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مسیر سخت رئیسی برای سامان دهی 
یارانه پنهان 1225 هزار  میلیاردی

اصالح قیمت انرژی و نحوه توزیع یارانه پنهان 1225 هزار  میلیاردی چگونه 
ممکن است و دولت سیزدهم را با چه چالش هایی مواجه می کند؟
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یک چریک فرهنگی

گفت وگو با محمدکاظم کاظمی 
درباره زندگی، مجاهدت ها و آثار 

زنده یاد محمدسرور رجایی
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 تب زبان جومونگ !
 تمایل به یادگیری زبان کره ای 

در ایران زیاد شده، اما چرا ؟

زندگی سالم

حریرچی از یک اختالل روان  
شناسی در انکار کرونا  می گوید

 »ناهماهنگی شناختی«؛ بالی 
جان مردم در روزگار کرونایی

زندگی سالم

 نبرد سنگین 
پشت دروازه های هرات
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 بیمارستان امداد جنوب 
در فاز تجهیز

خراسان رضوی

 بحران اصالح طلبان 
در عصر پسا روحانی
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پلیس، زهِر مارهای طالیی را 
کشید !

 ماجرای زوج جوانی که طالهای 
فروشندگان را به یغما می بردند
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   صفحه 1۰

خروجی در کارنیست!
آمریکا از مدتی پیش و مخصوصا پس از خیزش فزاینده 

چین، به این جمع بندی رسیده بود...

یادداشت روز

دکتر حامدرحیم پور

  صفحه 2

 وعده سه باره 
برای کشف رود
دالیل به بهره برداری نرسیدن فاز 
اول تصفیه خانه سپتاژ کشف رود 

  خراسان رضویچیست؟

فاجعه روگردانی از پروتکل ها
در حالی که میزان رعایت پروتکل ها در کشور به زیر ۴۰ درصد یعنی کمترین میزان در یک سال گذشته رسیده، گونه دلتا حتی در میان 

افراد واکسینه شده شیوع یافته و WHO  هم از افزایش ۸۰ درصدی تعداد مبتالیان خبر داده است
   صفحه 5

 رسیدیم به واقعیت
 ورزش ایران !

پایان روزهای بی مدالی در توکیو  
با آغاز رقابت های کشتی؟ !

    خراسان  
ورزشی

  خراسان رضوی

 بی توجهی ستاد ملی کرونا  به خراسان رضوی
 به رغم اوضاع فوق بحرانی مشهد، اما روز گذشته ستاد ملی کرونا 

هیچ وقتی به خراسان رضوی اختصاص نداد  !

یک شنبه
10| مرداد |1400

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

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

. 21 ذی الحجه 1442 . اول آگوست 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20721 

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

عکس: ایسنا



خروجی در کار نیست!

آمریکا از مدتی پیش و مخصوصا پس از خیزش 
فزاینده چین، به این جمع بندی رسیده بود که 
تداوم حضور نظامی به روال گذشته در غرب آسیا، 
برخالف منطق هزینه و فایده است و باید این روند 
را تغییر داد. در این چارچوب، واشنگتن  تالش 
می کند از هزینه هایی که در منطقه انجام می داده 
بکاهد و بیشتر بر منافع روشن و قابل دسترس 
متمرکز شــود. این رونــد در لبنان، افغانستان و 
برخی دیگر از کشورها قابل مشاهده است. هفته 
قبل نیز بایدن و الکاظمی در پایان دیدار در کاخ 
سفید بیانیه ای منتشر کردند که محور مهم آن 
تعیین تاریخ خــروج نیروهای نظامی آمریکا از 
عراق است. طبق این بیانیه هیئت های دو طرف 
تصمیم گرفتند روابط امنیتی به صورت کامل به 
نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطالعاتی 
تبدیل شود و این که تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، 
دیگر هیچ نیروی آمریکایی با نقش رزمی در عراق 
نخواهد بود.این در حالی است که پارلمان عراق 
در دی ماه سال ۹۸، در پی شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، طــرح اخــراج 
نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب 
کرده بود اما به نظر می رسد »حضور مستشاری« 
اسم رمزی است که مقامات آمریکایی و عراقی 
برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا و نادیده 
گرفتن این مصوبه پارلمان در نظر گرفته اند. 
درواقع همان طور که از اظهارات و شواهد بر می 
آید الکاظمی و حامیان و گروه های نزدیک به وی 
سعی دارنــد از تعیین جدول زمانی برای خروج 
نیروهای رزمی آمریکا از عراق بهره گیرند تا اهداف 
انتخاباتی شان که قرار است ۱۰ اکتبر )۱۸ مهر( 
برگزار شود، تأمین شود. در عین حال، بخشی 

از نظامیان آمریکا نیز به بهانه آمــوزش و کمک 
اطالعاتی در عراق باقی می مانند تا حمایت آمریکا 
از دولت کنونی عراق و حامیان آن نیز تداوم داشته 
باشد. به هر روی این که الکاظمی در ۱4 ماه 
نخست وزیری خود و طی کمتر از یک سال، دو بار 
به آمریکا سفر کرده، نشان می دهد وی نگاه ویژه ای 
به دولت آمریکا دارد. اساسًا الکاظمی به لحاظ 
منش سیاسی نیز  غرب گرا محسوب می شود و 
از سوی دیگر بیش از همه روی کار آمدن دولتی 
درعــراق که غرب را به چالش نکشد و به تقویت 
موقعیت مقاومت در عراق و منطقه منجر نشود، 
برای دولت آمریکا اهمیت دارد.در انتخابات پیش 
روی عراق برای اولین بار رأی مستقیم به نامزدها 
جایگزین رأی به فهرست اعالمی از طرف احزاب 
می شــود. بر این اســاس رأی به افــراد مستقل و 
استفاده از لیست های انتخاباتی نیز مجاز خواهد 
بود. همچنین مبارزات انتخاباتی سه ماه قبل از 
برگزاری انتخابات آغاز شده است تا نامزدهای 
مستقل بتوانند از قدرت مانور بیشتری در برابر 
احزاب در انتخابات پیش رو برخوردارشوند، تدوین 
این قانون یکی از نتایج حرکت های اعتراضی 
مدیریت شده بود که در آخرین ماه های رئیس 
جمهوری ترامپ به راه افتاد و در نهایت به  سقوط 
دولت عادل عبد المهدی و روی کار آمدن دولت 
الکاظمی انجامید. این بدین مفهوم است که چنان 
چه انتخابات بعدی در عــراق به تشکیل دولتی 
بینجامد که همانند دولــت الکاظمی اطمینان 
خاطر آمریکا و متحدان منطقه ای آن را جلب کند، 
در این صورت شاید آمریکا نیازجدی به حضور 
نظامی در این کشور نداشته باشد و این که مقامات 
دولت بایدن یا دولت الکاظمی، مخالفت چندانی 
با استمرار حضور نظامیان آمریکایی نمی کنند 
و به نوعی از آن حمایت می کنند از این مسئله 
ناشی می شــود. در این خصوص بنابر گزارش 
سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن  به تازگی 
۹.7میلیون دالر به هیئت سازمان ملل متحد با 
عنوان کمک فنی مربوط به انتخابات عراق اعطا 
کرده است. عالوه بر این آمریکا برنامه های مربوط 
به تأمین حداکثر ۲.5 میلیون دالر اضافی برای تیم 

نظارت بر انتخابات وابسته به هیئت یونامی را که در 
انتظار بررسی در کنگره است، بازنگری کرد. اقدام 
آمریکا در حمایت مالی از تیم نظارت بر انتخابات 
سازمان ملل در حالی است که کاخ سفید با دولت 
الکاظمی توافق کرده است یک تیم ناظر وابسته 
به هیئت یونامی و یک تیم ناظر وابسته به اتحادیه 
اروپا بر انتخابات پارلمانی عراق نظارت کند. جالب 
این جاست به تازگی نیز مؤسسه رند و گزارش 
گروه آینده عراق به رهبری رایان کروکر پژوهشی 
منتشر کرده بودند که بر اساس آن، راهبرد جدید 
آمریکا در عراق باید بازسازی دولت قدرتمندی 
باشد که به جای ایجاد مانع در برابر مطالبات 
آمریکا، واشنگتن را به عنوان هم پیمانی راهبردی 
تلقی کند. راهبردی که بیش از هر چیز نیازمند 
فعال سازی قدرت نرم نزدیک به ایاالت متحده 
در عراق است. پس به نظر می رسد آن چه روی 
میز توافق بایدن- الکاظمی قرارگرفته، بر اساس 
مطالبه پارلمان عراق، گونه ای محدود شدن حضور 
فیزیکی نیروهای آمریکایی است که به قدرت نرم و 
مشروعیت طوالنی مدت رابطه آمریکا و عراق لطمه 
زده است تا  استقالل و قدرت نخست وزیر نزدیک به 
سیاست های آمریکا را به عنوان راهبرد بلندمدت 
واشنگتن در عراق تثبیت کند؛ اما در عین حال 
حضورمستشاری و به دنبال آن دسترسی های 
اطالعاتی و مجوزهای  مختلف امنیتی همچنان 
تداوم خواهد داشت. با این اوصاف به رغم مصوبه 
پارلمان، وضعیت نظامی آمریکا در عراق با توافق 
بایدن-الکاظمی هدفمند و متمرکزتر شد. علت 
نیز مشخص است؛ افزون بر غربگرا بودن دولت 
الکاظمی، نه تنها درباره توانایی گروه های مقاومت 
شیعی برای خروج نظامی آمریکا از عراق، تردید 
وجود دارد بلکه دربــاره اراده و اجماع آن ها  نیز 
نمی توان اطمینان داشت، شکاف در گروه های 
مقاومت شیعی اجرای مصوبه پارلمان را سخت تر 
نیز کرده است. مهم ترین نمود شکاف گروه های 
شیعی شامل صف بندی ها، انشعابات و ائتالف ها 
در آستانه انتخابات و نیز اختالفات بر سر تعیین 
نخست وزیر و کابینه است که از دوره نخست وزیری 

نوری المالکی تاکنون ادامه داشته است.

اخبار یک شنبه ۱۰ مرداد 2۱۴۰۰
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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رفتار اقتصادی بعضی مسئوالن در یک  •
کلمه بیان می شود:  افتضاح!

 اگر گوگل رو ما می ساختیم برای هر بار  •
جست  و جو باید نام و نام خانوادگی، نام پدر 
و کد ملی رو وارد و پنج هزار تومان هم واریز 
می کردیم، آخر هم می زدیم »سیب« عکس 

پرتقال می آورد!
 باالخره ما دم خروس رو باور کنیم یا قسم  •

مسئوالن بهداشت رو؟ از یک طرف تمام راه 
های ورودی استان باز است و هر خودرویی 
با هر پالکی وارد مشهد می شه و ایستگاه 
های صلواتی با شیرینی و شربت از مردم 
پذیرایی می کنن اما از طرف دیگه دانشگاه 
علوم پزشکی اعالم می کنه وضعیت کرونا در 

استان بحرانی شده!
آب، برق و نان رو گرون یا قطع کردید و حاال  •

نوبت اینترنت شــده؟ شما روزنامه های مثال 
مردمی چرا ساکت هستید و سانسور می کنید؟

 با وجــود این همه جــوان بیکار و تحصیل  •
ــرورش جلوی  ــوزش و پ کــرده چــرا وزارت آم
ادامـــه خدمت کارمندانی را کــه ۳۰ســال 
خدمت آنان تمام شده است،  نمی گیرد تا 

جوانان تحصیل کرده جایگزین شوند؟
 چـــرا تــامــیــن اجــتــمــاعــی مــابــه الــتــفــاوت  •

فــروردیــن را واریــز نمی کند؟ چقدر پیام 
بدهیم؟ این چه وضعیه؟ پنج ماه گذشته. 
آخه چه کار کنم؟ با دو بیمار معلول ذهنی 

خدا را خوش نمیاد!
جالبه برخی دوستان تا کمترین انتقاد به  •

جایی از پرسپولیس در روزنامه می کنید شما 
را به استقاللی بودن متهم می کنند در حالی 
که شما جزو معدود روزنامه هایی بودید که 
خبر قهرمانی پرسپولیس را آن هم در آن وقت 
شب تهیه و چاپ کردید. دوستان پرسپولیسی 

منصف باشید این ها با هم نمی خواند.
 با استاندار سابق خوزستان که این همه  •

فاجعه درســت کرد چه برخوردی کردند؟ 
مجازاتش این بود که مقام باالتر و بهتری 

بهش بدهند که دادند!
ــه۲۰ تا  • ــاره اجـــاره بــهــای مسکن کـ ــ  درب

۳۰درصــد به تصویب مجلس رسیده یعنی 
باید این قدر برای صاحبخانه ها بی ارزش 
باشد که به آن توجه نشود؟ آقای روحانی پس 
شما چه کاره هستید؟ قانونی  راکه شما به 

تصویب رساندید چرا اجرا نمی کنید؟
ــه امـــام رضــــا)ع( قــســم مشهد  •  شــمــا را ب

رو قرنطینه کنید. شهر پر شــده از مسافر، 
داریــن مملکت رو به فنا می دین. خودتون 
که بهترین واکسن رو زدین از خدا و آه ملت 

مظلوم بترسین.
 کسانی کــه امـــروز از مــصــوبــات مجلس  •

انقالبی انتقاد می کنند همان هایی هستند 
که دیــروز با صندوق رای قهر و انتخابات را 
تحریم کردند. پس امــروز باید از خودشان 

گالیه کنند نه از مجلس.
چرا تعزیرات به فروختن نان بربری در  •

سوپر مارکت محالت حاشیه شهرها گیر 
نمی ده؟ مگه غیرقانونی نیست؟ ما تو صف 
دوساعت بمونیم اما سوپری 5۰ تا نان بخره 
ببره و جلوی مغازه اش بفروشه و  به ما نون 

نرسه!
 در شب عید بزرگ غدیر که در مشهد مراسم  •

ــاد بود  جشن در ایستگاه هــای صلواتی زی
برای من پیامک جریمه اومد. کاش به دلیل 
شلوغی و ترافیک و جشن ایــن عید بزرگ 
پلیس راهور یک ساعت به طرح محدودیت 

اضافه می کرد.
 توی صفحه حوادث اکثر مجرمان جرایم  •

خشن سابقه چندین محکومیت مشابه دارن، 
نشون می ده احکامی که بــرای جرم شون 
صــادر می شه متناسب با جرم و بازدارنده 
نیست. کاش دستگاه قضا در برابر مجرمان 

قاطعیت بیشتری به خرج می داد.
ــاو کمتر از ۸۰۰۰تـــومـــان صرفه  • شیر گ

اقتصادی ندارد. در ظاهر افزایش قیمت شیر 
یعنی کاهش قدرت خرید مردم و ضرر بیشتر 
ــدار. وقتی قیمت غــذای دام چند برابر  دام
می شود این شیر از کره مریخ تولید نشده. پس 
قیمت شیر گاو چگونه تغییر نمی کند؟ اگر 
خیلی زیاد دوست دارید دامداری در ایران 
رواج نداشته باشد و با واردات همراه بی دینی 
و ناحقی و سود واردات برای نور چشمی های 
مسئوالن این صنعت ضرر کند، می توانید 
قیمت شیر گاو را ارزان تر هم کنید تا با ضرر 
مردم و دامداران و کاهش ثروت مردم بعضی 

از مسئوالن ثروتمندتر شوند!
 محدود کردن مسائل کشور به خوزستان  •

و آب و برق و... راه به جایی نمی برد و باید 

مسئوالن به شعارهای داده شده در جاهای 
مختلف کشور)چه شعارها درســت باشد و 
چه نباشد( گوش فرا دهند و فکر اساسی 

کنند. ...
 اکثر تیرهای برق۲۰دقیقه قبل از غروب  •

که هوا اصال تاریک نیست، روشن می شوند. 
ــواب هــم مــی گویند ایــن هــا خودکار  در ج
است. اگر این طور است باید اصالح و تغییر 
 رویــه داده شــود.اون وقت دولتی های ...
می گویند مردم یک المپ شون رو خاموش 
کنند درحالی که مدت هاست برای برخورد 
با مسرفان دولتی و... کــاری نمی کنند. 
هم پول از کم مصرف ها می گیرند هم از 

پرمصرف ها.
 واقعا جای تأسف است که تمامی پروژه های  •

شهری قاینات از قبیل منطقه گردشگری، 
پارک جنگلی، مجتمع رفاهی قوه قضاییه، 
ــان، دانــشــکــده پــرســتــاری، فاضالب  ــادگ پ
شهری، ورودی هــای شهر، استخر شنای 
رفاهی  مجتمع  مــرکــزی،  کتابخانه  امید، 
کارگران، دانشکده فنی امام خمینی)ره( 
و... نیمه کاره رهاست و هیچ کس پیگیری 

نمی کند. لطفًا پیگیری بفرمایید.
 ما به التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان  •

و مستمری بگیران تامین اجتماعی را گرو 
روی کار آمدن دولت جدید کرده اند. وای بر 
شما مسئوالن که از حال پیاده ها و گرسنگان 

جامعه بی خبر هستید!
بعضی از به اصطالح کارشناسان اقتصادی  •

که بویی از تحصیل اقتصادی نبرده اند با 
داشتن درآمــدهــای کــالن و میلیاردی، با 
احقاق حقوق بازنشستگانی که حقوق شان 
ــان را نمی دهد  کفاف ۱۰روز زنــدگــی ش

مخالفت می کنند. خدا انصاف تون بده!
 این سلبریتی ها اگر راست می گویند که  •

از رأی شــان به ایــن دولــت کذایی ناراحت 
و پشیمان اند و از اوضاعی که برای مردم، 
پیش آورده، دلخورند و همدرد با مردم اند 
پس چرا در این انتخابات از کاندیدای اصلح 
حمایت و مــردم را به حضور در ایــن صحنه 
تشویق نکردند؟ پس بالشک دلیلش اینه که 
خواستند هم از توبره بخورند و هم  از آخور یا 
خواستند نه سیخ بسوزه و نه کباب. باالخره 

حساب مالیات ندادن ها کجاست؟

بدلکار معروف ایرانی به کما رفت

ارشا اقدسی ، بازیگر و بدلکار سینما و تلویزیون 
کشورمان در جــریــان همکاری بــا یــک فیلم 
سینمایی دچار حادثه ای جدی شد و به کما 
رفــت. ایــن بدلکار معروف بــرای همکاری با 
یک فیلم سینمایی خارجی در لبنان بود که 

ــرداد هنگام صحنه چپ  6 م روز چهارشنبه 
ــدی و به  ــه ای ج ــادث کــردن ماشین، دچــار ح
تسنیم  که  طــور  آن  شــد.  منتقل  بیمارستان 
نوشته   ارشا اقدسی دچار سانحه مغزی شده 
و حال خوبی ندارد. ارشا اقدسی تجربه بازی 

در فیلم های سینمایی و تلویزیونی را هم دارد. 
او در کارهایی مثِل »به وقت شام«، »شبی که 
ماه کامل شد«،»شهرزاد« و برنامه هایی مثل 
»عصرجدید« هم به عنوان طراح بدلکار حضور 

داشته است.
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تحلیل روز

تاجر لبنانی می تواند لبنان را نجات دهد؟  

است،  سیاستمدار  تاجری  که  میقاتی«  »نجیب 
در شــرایــطــی بــه عــنــوان نخست وزیـــر مــامــور به 
تشکیل کابینه معرفی شد که پیش از ایــن یک 
بار به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت و یک بار 
دیگر نیز پس از دو سال از سمت نخست وزیری 
لبنان استعفا کرده بــود.در لبنان، رئیس جمهور 
از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان 
سنی ها و رئیس پارلمان از میان شیعیان انتخاب 
می شود.نجیب میقاتی با رأی مثبت 72 نماینده 
به عنوان نخست وزیر جدید مامور به تشکیل کابینه 
شد. پارلمان لبنان 128 نماینده دارد که دو نفر 
از نمایندگان فوت کــرده انــد، هشت نفر استعفا 
کرده اند و اکنون 118 نفر هستند. 42 نماینده به 
نخست وزیری میقاتی رأی منفی دادند و یک نفر 
نیز به »نواف سالم« سفیر پیشین لبنان در سازمان 
ملل رأی داد. »سعد الحریری« اکتبر 2020 با 
65 رای مامور به تشکیل کابینه شده بود که یک 
رأی حداقلی بود.میقاتی 19 آوریل سال 2005 
به عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد و تا 19 
ژوئیه همان سال نخست وزیر باقی ماند. دولت 
وی دولتی موقت بود که تنها تا انتخابات مجلس 
قانون گذاری جدید و تشکیل دولت براساس آن 
رسمیت داشت.میقاتی در سال 2011 نیز برای 
بار دوم پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و در 
سال 2013 استعفا کرد و به عنوان نخست وزیر 
پیشبرد امور تا فوریه 2014 به فعالیت خود ادامه 
داد.اکنون میقاتی برای سومین بار مامور به تشکیل 
کابینه جدید لبنان شده و در صورت موفقیت، برای 
بار سوم پست نخست وزیری را بر عهده می گیرد که 
البته این موضوع نشان می دهد معرفی میقاتی به 
اجبار و با هدف پشت سر گذاشتن بحران سیاسی 
کنونی انجام شده است. معرفی میقاتی به عنوان 
نخست وزیــر جدید با واکنش بازیگران خارجی 
مواجه شد. ایاالت متحده، فرانسه و اتحادیه اروپا 
اعالم کرده اند که مشروط به همکاری فوری نخست 
وزیــر آینده با صندوق بین المللی پول حاضر به 
حمایت از او هستند.در سطح عربی مصر حمایت 
خود را از نجیب میقاتی اعالم کرده و اردن نیز موضع 
مشابهی با قاهره دارد. امارات و قطر نیز مخالفتی 
با نخست وزیری میقاتی ندارند. عربستان در عین 
حال که همچنان با تشکیل هر دولتی که حزب ا... 
در آن حضور داشته باشد مخالف است، موضع 
خاصی درباره میقاتی اتخاذ نکرده است. بنابراین، 
به نظر می رسد میقاتی دست کم در کوتاه مدت و 
تا تشکیل کابینه جدید لبنان از حمایت بازیگران 
خارجی نیز برخوردار خواهد بود.با این حال وی 
از سه موضوع آگاهی دارد:نخست این که مردم 
لبنان از منازعه سیاسی شخصیت ها و گروه های 
این کشور به ستوه آمده اند و خواستار پایان این 
منازعه و سرعت در تشکیل کابینه هستند.  دوم 
این که میقاتی می داند نخست وزیر موقت است 
زیرا لبنان در سال آینده میالدی شاهد انتخابات 
پارلمانی جدید خواهد بود، البته در صورتی که 
مانند انتخابات پارلمانی گذشته برای مدت طوالنی 
به تعویق نیفتد. انتخابات پارلمانی گذشته لبنان در 
سال 2018 برگزار شد، اما انتخابات قبل از آن در 
سال 2009 برگزار شده بود. به عبارتی، انتخاباتی 
که باید سال 2013 برگزار می شد با پنج سال تأخیر 
برگزار شد. فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات 
پارلمانی جدید، موضوعی است که هم کابینه 
احتمالی میقاتی و هم پارلمان و گروه های سیاسی 
لبنان باید در پی آن باشند.سوم این که میقاتی از 
این موضوع آگاهی دارد که لبنان با بحران اقتصادی 
شدیدی مواجه است، بحرانی که سبب شکل گیری 
تظاهرات مکرر مردم در مناطق مختلف این کشور 
شده است. میقاتی یک بار در سال 2005 نخست 
وزیر موقت بود، یک بار در سال 2013 استعفا کرد 
و اکنون در شرایطی مامور به تشکیل کابینه جدید 
شده که مشکالت اقتصادی مردم لبنان افزایش 
زیادی داشته است. او در صورتی می تواند با آرامش 
به فعالیت خود ادامه دهد که چاره ای کوتاه مدت 
برای مشکالت اقتصادی مردم لبنان بیندیشد، در 
غیر این صورت با تظاهرات مردمی که این روزها 
نیز در مناطق مختلف لبنان وجود دارد، مواجه 

خواهد شد.

آمریکا

خبر متفاوت 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

مجله اکونومیست به موانع رشد اقتصادی در 
آفریقای  ازجمله  ظهور  حــال  در  اقتصادهای 
جنوبی، کلمبیا و تونس پرداخته است. در آغاز 
قرن جدید، امید بسیاری به کشورهای در حال 
توسعه بود اما اکنون با گذشت دو دهه، بحرانی به 
بزرگی بحران کرونا باعث شده شکاف کشورهای 
فقیر و متوسط با کشورهای ثروتمند عمیق تر شود.   دکتر سید رضی عمادی 

international@khorasannews.com

وزارت دادگستری آمریکا:پرونده 
مالیاتی ترامپ باید به کنگره برود 

ضربه ای دیگر به دونالد 
فشار بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 
در باره امور مالی و مالیاتی اش وارد مرحله تازه ای 
شده است. اکنون او مجبور است اسناد مالیاتی اش 
را به کنگره ارائه کند. این در حالی است که ترامپ به 
تازگی با برگزاری سخنرانی های متعدد تالش دارد 
با نفوذ خود، نمایندگان جمهوری مورد طبعش را 
وارد انتخابات میان دوره ای پیش رو کند. از سال 
1976 تا کنون تمام روســای جمهوری آمریکا 
داوطلبانه اسناد مالیاتی خود را منتشر کرده اند 
اما ترامپ هیچ گاه حاضر نشده بود این اسناد را 
علنی کند. اینک وزارت دادگستری به وزارت 
دارایــی دستور داده پرونده مالیاتی ترامپ را در 
اختیار کنگره بگذارد. تصمیم وزارت دادگستری 
به تالش های رئیس جمهور سابق آمریکا برای 
جلوگیری از انتشار این اسناد ضربه می زند. دونالد 
ترامپ هنوز درباره تصمیم تازه وزارت دادگستری 
واکنشی نشان نــداده اســت. جمهوری خواهان 
کنگره تصمیم وزارت دادگستری را سیاسی خوانده  
و آن را محکوم کرده اند. ترامپ بارها گفته  است 
اداره مالیات مشغول تحقیق درپرونده مالیاتی 
اوســت و به همین دلیل نمی تواند این اسناد را 
منتشر کند اما اداره مالیات همواره گفته است 
این تحقیقات مانعی برای انتشار اسناد مالیاتی 
او نیست. پیش از این، در اوایل ماه ژوئیه این خبر 
منتشر شد که علیه »سازمان ترامپ« و مدیر امور 
مالی آن به طور رسمی به دلیل تخلف مالیاتی 
اعالم جرم شده است. دادستانی نیویورک ترامپ 
را کالهبردار مالیاتی دانسته است. ترامپ سرکشی 
به پرونده های امور مالی و مالیاتی اش را تداوم 
فشاری می داند که باعث شد انتخابات را ببازد 
و وکالی ترامپ تصمیم وزارت دادگستری را به 
چالش کشیده اند. عده ای از مقامات ارشد حزب 
جمهوری خواه هم این نظر را دارند. در مقابل، خانم 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، ضمن 
پشتیبانی از تصمیم وزارت دادگستری گفته است 
این حق مردم آمریکاست که بدانند ترامپ چگونه 

باعث تضعیف امنیت و دموکراسی شده است.

 استاندارد دوگانه ماکرون
یورونیوز: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از 
صاحب یک تابلوی تبلیغاتی که روی آن عکس وی به 
شکل آدولف هیتلر در تظاهرات علیه محدودیت های 
ــود، شکایت کرد.  کرونایی به نمایش درآمـــده ب
میکل آنژ فلوری صاحب حدود 400 تابلوی تبلیغاتی 
است که یکی از آن ها رئیس جمهور را وادار به شکایت 
از وی کرده است. این شهروند فرانسوی که در جنوب 
شهرستان وار زندگی می کند، در واکنش به این 
ماجرا با انتشار توئیتی نوشت: »تازه متوجه شدم 
که در پی شکایت رئیس جمهور باید فردا به پاسگاه 
شهر تولون مراجعه کنم.« وی افزود: »بدین ترتیب 
حاال می دانیم که در دوره ماکرون می توان به پیامبر 
دین اسالم توهین کرد و آن را به پای هجو نوشت 
اما این که یک رئیس جمهور را مانند دیکتاتور جلوه 

دهید کفر است!«

فلسطینی/ نــوجــوان 
شمال کرانه باختری/
AFPهـــــــــــالل احـــمـــر 
گذشته  روز  فلسطین 
ــدود  ــه ح ــرد ک اعـــالم کـ
270 تظاهرات کننده 
ــازان  ــربـ در هـــجـــوم سـ
به  صهیونیستی  رژیـــم 

فلسطینیان در کرانه باختری زخمی شدند./
باشگاه خبرنگاران

پس از مدت ها انتظار سرانجام مذاکرات ثبات 
راهبردی بین روسیه و آمریکا روز چهارشنبه 
در ژنو سوئیس برگزار شد.»سرگئی ریابکوف« 
ــر خارجه روسیه و »ونــدی شرمن«  معاون وزی
قائم مقام و دستیار اصلی وزیر خارجه آمریکا در 
ــاره کنترل تسلیحاتی رایزنی  ژنو سوئیس درب
کردند. با این حال به رغم امیدها در این زمینه 
این مذاکرات با شکست مواجه شد.ریابکوف پس 
از این دیدار گفت: »هیئت های روسی و آمریکایی 
ــاره  در ژنــو نتوانستند درزمینه گفت وگو درب
تسلیحات تهاجمی و دفاعی با مهمات هسته ای 
و غیرهسته ای به توافق برسند.« وی افــزود: 
ــرای ایــن هــدف تــالش می کنیم و مسئله  »مــا ب
پوشیده ای نیست و می خواهیم در چارچوبی 
که اعــالم کــرده ایــم دربــاره آن گفت وگو کنیم 
امــا با طــرف آمریکایی دربـــاره ایــن موضوع به 
آمریکا در دوره زمامداری  توافق نرسیدیم.« 
»دونالد ترامپ« روند خروج از پیمان های کنترل 

تسلیحات را در پیش گرفت و در این زمینه ابتدا از 
پیمان نیروهای هسته ای میان برد )آی ان اف( 
و سپس از پیمان آسمان های باز خارج شد. در 
مرحله بعد دولت ترامپ با مطرح کردن شروطی 
برای تمدید تنها معاهده مهم باقی مانده مربوط 
به کنترل تسلیحات یعنی پیمان »استارت جدید« 
عمال زمینه فروپاشی این پیمان را فراهم آورد.این 
شروط عبارت بودند از پیوستن چین به مذاکرات 
مربوط به تمدید این پیمان و حذف تسلیحات 
ــه روسیه که با مخالفت  فــرا صــوت از زرادخــان
شدید پکن و مسکو مواجه شدند. روسیه نیز در 
اقدامی متقابل از این دو پیمان خارج شد. اما به 
رغم این  مسائل روسیه همواره خواهان تمدید 
پیمان استارت جدید بــوده اســت.  پس از روی 
کار آمدن »جو بایدن« رئیس جمهور دموکرات 
آمریکا که داعیه معکوس کردن اقدامات منفی 
ترامپ درزمینه کنترل تسلیحات را دارد، در 
فوریه 2021 با تمدید پیمان استارت جدید به 

مدت پنج سال موافقت شد.به گفته »گئورگی 
آرباتوف« Georgy  Arbatov کارشناس روابط 
بین الملل » پیمان استارت  جدید به لطف رژیم 
راستی آزمایی و اقدامات اعتماد ساز، توانست 
درجه باالیی از قابلیت پیش بینی، شفافیت و 
تعامل کاری در روابط استراتژیک دو قدرت را 
تضمین کند.« نکته قابل توجه دراین زمینه این 
است که دولت بایدن در راستای رویکرد کلی 
آمریکا که همواره دشمنان و رقبای خود را مورد 
اتهام قرار داده و خود را مبرا از هر گونه اقدام  
یا رویه نادرست نشان می دهد، دراین باره نیز 
تالش کرد تا به نحوی خطر هسته ای ادعایی از 
جانب روسیه را دلیل اقدامش برای تمدید پیمان 

استارت جدید قلمداد کند.

اقدامات آمریکا در زمینه نوسازی هسته ای	 
در حالی که واقعیت این است که آمریکا به ویژه 
در دوره زمامداری ترامپ گام های بزرگی را 

در راستای نوسازی هسته ای در ابعاد زمینی، 
دریایی و هوایی برداشته و میلیاردها دالر 
ــاره زرادخــانــه هسته ای خود  را به تجهیز دوب
اختصاص داده و این روند در دوره بایدن نیز 
تداوم یافته است.درعین حال بایدن وعده داد 
با روسیه که درکنار آمریکا دارنده بزرگ ترین 
زرادخانه هسته ای جهان است، برای تامین 
ثبات راهبردی وارد مذاکره شود. این مسئله به 
ویژه در دیدار اخیر بایدن با »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در ژنو مطرح و در این 
ــرار شد هیئت های آمریکایی و  چــارچــوب ق
روسی در ژنو دیدار و رایزنی کنند.با این حال 
به دلیل موضع سرسختانه واشنگتن که قبل 
از این هم بارها موجب کارشکنی در مذاکرات 
شده  هسته ای  تسلیحات  کاهش  به  مربوط 
است،  این بار هم همان گونه که انتظار می رفت 
مــذاکــرات  حاصل نشد.بدین  موفقیتی در 
ترتیب انتظار می رود که آمریکا بدون توجه به 
از توسعه تسلیحات  پیامدهای منفی ناشی 
هسته ای جدید و با توجه به خروج از پیمان »ای 
ان اف«، بدون هیچ مانعی در مسیر توسعه و 
استقرار انــواع موشک های کروز و بالستیک 
هسته ای و غیرهسته ای کوتاه برد و میان برد 
حرکت کند.این موضوع مسلما واکنش متقابل 
روسیه را در پی دارد و بدین ترتیب عمال مسابقه 
تسلیحاتی جدیدی بین این دوقدرت هسته ای 
آغاز می شود. البته دیگر کشورهای هسته ای 
مانند چین، فرانسه و بریتانیا هم برای عقب 
نماندن از آمریکا و روسیه به دنبال گسترش 
هر چه بیشتر موشک ها و تسلیحات هسته ای 
خواهند رفت و این اتفاق منجر به کاهش ثبات 

راهبردی در جهان خواهد شد.

کنترل تسلیحاتی؛ 
شاید وقتی دیگر! 

مذاکرات مقامات آمریکا و 
روسیه در ژنو برای ایجاد 

»ثبات استراتژیک« در روابط 
2 کشور با شکست مواجه شد  

نبرد سنگین پشت دروازه های هرات 
در حالی که مقامات نظامی افغانستان می گویند موفق شده اند نیروهای 

طالبان را از لشکرگاه، مرکز استان هلمند عقب برانند، درگیری ها در 
حومه هرات نیز باال گرفته است 

بحران در افغانستان روز به روز تشدید می شود. 
ــاره تصرف بخشی  هر  روز اخبار جدیدی درب
از خاک افغانستان به دست نیروهای طالبان 
منتشر می شود. در حالی که مقامات نظامی 
افغانستان می گویند موفق شده اند نیروهای 
طالبان را از شهر لشکرگاه، مرکز استان هلمند 
عقب برانند، درگیری ها در حومه هرات نیز باال 
گرفته است. لشکرگاه دومین پایتخت استانی 
ــای اخیر نیروهای طالبان  است که در روزه
توانستند وارد آن شوند. نیروهای نظامی ارتش 
افغانستان همچنین با کمک حمالت هوایی 
آمریکا چندین منطقه اطراف فرودگاه هرات 
را بازپس گرفتند.به نوشته بی بی سی،  طی 
دو روز گذشته دامنه درگیری های طالبان و 
نیروهای دولتی افغانستان به حومه  و داخل 
چند شهر بزرگ از جمله به نزدیک مرکز هرات، 
در غــرب و به شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و 
شهر قندهار در جنوب رسید. در هلمند، یک 
عضو شــورای والیتی به بی بی سی گفته بود 
به  تقریبا تمام ولسوالی های والیــت هلمند 
تصرف طالبان درآمده و نیروهای دولتی تنها 
در بخش هایی از ولسوالی کجکی و گرشک 
ــد. دولــت افغانستان در این باره  حضور دارن
ــت. در همین حال  اظــهــار نظری نــکــرده  اس
سازمان ملل متحد اعالم کرد که بیش از 200 
غیرنظامی در نبردهای دو هفته گذشته در 
نزدیکی شهر قندهار زخمی شده اند. این در 
حالی است که ساختمان اصلی سازمان ملل 
در هرات افغانستان هدف حمله قرار گرفت.در 
این باره، سازمان ملل با انتشار بیانیه ای حمله 
صورت گرفته در هرات را به شدت محکوم و 
اعالم کرد که در نتیجه این حمله حداقل یک 
نیروی پلیس افغانستان کشته و تعدادی دیگر 
زخمی شدند.آن گونه که در گزارش سازمان 
ملل آمــده، حمله اخیر در هرات ورودی هــای 
ساختمان نمایندگی این سازمان را هدف قرار 
داده و از سوی واحدهای شبه نظامی مخالف 
دولت کابل صورت گرفته است.در این حمله 
البته هیچ کدام از کارکنان سازمان ملل آسیب 
ندیده اند. حمله علیه نمایندگی سازمان ملل 
در هرات افغانستان همزمان با آن انجام شده 
که طی چند روز گذشته نواحی حومه هرات 
شاهد درگیری سنگین میان نیروهای امنیتی 

افغانستان و نیروهای طالبان بوده است.
چند ساعت پیش از این حمله، منابع دولتی 
افغانستان اعالم کرده بودند که گروه طالبان 
در افغانستان متحمل تلفات سنگین شده 
و این تلفات به طور عمده در حاشیه شهر 
هرات مرکز استان هرات بوده است که در 
آن جا نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای 
بسیج عمومی حداقل 52 نیروی طالبان 
ــد و 47 تن از آن ها را نیز  را از پای درآوردن
زخمی کردند.هنوز گروه طالبان یا دیگر 
گروه های مسلح در افغانستان واکنشی به 
این حمله نداشته اند، اما از زمان آغاز خروج 
بی مسئوالنه آمریکا از افغانستان، اوضاع 
امنیتی این کشور به شدت دچار تنش شده 
و گروه طالبان به پیشروی های قابل توجهی 
در میدان نظامی دست یافته است. گفته 
می شود شماری از سربازان ارتش افغانستان 
در پی پیشروی نیروهای طالبان مواضع خود 
را ترک کرده و از وحشت انتقام آن ها به نقاط 

دیگر گریخته اند.

مقاومت فقط تا زمستان؟	 
ارزیابی دولت آلمان از اوضــاع افغانستان 
نیز مجال چندانی بــرای امیدوار بودن به 
پایداری دولت افغانستان و ارتش این کشور 
در برابر حمالت طالبان باقی نمی گذارد. 
روزنامه تاگس اشپیگل با استناد به ارزیابی 
محافل دولتی آلمان به دو سناریو درباره 
آینده افغانستان اشاره کرده است. بر اساس 
ــت اشرف  ارزیــابــی »خوش بینانه تر«، دول
ــادر به مقاومت تا زمستان امسال  غنی ق
به دولت  ــت. همین موضوع می تواند  اس
ــازه تنفس تا بهار ســال آینده را بدهد.  اج
ــوا و بــارش  گفته مــی شــود بــا ســرد شــدن ه
برف، راه های ارتباطی در بسیاری از نقاط 
افغانستان غیرقابل عبور می شوند و همین 
موضوع می تواند در تداوم حمالت طالبان 
ــی دوم،  ــاب وقــفــه بــیــنــدازد.بــر اســـاس ارزی
نیروهای طالبان در ماه های پیش رو و قبل 
از فرا  رسیدن فصل زمستان کار را یکسره 
می کنند و کنترل قندهار، هرات و کابل را 
به دست خواهند گرفت. در ارزیابی دولت 

آلمان وقوع چنین اتفاقی منتفی نیست.

