشت 3ه 
هدا�ــت هوفنها�م را بر عهــده گرفت و به 
ا�ن ترتيب به جوان تر�ن ســرمرب, تار�ــخ بوندس ليگا 
تبد�ل شــد. برا; ا�ن 3ه بهتر متوجه جا�گاه او بشو�د، 
با�د گفت 3ه او تنها ١٦ سال داشت 3ه مور�نيو، مرب, 
3ه ناگلزمان را با او مقا�ســه م, 3نند، در سال ٢٠٠٤ 
با پورتو قهرمان چمپيونزليگ شــد. او سال ١٩٨٧ به 
دنيــا آمــد، تنهــا �ــ� ســال بعــد از ا�ن 3ــه ســرالBس 
فرگوســن هدا�ت منچستر�ونا�تد را برعهده گرفت. او 
بســيار تحت تاثير شيوه پرسينگ رالe رانگني� است 
از  ناگلزمــان  پيوســتن  ز�ــاد; در  نقــش  رانگنيــ�  و 
هوفنها�ــم بــه ال�پز�ــش در ســال ٢٠١٩ داشــت. او 
همچنيــن زمان, ز�ر نظر توماس توخل 3ار 3رد. مرب, 
فعلــ, پار; ســن ژرمن هدا�ت تيــم دوم آگزبورگ را بر 
عهده داشت 3ه ناگلزمان ٢٠ ساله از ناحيه زانو دچار 
آســيب د�دگ, شــد و دوران باز; اش به پا�ان رســيد. 
توخل ابتدا از او خواست تا باز; تيم ها; حر�e را ز�ر 
نظــر بگيرد و ســپس او را بــه عنوان مرب, تيــم ز�ر ١٧ 
ســاله ها; مونيــخ ١٨٦٠ منصــوب 3ــرد. ناگلزمــان 
زمانــ, در مــورد مربيگــر; گفتــه بــود: «٣٠درصد از 
مربيگر; تا3تي� است و ٧٠درصد روابط اجتماع,. 
هــر باز�Bن با چيــز متفاوت, انگيزه م, گيــرد و با�د بر 
اســاس آن بــا او رفتــار 3ــرد. در ا�ــن ســطح، 3يفيــت 
باز�Bنان, 3ه در اختيار دار; به شــما 3م� م, 3ند تا 
بتوانيــد در �ــ� بســتر تا3تيBــ, خــوب نما�ش هــا; 

خوب, داشته باشيد.»
 سب� باز	

بــا  ناگلزمــان آلمانــ, �ــ� مربــ, خــالق اســت 3ــه 
اشــتياقش برا; تجربه تBنولوژ; ها و داده ها; جد�د 
برا; بهتر شــدن، چه بــه عنوان �� مربــ, و چه برا; 
تيمش شناخته م, شود. او زمان, 3ه در هوفنها�م بود 
در زميــن تمر�ن �� صفحــه نما�ش بزرگ قــرار داده 
بود 3ه از آن برا; تصميم عملBرد و جاگير; باز�Bنان 
اســتفاده م, 3رد؛ بدون ا�ن 3ه نياز بــه توقe طوالن, 
مــدت جلســه تمر�نــ, باشــد. او در زمــان حضــور در 
 هافنها�م به طور مرتب از �� سيســتم بســيار هجوم, 
اســتفاده م, 3ــرد 3ه در زمــان مالBيت توپ شــبيه به 
٢-٥-٣ بــود و در دفاع به ٣-٤-٣ �ا ٢-٣-٥ تبد�ل 

م, شــد. ٣ مدافع ميان, تيمش مسئول باز; ساز; از 
عقب زمين بودند به و�ژه 3و�ن ووگت مسئول رساندن 
توپ به مناطق, بود 3ه بيشتر�ن گز�نه ها; پاسBار; 
حضــور داشــتند و مالBيــت تــوپ را بــه پيــش ببرنــد. 
هافبــ� ميان, تيــم، فلور�ن گر�ليــچ، مدافعان ميان, 
را پوشــش مــ, داد. در صورت پيشــرو; و�نگ ب� ها، 
 ,Bجا; آن ها را پر م, 3رد و حت, به عنوان مدافع 3م
به خط دفاع اضافه م, شــد. ٢ هافبــ� د�گر جلوتر از 
گر�ليــچ قرار م, گرفتند و به همراه مار[ اوث و ســرژ 
گنابــر;، مهاجمــان تيم، ســاختار; مربع, تشــBيل 
م, دادنــد 3ه بــه ادامه مالBيــت توپ منجر م, شــد و 
به ا�ن ترتيــب آن ها م, توانســتند از ٢ مهاجم تيم هم 
حما�ــت 3نند. حال با تيم بهتر; 3ه او در ال�پز�ش در 
اختيار دارد، شــيوه مــورد عالقه ناگلزمــان هم تBامل 

پيدا 3رده است.
 استفاده از پرس

ناگلزمــان نشــان داده 3ه در صــورت نيــاز در باز; ها 
متفاوتــ,  شــBل ها;  بــه  را  تيمــش  تــا  اســت  آمــاده 
ســازمانده, 3ند. بنابرا�ن ال�پز�ــش گاه, با آرا�ش 
٤-٢-٤ هم بــاز; م, 3ند. در ا�ن حالــت اگر مدافع 
3نار; حر�e صاحب توپ شود، فورسبرگ و سابيتزر 

