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 ذخایر سدهای خراسان رضوی 
کمتر از 40  درصد!

 آمارها از کاهش ۶۰ درصدی نزوالت جوی طی امسال حکایت دارد 
که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است

 مهاجرت چهره ها 
به دامن روستا

 چهره هایی که در روستا زندگی 
می کنند و گفت و گو با  پروانه 

معصومی که 27 سال در روستاست

زندگی

 2 شرط پرداخت یارانه 
به متقاضیان جدید

10

 2 تله خطرناک در کمین زوج ها

زندگی سالم

 خط تولید واژه های تازه 
در فرهنگستان

درباره فرایند ساخت واژه های تازه
7

 کالهبرداری با احضار اجنه 
انگلیسی زبان !

مرد جوانی که به همراه خانواده 
از یک زوج رمال شکایت کرده...

9

 مهران مدیری در نقش جدی 
منوچهر نوذری

قسمت اول مسابقه »دورهمی « 
چه کیفیتی داشت؟

6

 راز دلبری های 400 ساله 
شکسپیر!

7

   خراسان رضوی

با جان مردم بازی نکنید!
نمای 1- می دانستم مادر کهن سالی دارد، پرسیدم 

مادر را برای واکسن کرونا بردید؟ ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2

دوز دوم در 
دسترس نیست؟

بدقولی خارجی ها  واکسیناسیون 
را کند کرده است، به چند ابهام 

  صفحه ۵مهم پاسخ داده ایم

 2 بیانیه الریجانی در کمتر از 
 ۱0 ساعت

 دالیل عدم احراز صالحیتم 
را اعالم کنید 

   صفحه ۱2

یک شنبه
23| خرداد |1400

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

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

. 2 ذی القعده 1442 . 13 ژوئن 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20682 

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

مناظره آخر جان گرفت
نامزدها تاجایی که می توانستند همه برگ های خود را برای مواجهه با یکدیگر در سومین و آخرین مناظره 

   صفحه ۱2انتخاباتی رو کردند.کارشناسان نیز این دور از مناظره را بهتر از 2 مناظره قبلی دانستند



اخبار یک شنبه 23 خرداد 2۱۴۰۰
2 ذی القعده  ۱۴۴2.شماره 2۰۶۸2

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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به جای مناظره بــرای به قــدرت رسیدن  •
فکری به حال تحصیل کرده ها بکنید. 20 
ساله لیسانس گرفتم یک هزارتومانی تا حاال 

از تخصصم درنیاوردم!
 امیدواریم با آمدن رئیس جمهور جدید،  •

اوضاع جوری نشود که بگوییم خدا پدر آقای 
روحانی را بیامرزد!

بــرای  • کــه  کاندیداهایی  هستند  هنوز   
چسباندن  از   ۱۴00 ــال  س در  تبلیغات 
پوستر به دیوارها با چسب مایع استفاده 
می کنند. طرقبه فراوان دارد. هموطن این 

کار را نکن!
کاندیدایی که می خواد چهار سال رئیس  •

صحبت  دقیقه  چــهــار  بــایــد  بشه  جمهور 
ــوال قرعه کشی. واقعا  کنه. اون هم با س

صداوسیما شورش را درآورده.
در کشور ما پارتی بازی زیاده، برای همین  •

جوانان تحصیل کرده بیکارند! بیشتر دو یا 
چند شغله هستند و این یعنی بی عدالتی!

 البه الی دعواهای سیاسی کاش حواس  •
تــان به مــردم هم باشد. مردمی که از این 
گرانی ها و قیمت های عجیب و غریب دارند 

خفه می شوند.
 این چه وضع تغییرساعت کــاری است؟  •

نسبت به شش ماه دوم سال دو ساعت زودتر 
باید در محل کار حاضرشویم. آقایان ادارات 

را با پادگان نظامی اشتباه گرفته اند!
 فهرست کاندیداهای شورای شهر مشهد  •

را کــه نــگــاه مــی کنی انــگــار هیئت علمی 
آکسفورد همگی اومدن برای شهر مشهد! 

همه دکتر هستند ماشاءا...
 بابت افزایش اجاره خانه ها به کجا باید پناه  •

برد؟ بعضی از مالکان خدا را از یاد برده اند. 
ما مستاجران مجبوریم ولی راضی نیستیم. 
این افزایش مازاد اجاره حرام است و برایتان 

خیر و برکت ندارد.
ــه چــطــور این  • ــه ک ــوال ــن جــای س ــرای م  بـ

فروشگاه های بزرگ و سراسری با این همه 
هزینه از اجاره گرفته تا پرداخت سه نوبت 
حقوق پرسنل باز هم اجناس شون رو گاهی 

تا۵0درصد تخفیف عرضه می کنند.
 به کوری چشم دشمنان و بدخواهان ایران  •

اسالمی حتما در انتخابات ۱۴00 شرکت 
می کنیم و به نامزدی که خالف خواست آن 

هاست رای می دهیم.
 چرا فرمانداری و استانداری در این ایام  •

حساس انتخابات که زنگ می زنیم کسی 
گوشی را بر نمی دارد؟ شماره داخلی هایش 
راهم اعالم نمی کند و از اکثر اپراتورها هم 
صوتی  صندوق  متاسفانه  نیست.  خبری 
و ضبط صــدا وسامانه پیامکی هم نــدارد. 

خالصه خیلی پیشرفته است!
 درود به جوانان غیور والیبال که در مقابل  •

آمریکا خوش درخشیدند. باید دولت آن ها 
را تشویق و حمایت کند. آفرین به جوانان 

ورزشکار ایران در هر رشته فرقی نداره.
 کاش وقتی یکی حرف می زنه، دوربین  •

واکنش بقیه نامزدها رو هم نشون بده. به 
نظرم خیلی می خندن.

 تنها کشور دنیا که حقوق کارمند از کارگر  •
بیشتراست، ایرانه. برای همین وضع مون 

اینه.
 شما نذار خواهرت بره تو صف نانوایی،  •

نمی خواد بیای این جا روز دختر رو تبریک 
بگی.

 در شش مــاه اول که ساعت رسمی یک  •
ــم که  ــده، االن ه ســاعــت جلو کشیده شـ
کارمندان باید یک ساعت زودتــر شروع به 
کار کنند، عماًل سیستم بدن به هم می ریزه 
ــت. ساعت  و کــارایــی الزم را نخواهد داش
ــوازم دیگر  شش و نیم هم تمام کولرها و ل
روشنه، پس صرفه جویی معنا نداره، صبح 
ساعت 6 که از منزل خارج بشیم باید مواظب 
زورگیران محترم هم باشیم، اگر به جای این 
کار حداقل 30 دقیقه ، ساعت کاری کاهش 

یابد تأثیر آن خیلی بیشتر است.
 آیا محیط زیست و منابع طبیعی می توانند  •

زمین های کشاورزی و چراگاهی در یک 
منطقه را که صاحب دارند تصاحب کنند و 

سند مالکیت بگیرند؟

 پـــروژه طبقه منفی یــک بــولــوارآیــت ا...  •
طبسی سال هاست به امان خدا رها شده 
وعــالوه برمشکالت الینحل برای ساکنان 
ــن خطر وجــود دارد که  ــران ای ــاب محل وع
از  بخشی  معمولی  زلزله  یا  توفان  یک  با 
ــود وآســیــب جانی بــرای  بولوارتخریب ش
زائــران ایجاد کند. چرا کسی به مجریان و 
پیمانکاران ایــن طــرح فرسایشی تذکری 

نمی دهد؟
ــراب شــده و پولی بــرای  •  چند دنــدانــم خ

ــدارم. بسیار در رنج  کشیدن یا پر کــردن ن
و عذابم بعضی وقت ها افکار بدی به سرم 

می زند.
شــورای  • مجلس  نمایندگان  تصویب  بــا   

اسالمی و سازمان هدفمندی یارانه ها در 
بودجه کل کشور در سال ۱۴00با افزایش 
یارانه ۴۵ هزار تومانی روبه رو شد. االن در 
خرداد ماه قرار داریم ولی با افزایش یارانه 

ها مواجه نشدیم چرا؟
 چندین بار پیام دادم کنسرو تن ماهی  •

نوشتن صحیح نیست، درست این است 
که کنسرو ماهی ذکر شود ولی باز غلط 

دارید.
 لطفا بفرمایید در موضوع بخش تعاونی ها  •

که دولت های گذشته و نامزدهای ریاست 
جمهوری در برنامه هایشان ومجلس نیز تا 
امروز توجه الزم را نداشته اند و راه حل های 
فعال سازی آن ها با شیوه خصوصی سازی 
ومردمی شدن در قالب سهام عدالت عرضه 

شوند.
 آیــا کارمندی که با نارضایتی، به دلیل  •

این تغییرات مکرر ساعت کاری پشت میز 
اداره میاد انگیزه و کارایی الزم رو داره؟ چرا 
در خصوص این گونه تصمیمات کارگروه 
کارشناسی تشکیل نمی شه؟ حداقل در 
اداره ما هیچ کدام از همکاران موافق این 

تغییر ساعت نیستند.
سازمان بازنشستگی فرهنگیان خراسان  •

رضوی! 2۵ ماه جبهه داوطلبانه چه تغییری 
در حقوقم دارد؟ چرا اقدام نمی کنید؟

با جان مردم بازی نکنید!

ــادر کهن سالی دارد،  نمای ۱- می دانستم م
پرسیدم مادر را برای واکسن کرونا بردید؟ پاسخ 
داد:  دوز اول رو زدیم اما برای دوز دوم تردید داریم 
که تزریق کنیم یا نه. دلیل را پرسیدم، گفت: فالن 
کلیپ رو توی فضای مجازی دیدم که کلی از واکسن 
ها بد گفته و این که این واکسن ها از نجاست درست 

شده و این قبیل حرف ها.
نمای2- خانم کهن سالی است، می گوید: خانم 
فالنی با من تماس گرفته که مبادا برید واکسن 

بزنید، این واکسن ها برای انسان ضرر داره. 
پرسیدم: این خانم که به شما توصیه کرده واکسن 
تحصیالتش   و  تخصص  نکنید،  تــزریــق  کــرونــا 
چیست؟ برچه اساسی چنین توصیه خطرناکی 
است  معمولی  خانم  یک  داد:  پاسخ  کند؟  می 
ــدارد. پرسیدم:  و تحصیالت و تخصصی هــم نـ
جایگزینش برای واکسن نزدن چیست؟ پاسخ داد: 
جایگزینی ندارد، فقط می گوید همیشه آب نمک 

در دهان غرغره کنید...!
احتماال شما هم این روزها از این قبیل حرف ها 
می شنوید، حرف ها و تئوری هایی که چندان 
مبنایی نــدارد و صرفا بر اســاس شنیده هایی از 
این و آن  یا از برخی فیلم ها و کلیپ ها در فضای 
مجازی صادر می شود و دریغ از این که صاحبان و 
انتشاردهندگان این حرف ها و مطالب، استدالل یا 
دلیلی کافی و مستدل برای این »واکسن هراسی« 

داشته باشند.

ویروسی که جهان را شخم زد
خرداد سال 99 یعنی زمانی که از شیوع گسترده 
ویروس کووید۱9 بیش از چهار-پنج ماه بیشتر 
نگذشته بود، مجامع و نهادهای بین المللی ضد 
فقر اعالم کردند که »جهان در همین چهارپنج 

ماه به اندازه 30 سال در مبارزه با فقر عقب افتاده 
است« و حاال خود حدیث مفصل بخوانید از این 
مجمل که این ویروس  وحشی در این بیش از ۱۵ 
ماه چه خسارات هولناکی تاکنون در جهان به ویژه 
در کشورهای ضعیف به بار آورده است. چنان چه 
کشور ما نیز از دایره وسیع این آسیب دیدگان جدا 
نیست .همان طور که یکایک من و شما این روزها 
تبعات مخرب این همه گیری را به ویژه در کسادی 
بسیاری از مشاغل و خستگی روحی و روانی جامعه 
به روشنی لمس می کنیم. حاال پرسش این است 
که در این شرایط چگونه می توان از کارزار و جنگ 

پر از خشونت این بیماری رهایی یافت؟
*آیا با دست روی دست گذاشتن می توان بیماری 

را کنترل کرد؟
*آیا می توانیم با حرف های بی مبنا برای درمان 

خود و اطرافیانمان نسخه بپیچیم؟
*آیا می توان حرف و حدیث های دم دستی را بر 

دیدگاه متخصصان و کارشناسان ترجیح داد؟

 با کدام مبنا؟
با مروری بر اخبار جهان در هیاهوی واکسیناسیون، 
در می یابیم که مروجان ضدواکسن کرونا تنها به 
کشور ما محدود نمی شوند بلکه این موج در گوشه 
و کنار جهان کم و بیش عرض اندام می کند اما هیچ 
گاه این جریان نتوانسته است جایگزین و بدیلی 
برای مقابله با این ویروس ارائه دهد. در این زمینه 

توجه به چند نکته دارای اهمیت است:
یــک: آن چه در ایــن زمینه در جامعه ما بیشتر 
مشاهده می شود، نشر برخی مطالبی است که بر 
موضوع طب اسالمی متمرکز است. با وجود این 
که در دیدگاه صریح مراجع عظام تقلید همچون 
آیت ا... مکارم شیرازی تاکید شده است که دین 
اسالم موضوعی با عنوان »طب اسالمی« ندارد 
اما این جریان ها همچنان بر آن می دمند. البته 
که در همه فرهنگ ها و ملت هــا، طبق زیست 
انسانی و تمدنی، حقیقتی به نام »طب سنتی« 
وجــود داشته و دارد چنان چه در سیاست های 
کلی ابالغی  رهبرانقالب  در حوزه سالمت نیز بر 
این موضوع تاکید شده است: »استاندارد سازی و 
روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب 

سنتی و فراورده های مرتبط با آن« که هم اکنون این 
بخش در وزارت بهداشت دارای ساختار و سیستم 

آموزشی تعریف شده ای است.
دو: سوی دیگر ماجرا نیز اصل مراجعه به دیدگاه 
متخصصان امــر اســت که هم اینک بعید به نظر 
می رسد، متخصصان و کارشناسان مورد تایید 
مراجع ذی صالح رای و دیدگاهی از خود بر منع 
واکسیناسیون صادر کرده باشند. بنابراین تجربه 
جهان، روش عقالنی و متعارف در همه جوامع 
تسریع در دستیابی به واکسن هایی است که از 

شیوع بیماری جلوگیری می کند.
سه: روزهــای اخیر یک کلیپ در فضای مجازی 
منتشر شد که فــردی عــادی  در کنار خیابان  با 
حرارت تمام از وجود نجاست در مواد اولیه تولید 
واکسن سخن می گفت که صرف نظر از این که آیا 
اساسا چنین ادعایی صحت دارد یا نه، باید به این 
سوال پاسخ داد که با این وصف  مبحث  اضطرار و به 
طور مثال  احکام شرعی مرتبط با  استفاده از »حرام 

گوشت«  در این شرایط چه می شود ؟
چهار: اگــر چه خوشبختانه ایــن ادعــاهــای ضد 
واکسنی چندان نتوانسته  در جامعه جایگاهی 
بــرای خــود پیدا کند امــا حتی اگــر یک نفرهم  با 
ــود را  ــان خ ــا ج ــاه ــن توهمات وادع پذیرفتن ای
ــت بدهد جای تاسف و نگرانی دارد و لذا  ازدس
حضور کارشناسان حوزه واکسیناسیون در جهت 
اقناع افکار عمومی و  آگاهی بخشی به جامعه 
احساس می شود. آن ها برای منافع و سالمت  
عمومی جامعه باید به میدان بیایند و به زبان ساده 

از ادعاهای واکسن هراسان ابهام زدایی کنند.
و  گیری  همه  وضعیت  بــه  نگاهی  ــروز  امـ پنج: 
آمــار مبتالیان جدید در کشورهای پیشگام در 
واکسیناسیون نشان می دهد، موج مرگبار کرونا 
به شــدت رو به افــول اســت، چنان چه دهــه های 
متمادی است که تجربه واکسیناسیون برای دفع 
بسیاری از بیماری ها یک اصل روشن در سیستم 
های بهداشتی و درمانی کشورها به شمار می 
آید و به نوعی میزان تولید و دسترسی دولت ها به 
واکسن ها و به طور کل به دارو و بهداشت و درمان 
از مهم ترین شاخص های قدرت و نفوذ کشورها 

قلمداد می شود.

بهت و حیرت در جام ملت های اروپا

ــاره تیم ملی فــوتــبــال دانـــمـــارک در جریان  ــت س
دیــدار با فنالند دچار مصدومیت شدید شد.شب 
ملی  تیم  بازیکن  اریکسن«  »کریستین  گذشته 
ــارک در دقیقه ۴2 دیـــدار  مقابل  ــم فوتبال دان

 فنالند ناگهان از هوش رفت و  بــازی متوقف شد
ــارک بـــدون بـــرخـــورد با  ــمـ ــاره تــیــم مــلــی دانـ ــت س
بازیکنی نقش بر زمین شد و پزشکان هر دو تیم 
بــاالی سر او حاضر شدند و بــرای احیای او شروع 
به تنفس مصنوعی کردند.شدت آسیب دیدگی 

اریکسن به انـــدازه ای بود که بازیکنان دانمارک 
ــدن ایــن صحنه را نداشتند و  و فنالند طاقت دی
ــد.  اشــک هـــواداران حاضر در ورزشــگــاه نیز درآم
تصاویری که بعد از این اتفاق منتشر شد نشان دهنده 

موفقیت آمیز بودن احیای ستاره فنالندی بود.

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com
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تحلیل روز

نتانیاهو چرا و چگونه رفت ؟ 

 الپید فهرست دولــت جدید اسرائیل را دیــروز به 
کنست ارائــه کرد تا نتانیاهو به پایان خط برسد.
موشه یعلون ، یائیر الپید ، نفتالی بنت و گیدئون 
صعر کسانی بودند که به دلیل خودکامگی های 
نتانیاهو از لیکود جدا شدند اما باز هم کسی حریف 
بی بی نبود و اگر منصور عباس عرب به داد آن ها نمی 
رسید و نازش را نمی کشید باز هم رژیم صهیونیستی 
شاهد بن بست بود و در انتظار برگزاری انتخابات 
مجدد می نشست.از نقش دموکرات ها و جوبایدن 
نیز نباید گذشت چرا که اسرائیلی ها به خوبی درک 
می کردند که بدون هماهنگی با آمریکای میانه رو 
نخواهند توانست منافع شان را تعقیب کنند و مانع 
اصلی این همگرایی شخص نتانیاهو بود .در نتیجه  
عواملی همچون بحران کرونا ، فساد نخست وزیر 
و همسرش ، ناتوانی در تامین امنیت شهروندان 
یهودی و کنترل دشمنان اسرائیل در شمال و 
جنوب، قائل شدن امتیازات خاص برای حریدیم 
ها و ارتدوکس ها و شخصی کردن قدرت در لیکود 
باعث شد رقبای نتانیاهو با هم ائتالف کنند  تا او را 
کنار بزنند.مهم ترین عامل خارجی نیز همان گونه که 
ذکر شد ناهماهنگی رئیس جمهور دموکرات آمریکا 
با رهبر حزب لیکود بود  . ممکن است برخی از عاقبت 
نخست وزیر برکنار شده نیز پرسش هایی داشته 
باشند که باید گفت با توجه به سه اتهام  رشوه خواری ، 
سوء استفاده شخصی از قدرت و اختالس ، احتماال 
زندانی شدن وی در آینده ای نه چندان دور اتفاق 

خواهد افتاد.

چهره روز 

نمای روز 

قاب بین الملل 

روزنــامــه »تایمز« انگلیس 
فاش کرد که سیف االسالم 
الــقــذافــی، فــرزنــد معمر 
سابق  دیکتاتور  القذافی، 
لیبی بـــرای بــازگــشــت به 
زندگی عمومی برنامه ریزی 
می کند و قصد نامزد شدن در انتخابات آینده 

ریاست جمهوری این کشور را دارد.

ایــاالت  جمهوری  رئیس  سیزدهمین  بایدن 
متحده است که ملکه بریتانیا با وی دیدار کرد.

داوران  هیئت 
جــایــزه   پولیتزر 
"استناد ویــژه" را 
به نوجوانی اعطا 
کرد که فیلم قتل 
ــورج فــلــویــد  ــ ــ ج
توسط یک افسر 
پلیس را ضبط و 

پخش كرد؛ فیلمی كه اعتراضات جهانی را علیه بی 
عدالتی نژادی برانگیخت.از دارنال فریزیر ،18 ساله 
در مراسم جایزه پولیتزر تقدیر شــد.در استدالل 
اعطای این جایزه بیان شد که فریزیر "به خاطر ضبط 
شجاعانه قتل جورج فلوید ، ویدئویی که اعتراضات 
علیه خشونت پلیس در سراسر جهان را برانگیخت و 
نقش حیاتی شهروندان در جست وجوی حقیقت و 
عدالت روزنامه نگاران را برجسته کرد" واجد شرایط 

تشخیص داده شد.

پیشخوان بین الملل 

العربی الجدید ]قطر[/ 
"فــروپــاشــی اقتصادی 
لبنان و خطر خشونت"  
ــی اقــتــصــادی  ــاش ــروپ ف
لبنان و عبور ارزش دالر 
از مــرز 15هـــزار لیر بار 
دیگر پای معترضان را به 

خیابان  های بیروت و دیگر شهرهای این کشور باز 
کرده است. ناظران و رسانه ها درباره وقوع اقدامات 
خشونت آمیز در جریان تقابل بین معترضان و 

نیروهای امنیتی هشدار می دهند.

نظرسنجی  ها نشان می دهد که جورجیا 
ملونی، رهبر حــزب »بـــرادران ایتالیا« با 
ــدا، سرزمین مــادری  شعار فاشیستی »خ
از  گرفتن  پیشی  آستانه  در  ــواده«  ــان خ و 
حــزب ضــد مهاجر ماتئو سالوینی اســت. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که حزب 
او دست  کم ۲۰ درصد آرا را در انتخابات 
آینده ایتالیا از آن خود خواهد کرد و به این 
ترتیب راست ترین پارلمان ایتالیا را از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم به وجــود خواهد 
آورد. انتخابات پارلمانی آینده ایتالیا در 
ســال ۲۰۲۳ مــیــالدی بــرگــزار مــی شــود و 
محبوب ترین  هنوز  دراگــی  ماریو  اگرچه 

سیاستمدار ایــن کشور اســت امــا جورجیا 
ملونی جاه طلبی های خود را پنهان نمی کند 
و به تازگی در شبکه »رای« تلویزیون ایتالیا 
اعالم کرد که حاضر است هر مسئولیتی که 
ایتالیایی  ها به او محول کنند، قبول کند. 
به گزارش یورونیوز، حزب »برادران ایتالیا« 
هم اکنون تنها حزب مخالف دولت وحدت 
ملی ماریو دراگی محسوب می شود. ماریو 
دراگی توانست طیف گسترده ای از احزاب 
از چپ تا حزب »لگا« به رهبری سالوینی در 
جناح راست را دور هم جمع کند. ولفگانگو 
تنئو  تحقیقاتی  شــرکــت  مــدیــر  پیکولی، 
بــه خــبــرگــزاری فرانسه می گوید: »حــزب 

برادران ایتالیا به عنوان تنها حزب مخالف، 
ــرای سخنرانی دارد و از  زمــان بیشتری ب
همه مهم تر می تواند حرف هایی را بزند که 

دیگر احزاب که با دولت در ائتالف 
بگویند.«  نمی توانند  هستند، 

به  ساله   ۴۴ ملونی  جورجیا 
 ویژه از محدودیت  های ایجاد 
ــی شــیــوع ویـــروس  شـــده در پ
کرونا به شدت انتقاد می کند 

و معتقد اســت که این 
محدودیت  ها بیش 

از حد بوده است. 
همچنین  او 

مخالف ورود 
ــاجـــران  ــهـ مـ

ــا  ــقـ ــریـ آفـ از 
بــه ایــتــالــیــاســت. بر 

ــن اســـاس حزب  ای

ــرادران ایتالیا« تا این مرحله، از جنبش  »ب
ضد سیستم »پنج ستاره« و حزب چپ میانه 
»دموکرات« پیشی گرفته و با فاصله کمی 
پشت حزب »لگا« ایستاده است. جورجیا 
ملونی پیش از ایــن طی سال های 
۲۰۰8 تــا ۲۰11 مــیــالدی در 
دولت سیلویو برلوسکونی وزیر 
جــوانــان بــود و اکنون در سطح 
اروپــــا نــیــز بــا احــــزاب راســت 
افراطی دیگر کشورها ارتباط 
نــزدیــکــی دارد. او از 
طرفداران دونالد 
تــرامــپ، رئیس 
جــــمــــهــــوری 
ایاالت  پیشین 
مـــتـــحـــده نــیــز 
ــوب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ مـ

می شود.

فصل جدیدی در مشاجرات آمریکا و چین درباره منشأ ویروس کرونا و حقوق بشر آغاز شده است 

»جو« توان مهار اژدها را دارد ؟ 
هر چند دولت آمریکا به ریاست جو بایدن از خطاب 
کردن کووید- 19 با نام »ویروس چینی« خودداری 
می کند اما از هیچ تالشی برای تحت فشار قرار دادن 
دولت پکن فروگذار نیست. بایدن همچون دونالد 
ترامپ علیه چین، رقیب بزرگ خود، لفاظی نمی کند 
اما در عمل راه او را ادامه می دهد. در همین راستا، 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی 
تلفنی از همتای چینی خود خواست درباره منشأ کرونا 
همکاری کند. وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی 
خود به نقض حقوق بشر در چین و به  ویژه سرکوب 
مسلمانان اویغور نیز اشــاره کرده است. به  موازات 

برگزاری نشست رهبران و سران کشورهای عضو 
گروه هفت در کورن  وال انگلستان، وزیران 

امــور خارجه آمریکا و چین نیز با یکدیگر 
تماس تلفنی داشتند. تماسی که گفته 
می شود به مشاجره سیاسی بین دو کشور 
دامن زده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور 

خارجه آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهور 
این کشور را در سفر به اروپا و مشارکت در 

 »G7« نشست کشورهای
همراهی می کند. 

دیروز نشست رهبران هفت کشور صنعتی جهان بر 
مقابله با افزایش نفوذ جهانی چین متمرکز بود. آمریکا 
خواستار اتحادی جدید برای رقابت با هزینه  هایی 
است که چین صرف زیرساخت ها در کشورهای در 
حال توسعه می کند. طرح یک کمربند و یک جاده 
که در سال ۲۰1۳ به دستور شی جین پینگ، رئیس 
جمهوری چین با ابتکار توسعه و سرمایه به جریان 
افتاد، می خواهد دو سوم جمعیت جهان در 7۰ کشور 
را از طریق شبکه ای از خطوط زمینی )کمربند( و 
مسیرهای دریایی )جاده( به هم متصل کند. بیش 
از 1۰۰ کشور به منظور همکاری با چین پروژه هایی 
در زمینه خط آهــن، بنادر، بزرگراه ها و دیگر 
زیرساخت ها با چین به امضا رسانده اند.  
براساس آمار شرکت ریفینیتیو، تا اواسط 
سال گذشته بیش از ۲۶۰۰ پــروژه به 
ارزش حدود چهار تریلیون دالر مرتبط 
با این ابتکار عمل گــزارش شده است. 
با ایــن حــال وزارت خارجه چین ژوئن 
گذشته اعالم کرد حدود ۲۰ درصد از این 
پروژه ها به شدت تحت تاثیر شیوع کرونا 

قرار گرفته اند.

 پوتین: ترامپ »ملّون« است 
 با بایدن می توان کار کرد 

رئیس  جمهور روســیــه دونــالــد ترامپ 
ــا را  ــک ــری ــور پــیــشــیــن آم ــه ــم رئــیــس ج
»فــردی ُملّون « توصیف کرد و گفت که 
می تواند با جو بایدن کار کند.والدیمیر 
با  اختصاصی  مصاحبه ای  در  پوتین، 
ان  بی  سی نیوز،این دو رئیس جمهور 
آمریکا را در زمانی مقایسه کرد که روابط 
میان روسیه و ایاالت متحده در پایین ترین 
نقطه تاریخی است و هنوز نشست رهبر 
روسیه با جو بــایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا برگزار نشده است.او روابط ایاالت 
متحده و روسیه را در پایین ترین سطح در 
سال های گذشته ارزیابی کرد و گفت: 

مــا یــک رابــطــه دو جانبه داریـــم که 
به پایین ترین حد در سال های 

اخیر رسیده است.پوتین افزود: 
معتقدم  من  االن،  حتی  خب 

کــه تــرامــپ یــک فرد 
فوق العاده و با 

استعدادی بــود، در غیر این صــورت او 
رئیس جمهوری آمریکا نمی شد. او فردی 
ملون است. ممکن است از او خوشتان 
بیاید یا نیاید اما او از تشکیالت آمریکا 
نیامده بود. او پیشتر بخشی از سیاست 
نبوده است؛ برخی آن را دوست دارند 
و برخی ندارند اما این حقیقت است.
والدیمیر پوتین درباره بایدن هم گفت که 
ساکن کنونی کاخ سفید »کامال متفاوت 
از ترامپ است زیرا رئیس جمهور بایدن 
ــت. او عماًل تمام  یک مــرد حــرفــه ای اس
بزرگ سالی خود را در سیاست گذرانده 
اســـت «. دربــــاره حــمــالت اخیر 
باج افزاری که ایاالت متحده، 
،روسیه را مسئول آن دانسته 
نیز پوتین هرگونه اطالعات 
در خصوص این هک ها را 
انکار کرد و از بایدن خواست 
تا دربـــاره فضای 
ــا او به  مــجــازی ب

توافق برسد.

ایتالیا در آستانه تجربه راست ترین پارلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم قرار می گیرد؟ 

جنجال جورجیا    علیرضا تقوی نیا 
international@khorasannews.com
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شیرزن دارخوین  و  رفرش ۳0 تومانی!

 

  3.9     M   views 

شیرزن دارخوین

ویدئویی از دیدار یکی از رزمنده های جنگ تحمیلی با 
بی بی لوعی ناصریان  ۱۱۰ ساله دارخوینی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی به 
همراه داشت. بی بی لوعی زمان جنگ از دارخوین )شهر 
کوچکی بین اهواز و آبادان(  بیرون نرفت و برای رزمنده ها 
غذا می پخت و لباس های شان را می شست. این مادر بزرگ 
مهربان خاطرات جانسوزی از شهادت  رزمندگان در خط 
مقدم داردو همین طور که در این ویدئو می بینیم، یکی 
از رزمنده ها پس از سال ها سری به بی بی زده تا از او 
برای زحماتش در دوران جنگ تحمیلی تشکر کند. کاربری 
نوشت: »یکی از قهرمان های کشور ما بی بی لوعی ناصریانه 
که هنوز مردم نمی شناسنش.« کاربری هم نوشت: »این 
شیر زن برای ایران مقدسه! خوشابه حالش، چه زندگی 

باشکوهی داشته و داره! فدای اون روح بزرگش.«
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بازهم بی آبی در خوزستان

ویدئویی از اعتراض کشاورزان بخش شاوور  شهرستان 
کرخه استان خوزستان در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد که در شرح آن نوشته شده بود: »مردم بخش 
شاوور برای دومین روز در اعتراض به ممنوعیت کشت 
تابستانه و قطع آب »نهر طریفی« تجمع کردند.« دهیار 
یکی از روستاها در این خصوص گفته: »امروز روز دوم 
اعتراض کشاورزان بود و هم اکنون چهار روستایی که آب 
خود را از »نهر طریفی« شاوور تامین می کنند به تصمیم 
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از 
شرکت های زیرمجموعه سازمان آب و برق استان خوزستان 
معترض هستند.« کاربری نوشت: »واقعا بی آبی یکی از 
مشکالت کشوره که باید مدیریتش کرد و مردم رو هم باید 
در جریان گذاشت که بشه درست این موضوع رو مدیریت 
کرد.« کاربری هم نوشت: »کاش برای مردم شغلی ایجاد 

می کردن که به جای کشاورزی بهش بپردازن.«
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ذبح تبلیغاتی!