 ورود لندن به عرصه 
رقابت مسکو-واشنگتن 

ارتش انگلیس اولین مرکز فرماندهی خود را با هدف حفاظت از منافع این 
کشور در فضا راه اندازی کرد 

ارتش انگلیس اولین مرکز فرماندهی خود را با هدف حفاظت از منافع این کشور در فضا 
راه اندازی کرد. دولت لندن گفته که این مرکز فرماندهی واقع در مرکز نیروی هوایی سلطنتی در 
ویکامب، به بریتانیا در این حوزه که اهمیت آن در حال افزایش است، کمک خواهد کرد. بریتانیا 
1/4 میلیارد پوند دیگر در 10 سال آینده  روی توانایی فضایی هزینه می کند. این اقدام در حالی 
از سوی بریتانیا صورت می گیرد که یکی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور از رفتا رهای »بی 
پروا«ی روسیه و چین در فضا انتقاد کرده است. سرمایک ویگستون، مارشال فرمانده هوایی به 
اسکای نیوز گفت: »اکنون کشورهایی مانند روسیه و چین در حال آزمایش و نمایش تسلیحات 
ضد ماهواره و ماهواره هایی با تمام ویژگی های یک سالح برای استقرار در فضا هستند.« این 
فرمانده نظامی این سخنان را پس از معرفی اولین گروه هشت نفره این مرکز فرماندهی فضایی 
و همچنین ارائه نشان این مرکز در مراسم بازگشایی بیان کرد. انگلیس مدعی است که هیچ 
برنامه ای برای پرتاب سالح به فضا ندارد و قصد دارد از این مرکز فرماندهی جدید برای ردیابی 
بهتر تهدیدها استفاده کند. این مرکز به طورمشترک با ارتش، نیروهای هوایی و دریایی سلطنتی 
همکاری می کند. این اقدام بریتانیا در حالی است که اواخر دسامبر سال 2019، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا قانون تاسیس نیروی فضایی این کشور را امضا کرد و این 
نیرو جدیدترین نیروی نظامی ارتش آمریکا در هفت دهه اخیر بود. ترامپ در حالی که دستور 
تاسیس نخستین ارتش فضایی جهان را صادر کرده بود، گفته بود: »غیرقابل قبول است که به 
چین یا روسیه اجازه داده شود در فضا پیشتاز باشند.« سخنان ترامپ در حالی بود که چند ماه 
پس از تاسیس شاخه فضایی ارتش آمریکا، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور مشابهی را 
صادر کرد. والدیمیر پوتین، هشدار داده بود که آمریکا فضا را به عنوان »تئاتر عملیات های نظامی« 
می بیند و توسعه نیروی فضایی آمریکا تهدیدی برای روسیه است. پوتین تاکید کرده بود روسیه 
مخالف نظامی شدن فضا بوده اما گفت: »همزمان طیفی از رویدادها توجه بیشتری را به تقویت 

این گروه مداری و به طور کلی صنعت موشک و راکت فضایی می طلبد.«

نوبت تحریم بیروت
اتحادیه اروپا با حمایت آمریکا در صدد تحریم مقامات لبنانی است  

ــا که  آمــریــکــا و اروپـ
ــه دار  ــی ــود را داع خ
ــر و  ــ ــش ــ حــــقــــوق ب
ــردم ســـــاالری  ــ ــ مـ
مــــی دانــــنــــد، در 
رویکردی متناقض 
از حربه تحریم علیه 
کشورهای مستقل 
ــاده  ــف ــت اس آزاد  و 

می کنند، لبنان تازه ترین مورد از این سیاست های شکست خورده و غیر انسانی است. بحران و 
خأل سیاسی در لبنان ادامه دارد. پس از دو تالش ناکام برای پر کردن خأل سیاسی در لبنان، نجیب 
میقاتی مامور تشکیل کابینه شده است. اتحادیه اروپا طرحی در دست بررسی دارد تا عواملی را 
که مانع چنین روندی می شوند، مورد تحریم قرار دهد. این تحریم شامل ممنوعیت سفر  و مسدود 
شدن دارایی های احتمالی این عوامل خواهد بود. افراد یا موسسات تحریمی، امکان دریافت هیچ 
پولی از اتحادیه را نیز نخواهند یافت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا با استقبال از این تصمیم گفته اند: »تحریم ابزار قدرتمندی برای ارتقای پاسخ گویی در 
مقیاس جهانی است.« در بیانیه مشترک این دو مقام آمده که ایاالت متحده از اقدام اتحادیه اروپا 
برای اعمال رژیم تحریم های جدید در جهت ارتقای پاسخ گویی و اصالحات در لبنان استقبال 
می کند. این قبیل اقدام ها می تواند موجب تغییر رویکرد و مسـئولیت پذیری افراد و نهادهای فاسد 
شود.  لبنان از پاییز سال 2019 در بحرانی سیاسی و اقتصادی غوطه ور شده است. بانک جهانی 
می گوید این احتماال وخیم ترین بحران مالی دنیا از قرن نوزدهم به بعد است. خأل سیاسی در لبنان 
پس از  انفجار مهیب بندر بیروت و استعفای حسان دیاب از نخست وزیری شروع شده و تالش برای 
تشکیل کابینه جدید، دو بار به بن بست خورده است. بدون دولت، لبنان نمی تواند روند اصالحات 
مورد توافق با جامعه  بین المللی را شروع کند. پشتیبانی جهانی و حمایت های مالی وعده داده 
شده نیز مستلزم ثبات سیاسی و پر شدن این خأل است. رویترز می گوید تحریم های اتحادیه اروپا 
به پیشنهاد فرانسه مطرح شده اند و هدف آن ها تحت فشار قرار دادن سیاستمداران لبنانی برای 
تشکیل سریع دولتی در این کشور است که قادر باشد برنامه اصالح را پیش ببرد. بر اساس این 
گزارش، با توجه به این که اکثر سیاستمداران ارشد لبنانی در کشورهای اروپایی امالک و نقدینگی 
دارند و فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا می فرستند، اعمال تحریم هایی نظیر ممنوعیت سفر 

به اروپا  یا مسدود کردن دارایی آن ها می تواند تاثیر گذار باشد.

نمای روز 

ماسک و شیلد وزیر دفاع آمریکا هنگام سفر به 
فیلیپین سوژه رسانه ها شد
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درس 2 شهروند اردبیلی  و اینترنت ماهواره ای در یک قدمی

 

  3.9     M   views 

ایده فروش هوای کنسرت

همیشه داشتن ایده به شما کمک می کند که پولدار شوید. 
این موضوع با خواندن خبر فروش هوای کنسرت »کانیه 
وست« برای شما هم قابل باور می شود. ماجرا از این قرار 
است که یکی از طرفداران کانیه وست )خواننده آمریکایی 
که نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود( هوای استادیومی را 
که این خواننده در آن اجرا داشته در یک کیسه نایلونی 
جمع آوری کرده و آن را به مزایده گذاشته است. هم 
اکنون این کیسه هوا 3333 دالر یعنی حدود 85 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده که گفته شده احتماال تا 5 هزار 
دالر هم می رســد. کاربری نوشت: »لطفا بگید هوای 
کنسرت کدوم خواننده تو ایران بیشتر فروش داره تا ما 
هم کسب و کار خودمون رو راه بندازیم.« کاربر دیگری 
نوشت: »یک ایده خالقانه نیاز به هیچ سرمایه ای نداره 

ولی می تونه برات به شدت سود ده باشه.«

 

  2.8     M   views 

تیرباران شوهر در خیابان

خبر به گلوله بسته شدن مردی توسط زن عصبانی اش 
در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در خبرها 
آمده این زن پنج تیر به همسرش شلیک کرده که توسط 
پلیس دستگیره شده و مرد آسیب دیده هم به بیمارستان 
منتقل شده است. کاربران به این اتفاق واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »اخیراحضور خانم ها  در این موارد 
خشونت آمیز زیاد شده که جا داره دالیل اون بررسی 
بشه!« کاربر دیگری نوشت: »باید بعد از این خبر هشتگ 
نه به خشونت علیه مردان غوغا می کرد ولی چون ضارب زن 
بود انگار نه انگار!« کاربری هم نوشت: »این که این روزها 
شاهد خشونت های زنان در کوچه و خیابان هستیم باید 
توسط روان شناس ها و جامعه شناس ها ریشه یابی بشه و 

این مشکل رو به شکل بنیادی باید حل کرد.«

 

  2.4     M   views 

اینترنت ماهواره ای در یک قدمی؟

در روزهای اخیر تصویری از تجهیزات دریافت اینترنت 
ــاهــواره ای استارلینک منتشر و ادعــا  پرسرعت م
شد که این آنتن ها به ایــران رسیده اســت. هر چند 
آوردن این تجهیزات به ایــران امکان پذیر است اما 
این تصویر متعلق به روسیه است. با این حال کاربران 
به اینترنت مــاهــواره ای استارلینک واکنش نشان 
ــد. کاربری نوشت: »هرجا روفرشی دیدید زود  دادن
نگید ایرانه کشورهای دیگه هم روفرشی استفاده 
می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »حاال االن نیاد دو روز 
دیگه که وارد ایران میشه و این محدودیت ها باعث 
استقبال مردم از این اینترنت میشه که هیچ کنترلی 
هم روش نیست!« کــاربــری هم نوشت: »اینترنت 
 ماهواره ای شاید برای یک نفر گرون باشه ولی برای 
مجتمع ها می تونه بسیار مقرون به صرفه باشه چون 500 
دالر برای تجهیزات میدن و ماهی 100 دالر برای اینترنت 

بدون فیلتر و محدودیت دانلود.«

 

  3.1     M   views 

روحیه  الزم برای آبادانی کشور

تصاویری از تالش دو شهروند شهر کوچک کلور در 
جنوب استان اردبیل که در حال رنگ آمیزی حوض 
آب نمای شهرشان هستند بازتاب زیــادی در شبکه 
های اجتماعی داشت. ماجرا از این قرار است که این 
دو شهروند وقتی می بینند المان حوض آب نمای 
شهرشان از رنگ و رو رفته دست به کار می شوند و 
آن را تمیز و رنگ آمیزی می کنند بدون این که بگویند 
کار فالن سازمان است. کاربران شبکه های اجتماعی 
به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»کشورمون برای آباد شدن به این روحیه نیاز داره 
به جای این که منتظر کار بقیه باشی خودت آستین باال 
بزنی.« کاربر دیگری نوشت: »این روحیه توی بیشتر 
مردم آذری زبان دیده میشه که برگرفته از فرهنگ 

شونه و به نظرم باید در کل کشور نهادینه بشه.«

 

  3.4     M   views 

کشاورزی در زمین های عمودی!

بعضی کشورها به دلیل این که فضای کافی برای کشت 
ندارند به کشاورزی عمودی اقدام می کنند. به تازگی 
دولت عمان هم برای تامین محصوالت کشاورزی مد 
نظرش به این روش کشت رو آورده است. این طرح 
عالوه بر تولید محصول کشاورزی با هزینه ها و آب 
کمتر باعث زیباسازی و ایجاد فضای سبز در شهرها هم 
می شود. سازمان ملل پیش بینی کرده جمعیت جهان 
تا 35 سال دیگر به 11 میلیارد نفر برسد. بی شک بهره 
گیری از روش های سنتی تولید محصوالت کشاورزی 
با توجه به محدودیت های آن پاسخگوی این میزان 
از نیازها نخواهد بود. پیش بینی می شود به زودی 
مراکز مشابهی براساس این فناوری در نقاط مختلف 
دنیا ساخته شود و به تأمین نیازهای غذایی مردم 
بپردازد. کاربری نوشت: »همین که این روش باعث 
میشه آبیاری به روش سنتی حذف بشه کمک بزرگی 

به صرفه جویی در آب می کنه.«

 

  2.1     M   views 

کرونا در صف بالل نذری

ویدئویی از صف بالل نذری مشهد منتشر شد که مورد 
توجه و انتقاد برخی از کاربران قرار گرفت. در ویدئویی 
که منتشر شده می بینیم که هر چند برگزار کنندگان 
 مراسم سعی در رعایت پروتکل ها دارند اما  بسیاری از 
هموطنان مان که در صف ایستاده اند ، بعد از گرفتن بالل 
ماسک را درآورده و همان جا شروع به خوردن می کنند 
این در حالی است که این روزها شیوع کرونا به حدی 
زیاد شده که در شهرهای زیادی بیمارستان ها حتی تختی 
برای بستری بیمار ندارند. کاربری نوشت: »قطعا شادی 
برای اهل بیت خوب و دوست داشتنیه اما به شرطی که 
باعث نشه سالمت یه عده به خطر بیفته.« کاربر دیگری 
نوشت: »حدود یک سال و نیمه داریم با کرونا می جنگیم 
ولی تا همه همت نکنیم و رعایت نکنیم و وزارت بهداشت 
واکسیناسیون رو سرعت نبخشه با این ویروس درگیر 

خواهیم بود و عزیزان مون رو از دست می دیم.

مشروعیت داخلی	 
اصالح طلبان بسیار متکثرند و دارای منافع متفاوت. بنابراین 
باید در نظر بگیریم که وقتی می گوییم اصالح طلبان با چه 
کسی و چه گروهی و چه منافعی هستیم؟اگر اصالحات را یک 
شرکت بزرگ سهامی فرض کنیم که رئیس مجمعش،سید 
محمد خاتمی است و هیئت مدیره اش؛ شورای عالی سیاست 
گذاری، جدال در این هیئت مدیره چنان باال گرفته که ایفای 
نقش مدیریتی برای رئیس مجمع و اطرافیانش با توجه به تجربه 
دولت روحانی و مشکالت هویتی اصالحات سخت و پرهزینه 
شده است. حمله کرباسچی به خاتمی ، نقد قوچانی به عارف  
پاسخ  های تند جالیی پور و علوی تبار و تاجیک به کارگزاران 
چنان در جریان انتخابات اخیر باال گرفته بود که بحران ارتباط 
میان نیرو های اجتماعی و نیرو های سیاسی اصالح طلب را بیش 
از پیش هویدا ساخته است. حامیان جبهه اصالحات همانند 
مدیران میانی این جریان درمانده اند که در میان کرباسچی و 
عطریان فر و از سوی دیگر حجاریان و تاجزاده باید به کدام سمت 
بروند؟ در میان قوچانی و جالیی پور باید کدام راهبرد را انتخاب 
کنند؟ و...مسئله رهبری و لیدری جریان اصالح طلب است. 
تا پیش از انتخابات گذشته سید محمد خاتمی تصمیم گیر 
نهایی و بی چون و چرای این جریان بود و برای مثال می توانست 
محمدرضا عارف را وادار به کناره گیری از انتخابات کند. اما 
پس از انتقادهایی که به عملکرد او در انتخابات های گذشته 
شد جایگاه وی حاال تضعیف شده است و با مانور هایی که 
موسوی خوئینی ها می دهد یا تحرکاتی که موسوی الری داشته 
به نظر می رسد بحران عمیقی برای مشروعیت داخلی اصالح 

طلبان پدیدار گشته است.

بحران مقبولیت  مردمی 	 
اصالح طلبان که روزگــاری به تعبیر یکی از افراد شاخص این 
جریان، طیفی از سروش تا گوگوش را در خود جای داده، اکنون 
عالوه بر چالش با دولت روحانی، گرفتار مقبولیت مردمی هم 
هستند.محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در مصاحبه ای گفته است: »می توانیم این نقد را به 
اصالحات روا داشته باشیم که نامزد مورد حمایت این جبهه در 
دوره گذشته انتخابات، ۲۴ میلیون رأی داشته است و امروز ۲۰ 
میلیون از این تعداد از همراهی با اصالحات دست برداشته اند.« 
چرا ۲۰ میلیون نفر از همراهی با اصالحات دست برداشتند؟ 
ناگفته پیداست که اصالح طلبان به واسطه چسبندگی بسیار 
زیادی که به روحانی داشتند پس از بروز ناکامی های دولت 
دوازدهم طبیعتا دچار چالش های سیاسی و اجتماعی شدند 
و ریزش بدنه قابل توجهی را تجربه کردند.طبق نظرسنجی ها، 
ــد رسیده است.نکته  محبوبیت روحانی نیز به زیــر ۶ درص
قابل تأمل آن کــه سقوط محبوبیت روحانی تنها به حساب 
رئیس جمهور نوشته نمی شود؛ بلکه همه مدیران این دولت از 
جمله جهانگیری؛ واعظی؛ نوبخت و دیگران  با مردودی روبه رو 
شده اند. ناظران و کنشگران سیاسی به خوبی می دانند که حتی 
اگر اصالح طلبان بنای حضور تام و تمام در انتخابات را داشتند 
به دلیل موانعی که پیش رو دارند امکان نقش آفرینی موثر و توأم با 

موفقیت برای آن ها به سادگی فراهم نبود و به همین علت برخی 
از چهره های رادیکال اصالحات با علم به شکست در انتخابات 
۱۴۰۰ ، با فرار به جلو به بهانه های تکراری گزینه »مشارکت غیر 
فعال«در انتخابات را مطرح کردند. بیان صریح زیباکالم که؛ 
»اصالحات مرد؛ کرونا بود، ختم نگرفتیم« اعترافی صادقانه 

درباره اصالح طلبی در دوران روحانی است.

سیاست ورزی	 
به کابینه خود  زمانی مرحوم هاشمی رفسنجانی خطاب 
گفته بود؛ »شما کار سیاسی نکنید، من به اندازه همه شما کار 
سیاسی می کنم.« اصــالح طلبان  این روزهــا مصداق عمل 
وارونــه به چنین توصیه ای هستند.در انتخابات اخیر؛ آن ها 
نه تنها از اول حاضر به معرفی اصالح طلبان حائز صالحیت 
نشدند بلکه با معرفی رجالی مثل »مصطفی تاجزاده« برای 
نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰، نشان دادنــد بــرای حضور در 
انتخابات نیامده اند.  همچنان که سخنگوی جبهه اصالحات 
ایران راهبرد»مشارکت غیر فعال« را علنی کرد. حامیان این 
تئوری در واقع مردم را سردرگم و به انتخاباتی دعوت می کنند 
که به زعم اینان هیچ گزینه الیق رأی دادنی در آن وجود ندارد.
جالب این جاست مشارکت در انتخابات که محور دموکراسی 
است، آن قدر برای برخی اصالح طلبان، به رغم ادعای حمایت 
از دموکراسی ناپسند شده که حاال می گویند این که سید محمد 
خاتمی در روز های پایانی مانده تا انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، 
لیست اصالح طلبان برای شورای شهر تهران را تأیید یا تلویحًا 
دعوت به رأی دادن به عبدالناصر همتی کرد، به خاطر فشار 
افرادی بوده که البد نفوذی بوده اند! یعنی کار برخی مدعیان 
اصالحات با همه ادعاهای شان در اهمیت دادن به صندوق رأی، 
در سیاست ورزی به جایی رسیده که افرادی مانند علی صوفی، 
دبیرکل حزب پیشروی اصالحات شرکت در انتخابات را نتیجه 
فشار نفوذی ها می دانند! البته  بسیاری از انتقادات نسبت به 
عملکرد شورای نگهبان در ماجرای رد صالحیت ها بجاست 
اما بسیاری از اصالح طلبان نیز به دنبال انداختن شکست 
اصالحات به گردن نظام اند و به جای نقد دولت ناکام روحانی و 
سیاست ورزی اصالح طلبان، پیکان انتقاد ها را به سوی حاکمیت 
تنظیم می کنند. آن ها باید نسبت خود را با نظام سیاسی 
درست و منطقی تنظیم کنند. اصالح طلبان به عنوان بخشی 
از نظام سیاسی باید قرار گرفتن همزمان در موضع اپوزیسیون 
و پوزیسیون را کنار بگذارند. در بینش و نظر فاصله خود را با 
تجدیدنظرطلبی حفظ کنند.مثال نمی شود جمهوری اسالمی 
را با مفاهیمی مانند »استبداد دینی« و »دیکتاتوری صالحان« و... 
معنا کرد و خود را عضو آن دانست.از رادیکالیسم دوری و مشی 
میانه روانه پیشه کنند که این البته باید مورد  توجه همه جناح های 
سیاسی قرار گیرد.شاید مناسب ترین توصیه به اصالح طلبان 
پیشنهاد محمدعلی آهنگران یکی از فعاالن رسانه ای نزدیک به 
همین جریان  باشد که از آن ها خواسته بود: »من جای شما باشم 
بر این امر اجماع می کنم که تا سالیان متمادی فکر انتخابات و 
کسب قدرت نکنم بنشینم در گوشه ای مطالعه و تزکیه نفس کنم 

اول خود را اصالح کنم بعد به فکر اصالح کشور باشم. 

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

مربوط به دوره 
آنفلوآنزای 
اسپانیایی

در ممسنی 
یک سنگ 

قبر متعلق به 
۱۰۴ سال 

پیش هست که 
روش نوشته:  

ناخوشی بالیی 
برکل نازل که 
تمام حکیمان 

از معالجه 
آن حیران و 

سرگردان

شرکت 
خودروسازی 
فورد عطری 
مخصوص 

مالکان 
خودروهای 
برقی تولید 
کرده با بوی 

بنزین که 
این بوی 

نوستالژیک 
فراموش نشه

اگه به لباست 
می زدی 
تا سال ها 

بوش و لکه 
روغنیش 
می موند و 
تنها راه از 

بین بردن بو 
هم قطع اون 

عضو بود!

سنگ قبر 

یادش بخیر این عطرای مشهدی!

 به نظر 
می رسه 

صاحب این 
دمپایی از 

اوناست که 
 خیلی 

کفش هاش 
به سرقت 
رفته و این 
راهکار رو 
جایگزین 

کرده

 این 
زرافه ها هم 
توی عشوه 

 اومدن 
می تونن 

به یک الگو 
تبدیل بشن 

از بس که 
خوشگل این 

 کار رو 
می کنن

محبت زرافه ای

مار گزیده

عطری با بوی بنزین

اصالحات و اصالح طلبان که سرنوشت خود را به دولت روحانی گره زدند اکنون در گرداب عملکرد 

این دولت در حال غرق شدن هستند .چه آینده ای برای آن ها قابل تصور است؟

بحران اصالح طلبان  در 
عرص پسا روحاین

کامیار-دولت دوازدهم هم این هفته به پایان می رسد اما آیا می توان گفت پایان دولت روحانی موجب پایان جریان 
حامی او یعنی اصالح طلبان نیز شده است؟ واقعیت این است که  وضعیت اصالحات به گفته بسیاری از سیاسیون این 
جریان فوق بحرانی است. اصالح طلبان تمام سرمایه اجتماعی خود را در سال 92 به پای روحانی ریختند و در انتخابات 
1400 نیز از یک سو به تشتت و دودستگی رسیده و از سوی دیگر به رغم استفاده از تمام ظرفیت های خود مثل خرج 
کردن بسیاری از اعتبار چهره های شاخص، نتوانستند بدنه اجتماعی خودشان را پای صندوق بیاورند، اما چرا چنین 
شد و درنهایت سرنوشت اصالحات چه خواهد شد؟همین هفته گذشته بود که حسن رسولی از اعضای جبهه اصالحات 
ایران خبر از تشکیل اتاق فکر اصالح طلبان برای بازسازی ارتباط با مردم، حاکمیت و اصولگرایان داد. به نظر می رسد 

بازسازی اصالحات به دنبال پاسخ گفتن به سه بحران مشروعیت داخلی، مقبولیت مردمی و سیاست ورزی است:



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

خبر

یک عکس  

افتتاح بزرگ ترین مرکز دندان پزشکی 
کشور به نام »شهید فخری زاده«در تهران

رسانه های جهان 

ــت  ــری اســت وال   
ــال: مدیرکل  ــ ژورن
ــز کـــنـــتـــرل  ــ ــرکـ ــ مـ
از  ــری  ــي ــگ ــش ــي پ و 
ــت  ــ بـــيـــمـــاری  دول
ــام کرد:  فــدرال آمــریــکــا)CDC( اع
داده های جدید نشان می دهد افرادی 
عفونت های  ــار  دچـ و  واکسينه  کــه 
نــادر از کــوویــد19شــده انــد، ميزان 
مشابهی از بار ویروسی در بين افراد 
واکسينه نشده را دارنــد و می توانند 
ویروس را به طور بالقوه منتقل کنند. 
از این رو به افراد واکسينه شده توصيه 

می شود از ماسک استفاده کنند.

ــیـــک: ــنـ ــوتـ ــپـ  اسـ
ــاس مطالعه  ــ بــر اس
ــه  ــری ــي ــه خ مـــوســـسـ
، Age UK بریتانيایی 
ــه به  قــرنــطــيــنــه ای ک
دليل همه گيری ویــروس کرونا ایجاد 
شده، باعث آسيب روحی و جسمی در 
بين افراد مسن شده است. این سازمان 
برای مطالعات جدید خود از15 ميليون 
نفر که نياز به مراقبت دارند و همچنين 
افــرادی که از آن ها مراقبت می کنند، 
ــت. یک چهارم  ــرده اس نظرسنجی ک
آن ها )حدود 3.7 ميليون نفر از این افراد 
مسن( گفته اند که در طول قرنطينه 
دچار درد جسمی شده اند. 17 درصد 
از پاسخ دهندگان )2.7 ميليون نفر( 
در راه رفتن مشکل داشتند و قادر به 
ایستادن نبودند و 12 درصــد )1.9 
ميليون نفر( احساس مرگ می کردند. 
عاوه بر این 22 درصد )3.2 ميليون( 
به خاطر سپردن مطالب مهم را دشوارتر 
می دانستند و 43 درصد )6.9 ميليون( 
انگيزه کمتری برای انجام کارهایی که 

دوست داشتند، احساس می کردند.

یــــــورونــــــیــــــوز: 
ــات مــرکــز  ــق ــي ــق ــح ت
پيشگيری  و  کنترل 
بـــيـــمـــاری هـــای  از 
ایاالت متحده نشان 
داده اســت که هر فــرد مبتا به سویه 
دلتای کرونا، می تواند این ویروس را به 
طور متوسط به ۸ تا 9 نفر دیگر منتقل 
کند؛ این در حالی است که در سویه های 
قدیمی این ویروس، هر فرد آلوده به طور 
متوسط یک یا دو نفر دیگر را آلــوده 

می کرد.

یک شنبه ۱۰ مرداد  ۱۴۰۰
۲۱  ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۲۱

مصطفی عبدالهی- درست از همان روزهایی 
که محموله های واکسن وارد کشور شد، ميزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی رو به نزول گذاشت و 
حاال به کمترین سطح رعایت رسيده ایم؛ آن هم در 
شرایطی که سازمان بهداشت جهانی هشدارهای 

نگران کننده تازه ای درباره کرونا دارد!

میزان رعایت پروتکل ها به 39.۲ درصد        
رسید

به این خبر رسمی وزارت بهداشت توجه کنيد: 
»سير نزولی ميزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
کرونا در کشور تقریبا از اواسط خردادماه تاکنون 
ادامه داشته و از هفته اول تيرماه 14۰۰ تاکنون 
این روند به سرعت کاهشی شده و هم اکنون به 

39/22درصد رسيده است«.

خراسان جنوبی بهترین، گیالن بدترین       
ــاس  ــر اس ــزارش وزارت بــهــداشــت، ب ــ طــبــق گ
بــررســی هــای کارشناسان بهداشت محيط و 
حرفه ای، استان های گيان، البرز، زنجان، کرمان 
و هرمزگان در این بــازه زمانی کمترین ميزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی را داشتند. بيشترین 
ميزان رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن 
عمومی در این بــازه زمانی در استان خراسان 
جنوبی و کمترین ميزان نيز در استان گيان بوده 
است. همچنين بيشترین ميزان رعایت بهداشت 
فردی در اماکن عمومی در یزد و کمترین ميزان 
در استان هرمزگان بوده است. در ارزیابی ميزان 
رعایت تهویه در اماکن عمومی نيز استان یزد 
بيشترین و استان هرمزگان کمترین ميزان رعایت 
را داشته است. همچنين بيشترین ميزان استفاده 
از ماسک در اماکن عمومی در استان کرمانشاه و 

کمترین ميزان در استان هرمزگان بوده است«.

 احتمال مواجهه با موج سهمگین کرونا       
 در هفته آینده

خبرهای نگران کننده درباره سقوط ميزان رعایت 
پروتکل ها را بگذارید در کنار این خبرها:

* 29 استان کشور درگير کرونای دلتا شده اند و 
ميزان بستری ها رو به افزایش است.

* بسياری از تخت های بيمارستان ها اشغال شده 
و این هشدار بسيار جدی است که اگر پروتکل ها به 
همين منوال رعایت شوند، تا یک هفته آینده ممکن 

است درگير موج بسيار سهمگين تری شویم.

افزایش 8۰ درصدی ابتال در جهان       
اما کرونای جهش یافته، نه تنها در کشور ما که در 
دیگر کشورها هم باعث  نگرانی شده و با وجود 
افزایش  ابتاها  انجام واکسيناسيون، ميزان 
یافته است. دبيرکل سازمان بهداشت جهانی 
گفته، »در چهار هفته گذشته در اکثر مناطق 
جهان، مــوارد جدید ابتا به کرونا بيش از ۸۰ 
ــت، با انتشار سریع  ــد افــزایــش داشته اس درص
سویه بسيار مسری دلتا، جهان در خطر از دست 
دادن دستاوردهای خود در مقابل کرونا قرار 
گرفته است اما واکسن های موردتایيد سازمان 
جهانی بهداشت همچنان موثر هستند«. طبق 
این گزارش، موارد مرگ و مير ناشی از کرونا در 
آفریقا در یک ماه گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته 
است و نظام های بهداشت و سامت در بسياری از 

کشورها به شدت تحت فشار هستند. مرکز کنترل 
و پيشگيری از بيماری های آمریکا نيز سویه دلتای 
ویروس کرونا را مانند انتقال بيماری آبله مرغان 
توصيف کرده و هشدار داده است که این سویه 

می تواند باعث بيماری های شدید شود.

خطر جهش کشنده تر؛ یک قربانی از هر        
3 مبتال

تلخ تر و ترسناک تر این که، طبق اعام سازمان 
جهانی بهداشت، سویه دلتای کرونا تهدیدی 
برای جهان است و ضرورت دارد پيش از آن که این 
گونه از ویروس، جهش یافته و به سویه کشنده تر 
دیگری تبدیل شود، آن را سرکوب کرد. این نکته 
را هم نادیده نگيریم که دانشمندان بریتانيایی 
ــاره احتمال ظهور گونه ای جهش یافته از  درب

ویــروس کرونا با ُکشندگی 35 درصد هشدار 
داده اند؛ این یعنی جهش بعدی می تواند از هر سه 

نفر مبتا، یک نفر را به کام مرگ بکشد.

گزارش پزشکی لو    رفته در آمریکا       
از سوی دیگر بر اساس تحقيقات مرکز کنترل و 
پيشگيری از بيماری ها  در آمریکا که اسناد آن 
به دست روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری 
فرانسه رسيده، موارد ابتا به سویه دلتای ویروس 
کرونا در این کشور به سرعت رو به افزایش است و 
احتماال باعث ایجاد وضعيت »حاد« ابتا حتی در 
ميان واکسينه شدگان می شود. در این گزارش 
تاکيد شــده که سویه دلتا »بــه همان سرعت 
گسترش عفونت هایی مانند آبله مرغان درحال 
شيوع است« و بر این اساس این ویروس را باید 
»یکی از مسری ترین ویروس های شناخته شده« 
در جهان دانست. در این سند آمده است که شيوع 
این گونه، در ميان افراد کاما واکسينه شده نيز به 
اندازه افراد واکسينه نشده باالست و بر این اساس 
باید پذیرفت که »جنگ با کرونا تغيير کرده است«.
حاال که خوب از وضعيت جهان در مواجهه با 
دلتای افسارگسيخته مطلع شدیم و روشن شد 
که حتی با واکسيناسيون هم خطر ابتا و مرگ 
همچنان در کمين جهانيان است، دوباره به یاد 
آوریــم که ميزان رعایت پروتکل ها در کشور ما 
به کمترین حد خود طی یک سال اخير رسيده 

است... .

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر 
صورت گرفت

 موافقت رهبر انقالب با عفو
  یا تخفیف مجازات تعدادی

 از محکومان

ــرا رســيــدن اعــيــاد سعيد قــربــان و   به مناسبت ف
غدیرخم، رهبر انقاب اسامی با عفو یا تخفيف 
و تبدیل مجازات 2هزار و ۸25 تن از محکومان 
محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضایی نيرو های 
مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به 
گزارش ميزان، حجت االسام والمسلمين محسنی 
اژه ای رئيس قوه قضایيه در نامه ای به رهبر انقاب 
اسامی پيشنهاد عفو یا تخفيف و تبدیل مجازات این 
محکومان را که پرونده های عفو آنان در کميسيون 
عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم 
تشخيص داده شده اند، ارائه کرد که این پيشنهاد 
در اجرای بند 11 اصل 11۰ قانون اساسی مورد 

قبول حضرت آیت ا...خامنه ای قرار گرفت.

عضویت ۱۱5 دانش آموز ایرانی 
در فدراسیون جهانی مخترعین

دبير علمی جشنواره ملی دانش آموزی ابن سينا با 
اشاره به عضویت اولين گروه دانش آموزی ایران 
در فدراسيون جهانی مخترعين گفت: کسب 43 
مدال رنگارنگ حاصل موفقيت دانش آموزان 
ایــرانــی در مسابقات جهانی اخــتــراعــات ژنو 
سوئيس بـــود. بــه گـــزارش دبــيــرخــانــه دائمی 
جشنواره بين المللی دانــش آمــوزی ابن سينا، 
جشنواره  علمی  دبير  جهان،  رشيدی  مهدی 
دانش آموزی ابن سينا اظهارکرد: پيرو تفاهم نامه 
ــون جهانی  ــي ــدراس ــا دفــتــر ف ــورت گــرفــتــه ب صـ
ــروه دانــش آمــوزی  مخترعين)IFIA( اولين گ
ایران شامل 115 نفر از برگزیدگان دوره های 
مختلف جشنواره دانش آموزی ابن سينا به عنوان 
مخترعان جهانی با پسوند INV و دارای پروفایل 
و کد اختصاصی در محل این فدراسيون در ژنو 
سوئيس به ثبت رسيد. وی افــزود: مخترعان 
ــی ثبت شده در فــدراســيــون جهانی، از  ــران ای
کليه استان های ایــران و دانــش آمــوزان دارای 
پروژه های علمی و نوآورانه هستند که همين 
موضوع بيانگر سطح باالی دانش و آموزش در 
سراسر ایــران است. رشيدی جهان با اشــاره به 
مسابقات جهانی اختراعات ژنو که در روزهای 
1۸ تا 2۰ جــوالی 2۰21 )27 تا 29 تيرماه 
14۰۰( به صورت مجازی در سوئيس برگزار شد، 
بيان کرد: دانش آموزان ایرانی در این مسابقات 
شگفتی ساز بودند و در رشته های مختلف از جمله 
فنی مهندسی، علوم کامپيوتر، کشاورزی و محيط 
زیست، شيمی و زیست شناسی، پزشکی و غيره 
صاحب 13طا، 2۰نقره، 1۰ برنز و درمجموع 
43 مدال رنگارنگ از این مسابقات شدند. این 
مسابقات به صورت بين المللی و با حضور 65۰ 
نوآور از سراسر جهان تحت نظر IFIA  برگزار شد.  

افزایش ۱8 درصدی پرونده های 
دادگستری استان تهران طی ۴ماه

رئيس کل دادگستری استان تهران از افزایش 
1۸ درصدی پرونده های وارده به دادگستری 
استان تهران در چهارماهه ابتدای سال خبر 
داد.   محمدجواد حشمتی مهذب، در نشستی 
راهــکــار هــای  از  اســتــفــاده  ویدئوکنفرانسی، 
پيشگيری از وقوع جرم را برای کاهش این روند 
ضروری دانست. حسن بابایی معاون برنامه ریزی 
و فناوری اطاعات دادگستری استان تهران هم 
گفت: با وجود افزایش در ورودی پرونده ها در 
سال جاری، با تاش همکاران قضایی و اداری 
در شعب، پرونده های مختومه شده در همين 

بازه زمانی حدود 13 درصد افزایش یافته است.

 درباره کاهش ميزان رعایت پروتکل های بهداشتی و چرایی اعمال 
نشدن تعطيلی ها در شهرهای قرمز و نارنجی، با دبير کميته امنيتی 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت وگو می کنم؛ 
»حسين قاسمی« می گوید: با توجه به مسائل متعددی از جمله 
نياز اقتصادی اصناف و مشکات اعتباری دولــت بــرای جبران 
خسارات اصناف، نمی توان تعطيلی گسترده را در دستور کار 
داشت، همان طور که دیگر کشورهای جهان نيز به همين نتيجه 
رسيده اند. قاسمی تصریح می کند: البته تصميم گيری درباره 
تعطيلی گسترده برعهده ستاد ملی مقابله با کروناست اما در 
تجربه هایی مانند تعطيلی چند روزه برخی شهرها، دیدیم که مردم 
با وجود جریمه های پليس، باز هم عازم سفر می شوند و توجهی به 

پروتکل ها ندارند.

 نه تعطیلی راه حل است،نه محدودیت های       
 بیش از حد

قاسمی می افزاید: نه تعطيل کردن راه حل درستی است و نه افزایش بيش 
از حد محدودیت ها؛ آن چيزی که در کشور نياز داریم، پذیرش همزیستی با 
کروناست. یعنی همه مردم و اصناف مختلف باید بعد از یک سال به خوبی 
درک کرده باشند و بدانند که هر وقت رعایت پروتکل ها باالی ۸۰ درصد بود، 
آمار فوتی ها و بستری های ما به کمترین ميزان خود رسيد و هر وقت این ميزان 
کاهش یافت، آمار بيماران و فوتی ها هم زیاد شد. قاسمی ادامه می دهد: همه 
می دانيم که کرونا دارو و درمان قطعی ندارد و حتی واکسيناسيون هم با وجود 
تاثير در کاهش مرگ و مير، مانع قطعی ابتا به بيماری نخواهد بود، بنابراین 
تنها راه این است که مردم کمک کنند تا با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

افزایش واکسيناسيون، زنجيره بيماری را قطع کنيم.

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در گفت وگو با خراسان: 
   

                امکان تعطیلی گسترده نیست، مردم همزیستی با کرونا را باور کنند 

سازمان بهداشت جهانی:

قطعا  باز هم گونه های جدید کرونا ظهور خواهد کرد

ــروز در خبری نوشت: مدیر  یورونيوز دی
منطقه اروپــای سازمان جهانی بهداشت 
در پاسخ به این پرسش که چقدر نگران 
گونه های جدید ویروس هستيد؛ آیا فکر 
جدید،  گونه های  اســت  ممکن  می کنيد 
واگيردارتر و خطرناک تر ظهور کند؟ گفت: 
مطمئنا گونه های جدید ظهور خواهدکرد. 
صدها و صدها گونه وجود دارد و ما از ابتدا 

این وضع را زیرنظر داشتيم. اما اغلب این 
گونه ها چندان مضر نيستند.

  هانس کلوگه گفته است: گونه های دلتا و 
دلتاپاس را باید از نزدیک زیرنظر داشته 
باشيم. اما راه حل چيست؟ هر چه انتقال 
بيشتر باشد گونه ها هم بيشتر می شود. 
به عبارت دیگر باید سطح واکسيناسيون 

را باال ببریم.

