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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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نمابر: 37009129  051  سروش:9033337010                 

   تــا چندسال پــیــش، بــه انتخابات کــه می  •
رسیدیم خوشحال بودیم که قرار است مسئوالن 
چندماهی ما مردم را تحویل بگیرند و به ما هم فکر 
کنند. خیال مان راحت بود که حداقل تا چندماه 
از گرانی و... خبری نیست. اما انگار مسئوالن 
مان دیگر از این هم عبور کرده اند. کاش حداقل 
یک خرده خجالت بکشند و از کارهای کرده و 
ناکرده شان پشیمان شوند، نه این که راضی و 

خندان از شرایط خوب اقتصادی صحبت کنند!
 بعضی معلمان چرا این همه از حقوق و عیدی و  •

پاداش و سنوات شون ناراضی اند؟ آخه عزیزان! 
پنج شنبه  و جمعه ها که تعطیلین، انواع اعیاد و 
سوگواری ها که تعطیلین، با هر برف و بارون هم 
که تعطیلین،  انتخابات میشه تعطیلین، کرونا 
میاد تعطیلین و خالصه با هر بهانه ای تعطیلین. 
شما چقدر کار می کنید که این همه از دریافتی 

هاتون گالیه دارید؟
در  • فرستاد  باید  را  مــا  مسئولین  از  بعضی   

نمایندگی توئیتر کار کنند! هرشب یک توئیت 
معنادار می نویسند و فکر می کنند از همه چیز 
سر در میارن! آقایان! مردم بهتر از همه، شما را 
می شناسند. خیلی هنر داشته باشید، بتوانید 
در مجلس داد و فریاد بزنید! وگرنه مردم  چه 

ارزشی دارند!
ــرای معاینه فنی راه  •  ایــن چــه بساطیه کــه ب

انداختین؟ ظرفیت ثبت نام در سایت که همیشه 
تکمیله، صف هم که آن قدر شلوغ وطوالنی است 
که از زندگی می افتیم. مسئوالن چرا فکری 

نمی کنند؟
ــوان جلوگیری از دو  • ــای روحــانــی! اگــر ت  آق

شرکت خودروسازی را ندارید، جلوی واردات 
خودروهای خارجی را باز کنید تا مردم اگر خرید 
می کنند الاقل یک خودروی با کیفیت بخرند، نه 
این که خودروهای بی کیفیت به قیمت گزاف را 

سوار شوند.
 متاسفم برای اون دوستی که گفته بود اگر  •

جلوی منزلش ماشینی پارک شود از خجالتش 
درمیاد. برادرجان! خودت رو به روان شناس 
معرفی کــن. عبارت پــارک مساوی با پنچری 
مصداق تهدید است و تهدید، جرم محسوب 

می شود.
 روحانی: برجام هنوز زنده است. آقای رئیس  •

جمهور! دولت تان داره تموم میشه، نمی خواهید 
بیدار بشوید؟

 دوستی نوشته قبض گاز را پرداخت نکرده و در  •
این سرمای زمستان، گاز خانه اش را قطع کرده 
اند و... برادر عزیز! ؟ گاز خانه ما سه ماه است که 
قطعه. چندوقت پیش تصادف کردم و پایم آسیب 
دید و االن چندوقته بیکارم. االن با دو بچه کوچک 

با پیکنیک خانه را گرم می کنم.
 28 روز دیگر عید نوروز است اما آن قدر زیر فشار  •

اقتصادی هستیم که از حاال نگران خرج و مخارج 
عیدمان هستیم. آیا کسی صدای ما کارگران، 
بازنشسته ها، کارمندهای حقوق بگیر و طبقه  

مستضعف را می شنود؟
 در این چندسال این آقایان مسئول چه کرده  •

اند برایمان؟ با چه رویی مردم را به رای دوباره 
دعوت می کنند؟!

 آمدم و رای دادم، فقط به خاطر کشورم. اما  •
آن قدر دل پری از این اوضاع نابه سامان دارم که 

راضی نشدم حتی اسم یکی از آقایان را روی برگه 
رای بنویسم.

 وجود 5.5 میلیون خانوارتک نفره در کشور  •
نمونه دیگری از افتخارات مسئوالن ماست!

ایـــران دو روز پیش  •  چــهــار تیم باشگاهی 
در مسابقات باشگاهی آسیا در مجموع 10 
گل خوردند و سه باخت داشتند! با این نتایج، 
پیراهن فروشی راه انداخته اند و هر پیراهن را 
149 هزارتومان می فروشند تاشب عید سور و 
سات المبورگینی سواری ها و اروپا رفتن شان 
جورشود! آن مردم گرفتار در سیل و زلزله  را 

هم ولش!
 افزایش قیمت اسنپ وتپسی ،درمقابل افزایش  •

بنزین ولوازم خودروچیزی نیست.
 ما مهاجران این همه پول می دهیم تا در ایران  •

بمانیم اما نه می توانیم گواهی نامه  بگیریم، نه 
می توانیم موتورسوار شویم و نه اجازه داریم به 
راحتی به سفر برویم. این چه برخوردی است که 

با ما دارید؟
  مردم پای نظام ایستادند ولی معلوم نیست چرا  •

مسئوالن چه اصولگرا چه اصالح طلب پای مردم 
نمی ایستند؟ کمرمون شکست از این گرونی. 

چرا هیچ کس به فکر ما نیست؟
 اگر فقط یک خرده حواس تان به مردم بود،  •

به جای این حرف های شعاری و تکراری، به 
مشکالت مان می پرداختید، درباره بیکاری و 

گرانی می نوشتید و...
 روزنامه تان هر روز یک میلی متر آب می شود.  •

کم کم به اندازه یک دفتر مشق می رسید.
 کاش آقایان اصالح طلب و اصولگرا این قدر  •

که به بازی های سیاسی شان فکر می کنند به 
زندگی مردم هم توجه کنند.

ــاش گــزارشــگــرتــان دربـــاره تاکسی های  •  ک
اینترنتی کلی تحقیق کند نه مـــوردی. چون 
تاکسی های اینترنتی بــدون داشتن سهمیه 
بنزین، باعث رفاه حال مردم شدند و قیمت ها 
را پایین نگه داشتند وگرنه تاکسی های دیگه که 
هم سهمیه دارند و هم قیمت هاشون دو برابره. از 
شما که روزنامه ای قدیمی هستین بعیده که یک 

طرفه به قاضی بروید.
 آقای همتی، رئیس بانک مرکزی! دالررفت  •

باالی14تومان و این یعنی کاهش ارزش پول 
ملی، تورم و... شما گفتی قیمت ها رو متعادل 

می کنی، پس مرده وحرفش.
 مسئوالن ازهمسان سازی حقوق بازنشستگان  •

و شاغالن درحالی صحبت می کنند که این 
فاصله روز به روز بیشتر می شود ودولت هم که 

همیشه خدا کسری بودجه دارد .
 به مخاطب محترمی که امر به اِجتناب از چاپ  •

اخبار جنایی کرده بودند، عرض می کنم چنان 
ــی و تالمات  چه مطالعه این اخبار، دل آزردگ
روحــی تان را در پی دارد، شما می توانید این 
نوشتار به قول خودتان »ُمخّرب« را نخوانید، در 
صورتی که بی تردید می تواند برای عّده دیگری 
در جامعه نقش هشداردهنده و آموزنده را ایفا 

کند.
 در دولــت آقــای خاتمی قیمت ماشین پراید  •

بود پنج میلیون تومان ولی االن این خودروی 
سواری  بی کیفیت شده 65میلیون تومان چرا؟ 

چه خبره؟

بسمه تعالی 

به اطالع کلیه دوستان و آشنایان گرامی  می رساند

 به مناسبت سومین روز درگذشت  شادروان

 دکتر غالمرضا ناطقی 
مجلس ختمی در تاریخ 98/12/4 در تاالر 
ترحیم مشهد )داریوش سابق( واقع در احمدآباد  

حدفاصل میدان فلسطین و ابوذر غفاری برگزار می گردد . حضور شما سروران  

گرامی موجب شادی  روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان است.

خانواده های ناطقی و آقاجانی

پس از حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری 

رهبر انقالب: انتخابات روز احقاق حق مدنی ملت است
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیــروز در اولین دقایق آغاز 
رأی گیری یازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و اولین میان دوره ای پنجمین دوره  مجلس خبرگان رهبری با 
حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه  امام خمینی)ره(، 

آرای خود را به صندوق انداختند. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای سپس در سخنانی، روز انتخابات را 
روز جشن ملی خواندند و با تبریک این جشن به همه  هم میهنان 
گفتند: روز انتخابات روز احقاق حق مدنی ملت است که می 
خواهند با رأی دادن، شرکت خود در اداره  امور کشور را که حق 
آن هاست به دست آورنــد، ضمن این که رأی دادن یک تکلیف 

شرعی است. 
ــت ا...   بــراســاس گـــزارش پایگاه حفظ و نشر آثــار حضرت آی

خامنه ای )Khamenei.ir(، مشروح بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی پس از انداختن آرای شان به صندوق، به شرح زیر است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. اّواًل روز انتخابات روز یک جشن مّلی 
است؛ این جشن را به همه  هم میهنان عزیزمان در سراسر کشور 
تبریک می گویم؛ ثانیًا روز احقاق حّق مدنی مّلت است که می 
خواهند بیایند رأی بدهند و شرکت خودشان در اداره  امور کشور 
ـ به دست بیاورند؛ ثالثًا یک تکلیف شرعی  ـ که حّق آن هاستـ  راـ 
است که این ها را ما قباًل هم عرض کرده ایم. و حقیقت این است که 
انتخابات متضمن منافع مّلی کشور است. هر کسی که به منافع 
مّلی کشور عالقه مند است، در انتخابات شرکت می کند. توصیه  
من این است اّواًل همه با هّمت حرکت کنند و بیایند به اشخاص 
ـ رأی بدهند؛ و این کار  ـ که به آن رسیده اندـ  مورد نظر خودشانـ 

را هرچه زودتر انجام بدهند، این توصیه  همیشگی ماست؛ یعنی 
ـ اّول روز، نیمه  اّول  نگذارند آخر شب و آخر وقت؛ همین اّول وقتـ 
ـ بیایند رأی بدهند و جمعّیت در پایان روز متراکم نشود. و بعد  روزـ 
هم در هر شهری به تعداد نامزدهای آن شهر رأی بدهند؛ مثاًل در 
تهران به 30 نفر رأی بدهند واقعًا؛ اسم 30 نفر را بنویسند؛ این 
خیلی کمک می کند به این که ان شــاءا... مجلس، یک مجلس 
قوی باشد. از خداوند متعال می خواهیم که به مّلت ایران توفیق 
بدهد، خیر بدهد و رحمت و برکت خودش را بر این مّلت ان شاءا... 
نازل کند و این انتخابات را هم مایه  خیر و برکت برای این کشور 
قــرار بدهد. از شما دوستان رسانه ای هم تشّکر می کنیم که 
زحمت کشیدید و باز هم زحمت خواهید کشید. والّسالم علیکم 

و رحمةا.. و برکاته«. 

بهنام کنار نقی معمولی، مدیری ادیب و فرهاد بی »وریا«! 
* بازیگر، مجری، خواننده و حاال یک چهره 
ادبی تمام عیار! همیشه که نباید از این و آن 
سلبریتی بنالیم که چرا فالن شعر جعلی را 
به نام یک شاعر بزرگ منتشر کرده اند یا چرا 
فالن غزل یا بیت را اشتباه خوانده اند. گاهی 
هم باید به خود ببالیم که تعدادی از چهره های 
ــژه به  شناخته شــده هنری مان، ارادتـــی وی
ادبیات و فرهنگ دارند. آخرین قسمت »کتاب 
بــاز« دو شب پیش با حضور مهران مدیری 
روی آنتن رفــت. ما همیشه آقا مهران را در 
کارهای طنز دیده بودیم، اما نشستن او روبه 
روی سروش صحت نشان داد مجری و بازیگر 
باسابقه چقدر با آن چه در ذهن ماست تفاوت 
دارد. او بعد از بازیگری، خوانندگی و اجرا 
حاال یک چهره ادبی عاشق است. چهره ای 
که در ابتدای صحبت اش شعری می خواند 
با مضمون: »نگاهت از آن شب ریشه های 
پیچک سبز را چنان حرارتی داد/ که هنوز از 
ساقه هایش شیره گل سرخ می چکد و....« 
شعری که بعد مشخص می شود سروده خود 

اوست. 
گزارش مفصلی از آخرین قسمت »کتاب باز« 
و مهمان کاردرستش یعنی آقا مهران مدیری 
در صفحه ادب و هنر )11( نوشته ایم و از شما 

دعوت می کنیم آن روی مجری دورهمی را 
بخوانید و ببینید و بشناسید.

* وریا حسابی خسته است و تنها. او تا همین 
چند وقت پیش، مثال در بــازی با الکویت یا 
الریان جزو ستاره های تیم بود و حتی گل هم 
زد ولی از موقع بازی با نفت مسجدسلیمان، 
شهرآورد و الشرطه دیگر آن وریای قبل نشد 
و در بــازی بــا االهــلــی یکی از ضعیف ترین 
بــازی هــای ایــن مدتش را نشان داد. آقای 
بازیکن در بــازی مقابل االهلی یک پنالتی 
حساس و سرنوشت ساز را از دســت داد تا 
حداقل دوامتیاز بسیار مهم از دست استقالل 
بپرد. اما نکته جالب ماجرا آن جایی است  
که خودش هم اعتراف کرده که بدنم خراب 
ــاری نمی توانم بکنم. حتی آبی  اســت و ک
های هم تیمی وریا از زبان او شنیده اند که 
گفته بدنش به دلیل بیماری سرماخوردگی 
ــدار با الریان به آن مبتال شد،   که بعد از دی
خالی کرده است.  استقالل حاال چند وقت 
است که شبیه بیمارستان مصدومان شده 
است. از علی کریمی و میلیچ و  مهدی قائدی 
بگیرید تا یزدانی، فرشید باقری و... که به 
دالیل مختلفی مصدوم شدند و چند وقتی 
به مرخصی رفتند. این وسط اما بازیکن با 

تجربه آبی جانشینی نــدارد و کادر فنی هم 
چاره ای ندارد جز این که در هر شرایطی از 
او کار بکشد. در این مدت  وریا فقط یک نیمه 
مقابل نفت مسجد سلیمان استراحت کرده و 
در بقیه بازی ها به صورت کامل دویده و تحت 
فشار بوده است. با این حال، دیروز خبر رسید 
که ظاهرا پنج بازیکن مصدوم به تمرین آمده 
اند و سرمربی آرام آبی ها تصمیم گرفته یکی 
دوبازی به وریا استراحت بدهد تا به فرم ایده 
آل برگردد. حاال سوال این جاست  در بازی 
های بعدی چه کسی جای وریا را  می گیرد؟ 

صفحات ورزشی را بخوانید.
* بهنام بانی، خواننده پاپ حدود دو سال 
پیش با قطعه »قرص قمر« در میان مخاطبان 
شناخته شد و چند هفته پیش قسمت دوم 
آن را با نام »قرص قمر 2« منتشر کرد و با پیام 
بازرگانِی وسط آن حاشیه ساز شد. همان 
موقع در این صفحه از تبلیغ غیر حرفه ای او 
نوشتیم و انتقاد کردیم اما حاال قصد داریم 
خبری جالب درباره او منتشر کنیم. ظاهرا 
6« هم  بانِی خواننده در  سریال »پایتخت 
به عنوان یک خواننده حضور دارد. اما این 
حضور چه دلیلی دارد؟ باز هم صفحه ادب و 

هنر )11( را  بخوانید.