ویدئویی از آویزان کردن یک گاو از جرثقیل برای قربانی 
کردن توسط یک کاندیدای انتخابات شوراها در سیرجان 
منتشر و با انتقاد تند فعاالن فضای مجازی و حامیان حقوق 
حیوانات مواجه شد. همان طور که در ویدئو می بینیم، 
طرفداران یک کاندیدا در سیرجان بدون رعایت نکات 
بهداشتی، در خیابان اقدام به ذبح گاو کردند که در کنار 
تصویر خشن و زشت این کار، برای کودکان هم ایجاد 
رعب و وحشت می کرد و همین موضوعات واکنش هایی 
را به همراه داشت. کاربری نوشت: »این همه می گن از 
ذبح دام در شهرها به دلیل بیماری هایی که ممکنه شیوع 
بده اجتناب کنید بعد شاهد ذبح تبلیغاتی هستیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »این اتفاق در کنار آلودگی که به همراه 
داره باعث رعب و وحشت بچه ها می شه، فکر کن بچه یه 

گاو بی سر ببینه که دارن پوستش رو می کنن.«
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هر  رفرش گرفتن موجودی ۳0 تومان!

روز گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که در آن می بینیم کاربری برای گرفتن 
موجودی در اپلیکیشن بانک کشاورزی هربار که صفحه را 
بازنشانی می کند با کسر 3۰ تومان همراه می شود. یعنی 
هربار رفرش گرفتن موجودی در اپلیکیشن 3۰ تومان از 
حساب کسر می کند. البته گفته می شود که این ماجرا تنها 
مختص به این بانک نیست و ظاهرا برخی بانک های دیگر 
هم این کار را بدون هیچ توجیه و اطالعی انجام می دهند. 
کاربری نوشت: »مگه اپلیکیشن هزینه داره که بانک 
موقع استفاده از اپ هم کارمزد می گیره؟« کاربر دیگری 
نوشت: »بانک ها از هر موضوعی می خوان پول در بیارن 
و همین 3۰ تومان ها هرچند کمه ولی در ابعاد 8۰ میلیون 
ایرانی خیلی می شه.« کاربری هم نوشت: »یه نهاد نظارتی 
نیست به این دزدی ها رسیدگی کنه، آخه این عمال دزدی 

از حساب مردمه.«
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سنگ قبر فروشی؛ کار پررونق دوران کرونا

گزارشی در خصوص شغل های وابسته به اموات منتشر 
شد که بازتاب زیادی پیدا کرد. در این گزارش آمده، 
فروشنده های سنگ قبر، نصاب سنگ قبر، خطاط شعر و 
مرثیه بر سنگ قبر از جمله افرادی هستند که در بحران 
کرونا نه تنها کارشان تعطیل نشده که رونق بیشتری هم 
داشته است. البته در این گزارش هم رد پای فقر دیده 
می شود و نویسنده از فروش سنگ قبر به صورت قسطی 
و چکی هم نوشته است. در این خصوص در این گزارش 
آمده: »خانواده متوفی یک دور که می زنند و قیمت ها را 
می بینند، ما را می برند گوشه مغازه و می پرسند که قسطی 
یا چکی نمی فروشید؟ آدم می ماند چه بگوید! تا امسال 
با چنین پدیده ای روبه رو نبودیم.« کاربری نوشت: »من 
مطمئنم خود صاحبان این مشاغل هم از رونق گرفتن 

کارشون اصال خوشحال نیستن.«
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ممنوعیت فروش میوه های الکچری در میادین!

صحبت های مدیرعامل سازمان مدیریت شهرداری تهران 
در خصوص فروش میوه های وارداتی در میادین بازتاب و 
واکنش های زیادی را به همراه داشته است.  سعید راد 
درباره فروش میوه های الکچری و وارداتی در میادین 
گفته: »ورود میوه های وارداتی به میادین میوه و تره بار 
ممنوع است اما چون چهار محصول موز، نارگیل، انبه و 
آناناس با مجوز دولت وارد می  شوند، در میادین میوه و تره 
بار اجازه عرضه دارند.« او درباره این تصمیم هم گفته: 
»هدف ذاتی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، 
حمایت از طبقه متوسط و اقشار کم  برخوردار است و عرضه 
این محصوالت همراه با افزایش قیمت خواهد بود که با 
رسالت این سازمان تعارض دارد.« کاربری نوشت: »چرا 
فکر می کنید یه چیزایی فقط مخصوص طبقه خاصه؟ شاید 

یه آدم طبقه متوسط هم خواست میوه الکچری بخره.«

            قطعی برق و کاهش 20 درصدی تولید

در هفته های اخیر شاهد قطعی برق بودیم و این قطعی 
برق مشکالتی را برای بخش های مختلف از جمله مردم در 
مصارف خانگی، صنعت گران، تولید کنندگان و... ایجاد 
کرده است. به تازگی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران قطعی 
برق را در کاهش تولید گندم تاثیر گذار دانسته و گفته: 
»بخش محصوالتی که از آب های سطحی تولید می شوند، 
منبع تامین انرژی برق یا گازوئیل است و عمده محصوالت 
آبی که از آب های زیرزمینی است، با قطعی چهار ساعته در 
طول روز در کاهش تولید تاثیر بسزایی دارد.« سید جعفر 
حسینی از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید محصوالت 
اساسی خبر داده و اظهار کرده: »امسال قطعی برق زودتر 
از سال های قبل شروع شده که همین موضوع به کاهش 
تولید محصوالت اساسی همچون ذرت دانــه ای، ذرت 
علوفه، برنج و گندم منجر شده است. قطعی برق نه تنها 
به تولید گندم که آسیب جدی به تجهیزات برق چاه های 
کشاورزی هم وارد کرده است.« این مقام مسئول با اشاره 
به این که قانون حمایت از بخش کشاورزی کم نیست، 
بیان کرد: »ماده واحده برقی کردن چاه های کشاورزی، 
اصرار به تامین ۲۴ ساعته برق چاه های کشاورزی دارد، 
همچنین ماده ۲۵ قانون فضای بهبود کسب و کار اصرار 
دارد که کشاورزی در اولویت خاموشی ها نباشد، این در 
حالی است که امسال زودتر از سال های گذشته خاموشی 
داریم که انتظار مــی رود، وزارت نیرو مشکل خاموشی 

بخش کشاورزی را حل کند.«

            تازیانه خشکسالی بر گندمزارها

کاهش بارش و خشکسالی در سال زراعــی جاری زنگ 
خطر سالی پردردسر را برای کشاورزان و صنعت کشاورزی 
کشور به صدا درآورد. بر اساس گزارش ها، حدود ۴۰ درصد 
بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته 
که باعث شده کشت دیم گندم با مشکالتی همراه شود. 
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی هم 
در این خصوص گفت: »بنابر آمار، بیش از چهار میلیون تن 
تولید گندم کشور دیم است که کاهش بارش در عملکرد 
گندمزارهای دیم تاثیر گذاشته است.«  ملک زاده با بیان 
این که شرایط کمبود بارش در عملکرد گندم آبی هم تاثیر 
گذار بوده است، اظهار کرد: »کاهش بارش در کنار اعالم 
قیمت ناعادالنه و غیرمنطقی تا قبل از فصل کشت موجب 
شد بسیاری از کشاورزان اقدام به کشت نکنند.« کمبود 
بارش ها و خشکسالی در برخی از استان ها مانند فارس، 
خوزستان، چهار محال و بختیاری و... باعث کاهش ۵۰ 

درصدی تولید گندم طی امسال شده است.

            پایین بودن قیمت خرید تضمینی

یکی دیگر از مشکالتی که باعث شده کشاورزان رغبتی 
باشند  نداشته  گندم  کشت  ــرای  ب
پایین بــودن قیمت تضمینی گندم 
است که در سال های اخیر این پایین 
بودن قیمت باعث شده در حالی که 

در تولید گندم به خودکفایی رسیده بودیم، رفته رفته به 
واردات وابسته شویم. هر چند برخی کارشناسان ادعای 
پایین تر بودن قیمت گندم وارداتی نسبت به قیمت گندم 
داخل را مطرح کرده اند اما نگاهی به قیمت جهانی 
گندم مشخص می کند که با توجه به قیمت ۲۴ هزار 
تومانی دالر، هر کیلو گندم بیش از هفت هزار و ۲۰۰ 
تومان تمام می شود که باید به این مبلغ هزینه بیمه و 
حمل و نقل را هم اضافه کرد. البته پیش از این، رئیس 
نظام صنفی کشاورزی اهــواز و کــارون به خبرگزاری 
دانشجو گفته: »بر اساس اطالعاتی که از گمرک بندر 
امام خمینی)ره( به دست آوردیم چند محموله کشتی 
گندم به تازگی وارد کشور شده که قیمت تمام شده آن 
ها کیلویی 9 هزار تومان است.« البته برخی مسئوالن 
بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی مدعی اند که قیمت گندم 
وارداتی نسبت به گندم داخل ارزان تر است اما باید به 
آن ها یادآوری کنیم که دولت به ارز ۴۲۰۰ که متاسفانه 
زیان جبران ناپذیری به اقتصاد هم زده، یارانه پرداخت 
می کند و این اتفاق به این معناست که دولــت دارد 
برای کشاورز خارجی کار ایجاد می کند در حالی که با 
پرداخت بخش کمتری از این یارانه به کشاورز داخلی 
می شود تولید را به مراتب افزایش داد که هم موجب 
اشتغال می شود و هم کشور را از خطر وابستگی یک 

کاالی استراتژیک نجات می دهد.

            گرانی نهاده های کشاورزی

یکی دیگر از مشکالتی که کشاورزان با آن دست و 
پنجه نرم می کنند و باعث شده بسیاری از کشاورزان 
از کاشت گندم صرف نظر کنند گرانی نهاده ها و سموم 
کشاورزی است که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
متاسفانه باید در بازار با قیمت ارز آزاد تهیه شود که 
باعث می شود قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی 
از جمله گندم باال برود و با توجه به پایین بودن قیمت 
خرید تضمینی گندم کشاورزان رغبتی برای کاشت 

گندم نخواهند داشت.

            خطرات وابستگی کشور به واردات گندم

همان طور که گفتیم، یکی از کاالهای استراتژیک در 
کشور ما که در آن چند سال به خودکفایی رسیده بودیم 
گندم است که در زنجیره غذایی مردم نقش بسزایی 
دارد.   تا همین چند سال پیش هم کشور در تولید گندم 
خودکفا بود تا این که  از سال 96 روند حمایت دولت 
کم شد و به همان نسبت هم تولید گندم رو به کاهش 
رفت، به طوری که کشورمان در سال 98 سه میلیون 
تن و در سال 99 هم حدود ۲.۵ میلیون تن گندم وارد 
کــرده اســت. البته با نگاهی به رونــد شــروع امسال به 
نظر می رسد که این رقم نسبت به سال های قبل به 
مراتب بیشتر باشد. این نکته را هم باید دولتمردان در 
نظر بگیرند که شیوع کرونا در ۱6 ماه گذشته صادر 
کنندگان محصوالت استراتژیک از جمله گندم را بسیار 
کم کرده، بنابراین اگر دولت چشم به واردات دوخته 

چنین شرایطی مانند قبل فراهم نیست.

برق گرفتیگ انن!

رعیت نواز- در روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر تاثیر قطعی برق بر کاهش تولید گندم و دیگر محصوالت کشاورزی 
منتشر شد که نگرانی هایی را برای آینده خودکفایی گندم به همراه داشت. البته پیش از این هم ویدئوهایی از چرای 
گوسفندان در مزارع گندم کشاورزان منتشر شده بود که پیگیری ها حکایت از فروش محصول به دامداران به دلیل پایین 
بودن نرخ خرید تضمینی گندم داشت. پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث شد کشاورزان پیش از موعد و قبل 
از رسیدن زمان برداشت، محصولشان را به دامداران بفروشند تا کمتر متضرر شوند و از آن طرف هم دامدار با توجه به 
گران بودن نرخ نهاده های دامی به دنبال خرید محصول مزارع گندم کشاورزان بود تا بتواند مشکالت کمبود علوفه را 
جبران کند. از آن جا که پیش از این هم نظام صنفی کشاورزی قبال گفته بود طی امسال به دلیل خشکسالی، تولید گندم 
به نصف کاهش پیدا کرده و با توجه به مسائل دیگری که گفته شد، به نظر می رسد طی امسال یکی از مشکالت کشور 
بخش نان مردم است که باعث می شود کشور به واردات این کاالی استراتژیک وابستگی پیدا کند. در ادامه به مشکالت 

کشاورزان طی امسال اشاره کرده و از خطرات این وابستگی نوشته ایم.

 آرامگاه مشاهیر ایراین 
در خارج از مرزها

روز گذشته پستی در فضای مجازی از برخی مشاهیر ایرانی که خارج 
از کشور به خاک سپرده شده اند منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. 
به همین بهانه امروز به سراغ تعدادی از مشاهیر کشورمان رفته ایم 
که در خارج از مرزهای ایران آرامیده اند و آرامگاه شان از مکان های 

مهم برای دوستداران ادب و هنر ایران است. 
فارابی  سوریه

فارابی یکی از نوابغی است که در فاراب خراسان متولد شد و توانست 
تاثیر عمیق و بسزایی را بر تفکر اندیشمندان بعد از خود به جا بگذارد. 
او در علوم فلسفه، منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی 

تخصص داشت. آرامگاه او در دمشق سوریه است.
ابوریحان بیرونی   افغانستان

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی از دانشمندان بزرگ اسالمی است که 
در علوم حکمت، اخترشناسی، ریاضیات، تاریخ و جغرافیا مقامی ارزنده 
داشته است. او در قرن ۳ در شهر کاث، مرکز امارت خوارزم متولد شد و 

در  80سالگی درگذشت و آرامگاهش در غزنی افغانستان است.
رودکی   تاجیکستان

رودکی نخستین شاعر مشهور پارسی گوی حوزه تمدن ایرانی در دوره 
سامانیان و قرن چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران 
است. آرامگاه رودکی هم اکنون در روستای بنجرودک یا پنجکنت در 

170 کیلومتری شمال شهر دوشنبه، در تاجیکستان است.
خواجه عبدا... انصاری   افغانستان

خواجه عبدا... انصاری از مشاهیر دنیای ادب پارسی است که در 
خراسان قدیم در قرن پنجم متولد شد. شهرت او بیشتر به خاطر اشعار 
و متون بی مانندش در مدح و ثنای خداوند به زبان های عربی و فارسی 

است. او در محل تولدش یعنی شهر هرات دفن شده است.
ناصر خسرو    افغانستان

ناصر خسرو قبادیانی از شاعران بزرگ فارسی زبان، فیلسوف، حکیم و 
جهانگرد ایرانی بود که در قرن پنجم در قبادیان از توابع بلخ متولد شد. 
آثار او از گنجینه های ادب و فرهنگ ما محسوب می شود. آرامگاه این 

شاعر بزرگ در ایالت بدخشان در شمال افغانستان قرار دارد.
سنایی    افغانستان

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی از بزرگ ترین صوفیان و شاعران 
قصیده گو و مثنوی سرای زبان پارسی است که در سده ششم هجری در 
غزنین متولد شد. آرامگاه این مرد بزرگ در شمال شهر غزنی امروزی و 

در غرب شهر قدیمی و تاریخی غزنین واقع است.
سهروردی    سوریه

شهاب الدین یحیی سهروردی ملقب به شیخ اشراق،  فیلسوف نامداری 
است که در استان زنجان متولد شد. او در سفرهایی که به کشورهای 
مختلف داشت به سوریه رسید و آن جا بر اثر سوء ظنی به قتل رسید و 

آرامگاه او در شهر حلب قرار دارد.
نظامی    آذربایجان

حکیم نظامی گنجوی از برجسته ترین شاعران ایرانی قرن ششم هجری 
بود. نظامی را می شود پیشوای داستان سرایی ایرانی نامید. پنج گنج 
معروف ترین اثر این شاعر است که ۳0 سال سرودنش طول کشید. 

آرامگاه نظامی در شهر گنجه  جمهوری آذربایجان است.
موالنا    ترکیه

موالنا از برجسته ترین شاعران ایرانی است که در بلخ که در آن زمان 
جزئی از خراسان بود در قرن هفتم هجری متولد شد. آشنایی این شاعر 
با شمس تبریزی از معروف ترین ماجراهای این شاعر است. موالنا در 

شهر قونیه ترکیه از دنیا رفت و آرامگاه او در همین شهر است.
جامی    افغانستان

جامی شاعر، موسیقی دان و ادیب پارسی زبان در قرن نهم در هرات 
متولد شد و به او لقب خاتم الشعرا را دادند. از جامی آثار زیادی به نظم و 
نثر باقی مانده که هفت اورنگ معروف ترین آن هاست. آرامگاه نورالدین 

عبدالرحمان جامی در شمال غربی شهر هرات است.

 قطعی برق، به کاهش 15 تا 20 درصدی تولید گندم منجر شده است. در کنارقطعی  برق 
چه مشکالت دیگری باعث کاهش تولید گندم شده است؟



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

جامعه

یک عکس  

  لگد محکم کرونا به
 رونق صنایع دستی کشور

ــروز در گـــزارشـــی  ــ ــ ــرگ دی ــب ــوم ــل ب
نوشت: وزارت حج عربستان اعالم کرد 
که حج امسال هم مانند سال گذشته 
تنها با حضور زائران داخل این کشور 
برگزار خواهد شد و به دلیل شرایط 
همه گیری کرونا هیچ زائر خارجی در 
 این مناسک حضور نخواهد داشت .
بر اساس اعالم این وزارت،  فقط اتباع 
ســعــودی و افـــراد مقیم ایــن کشور و 
حداکثر تا ۶۰ هزار نفر می توانند در 

مراسم امسال شرکت کنند. 

رسانه های جهان 

هند  ان:  ان  ســی 
 240 ــون  ــ ــن ــ ــاک ــ ت
ميليون دوز واکسن 
کرونا را تزریق  کرده 
که بيشترین ميزان 
بعد از چين و ایاالت متحده در جهان 
است. هند بر اساس داده های وزارت 
ــن کــشــور، در رده دوم  بــهــداشــت ای
باالترین ميزان آلودگی به ویــروس 
کرونا در جهان اســت که تعداد کل 
نفر  ميليون   29 ــدود  حـ مبتالیان 
ــت. ایــن کشور  تخمين زده شــده اس
ــزار  ــدود 352 ه ــا دیـــروز شنبه حـ ت

نفرجان باخته کرونا داشته است.

دویچه ولــه:  چرخه 
تـــولـــيـــد واکـــســـن 
ــت  ــرک کــــرونــــای ش
آمریکایی »جانسون  
اند جانسون« به علت 
احتمال آلودگی دستخوش اختالل 
شده است. اداره نظارت بر مواد خوراکی 
و دارویــی آمریکا واکسن های احتماال 
آلوده را گردآوری کرده و مانع از توزیع 
آن هــا شده اســت. روزنامه »نيویورک 
تایمز« به نقل از منابع مطلع گفته است 
که ميزان واکسن های نابودشده شرکت 
جانسون  اند جانسون حدود ۶0 ميليون 

دوز بوده است.

ــی سی: عفو  ــی ب ب
بين الملل اعالم کرد 
موج  از  افغانستان 
ــوم کــرونــا ضربه  سـ
خــــورده اســـت و در 
صورتی که جامعه بين الملل از این کشور 
حمایت نکند، ممکن است وضعيت از 

کنترل دولت افغانستان خارج شود.

یک شنبه ۲۳ خرداد  ۱۴۰۰
۲ ذی القعده  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۶۸۲

دوز دوم در دسترس نیست؟
بدقولی شرکت های خارجی،  واکسیناسیون دوز دوم   را در برخی نقاط متوقف کرده است

 زمان تامین واکسن و افزایش فاصله بین تزریق  نوبت  اول و دوم  ابهاماتی است که در این گزارش به آن پاسخ داده ایم

مصطفی عبدالهی- »عزیزانی که دوز اول 
واکسن را دریافت کرده اند نگران دوز دوم 
ــاءا... آخر این هفته یا هفته  نباشند، ان شـ
آینده تزریق دوز دوم را انجام خواهيم داد«. 
این صحبت دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، تاحدی خيال مردم را راحت کرد 
و نگرانی هایی که طی روزهای اخير ایجاد 
شده بود، برطرف شد؛ با این حال سواالتی 
در ذهن مردم وجود دارد که ما پاسخ آن را در 

این گزارش ارائه می کنيم.

توقف مقطعی واکسیناسیون         
نــگــرانــی هــا از هــفــتــه گــذشــتــه و بــا توقف 
واکسيناسيون مرحله دوم در برخی شهرها 
ــارس و مرکزی  و استان ها از جمله قــم، ف
آغاز شد؛ اتفاقی که دکتر عليرضا رئيسی، 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، دليل آن 
را بدعهدی و بدقولی شرکت های خارجی 
ــرد: »طبق معمول بــا یک  ــالم و اظــهــار ک اع
بدعهدی برای ارسال واکسن به کشور مواجه 
ــرار بــود دوهفته  شدیم و محموله ای کــه ق
گذشته با 3 ميليون دوز واکسن به دستمان 

برسد، ارسال نشد«.

  پیامد تاخیر در دوز دوم       
اولين سوال مهمی که برای همگان ایجاد 
شده، این است که اگر زمان مشخص شده 
ــرای تزریق دوز دوم واکسن ها به تعویق  ب
بيفتد، چــه اتفاقی خــواهــد افــتــاد؟ قبل از 
پاسخ به این سوال، بهتر است فاصله زمانی 
ــی را  بين تزریق دو دوز واکسن های واردات
رئيس  ناجی«  »عليرضا  دکتر  کنيم.  مــرور 
دانشگاه  ویروس شناسی  تحقيقات  مرکز 
گذشته  روز  شهيدبهشتی  پزشکی  علوم 
با ایسنا، اطالعات جامعی را  در گفت وگو 

دراین باره ارائه کرد:

- فاصله زمانی بين تزریق دو دوز اسپوتنيک 
21 روز است که طبق اعالم شرکت سازنده 

)گاماليا( تا ۶0 روز هم قابل تمدید است.
- برای واکسن سينوفارم نيز فاصله تزریق 
دو دوز 28 روز اعالم شده است اما با توجه به 
استعالم سازمان غذا و دارو از شرکت چينی، 
می توان دوز دوم را تا ۶ هفته بعد از دوز اول 

نيز تزریق کرد.
- در واکسن آسترازنکا نيز فاصله دو دوز در 
12 هفته اســت که ما  10 تا  همه دنيا بين 
نيز در کشور همين فاصله 3 ماهه را لحاظ 

کرده ایم.

ــادن بين تــزریــق دو  ــت ــا ایــن کــه تاخير اف ام
پيامدی دارد، سوالی  دوز واکسن ها، چه 
ــت کــه دکــتــر »مــســعــود مــردانــی«، عضو  اس
کميته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، در 
گفت وگو با خراسان به آن پاسخ می دهد و 
می گوید: فاصله های زمانی که شرکت های 
توليدکننده واکسن اعالم می کنند یک زمان 
تقریبی است و به این معنا نيست که تعویق 
آن مشکل ساز شود. وی می افزاید: کمبود 
واکسن های توليدشده در جهان مشکالتی از 
جمله به تاخير افتادن تزریق دوز دوم را ایجاد 
کرده است، حتی در انگلستان هم دوز دوم 

را با چندماه تاخير تزریق کردند؛ ازایــن رو، 
این تاخيرها اتفاق عجيب و منحصر به یک 

کشور نيست.

 انگلستان با چالش دوز دوم چه کرد؟       
ــاره  امــکــان تــزریــق دوز  ــ دکــتــر مــردانــی درب
متفاوت با توجه به کمبود واکسن و تجربه 
خراسان  بــه  زمينه   ایــن  در  کشورها  دیگر 
ــرای دوز اول  ــ ــد: انــگــلــيــســی هــا ب ــوی ــی گ م
واکسيناسيون از واکسن های مدرنا و فایزر 
آمریکایی استفاده کردند اما دولت آمریکا 
ــه دلــيــل ســيــاســت هــای داخــلــی خــودش،  ب
محموله های بعدی را به انگليسی ها نداد و 
آن ها برای دوز دوم، آسترازنکا را جایگزین 
کــردنــد. مــردانــی مــی افــزایــد: بررسی های 
انجام شده در انگلستان نشان داد که اتفاقا با 
این کار، ميزان آنتی بادی توليدشده در بدن 
افراد بيشتر شده و نتيجه کار بهتر بوده است.

امکان معادل سازی  واکسن ها       
دکتر ناجی نيز به ایسنا گفته است: »کمبود 
واکسن سبب شده سایر کشورها هم به سمت 
بروند،  ترکيبی  واکــســن هــای  از  استفاده 
بنابراین اگر برای ما هم تهيه واکسن خارجی 
سخت شود، باید معادل سازی کنيم. اما برای 
این کار باید وزارت بهداشت آن را بررسی 
واکسن  تزریق  اثربخشی  ببينيم  باید  کند 
ميکس چگونه است«.البته دکتر »حسينعلی 
شهریاری« رئيس کميسيون بهداشت مجلس 
هم نگرانی ها دراین باره را کمتر کرده و گفته 
است:» وقتی برای تعداد زیادی از افراد دوز 
اول از یک نوع واکسن استفاده شده، برای 
دوز دوم آن ها نيز از همان نوع واکسن وارد 
می شود و هيچ جای نگرانی وجود نخواهد 
ــت و نياز نمی شود کــه نــوع دیــگــری از  داش

واکسن کرونا را تزریق کنند«.

 4طرح فناورانه آب
 رونمایی شد

مــعــاون علمی رئيس جمهور، طی  بــا حــضــور 
مراسمی از چهارطرح فناورانه آب به ویژه در 
توليد و استحصال آب شرب استاندارد از آب های 
و زیرزمينی( رونمایی شد.  لب شور )سطحی 
معاون علمی رئيس جمهور با بيان این که به رغم 
داشتن ظرفيت های خوب، عقب ماندگی تاریخی 
در حوزه شيرین سازی آب داریم، گفت: حوزه آب 
یکی از حوزه هایی است که چالش های زیادی به 
خاطر تحریم ها داشته است. دکتر سورنا ستاری 
دیروز در مراسم رونمایی از طرح های فناورانه 
حــوزه آب که در محل معاونت علمی و فناوری 
برگزار شد، با تاکيد بر این که ما باید ظرفيت های 
باالیی در حوزه علم و فناوری مربوط به آب در 
کشور داشته باشيم، افــزود: اگر این ظرفيت را 
داشته باشيم، می توانيم در حوزه های کاهش 
مصرف آب و شناسایی منابع جدید آبی به خوبی 
ورود کنيم. معاون علمی و فناوری با تاکيد بر 
این که فناوری به حــوزه آب نفوذ کــرده است و 
ما کمی عقب تر از سایر کشورها در این بخش 
هستيم، بيان کــرد: ایــران از یک اکوسيستم و 
ظرفيت خاصی برخوردار است که این اکوسيستم 
و ظرفيت را می توان در دریای خزر و دسترسی به 
آب های آزاد دید؛ اما ما متاسفانه به خوبی از این 

ظرفيت ها و سواحل استفاده نکردیم.
جدیدی  فناوری های  این که  بيان  با   ستاری 
که در حوزه آب امروز رونمایی شده اند، جدید 
هستند، افــزود: ایــن طرح ها در کشور توسعه 
داده شده و هزینه ها را تا حد زیادی کاهش داده 
است. این خبر حاکی است، این چهارطرح که 
دیروز رونمایی شد، شامل »تدوین دانش فنی و 
بومی سازی غشای سراميکی سيليکون کارباید«، 
»بــومــی ســازی دوربــيــن بــا طيف های مشخص 
تفکيک دمایی در محدوده های 8 هزار تا 14 هزار 
و 200 «، »تدوین دانش فنی و بومی سازی براکت 
و قفس پرورش ماهی در دریا« و »تأمين آب شرب 
مناطق روستایی علی آباد، عربی و حاج نوشاد 
استان بوشهر با استفاده از دستگاه نمک زدایی 
الکترودیاليز معکوس )EDR(« می شود که با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

رقم خورده است.

تاکید مجدد ستاد مبارزه با مواد مخدر:

واگذاری داروهای مخدر به 
داروخانه ها خالف قانون است

ستاد مبارزه با موادمخدر طی نامه ای به رئيس 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، توزیع و 
عرضه داروهای تحت کنترل را توسط داروخانه ها 
خالف قانون دانست و خواستار لغو سریع ابالغيه 
مرتبط شد. این خبر حاکی است، در ادامه چالش 
ميان سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با موادمخدر 
بر سر نحوه توزیع داروهــای مخدر،  اميرحسين 
یاوری معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر  کشور در نامه ای 
به سازمان غذا و دارو نوشته اســت: با توجه به 
توافق ارکان حاکميت ) دفتر مقام معظم رهبری، 
نهاد ریاست جمهوری، کميته درمان و دبيرخانه 
ستاد مبارزه با موادمخدر، کميسيون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی، سازمان نظام پزشکی 
و دیگر ارکــان( بر حل آسان و مسالمت آميز این 
مسئله، اقدام ناهماهنگ سازمان غذا و دارو در 
آستانه برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری، 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، ميان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری و همچنين انتخابات 
سازمان نظام پزشکی نگران کننده خواهد بود، 
لذا برای رفع این نگرانی ها با قيد فوریت نسبت به 
لغو ابالغيه فوق اقدام گردد. این خبر می افزاید، 
همچنين در همين رابطه درمانگران حوزه اعتياد 
سه شنبه گذشته مقابل این سازمان تجمع کردند.

روحانی از عملکرد دولت دفاع کرد:
خدمات درمانی بی نظیر از دوره هخامنشیان تا امروز

روحانی ضمن برشمردن ابعاد خدمات دولت در عرصه 
بهداشت و درمــان، گفت: مردم ایــران بدانند کار دولت 
ــم در زمينه سالمت در تــاریــخ ایــران  یــازدهــم و دوازدهـ
بی نظير بوده است. اگر حرفی داریــد بيان کنيد. تاریخ 
ایران را از زمان هخامنشيان تا االن ورق بزنيد. همه تخت 
بيمارستانی ما در ابتدای دولت یازدهم حدود 90 هزار 
تخت بيمارستانی بوده و در پایان این دولت حدود 1۶0 

هزار تخت بيمارستانی تحویل خواهيم داد.
رئيس جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس 
کرونا همچنين  ادامــه داد: این خيلی روشــن است 90 
هزار با 1۶0 هزار چيزی حدود 2 برابر است. البته 2 برابر 

بيشتر است. بسياری از تخت های قدیمی بازسازی کامل 
شده است. اگر آن ها را هم حساب کنيم خيلی بيش از 2 
برابر تخت بيمارستانی ایجاد شده است. وی بيان کرد: به 
همان نسبت کادر درمان و پزشک که مهم تر از تخت است 
و هجرت واقعی که صورت گرفت که معنای هجرت هم 
خيلی مشکل نيست. یعنی پزشک متخصصی که تهران، 
اصفهان، شيراز و مشهد را رها کرد و به یک بخش دورافتاده 
و حتی در یک شهرستان دورافتاده مستقر شد. به جای 
این که بيمار از آن طرف کشور راه بيفتد و به مرکز استان 
یا حتی تهران بياید، متخصص کنارش قرار گرفت؛ آیا این 

کار مهم نبود؟

روحانی اضافه کرد: این کار مهم و بزرگ و عظيم نبود؟ در 
مخيله من نمی آمد در سه چيز، کسی شک کند. یکی در 
مورد برجام و خدمات آن است. البته شکاکين زیادی در 
این مورد هستند. یکی در مورد انقالب دیجيتال و دیگری 
تحول سالمت. البته تحوالت زیــادی صــورت گرفته اما 
این سه مورد، از واضحات بود. اما این روزها می بينيم که 
عدالت و انصاف، تغيير، تحریف، آمار دروغ زیاد است. که 
چه چيزی شود؟ به چه برسيم؟ وی افزود: این روزها زبان 
تشکر در کشور ما دچار لکنت عجيبی شده است. زبان 
نقد و انتقاد هميشه باز بوده و زبان تخریب و تحریف به راه 

افتاده است.  