فراخوان تشکیل کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
ــه ای کشور)نصر(  ــان ســازمــان نظام صنفی رای
اعــام کرد با مشارکت تشکل ها، سندیکاها و 
انجمن های تخصصی بخش خصوصی، کارگروه 
ویژه صيانت از حقوق کاربران فضای مجازی را 
تشکيل می دهد. به گزارش ایسنا، در اطاعيه 
سازمان نصر کشور آمــده اســت: مطابق طرح 
مجلس شورای اسامی، یک کميسيون ویژه برای 

تدوین قوانين حوزه فضای مجازی پيش بينی 
شده که سازمان نصر کشور به عنوان تنها نماینده 
عضویت  کميسيون  ایــن  در  خصوصی  بخش 
خواهد داشت، نکته مهم و حائز اهميت این است 
که یقينًا بسياری از فعاالن بخش خصوصی در 
سایر تشکل ها و اصناف نيز در این موضوع دخيل 
هستند که نمی توان این گروه ها و حقوق آن ها را 

نادیده گرفت. 
ــور، ضمن  ــش ــان نصر ک ــازم ــاس س ــر ایـــن اسـ ب
انتشار فراخوان تشکيل کارگروهی متشکل از 
نمایندگان بخش خصوصی، از کليه فعاالن این 
عرصه همچون اعضای محترم اتاق بازرگانی، اتاق 
اصناف، اتحادیه کسب وکارهای مجازی و دیگر 
مجموعه های مرتبط، برای همکاری و همفکری 

در تدوین و تنظيم مطالبات و راهکارهای موردنياز 
ــی آورد. در این اطاعيه آمده  دعــوت به عمل م
است: برای تحقق این موضوع از عاقه مندان 
ــت  ــواس ــه مــشــارکــت در ایـــن کـــارگـــروه درخ ب
ــام آمــادگــی تا تاریخ  می شود که نسبت به اع
 14۰۰.5.1۸ به صندوق پست الکترونيکی

 Info@irannsr.org اقدام کنند.

 افسردگی  و مشکالت خانوادگی عمده علت تماس ها با ۱۴8۰
مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور با 
بيان این که برآوردهای کلی از ميزان تماس ها با سامانه 14۸۰ 
در سه ماهه اول امسال نشان می دهد بيشتر تماس گيرندگان با 
این سامانه زن هستند، گفت: باالترین ميزان تماس ها مربوط 
به سه حــوزه با موضوعات مرتبط با افسردگی و اضطراب، 
مشکات خانوادگی و حوزه کودکان و نوجوانان است. بهزاد 
وحيدنيا  به ارائه آخرین وضعيت تماس ها با سامانه 14۸۰ در 
سه ماهه اول امسال پرداخت و بيان کرد: برآوردهای کلی از 
ميزان تماس های سامانه 14۸۰ در سه ماهه اول سال 14۰۰ 
نشان می دهد که همچنان تماس ها مانند گذشته زیاد است 

و پيامدهای ناشی از کرونا در این تماس ها مشاهده می شود. 
وی افــزود: اگرچه ویــروس کرونا موضوعی پزشکی است اما 
پيامدهای ناشی از کرونا مانند وضعيت اوقات فراغت کودکان 

و نوجوانان، تعطيلی کسب و کارها، نحوه برگزاری کنکور، 
دغدغه بــرگــزاری کــاس هــای درس و رعایت پروتکل های 
بهداشتی از موضوعاتی است که در تماس های افراد با سامانه 

14۸۰ دیده می شود. 
 وحيدنيا با بيان این که برآوردها از ميزان تماس های امسال با 
سامانه 14۸۰ حاکی از آن است که باالترین ميزان تماس ها 
مربوط به سه حوزه موضوعات مرتبط با مشکات هيجانی 
مانند افسردگی و اضطراب، مشکات خانوادگی و حوزه 
کودکان و نوجوانان است، یادآور شد: محتوای این تماس ها 
بسته به موقعيت زمانی است که در آن قرار داریــم. به طور 
مثال تا چند ماه گذشته بيشترین دغدغه والدین در حوزه 
کودکان مربوط به امور تحصيلی فرزندانشان، نداشتن تمرکز 
و احساس خستگی والدین بوده است اما اکنون تماس هایی 

14۸۰ برقرار می شود، درخصوص »چگونه  که با سامانه 
سرگرم کردن یا نگهداری از نوجوانان و کودکان در خانه در 

ایام کرونا« است. 
به گفته مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی 
کشور، آمارهای کلی از ميزان تماس ها در سه ماهه اول امسال 
نشان می دهد زنان بيشتر از مردان با سامانه 14۸۰  تماس 

می گيرند.
وی در ادامه درباره ميزان تماس های مربوط به ویروس کرونا 
اظهار کرد: شکل موضوعات تماس های ناشی از کرونا تغيير 
کرده است؛ به طوری که در گذشته اغلب تماس ها به دليل ترس 
و  نگرانی از ابتا به بيماری کرونا بود، اما اکنون اغلب تماس ها 
شامل پيامدهای همه گيری کرونا و ترس و نگرانی از آینده با 

طوالنی شدن کروناست. 

فاجعه روگردانی از پروتکل ها
 در حالی که WHO از افزایش 8۰ درصدی تعداد مبتالیان به کرونا خبر داده و تحقیقات بین المللی
  از شیوع سویه دلتا حتی در میان واکسینه شدگان حکایت دارد،  میزان  رعایت پروتکل ها در کشور

 به زیر ۴۰ درصد یعنی کمترین میزان طی یک سال گذشته رسیده است



سینما و تلویزیون ۶

سینمای جهان
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ــازی در  ــرای ب پریناز ایــزدیــار ب
فیلم »مــاقــات خصوصی« به 
کارگردانی امید شمس جلوی 
دوربین رفته و در ایــن فیلم با 
هوتن شکیبا و ریما رامین  فر 
همبازی شده. او به تازگی مشغول بازی در سریال 

»جیران« است.

نیوشا ضیغمی این روزها مشغول 
بازی در فیلم »عطرهای خالی« به 
کارگردانی بهاره رهنماست. این 
اولین تجربه کارگردانی رهنما در 
زمینه کارگردانی فیلم محسوب 

می شود. نیما رئیسی دیگر بازیگر این فیلم است.

ــی در ســریــال  ــان روح  ا... زم
»عاشورا« اثر هادی حجازی فر 
خسرو  شهید  ــی  ــوان ج نــقــش 
مازاده را ایفا کرده است. این 
اسفند   25 احتماال  مجموعه 

همزمان با سالگرد شهادت مهدی باکری، روی 
آنتن خواهد رفت.

مستند  با  حاتمی کیا  ابراهیم 
»خواب ابراهیم« به کارگردانی 
سینمای  در  کریمی  محمود 
آناین دیــده خواهد شــد. این 
ــردا در پلتفرم  مستند که از ف

هاشور اکران می شود، مراحل ساخت فیلم »چ« 
اثر حاتمی کیا را نشان می دهد.

گفت وگوی  در  تیموری  یوسف 
تلفنی با برنامه »14 اینچ«، درباره 
غیبتش در »زیر آسمان شهر 2« 
گفته اســت که به دلیل جدایی 
رضا عطاران نویسنده فصل اول 

از سریال، تصمیم گرفته در این مجموعه بازی نکند.

چهره ها و خبر ها

مــهــدویــان روز  محمد حسین 
جمعه پستی منتشر کرده و در 
بخشی از پست نوشته: »دروغ 
ــن زخـــم، کـــاری بــود.  چـــرا؟ ای
ــرای من که خیلی  دست کم ب
کاری بود...« او سپس صفحه اینستاگرامش را به 

طور موقت از دسترس خارج کرده است.

بــاران کوثری بــازی در سریال 
»ملکه گدایان« به کارگردانی 
حسین سهیلی زاده را به پایان 
رساند. تا به حال 9 قسمت از 
فصل دوم این مجموعه منتشر 

شده است و سریال به قسمت  های پایانی خود 
نزدیک می شود.

 مائده کاشیان  

140025538

 همزمان با موج پنجم شیوع کرونا، بسیاری از 
بازیگران و عوامل پروژه  های تلویزیونی و نمایش 
خانگی به بیماری کووید-19 مبتا شدند و در 
روزهای گذشته اخبار متعددی درباره ابتای 
بازیگران و چهره ها به این بیماری منتشر شده 
است. یکی از جدیدترین چهره ها رامبد جوان 
بود که خبر ابتای او به این بیماری، آخر هفته 
گذشته رسانه ای شد. با فاصله کوتاهی پس از 
این اتفاق، جمعه  شب خبر ابتای مهران مدیری 
به کــوویــد-19 نیز منتشر شد. رامبد جــوان و 
مهران مدیری که هر دو جزو ستاره های تلویزیون 

هستند، مشغول کار و ضبط برنامه بودند.

اعالم بیماری رامبد جوان	 
دو هفته قبل علی صبوری با انتشار متنی در 
صفحه اینستاگرامش خبر ابتای رامبد جوان 
به بیماری کووید-19 را پس از گذشت مدتی 
از بیماری اش رسانه ای کرد. پس از انتشار این 
خبر، سید علی احمدی تهیه  کننده »خندوانه« 
ــی منتشر کـــرد و نــوشــت مشغول  ــت ــادداش ی
ایــده پــردازی برای 6 برنامه پایانی »خندوانه« 
هستند، اما در یادداشت دیگری از پایان ناگهانی 
»خندوانه« خبر داد و گفت که به دلیل بیماری 
رامبد جوان امکان ضبط قسمت جدیدی وجود 
نداشته اســت. جــوان چند روز قبل پستی در 
اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت، وضعیت 
جسمی اش نسبت به روزهای قبل رو به بهبود 

اســت. او همچنین بابت توقف »خندوانه« از 
مخاطبان عذرخواهی کرد.

مدیری از بیمارستان مرخص شد	 
پس از گذشت یک هفته از خبر پر سروصدای 
ابتای رامبد جوان به بیماری کووید-19، خبر 
رسید که مهران مدیری نیز به این بیماری مبتا 
شده است. جمعه  شب صفحه رسمی »دورهمی« 
خبر ابتای مهران مدیری به کووید-19 سویه 
دلتا را منتشر کرد و نوشت، او جمعه دو روز بعد از 
بروز عایم بیماری و آغاز درمان، بنابر تشخیص 
پزشکان در بیمارستان بستری شده است. جالب 
آن که بعد از ظهر دیروز نیز خبر رسید مدیری 
از بیمارستان مرخص شده است. رامبد جوان 

نیز مانند مدیری، پس از گذشت هفت روز از 
بیماری، ادامه مراحل درمان 

را در بیمارستان سپری کرد.

ادامــــــــــه »مـــــــردم 	 
ــی« و تــوقــف  ــول ــم ــع م

»خندوانه«
ــد جــــــوان در  ــ ــب ــ رام
ــی  ــگ ــان ــش خ ــایـ ــمـ نـ

مشغول ساخت سریال 
کمدی »مردم معمولی« 

ــزیــون نیز  ــلــوی ــود و در ت بـ
»خندوانه« را همزمان با 

پخش ضبط می کرد. او این دو پروژه را به صورت 
همزمان پیش می برد. پس از ابتای رامبد 
جــوان به بیماری کــوویــد-19، تولید سریال 
»مــردم معمولی« در غیاب او ادامــه پیدا کرد، 
اما »خندوانه« با مشکات جدی مواجه و در 
نهایت ضبط آن متوقف شد. قرار بود طبق روال 
معمول، در شب عید غدیر و پس از آن قسمت 
پایانی فصل هفتم به صورت ویژه روی آنتن برود، 
اما با اتفاق پیش بینی  نشده ای که افتاد، در شب 
عید بازپخش »خندوانه« پخش شد و 

این برنامه در آستانه ایام عزاداری محرم و صفر، 
ناگهان به پایان رسید. بنابراین »خندوانه« که 
همیشه در اعیاد مذهبی از انتخاب  های اصلی 
بینندگان تلویزیون بــود، این فرصت را برای 

جذب مخاطب از دست داد.

سرنوشت »دورهمی« و »خاتون«؟	 
مهران مدیری نیز وضعیتی مشابه رامبد جوان 
داشته و روزهــای گذشته همزمان در نمایش 
خانگی و تلویزیون مشغول کار بوده است. او 
پیش از ابتا به این بیماری، مشغول بازی در 
سریال »خاتون« به کارگردانی تینا پاکروان و 
ضبط »دورهمی« بوده است.  از آن جایی که 
مدیری تولید این مسابقه را به پایان رسانده 
است، مشکلی در پخش آن پیش نخواهد آمد و 
»دورهمی« برخاف »خندوانه« ناتمام نمی ماند. 
البته به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، 
تغییراتی  نسیم  شبکه  کنداکتور 
خواهد داشت و پخش »دورهمی« 
به طــور طبیعی متوقف خواهد 
شــد. ساخت سریال »خاتون« 
هم می تواند با تصویربرداری 
سکانس های دیگر بازیگران 
ادامه پیدا کند و کاما متوقف 
در  احتماال  بنابراین  نشود، 
زمان بندی پخش این مجموعه 

هم تغییری ایجاد نمی شود.

 راسل کرو 
در دومین تجربه کارگردانی

راسل کرو در مقام کارگردان، فیلم »پوکر فیس« 
ــودش در کشور استرالیا جلوی  ــازی خ را با ب

دوربین برده است.
به گزارش صبا، راسل کرو ستاره برنده جایزه 
اسکار بار دیگر به صندلی کارگردانی برگشته 
و در حال تولید دومین فیلم بلندش با نام »پوکر 

فیس« )چهره بی حالت( است. 
این فیلم هم اکنون با رعایت دستورالعمل های 
دقیق بهداشتی در مکان هــای اطــراف شهر 
سیدنی استرالیا و در استودیوهای فاکس در 

حال فیلم برداری است.
 راســل کرو در این فیلم در نقش یک میلیاردر 
عرصه تکنولوژی بازی می کند که درگیر بازی 

قمار خطرناکی می شود.
دیگر بازیگران »پوکر فیس« را لیام همسورث، 
 RZA الزا پتکی، وو تانگ چانگ و همین طور
ــت قدیمی کــرو تشکیل  رپــر آمریکایی و دوس
مشخص  RZA و  همسورث  نقش  دهند.   می 

 نیست.
راسل کرو پیش از این سال 2۰14 فیلم تحسین 

شده »آب شناس« را کارگردانی کرده بود.

پایان کار کارتون خاطره  انگیز 
»آرتور« پس از 2۵ فصل

کارتون خاطره  انگیز »آرتــور« به زودی با پخش 
بیست  و پنجمین و آخرین فصل برای همیشه به 

پایان می رسد.
به گزارش ایرنا، »آرتــور« یک مجموعه کارتونی 
آموزنده برای کودکان بین 4 تا ۸ سال است که 
اولین قسمت آن در سال 1996 در آمریکا به 
نمایش درآمد و سال ها پیش از تلویزیون ایران 

نیز پخش شد.
 این کارتون خاطره انگیز که بر اساس مجموعه 
داستانی »ماجراهای آرتور« نوشته مارک براون 
ــور ریــد ۸ ساله و  ساخته شــده، ماجراهای آرت
تعامات روزانــه او با خــانــواده و دوستانش را 
روایت می کند و از این طریق عاوه بر آموختن 
ــاره تفاوت های افــراد از لحاظ  درس هایی درب
شخصیت و عایق، اطاعات سودمندی درباره 
موضوعات مختلف به کودکان آموزش می دهد. 
»آرتور« یکی از کارتون های پرطرفدار در جهان 

است و 6 جایزه امی در کارنامه خود دارد.
این کارتون که لقب قدیمی ترین برنامه پویانمایی 
تلویزیون آمریکا برای کودکان را یدک می کشد، 
پس از 25 سال به پایان راه رسیده است و فصل 

آخر آن سال آینده میادی پخش می شود.

تصویربرداری سریال  های تلویزیون همزمان با 
پخش، انجام مراحل فنی آن ها تا آخرین لحظات 
قبل از روی آنتن رفتن یا پخش مسابقات فوتبال 
باعث شده نظم پخش سریال ها به  هم بریزد و 
مجموعه  های تلویزیونی به موقع به پخش نرسند یا 
حتی روی آنتن نروند. این اتفاق جمعه  شب برای 
چندمین بار درباره سریال »دودکش« رخ داد و به 
دلیل آماده نبودن قسمت 24، بازپخش قسمت 
23 روی آنتن رفت. از ابتدای سال برای شمار 
زیادی از سریال های تلویزیون نیز این اتفاق رخ 

داده است و سریال ها پخش نامنظمی داشته اند.

کنداکتور نامنظم رمضانی	 
نــوروز امسال مجموعه »گاندو 2« ساخته جواد 
افشار، در آخرین لحظات جایگزین مجموعه 
کمدی »بوتیمار« شد و به عنوان سریال نوروزی 
شبکه 3 روی آنتن رفت. این مجموعه طبق روال 
شبکه 3 ساعت 2۰:45 روی آنتن می رفت، اما 
به عنوان مثال قسمت پنجم این سریال با تاخیر 
طوالنی به آنتن رسید. تصویربرداری تقریبا نیمی 
از »گاندو 2« انجام نشده بــود، به همین دلیل 
13 قسمت از آن نوروز 14۰۰ روی آنتن رفت و 
قسمت های باقی مانده به زودی پخش خواهد 

شد. در ماه رمضان نیز مخاطبان شاهد بی نظمی 
زیادی در پخش سریال ها بودند. مجموعه »یاور« 
به دلیل آماده شدن ویژه ماه رمضان، همزمان با 
دو کارگردان و دو گروه تصویربرداری می شد. این 
سریال در ماه رمضان چند بار با تاخیر روی آنتن 
رفت و با مجموعه »بچه مهندس 4« تداخل پیدا 
کرد. سریال »رعد و برق« ساخته بهروز افخمی 
نیز پخش بسیار نامنظمی داشت. این مجموعه 
همزمان با دیگر سریال های رمضانی پخش نشد 
و پس از پخش قسمت اول، قسمت دوم به دلیل 
آماده نبودن روی آنتن نرفت. در اقدامی عجیب 
شبکه 5 تصمیم گرفت به دلیل تصویربرداری و 
مراحل فنی نیمه  تمام سریال، این مجموعه را از 
کنداکتور خارج و »رعد و برق« را در زمان دیگری 

روانه آنتن کند.

پخش نامنظم »کلبه ای در مه« و »دودکش 2«	 
به تازگی سریال »کلبه ای در مه« به کارگردانی 
حسن لفافیان به دلیل همزمانی با مسابقات 
یورو 2۰2۰، پخش بسیار نامنظمی داشته 

است. 
این مجموعه بعضی شب ها به طور کلی پخش 
نشد و بعضی شب ها نیز به جــای 2۰:45، 
ــش 2«  ساعت 22:3۰ و همزمان با »دودک
روی آنتن رفت. به این ترتیب »کلبه ای در مه« 
چندان دیده نشد. جدیدترین نمونه بی نظمی 
ــش  در کنداکتور مــربــوط بــه ســریــال »دودک
2« است که تصویربرداری آن نیز همزمان با 
پخش ادامه دارد. ابتدا اعام شد این سریال از 
پنجم تیرماه پخش خواهد شد، اما با تاخیر سه 
روزه از هشتم تیر به آنتن رسید. در حالی که 
پنج شنبه  شب خاصه قسمت های »دودکش 
2« پخش شده بود، قسمت جدید این مجموعه 
جمعه  شب به دلیل آماده نبودن، روی آنتن 

نرفت.
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الهه آرانیان- کمتر از دوهفته است که 
المپیک 2020 توکیو افتتاح شده و تِب 
رقابت های ورزشی در رشته های مختلف 
حسابی باال گرفته است. سهم کاروان 
ورزشی کشور ما هم تا این جای کار یک 
مدال خوش رنگ طال در رشته تیراندازی 
بوده است. از آن جا که ورزش و آمادگی 
ایرانی  فرهنگ  در  همیشه  جسمانی 
ــژه ای دارد و تقریبًا همه مان  جایگاه وی
این بیت فردوسی را که می گوید »ز نیرو 
بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید 
و کاستی« از حفظ هستیم، بد ندیدیم به 
بهانه آغاز رقابت های المپیک، ورزش 
و رشته های ورزشی را در متن شاهنامه 
بررسی کنیم و ببینیم نگاه فردوسی به 
ورزش چیست. در ادامه، گفت وگوی مان 
با دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات 
فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی و 

شاهنامه را در این باره می خوانید.

ورزش، مقدمه ای برای رسیدن به 	 
مقام پهلوانی

در شاهنامه شاید واژه »ورزش« به معنای 
امروزی نباشد، اما مصداق هایش خیلی 
ــراوان اســت. دکتر یاحقی دراین باره  ف
می گوید: »یکی از زمینه های آمادگی 
شاهزادگان برای تعهد وظیفه سلطنت 
ــرای رسیدن به مرتبه  و تربیت افــراد ب
پهلوانی، ورزش هایی است که یکی از 
معروف ترین آن ها شکار است. البته ما 
امروز به شکار ورزش نمی گوییم. ورزش 
چیزی است که ما را برای یک هدف دیگر 
آماده می کند. شکار یک مسیر است برای 
رسیدن به پهلوانی و مهارت در تیراندازی 
و قدرت نمایی. بنابراین، یکی از ورزش ها 
و سرگرمی های مهم شاهنامه شکار است 
که پهلوانان مختلف مثل رستم، سهراب 
و سیاوش به شکار می روند و به اصطالح 
جزو کارهای الزم برای رسیدن به مرتبه 
پهلوانی و به مثابه یک ورزش است. شکار 
خیلی مفصل است و هم شکار آهو و گوزن 

و... را دربرمی گیرد و هم شکار پرنده ها و 
نیز شکار با حیوانات. در گذشته سگ و یوز 
و باز شکاری داشتند و این ها را به صحرا 
می بردند که بعدها حالت تشریفاتی به 
خود می گیرد و تنها شاهان از این روش 
استفاده می کردند. پهلوانان در شاهنامه، 
بیشتر از دست و قدرت خود برای شکار 

استفاده می کنند«.

شکست پهلوانان تورانی از سیاوش 	 
در چوگان

از دیگر ورزش های مهم شاهنامه، می توان 
به چوگان اشــاره کرد که ابــداع ایرانیان 
هم هست و مهارت در آن، نشانه اوج 
قدرت بدنی و توانایی جسمانی است. 
مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه 
درباره چوگان و زمینه هایش در شاهنامه 
می گوید: »چوگان در بسیاری از جاها 
مثل یک آزمون عمل می کند و کسانی که 

در چوگان بازی موفق می شوند، در 
عرصه پهلوانی توفیق بیشتری 

دارنــد. یکی از زمینه های 
ــاوش در  ــی مهم حــضــور س
توران همین چوگان بازی و 
توفیق او در میدان چوگان 

اســت کــه سبب برانگیختن 
حسادت گرسیوز و حتی افراسیاب 

مــی شــود؛ چــون سیاوش به عنوان یک 

ایــرانــی بر همه پهلوانان تــورانــی چیره 
می شود و این نشان می دهد که او پهلوان 

بسیار نامداری است«.

شاگردان رستم در ورزش های رزمی	 
هر ورزشکاری به یک مربی و حامی نیاز 
دارد که او را در این راه تعلیم دهد. دکتر 
یاحقی، رستم را مصداق یک مربی در 
دوره پهلوانِی شاهنامه می داند و می گوید: 
»معمواًل یک جوان یا شاهزاده را به دست 
یک مربی می سپارند و غالبًا در دوره 
پهلوانی شاهنامه، مربی رستم است؛ هم 
اسفندیار پیش او فنون رزمی یاد می گیرد 
و هم سیاوش که مثل فرزند رستم است، 
ــا را از او یاد  تمام فنون رزمــی و ورزش ه
می گیرد و این زمینه ساز رسیدن به مرتبۀ 

پهلوانی است«.

زمینه های کشتی و شنا در شاهنامه	 
ــات فــارســی،  ــی ــاد ادب ــت ایــن اس
کشتی در شاهنامه را بیشتر 
یــک نــوع آمــادگــی بدنی 
پــیــش از جــنــگ و نبرد 
می داند و معتقد است: 
کشتن  با  کشتی  »کلمه 
ارتباط دارد. پهلوانان پیش 
از جنگ، سعی می کردند طرف 
مقابل را به زیر بیاورند و بعد بکشند. 

مثل داستان سهراب که اول کشتی 
به  منجر  کشتی  ــن  ای بعد  و  گرفتند 
کشتن و مرگ سهراب شد. البته این به 
معنای این نیست که کشتی از کشتن 
کمربندی  کستی  یا  کشتی  می آید. 
ــت کــه زردشــتــیــان در حین  بـــوده اس
عبادت به تن می کردند. از این رو ما در 
فارسی کشتی گرفتن می گوییم؛ یعنی 
کمربند را گرفتن و به زمین زدن. االن 
هم لباس  کشتی  گیرهای محلی را که 
نگاه کنید، می بینید کمربند دارد. در 
برمی خوریم.  به شنا  شاهنامه کمتر 
البته هست، اما نه به عنوان ورزش و 
وقتی پهلوان گرفتار می شود، خودش 
را از آب نجات می دهد و جنبه تفننی و 
سرگرمی ندارد«. دکتر یاحقی به طور 
کلی ورزش در شاهنامه را در سه هدف 
خالصه می کند: »ساختن بدن، دفاع 
ــا در  از خود و دفــاع از وطن و ارزش ه

برابر دشمن«.

ــی در متن 	  بــرد و باخت های ورزش
حکیم فردوسی

دکــتــر یــاحــقــی معتقد اســـت بـــرد و 
باخت های ورزشی به معنای امروزی را 
در شاهنامه نمی بینیم و این رقابت ها 
بیشتر جنبه آزمون دارند. او می گوید: 
»مثاًل در جایی که می خواهند برای 
کیکاووس جانشین تعیین کنند، بین 
کیخسرو و فریبرز رقابت برای پیروزی 
درمــی گــیــرد  جانشینی  ــون  ــ آزم در 
میدان  پــیــروز  کیخسرو  سرانجام  و 
ــه گشتاسب  ــی ک ــان ــا زم ــود. ی ــی ش م
می خواست به کتایون، دختر قیصر 
ــا را می کشت  روم برسد، باید اژده
و البته موفق هــم شــد و توانست بر 
خواستگاران دختر قیصر روم، پیروز 
شــود. یا وقتی گرازها به زمین های 
کشاورزی حمله می کنند، بیژن اعالم 
آمادگی می کند که به جنگ گرازها 

برود و مدال افتخار را می گیرد«. 

المپیکی های شاهنامه با مربیگری رستم!
گفت وگوی خراسان با دکتر محمدجعفر یاحقی درباره جایگاه رشته های مختلف ورزشی در اثر جاودانه حکیم فردوسی

محمد بهبودی نیا - خبر کوتاه بود »محمد 
ــران و نویسندگان  ــاع ســـرور رجــایــی از ش
افغانستان بر اثر کرونا درگذشت«؛ ازچند 
روز قبل این خبر به تیتر اخبار فرهنگی دو 
کشور ایران و افغانستان تبدیل شده است. 
ــی، شــاعــر، نویسنده و  ــای محمدسرور رج
روزنامه نگار افغانستانی، چند روز قبل، بر اثر 
بیماری کرونا درگذشت و این اتفاق، شوک 

بزرگی را به فعاالن فرهنگی دو کشور وارد 
کرد. قلم محمدسرور رجایی در 

خاطره نگاری جهاد افغانستان 
و دفاع مقدس ایــران، آن قدر 
تاثیرگذار بوده است که برخی 
او لقب  به  از صاحب نظران، 

را  افغانستان«  آوینی  »شهید 
داده بودند. برای آشنایی بیشتر با 

خصوصیات ادبی و شخصیتی محمدسرور 
رجایی، به سراغ محمدکاظم کاظمی، شاعر 
نام آشنای افغانستانی رفتیم و با او به گفت وگو 

پرداختیم.

به تنهایی یک سازمان فرهنگی بود 	 
محمدکاظم کاظمی درباره مرحوم رجایی 
می گوید: محمدسرور رجایی، به تنهایی 
مثل یک اداره و سازمان فرهنگی بود. در 
تمام بزنگاه هایی که جامعه مهاجر قرار بود 
صحبتی داشته باشد یا شخصی به نمایندگی 
از جامعه مهاجر در موضوعی وارد گفت و گو 
شود، محمدسرور اولین گزینه بود؛ هرجا 
نیاز فرهنگی احساس می شد، محمدسرور 
رجایی ورود می کرد. به نوعی می توان او 
را یک چریک فرهنگی نامید؛ طــوری که 
در همه صحنه ها حاضر و هر کــاری که بر 
زمین مانده بود و دیگران یا توان انجام آن  
را نداشتند یا حاضر به انجام آن نبودند، 
انجام می داد. این شاعر مهاجر افغانستانی 
خاطرنشان کرد: درجامعه فارسی زبانان، 
تعداد زیادی شاعر، روزنامه نگار و نویسنده 
وجود دارد، اما محمدسرور رجایی، معمواًل 
بــه حــوزه هــایــی ورود مــی کــرد کــه شــاعــر و 
نویسنده ای به آن نپرداخته بود؛ از آن جمله 
ــرات مهاجرت  ــاط ــوان بــه نــگــارش خ ــی ت م

مجاهدین، رزمندگان دفاع مقدس و جهاد 
افغانستان اشاره کرد.

ــای وحـــدت و وفــاق  	  ــت فعالیت در راس
2 کشورایران و افغانستان

دو  می کند:  تصریح  کاظمی  محمدکاظم 
رجایی  محمدسرور  شخصیت  در  ویژگی 
وجود داشت که او را به فردی برجسته تبدیل 
کرده بود؛ اول این که در عرصه های مختلفی 
احساس مسئولیت می کرد و دوم، 
روابــط تنگاتنگ و صمیمانه ای 
ایرانی و فرهنگیان  با جامعه 
ــات،  ایــران داشــت. گاهی اوق
نویسندگان و شــاعــران روش 
انتقاد و اعتراض را برمی گزینند، 
ــاق را درنظر  ــدون این که جنبه وف ب
داشته باشند؛ اما این شاعر، نویسنده،  محقق 
و روزنامه نگار، به صورت مداوم درپی ایجاد 
وفاق میان دو کشور ایران و افغانستان بود و به 
همین دلیل، در چشم مردم دو سرزمین، چهره 
مثبتی داشت. محمدسرور رجایی اهل تعامل، 
وحدت گرا و وفاق گرا بود. این خصوصیات او، 
به نوعی ریشه در حضورش در عرصه جهاد و 
مبارزه داشت؛ با وجود این، وی جزو کسانی 
بود که مانند بسیاری از مبارزان گمنام دفاع 
مقدس، هیچ کس از فعالیت های آن ها اطالع 
چندانی پیدا نمی کرد. کاظمی می افزاید: 

محمدسرور رجایی، سال ها در افغانستان 
درگیر مبارزات بود و فردی را که درگیر 
مبارزاتی در سطح اوست، می توان فردی 

دانست که به نوعی از جان خود گذشته است 
و طبیعتًا این نوع فعالیت، روح او را آزادتر 

می کرد و  در همه عرصه ها با این نگاه 
وارد می شد.

زنده کردن مفهوم 	 
»خون شریکی« 

کاظمی  محمدکاظم 
در ادامه تأکید می کند: 
ــن مــتــفــکــر عــرصــه  ــ ای

فرهنگی، مفهوم »خون 
بزرگ ترین  را  شریکی« 

مفهوم مطرح شده بین دو کشور ایـــران و 
افغانستان می دانست که در این مفهوم، به 
حضور رزمندگان ایران در جهاد افغانستان و 
حضور رزمندگان افغانستانی در دفاع مقدس 
اشاره داشت و این موضوع را از دهه 1380 
دنبال می کرد. در این زمینه، به صورت موثری 
قلم می زد. در کتابی با عنوان »از دشت لیلی تا 
جزیره مجنون«، به این موضوع پرداخت که 
با اقبال گسترده ای در دو کشور رو به رو شد و 

موج فرهنگی موثری را به راه انداخت.

زندگی دشوار و به دور از حمایت 	 
این شاعر افغانستانی می افزاید: محمدسرور 
رجایی، در عین حال که تمامی این خدمات 
را انجام داد و به صورت چریکی وارد عرصه 
فرهنگی شد، عماًل حمایت مادی ویژه ای که 
فراتر از حداقل ها باشد، از طرف دستگاه ها 
و مسئوالن ایران و افغانستان دریافت نکرد 
و زندگی او،  همواره توأم با مشکالت بود. 
ــواری را پشت  ــاده و دشـ رجایی زندگی س
سرگذاشت و این موضوع قابل توجه است که 
تعداد زیادی از افرادی که در زمینه مناسبات 
فرهنگی دو کشور اقدام می کنند، با تنگناهای 
مالی روبه رو هستند. با وجود این، محمد سرور 
بی تفاوت به این موضوعات، با جدیت کارش را 
پیش برد و هیچ گاه کارش را لنگ 

این امور نگذاشت.

میراث سترگ یک چریک فرهنگی 
گفت وگو با محمدکاظم کاظمی درباره زندگی،مجاهدت ها و آثار زنده یاد محمدسرور رجایی 
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جواب ها

معما )1( 

معما )2( 

کارگاه عروسک سازی
 یک کارگاه اسباب بازی سازی با  دو کارمند دارید که  
ساخت هر اسباب بازی در آن دو ساعت طول می کشد، 
نقاشی کردن هر کدام یک ساعت و بسته بندی آن ها 
هم یک ساعت زمان الزم دارد.توجه داشته باشید که 
شما نمی توانید یک اسباب بازی را قبل از ساخت رنگ و 
قبل از رنگ آمیزی آن را بسته بندی کنید.هر دو کارمند 
می توانند هر یک از این سه وظیفه را انجام دهند، اما 
نمی توانند همزمان یک کار را روی یک اسباب بازی 
انجام دهند.حداقل زمانی که برای ساخت، رنگ آمیزی 

و بسته بندی سه اسباب بازی الزم است چقدر است؟

سبد گالبی

در اتاقی که 4 نفر در آن حضور دارند 
ســبــدی وجـــود دارد کــه داخــلــش 4 

ــدام از افــراد  ــت. هــر ک عددگالبی اس
ــن سبد یــک گالبی  داخـــل اتـــاق از ای
برداشتند و در انتها همچنان یک گالبی 
در داخل سبد باقی مانده بود. به نظر 

شما چطور ممکن است؟

معمای سبد گالبی:  نفر آخر 
گالبی را با سبد برداشته به 
همین دلــیــل یــک گــالبــی در 

سبد قرار دارد.

معمای کارگاه عروسک سازی:   برای 
ساخت، رنــگ آمیزی و بسته بندی 3 
عــروســک توسط دو کارمند عروسک 
سازی حداقل 6 ساعت زمان الزم است.

هوش منطقی

جاهای خالی را با اعداد1 تا 9 پر کنید به نحوی که به 
جواب های داده شده معادالت برسید.

تست هوش

اگر شکل را   روی خطوط  خط چین شده تا بزنیم، 
به کدام یک از گزینه ها خواهیم رسید؟ 

یکی از سرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مسیریابی مارپیچ است که برای تقویت هوش و تمرکز 
مفید است و شما می توانید در کنار بازی های دیگر در این صفحه آن را انجام دهید.

مسیر یابی

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

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

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :

ی:
سیر یاب

م

شرح در متن

حل جدول:

م  ز  و    م   ب  پ   خ   م   ل         
ق د  ق   ا  ق  ن ش  ا  ل ش   ا  ا        
ط ا  ب  ر  ا   ى  ن   ا  ت  ک س  ا  ت    

ا ر  ا  ى  ر   ه   ک  ک   س      ش 
ر ک  م ش   د   و   م  ه   ر  ت   پ    

 

ل ا  ک  ا  ى   د  ا  ه    

د ع  س  ر  ن   ز  ر    
   

ر ت  د  ى  د  ن  ش  و  خ   
ن د و  ل  ا  م   ا  د    

 

بازی با کلمات:  

مــمــکــن اســـت تـــعـــداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آوریــد ما در این جا 
فقط به تعدادی از آن ها که شما 
می توانید در خانه های خالی 

قرار دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی هــا: اهر،مهر، آره، 

رها، هرم و ...
چهار حرفی: آهار، اهرم، ماهر، 

مهار، آمار و ..
پنج حرفی: مارها و اهرام

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

تست هوش: احتماال جواب درست را به دست آورده اید اما برای اطمینان 
خاطرتان باید بدانید جواب درست گزینه 1 است.
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در امتداد تاریکی
اختصاصی خراساناب دستگیری عامالن کالهربداری های رسیایل از فروشندگان طال 

مادرم را فریب دادم تا ...