خبرهای ضد ونقیض  درباره 

سالمت   استاد شجریان
استاد محمدرضا شجریان در بستر بیماری است و 
اخبار ضد و نقیضی از وضعیت جسمانی  خسرو آواز 
ایران  مخابره می شود. به گزارش خراسان، روز پنج 
شنبه  همایون شجریان، فرزند استاد نامدار موسیقی 
ایران در صفحه اینستاگرام خود تفالی  از حافظ را 
درباره  استاد منتشر کرد که منشأ اخبار ضد و نقیض 
دربــاره  سالمت وی شد . در مطلع  این غزل  آمده 
بود : »ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/ بنگر که 
از کجا به کجا می فرستمت«.از عصر روز گذشته نیز 
خبرهای ضد ونقیض بسیاری دربــاره حال استاد 
منتشر شد  تا این که بعد از چند تکذیب عصر ایران  از 
درگذشت استاد شجریان خبر داد؛  خبری که کمی 
بعد تکذیب شد. بیمارستان جم هم  بیانیه ای درباره 
وضعیت سالمتی محمدرضا شجریان منتشر کرد. 
در این بیانیه آمده است:»با توجه به اخبار غیر مستند 
فراوان در شبکه های مجازی درباره سالمت استاد 
آواز ایران زمین جناب آقای محمدرضا شجریان به 
اطالع می رساند که در روزهای اخیر اختالالت ریوی 
ایشان که ناشی ازبیماری قبلی شان است، ادامه دار 
شده و درتاریخ 98.12.1 در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان جم بستری شده اند.پزشکان متخصص 
در تمام ساعات شبانه روز بربالین ایشان حاضرند 
و بــرای بهبود ایشان از تمام امکانات و تجهیزات 
آی سی یو استفاده می کنند.شرایط عمومی ایشان 
اکنون تحت کنترل است ولی هنوز به مراقبت ویژه 
نیازدارند«.این اخبار ضد و نقیض همچنان ادامه 
داشــت تا این که حوالی ساعت 23 شب گذشته 
همایون شجریان فرزند استاد مطلب دیگری را در 
این باره در صفحه اینستاگرامی اش  منتشر کرد که 
شایعات و گمانه ها را برطرف کرد. فرزند استاد در 
این مطلب نوشت: »عزیزان خواهشمندم به شایعات 
توجه نفرمایید و به آن ها دامن نزنید. پدر به خاطر 
مشکالت ریوی که ناشی از بیماری قبلیشون هست 
و در دو هفته اخیر کمی ادامه دار شده ، تحت مراقبت 
و رسیدگی های ویژه هستند و وضعیت شان از دیروز 
بهتر شده است. خواهشمندم خبر صحیح را فقط و 
فقط و فقط و فقط و فقط از طریق صفحه این جانب 

دنبال کنید. «

  امیرحسین یزدان پناه 
Yazdanpanah@khorasannews.com

 مردم اشتباه انتخاب 
نمی کنند

جالب است، امروز مصادف است با نود و نهمین 
سالگرد کــودتــای ســوم اسفند 1299 و ظهور 
دیکتاتوری به نــام رضــاخــان. دیکتاتوری که با 
خواست انگلیسی ها روی کار آمد و با دستور آن 
ها 20 سال بعد از کشور رفت و فرزندش، دیکتاتور 
جانشین اش شد؛ بازهم با خواست انگلیسی ها. 
بدون این که کسی بپرسد مردم ایران در مشروطه 
چه می خواستند و دیکتاتوری یک دست نشانده 
چه برسر آن خواسته های مردمی آورد. به بیان 
ساده تر، یعنی در اتاق های مستشاران انگلیسی 
و بعد آمریکایی ها، برای حکمرانی بر مردم ایران 
تصمیم گیری می شد، بدون حتی یک انتخابات 
نمایشی. به همین دلیل مهم ترین دستاوردی که 
انقالب اسالمی به ارمغان آورد این بود که تعیین 
سرنوشت کشور را از یک فرد به نام پادشاه یا قدرت 
های خارجی که به خصوص در نیمه قرن منتهی 
به انقالب اسالمی ظهور و بروز آشکاری داشت، 
گرفت و به مردم داد. بازهم به بیان ساده تر، یعنی 
مردم در دورترین نقاط ایران حق بزرگ خود را 

که حکمرانی بر کشورشان بود به دست آوردند و 
از آن پس این صندوق های رای است که تکلیف 
نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاست های 
اجرایی و قانون گذاری کشور را تعیین می کند؛ نه 
نظر پادشاه دست نشانده مستشاران خارجی یا 
عناصر انگلیسی و آمریکایی. به همین دلیل  نظام 
جمهوری اسالمی در کنار اسالم، قانون گرایی 
و دشمن ستیزی، یک رکن مهم دارد که »مردم« 
هستند. جایگاه مردم در این ساختار بنا شده توسط 
امام خمینی )ره( را رهبر انقالب اسالمی در سال 
69 در پیامی به مناسبت اولین سالگرد ارتحال 
حضرت امام راحل به طور خالصه این طور توصیف 
کرده اند: »نظام اسالمی متکی به مردم و متعلق به 
مردم و در اختیار مردم خواهد بود. مجلس شورای 
اسالمی که در آزادی و استقالل رأی در جهان 
بی نظیر است، مظهر اراده  مردم و رئیس جمهور، 
وکیل و برگزیده  مردم و مدیران کشور، آحادی از 
مردم اند و مردم دارای حق رأی و بیان و تصمیم 
در کلیه  امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اند.« 
توجه کنیم که این دستاورد نه یک دستاورد با 
قدمت تاریخی که یک دستاورد 41 ساله است. 
یعنی پس از قرن ها که در ایران پادشاه حرف اول 
و آخر را می زد، تازه حدود چهار دهه است که حق 
حکمرانی به مردم سپرده شده است. این را مقایسه 
کنید با برخی نظام های ریاستی در جهان که 
 231 سال از انتخاب نخستین رئیس جمهورش 
می گذرد. این مقایسه مهم نشان می دهد که برای 
رسیدن به یک بلوغ سیاسی باال، به نحوی که در 
کنار تشکیالت و حزب های مختلف، شیوه رقابت 

های انتخاباتی و اساسا انتخاب ها، به ساختاری 
با خطای کم و گزینش بهترین داوطلبان برسد، 
باید صبر و کمک کرد تا به تدریج با انباشت تجربه، 

آسیب ها کم و نقاط قوت بیشتر شود.
با این حال و با وجود سن کم حکمرانی مردم 
بر مردم در ایران، بازهم رقابت های انتخاباتی 
سبب می شــود جریان هــای شکست خــورده 
طیف های مقابل خود را با اصطالحاتی همچون 
»انتخاب غلط« سرزنش کنند. بی آن که به نتیجه 
چنین مسیری اندیشیده باشند. در حقیقت 
ــرار اســت به  صــنــدوق رای، محلی اســت کــه ق
دعــواهــای حزبی و خیابان کشی ها و احیانا 
جنگ های داخلی پایان دهد نه آن که خود آغازی 
باشد بر این دعوا که شما انتخاب غلط داشتید و 
... . زدودن قرن ها خودکامگی و ندیدن حرف و 
رای مردم در حکمرانی، نیاز به دوره گذار دارد 
و رای هایی که می دهیم در حقیقت برداشتن 
گام هایی مهم برای بلوغ سیاسی در ایران و رشد 
قدرت انتخاب مردمی است که 41 سال پیش 
تصمیم گرفتند، قــدرت را خودشان به دست 
 بگیرند. انتخاب هرفرد با هر فکر و اندیشه ای
جمهوری  انتخاباتی  نظام  فرایند  در  وقتی   
اسالمی قــرار گرفت، حق مــردم اســت و نمی 
توان به سادگی به مردم نهیب زد که شما اشتباه 
انتخاب کردید. شاید این کالم امام خطاب به 
وکالی ملت، کمتر دیده شده باشد اما نشان 
دهنده اعتقاد عمیق و واقعی ایشان به مردم 
است: »اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر 
اســت ولــو به خــالف، به ضــرر خودشان باشد. 

شما ولّی آن ها نیستید که بگویید این به ضرر 
شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آن ها 
هستید؛ ولّی آن ها نیستید... خواهش می کنم 
از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی 
را طرح بکنند که این طرح بر خالف مسیر ملت 
است، طرحش نکنند از اّول... الزم نیست هر 
مطلب صحیحی را این جا گفتن. شما آن مسائلی 
که مربوط به وکالت تان هست و آن مسیری 
که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، و 
لو عقیده تان این است که این مسیری که ملت 
رفته خالف صالحش است.« )بخشی از سخنان 
امام خمینی )ره( در جمع نمایندگان مجلس 
خبرگان قانون اساسی؛ 27 مرداد 1358( این 
بیانات صریح و این اعتقاد شفاف بنیان گذار 
جمهوری اسالمی به مــردم و آن بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی که باالتر اشاره کردم،  
نشان دهنده جایگاه حقیقی مــردم اســت. به 
همین دلیل هیچ کس نباید مــردم را به سبب 
انتخاب این یاآن، سرزنش کند. باید اجازه دهیم 
روند بلوغ سیاسی و حکمرانی مردم ایران که 41 
سال دارد و در مقابل صدها سال خودکامگی، 
نهالی کوچک است، طی شود. مطمئنا انتخابات 
دیروز از انتخابات سال 96 و انتخابات 1400 از 
انتخابات امروز بهتر و قدرتمند تر و منطقی تر و 
بلوغ سیاسی رای دهندگان نیز باالتر خواهد بود. 
به مردمی که در سخت ترین شرایط پای نظام و 
انقالب شان ایستاده اند و سهم خود از حکمرانی 
را ایفا می کنند باید احترام گذاشت. مردمی که 

الیق بهترین ها هستند.

یادداشت روز 
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آمریکا تا کجا با »غنی« است؟ 
دکتر حامد رحیم پور -تقریبا پنج ماه طول کشید 
تا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
اعالم شود اما این اتفاق نه تنها خوشایند نبود بلکه بیم 
شکل گیری دولت موازی و بروز ناآرامی های داخلی 
جدید و آینده ای بسیار مبهم تر از گذشته را در دل مردم 
افغانستان انداخت.حاال نیز به نظر می رسد طراحی 
و مهندسی اشرف غنی به این مرحله ختم نمی شود. 
خیز غنی برای مذاکرات بین االفغانی است.اودرصدد 
است تا تیم مذاکره کننده را به گونه ای بچیند تا در 
کنترل وی باشند و سهم سایرین از جمله مجاهدین 
و جناح کرزی نمادین و حداقلی باشد. هدف نهایی، 
فزونی یا دست کم برابری قدرت در میز مذاکره با 
طالبان است تا از این طریق قدرت حریفان را کاهش 
دهداما متغیر اثرگذار در این بین آمریکاست. اگر در 
مذاکرات پشت پرده از جمله مذاکرات مونیخ، غنی 
این اطمینان را به آمریکایی ها داده باشد که مخل 
طرح های کالن واشنگتن نیست، آمریکا مخالفان 
سیاسی غنی را قانع می کند )یا با تطمیع سیاسی 
یا ابزارهای فشار(. اما اگر پیروزی غنی یا طرح های 
آینده وی مخرب روند خلیل زاد باشد، این پیروزی 
در حد یک اعــالم باقی خواهد ماند و واشنگتن با 
بسیج سیاسی مخالفان غنی ، رای به ابطال نتیجه 
انتخابات و تداوم کار حکومت وحدت ملی خواهد داد. 
گمانه زنی این که کدام سناریو محتمل تر است دشوار 
است اما ممانعت نکردن سفارت آمریکا از اعالم نتیجه 
با علم بر جنجال های پس از آن، موافقت کابل با طرح 
کاهش خشونت طالبان به رغم آن که قبال مخالف بود، 
اعالم آمادگی برای رهایی پنج هزار زندانی طالبان 
)همراهی با روند صلح خلیل زاد( و برخی شواهد دیگر 
رای به نفع سناریوی نخست می دهد.آیامجاهدین، 
قــدرت تغییر بــازی را دارنــد و ممکن است ناآرامی 
های سیاسی را تحمیل کنند که روند صلح طالبان 
– خلیل زاد را به چالش بکشد؟باید منتظر ماند ودید.

سازمان بسیج مردمی عراق )حشد الشعبی( 
"ابو فدک المحمداوی" را به عنوان جانشین 
شهید "ابومهدی المهندس" معرفی کرد.پیش 
از این »هادی العامری« رئیس سازمان بدر به 
عنوان جانشین المهندس انتخاب و به نخست 
وزیر عراق پیشنهاد شده بود. به نوشته روسیا 
الیوم، هشام الهاشمی، کارشناس سیاسی 
ــاره ابو فدک ، گفت:  عراقی در سخنانی درب
عبدالعزیز المحمداوی )ابو فدک( که جانشین 
ابو مهدی المهندس شده است و به او "الخال" 
ــی( نیز گفته می شود، روابــط دیرینه ای  )دای
ــردار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین  با س
نیروی قدس سپاه داشته و در سال ۱۹۸۳ 

نیز همکاری سازمانی با سازمان بدر عراق 
به ریاست هادی العامری داشته و به عنوان 
دستیار العامری مأموریت های اطالعاتی را 
برای این سازمان انجام داده است.وی افزود: 
المحمداوی در سال ۲۰۰۴ از تحویل سالح 
سرباز زد و برای مقاومت در برابر آمریکایی ها 
گروه های ویژه ای را با حمایت مالی سازمان 
بدر تشکیل داد. وی در سال ۲۰۰۶ بار دیگر 
به همکاری با المهندس پرداخت و گروه های 
او با دفتر سردار سلیمانی در ارتباط بودند و در 
نهایت با استقبال عماد مغنیه، از فرماندهان 
ــردار سلیمانی و  نظامی حـــزب ا... لبنان، س
ابومهدی المهندس؛ گردان های حــزب ا... 

عراق را به عنوان گروه های ویژه و کامال مجهز 
و آموزش دیده برای نبرد با آمریکایی ها تشکیل 
داد.وی همچون شهید المهندس تمایلی به 
حضور در رسانه ها و رسانه ای شدن ندارد و 
اسامی مستعار زیادی را برای تضمین پنهانی 
ماندن فعالیت هایش برای خود برگزیده است.
وی پیش از ۲۰۰۳ نیز از منتقدان سرسخت 
صدام و رئیس جمهور وقت عراق بود که صدام 
همیشه او را مــورد آزار و اذیــت قــرار می داد و 
بارها در آن دوران روانه زندان شده بود.به گفته 
الهاشمی ،رهبران شیعه و گروه های عراقی از 
تعیین عبدالعزیز المحمداوی به عنوان جانشین 
المهندس استقبال کرده اند، چراکه او یک مدیر 
خوب است و می تواند با همان توانمندی های 
المهندس حشد الشعبی را رهبری کند. او 
همچنین روابط خوبی با کردها و اهل تسنن 

عراق دارد.