 اعالم تاریخ قطعی
 کنکور ۱۴۰۰  

ــدی  ــنـ ــان بـ ســــازمــــان ســـنـــجـــش زمـ
نه  ین گو ا ا ر  1 4 0 0 ر  ی کنکو ر ا گز بر

: د م کر عال ا
گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه 9 

تير 1400
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  صبح روز 

پنج شنبه 10 تير 
گــروه آزمایشی علوم انسانی  صبح روز 

پنج شنبه 10 تير 
آزمایشی علوم تجربی  صبح روز  ــروه  گ

جمعه 11 تير 
گروه آزمایشی زبان های خارجی  صبح روز 

شنبه 12 تير 

ادامه ماجرای یک ادعا 

دهنوی: منتظریم وزارت بهداشت سرنوشت ۲۰۰هزار واکسن 
مفقودی را روشن کند

 یک ماه پس از طرح ادعای مفقود شدن 200 هزار دوز واکسن کرونا که همان موقع توسط وزارت 
بهداشت تکذیب شد، عضو هيئت رئيسه مجلس دوباره دیروز در توئيتی بر لزوم تعيين تکليف 
200هــزار دوز   واکسن مفقودی تاکيد کرد. سيد محسن دهنوی  نماینده  تهران در توئيتی 
نوشت: »هنوز تکليف 200هزار دوز   واکسن کرونا روشن نشده و منتظر گزارش شفاف وزارتخانه 
درباره عملکرد سامانه واکسيناسيون و سرانجاِم واکسن های مفقودی هستيم.«این خبر حاکی 
است: 22 اردیبهشت، جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به این ادعا این طور پاسخ داده بود: 
این موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و متاسفانه به نظر می رسد این رفتار و گفتار بی پایه و اساس 
و ادعاهای واهی دارد در برخی افراد عادی می شود.  موضوع گم شدن 200هزار یا صدهزار دوز 
واکسن موضوعی نيست که بتوان به سادگی از آن گذشت و جای شگفتی است که فردی به عنوان 
نماینده ملت چنين تخلف و جرم آشکار و بزرگی را قبل از آن که از طریق مراجع نظارتی و قضایی 

پيگيری کند، صرفا به یک مصاحبه اکتفا کرده و در مورد آن صحبت کند.

 ۴ هزار  کودک کار و زباله گرد 
در استان تهران

مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره آمار 
کودکان کار و زباله گرد در استان تهران 
گفت: حدود چهارهزار نفر در این بخش 
هستند که از این تعداد حدود دوهزار نفر 
کــودکــان کــار و بقيه کــودکــان زباله گرد 
هستند. امين شاهرخی   در نشست خبری 
خود به مناسبت روز جهانی کودکان کار 
گفت: براساس آمار اخذ شده 85 درصد 
از این کودکان از اتباع  بيگانه بودند که 
این موضوع یکی از معضالت در اجرای 
ــرح محسوب مــی شــود و شــایــد بخش  ط
قابل توجهی از این افراد به صورت قانونی 

وارد کشور نشده اند. 

 5۱ درصد از امالک آموزش
 و پرورش سند ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: 51 درصد از امالک 
آمــوزش و پــرورش سند نــدارد و در این خصوص 
نهضت عمومی شکل گرفته است تا این وضعيت 
هرچه سریع تر تعيين تکليف شود. حاجی ميرزایی 
اعالم کرد: در خصوص مدارسی که مورد استفاده 
قــرار نمی گيرد و به دليل جانمایی نامناسب و 
تحرک جمعيت متروکه شده، آمادگی داریــم تا 
با مشخص شدن اولویت ها، برنامه ریزی برای 
استفاده از این ظرفيت ها صورت گيرد. وی افزود: 
با تمامی اعتباراتی که از محل فروش اموال مازاد 
محقق شود، باز هم نيازمند اعتبارات بيشتری 
هستيم اما همچنان 19/5درصـــد از مدارس 
کشور، تعداد 20 هزار مدرسه باید ساخته شود 
تا شاخص های فعلی باوجود افزایش جمعيت 

حفظ شود.

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 
فاصله هــای زمانــی کــه شــرکت های تولیدکننده 
واکسن اعالم می کنند یک زمان تقریبی است و به 

این معنا نیست که تعویق آن مشکل ساز شود
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اخبار

آزاده صمدی این روزها مشغول 
ــازی در ســریــال »می خواهم  ب
شهرام  ساخته  بمانم«  زنـــده 
شاه حسینی است. او دو سال 
است که فیلمی بازی نکرده و 
آخرین فعالیتش در سینما، بازی در فیلم کمدی 

»خط استوا« بوده است.

سریال  در  حــســن پــور  سمیرا 
»جیران« به کارگردانی حسن 
فتحی نقش شخصیت »گلین 
خـــاتـــون« یــکــی از هــمــســران 
ناصرالدین شاه را بازی کرده 
است. »جیران« اولین سریال نمایش خانگی 

است که حسن پور در آن حضور خواهد داشت.

ــرای اجــرای  میالد کــی مــرام ب
برنامه استعدادیابی موسیقایی 
»آوای جادویی« در حال مذاکره 
است. به گزارش سینمادیلی، 
ــان،  آرمـ امیرحسین  پیشتر 
پیشنهاد اجرای این برنامه اینترنتی را رد کرده 

بود.

پاییز  احتماال  فرهادی  اصغر 
امسال با فیلم »قهرمان« روی 
خواهد  حــضــور  سینما  ــرده  پـ
داشــت. در این فیلم که کمتر 
از یک مــاه دیگر در جشنواره 

کن رونمایی خواهد شد، امیر جدیدی، محسن 
تنابنده و فرشته صدرعرفایی بازی کرده اند.

یادداشتی  در  حسنی  فـــرزاد 
از بــازی سیاوش طهمورث در 
ــاری« ساخته  ــِم ک سریال »زخ
محمدحسین مهدویان تمجید 
کــرده و نوشته او عجیب ترین 

نقش عمرش را با ظریف کاری غریب و دور از 
انتظاری بازی کرده است.

ــازی در  ــ ــارا رســــــول زاده ب ــ س
به  ــت«  ــف »ه سینمایی  فیلم 
کارگردانی فرشاد گل سفیدی 
را به پایان رساند. رســول زاده 
امسال برای بازی در فصل دوم 

سریال تلویزیونی »نجال« به کارگردانی خیرا... 
تقیانی پور جلوی دوربین خواهد رفت.

چهره ها و خبر ها

رضــا رشیدپور در گفت وگوی 
زنده با دنبال کننده هایش در 
اینستاگرام، شایعه مهاجرتش 
ــرد و گفت هرگز  را تکذیب ک
مهاجرت نمی کند. او همچنین 
از ساخت یک برنامه جدید خبر داد که در فضای 

مجازی منتشر خواهد شد.

الهام پاوه نژاد برای تزریق دوز 
اول واکسن کووید ایرانی برکت 
داوطــلــب شد و آن را دریافت 
کــرد. عــالوه بر او، تعدادی از 
عوامل تئاتری که قصد دارند 

اجرا کنند هم این واکسن را دریافت کرده اند. 
دنیا مدنی نیز واکسن برکت را تزریق کرده است.

 مائده کاشیان  

 سریال حضرت معصومه)س( 
به پیش تولید رسید

همزمان بــا اتــمــام نــگــارش فیلم نامه حضرت 
معصومه)س( و روز دختر، جدیدترین اخبار   این 

پروژه اعالم شد.
ــط عمومی پـــروژه، همزمان با  ــزارش رواب به گ
والدت بــا ســعــادت حــضــرت مــعــصــومــه)س( و 
سینما  کننده  تهیه  امینی  مجتبی  دختر،  روز 
و تــلــویــزیــون آخــریــن وضعیت پـــروژه حضرت 
معصومه)س( را تشریح کرد. وی در این باره  
گفت: »مدتی است که نگارش نسخه سریال 
حضرت معصومه)س( به پایان رسیده است و 
نظرات بسیار مثبتی از سوی مشاوران مذهبی 
درباره فیلم نامه دریافت کردیم که نویسندگان 
این اثر در حال بررسی و جمع بندی نهایی آن 
هستند. اکنون هم وارد فاز پیش تولید صفر این 
سریال شده ایم  و پیش بینی می شود تا پایان 
سال به پیش تولید نهایی برسیم و پس از آن ، ان 

شاءا... ساخت مجموعه آغاز می شود.«
پروژه فاخر حضرت معصومه )س( به نویسندگی 
جواد افشار و حمید رسول پور، کارگردانی جواد 
افشار و تهیه کنندگی مجتبی امینی با همکاری 
آستان مقدس حرم حضرت معصومه)س( در 

مرکز سیمافیلم تولید خواهد شد.

وام ۶۶ میلیاردی به یک پلتفرم

رئیس سازمان سینمایی حــوزه هنری دربــاره 
بازگشت رونق به سینماها در دوره بازگشایی 

مجدد سینماها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش صبا، حمیدرضا جعفریان روز جمعه 
۲۱ خرداد با حضور در برنامه »شهر فرنگ« شبکه 
خبر با اشاره به آن که معادالت در سینما صنعتی 
نیست، گفت: »در زیست بوم سینما نه بازیگران 
نقش خود را به درستی برعهده گرفته اند، نه 
شفافیت وجود دارد و نه روابط مشخص است. 
برای مثال در سینما نهادهای زیر مجموعه ارشاد 
نظیر فارابی یا تصویر شهر، مبالغ حمایت خود از 
فیلم ها یا تجهیز سینماها را در سال های اخیر 
اعالم کردند منتها در فضای نمایش خانگی این 
اتفاق وجود ندارد.« وی ادامه داد: »به طور مثال 
در سال های اخیر صندوق نوآوری حمایت هایی 
را در قالب وام و تسهیالت از سامانه های مختلف 
در حوزه اقتصاد دیجیتال آغاز کرده است. یکی 
از دریافت کننده های این وام یکی از سامانه های 
ویدئویی نمایش خانگی اســت که حــدود ۶۶ 
میلیارد تومان از نیمه سال ۹۸ تا آخر سال ۹۹ 
تسهیالت گرفته اما تاکنون جایی اعالم و شفاف 

نشده است.«

اکران سینمایی فوتبال متوقف شد

مدیر مجموعه سینمایی »آزادی« ضمن اشاره 
به تجربه نمایش بازی تیم ملی ایران و کامبوج 
در برخی سینماها، از سهم خواهی فدراسیون 
ــران بازی های  ــروش حاصل از اک فوتبال از ف

فوتبال خبر داد.
سجاد نوروزی در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به 
تجربه اکران بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل 
کامبوج در این سینما و چند سینمای دیگر با 
اخذ مجوزهای الزم، درباره استمرار این رویکرد 
گفت: »هنوز مشخص نیست بتوانیم این حرکت 
را ادامــه دهیم چرا که پس از اخذ مجوز اکران 
فوتبال در سالن های سینما با پیگیری انجمن 
سینماداران، به تازگی فدراسیون فوتبال در 
نامه ای به اماکن، اعــالم کــرده وزارت ارشــاد 
سرخود و بدون مشورت با ما این مجوز را صادر 
کــرده اســت. فدراسیون فوتبال می گوید من 
حق پخش خودم را از اکران فوتبال در سینماها 
می خواهم و اگر سینماها بخواهند بازی فوتبال 
را روی پرده اکران کنند، باید حق پخش آن را به 

ما بپردازند!«
وی ادامه داد: »اداره اماکن بر مبنای همین نامه، 
دیگر نمی تواند مجوز نمایش بازی های بعدی تیم 
ملی را به سالن های سینمایی بدهد و به تعبیری 
نمایش بازی ایران و کامبوج به صورت یک استثنا 
برای ما ممکن شد و در این شرایط برای روزهای 
آینده بعید است سالن های سینما مجدد اجازه 

اکران فوتبال را پیدا کنند.«

جمعه شب اولین قسمت مسابقه »دورهمی« از شبکه نسیم روی 
آنتن رفت و از این پس مهران مدیری، هر هفته جمعه تا دوشنبه 
این مسابقه را روی آنتن خواهد داشت. او پس از اجرای چهار 
سری برنامه گفت وگومحور »دورهمی« با مسابقه ای که نام این 
برنامه را دارد، به آنتن بازگشته است. با توجه به حضور مهران 
مدیری در مسابقه و ساختار متفاوتی که دارد، به نظر می رسد 
شبکه نسیم بتواند تابستان پرمخاطبی را پشت سر بگذارد. در 
قسمت اول مسابقه »دورهمی« چه گذشت و اجــرای مهران 

مدیری چه کیفیتی داشت؟

همه کپی های تلویزیون	 
مسابقه »دورهــمــی« هم مانند تعداد زیــادی از برنامه ها و 
مسابقاتی که در تلویزیون پخش شده، یک نمونه خارجی دارد و 
در واقع نسخه ایرانی مسابقه Mental Samurai است. مهران 
مدیری همان ابتدای قسمت نخست فصل تازه، دربــاره این 
موضوع صحبت کرد و با اشاره به موارد مشابه گفت این مسابقه 
هم کپی است و تاکید کرد جزء به جزء آن کپی شده است. 
مدیری در ادامه توضیح داد سعی کرده اند مسابقه یک کپی 
درجه یک و باکیفیت باشد. بنابراین فصل جدید »دورهمی« 
نیز به مجموعه مسابقه های اطالعات عمومی مانند »سیم 
آخر«، »برنده باش« و »پنج ستاره« پیوست که نسخه های ایرانی 

مسابقه های خارجی بوده اند.
ــو«، »کـــودک شــو«،  ــد«، »زوجـــی نـ ــدی ــا احــتــســاب »عــصــر ج  ب
»اعجوبه ها« و فصول اول همین »دورهمی« که از نمونه های 
خارجی الگوبرداری کرده بودند، مشخص می شود عماًل اغلب 
برنامه های پربیننده تلویزیون در سال های اخیر، کپی برداری 

بوده اند.

رقابت بر سر 500 میلیون جایزه	 
برگردیم به »دورهمی«. مسابقه اطالعات عمومی، دو مرحله 
دارد و شرکت کنندگان برای کسب جایزه 500 میلیون تومانی 
مسابقه با یکدیگر رقابت می کنند. در مرحله اول مهران مدیری 
برای هشت شرکت کننده سواالتی در زمینه های مختلف مطرح 
می کند و شرکت کنندگان امتیاز کسب می کنند. در این مرحله 
شش نفر که بیشترین امتیاز را دریافت کرده باشند، به مرحله 
دوم که نامش »روبات« است، راه پیدا می کنند و در این مرحله 
فردی که بیشترین امتیاز را دارد، برای رقابت با دیگر برنده های 
مسابقه به مرحله باالتر می رود. جذابیت اصلی مسابقه مربوط 
به مرحله »روبات« است اما به طور کلی هیجان مسابقه برای 

مخاطبان چندان باال نیست.

چالش بازی با قدرت تمرکز	 
مسابقه »دورهمی« متناسب با ساختارش، دکور ویژه و جالبی 
دارد که با دیگر مسابقه های تلویزیون کامال متفاوت است. در 
مرحله دوم »روبات«، صندلی مخصوص شرکت کننده به وسیله 
یک بازوی روباتیک حرکت می کند و هربار به صورت تصادفی 
روبه روی یکی از برج هایی که مربوط به حوزه موسیقی، هنرهای 
تجسمی و تاریخ است، قرار می گیرد. در حالی که شرکت کننده 
به واسطه این روبات در هوا معلق است، باید طی 30 ثانیه به 
سوال پاسخ بدهد. سرعت روبات 4 سطح دارد و شرکت کننده 
می تواند یکی از سطح ها را انتخاب کند. هدف از این مرحله به 

چالش کشیدن تمرکز افراد است.

اجرای مهران مدیری	 
مسابقه های اطالعات عمومی که مراحل متنوعی ندارند و 
با پرسش و پاسخ پیش  می روند، با خطر یکنواخت شدن و به 
تکرار افتادن مواجه هستند و مسابقه »دورهمی« هم از این 
قاعده مستثنا نیست بنابراین کار مهران مدیری در این مسابقه 
سخت است. او باید در جایگاه مجری، به واسطه چالش جذاب 
با شرکت کننده ها، فضای سرگرم کننده ای در مسابقه به وجود 
بیاورد. مدیری در قسمت اول مسابقه، به خوبی از پس اجرای آن 
برآمد و اجرای متفاوتی نسبت به »دورهمی« داشت. او در برنامه 
»دورهمی« با مهمانان شوخی می کرد و ارتباط صمیمانه ای با 
آن ها داشت اما در عین حال اجرا و لحنش رسمی بود. مهران 
مدیری در مسابقه »دورهــمــی« از آن فضای رسمی فاصله 
گرفته بود. مدیری هنگام شنیدن پاسخ های عجیب یا اشتباه 
شرکت  کنندگان، از همان لحن شوخ خاص خودش استفاده 
می کرد تا او را به شک بیندازد و متوجه اشتباهش کند. مهران 
مدیری در مواجهه با شرکت کننده هایی   که اضطراب زیادی 
داشتند، سعی می کرد با شوخی و خنده، به آن ها آرامش بدهد 

تا استرس شان کمتر شود.

تداعی »مسابقه هفته« با »دورهمی«	 
یکی از محبوب ترین و به یادماندنی ترین مسابقات تلویزیونی، 
»مسابقه هفته« است که در دهه 70 پخش می شد و مرحوم 
ــوذری آن را اجــرا می کرد. این مسابقه بینندگان  منوچهر ن
فراوانی داشــت و در ذهن مــردم ماندگار شده اســت. مهران 
مدیری در مجموعه نوستالژیک »ساعت خوش«، از محبوبیت 
این مسابقه استفاده   و در یکی از آیتم های آن با »مسابقه هفته« 
شوخی می کرد. او در این آیتم با سبک اجرای زنده یاد نوذری، 
صراحت کالم و جدیت او شوخی می کرد. اکنون از لحاظ بصری 
قرار گرفتن مهران مدیری در جایگاه پرسشگر، در حالی که 
شرکت کنندگان دور تا دور او را فرا گرفته اند، یــادآور خاطره 
خوب »ساعت خوش« و برنامه ماندگار »مسابقه هفته« است. 
این بار مدیری در جایگاه شخصی قرار گرفته که روزگاری با او 

شوخی می کرده است.

حضور تماشاگران در تاریکی	 
مسابقه »دورهمی« هم مانند بسیاری از برنامه ها و مسابقات 
تلویزیون با حضور تماشاگران تولید شده است. تماشاچیان 
در این مسابقه با تشویق هایشان شرکت کنندگان را همراهی 
می کنند و از حضورشان صرفا برای باال بردن هیجان مسابقه 
در استودیو، استفاده شده است. در زمان شیوع کرونا مسابقه 
»عصر جدید« و در مقطعی برنامه »دورهمی« نیز تصمیم گرفتند 
جای خالی تماشاگران را با پخش صدای تشویق آنان تا حدی پر 
کنند بنابراین اگر قرار باشد نقش تماشاچیانی که همه با لباس 
و ماسک سیاه رنگ در بخش های تاریک استودیو نشسته اند تنها 
تشویق و ابراز هیجان باشد، حضورشان تاثیر چندان مثبتی بر 

باال رفتن هیجان مسابقه نخواهد داشت.

»ریز احمد« اولین بازیگر مسلمان که در بخش 
اصلی مرد نامزد اسکار شده است، به استفاده 
بسیار کم و نحوه به تصویر کشیدن مسلمانان در 

هالیوود انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، این بازیگر انگلیسی-پاکستانی 
که امسال برای بازی در فیلم »صدای متال« به 
نخستین بازیگر مسلمان نامزد اسکار شاخه 
بهترین بازیگر مرد تاریخ جوایز اسکار تبدیل شد، با 

انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود گفت  از این 
که شخصیت های مسلمان در فیلم های هالیوود 
این قدر کم حضور دارند و در صورت حضور هم به 
صورت منفی نشان داده می شوند، خسته شده 
است و خواستار ایجاد تغییر رویکرد صنعت سینما 
در این باره شد. او در بخشی از این ویدئو می گوید: 
»دیگر نمی توان از مسئله نشان دادن چهره بد از 
مسلمانان در سینما چشم پوشی کرد. چگونه من 

از میان ۱.۶ میلیارد مسلمان در جهان به عنوان 
اولین مرد، نامزد اسکار بازیگری شدم و چرا هیچ 
کس تاکنون به چنین جایگاهی نرسیده است. 
از خودم می پرسم اگر من یک استثنا برای این 
قانون نانوشته هستم پس چه قانون های نانوشته 
دیگری در فرهنگ و جامعه درباره مسلمانان که 
یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، 

وجود دارد؟«

موسسه »آننبرگ« به تازگی گزارشی را با عنوان 
»گمشده و بدنام« منتشر و در آن فاش کرده کمتر 
از ۱0 درصد از فیلم های پرفروش بین سال های 
۲0۱7 تا ۲0۱۹ در آمریکا، بریتانیا و استرالیا 
دارای شخصیت های مسلمان بــوده اند و در 
یک سوم از فیلم هایی که شامل شخصیت های 
مسلمان بودند نیز این افراد به عنوان خشونت 

گرا به تصویر کشیده شده اند.

اعتراض بازیگر هالیوود به نحوه نمایش مسلمانان
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جواد نوائیان رودسری –انتشار دومین قسمت از 
سریال »زخِم کاری«، به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان، با هنرمندی سیاوش طهمورث، جواد 
عزتی، رعنا آزادی ور  و دیگر بازیگران شناخته شده 
کشور، نظر خیلی ها را به خود جلب و عالقه مندان 
زیــادی پیدا کــرده اســت؛ اثــری که بر اســاس رمان 
»بیست زخم کــاری« نوشته محمود حسینی زاد، 
با نگاهی به تـــراژدی »مکبث«، شاهکار ویلیام 
شکسپیر، نمایشنامه نویس، شاعر و نویسنده مشهور 
انگلیسی ساخته شده است. البته  فضای داستان 
و شخصیت های آن را به روز کرده اند؛ اما محوریت 
داستان، همان ماجرای تلخ جاه طلبی و افسون 
قدرت است که دامن انسان را می گیرد و او را به ورطه 
جنایات هولناک می کشاند. هر چند که ریشه های 
چنین رویکردی را در خلق آثار نوع تراژدی، باید در 
نمایشنامه های یونان باستان، مانند آثار »سوفوکل« 
جست وجو کنیم، اما شهرت آثار شکسپیر از باب تنوع 
و نوع نگاه واقعی اش به مسائل و دوری نسبی اش از 
جهان افسانه واری که حول آثار یونانی در گردش 
است، اشتیاق عالقه مندان آثار کالسیک را بیشتر 
طی  شکسپیر  نمایشنامه های  برمی انگیزاند. 
400 سال گذشته، در اقصی نقاط دنیا، همواره 
موردتوجه بوده اند؛ یا در قالب ترجمه مستقیم یا در 
کسوت یک اثر اقتباسی. در واقع سبک شکسپیر 
در نگارش متن نمایشنامه ها، دارای جذابیت هایی 
است که کارگردانان و نویسندگان سراسر دنیا را به 
سوی خود جذب می کند و به عنوان یک سبک معیار 

موردتوجه قرار می گیرد. 

شکسپیر؛ از افسانه تا واقعیت	 
ویلیام شکسپیر در 26 آوریل سال 1564 )ششم 
اردیبهشت 943( در شهر استراتفورد، نزدیک 
بیرمنگهام انگلیس به دنیا آمد. درباره زندگی او، 
افسانه های فراوانی وجود دارد که احتمااًل خیلی 
از آن ها ریشه در واقعیت دارند. شکسپیر در سال 
1585م/964ش به لندن رفت و کوشید تا با 

فقری که گریبان او را گرفته بود، به نحوی 
کنار بیاید. او به تئاتر عالقه خاصی داشت 

و به همین دلیل، مدتی شغل نگهداری 
از اســب هــای افـــرادی را به عهده 
گرفت که بــرای تماشای نمایش 

می آمدند.  تماشاخانه  بــه 
ــود که  ــام بـ ــ در هــمــیــن ای
شانس دِر خانه ویلیام را 
زد، به گروه هنرپیشگان 
ــر«  ــت ــس تـــئـــاتـــر »لــــــرد ل

دادن  نشان  بــا  و  پیوست 

استعدادهایش، شهرتی به هم زد. همزمان کار روی 
متن گفت وگوهای نمایشنامه ها را به او سپردند. 
شکسپیر به تدریج نگارش متن نمایشنامه های 
خودش را آغاز کرد. برخی معتقدند که او نخست، 
گونه)ژانر( تاریخی را برگزید و با نگاهی به آثار 
»پلوتارک«، تاریخ نگار یونانی، برخی از آثار خود 
را پدید آورد. با این حال، شکسپیر، دو گونه)ژانر( 
ُکمدی و تراژدی و حتی نوع تلفیقی »تراژی کمیک« 
را هم آزمود و اتفاقًا شاهکارهای او در همین آثار 
بروز و ظهور پیدا کرد؛ آثاری مانند هملت، هانری 
پنجم، رومئو و ژولیت، شاه لیر، تاجر ونیزی، رؤیای 

نیمه شب تابستان و مکبث.

گریزی به نمایشنامه »مکبث«	 
»مکبث« که تازه ترین کار محمدحسین مهدویان 
بر اســاس آن شکل گرفته است، در حــدود سال 
1600م/979ش )حــدود 420 سال قبل( به 
رشته تحریر درآمد؛ یک تراژدی تمام عیار که با الهام 
از تاریخ اسکاتلند نوشته شد؛ مکبث، ســرداری 
الیق و توانمند بود که به »دانکن«، پادشاه اسکاتلند 
خدمت می کرد. شکسپیر، دانکن را مردی مهربان 
و قدرشناس توصیف می کند، پادشاهی که مکبث 
را گرامی داشت و بر صدر نشاند؛ اما حس جاه طلبی 
و قدرت خواهی مکبث، با اغوای همسرش)لیدی 
مکبث( و جادوگرانی که اطرافش پرسه می زدند، 
چنان تحریک شد که شبانگاه، »دانکن« را به قتل 
رساند تا قدرت او را به دست آورد؛ اما در این بین، 
ــذاب وجــدان و وحشتی عمیق  مکبث گرفتار ع
می شود که آنی او را رها نمی کند. به تدریج اطراف او 
را چاپلوسانی فرامی گیرند که جز به نفع خودشان 
نمی اندیشند. مکبث و همسرش که داغ خیانت 
را نیز بر پیشانی دارند، سعی می کنند پیشگویی 
ساحران را درباره فردی که به قدرت و شاهی وی 
خاتمه می دهد، درهــم بشکنند؛ امــا در نهایت، 
ســرداران مخالف علیه مکبث قیام می کنند، او 
را می کشند و شخصی به نام »مالکوم« 
را به عنوان شاه برمی گزینند. 
به نظر می رسد که در اثر 
محمدحسین  جدید 
مــــــهــــــدویــــــان، 
شخصیت »حاج 
عمو« که نقش 
سیاوش  را  او 
ــورث  ــ ــم ــ ــه ــ ط
می کند،  ایــفــا 
ــی از  ــاسـ ــبـ ــتـ اقـ
ــد و  ــاشـ ــن« بـ ــ ــکـ ــ »دانـ

شخصیت »مالکی« که جــواد عزتی ایفاگر نقش 
اوست، همان »مکبث« در نقش و نامی تازه است.  
شکسپیر در سال 1616م/995ش درگذشت؛ او 

هنگام مرگ، 52 یا 53 ساله بود.

چرا اقتباس؟!	 
شکسپیر در آثــار خــود، به ســراغ درون انسان ها و 
امیال آن ها می رود؛ فضایل اخالقی را می ستاید و 
رذایل را به زشت ترین شکل ممکن، در برابر مخاطب 
قرار می دهد؛ افــزون بر این، نتیجه حاصل از این 
امیال در آثار او، بستری است که در آن، نوسان های 
داستانی بی شماری اتفاق می افتد. شکسپیر در 
نمایش دادن این امیال و آثار آن ها، استاد است و 
عمومًا بی نقص عمل می کند؛ امیالی که در میان 
همه انسان ها مشترک است و مرز نمی شناسد و هر 
فردی می تواند در عمق وجود خود، آن را حس کند. 
یکی از دالیلی که نویسندگان و نمایشنامه نویسان 
دنیا، برای ارائه داستان مدنظرشان، ظرف شکسپیر 
را انتخاب می کنند و آن چه می خواهند را در آن 
می ریزند، همین است. هرچند که میان شکسپیر و 
اختراع و شکل گیری هنر هفتم، سینما، یک فاصله 
تقریبًا 280 ساله وجــود دارد؛ اما نگاه شکسپیر 
به انسان و نداشتن تاریخ انقضای چنین نگاهی، 
بسیاری از سینماگران بزرگ را به عرصه اقتباس 
از آثار وی کشانده است. به جز آثاری که مستقیمًا 
از روی متن خــوِد شکسپیر ساخته شد، می توان 
ده ها اثر را یافت که با الهام و اقتباس از کارهای او، 
تنظیم و تدوین شده است. این اقتباس ها، فراز 
ــد؛ »کاترین هاردویک«  و فرودهای عجیبی دارن
ــرگ  »گ فیلم  2008م/1387ش،  ســـال  در 
ــش«)Twilight( را که در گونه »عاشقانه -  ــی و م
ترسناک« ساخته شده بود، با الهام از رومئو و ژولیت 
شکسپیر ساخت و رؤیای نویسنده نامدار انگلیسی 
را برای یک »زامبی بازی« تمام عیار به کار گرفت؛ 
»گــاس ونسنت« در سال 1991م/1370ش، 
 My Own( »با فیلم »آیداهوی اختصاصی خودم
Private Idaho(، برای نشان دادن فضای پرالتهاب 
داستانی که در قرن بیستم می گذرد، خودش را 
مدیون »هانری پنجم« کرد. با این حال، شاید در 
تاریخ سینما، هیچ کس مانند »آکیرا کوروساوا«، 
ــاری مانند  کــارگــردان نامدار ژاپنی و خالق آث
»ریش قرمز« و »هفت سامورایی«، به شکسپیر و 
آثارش برای تولید فیلم سینمایی اقبال نداشته 
است؛ کوروساوا در سال 1958م/1337ش، 
»سریر خون« را با اقتباس از »مکبث« ساخت؛ در 
سال 1960م/1339ش، به سراغ هملت رفت 
و بر مبنای آن، فیلمنامه »بدها راحت می خوابند« 
را نوشت و در سال 1985م/1364ش »آشوب« 
را با اقتباسی از شاه لیر ساخت. به نظر می رسد 
که زنجیره ساخت آثــار اقتباسی از شکسپیر، 
همچنان ادامــه داشته باشد؛ آثــاری که نشان 
روشی  کارهایش،  خلق  در  او  روش  می دهد 
برخاسته از روح و طبیعت خالص آدمی است؛ 
چیزی که طی قرن های متمادی، نمی توان در 

آن تغییرات جدی ایجاد کرد.
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به بهانه الهام سریال »زخم کاری« از یک شاهکار ادبی در قرن هفدهم

 راز دلبری های 400 ساله شکسپیر!
چه عناصری در آثار نویسنده نامدار انگلیسی،سینماگرانی از سراسر جهان را شیفته خود کرده است؟

الهه آرانیان-  خوِن جاری در رگ های یک زبان، 
واژه های آن زبان هستند. واژه ها قدرت زیادی دارند؛ 
آن ها می توانند به یک مفهوم شدت و ضعف ببخشند 
و باِر سنگین یا سبکی از معنا را بر دوِش خود حمل 
کنند. این خوِن جاری، در زبان فارسی هم مثل دیگر 
زبان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این روزگاِر 
پیشرفِت پرشتاِب فناوری و علم، باید حواسمان به 
وروِد واژه های مهمان از زبان های دیگر به زبان فارسی 
باشد و تا جای ممکن، برابرنهاِد)معادل( فارسی شان 
را به کار ببریم. کارخانۀ این برابرنهادهای فارسی برای 
واژه های بیگانه، گروه واژه گزینِی فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. در ادامه، گفت وگوی خراسان با 
نسرین پرویزی، معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان 
را درباره روند فعالیت این گروه، نوِع معرفی و تبلیغ 
واژه های نوساخته، ارتباط این معاونت با صدا و سیما 