نمی دانم تا دقایقی دیگر وقتی مادرم به کالنتری برسد چه حادثه ای رخ می دهد؟ 
چگونه می توانم سرم را باال بگیرم و به چهره نگران او نگاه کنم. اگر او متوجه شود دختر 

عزیزدردانه اش را به چه جرمی دستگیر کرده اند، چه حالی خواهد داشت و ...
دختر 16ساله که ظاهری نحیف و رنجور داشت، در حالی که اشک ریزان به دست 
بندهای نقره ای رنگ گره خورده بر دستانش خیره شده بود، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری میدان جهاد مشهد گفت: زمانی که همه اعضای 
خانواده دور هم بودیم و در کشورمان زندگی می کردیم، خیلی احساس خوشبختی 
می کردم. پدرم به من که فرزند بزرگ خانواده بودم بسیار عالقه داشت. من هم از این 
همه محبت و مهربانی لذت می بردم و دوران کودکی شیرینی را سپری می کردم تا 
این که دو سال قبل پدرم که از اوضاع مالی خوبی نیز برخوردار بود، در یک بمباران 
هوایی زیر آوار ماند و جان سپرد. با آن که تا قبل از مرگ پدرم افراد زیادی از فامیل با ما 
معاشرت داشتند و به منزل ما رفت و آمد می کردند اما بعد از این حادثه همه از اطراف 
مان پراکنده شدند و شیوه بی مهری را پیش گرفتند. در این شرایط تلخ بود که مادرم به 
ناچار خودرو، منزل و دیگر اموالمان را فروخت و با چشمانی اشکبار به ایران مهاجرت 
کردیم و در مشهد ساکن شدیم. از آن روز به بعد مادرم برای تامین هزینه های زندگی 
چهار فرزندش کارگری می کرد تا روزگارمان بگذرد اما در این میان من که دختر بزرگ 
خانواده بودم از نظر عاطفی خیلی احساس کمبود می کردم چرا که مرگ پدرم زخمی 
عمیق بر پیکر خانواده ایجاد کرده بود و هیچ چیزی نمی توانست مرا از اندیشیدن به 
روزهای دلنشین گذشته و نوازش های محبت آمیز پدرم باز دارد.  خالصه حدود هفت 
ماه قبل و در شرایطی که این خأل عاطفی را بیشتر از گذشته احساس می کردم، با ابراز 
عالقه پسر یکی از بستگان دور پدرم رو به رو شدم. »ایوب« مدعی بود مرا دوست دارد و 
تصمیم گرفته است به خواستگاری ام بیاید ولی مادربزرگش مخالفت می کند. »ایوب« 
همچنین ادعا می کرد مادربزرگش معتقد است خانواده ما از نظر مالی بسیار ضعیف 
هستند و نداشتن پدر نیز موجب شده است تا خانواده ای آشفته و بی سر و سامان 
باشیم!  باالخره با همین دالیل ماجرای خواستگاری او منتفی شد اما من که در همین 
مدت کوتاه به ایوب عالقه مند شده بودم به ارتباط پنهانی و تلفنی با او ادامه دادم، این 
ماجرا موجب شد تا دلباختگی من به ایوب هر روز بیشتر شود تا این که تلفنی از من 
خواست برای گشت و گذار و تفریح به پارک کوهسنگی برویم. ابتدا مخالفت کردم اما 
با اصرارهایش قانع شدم تا یک روز را در کنارش بگذرانم. این بود که به بهانه ای مادرم 
را فریب دادم و با او به پارک کوهسنگی رفتم. ایوب مکان خلوتی را در گوشه ای از پارک 
پیدا کرد و من هم در کنارش نشستم. او مقداری تنقالت و یک بطری پالستیکی نوشابه 
از کیفش بیرون آورد که درونش مایعی شبیه آب بود. ایوب در حالی که محتویات بطری 
را درون دو استکان کوچک می ریخت، خطاب به من گفت: امروز عرقی به تو می دهم که 
غم هایت را فراموش کنی و خوش باشی! من هم به تصور این که این ها عرقیات گیاهی 
است و خاصیت درمانی و دارویی دارد، مقداری از آن را نوشیدم ولی طولی نکشید که 
مورد ظن ماموران انتظامات پارک قرار گرفتیم و قبل از آن که راه فرار پیدا کنیم، نیروهای 

انتظامی را باالی سرمان دیدیم و ...
حاال که دست بندهای قانون به دستانم گره خورده است تازه فهمیدم ایوب نه تنها به 
درد ازدواج و زندگی آینده من نمی خورد بلکه جوانی خالفکار است که با افراد ناباب 
معاشرت می کند. از سوی دیگر نمی دانم پاسخ مادرم را چگونه بدهم و چگونه به 
چشمان او نگاه کنم و ... شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی  سرهنگ 
عباس عطایی )رئیس کالنتری جهاد( با حضور مادر دختر16ساله در کالنتری بررسی 
های کارشناسی و روان شناختی توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی برای 
آگاهی دختر و پسر جوان از عواقب ارتباطات خیابانی و همچنین آموزش مهارت های 
خانوادگی و ازدواج ادامه یافت و سپس این دو متهم برای رسیدگی قضایی و تحمل 

مجازات های قانونی به دادسرای عمومی و انقالب مشهد معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

رسم  غلط  و هولناک در جشن ها همچنان قربانی می گیرد

تیراندازی درجشن عرویس  یک کشته و2 زخمی به جا گذاشت

قربانی  روستایی،  بی گناه  بچه   توکلی/ پسر 
ــد. ــی ش ــروسـ ــن عـ ــش ــم  ج ــراسـ ــط  مـ ــل ــم غ ــ  رس
به گزارش خراسان، در شرایطی که کرونا به بخش 
های زیادی از استان کرمان لشکرکشی کرده  و 
رتبه نخست را  از نظر شیوع  به این استان داده 
است، فرمانده انتظامی کهنوج خبر از تیراندازی 
در مراسم عروسی  با یک کشته و دو زخمی داد.  
سرهنگ شاهپوربهرامی افزود: بازهم رسم غلط 
تیراندازی در مراسم جشن که بدون رعایت شیوه 
نامه هــای بهداشتی برگزارشد، منجر به مرگ 
هولناک  یک پسر بچه و زخمی شدن دو  تن دیگر 
 طی یک مراسم عروسی در روستای دوچاهی شد.  
وی با ابــراز تاسف شدید از این حادثه ادامــه داد: 
حوالی نیمه شب هشتم مرداد، به دنبال گزارش  
یک فقره تیراندازی منجر به جرح در مراسم جشن 
عروسی درروستای»دوچاهی«، بالفاصله ماموران 

انتظامی به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افــزود: با حضور و تحقیقات میدانی ماموران 
مشخص شد یک نفر بنا به رسم بسیار غلطی که 
در برخی مناطق جنوبی کرمان  وجــود دارد، با 
یک قبضه اسلحه کالشینکف  اقدام به تیراندازی 
در یک مراسم عروسی کرده که تیرها به یک  پسر 
بچه 11ســالــه، دختر بچه 1۰ســالــه و یــک مرد 
6۷ ساله که در مراسم حضور داشته اند، اصابت 
کرده است که  بی درنگ  مصدومان  این حادثه به 
 بیمارستان 1۲ فروردین شهر کهنوج منتقل شدند.
 فرمانده انتظامی کهنوج اظهار کرد: متاسفانه 
پسربچه11ساله  به علت شدت جراحات واردشده 
جان خود را از دست داده است و آن دو نفر هم 
از ناحیه دست زخمی  شده اند که تحت درمان 
قرار دارنــد.  وی با بیان این که تالش پلیس برای 
شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی مرگبار ادامه 
دارد، افزود: اساسا حمل، نگهداری و استفاده از 

سالح  گرم جرم محسوب می شود.

سجادپور- زوج جوانی که چون مارهایی طالیی 
در سایت »دیوار« النه کرده بودند و با ترفندی خاص 
طالهای فروشندگان را به یغما می بردند، با تالش 
نیروهای عملیات ویژه پلیس مشهد دستگیر شدند و 

راز کالهبرداری های سریالی را فاش کردند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای هولناک این 
زوج سابقه دار از یک آشنایی خیابانی در سال 88 و 
زمانی شروع شد که پسر 1۷ ساله مشهدی عاشق 
دختر 15 ساله تربت جامی شد که همراه خانواده 
اش برای مسافرت به مشهد آمده بود. آن ها چند ماه 
بعد با هم ازدواج کردند اما طولی نکشید »محمدرضا 
– هـ« به اتهام ارتباط نامشروع و آدم ربایی دستگیر و 
روانه زندان شد. او پنج ماه از مدت محکومیت خود را 
گذرانده بود که همسرش همه اموال و دارایی شان را 
فروخت تا همسرش را آزادکند. این گزارش حاکی 
است آن ها بعد از آزادی مدتی را در مسافرخانه های 
شهر زندگی می کردند ولی از سال 9۲ محمدرضا 
که به صورت تفریحی مواد مخدر استفاده می کرد 
به  استعمال »شیشه« رو آورد و این گونه در مرداب 
مواد افیونی گرفتار شد. این زوج جوان در سال 96 
وارد ماجرای عرضه پول های تقلبی شدند و در همان 
سال نیز به چنگ پلیس افتادند و محمدرضا دوباره 
به مدت یک سال دیگر پشت میله های زندان قرار 
گرفت اما او در سال 9۷ و بعد از آزادی از زندان باز 
هم به سراغ دوستان معتادش رفت و مصرف شیشه 
)مواد مخدر صنعتی( را ادامه داد. این گونه بود که 
زوج جوان برای تامین مخارج اعتیاد به جرایم دیگری 
رو آوردند تا پول بیشتری کسب کنند. آنان با طرح 
نقشه ای مزورانه، چون مارهایی زهرآلود    به کمین 
طعمه هایی نشستند که طالهای خود را برای فروش 
در این سایت آگهی می کردند. در حالی که زوج 
جوان همواره در جست وجوی طعمه هایی برای 
کالهبرداری بودند به محض دیدن آگهی فروش طال، 
بالفاصله با فروشنده تماس می گرفتند. مرد جوان در 
تماس با فروشنده نشانی محل را می گرفت  و سپس 
با شگردی خاص، طالها را بدون پرداخت هیچ گونه 
وجهی می ربودند. گزارش خراسان حاکی است، با 
سریالی شدن ماجرای کالهبرداری از فروشندگان 
طال در سایت دیوار، تالش نیروهای انتظامی با صدور 

دستورات قضایی برای دستگیری این زوج آغاز شد و 
آن ها در حالی سال 98 به چنگ قانون افتادند که با 
3۰ شاکی روبه رو بودند اما این زوج کالهبردار مدتی 
بعد با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شدند تا به پرونده 
آنان رسیدگی شود ولی آن ها در حالی فرار کردند که 
به مجازات های سنگین هفت سال زندان قطعی، رد 

مال، پرداخت جزای نقدی و ... محکوم شده بودند. 
براساس گزارش خراسان، با وجود این، جرایم این 
زوج کالهبردار در این جا پایان نیافت و آن ها تغییراتی 
را در شگردهای کالهبرداری ایجاد کردند و دوباره 
به کالهبرداری از فروشندگان طال پرداختند. باز 
هم پرونده هایی با یک شیوه کالهبرداری در مراکز 
انتظامی تشکیل می شد. در همین اثنا، زنی میان 
سال با تسلیم شکواییه ای به پلیس، مدعی شد 1۰ 
گرم طال شامل گردنبند و گوشواره هایم را در سایت 
»دیوار« آگهی کردم تا آن ها را به فروش برسانم. هنوز 
چند دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که مردی تماس 
گرفت و با پرسیدن نشانی منزلم گفت همسرم برای 
دیدن طالها می آید اگر انتخاب کرد من با قیمت 
مناسبی آن ها را می خرم! من هم خوشحال شدم 
و منتظر ماندم. چند ساعت بعد زن جوانی آمد و 
طالها را پسندید. او سپس با این بهانه که تلفن همراه 
ندارد از تلفن من با همسرش تماس گرفت که طالها 
را انتخاب کرده است. همسر او نیز شماره حساب 
بانکی مرا گرفت و چند دقیقه بعد رسید واریز وجه 
را با واتس اپ برایم فرستاد ولی چون پیامک واریز 

وجه برایم نیامد مدعی شد که از سیستم پایا استفاده 
می کند به همین دلیل پیامک بانک دیرتر می آید. 
من هم پذیرفتم و طالها را به آن زن جوان دادم ولی 
روز بعد وقتی به بانک رفتم تازه فهمیدم که طعمه 
کالهبرداران شده ام و آن ها برای ربودن طالهایم 

از نرم افزارهای رسید جعلی استفاده کرده اند و ...

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با افزایش 
این شکایت ها، این بار پرونده سرقت های سریالی 
طال، به طور ویژه در دادســرای فضای مجازی و زیر 
نظر قاضی »محسن واحدیان عظیمی« رسیدگی 
شد. مقام قضایی که شگردها و ترفندهای استفاده 
از این گونه نرم افزارها را مورد کنکاش های علمی 
و تخصصی قــرار داده بود به محض مطالعه اولین 
سطور اوراق این پرونده حساس، بی درنگ دستورات 
ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری کالهبرداران 
صادر کرد تا هر چه سریع تر زهر مارهای چنبرزده 
در این سایت کشیده شود. از سوی دیگر نیز با تدابیر 
سرهنگ حسین دهقان پور که با حساسیت خاصی 
ماجرای کالهبرداری های مذکور را پیگیری می کرد، 
این پرونده برای ردیابی های اطالعاتی در اختیار 
گروه ورزیده ای از نیروهای اداره عملیات ویژه پلیس 
مشهد قرار گرفت تا عملیات دستگیری به صورت 

تخصصی ادامه یابد.
به گزارش خراسان، طولی نکشید که چند گروه زبده 
از نیروهای اطالعاتی و عملیاتی پلیس با فرماندهی 
مستقیم سرگرد جواد بیگی )رئیس اداره عملیات 

ویژه مشهد( وارد عمل شدند و به تحقیق در این باره 
پرداختند. آنان پس از چند روز رصدهای میدانی و 
اطالعاتی به سرنخ هایی رسیدند که زوج جوان در 
حال عزیمت به شمال کشور هستند اما هنوز عملیات 
دستگیری به جاده های کشور نکشیده بود که منابع 
و مخبران خبر دادند زوج جوان به دلیل نقص فنی 
خودرو در حال بازگشت به مشهد هستند بنابراین 
نیروهای عملیات ویژه، آنان را زیر چتر اطالعاتی 
گرفتند و به مخفیگاه آنان در خیابان رسالت دست 
یافتند. این گونه بود که عملیات دستگیری با صدور 
دســتــورات ویــژه قاضی »واحــدیــان عظیمی« وارد 
مرحله جدیدی شد و نیروهای انتظامی در یک 
عملیات ضربتی زوج جوان را در یک منزل مسکونی 
به دام انداختند و به مقر انتظامی هدایت کردند. 
فرمانده انتظامی مشهد با تایید این خبر به خراسان 
گفت: در حالی که بازجویی های تخصصی از این 
زوج ادامه دارد تاکنون حدود 1۰ تن از شاکیان با 
مراجعه به پلیس عملیات ویژه مشهد واقع در اطراف 
میدان راهنمایی مشهد، آنان را شناسایی کرده اند. 
سرهنگ حسین دهقان پور تصریح کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان، مقداری شیشه نیز کشف شد 
اما بررسی ها برای شگردهای دیگر متهمان ۲9 و 
۲۷ ساله در ارتکاب جرم آغاز شده است. مقام ارشد 
انتظامی مشهد با قدردانی از حمایت ها و دستورات 
ویژه مقامات قضایی  تصریح کرد: با دستور قاضی 
»واحدیان عظیمی« )دادیار شعبه ۷۷5 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد( تصویر بدون پوشش این 
زوج متهم به کالهبرداری در روزنامه خراسان منتشر 
می شود تا چنان چه شهروندان دیگری با این ترفند 
طعمه کالهبرداری شده اند برای اعالم شکایت و 
شناسایی متهمان با پلیس 11۰ تماس بگیرند یا به 
اداره عملیات ویژه مشهد مراجعه کنند. سرهنگ 
»دهقان پور« همچنین به افرادی که چنین جرایمی 
را در سر می پرورانند هشدار داد پلیس فضای مجازی 
را زیر ذره بین رصدهای اطالعاتی قرار داده است و 
مجرمان نمی توانند از چنگ قانون بگریزند بنابراین 
تا هنوز دیر نشده است مسیر درست زندگی را در پیش 
بگیرند و به این گونه جرایم حتی فکر هم نکنند چرا که 

مجازات های سنگینی  درانتظار آن ها ست. 

تیرابران خیاابین شوهر توسط همرس! 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه 
از دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد که به دنبال 

به سمت همسر خود  اختالفات خانوادگی 
ــرده است.  شلیک و او را به شــدت مجروح ک
سرهنگ »محمدرضا آمویی« در گفت و گو با 
ایرنا افــزود: پس از وقوع یک فقره تیراندازی 
جنب بولوار سی متری دوم مقابل شورای حل 
اختالف کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی ادامــه داد: پس از 
حضور ماموران در محل مشخص شد تیراندازی 
از سوی یک زن با اسلحه کلت   به سمت همسرش 
در پی اختالفات خانوادگی اتفاق افتاده و وی 
شش گلوله به سمت وی که در خــودرو بوده، 
شلیک کرده است.وی  گفت: یکی از گلوله های 
شلیک شده به پشت گردن همسر فرد تیرانداز 
اصابت و به شدت او را زخمی و روانه بیمارستان 
کرده است.آمویی افزود: ماموران کالنتری ۲۲ 
بهمن نیز که به سرعت در محل تیراندازی حاضر 
شده بودند اقدام به دستگیری عامل تیراندازی 
کردند. او با بیان این که عامل این تیراندازی 
که باعث رعب و وحشت مردم هم شده بود، در 

اختیار پلیس قرار دارد، اظهار کرد: تحقیقات تکمیلی برای 
مشخص شدن علت اصلی این تیراندازی ادامه دارد.

تصویر بدون پوشش متهمان با دستور مقام قضایی درج شده است./ عکس : خراسان

پلیس ، زهر »   مارهای   طالیی «   را کشید 
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رشد همزمان قیمت ها در بازار 
ارز، طال و خودرو

اقتصاد نیوز- نرخ دالر که بعدازظهر چهارشنبه 
گذشته در حدود 25 هزار و 290 تومان تعیین 
شده بود، دیروز به بیش از 25 هزار و 700 تومان 
رسید. به نظر می رسد احتمااًل برخی خبرهای 
سیاسی منفی موجب این رشد قیمت شده است. 
به گزارش خراسان، در این حال و در شرایطی که 
قیمت طالی جهانی رشد نسبی یافت، قیمت طال 
و سکه با افزایش روبه رو شد. بر این اساس، هر گرم 
طال با حدود 12 هزار و 900 تومان افزایش به یک 
میلیون و 108 هزار تومان رسید. هر قطعه سکه نیز 
با حدود 198 هزار تومان رشد حدود 11 میلیون 
و 380 هزار تومان قیمت خورد. به موازات دالر و 
طال، بازار خودرو نیز روز گذشته شاهد رشد قیمت 

ها نسبت به یکی دو هفته اخیر بود.

اعالم تعرفه برق برای بسیار 
پرمصرف ها

تسنیم- مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق اظهار کرد: از آن دسته از مشترکانی 
که  بیش از دو برابر الگو یعنی 600 کیلو وات 
ساعت در ماه مصرف دارند میزان برق مازادی را 
که مصرف می کنند، به طور متوسط با نرخ خرید 
برق از نیروگاه های تجدید پذیر محاسبه می شود، 
یعنی بهای برق این مشترکان به ازای هر کیلو 

وات ساعت 800 تومان است. 

بر سر سامانه مسکن چه آمده است؟

مهر- اسالمی، وزیر راه درباره سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن که به طور موقت از دسترس خارج 
شــده اســت، تصریح کــرد: ایــن سامانه در حال 
بازیابی مجدد و نوسازی است؛ آن هایی که ثبت 
نام کرده اند، اطالعاتشان موجود است و کسی 

مشکل ثبت نام مجدد نخواهد داشت.

بالتکلیفی هزاران خودروی 
وارداتی در پایان دولت

ایسنا-تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی 
مانده  است اما بعد از سال ها هنوز تکلیف حدود 
2250 خودروی باقی مانده در گمرک مشخص 
نیست، هر چند که رایزنی ها در این خصوص 
همچنان ادامه  دارد و به تازگی نیز وزارت کشور با 
ارائه پیشنهادهایی از رئیس جمهور خواسته است 
تا در این  باره بررسی هایی صورت  گیرد و وضعیت 

را روشن کند.

بازار خبر

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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 جهش بورس
 بر بال سهام دالری 

جهش ۳۵ هزار واحدی شاخص کل 
بورس و ثبت باالترین رکورد شاخص 

از دی ۹۹ تا کنون
بازار سرمایه اولین روز هفته را همزمان با تحرک 
ــال، سبزپوش پشت سر  ــای ارز و ط ــازاره در ب
گــذاشــت. ایجاد صف خریدهای گسترده در 
سهم های دالری بازار مهم ترین علت رشد 35 
ــدی شاخص کل بــورس در معامالت  هــزار واح

دیروز بود.
به گزارش خراسان، شاخص کل بورس با رشد 
35 هــزار واحــدی معادل 2.6 درصــد به سطح 
یک میلیون و 351 هزار واحد رسید که بیشترین 

مقدار از دی ماه 1399 تاکنون است.
گفتنی است شاخص کل طی دو ماه اخیر )از 
اوایــل خــرداد تا انتهای هفته قبل( بیش از 20 
درصد رشد کرده بود. موضوعی که از سوی برخی 
به ورود بازار به فاز گاوی )رشد سریع( تعبیر شده 
بود. طی این مدت ورود پول حقیقی و حمایت 

حقوقی ها از بازار نیز مشهود بود.

اثر افزایشی نرخ ارز بر بازار	 
در معامالت دیروز دو گروه فلزی و پتروشیمی 
حجم قــابــل توجهی از مــعــامــالت را بــه خود 
اختصاص  دادند و با رشد قیمت و ایجاد صف های 
خرید در نمادهای این دو گروه، شاخص کل هم 
به نحو معناداری جهش کرد. این در حالی است 
که دو گروه خــودرو و بانک عمدتا درجا زدند و 
حتی عقبگرد هم داشتند. اخبار منتشر شده 
در خصوص مذاکرات احیای برجام در انتهای 
هفته گذشته، یکی از مهم ترین علل موثر بر بازار 
سرمایه و بازار ارز در معامالت ابتدای هفته جاری 
بوده است. دیروز نرخ ارز که مدتی در محدوده 
ــزار تومان تثبیت شــده بــود تا محدوده  25 ه
26 هــزار تومان جهش و همین موضوع روند 
صعودی بازار سرمایه را که از قبل وجود داشت، 

تقویت کرد.
ــم وزن و شــاخــص کل  ــل ه الــبــتــه شــاخــص ک
»فــرابــورس« به رشــد حــدود یک درصــد بسنده 
کردند. موضوعی که نشان می دهد رشد روز 
شنبه عمدتا بر پایه سهم های بزرگ صادرات 
محور رخ داده است و سهم های کوچک تر نقش 
زیــادی در این رشد نداشتند. نکته جالب این 
که با وجــود افت تعداد سهم های صف فروش 
به 10 درصد کل شرکت های فعال در بورس 
و فرابورس، این عدد در بازار پایه همچنان در 
محدوده 50 درصد است. موضوعی که نشان 
ــای  ــذاران، حتی در روزه می دهــد سرمایه گـ
جهش، سراغ سهم های ضعیف و غیربنیادین 

بازار نمی روند.

گزارش خبری

قطعی برق در این تابستان، کابوس 
بسیاری از خانوارها شد. کمبود آب در 
برخی مناطق و احتمال افت استخراج 
ــای آیــنــده از پــارس  ــال ه ــاز طــی س گ
جنوبی نشان می دهد که تامین انرژی 
به عنوان یکی از مهم ترین الزامات 
توسعه، با چالش جدی مواجه است، 
ــا راهــکــار چیست؟ برخی خیلی  ام
راحت از افزایش قیمت انــواع حامل 
های انــرژی سخن می گویند، بدون 
توجه به این که آخرین افزایش قیمت 
در این زمینه در آبان 98 چه تبعاتی به 
دنبال داشت، اما در سوی دیگر ماجرا 
نمی تــوان بی تفاوت نشست و روند 
فزاینده مصرف و هدررفت انــرژی را 
دید و درباره آینده ای که دچار کمبود 

انرژی می شویم، بی تفاوت  بود.

یارانه پنهان چیست؟	 
ابتدا الزم است تعریفی از یارانه پنهان 
داشته باشیم و سپس آماری را در این 
زمینه یادآور شویم. یارانه پنهان انرژی 
عبارت است از مابه التفاوت ارزش 
نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور 
بر اساس قیمت های بین المللی یا 
منطقه ای و وجوهی که از مصرف 
کنندگان دریافت می شــود. برخی 
معتقدند که این فرض مبتنی بر این 
است که بتوان کل حامل های انرژی 
را در خارج فروخت که شدنی نیست 
ولی در هر صورت مبنایی برای مقایسه 
و بررسی قیمت است و تفاوت زیاد 
قیمت در داخــل و خــارج در اقالمی 
نظیر بنزین و گازوئیل منجر به قاچاق 
گسترده می شود و در مواردی دیگر 
نظیر برق و گاز امکان سرمایه گذاری 
کند  مــی  سلب  را  خصوصی  بخش 
چرا که هزینه های بخش خصوصی 
معموال متناسب با افزایش نرخ ارز 
اضافه می شود اما قیمت حامل های 

انرژی معموال ثابت می ماند. 

آمارهای نجومی از مصرف انرژی 	 
و یارانه پنهان

مهم ترین شاخصی که نشان می دهد 

ــر از  ــاالت مــصــرف انـــرژی در ایـــران ب
ــت، شاخص  اســتــانــدارد جهانی اس
»شدت انــرژی« است. شدت انرژی، 
مقدار انرژی است که برای یک واحد 
می  مصرف  داخلی  ناخالص  تولید 
شود. شدت مصرف انــرژی در ایران 
سه برابر باالتر از متوسط شدت انرژی 
در دنیاست. بر اساس گزارش سازمان 
ملی بهره وری ایران، شاخص شدت 
انرژی جهان در سال 2015 معادل 
کشورهای  ــت.  اسـ ــوده  بـ  0.149
انگلستان، آلمان، ژاپــن و ترکیه به 
ترتیب با 0.08، 0.1، 0.11 و 0.11 
کمترین شدت انرژی و روسیه، ایران 
و چین به ترتیب با 0.34، 0.22 و 
0.19 بیشترین شدت انــرژی را در 
سال 2015 داشته اند. گزارش سال 
1397 مرکز پژوهش های مجلس با 
عنوان »یارانه پنهان و مالحظات آن« 
نشان می دهد که براساس اطالعات 
ســال 95، با فــرض قیمت نفت 55 
دالر و تبدیل هر واحد انرژی به نفت، 
کل تولید انرژی کشور )شامل نفت، 
گاز، فراورده های نفتی و برق( 188 
میلیارد دالر در سال است که پس از 
هدررفت در جریان تولید در نهایت 
ــرژی  مــعــادل 113 میلیارد دالر ان
ــرای مــصــرف عــرضــه مــی شــود که  بـ
پس از هدررفت در جریان توزیع و 
انتقال، معادل 74 میلیارد دالر در 
داخل مصرف می شود. بر اساس این 
گزارش، با کسر قیمت های جهانی از 
قیمت داخلی، حجم یارانه پنهان به 
49 میلیارد دالر می رسد که با توجه 
به قیمت روز دالر، معادل 1225 هزار 
میلیارد تومان است و سرانه آن به ازای 
هر نفر در سال 14.5 میلیون تومان 
ــود. نکته جالب توجه این  خواهد ب
است که در وضعیت فعلی هر فردی 
که مصرف بیشتری داشته باشد از این 
یارانه بیشتر بهره مند می شود، بر این 
ــاس، دهــک دهــم )پردرآمدترین  اس
ــر دهــک اول )کم  ــراب ــه ب ــک( س دهـ
درآمدترین دهــک( از یارانه انــرژی 

بهره مند می شود. 

بازی مار و پله ارز و یارانه انرژی	 
ــح اســت که در محاسبه یارانه  واض
انرژی، نرخ ارز متغیر اصلی است. به 
عنوان مثال اگر قیمت یک لیتر بنزین 
فوب خلیج فارس 50 سنت باشد با 
قیمت دالر 25 هزار تومان، 12 هزار 
و 500 تومان می شود. به این ترتیب 
در شرایطی که به فــرض، دالر 10 
هزار تومان بوده، قیمت بنزین فوب 
خلیج فارس لیتری شش هزار تومان 
بوده است. این اتفاق دقیقا پس از 
هدفمندی یارانه ها مشهود بود. در 
اواخــر سال 89 که گام نخست این 
طرح برداشته شد، بخش زیــادی از 
یارانه پنهان انــرژی نقدی شد و در 
اختیار مردم قرار گرفت اما با جهش 
ارزی از اواخر سال 90 و به ویژه سال 
91 و سه برابر شدن نرخ ارز، دوباره 
به خانه قبل برگشتیم. شبیه بازی 
مار و پله که با اصالح قیمت انرژی از 
پله باال می رویم و با افزایش نرخ ارز از 
مار نیش می خوریم و پایین می رویم!

چه باید کرد؟	 
شاید در نگاه اول خیلی ساده بتوان 
به افــزایــش نــرخ انــرژی و پرداخت 
نقدی بخشی از این یارانه به مردم 
توصیه کرد اما این مقوله نیز مانند 
عشق است که به گفته حافظ اگرچه 
آســان به نظر می رسد »ولــی افتاد 
مشکل ها«! با فرض این که بتوان 
ــت نــقــدی، قـــدرت خرید  ــرداخ بــا پ
خــانــوارهــای ضعیف و متوسط را 
در برابر آزاد ســازی قیمت انــرژی 
ــرد، بحث ایــن اســت که  حفاظت ک
های  فعالیت  از  وسیعی  طیف  بــا 
صنعتی و کــشــاورزی چه می شود 
ــاس گــــزارش مرکز  ــ ــرد؟ بــر اس ــ ک
پژوهش هــای مجلس، سه چهارم 
یارانه انرژی به غیر خانوار اختصاص 
ــرژی ارزان مهم  دارد  و در واقــع ان
ترین روش حمایت دولت از تولید در 
ایران است. در این میان حذف این 
یارانه حداقل در کوتاه مدت شوک 
سنگینی بر بخش تولید است و با 

افزایش هزینه ها به ویژه در تولیدات 
انرژی بر، باعث افزایش قیمت تمام 
شده و تورم می شود. از جهت مصرف 
کننده نیز فـــارغ از تـــورم روانـــی، 
اتفاقات آبان 98، خاطره تلخی را از 
اصالح قیمت انرژی به جا گذاشت. 
جایی که بدون اقناع افکار عمومی و 
با بدترین روش، قیمت بنزین ناگهان 
افزایش یافت و رئیس جمهور بعد از 
آن اعالم کرد که خودش هم صبح 
جمعه از افزایش قیمت بنزین مطلع 
شده است! همچنین اگرچه بتوان 
ــت نــقــدی، قـــدرت خرید  ــرداخ بــا پ
بیشتر خانوارها را جبران کرد ولی 
برخی اشخاص در هر صورت متضرر 
می شوند. به عنوان مثال افرادی که 
به طور غیررسمی اقــدام به انتقال 
محصوالت خود به مراکز خرید می 
کنند و در قالب بخش حمل و نقل 
دسته بندی نمی شوند، نمی توانند 
از سهمیه بیشتر بنزین استفاده کنند 
و متضرر می شوند. به این ترتیب 
اصالح قیمت انرژی در دنیای واقعی 
به آسانی روشی که برخی افراد روی 

کاغذ انجام می دهند، نیست.

روش های اصالح قیمت ها	 
در هر صورت برای اصالح توزیع یارانه 

چند نکته مهم را باید مدنظر قرار داد:
1- در شرایط فعلی با وجــود تورم 
ــم، هر  سنگینی که در آن قــرار داری
ــالح قیمت بــایــد پــس از  گــونــه اصـ
کاهش تورم و ثبات نسبی در اقتصاد 

صورت گیرد.
2- فرهنگ ســازی و اقناع جامعه 
نسبت به این که بخش عمده جامعه 
به ویژه افــراد کم مصرف در فرایند 
اصالح قیمت انرژی برنده می شوند 
و قدرت خریدشان حفظ می شود، 

ضروری است.
ــاالی یارانه  3- بــا توجه بــه سهم ب
ــرژی در بــخــش هـــای صنعت و  ــ ان
ــالح قیمت در این  کــشــاورزی، اص
ــار آن باید با  بخش هــا و جــبــران آث

وسواس انجام شود.

مسیر سخت رئیسی برای سامان دهی یارانه پنهان 49 میلیارد دالری 
اصالح قیمت انرژی و نحوه توزیع نقدی یا غیر نقدی یارانه پنهان 1225 هزار میلیاردی، با توجه به برخی تجارب تلخ قبلی چگونه 

ممکن است و دولت سیزدهم را با چه چالش هایی مواجه می کند؟ 

 شاخص

بازگشت قیمت مسکن به کانال 
۳0 میلیون تومان پس از ۴ ماه 

تــازه ترین داده های بانک مرکزی از بازار 
ــد کــه در تیر  مسکن تــهــران نــشــان مــی ده
امسال، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده به بیش از 30 
میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب، 
با گذشت  چهار ماه از اسفند سال گذشته، 
مسکن مجدد وارد ایــن کانال قیمت شد. 
داده های مذکور همچنین نشان می دهد که 
قیمت مسکن در تیر امسال نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 و 43.7 
درصد رشد دارد. تعداد معامالت مسکن نیز 
در تیر امسال بیش از پنج هــزار و 70 فقره 
بوده که اگرچه نسبت به ماه قبل تقریبًا ثابت 
است اما نسبت به تیر سال گذشته حدود 70 

درصد عقبگرد کرده است. 

افتتاح اولین صندوق قرض الحسنه اشتغال کشور با مشارکت بانک تجارت 
 با مشارکت بانک تجارت، صندوق قرض الحسنه 
توسعه اشتغال برکت توسط ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام )ره( در مراسمی با حضور مخبر 
رئیس این ستاد، دولت آبادی مدیر عامل بانک 
تجارت و حیدری مدیر عامل ایــن صندوق در 
آستانه عید سعید غدیر خم  افتتاح شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، حیدری مدیر عامل 
صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال برکت در 
ابتدای مراسم گزارشی از چگونگی ایجاد این 
صندوق را ارائه کرد و با قدردانی از همکاری و 
تعامل مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیر 
عامل بانک تجارت برای راه اندازی این صندوق 
گفت: وجود بسترهای مناسب بانکداری دیجیتال 
در بانک تجارت سبب شد که همزمان با پیگیری 
دریافت مجوز صندوق از بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار، به صورت موازی هماهنگی الزم را 
با بانک تجارت برای ایجاد بسترهای الزم داشته 
باشیم تا متقاضیان دریافت تسهیالت صندوق 
بتوانند از این طریق و بدون نیاز به حضور فیزیکی 
در شعبه مراحل افتتاح حساب، احــراز هویت، 
تخصیص امضای دیجیتال و در نهایت دریافت 
تسهیالت را به صــورت الکترونیک و دیجیتال 
انجام دهند.در ادامه دولت آبادی ،مدیر عامل 
بانک تجارت به ابعاد گسترده فعالیت این صندوق 
اشاره کرد و افزود: بانک تجارت افتخار دارد که 

با برخورداری از 1700 شعبه و باجه در سراسر 
کشور و با نگاه عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و با امضای تفاهم نامه با صندوق قرض الحسنه 
توسعه اشتغال برکت، گامی بلند را برای ادای 
دین به قشرهای آسیب پذیر و اعطای تسهیالت 
در سریع ترین زمان به افراد معرفی شده از سوی 
صندوق بردارد.وی افزود: به موجب تفاهم نامه 
منعقد شده بانک با صندوق آمادگی داریم عالوه بر 
اعطای تسهیالت خدمات دیگری همچون صدور 
ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی را برای 
معرفی شدگان از سوی صندوق انجام   دهیم و 
خدمات بیمه ای، کارگزاری و تامین سرمایه را نیز 
از طریق شرکت های هلدینگ مالی بانک ارائه 

کنیم.مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( نیز با اشاره به این که طرح و ایده اجرایی 
تاسیس صندوق از دو سال پیش در بنیاد برکت 
شکل گرفت، تصریح کرد: قرض الحسنه، نماد 
بانکداری اسالمی است و امیدواریم با افتتاح 
صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال برکت، 
مردم بیش از همیشه طعم دریافت تسهیالت قرض 
الحسنه را احساس کنند. افتتاح این صندوق 
در آینده منشأ یک تحول خواهد شد و به زودی 
برکات آن را در بحث ایجاد اشتغال و حمایت از 
شرکت های دانــش بنیان شاهد خواهیم بود.

وی بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در 
کشور را از طریق بنگاه های اقتصادی خرد ذکر 

کــرد و افــزود: ایجاد 500 هــزار فرصت شغلی 
در هر سال از طریق این صندوق در برنامه قرار 
دارد.در پایان این مراسم، تفاهم نامه همکاری 
بانک تجارت با صندوق توسعه و اشتغال برکت به 
امضای دولت آبادی، مدیر عامل بانک و حیدری، 
مدیر عامل این صندوق رسید.به موجب این تفاهم 
نامه، بانک تجارت درخصوص افتتاح حساب و 
پرداخت تسهیالت به معرفی شدگان صندوق 
از طریق بسترهای کامال دیجیتال اقدام خواهد 
کرد. پذیرش انواع تعهدات در چارچوب قوانین و 
مقررات بانک مرکزی و ارائه انواع خدمات بانکی 
الکترونیک به معرفی شدگان صندوق، از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه است.
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تازه های مطبوعات

کیهان - این روزنامه نوشت: سامان دهى فضای  •
مجازی، فى نفسه »بد« نیست و این موضوع بحثى 
نیست که مختص کشورهای خاصى مثل ایران 
باشد. در همه کشورهای دنیا فضای مجازی 
و  دارد  قوانینى  بیرونى،  و  واقعى  فضای  مثل 
»رهاشدگى« آن مى تواند فضایى بــرای جوالن 
متخلفان و جنایتکاران و حتى تروریست های 

تکفیری ایجاد کند.
ایران - ربیعى سخنگوی دولت در این روزنامه  •

نوشت: حاال که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم 
مى نویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده 
با مصائب طبیعى و غیرطبیعى، خارجى و داخلى که 
ما داشتیم، مواجه نشود؛ سکوتش به بى حرفى تعبیر 
نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به 
خیانت و ناتوانى متهم نشود؛ گوش ها قبل از رسیدن 
صدای دولت، پر از پیش داوری و اتهام نشود و آن چه 

انجام مى شود چیز دیگری نشان داده نشود.
همشهری - نیما نامداری عضو هیئت مدیره  •

نظام صنفى رایانه ای به این روزنامه گفت: تدوین 
کنندگان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی 
مى گویند تا زمانى که جایگزین مناسب داخلى 
برای این سرویس ها نباشد، فیلتر نخواهند شد. 
برای سال1400 چیزی حدود هزارمیلیارد تومان 
بودجه برای سرویس های داخلى درنظر گرفته 
مى شود. این یعنى یک رانت هزار میلیارد تومانى در 
اختیار تعدادی مدیر دولتى قرار مى گیرد که به اسم 

حمایت از سرویس های داخلى آن را هدر بدهند.
وطن امــروز - این روزنامه در گزارشى بااشاره  •

به کم توجهى دولــت به افزایش مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون و با تیتر »بى تدبیری تا آخرین نفس!« 
نوشته است: »10 گروه شغلى همراه با گروه های 
هدف سنى در حالى قرار است از امروز به صورت 
گسترده واکسینه شوند که هنوز مراکز و جایگاه های 
مشخصى بــرای واکسیناسیون این افــراد در نظر 
گرفته نشده است ؛ این موضوع مى تواند زنگ خطری 
برای شیوع گسترده تر ویروس کرونا در کشور به دلیل 

ازدحام و سردرگمى مردم باشد.«
صبح نو- مدیرمسئول ایــن روزنــامــه نوشت:  •

تقریبا اکثر جامعه اتفاق نظر دارند که ممنوعیت 
در گذشته و فیلتر در ایام حاضر راه حل نیست بلکه 
پاک کردن صورت مسئله است یا حتى خودش 

بخشى از مشکل است.

