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 اگر ما به فردی که شعارهای مردم پسندانه  •
مانند افراد قبلی می دهد رای بدهیم و بعد 
از انتخاب شدن به گفته هایش عمل نکرد، 

چگونه می توانیم رای خود را پس بگیریم؟
 یک نفر پیام داده بود: »آخرش از این هفت  •

نفر یکی انتخاب می شه!« شک نکنید جواد 
آقای خیابانی پیام داده!

 یکسره تبلیغ کردید تولید داخــل، تولید  •
داخل، حاال سری به بازار بزنید تا ببینید لوازم 
خانگی داخلی که خود را بی رقیب می بینند، 

دمار از روزگار مردم درآورده اند.
 متاسفم بــرای کسی که این قدر جایگاه  •

ریاست جمهوری را تنزل داده و با اهانت به 
سایر کاندیداها می خواهد محبوبیت کسب 
کند. آقای ... مردم آن مردم سال 84 نیستند 
با بگم بگم، بعضی ها را روی صندلی  که 
نشاندند. مطمئن باش با این رفتار کودکانه 
رای شما به پایین ترین حد سقوط خواهد 

کرد. هر چند شما از اول هم رای نداشتید.
به تازگی طالبی هایی وارد می شود که  •

فکر کنم از جنوب میاد. سفت و نرسیده و بی 
مزه است. خدا می دونه مشکلش چیه ! آیا 
کنترلی بر کار کشاورزان هست یا هرکس تا 
می تونه سم به میوه ها می زنه؟ میوه هم میوه 

های قدیم!
موقع ایست قلبی اریکسون، فنالندی ها و  •

هوادارانشون برای روحیه دادن به دانمارکی 
ــن جا  ــت ای ــون کـــردن اون وق هــا تشویق ش
بحرینی ها سرود ملی ما رو هو می کردن و 

می خندیدن!
زمستون بخاری روشن کنی شرکت گاز می  •

گه: مازاد بر مصرف داری. تابستون کولر روشن 
کنی شرکت آب می گه: مازاد بر مصرف داری. 
شب ها چراغ روشن کنی شرکت برق می گه: 
مازاد برمصرف داری و... همه این ها مصرفی 

هستن اگر مصرف نکنیم چه کار کنیم؟!
دوست عزیزی که فرمودید دولت بعد فقط  •

پلیس استخدام کنه چون سرقت زیاد شده، 
چرا صورت مسئله را پاک می کنید، باید کار 
ایجاد بشه، تورم کنترل بشه تا به طور خودکار 

سرقت کم بشه.
 از رانــنــدگــان اتــوبــوس خواهشمندیم با  •

ایــن همه  سرعت مطمئنه رانندگی کنند. 
سرعت و بوق های مکرر که باعث ترسیدن 

مردم می شه برای چیه؟ لطفا رعایت کنید.
 همه آقایان که می خــوان رئیس جمهور  •

بشن قبال پست داشتند. پس خودشان هم 
کــار نکردن و حــاال مشکالت را می انــدازن 
گردن دولت! آقایان! با هم مهربان باشید. اول 

باخودتون تعامل داشته باشید.
به رغم پیگیری های مکرر تاکنون شرکت  •

مخابرات استان اقدامی در خصوص مشکل 
آنتن دهی تلفن همراه در روستای ساقی 

نکرده. فقط قول خوب می دهند.
 به سهم خودم از آقای روحانی تشکر می کنم  •

و خسته نباشید می گم. با این که کار ندارم 
توهین!  اش  همه  نیستم  که  طلبکار  ولــی 

زشته! زبان تشکر داشته باشید!
 در بسیاری از کشورهای دنیا نامزدهای  •

انتخابات ریاست جمهوری فرصت زیادی 
برای انجام و تبلیغ برنامه های خود دارند 
ــران فقط ۲۰ روز نامزدها فرصت  امــا در ای
دارنــد. البته مشکل اینه که اگر از شش ماه 
قبل نامزدها احراز صالحیت شوند تا روز رای 
گیری تعدادی دچار عدم صالحیت می شوند!

ــده؟ ما بی خبریم یا واقعا  • کرونا تموم ش
ناکارآمدی مسئولین بسیار بیشتر شده؟ چند 
شبه دور میدون جانباز نمایشگاه و مراسم 

جشن برگزار می شه.
من یک سوپر مارکت دارم. آیا کسی نیست  •

جلوی افزایش هر روزه محصوالت مزرعه را 
بگیرد؟ از اول سال شش بار افزایش قیمت 

داشته!
این که نمی شه هر دوره کارهای دولت قبل  •

رو مسخره کنین باز چهار سال دیگه یکی میاد 
دولت شما رو مسخره می کنه.

ــاره اجــاره خانه ها باید گفت  هرچند  • درب
ــودم مستاجرم، صاحبخانه هــا هــم حق  خ
ــه یک  ــوان مــثــال مــنــزلــی ک ــن ــه ع ــد. ب ــ دارنـ
میلیارد و 5۰۰ تومان ارزش داره اجاره سه 

میلیونی توش گمه. باید فکر اساسی به حال 
مستاجرها کرد. یعنی باید مستاجرها را به 

طریقی خانه دار کرد.
یکی به زاکانی بگه اگه با پول خود کشورها  •

معامله کنی باز باید همان پول را به دالر تبدیل 
کنی. آخه دالره که قدرت داره نه یوان یا روبل 
یا منات درهم و دینار. یعنی واقعًا این رو نمی 

دونه؟ اگه نمی دونه که وای بر ما.
آقــایــان محترم تــا زمــانــی کــه برنامه های  •

ــادی تــوصــیــه شـــده تــوســط صــنــدوق  ــص ــت اق
بین المللی پول و بانک جهانی را اجرا کنید، 
همین آش و همین کاسه و همین اوضــاع 
اقتصادی و بلکه بدتر خواهد بود کما این که 
از زمان مرحوم رفسنجانی اجرای این برنامه 
های اقتصادی شروع شد و اختالف طبقاتی و 
مشکالت اقتصادی مردم هم رو به فزونی نهاد.

 مــا باید روز ۲8 خـــرداد همه بــا هــم پای  •
صندوق های رای برویم وحماسه ای دیگر 
ــدادن بــه کشور  ــون بــا رای نـ خلق کنیم چ
وآینده فردی خودمان واطرافیان مان لطمه 
می زنیم. کسانی که رای ندهند نباید راجع 
به امور جاری مملکت اظهار فضل و نظرکنند.

به  • بجنورد  شــهــری  مسئولین  ــاش  ک ای 
اجــازه  شهر  شـــورای  محترم  کاندیداهای 
با چسباندن  نمی دادند چهره شهرمان را 
عکس های خود در همه جا زشت کنند و کمتر 
به بیت المال آسیب می رساندند. حداقل 

جوابگوی کار خود باشند.
کجای کار می لنگد که در کشوری واحد،  •

بازنشسته کشوری و لشکری از مزایای قانون 
ایثارگران بــرخــوردار باشند اما بازنشسته 
ایثارگر تامین اجتماعی از هرگونه مزایای 
انقالبی،  مجلس  باشد؟  محروم  ایثارگری 
مگر بازنشستگان و مستمری بگیران ایثارگر 
تامین اجتماعی فرزندان همین نظام و انقالب 
نیستند؟ یا این ها از کره دیگر آمده اند و ساکن 
ایران شده اند؟! کجای این کار عدالت است؟ 

معنای تبعیض و بی عدالتی چیست؟
 خدایا از فکر و خیال من بکاه و به حساب  •

بانکی ام بیفزا!

 معرفی کابینه  نامزدها 
و رقابت پرشور

فقط چهار روز تا انتخابات باقی مانده است، 
کاندیداها وعده دادند و طرفدارانشان به دنبال 
اثبات این وعده ها هستند. آن چه غیرقابل انکار 
است، طرفداری احزاب و گروه ها از کاندیداهای 
مختلف است. البته باید اذعان کرد که انتخابات 
14۰۰ با فرایند متفاوتی مواجه شده است! خط 
کشی حزبی به هم ریخته و در این انتخابات گروه 
های مختلفی از نامزدها حمایت کردند. با این 
حال نخبگان توقع راستی آزمایی از برنامه دارند.
راستی آزمایی مهم ترین واکنشی است که مردم 

از نامزدها انتظار دارند. 
در بسیاری از کشورهای جهان یکی از روش های 
راستی آزمایی، معرفی افراد برای تصدی پست 
های کلیدی و اجرای برنامه های وعده داده شده 
انتخاباتی است. آن چه در مناظرات مشخص 
ــت کــه همه افـــراد بــرای مشکالت  ــن اس شــد ای

مختلف مردم برنامه دارند؛ اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و حتی سیاست خارجی اما 
مشخص نیست چه کسانی و با چه پشتیبانی 
قرار است این مشکالت را حل کنند. کدام گزینه 
قــرار اســت با چه تحصیالت، چه تخصص، چه 
پشتیبانی اجتماعی و نخبگانی و با چه کارنامه ای 
مجری برنامه های اعالمی باشد. کارنامه وزیران 
احتمالی هر نامزد می تواند بسیاری از شبهات و 
نگرانی ها را بر طرف سازد. گروه های مختلف چه 
در جریان اصولگرایی و چه حامیان دولت مایل 
اند بدانند چه کسی قرار است بر کرسی اقتصاد 
دولت تکیه بزند یا چه کسی سکاندار سیاست 
خارجی شود. چه کسی قرار است با فرهنگ و 
هنر ارتباط برقرار کند و چه کسی بر کرسی وزارت 
ارتباطات بنشیند. البته  شاید  برخی بگویند این 
توقع، کمی در فضای انتخاباتی ایران  قابل اجرا 
نباشد اما حداقل معرفی معاون اول  هر نامزد 
می تواند تا حدی فضای تحقق شعار های او را 

شفاف تر کند.
به افزایش  پیشنهادی  وزیـــران  معرفی   حتی 
مشارکت نیز کمک خواهد کــرد. از دولتی که 
برنامه دارد، بر برنامه خود و ماموریت محوری 
وزارت ها اصرار می ورزد حداقل انتظار این است 
که چه کسی یا کسانی در کنار او کابینه مهم دولت 
سیزدهم را برای چهار سال اداره خواهند کرد و 

برای آینده اجتماعی مردم موثر هستند. شاید 
بی راه نیست که وقتی کابینه روحانی معرفی 
شد، بسیاری تعجب کردند! او با ژست انتقادی 
از دولت های گذشته بر کرسی ریاست جمهوری 
دور یازدهم تکیه زد در حالی که وزیرانش همان 
ــراد حاضر در سه دهــه قــدرت کشور بودند.  اف
ــت سازندگی و اصــالحــات را  همان ها که دول
شکل دادند. در چنین شرایطی معرفی معاون 
اول و اعالم اسامی وزیران کلیدی کابینه که هر 
کدام حساس ترین مجریان سیاست های یک 
دولت خواهند بود و عمال فرماندهان میدانی 
برنامه های پیشنهادی نامزدها هستند می تواند 
در  راستی آزمایی شعارها و برنامه های آن نامزد 
تا حد زیادی قابل اتکا باشد چرا که آن نامزد با 
معرفی این افراد می تواند بخش قابل توجهی 
از شبهات و نگرانی گروه ها و اقشار مختلف را 
بر طرف سازد و از طرفی به افزایش مشارکت و 

مشارکت حداکثری کمک شایانی کند.
نامزدها باید بدانند راستی آزمایی در برنامه 
ها و اعالم گزینه های احتمالی کابینه در کنار 
مناظرات یکی از نقاط قابل اعتماد عمومی است 
که سال هاست مطالبه نخبگان را در پی دارد و 
حق مردم بوده است و می تواند به پرشورتر کردن 
رقابت های انتخاباتی کمک کند. به امید آن که 

این حق توسط همه نامزدها عملی شود.

جانشین نتانیاهو: بازگشت به برجام خطاست

نفتالی بنت در اولین سخنرانی خود در مجلس 
ــود و  ــن رژیـــم گــفــت: بــرجــام یــک تــوافــق بــد ب ای
نتانیاهو  جانشین  خطاست.  آن  به  بازگشت 
مدعی شد: خاورمیانه هنوز از توافق هسته ای 
سال ۲۰15 که پول زیادی را نصیب ایران کرد، 
بهبود نیافته که سخن از احیای برجام مطرح 
است اما بازگشت به برجام خطاست و بار دیگر 
ــران مشروعیت خواهد داد.نخست وزیر  ای به 
جدید رژیم صهیونیستی مدعی شد اسرائیل 
ــان مسئولیت او هرگز بــه ایـــران اجــازه  در زم

نخواهد داد به تسلیحات اتمی برسد و به دفاع 
از خود ادامه خواهد داد.نخست وزیر جدید رژیم 
صهیونیستی که انگار حمالت گسترده موشکی 
حماس و مقاومت به سرزمین های اشغالی در 
یک ماه گذشته را فراموش کرده است، خطاب 
بار  به نیروهای حماس گفت: در صورتی که 
دیگر دست به حمله به اسرائیل بزنند، با دیوار 
آهنین روبه رو خواهند شد. این در حالی است 
که این سامانه ضد موشکی در ماه گذشته بارها 
نتوانست از حمالت موشکی مقاومت جلوگیری 

کند. کنست رژیم صهیونیستی شامگاه یک شنبه 
ــم به  رای گیری دربـــاره کابینه جدید ایــن رژی
ریاست »نفتالی بنت« را آغاز کرد و بنت توانست 
جلسه  در  کند.  کسب  را  کنست  اعتماد  رای 
رای اعتماد، ۶۰ عضو کنست به کابینه جدید 
رژیــم صهیونیستی به ریاست بنت رای مثبت 
دادنــد و 5۹ نفر با آن مخالفت کردند. به این 
ترتیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم 
صهیونیستی پس از 1۲ سال متوالی، از قدرت 

کنار رفت.

بانک جهانی: اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران از رکود 
خارج شده است.

 به گزارش ایسنا، بانک جهانی گزارش بازبینی 
کشورهای  اقتصادی  وضعیت  از  خــود  شــده 
مختلف را به روز رسانی کرد که قسمت مربوط 
به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. 

ــزارش جدید ایــن نهاد پیش بینی شده  در گ
است طی امسال رشد اقتصادی ایران بیشتر 
از سال قبل خواهد بود. بانک جهانی با بیان 
این که در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲1، اقتصاد 
ایران برخالف انتظارات موفق شد رشد مثبت 
را تجربه کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش 

۲۰۲۰ خبر  نفتی و غیرنفتی کشور در سال 
ــاس نــرخ رشــد اقتصاد  ــت. بر ایــن اس داده اس
ایران در سال میالدی گذشته 1.7 درصد بوده 
که پیش بینی می شــود ایــن رقــم طی امسال  
۲ درصد و در سال آینده به ۲.۲ درصد  به 1/

افزایش یابد. 
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تحلیل روز

آن سوی اظهارات تحریک آمیز بن زاید 
دکتر سید رضی عمادی-عبدا... بن زاید آل 
نهیان، وزیر خارجه امارات به تازگی در اظهاراتی 
تحریک آمیز گفت ،صحبت درباره گروه هایی مانند 
القاعده و داعــش بــرای اکثر جوامع بین المللی 
آسان است. مایه تاسف است که برخی کشورها 
در درج نام جنبش هایی همچون حماس، حزب 
ا... یا اخوان المسلمین در لیست تروریسم تردید 
به خــرج می دهند. در یک ســال اخیر، سیاست 
خارجی امارات در جهت تقویت روابط با اسرائیل 
حرکت کرده است. اگرچه انتقادهای زیــادی به 
این رویکرد سیاست خارجی ابوظبی انجام شد، 
اما عبدا... بن زاید، ابراز امیدواری کرد که توافق 
عادی سازی روابــط امــارات با رژیم صهیونیستی 
راه را برای دیگر کشورهای عربی برای برقراری 
روابط با این رژیم هموار کند. به عبارت دیگر، دولت 
امارات حساب ویژه ای بر روابط با اسرائیل باز کرده 
است. موضوع دیگر این است که اظهارات عبدا... 
بن زاید بیانگر افراط در سیاست خارجی امارات 
است. اظهاراتی که وزیر خارجه امارات بیان کرد 
حتی توسط کشورهای غربی حامی اسرائیل نیز 
کمتر بیان می شود. نکته پایانی این که؛ وزیر خارجه 
امارات این اظهارنظر خود را در کنفرانس مجازی 
کمیته یهودیان آمریکا بیان کرد. جلب نظر یهودیان 
یکی از اهداف مهم حاکمان امارات است. پس از 
این اظهارنظر ضد گروه های مقاومت، امارات برای 
مدت دو سال به عضویت شورای امنیت سازمان 
ملل متحد در آمد. به نظر می رسد امارات بیش از هر 
زمان دیگری تحت نفوذ البی یهودی و صهیونیسم 

قرار گرفته است.

خبر متفاوت 

چهره روز

قاب بین الملل 

رئیس جمهور برزیل به دلیل موتورسواری بدون 
شد.متخصصان  جریمه  دالر   ۱۰۰ مــاســک 
بیماری های همه گیر در برزیل تاکید کرده اند که 
استفاده از ماسک باید تا زمانی که اکثریت جمعیت 

این کشور واکسینه نشده اند ،ادامه یابد.

همزمان با سخنرانی نفتالی بنت در جلسه رای 
اعتماد به کابینه ائتالفی اسرائیل، اعضای نزدیک 
به نتانیاهو فریاد »کالهبردار بی شرم دروغگو« 
را علیه وی سر دادنــد.رئــیــس کنست اسرائیل 
شماری از اعضای حزب صهیونیسم مذهبی را به 
دلیل تحریم و قطع سخنان بنت از نشست دیروز 
اخــراج کرد.»بنیامین نتانیاهو«  نیز در نشست 
پارلمان این رژیم برای رای اعتماد به کابینه جدید 

به ریاست »نفتالی بنت« تهدید 
کرد: دولت چپگرا را سریع تر از 
آن چه بسیاری تصور می کنند، 

سرنگون خواهیم کرد.

ــت"  در مقاله  ــس "واشــنــگــتــن پ
ای  نوشت كه عبدا... دوم شاه 
قدس  وضعیت  ــاره  ــ درب اردن 
و دیــگــر مــوضــوعــات مــربــوط به 
فلسطینی ها تسلیم فشارها نشد 
و این یکی از مهم ترین عواملی بود که مانع اجرای 
رویای بلند پروازانه ترامپ برای دستیابی به صلح 
بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها و عادی سازی روابط 

بین تل آویو و ریاض می شد.

پیشخوان بین الملل 

هفنه نامه تایم در گزارشی ،حمالت سایبری اخیر به 
نهاد های آمریکایی را مربوط به روسیه دانسته است.

نبی شریفی- »ایامی که تصمیمات جهانی 
ــروه کوچکی از کــشــورهــا دیکته  تــوســط گـ
می شد، مدت هاست که سپری شده است.« 
سخنگوی سفارت چین در لندن این گونه به 
تصمیم گیری های اخیر رهبران هفت کشور 
صنعتی موسوم به »G7« که در جنوب بریتانیا 
در نشستی سه روزه گرد هم آمده اند، واکنش 
نشان داد. به باور سران و رهبران کشورهای 
آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه 
و ژاپن، کشورهای صنعتی غرب باید از طریق 
سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی 
کشورهای دیگر اقدام به رقابت با چین کنند و 
مانع از افزایش نفوذ این کشور در جهان شوند. 
آمریکای تحت ریاست جو بایدن در حالی برای 
مهار قدرت رو به رشد و نفوذ بین المللی چین 
تالش می کند که به نظر می رسد بــرای این 
اقدامات دیر شده است. چین در دهه های اخیر 
و به خصوص در قرن 2۱ ، در حالی که آمریکا و 
متحدانش خود را درگیر جنگ های طوالنی 
مدت خاورمیانه و شمال آفریقا کــرده بودند 
آجرهای ساختمان قــدرت خود را می چید. 
از دوره »دنگ شیائوپینگ« تا اوایل دهه اخیر 
میالدی »مخفی کــردن توانایی و به انتظار 
نشستن« شاخصه بارز سیاست چینی ها در 
ارتباط با دیگر کشورهای جهان بود. هنری 
کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا، زمانی 
گفته بود »دیپلماسی پکن چنان غیرمستقیم 
و ماهرانه بود که ما در واشنگتن خیلی وقت ها 
اکنون،  نمی شدیم.«  موضوع  متوجه  اصــال 

چین مدعی شده است که »ما همواره بر این 
باور هستیم که کشورهای جهان، چه بزرگ 
ــوی یــا ضعیف، چــه فقیر یا  یــا کــوچــک، چــه ق
ثروتمند، با یکدیگر برابر هستند و مسائل و 
امور جهان می بایست از طریق تعامل و مشورت 
همه کشورهای جهان حل و فصل شود.« اما، 
رهبران گروه هفت که در »کورنوال« انگلیس 
شرکت کرده اند در صدد پاسخی منسجم به 
نفوذ رو به رشد چین هستند. به گــزارش بی 
بی سی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
تالش است تا دنیای بعد از همه گیری کووید 
را به عنوان کشمکش بین دموکراسی ها و 
حکومت های خودکامه ترسیم کند، اما به نظر 
می رسد که هنوز توافقی درباره شریک  یا رقیب 
بودن  یا تهدید امنیتی چین در بین کشورهای 
»گروه هفت« وجود ندارد. ظهور مجدد چین 
به عنوان یک قــدرت جهانی پیشرو در کنار 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ 
که به جنگ سرد پایان داد، یکی از مهم ترین 
وقایع ژئوپلیتیک اخیر است. رئیس جمهور 
آمریکا گفته خواستار آن است تا ابتکار عمل 
زیرساختی جدید جهانی این کشور جایگزینی 
با کیفیت باالتر برای برنامه چین باشد. کاخ 
سفید می گوید، جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا و دیگر رهبران گروه 7 امیدوارند، این 
طرح و ابتکار عمِل زیرساختیِ جدید جهانی 
که هزینه ای حدود ۴۰ تریلیون دالری خواهد 
داشت، جایگزینی با کیفیت باالتر برای طرح 
»راه ابریشم جدید« چین باشد. قرار است این 

طــرح تا ســال 2۰۳۵ محقق شــود امــا منابع 
مالی این طرح هنوز مشخص نشده است. یک 
مقام ارشــد دولــت آمریکا گفته اســت، هدف 
این طرح تنها مقابله یا رویارویی با چین نیست 
بلکه موضوع مهم این است که »ما تاکنون طرح 
جایگزین مثبتی را ارائــه نکرده ایم که نشان 
دهنده ارزش ها، استانداردها و شیوه تجارت ما 
باشد«. طرح »کمربند و جاده« چین، یک پروژه 
زیرساختی عظیم است که با هدف ساخت و 
احداث بنادر، خطوط انتقال لوله، خطوط ریلی 
و بزرگراه ها از کشورهای آسیایی تا اروپایی، 
برای نخستین بار در سال 2۰۱۳ از سوی شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری چین، مطرح شد. 
موسسات مالی خصوصی هزینه این طرح را 
حدود ۳.6 تریلیون دالر تخمین زده اند و برخی 
تحلیل گران این طرح را مسیری برای توسعه 
نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی چین در عرصه 
جهانی و در رقابت با ایاالت متحده می دانند. 
پیش از این، در مهرماه سال ۹8، »وانگ یی«، 
وزیر امور خارجه چین با انتقاد از حمایت آمریکا 
از یک جانبه گرایی اظهار کرده بود که »چند 
جانبه گرایی« نماینده آینده و یک جانبه گرایی 
ناپایدار است و ممکن نیست تاریخ به دوران کهن 
رواج »قانون جنگل« برگردد. او در دیدار »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هفتاد 
و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک گفته بود: »چند قطبی شدن روندی 
اجتناب ناپذیر است و هر کشوری در جهان حق 

پیشرفت دارد.« 

فرا خبر

مهار چین؛ اولویت اصلی بایدن 

دولت بایدن در رویکردش درباره چین نه فقط قصد 
تــداوم سیاست دولــت ترامپ را دارد بلکه در پی 
افزایش تنش ها با پکن و همراه ساختن متحدان 
و شرکای خود در این زمینه است.دونالد ترامپ 
در زمان ریاست جمهوری خود سعی کرد با به راه 
انداختن جنگ تجاری گسترده ای با چین مانع 
افزایش مستمر قدرت اقتصادی آن شود.بایدن 
مقابله و در عین حال رقابت با نفوذ روزافزون چین 
در جهان را یکی از اولویت های اصلی خــود در 
سیاست خارجی بیان کرده است.براین مسئله در 
چارچوب دیدگاه مطروحه در سند امنیتی اولیه 
دولت بایدن موسوم به »راهنمای موقت راهبرد 
امنیت ملی« تاکید شده اســت.در این سند که در 
واقع به منزله نقشه راه امنیتی و سیاست خارجی 
آمریکا در چهار سال آینده است، توجه خاصی به 
چالش های ادعایی از جانب  چین علیه آمریکا شده 
است. از جمله با اشاره به افزایش نفوذ چین درعرصه 
جهانی، ادعا شده که: »این کشور تنها رقیبی است 
که می تواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و 
فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام 
آزاد و باثبات بین المللی تجمیع کند«.به نظر می 
رسد نگرانی واقعی واشنگتن جدای از این لفاظی 
ــدرت اول اقتصادی  هــا، ظهور چین به عنوان ق
جهان تا چند سال آینده و نیز افزایش روزافــزون 
قدرت نظامی آن است که معادالت امنیتی کنونی 
و موقعیت سنتی آمریکا در شرق آسیا به عنوان 
قدرت نظامی تاثیر گذار را به چالش کشیده است. 
جان مرشایمر-John Mearsheimer -استاد 
روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو می گوید: اگر 
چین به رشد اقتصادی خود در دو دهه آینده ادامه 
دهد، عماًل به بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی 
آمریکا تبدیل خواهد شد.در برهه کنونی تنش ها 
بین آمریکا و چین طیف گسترده ای از موضوعات 
شامل مسائل اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیکی و 
استراتژیک را در بر می گیرد و با مداخله  جویی  های 
مکرر واشنگتن در امور داخلی چین به بهانه حقوق 
بشر به ویژه درباره هنگ  کنگ و سین کیانگ، تشدید 
حمایت از تایوان و  مداخله در اختالفات ارضی در 
دریــای چین جنوبی و دریــای شرقی چین شدت 
گرفته است.بدین ترتیب انتظار می رود در دوره 
زمامداری جو بایدن ، تنش های دوجانبه آمریکا و 

چین به حد بی سابقه ای تشدید شود. 

اتحاد غرب برای مهار اژدها 
7کشور صنعتی از طرح 40 تریلیون دالری برای مقابله با قدرت رو به رشد چین رونمایی کردند.پکن: دوران حکومت اقلیتی کوچک بر 

سرنوشت جهان سپری شده است 
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حمله موش های ناخن خوار و دکوراسیون 2 میلیون دالری!
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آب برای صنعتگر هست، برای کشاورز نه؟!

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن تعدادی از 
کشاورزان با نشان دادن برداشت آب توسط بخش صنعتی 
از چاه ها در اصفهان، به نبود آب برای کشاورزی اعتراض 
می کردند. در بخش دیگری از این ویدئو می بینیم که 
فردی ادعا می کند صنعتگران با ایجاد کانال در مسیر 
رودخانه در زمان هایی که آب در رودخانه جریان دارد، از 
حقابه کشاورزان هم بدون اجازه آب برمی دارند. کاربری 
نوشت: »این نکته رو نباید فراموش کنیم که آب در کشور 
ما به خاطر خشکسالی کمه و باید همه در مصرف اون نهایت 
دقت رو بکنیم و باید در سال های گذشته به فکر راه هایی 
برای کاهش آب در بخش های مختلف به خصوص کشاورزی 
می بودیم.« کاربر دیگری نوشت: »نمی شه گفت حاال که 
کشاورزا آب ندارن ،باید آب صنعتی ها رو قطع کرد ولی 

باید برای کشاورزها هم فکری کرد.«
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نحوه جدید سرقت از خودپرداز !

ویدئویی از نحوه سرقت دو سارق از یک خودپرداز در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های 
زیادی را به همراه داشت. در این ویدئو که گفته می 
شود مربوط به روسیه است، می بینیم که سارقان وارد 
فروشگاهی می شوند که دستگاه خودپرداز در آن قرار 
دارد و با پمپاژ گاز به داخل خودپرداز ، باعث انفجار آن می 
شوند و بعد از این که دستگاه از هم می پاشد، اسکناس 
ها را جمع می کنند. گفته شده آن ها 1/5 میلیون روبل را 
به سرقت برده اند. کاربری نوشت: »خب این روش رو 
تا حاال توی کشورمون ندیده بودیم که با بازنشرش توی 
فضای مجازی باید منتظر نمونه های وطنیش باشیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »به نظرم شرکت های امنیتی باید برای باال 
بردن ضریب امنیت از تجربه افرادی مثل همین سارق ها 

استفاده کنن.«
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هجوم موش ها به مو و ناخن استرالیایی ها!

»همه جا پر موش است، از بین بردن شان غیرممکن شده، 
شب ها وقتی خواب هستید مو و ناخن شما را می جوند.« 
این  جمالت برای شروع یک داستان وحشتناک نیست بلکه 
واقعیتی است که در استرالیا رخ داده. ویدئویی در فضای 
مجازی منتشر شد که در آن مردم در استرالیا از ازدیاد 
موش ها در همه جا اعتراض داشتند. کاربران زیادی به 
این ویدئوها واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »خب 
این نشون میده همه جای دنیا بدبختی های خودشون 
رو دارن و ما تنها نیستیم.« کاربر دیگری نوشت: »فکر 
می کردم ما در حال بدترین امتحان ها هستیم ولی نگو 
استرالیا وضعش بدتره من حتی فکرشم اذیتم می کنه.« 
کاربری هم نوشت: »حتی دیدن موش هم عذاب آور و 
ترسناکه چه برسه به این که صبح بیدار بشی و ببینی نصف 

موهای سرت و ناخونات رو موش ها خوردن!«
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رهاشدگی فاضالب انسانی در  منطقه مسکونی

یکی از فعاالن اجتماعی شهر آبادان با انتشار ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی بازخوردهای زیادی گرفت. در شرح 
این ویدئو نوشته شده است: »فاضالب انسانی در منطقه 
مسکونی ایستگاه 1۲ در هر زمین و کوچه و پس کوچه ای 
جاری شده و عالوه بر به خطر افتادن سالمت شهروندان، 
این نگرانی وجود دارد که با آب های مصرفی شهروندان 
هم ترکیب شده باشد.« کاربران به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »من موندم چطور مسئوالن 
خواب شون می بره در حالی که خیلی از هموطن های ما در 
این وضع دارن زندگی می کنن.« کاربر دیگری نوشت: 
»اگه به جای ترفیع استاندار خوزستان چهار تا مسئول 
توی این استان به خاطر کم کاری محاکمه می شدن، شاهد 
این صحنه ها توی آبادان و اهواز نبودیم.« کاربری هم 
نوشت: »مسئوالن بهداشت زودتر رسیدگی کنن تا مردم 

به بیماری مبتال نشدن.« 
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نجات باورنکردنی غواصی  از دهان نهنگ!

خبر نجات غواصی که توسط نهنگ بلعیده شده بود و با 
خوش شانسی از مرگ نجات یافت، با حیرت بسیاری همراه 
بود. »مایکل پکارد«، غواص و شکارچی خرچنگ خودش 
درباره این اتفاق گفته: »در عمق حدود 14 متری آب های 
کیپ کاد بودم که ناگهان یک برجستگی بزرگ را احساس 
کردم و همه چیز برایم تاریک شد و فهمیدم در دهان یک 
نهنگ هستم و این حیوان تالش می کند تا مرا قورت دهد. 
همان لحظات بود که به فکر همسر و فرزندانم افتادم و 
سعی کردم نجات پیدا کنم.« پکارد تخمین می زند حدود 
۳۰ ثانیه در دهان نهنگ بوده و نفس می کشیده که نهنگ 
روی آب می آید و او را از دهانش به بیرون پرتاب می کند 
و خدمه قایقی او را نجات می دهند. کاربری نوشت: »کسی 
که خدا محافظ و نگهدار اوست، توسط هیچ کس یا چیزی 
کشته نمی شود. این غواص مثال زنده این گفته هاست.«
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دکوراسیون 2 میلیون دالری

یک رستوران محلی به دلیل ایده دکوراسیون عجیبش 
شهرت زیادی یافته است. این رستوران که در ایالت 
فلوریدای آمریکا قرار دارد، به دلیل دکوراسیون خاص 
خود به شهرت رسیده، دکوراسیون منحصر به فرد این 
رستوران از دالر درست شده است و همان طور که در 
تصویر می بینید از سقف آن دالر آویــزان است. طبق 
جدیدترین آمار، اکنون نزدیک به دو میلیون دالر  از سقف 
این رستوران آویزان شده است. تاکنون سارقان بسیاری 
تالش کردند که پول های این رستوران را به سرقت 
ببرند، اما موفق نشدند یا اگر موفق شدند نتوانستند 
این پول ها را خرج کنند. چون این دالر ها امضای صاحبان 
رستوران را دارد و همین موضوع باعث شده صاحبان 
مغازه ها و فروشگاه های شهر از گرفتن این دالر ها از سارق 

خودداری و آن ها را به پلیس معرفی کنند. 

انسان های قابل هک	 
هــک کـــردن مغز در واقـــع به 
فعالیتی اطالق می شود که در 
را  مــغــزی  سیگنال های  آن 
می توان کنترل کرد تا ضمن 
دســتــکــاری آن هــا بــه بهبود 
وضعیت سالمت افراد کمک 
کرد. در سال 2016 شرکت BrainCo از فناوری نوآورانه و 
جدیدی رونمایی کرد که گرچه ساختار بزرگ و پیچیده ای ندارد 
اما توسط آن انسان قادر است به دستکاری هدفمند سیگنال های 
مغزی بپردازد و این یعنی گامی موفق برای تحقق فناوری ترسناک 
»هک مغز انسان.«شاید ترسناک ترین وسایل قابل هک ابزار  پیوند 
پزشکی مانند دستگاه های تنظیم ضربان قلب باشند که از 
سیگنال های بی سیم استفاده می کنند.  هنگامی که ایمپلنت یا 
پروتز شما توسط افراد خوب به روز شود، بسیار عالی خواهد بود، 
اما به این معنی است که سخت افزارهای انسانی را می توان برای 
انجام قتل  آن هم به صورت ناشناس و از راه دور هک کرد ، همان 
طور که هک پروتزهای بدن را در بسیاری از سریال ها و فیلم های 
هالیوودی از جمله سریال »بلک لیست« که برای اخاذی اتفاق می 

افتد، می توان دید.