و... می خوانید.
گروه واژه گزینی فرهنگستان چطور   

یک واژۀ معادل فارسی را می سازد؟
گروه واژه گزینی کار عملی اش را از سال 1374 
شروع کرد؛ ما 55 گروه تخصصی شامل 5 تا 7 استاد 
تراز اول و یک یا دو نفر عضو گروه واژه گزینی داریم 
که مشغول فعالیت هستند. اعضای واژه گزینی 
برای این کار تربیت شده اند و به عنوان نماینده های 
شرکت  تخصصی  جلسه های  در  فرهنگستان 
می کنند. این گروه ها، ابتدا پیکرۀ واژگانی، یعنی 
مجموعه واژه  هایی را که می خواهند بر رویشان کار 
کنند، انتخاب و بر مبنای آن ها اولویت بندی می کنند 
و واژه هــای جدید آن علوم را هم پوشش می دهند. 
سعی هم بر این است که واژه  های مقطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد باشد که مراجعه کنندگانش بیشتر 
است و بعد، واژه های تخصصی دکتری و پسادکتری 
را بررسی می کنند. این واژه هــای انتخاب شده، 
دسته بندی می شوند و بر مبنای آن ها هر دو هفته 
یک بار جلسه برگزار می شود. مجموع واژه ها برای 
طرح در هر جلسه بین 80 تا 100تاست. هر وقت 
کاِر این گروه ها تمام شد، ابتدا واژه هــای مشترک 
بین علوم مختلف)مثاًل تمام گروه های علوم پایه( 
مطرح می شود و اگر اعتراضی نباشد، معادلش تأیید 

می شود یا گاهی دو معادل را انتخاب می کنند.  
برای  هم  برنامه ای  فرهنگستان   
معرفی و ترویج این واژه های ساخته شده دارد؟

همکارانی که عضو گروه های واژه هـــای عمومی 
هستند، در فضای مجازی از طریق کانال چشم و 
چراغ با مردم ارتباط دارند؛ ما دفتری هم در صدا و 
سیما داریم که خوشبختانه در بخش صدا برنامه های 
خوبی در ارتباط با فرهنگستان دارند و واژه های 
عمومی را معرفی می کنند. فعاًل راه هــای ما برای 

معرفی و ترویج واژه های معادل فارسی این هاست.
به تازگی فرهنگستان درباره کاربرد   
واژه »سریال« به جای مجموعه تلویزیونی انتقاد 
کرد. به طور کلی ارتباط فرهنگستان با صدا و 

سیما چطور است؟ 
یک سال و نیم پیش تفاهم نامه ای با صدا و سیما امضا 
کردیم و قرار بود حتی در بخش تبلیغات کاالهای 
ایرانی با نام های بیگانه تبلیغ نشود یا یک هفته بعد 

از شیوع کرونا اعــالم کردیم به جای »پروتکل« از 
واژه »شیوه نامه« استفاده شود، اما متأسفانه یکی 
شیوه نامه می گوید و یکی می گوید پروتکل! با وجود 
همکارِی خوب رادیو با فرهنگستان، در تلویزیون 
این امکان خیلی فراهم نشده و قرار شده است در 
جلسه ای اعتراضاتمان را مطرح کنیم. اگر خودشان 
ــا را به کار نمی برند. باید  مقید باشند، این واژه ه
خودشان دل بسوزانند و فرهنگستان هم برنامه هایی 

برای معرفی واژه های معادل فارسی داشته باشد.
ــی و  ــن ــزی رشــتــه تحصیلی واژه گ  
اصطالح شناسی از چه سالی تصویب شد و 

دانشجو پذیرفت؟
در فرهنگستان به واژه گزینی به صورت یک علم نگاه 
شده و از سال 82  به این فکر افتادیم رشته واژه گزینی 
و اصطالح شناسی را در مقطع کارشناسی ارشد 
راه انــدازی کنیم. خیلی رایزنی کردیم تا در سال 
83 به تصویب رسید و سال 94 و 95 پژوهشکده 
مطالعات واژه گزینی تأسیس شد و در این رشته 
دانشجو پذیرفت. دانش آموختگان این رشته قرار 
نیست کارمند فرهنگستان باشند؛ بلکه آن ها به مراکز 
مختلف می روند و سفیران فرهنگستان و محافظان 

زبان فارسی در جامعه هستند.
ــای برابرنهاِد  خــود شما از واژه هـ  
فارسی که فرهنگستان تصویب کرده است، 

کدام واژه را بیشتر می پسندید؟
انتخاب از بین 60 هزار واژه که خیلی سخت است، 
اما واژه هایی مثل پیامک، یارانه، رایانامه و رایانه 
خیلی خوب در زبان مردم جا افتاده اند و مفهوم را هم 

کاماًل می رسانند.
در پایان، از واژه های معادل فارسی   
منسوب به فرهنگستان بگویید که بسیار در 

فضای مجازی دست به دست می شوند.
این واژه ها از جمله کش لقمه، دراز آویِز زینتی و... 
هیچ کدام کار فرهنگستان نیستند. هرچند کسانی 
که این ها را ساخته اند ذهِن خالق و واژه گزین دارند، 
اما فرهنگستان بنا ندارد برای غذاها واژه سازی کند. 
همان طور که قرمه سبزی در هر زبانی قرمه سبزی 
اســت، پیتزا هم پیتزاست. ما واژه هــای بیگانه ای 
را در زبانمان داریم که با این ها واژه هــای دیگر هم 
ساخته شده مانند اتوبوس و تاکسی و فیلم که با 
آن هــا واژه هــایــی مثل اتوبوسرانی و تاکسیرانی و 
فیلمنامه ساخته شده است. فرهنگستان نمی خواهد 
این ها را از زبان خارج کند. فعاًل  هم وارد واژه گزینی 
برای حوزۀ پوشاک)کراوات، شومیز و...( نشده ایم 
ــاره لباس و  و قــرار بود گروهی با وزارت ارشــاد درب
پوشاک داشته باشیم. مردم قبل از این که این واژه ها 
را به فرهنگستان نسبت بدهند، به وبگاه فرهنگستان 

مراجعه کنند. 

خط تولید واژه ها ی تازه در فرهنگستان
 گفت وگوی خراسان با نسرین پرویزی، معاون گروه واژه گزینی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره فرایند و چالش های ساخت واژه های تازه
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12. واحــــد پــول 
ــت  ــاف ــن-ب ــرای اوک
پیوندی نیمه جامد  

افقی:1.  امپراتور پیشین ژاپن- روان شناس اتریشی 2. غذای گوشتی فرانسوی 
-سر وصدا-پاداش 3.نفس- فرمی از بیماری التهابی روده4.دو یار هم قد-بخار 

افقی: 1.از غصه مردن-بیانیه 2. لوز-میان-شیمی کربن 3.دانه خوش  بو-از گیاهان 
گل دار 4.شیطان-مجبور 5.کتف-دعای زیر لب-ماه سرد 6. سبکی از آشپزخانه- 

سال نو  مسیحیان 7.صباغی-نااستوار 8. مذکر-پسوند 
جست و جو-فرزند پسر 9.از تقسیمات کشوری-سرگذشت 
10.فاکتور- تصدیق بیگانه 11.بند کردن- عدد فوتبالی-
سلول 12. فیلمی به کارگردانی سید جمال سیدحاتمی-

پایتخت ایتالیا

 عمودی:  1.ظرف روغن-کاروان شادی 2. شعله آتش-
پرستار-پسوند شباهت 3.وحشی-مخفف وبالگ- خوش 
یمنی 4. آدمکش-ابزاری برای کشیدن اشکال هندسی  
5.نوعی سس-اسم دخترانه 6.پل-طلیعه اعداد-نپخته 
7.مخفف الی آخر-راندن مزاحم-فرمان 8.رکب-فیلمی از 
مسعود ده نمکی 9.بیماری سیاهرگ ها-دیوار 10.خراب- 
ــزرگ 11.نــت بیماری- از صفت هــای خــداونــد-کــوزه ب

ابـــوالـــبـــشـــر- از 
یــکــاهــای اساسی 
ــدار  ــق ــش م ــج ــن س
ــا در رایانه  داده هـ
12. نظریه پرداز-

آسان
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تست هوش:

 همان طور که در ردیف های قبلی شاهدش هستیم شکل سوم از قرینه شکل 
اول به دست آمده پس جواب می شود گزینه 5.

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

بازی ریاضی

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

خفن استریپ:
 پشت هم انداز

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

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.

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :

  جواب عدد 9 است. عدد داخل مربع وسط برابر است با اختالف مجموع 
اعدادهای داخل مربع سمت راست با مجموع اعداد داخل مربع های سمت 

چپ.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

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

کرده ایم.
ســه حــرفــی:ریــو، روی، روم،  
کیم، کرم، کمر، کور، مکر ،ورم 

و ...
چهار حرفی: کویر، کریم و ...

پنج حرفی: میکرو

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد، شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین مشخص می شود چه تعداد از 

آن اعداد در جای درست قرار دار د که می تواند شما را به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست 

می آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.

بازی ریاضی:

شرح در متن

حل جدول:
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در امتداد تاریکی شوهر خانه نشین!کالهبرداری با احضار اجنه انگلیسی زبان!
دیگر تحمل ایــن شــرایــط بــرایــم بسیار 
دشوار شده است. شوهر بیکارم در خانه 
می نشیند و هر سه روز 20گیگ اینترنت 
مصرف می کند، در حالی که من باید 
بیرون از منزل کــار کنم و هزینه های 

زندگی ام را بپردازم با وجود این ...
زن 28ساله ای که به اتهام کتک کاری 
و تخریب جهیزیه، از همسرش شکایت 
کرده بود، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد 
گفت: به تازگی دیپلم گرفته بودم که پای 
سفره عقد نشستم و با »مهدی« ازدواج 
کردم اما هنوز چند ماه از ازدواجم نمی 
گذشت که فهمیدم همسرم اعتیاد دارد 
ولی دیگر کاری از دستم ساخته نبود چرا 
که مهدی را خودم انتخاب کرده بودم و به 
ازدواج با او اصرار داشتم. سه سال بعد و 
در حالی که دخترم را باردار بودم، همسرم 
را به خاطر اعتیادش از محل کار اخراج 
کردند و او بیکار شد. اگرچه تالش می کرد 
تا شغل دیگری پیدا کند اما هیچ فایده ای 
نداشت و اعتیاد او را به سوی تباهی می 
برد. از طرف دیگر من در بیرون از منزل 
کار می کردم تا حداقل بتوانم زندگی ام 
را اداره کنم ولی آن قدر سختی کشیدم 
که در نهایت بعد از هشت سال زندگی 
مشترک نتوانستم این وضعیت را تحمل 
کنم و از او طالق گرفتم. هنوز شش ماه 
بیشتر از  جدایی من و مهدی نگذشته بود 
که روزی یکی از بستگان پدرم مرا برای 
پسرش خواستگاری کرد. ستاره که مرا به 
خاطر نسبت فامیلی کامال می شناخت، 
آن قدر از اخــالق و رفتار خوب پسرش 
سخن گفت که اعتماد مرا جلب کرد. 
»فرزین« یک سال قبل همسرش را طالق 
داده بود و هیچ فرزندی نداشت. خالصه 
با تعریف و تمجیدهای ستاره، ناخودآگاه 
به قضاوت نشستم و همسر فرزین را به 
دلیل جدایی از او گناهکار شناختم، بعد 
از آن هم به این ازدواج رضایت دادم؛ اما 
هنوز یک ماه بیشتر از نامزدی ما نمی 

گذشت که متوجه شدم فرزین در حالت 
عصبانیت لــوازم منزل مــادرش را می 
شکند. وقتی موضوع را با ستاره در میان 
گذاشتم، او گفت: در خانه خودش از این 

کارها نخواهد کرد. 
ــدود 10مـــاه قبل در حالی  بــاالخــره ح
ــاز کردیم که  زندگی مشترکمان را آغ
ــود و سر  فــرزیــن بیکار و خانه نشین ب
هیچ کـــاری نمی رفـــت. او هــر ســه روز 
20گــیــگ اینترنت مصرف مــی کــرد و 
مــدام با گوشی تلفنش سرگرم بــود. او 
تماس های مشکوکی داشــت و با زنان 
دیگری در ارتباط بود. حتی یک بار با زن 
مطلقه ای تماس گرفتم که شماره اش 
در گوشی همسرم ثبت شده بــود! ولی 
برای حفظ زندگی ام همه این رفتارها 
را نادیده می گرفتم. او همواره مشغول 
بازی های اینترنتی بود و به کار و زندگی 
هیچ اهمیتی نمی داد. در عین حال من 
در بیرون از خانه کار می کــردم و حتی 
جرئت نداشتم با دخترم در خانه خودم 
دیدار کنم. از طرف دیگر با سرزنش های 
تحقیرآمیز ستاره مواجه بودم که ادعا می 
کرد: »زن برای پسرش زیاد است و من اگر 
نمی خواهم با این شرایط زندگی کنم، 
بهترین دختر را برای پسرش خواستگاری 
می کند!« فرزین هم که حمایت های 
مادرش را می دید، هر روز جری تر می شد 
تا جایی که به بهانه ای واهی مرا زیر مشت 
و لگد گرفت و با تخریب همه جهیزیه ام، 
مرا از خانه بیرون انداخت. من هم که دیگر 
چاره ای نداشتم با 110 تماس گرفتم و به 

پلیس پناه آوردم. 
شایان ذکر است، پرونده این زن جوان در 
حالی برای انجام خدمات مشاوره ای به 
کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی 
سپرده شد که با صــدور دستوری ویژه 
از ســوی سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کالنتری سپاد( بررسی هــای پلیسی 
درباره اقدامات مجرمانه همسر این زن 

ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

ها  ده  کــه  حالی  در  سجادپور- 
بهبودی  بـــرای  ــان  ــوم ت میلیون 
دخترم هزینه کرده بودم اما هنوز 
نمی توانست ذره ای پاهایش را 
حرکت بدهد، در همین حال زنی 
کــه بــه عربی و انگلیسی بــا اجنه 
سخن می گفت از طــرف اجنه به 
من پیغام داد که باید 250 میلیون 
تومان دیگر برای بهبودی دخترم 

بپردازم اما ...
ــارات  ــهـ ــا بــخــشــی از اظـ ــن هـ ــ ای
ــت کــه بــه همراه  ــرد جــوانــی اس م
ــال  ــک زوج رم ــواده اش از ی ــانـ خـ

شکایت کرده است. 
او پس از آن که قصه اجنه انگلیسی 
زبان را برای کارشناس اجتماعی 
کالنتری طبرسی شمالی مشهد 
ــرای  ــاج ــرد، دربـــــاره م ــ بـــازگـــو ک
کالهبرداری از بیماران و معلوالن 
به خراسان گفت: دو سال قبل یک 

حادثه تلخ زندگی ام را ویران کرد.
12 ساله   آن روز همسر و دختر 
ام سوار بر خودروی برادرم بودند 
که ناگهان به دلیل سرعت زیاد، 
ــت بـــرادرم  کنترل فــرمــان از دس
خارج و خودرو به طرز وحشتناکی 

واژگون می شود. 
در این حادثه هولناک  دخترم از 
ناحیه کمر قطع نخاع شد و لگن 
همسرم نیز شکست اگرچه همسرم 
پس از مدتی به بهبودی رسید و 
مشکالت کمی داشت اما »سیما« 
دیگر  پاهایش  و  شد  ویلچرنشین 

هیچ حس حرکتی نداشت.
 آن زمان همه ملک و امالکم را که 
شامل چند باب مغازه بود فروختم 
و هزینه درمـــان دختر و همسرم 
ــردم. با آن که »سیما« دختری  ک
ورزشکار بود و چندین مقام استانی 
در رشته ژیمناستیک داشت ولی 

باز هم مدت زیادی را تحت درمان 
های مختلف و فیزیوتراپی بود. 

ــان بــه شهرهای  ــرای  درمـ او را بـ
مختلفی مانند تهران، بندرعباس، 
قم و ... بردم تا جایی که پزشکان به 
من امیدواری دادند قسمت کمی 
از نخاع آسیب دیده است و دخترم 
به خاطر ورزشکاربودن می تواند 
در آینده تــوان حرکتی خــودش را 

بازیابد. 

در همین رفت و آمدهای درمانی، 
یک روز وکیل یکی از پرونده های 
قضایی ام پس از شنیدن ماجرای 
دخترم به من گفت که فرزند یکی 
از موکل هایش همین مشکل را 
ــا تــوســط زوجـــی کــه در  داشــتــه ام
مشهد زندگی می کنند با داروهای 

گیاهی بهبود یافته است. 
ــرف خیلی  ــ ــن ح ــ ــدن ای ــی ــن ــا ش بـ
خوشحال شدم و با به  دست آوردن 
شماره تلفن، با آن مرد در مشهد 

تماس گرفتم. 
او مدعی شد می تواند دخترم را 
ــان کند که به راحتی  طــوری درم
ــرود  روی پــاهــای  خـــودش راه ب
ــه داد ابتدا باید 40  و سپس ادام

میلیون تومان به حسابش واریــز 
کنم. من که نور امید را در چشمان 
ــدم با هر بدبختی  دخترم می دی
بود 33 میلیون تومان تهیه و به او 
ــردم. سپس به همراه  پرداخت ک
دختر و همسرم از شــیــراز راهــی 
ساله   12 دختر  تــا  شدیم  مشهد 
ــود.  حــدود دو مــاه به  ــان ش ام درم
منزل این زوج جــوان  می رفتیم. 
زن جوان در حالی که برای درمان 

ــواع پمادها و  پاهای دخترم از ان
برخی روغن ها استفاده می کرد، 
مدعی بود در اتاق خلوت با اجنه به 
عربی و انگلیسی سخن می گوید و 
آن ها شیوه درمان را به او آموزش 
می دهند تا این که یک روز دخترم 
گفت بدنش گرم شده است و سپس 

دچار تب و لرز شدیدی شد.
آن زوج جوان ادعا می کردند همه 
این ها نشانه بهبودی است و چنان 
حرف هایشان را به من تلقین می 
کردند که بــاورم می شد اجنه راه 

درمان دخترم را می دانند.
 آن زوج حتی شش میلیون تومان 
ــم بـــرای بــهــبــودی کــامــل لگن  ه
چنین  و  گرفتند  مــن  از  همسرم 

وانمود کردند که گرمای حاصل 
از درمــان آن ها بهبودی کامل را 
نوید می دهد اما در واقع من هیچ 
گونه حس حرکتی و تغییر وضعیتی 
را در پاهای دخترم نمی دیــدم. 
ــن همه مدتی قبل، آن زوج  بــا ای
جوان مدعی شدند که اجنه برای 
تقاضای  دخــتــرم  کامل  بهبودی 
250 میلیون تومان پول کرده اند! 
مــن کــه دیــگــر یقین داشــتــم همه 
ایــن رفــتــارهــا یــک نمایش بــرای 
کالهبرداری است به آن ها گفتم 
پول هایم را پس بدهند تا به شیراز 
برگردم ولی آن ها حاضر نشدند 
ــه من  حــتــی بخشی از پــولــم را ب

برگردانند و ... 
ــان  ــراس گــــزارش اخــتــصــاصــی خ
حاکی است به دنبال شکایت این 
مرد جوان و اعضای خانواده اش 
در  تخصصی  تحقیقات  بالفاصله 
دایــره تجسس کالنتری با صدور 
ــوی سرگرد  دســتــوری ویـــژه از س
مهدی کسروی )رئیس کالنتری 

طبرسی شمالی( آغاز شد.
ــن زوج جــوان  بــا دســتــگــیــری ایـ
مشخص شد آن ها بیسواد هستند 
و از افراد دیگری نیز با همین شیوه 

کالهبرداری کرده اند. 
در حالی که تحقیقات پلیس در این 
باره ادامه داشت دو شاکی دیگر نیز 
به کالنتری مراجعه کردند و مدعی 
شدند که ده ها میلیون تومان با 
همین شگرد از آن ها اخاذی شده 

است. 
بررسی های بیشتر در این باره با 
راهنمایی و دســتــورات محرمانه 
قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( 
برای ریشه یابی جرایم ارتکابی زوج 

رمال ادامه دارد.

و ۷ زخمی در 2حادثه  رانندگی   ۷ کشته 

توکلی/  در دو حادثه جداگانه رانندگی در استان 
کرمان، هفت نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان درباره حادثه 
ــروز، یک  اول گفت: در ساعت ابتدایی بامداد دی
فقره تصادف به مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک 
پلیس راه شمال استان اعالم شد و گروه  پلیس راه 
به همراه  گروه های  امدادی به کیلومتر 21 محور 
کرمان-کوهپایه اعزام شدند. سرهنگ علی رضایی 
افزود: در بررسی صحنه مشخص شد یک دستگاه 
سمند تک سرنشین با یک دستگاه پراید، با  هفت  
سرنشین برخورد کــرده است و بر اثر این  حادثه 
هولناک، پنج  نفر از سرنشینان خودروی پراید شامل 
یک دختربچه سه ساله،  دو پسر ۷و ۹ ساله و دو  خانم 
18و 25 ساله به علت شدت جراحات در صحنه 
تصادف جان خود را از دست داده اند.  وی ادامه داد: 
راننده 4۹ ساله سمند و راننده 22ساله پراید و دختر 
بچه 11ساله سرنشین پراید نیز زخمی شده بودند که 
توسط  گروه های  امدادی به بیمارستان اعزام شدند. 
 علت این حادثه رانندگی در دست بررسی است. 
بنابراین گــزارش، در حادثه ای دیگر، واژگونی 
خــودروی زانتیا، شامگاه جمعه در محور ماهان به 
کرمان دو کشته و چهار زخمی به جا گذاشت.به 
گفته صابری رئیس اورژانس کرمان، در این حادثه، 
یک دخترپنج ساله و یک پسر 18 ساله به علت شدت 
جراحات در دم جان باختند و  دومرد، یک زن و یک 

کودک نیز مجروح  وبه بیمارستان منتقل شدند.

 خودروی سرقتی
راه پاک کن مواد افیونی شد

کرمانی/ فرمانده انتظامی بم از کشف مواد افیونی 
از یک دستگاه خودروی پژو و توقیف یک خودروی 
پژوی سرقتی که راه پاک کن این محموله بود، خبر 
ــزارش خراسان، سرهنگ اکبر نجفی  داد. به گ
افــزود: ماموران پلیس موادمخدر شهرستان بم با 
انجام اقدامات اطالعاتی، از عبور شبانه دو دستگاه 
خودروی سواری حامل موادمخدر از محور زاهدان-
بم باخبر شدند و با استقرار در یک نقطه این محور 
به آن ها دستور ایست دادند.  وی با اشاره به این که 
رانندگان این خودروها بدون توجه به اخطار پلیس با 
سرعت زیاد اقدام به فرار کردند، ادامه داد: بالفاصله 
ماموران با تعقیب و مراقبت و در نهایت با شلیک دقیق 
به الستیک یکی از خودروها موفق شدند آن را متوقف 
کنند که در بازرسی از این خودرو حدود ۶5کیلو گرم 
هروئین و 105 کیلو گرم تریاک و در مجموع بیش از 
 1۷0 کیلو مواد مخدرکشف و یک متهم دستگیر شد. 
 این مسئول انتظامی تصریح کــرد: در ادامــه این 
عملیات، ماموران کالنتری 12 هم وارد عمل و با 
حضور ضربتی در یک نقطه این محور، موفق شدند 
خودروی پژوی دیگری را که راه پاک کن خودروی 
حامل موادمخدر  بود، متوقف و راننده آن را دستگیر 
کنند که  مشخص شد این خودرو در پی اعالم مرکز 

مانیتورینگ پلیس استان سرقتی است.
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مصوبات جدید ستاد ملی کرونا 
برای مستاجران و صاحبان امالک 

وزیر راه از تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا برای 
افزایش وام ودیعه مستاجران، تمدید قراردادهای 
اجــاره و همچنین تمدید مهلت ثبت اطالعات 

سکونتی در سامانه ملی امالک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسالمی در 
تشریح مصوبه ستاد ملی کرونا برای قراردادهای 
اجاره گفت: قراردادهای اجاره مسکن با توجه 
به مصوبه ستاد ملی کرونا به طور اتوماتیک یک 
سال تمدید می شود و برای تمدید قراردادهای 
اجاره نیازی نیست مردم به بنگاه های امالک 
مراجعه کنند. به گفته وی، حداکثر افزایش سقف 
اجاره بها نیز مانند سال گذشته تعیین شده است. 
همچنین شرایطی بــرای تمدید نکردن اجاره 
9 بند به تصویب رسیده که همان  مسکن در 
شرایط سال گذشته ، به همراه بندهایی است 
ــزارش این  که به آن اضافه شده اســت. طبق گ
خبرگزاری، سال گذشته ستاد ملی کرونا، سقف 
افزایش نرخ اجاره بها را در تهران 25 درصد، در 
کالن شهرها 20 درصد و در دیگر شهرها 15 

درصد تعیین کرده بود.
ــه، از افزایش وام  وزیــر راه و شهرسازی در ادام
ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد. بر این 
اساس وام ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی 
به 70 میلیون تومان، بــرای مستاجران کالن 
شهرها به 40 میلیون تومان و برای دیگر شهرها 
به 25 میلیون تومان افزایش یافت. این رقم در 
سال گذشته به ترتیب 50، 30 و 15 میلیون 
تومان تعیین شده بود. محمد اسالمی همچنین 
ــاه درج  گــفــت: بــا تــوجــه بــه ایــن کــه مهلت دو م
اطالعات سکونتی مردم در سامانه ملی امالک 
و اسکان کشور به پایان رسید، ستاد ملی مقابله 

با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور تمدید کرد.

یک خانه خالی هم به سازمان 
مالیاتی معرفی نشد

مهر- در حالی که وزیر راه از معرفی یک میلیون 
و 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی 
خبر می دهد، معاون حقوقی این سازمان گفت: 
تاکنون سامانه اسکان هیچ خروجی نداشته است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
تکلیف  جدید  متقاضیان  از  نــام  ثبت  گفت: 
قانونی مجلس است و در صورت انجام فرایند 
ثبت نام و آزمــون وسع، آمادگی داریــم از ماه 
ــزارش خبرگزاری  آینده یارانه بدهیم.به گ
فارس، »امید حاجتی« در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که »در سال های گذشته بحث ثبت نام 
از معرفی شدگان جدید در قانون بودجه وجود 
داشت اما دولت به آن اهتمامی نداشت و چرا 
در سال پایانی و منتهی به انتخابات این اتفاق 
ــدام شائبه سیاسی  خواهد افتاد؟ آیا این اق
ندارد؟«، تصریح کرد: تفاوت قانون امسال با 
سال قبل این است که)قباًل( قرار بود سه دهک 
پردرآمد حذف شود، اما امسال فقط ثبت نام 
ــت. بنابراین ایــن اقــدام  جدید ذکــر شــده اس
از سوی مجلس در قانون آورده شد و شائبه 
انتخاباتی کنار می رود. بستر قانونی ثبت نام 
یارانه بگیران جدید از سوی مجلس فراهم 

شده و هفته گذشته نیز آیین نامه اجرایی آن 
ابالغ شد.وی در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به تحقق نیافتن 50 درصد منابع در دو ماه 
نخست امسال، چگونه می توانید یارانه جدید 
بدهید، گفت: با ظرفیت جابه جایی منابعی که 
فراهم شد می توانیم اولویت های غیر ضروری و 

کمکی را کاهش دهیم و روی ثبت نام کنندگان 
ثبت نام  که  صورتی  در  کنیم.  تمرکز  جدید 
انجام شود و آزمون وسع از سوی وزارت رفاه 
صورت گیرد در خوش بینانه ترین حالت ماه 
آینده امکان پــرداخــت وجــود دارد.بـــه گفته 
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها،هم 

ــزار و 12 نفر  اکــنــون  77 میلیون و 268 ه
شامل 24 میلیون و 875 هزار و 191 خانوار 
در خــرداد یارانه نقدی می گیرند. همچنین 
بیش از 60 میلیون و 249 هزار و 557 نفر 
شامل 19 میلیون و 768 هزار و 184 خانوار 
یارانه معیشتی در خــرداد دریافت خواهند 
کرد.درمجموع نیز ماهیانه حدود هشت هزار 
میلیارد تومان برای این دو یارانه به خانوارها 
پرداخت می شود.وی درباره این که آیا ثبت نام 
یارانه بگیران جدید بر عهده سازمان هدفمندی 
ثبت نام  قانون  طبق  گفت:  ســت؟  یارانه ها 
برعهده ما نیست و بستر قانونی برای ثبت نام 
فراهم شده است و وزارت رفاه دربــاره زمان 
طبق  می کند.  اظهارنظر  ثبت نام  شرایط  و 
آیین نامه اجرایی قرار است بانک اطالعات 
خانوار را در اختیار وزارت رفاه بگذاریم و آن ها 
نیز اطالعات مدنظر مطرح شده را به صورت 

برخط در اختیار سازمان قرار دهند.

2 شرط پرداخت یارانه به متقاضیان جدید 
مدیرعامل سازمان هدفمندی: آیین نامه اجرایی ثبت نام یارانه بگیران جدید ابالغ شده است 

بازار خبر

 شاخص

 عقبگرد سرمایه گذاری
 در اقتصاد ایران 

یکی از مهم ترین اجـــزای رشــد اقتصادی، 
افزایش سرمایه گــذاری است که خود را در 
افزایش ماشین آالت و ساختمان ها نشان می 
دهد. طبق آمارها در یک دهه اخیر تشکیل 
سرمایه ثابت کشور در بخش تجهیزات و ماشین 
ــد آن کاهشی است.  ــوده و رون آالت منفی ب
عده ای از صاحب نظران معتقدند می توان با 
هدایت منابع داخلی به بخش ساختمان و راه 
اندازی زنجیره بخش مسکن قسمتی از افت 

ناشی از این بخش را جبران کرد.

واردات برق از جمهوری 
آذربایجان آغاز شد

مهر- سخنگوی صنعت برق گفت: به منظور کاهش 
محدودیت های تامین برق از روز پنج شنبه گذشته، 
واردات برق از کشور آذربایجان آغاز شد. به گفته 
»رجبی مشهدی«، هم اکنون 73 مگاوات برق از 
این خط انتقال بین دو کشور به شبکه داخلی ایران 
تزریق می شود و این رقم تا 130 مگاوات در ساعات 

پیک مصرف قابل افزایش است.

چرا کاغذ تحریر تولید نمی کنیم؟

ایسنا- رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با اشاره به 
نیاز 380 هزار تنی کشور به کاغذ تحریر، گفت: 
180 هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور 
ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چراکه به دلیل 
قوانین موجود تولیدکنندگان تــوان رقابت با 

واردکننده را ندارند.

مهلت 9 روزه مالیاتی برای خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 99 
سازمان مالیاتی: پرداخت نکردن مالیات تا پایان خرداد، مشمول ماهیانه 2.5 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد

ــرداد، مهلت  کمتر از 9 روز دیگر تــا پــایــان خـ
خریداران سکه از بانک مرکزی در سال گذشته 
بــرای پرداخت مالیات رو به اتمام است و این 
افــراد در صورتی که مالیات خود را نپردازند، 
ــاه دیــرکــرد مــعــادل 2.5 درصــد  بــه ازای هــر م
جریمه خواهند شد.به گزارش خراسان، هشتم 
اردیبهشت امسال بود که سازمان مالیاتی با 
ابالغ دستورالعملی، پایان خرداد را آخرین مهلت 
پرداخت مالیات خریداران  سکه از بانک مرکزی 
در سال 99 اعالم کرد. بر این اساس، هم اینک 
کمتر از 9 روز دیگر به پایان این موعد باقی مانده 
اســت. به گــزارش تسنیم، طبق بخشنامه این 
سازمان، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه 

از بانک مرکزی که در سال 99 برای دریافت 
حداکثر )105( قطعه سکه اقــدام کــرده اند، 
مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل 
بــوده و بنابراین از نگهداری اسناد و مــدارک 
موضوع قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف 
هستند.این سازمان افزوده است: »خریداران 
مذکور مکلف اند با مراجعه به سامانه عملیات 
الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی my.tax.gov.ir درخصوص 
پرداخت مالیات متعلق به شرح زیر اقدام کنند. 
پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده 
موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده )190( 
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 31 

تیر94 خواهد شد.« جزئیات این ماده نشان می 
دهد که پرداخت مالیات پس از موعد مقرر در 
قانون موجب تعلق جریمه ای به مودی معادل 
2.5 درصــد مالیات به ازای هر ماه می شود.
سازمان مالیاتی، میزان مالیات مقطوع قابل 
پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه 
در سال 99 را به این شرح مشخص کرده است: 
تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نیست. نسبت 
به مازاد 5  قطعه سکه تا میزان 15  قطعه سکه 
به ازای هر قطعه سکه 960 هزار تومان، نسبت 
به مازاد 15  قطعه سکه تا میزان 25  قطعه سکه 
به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و 280 هزار 
تومان و نسبت به مازاد 25  قطعه سکه تا میزان 

105  قطعه سکه به ازای هر قطعه سکه یک 
میلیون و 600 هزار تومان. این دستورالعمل 
در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات 
ایــن دستورالعمل را به طور  مقطوع موضوع 
کامل تا پایان خرداد ندارند آورده است: برای 
این مودیان مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر 
تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
گفتنی است اشخاصی که در سال 99  برای 
دریافت بیش از )105( قطعه سکه از بانک 
مرکزی اقدام کرده اند مشمول این دستورالعمل  
نیستند و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و 
پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر )پایان 

خرداد 1400( هستند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

وطن امروز-این روزنامه در تيتر یک خود با اشاره  •
به این که »بدهى دولت به بانک ها در دوره حسن 
روحانى ۵4۹ درصد افزایش یافت و به 3۹6هزار 
ميليارد تومان رسيد« تيتر  زد:»قسط های روحانى را 

دولت بعدی مى دهد!« 
آرمــان ملی-این روزنامه گفت وگویى دارد با  •

صــادق زیباکالم که عکس یک شده اســت. او مى 
گوید: هنگامى که کاندیداهایى در انتخابات شرکت 
دارنــد که زمينه ساز دوقطبى نيستند و مشارکت 
باالی مردم را فراهم نمى کنند به صورت طبيعى نيز 

مناظره ها در همان سطح قرار مى گيرد.
ــه در گــزارشــى بــه »بررسى  • ــام ــن روزن شــرق-ای

عوامل سردبودن فضای انتخاباتى و ریزش سرمایه 
اجتماعى اصالح طلبان« پرداخته و به نقش دولت، 
تحریم ها و رویکرد تندروهای داخلى اشاره مى کند.