هیئت  • رئیس  توکلى،  احمد  نوشت:  تابناک 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به رئیسى 
نوشت: انتخاب معاون اولى اقتصاددان که از نظر 
علمى صاحب نظر و مسلط به مسائل کشور و از 
نظر شخصیتى فروتن، پاک دســت، فسادستیز، 
دغدغه مند، مــردم گــرا و از اشرافیت بــری باشد، 
نخستین و فوری ترین اقدام شماست. وجود چنین 
شخصیتى در کنار جناب عالى، مدیریت بر کابینه را 
متقن تر و علمى تر مى سازد. در رفع اختالف نظر های 
طبیعى بین وزیران، به ویژه در تدبیر امور اقتصادی، 
تأثیر بسزا دارد. تقدم انتصاب معاون اول، شما را 
حداقل در انتخاب تیم اقتصادی، از مشاوری امین و 

بصیر بهره مند مى سازد.
ــران نوشت: حسینى پویا، دادستان  • عصر ای

عمومى و انقالب اهواز گفت: معاون برنامه ریزی 
شرکت آبفا، مجری پــروژه، پیمانکار، ذی حساب 
شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت 
تحت تعقیب قضایى قــرار گرفته و با قــرار تامین 
مناسب بازداشت شده اند. همچنین پرونده ای در 
خصوص قراردادهای خرید تجهیزات سخت افزاری و 
نرم افزاری در شرکت آبفای خوزستان و نیز مشکالت 
سیستم هدایت و کنترل آب های سطحى فاضالب 
استان و دخیل بودن برخى کارکنان فعلى و سابق آن 
اداره در جریان موضوع و تبانى با برخى پیمانکاران 

تشکیل شد.
جهان نیوز مدعی شد: تاکنون آقای رئیسى  •

با هیچ شخصى به صورت مستقیم برای حضور در 
کابینه سخن نگفته است و تنها گفته مى شود برای 
مسئولیت معاون اولى فقط با محمد مخبر، رئیس 
فعلى ستاد اجرایى فرمان امام)ره( به صورت مستقیم 
طرح موضوع کرده است. به نظر مى رسد که آقای 
رئیسى بــرای تشکیل کابینه، طى شــدن فرایند 
کارشناسى و خرد جمعى را به منظور شناسایى 
گزینه های مطلوب تشکیل دولت سیزدهم ضروری 
مى داند و سپس مى خواهد تصمیم نهایى خود را 

اعالم کند.
تابناک نوشت: سفیر جمهوری اسالمى ایران در  •

سوئد با اشاره به ضرب و شتم یکى از ایرانیان توسط 
ماموران بازداشتگاه سوئد تصریح کرد: بى حرمتى 
و تعدی به حقوق اتباع کشورم را تحمل نخواهم کرد 
و موضوع را تا شناسایى و مجازات خاطیان پیگیری 
مى کنم. »احمد معصومى فر« با بیان این که برای 
اطمینان از سالمتى وی درخواست مالقات فوری 
ــزود:   موضوع را تا شناسایى و مجازات  ــردم، اف ک

خاطیان پیگیری مى کنم.
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چهره

واکنش ها به اظهارات سردار نقدی 
درباره منتقدان فضای مجازی 

پرویز امینی: نتایج مواضع سردار نقدی را به 
آتش کشیدن سرمایه اجتماعی کشور و تولید 

و بازتولید تعارض های اجتماعی می دانم  

سردار محمدرضا نقدی در یادداشتى در صفحه 
شخصى خود در روبیکا، به مسدود شدن صفحه 
نشان  واکنش  قضا  دستگاه  رئیس  اینستاگرام 
داده بود. به گــزارش فــارس، او در بخشى از متن 
خود خطاب به نمایندگان مجلس  نوشته بود: »به 
این وضعیت خفت بار پایان دهید. شما به عنوان 
نماینده مردم قسم خورده اید که پاسدار استقالل 
کشور باشید. یک روز ادامه این وضعیت ننگین در 
فضای مجازی قابل تحمل نیست این ننگ کمتر 
از کاپیتوالسیون نیست نگذارید نام ما هم در تاریخ  
مثل پذیرندگان کاپیتوالسیون یاد شود. شما که از 
ارتش بعث و ارتش آمریکا نترسیدید و جلوی آن ها 
ایستادید، از یک مشت منافق کامنت گذار که در 
سالن های هدایت جنگ روانى در فضای مجازی 
در ریاض و آلبانى و دبى و لس آنجلس نشسته اند 
و با شیفت های شبانه روزی  که با پول های نفتى 
عربستان! اسرائیل و سازمان سیا با انبوه پیام ها، 
خود را جای افکار عمومى ایران جا زده اند، نترسید. 
مردم باشما هستند، مردم استقالل و عزت شان را 
مى خواهند. نترسید، از شرف این ملت دفاع کنید به 
حاکمیت بیگانگان بر مدیریت فضای مجازی ایران 
پایان دهید. پیشتر نمایندگان مجلس با بررسى 
طرح »حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی« 
طبق اصل 85 قانون اساسى موافقت کرده بودند، 
این طرح برای تدوین نهایى و اصالحات احتمالى 
به کمیسیونى ویژه ارجاع شده بود اما این اظهارات 
سردار نقدی با واکنش های متعدد به ویژه از سوی 
فعاالن اصولگرا مواجه شد. برای مثال، پرویز امینى 
تحلیل گر سیاسى اصولگرا به تندی از سردار نقدی 
انتقاد کرد. او در توئیتى به تندی نوشت: »سردار 
نقدی! مسائل حکمرانى خصوصا مسئله پیچیده 
فضای مجازی با رگ گردن کلفت کردن حل نمى 
شــود... .« او سپس در متنى افــزود: سردار نقدی 
به تازگى متنى دربــاره فضای مجازی نوشته اند. 
بنده دعــاوی و استدالل های ایشان را عوامانه و 
نتایج مواضع این چنینى را به آتش کشیدن سرمایه 
اجتماعى کشور و تولید و بازتولید تعارض های 
اجتماعى مى دانم و آمادگى دارم در یک برنامه 
زنده در پیشگاه افکار عمومى و با هدف روشنگری 
و جلوگیری از توسعه این روند ضد اجتماعى، با 
ایشان دربــاره نوشته مذکور، مناظره علنى کنم. 
امیدوارم سطحى از شجاعت در صداوسیما برای 
ورود به چنین موضوعات مبتالبه جامعه و تأثیرگذار 
در زندگى حال و آینده آن ها وجود داشته باشد. 
یک خبرنگار اصولگرا نیز نوشت: سردار نقدی به 
منتقدان طرح صیانت گفته یک مشت کامنت گذار 
منافق! اینا مردم غیر همفکر رو از خودشون دور 
کردن، کم کم دارن ما رو که همفکر خودشونیم هم 
از خودشون دور مى کنن. محسن عبداللهى استاد 
دانشگاه نیز در واکنش به اظهارات سردار نقدی 
توئیت کــرد: این گفته درســت نیست. مــردم حق 
دارند از مجرای اعمال اصل مشارکت، نظرات خود 
را درباره طرح ها و لوایح  در دستور کار مجلس به هر 
شکلى ابراز کنند. منافق نامیدن مردمى که ناامیدانه 
به دنبال مشارکت در قانون گذاری هستند، ممانعت 
از اعمال حق و تفرقه افکنانه است. مجید رفیعى 
روزنامه نگار اصولگرا نیز نوشت:  ای کاش سردار 
نقدی بى ادبى و توهینى را که به منتقدان طرح 
صیانت داشتند، جبران کنند. ...محمد صدوقى 
فعال رسانه ای اصولگرا نیز در توئیتى نوشت: سردار 
سلیمانى مخالف و منتقد خود را فرزندش خطاب 
مى کرد و سردار نقدی مخالف یک طرح مجلس 
را منافق خطاب مى کند! عالقه قلبى مردم ایران 
به شهید سلیمانى نتیجه تفاوت او با سردار نقدی 
و امثالهم است. در عین حال مهدی قاسم زاده از 
فعاالن فضای مجازی نوشت: نه احمدی نژاد در 
سال 88 تمام معترضان را خس و خاشاک خواند 
و نه سردار نقدی امروز تمام منتقدان طرح صیانت 
را منافق خوانده؛ اما به نظر مى رسد جماعتى که 
یک بار با دروغ دیوارکشى در پیاده روها رای جمع 
کردند و در سال 88 نیز با دروغ هایشان بر آتش 
فتنه دمیدند، امروز هدفشان از یک سو پوشاندن 
عملکرد مهلک و فاجعه بار دولت متبوع شان )با 
ایجاد هیاهو( است و از سوی دیگر نفى ضرورت 
سر و سامان گرفتن این فضای رها )تا باز هم از این 
ول بودن فضای مجازی به بهترین نحو استفاده 

کنند(؛ البته همچنان در 
لــــزوم اقـــنـــاع جامعه 
از ســـوی طـــراحـــان، 

شنیدن انتقادات و 
ــع مشکالت  رف

ــرح  ــ ایـــــــن ط
هــیــچ شکى 

نیست!

رژیم صهیونیستى بالفاصله پس از 
هدف قرار گرفتن یک کشتى تجاری 
200 کیلومتری سواحل  خود در 
عمان و کشته شــدن دو خدمه آن 
در روز جمعه، ایران را مسئول این 
حمله دانست. به گزارش خبرگزاری 
ــن فــضــاســازی در  ــدا وســیــمــا، ای ص
حالى اســت کــه تــهــران مسئولیت 
این حمله را به عهده نگرفته است 
اما  شبکه العالم به نقل از منابعى 
ــزارش داد که  در محور مقاومت گ
ایــن حمله در پاسخ به حمله اخیر 
ــاه  ــرودگ ف ــه  ب ــم صهیونیستى  رژیـ
که  سوریه  قصیر  منطقه  در  ضبعه 
شــهــادت دو نــیــروی مقاومت را به 
دنبال داشت، صورت گرفته است. 
اعتراف  بارها  صهیونیستى  رژیــم 
کرده که به مواضع محور مقاومت در 
خاک سوریه حمله کرده و در طول 
یک ماه گذشته هم بارها از حمالت 
موشکى این رژیم به سوریه گزارش 
ــده اســـت. تجاوز  هــایــى منتشر ش
صهیونیستى  رژیــم  هــوایــى  مکرر 
ــاک ســوریــه بــه تــازگــى خشم  بــه خ
به  اســت  برانگیخته  نیز  را  روسیه 
 طوری که مسکو با تجهیز دمشق به 

بیشتر  موشکى،  ضد  های  سامانه 
حمالت اخیر این رژیم  را با شکست 

روبه رو کرده است. 
ــزارش ها حاکى اســت، چرخش  گ
ــالت رژیـــم  ــم ــال ح ــبـ روســـیـــه درقـ
صهیونیستى به خاک سوریه پس از 
دیدار پوتین با بایدن صورت گرفته و 
به نظر مى رسد در این مسیر آمریکا 
نیز از این حمالت ناراضى است. 
صهیونیستى  رژیــم  حمالت  البته 
به محور مقاومت در سوریه فقط به 
حمالت هوایى محدود نیست بلکه 
این رژیم در طول ماه های گذشته 
بارها اعتراف کرده است که چند  
نفتکش ایــران را  در دریــای سرخ 
ــت. بــه تازگى  ــرار داده اس هــدف ق
دویچه وله به نقل از وال استریت 
ژورنــال گــزارش داد که اسرائیل از 
اواخر سال 201۹، دست کم 12 
حامل  عمدتا  که  را  ایرانى  کشتى 
نفت بــرای سوریه بوده اند، با مین 
هدف قرار داده است. این روزنامه 
با استناد به سخنان مقامات آمریکا 
و منطقه مى نویسد، کشتى ها عمدتا 
حامل نفت بــرای سوریه بوده اند و 
حمله به آن ها با مین های دریایى 

ــت. وال استریت  انجام گرفته اس
ــال مــى نــویــســد، بــرمــال شدن  ــ ژورن
عملیات اسرائیل علیه نفتکش های 
ایرانى، ابعاد تازه ای از اقدامات تل 
آویــو علیه تحکیم موقعیت نظامى 
و اقــتــصــادی تــهــران در منطقه را 
آشکار مى کند اما آیا محور مقاومت 
اجــازه مى دهد که این رفتار رژیم 
اش  آفرینى  تنش  و  صهیونیستى 
در محیط امنیتى و اقتصادی محور 
مقاومت ادامــه پیدا کند؟ منطقى 
اســت که محور مقاومت اکنون به 
مرحله ای رســیــده اســت کــه دیگر 
هیچ گونه اقــدام ضد امنیتى رژیم 
صهیونیستى را تحمل نخواهد کرد 
و هدف قراردادن کشتى تجاری این 
رژیم در دریای عمان پیام آشکاری  
به تل آویو است که دیگر همه چیز 
تغییر کرده است. این تغییر مى تواند 
حتى با تغییر رویکرد روسیه در قبال 

حمالت هوایى رژیم صهیونیستى به 
خاک سوریه مرتبط باشد. در واقع 
هم اکنون با تالش محور مقاومت، 
ــای تروریستى در  تهدید گــروه ه
ــان  ــده و زم ــی ــان رس ــای ــه پ ــه ب ــوری س
بازسازی و فعالیت محور مقاومت 
در عرصه اقتصادی است و از این 
رو بازسازی درشرایطى مى تواند 
صورت گیرد که محیط امنیتى آماده 

باشد. 
بنابراین حمله به کشتى تجاری رژیم 
صهیونیستى حاوی این پیام مهم 
است که اگر این رژیــم بخواهد در 
محیط امنیتى محور مقاومت اخالل 
ایجاد کند با واکنشى شدید روبه رو 
خواهد شد و تردیدی وجود ندارد که 
در این عرصه نیز با توجه به وابستگى 
اسرائیل به تجارت دریایى، این تل 
آویو خواهد بود که در صورت تنش 
را خواهد  آفرینى بیشترین ضربه 

خورد. سفر اخیر محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شــورای اسالمى  به 
سوریه و رایزنى ایشان با مقام های 
ســوری دربـــاره ارتــقــای همکاری 
هــای اقتصادی و سرمایه گــذاری 
وسخنان ایشان در دیدار با جمعى 
ــوری و ایــرانــى در  از بــازرگــانــان س
جدید  وضعیت  از  حکایت  دمشق 
دارد. قالیباف در جمع بازرگانان 
ایرانى و ســوری در دمشق گفت، 
امروز دشمنان جبهه مقاومت جنگ 
دیگری را در بعد اقتصادی علیه این 
محور شروع کرده اند. اگر در دهه 
قبل رزمندگان و مجاهدان در عرصه 
نظامى و مبارزه با تروریسم ایستادند 
و دشمنان  جبهه مقاومت را شکست 
ــروز هم نوبت سربازان  دادنـــد، ام
اقتصادی است که در برابر دشمن 
تروریسم  بــر  تــا  کنند  ایستادگى 

اقتصادی به پیروزی برسیم.

 پیامی محکم 
از سواحل عمان 

خبرگزاری صدا وسیما: مهم ترین پیام حمله به کشتی رژیم 
صهیونیستی در 200 کیلومتری سواحل عمان این است که اگر 
تل آویو بخواهد محیط امنیتی و اقتصادی محور مقاومت را هدف 

قرار دهد، پاسخ شدید خواهد گرفت 

زاهــدی – آخــر ایــن هفته که برسد، آیــت ا... 
سید ابراهیم رئیسى هشتمین رئیس جمهور 
ایران رسما کار خود را آغاز خواهد کرد و یکى 
از اولین کارهایش هم اعالم اسامى وزیران 
پیشنهادی به مجلس و انتصاب مقاماتى است 
که رئیس جمهور باید منصوب کند از جمله 
وزیر امور خارجه و دبیرشورای عالى امنیت 
ملى که نقش مهمى در آینده پرونده هسته 
ای ایران و مذاکرات برجامى در وین خواهند 
داشــت. از چند هفته قبل هم که هیئت های 
دیپلماتیک از وین به پایتخت های خود آمدند 
تا پس از گرفتن تصمیم سیاسى برای دور هفتم 
برگردند، دیگر خبری نشده و حاال همه در حال 
شمارش معکوس بــرای شــروع دولــت جدید 
در تهران هستند. با این حال پیام ها و پالس 
های ضد و نقیضى از کشورهای عضو برجام و 
آمریکا به گوش مى رسد که احتماال برای ایجاد 
فشار بر دولت تازه کار رئیسى است. آنتونى 
بلینکن در سفر منطقه ای خود به کویت درباره 
بازگشت به برجام و رفع تحریم های ضد ایرانى 
ادعا کرد، ما در چندین دور گفت وگوی غیر 
مستقیم در وین به صورت روشن، حسن نیت 
و نیز تمایل خود را برای بازگشت به پایبندی دو 
جانبه به توافق هسته ای )برجام( نشان دادیم و 
حقیقت این است که ایران باید تصمیم بگیرد، 
باید نشان بدهد که مى خواهد به پایبندی )به 
برجام( بازگردد یا نه و چیزی هم نمى تواند در 
این حقیقت بنیادین تغییری ایجاد کند. توپ 
همچنان در زمین ایران است و باید ببینیم آن 
ها مى توانند تصمیم الزم را بــرای بازگشت 
به پایبندی بگیرند یا نه. بلینکن افــزود ما به 
دیپلماسى پایبند هستیم ولى این فرایند نمى 
تواند بدون محدودیت باشد. اگر ایران همچنان 

بخواهد به فعالیت هایى که درخصوص برنامه 
اتمى خود انجام داده، ادامــه بدهد، در یک 
نقطه، مزایای برجام نمى تواند کامال با بازگشت 
به برجام پوشش داده شود، فعالیت هایى که 
نقض محدودیت هایى است که برجام قائل 
ــای بلینکن مبنى بر پایبندی  شــده بــود. ادع
به دیپلماسى و تصمیم دولت بایدن مبنى بر 
بازگشت به برجام در حالى اســت که کاظم 
غریب آبادی نماینده دایم ایران در سازمان ملل 
و  عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در وین روز 
پنج شنبه آمریکا را متهم کرد که با اقدامات ضد 
برجامى مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده 
است. غریب آبادی اقدامات ضد برجامى آمریکا 
را این گونه برشمرد: 1. کل تفاهم را به پذیرش 
بندی درخصوص انجام گفت وگوهای آینده 
درباره مسائل منطقه ای گره زدند. 2. حاضر 
به لغو دستور اجرایى تحریم تسلیحات نشدند 
که کاماًل با قطعنامه 22۳1 و برجام در تناقض 
آشکار است. ۳. حاضر به برداشتن تحریم های 
ترامپ علیه بیش از 500 نفر از اشخاص حقیقى 

و حقوقى و لغو قانون تحریمى کاتسا نشدند. 4. 
حاضر به ارائه تضمین در خصوص تکرار نکردن 
رفتارهای مشابه دولــت قبل در قبال تفاهم 
هسته ای نشدند؛ حتى حاضر نشدند دوره 
زمانى معقولى را برای تداوم کار شرکت هایى 
که با ایــران وارد تجارت مى شوند، در نظر 
بگیرند. 5. حاضر به بحث درباره خسارت وارد 
شده به ایران بر اثر خروج غیرقانونى از تفاهم 
هسته ای نشدند. ۶. درباره فعالیت ها و تعهدات 
هسته ای زیاده خواهى هایى را مطرح کردند 
که حتى فراتر از برجام است. 7. نپذیرفتند که 
ابتدا آن ها باید تمامى تعهدات را انجام بدهند و 
پس از راستى آزمایى، ایران به اجرای تعهداتش 
بپردازد. این در حالى است که محمدجواد 
ظریف، وزیــر امــور خارجه کشور نیز با اذعان 
به خلف وعده برجامى آمریکا و متحدانش با 
ارســال پیامى در صفحه توئیتر خود نوشت: 
20 ژوئیه )2۹ تیر( در ششمین  »در تاریخ 
شــورای   22۳1 قطعنامه  تصویب  سالگرد 
امنیت سازمان ملل، مستندات شش سال 

ــرای برجام از سوی غرب را در آن  ــدم( اج )ع
چه ممکن است آخرین و مهم ترین نامه من به 
دبیرکل سازمان ملل متحد باشد، ارائه کردم. 
زیاده خواهى های دولت آمریکا حتى واکنش 
میخائیل اولیانوف نماینده دایــم روسیه در 
سازمان های بین المللى در وین را نیز به دنبال 
داشته اســت و او در پیامى در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »در حقیقت هدف مورد توافق در 
مذاکرات وین احیای توافق اصلى برجام است؛ 
نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. همه اعضا باید 
مراقب باشند حتى به صورت غیرعمد تصوری 
ایجاد نکنند که از این هدف مشترک منحرف 
شده اند یا تالش بــرای اضافه کــردن چیزی 
جدید به توافق صورت گرفته است.« این مواضع 
روشن مى کند که بر خالف ادعای مقام های 
آمریکایى نه تنها دولت بایدن در مسیر احیای 
برجام هیچ گام موثری برنداشته است بلکه در 
فاصله  بین گذار دولت روحانى به دولت آقای 
رئیسى سعى دارد با برچسب زدن های دروغین 
به دولت آتى، مسئولیت شکست مذاکرات را به 
گردن تهران بیندازد. از سویى برخى گزارش ها 
حاکى است که دولت بایدن نه تنها حاضر نشده 
است دست از فشار حداکثری شکست خورده 
ضد ایرانى ترامپ بردارد بلکه قصد دارد برای 
تغییر برخى مفاد برجام تحریم های دیگری را 
علیه صادرات نفت ایران به چین اعمال کند که 
نشریه فارین پالیسى روز جمعه به آن اشاره کرد. 
پایگاه اینترنتى  فاکس نیوز نیز در این خصوص 
نوشت، دولــت بایدن به فکر تشدید اجــرای 
تحریم های نفتى است تا  تهران را در »مذاکرات 
متوقف شده« در خصوص توافق هسته ای بین 
المللى سال 2015 )برجام( تحت فشار قرار 

دهد و مواضع تهران را نرم کند.

تالش آمریکا برای فرافکنی هسته ای 
 در حالی که آمریکا با اقدامات ضد برجامی مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است، بلینکن با ادعای آمادگی کشورش برای بازگشت 

به برجام باز هم گفت: توپ در زمین ایران است!  

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



تصویر فانتزی 
 فیلم های کره ای 

از کشورشان 
واقعی نیست

یکی از زبــان آمــوزان کــره ای که 24 ساله و 
ساکن تبریز است و در فضای مجازی نامش 
را به زبان کره ای نوشته، هر روز اخبار مربوط 
به این کشور را دنبال می کند و در این باره 
می گوید: »در کالس 9 نفره  ما، پنج نفر قصد 
مهاجرت و تحصیل در کره را دارند و تنها یک 
نفر بــرای یادگیری زبــان جدید در دوره هــا 
شرکت کرده است. فیلم های کره ای موجی 
را تولید کرده که هزاران نفر در سنین مختلف 
روی آن سوارند و تصویر جهان فانتزی و زیبای 
کره افراد را به سفر یا مهاجرت به این کشور 
ترغیب می کند. هرچند این تصاویر واقعی 
نیست و به عنوان مثال، مدتی قبل یکی از 
دوستانم از آلودگی شدید هوا در این کشور و 
مشکالت دیگر گله مند بود.« او در کالس ها 
به صورت آنالین و حضوری شرکت دارد و 
بابت هر دوره مبلغی حدود 270 هزارتومان 
می پردازد که سه جلسه اول آزمایشی است و 
امکان استرداد هزینه وجود دارد. او درباره 
تاثیر یادگیری این زبان بر افراد می گوید: 
»در فیلم  های این کشور، رفتار ها سنتی اند 
ــادی پوشیده  مثال لباس هایشان تا حد زی
و مطابق هنجارهای جامعه است. احترام 
جوان ترها به سالمندان حتی در نوع صحبت 
و حرکات دست و تعارفات مشهود است که 
مشابهش را در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نمی بینیم. قطعا تماشای این رفتارها، روی 

انسان تاثیرگذار است. البته ممکن است 
باعث خودخواهی هم بشود. مثال رفتار 
طرفداران سلبریتی ها در این کشور به 

قــدری خودخواهانه است که 
خوانندگان  و  بازیگران 

باید بــرای راضــی نگه 
وارد  داشتن شان 
برای  رابطه 
ج  ا و د ز ا

ــا آن  ــد یـ ــون ــش ن
مـــخـــفـــی  را 

ــد که  ــ نــگــه دارن
مسئله،  همین 
ــل  یــکــی از دالی
نـــــــرخ بـــــاالی 
خودکشی بین 
هنرمندان این 

کشور است.«

مهدیسمرادیان|روزنامهنگار

زبـــان شــیــریــن و خـــوش آهنگ 
کره ای یا هانگول، زبان رسمی دو 
کشور کره شمالی و  جنوبی است. 
این زبان بیش ازحدود ۸۰ میلیون 
استفاده کننده دارد. تمایل برای یادگیری این زبان 
این روزها به علت محبوبیت کی پاپ ها )صنعت 
موسیقی پاپ کره جنوبی( بین نوجوانان که با 
ــد درآمد خود به یک تجارت  افزایش 17.9درص
قدرتمند تبدیل شده، رشد چشمگیری داشته 
است. موج جدید سریال ها و محصوالت جدید 
کره ای که این روزها ۲۰ سالگی اش را در شبکه های 
ــروزه  ام می گیرد،  جشن  جهان  خانگی  نمایش 
»هالی یو« نامیده می شود و دقیقًا از سال 1999 
با آثــاری چون فیلم »شیری« شروع شد که در آن 
سال حدود 11.5 میلیون دالر فروش کرد. جالب 
است بدانید که هالی یو در سال ۲۰۰۴ بیش از ۰/۲ 
درصد تولید ناخالص ملی کره را از آن خود کرد و 
این آمار در سال ۲۰1۴ به 11 میلیارد دالر رسید. 
در پرونده امروز زندگی سالم قصد داریم به گفت و 
گو با مدیر اولین مرکز آموزش زبان کره ای در ایران 
و چند مدرس آن دربــاره این زبــان، یادگیری اش 
با چاشنی تاثیراتش بر سبک زندگی و موسیقی 
پرطرفدار گروه های کره ای که به تازگی خیلی از 

افراد را مجذوب خود کرده است، بپردازیم.

پرونده

تمایل به یادگیری زبان کره ای که الفبای آن را علمی ترین الفبای جهان می دانند با محبوبیت   موسیقی و سریال های این کشور در 
ایران زیاد شده،  به این خاطر سراغ مدیر اولین مرکز آموزش زبان کره ای و چند زبان آموز رفتیم 

تب زبان جومونگ!

 11 نکته درباره  
پوکی استخوان

 »ناهماهنگی شناختی« 
 بالی جدید جان مردم 

در روزگار کرونایی

رازهای سالمت مامان شمسی
 خانم مریم مجیدیان از سبک زندگی مادرش 

در 9۰ سالگی می گوید
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 درآمد بابت ترجمه این زبان 
خیلی باالست

نازنین تاتار، مــدرس 19 ساله زبــان کــره ای اســت. او  از 15 
ــرده و تاپیک دو  ــروع ک سالگی یادگیری را ش

دارد. به ادعــای او 85 درصــد شاگردانش با 
آهنگ های کره ای)کی سو و بی تی اس( به 
یادگیری این زبــان عالقه مند شدند. تاتار 

می گوید: »هیچ کدام از بچه های عالقه مند به 
این زبان حتی در جلسات ابتدایی صفر نیستند 

سال و همیشه پیش زمینه دارنــد. آن ها عموما در محدوده  سنی   13
هستند. بعضی از اطرافیان من یادگیری این زبــان را وقت تلف کردن 
می دانستند اما حاال می بینیم بازار کارش نسبت به آموزش زبان انگلیسی بهتر 
است«. او درباره زمینه های کاری اش این طور توضیح می دهد: »جذب توسط 
آموزشگاه ها برای آموزش این زبان باالست. برقراری ارتباط با افراد خارجی، 
گردشگران  و کمک به وکال، ترجمه انیمه و همکاری با شرکت های کره ای 
برای تدوین قراردادهای کاری، فرصت های شغلی  این حوزه هستند. 
تعداد مترجمان زبان کره ای کم است و مبلغ قابل توجه 5 تا 6  میلیون به 
ازای  ترجمه 10 قسمت از سریال دریافت می کنند.« او یکی از خاطرات 
شیرینش درباره زبان آموزی 52 ساله را هم این طور نقل می کند: »روزی 
در کالس آموزش زبان  منتظر ورود زبان آموز جدید بودیم که خانمی 52 
ساله  وارد کالس شدند و ما هرقدر منتظر فرزندش برای حضور در کالس 
شدیم، نیامد تا این که فهمیدیم خودشان عالقه مند به یادگیری هستند و تا 

سطوح باال هم یادگیری را ادامه دادند.«

متاسفانه زبان آموزان کره ای به 
مهاجرت عالقه مند می شوند

»سنا رفیعی«، مدرس 18 ساله  زبان کره ای و ساکن تهران است. او درباره شروع یادگیری این 
زبان می گوید: »از سال 2015 و با تماشای سریال های کره ای به این زبان عالقه مند شدم. دایره  
کلماتم روز به روز گسترده تر می شد. جدا از بعد سرگرمی، یادگیری زبان جدید برای پربار کردن 
رزومه ام هم گزینه خوبی بود. چند سال بعد مدرک تاپیک زبان کره ای را از سفارت کره جنوبی 
در تهران دریافت کردم و حدود سه سال است که به صورت آنالین و حضوری مشغول تدریس 
هستم.« او درخصوص نحوه یادگیری این زبان می گوید: »وویس ها، پادکست  ها و ویدئوهای 
موجود در یوتیوب، سایت ها، اینستا و منابع آموزشی مثل تاک تو می  این کرین بخشی از منابع 
قوی و رایگان برای یادگیری این زبان هستند. در اپلیکیشن کاکائوتاپ با دوستان کره ای ارتباط 
گرفتم. تا جایی که می دانم، هیچ منبع دقیقی از کره ای به فارسی وجود ندارد و بیشتر مدرسین 

خودآموخته بودند برای مثال با تماشای سریال و فیلم های کره ای.«
  موج تمایل برای مهاجرت به کره در حال رشد است

او ادامه می دهد: »یادگیری بین دختران و پسران به یک اندازه مرسوم است. فاصله سنی من و زبان 
آموزانم کم است. آن ها عالقه شدیدی به خواننده ها و شخصیت های کره ای دارند و همین مسئله 
برای شان انگیزه بیشتری می شود .« او در پاسخ به سوالی درباره درآمدش از آموزش زبان کره ای 
می گوید: »متاسفانه بیشتر نوجوان های عالقه مند به این زبان، جذب کیکاپ و کیک دراما)گروه های 
موسیقی کره ای( می شوند، به فکر مهاجرت می افتند و این موج هرلحظه در حال رشد است. هزینه 
کالس ها هم بابت هر ترم با هفت جلسه یک ساعت و نیمه مبلغ 300 تا 400 تومن است. البته در کل 

نرخ مشخصی ندارد و هرکس به میل خودش هزینه کمتر یا بیشتری دریافت می کند.«

ناگفته ها از ویژگی های زبان آموزان کره ای در ایران
مدیر اولین مرکز آموزش زبان کره ای در ایران به ما درباره محدوده سنی، هزینه ها و دالیل یادگیری این زبان توسط ایرانی ها می گوید

»شهاب عزیززاده« مدیر اولین مرکز آموزش زبان کره ای در ایران است 
که از وزارت آموزش و پرورش ایران مجوز رسمی دارد. این مرکز 

همچنین امکان مشاوره برای اعــزام و پذیرش دانشجو به 
دانشکده های کره جنوبی را فراهم می کند. عزیززاده 

تجربه کار و اقامت در این کشور را داشته و در ادامه نکات 
جالبی را در این زمینه با ما به اشتراک گذاشته است.
    کره ای ها اهل صحبت به زبان انگلیسی نیستند

از او می پرسم چــرا تصمیم به یادگیری زبــان کــره ای 
گرفتید که می گوید: »در سال 1380  از طریق وزارت 

کار ایران به کشور کره جنوبی اعزام شدم و از آن جا که مردم 
کره تمایلی به مباحثه به زبان انگلیسی نداشتند و تسلط به 

زبان انگلیسی برای گذران زندگی جوابگو نبود، برای کار و اقامت در 
کره جنوبی حتما باید زبان کره ای می دانستم. در سال اول و دوم اصطالحات 
عامیانه و کوچه بازاری را از همکارانم در کارخانه »دوو« آموختم و مدتی بعد 
توسط مدیرعامل برای شرکت در دوره های شبانه زبان های کره ای به کالج 
اعزام شدم و مدرک لیسانس زبان کره ای گرفتم. روند یادگیری این زبان دشوار 
اما الزامی بود، شبانه درس می خواندم تا بتوانم نامه های اداری و رقم قراردادها 

را بخوانم.«
     یادگیری این زبان، ۴ سال طول می کشد

او درباره هزینه  و مدت زمانی که یادگیری این زبان می طلبد، می گوید: »اگر 
ساکن کره باشید، طی دو سال می توانید 70 درصد کره ای زبان شوید اما در 
ایران سه تا چهار سال زمان می برد تا به عملکرد قوی در زمینه درک مطلب، 
شنیدار، نوشتار، گرامر، مکالمه و همین طور تغییر زمان افعال دست پیدا کنید. 
یادگیری گرامرهای پیچیده و تلفظ کلمات این زبان بسیار دشوار است مثال 
تلفظ »دعو« و »دوو« مهم است و در صورتی که به آن دقت نشود، در برقراری 
ارتباط دچار مشکل خواهید شد. هزینه ها برای سه ترم مقدماتی، متوسطه 
و پیشرفته اعمال می شود. کالس ها 15 جلسه یک ساعت و نیمه به صورت 
خصوصی، نیمه خصوصی، گروهی و در قالب حضوری و آنالین برگزار می شود 
که تفاوت درکیفیت منابع و تاپیک استادان تفاوت قیمت ها را توجیه می کند. 
هزینه دوره در سیستم گروهی به ازای هر 14 جلسه هفته ای یک روز شامل سه 
ساعت آموزش دو جلسه ای است که هر هفت هفته 700 تومان شهریه همراه 
یک میلیون تومان هزینه 5 جلد کتاب است  که این کتاب ها 50 جلسه آموزشی 
را در بر می گیرد. در مراکز نیمه خصوصی، آموزش حضوری جلسه ای 180 هزار 
تومان  و آنالین 130 هزارتومان محاسبه و در ابتدای هر  10 جلسه همراه با یک 

میلیون و 500هزار تومان بابت شش جلد کتاب آموزشی دریافت می شود.«
    افراد 1۰ تا ۲5 ساله، مخاطب یادگیری این زبان هستند

عزیززاده ضمن اشاره به محبوبیت فیلم ها، موزیک ویدئو ها و کی پاپ  های 
کره ای می گوید: »محدوده سنی افراد عالقه مند به این زبان در ایران بین  10  
تا 50 سال است اما به طور جزئی افراد 10 تا 25 ساله مخاطب اصلی این زبان 

در کشور ما هستند.«

    چرا ایرانی ها دنبال یادگیری این زبان هستند؟
او درباره تصور ایرانی ها از این زبان و دالیل شان برای یادگیری آن 
می گوید: »بیشتر عالقه مندان به این موضوع، زبان کره ای را 
زبانی پرحس، پر انرژی و با نشاط می دانند که آشنایی با 
فرهنگ یک سرزمین جدید را برای شان فراهم می کند. 
بعضی ها می خواهند به عنوان مترجم در ایران مشغول 
متون  معنای  می خواهند  هم  بعضی ها  شوند،  کــار 
کره ای و آهنگ هایش را بهتر متوجه شوند. همچنین 
بعضی هایشان عالقه مندند برای تحصیل و زندگی به کره 
بروند و حضور بین مردم آن جا را حس کنند.« او در توضیح 
میزان درآمدش می گوید: »درآمد من از این شغل قابل بیان 
نیست اما در این 10 سال رضایت بخش بوده است. بازار کار زبان کره 
ای در بوشهر، بندرعباس، چابهار و شهرهای صنعتی مثل اصفهان، تبریز، کرج و 
تهران خوب است اگرچه  اکنون به دلیل تحریم و بسته شدن مرزها کمی از حالت 

مطلوب سابق فاصله گرفته است.«
    سبک زندگی کره ای تا حدودی شبیه ماست

او با این مقدمه که »من صدها دوست کره ای دارم«، درباره شباهت های سبک زندگی 
کره ای ها با ایرانی ها می گوید: »سبک زندگی شان تا حدود زیاد و جالبی مشابه 
ایرانیان است. در اعیادشان، کوچک ترها به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ می روند و 

به آن ها هدیه می دهند. کره ای ها انسان های خانواده دوستی هستند، به شخصیت 
و جایگاه زن بسیار احترام می گذارند، برای زمان و دوستی اهمیت زیادی قائل اند 
و بدقولی نمی کنند. رعایت ادب در مقابل کارفرما و مدیرعامل در شرکت و 
کمپانی برایشان اهمیت دارد و وجدان کاری و انجام وظیفه برایشان مهم است. 

به طور کلی نوع زیست شان ساده، بدون تجمل و زرق و برق است. معموال 
زنان کره ای، زیور آالت استفاده نمی کنند، آرایش غلیظ ندارند و اهمیت 

زیادی به پوست صورت شان می دهند. مردم کره به راحتی لبخند 
می زنند و این کار امری جدا نشدنی از فرهنگشان شده است. وقتی 

در خیابان های سئول پیاده روی و به صورت یکی از کره ای ها نگاه 
می کنید، بی درنگ لبخندی بر صورتش نقش می بندد. به سختی 
صورت شان اخم آلود می شود و یکی از دالیل این امر هم حفظ 

زیبایی پوستشان و جلوگیری از چین وچروک در پیشانی است.«
    یادگیری این زبان، جذابیت های خاص خودش را دارد

یادگیری زبان جدید فارغ از عالقه مندی فرد و پاسخ به این 
نیاز، مزیت های دیگری هم دارد. عزیززاده در توضیح برخی از 

جذابیت های یادگیری این زبان به اختصار می گوید: »عالوه بر 
قوی شدن درک مطلب، تمرکز و حافظه بلند مدت زبان آموز را 
هم تقویت می کند. همچنین با توجه به این که تلفظ کلمات در 
این زبان از ته حلق است؛ انرژی و هیجان بیشتری را می طلبد 
که در مکالمات قدرت و استحکام بیان واژگــان مشهود و 

طرب انگیز  می شود.«

تاریخچه تولد علمی ترین زبان جهان با 24 حرف
مردم کره جنوبی، در گذشته با این که به زبان کــره ای صحبت می کردند، به 
زبان چینی می خواندند و می نوشتند. به مرور تعداد زیادی از افراد در یادگیری 

ایــن حــروف و کاراکترهای سخت چینی با 
مشکل رو به رو شدند و از آن جا که فشارهای 
اجتماعی و فقر، مجالی برای تالش در این 
زمینه نمی گذاشت، قشر متوسط و فقیر جامعه 
بی سواد باقی می ماندند اما پادشاهی از سلسله  
»جو سئون«، تصمیم گرفت تا حروف الفبای 
مخصوص کره ای را بنویسد و در دسترس مردم 
قرار دهد. با این که تعداد زیادی از مخالفان در 
این مسیر سنگ اندازی کردند ولی باالخره 

کره ای ها هم صاحب حروف الفبایی شدند که یادگیری آن ها ساده و مختص 
خودشان بود و تعداد آن ها هم زیاد نبود پس مردم می توانستند این حروف را 
به سرعت یاد بگیرند و به خواندن و نوشتن 
بپردازند. حداقل اعالمیه های مربوط به شیوع 
بیماری های خطرناک را بخوانند و از خطر 
در امان بمانند. گفته شده که حروف الفبای 
کره ای، علمی ترین حروف الفبای جهان است 
چون برای تدوین آن، زحمت زیادی کشیده 
شده اســت، این زبــان هرگونه صدایی را که 
انسان ایجاد می کند، دربر می گیرد و با وجود 

دقت زیادش، یادگیری آن بسیار آسان است.