حشرات الکترونیکی	 
دانشمندان  که  سال هاست 
ــردن  ــرواز ک ــ شــیــوه و مـــدل پ
پرندگان  و حشرات را بررسی 
می کنند تا با استفاده از آن 
پهپادها و سیستم های پروازی 
بهتری را طراحی کنند. اما در 
عین حال دانشمندان در پی آن بوده اند که راهی برای کنترل پرواز 
حشرات پیدا کنند. تصور کنید که بتوان هنگام پرواز یک حشره، با 
فرمانی جهت پروازش را تغییر داد! این جانوران الکترونیکی به 
کمک میکروفن و دوربین هایشان می توانند شما را ردگیری و حتی 
نمونه هایی از DNA شما را استخراج کنند. شاید روزی از این 
فناوری ها برای کمک به بیماران هم استفاده شود اما همیشه باید 
این موضوع را در نظر گرفت که ممکن است عده ای از این فناوری 

ها سوء استفاده کنند و آینده انسان ها را به خطر بیندازند.

پاک کردن حافظه	 
حتما فیلم موفق مردان سیاه 
پوش را دیده اید که بعد از دیدن 
ــودات فــضــایــی بــا یک  ــوجـ مـ
از  بخشی  کــوچــک  دستگاه 
حافظه افــراد را در یک لحظه 
پـــاک مـــی کـــردنـــد. یــکــی از 
ملزومات اصلی ایجاد تغییر در خاطرات انسان، استفاده از 
داروهایی است که بنابر اطالعات ارائه شده هم اکنون نیز در بازار 
پیدا می شوند. شاید در سال های گذشته امکان حذف و تغییر 
ــده تنها مــحــدود به  ــن انسان ها ثبت ش تجربیاتی کــه در ذه
داستان های علمی تخیلی بود، اما به تازگی با پیشرفت های صورت 
گرفته در حوزه  فناوری های مرتبط با اسکن سیستم اعصاب، 
محققان هر چه بیشتر به امکان 
و  نزدیک  انسان  حافظه   تغییر 
نزدیک تر شده اند. این فناوری 
ترسناک به ماشین های عظیم 

احتیاجی ندارد، بلکه به وسیله ترکیبی شیمیایی انجام می شود 
که پروتئین های خاصی را در بدن هدف می گیرد و باعث شکستن 
پیوندهایی می شود که ما را قادر به یادآوری موارد خاص می کند. 
دانشمندان در ابتدا اعتقاد داشتند که خاطرات در ذهن انسان در 
یک ساختار و مکان ثبت می شوند. برای مثال تصور غالب حکایت 
از وجود یک مرکز بایگانی مبتنی بر سیستم اعصاب در ذهن انسان 
داشت، حال آن که مطالعات اخیر دانشمندان نشان داد هر یک از 
خاطرات ذهنی ما در ارتباطات موجود در مغز ثبت می شوند. حتی 
فکر کردن به این که دیگر خاطرات گذشته را به یاد نیاوریم هم 

خودش نوعی خطر به حساب می آید.

دیپ فیک	 
یکی دیگر از فناوری هایی که از 
ابتدا باعث ترس بسیاری شده 
اســت ،فــنــاوری جعل عمیق 
است. »deepfake«  یا »جعل 
عمیق« به ویدئوهایی اطالق 
می شود که در آن ها با بهره از 
نرم افزارهای هوش مصنوعی  و ترکیب و تغییر مجموعه ای از فیلم 
ها و عکس های یک شخص خاص ، حرکات و گفتاری را برای آن 
فرد تولید می کنند که در اصل وجود خارجی ندارد و آن فرد در 
دنیای واقعی آن حرکات یا گفتار را انجام نداده است. کارکرد 
»جعل عمیق« در ویدئو یا فیلم را می توان همچون کارکرد فتوشاپ 
روی عکس ها تشریح کرد. اگرچه اغلب این موارد می توانند به 
عنوان شوخی مورد استفاده قرار گیرند، اما سوء استفاده کسانی 
که قصد فریب دیگران، به ویژه در حوزه های سیاسی یا اقتصادی 
را دارند، این فناوری را به شدت چالش زا و نگران کننده کرده 
است. قبال تشخیص این که آیا یک ویدئو با بهره از فناوری »جعل 
عمیق« ساخته شده است یا خیر آسان تر بود، زیرا چهره ها همیشه 
کاماًل مناسب و موجه به نظر نمی رسید، اما با تکامل فناوری، 

تشخیص آن ها به شدت دشوار شده است.

سرباز الکترونیکی	 
تاریخچه تقویت قوای بدنی 
جــنــگــجــویــان و ســـربـــازان، 
قدمتی هم سنگ با تاریخچه 
جنگ روی کره خاکی دارد. 
حضور قهرمانان  رویین تن در 
گــوشــه گــوشــه اساطیر ملل 
مختلف، از اسفندیار در شاهنامه حکیم توس گرفته تا آشیل، 
جنگجوی رویین تن در حماسه هومر و زیگفرید در اسطوره های 
اسکاندیناوی، همه گواهی هستند بر این حقیقت که بشر از 
ابتدای تاریخ، همیشه در جست وجوی راهی بوده تا به مدد آن از 
محدودیت های کالبد مادی اش عبور کند و به قدرتی فرا انسانی 
دست یابد. فناوری، این رویای باستانی را هم به حقیقت مبدل 
کرده و بسیاری از کشورها به دنبال جایگزین کردن روبات ها با 
ــات سرباز جدید به راحتی می تواند  ســربــازان هستند. روب
جایگزین تکاوران و جنگجوهای تعلیم یافته ارتش شود. این 
روبات ها توانایی تشخیص چهره های انسانی را از غیر انسانی 
دارند، به راحتی می توانند در جنگ ها شرکت کنند و با دشمن 
بجنگند. این روبــات ها حتی در صورتی که مورد ضربه قرار 
بگیرند باز هم هدف گیری دقیقی دارند. البته در این زمینه  نباید 
اشتباه هوش مصنوعی و هک آن ها را نادیده گرفت و باید این 
احتمال را در نظر گرفت که سرباز خودی تبدیل به دشمن شود.

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

محقق ها 
میگن می شه 

با دوز پایین 
»گاز خنده« 

برای دو هفته 
افسردگی رو 

کم کرد، به 
نظرم با این 

تورم بهتره توی 
کل کشورمون 

از این گازها 
بزنن!

ژاپنی ها 
سینک دست 

شویی رو 
متصل می 

کنن به توالت 
فرنگی تا 

برای سیفون 
کشیدن از 

آبی استفاده 
بشه که قبال 

استفاده 
شده!

یکی از 
امکانات جالب 
متروهای کره 

جنوبی این 
نمایشگرهاست 
که نشون میده 

کدوم کابین 
مترو خلوت 

تره تا سوار اون 
بشید.

درمان افسردگی با »گاز خنده«

امکانات جالب مترویی

یه پژوهشگر یه 
تصویر از ظرف 
آزمایشگاهی 

خودش منتشر 
کرده و نوشته: 

یک سال پیش یه 
تیکه از کمپوت 
زردآلو رو داخل 
ظرف آزمایشگاه 

جا گذاشتم و 
نتیجه این  شده!

یه برند مد 
فرانسوی از 
این کفش 

ها رونمایی 
کرده و گفته 

به دلیل 
خاص بودن 

این مدل 
هنوز قیمتی 

براشون 
مشخص 
نکردیم!

صنعت مد در قهقرا

کپک هنری

صرفه جویی به سبک ژاپن

با گذر زمان و پیشرفت فناوری، فیلم های تخیلی مانند »مردان سیاه پوش« رنگ واقعیت به خود گرفته اند 

می توان به تراشه هایی که در مغز کاشته می شود و احتمال هک مغز را افزایش  می دهد، اشاره کرد

5 فناوری ترسناک

ناصری- هر فناوری جدید در کنار نکات مثبت خود ،نکات منفی  را هم به همراه دارد اما برخی از این فناوری ها عواقب و عوارض جانبی 
خطرناکی می توانند داشته باشند. ممکن است این عوارض اکنون  ناراحت کننده باشند اما در 

آینده بسیار خطرناک شوند و در برخی موارد حتی کشنده باشند. فناوری های پیشرفته 
هر روز بیش از پیش، از داستان های تخیلی بیرون می آیند و در زندگی روزمره ما 

جا می گیرند. ما امروز می توانیم به کمک فناوری ها کارهایی را 
انجام دهیم که نسل پیش از ما تنها رویای آن را می دیدند. نکته 

تاسف برانگیز برای ما این است که نه تنها رویای نسل گذشته که حتی کابوس 
های آن ها هم برای ما به واقعیت پیوسته است. به طور مثال روز گذشته خبری به نقل 

از ایالن ماسک مدیرعامل شرکت نوالینک منتشر شد مبنی بر این که با کاشت چیپ 
های نورالینک داخل مغز تا 10 سال آینده دیگر نیازی به یادگیری زبان های خارجی 

نخواهید داشت و هر زبانی را بالفاصله صحبت خواهید کرد! گفته می شود این تراشه ها 
که در مغز افراد کاشته می شوند، به صورت آنی گفتار را ترجمه  و به زبان مورد مکالمه فرد در 

ذهن او پخش می کنند. به هرحال در ادامه به تعدادی از این فناوری ها که می تواند در آینده 
خطراتی را برای بشر به همراه داشته باشد، اشاره کرده ایم.
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با توجه به منطق شکل ها، کدام یک با بقیه فرق 
دارد و باید جدا شود؟

5اجتماعی

گزیده یک توئیت

رئیس سازمان نظام روان شناسی کشور در گفت  وگو با خراسان:

50 درصد مراکز مشاوره بهزیستی هم پروانه نظام روان شناسی ندارند

اما نکته جالب تر این که تعلل 18ساله در ایجاد این هم افزایی، منجر به این 
شده است که عالوه بر 2هزار مرکز غیرمجاز، حتی بخش قابل توجهی از 
مراکز دارای مجوز بهزیستی هم فعال از درجه اعتبار ساقط باشند!دکتر 
»محمد حاتمی« رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در 
گفت وگو با خراسان می گوید: خوشبختانه از آذرماه سال گذشته و با ابالغ 
سازمان بهزیستی کشور، همکاری خوبی صورت گرفته تا طبق قانون همه 
افراد ارائه کننده خدمت در مراکز مشاوره اجتماعی و اورژانس اجتماعی 
بهزیستی پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام روان شناسی دریافت کنند. 
حاتمی می افزاید: برخورد با مراکز مشاوره غیرقانونی برعهده نهادهای 
متولی است اما  طبق اطالعات موجود، از حدود 3000 مرکز مشاوره 
دارای مجوز بهزیستی هم بیش از 50 درصدشان پروانه تخصصی نظام 

روان شناسی را ندارند. از حاتمی دربــاره چگونگی 
فعالیت این مراکز طی 18 سال گذشته هم می پرسم 

و او می گوید: افرادی که در این مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره بوده اند 
و مدرک روان شناسی داشته اند، می توانند با مراجعه به سازمان، پروانه 
فردی خود را دریافت کنند اما اگر هم طی این سال ها افرادی بدون مدرک 
تحصیلی  مرتبط، مشغول به ارائه مشاوره بوده اند، تخلف بوده و دیگر اجازه 
این کار را نخواهند داشت. حاتمی درباره برخی مراکز تخصصی دارای 
مجوز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هم می گوید: توافق صورت گرفته 
مربوط به مراکز مشاوره اجتماعی زیرنظر بهزیستی است که باید سامان دهی 
شود اما طبق قانون، ما اجازه صدور مجوز برای مراکز تخصصی روان شناسی 

را داریم و حمایت و نظارت در این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت.

رسانه های جهان 

 :24 فـــــرانـــــس 
بهداشتی  مقامات 
فرانسه اعالم کردند 
ــروز اولین دوز  تا دی
واکــســن کــوویــد19 
31 میلیون نفر تزریق  ــدود  را به ح
کــرده انــد.اکــنــون 2110 نــفــر در 
بخش مراقبت های ویژه کرونایی در 
بیمارستان های این کشور بستری اند. 
فرانسه 65 میلیون نفر جمعیت دارد.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:  
انگلیسی  ــه  ــری ــش ن
ــت روز  ــس ــی ــوم ــون اک
شنبه گزارش داد که 
تعداد جان باختگان 
 کــوویــد19 در هند می تواند بیش از 
دو میلیون نفر باشد. ایــن در حالی 
است که طبق داده های رسمی دولت 
هند، تلفات کرونا در این کشور فقط 
370407 نفر است. وزارت بهداشت 
فدرال هند ادعای مطرح شده توسط 
اکونومیست را رد کــرد؛ اگرچه پیش 
از این نیز خیلی از کارشناسان، تعداد 
واقعی قربانیان کرونا در هند را بیش از 

آمار دولت هند دانسته اند.

دوشنبه 24 خرداد  1400
3 ذی القعده   1442.شماره 20683

جوالن 2هزار مرکز مشاوره بدون مجوز!
 18 سال از تاسیس سازمان نظام روان شناسی می گذرد اما 2هزار مرکز مشاوره غیرمجاز فعال اند 

و 1500 مرکز بهزیستی هم پروانه نظام روان شناسی ندارندکه حاال توافقی برای سامان دهی این مراکز حاصل شده است 
در گفت وگو با رئیس سازمان نظام روان شناسی و مدیر کل امور روان شناختی بهزیستی، این موضوع را واکاوی کرده ایم

مصطفی عبدالهی – »دوهــزار مرکز مشاوره 
بدون مجوز بهزیستی و خارج از نظارت سازمان 
ــت!« این  نظام روان شناسی در کشور دایــر اس
آمار را سازمان بهزیستی اعالم می کند و هشدار 
می دهد که در صورت کوتاهی این مراکز برای 
دریافت مجوز از سازمان بهزیستی و سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره، از ابزارهای نظارتی برای 

برخورد با آن ها استفاده  می شود.

ماجرا از چه قرار است؟       
دوســال قبل بود که فعالیت مراکز مشاوره زیر 
ــرار گرفت و خــروجــی آن، مشاهده  ذره بــیــن ق
برخی کاستی ها و نقص ها در این حوزه بود؛ از 
جمله این که برخی نهادها و دستگاه های دولتی 
به صالحدید خود اقــدام به راه انـــدازی مراکز و 
واحــدهــای مشاوره می کرده اند، در حالی که 
مسئولیت صدور این مجوزها برعهده سازمان 
بهزیستی کشور است. نقص دیگر، پروانه فعالیت 
مشاوران این مراکز بود که باید توسط سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره ارزیابی و صادر می شد 
اما اجرایی نشده بود. نقصی که حاال پس از 18 
سال از زمان تاسیس سازمان نظام روان شناسی، 

توافقی برای رفع آن حاصل شده است.

تعریف یک فرایند پس از 18 سال        
»بــهــزاد وحیدنیا« مدیرکل 
مشاوره و امور روان شناختی 
سازمان بهزیستی کشور در 
گفت وگو با خراسان درباره 
چرایی ایــن تعلل 18 ساله 

می گوید: تاکنون سازمان بهزیستی طبق مقررات 
موجود، مجوز مراکز مشاوره را صادر می کرد اما 
دربــاره پروانه فعالیت افــرادی که در این مراکز 
ــه می کنند، توافق اولــیــه ای وجود  خدمت ارائ
نداشت و فرایند الزم بین دولت و سازمان نظام 

روان شناسی تعریف نشده بود.
وی می افزاید: اما خوشبختانه حاال این توافق 
حاصل شــده که سازمان نظام روان شناسی و 

مشاوره، ظرفیت های خود را توسعه 
داده و بتواند همه نیازهای 
حوزه روان شناسی کشور 

دهد،  پاسخ  را 
بــه گــونــه ای که 
سیاست گذاری 

و بــرنــامــه ریــزی 
ــار  ــم دچ دولـــت ه

وقفه نــشــود. یعنی 
ــان  ــازم مــثــال اگـــر س

بهزیستی به این نتیجه 
ــد کـــه بـــا تــوجــه  بـــرسـ

به نیاز کشور، الزم است امسال 500 یا هزار 
مرکز مشاوره جدید ایجاد کنیم، سازمان نظام 
روان شناسی هم باید بتواند حداقل 15 هزار نفر 
را برای این کار ارزیابی و پروانه فردی آن ها را در 
استان های مختلف کشور صادر کند تا برنامه 

دولت به تعویق نیفتد.

باید برای مشاوره، معیار داشته باشیم       
وحیدنیا دربــاره اهمیت این موضوع می گوید: 
توافق ایجادشده هرگز به معنای ایجاد محدودیت 

ــات مـــشـــاوره و  ــدم ــوزه خ ــ در ح
روان شناسی نخواهد 
بستری  بلکه  ــود،  بـ
ــم  ــراه ف را 
ــد  ــن ــی ک م
در  کــــــــه 
ایـــن حـــوزه 
ــار  ــی ــع یــــک م
ــدارد  ــان ــت و اس
باشیم،  ــه  ــت داش
همان طور که برای 
راه اندازی کلینیک 
درمانی و فعالیت افــراد حاضر در آن باید مجوز 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی وجود 
داشته باشد، در یک مرکز مشاوره هم باید عالوه 
بر مجوز از بهزیستی، افراد دارای پروانه سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره ارائه خدمت کنند. 
او تصریح می کند: طبق ضوابط تعیین شده، 
برای ارائه خدمات مشاوره فردی در یک دفتر، 
مجوز سازمان نظام روان شناسی کفایت می کند 
اما اگر نفر دومــی به این دفتر کار اضافه شود، 
باید مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی هم 

اخذ شود.این که تاخیر 18 ساله در حصول این 
توافق، چه آسیب هایی در سال های اخیر داشته، 
سوالی است که وحیدنیا در پاسخ به آن می گوید: 
مشکالت این حوزه کم نبوده است و امیدواریم 
با سامان دهی مراکز پایان یابد؛ البته آمــاری از 
مراکز غیرمجاز نداریم اما در کنار 3200 مجوزی 
که توسط سازمان بهزیستی بــرای ایــن مراکز 
صادر شده، 2 هزار مرکز هم توسط دیگر نهادها و 
دستگاه های اجرایی ایجاد شده است که زیرنظر 
بهزیستی نیست و طبق قانون باید سامان دهی 

شود.

مهلت 6 ماهه       
در توافق ســازمــان بهزیستی و ســازمــان نظام 
روان شناسی که اواخر سال گذشته حاصل شده، 
برای سامان دهی این مراکز غیرمجاز 6 ماه زمان 
تعیین شده است؛ فرصتی که چیزی تا اتمام آن 
نمانده و وحیدنیا درباره آن می گوید: ترجیح ما این 
است که این کار به شکل تعاملی و با سیاست های 
تشویقی و ترغیبی انجام شود اما در صورت عدم 
همراهی متولیان این مراکز، ابزارهای نظارتی 

الزم هم وجود دارد.

 سخنگوی وزارت بهداشت 
در گفت وگو با خراسان:

 فعال برنامه ای برای تزریق برکت
 به عنوان دوز دوم واکسن های دیگر 

نداریم

عبدالهی- سخنگوی وزارت بهداشت تاکید 
ــان و  کــرد: فعال برنامه وزارت بهداشت، درم
آمــوزش پزشکی این نیست که برای دوز دوم 
از واکسن برکت استفاده  واکسن سینوفارم 
شود. دکتر سیما سادات الری در گفت وگو با 
خراسان دربــاره حرف و حدیث ها از تاخیر در 
ــای دوم واکسن کرونا گفت:  در  تزریق دوزه
دوز  میلیون   3 ــود  ب قــرار  گذشته  هفته های 
واکسن به دست ما برسد که این اتفاق نیفتاد، 
امــا امیدواریم در هفته جــاری بخشی از این 
میزان به دست ما برسد. برای دوز دوم واکسن 
سینوفارم از همین واکسن استفاده می شود و 
برنامه ای برای تزریق واکسن دیگری به جای 
آن فعال نداریم. الری همچنین درباره فاصله 
میان دو تــزریــق  افـــزود: در زمینه فاصله دو 
دوز واکسن کرونا نیز برای واکسن سینوفارم 
8 هفته، برای  ایــن فاصله زمانی می تواند تا 
واکسن آسترازنکا تا 12 هفته و برای واکسن 

اسپوتنیک وی نیز می تواند تا 12 هفته باشد. 
وی بیان کــرد: امیدواریم در هفته های پیش 
رو، محموله های مناسبی از واکسن کرونا به 
دست ما برسد تا فرایند واکسیناسیون با قدرت 
و سرعت پیش بــرود. همچنین در صورتی که 
مجوزهای الزم از طرف کمیته های علمی و ناظر 
به واکسن های ایرانی داده شود، واکسن ایرانی 
کرونا نیز وارد فرایند واکسیناسیون خواهد شد، 
البته تاکنون مجوز مصرف اضــطــراری برای 

واکسن های ایرانی صادر نشده است.



سینما و تلویزیون ۶

سینمای جهان

دوشنبه 24  خرداد   1400
۳ ذی القعده 1442.شماره  20۶8۳

هفته  جمعه  از  نجفی  احــمــد 
جاری بازپخش سریال »کارآگاه 
آی فیلم  شبکه  از  را  ــوی«  ــل ع
روی آنتن خواهد داشــت. این 
مجموعه خاطره انگیز هر روز 
ساعت 16 پخش خواهد شد. »کارآگاه علوی« 

محصول سال 75 است.

مــرتــضــی امـــیـــری اســفــنــدقــه 
شـــاعـــر، ســـری ســـوم بــرنــامــه 
»الــف« را اجــرا می کند. هدف 
ایــن برنامه پاسداشت زبــان و 
ادبیات فارسی اســت. »الــف« 

به کارگردانی حامد علی اکبری، اکنون در حال 
ضبط است و احتماال اوایل تیر پخش می شود.

روز  از  ــا  ــ آری معتمد  فــاطــمــه 
»سبالو«  مستند  با  چهارشنبه 
اثر محسن نساوند به سینمای 
آنالین می آید. او تهیه کنندگی 
ایــن مستند را برعهده داشته 

است. »سبالو« زندگی محمود برک نیا نوازنده 
معروف بوشهری را روایت می کند.

برنامه  ــرای  اجـ کلهر  حسین 
ــات« را برعهده  ــتــخــاب هـ »ان
گرفته و در برنامه با افراد عجیب 
و غیرسیاسی که در انتخابات به 
عنوان نامزد ریاست جمهوری 
این  می نشیند.  گفت وگو  به  می کنند  ثبت نام 
برنامه ساعت 22 از شبکه اینترنتی سپهر پخش 

می شود.

چهره ها و خبر ها

مــحــســن کــیــایــی بــه بــیــمــاری 
کووید-19 مبتال شده است. 
ــام بــا انتشار  پــوریــا رحیمی س
اینستاگرامش،  در  خبر  ــن  ای
آرزوی  کیایی  محسن  بـــرای 
سالمتی کــرد. تقریبا 10 روز 
قبل مصطفی کیایی نیز به این بیماری مبتال شد.

ــرزو ارجــمــنــد در ســـری آخر  بـ
مــســابــقــه »شـــب هـــای مــافــیــا« 
کاری از سعید ابوطالب شرکت 
خواهد کــرد و در ایــن مسابقه 
با علیرضا طلیسچی خواننده 

پاپ، امیرعلی نبویان و علیرضا نیکبخت واحدی 
همبازی خواهد شد.

 مائده کاشیان  

»غیررسمی3«امشبپخشمیشود
»غیررسمی«  مستند  قسمت  سومین  پخش 
رهبر معظم انقالب اسالمی با روایت هایی از 
دستاوردهای محققان جوان نسل انقالب، 

آغاز می شود.
به گــزارش تسنیم، با پخش سومین قسمت 
مستند »غیررسمی« در حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمی، داستان به ثمر رسیدن برخی 
از دستاوردهای محققان جوان نسل انقالب 

جهاد دانشگاهی روایت می شود.
روایتی از دیدارهای پنج شنبه ای فعاالن حوزه 
علم و فناوری با حضرت آیـــت ا... خامنه ای 
مستند  مــجــمــوعــه  از  قسمت  ســومــیــن  در 

»غیررسمی« روز دوشنبه 24 خرداد، ساعت 
19:45 از شبکه سوم سیما، سایت و صفحات 
KHAMENEI.IR در شبکه های اجتماعی 
پخش می شود. همچنین این مستند سه شنبه 
25 خرداد ساعت 17 از شبکه خبر، چهارشنبه 
26 خــرداد ساعت 22 از شبکه افــق و پنج 
شنبه 27 خرداد ساعت 17 از شبکه 4 سیما 

بازپخش خواهد شد.
یکی از برنامه های مستمر حضرت آیــت ا... 
خامنه ای که از سال های گذشته برقرار بوده، 
ــزاری جلسات گــونــاگــون بــا طیف های  ــرگ ب
مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری 

از  متفاوت  فضایی  در  کــه  جلساتی  اســت. 
دیدارهای رسمی برگزارشده و رهبر انقالب 
ــای حــاضــران  ــ پـــای صحبت ها و درد دل ه
می نشینند که بخشی از این جلسات، از سال 
95 در قالب جلسات »پنج شنبه ای« برگزار 

شده است.
ــان  ــدار »راوی قسمت اول ایــن مجموعه به دی
دفاع مقدس« و قسمت دوم به موضوع »مروری 
بر دیــدارهــای پنج شنبه ای« رهبر انقالب و 

حاشیه های این جلسات پرداخته بود.
در بخشی از سومین قسمت این مجموعه که 
شده،  تولید  صدری نیا  علی  کارگردانی  به 

رئیس و تعدادی از محققان جوان نسل انقالب 
جهاددانشگاهی در حضور رهبر معظم انقالب 
دیدارهای  از  متفاوت  فضایی  در  اسالمی، 
رسمی و صمیمانه، داستان به ثمر رسیدن 
برخی از دستاوردها، درد دل ها و مشکالت 

پیش پای خود را روایت می کنند.

جاناتان پرایس شوالیه شد

بازیگر باسابقه انگلیسی نشان شوالیه را دریافت کرد.
ــزارش صبا، جاناتان پرایس بازیگر مطرح  به گ
بریتانیایی و پــرو لیت نویسنده، آشپز و مجری 
های  شخصیت  جمله  از  آفریقایی-انگلیسی 
فرهنگی هستند که به مناسبت تولد ملکه الیزابت 
دوم با اعطای نشان شوالیه تجلیل می شوند. 
جاناتان پرایس بازیگر نقش »گنجشک اعظم« 
در سریال »بازی تاج و تخت« که قرار است نقش 
»پرنس فیلیپ« را در فصل هــای پنجم و ششم 
مجموعه »تــاج« نیز بــازی کند، بــرای خدمت در 
عرصه نمایش و امور خیریه مفتخر به لقب شوالیه 
شد. این بازیگر نامزد جایزه اسکار، دربــاره این 
نشاِن افتخار چنین گفت: »این که بریتانیا همچنان 
به کسانی که در هنر فعالیت می کنند، احترام 
می گــذارد، تایید کننده ایــن موضوع اســت که 
هنرمندان در مسیر زندگی ما نقش مهمی دارند.«
جاناتان پرایس سال 2019 برای ایفای نقش »پاپ 

فرانسیس« نامزد جایزه اسکار نقش اول مرد شد.

 بازگشت الرنس فیشبورن
 به »جان ویک«

الرنس فیشبورن از بازیگران قسمت های پیشین 
»جان ویک« تایید کرد که در فیلم چهارم از این 

مجموعه هم حضور دارد.
به گزارش مهر، در حالی که در چند هفته اخیر 
بر شمار بازیگران فیلم جدید »جان ویک« افزوده 
شده، الرنس فیشبورن نیز تایید کرد که شخصیت 
وی در فیلم جدید حضور خواهد داشت. در حالی 
که به تازگی گفته شد بیل اسکارشگورد نیز از 
جمله بازیگرانی است که در حال مذاکره برای 
بازی در فیلم چهارم است، روشن شد کیانو ریوز 
تنها بازیگری نیست که حضورش در فیلم چهارم 
قطعی است و الرنس فیشبورن هم بار دیگر در 

نقش »شاه باِوری« بازی می کند.
تاریخی که برای اکران »جان ویک 4« تعیین شده 

27 می 2022 است.

مدتی پیش پس از اعتراض فراوان مخاطبان به 
کیفیت سریال »مردم معمولی«، این مجموعه 
پس از انتشار 6 قسمت، کمی تغییر مسیر داد 
و قسمت هایی که تا پیش از این تغییر، منتشر 
شده بود از آرشیو فیلیمو حذف شد، بنابراین 
قسمت هفتم سریال به عنوان قسمت اول در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. آیا ایجاد تغییر 
در سبک و ساختار »مردم معمولی« اوضاع را به 
نفع سریال تغییر داده و در مقایسه با 6 قسمت 
قبلی چه تغییراتی در این مجموعه ایجاد شده 
است؟ در ادامه مطلب تغییر و تحوالت سریال 

را بررسی کرده ایم.

قصه محور شدن »مردم معمولی«	 
ــردم معمولی« به سبک سیت کام  سریال »م
ساخته شده بود و در لوکیشن ثابت با استفاده 
از شخصیت های ثابت، ماجراهایی را روایت 
انتقادات اصلی مخاطبان  از  می کرد. یکی 
راجع به مجموعه »مردم معمولی« این بود که 
سریال قصه و هدف خاصی را دنبال نمی کند 
و موقعیت هایی که در سریال به عنوان موقعیت 
کمدی می بینیم، بامزه نیستند. مهم  ترین تغییر 
در ادامه سریال »مردم معمولی« از همین جا آغاز 
شده است. سازندگان سریال تصمیم گرفتند از 
قسمت هفتم، این مجموعه قصه محور باشد و 

سریال هر بار داستان مربوط به شخصیت های 
خاصی را دنبال کند. در »مردم معمولی« جدید 
هر چند قسمت از سریال به یک قصه مشخص و 
دنباله دار می پردازد و پس از به سرانجام رسیدن 
ماجرا، داستان جدیدی در رابطه با کاراکترهای 

دیگری روایت می شود.

کیفیت قصه ها	 
هرچند که قصه محور شدن »مردم معمولی« 
می تواند مخاطب را بیشتر از قبل برای دنبال 
کــردن سریال ترغیب کند، اما این موضوع 
کامال بستگی به کیفیت داستان های سریال 
دارد. قصه  هایی که تا قسمت نهم در سریال 
دیده ایم، مربوط به ماجراهایی مانند ازدواج 
بازگشت  یا  یکدیگر  با  سریال  کاراکترهای 
عشق قدیمی یکی از شخصیت ها بوده است. 

این موضوعات آن قدر ظرفیت نداشته اند که 
انگیزه پیگیری سریال را در مخاطب تقویت 
کنند. »مردم معمولی« به قصه های جذاب تر 
و سرگرم کننده تری احتیاج دارد تا نسبت به 
قسمت های اولیه، تحول مهمی در آن ایجاد 
شود. طبق آن چه در واکنش های مخاطبان 
دیده می شود، با انتشار قسمت های جدید 

هم اتفاق مهمی برای سریال رخ نداده است.

بازی بازیگران	 
سریال  ضعف  نقاط  از  یکی  ابتدا  همان  از 
»مردم معمولی«، شخصیت های کلیشه ای، 
بازی های اغراق شده و ضعیف بود. تغییراتی 
ــده، نتوانسته این  که در سریال به وجــود آم
ایراد را برطرف کند. البته که رامبد جوان در 
6 قسمت اول  قسمت های جدید نسبت به 

تغییری در بازی خود ایجاد و سعی کرده حالت 
عادی صورتش را بیشتر حفظ کند و بیشتر 
با لحن معمولی صحبت کند، اما همچنان 
کاراکتر بامزه ای نیست. شبنم مقدمی نیز 
نسبت به 6 قسمت قبلی حضور پررنگ تری در 
سریال داشته و بازی نسبتا کنترل شده تری 
دارد، اما این بازیگر در مقایسه با خودش و 
بازی های خوبی که از او دیده ایم، همچنان 
حضور راضی کننده ای در سریال ندارد. دیگر 
بازیگران سریال مانند خاطره اسدی، کمند 
امیرسلیمانی و لیلی رشیدی نیز تغییر قابل 
توجهی نداشته اند، بنابراین نمی توان گفت 
کیفیت بازی ها در قسمت های جدید تغییر 

عجیب و غریبی داشته است.

حضور بازیگران جدید به عنوان مهمان	 
یکی دیــگــر از تــغــیــیــرات، مــربــوط بــه حضور 
بازیگران مهمان در سریال بوده است. تا به حال 
سپند امیرسلیمانی، مهران غفوریان و شبنم 
فرشادجو، به عنوان بازیگر مهمان در »مردم 
معمولی« ایفای نقش کرده اند. در شرایطی 
ــذاب نیستند،  که قصه ها به انـــدازه کافی ج
ســاده،  موقعیت های  کمدی  موقعیت های 
تکراری و پیش پا افتاده ای هستند، نقش هایی 
که به تناسب داستان اضافه می شوند و حضور 
بازیگر مهمان نیز نمی تواند کمک زیادی به باال 
رفتن سطح کیفیت سریال و شوخی ها بکند، 
بنابراین »مردم معمولی« همچنان نتوانسته با 
تغییر مثبت و چشمگیری مخاطب را راضی کند.
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رونالد ریگان

تاریخ در فضای مجازی

 پاسخی به یک شبهه تاریخی

آیا سومری ها موجودات فضایی 
را می پرستیدند؟!