جوان-این روزنامه بخش  عمده ای از صفحه یک  •
خود را به گزارشى اختصاص داده با عنوان » نامزد ها 

عليه انحصار خودرو« .

بورس پرس نوشت: نماینده وزارت خارجه آمریکا  •
و معاون وزارت خارجه ایران در آستانه شروع دور 
ششم مذاکرات وین از سياست دو کشور انتقاد کردند. 
رابرت مالى از مرگ ساسان نيک نفس در زندانى 
در تهران ابــراز تاسف کرد. عراقچى هم در توئيتر 
نوشت : ترامپ رفته است اما تحریم های غيرقانونى و 
جنایت بار وی هنوز هم وجود دارد. هنگامى که تالش 
های آمریکا برای نادیده گرفتن مصائب 82 ميليون 

ایرانى ادامه دارد نيازی به اشک تمساح نيست.
همشهری آنالین نوشت: پوتين درباره گزارش  •

اخير واشنگتن پست که در آن ادعا شده بود مسکو 
قصد دارد یک سيستم ماهواره ای تجسسى پيشرفته 
به ایران بفروشد، اظهار کرد: برنامه هایى با ایران در 
رابطه با همکاری نظامى و تکنولوژی داریم، اما خبر 
فروش ماهواره به ایران صحت ندارد، دست کم من از 

این موضوع بى اطالع هستم.

مناظره آخر جان گرفت 
 نامزدها تاجایی که می توانستند همه برگ های خود را برای مواجهه با یکدیگر در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی رو کردند

کارشناسان نیز این دور از مناظره را بهتر از ۲ مناظره قبلی دانستند 

 الریجانی: شورای نگهبان
 دالیل عدم احراز صالحیتم را اعالم کند 

مجلس  سابق  رئيس  الریجانى  على 
ــورای اسالمى و نامزد سيزدهمين  ش
که  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
صالحيتش از ســوی شـــورای نگهبان 
در انتخابات احــراز نشد، در نامه ای از 
شورای نگهبان خواست کليه دالیل عدم 
احــراز صالحيتش را به صــورت رسمى 
و عمومى اعالم کند. به گزارش فارس، 
متن نامه على الریجانى به  ایــن شرح 
است:"باسمه تعالى/با تبریک سالروز 
)سالم  معصومه  حضرت  بزرگداشت 
ا... عليها( و گرامى داشت روز دختر؛از 
ــورای محترم نگهبان خواهشمندم  ش
بين خود و خدا با توجه به اثبات کذب 
بودن گزارش های داده شده به آن شورا 
در رابطه با بنده و خانواده ام در جریان 
ــراز صالحيت  نامزدهای  بــررســى احـ
انتخابات ریاست جمهوری، کليه دالیل 
عدم احراز صالحيت این جانب را بدون 
هرگونه پــرده پوشى به صــورت رسمى 
و عمومى اعــالم فرمایيد. حــداقــل به 
اجــرای سياست  کلى مصوب رهبری 
معظم انقالب در بــاب پاسخگویى آن 
شورا عمل کنيد."همزمان،عباسعلى 
ــورای نگهبان  کدخدایى سخنگوی ش
ــراز و عدم احراز  در توئيتى نوشت: اح
صالحيت داوطلبان ریاست جمهوری 

بر اساس اسناد و مدارک کافى 
و قابل اعتماد انجام پذیرفته و 

برای اعتراض به عدم احراز 
صالحيت و انتشار عمومى 
دالیل آن در قانون انتخابات 

ریــاســت جــمــهــوری حکمى 
نشده  بينى  پيش 

سپس  . ست ا
ــى  ــان ــج الری

نيز در توئيتى نوشت:"مطابق دستور 
ابــالغ  پــى  در  رهبرانقالب  حاکميتى 
انتخابات در سال  سياست های کلى 
۹۵ و پيرو بند 11-2، شورای نگهبان 
ــت در صـــورت درخــواســت  مــوظــف اس
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
در خصوص دالیل ردصالحيت به آنان 
به صــورت مکتوب دالیــل خــود را ارائــه 
صدور  با  همچنين  نمایند."الریجانى 
بيانيه ای دیگر و در بخشى از آن نوشت: با 
توجه به عدم دریافت دالیل رد صالحيت 
ایــن جــانــب، مجدد ایــن درخــواســت را 
اعالم مى کنم اما چرا بر این امر اصرار 
رهبر   ،82.10.24 تاریخ  در  دارم؟  
معظم انقالب در دیدار با اعضای شورای 
نگهبان دربــاره احــراز مجدد صالحيت 
حتى نمایندگان مجلس فرمودند: آن 
ــود، حــاال صالحيتش  وقــت که صالح ب
را استصحاب کنيد.اگر خالفش ثابت 
نشده، ایــن احــراز، استصحاب اســت و 
هيچ لزومى ندارد که انسان بخواهد از 
طریق دیگری این صالحيت را احراز کند.  
صالحيت این جانب یک بار برای ریاست 
جمهوری و چندبار برای مجلس، مورد 
تایيد شورای نگهبان واقع گردیده است.  
آیا این جا جای استصحاب نبود؟  مگر 
این که با این بيان صریح رهبری معظم، 
شورای محترم، استنادات قوی داشته 
که بيان رهبری در استصحاب را 
کنار گذاشته اند. یعنى عمال به 
رد صالحيت این جانب رسيده 
اند. بنابراین انتظار طبيعى است 
که بنده اسناد و مدارک کافى و 
قابل اعتماد شورا 
تر  ــدی  ــ جـ را 
مطالبه کنم.  

آخرین  و  سیاسی-سومين  گــروه 
مــنــاظــره انــتــخــابــاتــى سيزدهمين 
بــا موضوع  دوره ریــاســت جمهوری 
»دغــدغــه هــای مــردمــى« بــرگــزار شد. 
نامزدها تــا جایى کــه مــى توانستند 
همه برگ های خود را بــرای مواجهه 
با یکدیگر رو کردند. کارشناسان و 
تحليلگران نيز این دور از مناظره را 
بهتر از دو مناظره قبلى ارزیابى کردند.
به نوشته نامه نيوز،مثال ابوذر ندیمى، 
فعال سياسى گفت: "در مجموع این 
دور از مناظره بهتر از دورهــای قبل 
بود. این دفعه به خاطر فرصت  بيشتر، 
بيشتر  یکدیگر  آرای  و   افکار  نقد  به 
کوشکى،  ــادق  ص پرداختند"محمد 
مناظره  نيز  اصولگرا  سياسى  فعال 
صف بندی  کننده  مشخص  را  ســوم 
انتخابات دانست و گفت: "این مناظره 
و به ویــژه آن متن احساسى که آقای 
همتى در نوبت آخر قرائت کرد، صف 
بندی ها را مشخص کرد".با این حال، 
بوربور عضو شورای ائتالف نيروهای 
انقالب گفت:"مردم عــادی نگاه مى 
کنند جریان کلى کشور به کدام سو مى 
رود. قاطبه مردم نيز به جریان کلى مى 
پيوندند بنابراین مناظره سوم نامزدها 
تحولى در آرایـــش صحنه انتخابات 
ایجاد نمى کند."برخى از نظرخواهى 
های تلگرامى نيز  مانند کانال آخرین 
خبر،کانال خبرگزاری فارس و کانال 
نظرسنجى فوری از این حکایت داشت 
که به ترتيب آقایان رئيسى،قاضى زاده 
هاشمى و همتى برنده مناظره سوم 
ــه به برجسته ترین  ــوده انـــد.در ادام ب

جمالت هفت نامزد اشاره مى کنيم: 
قاضى زاده هاشمى خطاب به روحانى: 
حاضرم  بيایيد؛  بــيــرون  دفترتان  از 
ــت فعلى، فرصت  مناظره کنم. دول
ــرد. گاهى مردم  مــذاکــره را  از بين ب
مى گویند دلمان مى خواهد بخوابيم 
و بيدار شویم و بفهميم 8 سال گذشته 
خواب بوده، ما واقعا باید این سال ها را 
تمام کنيم و اجازه ندهيم تکرار شود. 
همتى: رئيسى سرگروه این پنج نفر 
است؛ این ها روی کار بيایند تحریم ها 
شدیدتر مى شود.  مى دانيد اینترنت 
امنى که رئيسى از آن گفته، یعنى چه؟ 
روز  اینستاگرام؛  شــدن  بسته  یعنى 
انتخابات  بزنيد زیر ميز و نگذارید 28 
خرداد بشود 28 مرداد. همتى ليست 
11 بدهکار عمده بانکى را نيز تحویل 
رئيسى داد تا آن را در جریان مناظره 
اعالم کند.رئيسى: سامانه شفافيت 
ایجاد مى کنيم. برجام را یک دولت 
مقتدر مى تواند اجرا کند نه شما. درباره 
ليست 11 نفره بدهکاران بانکى: اگر 
آقای همتى باید این ليست را مى داده 
چرا قبال نداده و اگر نباید مى داده چرا 
این کار را در مناظره انجام داد؟ اگر قرار 
به دوقطبى با من باشد، با شما)همتى( 
دوقطبى ساخته نمى شود. زاکانى : 
ــت زد و گفت  همتى یک حــرف درس
روحانى اقتصاد نمى فهمد، درست 
مى گویيد، اگــر مى فهميد شما را 
رئيس بانک مرکزی نمى گذاشت! 
آقــای همتى گفتند که من مخالف 
افزایش قيمت بنزین بودم؛ اما نامه 
رسمى شما وجود دارد که درخواست 

دادید که بنزین گران شود تا کسری 
بودجه دولت جبران شود. عالوه بر 
حقوق نجومى، حاال پررویى نجومى 
هم داریم! جليلى: با سفارش برنامه 
درست  برنامه  که  ها  اندیشکده  به 
نمى شــود. به طــور قاطع مى گویم 
امضای کنوانسيون ها از جمله »اف 
ای تى اف« هيچ نفعى بــرای کشور 
ندارد. مى فرمایند 200 کشور عضو 
اف ای تى اف هستيد؛ شما حتى نمى 
دانيد عضو اف ای تى اف هستيد؛ 
ــران با  چــرا از ما طلبکار هستيد. ای
همه ظرفيت هایش مى گوید چهار 
ســال آینده باید چهار ســال جهش 
باشد. مهرعليزاده: نگاه ارباب رعيتى 
ــرود؛ اشکنه خــوردن و  باید از بين ب
لنگ پوشيدن راه حل نيست . اگر 
کرونا خطرناک اســت دو روز پيش 
جناب رئيسى در خوزستان شوآف و 
تبليغات مى کنند من مى ترسم آقای 
ایــن ترتيب مى خواستند  رئيسى به 
ــروز بشوند  سيد محرومان شوند، ام
سيد مرحومان.  آقــای رئيسى، حاال 
که مهربان شــده ایــد، دستور دهيد 
فيلترینگ ها برداشته شود. محسن 
رضایى : ۵0 سال است گرانى داریم، 
مدیران کشور درگير جنگ زرگری 
هستند. قرار بود اقدامات دولــت، به 
یک شاهکار بزرگ در رفع تحریم ها 
تبدیل شود؛ تحریم ها که برطرف نشد 
هيچ، تحریم هــای سنگين به وجود 
آمدند. قول هایى را که دادیم صد در 
صد عملى مى کنيم از یارانه 4۵0 هزار 
تومانى، تا حقوق خانم های خانه دار . 

شاخص بی تفاوتی؛47درصد	 
ــن مـــنـــاظـــره  ــ ــ ــری ــ ــ ــرروی،آخ ــ ــ بــــه ه
برگزار  هم   1400 ریاست جمهوری 
شد و کمتر از یک هفته دیگر هم روز 
انتخابات فرا مى رسد. حاال باید دید که 
این سه مناظره و به ویــژه مناظره سوم 
چقدر بر ميزان آرای نامزدها تأثيرگذار 
بود؟ یافته های ششمين پيمایش ملى 
کيو نشان مى داد، پس از دومين مناظره 
تلویزیونى و با نزدیک شــدن به زمان 
انتخابات، همچنان بخش قابل توجهى 
از افـــراد)47درصـــد( معتقدند فرقى 
نمى کند چه کسى رئيس جمهور شود.
براساس نظرسنجى ایسپا نيز،68.1 
درصد افرادی که در سال ۹6 به ابراهيم 
رئيسى رأی داده بودند قطعًا در انتخابات 
پيش رو شرکت خواهند کرد. در مقابل 
ــرادی که سال ۹6 به  42.6 درصــد اف
حسن روحانى رأی داده انــد گفته اند 
قطعًا در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 مــشــارکــت مــى کــنــنــد. از 
ــرادی که در سال 13۹6 به  بين اف
حسن روحانى رأی داده اند و اکنون 
گفته اند قصد شرکت در انتخابات 
ــد، 60.۵ درصــد به  پيش رو را دارن
ابراهيم رئيسى رأی مى دهند، ۹.1 
درصد این افــراد به محسن رضایى 
و ۵.4 درصــد به عبدالناصر همتى 
رأی خواهند داد.  از بين افرادی که 
در سال 13۹6 به ابراهيم رئيسى 
رأی داده انــد و اکنون گفته اند قصد 
شرکت در انتخابات پيش رو را دارند، 
78.3 درصد به ابراهيم رئيسى رأی 

مى دهند.



صادقجهانی|روزنامهنگار

عده ای خواهان زندگی شهری اند و 
دوستدار غوغا و هیاهویش، بعضی 
هم با سکونت در روستاها احساس 
زندگی  بهتری دارنــد و استشمام 
رایحه روح بخش عطر روستا را به امکانات نامحدود و 
مهیای شهری ترجیح می دهند و از ترافیک، هوای 
ــرار می گذارند.  آلـــوده و آلــودگــی صوتی اش پــا بــه ف
دل کندن از زندگی شهری و تجربه زندگی در محیط 
روستا، آدم مشهور و غیرمشهور نمی شناسد و در 
میان اهالی هنر و سیاست هم هستند کسانی که این 
روزها اثاث زندگی شان را در روستاها پهن کرده اند. 
از جمله هنرمندانی که سال هاست خانه و آشیانه خود 
را در روستا بنا کرده اند، می توان به »پروانه معصومی« 
هنرپیشه با سابقه سینما و تلویزیون اشاره کرد. بازیگر 
به  نزدیک  و »ملکوت«  پیامبر«  سریال های »یوسف 
30سال پیش عزم مهاجرت به یکی از روستاهای استان 
گیالن، به نام »مناره بازار« می کند و تجربه ای خاص از 
زندگی را در اطراف شهرستان صومعه سرا و محصور 
در کوه های جنگلی سربه فلک کشیده و با شکوه برای 
خودش رقم زده و مشغول پرورش گل وگیاه و باغبانی 
است. در پرونده امروز به سراغ این بانوی پیش کسوت 
رفتیم و از دالیل مهاجرت، عشق وعالقه اش به بافت 
روستا و تجربیاتش پرسیدیم. عالوه براین به معرفی 
چندین شخصیت هنری و سیاسی دیگر که ساکن 
روستاها هستند، خواهیم پرداخت. چهره هایی مثل 
امیرحسین صدیق، عماد افروغ و ... . با ما همراه باشید.
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 آشنایی با چند چهره معروف که زندگی شان را از شهر به روستا منتقل کردند 
و گفت و گو با »پروانه معصومی« که به ما از تجربه 27 سال زندگی در یکی از روستاهای شمالی کشور می گوید

مهاجرت چهره ها به دامن روستا

 علت و درمان کوتاهی قد 
در کودکان

6 راهکار برای مثبت اندیشی

از تنهایی خسته بودیم
 آشنایی با زوجی که به تازگی با ازدواج 

 در جشن تولد 95 سالگی خود 
خبرساز شدند     
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کدام چهره؟ کدام روستا؟
آشنایی با شخصیت های سرشناسی که این روزها، سبک زندگی روستایی را انتخاب کردند

زندگی در روستا، شاید از لحاظ امکانات نسبت به زندگی شهری کیفیت پایین تری داشته باشد اما نمی توان به سادگی از 
کنار مزایای آن هم گذشت. نکات مثبتی که شاید هر فرد شهرنشینی را به این فکر بیندازد تا یک روزی، خانه و کاشانه اش را به 
روستا ببرد. در ادامه به معرفی شخصیت های سرشناسی می پردازیم که همچون پروانه معصومی بنا به دالیلی ساز زندگی 

در روستا را نواختند و دالیل قابل تاملی برای این تصمیم شان دارند.

19 ماه است به تهران نرفتم 
پروانه معصومی از سبک زندگی روستایی، دالیل مهاجرتش از شهر به روستا، شیرینی ها و سختی هایش و ... می گوید

در شروع گفت وگو از پروانه معصومی که حاال 27 سال از سکونتش در روستا می گذرد، از دالیل تصمیم اش مبنی 
بر مهاجرت به روستا می پرسم که می گوید: » دوران بچگی را در چهارراه دانشگاه تهران و در خانه  ای با یک حیاط 
بزرگ گذراندم. از همان بچگی دوست داشتم که شب به شب آسمان را ببینم، یعنی اگر شب ها به آسمان نگاه 
نکنم، دیوانه می شوم. از سویی زندگی آپارتمان نشینی برایم خیلی سخت بود و نیاز داشتم که در فضای بازتری 
باشم و به همین دلیل روستا را برای زندگی انتخاب کردم که در کنارش می توانستم به کارهای مورد عالقه ام 
مانند کشت وکار، پرورش گل وگیاه و باغبانی بپردازم. حسم این بود که با یک طبقه آپارتمان در شهر هیچ چیزی 
ندارم و از طبیعت و آسمان زیبایش محروم هستم. سرسام آورشدن اجاره خانه ها هم در این تصمیم گیری خیلی 
نقش داشت. دوست همسر مرحومم از قدیم ساکن روستای »مناره بازار« است و حدود 30 سال پیش یک روز 
که پسر و همسرم برای تفریح به آن منطقه رفته بودند، با من تماس گرفتند که پیش شان بروم. وقتی که رفتم، 
دیدم چه منطقه زیبا، بکر و بی نظیری دارد. به عالوه این که تازه باران هم باریده بود و نمی دانستم وقتی باران 
می بارد، هوا خنک می شود. به طوری که در مرداد ماه مجبور شدم با پتو بخوابم. اتفاقا زمان برداشت برنج هم 
بود و بیشتر جذب محیط آن جا شدم. دوست همسرم گفت اگر بخواهید یک قطعه زمین برای تان پیدا کنم و من 
هم موافقت کردم. بعد از چند روز یک قطعه زمین کامال بایر برای مان پیدا کرد که گویا صاحب قبلی اش داخل 

آن توتون و باقالی می کاشت. باالخره 27 سال پیش دو هکتار زمین را به مبلغ چهار میلیون تومان خریدیم.«

  خانه ام اوایل نه آب داشت، نه برق و نه گاز
ــه در زمین  ــه معصومی از بــرنــامــه هــایــی ک ــ در ادام
ــل این جا  کــشــاورزی اش پیاده کــرده، می گوید: »اوای
خبری از آب، برق و گاز نبود. زمین مان هم شکل و 
شمایل کنونی اش را نداشت، من و خانواده ام سختی 
زیادی کشیدیم تا به این مرحله برسد. از آن جایی که 
پسرم معمار است، نقشه احداث خانه را کشید و بعد 
از ساخت خانه هم یک گلخانه راه انداختیم. این را هم 
بگویم که گل ها برایم هیچ جنبه مادی و انتفاعی ندارند، 
یعنی هیچ گلی را نمی فروشم و فقط هدیه شان می دهم. 
یکی از دوستانم که هفته گذشته گلی را به او هدیه دادم، 
گفت چرا این ها را نمی فروشی؟ گفتم برای این که لذتی 
ندارد، اما حاال که به عنوان هدیه می بری، لذتش برایم 
صد برابر است. چون می دانم دوستش دارید و مراقبت 

بیشتری می کنید.«
  از زیبایی های طبیعت انرژی می گیرم

به لحاظ  را  روســتــا  ،محیط  مــی پــرســم  معصومی  از 
زیبایی شناختی چطور توصیف می کند که می گوید: 
خاص  زیبایی  روستا  در  زندگی  روز  هر  من  »به نظر 
خودش را دارد، یعنی یک روز زنبق های زرد می رویند و 
یک روز گلی دیگر و مدام چشمان مان به انواع گل وگیاه 
می افتد. البته بستگی به انسان هم دارد که آیا از دیدن 
گل ها و درختان لذت می برد یا نه؟ به نظر من زیبایی های 
طبیعت به انسان انــرژی می دهد و اصلش هم همین 
است که از طبیعت کسب انرژی کنیم. من به شخصه 
زمانی که گل ها شروع به رشد و روییدن و برگ های 
ــرژی زیــادی  درختان شــروع به بازشدن می کنند، ان
احساس  برگ ها  روی  دست کشیدن  با  و  می گیرم 
خوبی پیدا می کنم، گویی که لطافت شان به من منتقل 

می شود و چه از این بهتر؟«

  از سال 53 در فکر مهاجرت به روستا بودم
وی درباره انتخاب روستای »مناره بازار« از میان این 
همه روستای مناطق شمالی هم می گوید: »از همان 
قدیم منطقه اسالم را در نظر گرفته بــودم، از طرفی 
چون خــودم سال 53 این جا کار می کردم، دوست 
داشتم زمانی که درس پسرم تمام شد، به این منطقه 
مهاجرت کنیم. البته این را هم بگویم اول یک قطعه 
زمین هزارمتری در نزدیکی روستای مناره بازار به من 
پیشنهاد شد، اما با خودم گفتم با هزار متر، کار خاصی 
نمی شود کــرد، امــا با 20 هــزار متر دســت آدم برای 
کارهای زراعی بازتر است. خوب است بدانید روستا 
یک مناره دارد که دقیقا رو به روی منزل من است. در 
زلزله سال 1368 کمی آسیب دید، اما بعدها بازسازی 

و مرمت شد.«
  19 ماه است به خاطر کرونا به تهران نرفتم

معصومی که در روستا با پسرش زندگی می کند، درباره 
تحمل فراق و دوری از اعضای فامیل و بعد مسافت هم 
می گوید: » تا قبل از کرونا هیچ سختی حس نمی کردم، 
این را هم بگویم که من فقط با اعضای فامیل معاشرت 
می کنم. هر وقت دلم برای خواهرانم تنگ  شود، سریع 
سوار ماشین می شوم و به سمت تهران حرکت می کنم. 
امــا االن به خاطر کرونا و رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی 19ماه است که به تهران نرفته ام. دلم هم 
خیلی دلتنگ شده، نه آن ها می توانند سفر کنند 

و نه ما می توانیم برویم. تا زمانی هم که وضعیت 
کرونا سر و سامان نگیرد دوست ندارم جایی 

 بروم. از  لحاظ امکانات رفاهی هم مشکلی 
نداریم. فقط شاید سرعت اینترنت مان از 

شهر کمتر باشد. برای خرید بیشتر به 
خود صومعه سرا می روم که حدود 10 

کیلومتر از روستای مان فاصله دارد، 
گاهی هم خریدم را از یک روستای 

نزدیک تر به نام طاهرگوراب انجام 
می دهم.«

  خــانــه ام در مــحــاصــره یک 
رودخــانــه و مانند شبه جزیره 

است
»از آن جایی که عاشق گل گیلیسین 

و خوشه های بنفش آن هستم که در 

فصل بهار از دیوار آویزان می شود، به محض آمدنم به 
روستا در بیشتر نقاط باغم گیلیسین کاشتم«، وی با 
این مقدمه می افزاید: »البته منهای باغ گلیسینم، 
در شالیزار برنج کاری هم می کنم. یک هکتار هم به 
جنگل مصنوعی و کاشت درختان صنوبر اختصاص 
دادم. برای این که »صومعه سرا« بهترین منطقه ایران 
از نظر کاشت و پرورش صنوبر است و آدم اگر روزی نیاز 
مادی داشته باشد، می تواند آن ها را بفروشد. داخل 
زمینم یک جنگل طبیعی به نام »کوجی« هم هست 
که درختانش را حفظ کردم. یعنی اگر به انتهای باغم 
بروید، به باغ کوجی می رسید که در کنار یک رودخانه  
است. در حقیقت زمینم در محاصره رودخانه و مانند 
یک شبه جزیره است. درختان میوه زیادی از پرتقال، 
گالبی، نارنج تا درخت های جنگلی دارم که االن 
ــاالری شده اند و آدم از  هر کــدام  بــرای خودشان س
دیدن شان حظ می کند و لذت می برد. در کنار همه 
این ها کشت  و زرع تابستانه هم دارم و معموال خیار، 
گوجه فرنگی و صیفی جات می کارم. این را هم بگویم 
خودم از میان کارهای باغبانی به قلمه گرفتن عالقه 

زیادی دارم.«
  هوای بارانی این جا، گاهی خیلی دلگیرکننده 

می شود
او از حس وحالش راجع به فضای جنگل و ابرناکی آسمان 
هم می گوید: »با آن که تجربه هوای ابری و رطوبت مناطق 
شمالی را داشتم، باز هم اوایل زندگی برایم خیلی سخت 
بود. یادم هست زمانی دو ماه پشت سر هم باران می بارید 
و اصال چشم مان به خورشید نیفتاد. به پسرم گفتم واقعا 
خسته شدم و دلم نور آفتاب می خواهد. برویم جایی 
که خورشید را ببینم و برگردیم. خوشبختانه از فردای 
آن روز آفــتــاب زد و هوا 
ــد، در  کمی بهتر ش
که  وقتی  مجموع 
پشت سر هم باران 
ــارد، فضای  ــی ب م
ی  ه ا کنند لگیر د

حاکم می شود.«

 9 سال دوری 
بابای زی زی گولو از شهر

چه کسی؟ امیرحسین صدیق، بازیگر
کدام روستا؟ »کمرد« در طالقان

»امیرحسین صدیق« که بیشتر ما او را با نقش »آقای پدر« در 
سریال »قصه های تا به تا« به خاطر می آوریم، یکی از اهالی 
هنر هفتم است که به روستا رفته و اول چهل چهلی اش 
به یکی از روستاهای اطراف شهرستان پردیس استان 
تهران در ابتدای جــاده هــراز به نــام »کمرد« مهاجرت 
کرده است. او از سن 30 سالگی بر این تصمیم بوده که 
با شروع چهل سالگی از تهران خارج شود و حاال 9 سال 
می شود که طعم زندگی روستایی را می چشد و خانه ای 

در دل باغ ساخته است. در 
توضیح دالیل مهاجرتش 
به روستا گفته که تهران از 

همه نظر، یعنی شلوغی، ترافیک و 
آلودگی ،شهر غیرقابل تحملی شده 

است و در دهه های اخیر بر اوضاع 
نامناسبش افزوده شده و به خاطر 
فــرار از این مسائل آزاردهــنــده و 

کسب آرامش تصمیم به سکونت 
در روستا گرفته ام. او همچنین گفته که 
وقتی از زرق و بــرق، شلوغی و هیاهوی 
شهری به دور هستم حس خوبی دارم 
و در روستا و خانه باغم به گل وگیاهان 
رسیدگی می کنم. او حتی بیان کرده 

اگر محل کارم در تهران نبود به روستاهای 
دورتر پناه می بردم و بیشتر از کالن شهر 

تهران فاصله می گرفتم. بنا به گفته خودش 
ــات فراغتش را عــالوه بر باغبانی، به  اوق
ــت مــجــســمــه، نــقــاشــی کــشــیــدن و  ــاخ س

نگهداری از حیوانات اختصاص می دهد.

از تهران و اتریش تا یک روستای شمالی

چه کسی؟ اسماعیل شنگله، بازیگر
کدام روستا؟ یکی از روستاهای شمالی کشور

یکی از بازیگرانی که سال ها پیش آهنگ سفر به روستا را کوک کرد، 
»اسماعیل شنگله« پیش کسوت سینما و تلویزیون است که مردم با 
بازی او در سریال هایی همچون »مدرس«، »رعنا«، »عطر گل یاس«، 
»آوای فاخته« و ... در دهه های 60 و 70 خاطره دارند. وی متولد و 
بزرگ شده تهران است و در برهه ای از زندگی اش به منظور تحصیل 
عازم اتریش می شود و مدرک کارشناسی کارگردانی اش را 
از آکادمی هنرهای نمایشی وین دریافت می کند. 
سال ها پیش بر اثر بیماری قلبی و به دنبال 
آن جراحی ، بنا به توصیه پزشکان از تهران 
خارج می شود و مانند پروانه معصومی یکی 
از روستاهای استان های شمالی ایران را برای زندگی 
انتخاب می کند. او زندگی در روستا را از نظر سالمتی بهتر و خودش 
را از جار و جنجال تهران دور می داند. او گفته که آدم نمی تواند 
همیشه همه چیز را با هم داشته باشد، باید یک چیزهایی را 
از دست بدهد تا چیزهای دیگری به دست آورد، منظور 
این که خیلی ها دوست دارند چنین تصمیمی بگیرند و 
از تهران و مشکالتش خالص شوند، اما هیاهو، دادوقال 
و جذابیت های تهران نمی گذارد. همچنین گفته که 
اوقاتش را با مطالعه، دیدن زیبایی ها و تجربه هوای سالم 
و بــاطــراوت در کنار همسایگانش در روستا 

سپری می کند.