یمن از حمله پهپادی و موشکی به آرامکو و اهداف حساس عربستان خبر داد 

آسمان سعودی زیر ضرب 
یگان موشکی ارتش یمن، بامداد دیروز بزرگ ترین 
بندر صادراتی نفت سعودی ها در ساحل دریای 
سرخ را هدف قرار داد. یحیی سریع، سخنگوی 
با  عملیات  ایــن  گفت:  یمن،  مسلح  نیروهای 
به کارگیری ۱۲  فروند پهپاد از نوع صماد ۳  ، 
دو فروند موشک اسکاد از نوع قدس و یک فروند 
موشک بالستیک دور برد از نوع ذوالفقار صورت 
گرفت و طی آن شرکت آرامکو و اهداف حساس 
دیگری در منطقه »ینبع« به شکل دقیقی هدف 
قــرار گرفتند.بندر ینبع بعد از بندر نفتی راس 
التنوره در ساحل خلیج فارس، مهم ترین و بزرگ 
ترین مرکز صادرات نفت سعودی در شمال جده 
واقــع در استان مکه اســت.  این بندر تاسیسات 
بزرگ ذخیره سازی و همچنین یک پاالیشگاه 
بزرگ و مهم دارد که نفت صادراتی عربستان به 
اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی همچنین برخی 
از کشورهای دیگر در غرب از آن جا بارگیری 
می شود.به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
)واس(، ترکی المالکی، سخنگوی ائتالف متجاوز 
عربی اما در سخنانی مدعی شد که پدافند هوایی 
عربستان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز )جمعه( 
چند موشک بالستیک را رهگیری کرد که توسط 

انصارا... یمن به سمت عربستان شلیک شده بود.  
در فضای مجازی، سعودی ها تنها فیلم درگیری 
دو موشک را منتشر کردند، در حالی که با توجه 
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن ما شاهد 
روان شدن ۱۵ موشک و پهپاد به سمت این مرکز 
نفتی آرامکو بودیم  .با توجه به این خبر  باید گفت 
که سعودی ها موفق نشدند  همه پهپادها یا موشک 
های کروز را منهدم کنند، چرا که ویدئوی منتشر 
شده حکایت از درگیری موشک ضد موشک در 
ارتفاع باال با اهداف حاضر در محل داشت در حالی 
که موشک های کروز معمواًل در ارتفاع پایین پرواز 
می کنند. نکته دیگر آن که یمنی ها برای روانه 
کــردن کروزهای خود به هیچ عنوان از آسمان 
سعودی بهره نگرفتند.پنج شنبه شــب، شبی 
متفاوت بود چرا که پس از جنایت هفته گذشته 
سعودی ها بعد از سرنگونی هواپیمای تورنادوی 
آن ها که با آتشبار ضد هوایی ارتش یمن انجام 
شد، بیش از ۳۵ شهروند یمنی در حمالت کور 
و ددمنشانه آل سعود به شهادت رسیدند و ده ها 
نفر زخمی شدند. حمله موشکی شب گذشته به 
بندر نفتی ینبع در دریای سرخ را می توان اقدامی 

تالفی جویانه در این راستا قلمداد کرد.

جنگنده های روسیه سنگرهای دفاعی ارتش ترکیه را در ادلب بمباران کردند 

دوئل تزار و سلطان در شام
سلطان در بن بست ادلب گیر افتاده است. 
ماه گذشته که او در پارلمان ترکیه دربــاره 
لشکرکشی به عمق خاک همسایه جنوبی 
رجز خوانی می کرد به فکر ایــن بــود که هم 
فضای سیاسی داخلی را به نفع خود یکدست 
سازد و هم یک بار دیگر با اهرم جنگ افروزی 
در شامات به بهانه حمایت از تروریست های 
تکفیری ، در فضای آشفته بین المللی با بازی 
بین شرق و غرب برای خود امتیاز کسب کند 
امــا ایــن نقشه خوش خیاالنه رئیس جمهور 
و رهبر حزب حاکم ترکیه تبدیل به بحران 
جدید داخلی و خارجی برایش شده است.
تلفات ارتش اشغالگر ترکیه در حمله مشترک 
روز پنج شنبه با تروریست های القاعده در 
استان ادلب۱۶نفر بوده است.تعدادی از این 
نظامیان در حمله جنگنده های روس و تعدادی 
هم در شلیک های دقیق ضد زره و توپخانه 
سوری ها کشته شدند.تلفات به گونه ای بود 
که بر زبان تهدید ترک ها اثر فوری داشت.به 
نوشته کانال اخبار سوریه، به نظر می رسد تا 
مقامات دولت اردوغــان به این نتیجه برسند 
که باید قواعد بازی در سوریه را یاد بگیرند، 

تلفات نظامیان این کشور در سوریه به باالی 
۲۰۰ نفر خواهد رسید. در حالی که به تازگی 
این جنگنده های روسی بودند که روستای 
قمیناس محل حرکت نظامیان اشغالگر ترک 
و تروریست های القاعده ای به سمت مواضع 
ارتش سوریه در شهر نیرب را هدف بمباران 
سنگین خود قرار دادند و باعث کشته شدن 
تعدادی از نظامیان اشغالگر شدند، وزیر دفاع 
ترکیه در گفت وگو با سی ان ان ترک برای آن که 
مشکالت با روسیه عمیق تر نشود، در دروغی 
آشکار می گوید نظامیان این کشور در حمله 
هوایی ارتش سوریه کشته شدند! در حالی که 
جنگنده های سوری در طول روزهای گذشته 
در ادلب ماموریت خاصی انجام نداده است. 
کشته شدن ۱۶ نظامی ترکیه که جنازه آن 
ها در کنار تروریست های القاعده ای افتاده 
است برای اردوغان خبر خوبی نیست، او باور 
نمی کرد که جنگنده های روس نظامیان این 
کشور را در فاصله ۱۰۰ متری نقطه دیده بانی 
در قمیناس هدف قرار دهند. به نظر می رسد 
آنکارا پیام محکم و خونین متحدین در سوریه 

را گرفته است.

»ابوفدک« جانشین »ابومهدی« 

نایب رئیس جدید حشدالشعبی کیست؟ 

ناراحتی ترامپ از اسکار »انگل« 

دونالد ترامپ،  رئیس جمهور آمریکا به دلیل اعطای 
جایزه بهترین فیلم، به »انگل« )Parasite( اعضای 
آکادمی اسکار را به باد انتقاد گرفت. او گفت : »اسکار 
امسال افتضاح بود! و بهترین فیلم، فیلمی از ُکره 
جنوبی! این دیگر چه مسخره بازی بود؟... کم با کره 
جنوبی مشکل تجاری داریم،  به  آن ها جایزه بهترین 
فیلم را هم می دهیم.« ترامپ که در جمع هوادارانش 
در کلرادو سخنرانی می کرد، با اشاره به فیلم های 
معروفی نظیر »بربادرفته« و »سانست بلوار« گفت:  
»نمی شود به همان بر باد رفته برگردیم؟ یا مثال به 

سانست بلوار و آن همه فیلم های عالی؟«

چه حسی دارد، از کشوری که سال ها در 
آن زندگی کرده اید، اخراج شوید. این هفته 
ده ها جامائیکایی که سال ها درانگلیس 
زندگی کرده بودند اما بدون دلیل از این 
کشور اخراج شدند، این احساس را داشتند 
و هیچ چشم اندازی هم برای این که بتوانند 

زندگی خود را حفظ کنند، وجود ندارد.

هر سال، در آستانه »سه شنبه اعتراف« )آخرین 
مسیحیان(،  بـــزرگ  روزه  از  پیش  سه شنبه 
شهروندان شهر باستانی و کهن »ایــوریــا« در 
استان »تــوریــن« ایتالیا در میدان اصلی شهر 
جمع می شوند و به سوی یکدیگر پرتقال پرتاب 
روزگــار  بــه  پرتقال ها،  نبرد  منشأ  می کنند. 
قرون وسطا بر می گردد و گفته می شود برای 
ــه ســاکــنــان شهر  ــت روزی اســـت ک ــداش ــزرگ ب
توانستند شهر خود را از چنگال حاکم مستبد 
آزاد کنند. در افسانه ها آمده که ویولت، دختر 
آسیابان، این حاکم را گردن زد. دلیلش این بود 
که حاکم مدعی بود این حق را دارد که در شب 
عروسی زوج های جوان با عروس رابطه جنسی 
داشته باشد. چنین ادعایی باعث قیام اهالی 

شهر و آتش زدن قصر حاکم شد.

قاب بین الملل 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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چهره ها و گفته ها 

ویژه های خراسان  

دستور قابل تامل دولت درباره 
استخدام برترین های کنکور

اگرچه براساس مصوبه اسفند 96 دولــت در 
راستای تامین نیروهای جوان نخبه در دستگاه 
های اجرایی مقرر شده بود این افراد عالوه بر دارا 
بودن شرایط عمومی استخدام در دولت، رتبه 
کمتر از پنج هزار در گروه  های ریاضی فیزیک 
و علوم تجربی و نیز رتبه کمتر از دو هزار سایر 
گروه  ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی 
دانشگاه آزاد را دارا باشند، طبق نامه روزهای 
اخیر یک مسئول مهم در کابینه به همه اعضای 

دولت، این الزام لغو شده است.

موافقت مسئوالن با ورود مراکز 
دانشگاهی به مدیریت بازار شب عید

یک مقام دولتی در نامه جدید خود به تعدادی 
از نهادهای مسئول اجرایی و تشکل های فعال 
بخش خصوصی در حوزه اقتصادی، با اشاره به 
آغاز برنامه ریزی های دولت برای مدیریت بازار 
شب عید و اقالم پرمصرف در آن ایام، اعالم کرده 
پس از ارائه گزارشی درخصوص ثمرات استفاده 
از نظرات مراکز علمی در این بخش، مقرر شده 
امسال از بررسی های علمی و عملی یکی از 
دانشگاه های مشهور کشور به صورت آزمایشی 
استفاده و در صورت مفید بودن آن، در سنوات 

آینده نیز این مشارکت علمی پیگیری شود.

تعامل خوب 

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار 
کرد: سیاست دولت همواره بر این بود که با هر 
مجلسی تعامل داشته باشد.خوش بین هستم 

ــه که   ــا آن چ ــت ب ــه دولـ ک
ــردم رای مــی دهند  مـ
تشکیل  که  مجلسی  و 

مــی شــود تعامل 
خواهد  خوبی 

داشت./ایرنا

جرم جمهوری اسالمی ایران!

محمدی  محمد  والمسلمین  حــجــت االســالم 
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، گفت: 
جرم ما نیز این است که چرا سر تعظیم در برابر 
استکبار فرود نمی آوریم و یکی از نمادهای بارز 

این مبارزه انتخابات است؛ این 
انتخابات برای کفر جهانی 
ناگوار است و نمی توانند 

تحمل کنند./تسنیم
 

مشارکت باشکوه مردم در سرنوشت ایران به یازدهمین انتخابات مجلس رسید 

پایان رقابت، نوبت خدمت 
هــادی محمدی - سرانجام ماراتن انتخابات 
مجلس یازدهم هم به پایان رسید و از ساعات پایانی 
شب گذشته ناظران و مجریان برگزاری انتخابات 
مشغول شمارش آرای مردم شدند. به این ترتیب 
با طی شدن مرحله ای که مــردم در آن اثرگذار 
بوده و نقش اصلی را با رای خود ایفا کرده اند، حاال 
نوبت خدمت به مــردم رسیده اســت. مردمی که 
بار دیگر نشان دادند در برابر تهدیدها و تحقیرها 
ساکت نیستند و با حضورشان پای صندوق هایی 
به  بزرگی ایران ، جواب همه دشمنان را می دهند 
. روز گذشته بار دیگر میلیون ها ایرانی عالقه مند 
به سرنوشت و امنیت کشورشان پای بیش از 55 
هزار صندوق رای در سراسر کشور اندکی زمان 
گذاشتند تا آینده ای را بسازند که برای فرزندان 
خود آرزو می کنند. آینده ای که در آن با حضور 
نمایندگانی مقتدر و مستظهر به پشتوانه مردمی با 
کار کارشناسی و با پاک دستی جواب این محبت و 
موقع شناسی مردم را بدهند . حاال از امروز وقت کار 
و خدمت است و البته وقت رفاقت. رفاقت با آن ها که 
در این رقابت پرشور سعادت خدمت به ملت بزرگ 
ایران نصیبشان نشد و کار برای این مردم که به رغم 
همه مشکالت و نابه سامانی ها ، به رغم همه گالیه 
ها و انتقادها و حتی با وجود ویروسی چون کرونا به 
صحنه آمدند . از امروز متخصصان صنعت دفاعی 
و مــردان دیپلماسی  کشور می توانند با صالبت 
بیشتری از منافع ایران اسالمی و ملت بزرگ اش  
دفاع کنند و با این  پشتوانه به افزایش توانمندی 
خود  بپردازند. به گزارش خراسان، از بامداد روز 
گذشته و در حالی که دقایقی به بازشدن  برخی 
شعب انتخاباتی باقی مانده بود، می شد عده زیادی 
از مردم را مشاهده  کردکه برای ادای وظیفه ملی و 
دینی خود در انتظار ساعت 8 هستند و باز شدن 
درها. ساعت 8 که شد زنگ آغاز انتخابات نیز با 
فرمان وزیر کشور در سراسر ایران عزیز به صدا درآمد 
و همچون همیشه رهبر انقالب به عنوان الگویی 
برای همه رای دهندگان در همان دقایق اولیه به 
حسینیه امام خمینی )ره( آمدند تا رای خود را به 
صندوق بیندازند. در ادامه روز همراه با قشرهای 
مختلف مردم که در مدارس، مساجد و دیگر اماکنی 
که صندوق رای در آن جا تعبیه شده بود رای خود را 
به صندوق می انداختند، مقامات و مسئوالن کشور 

نیز در این امر مهم ملی مشارکت داشتند.

روحانی: امیدواریم در سال 1400 همه چیز 	 
الکترونیکی انجام شود

حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان پس 
از بازدید از ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور 
و شرکت در انتخابات ، در سخنانی با بیان این که 
بسیار خوشحالیم که امروز روز افتخار آفرین دیگری 
در تاریخ انقالب شکوهمند ما به ثبت می رسد، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه ارتباطات مستقیمی 
در وزارت کشور با همه حوزه ها به صورت آنالین 
برقرار است و در کل 98 درصد صندوق های سراسر 
کشور  متصل هستند و این مشخص می کند که در 
لحظه چند نفر رای می دهند و این کار مهمی است. 
روحانی تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ همه 
چیز الکترونیکی انجام شود و مردم یک انتخابات 

کامال الکترونیکی را با تالش های وزارت کشور 
تجربه کنند. روحانی با قدردانی از تالش رسانه ها 
برای دعوت مردم به حضور در انتخابات، اظهار 
کرد: من از ملت بزرگوار ایران و آن هایی که تاکنون 
رای دادند و آنانی که تا پایان مهلت قانونی در پای 
صندوق های رای حاضر می شوند و رای خود را به 
صندوق می اندازند تقدیر و تشکر می کنم. برای 
آنان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این انتخابات 

نیز پاسخ محکمی به دشمنان ما باشد.