یکی از دیدگاه هایی که طی سده اخیر، طرفداران 
بسیار و مدعیان فراوانی پیدا کرده، دیدگاه مربوط 
مانند  باستان،  دنــیــای  عجایب  ساخته شدن  بــه 
اهرام مصر، توسط موجودات فضایی است. البته 
دانشمندان معتقدند که این دیدگاه، توهمی بیش 
نیست و اصواًل نمی توان برای آن دالیل علمی آورد. 
اما طرفداران این قضیه شواهدی را هم برای اثبات 
ادعــای خودشان آورده انـــد؛ مثال می گویند که در 
کتیبه های سومری، »آنوناکی« یا فرزندان خدای »آنو« 
که شرح و توضیح جایگاه آن ها در افسانه کهن سال 
»گیلگمش« آمده است، سوار بر بشقاب پرنده ترسیم 
شده اند و این نشان می دهد که سومری ها و شاید 
دیگر اقــوام میان رودان، مانند اکدی ها، بابلی ها 
و آشوری ها، موجودات فضایی را می پرستیدند! 
دعوا بر سر این مسئله آن جا باال گرفت که معلوم شد 
»آنو«، یعنی پدر این موجوداتی که در کتیبه ها ترسیم 
شده اند، خدای آسمان است و به همین دلیل، در 
شبکه های اجتماعی، مسابقه دامــن زدن به این 
توهم، طی هفته های اخیر اوج گرفت. درحالی که 
اسطوره شناسان با استفاده از شواهد تاریخی نشان 
داده اند که فرض چنین موضوعی امکان ندارد؛ زیرا 
بخش مهمی از اسطوره ها در میان اقوام باستان، 
حالت سیال داشته و از گروهی به گروه دیگر منتقل 
می شده است و البته طی این انتقال، تغییراتی در 
آن می دادند و ماهیتش را با خواسته های قوم جدید 
هماهنگ می کردند. قدر مسّلم این است که ریشه 
آنوناکی ها، از هرجا که بود، از فضا و موجودات 
فضایی نبود! طبق اسطوره های سومری و بابلی، 
آن ها با خدایان زیِر زمین هم ارتباط داشتند و 
حتی موجوداتی مشابه آن هــا در زیر زمین وجود 
داشت؛ اگر قرار باشد چنین توهماتی را که به وفور در 
فضای مجازی دست به دست می شود، صحیح فرض 
کنیم، تخیالت ژول ورن که مرکز زمین را صاحب 
حیات و موجودات ماقبل تاریخ می دانست، بیشتر از 
نظریه آنوناکی ها شایسته توجه است! در کتیبه های 
ــزاران راز کشف نشده وجــود دارد که  باستانی، ه
جز از طریق مطالعات علمی و پژوهشی و کشف 
ساختارهای زبانی، درک و کشف آن ها امکان ندارد؛ 
در واقع نمی توان با اوهام و حدسیات هیجان انگیز، 

علم و پژوهش های علمی را نادیده گرفت. 

احمد بن  ماجد؛ جاده  صاف کن 
استعمار در آسیا

ــران کشورهای  برخی از س
ــی و بـــه ویـــژه حاکمان  ــرب ع
امیرنشین های صغیر حاشیه 
برای  خلیج فارس،  جنوبی 
کسب اعتبار به هر وسیله ای 
متوسل می شوند؛ از دادن 
عنوان جعلی به خلیج همیشه 
فارس بگیرید تا پادویی کردن 
بــرای غــرب. یکی از ابــزارهــای این حکومت های 
مستبد، جعل تاریخ و مصادره به مطلوب آن است؛ 
قلب ماهیت حوادث و شخصیت هایی که بسیاری 
از مردم خاورمیانه و جهان اسالم، از آن ها بی خبرند. 
نمونه  چنین رویکردی را می توان در توصیفات 
آن ها از »احمد بن ماجد« دریانورد مشهور عرب، 
در  مطّول  متنی  عربی،  ویکی پدیای  در  یافت. 
فضایل و توانمندی های ابن ماجد درج شده و برای 
بزرگداشت او، مقاالت متعددی به رشته تحریر 
درآمده است؛ در رسانه های عربی، ابن ماجد را با 
عنوان »معلم بحر الهند« )استاد و راهنمای اقیانوس 
هند( و »صاحب كتب العدید من المراجع المالحیة« 
)نویسنده آثار متعدد مرجع در دریانوردی( معرفی 
می کنند؛ اما واقعیتی که در پس شخصیت ابن ماجد، 
به عنوان یک دریانورد به اصطالح مسلمان وجود 
دارد، بسیار تلخ و غم انگیز اســت. زنده یاد دکتر 
عبدالهادی حائری، استاد فقید تاریخ دانشگاه 
فردوسی، در کتاب ارزشمند و مشهور »نخستین 
رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن 
بـــورژوازی غــرب« می نویسد: »اگــر فزون خواهی  
غرب در قاره نو به شیوه ای نامستقیم با جنگ اروپا با 
اسالم در پیوند بود، حادثه جویی ها و تجاوزگری های 
ــاوری، به شیوه ای  اروپاییان در سرزمین های خ
روشن، آشکار و مستقیم در راه سرکوبی نیرو و نفوذ 
اقتصادی و سیاسی کشورهای اسالمی چهره 
بست. شگفت آن که به گفته قطب الدین نهروالی، 
تاریخ نگار سده دهــم]ق[/شــانــزدهــم]م[ )مرگ 
990ق/1582ش(، این پرتغالیان ملعون ... 
که گروهی از فرنگیان ملعون بودند به کمک و 
راهنمایی دریــانــورد نامدار عــرب، شهاب الدین 
احمد بن ماجد که با واسکودوگاما به میگساری 
پرداخته و در مستی فــرو رفته بــود، توانستند بر 
راه های دریایی هندوستان آگاه شوند و از آن رهگذر 
یکی از عجیب ترین و وحشت انگیزترین حوادث 
تاریخ )استعمار شرق توسط غرب( را پدید آرند.« 
درواقع آن چه غربی ها درباره ممارست و کوشش 
خستگی ناپذیر واسکودوگاما برای دور زدن دماغه 
امیدنیک در جنوب آفریقا ساخته و پرداخته اند، 
نه با همت استعمارگران، بلکه با خیانت جناب 
ابن ماجد رقم خورد و امروز برخی، تنها برای کسب 
اعتبارنداشته، به دنبال تبدیل وی، به یک چهره 
بی بدیل دانش جغرافیا و دریانوردی در تاریخ این 

دو رشته هستند.

تاریخ جهان 

 آرژانتین؛ بهشت نازی ها 
در دوره پساهیتلر 

حمیدرضا حالجیان - 18 خرداد 1396 بود که 
ماموران پلیس آرژانتین برای کشف کارتل قاچاق 
آثــار هنری و اشیای قیمتی در بوینس آیرس، با 
یورش به یکی از خانه ها که مدت ها آن را زیر نظر 
داشتند، مخفیگاهی را پشت دِر کتابخانه یافتند 
که در آن تعداد زیــادی از اشیا و لــوازم مربوط به 
نازی ها و حتی خود آدولف هیتلر وجود داشت. 
این مجموعه شامل 75 قطعه کوچک و بزرگ بود 
و در آن عالوه بر سالح کمری، تزیینات نظامی، 
چاقوهای تشریفاتی، مجسمه هیتلر و نمادهای 
حزب نازی، به همراه جعبه هایی با نشان عقاب 
حک شده در آن دیده می شد. اما مهم ترین شیء 
پیداشده، عینکی ذره بینی و متعلق به هیتلر است 
که کارشناسان اصالت آن را که در جعبه ای ظریف 
با نقش صلیب شکسته قرار داشت، تایید کرده اند. 
پلیس آرژانتین گمان می کند که این ابزار و آثار 
متعلق به بلندپایگان حزب نازی آلمان بوده است و 
ابزارهای به دست آمده، از سوی چهره های اصلی 
حکومت نازی، در زندگی شخصی و کاری آن ها 
استفاده می شده است. پس از سقوط حکومت 
رایش سوم در آلمان، بسیاری از مقامات حزب 
نــازی و همكاران زمــان جنگ آن هــا، از فرانسه، 
كرواسی، بلژیک و سایر مناطق اروپا، به دنبال خانه 
جدیدی بودند که ترجیحًا تا حدممكن، از دادگاه 
جنایات جنگی نورنبرگ دور باشد. رژیم خوان 
دومینگو پرون، به دالیل متعددی، تمام تالش خود 
را کرد تا سران نازی را به آرژانتین بیاورد. به این 
منظور، ماموران خود را برای سهولت عبور و مرور 
آن ها به اروپا فرستاد و در بسیاری از موارد، هزینه 
بعضی از سفرها را هم تأمین کرد و افرادی نظیر 
آنته پاولیچ، دکتر یوزف منگله و آدولف آیشمن را 
در آرژانتین پذیرفت. حتی احتمال حضور آدولف 
هیتلر هم در آرژانتین، بارها مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است. 

نکته تاریخی

ترجمه و تدوین: جواد نوائیان رودسری -  برای 
افرادی که عاشق فیلم های وسترن هستند، 
»جان ِوین« یک شخصیت بسیار جذاب است؛ 
اصاًل نمی شود درباره این گونه)ژانر( از فیلم ها 
صحبت کرد، اما از او حرفی به میان نیاورد. 
فیلم های او در زمــره خاطره انگیزترین آثار 
ایرانی ها،  ما  و  می شوند  محسوب  وسترن 
شخصیت او را با صدای زنده یاد ایرج دوستدار 
ــن حـــال، همان طور  ــاد مــی آوریــم. بــا ای بــه ی
به بررسی پیشینه  تاریخ  که قباًل در صفحه 
دست  ــن  ای از  هنرمندانی  فعالیت های  و 
نقش آفرینی های  ــن  ای پــس  در  پرداختیم، 
چشم نواز، رویدادها و سوابقی نهان است که 
دانستنش خالی از لطف نیست؛ سوابقی که 
ــواًل، خیلی ها از آن بی اطالع هستند و با  اص
همین بی اطالعی، به تأیید بی چون و چرای 
افراد می پردازند؛ یعنی نبوغ بازیگری آن ها را 
به تمام جوانب زندگی شان تسّری می دهند. 
جــان ویــن در ســال 1907م/1286ش 
ــه دنــیــا آمــد و در  ــت آیـــوای آمــریــکــا ب ــال در ای
کالیفرنیا  در  1979م/1358ش،  ســال 
درگذشت. سابقه بازیگری او در سینما، به سال 
1926م/1305ش و بازی در فیلم »براون 
از هـــاروارد«، به کارگردانی »جــک کانوی« 

بازمی گردد. او خیلی زود به ستاره محبوب 
فیلم های وسترن تبدیل شد و در کنار بازیگران 
معروف هالیوودی، نامش بر سر زبان ها افتاد. 
با این حال، یک دهه پس از مرگ او، اسنادی 
منتشر شد که نشان می داد اسطوره فیلم های 
وسترن، یک نژادپرست تمام عیار بوده است. 
طی حدود پنج سال، از 1998 تا 2002م، 
بسیاری از مجالت سینمایی و غیرسینمایی 
ــرادی  آمریکا، به ایــن مسئله پرداختند و اف
ــرت«، خبرنگار، منتقد فیلم و  مانند »راجــر ِاِب
فیلم نامه نویس مشهور آمریکایی )درگذشته 
به سال 1392ش( سخت کوشیدند تا »ِوین« 
را از ایــن اتهامات تبرئه کنند؛ امــا اسناد و 
سوابق آن قدر واضح بود که این ماله کشی ها 
اســطــوره  شخصیت  واقعیت  نمی توانست 

سینمای وسترن را مخفی کند.

کابوی ذاتًا نژادپرست!	 
جان ِوین از همان ابتدای جوانی، رویکردهای 
راست گرایانه و نژادپرستانه شدید داشــت. 
»کاسپار«، ستون نویس روزنامه گاردین، در 
مقاله خــود با عنوان »آیــا باید از دیدگاه های 
نژادپرستانه جان ِویــن تعجب کنیم؟« که در 
20 فوریه سال 2019، در پایگاه اینترنتی این 
روزنامه منتشر شد، برگ هایی از زندگی ِوین 
را رو می کند که نشان دهنده تعلق وی به طبقه 
حاکم آمریکا و ارتباط تنگاتنگ وی با کاخ سفید 
است. کاسپار، مانند برخی دیگر از نویسندگان 
مخالف تبعیض نژادی در آمریکا، معتقد است 
که جان وین فقط در فیلم هایی بازی می کرد که 
در آن ها رنگین پوستان در شمایل افراد احمق 
یا وحشی ظاهر می شدند. او می نویسد: »وین 
ــودش، آمریکا را تنها  حتی در فیلم های خ
متعلق به سفیدپوستان می دانست.« 
رویــکــرد او در دنیای واقعی هم، 
چیزی جز این نبود. روزنامه هایی 
ــت  ــس ــن پ ــت ــگ ــن ــد واش ــنـ ــانـ مـ
بـــرای بــدوبــیــراه هــایــی کــه به 
ســیــاه پــوســتــان مــی گــفــت، 
تیترهای جذاب می ساختند. 
او ارتباط بسیار تنگاتنگی با 
چارلتون هستون و رونالد 
ریگان داشت؛ آن ها معتقد 
بـــه حــفــظ »آرمـــان هـــای 
آمریکایی« بودند. عجیب 
است که ِوین اهل شمال 
آمریکا بود، اما اخالقیاتش 
ــا جــنــوبــی هــای طــرفــدار  ب
برده داری، مو نمی زد! شاید 
هنوز هم بدش نمی آمد مانند 
ــرده داری،  دوران قبل از لغو ب
به جان سیاه پوستان بیفتد 
و مــاجــراهــای »کوکالس 
کالن ها« را تجربه کند؛ 
سالخی سیاه پوستان 
ــدن جسد  ــوزانـ و سـ
آن هــا! اسلحه برای 
ِویـــــن، حــکــم یک 

وسیله مقدس را داشت و این گونه نبود که فقط 
چنین  وسترن  فیلم های  در  حضور  دلیل  به 
مشی و روشی را برگزیده باشد. زندگی شخصی 
او از منظر بی بندوباری، شباهت فراوانی به 
کلینت ایستوود داشت، انگار همه اسطوره های 
فیلم های وسترن باید در عرصه اخالق جنسی 

لنگ می زدند!

خط حمله ِوین - ریگان	 
اما آن چه باعث شد جان ِوین به دلیل رفتارهای 
مبتنی بر نژادپرستی اش بیشتر بر سر زبان ها 
ــرای تأسیس »اتــحــادیــه  ــدام او بـ ــ بیفتد، اق
فیلم سازان طرفدار آرمان  های آمریکایی« در 
سال 1949م/1328ش بود؛ اتحادیه ای که 
او از طرف اعضایش به عنوان رئیس انتخاب شد 
و »رونالد ریگان«، بازیگر آن روزهای فیلم های 
وسترن و رئیس جمهور آینده آمریکا، در کسوت 
معاون ِوین فعالیت می کرد. برخی معتقدند 
که نخستین گام های ریگان برای باالرفتن از 
نردبان سیاست، در همین اتحادیه برداشته 
شد. اما این اتحادیه چه بود و قصد داشت چه 
کاری انجام دهد؟ ِوین در کنار ریگان قرار بود 
از کدام آرمان محافظت کنند؟ دورانی که از آن 
صحبت می کنیم، عصر »مک کارتیسم« در تاریخ 
آمریکاست؛ دورانی که بسیاری از هنرمندان، 
بازیگران و افراد مشهور، به اتهام گرایش های 
مارکسیستی و طبق برنامه جوزف مک کارتی، 
سناتور جمهوری خواه ایالت ویسکانسین، باید 
به پای میز محاکمه کشیده شوند، انگ بخورند و 
به دلیل مخالفت هایشان با نظام حاکم بر ایاالت 
متحده، تاوان پس بدهند. این دادگاه ها، افراد 
مشهوری را به وابستگی های مارکسیستی متهم 
کرد؛ دالتون ترامبو، چارلی چاپلین و... . کار ِوین 
و ریگان این بود که شاهدانی را برای دادگاه های 
ژوزف مک کارتی بتراشند. »کاسپار«، این رویکرد 

را نوعی پوشش برای اقدامات نژادپرستانه 
می دانست: »ِوین و ریگان با شعار مخالفت 

ــرادی افتادند  با کمونیسم، به جان اف
که یا رنگین پوست و دورگه بودند یا از 

رنگین پوستان حمایت می کردند.« 
ِوین در دادگاه، علیه ترامبو شهادت 
داد، نه به خاطر وابستگی وی به 
نویسندگان چپگرای  از  حلقه ای 
آمریکا، بلکه به ایــن دلیل که او، 

ــوق ســرخ پــوســتــان  ــق ــدار ح ــرفـ طـ
ــژادی از  ــ ــان رفـــع تبعیض ن ــواه و خ

سیاه پوستان بود. نگاه ِوین به بازیگرانی 
مانند آنتونی کوئین که دورگه ای سفیدپوست-

سرخ پوست بود، با چنین رویکردی شکل 
می گرفت. وین و ریگان خط حمله تیمی را 
تشکیل می دادند که می خواست سر به تن 
رنگین پوستان و طرفداران آن ها نباشد! 

چارلتون هستون، بازیگر نقش »بن هور« )با 
کارگردانی ویلیام وایلر در سال 1959م(، 

یکی از حامیان جدی آن ها در این عرصه بود. 
تیم اتحادیه حتی توانسته بودند »جینجر راجرز«، 
بازیگر زن هالیوودی را که در آن زمان محبوبیت 

فراوانی داشت، وارد جمع خودشان کنند.

سازمان ِوین در هالیوود	 
برنامه شهادت دادن در دادگاه، توسط ِوین 
و ریگان طراحی می شد و متحدان آن ها در 
اتحادیه، مأمور اجرای آن بودند. گاهی هم 
رئیس و معاون، شخصًا به دادگاه می رفتند. 
»کاسپار« ناامیدانه می نویسد: »فقط کافی 
است به فیلم ها و برنامه های فوق برنامه جان 
ِوین در این دوره نگاهی بیندازید؛ او بی تردید 
یــک راســتــگــرای افــراطــی و یــک نژادپرست 
بی برو برگرد است.« ِوین به فعالیت در اتحادیه 
اکتفا نکرد؛ اواخر دهه 1330/1950ش 
که بازار مک کارتیسم به تدریج از رونق افتاد، 
او به سراغ هالیوود و ساختارهای آن رفت؛ 
ــن و دوستانش یک سازمان هالیوودی  »ِوی
ــای راستگرایانه  ــرای حفاظت از ارزش هـ ب
و نژادپرستانه در هالیوود تشکیل دادنــد؛ 
شرم آور است، اما آن ها دست و پای خیلی از 
بازیگران و ستارگان رنگین پوست را بستند.« 
حتی بعد از مرگ ِوین، جریانی که با محوریت 
او در هالیوود فعال بود، از میدان خارج نشد؛ 
آن هــا کوشیدند که هرچه بیشتر، اسطوره 
سینمای وسترن را از اتهاماتی که به وی وارد 
می شد، تطهیر کنند؛ اما ماه همیشه پشت ابر 

پنهان نمی ماند.  

چهارشنبه، 3 رجــب 1306 *- امــروز در ایوان کیف اتــراق شد. 
ــروز کمتر بــود. همه  ــروز خیلی ســرد بــود، بــاد می آمد. امــا از دی هــوا ام
پیشخدمت ها بودند. ناهار آوردنــد. اشتها هیچ نداشتم. خیلی کسل 
بودم. ناهار بدی خوردم. بعد از ناهار هم کاغذ زیادی داشتیم، نشستیم 
به خواندن. پدرسوخته تمام نمی شد. خیلی کاغذ خواندم. بعد که 
گفت:  عزیزالسلطان  نشستم.  مــات  همین طور  شــد،  تمام  کاغذها 
پیشخدمت ها را دعوا بیندازیم، ببینیم. دیدم بد نمی گوید، از بیکاری 
بهتر است! گفتم بیایند. امین خلوت و الله و سرجوزی یک طرف بودند 
و ُچرتی بزرگ و محمدحسن میرزا و جوجه یک طرف بودند. ُچرتی بزرگ 
با عینک کثیف و رؤیت نحس و صورت سیاهش بازی می کرد. حالمان 
متغیر شد! پدرسوخته عینکش را پاک نمی کند، چشمش نمی بیند. 
ــروز جالل الملک و آقــامــردک رفته بودند تــوی ِده حمام. حمامش  ام

گرم بوده است. وقتی بیرون آمده اند، سوار اسب 
شده بودند، یک دفعه جالل الملک از اسب افتاده 

بود، غش کرده بود. به قدر نیم ساعت توی ضعف 
بوده است. بعد حالش آورده بودند. عصر که آمد 
پیش من، رنگش یک جوری پریده بود، به میت 
شبیه بود. چشمش از حدقه بیرون زده بود. 
نمی توانست درســت راه بــرود. آمد جابه جا 
شود، محکم خورد زمین و دستش شکست. 

خیلی خندیدیم؛ حالمان بهتر شد.
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 عینک کثیف و قیافه نحس
 »ُچرتی بزرگ«!

مظفرالدین شاه و عالقه بی دلیل به آب معدنی!

دوران حکومت مظفرالدین شاه قاجار، به رغم پیروزی 
نهضت مشروطیت و فروریختن اساس استبداد در 
ایران، به دلیل شرایط بحرانی کشور و بی کفایتی 
شخص شــاه، دوره ای حزن انگیز و مصیبت بار در 
تاریخ ایران است. مظفرالدین شاه که در حدود 45 
سالگی به سلطنت رسید و از بیماری ِسل رنج می برد، 
گرفتار اوهام و تصورات خرافاتی بود که از شخصیت 
ضعیف وی ناشی می شد. او عالقه مفرطی به تقلید 
از پدرش داشت و به همین دلیل، یکی از آرزوهای 
خود را سفر به فرنگ، به بهانه مداوا و کسب تمدن، 
اما به واقع، برای عیاشی و خوشگذرانی می دانست. 
وی دو بار، در سال های 1900 و 1902م، با هزینه 

گزاف به سفر فرنگستان رفت و پول این مسافرت، با 
استقراض از روسیه تزاری و دادن امتیازات متعدد 
اقتصادی به جای وثیقه، فراهم شد. شاه اوقات خود 
را در فرنگ، به گشت و گذار گذراند و در فرانسه و 
اتریش، چند هفته ای اقامت کرد. او عالقه زیادی به 
استفاده از چشمه های آب معدنی داشت؛ چیزی که 
اصواًل در سالمتی مظفرالدین شاه و تقلیل عوارض 
بیماری وی، بی فایده بــود. در قاب تاریخ امــروز، 
تصویر مظفرالدین شاه و همراهانش را در سفر دوم 
فرنگ و مقابل یک آموزشگاه دوچرخه سواری در 
اتریش می بینید؛ شاه قاجار مانند همیشه، لیوانی 

آب معدنی در دست دارد.

  دوئل »جان وین« و »ریگان« علیه رنگین پوستان!
ستاره فیلم های وسترن چگونه با همکاری »رونالد ریگان« که معاونش بود و بعدها رئیس جمهور آمریکا شد، برای مخالفان سرخ پوست 

و سیاه پوست کاخ سفید پرونده سازی می کرد؟

ِ

 قاب تاریخ
اندر احواالت قبله عالم 

گزارش تاریخی 

جدال اطالعاتی در دوران جنگ سرد

رخنه در سفارت با ماشین تحریر!
پس از پایان جنگ جهانی دوم و قطب بندی بین 
بلوک شرق و غرب، جنگ سرد و طوالنی آغاز شد که 
محل رقابت های تسلیحاتی و به خصوص اطالعاتی 
میان آمریکا و شوروی بود. در این جنگ، سرویس 
اطالعاتی آمریکا »سیا« و سازمان اطالعاتی شوروی 
معروف به »ک.گ.ب«، با تربیت جاسوسان مختلف و 
البته با استفاده از ترفندهای متنوع و بدیع و همچنین، 
ساخت ابــزارآالت و گجت های متنوع جاسوسی، 
اقدام به کسب اطالعات سری و محرمانه از رقبای 
خود می کردند. حتی در اسناد افشاشده دربــاره 
جاسوسان جنگ ســرد، معلوم شده است که یک 
استاد شعبده بازی در آمریکا، به بعضی از جاسوسان 
سیا آموزش تردستی می داد تا در مواقع ضروری، 
مثل پرتاب کردن اشیا یا ریختن چیزی در خوراکی 
افراد، از توانایی الزم برخوردار باشند! این موضوع 
برای مردم آن چنان عجیب و باورنکردنی بود که تا 
سال ها به عنوان شایعه مطرح می شد، اما با افشای 
اسنادی مبنی بر آموزش افراد توسط استاد تردست، 
صحت موضوع اثبات شد و نشان داد تا چه حد 
نقش جاسوسان در این دوران، حساس و پیچیده 
بــوده اســت. اما در این بین، استفاده از گجت ها و 
فناوری های نوین، اهمیت ویژه و گاه حیاتی داشت؛ 
ابزارآالتی برای گرفتن عکس یا شنود و فرستنده های 
مختلف، بیشتر مــورد استفاده جاسوسان هر دو 
طرف قرار می گرفت. این وسایل، طی یک جانمایی 
خالقانه و با استفاده از هوش جاسوسان، می توانست 
اطالعات موردنیاز آن ها را به دست آورد. در یکی از 
این عملیات ها، جاسوسان ک.گ.ب توانستند یک 
دستگاه شنود را در یک ماشین تحریر جاسازی و در پی 
ایجاد روابط چندالیه و در مدت زمان نسبتًا طوالنی، 
باالخره ماشین تایپ را به داخــل سفارت آمریکا 
در مسکو منتقل کنند و از طریق آن، از جزئی ترین 
اطالعات و مکالمات رد و بــدل شــده بین عوامل 
سفارت مطلع شوند. جالب این جاست که بعد از 
مدتی، آمریکایی ها از نشت اطالعات خود با عملیات 
ضدجاسوسی مطلع شدند؛ اما ماه ها طول کشید تا 

این که ابزار شنود را در ماشین تحریر پیدا کنند. 

جان وِین
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در امتداد تاریکی اب دستگیری اعضای یک ابند رسقت لو رفت 

 سالخی خودروهای سرقتی
 در انبار ضایعاتی! 

جغد شوم در سایه هما !

عشق بــه ســاســان همانند جغدی شــوم بــر دیــوار 
زندگی ام نشست و آشیانه مشترکم را ویران کرد 
اما من با خیالی بیهوده تصور می کردم که همای 

خوشبختی به روی شانه هایم نشسته است و... 
ــوان ۳۷  ایــن جمالت بخشی از اظــهــارات زن ج
ساله ای است که برای مشاوره و راهنمایی پا به 
دایــره اجتماعی کالنتری شفای مشهد گذاشته 
است. او در شرح مشکل خود به مشاور و کارشناس 
۲۵ ســال داشتم که  اجتماعی کالنتری گفت: 
لباس سفید عروسی را تنم کردم و به امید رسیدن به 
خوشبختی، پا به خانه آرزوهایم گذاشتم. »هومن« 
از همان ابتدای زندگی مشترک رفتار مناسبی با 
من نداشت. من تازه عروس بودم و محبت، توجه و 
احساسش را می طلبیدم اما  او بیشتر اوقات  نسبت 
به من بی عالقه و بی توجه بود.  من در حسرت نگاه 
عاشقانه ای می سوختم و او با سردی از من روی 
بر می گرداند. رفتارهایش برایم بسیار عجیب بود 
تا این که از طریق خواهرشوهرم  متوجه شدم که 
او قبل از ازدواج با من، به دختر دیگری عالقه مند 
بوده است اما خانواده آن دختر به او جواب رد داده 
بودند و پس از آن با اصرار پدر و مادرش با من ازدواج 
کرده بود. با شنیدن این جمالت از زبان خواهر 
شوهرم  خیلی ناراحت شدم و دلم شکست اما چاره 
ــه   زندگی مشترک اجباری نداشتم،  ای جز ادام
چون دیگر شناسنامه ام سیاه شده بود. به همین 
دلیل بدرفتاری های هومن را تحمل می کردم و  
امید داشتم شاید در آینده همه چیز تغییر کند. به 
چشم برهم  زدنی 10 سال به همین منوال سپری 
شد اما تولد دو فرزند مشترک نیز تغییری در رفتار 
هومن ایجاد نکرد. در این سال ها هومن بارها به 
من خیانت کرد و هر بار که رسوا می شد، قول می 
داد که دیگر این خیانت ها را تکرار نخواهد کرد  اما 
آن  روابط سیاه پنهانی تمامی نداشت. من دیگر از  
رفتارهایش خسته شده بودم. صبرم تمام شده بود 
و  به قول معروف کارد به استخوانم رسیده بود. نمی 
دانستم  چگونه مشکلم را حل کنم. تصمیم گرفتم 
از مشاور کمک بگیرم تا راهی پیش پایم بگذارد. 
بنابراین به یکی از سایت های واسطه گر مراجعه 
کردم و آگهی فردی را دیدم که خود را مشاور حقوقی 
معرفی کرده بود و بدین ترتیب با »ساسان« آشنا 
شدم. او که خود را فردی تحصیلکرده معرفی کرده 
بود، از من خواست تا در یک کافی شاپ یکدیگر را 
به صورت حضوری مالقات کنیم.  پس از چندین 
نوبت مالقات و مشاوره حضوری با  ساسان در کافی 
شاپ، اوبه من توصیه کرد که از همسرم جدا شوم 
و زندگی جدیدی را برای خودم تشکیل بدهم. او 

می گفت لیاقت تو بیشتر از این حرف هاست و افراد 
زیادی آرزو دارند که همسری چون تو داشته باشند. 
او با عشق و مهربانی با من برخورد می کرد و در 
مدت کوتاه آشنایی مان  تمام آن مهر و محبتی را که 
هومن در تمام طول زندگی مشترکمان از من دریغ 
کرده بود به من نثار  کرد. من که تصور می کردم 
همای خوشبختی  روی شانه هایم نشسته است 
و با جدایی از هومن می توانم زندگی عاشقانه ای 
را در کنار ساسان داشته باشم، تصمیم به جدایی 
گرفتم. هومن وقتی متوجه شد که من در تصمیمم 
برای طالق  مصمم هستم، پیشنهاد داد که برای 
حل مشکالتمان نزد مشاور خانواده برویم اما من 
جز نوای عاشقانه ای که ساسان برایم می سرایید 

صدای  دیگری نمی شنیدم.
خالصه با این که  هنوز از هومن طالق نگرفته بودم، 
با ساسان وارد رابطه ای خیانت آلود شدم و پس از 
گذشت مدتی با سپردن فرزندانم به مادر همسرم  به 
صورت توافقی از هومن جدا شدم چرا که جدای از 
این که شرایط نگهداری از فرزندانم را نداشتم نمی 
خواستم آن ها مانع ازدواج مجدد من بشوند. پس 
از جدایی از هومن در کمال ناباوری ساسان به من 
پیشنهاد ازدواج موقت داد. من که به رابطه ای بلند 
مدت با او می اندیشیدم،  از پیشنهاد او ناراحت شدم 
اما هنگامی که ناراحتی ام  را ابراز کردم، ساسان با 
وقاحت تمام من را مورد ضرب و جرح قرار داد و  گفت 
تو انتخابی جز ازدواج موقت با من نداری چون  کسی 
حاضر نمی شود که با زنی مطلقه همچون تو ازدواج 
کند! او تهدیدم کرد که اگر به خواسته هایش تن 
ندهم، عکس های شخصی ام را در فضای مجازی 
منتشر خواهد کرد و  این گونه بود که من  متوجه 
شدم  یکی از طعمه های ساسان در یکی از سایت 
های واسطه گر هستم.  او در حضور من اقرار کرد که 
طعمه هایش را از سایت های واسطه گر انتخاب می 
کند، به گونه ای که به بهانه خرید کاال یا مشاوره با 
زنان به ویژه زنانی که  مطلقه هستند یا کسانی که با 
همسر خود مشکل و اختالف دارند، وارد گفت و گو 
و رابطه می شود  و پس از کسب اعتماد آنان خواسته 
های نامشروع خود را مطرح می کند. اکنون که 
همای خوشبختی از شانه هایم پر کشیده، صدای 
ترسناک جغد شومی را می شنوم که با خیانت، جهل 
و  ناآگاهی خودم آشیانه اش را   روی دیوار زندگی ام  

ساختم و...
با اجرای دستور سرگرد علی امارلو) رئیس کالنتری 
ــره اجتماعی و اطالعات  شفا( و با تعامل دو دای
ــوان مورد  کالنتری مشکالت و ادعــاهــای زن ج

رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کالنتری  تجسس  نیروهای  سجادپور- 
ســپــاد مشهد، اعــضــای یــک بــانــد سرقت 
مشغول  که  انداختند  دام  به  درحالی  را 
سالخی یک خودرو در انبار ضایعاتی بودند.

به گزارش اختصاصی خراسان، به دنبال 
افزایش برخی سرقت ها در حاشیه شهر 
مشهد، گروه تخصصی از نیروهای کالنتری 
سپاد با راهنمایی و دستورات ویژه معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی، تحقیقات 
گسترده ای را بــرای ریشه یابی باندهای 
ــان بــا استفاده از  ــاز کــردنــد. آن سرقت آغ
ردیابی های اطالعاتی و به کارگیری منابع 
و مخبران به محل به سرنخ هایی دست 
یافتند که نشان می داد افرادی در یک انبار 
ضایعاتی رفت و آمدهای مشکوک دارند. 
به همین دلیل گــروه تجسس کالنتری با 
جعفر  سرگرد  مستقیم  هدایت  و  نظارت 
عامری )رئیس کالنتری سپاد( وارد عمل 
شدند و بررسی های غیرمحسوسی را با 
شیوه های پلیس ادامــه دادنــد. تحقیقات 
نیروهای تجسس حکایت از آن داشت که 
احتماال در انبار ضایعاتی مذکور، قطعات و 
لوازم خودروهای سرقتی به فروش می رسد 
بنابراین ماموران با استفاده از تجربیات 
قاضی غرآبادیان به محاصره نامحسوس 

انبار مذکور در خیابان شقایق پرداختند تا 
این که فردی یک دستگاه خودروی وانت 
مزدا را به درون ضایعاتی برد و درها بسته 
شد. گزارش خراسان حاکی است: در این 
هنگام  استعالم شماره پالک خودروی وانت 
از مرکز فرماندهی پلیس بیانگر آن بود که 
ــودروی مذکور از خیابان آزادی 10۷  خ

سرقت شده است!
طولی نکشید که نیروهای تجسس در یک 
عملیات هماهنگ و ضربتی، دو نفر به نام 
های »ح-ن« و »غ-ر« را در   انبار ضایعات 
دستگیر کردند اما فرد دیگری که در آن 
مکان حضور داشت، از داخل انبار بیرون 

پرید و متواری شد. به گزارش خراسان، با 
انتقال دو متهم دستگیر شده به کالنتری، 
تعقیب و گشت زنی برای به دام انداختن 
متهم فــراری ادامــه یافت تا ایــن که چند 
ساعت بعد »ش-ح« نیز در یکی از خیابان 
ــراف شناسایی شد و حلقه های  هــای اط

قانون بر دستانش گره خورد.
»غ-ر« )مالک انبار ضایعاتی( در بازجویی 
های تخصصی گفت: حدود ساعت ۷ صبح 
بود که دوستم »ش-ح« با خــودروی مزدا 
به   انبار آمد و من هم در را باز کردم ولی از 
سرقتی بودن خــودرو اطالعی نداشتم او 
لوازم خودرو برای من نیاورده بود و تنها یک 

بار تعدادی ابزار به من داد که هنوز در انبار 
است. او از ۲ ماه قبل برای من ضایعات  آورد 

ولی آدرس و مشخصاتی از او ندارم.
براساس این گزارش، بررسی دقیق ماجرا 
انتظامی، نشان داد که  توسط نیروهای 
الستیک زاپاس، اتاقک فلزی عقب و رادیات 
خودرو توسط متهمان باز شده است و آن ها 
مشغول باز کردن دیگر قطعات بودند که با 
حضور ماموران روبه رو شدند. با این حال 
مالک انبار ضایعات مدعی بود که »ش-ح« 
همه لوازم را باز کرده و او از سالخی خودرو 

اطالعی ندارد! 
به  از متهمان  در همین حــال یکی دیگر 
افسر تحقیق پرونده گفت: وقتی من وارد 
ضایعاتی شدم، به من گفتند که بیا برای باز 
کردن اتاق و لوازم خودرو کمک کن که من 
هم به آن ها کمک کردم. بنابراین گزارش، 
در حالی که مواجهه حضوری بین متهمان 
دستگیر شــده، راز سالخی خــودروهــا در 
انبار ضایعاتی را فاش کرد، تحقیقات پلیس 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
غرآبادیان بــرای ریشه یابی این پرونده و 
دستگیری دیگر عوامل مرتبط با اعضای 
ایــن باند سرقت توسط نیروهای ورزیــده 

کالنتری سپاد ادامه یافت.