زندگیسالم
   یک شنبه

۱۰ مرداد  ۱۴۰۰
شماره۱۹۴۱

ت
الم

س

2

دانستنی ها

آشپزی من

بیشتر بدانیم 

پارفیت توت فرنگی، ساده و خوشمزه

 سرعت انتقال بیشتر
عالیمی مانند حالت سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، 
استفراغ، بدن درد و ســردرد ممکن اســت در کودکان 
مبتال به کرونای دلتا دیده شود. دکتر »عبدا... کریمی«، 
متخصص بیماری های عفونی  کودکان  درباره وضعیت 
ابتالی کودکان به کرونای دلتا یا همان واریانت هندی 
ویروس کرونا گفــت: »کرونای دلتا نســبت بــه ویروس 
اصلی و همچنین ویروس آلفا )واریانت انگلیسی ویروس 
کرونا( چند ویژگی دارد؛ یکی از ویژگی هایش این است 
که سرعت انتقال آن بسیار بیشــتر و قدرت سرایت اش 

۶۰ درصد نسبت به ویروس آلفا باالتر است. «
  نکته مهم درباره ابتالی کودکان

نکته مهــم تر این اســت کــه کــودکان  هــم می توانند با 
ویــروس دلتــا درگیــر شــوند و ابتال بــه این ویــروس در 
کودکان هم ممکن است اتفاق بیفتد. کودکان به راحتی 
می توانند بیماری را به دیگران هم منتقل کنند؛ بنابراین 
هم سرعت انتقال ویروس کرونا، هم شدت آن و هم تعداد 

افرادی که درگیر می کند در گونه دلتا بیشتر است.
   میزان مرگ و میر کم است

کرونا می توانــد در کودکان هم منجر به بیماری شــدید 
و حتی مرگ و میر شــود. البته باید توجه کرد که میزان 
مرگ و میر کرونا در کودکان کم اســت اما  موضوع مهم 

این است که کودکان در زنجیره انتقال قرار می گیرند.
     بهترین شیوه پیشگیری

1- اســتفاده از ماســک ایمن تریــن راه بــرای حفــظ 
سالمت  و مبتال نشــدن به ویروس کرونا ست هر چند 
احتمال ابتالی بیشتر کودکان و نوجوانان به ویروس 
دلتا تاکنــون در مطالعات به عمل آمده اثبات نشــده ، 
اما با ایــن حال آکادمــی اطفال ایاالت متحــده آمریکا 
به تازگــی توصیه کرده اســت که تمام کــودکان باالی 
دو سال از ماسک اســتفاده کنند. در سنی که کودک 
برای زدن ماســک همــکاری می کند حتما از ماســک 

استفاده کنید.
2- کودکان را به مراکز شــلوغ و پر تجمع نبرید و رعایت 

فاصله ایمن  را به او آموزش دهید.
3- نکات بهداشــتی اســتفاده از ماســک را به کودکان 

آموزش دهید.
4- از شست وشو و ضد عفونی دست های کودک غافل 

نشوید.
5- به عالیم بیماری حساس باشید. 

۶- وسیله بازی و تفریح کودکان را در منزل فراهم کنید 
تا الزم نباشد به بیرون از منزل بروند.

7- در صورت ضرورت و اصــرار زیاد فقط در زمان هایی 
کودک را برای بازی بــه بیرون از منزل ببریــد که پارک 

محل زندگی تان  خلوت است.
8- بعد از بازی حتما دست های کودک را بشویید و ضد 

عفونی کنید.
9- مطمئن شوید که کودک آب کافی می نوشد.

1۰- به برنامه غذایی کودک توجه و سعی کنید سیستم 
ایمنی او را تقویت کنید.

   عالیم
   در ویروس دلتا دو جهش یا بیشتر اتفاق افتاده اما به 

طور کلی عالیم ویروس کرونا شبیه به هم است.
  تب و لرز

  عالیم تنفسی مثل گلو درد، سرفه، تنگی نفس و درد 
قفسه سینه

   عالیــم گوارشــی مانند اســهال، تهــوع، اســتفراغ و 
بی اشتهایی

  از دست دادن حس های چشایی و بویایی
  سردرد

  بدن درد
  ضعف و بی حالی

موارد اشــاره شــده از جمله عالیم ابتالی کــودکان به 
ویروس کروناســت و والدیــن در صورت مشــاهده هر 
یک از ایــن عالیم بایــد بالفاصلــه  کودک خــود را نزد 

پزشک ببرند.

 6 ترفند برای ترغیب کودکان
 به خوردن خوراکی های سالم

کارشناسان معتقدند برای ایجاد عادات غذایی سالم 
در فرزندان باید از کودکی آن ها را با رژیم های سالم 

غذایی آشنا کرد.
 ایــن کار را می توانید با مصرف میوه ها و ســبزیجات 
تازه و سالم در خانه شــروع کنید. البته شکل و نحوه 
پخت غذا هم در ترغیب کودکان به خوردن وعده های 
غذایی ســالم موثــر اســت. ایــن وعده هــای غذایی 
می تواند به شکل های زیر برای کودک تان جذاب تر 

شود.
1. سرخ کردن

 کودکان غذاهــای آب پز را دوســت ندارند و مصرف 
ســبزیجات مغذی که مقداری در روغن کنجد سرخ 
و طعم دار شــده باشــد آن ها را به خوردن سبزیجات 

راغب تر می کند.
2. نمک زدن

مصرف مقدار مناســب نمــک برای کــودکان مانعی 
نــدارد و اســتفاده از آن روی گوجه و ســبزیجاتی که 
طعم جالبی ندارند می تواند آن ها را به خوردن شان 

تحریک کند.
۳. شیرین کردن

 استفاده از شــکر در پخت ســبزیجات آن ها را بسیار 
خوشمزه می کند. استفاده از شــکر نباید زیاد باشد 

که خاصیت سبزیجات را تحت تاثیر خود قرار دهد.
۴. سس

 اگر قصد پخت ســبزیجات به صورت بخارپز را دارید 
اســتفاده از انواع ســس هایی که کودک تان دوست 
دارد روی آن هــا طعــم و شــکل بهتــری به ایــن مواد 

می دهد.
۵. پوره کردن

 کودکانی که در جویدن غذا تنبل هستند می توانند از 
سبزیجات و غذاهای پوره شده استفاده کنند. اضافه 
کردن کمی پنیر ماسکارپونه می تواند این پوره ها را 
خوش طعم تر کند. این شــکل غذا برای نوزادان هم 

مفید است.
6. پیتزا

 اگر کودک تان ســبزی نمی خورد، شما می توانید با 
ســبزیجات و مواد غذایی ســالم مثل مرغ، سویا و ... 
یک پیتزای سبزیجات درست و با اضافه کردن سس 

و مقداری پنیر آن را خوش طعم کنید.

 در تهیه این مطلب از سایت »چاره چی«

 کمک گرفته شده است

11 نکته درباره  پوکی استخوان

1- پوکی استخوان بیماری بدون عالمت است که 
به تدریج ایجاد می شود اما در صورت تشخیص در 

مراحل اولیه، قابل پیشگیری است.
2- کمبود وزن و اضافه وزن، هر دو به عنوان عوامل 

خطر در ایجاد پوکی استخوان تلقی می شود.
3- تغذیــه مناســب و ورزش؛ دو رکن اساســی در 

پیشگیری از پوکی استخوان است.
4- پیــاده روی انتخــاب مناســبی بــرای ورزش 
 روزانه محسوب می شود تا بتوانیم استخوان های 

سالم تری داشته باشیم.
5- دو ماده مغذی اصلی و مهم در حفظ ســالمت 
استخوان و پیشــگیری از پوکی استخوان، کلسیم 

و ویتامین D است.
۶- شیر و لبنیات مانند ماست، کشک، پنیر و دوغ 
منبع اصلی دریافت کلســیم از رژیم غذایی اســت 
اما توصیه می شــود به صورت کم نمک و کم چرب 

مصرف شود.
7- در کنــار لبنیات، مصــرف برخی مــواد غذایی 
دیگر مانند سبزی های برگ سبز، انواع کلم و بادام 

می تواند کلسیم دریافتی را افزایش دهد.
8- در تمامــی افــراد بزرگ ســال ســالم با ســطح 
سرمی طبیعی ویتامین D، دریافت ماهیانه مکمل 

5۰ هزار واحدی این ویتامین توصیه می شود.
9- ویتامین D  حاصل از مصرف منابع رژیمی نظیر 
زرده تخم مرغ، جگر و ماهی  برای بدن کافی نیست 
بنابراین دریافــت مکمل ضروری اســت. عالوه بر 
این، قرار گرفتن در معرض نور مســتقیم خورشید 
به  مدت 1۰ دقیقــه در روز و دو تا ســه روز در هفته 

توصیه می شود.
1۰- دریافــت باالی کافئین، مصــرف زیاد نمک، 
پروتئین حیوانــی و نوشــیدنی گازدار خطر پوکی 

استخوان را افزایش می دهد.
11- همچنیــن اضافه کردن پــودر کاکائو، چای، 
نسکافه و پودر قهوه به شــیر یا افزودن سبزی ها به 

ویژه اسفناج به ماست توصیه نمی شود.

ورزش

مارال مرادی
خبرنگار

بانوان

این روزها کــودکان بســیاری به کرونــا مبتال شــده اند. هر 

چند به طور مشخص نمی توان عامل ابتالی زیاد کودکان را 

سویه دلتا دانست اما اصل افزایش ابتالی کودکان به کرونا 

غیر قابل انکار اســت. در ایــن خصوص مدیر فنی ســازمان 

جهانی بهداشت می گوید: »شواهد نشــان می دهد که سویه دلتا که اولین 

بار در هند شناسایی شد، بیشــتر در بین افرادی منتقل می شود که فاصله 

اجتماعی را رعایت نکرده اند. این مورد مشاهده نشده است که سویه دلتا 

مخصوص کودکان باشد و به طور خاص آنان را درگیر کند.« با این همه ابتالی 

کودکان در موج اخیری که در کشورمان ایجاد شده زیاد است. ادامه مطلب 

را در این زمینه مطالعه کنید:

کودک 

 آسان ترین و کم هزینه ترین 
راهکار ضد پیری

 تحقیقات پزشــکی نشــان می دهد کــه 3۰ دقیقه 
پیاده روی روزانه همانند یک داروی جادویی برای 
درمــان انواع بیمــاری هــا و بازگرداندن ســالمتی 
کامل به بدن عمل می کند. »نتایج تحقیقات جدید 
پزشــکی نشــان می دهد که 3۰ دقیقه پیــاده روی 
روزانه عالوه بر این که مانع از پیری می شود، برای 
جلوگیری از بیمــاری هایی مانند چاقــی، دیابت، 
سرطان و بســیاری از بیماری های خطرناک دیگر 
مؤثر اســت. «در همین بــاره دکتر »جیمــز براون«، 
سرپرســت این کمیته پژوهشــی تأکید کرد که نیم 
ســاعت پیاده روی روزانه دقیقا مانند یک کپســول 
جادویی در مبارزه با پیری عمل می کند و همچنین 
مانع از مرگ ناگهانی می شود. پیاده روی همچنین 
قدرت تفکر را بهبود می بخشد و خطر ابتال به آلزایمر 
را تا حد زیادی کاهش می دهد. افزون بر این پیاده 
روی 5۰ درصــد درد مفاصل را کاهــش می دهد و 
باعث افزایــش نشــاط و توانایی جســمی و کاهش 

خستگی و افسردگی می شود.
                                                              منبع: ایسنا

آنتی کرونا

پاسخ به یک سوال کرونایی مهم

با توجه به ناقص بــودن مطالعات و غیــر قابل پیش 
بینی بودن رفتار ویروس کرونا و واریانت های جدید 
آن، امــکان بروز عالیم متفــاوت بعد از ابتــال به این 
بیماری وجود دارد که مستلزم مراجعه حضوری به 
پزشک برای تشخیص درست  اســت. در ادامه و به 
منظور شــناخت بهتر این بیماری نظر متخصص را 

درباره یکی از مبتالیان می خوانیم:
خانمی هشت روز بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا 
برای عیادت مادرش که با تشخیص کرونا بستری 
شــده بود به بیمارســتان مراجعه می کند. او بعد از 
چند روز با تب، دل درد، احساس ضعف و بدن درد 
به پزشک مراجعه می کند و می خواهد بداند حالت 
پیش آمده عارضه واکسن است یا ابتال به کووید؟بعد 
از تزریق دو دوز واکسن، بدن در برابر ابتال به بیماری 
1۰۰ درصد ایمن نیست و بعد از گذشت  سه هفته 
ایمنی مدنظــر ایجــاد می شــود اما همچنــان باید 
پروتکل ها رعایت و ماســک استفاده شــود. این در 
حالی است که بیمار تنها دوز اول را تزریق کرده پس 
واکسن عمل نکرده،ایمنی کامل نبوده و احساس 
بیماری فرد مربوط به عوارض واکسن نیست بلکه 

این  عوارض نشانه ابتال به بیماری کروناست.

1- در یک کاســه متوســط بــا اســتفاده از مخلوط کن 
برقی پنیر خامه ای، وانیل و شکر را با هم ترکیب  کنید 

تا صاف و یک دست شود.
2- در یک ظرف دیگر خامه را خوب هم بزنید تا ســفت 

شود.
3- خامه را به مخلوط پنیر خامه ای اضافه  و به صورت 

دورانی مخلوط کنید  تا با هم خوب مخلوط شود.
4- تــوت فرنگــی های خــرد شــده را اضافــه و مخلوط  

. کنید
5- دســر را داخل لیــوان هــا  بریزید و در یخچــال قرار 

دهید یا بالفاصله سرو کنید.
۶- می توانید به جــای توت فرنگی از میــوه های دیگر 
مثل تکه های هلو ، آناناس، موز ،آلوئه ورا و ...  استفاده 

. کنید

پیشگیری از    ابتالی 
کودکان   به کروان

فراگیری ابتال به کرونا کودکان زیادی را هم 
درگیر کرده است؛ عالیم و راه های پیشگیری  از 

آن را در این مطلب مرور کرده ایم

عواملی که باعث کم پشتی مو می شود
۴ عامل کم پشتی موها عبارت اند از :

   ژن ها
ژن ها نقش مهمی در تعیین سالمت تراکم مو های شما دارد. اگر اعضای 
نزدیک خانواده شــما مو های نازکی دارند، احتماال شما هم  مو های کم 

پشتی خواهید داشت.
   رژیم غذایی

 اگرچه اطالعات کمی درخصوص رابطه میان یک رژیم غذایی ناسالم و 
پرپشتی مو وجود دارد اما حفظ یک رژیم غذایی همراه با ویتامین ها و مواد 

مغذی می تواند حجم مو های شما را افزایش دهد.
   مشکالت پزشکی

 برخی بیماری های خود ایمنی و برخی مشــکالت پزشــکی می تواند به 
ریزش مو منجر شود. این مسئله می تواند سبب شود تا حجم مو های شما 

کمتر از قبل شود.
   استرس

اســترس هم می تواند به ریزش مو کمک کند. اســترس پاســخ سیستم 

ایمنی را برمی انگیزد که در نتیجه می تواند به ریزش مو منجر شود.
2روش  طبیعی برای پرپشتی مو 

   ژل آلوئه ورا
آلوئه ورا دارای خــواص ضد التهابی و ضد میکروبی اســت 

که پوســت ســر را تمیز نگه می دارد. داشــتن 
پوست سر سالم برای حفظ سالمت مو 

ضروری اســت. آلوئــه ورا می تواند 
فولیکول هــای مــو را تقویــت  و از 

شکستگی موها جلوگیری کند  
و تراکــم مو های شــما را بهبود 

بخشد.
  شیوه مصرف

روی  را  ورا  آلوئــه   ژل 
پوست سر خود بمالید. 

بگذارید یک ســاعت 

بماند و سپس با آب سرد آن را بشویید.
   بذر شنبلیله

دانه شنبلیله حاوی آنتی اکسیدان هایی است که با رادیکال های 
آزاد بــدن مقابلــه می کنــد. رادیکال هــای آزاد می توانــد 
فولیکول های موی شما را ضعیف کند و باعث ریزش 

و شکستگی موهای شما شود. 
  شیوه مصرف

دانه های شنبلیله را در طول شب 
خیس کنیــد. ســپس آن هــا را 
آسیاب کنید و به صورت خمیر 
درآوریــد. پــس از آن، آن را به 
ریشــه مو های خــود بزنید و 
بگذارید یک ساعت بماند. 
در پایان آن را با آب سرد 

بشویید.

بهداشت 

دکتر جمال میرزایی
متخصص عفونی

 پنیر خامــه ای کم چــرب - 25۰ 
گرم

   وانیل شــکری  - یک قاشق چای 
خوری

   شکر  - ۶ تا 8 قاشق غذا خوری
   خامه زده شده سرد  - یک فنجان

   تــوت فرنگــی خــرد شــده  - یک 
فنجان

دسر 



ره 
شاو

 و م
واده

خان

زندگی سالم 
 یک شنبه 
    10 مرداد 1400   
شماره 1941 

3

رنا
، ای

ت
س

ی ا
ین

زی
س ت

عک

1- اســتفاده از چراغ های آویزی و بلند، راهی آسان و 
ارزان برای نورانی تر شدن فضا و مجلل به نظر رسیدن 

وسایل خانه است.
2- اســتفاده از میز و صندلی های ساده و شیک برای 
گوشــه پذیرایی و تزیین آن ها با پارچه هــم ایده خوبی 

برای لوکس تر شدن خانه است.
3- از پارچه های تزیینی می توانید برای تزیین تخت یا 

مبلمان هم استفاده کنید.
4- شما می توانید از یک کوسن با رنگ متضاد روی مبل ها 

استفاده کنید تا چیدمان خانه تان چشم نوازتر شود.

5- اســتفاده از ســنگ مرمــر حتــی بــه مقــدار کم در 
گوشــه ای از خانه جلوه ای منحصر به فــرد و جذاب به 

منزل تان می دهد.
6- شما می توانید از میزعســلی های کوچک به رنگ 

طالیی در جلوی مبلمان استفاده کنید.
7- همچنین می توانیــد تخت تان را بــا یک چارچوب 
فرفورژه یا چوبــی قاب بندی و روی چوب هــا را با تور و 

چیزهای مختلف تزیین کنید.
8- یک آینه با قاب طالیی بــزرگ را داخل اتاق خواب 
نصب کنید تا فضای شــما را بزرگ تر و مجلل تر نشان 

دهد.
9- قرار دادن تعداد بالشــت های بیشــتر یــا بزرگ تر 
روی تخت، وسایل موجود در آن جا را با ارزش تر نشان 

می دهد.
10- اســتفاده از پــرده بــا رنگ روشــن در حمــام هم 

می تواند فضای آن جا را جذاب تر کند.
11-می توانید از رنگ بنفش پررنگ در شــیک کردن 
و لوکــس به نظر رســیدن هــر فضایی اســتفاده کنید؛ 
می توانیــد بــرای اتاق تــان از این رنــگ اســتفاده یا از 

تابلوهای این رنگی روی دیوار استفاده کنید.

11ترفندسادهبرایزیباشدنمنزلتان

مسئله پیمان شکنی مسئله 
و  طاقت فرســا  پیچیــده، 
چالش برانگیــزی اســت. در 
این شرایط، زندگی مشترک 
گیج کننــده می شــود، فــرد مهم تریــن منبع 
حمایت یعنی همســر را از دســت مــی دهد و 
اعتماد به نفس اش از بین می رود. شما قبول 
کردید که همســرتان را ببخشــید، بــا این که 
این تصمیم بســیار مهم و بــا ارزش  اســت اما 
کافی نیست و کارتان هنوز تمام نشده است. 
تعهد بــه باهم ماندن مســتلزم تعهد بــه انجام 
هر کاری اســت که برای تقویت و غنای رابطه 

زن و شوهری، الزم و ضروری است.

 اعتماد، خودبه خود به وجود نمی آید
بعد از تجربه خیانت، حتی زمانی که هر دو نفر 
به تداوم رابطه زناشویی خود متعهد می شوند، 
باز هــم نیاز اســت که بــرای بازســازی حس 
اعتمــاد بــه یکدیگر هــر دو نفر تــالش کنند. 

تصمیــم زوج به مانــدن در رابطه بــه این معنا 
نیست که اعتماد خود به خود به وجود می آید. 
حرف هایی مثل »بهــم اعتماد کــن« یا »قول 
می دهم تکرار نشود« و... که شوهرتان گفته، 
کارساز نیست و حتی اگر همسر آسیب دیده 
واقعــًا بخواهــد اعتماد کنــد، باز هم بــرای او 
سخت اســت. این همان شــرایطی است که 
شــما در آن هســتید و به قول خودتان، حتی 
قرص اعصاب هم کارساز نیســت. البته باید 
در این باره از یک روان پزشــک هم به صورت 

تخصصی کمک بگیرید.

 نقــش خودتــان را در بازســازی اعتماد 
پررنگ کنید

یکی ازروش هایی کــه می توانید اعتماد خود 
به همســرتان را بازســازی کنید، اســتفاده از 
گذشــته برای پیش بینــی آینــده زندگی تان 
است. در این زمینه نیاز است، عالوه بر تغییرات 
شــوهرتان، شــخصیت و رفتارهــای خودتان 
را بررســی و ارزیابی کنید. به طــور مثال، این 
سواالت را از خود بپرسید تا متوجه تغییرات تان 

بشــوید: نقش رفتارهای خودتان را در زمینه 
پیمان شــکنی شــوهرتان بررســی کرده اید؟ 
2- حاال که به رغم آسیبی که دیده اید، تصمیم 
دارید به زندگی خود ادامه بدهید، چه اقداماتی 
را الزم می دانید؟ چرا می خواهید خطر اعتماد 
دوبــاره بــه همســر و رابطه تــان را بپذیریــد؟ 
تصمیم تان چقدر با ارزش ها و باورهای شما و 

شوهرتان هم سو است؟

 چند توصیه به شما
حاال که تصمیم شما برای ادامه زندگی بسیار 
جدی است و برای جلوگیری از پیمان شکنی 
مجدد تصمیم گرفته ایــد، با انجــام کارهایی 
کــه در ادامه مطــرح خواهــد شــد، می توانید 
ازدواج تان را غنی تر و اعتمادتان را بازســازی 

کنید.
1- زمان بیشتری را با یکدیگر بگذرانید.

2- در گفت وگوها شنونده بهتری باشید.
3- بــا مشــارکت یکدیگر، تصمیم هــای مهم 

زندگی و کاری خود را بگیرید.
یادتــان باشــد حــاال کــه تصمیــم گرفته اید با 
هم بمانید، بایــد برای بازســازی رابطــه زن و 
شوهری، از جان و دل مایه بگذارید که گهگاه 
هم ممکن است یکی یا هر دوی شما با یادآوری 
بحران پیمان شــکنی دوباره دل تان بشکند. 
اما در این راه ثابت قدم باشید و تجربه ما نشان 
داده است که بسیاری از زوج ها به مرور به جایی 
می رسند که نه تنها در حیطه ها و ابعاد خاص 
بلکه کال و در حد مناسبی به همسرشان اعتماد 

می کنند و این یک خبر خوب برای شماست.

خانمی 51 ساله هســتم و قربانی خیانت. یک ســال پیش به طور اتفاقی 
متوجه ارتباط تلفنی و پیامکی همســرم با خانم دیگری شــدم. شوهرم 
در این باره گفت فقط بــا این خانم درد دل می کردم و قــول داد دیگر این 
کار را نکند. قبول کردم که او را ببخشــم به این شــرط که حق طــاق را به من بدهد 
که از او گرفتم. با این که یک ســال از آن می گذرد، هنوز نمی توانم به او اعتماد کنم. 
قرص اعصاب می خورم چون خیلی حساس شده ام اما آرام نمی شوم. مدام با خودم 

می گویم شاید هنوز با آن خانم ارتباط دارد. چطور به او اعتماد کنم؟

دکترنجمهعابدیشرق|روانشناس
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دکوراسیونداخلیخانهبرایتمامیخانمهامهماستوخانمهاهمیشهبهدنبالآنهستندتاباکمترین
هزینهتغییراتبزرگیراایجادکنند.مادراینمطلبمیخواهیمترفندهاییرابهشمامعرفیکنیمکهبا

استفادهازآنهادکوراسیونمنزلتانراباهزینهایاندک،شیکومجللکنید.

مارالمرادی|روزنامهنگار

   ناهماهنگی شناختی چیست؟
طبق نظریه ناهماهنگی شناختی وقتی ما با 
دو بــاور متضاد یا متناقض بــا همدیگر روبه رو 
می شــویم، دچــار اســترس می شــویم. ایــن 
استرس می تواند آن قدر ناراحت کننده باشد 
که روی رفتار ما اثر بگذارد. مثالی می زنم که 
می تواند موضوع را روشن کند. بسیاری از ما 

این روزها درگیر دو دسته اطالعات هستیم:

گــروه اول| هر کــدام از ما بــا ارز ش هــا   بزرگ 
شــده ایم. مثال ارتباط با اقوام برای ما اهمیت 
زیــادی دارد. در کنــار آن از نظر روانــی نیاز به 
تفریح را حس می کنیم. همزمان بسیاری از ما 
در زمان روبه رو شدن با دشــواری ها احساس 
نیاز بیشتری به شرکت در مراسم مذهبی داریم 
و در نهایت تالش روزانه به منظور کسب درآمد 
موضوعی بسیار جدی برای بسیاری از ماست.

گــروه دوم| هــر روز اطالعــات زیــادی بــه مــا 
می رســد که خبــر از جــدی بودن خطــر کرونا 
می دهد. همزمــان از ما خواســته می شــود تا 
مــواردی چــون اســتفاده از ماســک، محدود 
کردن رفت و آمدها و رعایــت فاصله با دیگران 

را رعایت کنیم.
آغاز دردسر از همین جاست!  

وقتــی این دو دســته اطالعــات کنار هــم قرار 
می گیرند، آن وقت دردســر شــروع می شــود. 
پروتکل هــا بــه مــا می گویند بــه دیدار اقــوام و 
نزدیکان نرویــم، در حالی کــه از نظر فرهنگی 
همیشــه تاکید بر رابطــه نزدیک بــا آن ها بوده 
است. پروتکل ها می گویند در خانه بمانیم، در 
حالی که غالب برنامه های تفریحی ما نیازمند 
بیرون رفتن و حتی فعالیت های دسته جمعی 
است. پروتکل ها در خصوص شرکت حضوری 
در مراسم مذهبی هشدار می دهند، در حالی 
که برای بســیاری، اوج حال معنوی به واسطه 
شــرکت حضوری در مراسم شــکل می گیرد و 
در نهایت هم که موضوع کســب درآمد اســت؛ 
موضوعی ضروری کــه پروتکل هــا دایم در پی 

گذاشتن محدودیت هایی در این زمینه هستند. 
هر کدام از این موارد می تواند برای هر یک از ما 
استرس شــدیدی را ایجاد کند. واکنش افراد 
هر چند در برابر این استرس متفاوت است، اما 
در غالب موارد در طوالنی مــدت افراد ترجیح 
می دهند سراغ انتخاب های آشنای قبلی خود 
بروند و در کنار آن توجیه هایی برای رفتار خود 

پیدا کنند. 
آیا شما هم درگیر این موضوع هستید؟  

اگــر مــواردی کــه در ادامــه مطرح می شــود، 
دغدغه ذهنی شما طی یک سال و نیم گذشته 
بوده است، پس شــما هم طی این مدت درگیر 
ناهماهنگی شــناختی بوده اید: بــر فرض که 
شش ماه به دیدار اقوام نرویم، بعدش چی؟ این 
وضعیت کالفه کننده آمد و ادامه پیدا کرد، قراره 
آخرش همه از خونه نشستن تبدیل به افرادی 
افسرده و بیمار بشیم؟  بر فرض که خونه بمونم، 

کی می خواد جواب صاحبخانه رو بده؟
آیا درگیر ناهماهنگی شناختی بودن،   

نقطه ضعف است؟
تجربه ناهماهنگی شــناختی نه نشانه ضعف 
اســت و نه نشــانه اختالل. در واقــع فرایندی 
طبیعــی اســت کــه شــما در نتیجــه رســیدن 
اطالعات متناقــض آن را تجربــه می کنید. اما 
در برابر این وضعیت ناخوشایند به جز برگشت 
بــه انتخاب هــای آشــنا )و در ایــن مــورد زیر پا 
گذاشتن پروتکل ها( آیا کار دیگری از دست ما 
بر می آید؟ فکر کردن به چند سوال  درباره برخی 
رفتارهایی که در این مدت از آن نهی شده ایم، 
می تواند برای پاسخ به این سوال کمک کننده 
باشــد: چرا می خواهید به دیدار اقــوام بروید؟ 
چرا می خواهید ســفر بروید؟ چرا اصرار به باز 
کردن مغازه خود دارید؟شاید به نظر شما پاسخ 
به این سواالت خیلی واضح باشد اما کمی صبر 
کنید.  یک قدم مهم برای مدیریت این وضعیت 
جــدا کــردن »ارزش هــا« از »اهــداف رفتاری« 
فعلی مان  اســت. یعنی این که متوجه باشــیم 
که به عنوان مثال »ارتباط صمیمانه داشتن« با 
اقوام موضوعی جدا از »مهمانی رفتن« است. 
»نیاز به تفریح« موضوعی جدا از »ســفر رفتن« 
است، »کسب درآمد کافی و حالل« جدا از »باز 
کردن مغازه« است و... . اگر ارزش های پشت 
رفتارهای مطلوب مــان را بتوانیم شناســایی 
کنیم، آن وقت در شــرایط دشــواری مانند این 
روزها، بهتــر می توانیم برنامه ریــزی کنیم. به 

عنوان مثال چون می دانیــم ارتباط صمیمانه 
برای ما ارزش دارد، در شرایطی که از مهمانی 
رفتــن نهی شــده ایم، می توانیم ســراغ تماس 
تصویری با کیفیــت و برنامه ریزی شــده برویم 
یا چــون متوجــه نیاز بــه تفریح خود هســتیم و 
می دانیم سفر تنها یکی از راه های پاسخ به این 
نیاز است، سراغ راه های دیگر می رویم تا بتوانیم 
پاسخی رضایت بخش و متناسب با شرایط فعلی 
برای این موضوع پیدا کنیم یــا چون می دانیم 
اولویت ما کســب درآمد کافی و حالل اســت و 
نه صرف باز کردن مغازه، ممکن است به دنبال 
فروش اینترنتــی برویم یا نگاهــی بیندازیم به 
دیگر مهارت هایی که داریم و می توانیم از آن ها 

درآمد کسب کنیم .
ناهماهنگی شناختی و رفتارهای افراطی  
مدیریــت ناهماهنگی شــناختی کار آســانی 
نیست چراکه هر کسی وقتی در چنین موقعیتی 
قرار می گیرد باید بتواند اســترس و احســاس 
ناخوشایند خود را تحمل کند و با ذهنی باز به 
دنبال راه های جدید برای برون رفت باشد. در 
نتیجه این دشواری هم گاهی می بینیم افراد 
بعد از روبه رو شــدن با ناهماهنگی شناختی، 
به وادی رفتارهــای افراطــی می افتند. مثال 
ایــن روزهــا آن کــه دکتــر حریرچــی هــم در 
صحبت هایشــان اشــاره کرده اند، انکار خطر 
کروناســت. انکار کرونا، زیر ســوال بردن تمام 
پروتکل ها و مبارزه آشکار و غیرآشکار با ماسک 
زدن و واکسن و... از جمله رفتارهایی است که 
از سوی این افراد شاهد هستیم. غالب افرادی 
که درگیر چنین رفتارهایی می شوند، در مهارت 
مدیریت استرس ضعیف هستند و گزینه های 
بسیار محدودی برای دنبال کردن ارزش های 
خود بلدنــد. بر ایــن اســاس هم شــاید یکی از 
راه های کمک کننده به این افراد تقویت مهارت 

مدیریت استرس و اضطراب در آن ها باشد.
سخن پایانی  

برخــورد متفــاوت بــا ناهماهنگی شــناختی 
کار آســانی نیســت چراکــه ماننــد آن چه این 
روزها تجربه می کنیم، شــما ناچــار از ورود به 
مسیرهای جدید هستید. راه انداختن کسب 
و کار جدیــد، راه های ارتباطی جدیــد و... در 
کنار رعایت پروتکل هایی که بعضا راحت هم 
نیستند مانند ماسک زدن، کار بسیار دشواری 
است. اما چه می شود کرد؟ کرونا این روزها با 

کسی شوخی ندارد.

دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت  درباره دالیل رعایت 
نکردن پروتکل ها به موضوعی روان شناسی اشاره کرده  : »اصطاحی 
داریم در روان شناســی بــه نام ناهماهنگــی شــناختی؛ یعنی فرد 
می دونه چیزی خطرناکه ولی مواردی رو که باید، رعایت نمی کنه. 
مثا بعضی افراد می دونن کرونا خطرناکه اما در شش روز تعطیلی اخیر تهران، رفتند 
ســفر، رســتوران، دورهمی خانوادگی و... بعدش هم کم کم به این خط می افتند که 
بگویند ویروس کرونا وجود ندارد، خطر ندارد و...«. اما منظور از ناهماهنگی شناختی 
چیســت؟ آیا همه ما در برابر این وضعیت آســیب پذیر هســتیم؟ و چطور می توانیم 

خودمان را با تحمل فشار کمتری به سمت رعایت پروتکل ها سوق دهیم؟

محوری

نرگسعزیزی|کارشناسارشدروانشناسیشناختی

* روستای اورامان، چقدر جای باحال و قشنگیه. اگر در 
اروپا بود، االن یکی از قطب های گردشگری جهان بود با 

این طبیعت خاص و معماری خاص ترش.
* دربــاره مطلــب »بدتریــن واکنش  هــا بــه اتهامــات 
دروغین«، گفتید که خشــمگین و عصبانی نشیم چون 
باعث می شه دیگران فکر کنن تهمت شون درسته ولی 

نگفتین که کار درست در این مواقع چیه.
* پیشــنهاد ســتون قرار و مدار برای یاد دادن چیستان 
به بچه هــا، خیلی خوب بــود. امتحانش کــردم و بچه ام 
با یک ذوقــی از دیگران چیســتان می پرســید که قابل 

وصف نیست.
* عکس چاپ شــده در صفحه اول زندگی ســالم برای 
مطلبی با عنوان »لباس های تزیین شده با رنگ خاص« 
اشتباه اســت. لباس چاپ شــده نه تزیین دارد، نه رنگ 

خاص.
* به خواننــده صفحه خانــواده که پیامــک داده و گفته 
خجالت می کشم به خانمم بگویم برای من آرایش کن، 
می خواستم بگم که من نمی دونم چه جوری به زنم بگم 
ماهی 400 یا 500 تومن برای لوازم آرایش  و آرایشگاه 

رفتن خرج نکن.
* عموی عزیزم، بابت همه روزهایی که در کنارمان بودی 
و بعد از پدربزرگ به عنوان بزرگ خاندان، هر وقت برای 
کســی مشــکلی پیش می آمد، مثل یک ســنگ صبور و 
حامــی در کنارش بــودی، از تو ممنونیم. روحت شــاد. 
برادرزاده ات، محسن  

راه ارتباطی با زندگی سام : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روزخوردنبستنیباطعمجدید

در ایــن روزهــای گــرم، بســتنی خیلی 
می چســبه. امروز برای خودتــون و بقیه 
اعضای خانواده تون یک بســتنی با طعم 
جدیدی که تا حاال امتحانش نکردین، 
بخرین و نوش جــان کنین. اگر 
خوش تون اومــد، به بقیه هم 
توصیــه کنین 
امتحانش  که 

کنن.

قرارومدار

ماوشما

 »انهماهنیگ شناخیت«
 بالی جدید جان مردم در روزگار کروانیی

دکتر حریرچی در تازه ترین صحبت هایش از تاثیر یک اختال روان شناسی در انکار کرونا یا رعایت نکردن پروتکل ها 
توسط بعضی افراد گفته اما منظورش از این اصطاح چیست؟

اتاقمشاورهدادهتصویری

بانوان
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پرتراکم ترین جزیره جهان

 رازهای سالمت 
   مامان شمسی۹۰ ساله 

ســال، ســن تنها فردی اســت که 
تمام قهرمانی های تاریخ تیم ملی 
فوتبــال ایتالیــا را در ورزشــگاه 
دیــده اســت! فرانچســکو در 
1۹34 )14 ساله( ، 1۹38 )18 
ســاله( ، 1۹68 )48 ســاله( ، 
1۹82 )62 ســاله( ، 2۰۰6 
)86 ساله( و اکنون در 2۰21 
که ایتالیا قهرمان شــد1۰1 

ساله  بوده است.

موفقیت به وقت 6۰+ 

داستانک 

دانستنی ها 

مریم مجیدیان 

نگاهی که بــه دور و برم می انــدازم، می بینم چقدر بین ســامت مامان و دیگر 
هم سن و سال هایشان یا حتی کسانی که جای بچه ایشان هستند تفاوت وجود 
دارد. برای همین تصمیم گرفتم مشاهداتم را از سبک زندگی  ایشان بنویسم، 
 شــاید برای افراد دیگر هــم مفید باشــد. مادر مــن از اولین دانــش آموختگان
دانش سرای تربیت معلم هستند، خانمی خودساخته با همسری اهل خانواده 
و بســیار همراه که به رغم بی توجهی بــه مادیات و تجمات ، به سامتی شــان 

اهمیت زیادی می دهند.
توجه به نوع تغذیه و گروه های مواد غذایی مصرفی نقش مهمی در این سال ها 
داشته است. از وقتی یادم است سبزی خوردن و ساالد پای ثابت تمام وعده های 
غذایی بوده اســت. خوردن نمــک محدود بوده و حتــی پنیر را داخــل آب قرار 
می دادند تا شــوری آن گرفته شــود. میوه همیشــه جزو وعده های روزانه بوده 
است. به هیچ عنوان غذای وعده قبل را نمی خوردند. سرخ کردن در منزل رواج 
نداشت و حتی برای پختن قرمه ســبزی به تفت دادن سبزی اکتفا می کردند. 
مراقب ســامت دندان هایشــان بودند چون کارکرد دندان ها نقش مهمی در 

تغذیه سالمندان دارد.
اکنون که به گذشــته نگاه می کنم می بینم همیشــه مادر با خود، بــدن، روح و 
قلب شان رفتاری مهربانانه و متعادل داشته اند. این طور نبوده که کاما خود را 
از لذت گاه گاه فست فود یا شیرینی ها محروم کنند، اما خیارشور، سس، خمیر 
نان ساندویچی یا خامه شیرینی تازه را کنار می گذاشتند. وقتی نوشابه به ایشان 
تعارف می شد می گفتند »دو سانت« و این دو سانت طنز خانواده شده بود و گاهی 
به شــوخی می گفتیم چندتا دو ســانت شــد! وقتی چیپس و پفک می خریدیم 
و به ایشــان تعارف می کردیم به برداشــتن یکی اکتفا می کردند. قند و شکر به 
میزان بسیار محدودی استفاده می شد. قندان پر از قندهای اندازه عدس بود 

و صبح ها چــای را بــا اندکی 
شکر شــیرین می کردند. در 
مهمانی هــا هنــگام تعــارف 
شربت تقاضای آب می کردند 
در حالی که در هیچ آزمایش 
تشــخیص طبی قند و چربی 
بــاال نداشــتند و از زمانی که 
بچه بــودم قرص های مکمل 
اســتفاده می کردنــد. باز هم 
از ســایر ابعاد سامت ایشان 

خواهم گفت.

روان شناسی  

نامبرگرافی

نرگس عزیزی |کارشناس ارشد مشاوره 

از مــا خواســته بودیــد در صفحــه مثبت 6۰ 
بنویسیم چرا بسیاری از سالمندان کشورمان 
با افزایش ســن، به ویژه از 7۰ سالگی به بعد، 
دیگر حوصله  دورهمی و تفریح را ندارند ، آیا 

این موضوع طبیعی است؟

   وجه مثبتی که ارزش دیدن دارد
دیدن توجــه و دقــت نظر یــک نفر بــه آدم های 
اطراف، وجه مثبتی اســت که درســت نیســت 
بدون پرداختــن بــه آن، در بــاره بی حوصلگی 
سالمندان صحبت کنیم. این توجه به اطرافیان 
می تواند منشأ اتفاقات مثبتی باشد؛ چه این که 
فرد، درســت مانند این مخاطب صفحه که پیام 
داده بودنــد، تصمیــم می گیرد در باره مســئله 
اطاعات بیشــتری کســب کنــد و چــه این که 
ممکن اســت بعد از کسب اطاعات تاش  کند 
تا جایی که می تواند تغییری در وضعیت موجود 

ایجاد کند.