سکنی گزینی در روستا به دعوت یک همکالسی مازندرانی

چه کسی؟ عماد افروغ، سیاستمدار
کدام روستا؟ روستایی در منطقه لفور

از جامعه سیاستمداران ساکن در روستا هم می توان به »عماد افروغ« نماینده سابق مجلس، 
جامعه شناس و تحصیل کرده انگلیس اشاره کرد. ماجرای آشنایی و سکنی گزیدن در روستا به 
دوران دانشجویی  اش و آشنایی با یک دوست و همکالسی مازندرانی برمی گردد که به دعوت 
او چندین بار به شمال سفر می کند و در نهایت با پیشنهاد وی، قطعه زمینی 340 متری را از 
مادر همسر دوستش خریداری و شروع به ساختن خانه می کند. به عقیده وی هر کسی طعم 
زندگی در روستا را نچشیده باشد، اصل لذت زندگی را درک نکرده است. او گفته از وقتی با 
لذت و زیست طبیعی روستا آشنا شدم و طعم گوارایش را چشیدم، دیگر حاضر به ترک آن نیستم 
و امیدوارم بار زندگی ام را برای همیشه در روستایی که اکنون بیشتر اوقاتم را در آن می گذرانم، 
روی زمین بگذارم. بنا به گفته خودش کتابخانه اصلی  و محل مطالعه اش هم در یک محیط زیبا 
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فوت و فن  تهیه یک ساالد الویه لذیذ

زیبایی

ترفندها 

بانوان
چند تمرین برای از بین 
بردن غبغب در خانم ها  

همــه خانم ها فکــر می کنند داشــتن غبغب نشــانه 
اضافــه وزن اســت اما قطعا این گونه نیســت. شــما 
ممکن است اضافه وزن نداشته باشید، اما هنگامی 
که از خود عکس می گیرید یــا به تصویر خود در آینه 
نگاه می کنید متوجه شده باشید که در زیر چانه تان 
کمی چربی اضافی جمع شده است. در ادامه چند  
حرکت ورزشی برای  از بین بردن چربی اضافی در 

این ناحیه  را بررسی خواهیم کرد.
  سرت را بلند کن 

این تمرین یکــی از بهترین تمرینــات برای از بین 
بردن غبغب اســت . بــرای این کار ، باید به پشــت 
دراز بکشــید ، زانوهــا را خم  کنیــد و پاها را صاف 
روی زمیــن قــرار دهید. دســتان خــود را در کنار 
بدن نگه دارید و کف دســتان خــود را  روی زمین 

بگذارید. مســتقیم به سمت سقف نگاه کنید. 
اکنون ، سر خود را به ســمت باال ببرید و به سمت 
ســینه خود خم کنید. یک لحظــه در این وضعیت 
بمانید و ســپس بــه موقعیــت اول برگردیــد. این 
حرکــت را حداقــل 25 بــار در روز تکــرار کنید تا 

بهترین نتیجه را بگیرید.
  سرت را بچرخان 

برای انجــام این حرکــت، باید در حالت صــاف و در 
حالی که پاها را جمع کرده اید بنشینید. پشت خود را 
صاف نگه دارید و دستان خود را روی ران قرار دهید. 
اکنون ، ســر خود را بــه آرامی در جهــت عقربه های 
ســاعت بچرخانید. مطمئن شــوید که ســرتان را تا 
جایی که می توانید کشــیده ایــد. این تمریــن را در 
جهت عقربه های ساعت و همچنین در خالف جهت 
عقربه های ساعت انجام دهید. این حرکت را حداقل 

10بار در روز تکرار کنید.
  به چانه ات ضربه بزن 

 نترسید. الزم نیست به معنای واقعی به خود سیلی 
بزنیــد. در این حرکت شــما بایــد به آرامی با پشــت 
دســت به  غبغب خود ضربــه بزنید. در ایــن تمرین ، 
باید مطمئن شوید که ضربه به چانه نه خیلی شدید 
و نه خیلی سبک باشد. این حرکت را حداقل 10 بار 

در روز تکرار کنید.

مهسا کسنوی
خبرنگار

سالمت 

بیشتر بدانیم 

آنتی کرونا

دانستنی ها 

  نقش تغذیه بر رشد قدی کودکان

برای رشــد و نمو کودکان عــالوه بر انرژی، وجود اســید 
آمینه و اســید چرب که در برخی از چربی ها مانند ماهی 
و روغن های گیاهی وجود دارد الزم است. از جمله مهم 
ترین ریز مغذی ها می توان به آهن، کلســیم و روی اشاره 

کرد که کمبود آن ها باعث تاخیر   در  رشد خواهد شد.
ممکن اســت برخی از عالیم کوتاهی قد، نشــان دهنده  
شــرایط خــاص پزشــکی باشــد که باید توســط پزشــک 

بررسی های بیشتری صورت  گیرد:
  توقف رشــد کودک یا رشــد کمتر از حد مــورد انتظار 

)کمتر از ۴ سانتی متر در هر سال، قبل از بلوغ(
  کاهش یا افزایش وزن )بیش از2/5کیلو در یک ماه(

  ضعف تغذیه / از دست دادن اشتها
  بلوغ جنســی دیــررس )رشــد  نکــردن ســینه در 1۴ 
ســالگی یا بروز نیافتن قاعدگی تا سن 15 سالگی برای 
دختران. بــزرگ نشــدن بیضه ها تــا 1۴ ســالگی برای 

پسران(
  کودکانی با جثه  کوچک؛ بلوغ تاخیری

تأخیر سرشــتی رشد اصطالحی اســت که برای توصیف 
فرزندانی که کوچک تر از سن طبیعی خود هستند، اما نرخ 

رشدشان طبیعی است، به کار می رود. نشانه های »تأخیر 
سرشتی رشــد« عبارت اند از: تأخیر در سن استخوان ها، 
ســرعت رشــد طبیعی و  رشــد قد بر اســاس الگوی رشد 
خانواده. »بلوغ تأخیری« اصطالحی است که بیشتر برای 
کودکان مبتال به »تأخیر سرشتی رشــد«، به کار می رود. 
معمواًل این افراد دارای بستگان نزدیکی هستند که او نیز 
به این عارضه مبتالســت. به عنوان مثال ممکن است در 
خانواده آن ها دختری باشد که پس از 15 سالگی، اولین 
قاعدگی او رخ می دهد یا پســری که بعد از 1۸ سالگی به 
ســن بلوغ برســد.در صورتی که کودک تان بــه طور قابل 
توجهی کوتاه تر از کودکان هم ســن خود اســت و متوجه 
کاهش نرخ رشــد یا توقف رشــد او شــدید باید به پزشــک 
مراجعه کنید در ادامه و بنا به صالح پزشک آزمایش های 
مربوط به  اختالالت هورمونی و ژنتیکی بعد از اندازه گیری 

قد، وزن، اندازه اندام ها و تنه کودک انجام خواهد شد.
ــده کوتاهی قد    درمان ها به عوامل به وجــود آورن

بستگی دارد

برای کودکانی که به طور طبیعی قدشــان کوتاه اســت، 
به طــور کلــی ضرورتــی بــرای درمــان و بلند شــدن قد 
وجــود نــدارد. والدین بایــد درک  کننــد که اســتفاده از 

هورمون هــای رشــد در کودکانــی کــه به صــورت ذاتی 
کوتاه قد هستند، مؤثر نیست.

  درمان های دارو یی

درمان با دارو به علت کوتاهی قد بستگی دارد. استفاده 
از هورمون های تیروئید بســیار آســان و بــرای کودکان 
مبتال به کــم کاری تیروئید بســیار مؤثر اســت. درمان با 
هورمون های نوترکیب رشــد انســانی )ســوماتوتروپین 
مشتق شده از rDNA( بسیار مؤثر و ایمن و برای کسانی 
که بــه علــت کمبــود هورمون های رشــد قدشــان دچار 
اختالل شــده مفید  اســتFDA آن را تأیید کرده و برای 
برخی از بیماری های دیگر مرتبط با کوتاهی قد نیز موثر 
اســت. با این حال، هورمون رشــد برای کودکانی که به 
طور ذاتی کوتاه قد هستند، مؤثر نیست )کودکانی که به 

صورت خانوادگی کوتاه قد هستند(.
  عمل جراحی

در صورتی که یک تومور مغزی باعث کمبود هورمون رشد 
شده باشد، ممکن اســت به عمل جراحی نیاز باشد. در 
پایان باید توجه داشت برای درمان کوتاهی قد کودکان 

باید به موقع به پزشک متخصص غدد مراجعه شود.
منبع : برترین ها 

 علت و درمان
 کواتهی قد در کودکان

مهدیس مرادیان |  مترجم 

رشد قد کودکان همواره یکی از نگرانی های مهم والدین 
است. تناسب نداشــتن قد کودک با سن او و همین طور 
قد ســایر هم سن و ساالنش موجب شــده  است والدین 

در صدد یافتن راه های درمان و پیشگیری باشند. همان طور که می دانیم 
علل کوتاهی قد در کــودکان را می توان با ســه عامــل، بیماری های مزمن 
)برای مثال، سوء تغذیه(، عوامل ژنتیکی و خانوادگی یا ایجاد اختالل در 
فرایند رشــد کودکان )مثــاًل بلوغ زودرس یــا دیررس( مرتبط دانســت. 
تاخیر رشد زمانی رخ می دهد که یک کودک به میزان نرمال نسبت به سن 

خود رشــد نمی کند این تاخیر ممکن است ناشی از شــرایط سالمتی نظیر 
کمبود هورمون رشــد یا کم کاری تیروئید باشــد در برخی موارد، درمان اولیه 
می تواند به کودک برای رسیدن به یک قد عادی یا نزدیک به نرمال کمک کند. 
کودکانی که به لحاظ فامیلی قد کوتاهی دارند در زمان مناســب وارد مرحله 
بلوغ می شوند و دوره بلوغ خود را به صورت طبیعی طی می کنند. آن ها به طور 

معمول قدی مشابه والدین خود خواهند داشت.

کودک 

 قانقاریا و کم شنوایی؛ 
عوارض کرونای دلتای هندی

پزشــکان در هند تایید کــرده اند کرونــای دلتای 
هندی بسیار عفونی  اســت و باعث ایجاد قانقاریا 
در بیماران و قطع عضو آن ها شــده است. عفونت 
کرونایی از نوع دلتا در این کشــور همچنین باعث 
کم شــنوایی و ناشــنوایی در بزرگ ســاالن شــده 
است. کووید هندی منجر به لخته شدن خون  می 

شود و خون رسانی را مسدود می کند.
 توئیت پرس

 چرا صبح ها دچار سر درد
 می شویم؟

بسیاری از ســردرد ها دارای خصوصیات منحصر 
به فردی است که یکی از آن ها زمان سردرد است؛ 
زمان، مکان، شــدت و انتشــار درد، عوامل تشدید 
کننده و عوامل تخفیــف دهنده ســردرد ها به این 
موضوع کمک می کند که نوع سردرد را تشخیص 
دهیم و متوجه شویم کدام سردرد اهمیت بیشتری 

دارد و خطرناک است.
 ســردرد های صبحگاهی از جمله ســردرد های با 
اهمیت هستند و حتما باید مورد توجه قرار گیرند، 
به ویژه زمانی که بیمــار از خواب بیدار می شــود و 
سردرد دارد، یعنی فرد شب بدون سردرد خوابیده 
و هنگامــی که بیــدار می شــود، دچار ایــن عارضه 

است.
  فشار خون باال و سردرد

 عمدتــا ســردرد هایی کــه مربــوط به فشــار خون 
باال هســتند، در خــواب ایجاد می شــوند و معموال 
صبحگاهی هســتند، همچنیــن بیمارانــی که در 
خواب دچار وقفه تنفسی می شوند ممکن است این 
وقفه های تنفسی سبب کاهش اکسیژن رسانی به 
مغز شود و بیمار با سردرد یا حالت گیجی و منگی 

از خواب بیدار شود.
   تومور مغزی و سردرد

آن دسته از ســردرد های صبحگاهی که از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند، ســردرد هایی هســتند که به 
علت تومور هــای مغــزی رخ می دهنــد، بیمارانی 
که توده یــا تومور در مغزشــان اســت، هنگامی که 
می خوابند سردردشــان تشدید می شــود چرا که 
هنگامی که می خوابند داخل تومور خون بیشتری 
جمع می شــود و خون بیشتر ســبب افزایش حجم 

تومور و سردرد می شود.
  آرتروز گردن و سردرد

برخی دیگــر از ســردرد های صبحگاهــی به علت 
آرتــروز در ناحیــه گــردن و فشــار روی ریشــه های 
عصبی گردنی به ویــژه در اشــخاصی که وضعیت 
قرارگرفتن سرشــان روی بالش به سمت باالست 
و افراد مســنی که مشکالت ســتون فقرات دارند، 
ایجاد می شود و افراد به دلیل خوابیدن و موقعیت 
قرار گرفتن سرشــان روی بالش دچار این عارضه 

می شوند.
  غلظت خون و سردرد

افرادی کــه دچار غلظــت خون و چربــی خون هم 
هستند دچار سردرد های صبحگاهی می شوند و 
صبح ها که از خواب بیدار می شوند، حالت گیجی 
و منگی دارند و هنگامی کــه راه می روند و مایعات 

می خورند،  سردردشان بهتر می شود.

چرا عاشق چیپس هستیم؟

یکی از خوراکی های خوشمزه و پرکالری که طرفداران 
پروپاقرصــی دارد چیپس اســت. براســاس مطالعه ای 
که در نشریه Frontiers in Psychology منتشر شد، 
محققان ســه نوع غذای مختلف را در اختیار موش های 
آزمایشگاهی گذاشتند؛ غذای استاندارد و سالم، غذای 
شامل چربی و نشاسته و چیپس. موش ها قبل از هر چیز 
ســراغ چیپس رفتند در حالی که غذای دوم هم  چربی 
و نشاســته داشــت. البته برای تایید این موضوع درباره 
انسان، انواع سس ها نیز در اختیار ۴۸ فرد بزرگ سال 
طی چهار وعــده ناهار قــرار گرفــت. ســس ها در انواع 
کم چرب، کم چرب و کم نمک، پرچرب و شــور، پرچرب 
و کم نمک و شــور تهیه شــد. صرف نظر از مقــدار چربی 
سس، داوطلبان با خوردن سس شور 11 درصد کالری 
بیشتری دریافت کردند. افزودن روغن به غذاها سبب 
طعم دلچسب تر و افزایش تمایل به مصرف می شود اما 
زمانی که حاوی نمک نباشد، معموال راحت تر می توان 
آن را کنار گذاشت و عالقه ای به خوردن زیاد آن نیست 
اما با افــزودن نمک، نمی تــوان به راحتی از غذا دســت 

کشید حتی اگر چرب باشد.
چیپس حاوی مقدار زیادی نمک و چربی است و مصرف 
نمک باعث ترشــح دوپامین می شــود و مرکز احســاس 
لذت در مغز را کنترل می کند. زمانی که مغز نخســتین 
عالیم برای تحریک لذت را دریافت کند، احساس تمایل 
برای افزایــش آن نیز ادامه  مــی یابــد.  به همین دلیل، 
چیپس که حاوی نمک زیاد است، ســطح دوپامین مغز 
را باال می برد و احساس لذت، تمایل به خوردن را بیشتر 

می کند.

ساالد الویه یک غذای ساده و خوشمزه است که می تواند به تنهایی یا با نان سرو 

شود.این غذای سبک و لذیذ ریشه در آشپزی روسی دارد و تقریبا همه طرز تهیه 

آن را می  دانند اما تهیه یک ساالد الویه خانگی ترفندهایی دارد که در ادامه شما 

را با  آن ها آشنا خواهیم کرد.

  مواد غذایی اصلی تشکیل دهنده الویه: تخم مرغ، سیب 
زمینی، مرغ )ژامبون(، خیار شور، نمک، فلفل سیاه، 

آب لیمو و ســس مایونز اســت که در صورت تمایل 
و بــرای ترکیب رنــگ و ظاهــر اشــتهاآورتر آن 

می توان نخود فرنگی، ذرت، هویج، ماست 
و فلفل دلمه ای هم به آن اضافه کرد.

  یکــی دیگــر از ترفند های خوشــمزه 
شدن الویه اضافه کردن مقداری خامه 
صبحانه به سس مایونز اســت. این کار 

طعــم الویــه را بســیار لذیذ و خوشــمزه 
می کنــد. شــما همچنیــن می توانیــد در 

ترکیب ســس ســاالدتان ماســت چکیده یا 
ماست خامه ای را هم بگنجانید.

  خیارشــور های مکعبــی خــرد شــده را بــا کمــی آب 

بشویید این کار بو و طعم بهتری به آن می دهد.
  اگر در تهیه ســاالد الویه خانگی، از مرغ اســتفاده می کنید حتما تخم مرغ آب پز 

کمتری را به کار ببرید.
  فیله بدون استخوان یا ســینه مرغ مورد اســتفاده تان را با پیاز، 
هویــج، فلفــل دلمــه ای، کمی فلفــل ســیاه و زردچوبه 

بپزید.
   بــه خاطر داشــته باشــید بیش از انــدازه از 
سیب زمینی استفاده نکنید این کار طعم 
دیگــر مــواد را از بین می بــرد و مصرف 

سس را هم باال خواهد برد.
ترکیــب ادویــه ســاالد الویــه، فلفل 
ســیاه و آب لیموی تازه اســت که به 
خوبی بــوی زهم تخم مــرغ را از بین 

می برد.
  برای سرو کردن ساالد بهتر است از 
قالب های سیلیکونی استفاده کنید روی 
ساالد را با سس بپوشانید و به سلیقه  خودتان 

تزیین  کنید.

محمدعلی اکبریان نیا
متخصص مغز و اعصاب

 علت کوتاهی قد در کودکان چیست 
و چه راهکارهایی برای آن تعریف شده  است؟

افرادی که واکسن کرونا تزریق کردند، می توانند خون اهدا کنند؟

مصرف برخی از داروها و ســابقه ابتــالی داوطلب اهدای خون 
به برخــی بیماری هــای قلبــی، عروقــی، عفونــی و ... می تواند 
بــا معافیت همیشــگی یا موقت اهــدای خون همراه باشــد. این 
معافیت ها می تواند بســته بــه نوع و دلیل آن از چنــد روز تا چند 

سال یا همیشگی باشد.
 یکی از این پرســش هایی که بعد از واکسیناســیون مطرح شــد 
این بود که آیا در صورت تزریق واکسن می توان خون اهدا کرد؟
واکسیناســیون یا ایمن ســازی که با هــدف جلوگیــری از ایجاد 
عفونت انجام می شود منعی برای اهدای خون ندارد و بسیاری 
از واکســن ها تنهــا داوطلــب اهدای خــون را برای مــدت زمان 

کوتاهی از اهدای خون معاف می کنند.

 بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان انتقال خــون، افرادی که 
تحت واکسیناسیون کووید 19 از نوع آســترازنکا یا اسپوتنیک 
قرار گرفته اند، می توانند 2۸ روز پس از دریافت واکسن برای 
اهــدای خــون مراجعــه کنند و ایــن در حالی اســت کــه تزریق 
دیگر انــواع واکســن کوویــد 19 از جمله بهارات، ســینوواک، 
ســینوفارم، فایــزر، مدرنــا و برکــت منعــی برای اهــدای خون 
 نــدارد و داوطلبان اهــدای خــون می تواننــد پــس از بهبودی 
واکنــش هــای اولیه بــه واکســن از جملــه تــب، درد عضالنی، 
ضعف و بی حالــی، برای اهدای خــون به مراکــز اهدای خون 

ســازمان انتقال خون ایران مراجعه کنند.
منبع ایسنا
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* تصاویر بسیار ناراحت کننده ای از شرایط کودکان کار در 
صفحه اول زندگی سالم چاپ شده بود. خیلی دلم شکست 
و امیدوارم روزی برسد که هیچ کودکی مجبور نباشد برای 

نان، کار کند.
* چقــدر خوب کــه در زندگی ســالم با یک مطلــب مفید و 
علمی، روز دختر را به ما تبریک گفتین. امیدوارم موفق تر از 

گذشته به راه تون ادامه بدین.
* درباره بهترین ساعت برای ورزش کردن در این روزها که 
هوا خیلی گرم شــده، در صفحه سالمت مطلب بنویسید. 

ممنون.
* بعضی اوقات که ستون اتاق مشــاوره در صفحه خانواده 
رو می خونــم، واقعا تعجب می کنم که مردم چه مشــکالت 
عجیب و غریبی دارن! آخه دلواپسی برای زشت بودن عکس 

پروفایل تلگرام یا اینستاگرام دیگه چیه!
* همان طور که رئیس انجمن مددکاران گفته، من هم قبول 
دارم که فقر باعث افزایش کودکان کار می شود اما نباید از 

درآمد خوب شان هم غافل شد. این مسئله هم هست.
* متاســفانه تعداد افرادی کــه این روزها ماســک می زنن 
و پروتکل هــا رو رعایــت می کنــن، خیلــی کــم شــده. در 
زندگی ســالم به مردم تذکر بدیــن که باعث نشــن تا پیک 

بعدی کرونا شروع بشه.
* هر قدر رسوم مردم با فرهنگ غنی ایرانی، زیبا و درس آموز 
است، بعضی کشورها برعکس هستن! االن بنگالدشی ها 

چرا با جمجمه که این قدر ترسناکه، طلب باران می کنند؟

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

روز بررسی مسیر پیشرفت

همه مــا برای رســیدن بــه اهداف مون و 
پیشرفت در زندگی، یک سری برنامه ریزی ها 
داریــم. امــروز در یــک فرصت مناســب، 
این مســیر رو بررســی کنین و ببینین که 

چه مشــکالتی باعث شــدن تا گاهی 
ســرعت تون کمتر بشــه. شــاید 

الزم باشــه یک سری 
تغییــرات در مســیر 

رسیدن به اهداف تون بدین...

قرار و مدار

داستان

همدلی توانایی درک احساسات دیگران است. 1 ایجاد حس همدلی در فرزند
به نظر می رســد کــه امــروزه دیگــر هیچ فــردی حاضر 

به گــوش دادن یا تــالش بــرای درک دیــدگاه دیگران 
نیســت. طبق گفته دکتر لــورا ماركهام در كتــاب »پدر 
و مــادر صلح آمیــز، بچه های خوشــبخت« شــما زمانی 

می توانید همدلی را به پسران خود بیاموزید که خودتان 
با همسرتان درک متقابل از این احساس داشته باشید. 
عــالوه بر این همدلی شــما بــه آن ها کمــک می کند، تا 
بتوانند احساســات خــود را مدیریــت کننــد و در ایجاد 

همدلی با دیگران هم راهگشا خواهد بود.
همراهی برای ابراز احساسات چند بار همه ما عبارت »پسرها گریه نمی کنند« 2

را شــنیده ایم. در حقیقت شــما بــا گفتن ایــن جمله به 
فرزند خود به صــورت ناخــودآگاه، می گوییــد که نباید 
احساســاتش را بیــان کنــد. پســرها تمام احساســات 
دختران را تجربه می کنند. دکتر مارکهام معتقد است 

شما با پذیرش احساسات پسرتان، به او این اطمینان را 
می دهید که بروز آن شرم آور نیســت و نباید برای نشان 
دادن احساسش خجالت بکشد. مردان می توانند قوی 

باشند و احساسات خود را هم نشان دهند.
یاد دادن شکرگزاری و بخشش  شــکرگزاری و بخشــش جزئــی از فرهنگ ملی 3

و دینی ماســت و در حقیقت با دین و مذهــب ما هم گره 
خورده اســت. همه مــا از بچگــی در مدرســه و خانواده 
آموخته ایم که باید شکرگزار خداوند باشیم و بخشی از 
داشــته های مان را ببخشــیم. در تربیت فرزند پسر این 
موضوع از آن نظر حائز اهمیت اســت کــه فرزندان ما به 

عنوان پدرهــای آینده باید با این فرهنگ بیشــتر آشــنا 
باشند.

بسیار مهم است که ما از ســنین پایین به پسران 4 احترام به زنان
خود احترام به زنــان را بیاموزیم. به آن ها نشــان دهید 
که نه فقط به عنــوان مادرشــان بلکه به عنــوان یک زن 
دارای جایگاه برابر و هم ســطح با مردان هستید. رفتار 
همسرتان با شما هم در این مسیر مهم است. همچنین 
شــما می توانید برای او داســتان زنان قدرتمنــد دنیا را 
تعریف کنید و از جایگاه زنان بزرگ در تاریخ حرف بزنید 

تا نگاه درست تری به زنان داشته باشد. 

4 پیشنهاد به مادرانی که فرزند پسر دارند

مخاطــب گرامــی، شــما در 
ســن جوانی هســتید و تنها 
25 ســال داریــد بنابرایــن 
هنــوز فرصــت کافــی برای 
ادامه تحصیل و پیشرفت شغلی دارید. البته 
احتماال به دالیلی که در ادامه مطرح می شود، 
میل شما به تحصیل کاهش و احساس خود 
کم بینــی در شــما افزایــش یافته اســت، این 
برداشــت من طبق آن چیزهایی است که در 
پیامک تان به آن ها اشــاره کردید. با این حال 
و در مجموع برای برون رفت از شرایط  فعلی، 
باید به موارد طرح شــده   توجه و تامل ویژه ای 

داشته باشید.

  محدودیت ها و شرایط تان را بپذیرید
یکی از مشــکالت شــایع در افراد با محوریت 
»خــود کم بینــی«، پذیــرش نشــدن بی قید و 
شــرط توانایی هــا و برخی محدودیــت های 
موقعیتی و گاه جبری است. معموال آرزوهای 
نامتعارف و انتظارات سطح باال در فرد، موجب 
شکل گیری احســاس ناتوانی و ناکامی و در 

نهایت ناامیدی مفرط و همه گیر می شود و به 
نوعی همان که شــما از آن یــاد کردید، یعنی 

»افسردگی« شما را در بر می گیرد.

  از ناامیدی فاصله بگیرید
تالش کنید در حــال و اکنــون زندگی کنید تا 
از ناکامــی و ناامیدی فاصله بگیرید. شــما هم 
اکنــون کار می کنیــد و از نظر جســمی ســالم 
هســتید و بی شــک می توانید پیشــرفت و در 
بســیاری از حوزه های مهارتی، در شــغل خود 
ترقی کنید. البته این فرض غلط که نداشــتن 
تحصیالت، مســاوی با بدبختی است و دیپلم 
با بی ســوادی یکی اســت و کلی فرض های از 
این دســت، تمام انرژی شــما را برای ســکون 
و افســردگی صرف می کند و شــما را به سوی 
ناامیدی سوق می دهد در حالی که به واقع این 
گونه نیست. پذیرش بی قید و شرط، همین جا 
معنی پیدا می کند که شما برای مفید بودن و در 
واقع خود بودن اکنون تان، نباید هیچ شرطی 
بگذارید. شما به هر ترتیب االن این جا هستید با 
همین شرایط و مشخصات و هرگز نمی توانید به 
گذشته برگردید و چیزی را عوض کنید در حالی 
که ذهن شما مدام در گذشته سیر می کند و در 

واقع افسردگی، نتیجه بودن و ماندن مفرط در 
گذشــته با محوریت حسرت اســت. انتخاب با 
شماست، در گذشته بمانید و حسرت بخورید 
یا انرژی و همان اســتعدادها و توانایی هایی را 
که فکر می کنید کشف شــده، بر کار و زندگی 
جاری خــود متمرکز کنیــد و بی شــک نتیجه 
بهتری از بودن با  محوریت پذیرش خود بگیرید 

تا از نپذیرفتن آن چه هستید.

  هدف هایتان را مشخص کنید
اوال توجه داشــته باشــید که راه خوشــبختی 
فقط از دانشــگاه نمی گذرد بلکه کارآفرینی و 
مشاغل مهارتی بسیاری هم مورد نیاز جامعه 
اســت و هــم دارای شــان و منزلــت اجتماعی 
و انســانی و بی شــک بهتــر از خیلی مشــاغل 
استخدامی از نظر درآمد ماهانه ولی با پشتکار 
بیشــتر و خالقیت شــغلی افزون تر نســبت به 
مشاغل استخدامی. در پایان باید عرض کنم 
که ما آدم ها چه بســیار به چگونه بــودن فکر و 
تالش های جان فرسایی هم می کنیم و کمتر 
به چرایی بودن می اندیشیم. آن چه مرقوم شد 
برگرفته از این اندیشه است که اگر چرایی بودن 
را درک کنیم و برای آن تعریف درست و انسانی 
داشته باشیم با هر چگونگی، سازگاری بهتری 
داریم و در چگونگی های متفاوت با اطمینان 
و آرامش طی مســیر می کنیــم. در واقع علت 
بسیاری از آشفتگی های آدمی، نداشتن معنا 
و هدف بــرای زندگی کردن اســت نه ســخت 

زندگی کردن.

احساس می کنم که باید جایگاه خیلی بهتری در زندگی در این سن و سال 
می داشتم اما االن شرایطم خوب نیست. 25 ساله ام و دیپلم دارم. شرایطم 
جوری نبود که ادامه تحصیل بدهم و االن هم شغلم اجازه نمی دهد. افسرده 
شدم. در این سن، کوله باری از استعدادهایی دارم که هیچ گاه کشف نشد. چه کنم؟

رضا زیبایی | روان شناس عمومی

مشاوره 
فردی

25 ساله ام با کوله باری از استعدادهایی که کشف نشد!
اتاق مشاورهداده تصویری

 تربیت فرزند از آن مسئولیت های بزرگی است که هر مادری در طول زندگی اش انجام خواهد داد. قطعا تربیت فرزند 
با توجه به نوع جنسیت کودک شما کمی متفاوت خواهد بود. تربیت یک مرد مهربان، بامسئولیت و وظیفه شناس و 

تحویل آن به جامعه آرزوی هر مادری است. در ادامه چند نکته برای تربیت فرزند پسر به شما خواهیم گفت.

مهسا کسنوی |    روزنامه نگار

 زنــی تشــنه محبــت و شــوهری 
بی عاطفه

 زن بــا ناراحتــی و دلخــوری، همان 
حرفــی را گفت کــه پیش از ایــن بارها 
از زبان زنان دیگری هم در جلســه مشــاوره شنیده 
بودم: »شــوهرم اصال منو دوســت نداره!« پرسیدم: 
»چرا فکر می کنید دوســتتون نــداره؟« اخم هایش 
را در هم کشــید و گفت: »هیچ وقت بهم ابراز عالقه 
نمی کنه، حسرت به دلم مونده چهار تا کلمه عاشقانه 
به من بگه و ...  بدتر از اون، وقتی طبق میلش نباشی 
و ناراحتش کنی، بدون این که یک کلمه حرف بزنه 
و بگه از چی ناراحت شده، دو روز تمام قهر می کنه! 

همیشــه آرزو داشــتم با مــردی ازدواج کنــم که من 
رو غرق در عشــق و محبــت بکنه امــا کنــار این مرد 
بی عاطفه بــه هیچ کــدوم از آرزوهام نرســیدم!«. رو 

به کردم به شوهرش و پرسیدم: »نظر شما راجع 
صحبت های همسرتون چیه؟« مرد سرش 

را پایین انداخت و گفت: »همسرم اشتباه 
می کنه، من بهش عالقه دارم...«. گفتم: 
»پس چرا به گفتــه خانم تون، هیچ وقت 
این عالقه رو ابراز نمی کنیــن؟«، بعد از 
چند ثانیه سکوت گفت: »ابراز عالقه که 
فقط به گفتن نیســت، من صبح تا شب 
کار می کنم تا خانواده ام در رفاه زندگی 

کنند، یخچال خونه ما هیچ وقت خالی نبوده، این ها 
عالقه نیســت؟ فقط آدم باید زبونــش رو بچرخونه و 
چهار تا کلمه حرف بزنه تا دیگران باور کنن که توی 
قلبش عشــق و عالقه ای وجود داره؟« جواب دادم: 
»بله. انگار حرف زدن راجع به احساسات تون برای 
شما کار ســختیه. نه تنها ابراز عشــق و عالقه، بلکه 
حتی بیان ناراحتی و رنجش و خشــم تون هم برای 
شما سخته. چرا وقتی از دست همسرتون ناراحت 
هستین، راجع به این ناراحتی صحبت نمی کنین؟ 
چرا به جای حــرف زدن راجع به دلخــوری، ترجیح 
می دید قهر کنید؟« مرد با صدایی آهسته و اقرارگونه 
گفت: »بله... برای من سخته که راجع به احساساتم 
صحبت کنم... اما نمــی دونم چرا... دســت خودم 
نیســت...«. به مرد نگاه کردم و در ســکوتش، پســر 
بچه شــکننده ای را دیدم که از ابــراز هیجانات خود 
می ترســد، شــاید به این دلیل که والدین سرد و کم 
عاطفه ای داشته است، شــاید در خانواده ای بزرگ 
شده که هرگونه ابراز هیجان، منع و سرکوب می شده 
اســت و ... . مــن در اتــاق مشــاوره ام پســربچه زخم 
خورده ای را دیدم که به مرهمی برای زخم هایش 

نیــاز داشــت و در کنــار او، 
دختربچــه غمگینی که 

عــالوه بر احســاس 
شــتنی  ا ست د و د «

خألهــای  از  نبــودن« 
عاطفــی بی شــماری کــه در 

درون خود داشت، رنج می برد.

طرحواره ها یا تله های زندگی، باورهای عمیق و آمیخته به هیجان درباره خودمان، 
دیگران و جهان هستند که در سال های اولیه زندگی به وجود می آیند و همیشه 
هســتند. تله های زندگی تکرار مداوم دردها، رنج ها، افکار و احساســات ما در 
کودکی هستند یعنی ما به شکل بی اختیار همان الگویی را که در دوران کودکی 
تجربه کرده ایم در سراسر عمر خود به ویژه در زندگی مشترک تکرار می کنیم. به طور مثال اگر 
والدین بی محبت و طردکننده ای داشته ایم، به شکل ناخودآگاه جوری با دیگران رفتار می کنیم 
که ما را مورد بی مهری قرار دهند و طرد کنند، یا اصال عاشق کسانی می شویم و با کسانی ازدواج 
می کنیم که طردکننده و بی محبت هستند تا همان الگوی دوران کودکی مان را دوباره تجربه کنیم 
و به این نتیجه برسیم که »من دوست داشتنی نیستم«! روان شناسان تاکنون هجده نوع طرحواره 
را شناسایی کرده اند، داستان این هفته و تحلیل روان شناسانه آن راجع به 2 مورد از این تله های 

رایج در زندگی های زن و شوهری امروزی است.