آدم ربایی برای باج خواهی
توکلی-  ماموران  پلیس توانستند  فرد   ۳۲ 
ساله ای  را که توسط گروگان گیران ربوده 
شده بود، بعد از ۲۴ ساعت  آزاد و متهمان را 

دستگیر کنند.  
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان دراین 
باره بیان کرد : دو  نفر آدم ربا با هدف باج 
خواهی و اخاذی  دست به این عمل شوم زده 
بودند، که خیلی زود به  دام  پلیس افتادند.  

سرهنگ"مهدی پورامینایی" افــزود :  به 
دنــبــال  تماس شهروندی با فوریت های 
پلیس 110  مبنی بر وقــوع یك فقره آدم 
ربایی در حوزه استحفاظی پاسگاه گزک 
کرمان   شهرستان  توابع  از  گلباف  بخش 
موضوع به صــورت ویــژه با انجام اقدامات 
وسیع  اطالعاتی بــرای آزادی فرد ربوده 

شده آغاز شد. 

وی اظهار کــرد : در بررسی جزئیات این 
پــرونــده مشخص شــد  دو  آدم ربــا به علت 
مشکالت شخصی و باج خواهی صد میلیون 
ریال، یک مرد ۳۲  ساله را در خانه اش با 
خودرو ربوده اند که با پیگیری و اقدامات 
ضربتی  پلیس، این فرد کمتر از ۲۴ ساعت 
به آغوش خانواده خود بازگشت و در این 
زمینه دو متهم۳0 و۴0  ساله  نیز دستگیر 

شدند. 
 ایــن مسئول انتظامی گفت : آدم ربایان 
ــرد ، صــد میلیون ریــال  ــن ف ــواده ای ــان از خ
ــت كـــرده بــودنــد و در بازجویی  ــواس درخ
های پلیس هدف از این اقدام را مشکالت 
شخصی و اخاذی بیان کردند  که در ادامه 
قضایی  مرجع  تحویل  پــرونــده  تشکیل   با 

شدند.

 سرقت از کارت بانکی
بیمار مرده کرونایی!

 پرستار انگلیسی  که از کارت بانکی یک 
بیمار مــرده کرونایی دزدی کــرده بود 

دستگیر شد.    
ــا ،پــلــیــس انگلیس  ــن بــه گــــزارش رک
پرستاری را که 1۷دقیقه پس از مرگ 
بیمار کرونایی 8۳ ساله اش به خرید 
ــرده بود  ــارت بانکی او اقـــدام کـ ــا کـ ب
دستگیر کرد. متهم ۲۳ ساله محکوم 
ــارت بانکی بیمار مــرده  شــده کــه بــا ک
خریده  ــازدار  گـ نوشیدنی  و  شیرینی 
پشیمانی  ــراز  ابـ دستگیری  از  پــس   و 

کرده است.
گفتنی اســت که ایــن پرستار روز بعد 
نیز کــارت بیمار را همراه داشته و به 
قصد خرید دوباره با کارت پای دستگاه 
رفته اما به دلیل مسدود شدن کارت به 
انجام این کار موفق نشده و همین اتفاق 

موجب به دام افتادن او شده است.
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رصد بازار اکسیژن ساز 

بردبار- با طوالنی شدن شرایط و بروز موج های 
کرونایی در کشورمان خرید و فروش دستگاه های 
اکسیژن ساز و کپسول های اکسیژن افزایش 
محسوسی یافته اســت، متاسفانه دســت های 
دالالن نیز در حال آلوده کردن این بازار است، چرا 
که خانواده هایی به بهای حفظ جان عزیزانشان 
هر  حاضرند  کرونا  منحوس  بیماری  برابر  در 
ــازار  ــن اوصـــاف نبض ب قیمتی بــپــردازنــد. بــا ای
امروز سری به بازار اکسیژن ساز پایتخت واقع 
در خیابان ولی عصر نزدیک سه راه جمهوری 
اسالمی زده و قیمت های زیر را برای انواع این 

محصوالت رصد کرده است: 
اکسیژن ساز ایرانی نفس یار) دو سال گارانتی 

تعویض (  14میلیون و 500 هزار تومان
اکسیژن ساز ایرانی سوشیا) دو سال گارانتی 

تعمیر( 14 میلیون و 300 هزار تومان
اکسیژن ساز ایرانی اکسیژن پــالس) دو سال 

گارانتی تعمیر( 13 میلیون و 300 هزار تومان
اکسیژن ساز چینی جی بی ای 5 لیتری  20 

میلیون تومان
لیسانس  تحت  )چینی  زنــیــت  ــاز  س اکسیژن 

سوئیس( 5 لیتری ، 21 میلیون تومان
اکسیژن ساز کروبر آلمان 5 لیتری ، 70 میلیون تومان

اکسیژن ساز کروبر آلمان دست دوم، 5 لیتری ،  
18 میلیون تومان

اکسیژن ساز ویژن ایر 5 لیتری 45 میلیون تومان
اکسیژن ساز ویژن ایر 5 لیتری دست دوم، 15 

میلیون تومان
اکسیژن ساز الیت 5 لیتری 2018، 65میلیون تومان
اکسیژن ســاز الیت 5 لیتری دســت دوم ،18 

میلیون تومان

بانک ها تا آخر آبان تسهیالت 
کرونایی می دهند

بانک مرکزی مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا 
درخصوص مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به 
صاحبان کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از 
کرونا  را به بانک ها  ابالغ کرد. به گزارش ایسنا، 
بر ایــن اســاس مهلت ثبت نــام مشاغل و کسب و 
کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی 
شهریور  پایان  تا  کرونایی،  تسهیالت  دریــافــت 
1400 و با شرایط دستورالعمل ابالغ شده قبلی 
توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید شد. 
بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز موظف به پرداخت 
یا  جدید  تسهیالت  از  اعــم  کرونایی  تسهیالت 
تسهیالت مراحل قبل تا پایان آبان  1400 هستند. 

داده های مرکز آمــار، نگرانی ها در خصوص 
در  گرفته  شکل  اشتغال  ناپایداری  وضعیت 
سال های 93 تا98 را تایید می کند به طوری 
که در سال گذشته، 75 درصد تعداد بیکاران 
از مجموع یک میلیون افت اشتغال، مربوط به 
بخش خدمات بوده است.به گزارش خراسان، 
اوایل اردیبهشت امسال بود که مرکز پژوهش 
های مجلس در گزارشی نتایج بررسی روند 
شاخص های اصلی بازار کار از سال 93 تا 98 
را منتشر کرد. طبق این گزارش، از پاییز 93 به 
بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل 
مشابه سال قبل از آن، بیش از 700 هزار نفر به 
جمعیت فعال اضافه شده است.به این ترتیب 
در سال های مورد اشــاره حدود 3.5 میلیون 
نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده اند که در 
مقایسه با افزایش نیافتن جمعیت فعال در دهه 
قبل از آن، بسیار قابل توجه است. در بیان دلیل 
این رشد جمعیت فعال، می توان به تغییر تصمیم 
جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن 
از این بازار به منظور تحصیالت، خانه داری یا 
علل دیگر اشاره کرد. موضوعی که در آن زنان، 
جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی و متولدان 

دهه 70 نقش پررنگی داشته اند. نکته جالب 
تر این است که در این دوره، حدود 85 درصد 
جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل 
شده اند به طوری که به طور متوسط در هر فصل 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر 
به جمعیت شاغل اضافه شده است. این گزارش 
اما روی ناهنجار آمارهای مثبت یاد شده را نیز 
نشان داده و افزوده است: افزایش اشتغال در 
این دوره، عمدتًا در بخش »خدمات« و بنگاه های 
بسیار کوچک )دارای کمتر از چهار نفر کارکن(، 

با وضعیت شغلی »کارکن مستقل« و فاقد قرارداد 
به معنای متعارف بوده و  مخرج مشترک تمام 
مولفه های فوق، خود را در سهم کمتر شاغالن 
دارای پوشش بیمه نشان داده است به طوری 
که در مدت یاد شده به طور متوسط تنها 28 
درصد شاغالن اضافه شده به جمعیت شاغل 
دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده 
انــد و بقیه 72 درصـــد، در مشاغلی مشغول 
کار شده اند که دارای بیمه نبوده است. مرکز 
پژوهش ها با استناد به این وضعیت که کیفیت 

نامناسب اشتغال ایجادشده در سال های 93 
تا 98 رانشان می دهد و همچنین بروز کرونا که 
سبب شد این روند اشتغال زایی اقتصاد ایران 
دفعتًا قطع شود، هشدار داده بود که شرایط یاد 
شده بسیار ناپایدار بوده و اقدامات مخرب در 
سطح اقتصاد کالن می تواند منجر به تخریب 
بنگاه های خرد و اشتغال حاصل از آن ها شود. 
با این اوصــاف، آمارهای مرکز آمار از وضعیت 
اشتغال در سال گذشته، نتایج گــزارش مرکز 
پژوهش ها را تایید می کند. گزارش خبرگزاری 
فارس به نقل از مرکز آمار، نشان می دهد که در 
سال گذشته، همزمان با کاهش حدود 3 واحد 
درصدی نرخ مشارکت و افت دو میلیون نفری 
جمعیت فعال، خروج یک میلیون و 200 هزار 
نفری زنان از بازار کار رقم خورده است. از سوی 
دیگر افت یک میلیون نفری تعداد شاغالن رقم 
خورده که سهم بخش کشاورزی در این میان 
حدود 250 هزار نفر، سهم بخش صنعت حدود 
17 هزار و 500 نفر و سهم بخش خدمات حدود 
740 هزار نفر بوده است. همان بخشی که اتفاقًا 
بیشترین نقش را در شکل گیری اشتغال کم 

کیفیت پنج سال قبل ایفا کرده بود.

برگ ریزان مشاغل خدماتی در سال 99 
همزمان با خروج 2 میلیون نفر از بازار کار 750 هزار شغل خدماتی از بین رفت

بازار خبر

 شاخص

 بهبود وضعیت مطالبات 
غیر جاری در نظام بانکی

مطابق با آمارهای بانکی تا پایان پاییز 99، 
مانده  کــل  بــه  جـــاری  غیر  مطالبات  سهم 
تسهیالت )ارزی و ریــالــی( در پاییز سال 
گذشته، 8.5 درصد بوده که این رقم نسبت 
به فصل قبل، 0.2 واحد درصد و نسبت به 
ــد درصد  فصل مشابه ســال قبل 1.7 واح
کاهش را نشان می دهد. این روند می تواند 
حاکی از بهبود نسبی بازگشت تسهیالت به 

شمار آید.  
)منبع: اتاق بازرگانی تهران(

رشد 5 میلیون تومانی یک 
خودروی داخلی در 2 روز!

اقتصادنیوز- رصد بازار خودرو نشان دهنده 
آن است که دیروز همانند دو روز گذشته »سمند 
LX با موتور EF7« با رشد قیمت مواجه شد. بر این 
اساس پس از رشد سه میلیون تومانی در دو روز 
قبل، قیمت این خودرو دو میلیون تومان دیگر 
نیز افزایش یافت تا در مجموع در دو روز، قیمت 
این خودرو در بازار پنج میلیون تومان افزایش 
یافته باشد. به گفته فعاالن بازار خودرو، عرضه 
قطره چکانی این خودرو در بازار طی روزهای 
اخیر موجب شده است تا بازار با کمبود عرضه 
آن مواجه شود و با این که معامله چندانی در بازار 
صورت نمی گیرد، کمبود عرضه به صورت روانی 
بازار را تحت تاثیر قرار داده و افزایش قیمت پنج 
میلیونی این خودرو طی دو روز گذشته را رقم 

زده است. 

دعوای دژپسند و همتی درباره  مقصر سقوط بورس 
دژپسند: نرخ بهره بین بانکی و انفجار نقدینگی باعث ریزش شاخص بورس شد

وزیر اقتصاد در اظهاراتی با بیان این که افزایش 
نرخ بهره بین بانکی و انفجار نقدینگی باعث 
ریزش شاخص بورس شد، نامه ای را که همتی 
در جریان مناظره در خصوص هشدار نسبت 

به ریزش بورس مطرح کرد فرافکنی خواند.
چند روز قبل بود که وزیر اقتصاد از تاثیر منفی 
ــازار سهام  سیاست هــای بانک مرکزی بر ب
انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند 
سوء مدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی 

در سال گذشته را باعث ریزش بورس خواند 
و گفت: »اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی 
با سوء مدیریت مواجه نمی شد، چشم انداز 
مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه ای 
بود که می توانستیم  حتی به بانک مرکزی 
در هدایت نقدینگی  کمک کنیم، چنان چه 
در مهر و آبان این اتفاق افتاد«. این اظهارات 
در مناظره سوم کاندیداها با واکنش همتی 
مواجه شد. وی از نامه خود به رئیس جمهور و 
دفتر مقام معظم رهبری که در آن درخصوص 
ریزش بورس هشدار داده بود، سخن گفت 
و افــزود: »مشکل بورس هیچ ربطی به بانک 
مرکزی ندارد. باال پایین رفتن نرخ بهره بین 
بانکی به دلیل تعلل وزارت اقتصاد در فروش 

اوراق بود و من اصرار کردم اما نتیجه نداد«. با 
این حال، دیروز دژپسند مجدد به این موضوع 
به طور مفصل پرداخت. به گــزارش فارس، 
وی نامه  همتی به مقام معظم رهبری  درباره 
هشدار حباب بورس را فرافکنی خواند و با 
بیان این که افزایش نرخ بهره بین بانکی و 
انفجار نقدینگی باعث ریزش شاخص بورس 
شد، اظهار کرد: کاهش نرخ سود بین بانکی 
در ابتدای سال 99 به بــازار سرمایه عالمت 
داد. وزیر اقتصاد ریزش بازار به  دلیل اختالف 
وی و وزیــر نفت در جریان صندوق پاالیشی 
یکم را رد کرد و در این باره گفت: اختالف بر 
سر متولی صندوق پاالیش یکم بود که بین 
سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی پاالیش 

و پخش ایجاد شده بود که باالخره مشخص شد 
متولی این صندوق شرکت پاالیش و پخش 
باشد و در صبح سه شنبه ای که من متوجه شدم 
تا ظهر همان روز با وزیر نفت جلسه گذاشتیم 
و متولی صندوق پاالیش یکم مشخص شد 
ــالم و صندوق  و همان روز از شبکه خبر اع
پاالیشی از شهریور به مردم ارائه شد. در عین 
حال روز گذشته اقتصاد آنالین  با اشــاره به 
این که در مهر 98 که شاخص از 330 هزار 
تا 300 هزار عقب نشینی کرد مصاحبه ای به 
نقل از دژپسند منتشر کرد   که وی می گوید 
:   دژپسند اعتراف کرد: خودمان ترمز بازار را 
کشیدیم چون یک سری از دوستان نسبت به 

این رشد ابراز نگرانی کرده بودند.
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تصمیم نهایی عربستان درباره حج اعالم شد

مقام های عربستان سعودی اعالم کردند مراسم حج امسال 
به دلیل نگرانی های ناشی از گسترش ویروس کرونا با حضور 
زائران مقیم در این کشور برگزار می شود. عربستان سعودی 
اعالم کرد مراسم حج امسال به دلیل نگرانی های ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا به ۶۰هزار زائر واکسینه شده مقیم 
این کشور محدود خواهد شد.مقام های عربستان سال گذشته 
نیز شمار شرکت کنندگان مراسم حج را کاهش دادند و حج را با 
حضور گروه کوچکی از زائران برگزار کردند.بر اساس بیانیه ای 
که روز شنبه در خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزارت حج 
و عمره این کشور منتشر شده است، مراسم حج امسال که از 
اواسط جوالی برگزار می شود نیز به افراد واکسینه شده بین ۱۸ 
تا ۶۵ سال محدود خواهد بود.عربستان پیشتر نیز با خطرات 
نوع دیگری از ویروس کرونا که سبب بیماری ویروسی به نام 
»مرس« می شود، مواجه شده بود و تمهیدات بهداشت عمومی 
را در طول حج ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ افزایش داد.در سال های 
اخیر مقام های عربستان سعودی حضور زائران از کشورهایی 
با مبتالیان به »ابوال« را نیز ممنوع کرده بودند.از زمان شیوع 
ویروس کرونا در عربستان سعودی بیش از ۴۶۲,۰۰۰  مبتال 

و ۷,۵۰۰ مرگ بر اثر ابتال به این ویروس گزارش شده است.

افزایش رکود در بازار خودرو
اخبار سیاسی و گمانه های  نتایج مذاکره و انتخابات ریاست جمهوری باعث تردید خریداران و فروشندگان در بازار خودروی داخلی شده است؛ خودروهای خارجی چه شرایطی دارند؟

اخیر  ــای  ــ روزه در  دالر  قیمت   االکلنگ 
ــودرو در  ــازار خ سردرگمی بیش از پیش ب
روزهــای اخیر را به همراه داشته است.  به 
گفته فعاالن بازار خــودرو، روند پیش رو در 
بازار دالر موجب شده بازار خودرو طی هفته 
های اخیر چندان واکنشی به تغییرات این 
بــازار از خود نشان ندهد. در این خصوص 
می توان به رصد بازار خودروی دیروز ۲۳ 
ــرد، ارزیــابــی  خـــرداد مــاه ۱۴۰۰ اشـــاره ک
های صورت گرفته نشان می دهد در حالی 
که نرخ دالر برخالف دو روز گذشته  ، روز 
یک شنبه روند صعودی به خود گرفت، اما 
بازار محصوالت پرطرفدار سایپا بدون توجه 
به این تغییر به مسیر خود ادامه دادند و غیر 
از افزایش اندک قیمت »کوییک معمولی« و 
»ساینا« سایر محصوالت این شرکت در بازار 
بــدون تغییر قیمت عرضه شدند.از سوی 

دیگر به گفته فعاالن بازار خودرو رشد  یا افت 
قیمت در بازار خودرو در شرایط کنونی تاثیر 
چندانی در معامالت ندارد و بازار همچنان 
با معامله اندک به راه خود ادامه می دهد و با 
این شرایط می توان گفت بازار خودرو بیش 
از پیش در رکود فرو رفته است و دست و پا 
زدن برای خروج از رکود تاکنون راه به جایی 
نبرده است.نوسان قیمت دالر از یک سو و 
انتظار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات و 
انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بازار 

روبه رو شود. روندی که به بــا رکـــود شدید 
اعتقاد فعاالن 

بازار خودرو تا پایان انتظار برای اعالم نتایج 
ــداوم  مذاکرات و ایجاد ثبات در نــرخ دالر ت
خواهد داشت. براساس ارزیابی بازار خودرو 
تنها »کوییک معمولی« طعم رشد قیمت را 
چشید و با قیمت ۱۵۲ میلیون تومان در بازار 
عرضه شد.از جمله محصوالت سایپا که یک 
شنبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند، می توان به 
»شاهین«، »کوییکR«، »کوییک معمولی«، 
»تیبا صندوق دار«، »تیبا۲« و »ساینا« اشاره 
کرد. به جز کوییک معمولی سایر محصوالت 
پرطرفدار سایپا روز یک شنبه بــدون تغییر 
قیمت در بــازار معامله شدند. براین اساس 

ــازار با قیمت ۱۵۸  ــروز در ب »کوییکR« دی
نیز یک  میلیون تومان عرضه شد.»ساینا« 
شنبه در بازار با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی ، 
با قیمت ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
بازار قیمت خورد.  خانواده تیبا نیز روز آرامی 
را پشت سرگذاشتند و »تیباصندوق دار«  رشد 
یک میلیونی را تجربه کرد و با قیمت ۱۲9  
میلیون تومان عرضه شد و مــدل هــاچ بک 
این خودرو »تیبا۲« معمولی نیز بدون تغییر 
در بازار با قیمت ۱۳۶ میلیون رقم خورد.از 
سوی دیگر با رصد بازار خودرو می توان گفت 
که براساس قیمت هــای جدید اعالمی از 
سوی شرکت های خودروساز قیمت شاهین 
به ۲9۱ میلیون تومان رسید. به گفته فعاالن 
بازار خودرو هنوز قیمت بازاری این خودرو 
مشخص نیست و این افزایش تنها به قیمت 

کارخانه ای آن باز می گردد.

سرگیجه خودروهای خارجی	 
اما خودروهای خارجی  درروزهــای ابتدای 
هفته با نوسان قیمت در پایتخت خرید و فروش 
می شود. بیش از یک ماه است که بحث واردات 
خودرو دوباره بر سر زبان ها افتاده و اظهارنظر 
در باره آن زیاد است. خودروسازان نیز به سبب 
این که ممنوعیت واردات را در راستای حمایت 
از خود نمی دانند، با آن موافقت کرده اند. 
این روزهــا این موضوع توسط کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت 
قرار گرفته است. طی این مدت  فصل مشترک 
اظهارنظر ها حول خروج خــودرو از انحصار 
سه شرکت بــزرگ خودروساز بــود.  هرچند 
کاندیداهای ریاست جمهوری پاسخ صریحی 
به آزادسازی واردات خودرو پس از سه سال و 
نیم توقف ندادند اما بازار خودرو این روزها در 

انتظار به سر می برد. 
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بدون برنده« ، اعتماد :»سواالت چالشی همتی از 
نامزدهای اصولگرا« ، جام جم : »آخرين مناظره با 
پايان باز« ، رسالت : »قابليت دوقطبی سازی هم 
نداشتند« ، شرق : »آخرين تيرهای ترکش مناظره«  
وطــن امـــروز : » مناظره سر نخواستن روحانی«   

همشهری : »دغدغه های بی پاسخ « .
سازندگی - اين روزنامه که چندی پيش با درج  •

تيتر درشت با عنوان »دردسر تازه  قاليباف« مدعی 
دست داشتن قاليباف در دستکاری بودجه شده و 
جزئياتی از آن را منتشر کرده بود، در شماره ديروز 

خود تيتر زد: »دستکاری بودجه درست نبود.«

خبرآنالین نوشت: مسئول مطبوعاتی نمايندگی  •
ايـــران در ســازمــان ملل در توئيتی نوشت: چند 
روز پيش فاکس نيوز گزارشی همراه با تصاوير 
ماهواره ای در خصوص تحوالتی مشکوک در اطراف 
سايت سنجريان در جاجرود منتشر کرد اما در اصل 
تصاوير مربوط به خودروها و تجهيزات لوکيشن فيلم 

برداری سريال »نون خ« و عوامل آن بوده است.
فرارو نوشت: شورای اطالع رسانی دولت درباره  •

اتهام زنی غيرمنصفانه به دولت توسط برخی نامزدها 
در خصوص طرح اصالح قيمت حامل  های انرژی در 
آبان ۹8 در مناظرات اعالم کرد که اصالح قيمت 

بنزين تصميم کالن ملی و حاکميتی بوده است.
عصر ایران نوشت:دستيار ويژه وزير اطالعات در  •

واکنش به ادعاهای اخير احمدی نژاد درباره وجود 
باند مافيايی امنيتی در وزارت اطالعات در دوران 
مسئوليت اجرايی کشور توسط وی، اين اظهارات را 
ناشی از »توهم سيرتی« وی اعالم  و اظهار کرد، تنها 
توصيه بنده به ايشان اين است که روند روان درمانی 

و توهم زدايی خود را پيگيری کند.

روایت » حداد عادل« درباره کاندیداتوری 
دختر شهید سلیمانی 

متکی: شورای وحدت و شورای ائتالف برای انتخابات شوراها به لیست مشترک نرسیدند 

ماندنی ها و رفتنی ها ؟ 
4 روز مانده به رای گیری  زمزمه ها در اردوگاه اصولگرایی برای ائتالف نامزدها و انصراف برخی 

از  آن ها قوت گرفته است، در عین حال  قاضی زاده هاشمی خود را اصلح دانست و  زاکانی بر 
انسجام و هم افزایی نامزدهای اصول گرا تاکید کرد

توکلی- پــس از اعـــالم اســامــی ليست 
تاييد صالحيت شدگان انتخابات رياست 
جمهوری ودسِت  ُپِر اصولگرايان در تعداد 
کانديداها، بسياری سيد ابراهيم رئيسی  
را گزينه نهايی اردوگاه اصولگرايی اعالم 
کرده اند و از پوششی يا يار کمکی  بودن 
برخی  ديگر  از کانديداها سخن گفتند.
هرچند مواضع بعدی برخی نامزدهای 
اصولگرا در رد اين گمانه به طور پررنگی 
مطرح شد حاال اما حسين شريعتمداری 
مدير مسئول کيهان و چهره متنفذ در جناح 
ــاره ماندن همه  نامزدهای  اصولگرا درب
اصولگرا تا پايان رای گيری هشدار داده و 
خواستار کناره گيری همه آن ها به نفع يک 

نفر شده است. 

هشدار صریح شریعتمداری	 
شريعتمداری در سرمقاله روز گذشته خود  
نوشت: »  حضور هر پنج نامزد جبهه انقالب 
در انتخابات و خودداری چهار نفر آن ها از 
کناره گيری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی 
اســت که دود آن به چشم جبهه انقالب 
می رود.می توان اين خطا را با توجه به دامنه 
اثر نامطلوب و خسارت آفرينی که در پی 
دانست.اگر  نابخشودنی  گناهی  دارد، 
هر پنج نفر در صحنه بمانند، آرای هر يک 
از آن ها به هر  انـــدازه ای که باشد از سبد 
نامزدهای ديگر جبهه انقالب کم می شود.
عامالن  موفقيت  احتمال  که  آن  نتيجه 
وضعيت فاجعه بار امروز، قوت می گيرد و 
اين حالت در صورت وقوع، ضربه سنگينی 
بر پيکر نظام است.«وی همچنين نوشت: 
»شماری از مدعيان اصالحات با پوشش 

سرخوردگی از اصــالح  طلبان در ستاد 
برخی از نامزدهای جبهه انقالب حضور 
يافتند و با ارائه اطالعات غلط درباره ميزان 
رای آن ها، تالش می کنند آنان را از انصراف 
به نفع ديگران منصرف ســازنــد!« امــا در 
حالی   که زمزمه ها در اردوگاه اصولگرايی 
 برای ائتالف نامزدها و انصراف برخی از
 آن ها قوت گرفته است،پيشتر   عليرضا 
زاکانی ديگر کانديدای اصولگرايی پس 
از اعــالم تاييد صالحيت ها  برنامه خود 
برای اداره کشور را بهتر از ساير نامزد ها 
دانسته و تاکيد کرده بودکه جريان انقالب 
به عقالنيتی رسيده که به اقتضای اقبال 
مردم   يکی به نفع ديگری کنار خواهد رفت 
و در نهايت جبهه انقالب با يک گزينه وارد 
انتخابات خواهد شد. ادبيات زاکانی اما 
رفته رفته تغيير کــرد و او پوششی بودن 
خود برای رئيسی را » هم توهين به رئيسی 
و هم توهين به تک تک نامزدها« دانست 
و پيش از مناظره سوم انتخاباتی نيز اعالم 
کرد که کناره گيری اش به نفع رئيسی 
» دروغ سيزده « اســت. در عين حال وی 
جامع  مسجد  در  گذشته  روز  شامگاه 
نارمک تاکيد کرد: ما 5 نامزد انقالبی بايد 
به انسجام و هم افزايی برسيم و مردم از بين 
اين 5 نفر به کسی که اقبال بيشتری دارد، 
رای بدهند که ايــن سخن نشان دهنده 
احتمال انصراف وی است.  در کنار زاکانی 
،سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی ديگر 
کانديدای انتخابات که اين روز ها گفته می 
شود بنا دارد از ادامه حضور در انتخابات به 
نفع رئيسی انصراف دهد، روز گذشته در 
صفحه توئيتر خود به صراحت اعالم کرد که 

خبری از انصراف نيست و تا آخر رقابت های 
1400 باقی خواهد ماند: » پس از استقبال 
گسترده مردم از سخنان اين فرزندشان در 
مناظره سوم، موج دروغی در فضای مجازی 
راه انداخته اند؛ همان طور که قبال گفتم 
بار ديگر با قاطعيت می گويم خود را اصلح 
می دانم، انصراف نــداده ام و نخواهم داد 
و به حول و قوه الهی تا آخر ايستاده ام.«در 
اين ميان گــزارش ها حاکی از اين است 
که محسن رضايی و جليلی نيز به احتمال 
زياد انصراف نخواهند داد. از سوی ديگر 
کانديداهای اصولگرايی در حالی بنا دارند 
تا آخر خط بمانند که اردوگاه رقيب سنتی 
آن ها بيش از گذشته فعال شــده است. 
رئيس دولت اصالحات که تا همين ديروز 
درخــصــوص انتخابات 1400 موضعی 
اتخاذ نکرده بود در بيانيه اخير خود آحاد 
ملت را به مشارکت دعوت کــرد:» در اين 
فضای سرد و افسرده، درحالی که جامعه 
ما نياز به نشاط و اميد و اشتياق به شرکت در 
عرصه سرنوشت دارد، اميدوارم همه تشکل  
ها و احزاب و جريان های سياسی و ملی 
بتوانند در اين برهه حساس مسئوليت خود 
را در برابر ميهن و مردم به درستی بشناسند 
و در انجام مسئوليت موفق باشند.« در 
اين بين اگرچه نهاد اجماع ساز تاکنون 
ــالح طلب جلسه ای  با کانديداهای اص
نداشته اســت، اما پيام اخير سيد محمد 
خاتمی و حمايت تمام قد حزب کارگزاران 
سازندگی از عبدالناصر همتی باعث شده 
که  زمزمه هايی در خصوص حمايت دقيقه 
نودی جبهه اصالحات از يکی از گزينه های 

اصالح طلبی مطرح شود.  