رئیسی: انتخابات بهترین پادزهر در مقابل 	 
دشمن است

همچنین آیت ا... سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه 
قضاییه در نخستین ساعات برگزاری انتخابات با 
حضور در مسجدی در خیابان شیخ هادی تهران، 
رأی خود را به صندوق انداخت و گفت: انتخابات 
مهم ترین نماد مردم ساالری دینی و جلوه رای و 
اراده ملت و بهترین پادزهر در مقابل توطئه ها و 
فتنه های دشمن است. همچنین علی الریجانی 
در قم ، اسحاق جهانگیری در وزارت کشور ، آیت 
ا... جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت ا... آملی 
الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در شورای نگهبان ، سید محمد خاتمی رئیس 
جمهور اسبق، مجید انصاری سرلیست اصالح 
طلبان ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و 
سید حسن خمینی تولیت آستان امام خمینی 
در جماران ، حــداد عــادل در مسجد لر زاده و 
محمد باقر قالیباف سرلیست اصولگرایان نیز در 

مسجدی در شهر کوچک واوان و سردار اسماعیل 
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رای 
خود را به صندوق انتخابات انداختند. انتخابات 
شب گذشته در بسیاری از نقاط کشور از جمله 
تهران و مشهد تا ساعت ۲۳  تمدید شد و پس 
از پایان رسمی انتخابات شمارش آرای مردم 
آغــاز شــده   و اکنون که شما این گــزارش را می 
خوانید  سرنوشت انتخابات در برخی حوزه های 

کم جمعیت مشخص شده است.

ایران مردمی ترین حکومت را دارد	 
ــزارش ایـــرنـــا،  شــخــصــیــت هــای سیاسی  ــ بــه گـ
اصالح طلب و برخی نمایندگان رد صالحیت شده 
مجلس دهم با حضور در پای صندوق های رای 
نشان دادند که انتقاد و گالیه از برخی عملکردها 

نمی تواند مانع از مشارکت در انتخابات باشد.

عارف: اهمیت و نقش مردم در جای جای 	 
قانون اساسی آمده است

»محمدرضا عارف« رئیس فراکسیون امید مجلس 
به همراه همسرش رای خود را در حسینیه جماران 
به صندوق انداخت. وی ضمن اشاره به این که ایران 
مردمی ترین حکومت را دارد، تصریح کرد: اهمیت و 
نقش حضور مردم در انتخابات مشخص است و ما در 
جای جای قانون اساسی این وضعیت را می بینیم.«
ــنــده کــنــونــی مجلس  ــمــای ــری« ن ــه ــط ــی م ــل »ع
و از ردصالحیت شدگان ایــن دوره رای خــود را 
ــاد انــداخــت. »محمود  در صندوق حسینیه ارش
صادقی« نماینده رد صالحیت شده مجلس دهم که 
انتقادهای بسیاری هم به عملکرد شورای نگهبان 
داشت، در حساب توئیتر خود از حضور در انتخابات 
خبر داد.الیاس حضرتی نماینده رد صالحیت شده 
مردم تهران، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان، 
سیدمحمد ابطحی، محمد اشرفی اصفهانی  و 
قدرتعلی حشمتیان هم از دیگر چهره هایی بودند که 

در پای صندوق های رای حاضر شدند.

ــردم به رغــم گالیه ها، خودشان 	  ظریف: م
می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند

 همچنین به گــزارش ایسنا، محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه به همراه همسرش پس از انداختن 
رأی خود در صندوق حسینیه جماران با بیان این 
که مردم به رغم گالیه ها، خودشان می خواهند 
سرنوشت خودشان را تعیین کنند، تصریح کرد: 
مردم نمی گذارند یک نفر در واشنگتن بنشیند 

و برای آن ها تصمیم بگیرد؛ آن هم یک نفری که 
دستش به خون یک بزرگی مثل سردار سلیمانی 
آغشته است.همچنین معصومه ابتکار معاون زنان 
و خانواده رئیس جمهور رأی خود را در حسینیه 
جماران به صندوق انداخت و گفت: روز انتخابات 
روز تعیین سرنوشت است و مردم می توانند برای 

آینده خودشان تصمیم بگیرند.

صدیقه مصطفوی: همان طور که مقام معظم 	 
رهبری فرمودند، اسم هر 30 نفر را نوشتم

احمد  سید  و  خمینی  سیدیاسر  همچنین 
خمینی،برادر و پسر سید حسن خمینی و صدیقه 
مصطفوی، دختر امام راحل با حضور در حسینیه 
جماران رای خود را به صندوق انداختند. بنابر 
گزارش فارس،  صدیقه مصطفوی گفت: با حضور 
مردم به برکت خون سردارسلیمانی انتخابات 

ــردار  پــرشــور مــی شــود، حتی از روز تشییع س
شهیدمان نیز پرشورتر.  انتخابات مجلس بسیار 
مهم است و بنده هم همان طور که مقام معظم 

رهبری فرمودند، اسم هر ۳۰ نفر را نوشتم.

محسن هاشمی: نگاه جهانی به سرنوشت 	 
ایران دوخته شده است

محسن هاشمی بهرمانی رئیس شورای شهر تهران 
با حضور در حسینیه جماران در انتخابات مجلس و 
خبرگان رهبری شرکت کرد و گفت: نگاه جهانی به 
سرنوشت ایران دوخته شده لذا با توجه به اهمیتی 
که انتخابات مجلس از نظر حضرت امام)ره( داشته 
به طوری که مجلس را در رأس امور می دانستند و 
نقش مهمی که این نهاد در تعیین سرنوشت مردم 

دارد، الزم است مردم در انتخابات شرکت کنند.
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه اسالمی در شعبه اخذ رأی مسجد ابوذر 
تهران، رأی خود را به صندوق انداخت و گفت: 
حضور مردم در انتخابات، به امنیت و اقتدار 
کشور کمک می کند و خون تازه ای برای نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
پیروز حناچی شهردار تهران به  همراه پدر و مادر 
خود پس از حضور در شعبه اخذ رأی و انداختن 
رأی خود در صندوق گفت: هر چقدر انتخابات 
رقابتی تر و پرشورتر باشد قطعا نتایج آن نیز 
بیشتر به نفع مردم خواهد بود و در این شرایط 
هم که کشور در معرض تهدیدات جدی قرار 
دارد به تعبیر مقام معظم رهبری هیچ چیزی 

مانند انتخابات نمی تواند کشور را بیمه کند.

حضور مردم دشمن را ناامید کرد	 
همچنین علی شمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی کشورمان پس از انداختن رای خود 
در صندوق اخذ رای گفت: خوشبختانه حضور 
پرشور مردم باز هم دشمن را ناامید کرد و این پای 
کار بودن مردم فقط یک پیام دارد، این که دشمن 
حتی با جنگ روانی و استفاده از رسانه های معاند 

نمی تواند خللی در وحدت مردم ایجاد کند.
عالوه بر این خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد: 
آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی ، 
جعفر سبحانی ، صافی گلپایگانی حسین مظاهری 
، مصباح یزدی، شیخ حسن صانعی ، احمد جنتی 
،صادق آملی الریجانی و... جداگانه رای خود را به 

صندوق رای انتخابات انداختند.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از روز انتخابات	 
*رای دادن در حسینیه جماران همیشه رنگ و 
بویی دیگر دارد و حضور در مکانی که سال ها امام 
امت برای امتش سخن می گفت حال دیگری 
به انتخابات می دهد آن هم جایی که زیر همان 
بالکن معروف و صندلی امام راحل بساط رای 

گیری و صندوق ها چیده شده باشد.
*در حــوزه هایی که خبرنگار خراسان بازدید 
داشت حضور مردم با فرزندان کوچک و گاه نوزاد 
جلوه زیبایی به انتخابات می بخشید . در کنار بچه 
ها ویلچر سوارانی که یا معلول یا جانباز بودند نیز 

نشان از وظیفه شناسی این ملت داشت.
*بسیاری از مردم عکس های کوچک و بزرگ 
حاج قاسم سلیمانی را در دست داشتند با این 
پیام که خون قاسم سلیمانی را با رای خود پاس 
می داریم و این انتخابات نیز در پازل پاسخ سخت 

ما به آمریکا تعبیر می شود.

*خبرنگاران خارجی از اروپا، آمریکا و شرق آسیا 
حضور پر تعدادی در این انتخابات داشتند و به 
ویژه در شعبه حسینیه ارشاد این حضور و مصاحبه 
های متعدد آن ها با شخصیت های سیاسی و 
مردم بیش از جاهای دیگر به چشم می آمد . قطعا 
برخی از این خبرنگاران گزارشگرانی نیز برای 
سرویس های امنیتی کشورهای خود خواهند 
بود و این حضور را در عین همه تهدیدها و فشارها 

گزارش خواهند کرد.
*با وجود همه هشدارها و آرامش بخشی های 
۴8 ساعت  مسئوالن، سایه بیماری کرونا که 
از اعالم حضورش در ایــران می گذشت در این 
انتخابات دیــده می شد و بسیاری از مسئوالن 
برگزاری انتخابات و خبرنگاران و مــردم رای 
دهنده با ماسک و دستکش در حوزه رای گیری 
حاضر شده بودند . همین نگرانی ها باعث شد 
در ابتدای روز ستاد انتخابات کشور از اجباری 

نبودن انگشت زدن در استامپ ها خبر دهد .
*در این انتخابات دو اتفاق جدید افتاده بود که یکی 
وجود صندوق های پالستیکی سبز رنگ هیئت 
نظارت بود که ته برگ های تعرفه رای را در آن می 
ریختند و به گفته مسئوالن یکی از ابزارهای راستی 
سنجی به شمار می رفت  و دیگری دستگاه احراز 
هویت از ثبت احوال بود که با آن رای دادن یا ندادن 
مردم را کنترل می کردند تا کسی دوبار رای نداده 
باشد . با همین ابزار به صورت آنالین تعداد رای 

دهندگان و مشارکت مشخص می شد.
*بسیاری از افراد به جای همراه داشتن لیست 
های کاغذی ، از تلفن همراه خود برای نوشتن 
اسامی نامزدها استفاده می کردند و به نظر می 
رسد فضای مجازی در این انتخابات کمک زیادی 
برای صرفه جویی در مصرف کاغذ گران قیمت به 

شمار می رفت.
ــوزه هــا برخی افـــراد بــه صــورت  *در برخی ح
عالقه  ــورد  م نامزدهای  تبلیغ  به  نامحسوس 
خود می پرداختند که با تذکر مسئوالن نظارتی 
روبه رو می شدند . حتی در برخی موارد بحث 
های جدلی هم شکل گرفته بود که با د خالت 

مسئوالن امر مرتفع شد.
*در آخرین ساعات انتخابات شایع شد که در 
حوزه انتخابیه لردگان در استان چهارمحال و 
بختیاری درگیری صورت گرفته و به همین دلیل 
انتخابات در این استان بعد از ساعت 6 تمدید 
نشد . هرچند موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور 
در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت خبر را 

نه تایید و نه تکذیب می کند.
*احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان 
حدود ساعت ۲۰ با حضور در مدرسه هدایت که 
ابتدای کوچه محل اقامتش در نارمک قرار دارد 

رای خود را به صندوق انداخت.
*هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس شورای 
اسالمی در پایان بازدیدشان از ستاد انتخابات 
کردن  الکترونیکی  بر  کشور  وزارت  در  کشور 
صددرصد انتخابات به این معنی که رای دادن و 

شمارش آرا نیز الکترونیکی شود تاکید داشتند.
*انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران  
دربــاره تخلفات انتخاباتی گفت: روز گذشته 
یک خبر پرتاب کوکتل مولوتف  به سمت  شعب 
اخذ رای داشتیم که چیز خاصی نبود و نگهبان 
آن را با فوت خاموش کرد در این خصوص سه 
نفر دستگیر شدند که در دادستانی هستند و در 

حال پیگیری وضعیت آن ها هستیم. 
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جامعه

وزیر آموزش و پرورش:

رویکرد هیئت امنایی را برای 
مدارس پیشنهاد می کنیم

گروه اجتماعی- برخالف انتظاری که از آموزش 
و پـــرورش مبنی بــر هزینه آور نــکــردن تحصیل و 
مدرسه می رود اما محسن حاجی میرزایی  وزیر 
آموزش و پرورش، ظاهرا این موضوع را باور ندارد 
ــور گفته اســت: رویــکــرد هیئت  ــن ط چنان چــه ای
امنایی را برای مدارس پیشنهاد می کنیم چرا که 
 نظام آموزشی ما نیازمند اداره مشارکتی است.
خبر خراسان حاکی است، به طور قطع حرکت به 
سوی مدارس هیئت امنایی به معنای پولی کردن 
تحصیل است، اگرچه در سه سال اخیر، هیئت امنایی 
کردن مدارس بیشتر در حد اضافه کردن این عنوان 
روی تابلوی برخی مدارس اتفاق افتاده است اما به 
نظر می رسد دولت این رویکرد را در پیش گرفته است 
و احتماال بعد از این باید درباره هیئت امنایی شدن 

مدارس، بیشتر بشنویم.

ادعای یک موسسه تحقیقاتی در 
آمریکا برای کشف واکسن کرونا  

در شرایطی که ویروس کرونا به تمام دنیا ترس و 
نگرانی وارد کرده است، کشف واکسن این ویروس 
می تواند خبر بسیار خوبی باشد اما این خبر واقعا 
صحت دارد؟بــه گزارش جام جم آنالین به نقل 
از دیلی میل، دانشمندان فعال در »گرفکس« که 
یک شرکت مهندسی ژنتیک در هوستون واقع 
در تگزاس آمریکاست ادعا می کنند که واکسن 
ویــروس کرونا را کشف کــرده انــد. مقامات این 
شرکت به »ژورنال بازرگانی هوستون« گفته اند 
که مراحل تهیه این واکسن کامل شده و آماده 
آزمایش شدن روی جانوران آزمایشگاهی است. 
نتایج این آزمایش از سوی تنظیم کنندگان مورد 
بررسی قــرار خواهد گرفت. این خبر در حالی 
اعالم شد که محققان بریتانیایی نیز پیش از این 
آزمایش روی یک واکسن برای مقابله با ویروس 
کرونا را آغاز کرده اند اما حاال محققان دانشگاه 
تگزاس در آستین هم اعالم کرده اند واکسنی را 
ابداع کرده ند که می تواند ویروس کرونا را مهار 
کند. دانشمندان بی شماری از سراسر جهان در 
حال انجام آزمایش های مختلفی درباره ساخت 
واکسن ویروس کرونا هستند. با وجود این تولید 
واکسن کرونا فقط یک قدم است. برآوردها حاکی 
از این است که آزمایش و تولید انبوه این واکسن 

بین 18 ماه تا دو سال طول می کشد. 