  بی حوصلگی سالمندان واقعی است
متاســفانه باید گفت بی حوصلگی ســالمندان 
موضوعــی واقعــی اســت. ایــن مســئله دالیل 
متعددی دارد اما بــه عنوان یک نمونــه در نظر 
داشــته باشــید کــه در یکــی از آخریــن مقاالت 
در حوزه  افســردگی ســالمندان که در نشــریه 
Iranian Journal of Psychiatry وابسته به 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و به زبان انگلیسی 
در ســال 2018 منتشر شده اســت، مشخص 
شــد نزدیک بــه نیمــی از ســالمندان ایرانی از 
افسردگی رنج می برند. در این مقاله که از نوع 
مروری بــود، نویســندگان 26 مطالعه مختلف 
را که در ایران انجام شــده بود بررســی کردند. 

در نهایت مشــخص شــد شــیوع افســردگی در 
جمعیت سالمند در ایران نزدیک به 43درصد 
است. نکته  قابل تامل آن که این نتیجه گیری بر 
اساس مطالعات انجام شده پیش از شیوع کرونا 
بوده اســت. شــاید اگر این روزها مطالعاتی در 
این زمینه انجام شــود، میزان شیوع افسردگی 

باالتر هم باشد.

   حاال ما چه کنیم؟
در زمینــه افســردگی ســالمندان هر یــک از ما 
می توانیــم بــه نکاتــی توجــه داشــته باشــیم تا 
بتوانیم تا حدی از بروز افســردگی و شــدت آن 

پیشگیری کنیم. مواردی چون:
    داشتن تحرک و ورزش روزانه

   گنجاندن سبزیجات، میوه و غات کامل در 
تغذیه روزانه

    توجه به خواب باکیفیت برای 7 تا 9 ســاعت 
در شبانه روز

    حفظ و تقویت رابطه با اقوام و دوستان
     تاش برای انجام فعالیت های مورد عاقه

البته یادتان باشد تا وقتی سیاست گذاری های 
کافی در زمینه حمایت از ســالمندان نداشــته 
باشــیم، متاســفانه نمی تــوان امیــد بــه بهبود 
چشــمگیر وضعیــت داشــت. بــا توجــه بــه این 
نکته مطالبه از مســئوالن برای حمایت بهتر از 

سالمندان را هم باید همه  ما جدی بگیریم. 

چرا سالمندان حوصله  دورهمی ندارند؟
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آقاجون از سمعک خجالت می کشد، لطفا آن را به آقاجون برسانید 
تا راحت تر بشنود!

پیامک 2۰۰۰۹۹۹  و تلگرام ۰۹3543۹4576

تلفن  ۰5137634۰۰۰

آیا می توانیــد زندگی در یــک جزیره بــه اندازه زمیــن فوتبال را بــا چند صد 
نفر ســاکن تصور کنید؟ زندگی در جزیــره »میگینگــو« در دریاچه ویکتوریا 
)بزرگ ترین دریاچه قاره آفریقا در محدوده سه کشور تانزانیا، اوگاندا و کنیا( 
به این شکل است که به نسبت وســعت اش، بیشترین جمعیت را در خود جا 

داده است.
کلبه های فلــزی تمام ســطح این جزیــره کوچــک را پوشــانده و آن را به یک 
الک پشت آهنی شبیه کرده است. این شهر هر آن چه را که شهرهای معمولی 
دارند ، در خود جا داده اســت: مغازه ، کافه، بندر، کلیســا و حتی هتل برای 
گردشــگران گاه به گاه. اگرچه جزایر بزرگ تری در نزدیکــی این جزیره قرار 
دارند اما مردم محلی عاقه ای به نقل مکان به آن جزیره ها ندارند، زیرا اعتقاد 
دارند که ارواح شیطانی در آن ها زندگی می کنند! دلیل اصلی که مردم این 
جزیره عاقه دارند این طور فشــرده در میگینگو زندگی کنند این اســت که 
آب های اطراف آن سرشــار از ماهی اســت و ماهیگیران کنیا و اوگاندا برای 

پرکردن تورهای خود به این جزیره می آیند و آن جا را رونق می بخشند.

خانمی از خانه اش راضی نبود. با همســرش پیش دوستی 
که در کار خرید و فــروش خانه بود رفتند و از او خواســتند تا 
خانه را بفروشد.دوســت یک آگهی نوشــت و آن را برایشان 
خواند: »خانه ای زیبا که در محلــه ای آرام قرار گرفته، تراس 
نقلی مشرف به درختان کوچه و آسمان زیبا با صدای دلنواز 
گنجشکان، اتاق های کوچک اما دلباز و هال و پذیرایی دنج 
و صمیمی. آشــپزخانه ای که در آن فقط غذا با عشق پخته و 

خورده می شود و حیاطی که با چند همسایه مهربان شریکی 
از آن استفاده می شــود...« خانم صاحبخانه تا متن آگهی را 
شنید گفت: »در تمام مدت عمرم می خواستم جایی داشته 
باشم مثل این خانه ای که شما تعریف کردی. کاش حواسم 
بیشــتر بــود و از این خانه بیشــتر لــذت می بردم. ایــن خانه 
فروشی نیست!« و خوشــحال از دوست شــان خداحافظی 

کردند و به خانه بازگشتند.

سرگرمی
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در  قهرمانــ�  ماراتــن   
بيــن  بيســتم  ليــگ 
پرســپوليس و ســپاهان درنها�ــت با 
قهرمان� پرســپوليس به پا�ان رسيد. 
ا�ــن دوره از رقابت هــا $ــه ز�ر ســا�ه 
$رونــا بــه طــور $امــل بــدون حضور 
تماشــاگر برگزار شــد به $م گل تر�ن 
دوره ليــگ برتر تبد�ل شــد تا نشــان 
دهــد ليگــ� $ســل $ننده و $ــم گل 
پشت سر گذاشته شــد. در ادامه ا�ن 
گــزارش بــه تر�ن هــا4 آمــار4 دوره 
م� پرداز�ــم.  برتــر  ليــگ  بيســتم 
بــا  آمــار4  مقا�ســه ا4  همچنيــن 
دوره ها4 ١٦ تيم� ليگ برتر تقد�م 

حضورتان م� شود.
 عبور از ٦٠

بــرا4 اوليــن بــار در ادوار ١٦ تيم� 
ليگ برتر، ٢ تيم توانستند از مرز ٦٠ 
امتيــاز عبور $نند. در ١٩ دوره قبل� 
ليــگ برتر هــر تيمــ� $ه بــاال4 ٦٠ 
امتياز آورده بود، قهرمان شده بود اما 
ا�ن اتفاق برا4 ســپاهان ليگ بيستم 

رخ نــداد و آن ها بــا ٦٥ امتياز پس از 
پرســپوليس ٦٧ امتياز4 در رده دوم 

جدول رده بند4 قرار گرفتند.

 بيشتر�ن پيروز

پرسپوليس و سپاهان هر $دام با ١٩ 
برد بيشــتر�ن تعداد پيــروز4 در ا�ن 
فصــل از رقابت هــا4 ليگ برتــر را به 
دست آوردند. ��M از عوامل $شيدن 
شدن تMليN قهرمان� تا هفته پا�ان� 
همين تعداد بردها4 مســاو4 ٢ تيم 
قرمــز و زرد تهــران و اصفهــان بــود. 
بهتر�ــن ر$ورد ا�ــن بخــش در ادوار 
ليــگ مربــوط بــه پرســپوليس ليــگ 
نوزدهــم با ٢١ بــرد اســت. $متر�ن 
برد هم مربوط به تيم قعرنشــين ليگ 
است. ماشين ســاز4 هم $ه به دسته 
پا�ين تر ســقوط $رد فقط ٢ بار موفق 

به برد شد.
 �متر�ن باخت

پرســپوليس فقط �V بار باخت. تنها 
شMست سرخ ها مقابل تيم آلومينيوم 
رقــم خــورد. بعــد از پرســپوليس هم 

ســپاهان بــا ٣ شMســت در رتبه دوم 
ا�ن بخش قرار گرفته است.

 بيشتر�ن باخت
تيم ماشين ساز4 ر$ورد وحشتنا$� 
را با ٢٠ باخت از خود به جا گذاشــت 
و ليگ برتــر را ترX $رد. نســاج� با 
١٥ باخــت و نفت مسجدســليمان با 
١٣، ذوب آهن و ســا�پا بــا ١٤ باخت 
در رده هــا4 بعد4 قــرار دارند. نMته 
جالب ا�ن بخش باخت ها4 نســاج� 
اســت $ه بيشــتر از ٣ تيم د�گر4 بود 
$ــه برا4 بقــا در ليگ تا هفتــه پا�ان� 
جنگيدند اما در هفته بيست وهشــتم 
توانســتند ماندنشــان در ليگ برتر را 
قطع� $نند. اســتقالل اهــواز با ٢١ 
باخــت در فصــل ٩٤-٩٥ ر$ورددار 

ا�ن بخش است.
 بهتر�ن خط حمله

خــط حمله آتشــين ســپاهان بهتر�ن 
اســلحه محــرم نو�د$يا بــرا4 مقابله 
با رقبــا بود. ا�ــن تيم بــا ٥٣ گل زده 
بهتر�ــن خــط حملــه ليــگ را دارد و 

آقا4 گل ليگ، ســجاد شــهباززاده و 
بهتر�ن پاســور ليگ، ســروش رفيع� 
از سپاهان هســتند. بعد از سپاهان، 
پرســپوليس بــا ٤٧ گل زده در رتبــه 
دوم قــرار دارد و اســتقالل نيز با ٣٦ 
مجمــوع  در  اســت.  ســوم  زده  گل 
ترا$تور با ٥٨ گل زده در فصل ٩٣-

٩٤ ر$ورددار ا�ن بخش است.
 بدتر�ن خط حمله

$متر�ــن گل زده در طول فصل اخير 
هــم متعلــق بــه تيم هــا4 پانزدهــم و 
شــانزدهم ليگ بيســتم �عن� سا�پا و 
ماشين ساز4 اســت $ه هر $دام ١٩ 
گل زدنــد. درنها�ــت نيــز هــر ٢ تيم 

مسافر ليگ آزادگان شدند.
 بهتر�ن خط دفاع

بــاز هم در پا�ان فصــل عنوان برتر�ن 
فوتبــال  تيــم  بــه  ليــگ  دفــاع  خــط 
�حي�  شــاگردان  رسيد.  پرسپوليس 
گل محمــد4 در ليــگ بيســتم فقــط 
١٤ بــار گل خوردنــد. تيم ها4 فوالد 
و اســتقالل هــم به ترتيب بــا در�افت 

١٨ و ١٩ گل د�گر ر$وردها4 خوب 
دفاعــ� را از خــود بــه جا گذاشــتند. 
تيم ماشين ســاز4 هم با در�افت ٥٢ 
گل ضعيN تر�ن خط دفاع را داشت. 
پرســپوليس در ليگ ها4 ٩٨-٩٧ و 
٩٦-٩٥ و اســتقالل خوزســتان در 
ليــگ ٩٥-٩٤ آمــار ١٤ گل خورده 
را ثبــت $ردنــد. در ســو4 مقابل نيز 
اســتقالل اهــواز در فصــل ٩٥-٩٤ 
آمــار ٥٧ گل خــورده را ثبــت $ــرد تا 
بدتر�ــن خط دفاع تار�ــخ ليگ برتر تا 

به امروز لقب بگيرد.
 تفاضل گل برتر

اخيــر  فصــل  گل  تفاضــل  بهتر�ــن 
مربوط به پرســپوليس بــود. آنها عدد 
مثبت ٣٣ را ثبت $ردند. ســپاهان و 
استقالل هم تفاضل گل مثبت ٢٩ و 
مثبت ١٧ را داشتند. بدتر�ن تفاضل 
گل نيز متعلق به تيم ماشين ساز4 با 
منف� ٣٣ اســت. پرسپوليس در ا�ن 
فصــل بهتر�ن تفاضــل گل ادوار ١٦ 

تيم� ليگ برتر را ثبت $رد.

  ترین هاى فصل بيستم در یک نگاه

قهرمانی سرخ، رکوردهاى سرخ

رسیدیم به واقعیت ورزش ایران
عذرخواهى IOC از  ایران

پایان کار تیراندازى با اشک هاى خدمتى

تفتیان دو صدم ثانیه کم آورد
کمبود وزن 11 کیلویى میرزازاده 

در تقابل با غول ها!
خداحافظى جوکوویچ با راکت 

شکسته و بدون مدال

  تر�ن ها
 فصل بيستم در �+ نگاه

قهرمانی سرخ 
رکوردهاى سرخ

 پایان روزهاى بى مدالى در توکیو با آغاز رقابت هاى کشتى؟!
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مثلث موفقيت!

به اميد دیدار به اميد دیدار 
در پاریس رویاها در پاریس رویاها 

پا�ان �ار بس3تبال ا�ران در تو�يو با تمجيد 
و�نسنت �ولت و آرزو
 ز�با فيبا

دروازه بــان مطمئن پرســپوليس عملMــرد درخشــان خود در 
ليــگ قهرمانــان آســيا ٢٠٢٠ را ادامه داد و در ليــگ برتر نيز 
درخشيد. لV $ه پيش از ا�ن بيشتر به خاطر $ر4 با هواداران 
اســتقالل بر ســر زبان ها م� افتاد و فصل گذشــته هم پنالت� 
چيــپ عليپــور را بــا پيراهن ماشين ســاز4 مهار $ــرد، در ١٧ 
مســابقه دروازه خود را بســته نگه داشــت و از ا�ن حيث باالتر 
از پيام نيازمند و حسين پورحميد4(با ١٣ و ١١ $لين شيت) 

قرار گرفت.

رفيعــ� د�گر باز�Mن� بود $ه م� تــوان واژه احيا را بــرا4 دوران 
حضــور او در ســپاهان بــه $ار برد. ا�ــن هافبV شــيراز4 فصل 
گذشــته پس از باز4 ها4 نه چندان دلچســب بــا پيراهن پد�ده، 
به د�ار نصN جهان آمد و از آن زمان در ســپاهان درخشان ظاهر 
 �Mشــد. رفيع� هم برا4 عنوان بهتر�ن پاســور گل رقابت نزد�
با احمدرضا زنده روح ســتاره گل گهر داشت $ه پاس گل آخر به 
رضا ميرزا�� مقابل استقالل، ا�ن عنوان را منحصرا به مل� پوش 

پيشين پرسپوليس رساند.

فصــل،   ٦ در  گل   ١٠ از  بيشــتر  زدن  در  نا$امــ�  از  پــس 
شــهباززاده، مهاجم ٣١ ســاله در ســومين فصــل حضور خود 
در ســپاهان احيا شــد و امسال بيشــتر�ن گل را در ميان آقا4 
گل هــا4 ٦ ســال اخير ليگ برتر به ثمر رســاند. تــا ميانه ها4 
نيم فصل به نظر م� رســيد رقابت آقا4 گل� ميان شــهباززاده 
و گادو�ــن منشــا تنگاتنــگ باشــد امــا افت محســوس مهاجم 
گل گهر و گلزن� ها4 مهاجم سپاهان باعث شد و4 از هفته ها 

قبل تنها مدع� ا�ن عنوان باشد.

تيــم فوتبال پرســپوليس با $ســب  
پيــروز4 ٢-صفر مقابــل پيMان در 
بيســتمين دور رقابت هــا4 ليگ برتــر به پنجمين 
قهرمانــ� متوالــ� خــود در ليــگ برتــر رســيد تــا 
سرخ پوشــان پا�تخــت بار د�گــر در ا�ــن رقابت ها 
ر$وردشــMن� $نند. برانMو ا�وانMوو�چ نخســتين 
قهرمان� خود با پرســپوليس را در ليگ شانزدهم 
رقــم زد. ســرمرب� موفق $ــروات سرخ پوشــان در 
٤ ســال حضورش در پرســپوليس موفق به $سب 
٣ قهرمان� و �V نا�ب قهرمان� در ليگ برتر شــد. 
هت تر�V برانMو با پرسپوليس باعث شد تا ا�ن تيم 
با رفتن او دچار بحران شود اما گابر�ل $الدرون به 
عنوان جانشــين برانMو نيز عملMرد $امال موفق� 
داشــت. ســرمرب� آرژانتين� سرخ پوشــان در دور 
رفت ليــگ نوزدهم بــا ا�ن تيم به قهرمان� رســيد 
اما اختالف با محمدحسن انصار4 فر، مد�رعامل 
پيشــين باشــگاه باعث شــد با دلخور4 از ا�ن تيم 
جــدا شــود تــا در حــال حاضر �Mــ� از طلبــMاران 
سنگين ا�ن تيم باشد. �حي� گل محمد4 در نقل 
و انتقاالت زمســتان� به پرســپوليس آمد تا آمار4 
خيره $ننده از خود به جا بگــذارد. او در �V فصل 
و نيــم حضــور در پرســپوليس ٢ قهرمانــ� بــرا4 
ســرخ ها به ارمغان آورد و �ــV بار هم نا�ب قهرمان 
ليگ قهرمانان آسيا شد. پرسپوليس در سال ها4 
گذشته بارها با پنجره نقل وانتقاالت� بسته روبه رو 
شد $ه اوج آن در دوره مربيگر4 برانMو ا�وانMوو�چ 
بــود. بــا ا�ن حــال ســرمرب� محبــوب ســرخ ها با 

$متر�ن باز�Mن توانســت تيمش را به فينال ليگ 
قهرمانان ٢٠١٨ برساند اما از رسيدن به مهمتر�ن 
جام فوتبال باشگاه� در قاره $هن باز ماند. حفظ 
اسMلت اصل� پرسپوليس در دوران پسابرانMو نيز 
ادامه داشت و ا�ن تيم تغيير چندان� در خود ا�جاد 
نMرد؛ البتــه �حي� گل محمــد4 در ابتدا4 فصل 
بيستم ١٠ باز�Mن جد�د به پرسپوليس آورد تا ا�ن 
تيم با رفتن باز�Mنانــ� نظير عل� عليپور، عليرضا 
بيرانوند، بشــار رسن و شــجاع خليل زاده بار د�گر 
درخشــان ظاهر شــود. پرســپوليس پــس از تMرار 
نا�ب قهرمان� در سال ٢٠٢٠ به پنجمين قهرمان� 
خود در ليگ برتر دست پيدا $رد. اما در $نار �حي� 
گل محمــد4 ب� ترد�ــد نم� تــوان از نقــش $ر�م 
باقر4 و ســيدجالل حســين� هم به سادگ� عبور 
$رد. سيدجالل حسين� در طول ٥ سال گذشته 
�Mــ� از موثرتر�ن باز�Mنان پرســپوليس بود. او در 
تمام ا�ن ســال ها با پرســپوليس به قهرمان� ها4 
متوال� رسيد تا حاال با $ســب ٩ جام قهرمان� در 
ليــگ برتر ر$ــورد جد�د4 از خود ثبــت $ند. او نه 
تنها $اپيتان سرخ ها بود بلMه قدرت رهبر4 او نيز 
حــرف اول و آخر را مــ� زد. $ر�م باقر4 هم همين 
نقش را در $نار زمين ا�فا م� $رد. بدون شV $ر�م 
باقر4 عنصــر4 تاثيرگذار در آرامش پرســپوليس 
بــود. او در تمــام ٥ قهرمان� هــا4 ا�ــن تيم حضور 
داشــت. $سوت و د�ســيپلين او در حضور مستمر 
در تمر�نات باعث شــد تا باز�Mنان الگو4 مناسب� 

برا4 حرفه ا4 شدن پيدا $نند.

پرســپوليس جمعه شــب توانســت با پيروز4 مقابــل پيMان در 
آخر�ــن هفتــه ليگ بيســتم بــه عنــوان قهرمان� ا�ــن رقابت ها 
برســد. سرخ پوشــان پا�تخــت همچنين موفق شــدند پنجمين 
قهرمانــ� پياپ� شــان در ليــگ برتــر را بــه دســت بياورنــد تا از 
ا�ــن لحاظ ر$ــورد4 جاودانه به نام خود ثبت $نند. مســئوالن 
برگزار4 رقابت ها پس از مســجل شــدن قهرمان� پرسپوليس 
در ليگ بيســتم خودشان را آماده برگزار4 مراسم اهدا4 جام 
$ردند؛ مراســم� $ه برگــزار4 آن در شــرا�ط غيبت هواداران 
راحت تر�ن $ار ممMن بود. با ا�ن حال ســازمان ليگ� ها نشان 

دادنــد حت� در شــرا�ط� $ــه $متــر از ٢٠٠ نفر در ورزشــگاه 
حضــور دارند هــم نم� توانند مراســم� منظم و بــدون حضور 
افراد متفرقه برگزار $نند. شا�د تصور $نيد $ه حضور ا�ن افراد 
متفرقه محدود به $نار زمين م� شــود امــا اگر به مصاحبه ها4 
تلو�ز�ون� باز�Mنان دقت $رده باشيد، باز�Mنان وسط مصاحبه 
برا4 گرفتن ســلف� به ا�ن طرف و آن طرف $شيده م� شدند. 
البته ا�ن $ه چرا با�د دوربين تلو�ز�ون برا4 گرفتن مصاحبه به 
وســط زمين بيا�د، اتفاق عجيب� اســت. اما عجيب تر�ن اقدام 
مســئوالن ســازمان ليگ در مراســم اهدا4 جــام، جمع $ردن 

تمــام اعضــا4 تيــم پرســپوليس در تونل� حــدود ١٠ مترمربع 
بــود؛ آن هــم در شــرا�ط� $ه $شــور به �Mــ� از مرا$ــز ابتال به 
$رونا در دنيا تبد�ل شــده اســت. با ا�ن حال شــاهMار سازمان 
ليــگ به همين جا ختم نم� شــود چرا$ه تعداد4 افراد متفرقه 
$ه اغلب شان هم ماسV نداشــتند وارد ا�ن تونل شده بودند و 
ب� توجه به هرگونه پروتMل بهداشــت� با باز�Mنان پرســپوليس 
عMــس �ادگار4 م� گرفتنــد. واقعا ا�ن ســوال پيش م� آ�د $ه 
برگزار4 منظم چنين مراســم�، آن هم در آســان تر�ن شرا�ط 

ممMن ا�نقدر سخت است؟

مثلث موفقيت!
رمز و راز گلت سرخ ها در فوتبال ا�ران

کرونا، مهمان ویژه مراسم اهداى جام ليگ بيستم هيچ نشان; از پروت3ل ها
 بهداشت; نبود

رمز و راز گلت سرخ ها در فوتبال ا�ران

گل محمدى به دنبال جذب گل محمدى به دنبال جذب 
مدافع مدافع 55 میلیاردى پدیده  میلیاردى پدیده 

تکذیب مذاکره مدافع تکذیب مذاکره مدافع 
استقالل با سپاهاناستقالل با سپاهان

کمالوند با اسپانسر کمالوند با اسپانسر 3535میلیاردى میلیاردى 
سرمربى تراکتور شد؟ سرمربى تراکتور شد؟ 

نقش پررنگ قایدى و غفورى نقش پررنگ قایدى و غفورى 
در پنالتى هادر پنالتى ها

بيشترین کلين شيتبيشترین پاس گلبيشترین گل زده
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رقابت ٢٧٢  بدنساز براى انتخابی تيم ملی 
٢٧٢ ورزشــ�ار بدنســاز در بخش هــا� مختل� طــ� ٣ روز به 
رقابت پرداختند %ه نفرات برتر به مســابقات انتخاب� تيم مل� 
اعــزام   م� شــوند. بدنســازان خوش هيــ�ل از ١٦ شهرســتان 
در رشــته ها� فيز=8 جوانان  و بزرگســاالن،  باد� %الســي8، 
فيز=8 %الســي8، ماســ�والر فيز=8، پرورش انــدام  جوانــان، 
بزرگســاالن   و پيش�ســوتان در مشــهد با هم رقابــت %ردند. به 
گفته رئيس هيئت بدنســاز� و پرورش اندام خراســان رضو� ، 
سخت گير�  ها� م�رر تيم برگزار� در رعا=ت موارد مورد تا%يد 
ســتاد مقابله با بيمار� %رونا و پروت�ل ها� بهداشــت� در %نار 
برگزار� آ=تم هــا� فن� و %يف� رقابت� را رقــم زد %ه هم نمره 
قبول� پس از نظارت %ارشناسان شب�ه بهداشت و هم ناظران 

داور� و برگزار� اعزام� از سو� فدراسيون گرفت.

ستاره مشهدى: آقاى گلی نتيجه کار تيمی است
مهــد� جاو=د ، فوتباليســت مشــهد� عضو تيم مل� فوتســال 
%شــورمان در تورنمنت بين الملل� تا=لند  با به ثمر رســاندن ٧ 
گل به آقا� گل� دست =افت و افتخار� د=گر برا� خود رقم زد. 
ا=ن مل�  پوش ارزشمند فوتسال %شورمان پس از %سب جا=زه 
آقا� گل� گفت: «ا=ن عنوان به خاطر %ار تيم� خوب باز=�نان 
بدســت آمد.» جاو=د افزود: «%سب عنوان آقا� گل� به هرحال 
نتيجه %ار تيم� اســت. در هيچ %دام از باز� ها شخص اولو=ت 
نبود و صرفا %ار گروه� اهميت داشت. ضمن ا=ن %ه باز=�نان 
د=گر ما هم شا=سته %سب ا=ن عنوان بودند و به نظرم باز=�نان 
مــا م� توانســتند جا=ــزه بهتر=ــن باز=�ــن تورنمنت را بدســت 
بياورند، اما به باز=�ن تيم ميزبان اهدا شــد.» و�  خاطر نشــان 
%رد: «از ا=ن %ه پيش از جام جهان� ا=ن قهرمان� را %سب %رد=م 
تا با روحيه بهتر و پس از انجام چند باز� در ليگ برتر با شرا=ط 
بهتر� عازم جام جهان� شو=م، خوشــحالم. اميدوارم از عنوان 

ارزشمند دور قبل، به بهتر=ن ش�ل دفاع %نيم.»

آناليز کارشناس مشهدى از عملکرد تيم ملی واليبال 
در المپيک

=�� از %ارشناســان مشــهد� رشــته واليبال درباره عمل�رد 
تيــم ملــ� واليبــال در المپيــ8 گفــت: «واقعــا نم� توانيم به 
ا=ــن باز� ها=ــ� %ــه شــاگردان آل�نــو ارائــه %رده انــد، نمره 
منفــ� بدهيــم. در د=ــدار بــا لهســتان و ونزوئــال فوق العــاده 
ظاهر شــد=م. در د=دار بــا %انادا باز� بد� ارائــه نداد=م، اما 
تحت تاثيــر بــاز� ب� نقــص ا=ن تيم قــرار گرفتيم. تيــم %انادا 
آناليز خوب� از سيســتم پاس ا=ران و سعيد معروف داشت %ه 
اگر تغيير تا%تي�� در ا=ن ناحيه داشــتيم، م� توانســتيم نظم 
دفاعــ� %انادا را مختل %ــرده و پيروز آن باز� باشــيم.» رضا 
مومن� مقــدم %ه ســابقه ســرمرب� گر� در تيم ملــ� واليبال 
نوجوانان را دارد ، افزود: «ا=ران نسبت به ليگ ملت ها عمل�رد 
خيل� بهتر� داشــته  است. باز=�نان به دليل المپي8 انگيزه 
و جنگندگــ� باال=� دارند. آل�نو نيــز از بهتر=ن تر%يب ا=ران 
اســتفاده م� %ند. به غير از ش�ســت مقابل %انادا، باز� ها� 
خوب� را تا%نــون از تيم مل� د=ده ا=م. مقابــل ا=تاليا عمل�رد 
بد� نداشتيم و دليل اصل� باخت ما وجود باز=�نان مطرح� 
همانند خوانتور=نا، زا=تس� و جيانل� در تر%يب ا=تاليا بود.» 

 باالخره بيســتمين دوره رقابت ها� ليگ برتر با تمام فراز و نشــيب ها=� 
%ــه داشــت به پا=ــان رســيد و  پرســپوليس بــرا� پنجمين بــار قهرمان� 
خــود را جشــن گرفــت. باز� هــا� ا=ــن دوره از رقابت  هــا در شــرا=ط 
ســخت %رونا=� برگزار شــد و باز=�نان، %ادر فن�، عوامل باشــگاه  ها و 
برگزار %نندگان مســابقات  بــا ترس و دلهره پا به ميدان   م� گذاشــتند و 
در ا=ن ميــان خيل�  هــا هم درگير و=ــروس منحوس %رونا شــدند. اما در 
مجمــوع باز� ها� ليگ برتــر تجربيــات و درس ها� ز=اد� بــرا� تمام 
مربيــان داشــت و هر تيمــ� %ه برنامــه همراه بــا تالش بيشــتر و تمر%ز 
بهتــر� داشــت ، توانســت در جا=گاهــ� %ه حقش  بــود، قــرار بگير د %ه 
متاســفانه تيم ها� ســا=پا و ماشين ســاز� با مشــ�الت� %ه داشتند ، به 
ليگ دســته =8 ســقوط %ردند. اما تنها نما=نده فوتبال استان %ه سال 
ســخت� را ســپر� %رد، از خطر ســقوط فرار %ــرد و توانســت در منطقه 
امنــ� قــرار بگيــرد. پد=ده ا�  هــا در ا=ــن فصــل شــرا=ط خوبــ� از نظر 
مال�يت� و مد=ر=ت� نداشتند و با %م8  ها� مسئوالن استان� توانستند 
آبــرودار� %نند و در نها=ت جا=گاه نهم� را از آن خود %ردند %ه با توجه 
به مشــ�الت موجــود   م� توانــد عمل�رد خوبــ� برا� شــاگردان مهد� 
رحمت� باشــد. اما با تمام ا=ن تفاصيل مســابقات تمام شــد و %ار سخت 
پد=ده  برخالف د=گر تيم  ها از امروز شــروع   م� شــود و با=د هر چه زودتر 
وضعيت مال�يت� باشــگاه روشن شــود تا ا=ن تيم برا� فصل آ=نده بهتر 
بتواند برنامه ر=ز� %ند، وگرنه مم�ن اســت شــاهد اتفاقات تلخ� برا� 
ا=ن نما=نده فوتبال اســتان باشــيم %ه دور از ذهن نيست و سرنوشت آن 

مم�ن است به ابومسلم و پيام دچار شود.
نمره قبول� 

تيم فوتبال پد=ده در فصل جار� با س�اندار� مهد� رحمت� %ه اولين 
سال مربيگر� خود را تجربه   م� %رد، در مسابقات حاضر شد. خيل�  ها 
انتقاد ز=اد� نســبت به انتخاب رحمت� برا� ســرمرب� گر� تيم پد=ده 
داشــتند و معتقد بودند  با توجه به نداشــتن مــدرj ، او نم� تواند موفق 
شود. پد=ده ا�  ها در اولين باز� رقابت ها� ليگ برتر برابر ماشين ساز� 
به پيروز� ارزشــمند ٣ - صفر دســت =افتند %ه اتفاقــات خوب� را برا� 
رحمت� رقم زد. اما در ادامه نتا=ج سينوســ� داشــت و آن ها روند خوب� 
را در پيش نگرفته بودند. البته رحمت� نياز به زمان داشت تا بهتر بتواند 
بــه هماهنگ� الزم با باز=�نان برســد. در نيم فصل اول تيم او ٥ پيروز� 
بدســت آورد و در مقابل ٧  ش�ســت و ٣  تســاو� برا=ش به ثبت رسيد. با 
ا=ن نتا=ج شــرا=ط نگران %ننده ا� بــرا� پد=ده در ليگ برتر رقم خورد و 
حتــ� تــا رده چهاردهم هم رســيده بود. ا=ن در حال� اســت %ه پد=ده با 
مشــ�الت مال� و مال�يت� هم روبه رو شــد و شرا=ط خوب� فراهم نبود و 
تصور خيل�  ها ا=ن بود %ه پد=ده در ا=ن فصل ســقوط   م� %ند. همزمان 
در نيم فصل دوم خيل� از باز=�نان ســتاره ساز جدا=� %وj %ردند و از 
پد=ده  جدا شــدند %ه به نوع� دســت رحمت� رو� نيم�ت خال� شــد. 
ا%بــر صادقــ� ، فرشــاد فرج� ، حســن جعفــر� ، روح ا... ســي� الله� ،  
محمد حســين مرادمند از پد=ده جدا شدند و رحمت� با باز=�نان گمنام 
و جوان پد=ــده را روانه رقابت  ها %رد %ه آن ها باز� به باز� بهتر شــدند 
و از رده هــا� پا=ين جدول تا رده پنجم هم صعود %ردند و حت� شــانس 
%ســب ســهميه ليــگ آســيا را هــم داشــتند. در نيم فصــل دوم پد=ده ٥ 
پيروز� ، ٥ باخت و ٥ تســاو� %ســب %ــرد . هر چند  باز=�نــان پد=ده در 
باز� هــا� پا=ان� اشــتباهات ز=اد� داشــتند ، اما با توجه به مشــ�الت 

موجود و اولين ســال تجربه مهد� رحمت� ،   م� تــوان نمره قابل قبول� 
بــه تيم پد=ــده داد. پد=ده از ٣٠ بــاز� انجام داده ، ١٠ برد ، ٨ تســاو� 
و ١٢ باخــت بدســت آورد و بــا ٢٧ گل زده و ٣١ گل خــورده  ٣٨ امتياز 
%ســب %رد و در مقام نهم� قرار گرفت. تيم پد=ده %ه در گذشــته با نام 
شهرخودرو در مســابقات حاضر   م� شد، در ط� ٧ سال اخير حضورش 
در ليگ برتر ٢ بار  =ازدهم  و ٢ بار هم دهم شد. ٢ فصل قبل هم با =حي� 
گل محمد� به مقام چهارم� دست =افت و آسيا=� شد. همچنين فصل 
گذشــته %ه با حاشــيه ها� ز=اد� همراه بود، در جا� ششم قرار گرفت 

و امسال هم نهم شد. 
تعيين ت�لي� پد�ده

اما ن�ته مهم و قابل تامل %ه مســئوالن و دست اندر%اران خراسان� با=د 
بيشــتر به آن توجه داشــته باشند، بحث روشن شــدن وضعيت مال�يت� 
تيم پد=ده است %ه هنوز مشخص نشده و سرگردان است. ا=ن تيم برا� 
ا=ن %ــه بتواند بــرا� فصل آ=نده برنامه ر=ــز� %ند و باز=�نــان مدنظر را 
حفظ و نفرات جد=د� را جذب %ند، قطعا نياز به روشــن شدن مد=ر=ت 
باشــگاه دارد %ه االن هيچ حســاب و %تاب� ندارد و مشــخص نيست %ه 
چه سرنوشــت� در انتظار آن باشد. اميدوار=م مســئوالن از امروز به ف�ر 
تيم پد=ده باشند تا خبرها� تلخ� از باشگاه نشنو=م. اما مهد� رحمت� 
از وضعيــت موجــود تيم پد=ده ابــراز نگران� %رد و تا%يد داشــت %ه اگر 
وضعيت پد=ده تعيين ت�لي� شــود، در مشــهد م� ماند. و� خاطر نشان 

%رد: «اگر ط� ٤٨ ساعت آ=نده ت�لي� مال�يت ا=ن تيم مشخص نشود، 
تيم پد=ده دچار مشــ�ل م� شود. ما برا� شــروع سال جد=د خيل� %ار 
دار=ــم، ابتدا با=ــد با باز=�نان تسو=ه حســاب  شــود و ٧،٦ باز=�ن جد=د 
جــذب شــود.» رحمت� تا%يــد %ــرد: «اگر شــرا=ط تيم پد=ده مشــخص 
شــود، م� مانم، اما اگر وضعيت تيم ما مثل سال گذشته باشد و مال�يت 
باشــگاه مشــخص نشــود، %ار واقعــا ســخت م� شــود.» و� با اشــاره به 
سخت� ها=� %ه در ا=ن فصل سپر� %ردند، افزود: «امسال سخت� ها� 
ز=ــاد� را تحمل %رد=ــم و اگر بخواهم در مورد مشــ�الت صحبت %نم ، 
شــا=د =ــ8 %تاب بتوانيــم از آن تهيــه %نيم. خدا را شــ�ر %ه توانســتم از 
اولين آزمون مربيگر� ام سربلند بيرون بيا=م و جا دارد از همه مسئوالن 
اســتان� تشــ�ر %نم %ه در ا=ــن راه خيل� به ما %مــ8 %ردند.» رحمت� 
همچنيــن تصر=ــح %ــرد: «جــا دارد از هيئت مد=ــره باشــگاه و همچنين 
حميــداو� تشــ�ر     %نم %ــه در ابتــدا� ا=ن فصل بــه من اعتمــاد %ردند 
و خيلــ� خوشــحالم %ه شــروع %ار مرب� گر� ام در شــهر امــام رضا(ع) 
بــود. باز=�نــان و اعضا� تيم هــم خيل� تــالش %ردند و با بــ� پول�  ها 
ســاختند %ه واقعا تالش آن هــا جا� تقد=ر دارد.» ســرمرب� تيم فوتبال 
پد=ده در پاســخ به ا=ن ســوال %ه آ=ا فصل آ=نده در ا=ن تيم ماندن� است 
=ا خير، عنوان %رد: «اگر شــرا=ط و وضعيت تيم مشــخص شــود، در ا=ن 
تيم   م� مانم ، ول� اگر وضعيت تيم ما مثل ســال گذشته باشد و مال�يت 

باشگاه مشخص نشود ، %ار واقعا سخت   م� شود.»

پدیده را دریابيد!
اخبار خراسان هشدار رحمتى براى تعیین تکلیف تیم فوتبال پدیده طى 48 ساعت آینده 

على ترابى
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پایان کار تيراندازى با اشک هاى خدمتی
مرحله مقدمات� رشته تيرانداز� با تفنگ ٥٠ متر سه وضعيت بانوان، 
برگزار شد و نجمه خدمت� و فاطمه $رم زاده مل� پوشان $شورمان به 
رقابت با  حر3فان پرداختند. در ا3ن رقابت  نجمه خدمت�  در مجموع 
نيز ١١٦٥ امتياز $سب $رد و هجدهم شد. همچنين فاطمه $رم زاده  
با امتياز نها3� ١١٦٣ به $ار خود پا3ان داد و در رده بيست و دوم قرار 
گرفت. بد3ن ترتيب ا3ن دو بانو� $شورمان $ه فاصله ز3اد� با ٨ نفر 
برتر داشــتند، موفق به صعود به فينال نشــدند. در پا3ان ا3ن رقابت، 
خدمتــ� درحال� $ــه گر3ه م� $رد، گفــت: «ناراحتم چون دوســت 

داشتم برا� مردم $شورم مثل هميشه افتخارآفر3ن� $نم.»

تفتيان دو صدم ثانيه تا نيمه نهایی ١٠٠ متر کم آورد
حســن تفتيــان بــا ر$ــورد ١٠٫١٩ ثانيــه در رده چهارم گروه شــش 
 �مقدماتــ� دو� ١٠٠ متــر قــرار گرفــت و از صعــود بــه نيمه نها3ــ

رقابت ها� المپيN بازماند. 

اخبار  پایان روزهاى بی مدالی در توکيو با آغاز رقابت هاى کشتی؟!