هادی محمدی –  رئيس شورای ائتالف نيروهای 
انقالب در نشستی خبری ضمن اعــالم رسمی 
نامزدهای مورد حمايت اين ائتالف در انتخابات 
 ، خبرگان  ای  دوره  ميان   ، جمهوری  ريــاســت 
مجلس و شورای شهر تهران، به بيان توضيحاتی 
درباره حاشيه های حضور نرجس سليمانی دختر 
سردار شهيد سليمانی در ليست شوراهای تهران 
ــزارش خراسان ،غالمعلی حداد  پرداخت.به گ
عادل با بيان اين که نامزد مورد حمايت ما  برای 
رياست جمهوری آقــای رئيسی اســت، گفت: در 
انتخابات خبرگان نامزدهای معرفی شده از سوی 
جامعه مدرسين را نامزد شورای ائتالف می دانيم 
که بر اين اساس آقايان اعرافی، سعدی و مومن 
نامزدهای شورای ائتالف هستند و در انتخابات 
ــوزه تــهــران، ســردار  ميان دوره ای مجلس در ح
کوثری را برای ورود به مجلس معرفی می کنيم. وی 
با بيان اين که بعد از اعالم فهرست شورای ائتالف و 
حضور نرجس سليمانی فرزند شهيد سليمانی در 
فهرست شورای ائتالف انتقادهايی شنيده شد، 
افزود: خانم سليمانی خودشان به صورت مستقل 

ــورای شهر تصميم گرفته  بــرای نامزدی ش
بودند و ما نه از تصميم ايشان مطلع بوديم 

و نه درخواستی از ايشان کرده بوديم 
و چند روز پيش مطلع شديم.رئيس 
شورای ائتالف افزود: درک ايشان از 
وصيت پدرشان اين بوده که خانواده 
های  فعاليت  بــه  ورود  از  سليمانی 

اجتماعی نفی نشده اند . تصميم ايشان 
حضور منفرد در انتخابات بود ولی 

ــم حضور  ــ احــتــمــال دادي
ــان باعث  ــش مــنــفــرد اي

ــود اطـــالع رسانی  ش

مناسبی صـــورت نگيرد و مــوفــق نــشــود و بعيد 
می دانستيم که اگر رای نياورد دشمنان شهيد 
سليمانی در داخل و خارج کشور اين رای نياوردن 
را به صورت ديگری تفسير   و اين طور وانمود نکنند 
که مــردم از ارزش هــای شهيد سليمانی فاصله 
گرفته اند بنابراين  ما بــرای جلوگيری از چنين 
اتفاقی ظرفيت مان را در اختيار ايشان گذاشتيم 
و با رای شورا که دوبار هم رای گيری شد ايشان 
رای آورد و در ليست ما قرار گرفت.وی با اشاره 
رشته  در  سليمانی  شهيد  دختر  تحصيالت  بــه 
حقوق و علوم سياسی، ادامه داد: ابتدا به دليل 
حاشيه  ها به او پيشنهاد انصراف داديم اما او اصرار 
داشت.رئيس شورای ائتالف نيروهای انقالب، 
ــود نــام »سليمانی« را در  ــرد: وج خاطرنشان ک
ليست خود باعث افتخار و برکت می دانيم. دختر 
شهيد سليمانی به خدمات اجتماعی عالقه دارد و 
اميدوارم موفق شود و بتواند راه پدر را ادامه دهد. 
همزمان به گزارش ايسنا،منوچهر متکی سخنگوی 
شورای وحدت اصولگرايان گفت : با توجه به آخرين 
صحبتی که با حــداد عــادل داشتم ليست 
ــدت و  ــرف شـــورای وح واحـــدی از ط
ــرای انتخابات  شــورای ائتالف ب
شوراها منتشر نخواهد شد. ما 
به دنبال اين بوديم که ليست 
ائتالف  ــورای  شـ بــا  مشترکی 
تشکيل دهيم ولــی ايــن اتفاق 
نيفتاد. متاسفانه هم اکنون ما با 
دو ليست به استقبال انتخابات 

می رويم.
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حس خوب اتحاد بعد از اتفاقی تلخ
در فرهنگ هواداری فوتبال ما، طرفدار هر تیمی باشی حصاری دور 

خودت پیچیده ای که تو را از بقیه هواداران فوتبال دور می کند؛ برخالف 
هواداران فنالند و دانمارک  

کریستین اریکسن نزدیک لب خط شد تا توپ را از بازیکن خودی بگیرد، ستاره تیم ملی 
دانمارک و اینتر اما قبل از تکمیل یک و دو با بازیکن خودی روی زمین افتاد، گزارشگر یکی 
از تلویزیون های اینترنتی کشورمان گفت اریکسن برخورد خشنی با بازیکن حریف داشت، 
تصویر آهسته چیزی را نشان نداد، اما خب تعبیر گزارشگر جوان هم از افتادن روی زمین دور 
از ذهن نبود. به هرحال ما عادت داریم در فوتبال کشورمان بازیکنان بی دلیل و بادلیل با هم 
برخورد خشن داشته باشند. برای فوتبال ما که از نظر فنی چیزی برای عرضه ندارد هیجان 
در همین خشونت ها و درگیری ها خالصه می شود؛ خیلی از بازیکنان مطرح فقط و فقط 
با زدن بازیکن حریف و حاشیه سازی، محبوب هواداران می شوند و گرنه از نظر فنی تمام 
شده اند. جالب بود که دانمارکی ها هیچ اعتراضی به فنالندی ها نداشتند و اصاًل خطای 
بدون توپ یا پرتاب شیء خارجی به ذهن شان متبادر نشد و در اولین اقدام فقط روی سر 
بازیکن خودی آمدند. فنالندی ها هم از این صحنه عجیب که در یک دقیقه اول کمی مبهم 
بود تصور تمارض و وقت کشی نداشتند. بعد هم که هر دو تیم صبر کردند تا از وضعیت هافبک 
توانمند دانمارکی ها خبری برسد. تماشاگران هر دو کشور اسم کریستین اریکسن را صدا 
می زدند و در شروع دوباره بازی هم فنالندی ها به بازیکنان دانمارکی روحیه می دادند. 
راستش چنین صحنه هایی برای فوتبال ما کمی عجیب است. در فوتبال ما ممکن است 
بازیکنی روی زمین بیفتد و تیم حریف به تصور تمارض هیچ توجهی نکند. ممکن است 
بازیکنی روی زمین بیفتد و حتی اگر کسی مقصر نباشد اما همین زمین خوردن جرقه 
درگیری دو تیم شود و لحظات حساس در درمان و نجات جان یک انسان هدر برود. شاید 
هم کم کم بازیکنان و کادرفنی و تماشاگران ما آن قدر به درجه ای از بلوغ رسیده باشند که یک 
اتفاق زمینه درگیری آن ها را فراهم نکند. امیدواریم برای درک این موضوع در موقعیتش قرار 
نگیریم، اما آن چه امروز از رفتار فوتبالی ها در جایگاه های مختلف، اعم از هوادار و بازیکن تا 
کادر فنی و پیش کسوت در کشورمان می بینیم کمی نگران کننده است. اشکال کار این است 
که فاصله کمی بین احساسات ما و رفتارهای مان وجود دارد. اگر از باخت تیم محبوب مان 
ناراحت شویم ترجیح می دهیم یا این حس ناکامی را نادیده بگیریم و بگوییم فوتبال ایرانی 
ارزش تماشا ندارد یا آن ناراحتی را با یک رفتار اشتباه بروز دهیم، از توهین به تیم خودی تا داور 
و حریف یا حتی بحث های فرسایشی با هواداران رقیب در فضای مجازی. ما همیشه احساس 
می کنیم تماشای فوتبال چیزی فراتر از لذت بردن است و برای همین وقت پیروزی به حریف 
طعنه می زنیم تا به قولی لجش را دربیاوریم. موقع شکست زمین و زمان را به هم می دوزیم تا 
باخت را به انواع علل زمینی و آسمانی ربط دهیم. اصواًل بسیاری از ما نمی توانیم ضمن توجه 
و به رسمیت شناختن احساس، با مدیریت آن، اجازه ندهیم احساس شادی و غمی که نتیجه 
فوتبال است تبدیل به رفتارهای اشتباه شود. برای همین است که هوادار هر تیمی 
باشیم تنهاییم. مرزی بین خودمان و حریف می کشیم، ما و تمام تیم هایی که حریف 
نه، در حقیقت دشمن هستند و هواداران شان. شاید حس خوب اتحاد بازیکنان 
و هواداران دو تیم دانمارک و فنالند که بعد از آن اتفاق تلخ رخ داد باعث شود ما 

هم در نوع هوادار بودن مان تجدید نظر کنیم.  

اول  نیمه  پایان  تا  3 دقیقه  تنها 
بازی تیم ملی دانمارک و فنالند در 
رقابت های یورو 2020 مانده بود 
که »کریستین اریکسن« بازیکن 
تیم ملی دانمارک و ستاره کنونی اینترمیالن ایتالیا 
هنگام دویدن در حاشیه لبه کناری زمین پس از پرتاب 
اوت برای تیم ملی کشورش، ناگهان بیهوش شد و 
روی زمین افتاد. این اتفاق تلخ به سرعت به یکی از 
پربازدیدترین اخبار جهان تبدیل شد و البته چند 
عامل دیگر باعث شد تا بر اهمیت آن افزوده شود و 
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. واکنش بازیکنان دو 
تیم برای حمایت از بازیکن مصدوم، حلقه انسانی که 
به سرعت دور او تشکیل دادند، نمایش ندادن تصاویر 
تلخ درمان یک بازیکن بیمار روی زمین و حفظ حریم 
خصوصی او ،تشویق تیم دانمارک از سوی بازیکنان 
تیم حریف و تماشاگران آن هــا و... از اتفاقاتی بود 
که مورد توجه فوتبال دوستان در سراسر دنیا قرار 
گرفت و تحسین کــاربــران شبکه های اجتماعی را 
برانگیخت. در پرونده امروز زندگی سالم، عالوه بر 
روایت 12 دقیقه هولناک این اتفاق از۶ زبان پزشک 
تیم ملی دانمارک، از این گفتیم که چرا نشان ندادن 
تصاویر مداوای این بازیکن بدحال تصمیمی درست 
و کار بازیکنان برای حلقه زدن دور اریکسن انسانی و 
اخالقی بود؟ همچنین از این گفتیم که در مواجهه با 
فردی که سکته می کند، باید چه کنیم و چرا فوتبال 
در کنار بداخالقی هایش، هنوز زیبایی هایش را دارد؟

پرونده

 به بهانه بیهوش شدن ستاره تیم ملی دانمارک وسط بازی، از رفتار تحسین برانگیز بازیکنان و تماشاگران حریف
 حفظ حریم خصوصی  بیمار،نحوه احیای بیمار ایست قلبی و... خواهیم گفت

قلب هایی که نمی ایستد
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 روایت 12 دقیقه هولناک از زبان پزشک
 تیم ملی دانمارک

در حالی که بازی دانمارک و فنالند در یورو 2020 روند طبیعی خود را طی می کرد، »کریستین اریکسن« 
بازیکن دانمارکی بدون هیچ برخوردی نقش بر زمین شد. سپس هم تیمی هایش به طرف او دویدند و با 
آمدن کادر پزشکی دورش حلقه زدند تا تماشاچیان صحنه تلخی را نبینند. یکی از بازیکنان انگشت خود 
را در دهان اریکسن کرد تا مطمئن شود او نفس می کشد یا زبان جلوی حلق و مجراهای تنفسی او را نگرفته 
است. پزشکان پس از ورود به زمین در میان حلقه ای از هم تیمی های اریکسن قلب این بازیکن را ماساژ 
و با فشار به او شوک دادند. کریستین دچار ایست قلبی شده بود و اگرچه پیش از خروج از زمین، احیا 
شد و چشم هایش را باز کرد اما باید تست های پزشکی را انجام می داد بنابراین به سرعت به بیمارستان 
منتقل شد. دقایقی که پزشک تیم در تالش برای احیای او بود، تماشاگران فنالندی فریاد می زدند: 
»کریستین« و دانمارکی ها جواب می دادند:»اریکسن«. دکتر »مورتن بوئسن«، پزشک تیم ملی دانمارک 
می گوید: »هنگامی که باالی سر اریکسن رسیدم، احساس کردم که نبض این بازیکن در حال ایستادن 
است. بالفاصله عملیات CPR را آغاز کردم. شروع به ماساژ قلب او کردم و با فشار، به او شوک می دادم. 
لحظات بسیارسختی را پشت سر می گذاشتم و صدای گریه بازیکنان در اطرافم را می شنیدم.  12 دقیقه 
طوالنی و ترسناک از زمانی که اریکسن به زمین افتاد تا زمانی که او را از زمین بیرون بردند، طول کشید 
و من به همراه تیم پزشکی پیش از رساندن اریکسن به آمبوالنس موفق شدیم که این بازیکن را به زندگی 
برگردانیم. کمک تیم پزشکی و بقیه کارکنان واقعا خیلی سریع انجام شد وگرنه آن اتفاق تلخ، االن افتاده 
بود.« همچنین طبق گفته پروفسور »شارما«، متخصص قلب و عروق در تاتنهام، »کریستین اریکسن« 
احتماال در آن لحظه دچار ایست قلبی شده اما توانسته است آن را به خوبی پشت سر بگذارد. پروفسور 
شارما معتقد است که تشنج اریکسن احتماال نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز او بوده است. او در این باره 

گفته، لحظه ای را که فرد به زمین می خورد تا لحظه ای که دوباره قلب به 
کار بیفتد، به عنوان downtime  یا زمان از کار افتادگی و ایست 

قلب می نامیم. هر قدر downtime بیشتر باشد، نتیجه و چشم 
انداز بهبودی بدتر خواهد بود. اگر بیمار CPR مناسبی دریافت 

نکند، برای هر دقیقه ای که نتوانند او را برگردانند، 7 درصد 
شانس نجات کاهش می یابد که خوشبختانه بــرای این 
بازیکن فوتبال، سرعت عمل در احیا باعث شد تا زنده بماند.

از انتخابش به عنوان بهترین 
بازیکن زمین تا پیام رونالدو

رفتارهای دلگرم کننده اهالی فوتبال و بازیکنان تیم ملی دانمارک 
و فنالند در این بازی، فقط به حلقه زدن دور اریکسن در زمان 

انجام مراحل درمانی برنمی گردد. بعد از این اتفاق با اعالم 
یوفا، بازی تیم های دانمارک و فنالند به علت بیهوش شدن 
کریستین اریکسن به حالت تعلیق در آمد اما سپس قرار شد 
تا ادامه یابد. یوفا )اتحادیه فوتبال اروپا( اعالم کرد که پس 

از درخواست بازیکنان هر دو تیم با برگزاری ادامه مسابقه 
موافقت کرده است. بازیکنان دانمارک پس از بازگشت دوباره 

به زمین به دلیل تصمیم برای ادامه بازی از سوی رقبای خود و 
تماشاگران حریف تشویق شدند. همچنین بازیکنان فنالند که در 

این بازی با نتیجه یک بر صفر پیروز شدند، بعد از گلزنی به احترام اریکسن 
خوشحالی چندانی نکردند. در پایان بازی هم با اعالم یوفا و به صورت 

نمادین، کریستین اریکسن به عنوان بهترین بازیکن دیدار دانمارک و 
فنالند انتخاب شد. »روملو لوکاکو« مهاجم تیم ملی بلژیک که هم تیمی 

»کریستین اریکسن« در باشگاه اینتر میالن ایتالیاست، در دیگر بازی 
تیم های این گروه بین بلژیک و روسیه پس از گلزنی به روسیه به سمت 
دوربین نزدیک زمین رفت و با فریاد گفت: »کریس، کریس، دوستت 
دارم« که مورد تحسین قرار گرفت. همچنین بسیاری از بازیکنان 
و مربیان بزرگ دنیای فوتبال به این اتفاق واکنش نشان دادند. به 
طور مثال کریستیانو رونالدو در پستی اینستاگرامی برای کریستین 
نوشت: »فکر و دعای ما درگیر کریستین اریکسن و خانواده اش است. 
دنیای فوتبال در کنار یکدیگر به امید شنیدن اخبار خوب هستند. 

امیدوارم خیلی سریع تو را در زمین فوتبال ببینم. قوی باش.« لوکا 
مودریچ، گری لینه کر مجری مشهور انگلیسی، اکانت رسمی باشگاه بارسلونا و... 

هم با پیام هایی دلگرم کننده به او امید دادند.

تصاویری که به درستی نشان داده نشدند
پس از این که شبکه تلویزیونی بی بی سی صحنه احیای قلبی کریستین اریکسن را پخش کرد، موجی 
از اعتراضات به این کار در شبکه های اجتماعی و رسانه های دنیا به راه افتاد. معترضان معتقد بودند 
که نباید چنین صحنه هایی از تلویزیونی که در هنگام پخش مسابقه فوتبال درصد باالی مخاطبانش 
جوانان و نوجوانان و حتی کودکان هستند، پخش شود. پس از این انتقادات، این شبکه بابت نشان 

دادن تصاویر مربوط به احیای قلبی بازیکن دانمارکی از مردم دانمارک عذرخواهی کرد.

  عکس العمل درست بازیکنان
بعد از این اتفاق و ورود تیم پزشکی به داخل زمین، 
ــان حلقه زدنــد تا  بازیکنان دور مصدوم و کــادر درم
دوربین ها نتوانند این صحنه را ثبت کنند و تماشاگران 
مسابقه از تلویزیون صحنه احیای قلبی را نبینند. در 
نگاه اول شاید این حرکت بازیکنان به مذاق عده ای از 
مخاطبان خوش نیامد که مانع پخش مراحل درمان 
شدند ولی در واقــع بازیکنان با این کار خود درس 

ــاران دیگری  ــک بزرگی به ورزش
ــرار  ق موقعیتی  چنین  در  ــه  ک
ــردم  مــی گــیــرنــد، رســانــه هــا و م
ــدادن  ــد؛ نمایش ن ــ جهان دادن
صحنه های تاثربرانگیز. بیشتر 
رسانه های دنیا چهره مصدومان 
و فوت شده های حوادث و سوانح 
نمی دهند  انتشار  و  نمایش  را 
یا هنگام پخش این صحنه ها یا 
حتی فیلم های ساخته شده در این 
باره، با اخطار، مخاطب را متوجه 
موضوع می کنند. بازیکنان تیم 

ملی دانمارک با این حرکت خود عالوه بر این که مانع 
نمایش این صحنه ها شدند، همبستگی خود را برای 
روحیه دادن به هواداران تیم، مردم کشورشان و از همه 
مهم تر خانواده مصدوم نشان دادنــد. همان طور که 
بالفاصله کاپیتان تیم به کنار زمین رفت تا همسر این 

بازیکن را تسکین بدهد.
  چرا نباید این تصاویر پخش شود؟

بدیهی است که نمایش صحنه های خشن و حاوی 
اتفاقات دردآور آثار ناخوشایندی روی اعصاب و روان 
بیننده می گذارد. با وجود این، عده ای به تماشای چنین 
صحنه هایی عالقه دارند؛ از دیدن فیلم های سینمایی پر 
از زد و خورد و خون ریزی گرفته تا مستندهای تهوع آور 
ــوادث و  و حتی عکس ها و فیلم های واقعی که از ح
جنایت های ترسناک گرفته شده است. روان شناسان 

جوانان را بیشترین قشری می دانند که به تماشای 
صحنه های فجیع تمایل نشان می دهند. دلیل آن را 
هم این گونه بیان می کنند که در سنین جوانی باید 
احساسات بروز پیدا کند، اما اگر راهی برای تخلیه 
این هیجان پیدا نشود، جــوان یا به سمت خشونت 
در رفتار و گفتار می رود یا می خواهد این احساسات 
خود را با دیدن صحنه های خشن ارضا کند. بسیاری 
از درگیری هایی که در جامعه اتفاق می افتد، نتیجه 

همین کنترل نشدن و سوق نــدادن روحیه جوان ها 
در مسیر درست است. روان شناسان معتقدند، اثر 
این گونه صحنه ها در ذهن و فکر افراد باقی می ماند و 
به شکل کابوس، استرس و اضطراب نمایان می شود. 
صحنه های  مکرر  تماشای  می گویند  کارشناسان 
خشونت بار، انسان را به تدریج سنگدل می کند، چرا که 
دیدن چنین مناظری برای او عادی می شود. بنابراین 
تأکید دارند افراد، به خصوص کودکان و نوجوانان از 
دیدن چنین صحنه هایی اجتناب کنند. انسان ها ذاتا به 
رفتارهای خشونت آمیز گرایش دارند اما دیدن تصاویر 
خشن آن ها را در چرخه خشونت قرار می دهد. پس 
باید از هر آن چه این چرخه را تقویت می کند دوری کرد.
برای نوشتن این بخش، از سایت انتخاب کمک    
گرفته شده است.  

چگونه یک بیمار ایست قلبی را احیا کنیم؟

همان طور که گفته شد اریکسن 
دچار ایست قلبی شده بود. حمله 
قلبی می تواند تنها به صورت یک 
حمله درد قفسه سینه باشد که 
اگر کمتر از 20 دقیقه طول بکشد 
چون سبب مرگ عضله قلب نمی شود 
دیگر به آن سکته قلبی اطالق نمی شود و در 
این شرایط به حمله قلبی، آنژین صدری ناپایدار 
می گویند. در مواردی که آنژین صدری ناپایدار باشد چون 
احتمال تبدیل این حمالت به سکته قلبی وجود دارد، باید 
بیمار در بخش CCU بستری شود و از داروهایی که جلوی تشکیل 

لخته را در رگ های کرونر می گیرند )مثل هپارین( استفاده کرد.  همه ما 
باید یاد بگیریم چطور به فردی که دچار ایست قلبی شده، کمک کنیم.

خود یا فردی که دچار سکته شده است، خــودداری کنید. از 1 در درجه اول باید خونسردی خود را حفظ کنید و از جا به جایی 
دیگران هم بخواهید بالفاصله با اورژانس تماس بگیرند.

در حالی که او را خیلی آرام تکان می دهید، صدایش بزنید. اگر  نامش را می دانید از او بپرسید تا سطح هوشیاری وی را تخمین 2
بزنید. اگر چهره اش کبود یا زرد شده ، نشانه این است که گردش خون 

در بدن وی دچار مشکل شده است.
وارد نکنید چون ممکن است عمل ماساژ در حالت مذکور به 3 به قفسه سینه فردی که به نظرتان دچار ایست قلبی شده، فشار 
ایست کامل قلب منتهی شود. احیای قلبی باید توسط پزشک یا یک فرد 

آموزش دیده انجام  شود.

تنفس است. یکی دو دکمه از لباس فرد را در ناحیه گلو باز کنید، 4 نخستین گامی که در راه احیای قلبی انجام می شود باز کردن راه 
کف یک دستتان )مثاًل دست راست( را روی پیشانی شخص بگذارید و 
سرش را به سمت عقب ببرید و با نوک چهار انگشت دست دیگر که زیر 
چانه وی قرار داده اید، قسمت فک و دهان را به سمت باال هدایت کنید. 
ــه ای از ابتدای چانه تا انتهای سر برقرار  در این مرحله شیب یا زاوی

می شود.
عمیق بکشد، سرفه باید عمیق و طوالنی باشد مثل زمانی که 5 از فرد بخواهید شروع به سرفه کند و قبل از هر سرفه یک نفس 

می خواهید خلط را از ته سینه خود خارج کنید.
نفس عمیق باعث ورود اکسیژن به داخل ریه ها و سرفه نیزباعث  می شود به قلب فرد فشار وارد شود و همین موضوع سبب 6

چرخش خون و برگشت ریتم طبیعی قلب می شود.
زیرا می تواند باعث خفگی شود. 7 از دادن هر نوع خوراکی مایع مانند آب و... جدا خودداری کنید 



آیا هر دو دوز واکسن 
زندگیسالم ابید از یک نوع ابشد؟

  دوشنبه

۲۴  خرداد   ۱۴۰۰
شماره۱۹۰۳

ت
الم

س

2

آشپزی من 

رگانیک و سرشار از خاصیت  کوکوی سبزیجات، ا

تغذیه

بانوان
نکات مهم شیردهی و 
خوراکی های افزایش 

دهنده شیر

شــیر مادر غنی ترین منبع تغذیــه نوزادان اســت که 
خداوند در وجود هر مادری قرار داده اســت. مادران 
نباید به دلخواه خود شیر دادن به نوزاد را قطع کنند، 
بلکه باید به نوزاد این فرصت را بدهند تا خودش شیر 
خوردن را رها کند. در ادامه چند نکته درباره شیردهی 

به نوزاد را برای شما بیان می کنیم:
در ابتدای هر بار شیردهی، شیر مادر آبکی تر است  1
و به تدریج به مقدار چربی آن افزوده می شود، به طوری 
که در پایان هر مرحله شیردهی، مقدار چربی که برای 
رشد نوزاد ضروری است، بیشتر می شود. بنابراین هر 
چه مدت شیردهی طول بکشد، نوزاد از چربی بیشتری 

استفاده می کند و کامال سیر می شود.
2 به مادران شــیرده توصیه می شود مقدار مایعات 
دریافتی خود را افزایش دهند. مصرف آب میوه های 
تازه و میوه و ســبزی های تــازه به افزایش تولید شــیر 

کمک زیادی می کند.
3 یکــی از مهم تریــن و موثرتریــن گیاهــان برای   
افزایش تولید شیر مادر، شنبلیله است. این گیاه را 
می توان به صــورت دمنوش مصرف کــرد. مصرف 
گیاه رازیانه هم برای افزایش تولید شــیر به مادران 
توصیه می شــود.در ادامه بــه تعــدادی از گیاهان و 
مواد غذایی با مکانیســم های مختلــف  که از طریق 
تحریک غدد تولید شــیر باعث افزایش شیر مادران 

می شوند ،اشاره می کنیم:
1 گیاهانی مانند ریحان، ترخون، زیره و رازیانه معطر 
خاصیت ضد نفخ دارند و با ورود به شیر مادر از دل درد 

کودک جلوگیری می کنند.
ریحان جزو گیاهان معطــر و دارای خاصیت ضد  2
نفخ برای مادر و کودک است و رازیانه هم مانند ریحان 
عالوه بر داشتن همین خاصیت، دارای هورمون های 

گیاهی است که باعث افزایش شیر مادر می شود.
سیاه دانه با خاصیت ضد درد، ضد سرطان، هضم  3
کننده غــذا و کاهش دهنده پرفشــاری خــون باعث 
افزایش شیر مادر می شود و مصرف روزانه ۲ گرم سیاه 
دانه مشکلی ایجاد نمی کند و بهتر است دانه ها له شود 

تا اثر آن ها بیشتر شود.
4 مجموعه مواد غذایی موجود در اسفناج برای زیاد 

کردن شیر مادر کامال موثر است.
مصرف دم کرده گل بابونه هم باعث افزایش شیر  5

مادر می شود.

 مارال مرادی
خبرنگار

سالمت

دانستنی ها

بیشتر بدانیم

   دوز دوم و واکسنی غیر از نوع اول 

» مینــو محــرز«، محقق تیم پژوهــش واکســن کووایران 
برکــت، در این بــاره به خبرآنالیــن می گویــد: »اگر قرار 
باشد دوز دوم واکســنی چهار هفته بعد تزریق شود، اما 
این به هر دلیلــی رخ ندهد، واکسیناســیون آن فرد باید 
دوباره از اول شــروع شــود. این یعنی ممکن اســت کال 
واکسیناسیون انجام شده لغو و از اول شروع شود، چون 
مثال واکسنی وجود دارد که باید سه ماه بعد تزریق شود 
و یک واکسن دیگر چهار هفته بعد.  فاصله زمانی تزریق 

دوز دوم واکسن ها به طور کلی فرق می کند.« 
این در حالی اســت که   دکتر »مســعود مردانی« معتقد  
است که  فاصله های زمانی که شرکت های تولیدکننده 
واکســن اعالم می کنند یک زمان تقریبی است و به این 

معنا نیست که تعویق آن مشکل ساز می شود.
این موضوعات باعث شــده اســت که برخی از مسئوالن 
وزارت بهداشــت به فکر تزریــق ترکیبی واکســن ها هم 
بیفتند و از ســناریویی بگویند کــه در دوز دوم، واکســن 

دیگری تزریق شود.
فاطمه عابدینی،  دبیر کمیته علمی کشوری کووید-۱9 
در این خصوص می گوید: »یک ســری مطالعات در دنیا 
هست که از ترکیب واکســن ها اســتفاده می کنند. زیرا 

فکر می کننــد که شــاید ایمنی بیشــتر ایجاد می شــود. 
به عنوان مثــال »فایــزر« و »آســترازنکا« در مطالعه ای به 
صورت ترکیب استفاده شــده و حتی مطالعات دیگری 
هــم در جریان اســت، امــا از نظــر علمــی شــاید بتوانیم 

از بسترهای یکسان، واکسن را جایگزین کنیم. 
به عنوان مثال درخصوص واکسن ســینوفارم که از یک 
ویروس کشته شــده و غیرفعال شده اســت، شاید بتوان 
واکسن دوز دوم را با واکسنی که از همین بستر استفاده 
کرده، جایگزین کرد.«اما همچنان مطالعات علمی به نظر 

قطعی درباره تزریق ترکیبی واکسن کرونا نرسیده اند.
    واکسن »برکت« شبیه » سینوفارم «

دکتر محرز، درباره تزریق واکســن برکــت به عنوان دوز 
دوم خاطر نشان می کند: »اگر اولین واکسن تزریق شده 
سینوفارم باشد، چون واکســن برکت از نظر ساختاری 
شبیه ســینوفارم اســت می توان از آن به عنوان دوز دوم 
استفاده کرد.  اگر واکسن اول نوع دیگری باشد، اتفاق 
خاصی رخ نمی دهد. اما  می خواهیم این واکســنی که 
تزریق شــده اثر داشــته باشــد. به همین دلیل تزریق دو 
واکسن با بستر متفاوت، ممکن اســت که آن تاثیری که 

انتظارش را داریم نداشته باشد.«
واکسن »برکت« و »سینوفارم« هر دو از یک بستر ویروس 

ضعیف شده هســتند، »آســترازنکا«، یک سازوکار دیگر 
دارد و در نتیجــه نوع آن واکســن داخلی مقــداری فرق 
می کند. »اسپوتنیک«، هم مثل »آسترازنکا« است، البته 
نوع آدنوویروس های این دو فرق می کند. به همین دلیل 
اگر دوز اول »سینوفارم«، تزریق شده باشد، می شود دوز 

دوم از واکسن »برکت« استفاده کرد.
ــدرن« بــه جای  ــزر« و »مـ ــای     تــزریــق دوز دوم بــا »ف

»آسترازنکا « در آلمان

در همین خصوص در هفته های اخیر بحث بر سر عوارض 
جانبی واکســن آســترازنکا در آلمــان ســردرگمی ها و 
نگرانی هایی را در بین شهروندان این کشور ایجاد کرد. 
 )Stiko(کمیسیون دایمی واکسیناسیون آلمان استیکو
توصیه کرده است که تا اطالع ثانوی افراد زیر ۶۰ سال 
کــه دوز اول آســترازنکا را تزریــق کرده انــد، بــرای دوز 
دوم می توانند یکی از دو واکســن »فایــزر− بیون تک«  یا 
»مدرنــا«  را تزریــق کننــد. » تومــاس مرتنــس« ، رئیس 
این کمیســیون، در گفت وگو با اشــپیگل آنالین درباره 
واکسیناسیون یک فرد با واکسن های گوناگون تصریح 
کرد: »داده هایی که از آزمایش ها روی حیوانات به دست 
آمده، نشان می دهد که واکنش سیستم ایمنی بدن پس 

از تزریق دو واکسن متفاوت یکسان است«.

نظرات متفاوتی درباره 

جایگزین کردن دوز دوم واکسن 

 وجود دارد که در ادامه به دالیل تزریق 

دو مرحله ای و جایگزینی واکسن می پردازیم

 کارهایی که سالمندان نباید
 انجام دهند

سالمندان افرادی ناتوان نیستند اما بهتر است از 
انجام برخی کارها بپرهیزند از جمله :

    رانندگی

ممکــن اســت بعضــی از ســالمندان از مصــرف 
داروهای خــواب آور و ضد درد، مشــکالت بینایی 
اختــالالت  و  حرکتــی  مشــکالت  شــنوایی،  و 
حافظــه  اســتفاده  کننــد. ایــن داروهــا می تواند 

رانندگی فرد مسن را تحت تأثیر قرار دهد.
    بی تحرکی

بی تحرکــی  ســالمندان باعث اختــالل عملکرد 
روده، کلیه، قلب و غدد درون ریز و لخته شدن خون 

می شود و خطر مرگ  و میر را افزایش می دهد.
    تماشای بیش ازحد تلویزیون

افراد مسنی که در روز بیشتر از ۳ساعت، تلویزیون 
تماشــا می کنند، از حافظه کمتــری برخوردارند 
و فعالیت های بدنی ســاده مثل بــاال رفتن از پله یا 

پیاده روی را سخت تر انجام می دهند.
    ورزش های سنگین

ظرفیــت تنفســی به طور طبیعــی با افزایش ســن 
کــم می شــود. تمرینات هــوازی عــالوه برفشــار 
بیش ازحد به قلب و ریه، خطر لخته شدن خون را 

در سالمندان افزایش می دهد.
    تا دیروقت بیدار ماندن

زود خوابیــدن بــه بهبــود تمرکــز و حافظه،ترمیم 
آسیب های سلولی که در طول روز اتفاق می افتد 

و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
    بیرون از خانه غذا خوردن

غــذای رســتوران ها، چربی هــای اشباع شــده و 
ترانس خیلی باالیی در مقایسه با غذاهای خانگی 
دارد،پــس بهتر اســت ســالمندان میــزان چربی 

موجود در رژیم غذایی شان را کم کنند.
 

۱- ابتدا پیازهــا را رنــده کنید و در 
کاســه بزرگی بریزیــد. لوبیا ســبز، 
هویج و ســیب زمینی را کــه قبال به 
صورت نگینی خرد کرده اید به پیاز 

اضافه کنید.
۲- ادویــه جات و نمــک را به میزان 
الزم به مواد اضافه کنید و خوب هم 
بزنید. ســپس تخم مرغ هــا را  به آن 

اضافه کنید.
۳- مقــداری روغــن درون یک تابه 
بزرگ بریزیــد و اجــازه دهید خوب 
داغ شــود. توجه داشــته باشــید که 
روغن کوکو نباید خیلی کم باشــد، 

چون در این صورت مــواد به کف تابه 
می چسبد.

4- اگر تمایل داریــد  کوکوی تان کم 
قطر و نازک باشد، مواد را در دو نوبت 
و در غیر این صورت در یک نوبت درون 
تابه بریزید، آن را خوب پهن کنید و در 

تابه را بگذارید.
5- وقتی مواد کوکو کمی سفت شد و 
خود را گرفت در تابه را بردارید و کوکو 

را برش بزنید.
۶- وقتی یک طرف کوکو ســرخ شد، 
آن را برگردانید تا طــرف دیگر آن هم 

سرخ شود.

  هویج خرد شده -  ۱۰۰ گرم
   سیب زمینی خرد شده -  ۱۰۰ 

گرم
   پیاز متوسط -  ۳ عدد

   تخم مرغ -  4 تا 5  عدد
   نمک، فلفل، سماق و زردچوبه 

-  به میزان الزم
   روغن یا کره -  به میزان الزم

   نخــود فرنگــی  یــا لوبیــا ســبز
 نیم  پخته – ۱۰۰ گرم

یاسمین مشرف|  مترجم 

وقتی از طریق بینی نفس عمیق می کشــید معموال به طور 
طبیعی احساس خوشایند عبور جریان هوا از سوراخ های 
بینی را تجربه می کنید. حاال همــان تنفس عمیق را بدون 
احساس رضایت از دریافت اکسیژن و به جای آن احساس 
مســدود بــودن بینی تصــور کنیــد. احســاس استنشــاق 
 بیش از حد هوا یا این احســاس که  هوایــی که در آن تنفس
 می کنید، خیلی خشک یا خیلی سرد است باعث می شود 
نفس کشیدن از طریق بینی آزاردهنده و دردناک باشد. این 
عالیم ناخوشایند گاهی به قدری غیرقابل تحمل می شود 
که شما فکر می کنید درحال خفگی هستید. این مشکل با 
احساس سردرد،  ســرگیجه و خونریزی بینی همراه است 
و گاهی در خواب شــبانه شــما اختــالل ایجــاد می کند. با 
این حال وقتی به پزشــک مراجعه می کنید پزشک  اصرار 
دارد بینی شــما هیچ گونه مشــکل انســدادی ندارد و علل 
فیزیکی برای مشکالتی که تجربه می کنید دیده نمی شود 
و حتی تنفس تان هم خوب به نظر می رسد. بنابراین، یا این 
مشکالت همگی در ذهن شما وجود دارد یا این که شما به 

»سندروم بینی خالی« مبتال هستید.