محمدجواد رنجبر- تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در کشور از روز چهارشنبه که اولین موارد 
آن خبری شــد، تا دیــروز رو به افــزایــش دارد و تا 
این  خبر)ساعت20جمعه(  ایــن  تنظیم  لحظه 
 ویروس خشن چهار قربانی و 18 مبتال در کشور 
داشته و به نوعی فضای مردم را در فاز دلهره قرار 
داده است.  در همین حال بازار شایعات درباره شیوع 
این ویروس نیز حسابی داغ شده است. مسئوالن 
وزارت بهداشت تازه ترین گــزارش وضعیت بروز 
ویروس کرونا را در کشور اعالم می کنند اگرچه به 
دلیل فعالیت شدید شایعه پراکنان در فضای مجازی 
، این انتظار می رود که خبرهای کرونا سریع تر و 

دقیق تر اطالع رسانی شود.
به گزارش خراسان، ظهر چهارشنبه گذشته بود 
که اولین خبر درباره رسیدن کرونا ویروس با اسم 
رسمی "کووید19" به ایران منتشر شد. ابتدا اعالم 
شد که پاسخ آزمایش های اولیه دو بیمار مشکوک 
به کرونا در قم مثبت بوده است و حدود 6 ساعت بعد 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت، 

خبر فوت این دو بیمار را منتشر کرد.

بستری شدن 735 شبه آنفلوآنزایی       
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت  که روز گذشته پاسخ گوی تماس های 
خبرنگار خراسان نبود، عصر دیروز به پایگاه خبری 
این وزارتخانه گفت: با توجه به همزمانی شیوع 
آنفلوآنزای فصلی و نگرانی های ایجاد شده بین 
مردم درباره کرونا ویروس ظرف روزهای گذشته، 
هزاران نفر به کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
مراجعه کردند که بیش از 735 مورد، با عالیم شبه 

آنفلوآنزا تحت نظر قرار گرفتند و بستری شدند.
کیانوش جهانپور افزود: با بررسی های انجام شده از 
بین افراد مشکوک، تاکنون ابتالی تعدادی از افراد 
از نظر ابتال به ویروس کووید19 بر اساس شواهد 
آزمایشگاهی، قطعی گزارش شده و بر اساس آخرین 
نتایج آزمایش های انجام شده، ابتالی 13 مورد 

جدید تا امروز قطعی به نظر می رسد.

قم ، تهران و گیالن       
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از این 13 
مورد، اغلب موارد یا از ساکنان شهر قم هستند یا در 
شرح حال، سابقه سفر به شهر قم طی روزها و هفته 
های اخیر داشته اند. از میان 13 مورد شناسایی 

شده جدید از کووید 19، هفت مورد مربوط به شهر 
قم، چهار مورد از بیماران بستری در شهر تهران و 
دو مورد نیز در استان گیالن هستند.رئیس کمیته 
اطالع رسانی قرارگاه مقابله با کروناویروس وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: دو نفر از موارد شناسایی 
شده جدید نیز متاسفانه جان خود را از دست داده 
اند. همچنین دو مورد مشکوک ابتال به کووید 19، 
در شهر بابل تحت مراقبت قرار گرفته که ظاهرا 
سابقه مراجعت از قم داشته انــد؛ اما هنوز نتایج 
آزمایش های انجام شده از این افراد تا این لحظه 
گزارش نشده است.وی اضافه کرد: در شهر اراک 
پنج شنبه گذشته آزمایش یکی از موارد مشکوک 
نشان دهنده ابتال به کووید19 بود که در گزارش 
روز پنج شنبه اعالم شد، هشت مورد مشکوک دیگر 
در اراک بر اساس نتایج نهایی آزمایشگاهی، مبتال به 
کووید19 نیستند. حال عمومی فرد مبتال به کووید 
19 در اراک که از همکاران پزشک ماست نسبت به 

روز گذشته بهتر گزارش شده است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت نگفته است که دو فوتی دیگر کرونا مربوط 
به کدام شهرها بوده است. با این حساب تا عصر روز 
گذشته، در مجموع قربانیان کرونا ویروس در کشور 
به چهار نفر رسیده است.همچنین تعداد افرادی که 
ابتالی آنان به کرونا تایید شده است تا عصر دیروز به 
18 نفر رسیده که چهار نفر آنان فوت کرده اند. این 
در حالی است که برخی رسانه های خارجی این 
تعداد را هشت نفر اعالم کرده اند.چهارمین محموله 

کیت های تشخیص اختصاصی کووید 19 نیز صبح 
دیروز توسط نماینده سازمان )WHO( در جمهوری 
ــران از انبار دارو و تجهیزات پزشکی  اسالمی ای
سازمان جهانی بهداشت در دبی دریافت و در تهران 
تحویل انستیتو پاستور ایران شد.وزارت بهداشت 
همچنین از ارائه پیشنهاد محدود کردن موقت رفت 
و آمد به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س(، 
مسجد جمکران و دیگر اماکن زیارتی و محل های 

تجمع در شهر قم خبر داد.

به اندازه مورد نیاز، ماسک تولید می شود       
ورود کرونا به ایران باعث شد که ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا در وزارت بهداشت پنج شنبه 
گذشته با حضور جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور و تعدادی از وزیران تشکیل جلسه دهد. 
وی پس از پایان این نشست در جمع خبرنگاران 
گفت: در اولین فرصت به اندازه مورد نیاز، ماسک 
و موارد دیگر تولید می شود و در اختیار مردم قرار 

می گیرد.

درخواست وزیر ارشاد از مراجع       
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز عصر دیــروز در صفحه توئیتر خود نوشت: "از 

مراجع، مدیران حوزه و تولیت های مراکز 
مذهبی خاضعانه می خواهم که در مواجهه با 
کرونا در مراکز تحت تدبیر، توصیه های وزارت 
بهداشت، درمان و علوم پزشکی را مبنا قرار 

دهند و از هرگونه تصمیم اختصاصی پرهیز کنند. 
مبادا بهانه دیگری برای دین گریزی و دین ستیزی 

پدید آوریم."

کرونا کشنده تر از آنفلوآنزا نیست       
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هم که به قم رفته است نیز 
با بیان این که کرونا کشنده تر از آنفلوآنزا نیست، 
افزود: از مردم می خواهیم نگران نباشند و به رعایت 
بهداشت فردی توجه کنند و ترجیحا از حضور در 

مراکز شلوغ پرهیز و از ماسک استفاده کنند.

کمبود ماسک و افزایش قیمت ژل ضد عفونی       
"ماسک چرا پیدا نمیشه ؟ ژل ضدعفونی هم چند 
برابر شده قیمتش، کاش نظارت رو بیشتر کنن." این 
پیام ارسالی توسط یکی از مخاطبان خراسان است 
که حاکی از انتقاد برخی شهروندان از کمبود ماسک 
و افزایش قیمت ژل های ضدعفونی در سایه نبود 
نظارت است. با این حال اما غالمحسین مهرعلیان 
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم برای تهیه ماسک 
و ژل های ضد عفونی کننده گفته است که ژل و 
ماسک به اندازه کافی در داروخانه ها توزیع شده 

است و هیچ کمبودی وجود ندارد.

احتمال ابتالی کارگران چینی در قم       
یکی از سواالت اساسی این است که کرونا از چه 
طریقی وارد ایران شده و در واقع منشأ کرونا در ایران 
چه بوده است. آن طور که مینو محرز  عضو کمیته 
کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی دیروز به ایرنا گفته است، با 
توجه به ابتالی چند نفر در قم که با چینی ها ارتباط 
نداشته اند، معلوم است که ویروس کرونای جدید 
در کشور چرخیده است و احتماال منشأ این بیماری 
کارگران چینی بوده اند که در شهر قم کار می کنند 
و به چین تردد داشته اند و به نظر می رسد ویروس 
چرخیده و به افرادی که اکنون شناسایی شده اند، 
رسیده است و چون این افراد ضعیف تر بوده اند به 

علت شدت بیماری به بیمارستان آمده اند.

آزمایشگاه خصوصی امکان انجام تست ندارد       
ــای تشخیص  همچنین در حالی که برخی ادع
ــروس کرونا را در آزمایشگاه هــای خصوصی  وی
دارند،  علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت گفته 
است که هیچ آزمایشگاه خصوصی امکان انجام 
تست کرونا 2019 را ندارد و هرگونه ادعا در این 

خصوص کالهبرداری و فریب است.

چین: با ایران همکاری می کنیم       
ایسنا نیز گزارش داد که گنگ شوانگ، سخنگوی 
وزارت خارجه چین روز جمعه در کنفرانس خبری 
خود با تسلیت درگذشت چند بیمار مبتال به کرونا 
در ایران اعالم کرده است که این کشور به همکاری 
نزدیک خود با ایران به منظور مقابله با ویروس کووید 

19 ادامه می دهد.

خبرهایی از کانادا و لبنان       
بی بی سی نیز دیــروز نوشت: شامگاه پنج شنبه 
مسئوالن ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا گفته اند 
که یک زن 30 ساله که از ایران به کانادا آمده مبتال 
به ویروس کرونا تشخیص داده شده است. همچنین 
لبنان اعالم کرد که اولین مورد ابتال به ویروس کرونا 
در این کشور ثبت شده و فرد مبتال به کرونا براساس 
اعالم مقامات لبنانی فردی است که از ایران به این 

کشور سفر کرده بود و هم اینک در قرنطینه است.

تماس های بی پاسخ       
خبرنگار خراسان روز گذشته برای پیگیری اخبار 
مربوط به کرونا ویــروس در کشور با حریرچی 
معاون کل وزیر بهداشت تماس گرفت که وی از 
او خواست درباره این موضوع با جهانپور رئیس 
ــالع رســانــی وزارت بهداشت تماس  مرکز اط
بگیرد، اما تماس های مکرر خبرنگار خراسان با 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت طی ساعات 14 تا 17 دیروز بی پاسخ 
ماند و فردی که باید پاسخ گوی رسانه ها باشد، 
ظاهرا ترجیح می دهــد، اطــالع رسانی خود را 
از طریق شبکه اجتماعی توئیتر انجام دهد و 

اعتنایی به رسانه ها نداشته باشد!

کرونا در فاز دلهره و شایعه 
همزمان با افزایش تعدادقربانیان به 4و مبتالیان به 18نفر، انتظار می رود اطالع رسانی درباره کرونا دقیق تر صورت گیرد



سینما و تلویزیون شنبه 3   اسفند  61398
27 جمادی الثانی  1441.شماره 20324

صابر ابر اردیبهشت  99 برای 
اجـــرای تئاتر »کــالــیــگــوال« به 
کارگردانی همایون غنی زاده 
ــت. او  روی صحنه خــواهــد رف
همچنین اوایــل سال آینده، با 

سریال »قورباغه« اثر هومن سیدی در نمایش 
خانگی دیده می شود؛ سریالی که گفته می شود 

فضای بسیار متفاوتی دارد.

چهره ها و خبر ها

کامبیز دیرباز در نشست خبری 
مسابقه »دست فرمون«، گفته 
ــت فرمون«  اســت قبل از »دس
ــران« به او  ــرای مسابقه »ایـ اج
پیشنهاد شده بــوده و به دلیل 
عالقه اش به رانندگی، اجرای »دست فرمون« را 

پذیرفته است.

اجرا  عرصه  وارد  یاسر  مجید 
شده و اجرای مسابقه جدیدی 
در شبکه نسیم را برعهده گرفته 
میدانی  مسابقه  ــن  ای اســـت. 
مسابقه  بـــه  ــی  ــای ــت ه ــاه ــب ش
ــوروز پخش  قدیمی »سیمرغ« دارد و پس از ن

خواهد شد.

ــوو«  ــازی »ب فیلم  کیانی  لیندا 
قهرایی  امیرحسین  ساخته 
را آمــاده اکــران دارد. این فیلم 
ویژه مخاطب کودک و نوجوان 
ساخته شــده و پژمان بازغی، 

دیگر  از  ارجمند  بــرزو  و  هدایتی  محمدرضا 
بازیگران آن هستند.

نیکی مظفری 15 اسفند ماه 
بــرای ایفای نقش در کنسرت 
ــلـــت عـــشـــق« به  ــش »مـ ــای ــم ن
کارگردانی محمد حاتمی روی 
صحنه خواهد رفت. او در »ملت 

عشق«، نقش »کیمیا خاتون« دخترخوانده موالنا 
را بازی می کند.او به تازگی با سریال اینترنتی 

»دومینو« در سرویس های VOD حضور داشت.

رضا رشیدپور به زودی با برنامه 
»اتفاق« به کارگردانی سیاوش 
صــفــاریــان پــور و مــحــمــدرضــا 
می آید.  تلویزیون  به  رضائیان 
این برنامه قرار است هر هفته 
پنج شنبه و جمعه شب ها، از شبکه  3 روی آنتن 

برود.

سینمای ایران

سینمای جهان

گشایش رسمی برلیناله 2020

هفتادمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین 
با برگزاری مراسم فرش قرمز و حضور چهره های 

مطرح سینما افتتاح شد.
به گزارش دویچه وله، این جشنواره با نمایش فیلم 
»سال سلینجر من« اثر کارگردان و فیلم نامه نویس 
این  یافت.  کانادایی فیلیپه فاالردیو گشایش 
فیلم به برهه ای از زندگی یک نویسنده جوان 
می پردازد که در پی رویای نوشتن، دنیای آشنای 
پیشین خود را رها می کند و به نیویورک می رود. 
او کــاری به عنوان دستیار در یک آژانــس ادبی 
مهم و پرزرق و برق نیویورک برای خود می یابد. 
یکی از وظایف او در ایــن شغل پاسخ دادن به 
آمریکایی  شهیر  نویسنده  که  اســت  نامه هایی 

جی دی سلینجر از هوادارانش دریافت می کند.
در مراسم گشایش برلیناله ۲۰۲۰، مدیران این 
رویداد سینمایی با حضور بر صحنه، از حاضران 
خواستند بــه احــتــرام قربانیان شهر »هــانــاو« 
شامگاه  بایستند.  و  کنند  سکوت  دقیقه  یک 
چهارشنبه، تنها یک شب پیش از مراسم افتتاحیه 
برلیناله، یک مهاجم مسلح در مرکز شهر هاناو، 
9 نفر را به ضرب گلوله به قتل رساند. این حمله 

خونبار آلمان را در بهت فرو برده است.