بــا ٢ مهاجم برا; پرس 3ردن ا�ن مدافع 3نار; اقدام 
م, 3ننــد. �Bــ, از آن هــا برا; مســدود 3ردن مســير 
پاسBار; به نزد�� تر�ن هافب� ميان, اقدام م, 3ند؛ 
در حال, 3ه بقيه با مدافعان ميان, �ارگير; م, 3نند. 
زمانــ, 3ه آن ها در بازپس گير; تــوپ در جلو; زمين 
موفــق نم, شــوند، اولو�ت اصل, ا�ن خواهــد بود تا با 
3اهــش فضــا در 3انال هــا; ميان, نزد�� بــه دروازه 
مانــع از ا�ن شــوند حر�e، تــوپ را در ا�ــن 3انال ها به 
چرخــش دربياورد. ال�مر و 3امپل در مناطق داخل, با 
هم همBار; م, 3نند و لو3اس 3الســترمن و مارسل 
هالتنبــرگ هم در مناطق 3نــار;. �B, از نتا�ج تا3يد 
 eناگلزمان رو; پرس از جلو; زمين ا�ن است 3ه حر�
مجبور به استفاده از توپ ها; بلند م, شود و در نتيجه 
نبــرد; بــر ســر توپ هــا; دوم وجــود دارد؛ بنابرا�ــن 
باز�Bنــان ال�پز�ش با�ــد برا; چنيــن نبردها�, آماده 
باشند. ا�ن به معنا; آن است 3ه مقابل تيم ها�, 3ه از 
نظر تBنيB, خوب هســتند و م, توانند با ضرب آهنگ 
باال باز; 3نند به و�ژه در فاز باز; ســاز; ممBن است 
3ه آن ها با مشBل مواجه شــوند. اگر زمان بند; آن ها 
آنطور 3ــه م, خواهند، نباشــد هر تالشــ, برا; پرس 

3ردن ثمر; نخواهد داشت.

چطور یک سرمربى جوان 
جذاب مانند ناگلزماناما موفق باشیم؟

پل مرسون از اشتباهات ســاده باز�Bنان آرسنال خسته 
شــده و نم, تواند راه, برا; رســيدن ا�ن تيم به آرامش 
متصــور شــود: «فرقــ, نم, 3نــد پــپ گوارد�ــوال، خوزه 
مور�نيو، ســرالBس فرگوســن، آرســن ونگر �ــا هر ٤ نفر 
آن ها رو; نيمBت نشســته باشــند؛ وقت, مدافع, دار�د 
3ــه نم, توانــد �ــ� پــاس ٥ متــر; بــرا; هم تيم, اش 
بفرســتد به دردســر م, افتيــد. وقت, مرب, تمر�ــن را با 
پاســBار; ٥ متر; آغــاز م, 3ند، همه گلــه م, 3نند 3ه 

هــدف از ا�ن 3ار چيســت؟ ول, دليــل آن را د�د�م. ا�ن 
با�د مثل مســوا[ زدن صبحگاه, برا; شما جا افتاده 
باشد. اما آرسنال همين است؛ آن ها ا�ن قابليت را دارند 
تا خودشــان را زمين گير 3نند.» باز�Bن اسبق توپچ, ها 
اعتقاد دارد برخ, از باز�Bنان ز�اد; درگير جنبه آمار; 
فوتبال شده اند: «تمام 3ار; 3ه 3والشيناچ با�د م, 3رد 
پــاس دادن توپ به 3نــار خط طول, زمين بــود ول, اگر 
در آن لحظــه مدافع حر�ــe از راه م, رســيد و توپ را به 

اوت مــ, زد، ا�ــن در آمار باز; �� پــاس صحيح برا; او 
ثبت نم, شــد. فوتباليست ها وســواس ز�اد; به درصد 
دقت پاس خــود پيدا 3رده انــد. تمامــ, پاس ها; آن ها 
بــه فاصلــه ٥ متر; اســت، پس چه 3ســ, بــرا; چنين 
آمار; ارزش قائل اســت؟ تمام چيز; 3ــه ا�ن باز�Bنان 
با�د به آن اهميت بدهند، بسته ماندن دروازه تيم است. 
3لين شــيت بــرا; �ــ� مدافــع مثــل هت تر�ــ� 3ردن 

است.»

مرسون: گوارد)وال )ا فرگوسن هم نم"  توانند آرسنال را نجات دهند

آمادگی بدنی فوق العاده زالتان ایبراهيموویچ در ٣٨ ســالگی 
آن هم پس از سپرى کردن چند مصدوميت سنگين اخير نشان 

می دهد او انسان متفاوت ترى نسبت به بقيه است!

خامــس رودریگز کــه در رئال مادریــد روزهاى خوبی را ســپرى 
نمی  کند، اینگونه تولد ٢٩ سالگی اش را جشن گرفت تا حداقل در 

کنار خانواده اش شاد باشد.

در بحبوحه جدال با ميالن، گنارو گتوســو، سرمربی ناپولی نشان 
داد که استعداد خوبی هم در پرش دارد و احتماال اگر فوتباليست 

نمی  شد، واليباليست قابلی می شد.

به مناسبت ســالروز پيوســتن آنتوان گریزمان به بارسلونا، همه 
خریدهاى بلوگرانا پس از فروش نيمار را مرور می کنيم که اکثرا هم 

گران قيمت و بدون فایده بودند.
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کردستانی ها سکان دار تيم ملی تنيس روى ميز شدند 
عل� قارداشــ�، رئيس فدراسيون تنيس رو� ميز با صدور اح�ام� 
تر!يــب !ادر تيم هــا� ملــ� رده ها� مختلــ$ را منصوب !ــرد. بر 
ا7ــن اســاس، جميل لط$ ا... نســب� مربــ� با دانــش و بين الملل� 
!ردســتان� !ه پيش از ا7ن نيز ســرمربيگر� تيم مل� بزرگساالن را 
عهــده دار بود با ا7ن ح�م مجددا در ا7ن ســمت ابقا شــد. همچنين 
ميد7ا لط$ ا... نسب� نيز از مربيان جوان و خوش آتيه !ردستان� !ه 
ســابقه طوالن� در قالب تيم مل� دارد، با ح�م رئيس فدراسيون به 
ســمت مربيگر� تيم مل� بزرگساالن تعيين و منصوب شد. گفتن� 
اســت؛ از د7رباز تا!نون استان !ردستان به و7ژه شهرستان سنندج 
قطب ا7ن رشــته در !شــور بــوده و توانســته در طــول دوران نفرات 

مختلف� را در رده ها� سن� به تيم مل� تقد7م !ند.