    سندروم بینی خالی چیست؟
دکتر »اسپنســر ســی پاین«، دانشــیار گروه گوش و حلق و 
بینی دانشــگاه ویرجینیا می گوید: »ســندروم بینی خالی 
یک حس متناقض انسداد بینی است. به این معنا که بینی 
فرد از هر نظر واقعًا باز به نظر می رســد اما شخص احساس 
می کند نمی تواند نفس بکشد یا هوا در بینی او جریان پیدا 
نمی کند.«طبق برخی برآوردها، از هر هــزار نفر که نوعی 
عمل جراحی بینی انجام داده اند، یک نفر به سندروم بینی 
خالی یا ENS مبتال می شود. درباره تعداد افرادی که تحت 
عمل جراحی قرار نگرفته اند و از این مشــکل رنج می برند 
آمار مشــخصی وجود ندارد. نکته جالب توجه دیگر این که 
بسیاری از پزشکان، ENS را به هیچ وجه یک مشکل پزشکی 
نمی دانند. تایید نشدن عالیم بیماران به عنوان یک مشکل، 

سالمت، اضطراب و افسردگی آن ها را به همراه دارد.

   چه عاملی باعث ایجاد سندروم بینی خالی می شود؟
تا حد زیادی باور بر این اســت که ســندروم بینی خالی یک 
بیماری »ایاتروژنیک« یا بیماری ناشی از درمان های پزشکی 
است. به این معنا که  درمان هایی مثل عمل جراحی بینی که 
برای اصالح  انحراف تیغه بینی انجام می شود یا عمل زیبایی 

بینی  یا جراحی سینوس عامل ایجاد این مشکل هستند. اما 
پاین می گوید :»درمان های پزشکی را نمی توان عامل قطعی 
ENS دانست زیرا برخی از بیمارانی که تحت عمل جراحی 
بینی قرار گرفته اند هرگز دچار ENS نمی شوند و برخی دیگر 
که عمل جراحی بینی نداشــته اند، عالیــم ENS را گزارش 

می کننــد. تصور مــن این اســت که 
برخی مشکالت زیربنایی عصبی 
در بــروز ENS نقــش دارد. پیــری 
هم از علت های طبیعی ســندروم 

بینی خالی اســت. با افزایش ســن، 
شاخک های بینی شــروع به از دست 
دادن حجــم خود می کند. ترشــحات 

غدد مخاطی بینی هم  کاهش  می یابد 
و مشکالتی شــبیه جراحی بینی ایجاد 

می کند.«

چگونه می توان سندروم بینی     
خالی را درمان کرد؟

ENS اغلب با رد شدن 
مــواردی کــه  ســایر 

می تواند عالیم مشابه ایجاد کند، تشخیص داده می شود. 
متأســفانه هیچ درمان ســریع و آســانی بــرای ENS وجود 
ندارد. تسکین موقتی عالیم، هدف اصلی بیشتر روش های 
درمانی است. شست و شوی بینی با آب نمک و استفاده از 
ژله های نفتی مانند وازلین می تواند به رفع خشکی بینی 
کمک کند، امــا  این ژله ها ممکن اســت مخاط مفید بینی 
را هم از بین ببرد. این شــرایط باعث می شود باکتری ها به 
راحتی در حفره بینی گسترش یابد. به همین دلیل معموال 
استفاده از اسپری های آنتی بیوتیکی بینی در 
کنار درمان های نمکی توصیه می شود.
برخــی از درمان هــای خانگــی که 
می تواند عالیم ENS را تسکین 

دهد شامل موارد زیر است:
  استفاده از دستگاه رطوبت 

ساز در هنگام شب
استفاده از انواع دستگاه های 
کمک تنفســی یــا CPAP برای 

کمک به تنفس
 مصرف سوپ  ها و مایعات گرم
 زندگی در مناطق گرم و مرطوب

 منبع:

howstuffworks.com 
 

مغز شما چند ساله است؟ 
ساعت شناختی، ابزاری برای سنجش 

سالمت مغز بر اساس عملکرد شناختی است

مغز شــما در مقایســه با ســن تقویمی چند ســاله 
اســت؟ با توجه به نتایج تحقیق منتشــر شــده در 
مجله آلزایمر و دمانس در اول ژوئن، اندازه گیری 
جدیدی از سالمت مغز که توسط محققان در مرکز 
پزشکی دانشگاه راش ایجاد شــده ، ممکن است 
یک روش جدید برای شناســایی افراد در معرض 

خطر کاهش حافظه و مشکالت تفکر ارائه دهد.
به گزارش انتخــاب، این ابزار که توســط محققان 
»ســاعت شــناختی« لقب گرفتــه ، ابــزاری برای 
سنجش سالمت مغز بر اساس عملکرد شناختی 
اســت و ممکن اســت در آینــده برای پیــش بینی 
احتمال مشکالت حافظه و تفکر که با افزایش سن 

فرد ایجاد می شود، استفاده شود.
سخنگوی گروه تحقیقاتی در این زمینه  می گوید: 
»بیمــاری آلزایمر که شــایع ترین علــت زوال عقل 
اســت و دیگــر بیماری های مغــز با گذشــت زمان 
به تدریج بــا افزایش ســن جمع می شــوند. ســن 
به طور گســترده ای بــه عنوان عامــل اصلی خطر 
ابتال به بیماری آلزایمر شــناخته می شود، اما یک 
پیش بینــی کننده بســیار ناقص اســت، زیرا همه 
افراد با افزایش ســن دچار زوال عقل نمی شوند. 
ســاعت شــناختی جدید ما اندازه گیری سالمت 
مغــز را ارائه می دهد کــه درباره عملکــرد مغز یک 
شخص بیشتر از سن تقویمی به ما می گوید. به این 
ترتیب، ساعت شناختی می تواند به ما کمک کند 
تا تشــخیص دهیم چه کسی در ســال های آینده  
درخصوص نقص شناختی بیشتر در معرض خطر 

قرار می گیرد.«  
»بویل«می افزاید: »برای برخی از افراد، شناخت 
با پیری نسبتاً ثابت باقی می ماند اما برای دیگران، 
 شناخت با گذشت زمان به آرامی کاهش می یابد.

 »ســن شــناختی شــاخص ســالمت مغــز اســت. 
بویل می گوید: »ما دریافتیم که به طور متوســط   ، 
شناخت تا یک سن شــناختی در حدود  ۸۰ سال 
پایدار می ماند، ســپس تا 9۰ ســال متوسط   رو به 
کاهش می رود و تا زمان مرگ با ســرعت بیشتری 
کاهش می یابد. عالوه بر این، ما دریافتیم که سن 
شناختی پیش بینی بســیار بهتری نسبت به سن 
تقویمــی زوال عقــل، اختالل شــناختی خفیف و 
مــرگ و میر اســت. همچنیــن با جنبه هــای دیگر 

سالمت مغز ارتباط بیشتری دارد. «

سندروم بیین خایل، علل و راه های درمان

مهدیس مرادیان |  مترجم 

در ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که چرا ما نیازمند تزریق دوز 
دوم واکسن کرونا هستیم؟به طور کلی کارکرد واکسن ها در بدن به 
این شــکل اســت کــه اقدام بــه ایجــاد حافظــه ایمنــی شناســی یا 
ایمونولوژیک در بدن می کند تا سیستم ایمنی بدن بتواند ویروس 

مهاجم را تشخیص  دهد و با آن مقابله کند. »توماس دنی«، محقق 
ویروس شناســی درباره تزریق دوز دوم واکســن های کرونا معتقد 
اســت که این کار  برای ایجاد کارایی بهتر و طوالنــی مدت تر الزم 
اســت، چــون اگرچــه واکســن های کرونــا در اولیــن دوز حافظــه 
ایمونولوژیــک را ایجاد می کنــد امــا در دوز دوم ایمنــی  تقویت و 

تثبیت می شود.

تازه ها

غذای اصلی
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* درباره پرونده »مهاجرت چهره  ها به دامن روســتا«، نکته 
جالبش اینه که هر چهار نفرشون به شهرهای شمالی کشور 
رفتن. انگار رفتن مسافرت که همه رفتن شمال. احتماال هر 

روز هم نوشابه با جوج می زنن!
* در صفحه سالمت بنویسید که چیپس برای بچه ها بیشتر 

ضرر دارد یا پفک؟ کدام یکی را کمتر برای آن ها بخریم؟
* مهاجرت به روستا زمانی شدنیه که جیب آدم پرپول باشه  
و گر نه چه کسی است که از دور شدن از استرس زیاد زندگی 

شهری و نفس کشیدن در هوای پاک، بدش بیاد؟
* با این شرایط اقتصادی، دیگه امیدی هم برای مردم مونده 
که در صفحه خانــواده درباره راهکارهای مثبت اندیشــی 

نوشتید.
* عالیم سنگین شدن گوش که باید جدی گرفت و در صفحه 
مثبت شصت چاپ شده، همه شون خیلی تابلو بودن دیگه. 

طبیعتا وقتی کسی نمی شنوه، یعنی گوشش مشکل داره!
* یادش بخیر. چقدر سریال زی زی گولو رو دوست داشتم 
من. به خصوص همین آقــای پدر رو. پس 9 ســاله که رفته 
روستا و به همین دلیله که دیگه تو تلویزیون نمی بینیمش. 
خدا نگهدارش باشه، خاطرات خوب زیادی برای بچه ها تو 

کودکی ساخت.
* درباره داده تصویری با عنــوان »7 عارضه مصرف نمک« 
در صفحه سالمت، می خواستم بگم که یک تحقیقی درباره 
نمک دریا انجام بدید، همه این  هــا که گفتین درباره نمک 

دریایی، برعکس است.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

روز خرید تی شرت رنگ  شاد

معموال افراد به لباس  های تو خونگی  شون 
کمتر اهمیت می دن و ظاهرش براشــون 
خیلی مهم نیست که این کار اشتباهه. 
امروز برای خودتون یک تی شرت 
رنگ شــاد بخرین تا یــک تنوعی 
بشه براتون. می تونین به 
جای بازار رفتن از سایت ها 
و پیج های معتبر هم خرید 

کنین...

قرار و مدار

بــا ســالم و احتــرام خدمــت 
شــما مخاطب  گرامی. درباره 
مســئله مطــرح  شــده توســط 
شــما و دالیــل آن، موضوعات 
مختلفــی می تواننــد دخیــل باشــند از جمله: 
کاهش اعتمــاد به نفس، میزان آســتانه تحمل 
در برابر مشــکالت و کنترل خشم که به صورت 
خالصــه در ادامه بــه آن هــا می پــردازم و چند 

توصیه به شما خواهم داشت.

 اعتماد به  نفس  تان را نابود نکنید
اعتماد به نفس موضوع بســیار مهمی برای هر 
فرد به شــمار می آیــد و در تعریــف آن به صورت 
خالصه می توان گفت اعتماد به خود و توانایی 
 های خود و پذیرش تمامی نقاط قوت و ضعف. 
اما اگر فردی مثل شما بر اساس مطالبی که در 
پیامک  تان گفتید، نتواند روی اعتماد به نفس 
خود کار کند و درباره کوچک ترین موضوعات 
و مســائل پیش آمده خودش را ســرزنش کند و 

هیچ  گاه انتظار موفقیت و امید را در خود نبیند 
و همیشه به دنبال مقایسه خود با دیگران باشد 
دچار کاهش یا فقدان اعتماد  به  نفس می  شود 
و به مرور امید و انگیزه را در خود از بین می برد و 

با جزئی ترین موضوعی به هم می ریزد.

 عصبانی  شــدن  تان به دلیل آستانه تحمل 

پایین  تان است
آســتانه تحمل افــراد می تواند از فــردی به فرد 
دیگر کامال متفاوت باشــد و هــر فردی واکنش 
متفاوتی   به موضوعات پیرامونش و مشکالتی 
دارد که برایــش پیش می آید . حــال اگر فردی 
آســتانه تحمــل پایینی داشــته باشــد، در برابر 
کوچک ترین مشــکالت هم نمی توانــد به حل 
موضوعات بپــردازد و از مســائل کوچک غولی 
بــرای خودش می ســازد و موفق نشــدن در هر 

کاری را بــه منزلــه شکســتی بــزرگ می بیند. 
او کم کــم راه های رســیدن به موفقیــت و حل 
مســئله را بــه روی خــودش می بنــدد و تبدیل 
به  فردی عصبی و پرخاشگر می شود. پس بهتر 
اســت برای افزایش آســتانه  تحمل به آموختن 
مهارت  های زندگی و تمریــن  های زیاد در این 

موقعیت ها بپردازید.

 فرمان زندگی  تان را به دست بگیرید

مهارت کنترل خشــم که یکــی از مهارت  های 
مهــم در زندگی هر فــردی به حســاب می آید، 
در موقعیت  هــای مختلف زندگــی می تواند به 
عنوان یک ناجی در شرایط بحران برای فرد به 
حساب آید. شــما باید با یادگیری این مهارت، 
فرمان کنترل زندگی تان را به دست بگیرید. در 
ضمن با توجه به نکات مطرح شده، نیاز است تا 
دالیل هرکدام از این رفتارها در شــما با کمک 
متخصصان حوزه روان شناســی بررسی شود 
تا به راهکار مناسب و منطقی دست پیدا کنید.

مهساجعفرینسب|کارشناسارشدروانشناسی

مشاوره 
فردی

اگر در کارم گره بیفتد، گریه ام می گیرد

 عشــق بــا گذشــت زمان 

تمام می شود1
فکــر  دخترهــا  بعضــی 
می کننــد گذشــت زمــان می تواند 
عشــق را محو کند و به همین دلیل 
تن به ازدواج نمی دهند اما اگر شما  
و همسرتان یک عاشق واقعی باشید 
و برای این موضوع هزار و یک دلیل  
منطقــی داشــته باشــید، آن چــه با 
گذشت زمان از زندگی شما بیرون 
می رود، عشق نیســت بلکه هیجان 

و ســاده انــگاری اســت کــه ممکن 
است در ماه  های اول رابطه، شما را 
شجاع تر و ماجراجوتر کند و به شما 
این حــس را بدهــد که تنها عاشــق 
روی زمین هســتید، امــا کنار رفتن 
پرده هیجان از این حس، موضوعی 
نیست که برای آن ســوگوار باشید. 
یک عشق واقعی می تواند با آرامش 
و روزمرگــی هــم همــراه شــود. در 
چنین شــرایطی شــما از همسرتان 
فاصلــه نگرفته اید، بلکه بــه مراحل 

باالتری از دوست داشتن رسیده اید 
که با آرامش بیشــتر و هیجان کمتر 

همراه است.
 بعــد از ازدواج، تغییرش 

می دهم2
دخترهایــی که در آســتانه 
هــای  پرســش   هســتند  ازدواج 
وجــود  ذهن شــان  در  بســیاری 
دارد کــه تــالش می کنند پاســخی 
بــرای آن هــا بیابنــد و تصوراتی که 
بســیاری از آن ها می تواند اشــتباه 
باشــد. یکــی از اشــتباه  هایــی کــه 
بســیاری از دختران قبل از ازدواج 
مرتکب می شــوند، اصرار بــه تغییر 
شخصیت طرف مقابل است. آن ها 
فکر می کننــد برای شــروع زندگی 
 مشترک باید به اصطالح گربه را دم 
حجله کشــت و برای این کار تالش 
می کنند همسر شــان را در روزهای 
ابتدایــی با دعــوا، قهــر، خواهش و 

هــر راه دیگری کــه می دانند عوض 
و شــبیه تصویــر ذهنی خــود کنند. 
آن ها فکر می کنند هم شــکل بودن 
و هم رنــگ بــودن، تضمینــی برای 
ازدواج موفــق اســت، امــا اشــتباه 
می کنند. اگر شما هم چنین فکری 
را در سر دارید، نباید فراموش کنید 
که شما و همسرتان، از دو خانواده و 
دو فرهنگ متفاوت هستید و هرگز 
نمی توانیــد دنیــا را از یــک دریچــه 
ببینیــد. هر یــک از شــما تجربه ها و 
باورهای متفاوتی داریــد و تا زمانی 
کــه در تعارض بــا هم قــرار نگیرید و 
از این باورها چماقی برای کوبیدن 
هم نســازید، تهدیدی متوجه شــما 

نخواهد بود.
را  عاشــقانه  زندگــی    

افسانه ای می دانید3
شــدن،  عاشــق 
هیجــان انگیزترین بخــش زندگی 

اســت؛ بخشــی که مــی توانــد یک 
زندگــی مشــترک را لــذت بخش تر 
کند، اما گمان نکنید برای داشــتن 
یک زندگــی عاشــقانه، نیــاز به یک 
زندگــی افســانه ای دارید، درســت 
اســت کــه بایــد خواســتگارتان را 
دوست داشــته باشــید اما عشق آن 
 قدر ساده نیست که در هر شرایطی 
ســر و کلــه اش پیدا شــود. اگــر یک 
دوره عقــد کوتــاه را گذرانده ایــد و 
احساس می کنید بی اندازه عاشق 
هســتید، بایــد بگوییم که بیشــتر از 
عشق درگیر هیجان شده اید. چیزی 
که می تواند چنین حدی از عالقه را 
به وجود بیــاورد، موضوعات ســاده 
یک عقد کوتــاه مدت نیســت، بلکه 
حمایت و درکی است که در موقعیت  
هــای پیچیده تــر زندگــی می بینید 
و باعث می شــود که هر روز، بیشــتر 
حس کنید که این مــرد، همان مرد 
رویاهای شماست. همان یک نفری 
که برای شــما بــه دنیا آمــده و امروز 

کنارتان است.

بانوان

 نحوه انجام این پژوهش

بنابراین به تازگی طی آزمایش های بالینی 
در دانشــگاه شــیکاگو روی 24 داوطلب، 
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجه رســیدند که 
دوز کمی از گاز نیتروز اکسید یا گاز خنده 
نشانه  های افسردگی را در بیماران مقاوم 

در برابــر داروهــای فعلــی از بیــن 
می برد و تاثیر مثبت استفاده 

از این گاز بــرای چندین 
دارد،  دوام  هفتــه 
ضمن این کــه عوارض 
جانبی کمی هم نشان 

می دهــد. درصد باالیی 
از افراد مبتال به افسردگی 

در این مطالعه پس از دریافت تک 
دوز گاز خنده، نشانه  های بهبودی از خود 
نشان دادند. گاز خنده در برخی مبتالیان 
منجر به عــوارض جدی مثــل حالت تهوع 
شــدید بود که با کاهش غلظــت گاز از ۵۰ 
درصد هــوای دمی به 2۵ درصــد تا مقدار 

زیادی عوارض آن   کاهش یافت.
قابــل توجــه ایــن کــه اســتفاده تفریحــی 
عنــوان  بــه  اکســید  نیتــروژن  گاز  از 
ماده روان گردان به  دلیل آرامش  بخشــی، 
سرخوشــی و توهم زایــی ناشــی از آن در 
اواخر قــرن ۱۸ متداول شــد و با نــام  های 
دیگری مثل هوای شــیرین و گاز خنده هم 

شناخته می شود. از این ماده به عنوان یکی 
از رایج  ترین بیهوشی ها در دندان پزشکی و 
جراحی ها استقبال شد. البته پیش از این 
در سال 2۰۱4 مطالعات نشــان داده بود 
که تنفس گازی کــه ۵۰ درصــد آن نیتروز 
اکسید است برای یک ساعت آثار افسردگی 
را از بین می برد. اما آن چه که برای 
دانشمندان مبهم بود تنظیم 
دوز دقیق آن بــود با توجه 
به این که مصرف دوز کم 
گاز، بیمــار را بــه خواب 
فرو می برد و دریافت دوز 
بــاال، عــوارض جانبــی را 
چندین برابر تشدید می کرد.
به گفتــه پیتــر نــاگل، متخصص 
بیهوشــی و مراقبت  های ویژه از دانشــگاه 
شیکاگو، احتماال با کم  کردن دوز بتوانند 
به میــزان متعادلی برســند که آثــار مثبت 
بالینی را بیشتر و از طرفی عوارض جانبی 
را کم کنند. با توجه بــه این که نمونه فعلی 
آزمایش  های بالینی کم و بیماران فقط برای 
دو هفته زیرنظر بوده اند هنوز مبهم است که 
آیا آثار نخســتین درمان با اکسید نیتروژن 
پایدار است یا نه. بنابراین برای به رسمیت 
شــناختن این دارو به عنوان یک جایگزین 
درمانی به جای روش  های فعلی، تحقیقات 

بیشتری باید صورت بگیرد.

 تجویز » گاز خنده«
 برای 300 میلیون افسرده؟

براساس نتایج جدید ترین تحقیقات، گاز » نیتروز اکسید« برای درمان افسردگی 

موثر واقع شده اما نیاز به پژوهش  های بیشتری است

 افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روانی است که فرد مبتال برای 
انجام کارهای شخصی روزمره، فعالیت  های اجتماعی و حرفه ای ناتوان 
می شود و درصورت نادیده گرفتن درمان، زندگی و روابط خانوادگی 
و اجتماعی او هم آســیب می بیند. براساس آمارهای سازمان جهانی 
بهداشت بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به افسردگی مبتال هستند و ساالنه حدود ۸۰۰ هزار 
نفر از این افراد خودکشی می کنند. از آن  جا که مبتالیان زیادی به داروهای ضد افسردگی 
واکنش مثبتی نشان ندادند، محققان در سال  های اخیر نیاز به درمان  های جایگزین را 

احساس کردند.
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سوژه روز 

تصورات اشتباه دختران قبل از ازدواج

 همه می خواهند یک ازدواج موفق داشته باشند اما پیش فرض  های 
اشتباهی وجود دارد که مسیر یک ازدواج را عوض می کند و تالش دو 
طرف هم ممکن است برای تغییر آن ها نتیجه ای نداشته باشد. در این 
مطلب به تصورات اشــتباهی که برخی دختران قبل از ازدواج دارند 

اشاره می کنیم.

مارالمرادی|روزنامهنگار

دختری 19 ساله هستم و نمی دانم چرا وقتی یک کاری آن طور که می خواهم پیش 
نمی رود، آن  قدر عصبانی می شوم که حتی گریه ام می گیرد. کال تحمل شکست و 

گره افتادن در کارم را ندارم. چرا این  طوری شدم؟ چه کنم؟

 خود شیفته

را 1 شــان  فرزنــدان   خودشــیفته   والدیــن 
بــرای تأمیــن نیازهــای خودشــان تربیــت 
می کنند. این والدین به جای این که خودشــان را وقف 
فرزندان شــان کنند انتظار دارند که فرزندان همیشه 
وقف آن ها باشــند. فرزندان این نوع پــدر و مادرها باید 
آن چه را که والدین شان می خواهند، بشنوند بگویند، 
درغیــر این صــورت با خشــم آن هــا روبه رو می شــوند. 
همچنین در بیشتر مواقع، فرزندان باید جاه طلبی های 
زنگ زده والدین خود را برآورده کنند. فرزندان این نوع 
والدین وقتی بزرگ می شوند اغلب افرادی خودباخته 

با مشکالتی روان  شناختی هستند.

 مسامحه  کار

والدیــن مســامحه کار فرزنــدان خــود را از 2
هرگونــه تربیت واقعی محــروم می کنند. این 
نوع والدیــن، گرفتار خود و دنیای خودشــان هســتند. 
برخــی از آن ها اعتیاد بــه کار دارند و گاهــی هم آن قدر 
مشــغول جنــگ و دعــوای بیــن خودشــان هســتند که 
فرزنــدان را نمی بینند. آن ها انتظــار دارند که فرزندان 
بتوانند خودشان؛ خودشان را بزرگ کنند! این نوع پدر 

و مادرهــا وقت و انرژی زیــادی را برای تأمیــن نیازهای 
اساسی کودکان و زمان کافی برای تربیت فرزندان  شان 
و بودن با آن ها اختصاص نمی دهنــد. به عنوان مثال از 
فرزندشان درباره مدرسه یا مشق شب سوال نمی کنند 
یا به نــدرت می داننــد که فرزندشــان کجاســت یا وقت 
خود را با چه کسانی ســپری می کند. فرزندان این نوع 
والدین بدون این که بدانند که هســتند یا از زندگی چه 
می خواهند، بزرگ می شوند. آن ها عزت نفس ندارند و 

از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند.

بیش از حد مراقب

والدیــن بیــش از حــد مراقــب می خواهنــد 3
فرزنــدان خــود را از آســیب، درد و ناراحتی، 
تجربیات بد، احساس طرد شــدن، شکست و ناامیدی 
محافظــت کننــد. مراقبــت  های بیــش از حد ایــن نوع 
والدیــن ناشــی از احســاس ناامنــی ناخودآگاه شــان 
است. آن ها افرادی هســتند که از زندگی می ترسند و 
به فرزندان  شــان اجــازه نمی دهند از اشــتباهات خود 
درس بگیرنــد و اعتماد به نفــس پیدا کننــد. وقتی پدر 
و مادر از بســیاری از چیزها بترســند فرزندشــان هم از 
همه چیز خواهد ترســید. فرزندان این والدین درست 

مثل خودشــان پر از ترس و اضطراب رشد می کنند و از 
مهارت  های الزم برای مراقبت از خودشــان برخوردار 

نمی شوند.

 اقتدارگرا

 والدین اقتدارگرا والدین مستبدی هستند 4
کــه در تربیــت فرزنــدان خود 
از مجــازات)و نــه پــاداش( اســتفاده 
می کننــد. ایــن مجــازات اغلــب با کج  
خلقــی و از کــوره در رفتــن همــراه 
اســت. والدیــن اقتدارگرا احساســات 
و  می گیرنــد  نادیــده  را  فرزندشــان 
معتقدنــد نبایــد به حــرف فرزند شــان 
گوش کنند. اگر فرزند دلیل یک قانون 

تعیین شــده توســط آن ها را سوال 
کند با این پاســخ روبه رو می شــود: 

»چون من این  طــور می گویــم!« این 
نــوع والدیــن عالقــه ای بــه مذاکــره 
ندارنــد و تمرکزشــان بــر اطاعــت 
والدیــن  فرزنــدان  آن هاســت.  از 
اقتدارگرا با احساس ترس، ناامنی، 

 شاید باورش ســخت به نظر 
برســد کــه والدیــن بتوانند 
لطمــه  فرزندان شــان  بــه 
وارد کننــد زیرا پــدر و مادر 
هیچ  گاه بد  فرزندان خود را نمی خواهند 
اما بایــد باور کنیم هســتند والدینــی که با 
شــیوه  های تربیتی نادرســت بــه فرزندان شــان 
آســیب  هــای جبــران  ناپذیــری وارد می کننــد. 
هرچند پدر و مــادر عامدانه این کار را انجام 

نمی دهند امــا واقعیت این اســت که 

شــیوه تربیتی والدین بر همه چیــز از وزن 
کودک گرفته تا احساس او درباره خودش 
تأثیر می گذارد. این  که شــما از درســت و 
ســالم بودن شــیوه تربیتی خود اطمینان 
حاصل کنید  اهمیت زیادی دارد زیرا تاثیر 

نحوه تعامل شما با کودک و نحوه تأدیب او 
تا آخر عمر با او خواهد ماند. محققان چند 
گروه از پدر و مادرهایی را کــه ناخودآگاه 

به فرزندان شان آسیب می رسانند، 
معرفی می کنند.

محوری
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خشم و ناتوانی در برآوردن ملزومات زندگی اجتماعی 
رشــد می کنند. آن ها همچنین بیشتر در معرض خطر 
بروز مشکالت عزت  نفس قرار دارند زیرا به عقاید آن ها 
ارزش داده نشــده اســت. از آن جا که والدین مســتبد 
غالبًا ســختگیر هســتند، ممکن اســت فرزندان شان 
به دلیل تالش بــرای جلوگیری از مجازات شــدن، 
به دروغگویــان خوبی هــم تبدیل شــوند. فرزندان 
این نوع والدین،   اغلب در بزرگ ســالی به والدینی 
اقتدارگــرا تبدیل می شــوند و همان الگــو را درباره  

فرزندان خود تکرار می کنند.

 آسان گیر

والدین آســان گیر برای فرزنــدان خود مرز 5
تعیین نمی کنند. این والدین عشق به فرزند 
را با بــرآوردن همه خواســته  های او اشــتباه می گیرند. 
والدین آسان گیر نیاز دارند که فرزندان  شان آن ها را به 
عنوان والدین تأیید کنند و بنابراین ناخواسته به فرزندان 
خود قدرت می دهند. این نوع پدر و مادرها معمواًل بیش 
از آن  کــه نقش پدر و مادر داشــته باشــند، بیشــتر نقش 
یک دوســت را به خود می گیرند. آن ها اغلب فرزندان 
خود را تشــویق می کنند تا درباره مشــکالت  شــان با 
آن هــا صحبت کنند، امــا معمواًل تالش زیــادی برای 
منصــرف کــردن فرزنــدان از انتخاب  های نادرســت 
یا رفتار بد نمی کننــد. این نوع والدیــن فرزندانی لوس 
و خودبیــن تربیــت می کننــد کــه فقــط می خواهند در 
زندگــی راه خودشــان را برونــد و وقتی بــه مقصد خود 
نمی رســند، هماننــد دوران کودکی شــان کج خلــق و 
بداخالق می شوند. همچنین ممکن است این فرزندان 
در آینده مشکالت رفتاری بیشتری از خود نشان دهند 

زیرا معموال از  قوانین تبعیت نمی کنند.

  دو قطبی

گاهی اوقات والدین درباره نحوه 6
تربیــت فرزندان خود بــا یکدیگر 
اختالف دارند. از این رو یک نبرد همیشگی 
بیــن آن هــا وجــود دارد. تعارض شــدید بین 
رفتارهای والدین می تواند برای فرزندان گیج 
 کننده باشد و منجر به ایجاد اضطراب در آن ها 
شود. این اضطراب فرزندان به والدین هم 
سرایت می کند و گاهی باعث سختگیری  
های غیرمعقول در آن ها می شود. فرزندان 
این نوع والدین مهارت  های ارتباطی سالم 
را نمی آموزنــد و درحالی بزرگ می شــوند 
که هیچ ایــده ای درباره داشــتن یک رابطه 

سالم ندارند.

 6 خصلت
 والدین آسیب زا

 متخصصان حوزه تربیت  فرزند، ویژگی  های پدر و مادر هایی را که ناخودآگاه به 

شخصیت و روان فرزندان  شان لطمه می زنند به چند دسته تقسیم و معرفی کرده اند



رنگ رخســاره از ِســر درون گیاهان هم خبر می دهد. کافی اســت کمی به 
حال  و روز برگ های گیاه دقیق بشــوید. تغییرهای ناگهانی در رنگ و شــکل برگ گیاهان 

بی دلیل نیست و به مرور روند رشد را به هم می ریزد. به طور مثال اگر گیاه تان را بیش ازحد آب 
بدهید، برگ هایش زرد و سفید می شود. در این مواقع خاک گلدان را بررسی کنید. گاهی خاک 

بیش ازحد سبک است و ریشه در آب غرق می شود. می توانید به خاک کمی سنگریزه اضافه کنید 
تا مشکل حل شود. برگ های رنگ ورو رفته و پژمرده یعنی نور کافی به گیاه نرسیده است و باید جای 

پرنورتری برای آن انتخاب کنید. اگر برگ ها رطوبت و تازگی را که از یک گیاه انتظار می رود،  ندارند 
الزم است بیشتر به گیاه آب بدهید. در خاک عنصرهای مغذی وجود دارد که گیاه از آن تغذیه می کند. کم 

شدن هریک از این مواد باعث تغییر شکل ظاهری گیاه می شود. به طور مثال با کمبود پتاسیم، نوک برگ ها 
زرد می شود. برای حل این مشکل می توانید پوست مرکبات را در خاک دفن کنید. اگر زردی داخل برگ 

بود، خاک نیتروژن کافی ندارد. تفاله قهوه به درد این مواقع می خورد. برگ های بدشکل و قواره یعنی گیاه تان 
کلسیم می خواهد. به خاک اسیدی آهک و به خاک بازی گچ اضافه کنید تا مشکل حل شود. رنگ پریدگی بین 

رگه های بزرگ برگ به دلیل کمبود روی است که می توانید عصاره جلبک روی آن اسپری کنید. وقتی برگ زرد 
می شود ولی رگه های کوچک آن هنوز سبز است، خاک آهن جذب نمی کند. در این مواقع فسفر به آن اضافه کنید. 

رگه های سفید در راستای برگ های بزرگ  هم نشانه کمبود منیزیم است. سولفات منیزیم یا آهک به خاک بیفزایید. 
کمبود همه این مواد مغذی در خاک را می توان به کمک کود جبران کرد.
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مرجان دهقان| روزنامه نگار

پسربچه ای برای حیوانات باغ وحش موسیقی می نوازد

 در مغز ما نوجوان ها 
چی می گذره؟ 

     

الهه توانا| روزنامه نگار

بعضی وقت ها که حســابی از دســت همدیگــر کالفه 

می شــویم، آرزو می کنیم کاش می توانستیم بفهمیم 

توی ســر دیگران دقیقا چه چیزهایی می گذرد. خب 

البته یک راه ساده برای برآورده کردن این رویا وجود 

دارد؛ حرف زدن! ولی خیلی وقت ها به دالیل مختلف 

نمی توانیــم بــا هــم به طــور موثــر حــرف بزنیــم. تازه 

بعضی وقت هــا اصــال خودمــان هــم نمی دانیــم توی 

ذهن مــان دقیقــا چه خبــر اســت کــه راجع بهــش با 

بزرگ ترهــا حــرف بزنیــم. در ادامــه مطلــب از خالل 

رایج تریــن ســواالت بزرگ ترهــا دربــاره نوجوان هــا 

می خواهیــم بفهمیــم در ذهــن آن هــا دقیقــا چــی 

می گذرد.

سوال | چرا اتاقت همیشه نامرتب است؟

جواب من| حوصلــه ندارم/ مــن نظم خاص خــودم رو 
دارم!/ اتاق خودمه.