 »آبادان یازده 60« 
برگزیده ققنوس شد

فیلم سینمایی »آبادان یازده ۶۰« به دلیل توجه به 
سوژه جنگ رسانه ای و نمایش عزتمندانه از مقاومت 
مردم ایران، فیلم برگزیده نهمین جایزه سینمایی 

ققنوس شد.
به گــزارش فــارس، آیین اختتامیه نهمین جایزه 
سینمایی »ققنوس« ویژه معرفی برترین فیلم های 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. پس 
از تقدیر از سه فیلم »روز صفر«، »خروج« و »لباس 
شخصی«، فیلم سینمایی »آبادان یازده ۶۰«  برترین 

فیلم جایزه ققنوس شد.
در پایان مراسم، به دلیل شجاعت در نمایش تصویر 
قرآنی حکمرانی ولی خدا بر پرده سینما، تالش 
برای ساخت فرم سینمایی متناسب با محتوای 
قرآنی، ارتقای مدیوم مستند به یک محفل اخالقی 
و تربیتی، هدف گذاری استراتژیک و آینده نگرانه 
در انتخاب سوژه ای با موضوع توان موشکی ایران، 
از شهریار بحرانی به عنوان چهره هنری سینمای 
انقالب تقدیر شد. وی جایزه خود را از دست خانواده 

مائده کاشیان - بعد از سریال »بچه مهندس« شهید ابوزینب دریافت کرد.
که در دو فصل، قصه شخصیتی به نام »جواد« 
را از سپرده شــدن به پرورشگاه تا نوجوانی 
ــت می کرد و فصل ســوم آن در  و جوانی روای
ساخته  سرنوشت«  »از  مجموعه  ــت،  اس راه 
محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان، 
دومین سریالی است که به زندگی کودکان 
پرورشگاهی می پردازد. این سریال اکنون از 
شبکه ۲ در حال پخش است و تا به حال ۲3 
قسمت از آن روی آنتن رفته. فصل سوم این 
سریال هم مانند مجموعه »بچه مهندس« در راه 
است و احتماال بهار سال آینده پخش خواهد 
شد. در این گزارش نگاهی به نقاط قوت و ضعف 

این مجموعه داریم.

    داستان جذاب و پرکشش
ــن کــه پدر  پسری بی خبر از ای
واقعی و ثروتمندش زنده است، 
دنبال پیدا کردن رد و نشانی از خانواده خود 
است. قصه کلی سریال »از سرنوشت« ایده ناب 
و جدیدی نیست و حتی می توان گفت کمی هم 
کلیشه ای است، اما نویسندگان این مجموعه 
با استفاده از همین قصه تــکــراری، در خلق 
یک داستان جذاب و پرکشش موفق بوده اند. 
ــدن »مه لقا«،  جزئیات مــاجــرای زنــدانــی ش
جدایی او از پدر »سهراب«، سرنوشت »هاشم« 
و »سهراب« و این که آیا باالخره »سهراب« با 
پدرش دیدار خواهد کرد یا خیر، ابهاماتی است 

که مخاطب برای روشن شدن آن هــا، قصه را 
مشتاقانه دنبال می کند.

ــر ذره بـــیـــن  ــ ــان زی ــوانـ ــوجـ   نـ
»از سرنوشت«

تلویزیون،  و  سینما  در  معمواًل 
کمتر به موضوعاتی درباره نوجوانان پرداخته 
مــی شــود، امــا سریال »از سرنوشت« یکی از 
همان معدود آثاری است که دست روی مسائل 
کودکان و نوجوانان، به ویــژه آن هایی که از 
داشتن پدر و مادر محروم هستند، گذاشته. این 
مجموعه خیلی خوب موقعیت کودکانی را که 
در محیط هایی شبیه پرورشگاه بزرگ می شوند 
در جامعه نشان داده و نقدهایی اجتماعی به 
این موضوع داشته است. وابستگی عجیب این 
بچه ها به دوست یا رفیق خود و احساسات شان 
ــاص، از دیگر  به جنس مخالف در سنین خ
موضوعات مهمی بوده که ال به الی قصه نه به 
صورت مستقیم و شعارگونه، مطرح شده است. 
محمدرضا خردمندان در مقام کارگردان فصل 
اول و سوم سریال، قبال با ساخت فیلم »بیست و 
یک روز بعد« دغدغه خود درخصوص نوجوانان 
و توانایی اش را در ساخت آثار داستانی درباره 

آن ها نشان داده بود.

ــر از  ــذی ــاورپ  گـــذر خـــوب و ب
کودکی به نوجوانی

همان طور که گفتیم، فصل اول 

و دوم سریال »از سرنوشت«، کارگردان های 
متفاوتی داشته است و چون شخصیت های 
اصلی قصه از کودکی وارد دوره نوجوانی 
زندگی خــود شــده انــد، مسلما باید بازیگر 
آن ها تغییر می کرده، اما با وجود این کاراکتر 
»ســهــراب« و »هــاشــم« چه از نظر ظاهری و 
چه از نظر شخصیتی، تفاوت چندانی با آن 
کاراکترهایی که در فصل اول دیدیم، ندارند. 
»سهراب« همان بچه درونگرا، ساکت و عاقلی 
است که در کودکی بود و »هاشم« همچنان 
مانند دوران بچگی خود، هیجانی، ساده، 
خوش بین و شوخ طبع است. بین شخصیت 
این دو در کودکی و نوجوانی، یکدستی و 
هماهنگی خاصی وجود دارد که باعث شده 
مخاطب بین فصل اول و دوم احساس جدایی 

نکند و آن ها را به خوبی باور کند.

    ریتم کند فصل دوم
»از سرنوشت« در فصل اول 
و حتی تا قسمت های ابتدایی 
فصل دوم، ریتم مناسب و خوبی داشــت و 
سرعت وقوع اتفاق هایی که در سریال شاهد 
آن بودیم، کم نبود اما تقریبا از نیمه های فصل 
دوم، به جای پیش رفتن قصه، بیشتر شاهد 
اتفاقات تکراری و بعضًا کم اهمیتی مانند 
چالش های »سهراب« و »هاشم« در رابطه 
عاطفی خــود و مشکالت آن هــا در کارگاه 
بودیم که به پیشبرد داستان کمک خاصی 

نمی کردند. بنابراین یکی از ضعف های مهم 
سریال که در فصل دوم به چشم می آید، ریتم 

کند و کم اتفاق بودن آن است.

ــاب ضعیف  ــخ ــت ــازی و ان ــ  ب
»سهراب«

ســـرنـــوشـــت«  »از  ــال  ــ ــری ــ س
شخصیت محور است و قصه آن حول محور 
کاراکترهایی به نام »هاشم« و »سهراب« 
ــن  ــش ای ــق ــل اول ن ــص مـــی چـــرخـــد. در ف
شخصیت ها را دو کودک به نام های امیررضا 
فرامرزی و راستین عزیزپور ایفا می کردند 
که هردو بازی خوب و باورپذیری داشتند. 
چهره های تازه ای مانند دارا حیایی و کیسان 
نوجوانی  نقش  دوم،  فصل  در  هم  دیباج 
»هاشم« و »سهراب« را بازی کردند. از میان 
این دو، دارا حیایی به خوبی از پس نقش 
خود برآمده و آن شیرینی و بامزگی را که 
در شخصیت »هاشم« می دیدیم همچنان 
حفظ کــرده اما کیسان دیباج بــرای نقش 
»سهراب« انتخاب مناسبی نبوده و در ایفای 
نقش شخصیت اصلی موفق نبوده است. 
چهره او در بسیاری از لحظات سریال سرد 
و بی احساس است و در سکانس هایی که 
ناراحتی،  مانند  احساساتی  ــت  اس قــرار 
خشم، نگرانی و شادی را نشان بدهد، اصاًل 
باورپذیر نیست و مخاطب را تحت تأثیر قرار 

نمی  دهد.

سرنوشت
راز  و  پررمز

»سهراب«

 کیفیت بازی دارا حیایی 
 و کیسان دیباج به عنوان 

 چهره های تازه سریال
 »از سرنوشت« 

چگونه است؟
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ملی پوش کانو: با یک پارو و قایق ۱۰ساله تمرین می کنیم

 ملی پوش تیراندازی: باز خوبه پارو دارین
 من که بدون فشنگ تمرین می کنم!

وزارت راه: هیچ پرواز مسافری به چین انجام نمی شود

 حاال اگه مسافری یواشکی سوار 
هواپیمای باری میشه دیگه به ما مربوط نیست!

و رود سامانه پربارش به کشور، ۱۰ استان در معرض سیل

 مردم: خوبه باز یک روز وسط کرونا و سیل
 مهلت نفس کشیدن داریم!

جهانگیری: مردم به ظرفیت پزشکی و درمانی کشور 
اطمینان داشته باشند

 مردم: در ظرفیتش که شکی نیست
 به شرط این که ازش استفاده کنیم!

وزیر ارتباطات: حمالت سایبری  اثر زیادی روی کارکرد ما نداشت

کاربران اینترنت: ولی تا جایی که دل تون بخواد 
رو کارکرد ما اثر داشت!

تیتر روز

 

همان طور که انتظار می رفت باالخره کرونا به طور رسمی وارد کشور 
شد. جا داشت زودتر می فهمیدیم تا با پرتاب دمپایی به استقبالش برویم  
ولی متاسفانه وقتی فهمیدیم که کار از کار گذشته بود، اما مسئوالن 
خوشبختانه خیلی آماده اند و الزم است که ما مردم هم خودمان را به 
سطح آمادگی مسئوالن برسانیم. همان موقع اعالم شد مسئوالن فردا 
جلسه ای اضطراری برای مقابله با کرونا تشکیل خواهند داد. این جا بود 
که کلمه  »اضطراری« خودش از تعجب »ط« دسته دارش فرو ریخت. آخر 
این چه اضطراری است که آن را برای فردا انداخته اید؟ می خواهید اگر 

حالش را ندارید کال برگزارش نکنید؟
همچنین در این چند روز قیمت ماسک باال رفت و برای پیدا کردن ماسک 
هموطنان مجبور شدند داروخانه های زیادی را جست وجو کنند. تنها 
چیزی که شنیدیم این بود که مسئوالن گفتند ماسک به اندازه کافی 
هست، مردم نگران نباشند. خب عزیز من! همین اندازه کافی را کجا 
ــرده ای؟ بیاور مــردم استفاده کنند دیگر. همچنین گفتند  پنهان ک
اتوبوس ها و مترو را ضدعفونی می کنند که واقعا تشکر می کنیم. البته در 
تصاویر دیدیم که کارگران محترمی با کمترین امکانات بهداشتی این کار 
را انجام می دادند. یعنی با همین چکمه ای که ما دم عید قالی می شوییم 
این بنده های خدا داشتند اتوبوس می شستند و یک ماسک خیلی ساده 

که به نظر می رسد برای حفظ جان شان کافی نبود.
اما موضوعی که بیشتر نگرانمان کرد این بود که مردم اطالعات کافی 
از موضوع نداشتند و زیادی استرسی شدند. بعضی اطالعات شان را 
از کانال های مختلف »سالم. پروفسور سمیعی هستم...« می گیرند. 
هموطنی می گوید من از خود پروفسور سمیعی شنیدم: »اسپند بسیار 
دود کنید که ویروس ها را خفه می کند«. به نظر می رسد در این حالت 
ویروس کرونا یک کنار بنشیند و به این اعمال قهقهه بزند و از شدت 
قهقهه جان به جان آفرین تسلیم کند. امیدواریم مردم همین اطالعات 
خوبی را که از جاهای رسمی منتشر می شود جدی بگیرند و همزمان که 
فوروارد می کنند خودشان هم عمل کنند. مورد بوده هموطنی صبح تا 
شب دستش را می زند به صفحه غیربهداشتی موبایلش و می مالد به 
چشم و دهانش تا هی بنویسد: »من خیلی نگرانم چه کار کنم؟« خب 

عزیز من! به جای این کارها بهداشت را رعایت کن!

ویروس کروان را به قهقهه نیندازیم!

شعر روز

ای صاحب فــال، به خیر و خوشی وارد 
اسفند شدیم و مناسب است از امروز 
ــروع کنی  یا  کــارهــای خانه تکانی را ش
بندازی هفته آخر، بعد هم موکول کنی 

سال دیگه!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکوب جان سالم، لطف کن یک جوری 
به مسئوالن بفهمان تمام جانبازها یا معلوالن 
ماشین شان پالک ویژه نداره و به همین دلیل 
بنزین به آن ها تعلق نگرفته. من خودم قطع 
پاهستم اما برای امثال من فکری نشده. چرا؟ 
علی آبادی  
 دارکوب من فقط دغدغه اینو داشتم که 
پشه ها زمستونا کجا میرن که خدا رو شکر 
روزنامه شما رو خوندم و این مشکلم هم حل 
مژگان حیدری شد!  
دارکوب: خدا رو شکر، مطمئن باشین ما برای 

همه دغدغه های شما راه حل داریم!
 دارکـــوب اشکال ایــن پیام چیست که 

چاپش نمی کنید؟ »دانی که چیست...«
دارکوب: دوست عزیزی که چند بار این پیام رو 
فرستادین، فکر می  کردیم وقتی دیدین چاپ 
نشده متوجه می شدین که این شعر ایرادهایی 
داره که متاسفانه نمیشه توی صفحه کار کرد، 

منتظر آثار دیگه تون هستیم.
 دارکوب از شما تقاضا دارم اگه امکانش 
هست لطفا متن های عاشقانه هم بذارید. 

فداتون، خدانگهدارتون
دارکــوب: چشم. البته متن های عاشقانه 
تخصص آق کماله! ولی شعر طنز عاشقانه هم 

چاپ می کنیم.

پیامک روز

سوژه روز

کارتون روز

سخنگوی دولت: مردم خبرها را تنها از وزارت بهداشت 
دنبال و به توصیه های آن وزارت به صورت جدی عمل کنند

 مردم: یعنی از خبرها و توصیه های گروه
 بچه باحال های فامیل موثق ترن؟!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

همه از یک پیکریم

عجب وضعیت خیتی  است این جا
همه ترسان ز ویروس کرونا

نه مهمانی روم زین پس به جایی
تو هم بی جا کنی پیشم بیایی!
اگر دستی دهی قطعش نمایم

پناهی می برم من بر خدایم
دگر روبوسی و این ها که تعطیل

جلو آیی بکوبم بر سرت بیل!
بریزم کل الکل را به رویم

مداوم ویکس را هر شب ببویم
بگیرم دوش با ژل های دست و
کنم ضدعفونی هرچه هست و

تو هم مسئول قدری هم تکان خور
که دل از دست تان باشد بسی پر

کمی دریاب ما را ای برادر
که ما هستیم از یک دانه پیکر

سحر بهجو  

کمیک روز

گوگولی

توئیت  روز

ماسک بمتن رسید!
   حاال این قدر شرایط بحرانی نیست که ماسک بتمن زدی!

 به جای ماسک از چیپس استفاده کنید، هر بسته چیپس اندازه یه هفته 
هوا برای تنفس تو خودش داره!

     خوبی این ویروس این بود که باعث شد پرفسور سمیعی بعد از مدت ها 
سکوت رسانه ایش رو بشکنه و دوباره تو تلگرام فعال بشه!

  نوشته برای جلوگیری از ابتال به کرونا حداقل هفته ای یک بار حموم 
برید، دیگه آدمی که هفته ای یه بار حموم نره خودش یه ویروس جدیده!

     شما بستنی قیفی رو یه جوری بساز تهش نشتی نده، بعد درباره درمان 
خانگی کرونا نظر بده!

ــروز یکی بهم گفت من از کرونا نمی ترسم از واگــیــردار بودنش     دی
می ترسم، هنوز دارم به جمله اش فکر می کنم!