کمک ٣٧هزار یورویی فدراسيون جهانی اتومبيلرانی 
به ایران

پــس از انجــام م�اتبــات و را7زن� هــا� فدراســيون موتورســوار� و 
اتومبيلرانــ� و اختصاص ٥٠هــزار 7ورو برا� تجهيز ســخت افزار� 
آ!ادم� بين الملل� موتورسوار� و اتومبيلران�، فدراسيون جهان� 
اتومبيلرانــ� طــ� اطالعيه ا� از اختصــاص گرنت فــور� ٣٧هزار 
7ورو7ــ� به ا7ران در قالب ٣ برنامه برا� ســال ٢٠٢٠ خبر داد. ا7ن 
گرنــت در ٣ موضوع به ا7ن شــرح اختصاص 7افتــه؛ خر7د تجهيزات 
مرتبط با !يت اســاللوم ١٢هزار 7ورو، باز7اب� و توانبخشــ� صليب 
ســرخ ١٥هزار 7ورو و مطالعات توســعه تاثيرات اقتصــاد� ١٠هزار 
7ورو. بر ا7ن اساس ماز7ار ناظم�، سرپرست فدراسيون موتورسوار� 
و اتومبيلرانــ� در اطالعيــه ا� بــه روســا� هيئت ها اعــالم !رد !ه 
طرح ها و برنامه ها� خود را به صورت !تب� تا تار7خ ٣١ تيرماه ٩٩ 
به فدراســيون ارسال !نند. در صورت پذ7رفته شدن طرح هر b7 از 
هيئت ها� اســتان� بودجه تعيين شده از ســو� فدراسيون جهان� 

اتومبيلران� به هيئت مربوطه اختصاص� داده م� شود.

فدراسيون واليبال در انتظار تسویه حساب خودروسازان
بنا به درخواست مد7ران عامل باشگاه ها و با توجه به شرا7ط گسترش 
و شيوع و7روس !رونا در برخ� استان ها� !شور، مهلت ارسال برگه 
تسو7ه حســاب مال� باشــگاه ها� واليبال تا پا7ان وقت ادار� د7روز 
تمد7د شــد. تا!نون ٨ باشگاه ليگ برتر� اقدامات الزم برا� تسو7ه 
بدهــ� گذشــته را انجام داده اند و در صورت� !ه ســا7ر باشــگاه ها به 
موقــع اقدامات الزم را انجام ندهند، ليگ برتر مردان ســال ٩٩ با ٨ 
تيم برگزار خواهد شد. در بين تيم ها�7 !ه هنوز مراحل تسو7ه حساب 
خــود را انجام نداده اند نام تيم ها� ر7شــه دار و قد7م� تهران� 7عن� 
پي�ان و سا7پا هم به چشــم م� خورد. مسئوالن فدراسيون به دنبال 
برگــزار� ليگ برتر با حضور ١٢ تيم هســتند و به همين دليل توقع 
دارند خودروســازان هــم هرچه زودتر برا� تسو7ه حســاب خود وارد 
عمل شــوند. با ا7ن شرا7ط با7د منتظر ماند و د7د !ه آ7ا خودروسازان 
برا� حضور در ليگ برتر وارد عمل خواهند شد 7ا ا7ن !ه ليگ پيش رو 

بدون حضور آن ها و با ٨ تيم برگزار م� شود؟

اخبار

آرش ميراسماعيل�، رئيس فدراسيون جودو درباره ا7ميل ارسال شده از سو� 
ا7ــران برا� آگاه� از قطعيت برگزار� دادگاه شــ�ا7ت ا7ران از فدراســيون 
جهان� جــودو در تار7خ ٢٦ شــهر7ورماه و پاســخ CAS به ا7ميل فدراســيون 
جودو� ا7ران گفت: «ليســت برنامه ها� ٦ ماه آ7نده دادگاه ح�ميت ورزش 
چند روز پيش منتشر شد !ه در آن اشاره ا� به برگزار� دادگاه ش�ا7ت ا7ران 
از فدراسيون جهان� جودو برا� تعليق ناعادالنه جودو� ا7ران نشده بود. ا7ن 
در حال� بود !ه م�اتبات ما با CAS در ا7ن باره مســتند اســت و ابتدا قرار بود 
دادگاه ٢٠ فرورد7ن برگزار شود !ه به ٢٦ شهر7ور مو!ول شد. از سو� د7گر 
در ا7ميل ارسال شــده ا7ن موضوع را به اطالع CAS رساند7م !ه متاسفانه به 

دليل مش�الت شيوع !رونا باوجود داشتن دعوت نامه برا� حضور در دادگاه 
اما ســفارت ســو7يس هنوز هيچ اقدام� بــرا� آغاز مراحــل ادار� مربوط به 
صدور و7زا نداشــته !ه ا7ن موضوع باعث نگران� نما7ندگان اعزام� ا7ران به 
دادگاه CAS شــده است.» به گزارش ا7ســنا، او با اشاره به پاسخ CAS گفت: 
«دادگاه ح�ميت ورزش در پاسخ خود تا!يد !رده دادگاه در همان تار7خ ٢٦ 
شــهر7ور و در موعد مقرر برگزار خواهد شــد و جا� نگران� از ا7ن بابت وجود 
نــدارد. دادگاه ح�ميــت ورزش همچنين درباره موضــوع دوم !ه نگران� ما 
بابت صدور و7زا بود، اعالم !رد اگر شــرا7ط برا� گرفتن و7زا� هيئت ا7ران� 
مهيا نشــد، هيئــت ا7ران� به صــورت غيرحضــور� در تار7خ ٢٦ شــهر7ور در 

دادگاه حاضر خواهد شد. به دنبال ا7ن موضوع و پس از چند ساعت مذا!ره 
با د!تر عل� نژاد و و!يل پرونده، از b7 سو قرار شد طبق هماهنگ� و را7زن� 
وزارت ورزش بــا وزارت امــور خارجــه، تمهيدات الزم برا� صــدور و7زا انجام 
شــود و از ســو� د7گر ا7ميل� را به CAS ارسال خواهيم !رد تا مخالفت خود 
را با برگزار� دادگاه به صورت غيرحضور� اعالم !نيم. اگر قرار بر برگزار� 
دادگاه به صــورت غيرحضــور� باشــد، قطعا طــرف مقابل نيز با7ــد مانند ما 
به صورت غيرحضور� در دادگاه حاضر شــود، در غير ا7ن صورت ما اعتراض 
خود را اعالم م� !نيم و خواستار برگزار� دادگاه به صورت حضور� از سو� 

دوطرف و پس از بهبود اوضاع شيوع !رونا خواهيم شد.»