جواب متخصص | مرتب بودن به ســطح پیشــرفته ای از 
کنترل شناختی نیاز دارد و نوجوانان به دلیل نوع اتصاالت 
در مغزشان معموال در سازمان دهی خوب عمل نمی کنند. 
بخش هایــی از مغز ازطریــق اتصاالتی به نام »ســیناپس« 
به هم متصل می شــوند که درست مانند ســیم های برق، 
عایق بنــدی شــده اند. این عایــق ازجنس مــاده ای به نام 
»میلین« است که درطول سال ها به مرور تولید می شود. 
روند تولیدش هم از پشــت مغــز آغاز می شــود و کم کم به 
قسمت جلویی مغز می رسد. آخرین قسمت های مغز که به 
یکدیگر متصل می شوند، قشر »پیشانی« و »پیش پیشانی« 
هســتند؛ یعنی بخش هایی که مســئول کنتــرل بینش، 
همدلی و خطرپذیری اند. این موضوع کمک می کند که 
بفهمیم چرا گاهی رفتارهای احمقانه  ناگهانی از نوجوان ها ســر می زند. نظم و سازمان دهی، برای 
اغلب نوجوانان اولویت باالیی ندارد چون آن ها بنا به ساختار مغزشان، مسائل دیگری برای نگرانی 
و پرداختن دارند. نوجوان ها اغلب بی نظم و شلخته هستند چون قبل از اقدام تکانشی شان به انجام 

کارها، به خودشان زمان کافی برای مرتب کردن و سامان دهی نمی دهند.
نکته| پس یعنی به شلخته بودن ادامه بدهیم؟ خب راه هایی برای مدیریت این موضوع وجود دارد. 
مثال یک روز در هفته را به تروتمیز کردن اتاق اختصاص بدهید و برای خودتان جایزه تعیین کنید. 
از قفسه ها و جعبه های مختلف استفاده کنید تا هرچیز جای مشخصی داشته باشد. احتمال شلوغ 
شدن یک کمد بزرگ، بیشتر است چون ممکن است حوصله نداشته باشید درلحظه چیزها را در آن 
منظم بچینید ولی وقتی اتاق تان برای وسایل مختلف، قسمت های تفکیک شده از هم داشته باشد، 

شانس منظم تر شدن تان بیشتر است.

سوال| چرا گوشی رو یک دقیقه نمی ذاری کنار؟

جواب من| حوصله ام سر می ره/ کار دارم!/ این قدر به من گیر نده.
جــواب متخصص| مغــز نوجوان، تشــنه انــواع محرک اســت و میــزان محرک ها در جهــان مدرن 
امروز بی سابقه است؛ شــاید بیش از هر زمان دیگری. تلفن های هوشــمند هم دریچه ای به دنیای 
محرک های گوناگون هستند که به این نیاز نوجوان ها پاسخ می دهند. ازطرف دیگر، باالتر گفتیم 
که قسمت های جلویی مغز در نوجوان ها هنوز آماده استفاده نیست بنابراین در فهمیدن »دیگه بسه« 

و »باید زودتر تمومش کنم و برم سراغ کارهام« ضعف دارند. حواس پرتی 
ناشی از استفاده بیش ازحد از تلفن  هوشمند در نوجوان ها می تواند 

یادگیری آن ها را مختل کند بنابراین اگر در کنترل میزان استفاده 
از آن مشکل دارند، باید مدت زمانی از روز آن را خاموش کنند.

نکته| پس یعنی به چسبیدن به تلفن همراه ادامه بدهیم؟ 
خب البته که نــه، چون اگر همــه وقت تــان را صرف چت 
کردن و وب گــردی کنید، بــرای انجام تکالیف مدرســه، 
مهارت آمــوزی و فعالیت های ســرگرم کننده دیگر زمانی 

باقــی نمی ماند. بــرای این کــه کنترل تــان را روی این 
موضوع به دست بیاورید، کمک بگیرید. مثال گوشی 

را برای یک ساعت آینده کوک کنید. به این ترتیب 
وقتی مشغول بازی می شوید و زمان از دست تان 

درمی رود، با صدای زنگ گوشــی متوجه گذر 
زمان می شوید و به کارهای تان می رسید.

گفت و گو 

رفقا سالم!
فردا دور چهارم مسابقات لیگ ملت های والیبال 

شروع می شه و ما با استرالیا بازی داریم. فعال جایگاه تیم 

ملی مون تو جدول، ششمه. از 9تا بازی، پنج تا رو برده و چهارتا رو 

باخته که امیدواریم بازی فردا یکی به بردهامون اضافه کنه. حتی اگه این 

اتفاق نیفته، از لذت تماشای والیبال کم نمی شه که همیشه می بینیم 

بچه ها با تمام قوا می جنگن. پس بهشون می گیم ما شاهد 
شماره پیامک 2000999تالش تون هستیم، خداقوت!

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

داده تصویری 

 زندگی سالم
 دوشنبه

 ۲۴ خرداد ۱۴۰۰    
 شماره ۱۹۰۳

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار   

پسماندهایی که قابلیت تبدیل شدن به خاک ندارند و در فرایند بازیافت، فکری برای شان نشده 
درنهایت با زباله های تر ترکیب و به دلیل سبکی به راحتی با وزش باد در طبیعت رها یا در محل 
دفن زباله ها سوزانده می شــوند و برخی هم از اقیانوس ها ســردرمی آورند. یک راه نجات این 
پسماندها تبدیل کردن شان به »اکوبریک« است. اکوبریک، نوعی بلوک یا آجر ساختمانی است 
که با مواد غیرقابل بازیافت درست شده است و در پروژه های ساختمان سازی پایدار مثل مدرسه ، 
المان های تزیینی شــهری، زمین بازی و در کاربردهای خانگی کوچک تر برای ســاخت میز، 
کتابخانه، پاف و باغچه استفاده می شــود. با جســت وجو در گوگل به راحتی می توانید طریقه 
ساخت وسایل خانگی با اســتفاده از اکوبریک را آموزش ببینید. برای ساخت این اکوبریک ها 
کافی است که یک بطری پالستیکی مانند بطری آب معدنی یا نوشــابه را کامال خشک و تمیز 
کنید. بعد داخلش را با مواد غیرقابل بازیافِت تمیز و خشک که مرکز بازیافت محل زندگی تان از 
شــما تحویل نمی گیرد، پر کنید. با یک چوب بلند مواد داخل بطری را فشرده و سخت کنید تا 
جایی که هیچ نقطه خالی در بطری وجود نداشته باشد. موادی که می توانید برای پر کردن این 

بطری ها استفاده کنید شامل این موارد است: کیسه فریزر، بسته بندی چیپس، بستنی، کیک 
و بیسکو ییت، دستکش  پالستیکی آشپزخانه، نی، انواع چسب نواری، تیوب های خمیردندان 
و ورق قرص. چند نکته را درنظر داشته باشید؛ مواد نو و قابل بازیافت مثل خرده فلزات، شیشه 
و حتی پالستیک های قابل بازیافت را استفاده نکنید چون هدر دادن منابع ملی است. هرگز 
از پسماندهای تر و تجزیه پذیر مثل دســتمال کاغذی، ظروف گیاهی و کاغذ استفاده نکنید 

چون به مرور زمان حجم شان کم می شود و سازه را دچار اشکال می کند.

اگر صدبار به عقب برگردم
 باز هم وزنه برداری را انتخاب می کنم 

گفت وگوی اختصاصی با »یکتا جمالی« نوجوانی که در رشته وزنه برداری 
بانوان شگفتی ساز شد  

  
صادق جهانی|روزنامه نگار

چندروز پیش تاریخ وزنه برداری بانوان ایران شــاهد درخشــش عضــو نوجوان خــودش در آوردگاه جهانی 

ازبکستان بود. »یکتا جمالی« 16ساله اهل شهرستان »سده لنجان« استان اصفهان با مهار مجموع وزنه 208 کیلوگرمی 

بر سکوی سوم این رقابت ها ایستاد و با کسب مدال برنز، صحنه بی نظیر و تاریخ سازی از مدال آوری بانوان این رشته را 

رقم زد و امیدهای زیادی برانگیخت. البته او دو مدال برنز یک ضرب و دوضرب  را هم دشت کرد و در مجموع با کسب 

سه نشان برنز، شگفتی ساز شد . در جوانه امروز با یکتا که به تازگی از رقابت های تاشکند بازگشته است، گپ زدیم.

  به صورت حرفه ای از چه زمانی وارد رشته وزنه برداری 

شدی؟ 

قبل از وزنه برداری هندبال کار می کردم اما در آن رشته جای 
پیشــرفت نبود. به وزنه برداری هم عالقه داشتم، مسابقات را 
مرتب پیگیری می کــردم و درنهایت با تشــویق  و حمایت های 
خواهرم بعد از تست دادن، شهریور سال 97 به صورت حرفه ای 

وارد این رشته و پنج ماه بعدش به تیم ملی دعوت شدم.

  چه چیزی در وزنه برداری تو را جذب خودش کرد؟ 

اولین بار وقتی میله را در دســت هایم گرفتم و وزنه زدم، حس 
خوب و عجیبی به من دســت داد. با این که وزنه برداری رشته 
نوپایی برای بانوان است و ســختی های فراوانی دارد، معتقد 
بودم که می توانم پیشرفت کنم. وزنه برداری مبارزه با میله و آهن 

است و به نظرم تمرینات شیرین و لذت بخشی دارد.

   روزهــای اول که سختی تمرینات را ازنزدیک لمس 

می کردی، نگفتی این رشته را کنار بگذارم؟

حتی وقتی دیگران می گفتند سخت است، سعی می کردم 
آن قــدر تمرین کنــم که وزنــه برایم ســبک تر به نظر برســد. 
هرگــز فکــر نکــردم ایــن 
چه رشــته ای است که 
واردش شــدم. البتــه 
وزنه برداری رشــته ای 
نیست که ورزشکار در 

همان روز اول 

بتواند وزنه های زیادی بردارد بلکه باید به مرور با تکنیک ها 
آشــنا شــود. من هم اوایــل بــا میله هــای آموزشــی تمرین 
می کــردم و کم کــم طی مــدت  زمان هــای دوهفتــه ای که 

رکوردگیری می کردیم، وزنه های بیشتری می زدم.

  برای رقابت های تاشکند چطور انتخاب شدی؟

قبل از این مسابقات سه ماه در اردو بودیم و درنهایت با انجام 
رکوردگیری، افرادی را که شــانس کســب مدال داشتند به 
مسابقات اعزام کردند. سطح مسابقات باال بود و از کشورهای 
مختلفی شــرکت کرده بودند. من موفق شــدم شش حرکتم 
را بزنــم و در تاریخ وزنه بــرداری بانوان ایران ســه مــدال برنز 
یک ضرب، دوضرب و مجموع 208کیلوگرم را کســب کنم. 
خدا را شکر هیچ استرسی نداشتم، آمادگی ام زیاد بود و فقط 

روی وزنه هایم تمرکز کرده بودم.

ــه  داری چه  ــ   بــرای نــوجــوان هــای عالقه مند بــه وزن

پیشنهادی داری؟

خیلــی از نوجوان ها با وجــود عالقه  به وزنه برداری، شــاید 
به دلیــل ســختی اش اصــال ســمت ایــن رشــته نمی روند. 
به نظرم اگر کسی عالقه مند اســت، طعم تمرین کردنش را 
بچشد و خودش را محک بزند، درنهایت یا خوشش می آید یا 
نه. وزنه برداری یک رشته تکنیکی و قدرتی است. بعضی ها 
می گویند کمردرد نمی گیری یا وزنه روی سرت نمی افتد؟ 
جوابم این اســت وقتی که تکنیک ، فنون و اصول را درست 
اجرا کنیم، مشکلی پیش نمی آید. من اگر صدبار به عقب 

برگردم، باز همین رشته را انتخاب می کنم.

  پس وزنه زدن خالف تصور رایج فقط به زور بازو 

نیست

بلــه، در این رشــته عالوه بــر زور، تکنیــک هم خیلــی موثر 

است. درواقع برای موفقیت هر دو را باید کنار هم داشت. 
نمی توان گفت کســی که تکنیک اش عالی اســت، اگر زور 
نداشته باشــد، وزنه بردار موفقی خواهدبود و کسی هم که 

زور بازو داشته باشد، بدون تکنیک موفق نمی شود.

  چطور می شود هم قهرمان جهان بود و هم دانش آموز؟ 

با درس و مشق چه می کنی؟

با این که مدت  زیــادی در اردو بــودم و بعد هم به مســابقات 
تاشــکند اعــزام شــدم، امتحاناتــم را با موفقیت پشــت ســر 
گذاشتم. البته شرایط حضور در اردو و درس خواندن سخت 
بود اما توانستم با برنامه ریزی به هر دوی آن ها برسم، معلم ها 

هم شرایطم را درک می کردند.
عکس از: مرضیه سلیمانی، ایرنا

در نوشتن این مطلب از مقاله ای منتشرشده در 
سایت گاردین کمک گرفتیم

gr
ee
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pe
ع: 
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م

 اکوبریک، روشی کاربردی
 برای دوستی با طبیعت 

سبز انگشتی 

بدانیم 



فرهاد و یحيی باز هم 
به هم رسيدند

دومين درب� حذف� سرخاب� در �متر از �� سال 

قلبی که ۵ دقيقه  
از تپش ایستــاد!

 روا�ت� از شب پر هول و هراس �ورو

پزشــ� معالج ســتاره تيم مل� دانمار/ و باشگاه ا�نتر توصيه �رده �ه ار�*سن د�گر قيد فوتبال را بزند و ا�ن ورزش را برا� 
هميشه در سطح حرفه ا� تر/ �ند. جوليو مولون متخصص قلب و پزش� ار�*سن در تازه تر�ن اظهار نظر خود گفته: «ماساژ 
قلب و استفاده از دستگاه شو/ ال*تر�*� نشان دهنده آر�تم� بطن� است �ه منجر به ا�ست قلب� م� شود. ار�*سن با ا�ن 
شــرا�ط نم�  تواند در ســر� آ فوتبال باز� �ند و احتماال فوتبال حرفه ا� برا� او تمام شــده است. ار�*سن لحظات سخت� را 

تجربه �رد. دستگاه شو/ ال*تر�*� بود �ه جان ار�*سن را نجات داد.» 

فوتبال براى کریستين اریکسن تمام شد!

مددى؛ مدیرى که مددى 
به آبی ها نمی کند! 

استقالل در گرداب اختالف داخل� و فشار وزارت ورزش 

سکوت پرسپوليس 
در مورد نقل وانتقاالت و 
درخواست یحيی

اعتراف جالب رمضانی 
درباره انتقال جنجالی اش

هدیه کره اى ها به یوزها
باخت لبنان به نفع ا�ران

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

اسکاتلند

لهستان

اسپانيا

جمهورى چک

اسلواکی

سوئد

١٧:٣٠

 ٢٠:٣٠

 ٢٣:٣٠
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مبارزه تکواندوکار خراسانی در آسيا
��ــ� از ورزشــ�اران خراســان� بــرا� حضــور در مســابقات 
آســيا�� عازم شــهر بيــروت شــد. نفيســه رنگــرززاده ��� از 
قهرمان ارزنده خراســان� اســت (ه برا� رقابت ها� آسيا�� 
انتخاب شــده و د�روز با بدرقه جمعــ� از جامعه ت�واندو عازم 
تهران شد تا همراه تيم مل� در مسابقات آسيا�� حاضر شود. 
رنگررززاده با درخشــش در مسابقات جام ر�است فدراسيون 
جهان� در آســيا موفق به (ســب جــواز حضور در ا�ــن دوره از 
مسابقات آسيا�� شــده بود (ه االن آماده حضور در مسابقات 
بيروت اســت. مســابقات قهرمان� آسيا در ســه بخش پومسه، 
پارات�وانــدو و (يوروگــ� از ٢٤ تــا ٢٨ خردادماه بــه ميزبان� 
بيــروت لبنــان برگــزار م� شــود و نما�نــدگان (شــورمان در 
بخش ها مختلF در ا�ن رقابت ها حضور خواهند داشــت. ا�ن 
در حال� اســت (ه ت�واندو خراسان رضو� سال ها� متماد� 
اســت (ه در بخــش آقا�ان هيچ حرفــ� برا� گفتن نــدارد. با 
وجود ظرفيت ها� فراوان و اســتعدادها� ز�اد، اما در ســطح 
تيــم مل� آقا�ان نما�نده ثابت� ندار�م . ا�ن نشــان م� دهد (ه 
متوليان مربوطه ا�ن رشته رزم� برنامه و هدف� برا� قهرمان 
پــرور� ندارنــد و ضعــF اساســ� هيئــت ت�واندو هــم همين 

مسئله است.
 

پایان خوش شاگردان قلعه نویی در مشهد
تيــم فوتبــال گل  گهــر ســيرجان در د�ــدار� دوســتانه مقابل 
ذوب آهــن به پيروز� پر گل دســت پيــدا (رد. ٢ تيــم گل  گهر 
سيرجان و ذوب  آهن اصفهان در چارچوب تورنمنت سه جانبه 
امام رضــا (ع) به مصاف هم رفتند (ه ا�ن د�ــدار با برتر� ٤- 
�Y شــاگردان امير قلعه نو�� به پا�ان رســيد. در ا�ن مسابقه، 
رضا شــ�ار� در دقيقه ١٢ برا� گل  گهر گلزن� (رد، اما رضا 
محمودآبــاد� در دقيقــه ٥٦ گل تســاو� را بــرا� ذوب آهــن 
بــه ثمر رســاند. در ادامه باز هــم گل گهر در دقيقه ٥٨ توســط 
شــ�ار� بــه گل رســيد. پــس از آن دروازه شــاگردان مجتب� 
حســين� با گل به خود� مســعود ابراهيــم زاده در دقيقه ٧٥ 
�Y بار د�گر باز شــد. گادو�ن منشا مهاجم نيجر�ه ا� گل گهر 
نيــز در دقيقــه ٨٢ گل چهــارم تيمــش را بــه ثمــر رســاند و به 
ا�ن ترتيب تيم ســيرجان� با برد� پــرگل به اردو� خودش در 
شهر مشهد پا�ان داد. آخر�ن باز� ا�ن تورنمنت امروز بين دو 

تيم پد�ده و ذوب آهن برگزار م� شود.

مهاجرى بدنبال تيمی بی  رحم
تيــم  هدا�ــت  امســال  (ــه  مشــهد�  مربــ�  مهاجــر�  رضــا 
مس (رمان را در رقابت ها� ليگ دسته �Y بر عهده دارد، ا�ن 
روزها  شرا�ط خيل� ســخت� برا� صعود به ليگ برتر پيش رو 
دارد. و� در ا�ــن باره گفت: «نتا�ج تا ٣ هفته آخر نشــان داده 
(ــه تيــم ظرفيت مــورد نيــاز را دارد و فقط با�د تمر(ز داشــته 
باشــيم. م� خواهيم دوباره برگرد�م و بــه همان تيم ب� رحم و 
صدرنشــين� تبد�ل شــو�م (ه پيش از ا�ن بود�م . ان شــاا... با 
همت تمام� اعضا� مجموعه ا�ن مهم قابل دسترس است.» 
مهاجــر� ســپس در وا(نــش بــه ا�ن ســوال (ه اضافه شــدن 
سرآسيا�� چقدر م� تواند به بهبود شرا�ط در تيم مس (رمان 
(مY (ند، افزود: «اگر به ا�ن نتيجه م� رسيد�م (ه نم�  تواند 
(مــY (ند، ا�ن (ار را نم� (رد�م. من ٣ ســال با او در پد�ده 
همــ�ار� داشــته ام، آن زمــان سرآســيا�� قائم مقام باشــگاه 
و سرپرســت تيم بــود. در آن مقطــع هم�ار� بســيار خوب� با 
هم داشــتيم. در شرا�ط فعل� با�د (ســ� م� آمد (ه شناخت 
  داشت و از بين گز�نه ها�� (ه داشتيم، سرآسيا�� تنها (س� 

بود (ه م� توانست در ا�ن مقطع به ما (مY (ند.»  

باز� ها� المپيY ٢٠٢٠ از اول مرداد ماه و به تبع پارالمپيY نيز از اول 
شــهر�ورماه در تو(يو آن هم با چاشــن� (رونا آغاز م� شود و ورزش�اران 
٢٠٦ (شــور جهــان بــرا� (ســب مدال هــا� رنگارنــگ به مصــاف هم 
م� رونــد. البته ا�ــن رقابت ها قرار بود �Y ســال قبل برگزار شــود (ه با 
شــيوع و�روس (رونا، تمام برنامه ها� ورزشــ�اران بهــم ر�خت و حاال با 
فرصت بيشــتر� (ه به دســت آمده در بزرگ تر�ن ميدان ورزش� دنيا به 
مصاف حر�فان م� روند. به تبع اســام� مســافران ا�ران� به تو(يو هم تا 
حدود� مشخص شده  (ه در رشته ها� مختلF قهرمانان� حضور دارند 
(ه شــانس مدال آور� هم دارند. از طرف� بر اســاس مصوبه تعيين شده، 
پاداش (سب مدال طال� المپيY و پارالمپيY ٢ ميليارد تومان، مدال 
نقــره �Y ميليارد و٢٥٠ ميليون تومان و مدال برنز ٧٥٠ ميليون تومان 
در نظر گرفته شــده اســت. در فهرســت ســهميه  داران ا�رانــ� حاضر در 
ا�ــن دوره از رقابت ها� المپيY و پارالمپيY، نام ورزشــ�اران� از خطه 

خراسان هم به چشم م� خورد.
خراسان� ها	 المپي��

در دوره قبــل المپيــY از خراســان رضو� چنــد نما�نده در رشــته ها� 
مختلF حضور داشــتند. حســن تفتيان در دووميدان�، آر�ا نسيم� شاد 
در شــنا، محمــد دانشــور در دوچرخه ســوار� و مهــد� مير� مقــدم در 
بدمينتــون به عنوان نما�نده ها� اســتان در المپيــY بودند (ه موفق به  
(سب مدال نشــدند. اما برا� المپيY امسال، حســن تفتيان نخستين 
ورزشــ�ار خراســان� اســت (ه ســهميه المپيY را رزرو (رده  و به نوع� 
دومين المپي�ش را تجربه خواهد (رد. او در المپيY ٢٠١٦ با وجود ا�ن 
(ه به مدال نرســيد، اما عمل�رد� قابل قبول در بين غول ها� ســرعت� 
 Yدنيــا از خود به نما�ش گذاشــت. تفتيان تــا مرحلــه نيمه نها�� المپي
ر�ــو پيش رفت و تنه به تنــه نامداران ماده ١٠٠ متــر المپيY رقابت (رد، 
اما نتوانســت افتخار فيناليســت شــدن المپيY در بين سر�ع تر�ن ها� 
دنيــا را به دســت آورد. امــا در رشــته بســ�تبال ٢ نما�نده خراســان� در 
تيــم مل� حضور دارند. روزبــه ارغوان و حامد حســين زاده همچنان ا�ن 
شانس را دارند (ه به همراه تيم مل� به رقابت ها� المپيY اعزام شوند. 
 Yباتوجه به قابليت ها�� (ه برتر�ن ها� بســ�تبال دنيا در ميدان المپي
دارنــد، حت� م� توانــد تجربه حضور در عرصه المپيY بــرا� هر (دام از 
بس�تباليست ها� (شورمان افتخار� بزرگ محسوب شود. حسين زاده 
و ارغوان اگر بتوانند از گروه شان صعود (نند، نامشان در تار�خ بس�تبال 
ا�ــران ثبــت خواهد شــد. مجيد ناصر� هــم د�گر نما�نده خراســان� در 
ا�ــن رقابت ها ســت (ه بــه عنوان ســرداور دوچرخه ســوار�، قرار اســت 
المپيY تو(يو را تجربه (ند. از طرف� (ورسو� اميد� در ٣ رشته د�گر 
بــرا� افزا�ش تعداد نما�ندگان خراســان رضو� وجــود دارد. پور�ا �ل� 
واليباليست تيم مل� (شــورمان (ه اميدوار� ز�اد� برا� حضورش در 
تر(يب تيم ملــ� حاضر در المپيY م� رفت، با خط خوردن از فهرســت 
اخير دعوت شــده به تيم مل�، (ارش برا� حضور در تو(يو بسيار سخت 
شــده اســت. اما همچنان اميدوار هســتيم. ســينا غالمپور شناگر جوان 
و شــاهين مهــردالن پرتابگــر تيم ملــ� دووميدانــ� نيز هنوز (ورســو� 

اميد� برا� (ســب ســهميه دارند. حاال با�د د�د (ه ا�ن ورزش�اران در 
معتبرتر�ن رقابت ها� ورزش� چه عمل�رد� از خود به جا م� گذارند.

 خراسان� ها	 پارالمپي�� 
در دوره قبــل رقابت هــا� پارالمپيــY،  هاد� رضا�� و مهــد� باباد� و 
معصومه زارع� در واليبال نشســته، حسن عبد� در بس�تبال با و�لچر، 
شــاهين ا�زد�ار در شــنا و مرحوم راضيــه شــيرمحمد� در تيرو (مان به 
عنوان نما�نده ها� خراسان رضو� در پارالمپيY بودند (ه خوشبختانه 
 Yشــاهد مــدال آور� در واليبال نشســته و شــنا بود�م. امــا در پارالمپي
امســال، باز هــم مهد� بابــاد� و  هــاد� رضا�ــ� را در واليبال نشســته 
دار�م. همچنين در بس�تبال با و�لچر هم حسن عبد� و حميد صداقت 
به عنوان نما�نده استان حضور دارند. امسال هم مهد� باباد� عضو تيم 
مل� واليبال نشســته (شورمان باز هم شانس مدال آور� در ا�ن آوردگاه 
را دارد. اميــدوار� ز�اد� م� رود (ه او بتوانــد برا� دومين بار در تو(يو 
از ســ�و� قهرمان� المپيY باال برود. در ا�ن تيم  هاد� رضا�� سرمرب� 
مشــهد� تيــم مل� واليبال نشســته نيز حضور دارد (ه با ســابقه (ســب 
 ،Y٦ قهرمانــ� و ٢ نا�ب قهرمانــ� دوره ها� اخير رقابت هــا� پارالمپي
پرافتخارتر�ــن مرب� و ورزشــ�ار ا�ران� در ا�ن عرصه به حســاب م� آ�د. 
حســن عبد� و حميــد صداقت هم از مل� پوشــان تيم مل� بســ�تبال با 
و�لچر اميدها�� نيز برا� رســيدن به ســ�و در تو(يو دارند. ا�ن در حال� 
اســت (ه نما�ندگان خراســان� در رقابت ها� پارالمپيY تو(يو (اهش 
�افته است. به ا�ن صورت (ه راضيه شيرمحمد� با وجود ا�ن (ه سهميه 

هم داشت، ا(نون در قيد حيات نيست. همچنين شنا� معلوالن هم در 
رقابت ها� امســال مسابقات وجود ندارد و به همين خاطر ا�زد�ار  غا�ب 

ا�ن دوره از رقابت ها ست.
 چشم انتظار مدال

بــا ا�ن تفاســير (ارنامــه خراســان� ها در ادوار مختلF المپيــY آنچنان 
(ــه با�ــد و شــا�د در بحــث مــدال آور� و همچنيــن تعداد نفــرات خوب 
نبــوده  و بــه نوعــ� نمــره ضعيفــ� گرفته انــد. در مقطع� مقــام پنجم� 
(شــت� مجيد خدا�ــ� در باز� ها� آتــن و مقام پنجم� علــ� معلومات 
در رشــته جــودو المپيY لندن را داشــتيم. از طرف� آخر�ــن مدال آور� 
ورزشــ�اران خراســان� به برادران خــادم بر م� گردد (ــه در رقابت ها� 
دو المپيــY متوالــ� ١٩٩٢ بارســلون و ١٩٩٦ آتالنتــا (ه نخســتين و 
آخر�ن مدال ها� المپي�� برا� ورزش خراســان رضو� (دو مدال طال 
و �Y برنز رســول خادم و دو برنز اميررضاخادم) به ارمغان آورده شــد. با 
ا�ن وجود م� توان گفت (ه (شــت� تنها رشته مدال آور المپي�� استان 
 Yآور ا�ن (ه در چند دوره اخير المپي Fمحســوب م� شود. اما ن�ته تاســ
هيچ نما�نده ا� نداشــتيم. واقعيت تلخ� است (ه اگر نام برادران خادم 
را از فهرســت مدال بگيران المپي�� اســتان حذف (نيم، ورزش استان 
هيچ ســهم� از مدال هــا� رنگين ا�ران، ط� دوره هــا� مختلF در ا�ن 
رقابت ها نخواهد داشت. اتفاق� (ه نياز به آسيب شناس� دارد و متوليان 
 Yورزش اســتان با�د به ف�ر ارتقا� شــرا�ط موجود باشند تا برا� المپي

بعد� برنامه  ر�ز� (نند.    

اندک مسافران توکيو! 
ورزشکاران خراسانى در ایستگاه المپیک و پارالمپیک 2020 

بو(ــس  بازنشســته  ســتاره  منــازل  از  ��ــ� 
ســنگين وزن جهــان در آمر��ا مورد ســرقت 
واقــع شــد و او نيز بــرا� پيدا (ردن ســارقان 
و اموالــش جا�ــزه ا� قابــل توجه وعــده داده 
اســت. بــه گــزارش تســنيم،  فلو�ــد مــ� ودر  
قهرمــان بو(ــس دســته ســنگين وزن اعــالم 
(رد (ه منزل و� در شــهر الس و گاس آمر��ا 
مورد سرقت واقع شده است. ظاهرا اموال به 
ســرقت رفته از منزل ا�ن بو(ســور آمر��ا�� 
(ه شــامل چند (يF محتو� اشــيا� قيمت� 
م� شــود، آن قدر ارزشــمند بوده (ــه م� ودر 
حاضــر شــده بــرا� پيدا (ــردن ســر نخ� از 
ســارقان �ا اموالــش ١٠٠ هــزار دالر پاداش 
نقــد� تعييــن (نــد. او بــا انتشــار پيام� در 
صفحه شخص� خود در ا�نستاگرام (ه بيش 
از ٢٦ ميليــون نفــر آن را دنبــال م� (ننــد، 
از آن هــا خواســت در صورتــ� (ه هــر خبر �ا 
نشــانه ا� از ســارقان پيدا (ردند به او اطالع 
مژدگانــ�  دالر  حداقل ١٠٠ هــزار  و  دهنــد 
بگيرند. م� ودر به جزئيات اشــيا� به سرقت 
 Yرفتــه از منزلــش اشــاره ن�ــرده اما به ســب
زندگــ� اعيانــ� (ــه او بــه لطــF درآمدها� 
چنــد ده ميليــون دالر� اش از هــر مســابقه 

بو(ــس دارد، انتظــار مــ� رود (ــه امــوال به 
ســرقت رفته چند�ن برابر مژدگان� ا� (ه او 
برا� �افتن رد پا�� از ســارقان تعيين (رده، 
ارزش داشته باشد. طبق گزارش� (ه سا�ت 
ا�ندپندنــت انگليس به تازگ� منتشــر (رده ؛ 
دارا�ــ� خالص  مــ� ودر (ــه در ٥٠ مســابقه 
حرفه ا� اش حت� �Y ش�ســت هم نداشته ، 
در ابتدا� ســال ميالد� جار� ١٫٢ ميليارد 

دالر بوده است. 

سارقان به منزل «م� ودر» دستبرد زدند

مژدگانى هنگفت ستاره بوکس براى یافتن سرنخ

اخبار خراسان

على ترابى

احسان حدادى در انتظار کميسيون 
پزشکی

احســان حــداد� 
 Yد�ســ پرتابگــر 
ســهميه  (ه  ا�ران 
در  حضــور 
را  تو(يو   Yالمپيــ
آورده،  دســت  بــه 
بــا  اســت  مدتــ� 
 Yد�ســ مشــ�ل 

 Yمر مواجه شــده تــا حضــورش در المپي)
تو(يو با اما و اگر همراه باشــد. فدراســيون 
دووميدان� به تازگ� به فدراسيون پزش�� 
تشــ�يل  درخواســت  و  زده  نامــه  ورزشــ� 
(ميســيون پزشــ�� (رده تــا وضعيت او در 
آســتانه المپيY مشخص شــود. بنا بر گفته 
 هاشم صيام� رئيس فدراسيون دووميدان� 
حــداد� در حــال حاضــر تمر�ــن نم�  (ند 
و  پزشــ��  (ميســيون  تشــ�يل  منتظــر  و 
مشــخص شدن شرا�ط آســيب د�دگ� خود 

است.

تمجيد رسانه رسمی ليگ واليبال ملت ها از سعيد معروف
رسانه رســم� رقابت ها� ليگ ملت ها� واليبال با انتشار مطلب� به تمجيد از 
سعيد معروف (اپيتان تيم مل� واليبال ا�ران پرداخت و نوشت: «اهميت حضور 
سعيد معروف برا� تيم مل� ا�ران در ا�ن رقابت ها مشهود بود چرا (ه دو باخت 
ا�ران در هفته اول ليگ ملت ها� واليبال به علت عدم حضور باز� ســاز اصل� 
�عن� ســعيد معروف رقم خــورد. نام معروف متــرادف با موفقيت تيــم واليبال 
مردان ا�ران در دهه گذشته است. توانا�� او در باال بردن سطح هم تيم� ها�ش 
او را متما�ز (رده و آمارها� برجســته او به عنوان پاســور ٣٥ ســاله باعث ا�جاد 
الهام و شور و شوق به هم تيم� ها� او شده است. معروف پس از ٢ سال نبودن 
در تر(يــب تيم مل� به دليل (رونا دوباره بازگشــته و او مشــتاقانه منتظر باز� 
در المپيY تو(يو و هم�ار� با والد�مير آل�نو، ســرمرب� روس است. او گفت: 
«آل�نو به ما اعتماد به نفس م� دهد و ما بسيار خوشحاليم (ه او با ماست. د�دگاه 
او در مورد واليبال ا�ن است (ه باز��نان آزادانه باز� (نند و من ف�ر م� (نم با 

اطمينان او به ما آ�نده خوب� برا� نسل بعد� باز��نان خواهيم داشت.»

کاروان ایران با ۵٩ ورزشکار در پارالمپيک توکيو
هاد� رضا�� سرپرســت (اروان ا�ران در باز� ها� پارالمپيY تو(يو از اعزام 
٥٩ ورزشــ�ار به پارالمپيY تو(يو تا به امروز خبــر داد و گفت: «تا به امروز ٥٩ 
ورزشــ�ار حضورشان جهت شــر(ت در ا�ن رو�داد بزرگ نها�� شده و ام�ان 
دارد ٢ نفر د�گر در دوچرخه ســوار� و تيرو(مان در آ�نده به ا�ن ليست اضافه 
شــوند.» او با اشــاره به موافقــت نوبخت رئيس ســازمان برنامــه و بودجه برا� 
پرداخت ٦٠ درصد بودجه مورد نياز (ميته مل� پارالمپيY در ٣ ماه نخســت 
سال گفت: «همين مسئله سبب شد تا بسيار� از (ارها� خود را انجام دهيم.»