ــدری که دکتر و پرستارها تو       طبق استوری های اینستاگرام اون ق
بیمارستان هاشون بیمار کرونا بستری کردن تو خیلی کشورهای دیگه 

این قدر نبوده!
   این قدر از ترس کرونا دست هام رو شستم که سنسور اثر انگشت گوشیم 

انگشتم رو تشخیص نمی ده!
     فکر کنم بشه از اون لباس  فضانوردی هامون در مقابله با ویروس کرونا 

تو بیمارستان ها استفاده کرد!

از اون لحاظ 

سومی: چرا خودتو این شکلی کردی؟ این چیه بستی به سر و صورتت؟ خفه نشی!
دومی )در حالی که صدایش به زحمت شنیده می شود(: ماسکه، نزدیک نشو!

اولی: مسخره بازی رو بذار کنار، مردم می ترسن تو رو با این شکل تو خیابون ببینن! بعدشم 
دو دقیقه اونو بزن کنار که مخاطب های صفحه بفهمن چی میگی!

دومی: مسخره بازی چیه؟ می دونی همین ماسک ضدکرونا رو چقدر پول دادم براش؟ تو یه 
سایتی پیداکردم که فقط یه کارتن ازش داشت، یارو می گفت تنها ماسکیه که همه استانداردهای 

جهانی رو داره و تضمینی هیچ ویروسی ازش رد نمیشه. منم همه موجودیش رو خریدم.
سومی: یک کارتن ماسک خریدی؟ فکر نمی کنی بقیه مردم که واقعا بهش نیاز دارن چی 

کار کنن؟
دومی: چرا به اینش هم فکر کردم، بیان پیش خودم، در خدمتم! هم کانال زدم، هم تو در و 

دیوار گذاشتم!
اولی: چند خریدی حاال؟

دومی: برای خودم افتاد دونه ای یه میلیون تومن، غریبه بخواد میدم یک و دویست ولی اگه 
شماها بخواین یک و پنجاه باهاتون حساب می کنم. نفری دو تا هم بیشتر نمیدم، اصرار 

نکنین!
سومی: دونه ای یک میلیون تومن؟! ببخشین ها ولی دیوونه ای که این قدر پول دادی برای 
یک ماسک که اصال معلوم نیست ساخت کجاست و واقعیه یا نه؟ بعد می خوای همین رو هم 

به مردم بفروشی؟!
دومی: متاسفم برات که هیچ خبر از دنیا نداری. اوال که این قیمت اصلیش یک میلیون و 5۰۰ 
هزار تومن بود که آف کرونا خورده بود، بعدشم اون کانالی که ازش خریدم معتبره و صدها 
نفر عضو داره. ضمن این که خودش یه جور اشتغال زایی و کسب و کار اینترنتیه. تازه یه سری 
ژل ضدعفونی هم خریدم که هنوز نرسیده برام، اون سودش سه برابره. چند کارتن دستمال 
مخصوص کرونا هم سفارش دادم که خوبیش اینه می تونم تک تک بفروشم شون و در عرض 

یک هفته بارم رو می بندم و دیگه از این ستون هم میرم!
مسئول صفحه: قبل از این که بخوای خودت بری، خودمون می اندازیمت بیرون تا بفهمی 

از ترس و مشکل مردم نباید سوءاستفاده کرد!

چگونه از ترس مردم پول دربیاوریم؟

گوگویل ها در گوگل

در حاشیه گراین و کمبود ماسک! 

توصیه های ویروس کروان را جدی بگیریم!
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 دستورالعمل ساخت و عرضه ماسک سه الیه فیلتردار و ماهی قرمز

 چطور »َرستا« تو سریال »دل« رو به کرونا مبتال کنیم؟

 پدر واقعیم که تو نوزادی گمم کرد و االن کارخونه و بنز داره کجاست؟

 چرا فیلم 1 گیگی دانلود می کنم اما 2 گیگ از اینترنتم کم میشه؟

تکلیف روبوسی عید چه میشه؟

انبار خالی برای احتکار ماسک

ماکس درسته یا ماسک؟ فالسک یا فالکس؟ عشق یا عجق؟

 واقعًا شجاع خلیل زاده توپ رو ندید یا شوخی کرد؟

 چرا هروقت کار زشتی می کنم مامانم سرفه می کنه؟ کرونا گرفته؟

 آیا تماشای فیلم »ماسک« جیم کری در پیشگیری از کرونا تاثیر دارد؟



کروان روی نوار  اعداد!

# هشتگ شنبه 3 اسفند 81398
27 جمادی الثانی 1441.شماره 20324

جراحی قرن پروفسور ایرانی و هشدار دکمه ای  !
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عمل متحیر کننده پروفسور ایرانی

سفیر ایران در لندن با انتشار تصویری از جراحی ویژه 
یک جراح ایرانی در لندن، از متحیر کننده بودن این عمل 
جراحی نوشت. حمید بعیدی نژاد در اینستاگرام نوشت: 
»پروفسور کیومرث اشکان، پزشک و جراح مغز و اعصاب 
و رئیس دپارتمان مغز و اعصاب دانشگاه کینگز کالج لندن، 
با عمل جراحی ویژه خود در برداشتن تومور مغزی بدون 
شرایط بیهوشی، دنیا را به تحیّر واداشت. این موضوع چنان 
عجیب و هیجان آور بود که تقریبا تمامی رسانه های جهان 
گزارش آن را منتشر کردند. ولی در این گزارش ها کمتر 
به این اشاره شده بود که این پزشک پرافتخار اهل ایران 
است. بیمار، نوازنده ویولن بود و به طور شگفت آوری در 
حالی که دکتر اشکان تومور را از ناحیه مغز او خارج می کرد، 
توانست قطعات مهمی از موسیقی کالسیک را اجرا کند... 
پروفسور اشکان بعد از عمل چهار ساعته اعالم کرد که 
نواختن ویولن هنگام جراحی به وی اطمینان می داد که عمل 

به خوبی انجام می شود.«
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پیشگیری از جنگل سوزی  با ُبزچرانی

گزارشی از نحوه مقابله پرتغالی ها با آتش سوزی های 
موسمی که  خشکی و گرما در آن نقش بسیاری دارد، با 
بازنشر در فضای مجازی همراه بود. در این گزارش آمده 
است که پرتغالی ها درختان دو سوی جاده را تا 10 متر 
می بُرند تا آتش سوزی پیشرفت نکند. اما بیشتر زمین های 
پرتغال ِملک شخصی است که کار را سخت می کند. وقتی 
مالک به زمین و علف های هرز و آماده سوختن رسیدگی 
نکند،  خدمات مبارزه با آتش سوزی روستا وارد عمل 
می شود و بزهایی را برای خوردن و کوتاه شدن علف ها به 
این مزارع می فرستد. به جز این ها، خدمات مبارزه با حریق 
روستا در پرتغال، بخش های کوچکی از جنگل را در زمستان 
می سوزانند تا آتش  های احتمالی در تابستان نتواند 
پیشرفت کند. ساکنان محلی معتقدند این آتش   سوزی ها 
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و اگر پرتغال بتواند 
خود را تطابق بدهد آن وقت بخت بیشتری برای نجات جان 

و مال مردم دارد.
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کاسبی با جان مردم

تصاویری از سودجویی برخی ها از نگرانی مردم به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در سایت دیوار، با بازتاب و انتقادهای 
زیادی همراه بود. این تصاویر درباره جوشانده ضد کرونا 
و ماسک های فیلتردار با قیمت های باالیی بود که واکنش 
کاربران را به همراه داشت. در این میان کاربری هم از 
کالهبرداری برخی آزمایشگاه ها در قم نوشت. این کاربر 
نوشت: » توی قم و بعضی شهرستان ها، برخی آزمایشگاه 
ها با دریافت مبالغ باالی یک میلیون تومان در حال گرفتن 
آزمایش کرونا از مردم هستند، در حالی که تنها چند 
آزمایشگاه در کل کشور امکان این تست را دارند.« کاربری 
نوشت: »با هموطن خودت چی کار داری می کنی؟ االن هم 
مسئوالن مقصرن؟ « کاربر دیگری نوشت: »آهای کسی که 
این آگهی رو گذاشتی یادت باشه کرونا فقر نیست که فقط 

بعضیا بهش دچار بشن و شما در امان باشید...«
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مهر مادری یک کبوتر

ویدئویی که در آن به راحتی می شد رابطه مادر و فرزندی 
بین یک کبوتر را دید، در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد. در این ویدئو می بینیم که سرما نتوانسته مانع 
ماندن یک کبوتر روی تخمی شود که قرار بوده تا چند روز 
آینده بشکند و جوجه ای از آن بیرون بیاید و این کار باعث 
شده این کبوتر جانش را بابت این ایثار عاشقانه از دست 
بدهد. کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »توی این هوای سرد میشه با ریختن غذای ته سفره 
هم به پرنده ها غذا داد ، هم از دور ریز الکی غذا جلوگیری 
کرد.«  کاربر دیگری نوشت: »مادره دیگه! حاضره یخ بزنه 
ولی حاضر نیست بچه شو ول کنه. کاش بچه ها هم بعد از 

این که بزرگ شدن محبت های مادرشون یادشون نره!«
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هشدار درباره دکمه های کرونایی

با توجه به ورود ویروس کرونا به کشورمان، یکی از اهالی 
چین که به فارسی تسلط دارد ویدئویی از توصیه های 
خیلی ساده اما مهم برای پیشگیری از ابتال به کرونا در 
صفحه شخصی اش بارگذاری کرد که خیلی زود در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد. این خانم چینی در این 
ویدئو می گوید: »هرگز دکمه های آسانسور، دکمه های 
عابر بانک و موقع خرید، با دست دکمه های پوز را لمس 
نکنید! برای این کارها از خالل دندان یا گوش پاک کن 
استفاده کنید، چون این دکمه ها هزاران بار توسط افراد 
مختلف لمس شده و چندین برابر سنگ توالت ویروس و 
باکتری جذب کرده اند! خیلی مراقب اسکناس و سکه ها 
باشید و از نگهداری آن ها در جیب و لمس با دست دوری 
کنید! هرگز با دست بدون پوشش دستگیره درهای 
ساختمان های عمومی را باز نکنید! همچنین تا اطالع ثانوی 
از کسی نذوراتی مثل خرما و بیسکویت نگیرید!« کاربری 

نوشت: »تماشاچی نباشیم، زحمت انتشار را بکشید!«

 

  2.8     M   views 

پروفسور سمیعی همه جا

حتما تا حاال نوشته های زیادی با نام کوروش بزرگ، حسین 
پناهی، چارلی چاپلین و ... خوانده اید که بعد از پیگیری 
متوجه شده اید اصال ربطی به آن ها نداشته و فقط به نام 
آن ها در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است. 
پروفسور سمیعی هم از جمله اشخاصی است که عده ای 
برای جلب اعتماد مردم و مستند بودن گفته هایشان، نام 
او را در پایان توصیه های پزشکی به کار می برند. به تازگی 
هم با شیوع کرونا توصیه هایی از این پروفسور نام آشنا که 
متخصص جراحی مغز و اعصاب است، در خصوص مقابله با 
کرونا منتشر شد که توصیه به پرهیز از خوردن بعضی میوه 
ها و خوراکی ها و تشویق به برخی دیگر از خوراکی ها می 
کند که با واکنش هایی همراه بود. کاربری نوشت: »یکی 
صحبت های عطار سرکوچه شون رو اومده نوشته تهش هم 

زده به نقل از پروفسور سمیعی، جدی نگیرید.«

            مبتال یان و بهبود یافته ها

بعد از شیوع ویروس جدید کرونا به نام »کووید 19« در چین، 
بیش از 80 کلینیک برای معالجه و تشخیص این بیماری 
ــای طب سنتی  جدید شــروع به فعالیت کردند و از داروه
چین هم برای ساخت دارویی به منظور درمان این بیماری 
استفاده کردند که خوشبختانه نتایج مثبتی را به همراه 
داشته است. با توجه به آمار، تا لحظه تنظیم این گزارش یعنی 
روز جمعه 2 اسفند شمار مبتالیان آلوده به این ویروس در 
چین از 75 هزار نفر فراتر رفته که خوشبختانه بیش از 18 
هزار و 200  بیمار هم بهبود یافته اند.تعداد جان باختگان 

از ابتالی به این ویروس هم 2237  نفر بوده است .

            مقایسه کرونا با ابوال و آنفلوآنزا 

هرچند ویروس جدید کرونا خیلی زود منتقل می شود و 
جامعه آماری خیلی باالیی را در بر دارد اما با توجه به آمار 
موجود، نسبت به ویروس های خطرناک دیگر دنیا درصد 
کشندگی کمتری دارد. به گــزارش جام جم، کرونا با 3 
درصد فوتی، کمترین میزان مرگ و میر در بین ویروس های 
خطرناک را دارد، این در حالی است که آنفلوآنزا 13 درصد 
از مبتالیانش را به کام مرگ می کشد. در این میان ابوال با 
90 درصد،  تب ماربورگ با 88 درصد، نیپاه با 75 درصد، 
تب کریمه کنگو با 40 درصد، سارس با 36 درصد و زیکا با 

20درصد  رتبه های باالیی در مرگ و میر مبتالیان دارند.

      

       الگوی مرگ در کرونا 

ــار ارائــه شــده توسط مرکز مراقبت و پیشگیری از  در آم
بیماری های چین،  از  مرگ ومیر ناشی از این بیماری الگویی 
واضح دیده می شود. به گفته مرکز مراقبت و پیشگیری 
بیماری های چین کمتر از نیم درصد بیماران زیر 50 سال 
جان خود را از دست داده اند اما بعد از آن به سرعت بر تعداد 
جان باختگان افزوده می شود. البته آمار واقعی بعد از اتمام 
بیماری مشخص خواهد شد و هنوز بیمارانی هستند که در 
بستر بیماری و در حال مداوا هستند که بعد از بهبود آن ها می 

توان آمار دقیق تری به دست آورد.
0.5 درصد کمتر از 50 سال، 1.3 درصد بیش از 50سال، 
3.6 درصد بیش از 60سال، 8  درصد بیش از 70 سال، 15 

درصد بیش از 80سال. در این میان خوشبختانه  هیچ مورد 
فوتی از  کودکان زیر 9 سال گزارش نشده است .

البته نکته قابل توجه دیگری که در گزارش مرکز مراقبت 
و پیشگیری بیماری های چین به چشم می خورد، رابطه 
بیماری های زمینه ای دیگر با افزایش احتمال مرگ و میر 

در این بیماری است. در این گزارش آمده است:
0.9 در صد بدون هیچ بیماری

6 در صد کسانی که فشار خون داشته اند
6 درصد کسانی که مشکالت مزمن ریوی داشته اند. )مانند 

کسانی که سال ها سیگار کشیده اند(
7 در صد مبتالیان به دیابت

11 درصد بیماران قلبی و عروقی
از طرف دیگر نیز قابل ذکر است که میزان مرگ و میر در بین 
مردان با نرخ 2.8 درصد، بیشتر از زنان با نرخ 1.7 درصد 

بوده است.