CAS مخالفت ایران با برگزارى دادگاه غيرحضورى جودو در

مهمترین ابزار براى تحقق اهداف قایقرانان حمایت اسپانسرها از این حوزه است

نا7ب قهرمــان باز� هــا� آســيا�7 جا!ارتا 
 bشانس خود را برا� !سب سهميه المپي
باال م� داند. هد7ــه !اظم�، قا7قران جوان آب ها� آرام 
!ــه مدت� اســت تمر7نــات انفــراد� خــود را در در7اچه 
آزاد� اســتارت زده، اميدوار است با ورود اسپانسرها به 
حوزه قا7قران�، شــرا7ط !سب بهتر7ن نتيجه توسط ا7ن 
رشــته در مســابقات پيش رو و به خصــوص المپيb مهيا 
شود. هرچند شيوع !رونا اردوها� تيم مل� و متعاقب آن 
مســابقات مختل$ از جمله !سب ســهميه را به تعطيل� 
!شــانده امــا !اظمــ� در مصاحبــه بــا خراســان ابــراز 
اميــدوار� !ــرد رقابت ها� !ســب ســهميه المپيb در 
رشــته قا7قران� در موعد مقرر برگزار شود. او با اشاره به 
شــروع مجدد تمر7نــات انفــراد� قا7قرانــان در در7اچه 
آزاد� م� گو7د: «بعد از اســفندماه !ه آخر7ن اردو� مان 
را گذراند7م به دليل شيوع !رونا همه اردوها !نسل شد 
و ورزشــ�اران در شــهرها� خود تمر7ناتشان را پيگير� 
!ردنــد. در حــال حاضر حدودا ٢ ماه اســت !ــه در7اچه 
آزاد� بــاز شــده و مــا تمر7نــات انفــراد� خــود را ادامه 
م� دهيم. از آنجا !ه قا7قران� b7 رشــته انفراد� است، 
فاصله اجتماع� رعا7ت م� شود. خدا رو ش�ر مش�ل� به 
لحاظ انجام تمر7نات انفراد� ندار7م اما به دليل شــيوع 

!رونــا هنوز امــ�ان برگــزار� اردوها� تيــم مل� وجود 
ندارد.» بانو� مل� پوش آب ها� آرام ا7ران در وا!نش به 
لغو مسابقات !سب سهميه المپيb هم م� گو7د: «قرار 
بود مسابقات !سب ســهميه المپيb در رشته قا7قران� 
فرورد7ن مــاه امســال برگزار شــود !ــه به دليــل !رونا با 
تعو7ــق b7 ســاله مواجه شــد و قرار اســت ا7ــن رقابت ها 
ارد7بهشــت ســال ١٤٠٠ برگــزار شــود. انشــاا... ا7ــن 
رقابت هــا در موعــد مقرر برگزار شــود.» !اظم� ســود و 

ز7ان ناش� از تعو7ق b7 ساله المپيb و مسابقات !سب 
ســهميه را هم ا7نطــور ارز7اب� م� !ند: «ما ورزشــ�اران 
با7د خود را با هر شــرا7ط� وفق بدهيــم. نفع 7ا ضرر ا7ن 
تعو7ق ها زمان� مشــخص م� شود !ه ما تمر7نات خود را 
قطع ن�نيم و بتوانيم به صورت مســتمر تمر7ن !نيم.» او 
در وا!نــش بــا ا7ن ســوال !ــه چقــدر اميدوار به !ســب 
ســهميه المپيb اســت و برا� رســيدن به ا7ــن مهم چه 
ابزارها7ــ� نياز دارد، م� گو7د: «با توجــه به رزومه !ار� 

!ه دارم تقر7با م� توان گفت شــانس باال�7 برا� !سب 
سهميه المپيb در ماده آب ها� آرام را دارم اما مهمتر7ن 
ابــزار برا� رســيدن ما به هدفمــان در قا7قرانــ�، وجود 
حاميان مال� در فدراسيون قا7قران� است. آن هم به ا7ن 
دليــل !ه مــا تقر7با هــر ١٢ ماه ســال در اردو هســتيم؛ 
 bبنابرا7ــن نياز اســت حاميــان مال� به فدراســيون !م
!نند تا ما بتوانيم بهتر7ن نتيجه را در مســابقات !ســب 
!نيــم.» صالح� امير�، رئيس !ميتــه مل� المپيb در 
حالــ� در تار7ــخ ١٥ تير از فدراســيون قا7قران� بازد7د 
!رد !ه در جر7ان ا7ــن بازد7د !اظم� نامه ا� به رئيس 
!ميتــه مل� المپيb داد. اما ا7ن !ــه محتو7ات ا7ن نامه 
چه بود و ط� آن چه درخواســت� از ســو� نا7ب قهرمان 
باز� ها� آســيا�7 جا!ارتا مطرح شــد سوال� است !ه 
!اظم� در پاســخ بــه آن م� گو7د: «ا7ن نامــه مربوط به 
مصوبات تا7يدشــده هيئت دولت در خصوص اشــتغال 
مدال آوران بود. طبق ا7ن مصوبه ورزشــ�اران مدال آور 
م� توانند در ادارات دولت� مشــغول به !ار شــوند. من 
هــم در خصوص تســر7ع در اجرا�7 شــدن ا7ن موضوع 
درخواســت خــود را بــا صالح� اميــر� مطرح !ــردم و 
ا7شــان هم گفتند !ه موضوع را پيگيــر� م� !نند تا به 

سرعت ا7ن اتفاق رخ دهد.»