رسيدیم به واقعيت ورزش ایران

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

� در دســته Pوزنه بردار پارالمپي � منصور پورميرزا3
فوق ســنگين با بيان ا3ن $ه به عنوان جانشين مرحوم 
سيامند رحمان $ار سخت� در پارالمپيN تو$يو دارد، 
گفت: «تالشــم بر ا3ن است $ه با $سب بهتر3ن نتيجه 

جانشين خوب� برا� سيامند باشم .»
 $ميته برگزار� باز� ها� المپيN مشــعل روشــن 
المپيــN تو$يو را بــه مPان� $ه در معــرض د3د مردم 

ژاپن باشد، منتقل $رده است.
 $ائلب درسل شناگر آمرP3ا3� سومين مدال طال� 
 �خود در المپيN تو$يو را $ســب $رد و ر$ورد جهان

خود را در ١٠٠ متر پروانه مردان ارتقا داد.  
 $انر فيلدز دوچرخه ســوار آمرP3ا3ــ� بعد از تصادف 
وحشــتنا\ در المپيN ٢٠٢٠ تو$يو دچار خونر3ز� 
مغز� شــد اما تيمــش د3روز تا3يد $رد $ــه او از بخش 

مراقبت ها� و3ژه خارج شده است.
 � سام� عيس� $ارشناس و تحليل گر ورزش� عراق
بر ا3ن باور است $ه $اروان $شورش  حت� با ٣ ميليون 
ورزشPار هم نم� تواند در المپيN مدال به دست آورد.
 ا3وان زا3تسd ستاره واليبال ا3تاليا در باز� با ا3ران 
از ناحيــه دســت دچار مصدوميت شــد. طبــق اعالم 
رسانه ها� ا3تاليا3� او احتماال باز� مقابل ونزوئال را 

از دست خواهد داد.
 ميرزازاده نما3نده سنگين وزن $شت� فرنگ� ا3ران  
در شــرا3ط� به مصــاف عنــوان داران $شــت� جهان 

م� رود $ه ١١ $يلوگرم $متر از وزن قانون� دارد.
 جو$وو3چ مرد شماره N3 جهان در د3دار مقابل پابلو 
 Nســت خورد و بدون مدال از المپيPارنيو بوستا ش$
تو$يــو خداحافظ� $رد. او بعد از باخت مقابل $ارنيو 
بوستا از شدت عصبانيت را$ت خود را به زمين $وبيد.

حاشيه هاى

 Nوارد روز نهم باز� ها� المپي � درحالــ
شــد3م $ــه $اروان ا3ــران بــه تنهــا طال� 
جــواد فروغــ� در تيرانــداز� دل خــوش 
$رده اســت. مدال� $ه بــدون اغراق جزو 
پيش بين� ها� $ارشناسان وزارت ورزش 
و $ميتــه مل� المپيN و حت� فدراســيون 
تيرانــداز� نبــود. برا� همين هــم بود $ه 
 �سيدرضا صالح� امير� رئيس $ميته مل
المپيN در گفت و گو3� به صراحت اعالم 
$رد نه المپيــN پPن واقعيت ورزش ا3ران 
بــود و نــه المپيN لنــدن، واقعيــت ورزش 
ا3ران هميشه در روزها� آخر المپيN رقم 
خورده ، روزها3� $ه با $شت� و وزنه بردار� 
 �به اوج م� رســد. بدون شــN نتا3ج $شت
و وزنه بردار� در المپيN هميشــه برا� ما 
در اولو3ت بوده و نگاه انتظارگونه ا� به آن 
دار3ــم، و ا3ن اواخر تPواندو. اما فراز و فرود 
طوالنــ� از طــال� جــواد فروغ� تــا امروز 
$ه رقابت ها� $شــت� به طور رسم� آغاز 
م� شــود، ٩ روز به طول انجاميــده، و ا3ن 
بار روان� رو� ٣ رشــته پراميد $شــورمان 
بوجود م� آورد. شا3د اگر در شمشيرباز� 
پيش بين� هــا محقــق م� شــد و نــاداور� 
جلو� مــدال مــا را نم� گرفت و از آن ســو 
تPواندو در ژاپن بدون مدال، شياپ چانگ 
 �را تــر\ نم� $رد، همه بار به رو� $شــت
و وزنه بــردار� نم� افتاد؛ و البته $اراته $ه 

برا� نخســتين بار بــه المپيــN راه 3افته. 
تــا ٢٠١٦   ٢٠٠٠ Nالمپيــ از  تPوانــدو 
نقــش درخورتوجهــ� در پر$ــردن ســبد 
مدالــ� ا3ــران داشــت امــا در ا3ــن دوره با 
نما3ــش بســيار ضعيــd نما3نــدگان آن، 
دســتش از رســيدن به مدال $وتــاه ماند. 
شمشــيرباز� هم بعد از المپيN ر3و $ه تا 
مرز مدال برنز پيش رفت، انتظارها را برا� 
$سب مدال در المپيN تو$يو باال برد. اما 
شــاگردان پيمان فخر� ا3ــن المپيN هم 
دستشان به مدال نرســيد. حاال و امروز به 
$شــت� رســيده ا3م، ورزش اول ا3ــران $ه 
جامعه آمــار� اش در ا3ن ســال ها� اخير 
بدجــور� $اهــش پيــدا $ــرده. با3ــد د3د 

اقبــال $ــم عالقه مندان به $شــت� در ا3ن 
سال ها رو� نتا3ج تو$يو تاثير م� گذارد 3ا 
 Nگيران در المپي �نه. برا� حضور $شــت
تو$يو، $م نظيرتر3ن امPانات فراهم شــده 
اســت. از $مــN ر3الــ� و دالر� گرفته تا 
ا3جــاد 3ــN اردو� امن و ب� حاشــيه برا� 
آســا3ش خاطر فرنگــ� $اران و آزاد$اران 
تا شــا3د شــگفت انگيزتر3ن نتا3ج شان در 
المپيــN تو$يــو رقــم بخــورد. محمــد بنا 
ســرمرب� تيم مل� $شــت� فرنگــ� هم $ه 
انتقــاد و صراحت او را مبن� بــه $م 3ا ز3اد 
 �بودن امPانات م� شناسيم تا االن شPا3ت
در ا3ــن خصــوص نداشــته. عليرضــا دبير 
رئيس فدراســيون $شــت� حت� برا� ا3ن 

المپيN3 N اتفاق و3ژه برا� مل� پوشانش 
 ،�$ادرفنــ درخواســت  بــه  او  زده.  رقــم 
مربــ� تغذ3ه و ماســاژور مجزا در دو رشــته 
آزاد و فرنگ� اســتخدام $ــرده تا همه چيز 
مهيــا� مــدال آور� بــرا� $اروان ا3ــران 
 �باشــد. در ا3ن ميــان شــا3د $مــ� نگران
در مــورد فرنگــ� $اران $شــورمان وجود 
داشــته باشــد و آن حضور ٥ فرنگ� $ار� 
اســت $ه برا� نخســتين بــار، المپيN را 
تجربــه م� $نند امــا اعتماد بــه محمد بنا 
م� تواند نقطه اطمينان� برا� درخشــش 
ا3ــن تازه واردها باشــد. در وزنه بردار� هم 
$ــه رقابت ها3ــش از P3ــ�، دو روز د3گــر 
برا� ٢ نما3نده $شــورمان آغاز م� شــود، 
انتظار $ســب حداقل N3 مــدال را دار3م. 
اما رنگ ا3ن مدال طال نيست، مگر ا3ن $ه 
معجــزه ا� رخ دهــد. مــا در اوزان ١٠٩ و 
١٠٩+ علــ� هاشــم� و علــ� داوود� را 
دار3ــم $ه $ارشناســان معتقدند شــانس 
علــ� داوود� برا� $ســب مدال بيشــتر 
 �اســت. محمدحســين برخــواه ســرمرب
تيم ملــ� وزنه بــردار� از آمادگــ� بدن� و 
ذهنــ� ا3ــن دو وزنه بــردار رضا3ــت $امل 
دارد. بــا ا3ــن تفاســير، از امــروز، و از نگاه 
ســيدرضا صالح� اميــر� رئيــس $ميته 
ملــ� با3د خبرهــا� خوبــ� از تو$يو برا� 

ا3ران مخابره شود.

آســمان    Nدراماتيــ پا3ــان 
خراشــان ا3ران بــا رقابت ها� 
تو$يــو ٢٠٢٠ با باخــت مقابل فرانســه رقم 
 �خــورد. ا3ــران ٦٢- فرانســه ٧٩. تيــم مل
بســPتبال ا3ــران در آخر3ــن بــاز� خــود در 
مرحله گروهــ� رقابت هــا� المپيN مقابل 
فرانســه گو� و ميــدان را واگذار $ــرد. ا3ران 
$ه در گروه سخت� با جمهور� چN، آمرP3ا 
و فرانســه هم گروه بــود، در بــاز� اول نتيجه 
را ٧٨-٨٧ بــه جمهور� چN واگــذار $رد. 
شــاگردان مهــران شــاهين طبع در دوميــن 
رقابت خود درحال� به مصاف ابرستاره ها� 
مل� پوش بسPتبال آمرP3ا رفتند $ه با نتيجه 
ســومين  تــا  خوردنــد  شPســت   ٦٦-١٢٠

� خود را ا3ن بار مقابل فرانسه Pالمپي �نا$ام
تجربه $نند. 

احتمــال  تــا  شــاهين طبع  رضا�ــت  از 
�ناره گير� او

 بــا پا3ــان $ار تيــم ملــ� بســPتبال ا3ــران در 
تو$يــو، شــاهين طبع بــه تمجيــد از عملPرد 
شــاگردانش پرداخــت تــا بگو3ــد: «در ا3ــن 
مســابقات باز� ها� با $يفيتــ� انجام دهيم 
و عملPردمان قابل قبــول بود.» ا3ن احتمال 
وجود دارد $ه مهران شــاهين طبع هم بعد از 
 �برگشــت از تو$يو، از ســمت خود در تيم مل

$ناره گير� $ند.
!�خداحافظ� باز صمد با تيم  مل

رقابت ها� تو$يــو ٢٠٢٠ اما عرصه ا� برا� 
 �خداحافظ� تلو3حــ� صمد نيPخواه بهرام
 �از باز� هــا� مل� بــود: «بــرا� خداحافظ
از $ارهــا� رســانه ا� خوشــم نم� آ3ــد. اگر 
٧٠ ســالم باشــد و احســاس $نم م� توانم با 
دادن آب و حولــه به مل� پوشــان $مN $نم، 
 �در $نــار تيم خواهــم بود. امــا احتمال خيل
ز3ــاد امروز(د3روز) بــاز� آخر� بود $ه انجام 
دادم. مبنا� برنامه و تصميم من تابستان به 

تابستان است، با3د ببينم چه م� شود.» 
�نم  �حداد�: خداحافظ� نم

هرچند $ه صمد تPليd رفتــن 3ا ماندنش را 
خيل� روشــن نPرد اما حامد حداد� ســتاره 
تيم مل� بســPتبال ا3ــران، قو3ا عنــوان $رد 
فعال قصــد خداحافظــ� نــدارد: «فعال قصد 
 �خداحافظــ� از تيــم مل� را ندارم، اما ســع
م� $نم $متر   باشــم و فقط بــرا� باز� ها� 

مهم حضور پيدا $نم. » 
پيام فارســ� فيبا به ا�ران: اميدوار�م در 

پار�س شما را ببينيم  

صفحه رســم� فدراسيون جهان� بسPتبال 
 �(فيبا) در ا3نستاگرام در پيام� به زبان فارس
 �نوشــت: «ســپاس از تمــام هــواداران عالــ
بســPتبال در سراســر ا3ــران. اميدوار3ــم در 

المپيN پار3س دوباره ببينيم تان.»
تمجيد سرمرب� فرانسه از حداد�

و3نسنت $ولت ســرمرب� تيم مل� بسPتبال 
فرانســه  از نحوه بــاز� حامد حداد� تمجيد 
$ــرد و گفت: «ا3ــران مقابــل ما خــوب باز� 
$ــرد، بخصــوص حامد حــداد� $ــه بازP3ن 
فوق العاده ا� اســت. حداد� ٣٦ سال دارد 
و با ا3ن ســن، عال� باز� م� $ند. در مجموع 
تيــم ا3ران خــوب $ار $ــرد، اگرچــه ٣ باز�، 

برا� آناليز $امل N3 تيم $اف� نيست.»

پا�ان �ار بس6تبال ا�ران در تو�يو با تمجيد و�نسنت �ولت و آرزو� ز�با فيبا

به اميد دیدار در پاریس رویاها 

$ميته بين المللــ� المپيN ضمــن عذرخواه� از 
$ادر سرپرســت� $اروان ورزشــ� ا3ــران، اشــتباه 
فاحــش خــود در درج عنــوان محــل تولــد آرمينــا 
صادقيــان مل� پــوش رشــته تيرانــداز� ا3ــران را 
 Nالمپي �اصالح $رد. مســئوالن $ميته بين الملل
به اشتباه مقابل گز3نه محل تولد نما3نده تيرانداز� 
$شــورمان عنوان رژ3م اشغالگر قدس را درج $رده 
 �بودنــد $ه بــا اعتــراض شــد3د و پيگير� شــفاه
و مPتــوب $ادر سرپرســت� $اروان، ا3ــن اشــتباه 
 �اصالح شد. $ميته بين الملل� المپيN ط� ا3ميل
عذرخواهــ� رســم� خــود را بــه ا3ــن شــرح اعالم 
$ــرد: «اميدوار3م عذرخواهــ� صميمانه ما را بابت 
اشتباه� $ه توسط شر$ت پيمانPار� ز3رمجموعه 
باز� ها صورت گرفت، بپذ3ر3د. شN نداشته باشيد 
$ه موضوع، اشتباه� $امال سهو� بوده و در اولين 
فرصت ، مورد تذ$ر داده شما اصالح شد. ممنونيم 

$ه صميمانه ما را در\ م� $نيد.»

عذرخواهی IOC از  ایران

برنامه
امروز

 واليبال: ا3ران – ژاپن؛ ساعت ١٥:١٠
�شت� فرنگ�: نجات�(٦٠-)، ميرزازاده(١٣٠-)؛ ساعت ٦:٣٠ 

تيرانداز�: آرمينا صادقيان(٥٠ متر ٣ وضعيت)؛ ساعت ٦:٣٠
فردا

 قا�ق ران�: عل� آقاميرزا3�($ا3ا\ ١٠٠ متر)؛ ساعت ٥:٥١
�شت� فرنگ�:   گرا3�(٧٧-)،   سارو�(٩٧-)؛ ساعت ٧

ا3ســتگاه ها� دوچرخه ز3اد� در تو$يو وجود دارد. توجه 
به دوچرخه و دوچرخه ســوار� از دو جهت برا�  ژاپن� ها 
 �حائز اهمين اســت؛ ســالمت� و صرفه جو3ــ�. ژاپن� ها به ســالمت
خيل� اهميت م� دهند و اعتقاد ز3اد� به تحر\ در طول روز دارند. 
از ســو3�، چون هز3نه حمل و نقل در تو$يو باالســت، ا$ثر مردم ا3ن 
شــهر ترجيح م� دهند برا� جابه جا3� در شهر بخصوص مسيرها� 

نزدN3 از دوچرخه استفاده $نند.
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 تویيت جالب لورکوزن و قوت گرفتن انتقال سردار
باشگاه لور�وزن در صفحه رســم� خود به ش
ل� جالب از 
خر&ــد" جد&د در روزها" آت� خبر داد. باشــگاه آلمان� در 
صفحه رسم� خود به ش
ل� جالب نوشت �ه خر&د" جد&د 
در راه است و ا&ن خبر به زود" منتشر م� شود. پس از انتشار 
ا&ن پســت، بســيار" نظر دادند �ــه خر&د جد&ــد لور�وزن 
ســردار آزمون، ستاره ا&ران� خواهد بود. رسانه ها" آلمان� 
و روســ� نيز عنوان �ردند �ه احتمال انتقال ســتاره ا&ران� 
به بوندس ليگا بســيار افزا&ــش &افته و با&د د&ــد در روزها" 
آت� چه اتفاق� برا" ســتاره �شــورمان رخ خواهد داد. روز 
گذشته �ي
ر گزارش داد �ه شرط انتقال آزمون به لور�وزن 

ا&ن است �ه مهاجم� از ا&ن تيم فروخته شود. 
واکنش مغانلو به جدایی اش از پرسپوليس 

شــهر&ار مغانلو پس از قهرمان� پرســپوليس در ليگ بيستم 
گفــت: «ا&ــن قهرمان� را بــه هــواداران پرســپوليس تقد&م 
م� �نم. همچنين به خانــواده ام تبر&I م� گو&م �ه خيل� 
بــه من �مI �ردنــد.» و" در مــورد ا&ن �ه فصــل آ&نده در 
پرســپوليس م� مان� &ا ا&ن �ه با ســپاهان مذا�ره �رده ا" 
گفــت: «اجــازه بدهيــد از قهرمان� لذت ببر&ــم. فعال به ا&ن 

مسائل توجه ندارم و م� خواهم از قهرمان� تيم لذت ببرم.»
واکنش اميرى به جدایی احتمالی از پرسپوليس 

وحيد امير" بعد از پنجمين قهرمان� پرسپوليس درباره 
اتمام قراردادش گفت: «من در اختيار باشــگاه هستم و 
با&د صحبت �نيم. اميدوارم باشگاه شرا&ط حال حاضر 
فوتبال �شــور را درV �ند و ببيند تيم ها" د&گر چطور 
تــالش م� �نند، بــه قهرمان� برســند. تيم واقعــا با ا&ن 
شــرا&ط و ســخت� ها در &ــI ســال و نيــم گذشــته روند 
صعود" خود را حفظ �رده، اميدوارم باشگاه هم تالش 
�ند بتواند نه فقط من �ه باز&
نان� را �ه قراردادشــان 

تمام شده راض� نگه دارد.»
تمجيد خبرنگار سعودى از سرخ هاى ایران

قهرمانــ�  از  بعــد  ســعود"  خبرنــگار  اآلســيو"،  نــواف 
پرســپوليس در ليــگ برتر �شــورمان به تمجيــد از ا&ن تيم 
پرداخت. ا&ن خبرنگار با انتشار آمار قهرمان� ها" متوال� و 
تعداد جام ها" داخل� پرسپوليس به تمجيد از سرخ پوشان 
پرداخــت. ا&ن خبرنگار ســعود" نوشــت: «پرســپوليس به 
پنجمين قهرمان� متوال� اش در ليگ برتر ا&ران رسيد. ا&ن 
تيم با �سب ١٤ قهرمان� در تار&خ ليگ ا&ران پرافتخارتر&ن 

تيم ا&ن �شور از ا&ن حيث است.»

نقش پررنگ قایدى و غفورى در پنالتی ها
پنالت� گيرتر&ــن و پنالت� زن تر&ــن باز&
نان اســتقالل در 
ليگ بيســتم مشــخص شــدند. با پا&ــان &افتن بيســتمين 
فصــل از رقابت ها" ليــگ برتر فوتبال �شــور، تيم فوتبال 
اســتقالل با قــرار گرفتن در رتبه ســوم به �ار خــود در ا&ن 
فصــل خاتمــه داد و مهد" قا&ــد" بــا ٧ گل و ٧ پاس گل، 
موثرتر&ــن باز&
ــن ا&ن تيــم در فــاز تهاجم� شــد. مهد" 
قا&ــد" عالوه بر ٧ گل و ٧ پاس گل، در ا&ن فصل ٣ بار هم 
بــرا" تيمش پنالت� گرفت �ه &
� از آنها توســط خودش 
از دســت رفت و ٢ پنالت� د&گر تبد&ل به گل شــد تا همين 
باز&
ن با �ســب ٣ پنالت�، پنالت� گيرتر&ن باز&
ن تيمش 
نيز باشــد. ور&ا غفور"، �اپيتان آب� پوشــان نيز ٤ بار برا" 
تيمش پشــت ضربه پنالت� ا&ســتاد و با تبد&ل ٣ پنالت� به 
گل، پنالت� زن تر&ن باز&
ن تيم استقالل در ا&ن فصل شد. 

فرهــاد مجيد" از باز&
نان و �ادر فن� درخواســت �رد تــا پا&ان رقابت ها" 
جام حذفــ� مصاحبــه ا" انجــام ندهنــد. تيم فوتبال اســتقالل پــس از پا&ان 
رقابت هــا" ليگ برتــر و قرار گرفتن در جا&گاه ســوم جدول ا&ن مســابقات، 
خــود را بــرا" رقابت هــا" جام حذفــ� و مصــاف بــا تيــم گل گهــر در مرحله 
نيمه نها&� آماده م� �نند. فرهاد مجيد"، ســرمرب� تيم فوتبال استقالل به 
جهت آرامش تيم و پيش بردن امور الزم برا" رقابت با گل گهر در مســابقات 
جام حذفــ�، از باز&
نــان و �ادر فنــ� تيمــش درخواســت �رد تــا پا&ان ا&ن 
رقابت هــا مصاحبه ا" ن
نند تا فضا برا" آب� پوشــان راحت تر پيش برود. تيم 
فوتبال استقالل روز چهارشــنبه ١٣ مرداد در مرحله نيمه نها&� جام حذف� 

در ورزشگاه آزاد" به مصاف گل گهر خواهد رفت.

&حي� گل محمد" �نار تمر�ز برا" �سب قهرمان� و موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا، 
در اند&شــه جذب باز&
نان جد&د و معرف� آن ها به تيم مد&ر&ت باشــگاه پرسپوليس 
اســت تا فرآ&ند جذب آن ها به صورت رسم� آغاز شود. گفته م� شود گل محمد" به 
واسطه اعتقاد و&ژه ا" �ه به عل� نعمت�، مدافع فعل� تيم فوتبال پد&ده دارد نام او را 
در فهرســت باز&
نان مورد نياز خود قرار داده تا ا&ن باز&
ن فصل آ&نده به اســتخدام 
باشــگاه پرسپوليس درآ&د. گفته م� شود مد&ران باشگاه پد&ده �ه با مش
الت مال� 
فراوانــ� روبه رو هســتند صــدور رضا&ت نامــه ا&ن باز&
ــن را به شــرط پرداخت مبلغ 
٥ميليارد تومان از طرف باشگاه پرسپوليس تعيين �رده اند؛ مبلغ� �ه هنوز از سو" 
مد&ران باشگاه پرسپوليس پذ&رفته نشده اما با توجه به اعتقاد و&ژه گل محمد" به ا&ن 

باز&
ن به نظر م� رسد طرفين درنها&ت به توافق نها&� دست پيدا �نند.

گل محمد� به دنبال جذب مدافع ٥ ميليارد� پد�ده  مجيد� استقالل� ها را ممنوع المصاحبه �رد 

م� توانيم قهرمان آسيا بشو�م
پروین: هنوز به رکورد من نرسيده اند

علــ� پرو&ــن دربــاره قهرمان� پرســپوليس 
در ليــگ بيســتم اظهــار �ــرد: «چنــد مــاه 
پيش گفته بودم پرســپوليس قهرمان است 
و االن هــم همــان حرفــ� �ــه زدم درســت 
از آب درآمــد. خيلــ� خوشــحالم �ــه ا&ــن 
تيــم بــا �ادر فنــ� ا&رانــ� قهرمان شــدند. 
بــه همــه اعضــا" تيــم از جمله تــدار�ات، 
پزشــ
ان، اعضــا" �ادر فنــ�، باز&ــ
ان و 
مد&ــران باشــگاه �ســب ا&ــن قهرمانــ� را 
تبر&ــI م� گو&م. افشــين پيروانــ�، &حي� 
گل محمــد"، داود فنا&ــ�، �ر&ــم باقر" و 
حميــد مطهر" خيلــ� در ا&ن تيــم زحمت 
 I&شــيدند و بــه آن هــا به طــور و&ــژه تبر�
م� گو&م. وقت� حميد مطهر" در تلو&ز&ون 
صحبــت م� �نــد، آدم لذت م� بــرد.» و" 
افزود: «مد&ران باشــگاه هم برا" قهرمان� 
 I&تيــم زحمت �شــيدند و بــه آنها هــم تبر
م� گو&م. بــه هــواداران و فوتبال دوســتان 
ا&رانــ� هم تبر&ــI م� گو&م. امســال ليگ 
بســيار خوب� را شــاهد بود&م �ــه هم برا" 
�ســب عنوان قهرمان� هيجان داشت و هم 
در انتها" جدول شــاهد حساسيت بود&م. 
البته متاســp شــد&م �ه ســا&پا با ا&ن همه 
ســابقه فصل بعــد را با&ــد در ليــگ پا&ين تر 
باز" �ند.» پرو&ن همچنيــن گفت: «وقت� 
باز" هــا را م� د&ــدم واقعا لــذت م� بردم. 
باز&
نــان با دل و جان باز" م� �ردند. اگر 
بــاز" برابر پيــ
ان در ورزشــگاه آزاد" بود 
حتما برا" تماشــا م� رفتم اما در ورزشگاه 
شهرقدس برا&م سخت بود. مد&ران باشگاه 
مخصوصا آقا" ســميع�، صدر"، عليپور و 
فياض واقعا زحمت �شيدند و تالش �ردند 
 I&ــه تيــم قهرمان شــود. بــه آنها هــم تبر�
م� گو&م. تيم ب� حاشيه به �ارش ادامه داد 
و قهرمان شــد. باشگاه ســخت� ها" ز&اد" 
را متحمل شد اما مبارزه با همين سخت� ها 
هنر اســت.» پرو&ــن ادامــه داد: «اگر همين 
روند ادامه داشــته باشد با همين �ادر فن� 
و باز&
نان امســال م� توانيم قهرمان آســيا 
بشــو&م. در تيم همه باز&
نان بســيار عال� 
�ار �ردنــد و طــور" �ار م� �ردنــد �ه هر 
جا&� توپ بــود، چند باز&
ن قرمز پوش هم 
آنجا بودند. به همه باز&
نان خسته نباشــيد 
م� گو&م.» او دربــاره ثبت ر�ود ٥ قهرمان� 
پياپ� هــم گفت: «البته ر�ــورد من را هنوز 

نش
سته اند(با خنده).»

مدافــع تيــم اســتقالل شــا�عات مربــوط بــه مذا�ره 
خودش با تيم سپاهان را ت=ذ�ب �رد و اولو�ت اولش 
برا� فصل آ�نده را استقالل اعالم �رد. �=� از اخبار 
�ا شا�عات نقل وانتقاالت� �ه درباره باشگاه استقالل 
به گوش م� رسيد و رو� برخ� خروج� ها قرار گرفته 
بــود، مذا�ره ســياوش �زدان�، مدافع آب� پوشــان با 
تيم ســپاهان بود. �زدان� �ه از سپاهان به استقالل 
پيوسته و در ا�ن فصل �=� از بهتر�ن مدافعان ليگ 

برتــر بود و در نيم فصل دوم هــم عمل=رد� خوب در 
ا�ن تيم داشــت و �=� از ١٠ باز�=ن اســتقالل است 
�ــه با پا�ان ا�ــن فصل قراردادش با ا�ــن تيم به پا�ان 
م� رســد، پس از د�دار با ســپاهان خبــر مذا�ره اش 
با ا�ن باشــگاه را شــا�عه دانســت. و� با اعالم ا�ن �ه 
برا� ســپاهان احترام قائل اســت و به ا�ن تيم عالقه 
دارد، تا�يد �رد نه با سپاهان و نه با هيچ تيم د�گر� 
هرگــز مذا�ره ن=ــرده اســت. مدافع آب� پوشــان �ه 

اولو�ت اولش برا� فصل آ�نده تيم �نون� اش اســت، 
اميدوار اســت مشــ=الت� �ه عمدتا مال� اســت حل 
شــود تا بتواند با مد�ران ا�ن باشگاه پا� ميز مذا�ره 
نشســته و قــراردادش را تمد�ــد �نــد. البتــه گفتــه 
م� شود ســپاهان� ها چند باز�=ن استقالل از جمله 
محمدرشــيد مظاهر� را هم مدنظر دارند و حت� در 
مورد رشيد توافق هم صورت گرفته و ا�ن دروازه بان 

پس از جام حذف� راه� د�ار نصV جهان م� شود.

ت=ذ�ب مذا�ره مدافع استقالل با سپاهان

پوکر اردبيلی ها در معرفی 
آقاى گل ليگ برتر

آقا� گل� شهباززاده و چند ن=ته جالب 

با پا&ان &افتن بيســتمين دوره 
مســابقات ليگ برتــر آمارها و 
ر�وردهــا" جالــب و جد&د" هم به دســت 
آمــد امــا مثــل هميشــه &
ــ� از مهمتر&ــن 
عناو&ــن پا&ــان هر فصــل عنوان آقــا" گل� 
اســت �ــه در پا&ــان فصــل بيســتم ســجاد 
شهباززاده، مهاجم اردبيل� سپاهان با ثبت 
٢٠ گل آقا" گل ليگ شــد. ا&ن باز&
ن �ه 
متولد شــهر اردبيل و همشــهر" عل� دا&� 
اســت با عنوان� �ه به دســت آورد شــهرش 
را هــم صاحــب چهارميــن آقــا" گل ليــگ 
�ــرد! در تار&ــخ ليــگ برتــر پيش از ســجاد 
شــهباززاده، علــ� دا&ير&ال مهاجم ســابق 
پرســپوليس در فصل ســوم ليگ برتر با ١٦ 
گل زده و �ر&ــم انصار" فــرد د&گــر باز&
ن 
سرشــناس و اردبيلــ� فوتبــال ا&ــران و تيم 
مل� ٢ بار در فصل ها" &ازدهم و ســيزدهم 
بــا پيراهــن ســا&پا و ترا�تــور بــه ترتيــب بــا 
٢١ و ١٤ گل زده آقــا" گل شــده بودنــد و 
شــهباززاده در واقع با �ســب عنــوان آقا" 
گل� برا" اردبيل� ها پو�ر �رد. شهباززاده 
در حالــ� ا&ــن عنــوان را به دســت آورد �ه 
گادو&ــن منشــا، مهاجم نيجر&ــه ا" گل گهر 
�ــه نفر دوم جدول گلزنــان بود ٦ گل �متر 

از مهاجــم ســپاهان زده بــود و بــا ١٤ گل 
در رده دوم بــه �ارش پا&ــان داد و محمــد 
عبــاس زاده، مهاجم ترا�تور هــم با ١٢ گل 
سوم شد. آقا" گل� سجاد شهباززاده چند 
ن
ته داشــت �ه باعث شــد ا&ن عنوان برا" 
ا&ــن مهاجم اهميــت دوچندان� پيــدا �ند. 
شــهباززاده در حال� ا&ن عنوان را به دست 
آورد �ــه پس از انتقال ناموفق به آنيااســپور 
تر�يــه و بازگشــت بــه ليگ برتر دچــار افت 
محسوســ� شــد اما امير قلعه نو&� با جذب 
او برا" ســپاهان به ا&ن باز&
ن فرصت احيا 
داد و ســجاد هم بــا وجود ا&ن �ــه قلعه نو&� 
ســپاهان را ترV �رد جواب اعتمــاد او را با 
مانــدن و تالش بــرا" موفقيــت و درنها&ت 
آقا" گل� داد. عمل
رد ســجاد شــهباززاده 
در فصلــ� �ــه گذشــت آنقــدر خــوب بــود 
�ــه دراگان اســ
وچيچ او را بــه اردو" تيم 
مل� فرا خوانــد؛ هرچند از ابتدا در ليســت 
نبــود و هميــن مســئله باعــث انتقادها&ــ� 
به ســرمرب� تيم مل� شــد. شــهباززاده ا&ن 
فرصت را داشــت �ــه ر�ورد رضــا نوروز"، 
مهاجم ســابق فوالد را �ــه ٢٤ گل در فصل 
دهم به ثمر رســاند، بشــ
ند اما او هم موفق 
بــه ا&ــن �ار نشــد تــا ر�ــورد مهاجم ســابق 

فوالد و پرســپوليس ١٠ ســاله شــود. البته 
مهاجــم اردبيلــ� ســپاهان توانســت بعد از 
ســال ها ليگ برتر را صاحــب باز&
ن� �ند 
�ــه توانســته در &ــI فصــل ٢٠ گل بزنــد. 
آخر&ــن بار" �ه &ــI باز&
ن با ٢٠ گل زده 
آقا" گل ليگ شــده بود بــه ليگ چهاردهم 
برم� گــردد �ــه لوســيانو اد&نهــو، مهاجــم 
برز&لــ� ترا�تــور توانســت ا&ن آمــار را ثبت 
�ند. از ليگ چهاردهم تا ليگ نوزدهم آمار 
آقا" گل ها" ليگ برتر به ٢٠ گل نرســيد. 
طارمــ�،  مهــد"   ٩٥–١٣٩٤ فصــل  در 
مهاجم ســابق پرســپوليس با ١٦ گل آقا" 

گل ليــگ شــد و فصل بعــد هم ا&ــن عنوان 
را بــا ١٨ گل زده ت
ــرار �رد تا پــس از رضا 
عنا&تــ�، مهاجــم ســابق اســتقالل دومين 
باز&
ن� باشــد �ــه ٢ فصــل متوال� �فش 
طــال را از آن خــود م� �ند. پــس از طارم� 
نوبــت به همباز" ســابقش در پرســپوليس 
رســيد �ه صاحب عنــوان آقا" گل� شــود. 
در فصل ٩٧–١٣٩٦علــ� عليپور، مهاجم 
ســابق پرســپوليس با ١٩ گل زده آقا" گل 
شد و پرسپوليس� ها در معرف� آقا" گل در 
٣ فصل متوال� هم صاحب ر�ورد شــدند و 
به اصطــالح فوتبال� ها هت تر&ــI �ردند. 

در فصــل ٩٨–١٣٩٧ �� روش اســتنل�، 
مهاجــم برز&ل� ســپاهان همراه با لوســيانو 
پر&رامندز، مهاجم برز&ل� فوالد مشتر�ا و با 
ثبت ١٦ گل آقا" گل ليگ شدند. در فصل 
نوزدهم ليگ برتر ســرانجام پس از مدت ها 
ا&ن عنوان به &I باز&
ن از اســتقالل رسيد 
و شــيخ د&اباته، مهاجم اهل مال� استقالل 
بــا ١٥ گل زده آقا" گل ليگ شــد تا آب� ها 
پــس از ١١ ســال آقا" گل بــه ليگ معرف� 
�نند. پيش از شــيخ، آرش برهان�، مهاجم 
سابق اســتقالل در ليگ هشــتم با ٢١ گل 

زده صاحب �فش طال شده بود.

تایيد ميزبانی آزادى براى تيم ملی در انتخابی جام جهانی 
فدراســيون جهان� فوتبال(فيفا) هفته گذشته رو" ســا&ت خود ورزشگاه ها" ميزبان مسابقات مرحله 
نها&� انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ را معرف� �رد. طبق اعالم سا&ت فيفا، ورزشگاه آزاد" به عنوان ميزبان 
باز" ها" تيم مل� �شورمان در دور رفت مسابقات انتخاب� جام جهان� معرف� شد. فدراسيون فوتبال 
 pلي
ا&ران در وا�نش به ا&ن خبر ســا&ت فيفا اعالم �رد هنوز نامه ا" از فيفا &ا ا" اف ســ� برا" تعيين ت
ميزبــان باز" هــا" تيم ملــ� به ا&ن ســازمان نيامده اما در جد&دتر&ن خبر، ســا&ت ا" اف ســ� ميزبان� 
ورزشگاه آزاد" را برا" مسابقات تيم مل� �شورمان در مرحله نها&� انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ را تا&يد 
�رد و در اعالم برنامه باز" ها نام ورزشــگاه آزاد" را به عنوان ميزبان ا&ران درج �رد. طبق اعالم ســا&ت 
رسم� ا" اف س� ورزشگاه ها" زعبيل دب�، القو&ســمه(ملI عبدا...ثان� اردن)، جام جهان� سئول و 
صيدابيروت به ترتيب به عنوان ميزبان ها" تيم ها" مل� امارات، سور&ه، �ره جنوب� و لبنان د&گر رقبا" 
ا&ران معرف� شــدند. ميزبان عراق د&گر حر&p شاگردان اس
وچيچ هنوز در سا&ت ا" اف س� مشخص 

نيست ول� طبق اعالم فدراسيون عراق، قطر ميزبان آنها در ا&ن مسابقات خواهد شد.

یونانی ها حاج صفی را به عنوان مدافع می گيرند؟
طبق ادعا" &
� از رسانه ها" نزد&I به باشگاه آ.ا.V آتن، �اپيتان تيم مل� به عنوان مدافع چپ به ا&ن 
تيم اضافه خواهد شــد. احسان حاج صف� �ه در نقل وانتقاالت زمستان� از ترا�تور به سپاهان پيوسته 
بــود، فقط نيم فصل در اصفهان ماند تا دوباره راه� اروپا شــود و فوتبالش را در ســوپرليگ &ونان ادامه 
دهد. ن
ته عجيب خبر" است �ه در &
� از صفحات توئيتر" نزد&I به باشگاه &ونان� منتشر �رده و 
بر اساس آن، حاج صف� قرار است در تيم جد&دش در پست دفاع چپ باز" �ند. قضيه وقت� عجيب تر 
م� شــود �ه بر اســاس ا&ن توئيت، باشگاه &ونان� در ا&ن پســت ٢ باز&
ن دارد و �اپيتان تيم مل� برا" 
رسيدن به تر�يب اصل� با&د با ا&ن دو نفر رقابت �ند؛ مار&و ميتاج، باز&
ن ١٧ ساله اهل آلبان� و هلدر 
لوپز ٣٢ ســاله �ه اهل پرتغال اســت. ا&ن خبر در حال� منتشر شــده �ه حاج صف� در چند وقت اخير و 
 Iدر باز" ها" باشــگاه� در خط ميان� باز" �رده و از د&د ا�ثر �ارشناســان، او وقت� به عنوان هافب
بــه ميدان م� رود بازده� بيشــتر" داد تا وقت� �ه بــه عنوان مدافع در تر�يب تيمــش قرار م� گيرد. 
حاج صف� روز گذشته با انتشار پست� در ا&نستاگرام ضمن تش
ر از عوامل باشگاه و هواداران سپاهان 

رسما از سپاهان� ها خداحافظ� و حضورش در ليگ &ونان را تا�يد �رد.

فراز کمالوند با اسپانسر ٣۵ميلياردى سرمربی تراکتور شد؟ 
ســرمرب� پيشين سا&پا به عنوان سرمرب� تيم فوتبال ترا�تور انتخاب شد. جمشيد نظم�، مد&رعامل 
 pباشگاه ترا�تور گفت: «پيرو جلسه صبح د&روز هيئت مد&ره، پس از بررس� رزومه و برنامه مربيان مختل
پيشــنهاد"، آقا" فراز �مالوند به عنوان سرمرب� فصل آ&نده انتخاب شــد.» و" افزود: «انتخاب آقا" 
�مالوند به عنوان ســرمرب� جد&د با در نظر گرفتن تمام� جوانب اتفاق افتاده و برا" او در ا&ن ســمت 
آرزو" موفقيــت دار&م. از زحمات ســرمربيان پيشــين، اعضا" �ادر فن� و باز&
نان نيز تقد&ر و تشــ
ر 
م� �نم.» �مالوند در حال� به عنوان سرمرب� ترا�تور انتخاب و معرف� شده �ه از جواد ن
ونام به عنوان 
جد" تر&ن گز&نه ترا�تور &اد م� شد اما گفته م� شود قول مساعد سرمرب� جد&د برا" �مI به باشگاه 
جهت حل مش
الت مال� با آوردن &I اسپانسر باعث شده �ه شانس فراز بيشتر شود و درنها&ت او برا" 
هدا&ت پرشــورها انتخاب شد! بر اساس شنيده ها اسپانســر" �ه قرار است �مالوند با خود به ترا�تور 
ببرد قول داده ٣٥ميليارد تومان به باشگاه تزر&ق �ند اما مش
الت مال� ترا�تور بسيار عميق تر و بيشتر 

از آن است �ه با ٣٥ميليارد حل و فصل شود!
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