روملــو لو%ا%ــو بــه رغــم لحظــات پر اضطــراب و تلخــ� %ه با 
تماشــا	 ا5ست قلب� %ر5ســتين ار�5ســن، هم تيم� اش در 
ا5نتر، پشت ســر گذاشــته بود، موفق شــد در نخستين باز	 
بلژ5ــ? در 5ورو ٢٠٢٠ برابر روســيه درخشــان ظاهر شــود 
و در دقا5ــق ١٠ و ٨٨ بــاز	 گلزن� %ــرد. لو%ا%و در خصوص 
وضعيت هم تيم� باشگاه� خود گفت: «واقعا از ا5ن پيروز	 
خوشــحالم اما برا	 من باز	 %ردن بســيار دشــوار بود چون 
تمــام ف�ر و ذ%رم پيش هم تيم�  ام %ر5ســتين بود. اميدوارم 
او ســالمت باشــد و ا5ن نما5ش را به او تقد5م م� %نم. معلوم 
است %ه خيل� گر5ه %ردم چون خيل� ترسيده بودم. ما 5? 
ســال و نيم لحظات مهم و حساســ� را با هم زندگ� %رد5م. 

من با او بيشتر از خانواده ام وقت گذرانده ام.»

لوکاکو: به خاطر اریکسن خيلی گریه کردم

اسکوربورد یورو ٢٠٢٠
........................  سوئيس 5?  ولز 5? 

.................. فنالند 5?  دانمارU صفر 

.......................   روسيه صفر بلژ5? ٣ 
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 اقدام عجيب فدراسيون وزنه بردار! در سوخت شدن �� سهميه و حذف سهراب از ليست المپي�� ها

ماجــرا	 شــانس ها	 المپيــ� 
وزنه بــردار	 ا�ــران هــر روز وارد 
�ه دو روز پيش  �فاز تازه تر	 م� شــود. درحال
اعالم شــد طبــق ليســت اعالم� فدراســيون 
جهانــ� تنهــا علــ� داود	 و عل� هاشــم� از 
ا�ران شــانس حضور در المپي� تو�يو ٢٠٢٠ 
 ��را داشــتند، حــاال خبرهــا	 درگوشــ� حا
 �از آن اســت �ــه در ليســت فدراســيون جهان
نــام ســهراب مــراد	 هــم درج شــده  و گو�ا او 
موفق شده بود نظر مســئوالن جهان� از جمله 
محمــد جلــود دبيــر�ل فدراســيون جهان� را 
برا	 احتساب امتياز مسابقات �لمبيا به جا	 
مســابقات ســوئيس  جلب �ند اما فدراســيون 
از ليســت ٣ نفــره ا	 �ــه IWF مقابلــش قــرار 
م� دهــد، نــام علــ� داود	 و عل� هاشــم� را 
�ند. در �نــار ا�ن ماجــرا اما حاال  �انتخــاب م
خبر	 د�گر	 منتشر شده �ه آه از نهاد خيل� ها 
بلند �رده؛ از دست رفتن شانس �سب سهميه 
المپي� وزنه بــردار	 در بخش بانــوان! آن هم 
�ــه پر�ســا جهان فQر�ــان دختــر  �در شــرا�ط
٢٦ ســاله �اســوج� تنها ١٨٤ امتياز تا �سب 
سهميه المپي� فاصله داشت و اگر به مسابقات 
گز�نش� ازبQستان اعزام م� شد، م� توانست 
� ا�ران در دســته سنگين وزن Qنما�نده المپي
بانوان(٨٧+�يلوگرم) باشد. اما ا�ن فرصت به 

راحت� از دست رفت. 
 به خاطر آسيب د�دگ� از اردو خط خوردم!
جهان فQر�ان �ه م� توانست به عنوان بهتر�ن 
وزنه بردار قاره آســيا صاحب ســهميه المپي� 
شود، در وا�نش به از دست رفتن ا�ن شانس �ه 
قطعا تبد�ل به اتفاق� تار�خــ� در وزنه بردار	 
ا�ران م� شــد، بــه خراســان م� گو�ــد: «برا	 
�سب سهميه المپي� در ٤ مسابقه گز�نش� از 
 �جمله مسابقات آسيا�� چين ٢٠١٩، قهرمان
جهان تا�لند ٢٠١٩، مسابقات بين الملل� قطر 
و مســابقات بين الملل� تر�يه شــر�ت �ردم و 
١٠٤٤ امتياز �سب �ردم. حضور در مسابقات 
ازبQستان پنجمين مسابقه گز�نش� محسوب 
م� شد. اما پيش از شروع اردو	 تيم مل� جهت 
اعزام به مسابقات ازبQستان دچار آسيب شدم 
و با ٢ هفته تاخير م� توانســتم وارد اردو شــوم 
ول� متاسفانه به خاطر ا�ن تاخير اسمم از اردو 
خط خورد و به من گفته شد �ا از ابتدا	 اردو در 
آن حاضر شــوم و �ا اصال در اردو شر�ت نQنم. 

ا�ــن درحال� اســت �ه طول مــدت درمان من 
تنها ١٠ روز بود.» 

 م� توانستم عضو! از 0اروان المپي� باشم
او با اشــاره به اعالم ليســت نها�� وزنه برداران 
� م� گو�د: «با منتشــر شــدن ليســت Qالمپي
� ها مشخص شد من برا	 �سب Qالمپي �نها�
ســهميه المپي� تنها ١٨٤ امتياز �م داشــتم 
و اگر به مســابقات ازبQســتان اعزام م� شدم، 
قطعا م� توانستم جزو �اروان المپي� باشم.» 
� اش و Qالمپي 	ر�ان در تشر�ح رقباQجهان ف
فاصله ا	 �ه با آن ها داشــت م� گو�د: «رقبا�م 
بــرا	 �ســب ســهميه المپيــ� ازبQســتان و 
مغلوستان بودند اما ازبQستان در سب�  شانس 
�سب مدال المپي� داشت و به همين دليل در 
سنگين وزن نما�نده  المپي� انتخاب نQرد. به 
� من مغولســتان Qا�ن ترتيب تنها رقيب المپي
بود �ه با ١٨٤ امتياز بيشــتر از من به ســهميه 

المپي� رسيد.» 
 رئيس فدراســيون اجازه حضــورم در اردو را 

نداد
دختر ســنگين وزن وزنه بردار	 ا�ران در پاسخ 
بــه ا�ن �ــه آ�ــا فدراســيون در جر�ــان ماجرا	 
آســيب د�دگ� اش قرار داشــت و آ�ا مستندات 
� اش را به فدراســيون ارائه �رده بود �ا Qپزشــ
خير، م� گو�د: «بله. خانم منظم� (نا�ب رئيس 
و  بــود  حاضــر  اردو  در  فدراســيون)  بانــوان 
م� د�د �ه به دليل آسيب د�دگ� از ناحيه زانو 
نم�  توانم تمر�ن �نــم. پيش از شــروع اردوها 
هــم بــا خانم منظمــ� تمــاس گرفتــم گفتم ٢ 
هفتــه با تاخير م� آ�م. او هــم گفت با�د با آقا	 
مراد	 (رئيس فدراسيون) مشورت �ند. آقا	 

مراد	 هم گفته بود من اصال به اردو نروم. من 
 mتوانم مدار �حت� به خانم منظم� گفتــم م
� ام را هم برا�تان بياورم اما او به من گفت Qپزش

فدراسيون گفته اصال به اردو نيا.» 
 فدراسيون نم�  خواست آسيب د�دگ� ام 

رسانه ا! شود
بعــد از ا�ن اتفاقــات امــا جهان فQر�ان تصميم 
 �م� گيــرد با انتشــار �� پســت ا�نســتاگرام
اعتــراض خود را نســبت به اتفاقــات رخ داده و 
از دســت رفتن شــانس حضــورش در المپي� 
�ه شــا�د بتوانــد منجر به  �اعــالم �ند. اقدام
حذف �امل او از حضور در اردوها	 مل� برا	 
هميشه شــود. او در وا�نش به ا�ن �ه آ�ا نگران 
نيســت برا	 هميشــه از تيم ملــ� وزنه بردار	 
ا�ران حذف شود، م� گو�د: «حضور در المپي� 
 �بزرگ تر�ن آرزو	 هر ورزشــQار	 است. وقت
چنيــن شانســ� را از دســت داده ام، د�گر فQر 
�نم شــانس بزرگ تر	 وجود داشته باشد   �نم
�ه بخواهنــد آن را از من بگيرند. ضمن ا�ن �ه 
من بجز صفحه شــخص� خودم، جا	 د�گر	 
نداشــتم تا اعتراضــم را بيــان �نم. ا�ــن را هم 
بگو�م �ه حضــور من در المپي� م� توانســت 
اتفاق� تار�خ� در وزنه بردار	 ا�ران باشد. من 
�نم فدراسيون به ا�ن دليل اجازه نداد  �فQر م
من وارد اردو و مسابقه شوم. شا�د م� خواستند 
ماجرا	 آســيب د�دگ� من رســانه ا	 نشــود. 
چون در اردوها	 تيم مل� اعم از زنان و مردان، 
�نم ا�ن  �همه دچار آســيب هســتند و فQــر م
�نم  �مســئله برا	 فدراسيون مهم بود. فQر م
به خاطر ا�ن دليل پيش پا افتاده شانس حضور 

در المپي� را از من گرفتند.»

جهان فکریان: به دالیل پيش پا  افتاده شانس المپيکی شدن را از من گرفتند!

شــب عجيــب رقابت ها	 �ــورو از 
دقيقه ٤٣ د�دار دانمارm و فنالند 
�ه �ر�ســتين ار�Qســن ستاره  �آغاز شــد؛ جا�
� هــا بــدون هيــچ برخــورد	 ناگهان �دانمار
رو	 زميــن افتاد و بيهوش شــد. در همان ابتدا 
مشــخص بود �ه مشــQل جد	 است و احتماال 
ا�ــن باز�Qــن بــا حملــه قلبــ� ناگهانــ� مواجه 
شــده اســت. بهت باز�Qنان، چهره شو�ه شده 
�ه  �Qتماشــاگران و حلقــه زدن دور تيــم پزشــ
باال	 سر ار�Qسن رسيده بود، خبر از �� لحظه 
تلــخ مــ� داد. دوربين هــا	 تلو�ز�ونــ� تصو�ر 
آهســته را نشــان ندادند، باز�Qنــان حلقه زدند 
 �تا �ســ� ا�ن لحظه ها	 تلــخ را نبيند. دقا�ق
 �بعــد باز	 نيمه �اره رها شــد؛ �� ســQته قلب
د�گر. امــا تصاو�ر بعد	 حين انتقال ار�Qســن 
به خارج از ورزشــگاه نشان داد �ه چشم ها�ش 
را بــاز �رده. چند دقيقه بعد هم خبر رســيد �ه 
باز�Qنان در �� تماس تصو�ر	 متوجه سالمت 
ار�Qسن شــده اند و او پيام داده، باز	 �نند. در 
ا�ن حــد فاصل �ر�ســتيانو رونالــدو، باز�Qنان 
تيــم مل� آلمان، لــو�ا مودر�چ، گــر	 لينه �ر و 
 �... پيام ها�ــ� خطاب به او صــادر �ردند. حت
در بــاز	 د�گر گروه وقت� روملو لو�ا�و باز�Qن 
بلژ�ــ� بــه روســيه گل زد، شــاد	 گلــش را به 
 �باز�Qن� تقد�م �رد �ه در �� لحظه به شهرت
� هــا در حال� به �جهان� دســت �افت. دانمار
زمين برگشــتند �ــه باز�Qنان فنالند ا�ســتاده 
برا�شــان دست زدند. باز	 دوباره آغاز شد و در 
عين شــگفت� فنالند به گل رسيد اما باز�Qنان 
�ه برا	 نخستين  �ا�ن تيم شاد	 نQردند. تيم
بار بــه ا�ن مرحله رســيده بود، بعــد از زدن گل 
�ــه در �ارنامــه اش  �برتــر	 مقابــل دانمار�ــ
قهرمان� �ورو ١٩٩٢ را دارد، به احترام باز�Qن 

حر�w شاد	 نQردند. مسابقه با همان ت� گل 
تمام شد اما شا�د �م اهميت تر�ن اتفاق نتيجه 
بــاز	 بــود. خبــر ســالمت� ار�Qســن مثل �� 
معجزه اميدبخــش بود. و�و�ن فــو باز�Qن ٢٨ 
ســاله �امــرون، ميQلوش فهر باز�Qــن بنفيQا، 
آنتونيــو پوئتــرا باز�Qــن ســو�ا، دنيــل خار�ه و 
مائورو مور�سين� باز�Qنان جوان� بودند �ه با 
حمله قلبــ� در �� لحظه �تاب زندگ� شــان 
بسته شد اما ا�ن سرنوشــت تلخ برا	 ار�Qسن 
رقــم نخــورد. مســلما عالوه بــر دســت تقد�ر، 
ار�Qســن زنــده مانــدن خــود را مد�ــون چنــد 
عامل اســت. اول هم تيم� خود �عن� سيمون 
�يائــر �ه بــا باز نگــه داشــتن دهان ار�Qســن 
مانع از خفگ� او شــد و ســپس خيل� سر�ع او 
را در حالــت درســت قــرار داد تا بتوانــد دوباره 
نفس بQشد. ســرعت عمل پزشQان و امQانات 
مناسب نيز باعث شــد تا شب دوم �ورو ٢٠٢٠ 
�ه به خاطر �رونا �� سال به تاخير افتاده بود، 

بيش از ا�ن تلخ نشود. 

روا�ت پزش� دانمار: 
 mدانمار �د�تر مورتن بوئسن، پزش� تيم مل
�ــه او باال	 ســر ار�Qســن  �م� گو�ــد هنگامــ
رســيد احســاس �رد �ه نبــض ا�ــن باز�Qن در 
حال ا�ستادن است و بالفاصله عمليات CPR را 
 mتر بوئسن درباره وضعيت ترسنا�آغاز �رد. د
� باال	 سرش حاضر Qتيم پزش �ار�Qســن وقت
شــد، گفت: «من خــودم افتــادن او را ند�دم اما 
 ��امال مشــخص بود �ه او هوشيار نيست. وقت
�شــيد و من نبضش  �من به او رســيدم نفس م
را احســاس �ردم. اما ناگهان اوضاع تغيير �رد 
 CPR ه همــه د�دند ما شــروع به�و همان طــور 
�رد�ــم. قلب ار�Qســن برا	 ٥ دقيقه ا�ســتاده 
� و بقيه �ار�نــان واقعا Qم� تيم پزشــ�بــود! 
خيل� خيل� ســر�ع رسيد و با همQار	 آن ها ما 
توانســتيم �ار	 را �ه الزم است، انجام دهيم. 
ما موفق شــد�م �ه �ر�ســتين را برگردانيم و او 
پيش از آنQه به بيمارســتان منتقل شــود با من 

صحبت �رد.»

قلب اریکسن ۵ دقيقه نمی زد!
 روا�ت� از شب پر هول و هراس �ورو

�ومــان �Qــ� از بهتر�ــن باز�Qنــان  ��ينگزلــ
ســتاره  بــود .  گذشــته  فصــل  در  با�رن مونيــخ 
فرانســو	 در فينــال ليــگ قهرمانــان اروپــا	 
فصــل ٢٠-٢٠١٩ گل قهرمانــ� باوار�ا�� ها 
مقابل پار	 ســن ژرمن را به ثمر رســاند تا نقش 
مهم� در ا�ن موفقيت آن ها ا�فا �رده باشد. اما 
مدت هاســت شــا�عات ز�اد	 در رابطه با آ�نده 
�ومان مطــرح م� شــود. گزارش ها  ��ينگزلــ

حا�ــ� از آن اســت مذا�ــرات با�رن مونيــخ بــا 
بــه  قــرارداد  تمد�ــد  راه  در  فرانســو	  ســتاره 
بن بســت خورده و اميدها برا	 ماندگار شــدن 
�ومــان در جمــع باوار�ا�� هــا بــه �متر�ن حد 
خود رسيده اســت. حت� اخيرا بيلد مدع� شد 
�ه با�رن به طــور �امل از تمد�د قــرارداد با ا�ن 
باز�Qن نااميد شده و حاضر است به پيشنهادات 
مناســب برا	 او جواب مثبــت بدهد. در همين 

 �ارتبــاط منبــع فرانســو	 RMC نيــز گزارشــ
در ا�ــن زمينه منتشــر �ــرده و مدع� شــده �ه 
�ومان تصميم قطع� خــود را اتخاذ  ��ينگزلــ
�ــرده و م� خواهــد از با�رن مونيــخ جدا شــود. 
در ا�ن گزارش ادعا شــده �ه ســتاره فرانســو	 
از رفتــار باشــگاه با خود راض� نيســت و حقوق 
پيشــنهاد	 با�ــرن برا	 تمد�ــد قــرارداد نيز با 

انتظارات او �امال فاصله دارد.

 جدایی ستاره فرانسوى از بایرن قطعی شد

مدافع ایتاليا دیدار برابر سوئيس را از دست داد
تيــم مل� ا�تاليــا در د�دار افتتاحيه �ــورو به مصاف تر�يه رفت و نها�تا موفق شــد بــا ارائه �� 
نما�ش برتر حر�w خود را با ٣ گل شQســت دهد تا شروع� توفان� در مسابقات داشته باشد. 
 �اما در د�دار ا�تاليا برابر تر�يه �� اتفاق نگران �ننده برا	 تيم روبرتو مانچين� رخ داد؛ جا�
�ه مدافع راست ا�ن تيم �عن� الساندرو فلورنز	 دچار مصدوميت شد و در آغاز نيمه دوم جا	 
خود را به جيووان� د	 لورنزو داد. در همين ارتباط اسQا	 اسپورتس گزارش داده �ه فلورنز	 
� قرار گرفته و مشخص شد �ه مصدوميت او چندان جد	 نيست اما در Qتحت معا�نات پزشــ

عين حال او در دومين باز	 مرحله گروه� آتزور	 مقابل سوئيس غا�ب خواهد بود.

جایزه نمادین یوفا براى کریستين اریکسن
اتحاد�ه فوتبال اروپا تصميم گرفت در حر�ت� نماد�ن، 
�ه نتوانست  mسن ســتاره تيم دانمارQر�ســتين ار��
ا�ن باز	 را به پا�ان برســاند، به عنوان بهتر�ن باز�Qن 
زميــن انتخاب �نــد. ا�ن تصميم پس از آن گرفته شــد 
�ه �ر�ســتين ار�Qســن در دقيقه ٤٣ باز	 دانمارm و 
 �فنالند به صورت ناگهانــ� رو	 زمين افتاد و لحظات

�رده است. �بعد مشخص شد �ه ا�ست قلب

اختراع عدد جدید توسط تيم  ملی بسکتبال!
�اپ آسيا، با نتيجه ٨٤ - ٤٦ برابر قطر   �تيم  مل� بسQتبال ا�ران روز شنبه موفق شد در نخستين باز	  خود از پنجره سوم انتخاب
به پيروز	 برســد �ه البته �يت ها	 خام مل� پوشــان ا�ران در ا�ن د�دار حاشيه ســاز شدند. به گزارش ا�سنا با توجه به تحر�م ها 
و شــرا�ط ورزش �شــور از نظر بحث اسپانســر�نگ، تيم مل� ا�ران �يت ها	 خود را به صورت خام از شــر�ت «ِپ�» چين تهيه 
�ند.به خاطر خام بودن لباس ها و ثبت نشــدن اسام� نفرات به صورت شر�ت� رو	 پيراهن ها، نام و شماره باز�Qنان توسط  �م
تدار�ات تيم و به صورت اتو�� رو	 �يت ها چسبانده م� شوند (چاپ م� خورند). تدار�ات تيم ا�ران بدون توجه به امال	 عدد 
٦ انگليس�، ا�ن عدد را به صورت برعQس رو	 پيراهن حامد حسين زاده، گارد تيم  مل� ا�ران چسباند. ا�ن موضوع از لنز دوربين 

عQاسان دور نماند تا شاهد اختراع عدد	 جد�د توسط تدار�ات تيم مل� بسQتبال ا�ران باشيم. 
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آخرین وضعيت حضور استراماچونی در الغرافه 
در هفتــه گذشــته اخبــار ز�ــاد� دربــاره نزد�� شــدن 
آنــدره آ اســتراماچون�، ســرمرب� ســابق اســتقالل بــه 
نيم4ت الغرافه قطر مطرح شــد. در همين زمينه نشر�ه 
اســتادالدوحه قطــر در جد�دتر�ــن خبــر در ا�ــن زمينه 
نوشت: «انتظار م� رود در چند روز آ�نده استراماچون� 
ســرمرب� ا�تاليا�� بــه عنوان ســرمرب� جد�ــد الغرافه 

جانشين اسالو�ا سرمرب� صرب معرف� شود.»
تمجيد رسانه هاى عمانی از برانکو

رسانه ها� عمان� با تمجيد از عمل4رد سرمرب� @روات 
تيم مل� ا�ن @شــور صعود به مرحلــه نها�� رقابت ها� 
انتخاب� جام جهان� را نخســتين موفقيت بران4و عنوان 
@ردند. رســانه ها� عمان� همچنيــن از عمل4رد احمد 
@انــو، @اپيتــان باســابقه تيم مل� ا�ن @شــور @ــه با نظر 
بران4ــو از فهرســت تيم مل� خارج شــد اما بــا حضور در 
دوحه به تشو�ق همباز�ان خودش برا� موفقيت در ا�ن 

باز� ها پرداخت، تمجيد @ردند.
یک استقاللی واکسن ایرانی زد

مهد� اميرآباد�، باز�4ن اسبق استقالل وا@سن ا�ران� 
زد. ا�ــن روزها ســتاد اجرا�ــ� فرمان حضرت امــام(ره) 
تزر�ق وا@ســن @رونــا را به صورت داوطلبانــه آغاز @رده 
و مهــد� اميرآبــاد�، باز�4ــن اســبق اســتقالل هم ا�ن 

وا@سن را در�افت @رد.

دومين دربی حذفی سرخابی در کمتر از یک 
سال 

قرعه @شــ� مرحله �� چهــارم نها�� جام حذفــ� فوتبال 
باشــگاه� @شــور در فصــل جــار� برگــزار شــد و ط� آن 
تيم هــا� حاضر در ا�ــن مرحله حر�فان خود را شــناختند. 
در ا�ــن مرحلــه درب� تهــران برگزار خواهد شــد. مراســم 
قرعه @شــ� مرحلــه �� چهــارم نها�ــ� جام حذفــ� د�روز 
در ســالن هما�ش هــا� هتــل آ@ادمــ� فوتبــال بــا حضور 
نما�نــدگان ٦ تيم ليــگ برتر� و ٢ تيم دســته اول� برگزار 
شد. بر اساس قرعه @ش� صورت گرفته در مرحله �� چهارم 
نها�� جام حذف�، تيم ها طبق برنامه ا� @ه در ادامه م� آ�د 
به مصاف هم خواهند رفت. ن4ته جالب رقم خوردن دومين 
درب� حذف� ســرخاب� به فاصله @متر از �� ســال و تقابل 
منصور�ــان و قلعه نو�ــ� در جام حذفــ� اســت. البته زمان 

برگزار� ا�ن د�دارها هنوز مشخص نشده است.
  پرسپوليس-استقالل

  فوالد-سپاهان
  گل گهر-آلومينيوم

  ملوان-خيبر

آرمان رمضان�، مهاجم سابق پرسپوليس م� گو�د از اول هم قرار بود به استقالل 
بيا�د اما ســرخ پوش شــده بود. او درباره اتفاقات� @ه در ماه ها� گذشــته برا�ش 
افتاد، گفت: «امسال برخ� با هر لحن� با من برخورد @ردند. با ا�ن حال هميشه 
سع� @ردم به همه احترام بگذارم. هميشه هم س4وت @ردم. راه درست همين 
بود و بچه ها هم خيل� به من @م� @ردند. از مجيد�، باز�4نان و باشگاه ممنونم. 
همه جور� برخورد @ردند @ه شرا�طم بهتر شد.» و� در پاسخ به ا�ن پرسش @ه 
اگر به عقب برگرد�م، باز هم در نيم فصل از پرســپوليس به اســتقالل م� رفت�، 
 تا@يد @رد: «واقعيت ا�ن اســت اول فصل قرار بود به استقالل بروم اما اتفاقات� 
افتاد @ه نشــد. قطعا اگر به عقب برگرد�م، باز هم نيم فصل استقالل� م� شوم. 

حت� اگر نيم فصل هم نم�  آمدم مطمئن هستم در آ�نده ا�ن اتفاق م� افتاد.»

تمر�نات پرســپوليس در تعطيلــ� رقابت ها� ليــگ برتر در حالــ� ادامه دارد 
@ــه رادوشــوو�چ، دروازه بــان @روات ا�ن تيم همچنان غا�ب اســت. ســنگربان 
شــماره دو پرســپوليس بــه دليــل ب� توجه� ســميع�، مد�رعامل و شــ4ور�، 
معاون اجرا�� پرســپوليس نســبت به پرداخت مطالباتش، برا� سومين بار در 
فصل جار� تهد�د به فســخ قراردادش @رد. رادو مدع� شــده بود ش4ور� @ه 
مسئوليت سخنگو�� باشگاه را نيز بر عهده دارد در جلسه با و� اعالم @رده @ه 
شرا�ط را در فضا� مجاز� طور� تنظيم خواهند @رد @ه تهد�د رادو به جدا�� 
از ا�ن تيم راه به جا�� نبرد. ش4ور� در حال� اجازه ندارد درباره مسائل باشگاه 
صحبت @ند @ه ا�ن تيم با وجود درخواست رسم� گل محمد� همچنان اقدام 

به تمد�د قرارداد هيچ �� از باز�4نان خود ن4رده است.

س(وت پرسپوليس در مورد نقل وانتقاالت و درخواست �حي�اعتراف جالب مهاجم استقالل درباره انتقال جنجال� اش

باخت لبنان به نفع ایران
خراسان ورزش�/ شروع بد تيم مل� فوتبال ا�ران در رقابت ها� 
انتخاب� جام جهان� باعث شــده تا در دور برگشت با وجود @سب 
٣ برد متوال� همچنان برا� صعود چشــم به نتا�ج د�گر باز� ها 
داشــته باشــيم. هرچند برد مقابل عراق بدون هيچ قيد و شرط� 
فوتبال ا�ران را به مرحله بعد� رقابت ها م� رساند اما در صورت 
@ســب تســاو� برا� صعود اما و اگرها� ز�اد� بر سر راه فوتبال 
ا�ــران قــرار م� گيرد. �4� از ا�ــن اما و اگرها بــاز� @ره جنوب� و 
لبنــان بود @ه با برد @ره ا� ها به اتمام رســيد و ا�ن بهتر�ن نتيجه 
مم4ن برا� فوتبــال ا�ران بود. با ا�ن ش4ســت، لبنان در جدول 
تيم هــا� دوم ١٠ امتيــاز� باق� ماند و همچنان باالتــر از ا�ران، 
ازب4ســتان، امارات و اردن است اما باتوجه به ا�ن @ه باز� ها�ش 
در مرحله مقدمات� جام جهان� به پا�ان رســيده، با�د منتظر �� 
معجزه برا� صعود باشد. به عبارت� اگر از بين ا�ران، ازب4ستان و 
امارات ٢ تيم در هفته آخر بازنده باشند و اردن نيز نتواند استراليا 
را ش4ست دهد، لبنان به مرحله بعد� صعود خواهد @رد. باخت 
لبنان� ها برابر @ره جنوب�، شانس ا�ران را نيز برا� صعود افزا�ش 
داد. تفاضل گل ا�ران نســبت به لبنان بهتر است و اگر شاگردان 
دراگان اس4وچيچ موفق به @سب نتيجه تساو� برابر عراق شوند 
و اردن هم نتواند استراليا را ش4ست دهد، با هر نتيجه ا� در د�گر 
مســابقات، تيم مل� ا�ران به مرحله بعد� راه پيدا م� @ند. پيش 
از ا�ن عمان با پيروز� مقابل افغانســتان و رسيدن به ١٢ امتياز، 
صعــود خود را تا حد ز�اد� قطع� @رده بود. ا�ن در حال� اســت 
@ه پيروز� تيم مل� مقابل عراق، ا�ران را صدرنشين خواهد @رد 
و تفاوت� ندارد @ه چه نتيجه ا� در د�گر مســابقات رخ دهد. ن4ته 
منف� برا� ا�ران ا�ن اســت @ه تيم مل� زودتر از د�گر تيم ها با�د 
در بحر�ــن به مصاف عــراق برود و به عبارت� ســا�ر تيم ها فرصت 
ا�ــن را دارنــد @ه با علم بــه نتيجه بــاز� ا�ران-عــراق وارد زمين 
شــوند. در هفته پا�ان� امارات با و�تنام صدرنشين، ازب4ستان با 
عربستان سر گروه، چين با تيم اول گروهش سور�ه و اردن با تيم 

صعود@رده استراليا د�دار خواهند @رد.

مددى؛ مدیرى که مددى به آبی ها نمی کند! 
استقالل در گرداب اختالف داخل� و فشار وزارت ورزش 

باشــگاه  روزهــا  ا�ــن   
اســتقالل @انــون اخبار و 
شــا�عات ز�ــاد� اســت و در حالــ� @ه 
فرهــاد مجيــد� با�د همــه تمر@زش را 
رو� آمــاده ســاختن تيــم بــرا� ادامــه 
مســابقات ليگ و جام حذفــ� و د�دار با 
پرسپوليس در مرحله �� چهارم نها�� 
@ند درگير مشــ4الت مالــ� و مد�ر�ت� 
اســت @ــه هيچ @ســ� هــم در باشــگاه 
روز  چنــد  در  نيســت.  آن  پاســخگو� 
گذشته اخبار ز�اد� درباره اختالف نظر 
اعضا� هيئت مد�ره باشگاه استقالل با 
احمــد مــدد�، مد�رعامل ا�ن باشــگاه 
مطــرح شــده و حتــ� @ار به اســتعفا� 
دســته جمع� هيئت مد�ره @شــيده @ه 
البته با مخالفت وز�ر ورزش و تا@يد او به 
ادامه فعاليت مدد� در باشگاه استقالل 
مواجــه شــد. پــس از مخالفــت وز�ــر با 
اســتعفا� اعضا� هيئت مد�ره، فرهاد 
مجيــد�، ســرمرب� تيــم چند پســت و 
بــا  ب� پــرده  و  @ــرد  منتشــر  اســتور� 
هواداران ســخن گفت تا مشخص شود 
@ه چه گسســت� بين مد�ر�ت باشگاه و 
@ادرفن� و د�گر عوامل تيم وجود دارد و 
در چنيــن شــرا�ط� انتظــار موفقيت از 
باشــگاه  اســت.  غيرمنطقــ�  آب� هــا 
اســتقالل در حال� درگير اختالف نظر 

در سطح مد�ر�ت� شده @ه ماه هاست از 
@وچ� و بزرگ ا�ن باشــگاه از مد�ر�ت 
مدد� گال�ه دارند و اوج انتقادها هم به 
ا�ن مد�ر در نقل وانتقاالت بود @ه حت� 
بســته  پنجــره  موقــع  بــه  نتوانســت 
نقل وانتقاالت استقالل را بابت بده� به 
بودوروف، باز�4ن بلغارستان� باز @ند و 
در جــذب تنهــا گز�نــه ليســت خر�ــد 
مجيد� @ه قاسم� نژاد بود نا@ام ماند. 
پــس از آن هــم مــدد� بــه جــا� حــل 
مش4الت مال� فقط به ف4ر @سر قرارداد 
باز�4نان تيم برا� @اهش دستمزد آن ها 
به خاطر فشــار نهادها� نظارت� بود @ه 
هميــن مســئله باعــث دلخور� شــد�د 

عوامل تيم شد. عدم مذا@ره با باز�4نان 
قراردادتمام و ب� نتيجه ماندن مذا@ره با 
هرو�ــه ميليــچ، باز�4ــن @ــروات بــرا� 
و  ب� مــورد  ســفر  او،  قــرارداد  تمد�ــد 
پرهز�نه اش به عربستان برا� همراه� 
اســتقالل در ليــگ قهرمانــان آســيا و 
جر�مه باشــگاه به خاطــر عدم همراه� 
افسر امنيت� با @اروان آب� ها در جده از 
د�گــر مــوارد� اســت @ــه باعث شــده 
مدد� در ســمت مد�رعامل اســتقالل 
نمــره منفــ� بگيــرد و مــردود شــود و 
هواداران با هشتگ بر@نار� و استعفا� 
مــدد� خواهــان حــذف او از مجموعــه 
اســتقالل شــوند. با وجود ا�ــن حجم از 

سوءمد�ر�ت و نارضا�ت� مجموعه تيم و 
هواداران از مدد�، وز�ر ورزش و معاون 
او به شدت حام� مدد� هستند و بعيد 
اســت تا پا�ان دولــت دوازدهم مد�ر�ت 
اســتقالل تغيير @ند. اگر چنين شود به 
احتمال ز�اد اســتقالل با مدل مد�ر�ت 
مــدد� بحران ها� بزرگتــر� را تجربه 
از هميــن حــاال قابــل  و  خواهــد @ــرد 
پيش بين� است @ه آب� ها بازنده بزرگ 
نقل وانتقاالت خواهند بود! قرارداد چند 
باز�4ن اصل� اســتقالل در پا�ان فصل 
تمام م� شــود @ــه از جمله آن ها شــيخ 
د�اباتــه، مهاجــم اهــل مالــ� اســت @ه 
قــراردادش ٩ تيــر به پا�ان م� رســد اما 
باشــگاه حتــ� هنــوز نتوانســته مجــوز 
بازگشــت او از فرانسه به تهران را بگيرد 
چــه برســد بــه ا�ن4ــه بــا ا�ــن باز�4ن و 
مد�ربرنامه ها�ش بــرا� تمد�د قرارداد 
مذا@ــره @نند. در مــورد ميليچ و ســا�ر 
باز�4نــان هــم به دليــل عــدم پرداخت 
مطالبات آن ها @س� حاضر به مذا@ره تا 
زمان تسو�ه حساب نيست و ا�ن مسئله 
قطعا @ار مجيد� را برا� ادامه فعاليت 
در اســتقالل بــا توجه بــه انتظــار باال� 
هــواداران از او بــرا� @ســب قهرمان� و 
ســتاره در ا�ران و آســيا دشــوار و شــا�د 

حت� غيرمم4ن خواهد @رد.
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