کاظمی: شانس باالیی براى کسب سهميه المپيک دارم

7ازدهمين وبينار اتحاد7ه جهان� !شــت� با موضوع !شــت� منف� و خطاها� !شت� گير مدافع و مهاجم در 
!شــت� آزاد و فرنگ� و اعمال قانون و جرا7م خاص در حين مســابقات برگزار شــد. ن�تــه قابل توجه در ا7ن 
وبينار، تا!يد بر رعا7ت شــيوه نامه رفتار� توســط !شــت� گيران در حين و پا7ان مسابقات بود. ناصر فروتن، 
رئيس !ميسيون داوران !شت� !شور در مورد ا7ن وبينار گفت: «!ندن دوبنده، دست ندادن با داور، مرب� 
و حر7$، در !نار داور قرار نگرفتن جهت اعالم برنده، جنجال !ردن و نقض مقررات با در7افت !ارت زرد و 

قرمز توسط داور و د7س�اليفه از دور مسابقات از جمله ن�ات مورد تا!يد در ا7ن وبينار بود.» 

اميرحســين اســفند7ار و جواد !ر7مــ�، ٢ مل� پوش جــوان واليبال ا7ران بــرا� فصل آ7نده با تيــم واليبال 
گر7ن 7ــارد بلژb7 قــرارداد امضا !رده اند. طبق برنامه ا7ــن دو باز�7ن با7د اوا7ل مرداد راه� بلژb7 شــوند 
تا در تمر7نات تيم باشــگاه� خود حضور پيدا !نند. به گزارش فارس، در حال حاضر شــيوع موج دوم !رونا 
و لغو بســيار� از پروازها موجب شــده تا ســفر ا7ن دو باز�7ن به بلژb7 در هاله ا� از ابهام قرار داشته باشد. 
!ر7م� و اســفند7ار بالفاصله پس از بهتر شــدن شــرا7ط، ا7ران را تــر� خواهند !رد. ا7ــن دو باز�7ن طبق 

برنامه ها�7 !ه مربيان تيم به آن ها داده اند، !ارها� بدنساز� را دنبال م� !نند. 

ابهام در تاریخ سفر لژیونرهاى واليبال به بلژیکجریمه سنگين UWW براى دست ندادن و کندن دوبنده 

غيبت اعتراض آميز محمد موسوى در 
تمرینات سایپا!

تيــم واليبــال ســا7پا از جملــه تيم هــا� ليــگ 
پيش روســت !ه در بازار نقل وانتقاالت عمل�رد 
خوب� داشــت و از همين ابتدا خود را به عنوان 
�7ــ� از مدعيــان معرف� !ــرد. مســئوالن ا7ن 
باشــگاه تصميــم گرفتنــد تــا درصــد� از مبلغ 
قرارداد اعضا� ا7ن تيم را پيش از شروع رقابت ها 
!ســر !نند. انصراف ��7 از اسپانسرها� ا7ن 
باشــگاه موجــب شــده تــا خودروســازان برا� 
جلوگير� از مش�الت بعد� تصميم به ا7ن !ار 
بگيرند. فعال موضوع ١٠درصد از مبالغ قرارداد 
مطرح شــده !ه برخ� از باز�7نان نسبت به آن 
اعتراض دارند. به گــزارش فارس، ٢ مل� پوش 
واليبال ســا7پا 7عن� عل� شفيع� و سيدمحمد 
موســو� در اعتراض به ا7ن شرا7ط در تمر7نات 
حضور پيدا ن�رده اند. پيش از ا7ن صحبت ها�7 
در مــورد پيوســتن موســو� بــه پالس ليگا هم 
مطرح شده بود !ه از سو� مسئوالن ا7ن باشگاه 
ت�ذ7ب شد. گفته م� شــود ا7ن دو باز�7ن رو� 
بندها� قرارداد خود ن�ات� را اعالم !ردند. به 
گفته مســئوالن ســا7پا پيش نو7س قرارداد ا7ن 
دو باز�7ن امضا شــده و در روزها� آ7نده با رفع 
مش�الت، آن ها به تمر7نات اضافه خواهند شد.
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تست کرونا کاپيتان استقالل منفی شد
تســت و�روس �رونا مدافع تيم فوتبال استقالل �ه پيش از 
ا�ن مثبت شده بود، منف( اعالم شد. ور�ا غفور"، �اپيتان 
تيم فوتبال اســتقالل �ه پيش از ا�ن تست �رونا�ش مثبت 
شده  و به قرنطينه خانگ( رفته بود مجددا تست ا�ن و�روس 
را پشــت ســر گذاشــت. بــر همين اســاس، تســت �اپيتان 
اســتقالل ا�ن بــار منف( اعالم شــد و او م( تواند در صورت 
صالحد�د پزشــ= و �ادرفن( استقالل �م �م به تمر�نات 

تيمش اضافه شود.
انتقاد رسانه قطرى از عملکرد انصارى فرد 

نشــر�ه «الرا�ــه» قطر روز گذشــته در گزارشــ( به بررســ( 
عملKرد الســيليه در فصل ٢٠١٩-٢٠٢٠ ليگ ستارگان 
قطــر پرداخت. ا�ن رســانه قطر" در بخــش �وتاه( از ا�ن 
گــزارش از عملKــرد �ر�ــم انصار" فرد، مهاجــم مل( پوش 
�شــورمان انتقاد �رد. الرا�ه درباره مهاجم ا�ران( نوشــت: 
«�ر�ــم انصــار" فــرد، مهاجم تيــم ملــ( ا�ــران در ابتدا" 
فصل به الســيليه پيوســت. ا�ن باز�Kن نتوانسته انتظارات 
را بــرآورده �نــد. او  در ابتــدا" فصــل عملKــرد خوبــ( بــا 
السيليه داشــت ول( در ادامه فصل درخشش او خاموش  و 

عملKردش ضعيS شد.»
جلسه مهم اسکوچيچ درباره برنامه هاى تيم ملی

جلسه دراگان اسKوچيچ، سرمرب( تيم مل( با مهد" محمد 
نب(، دبير�ل فدراســيون د�روز برگزار شــد. در ا�ن جلسه 
�ــه مهد" خراطــ(، رئيس دپارتمان تيم هــا" مل( هم در 
آن حضــور داشــت، برنامه ها" آت( تيم ملــ( در هفته ها" 
آ�نده مورد تبادل  نظر قرار گرفت. اســKوچيچ همچنين در 
ا�ن نشســت گزارشــ( درباره روند حضور �ادر تيم مل( در 
مسابقات ليگ برتر در هفته ها" اخير و همچنين جلسات 

و�ژه با سرمربيان تيم ها" ليگ برتر" ارائه �رد.