محوری

زهرا وافر|      دانشجوی دکترای روان شناسی

2 تله خطرانک در کمین زوج ها
ماجرای زوجی که شوهر از طرحواره »بازداری هیجانی« رنج می برد، در حالی که خانمش به طرحواره »محرومیت هیجانی« مبتال بود

آشنایی با 2 تله خطرناک در زندگی مشترک
اگر بخواهیم به زبان تخصصی تر درباره داســتان مطرح شــده   
صحبت کنیم، مرد از طرح وارۀ »بازداری هیجانی« رنج می برد، 
در حالی که زن به طرح وارۀ »محرومیت هیجانی« مبتال بود. در ادامه 

بیشتر با این 2 تله آشنا خواهید شد.
 تله محرومیت هیجانی

زمانی که والدین)به ویژه مادر( به اندازه کافی کودک را مورد مهر 1 
و محبت قرار ندهند، نیازهای کودک را درک نکنند و با او همدلی 
نداشته باشند، زمانی که کودک احســاس کند والدین »حمایتگری« ندارد، 
طرحواره محرومیت هیجانی در او شکل می گیرد. فردی که به چنین طرحواره 
ای دچار است، ممکن است نســبت به دریافت محبت حالت »سیری ناپذیر« 
داشته باشــد. هر قدر هم که مورد محبت و توجه قرار گیرد، باز هم ناراضی و 
تشنۀ محبت است. آن ها در زمینۀ مسائل عاطفی به شدت پرتوقع هستند و 
حتی گاهی نزدیکان خود را »وادار« به توجه و محبت می کنند. حتی برخی از 
آن ها دچار دردها و مشکالت جسمانی می شوند تا از این طریق، محبت و توجه 
را از اطرافیان خود دریافت کنند. آن ها هرگز دربارۀ نیاز خود به مهر و محبت با 
طرف مقابل صحبت نمی کنند و وقتی نیاز عاطفی شان برآورده نشد، غمگین 

و افسرده می شوند و از طرف مقابل کناره گیری می کنند.
 تله بازداری هیجانی

اگر والدین، اطرافیان یا فرهنگ، این گونه به فرد القا کنند که نباید 2 
هیجانات و احساســات خود را نشــان دهد، اگر والدین نسبت به 
نیازهای هیجانی فرزند خود بی تفاوت باشند و به او اجازۀ ابراز وجود، اجازۀ 
»کودکی کردن« ندهند زیرا بــرای منزلت اجتماعی و نظــر دیگران اهمیت 
بیشتری قائل هستند، کودک به این نتیجه می رسد که هیجانات و احساسات 
من مهم نیستند و باید آن ها را سرکوب کنم تا در عوض، طبق میل و مورد تایید 
دیگران باشم. چنین فردی همواره در حال سرکوب هیجانات خود، چه مثبت 
و چه منفی است. او در ابراز عشق، خوشحالی، خشم و ناراحتی مشکل دارد. 
زندگی مشترک آن ها بی روح و خالی از شور و هیجان به نظر می رسد و اغلب 
برای اطرافیان، انسان هایی کسل کننده هستند. بسیاری از اوقات این افراد 
به شکل ناخودآگاه، به افراد »پرهیجان« دل می بندند و چنین افرادی را برای 

ازدواج انتخاب می کنند.

   با طرحواره های مان چه کنیم؟
اولین و مهم ترین قدم، »بینش« پیدا کردن راجع به این مسئله است که به 
کدام طرحواره مبتال هستیم و این طرحواره چگونه زندگی، برداشت ها و 
روابط ما در زندگی مشترک را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از اوقات 
نفس بینش پیدا کردن به این مسئله که مشکل از درون خود ما و نوع 
نگاه و برخوردمان سرچشمه می گیرد، تا حدی گره گشا خواهد 
بود اما اگر به شکل جدی از وجود طرحواره ای در درون خود 
یا یکی از اعضای خانواده تان رنج می برید، ضروری است که 
به یک روان شناس بالینی که ترجیحا با استفاده از رویکرد 
طرحواره درمانی به درمان اختالالت می پردازد، مراجعه 
کنید. فراینــد طرحواره درمانی معمــوال فرایند طوالنی 
مدتی اســت اما برای فــرد و اطرافیانش منافع بســیاری 

خواهد داشت.

نظر
 کارشناس

بانوان
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راز چوب بری!

حقایقی شگفت انگیز درباره بدن انسان

مردی قــوی هیــکل در یــک کارگاه چوب  ُبری، 
استخدام شد. کارش قطع کــردن درختان جنگل 
کارگاه بــود. روز اول 18 درخت برید. روز بعد با 
انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید. 
روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. 
خودش از این اتفاق ناراحت بود و از یک طرف نگران 
این کــه مبــادا از کار اخراجش کنند.عصــر هنگام 
حسابرسی، رئیس علت را پرســید. مرد با ناراحتی 
گفت کــه نمی داند چــرا آمار درخت قطــع کردنش 

این  طور افت کرده است. رئیس پرسید: »آخرین بار 
کی تبرت را تیز کردی؟« مــرد گفت: »برای این کار 
وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بریدن درختان 
بودم تا خودم را به شما نشان دهم!« رئیس لبخندی 
زد و گفت: »گاهی الزم است از کارهای روزانه فارغ 
شــویم و به ابزارها و شــیوه های انجــام کار، نگاهی 
دقیق تــر بیندازیــم... . تبــر ما ذهــن ماســت. باید 
هوشمندانه کار کردن را جایگزین سخت کارکردن 

کنیم.«

از تنهایی خسته بودیم

نفــر از هر ۵  بــزرگ  ســال حداقل درگیر یــک بیماری 
مزمن مانند اختالالت قلبی، آرتروز یا پوکی استخوان 
هستند. بیش از نیمی از این تعداد حداقل با دو بیماری 
مبارزه می کنند. این آمار اهمیت داشتن سبک زندگی 
سالم و مراجعه منظم به پزشک در سالمندی را به خوبی 

نشان می دهد.
 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری  های آمریکا  

موفقیت به وقت 60+ 

داستانک

دانستنی ها 

  شیوا رضائی |  روزنامه نگار
جناب جان و خانم جوی دو ســال قبل با واســطه پســر جوی با هم آشنا 
شــدند. اولین دیدار چنــدان جذاب نبــود، چون آن زمان جان بیشــتر 
درحال صحبت کاری با پســر جوی بود. اما همان آشنایی اولیه به آن ها 
انگیزه داد تا همدیگر را بیشــتر ببیننــد. دیدارهایی کــه در نهایت به 
ازدواج آن ها در 22 ماه می )اول خرداد( امسال در 9۵ سالگی منجر شد.

     آشنایی با عروس و داماد
جوی و جــان هر دو در یــک ماه و در یک ســال یعنــی ماه مــی 1926 میالدی 
)1305 شمســی( به دنیا آمده انــد. هر دو پیــش از این، ازدواج کــرده بودند و 
چند سالی بود با فوت همسر، تنها  شــده بودند. اما با وجود داشتن فرزند، نوه 
و نتیجه هردو احســاس تنهایی می کردند و از این تنهایی خسته بودند. بعد از 
آشنایی اولیه، جان که از جوی خوشش آمده بود هر روز به او زنگ می زد و برنامه 
ناهارش را می پرسید. بعد هم جوی با ماشین دنبال جان می رفت و به رستوران 
می رفتند. چرا عروس خانم دنبال آقا داماد می رفت؟ آخر با توجه به سابقه سه 
بار ایست قلبی و شکســتگی مفصل ران جان، فرزندانش به او اجازه رانندگی 
نمی دادند. اما چرا ناهار بیرون می رفتند؟ آخر جــوی آن قدر واقع بین بود که 
بداند رانندگی برای شام در شــب می تواند خطر مضاعفی داشته باشد. اما به 
 رغم تمام محدودیت  هایی که ســن بــه این دو نفر تحمیل کرده بود، بخشــی از 

وجودشان هنوز جوان بود.

   آغاز زندگی مشترک در 9۵ سالگی
با شیوع کرونا و تعطیلی رستوران ها وضعیت تغییر کرد. پس نوه های جان 
دســت به کار شــدند، آن ها هرروز ترتیب ناهار را می دادند تا جوی بتواند 
برای صرف ناهار بــه خانه جان برود. در نهایت اول خرداد امســال، بعد از 
این که فرزنــدان آن ها هم واکســن کرونای خود را زدنــد، در همان ماهی 
که تولد هردو قرار دارد، مراسم ازدواج هم برگزار شد. آن ها خودشان هم 
می دانند کمتر کسی تازه در 95 ســالگی زندگی مشترک جدیدی  را آغاز 
می کند اما جوی امیدوار اســت دســت کم 100 سال زنده باشــد تا بتواند 
پنج سالی در کنار همدیگر زندگی کنند. او می گوید مطمئنم که از زندگی 

در کنار هم خســته نخواهیم شــد.   

سبک زندگی 

نیاز همیشگی به بلند کردن 
صدای فیلم و موسیقی

مشکل در درک کلمات، 
به ویژه در شلوغی

درخواست دایمی از دیگران 
برای واضح و بلند صحبت کردن

نامفهوم شدن گفتار و 
صداها

نامبرگرافی داده تصویری

 
 الهه توانا |  روزنامه نگار

وضعیت انباری خانه تان چطور است؟ کیپ   تا کیپ با خرت  و پرت  پر 
شده  است؟ بچه ها مدام خواهش می کنند وسایل بدون استفاده را 
دور بریزیــد؟ تمایل بــه انبار کــردن چیزهــا در بعضی ســالمندان 
مشــترک اســت. اگر خانه تان از انبوه وســایل غیرضروری انباشته 
 نیســت و زندگــی روزمره تــان مختــل نشــده  اســت، ویژگــی 
نگران  کننده ای نیست اما با این  حال، دردسرهای خودش را دارد. 
تمیزکاری و جابه جا کردن وسایل انبارشده، زحمت درست می کند 
و حتی ممکن است باعث آسیب فیزیکی بشود. در ادامه با بعضی از 
دالیلی کــه میل بــه جمع  کــردن خــرت  و پــرت را ایجــاد می کند و 

پیشنهادهایی برای مدیریت کردن این عادت آشنا می شویم.

   وابستگی عاطفی | بعضی از اشیا یادآور خاطرات عزیزی هستند و طبیعی 
است که دل تان بخواهد آن ها را نگه دارید اما می دانید که این خاطرات در 
ذهن شــما برای همیشه ماندگارند و اشــیا به  خودِی  خود ارزشی ندارند. 
به  جای نگه  داشــتن همه اســباب  بازی هــای دوران کودکــی فرزندتان، 

می توانید یکی از آن ها را نگه دارید و بقیه را هدیه بدهید.
  احترام و وفــاداری | کمدتان پر از هدیه  هایی اســت کــه زمانی دریافت 
کرده اید و هیچ  وقت به  کارتان نیامده  است؟ شاید فکر کنید نگه نداشتن 
این هدیه ها به  معنی بی احترامی به عزیزان تان است اما واقعیت این است 
که شما احترام و وفاداری تان را در نوع رفتارتان با آن ها نشان می دهید و 
با هدیه دادن یادگاری  های بدون اســتفاده می توانید شــخص دیگری را 

خوشحال کنید.
  صرفه جویی | اگر برای نگه داشــتن خرت  و پرت ها به اســتدالل اسراف 
نکردن متوسل می شوید، به این فکر کنید که آخرین  بار کی از وسایل انبار 
شده استفاده کردید. اگر جواب تان ماه ها و ســال ها پیش است، یعنی به 

 احتمال زیاد بعدا هم به آن وسیله نیازی پیدا نخواهید کرد.
  تاریخچه خانوادگی | خانه شــما ممکن اســت پر از وســایلی باشد که به 
 نوعی نماینــده تاریخچه خانوادگی به  شــمار بــرود. اما با نگهداری اشــیا 
نمی شود زمان را متوقف کرد. پس می توانید تعدادی از این وسایل را بین 
فرزندان و نوه ها تقسیم کنید، بعضی های شان را به موزه ها و کتابخانه ها 
بدهید و خیال تان راحت باشد که نسل تان با وجود فرزندان و نوه ها ادامه 

می یابد.
caregiverstress.com :منبع

چرا باید انباری را سرو سامان بدهیم ؟
میل به جمع کردن خرت  و پرت از کجا می آید و چطور آن را مدیریت کنیم؟

 زندگی سالم
 یک شنبه
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  هر 3 تا ۴ روز یــک الیه داخلی جدیــد در معده تولید 
می شود.به این ترتیب بدن از هضم خود معده جلوگیری 

می کند! 
  مغز مــا حاوی بیــش از  86میلیارد ســلول عصبی 
اســت که توســط 100تریلیــون اتصــال، بــه یکدیگر 
پیوســته اند. این خیلــی بیشــتر از تعداد ســتاره  های 
موجــود در کهکشــان راه شــیری اســت. اگــر تصمیم 
گرفتید که تمام آن سلول  های عصبی بی شمار را در مغز 

خود بشمارید، 3 هزار  سال طول می کشد!
   ناخــن  های دســت غالب مــا، ســریع تر از ناخن های 
دست دیگرمان رشد می کنند. یعنی اگر مثال راست دست 
باشیم، مجبور می شویم بیشتر ناخن های آن را کوتاه کنیم. 
همچنیــن ناخن های ما در تابســتان و در طول روز  ســریع تر 

رشد می کنند.

   هنگامی که مغز ما پیام هایی را به قسمت های مختلف بدن 
می فرســتد، ســیگنال ها با ســرعت حداکثر ۴35 کیلومتر در 

ساعت در امتداد اعصاب ما حرکت می کنند!
   ســریع ترین ماهیچه هــای بــدن مــا آن هایــی هســتند که 
باعث می شوند چشم ما چشــمک بزند. سرعت انقباض آن ها، 
یک چشــمک در کمتر از یک صدم ثانیه اســت! در یک روز، ما 

می توانیم بیش از 15 هزار  بار چشمک بزنیم!
   در طول عمر خود، یک فرد به طور متوسط بیش از ۴5 تن 
غذا را هضم می کند. این عدد بیشتر از وزن ۷ فیل بزرگ است!
   تنها طی یــک روز، خون موجــود در بدن مــا بیش از 19 
هزار کیلومتر را طــی می کند. این نیمی از مســافت دور کره 

زمین است!
 اسکلت ما ظرف 10 سال کاماًل از نو بازسازی می شود.

منبع: برنا

پیامک 2000999  و تلگرام 093۵4394۵76

تلفن  0۵۱37634000
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آقای »پیر تیویون« مالک یک پارک حیوان شناسی، در کنار یکی از 
شامپانزه  های پارکش منتظر پایان قرنطینه کووید-19 در فرانسه است.

قاب خاطره

 عالیم سنگین شدن گوش که
 ابید جدی گرفت

دوری گزیدن از مکالمات و 
دورهمی ها

منبع: نیویورک تایمز

منبع: گاردین 

آشنایی با زوجی که به تازگی با ازدواج در جشن تولد 95 سالگی 
خود خبرساز شدند
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پایان رستم و سهراب در المپيک 
و شاید ورزش حرفه اى!

 سهميه �اروان ا�ران در المپي تو�يو به ٦٣ رسيد

مساوى یعنی خودکشی؛ فقط ببرید!
بررس( شانس صعود ا�ران در آستانه باز# سرنوشت ساز مقابل عراق
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آزمون گزینه جانشينی 
زالتان در ميالن شد

بازى ایران - کامبوج 
٣- صفر نمی شود

بازى ایران - کامبوج ٣- صفر نمی شود
تيــم ملــ� فوتبــال ا�ــران در دور برگشــت انتخاب� 
جام جهانــ� به مصــاف �امبوج رفت و ا�ــن تيم را با 
نتيجــه ١٠ بر صفر ش+ســت داد. بعد از ا�ــن د�دار، 
برخ� رسانه ها با اشاره به پوشيدن شماره ١١ وحيد 
امير< توسط ميالد ســرل: در برابر �امبوج اشاره 
�ردنــد و ا�ن اتفاق را تخل@ دانســتند. فدراســيون 
فوتبــال در توضيــح ا�ــن اتفــاق و رد ادعــا< تخل@ 
از ســو< تيم ملــ� و ٣ بر صفر شــدن باز< به ســود 
رقبا نوشت: «با اســتناد به بند ٥ ماده ٢٤ آ�ين نامه 
برگــزار< مســابقات جام جهان� شــماره پيراهن ها 
 با�ــد از ١ تــا ٢٣ و به صورت پشــت ســر هم باشــد. 
از آنجا�ــ� �ه بدليل شــيوع بيمار< �رونــا در ثبت 
اســام� باز�+نان طبق آخر�ن بخشنامه �ه از سو< 
�نفدراسيون صادر شد، فدراسيون ها م� توانستند 
٢٨ باز�+ن در ليست ثبت �نند، پس از مصدوميت 
وحيد امير<، ميالد سرل: �ه پيش از ا�ن در ليست 
�ل� ثبت شده بود، به ليست باز�+نان تيم در منامه 
اضافه شد. اما از آنجا�� �ه طبق قانون نبا�د شماره 
پيراهن ها از عدد ٢٣ بيشتر باشد، شماره امير< به 

و< اختصاص �افت.»

آزمون گزینه جانشينی زالتان در ميالن شد
نشــر�ه «گازتا دلــو اســپورت» ا�تاليا خبــر داد همه 
در ميــالن منتظــر پاســخ تســت نها�ــ� و وضعيــت 
مصدوميــت مچ پــا< زالتــان ا�براهيموو�چ ســتاره 
ســوئد< هســتند تا ت+لي@ خط حمله روسونر< در 
فصل آ�نده را مشخص �نند. ژ�رو مهاجم فرانسو< 
چلس� گز�نه اول برا< تقو�ت خط حمله روسونر< 
در دوران مصدوميــت زالتان اســت و ســردار آزمون 
ســتاره ا�ران� زنيت ســن پترزبورگ به عنوان گز�نه 
بعد< بررســ� م� شــود. البته مائورو ا�ــ+ارد< نيز 
به عنــوان گز�نه آخر ميالن بــرا< تقو�ت خط حمله 
مطرح اســت. ميالن تنها مشــتر< ا�تاليا�� آزمون 
نيست، بل+ه رم با هدا�ت مور�نيو هم به دنبال جذب 
مهاجم ا�ران� اســت. از رســانه ها< ا�تاليا شــنيده 
م� شــود در صورت عمــل جراح� پــا< زالتان ا�ن 

ستاره برا< مدت چند�ن ماه خانه نشين م� شود.

ویزاى دیاباته صادر شد
باشــگاه اســتقالل و�ــزا< بازگشــت شــيخ د�اباته، 
مهاجــم اهل �شــور مال� تيــم فوتبال اســتقالل را 
صادر �رد تا ا�ن باز�+ن به ا�ران بازگردد. تيم فوتبال 
اســتقالل در حال� خودش را برا< ادامه مســابقات 
ليــگ برتر آمــاده م� �ند �ه شــيخ د�اباتــه، مهاجم 
خارجــ� ا�ن تيم هنوز به ا�ران بازنگشــته اســت. با 
تالش باشگاه استقالل، و�زا< د�اباته برا< بازگشت 
بــه ا�ران صادر شــده  و ا�ن باز�+ــن در اولين فرصت 
با�د بليت تهيه �ند و به ا�ران بازگردد تا در تمر�نات 
اســتقالل شــر�ت �ند. اواخر هفته گذشته هروو�ه 

ميليچ، مدافع �روات استقالل به ا�ران بازگشت.

برنامه بازى هاى امشب جام ملت هاى اروپا برنامه بازى هاى امشب جام ملت هاى اروپا 

انگليس

اتریش

هلند

کرواسی

مقدونيه

اوکراین

١٧:٣٠

 ٢٠:٣٠

 ٢٣:٣٠

ویزاى شيخ دیاباته 
باالخره صادر شد

خبر خوب برا# آب( ها
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رقابت هــا� ليــگ آزادگان بــه ا�ســتگاه بيســت ونهم رســيد و باز� هــا بــا 
حساســيت ز�اد� دنبال م# شود. به خصوص چند تيم# &ه مدع# صعود 
بــه ليگ برتر هســتند و فشــار ز�ــاد� هــم رو� &ادر فن# اســت. از طرف# 
تعداد� از تيم ها هم &اند�دا� ســقوط هســتند. اما در مجموع ٦ هفته به 
پا�ان باز� ها� ليگ دســته �ــ< باق# مانده ول# هنــوز صعود هيچ تيم# 
به ليگ برتر محرز نشــده است. امســال در ليگ آزادگان، مشهد� ها هيچ 
نما�نده ا� ندارند �عن# به نوع# چند  ســال# اســت &ه در ليگ دســته �< 
&شور نما�نده ا� ندارد. البته هميشه باز�Gنان تاثيرگذار� در ا�ن سطح از 
مســابقات داشته &ه برخ# از آن ها راه# ليگ برتر شدند. امسال عالوه بر 
حضور ١٠ باز�Gن مشهد�، ٢ چهره و�ژه د�گر هم در ليگ آزادگان دار�م 
&ه به  عنوان سرمرب# هدا�ت تيم ها� مدع# صعود به ليگ برتر را بر عهده 
دارند. رضا مهاجر� با مس &رمان و رضا عنا�ت# با هوادار تهران امسال به 
دنبال ر&وردشGن# هســتند تا ليگ برتر� شوند. هر &دام در حال حاضر 
وضعيت متفاوت و خاص# در تيم ها� شان دارند و در ٦ هفته باق# مانده از 
مسابقات، شرا�ط خيل# سخت# پيش رو دارند. باز� ها� هفته بيست ونهم 
ليگ آزادگان فردا در شــهرها� مختلW انجام م# شود &ه تيم مس &رمان 
در بــاز� ســخت مقابل بادران تهــران قرار م# گيرد و هــوادار تهران هم به 
مصاف خيبرخرم آباد م# رود &ه نتا�ج ا�ن باز� ها روند صدرنشين# را قطعا 

تغيير خواهد داد. 
 مدعيان ليگ برتر�

 تيم ها� هوادار و بادران شــرا�ط بهتر� برا� صعود به ليگ برتر به نسبت 
د�گر تيم ها� مدع# دارند و به نوع# سرنوشت صعود به دستان خودشان 
اســت اما شرا�ط جدول رده بند� به گونه ا� است &ه شا�د در پا�ان ٢ تيم 
صعود &ننده به ليگ برتر تيم ها� د�گر باشند. به خصوص &ه امتياز تيم ها 
خيلــ# نزد�< اســت. اگر بخواهيم نــگاه منطق# و واقع گرا�انــه به جدول 
رده بنــد� باز� ها� ليگ �< داشــته باشــيم ا�ن ليگ در حــال حاضر ٩ 
مدعــ# دارد. از هوادار &ه با ٤٧ امتياز در رده نخســت جــدول قرار دارد تا 
پارس جنوبــ# &ه بــا ٤٢ امتياز در رده نهم جدول ا�ســتاده اســت. جبران 
اختــالف ٥ امتيــاز� در فاصله ٦ هفته مانده به پا�ــان باز� ها دور از ذهن 
نيســت. هــوادار با ٤٧ امتياز در صــدر جدول جا خوش &ــرده. بادران هم 
بــا همين تعداد امتياز به دليــل تفاضل گل &متر تيم دوم جدول به شــمار 
م# آ�د. مس &رمان تنها تيم# است &ه با �< امتياز &متر نسبت به تيم ها� 
اول و دوم جدول در رده ســوم قــرار دارد. اختالف تيم چهارم جدول �عن# 
فجرسپاســ# با تيم هــا� اول و دوم ٣ امتياز اســت. فجرسپاســ# تيم ٤٤ 
امتياز� جدول رده بند� به شــمار م# رود. خوشه طال�# و شاهين بوشهر 
تيم ها� ٤٣ امتياز� جدول هســتند &ه در رده ها� پنجم و ششــم جدول 
رده بنــد� قــرار دارند. فاصلــه امتياز آن ها بــا تيم هــا� اول و دوم ٤ امتياز 
اســت. بقيه تيم ها� مدع# همچون خيبر خرم آباد، استقالل خوزستان و 
پارس جنوب# هم ٤٢ امتياز� هستند. از ا�ن ٩ تيم تنها ٢ تيم جواز حضور 

در باز� ها� فصل بعد ليگ برتر را به دست خواهند آورد.

 هوادار عنا�ت�
رضا عنا�ت# هرچند در ابتدا� شروع مربيگر� خود مسير خوب# را ط# نGرد 
و با شGست ها�# مواجه شد اما در ادامه با هوشيار� و تخصص# &ه داشت 
شــرا�ط بهتر� &ســب &رده و حاال همچــون دوران باز�Gن# موفقيت ها� 
خوب# را پيش رو� خود م# بيند. از ســال گذشــته توانســت امتياز تيم# را 
در ليگ آزادگان فراهم &ند &ه با به &ارگير� باز�Gنان جوان، حاال در چند 
قدم# صعود به ليگ برتر قرار دارد. هرچند در طول فصل با مشGالت مال# 
هم روبه رو شــده و حت# شــا�عه فروش امتياز تيم هم مطــرح بود &ه تGذ�ب 
شد اما با ا�ن وجود عنا�ت# اتفاقات خوب# را با همدل# در تيمش رقم زده و 
حاال م# تواند به �< ر&ورد� دســت �ابد. اما &ار سخت# پيش رو دارد و در 
٦ باز� باق# مانده هر اتفاق# ممGن است رخ دهد &ه &ار را برا� شاگردان 
عنا�تــ# ســخت تر م# &ند. بــا ا�ن وجود ا�ن مرب# مشــهد� ثابــت &رد &ه 
همچون دوران باز�Gن# م# تواند در سطح مربيگر� هم حرف# برا� گفتن 
داشته باشد. رضا عنا�ت# در مورد باز� ها� باق# مانده ليگ �< م# گو�د: 
«تنها انتظارم ا�ن است &ه از داور باتجربه در باز� ها� باق# مانده استفاده 
شود. باز� ها� پا�ان# خيل# سنگين است و اميدوارم دوستان# &ه داوران 
را انتخاب م# &نند به ا�ن باز� ها� فوق العاده حســاس توجه و�ژه داشــته 
باشــند.» و� م# افزا�ــد: «از نظر من، هوادار همين االن هم قهرمان اســت 
ول# تالش م# &نيم در پا�ان فصل به جا�گاه# &ه لياقتمان است، برسيم.»

 مس مهاجر�
تيم فوتبال مس &رمان سال گذشته هم جزو تيم ها� مدع# بود اما از صعود 
به ليگ برتر باز ماند. رضا مهاجر� از ابتدا� فصل به ا�ن تيم پيوست و تا&نون 
عملGرد قابل قبول# از خود به جا گذاشــته اســت. ا�ن تيــم تا چند هفته قبل 
صدرنشين ليگ آزادگان بود اما در چند هفته اخير نتا�ج ضعيف# &سب &رد 
و چند پله تنزل داشــت. حت# شــا�عه جدا شــدن رضا مهاجر� و به &ارگير� 
مرب# جد�د هم مطرح بود &ه انجام نشــد ول# به تازگ# مجتب# سرآسيا�#، 
د�گر مرب# مشــهد� هم به طور موقت به جمع &ادر فن# مس &رمان اضافه 
شده. مهاجر� در گذشته به همراه تيم سياه جامگان به ليگ برتر صعود &رده 
و ا�ــن تجربه گرانبها را دارد &ه بتواند دوبــاره ا�ن موفقيت را به نام خود ثبت 
&ند ول# مسير سخت# پيش رو دارد و نبا�د در باز� ها� باق# مانده به راحت# 
امتياز� از دســت بدهد. رضا مهاجر� درباره شرا�ط تيم م# گو�د: «مطمئن 
باشــيد با تالش مجموعه باشگاه و باز�Gنان به �ار� خدا ا�ن تيم به ليگ برتر 
صعــود م# &ند. جــو خوب# در تيم ما حا&م اســت و همه در برهــه ا� از زمان 
درگير افت م# شــوند و ما هم از ا�ن قضيه مســتثن# نيســتيم. با صدر جدول 
�< امتياز فاصله دار�م و با �< پيروز� همه چيز درست م# شود و به جا�گاه 
واقع# خودمان م# رسيم.» و� م# افزا�د: «با توجه به شرا�ط جدول و شرا�ط 
مس &رمان و به دليل قدمت# &ه دار�م، همه تيم ها با بهتر�ن عملGرد مقابل 

ما م# آ�ند تا به چشم بيا�ند ول# قطعا باز�Gنان من از همه بهتر هستند.»

ماراتن مهاجرى و عنایتی در راه صعود
دورخیز مربیان مشهدى با هوادار و مس براى لیگ برترى شدن 

على ترابى

آشتی رحمتی و منشا در مشهد
ا�ن روزها تيم فوتبال گل گهر با ســGاندار� امير قلعه نو�# 
تمر�نات خود را در مشــهد دنبال م# &نند و قرار است پس 
از باز� دوســتانه با ذوب آهن مشهد را ترr &نند. از طرف# 
تمر�ــن ٢ تيــم پد�ده و گل گهــر در محل تمر�ن# ورزشــگاه 
امام رضــا(ع) برگزار م# شــود &ــه در روز جمعه با حواشــ# 
جالبــ# هم همــراه بــود. مهد� رحمتــ# &ه در گذشــته با 
مهاجم گل گهر اختالف داشــت، در حاشــيه تمر�ن تيمش 
برخورد گرم و صميم# با او داشت. روز جمعه گذشته پا�ان 
تمر�ــن گل  گهر� ها با آغاز تمر�ن تيــم فوتبال پد�ده همراه 
بــود &ه باعث شــد برخــورد گــرم و صميم# بيــن باز�Gنان 
٢ تيــم و همچنين &ادر فن# شــGل بگيرد. در گوشــه ا� از 
زمين امير قلعه نو�#، ســرمرب# باتجربــه گل گهر دقا�ق# با 
مهــد� رحمت# صحبت &رد. �G# د�گــر از اتفاقات جالب، 
خوش وبــش گــرم مهد� رحمت# بــا گادو�ن منشــا و ميالد 
ز&# پــور، اســتقالل# ها� ســابق &ه ا�ن روزهــا در گل گهر 
ســيرجان تــوپ م# زنند، بــود. تصو�ر� &ــه م# تواند برا� 
هواداران اســتقالل تداع#  &ننده خاطره تلخ پنالت# درب# 
٩٠ باشــد؛ صحنه ا� &ه باعث اختــالف عميق بين مهد� 
رحمتــ# و گادو�ن منشــا شــد امــا گو�ــا آن ها خاطــره تلخ 
گذشــته را فرامــوش &ردند و حــاال رفاقت گــرم و صميم# 

بين شان برقرار است.