رقم فروش سردار؛ ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان!
باشــگاه زنيت ســنت پترزبورگ رقم ســنگين( برا" فروش 
ســردار آزمون تعيين �رده اســت. با افزا�ش قيمــت ارز در 
بازار ا�ران رقم ســردار آزمون بــاال و باالتر م( رود و احتماال 
حتــ( ارزش فــروش او به انــدازه بودجــه �ل فوتبــال ا�ران 
خواهد شــد! نشــر�ه مر�اتو ا�تاليا د�روز نوشــت زنيت ا�ن 
باز�Kــن را با رقم �متر از ٣٠ ميليون �ورو نم( فروشــد. هر 
�ورو تا د�روز حدود ٢٦ هزار تومان ارزش داشــت. حاال ا�ن 
اعــداد را در هم ضرب �نيد تا به عــدد ٧٨٠ ميليارد تومان 
برســيد. پرداخت ا�ن رقم حت( برا" باشــگاه ها" اروپا�( 

هم در ا�ن وضعيت اقتصاد" سخت است.

جواب تست کروناى پرسپوليسی ها منفی شد 
اعضا" تيم فوتبال پرســپوليس روز گذشته تست �رونا 
دادند �ه با اعالم عليرضا حقيقت، پزش= ا�ن تيم پاسخ 
تست تمام باز�Kنان و اعضا" �ادرفن( منف( بود. نKته 
اميدوار�ننده برا" پرسپوليســ( ها ا�ن اســت �ه تست 
پ( ســ( آر دو باز�Kن هم اتاق( آر�ا برزگــر باز�Kن جوان 
ا�ــن تيم �ه بــه تازگ( تســت و" مثبت اعالم شــده هم 
منفــ( بود، تــا خيال اعضــا" تيم برا" افزا�ــش نيافتن 

باز�Kنان �رونا�( پرسپوليس راحت شود.

ارســالن مطهر" از ٢ روز پيش به تمر�نات تيم فوتبال اســتقالل اضافه شده و 
در تمر�ــن ا�ن تيم به صــورت اختصاص( �ار �رد. ا�ن باز�Kــن با توجه به روند 
خوب( �ه در درمان پشت سر گذاشته، زودتر از موعد مقرر به تمر�نات برگشت. 
مطهر" ظاهرا با توجه به شــرا�ط خوب( �ه دارد م( تواند اســتقالل را در سفر 
بــه آبادان هم همراه( �ند. البته وضعيت ا�ــن باز�Kن برا" حضور در تر�يب 
استقالل هنوز مشخص نيست ول( ا�ن باز�Kن م( تواند در فهرست باز" با نفت 
آبادان قرار بگيرد. شيخ د�اباته و مهد" قائد" د�گر باز�Kنان استقالل در خط 
حمله هستند �ه مشKل( برا" مسابقه روز جمعه ندارند. تيم فوتبال استقالل 
در د�دار با نفت آبادان مســعود ر�گ( را به دليل محروميت و ســياوش �زدان( و 

عارف غالم( را به دليل ابتال به و�روس �رونا در اختيار نخواهد داشت.

هافب= تيم فوتبال پرســپوليس گفت: «االن دنبال ر�ورد زدن نيســتيم، چرا �ه 
باز" به باز" پيش م( رو�م و در هر باز" برا" ٣ امتياز م( جنگيم.» مهد" تراب( 
�ــه در ا�ن فصل گل هــا" ٣ امتياز" ز�ــاد" برا" پرســپوليس زده در خصوص 
ا�ن �ه او شــانس باال�( برا" آقا" گلــ( دارد و فKر م( �ند بتواند به ا�ن افتخار 
فرد" و مهم دســت پيدا �ند، خاطرنشــان �ــرد: «من در جــدول آقا" گل ليگ 
برتــر ١٠ گله هســتم و فKــر �نم ٢ گل با صدرنشــين ا�ن جدول فاصلــه دارم اما 
همچنان عل(  عليپور شانس اول آقا" گل( در تيم ماست. مطمئنا او تالش بسيار 
ز�اد" م( �ند تا برا" پرسپوليس موثر بوده و گل بزند اما همه باز�Kنان م( دانند 
�ه قبل از هر چيز موفقيت تيم مهم تر است. آقا" گل( مثل قهرمان( نيست �ه در 

تار�خ بماند و ا�ن قهرمان( است �ه از هر چيز د�گر" مهم تر است.» 

تراب�: عليپور شانس اول آقا� گل� استمطهر� به باز� با نفت رسيد

کالف سردرگم بازى پارس 
جنوبی و استقالل

تبعات ح+م $ميته انضباط� درباره باز� $رونا  زده! 

هفتــه  د�دارهــا"  از  �Kــ( 
بيســت و ســوم ليگ برتر باز" 
اســتقالل و پــارس جنوبــ( جــم بــود �ه به 
دليــل مثبــت شــدن تســت �رونــا" چنــد 
باز�Kن و همراه تيم اســتقالل بــا جنجال و 
حواش( ز�اد از سو" سازمان ليگ لغو شد. 
ا�ــن در حالــ( بود �ه تيــم پــارس جنوب( و 
داوران مســابقه در زمين باز" حاضر شدند 
تا بــه اصطــالح پروتــKل مســابقه را برگزار 
�ننــد. بــه خاطر همين مســئله هــم بود �ه 
پارســ( ها منتظــر بودنــد نتيجه بــاز" ٣ - 
صفر به سودشان اعالم شود اما ٢ روز پيش 
بــود �ــه �ميتــه انضباطــ( پس از بررســ( 
محتو�ــات پرونــده ا�ن بــاز" را" بــه تKرار 
بــاز" داد. �ميتــه انضباطــ( فدراســيون 
فوتبال پس از بررســ( قرا�ــن و آمار موجود 
در پرونده فوق، عدم حضور تيم استقالل را 
موجــه دانســت و بنا بــه مــاده ٦٣ مقررات 
انضباطــ( مصــوب ســال ١٣٩٧، حKم بر 
تKــرار بــاز" داد �ــه البتــه ا�ــن را" ظرف 
مدت �ــ= هفتــه در �ميته اســتيناف قابل 
تجد�د نظــر اســت. بالفاصله پــس از صدور 
ا�ن را" بهرام رضائيان مد�رعامل باشــگاه 
پــارس جنوب( جــم طــ( مKاتبه رســم( با 

حيدر بهاروند رئيس سازمان ليگ نسبت به 
را" صادره �ميته انضباط( اعتراض �رد. 
ا�ن حKم تبعات د�گر" هم داشــت. هومن 
افاضل( به دليل آنچه �ــه اعتراض به حKم 
�ميتــه انضباطــ( در رابطــه با تKــرار باز" 
پارس جنوبــ( جم مقابل اســتقالل بود، از 
ســمت خود اســتعفا �رد. بر همين اساس، 
روز گذشــته جلســه هيئت مد�ــره باشــگاه 
پــارس جنوبــ( جــم برگزار شــد تــا در ا�ن 
خصــوص تصميم گير" هــا" الزم صــورت 
بگيرد. البته هنوز زمان برگزار" ا�ن د�دار 
معوقه اعالم نشــده، اما با توجه به جا�گاه ٢ 
تيم در جــدول �ه �K( برا" بقا م( جنگد و 
د�گر" برا" �ســب ســهميه، ا�ــن باز" نه 
تنهــا برا" هــر ٢ تيم �ه بــرا" رقبا" آن ها 
هــم اهميــت دارد. از ا�ن رو شــا�د قصه ا�ن 

باز" سر دراز" داشته باشد.
  

ا�ــن د�ــدار معوقه و حKم �ميتــه انضباط( 
انضباطــ(  �ميتــه  دارد.  هــم  نKتــه  چنــد 
فدراســيون حKــم به تKرار بــاز" پارس جم 
و اســتقالل داده اســت. تKــرار چــرا؟ مگــر 
بــاز" پيــش از ا�ــن برگــزار شــده و مجددا 
برگــزار خواهد شــد؟ پيش از حKــم �ميته 

انضباط( مســئوالن پارس جم گفته بودند 
با فيفــا مKاتبــه �رده �ــا م( �نيــم. چند" 
پيش پارســ( ها بابت فســخ قرارداد محمد 
طيب( �اپيتان سابق استقالل خوزستان و 
رفتنش به قطر به فيفا شKا�ت �رده بودند. 
فيفــا �ل پرونــده را برگردانــد. دليلش ا�ن 
بــود �ه �ل متــن و بر�ده روزنامــه و تصاو�ر 
فيفــا  بــه  ترجمــه  بــدون  را  خبرگزار" هــا 
فرســتاده بودنــد. حاال هــم اگر ادعا�شــان 
دربــاره شــKا�ت بــه فيفــا دربــاره بــاز" بــا 
استقالل درست  باشد، با اعالم را" �ميته 
انضباط( توفيق( نخواهند داشــت. چرا �ه 
بــرا" فيفــا در پرونده ها�( �ــه هر دو طرف 
�= مليت و تابعيت داشــته باشــند، اولو�ت 
حKــم ار�ان قضا�( فدراســيون فوتبال آن 
�شــور اســت و �ميته انضباطــ( فيفا ورود 
نم( �ند. حال اگر پارســ( ها پيش از اعالم 

را" �ميتــه انضباطــ( فدراســيون فوتبال 
بــه فيفا شــKا�ت �ــرده باشــند، ا�نــون �ه 
�ميتــه انضباط( حKــم به برگــزار" باز" 
داده و بــاز" را برخــالف تصــور مســئوالن 
پــارس جم ٣ - صفر اعالم نKرده، ابتدا با�د 
بــه اســتيناف اعتراض �ننــد و را" اعالم( 
اســتيناف را اگــر را" �ميتــه انضباطــ( را 
تا�يــد �رد، ظرف بيســت و �ــ= روز پس از 
ابــالغ بــه دادگاه عال( ورزش ببرنــد. البته 
ظاهــرا پارســ( ها �ه شــرا�ط مالــ( خوب( 
ندارنــد فقط در �= صورت ا�ن �ار را انجام 
خواهنــد داد و آن زمان( �ــه در رقابــت بــا 
پيKان، ســا�پا، گل گهر ســيرجان و شاهين 
بوشــهر �K( از ٢ تيم ســقوط �ننده باشــند 
و ٣ امتيــاز باز" با اســتقالل بتواند مانع از 
سقوط شــان شــود. در غير ا�ن صورت آن ها 

نه حوصله اش را دارند و نه پولش را!  

طبق حKم �ميته وضعيت فيفا �ه هفته گذشــته صادر شــد، 
باشــگاه پرســپوليس با�د بيش از ٧٥٠ هــزار دالر به گابر�ل 
�الدرون، ســرمرب( ســابق ا�ــن تيم و دســتيارانش پرداخت 
�نــد. �الــدرون صحبت ها�ــ( را دربــاره ا�ــن حKــم و البته 
ارز�اب( اش از وضعيت ا�ن روزها" پرســپوليس مطرح �رد. 
�الــدرون درباره رونــد پرونــده اش عليه پرســپوليس گفت: 
«و�يلــم مذا�ــرات را پيگيــر" م( �نــد، چــون در تخصــص 

او ســت، به من توصيه �ــرد مذا�ره نKنيد  چــون اگر مذا�ره 
�نيد و به توافق حاصله عمل نشــود، با�ــد دوباره �= دادگاه 
جد�د تشــKيل شــود و همه چيــز به مدت ٢ ســال د�گر طول 
خواهد �شــيد. من حاضر به صحبت با باشــگاه پرســپوليس 
هســتم، ز�را با اعضــا" هيئت مد�ــره رابطه خوبــ( دارم و تا 
جا�( �ه به برخ( شــرا�ط عمل شود، مشKل( برا" مذا�ره 
نــدارم. پرســپوليس در آســتانه پو�ــر قهرمان( قــرار دارد. » 

�الــدرون در ا�ن بــاره هم چنيــن گفــت: «دور از انتظار نبود، 
خيل( خوشــحالم �ه پرسپوليس در آســتانه �سب قهرمان( 
اســت، فKر م( �نم �= جاها�( خــوب عمل �رد�م. من ا�ن 
چالش را قبول �ردم چون م( دانستم تيم خوب( خواهيم شد 
و باز�Kنان هم ا�ن را نشان دادند، روز به روز پيشرفت �رد�م و 
تيم( بهتر از قبل ساختيم. باز�Kنان نشان دادند �ه ب( نظير 

هستند و من فقط م( توانم از زحماتشان تشKر �نم.»