پدیده اى ها به دنبال شکست استقالل
مهاجم تيم فوتبال پد�ده در مورد د�دار تيمش با اســتقالل 
گفت: «با تيم بزرگ و با شــخصيت اســتقالل بــاز� دار�م. 
ا&ثــر برنامه  ر�ز� ما در ا�ن �< ماه ا�ن اســت &ه در باز� با 
اســتقالل خيل# خــوب &ار &نيم. م# توانيــم ٣ امتياز را در 
آزاد� &ســب &نيم &ه دور از دسترس نيست. درست است 
اســتقالل تيــم بــزرگ و پرمهره اســت و تماشــاگران خوب# 
دارد ولــ# ما هم برا� &ســب ٣ امتياز م# جنگيم.» مهرداد 
با�رامــ# در خصــوص شــرا�ط پد�ــده در جــدول رده بند� 
افــزود: «بعــد از برد شــير�ن# &ــه مقابل گل گهر به دســت 
آورد�م، شــرا�ط ما خيل# خوب شــد و با �< بــاز� &متر به 
رده هشتم جدول رسيد�م &ه اگر در د�دار بعد� ٣ امتياز را 
&ســب &نيم به رده ها� باالتر هم فGر م# &نيم. برد آخر به 
ما روحيه مضاعف# داد.» و� اظهار &رد: «شــرا�ط تمر�نات 
هم خوب اســت و درست اســت &ه ا�ن وقفه به ضرر ماست 
ولــ# اميدوارم بــا صعود تيم مل# همه چيز فراموش شــود و 
به �< شــير�ن# خوب بــرا� فوتبال ا�ران تبد�ل شــود.» او 
در مــورد حضــور پد�ــده در تورنمنــت ســه جانبه ادامه داد: 
«نم# شود اســمش را تورنمنت گذاشــت. ٢ باز� دوستانه 
اســت &ه برا� آمادگ# ما با ذوب آهن و گل گهر ترتيب داده 
شده و به آمادگ# باز�Gنان &م< م# &ند و نتيجه گرفتن �ا 
نگرفتن ز�اد مهم نيست.» و� در پاسخ به ا�ن سوال &ه چرا 
بعد از پوشــيدن پيراهن پد�ده تنها �< گل به ثمر رسانده و 
گل د�گر� تا االن نزده، گفت: «چون من در پســت هافب< 
راســت بــاز� م# &نم، در حالــ# &ه جا افتاده مــن فوروارد 
هستم و با�د هر باز� گل بزنم. هافب< راست باز� م# &نم 
و &م# از دروازه دور هستم ول# همين &ه بتوانم برا� تيمم 
مثمرثمر باشــم و پد�ده نتيجه خوب# بگيرد برا� من بيشتر 

از گلزن# اهميت دارد.»

کوراش کاران به خط شدند
اوليــن اردو� تيــم ملــ# &ــوراش بانــوان جهت حضــور در 
مســابقات قهرمان# بزرگســاالن آســيا اول مــرداد در &مپ 
تيم ها� مل# به ميزبان# شــهر بجنورد برگزار خواهد شــد. 
ا�ن اردو با برگزار� مسابقات انتخاب# درون اردو�# برگزار 
خواهد شــد و نفرات برتر به مســابقات قهرمان# بزرگساالن 
آسيا &ه ٦ شــهر�ورماه در تاشGند ازبGستان برگزار خواهد 
شــد، اعــزام م# شــوند. بتول پــاr  روح به عنوان ســرمرب# 
معرف# شــد &ه فاطمه شــبان#، مهيا ا&بر�، زهرا جامع#، 
&يميــا آزمــوده، مهيــا &ر�مــ# و خد�جــه حيدر� نــژاد از 

خراسان رضو� در اردو� تيم مل# حضور دارند. 

اخبار خراسان

٣٧٠١٠
پذیرش آگهی

بانوان وزنه بردار در اردوى تيم ملی
٢ وزنه بــردار نوجــوان خراســان# بــه اوليــن مرحلــه اردو� تيــم ملــ# 
وزنه بردار� بانوان &شور دعوت شدند. از سو� فدراسيون وزنه بردار� 
اسام# دعوت  شدگان به اردو� تيم مل# وزنه بردار� بانوان در رده سن# 
نوجوانان اعالم شــد. بر اساس ا�ن ليســت، سيده غزل و غزاله حسين#، 
وزنه برداران نوجوان خراسان# در رده سب< وزن به اردو دعوت شده اند. 
ا�ــن اردو از روز ٢٣ تا ٢٩ خردادماه در مجموعه ورزشــ# آزاد� تهران، 
&مــپ تيــم ملــ# به مــدت �ــ< هفته و بــا رعا�ــت تمــام شــيوه نامه ها� 

بهداشت# برگزار خواهد شد.
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با نهایی شدن ٢ سهميه وزنه بردارى، سهميه کاروان ایران در المپيک توکيو به ۶٣ رسيد

پروســه طوالن� انتخــاب وزنه بردار 
المپي�� ا�ران در حال� به سرانجام 
رســيد &ه نه نامــ� از ســهراب مراد# در ليســت 
اعزاميــان بــه تو&يو هســت و نه اثــر# از &يانوش 
رســتم�. فدراســيون جهان� وزنه بــردار# صبح 
د�روز ليســت حاضــران در المپيــ6 ٢٠٢٠ را بر 
اســاس رن�ينــگ و ســهميه قــاره ا# اعــالم &رد. 
ليســت� &ــه طبــق آن علــ� هاشــم� در دســته 
دســته  داود#  علــ�  و  ١٠٩&يلوگــرم 
١٠٩+&يلوگرم با &ســب بيشتر�ن امتياز در بين 
وزنه بــرداران ا�رانــ�، نما�نــدگان &شــورمان در 
تو&يو لقب گرفتند. عل� هاشــم� بعد از سيمون 
از   Lژوائــ ا&بــر  ارمنســتان،  از  ماتيروســيان 
ازب�ســتان، تيمور نانيئL از روسيه در رتبه چهارم 
دســته ١٠٩&يلوگرم ا�ســتاد تا با &ســب سهميه 
رن�ينگ جهان�(در جمــع ٨ وزنه بردار برتر) خود 
را بــه تو&يــو برســاند. علــ� داود# هم در دســته 
١٠٩+&يلوگرم در رده دوم جدول جا# گرفت تا 
بــه صــورت مســتقيم و &ســب ســهميه رن�ينگ 
جهانــ� در المپيــ6 حاضر باشــد. ا�ــن در حال� 
اســت &ه پيش از ا�ن سهراب و &يانوش به عنوان 
مردان طال�� ا�ران در اداور گذشته المپي6 تمام 
تــوان خود را به &ار گرفتند تــا بليت تو&يو را برا# 
خود او&� &نند. اما هرچه &ردند نشد &ه نشد. از 
�6 طرف سيستم پيچيده رن�ينگ المپي�� &ار 
را برا# ا�ن دو چهره شاخص سخت &رد و از طرف 
د�گر اوت &ردن &يانوش در �6 مسابقه حساس و 
مصدوميت بدموقع ســهراب &ار دست شان داد تا 
درنها�ت پا�شــان بــه آخر�ن المپي�� &ه شــانس 
حضــورش را داشــتند، نرســد. البتــه با�ــد توجه 
داشــت &ه بــا وجود نظــر مســاعد &ادر فن� رو# 
اعــزام عل� داود# به تو&يو پيش از اعالم ليســت 
نها�ــ� فدراســيون جهان� امــا فدراســيون ا�ران 
تــالش ز�اد# &ــرد تا ��ــ� از ٢ وزنه بردار طال�� 
المپيــ6 ر�و �عنــ� &يانوش رســتم� و ســهراب 
مــراد# بتواننــد راهــ� ژاپن شــوند. &يانــوش به 
قدر# اميدوار بود &ه حت� در رقابت ها# &ســب 
سهميه المپي6 در &لمبيا شر&ت ن�رد و اميدوار 
 ��بود درخواستش برا# محاسبه امتيازات المپي
مســابقات ســوئيس از ســو# فدراســيون جهان� 
عمل� شود. سهراب مراد# هم انتظار داشت همه 
اتفاقات در جدول رن�ينگ به ســود او رقم بخورد 
اما درنها�ت معادالت مردان طال�� به هم خورد تا 

هــر دو وداع تلخــ� بــا المپيــ6 و شــا�د ورزش 
حرفــه ا# داشــته باشــند. ا�ن گونه شــد &ه طبق 
سيستم فدراسيون جهان� برا# &سب سهميه، ٨ 
نفر اول هر وزن به همــراه بهتر�ن وزنه برداران هر 
قــاره مجــوز حضــور در المپي6 را گرفتنــد تا عل� 
هاشم� با قرار گرفتن در جمع ٨ نفر اول رن�ينگ 
و عل� داود# با ا�ستادن پست سر الشا تاالخادزه 
گرجســتان� بــه عنــوان نفــر دوم رن�ينگ دســته 
فوق سنگين، المپي�� شوند. البته هاشم� &ه در 
مسابقات قهرمان� آسيا به دليل نامعلوم� حضور 
نداشــت، دچــار مصدوميــت اســت و با�ــد د�ــد تا 
المپي6 چه وضعيت� خواهد داشت اما داود# در 
رقابت ها# قهرمان� آسيا به ٣ مدال طال رسيد و به 
نظر م� رســد بعد از تاالخادزه ��� از شانس ها# 
&ســب مدال دســته فوق ســنگين خواهد بود. اما 
ا�ن &ــه ا�ــن دو نما�نــده &شــورمان تا چــه اندازه 
شــانس طال�ــ� شــدن در المپيــ6 و رفتــن رو# 
ســ�و# اول را دارنــد، موضوعــ� اســت &ــه ا&ثر 
&ارشناســان فعال احتمال� برا�ش قائل نيســتند. 
اما آنچه مشــخص اســت ا�ن &ه با قطع� شــدن ٢ 
سهميه وزنه بردار# حاال تعداد سهميه ها# &اروان 
ا�ران در المپي6 تو&يو با ر�و ��ســان شد و به عدد 
٦٣ رســيد. البته ا�ران در المپي6 ر�و ٦٤ سهميه 
گرفت اما در جودو ��� از نما�نده ها اعزام نشــد تا 
٦٣ نفــر بــه برز�ــل بروند. بــا ا�ن حال مســئوالن 
ورزش ا�ران اميدوارند تعداد سهميه ها# تو&يو را 
به ٦٥ برسانند. از ميان ٦٣ سهميه ا# &ه تا&نون 

&ســب شــده ٣ رشــته تيم� حضــور دارنــد و ١٢ 
سهميه به تيم واليبال، ١٢ سهميه به تيم بس�تبال 

و ٤ سهميه به تيم شمشيرباز# تعلق دارد.
رشته ها# اعزام� ا�ران به المپي6 ٢٠٢٠.
 تيرو�مان: �6 سهميه مرد(به نام &شور)

 تيرانــداز
: ٦ ســهميه(مهيار صداقــت، جواد 
فروغ�، آرمينا صادقيان، فاطمــه &رم زاده،  هانيه 

رستميان و نجمه خدمت�)
 �شت� آزاد: ٦ سهميه(به نام &شور)

 �شت� فرنگ�: ٥ سهميه(به نام &شور)
 وزنه بــردار
: ٢ ســهميه(عل� هاشــم� و عل� 

داود#)
ســجاد  عســگر#،  ســهميه(بهمن   ٤ �اراتــه:   

گنج زاده، سارا بهمنيار و حميده عباسعل�)
 شمشيرباز
: ٤ سهميه(به نام &شور)

 ت�واندو: ٣ سهميه(آرمين هاد# پور، ميرهاشم 
حسين� و ناهيد &يان�)

 دووميدان�: ٢ سهميه(حسن تفتيان و احسان 
حداد#)

 بو�س: ٢ ســهميه(دانيال شــه بخش و شاهين 
موسو#)

 قا!قران�: ٢ سهميه (&ا�اp مردان به نام &شور 
و نازنين مال�� در روئينگ)

 دوچرخه سوار
: �6 سهميه(به نام &شور)
 تنيس رو
 ميز: �6 سهميه(نيما عالميان)

 واليبال: ١٢ سهميه(به نام &شور)
 بس�تبال: ١٢ سهميه(به نام &شور)

پایان رستم و سهراب در المپيک و شاید ورزش حرفه اى!
نگاهی به افتتاحيه جام ملت هاى اروپا

 جمعه شــب باالخــره رقابت ها# 
�ورو ٢٠٢٠ با �6 سال تاخير آغاز 
شد و ا�تاليا و تر&يه در د�دار افتتاحيه مقابل هم 
قــرار گرفتنــد &ه ا�ــن بــاز# درنها�ت بــا نتيجه 
٣-صفر به ســود ا�تاليا به اتمام رسيد. در ادامه 
نگاه� خواهيم داشت به شروع رقابت ها# جام 

ملت ها# اروپا.
 مراسم افتتاحيه با حضور تماشاگران

همانطــور &ه پيــش از ا�ن هم اعالم شــد قبل از 
ا�ن باز# مراســم� &وتاه برگزار شــد &ــه در آن 
چهره هــا# معروفــ� همچون فرانچســ�و توت� 
و آلســاندرو نســتا، ٢ اســطوره آتزور# شــر&ت 
داشــتند. در ا�ن مراســم ا�تاليا�� بــا آتش باز# 
و نورافشــان� و اجــرا# موســيق� زنــده توســط 
بوچل�، ��� از معروف تر�ن خوانندگان ا�تاليا، 
به تماشــاگران حاضر در ورزشــگاه &ــه به خاطر 
رعا�ــت مســائل بهداشــت� بــا فاصله نســبت به 
�د�گر رو# ســ�وها مســتقر بودند، خوشــامد �
گفت. ورزشــگاه رم &ــه ميزبان بــاز# افتتاحيه 
بــود بــا ظرفيــت ٧٢هــزار و ٦٩٨نفر بــه دليل 
رعا�ت پروت�ل ها# بهداشــت� ميزبان ٢٠هزار 
تماشــاگر بود. گفتن� اســت؛ هــواداران فوتبال 
در د�دارها# �ورو ٢٠٢٠ به ميزبان� ورزشــگاه 
رم عــالوه بــر داشــتن بليــت و &ارت شناســا�� 
با�د ��� از ٣ گواهينامه شامل وا&سيناسيون، 
داشــتن آنت� باد# &رونا �ا تســت منف� را ارائه 

&نند.
 ماشين �نترل� �ه همه را شيفته �رد

باز# افتتاحيه در حال� با برتر# ٣-صفر آتزور# 
همراه شد &ه اتفاق� جالب پيش از شروع آن رخ 
داد. زمان� &ه ٢ تيم در زمين منتظر سوت شروع 
باز# بودند، ��� از اسپانسرها# ا�ن مسابقات 
�عن� شر&ت خودروساز# فول�س واگن با �6 
خودرو# &نترل از راه دور توپ را به دن� ما&ليه، 
داور هلنــد# باز# در وســط زمين رســاند تا هم 
شــروع� خاص برا# ا�ن مســابقات رقم بخورد، 
هم تبليغ� برا# خودروها# خود &رده باشد. با 
ورود ا�ــن خودرو به زميــن باز��نان ٢ تيم هم به 
نوع� به وجد آمدند و هواداران هم در شب�ه ها# 
اجتماعــ� وا&نش هــا# جالبــ� بــه ا�ــن اتفاق 
نشان دادند &ه ا&ثرا شيفته ا�ن ماشين &نترل� 
شــده اند. در ادامه برخ� وا&نش ها# هواداران 

در شب�ه ها# اجتماع� را م� خوانيد.

 خواننده ا
 �ه در فوتبال �ور شد
خواننــده افتتاحيــه �ــورو، آندر�ــا بوچلــ� بود؛ 
خواننده نابينا# ا�تاليا��. شناخت خيل� ها از 
بوچل� در همين حد است اما چند ن�ته د�گر هم 
در موردش بدانيد. آندر�ا از بچگ� عاشق فوتبال 
بود و در باز# فوتبال هم در ســن ١٢ ســالگ� با 
اصابت توپ به چشــمش بينا�� خود را &امل از 
دست داد. بوچل� هوادار پرشــور ا�نتر است. او 
خودش را ر&ورددار گوش دادن باز# ها# ا�نتر 
از راد�و م� داند و مدع� است &ه از ١٩ سالگ� 
حت� گــزارش ��ــ� از باز# ها# ا�نتــر را هم از 

دست نداده است.

 شروع !ورو با گل به خود

و در دقيقــه ٥٣ د�دار افتتاحيــه، اولين گل ا�ن 
رقابت ها نيز به ثمر رسيد. در نيمه اول، باز��نان 
ا�تاليا موقعيت ها# خوب� برا# گلزن� داشتند 
امــا هيچ �ــ6 از آن ها بــه گل تبد�ل نشــد اما در 
ابتدا# نيمه دوم، ســرانجام قفــل دروازه تر&يه 
ش�ست. رو# حر&ت دوميني�وبرارو# از سمت 
راســت و ارســال تنــد و تيــز او بــه دهانــه دروازه 
تر&يه بود &ه دميرال دچار اشــتباه شد و دروازه 
خــود# را باز &ــرد. به ا�ن ترتيــب ا�ن مدافع &ه 
در رقابت ها# باشــگاه� بــرا# �وونتوس باز# 
م� &نــد، اوليــن گل افتتاحيه تار�خ �ــورو &ه به 
ش�ل گل به خود# به ثمر م� رسد را به نام خود 

ثبت &رد.
 ا!تاليا در قامت !7 مدع�

تيــم ملــ� ا�تاليــا شــروع� فوق العــاده در �ورو 

٢٠٢٠ داشــته و خود را ��ــ� از مدعيان جد# 
&ســب عنــوان قهرمانــ� نشــان داد. وقت� تيم 
ضعيL و ب� رمق جامپيــرو ونتورا حت� موفق به 
&ســب جواز صعود بــه جام جهانــ� ٢٠١٨ هم 
نشــد، &متر هــوادار ا�ن تيم تصور م� &ــرد تا ٣ 
ســال بعد ا�ن تيــم دوباره به ��ــ� از قدرت ها# 
فوتبال اروپا تبد�ل شــود. اما روبرتو مانچين� به 
ســرعت تر&يب تيم مل� ا�تاليا را متحول &رد و 
با اضافه &ردن باز��نان جوان به تر&يب اصل�، 
آن آتــزور# ضعيــL را به تيمــ� قدرتمند تبد�ل 
&رد. ا�تاليا شــروع� فوق العــاده در رقابت ها# 
�ــورو ٢٠٢٠ داشــته و بــا ت�يه بــر گل به خود# 
مر�ح دميرال و گل هــا# چيرو ا�موبيله و لورنزو 
ا�نســينيه با ٣ گل حر�L را مغلــوب &رد. چيرو 
ا�موبيله بــرا# اولين بار در ٣ باز# متوال� برا# 
ا�تاليا موفق به گلزن� شد. تيم مل� ا�تاليا اخيرا 
٩ &لين شيت متوال� داشته &ه ا�ن طوالن� تر�ن 
روند گل نخوردن آتزور# از زمان ١٠ &لين شيت 
پياپ� از ماه ها# نوامبــر ١٩٨٩ تا ژوئن ١٩٩٠ 
اســت. در ا�ــن ٩ مســابقه، ا�تاليــا ٢٨ بــار نيــز 
موفــق به بــاز &ــردن دروازه حر�فان خود شــده 
اســت. همچنين پيــروز# ٣-صفر ا�تاليــا برابر 
تر&يه مقتدرانه تر�ن پيــروز# در د�دار افتتاحيه 
جــام ملت ها# اروپــا لقب گرفــت. بد�ن ترتيب 
همانگونه &ه تصور م� شد، ا�تاليا ا�ن تورنمنت 
را با آمادگــ� فراوان آغاز &رد و به نظر م� رســد 
آن هــا ��ــ� از مدعيــان جــد# &ســب عنــوان 

قهرمان� بعد از نيم قرن باشند.

از بازگشت تماشاگران تا شروع مطمئن ایتاليا

اورسجی سرپرست فدراسيون 
جهانی کبدى شد

با اعالم فدراســيون جهانــ� &بد#، عباس 
اورسج�، رئيس فدراسيون &بد# ا�ران با 
را# ٥ قاره به عنوان  سرپرســت فدراسيون 
جهان� انتخاب شد. ا�ن نخستين بار است 
&ه مسئوليت �6 فدراسيون جهان� را �6 

ا�ران� بر عهده م� گيرد.

اعالم اسامی آزادکاران المپيکی
با اعــالم غالمرضا محمد#، ســرمرب� تيم 
مل� &شت� آزاد، رضا اطر#(٥٧)، مرتض� 
حســين خان�  مصطفــ�  قياســ�(٦٥)، 
(٧٤)، حسن �زدان�(٨٦)، محمدحسين 
محمد�ان (٩٧) و اميرحسين زارع (١٢٥) 
نما�ندگان &شــت� آزاد ا�ــران در المپي6 

تو&يو هستند. 

احسان حدادى به ایران برگشت
احســان حداد#، نا�ب قهرمــان المپي6 
لنــدن د�ــروز از آمر��ا به ا�ران برگشــت. 
بــرا# برگــزار# اردو# راهــ�  حــداد# 
&شــور آمر�ــ�ا شــده بــود &ــه بــه دليــل 
مصدوميــت از ناحيــه &مر مجبور شــد به 

ا�ران برگردد.

انگليس باارزش ترین تيم یورو 
طبق اطالعات� &ه سا�ت ترانسفرمار&ت ارائه &رد، تيم مل� انگليس معروف به سه شيرها &ه توسط 
گرت ســاوت گيت، هدا�ت م� شــود، گرانبهاتر�ن تيم حاضر در مسابقات اســت. باز��نان ا�ن تيم 
طبق تحليل و گمانه زن� ها# ســا�ت مذ&ور، ١٣٢٠ميليون �ورو ارزش دارند. دومين تيم باارزش 
مسابقات فرانسه، قهرمان جام جهان� ٢٠١٨ روسيه است. ا�ن تيم &ه توسط د�د�ه دشان هدا�ت 
م� شــود، ١٠٣٠ميليون �ورو ارزش دارد. آلمان ســومين تيم باارزش مسابقات است. ا�ن تيم &ه 

برا# آخر�ن بار توسط �واخيم لو &وچ م� شود، ارزش� معادل ٩٧٣ميليون �ورو خواهد داشت. 

سوئيس تيم اول از نظر طی کردن مسافت
تيم مل� فوتبال سوئيس در رقابت ها# �ورو ٢٠٢٠ بيشتر�ن بعد مسافت را ط� خواهد &رد. سوئيس� ها 
در مرحله گروه� جام ملت ها# اروپا مجبورند طوالن� تر�ن ســفرها را انجام دهند. از لحاظ ط� &ردن 
مســافت، ســوئيس تيم اول جام ملت ها# اروپا خواهد بود. طبق گزارش روزنامه بلي6، ا�ن تيم مجبور 

است از زور�خ تا با&و، از با&و تا رم و از رم تا با&و &ه تقر�با ١٠هزار &يلومتر م� شود، سفر&ند. 

کيلينی به رکورد بوفون و دل پيرو رسيد
جورجيو &يلين� مدافع باتجربه تيم مل� فوتبال ا�تاليا چهارمين حضور خود در رقابت ها# �ورو را 
تجربه م� &ند تا به ر&ورد بوفون و دل پيرو برسد. طبق اعالم شب�ه خبر# اوبتا، &يلين� چهارمين 
حضــور خــود در �ــورو را تجربه م� &ند تا با ر&ــورد بوفون و دل پيــرو برابر# &ند البتــه ا�ن باز��ن 

هيچ گاه موفق به قهرمان� در ا�ن رقابت بزرگ نشده است.
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مساوى یعنی خودکشی؛ فقط ببرید!
بررس� شانس صعود ا�ران در آستانه باز� سرنوشت ساز مقابل عراق

با توجه به شروع .ابوس وار تيم مل� ا�ران با مار* و�لموتس در انتخاب� جام جهان�، حاال شرا�ط 
 �بــرا� صعــود به دور بعد� ســخت تر شــده اســت. در واقع بــا نگاه� به شــرا�ط جــداول انتخاب
جام جهان� در قاره آسيا م� توان ا�ن طور گفت .ه ا�ران برا� صعود مح;وم به پيروز� خواهد بود . راه آسان برا� 
صعود برد و .ســب ٣ امتياز .امل باز� سرنوشت ساز در هفته پا�ان� است و را ه دوم و سخت تر قرار گرفتن در 
 �جمع ٥ تيم برتر دوم مسابقات است .ه ا�ن اتفاق با اما و اگرها�� همراه خواهد شد. با محاسبات و پيش بين� ها�
.ه در ا�ن پرونده انجام شده، تيم ها� ١٠ امتياز� به صورت ميليمتر� شانس صعود دارند. در پيش بين� ها� 
معمول، شــانس عمان، لبنان، چين، عربســتان و و�تنام و حت� اردن برا� بهتر�ن تيم دوم شدن از ازب;ستان، 

ا�ران، امارات و .و�ت بيشتر به نظر م� رسد. هر چند با�د د�د باز� ها و جداول به .دام سمت و سو م� روند. همه 
ا�ن حاالت با فرض مســاو� ا�ران و عراق در باز� آخر در نظر گرفته شــده و همان طور .ه م� بينيد اگر ا�ران به 
عراق ببازد و بحر�ن هم نتواند از نظر تفاضل به ا�ران برسد، شانس ا�ران با ٩ امتياز صفر است و در صورت ١٠ 
امتياز� شدن هم تيم  ها تفاضل� برابر �ا بيشتر دارند. با توجه به احتماالت در بهتر�ن حالت مم;ن، اگر لبنان 
 �مقابل .ره جنوب� ش;ســت بخورد و اردن هم در برابر استراليا به پيروز� نرسد (مساو� �ا ش;ست)، تيم مل
فارغ از هر نتيجه ا� در سا�ر باز� ها و با تساو� مقابل عراق صعود خواهد .رد. در هر صورت ا�ران اگر م� خواهد 

با خيال راحت صعود .ند، با�د عراق را در باز� آخر ببرد تا ا�ن اما و اگرها و حرف و حد�ث  ها پيش نيا�د.

A  گروه 
در ا�ــن گــروه ســور�ه صعــود خــود را قطعــ� �ــرده و بــه عنــوان 
صدرنشــين راه� مرحله بعد# خواهد شــد. رقيــب ما در صورت 
دوم شــدن، در ا�ن گروه چين است �ه باز# آخر ا�ن تيم با سور�ه 
صدرنشــين است و در صورت ش5ست خوردن هم به علت تفاضل 

گل بهتر باالتر از ا�ران قرار م� گيرد.

B  گروه 
در ا�ــن گــروه رقيــب ا�ــران تيم ملــ� اردن اســت. بــاز# آخــر اردن با 
استرالياســت. اردن تنهــا در صورتــ� باالتــر از ا�ران قــرار م� گيرد �ه 
اســتراليا را ش5ســت دهد �ه �ار# ســخت بــه نظر م� رســد. هرچند 
اســتراليا به عنوان تيم نخست گروهش به دور بعد صعود �رده و مم5ن 

است در باز# پا�ان� چندان جد# عمل ن5ند.

� باز� ها� هفته پا�ان
فيليپين ......................................................  مالد�و
.........................................................  سور�ه چين 

� باز� ها� هفته پا�ان
.........................................................  �و�ت تا�په 
......................................................  اردن استراليا 

1
2
3
4
5

تیم
سوریه
چین

فیلیپین
مالدیو
گوام

تفاضل
17
25
1

-13
-30

امتیاز
21
16
10
6
0

A  گروه
بازي

7
7
7
7
8

1
2
3
4
5

تیم
استرالیا
اردن
کویت
نپال
تایپه

تفاضل
25
11
11

-18
-29

امتیاز
21
14
11
6
0

B  گروه
بازي

7
7
7
8
7

C گروه 
باز# آخــر ا�ران با عراق اســت �ه در صورت پيروز# صدرنشــين 
م� شــود و در صــورت تســاو#، دارا# ١٠ امتيــاز و تفاضــل گل 
٥+ خواهد شد. در ا�ن صورت با�د منتظر نتا�ج د�گر گروه  ها ماند 
و بــا توجه به حذف نتا�ج �امبوج و �م شــدن تفاضل گل، شــانس 

ا�ران به عنوان تيم دوم بسيار �م شده است.

D گروه 
باز# ازبN ها با عربســتان برا# �ســب صدرنشين� است. در صورت� �ه 
ازب5ستان برنده شود، به صدر جدول صعود م� �ند و عربستان به عنوان 
تيم دوم با ١٣ امتياز باالتر از ا�ران قرار خواهد گرفت. در صورت مساو#، 
ازب5ســتان با ١٠ امتيــاز و تفاضــل گل ٦+ بهتــر از ا�ران اســت و فقط در 
صورت ش5ست خوردن ازب5ستان، ا�ن تيم پا�ين تر از ا�ران قرار م� گيرد.

� باز� ها� هفته پا�ان
..................................................  هنگ �نگ بحر�ن 
ا�ران ..........................................................  عراق

� باز� ها� هفته پا�ان
فلسطين .......................................................  �من
................................................  ازب5ستان عربستان 

1
2
3
4
5

تیم
عراق
ایران
بحرین

هنگ کنگ
کامبوج

تفاضل
11
29
7

-5
-42

امتیاز
17
15
12
5
1

C  گروه
بازي

7
7
7
7
8

1
2
3
4
5

تیم
عربستان
ازبکستان
فلسطین
سنگاپور
یمن

تفاضل
15
12
-3
-15
-9

امتیاز
17
15
7
7
5

D  گروه
بازي

7
7
7
8
7

E گروه 
عمــان در بــاز# پا�ان� با بنــگالدش د�دار م� �ند �ــه امتياز ا�ن 
باز# به علت قعرنشــين بودن حر�X، محاسبه نم� شود اما صعود 
شــاگردان بران5ــو قطعــ� اســت و باالتر از ا�ــران هســتند. به ا�ن 
ترتيــب عمان هم مانند چيــن ��5 از ســهميه ها# دوم در مرحله 

بعد# رقابت  ها خواهد بود.

F گروه 
در ا�ــن گــروه بــا احتســاب بــاز# بــا تيــم قعرنشــين ميانمــار، هــر ٢ 
تيم ١٠ امتياز# هستند و باز# هفته پا�ان� تيم دوم را مشخص م� �ند. 
در صورت� �ه قرقيزستان دوم شود، امتيازاتش مقابل ميانمار محسوب 
نم� شــود و باز هم صعود نخواهد �رد. در صورت� �ه تاجي5ســتان دوم 

شود، آن ها هم با ١٠ امتياز و تفاضل گل منف� صعود نخواهند �رد.

� باز� ها� هفته پا�ان
.....................................................  افغانستان هند 
بنگالدش .....................................................  عمان

� باز� ها� هفته پا�ان
................................................  ميانمار تاجي5ستان 
...................................................  قرقيزستان ژاپن 

1
2
3
4
5

تیم
قطر
عمان
هند

افغانستان
بنگالدش

تفاضل
17
7
-1
-10
-13

امتیاز
22
15
6
5
2

E  گروه
بازي

8
7
7
7
7

1
2
3
4
5

تیم
ژاپن

قرقیزستان
تاجیکستان
مغولستان
میانمار

تفاضل
40
11
-2

-24
-25

امتیاز
21
10
10
6
6

F  گروه
بازي

7
7
7
8
7

G گروه 
در ا�ــن گــروه رقابت بين و�تنــام و امارات خواهــد بود. باز# آخــر ا�ن دو 
تيم مقابل �5د�گر اســت و در صورت پيروز# امارات، ا�ن تيم صدرنشين 
م� شــود و و�تنام تيم دوم خواهــد بود �ه به ضرر ا�ران اســت. در صورت 
تساو# و دوم شدن امارات، ا�ن تيم هم با وجود تفاضل گل برابر با ا�ران، 
گل زده بيشتر# دارد. بنابرا�ن بهتر�ن نتيجه برا# ما باخت امارات است.

H گروه 
لبنــان در ا�ــن گروه رقيــب ما خواهد بــود. باز# آخر ا�ــن تيم با �ره 
جنوبــ� صدرنشــين اســت. در صورت� �ــه لبنــان در بــاز# پا�ان� 
مقابل �ره جنوب� مســاو# بگيرد، �ار ا�ران سخت م� شود و صعود 
به مرحله بعد با وجود تســاو# با عــراق، غيرمم5ن خواهد بود و با�د 
اميدوار باشيم �ه �ره جنوب� به عنوان تيم برنده از ميدان خارج شود.

� باز� ها� هفته پا�ان
........................................................  مالز# تا�لند 
.......................................................  و�تنام امارات 

� باز� ها� هفته پا�ان

...................................................  لبنان �ره جنوب� 

1
2
3
4
5

تیم
ویتنام
امارات
تایلند
مالزى

اندونزى

تفاضل
9
15
1

-3
-22

امتیاز
17
15
9
9
1

G  گروه
بازي

7
7
7
7
8

1
2
3
4
5

تیم
کره جنوبى
لبنان

ترکمنستان
سریالنکا

کره شمالى(انصراف)

تفاضل
20
4

-3
-21
-

امتیاز
13
10
9
0
-

H  گروه
بازي

5
5
6
6
-

جدول رده بندى تیم هاى دوم بدون احتساب امتیازات بازى با تیم پنجم

1

2

3

4

5

6

7

8

بازي

6

5

5

5

5

5

5

5

تفاضل

4

11

4

6

5

5

5

-3

امتیاز

12

10

10

9

9

9

8

4

تیم

عمان

چین

عمان

ازبکستان

امارات

ایران

اردن

قرقیزستان
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