بنابــر اعــالم اميرعل( حســين( مد�ر امور بين الملل باشــگاه پرســپوليس، 
�ميته اجرا�( �نفدراسيون فوتبال آسيا، تصميم ها" �ميته ها" مسابقات 
و پزشK( ا" اف س( برا" برگزار" رقابت ها" ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢٠ 
را پــس از تصو�ــب، به فدراســيون ها" عضو ابالغ �رد. ا�ن دســتورالعمل، 
بخش ها" مختلف( را شامل م( شود �ه به ا�ن شرح است: ادامه رقابت ها" 
مرحله گروه(، �= هشتم، �= چهارم و نيمه نها�( ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ از 

٢٤ شهر�ور ماه تا ١٢ مهر به صورت متمر�ز و ت= باز" انجام خواهد شد �ه 
ميزبان، متعاقبا  اعالم م( شــود. فينال رقابت ها نيــز در ا�ن دوره به صورت 
ت= باز" و در ١٥ آذر ماه ســال  ٩٩ انجام خواهد شــد. باشگاه ها م( توانند 
فهرســت( مشــتمل بر ١٨ تا ٣٥ باز�Kن را ثبت نما�نــد. همچنين برا" هر 
مســابقه حدا�ثر باز�Kنــ( �ه از ا�ن فهرســت به ثبت م( رســانند، ١٨ نفر 

خواهد بود. همچنين قانون ٥ تعو�ض در رقابت ها اجرا خواهد شد.

کالدرون آماده توافق با پرسپوليس

دستورالعمل کميته اجرایی اى اف سی براى ليگ قهرمانان آسيا 

آمار عجيب نيم+ت ها� ليگ برتر�
٢٠ مربی ایرانی و ٩ مربی خارجی 

در ليگ نوزدهم!
از  جاللــ(  مجيــد  اســتعفا"   
تازه تر�ــن  ســيرجان  گل گهــر  
تغيير در نيمKت تيم ها" ليگ برتر" است. 
ا�ن فصــل رفــت و آمــد مربيــان در تيم ها" 
ليــگ برتر" به �ــ= عادت و اتفــاق تKرار" 
تبد�ل شــده و احتماال با ادامــه ا�ن روند در 
هفته هــا" پا�انــ( �ــ= ر�ــورد عجيــب در 
فوتبــال ا�ــران بــه ثبــت خواهــد رســيد. در  
شــرا�ط( �ــه فعــال هفتــه ٢٤ ليــگ برتر را 
پشت ســر گذاشته ا�م و ٦ هفته باق( مانده، 
به �= عدد عجيب برم( خور�م. بيش از ٣٠ 
تغيير رو" نيمKــت تيم ها" ليگ برتر" رخ 
داده و اگر مربيــان تيم ها�( �ه تغيير" هم 
رو" نيمKتشــان ندادنــد را در ا�ــن آمــار به 
حســاب بياور�م، بــاال" ٣٥ مربــ( هدا�ت 
١٦ تيم ليگ برتــر" را در ا�ن فصل برعهده 
داشــتند �ه البته برخ( از نام ها در تيم ها" 
مختلS تKرار" است؛ مثال رضا مهاجر" با 
پيوستن به گل گهر سيرجان تا�نون هدا�ت 
٣ تيــم را در ليــگ نوزدهــم برعهده داشــته 
اســت! در بيــن ١٦ تيــم ليگ برتــر" فقط 
ســپاهان بــا اميــر قلعه نو�(، فوالد بــا جواد 
نKونام، نفت مسجدسليمان با مهد" تارتار 
و ســا�پا با ابراهيم صادق(، ٤ تيم( هستند 
�ه هيچ تغيير" تا پا�ان هفته ٢٤ ليگ برتر 
رو" نيمKــت خــود ندادنــد و از ا�ن حيــث 
متفــاوت هســتند. جالــب ا�نجاســت �ــه با 
اســتعفا" افاضلــ( و �ر�ميــان ســرمربيان 
در  تغييــرات  تعــداد  شــاهين  و  پــارس 
بــه  رفته رفتــه  برتــر"  ليــگ  نيمKت هــا" 
عــدد ٤٠ نزد�ــ= م( شــود. جالــب اســت 
بدانيد تــا امروز ٢٩ مربــ( در ليگ نوزدهم 
رو" نيمKــت هدا�ت تيم هــا" ليگ برتر" 
نشســته اند؛ ٩ مرب( خارجــ( �ه عبارتند از 
گابر�ــل �الــدرون، آنــدره آ اســتراماچون(، 
و�نگــو بگوو�چ، دراگان اســKوچيچ، ميشــو 
�رســتيچو�چ، اســتفانو �وز�ــن، مصطفــ( 
لــو�ا  و  رادولوو�ــچ  ميــودراگ  دنيزلــ(، 
بوناچيــچ و ٢٠ مرب( ا�ران( بــا نام ها" امير 
قلعه نو�ــ(، ابراهيم صادق(، جــواد نKونام، 
مهــد" تارتار، �حيــ( گل محمــد"، فرهاد 
مجيــد"، مجيــد جاللــ(، رضــا مهاجر"، 
رســول خطيب(، احــد شــيخ الر"، محمود 
افاضلــ(،  هومــن  �مالونــد،  فــراز  فKــر"، 
حسين فر�(، عبدا... و�س(، بهنام سراج، 
سرآســيا�(،  مجتبــ(  �ر�ميــان،  مهــرداد 
ســا�ت الهام( و عليرضا منصور�ان و شا�د 
در ادامــه ليــگ �ــ= �ا ٢ نــام جد�د بــه ا�ن 

ليست بلند باال اضافه شود.
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