          رتبه ایران در مقابله با بیماری های همه گیر

واحد اطالعات اقتصادی مجله اکونومیست، مرکز امنیت 
بهداشتی دانشگاه جان هاپکینز و موسسه غیرانتفاعی برنامه 
تهدید هسته ای، در گزارش مشترک »شاخص امنیت بهداشتی 
جهان«، به بررسی آمادگی کشورهای مختلف برای مقابله 
با بیماری های همه گیر پرداخته اند که »بی بی سی« آن را 
ترجمه و بازنشر کرده است. در این گزارش رتبه ایران در میان 
195 کشور، در میانه جدول و ردیف 97  قرار دارد. مطابق این 
گزارش، آمادگی آمریکا در برابر چنین بیماری هایی بیش از 
هر کشور دیگری است. بریتانیا، هلند، استرالیا و کانادا هم در 

رتبه های بعدی این گزارش قرار دارند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

ماسک های کرونایی!

کار خوب شهرداری

حمایت از حیوانات

پیشگیری های خالقانه کرونا
واقعا میشه 
با کارهای 

خیلی 
کوچیک مثل 
دست ندادن 

و شستن 
مرتب دست 
ها از انتقال 

ویروس کرونا 
جلوگیری 

کرد

با این کار هم 

از دور ریز غذا 

جلوگیری 
میشه هم 

دو تا حیوون 

توی این 

هوای سرد 

غذا برای 

خوردن پیدا 
می کنن

چقدر خوبه که 
با شست وشو 
و ضدعفونی 

کردن 
اتوبوس ها 

برای مقابله با 
کرونا ویروس، 

هم جلوی 
انتقال رو می 

گیرن هم 
آرامش روانی 

به مسافرا 
میدن

اصل ماسک 
اینه چون با 
این کار به 

هیچ عنوان 
دستت رو 
به صورتت 
نمی تونی 

بزنی که 
کرونا 
بگیری

کفش های صالح در پای کودک سوری

محمد صالح، 
کفش های 

خود را به یک 
کودک هشت 
ساله سوری 
که به علت 
رفتن  روی 

مین پای خود 
را از دست 

داده است، 
اهدا کرد

صالحی- »دنیا رو آب ببره فالنی رو خواب میبره«؛ این مثل، عملکرد برخی 
مسئوالن ما در بحران هاست. ویروس جدید کرونا به ایران هم رسید و تا کنون 
)زمان تنظیم این گزارش( باعث فوت چهار تن از هموطنانمان  شده است اما  

براساس گزارش ها و مشاهدات منتشر شده در فضای مجازی، به نظر   آمادگی 
اندکی  برای این بحران وجود  داشته  است. گران شدن یکباره ماسک و 
کمبود آن در قم  و برخی شهر های دیگر و گزارش ها از قرنطینه نکردن 

اطرافیان افراد بیمار و...نشان می دهد انگار هیچ مسئولی برای این لحظه 
خود را آماده نکرده است.  در این میان،  البته کار هایی مانند ضد عفونی کردن 
اتوبوس های شهری  ،راه افتادن پویش دست نمی دهیم و انتشار دیگر آموزش های 

پیشگیرانه در فضای رسانه ای و مجازی،  تا حدی ممکن است از شیوع این ویروس جلوگیری 
کند .  هرچند برای مبتال نشدن باید حتما موارد بهداشتی را رعایت کرد و با تقویت بدن، آماده 

مقابله با این ویروس بود اما خبر خوب بعد از همه هشدارها این است که این ویروس نسبت به ویروس های خطرناک پیش از 
خود، آمار مرگ و میر کمتری دارد و تعداد بهبود یافته های آن در چین با سرعت باالیی در حال افزایش است. امروز سعی کرده 

ایم در کنار آخرین آمار بهبودیافته های این ویروس، به آمار و ارقام دیگری که این ویروس از خود به جای گذاشته بپردازیم.

کروان روی نوار  اعداد!
بیش از 18 هزار بیمار مبتال به کرونا بهبود یافته اند، مقایسه این ویروس با ویروس های خطرناک دیگر چه نکاتی دارد؟

مترجم: سید حسین حسینی صدیق عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی-  ترور معروف ترین ســردار ایرانی 
سپهبد قاسم سلیمانی، مردم همه مناطق جامو کشمیر را 
غمگین و شوکه کرد تا آنجا که سبب شد من تحقیقی درباره 
این مسئله انجام دهم که »چرا آمریکا نمی تواند بدون جنگ 
زندگی کند؟« یافته های من مبتنی بر اطالعات گزارش 
های منتشر شده در نشریات مختلف از جمله روزنامه تایمز 
ایندیاست که به سایت گوگل ارجاع شده است. این گزارش 
ها که با کیفیت باالیی به دست آمده، توسط اطالعات خودم 

پشتیبانی می شوند.
وزیر دفاع پیشین آمریکا ، چاک هیگل در دولت اوباما و جان 
کری وزیر امور خارجه هر دو افسران سابق ارتش هستند که 
در جنگ های گذشته شرکت کرده بودند. آن ها آمریکا را 
یک کشور ساخته شده برای جنگ و نه برای صلح توصیف 
می کنند. تا سال1947، وزارت دفاع آمریکا به عنوان وزارت 
جنگ خوانده می شد. با یک حساب، آمریکا از بدو تولد در 
70 جنگ، جنگیده است. اقتصاد آمریکا توسط رهبران خود 
به عنوان »اقتصاد جنگی« توصیف شده است. رهبران آمریکا 
ادعا می کنند که جنگ ها را دوست دارند و از این نظر با آن خوب 
هستند. آن ها اعتراف می کنند »ما در هیچ چیز دیگری خوب 
نیستیم. ما نمی توانیم ماشین یا تلویزیون مناسبی بسازیم. ما 
نمی توانیم آموزش خوبی به کودکان یا مراقبت های بهداشتی 

به افراد مسن بدهیم اما می توانیم هر کشوری را بمباران کنیم«. 
احساسات مشابهی به تازگی تکرار شده است. اقتصاد آمریکا، 
اقتصاد جنگی است. اقتصاد تولیدی نیست. یک اقتصاد 
کشاورزی نیست. اقتصاد خدماتی نیست. حتی یک اقتصاد 

مصرف کننده نیست.
تاجری به نام »پوندیت پاول فارل« این موضوع را در طول جنگ 
عراق نوشت: »در اعماق درونمان، ما عاشق جنگ هستیم. ما 
جنگ می خواهیم. به جنگ نیاز داریم. تسویه حساب کنید. به 
جنگ ادامه دهید. جنگ به طور عمیقی در دی ان ای ژن های 
ماست. جنگ اقتصاد و مغز ما را هیجان زده می کند. جنگ 
روحیه کارآفرینی ما را تحریک می کند. جنگ روح آمریکایی را 
هیجان زده می کند. اوه، فقط به آن اعتراف کن. ما یک رابطه 
عاشقانه با جنگ داریم.« یافته های کیفی من، مبتنی بر تعامل 
مستقیم من با فعاالن سیاسی و روشنفکران غربی است. وقتی 
در سال 1979 در 17 سالگی به اروپا رفتم ، تمرکز من روی 
خودکفایی و تحصیالتم بود. ذهن من تازه بود و هنوز سیاسی 
نبود که روی آن چیزی نوشته شده باشد. بنابراین ، مطبوعات 
و سیاست های غربی شروع به نفوذ در من کردند. غرب به 
رهبری آمریکا علیه قدرت دیگری مانند اتحاد جماهیر شوروی 
، ادعا کرد که غرب، جهانی آزاد است و اتحاد جماهیر شوروی 
مانند زندان است ، جایی که مردم فاقد آزادی انتخاب و آزادی 
بیان خود هستند. غرب همچنین ادعا کرد که مسلمانان و 

مسیحیان به یک خدا ایمان دارند، در حالی که کمونیست ها 
اصال خدایی ندارند.

آمریکا از چندین کشور مسلمان علیه اتحاد جماهیر شوروی 
استفاده کرد و در عین حال اسالم را شیطان و دیو جلوه داد. 
آمریکا از همه رژیــم های ستمگر مسلمان علیه تــوده های 

مسلمان خود حمایت کرد. چنین تضادهای آمریکایی، سؤاالت 
بسیاری را در ذهنم ایجاد کرد و جلوی قضاوت پیشین مثبت 
من را از دموکراسی غربی و ادعای آمریکایی از آن به اصطالح 
»جهان آزاد« گرفت. این سردرگمی ها و تضادها باعث افزایش 

عالقه من به سیاست به طور کلی و مباحثات فکری شد.
یک روز با یک فعال سیاسی غربی دیدار کردم که گفت جنگ 
بعدی نیز توسط آمریکا آغاز خواهد شد. من متحیر شدم زیرا تا 
آن زمان ، بسیار از مردم اروپا می شنیدم که علیه اتحاد جماهیر 
شــوروی صحبت می کنند اما به سختی کسی علیه آمریکا 
صحبت می کرد. من از آن شخص پرسیدم که چرا فکر می کند 
جنگ بعدی توسط آمریکا ایجاد می شود و او خندید و گفت 
زیرا دو جنگ جهانی قبلی نیز توسط ما ایجاد شده است. اتحاد 
جماهیر شوروی صرفا شامل جنگ بود. وی گفت که آمریکا 
خواهان برتری یا تسلط سیاسی و اقتصادی است و این می 
تواند دلیل جنگ دیگری باشد. این صحبت مربوط به حدود 
40 سال پیش بود. اکنون ، این تاریخ 40 ساله تمام این چیزها 

و خیلی چیزهای دیگر را اثبات می کند.
حال سوال اصلی برای من و مطمئن هستم برای هر کسی 
که عاشق انسان است ، یکسان است ، این که چرا کسی باید 
از قدرت منفی استفاده کند؟ اگر قدرت آمریکایی به شکل 
مثبت و خوب استفاده  شود، چه تأثیری خواهد داشت؟ 
من مطمئن هستم که نتیجه مثبتی را در برخواهد داشت. 
من مرد جوانی بودم که به طور اشتباه به جرم درگیری 
در قتل یک دیپلمات هندی به نام »راویندر مهاتره« در 5 
فوریه 1984 متهم شدم. وی توسط گروهی از کشمیری 
ها در  بیرمنگام انگلیس ربوده شده بود تا از کشته شدن 

پدرجنبش استقالل کشمیر، به نام "مقبول بات" جلوگیری 
کنند. من توسط دولت انگلیس هدف بدرفتاری قرار گرفتم 
و به جای قاضی توسط وزیر کشور محکوم شدم. من هم از 
نظر قضایی و هم از نظر سیاسی با حبس با انگیزه سیاسی 
جنگیدم و سرانجام بعد از 22 سال آزادی خود را به دست 
آوردم. با تشکر از دیوان حقوق بشر اروپا و افراد بی شماری 
از همه طیف های اجتماعی و سیاسی ، کسانی که برای 
آزادی من اقدام به برگزاری پویش کردند، رفتاری که با من 
و مردم من در جامو کشمیر شد ، مرا تلخ و ناراحت نکرده ، 
اما این عدالت، می توانست به طور انسانی تر و متعهد تری 
برای همه افراد، در همه جا اتفاق بیفتد. من اعتقاد ندارم 
که روزی رهبران آمریکایی ادعا کنند که این جنگ ها در 
ژن های آن هاست. این محیطی است که آن ها ایجاد کرده 
اند. آن ها طرفداران مکاتب پاولوف و رفتارگرایان هستند 
که  آزمایش هایی روی سگ ها، موش ها و گربه ها انجام 
داده اند و می خواهند یاد بگیرند چگونه رفتار انسان ها را 
کنترل کنند اما من فقط روش های انسانی را برای تعامل 
با بشریت مانند همدلی ، شفقت، تحمل و احترام متقابل 
پیشنهاد می کنم. در غیر این صورت ، توازن قدرت سیاسی 
باید حاوی جنگ باشد همان گونه که آمریکایی ها می گویند 
که جنگ در "ژن های" آن هاست. این هزینه خیلی زیاد 
خواهد بود ، در حالی که بشریت مستحق صلح و سعادت از 

طریق همزیستی مسالمت آمیز است.
* این مقاله  پیشتر در روزنامه تهران تایمز توسط قیوم 
راجا تحلیلگر مسائل سیاسی غرب از ایالت کشمیر آزاد 

به مناسبت شهادت سردار سلیمانی منتشر شده است.

چرا آمریکا نمی تواند بدون جنگ زندگی کند؟!
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خط ایست

آغوش پر از مهر
ــوزاد را که شنید، لبخند به  صــدای گریه های ن
نگاه های  کــه  به»سعید«  نشست.  ــره اش  ــه چ
کودکانه اش را به قدم های تند پــدرش دوخته 
بود نگریست و فریاد زد: »ستاره کوچولو« اومد. 
دیگه تنها نیستی پسرم! انگار نه انگار که ساعتی 
پیش وقتی »آرزو« ناله کنان روی کف آشپزخانه 
افتاد، دستپاچه او را به بیمارستان رساند. 9 
ماه به خاطر عمل قلب همسرش قبل از دوران 
بارداری نگران بودند و به آخر خط رسیده بودند. 
سعید را در آغوش کشید تا به دیدن نوزادش برود، 
دکتر از اتاق خارج شد. انگار نمی خواست به این 
پدر و پسر تبریک بگوید. عرق روی پیشانی اش 
برق مــی زد. همین که خواست خود را به دکتر 
برساند، پرستاری سد راهش شد. آقای مناجاتی! 
شرمنده ایم هر کاری از دستمان برمی آمد انجام 
دادیــم، اما می دانید که از همان ابتدا به خاطر 
جراحی قلب می دانستیم خطر در یک قدمی آرزو 
خانم است و... پرستار همین طور حرف می زد، 
اما پدر و پسر انگار نمی شنیدند. دستان »مسعود« 
شل شد و اشک روی چشمانش نشست، حتی 
نتوانست بغض گلویش را خــارج کند. بیهوش 
روی زمین افتاد و سعید به گوشه ای پرتاب شد. 
مسعود با صدای گریه های پسرکوچولویش به 
هوش آمد. روی تخت بیمارستان دراز کشیده 
بود. برای دقایقی گیج بود تا این که فهمید چه 
بالیی بر سرش آمده است. دست سعید را فشرد. 
باید سر و سامانی به آن وضعیت می داد. هر کاری 
کرد با دیدن نوزاد گریه نکند، نتوانست. او را در 
آغــوش گرفت، ستاره جون دیگه مامان نیست 
برات الالیی بخونه، کوچولو! مامان رفت پیش 
خدا تا تو زنده بمونی! شانه های مرد می لرزید.  
هنوز یک سال نگذشته بود، سعید همیشه جای 
خالی مادر را می دید. چه خاطراتی با مامان آرزو 
داشــت. وقتی نقاشی می کشید مامان آرزو در 
کمد را باز می کرد و به او خوراکی جایزه می داد، 
اما االن غذایشان شده بود تخم مرغ یا سوسیس 
و این جور چیزها. حسرت قرمه سبزی به دلش 
مانده بود و از همه بدتر نق نق های ستاره کوچولو 
و غرغرهای بابا مسعود بود. خیلی ها آن ها را تنها 
گذاشته بودند. خبری از خاله مریم و مامان جون 
نبود. چه شب ها که گریه های پدرش را شنیده 
بود. الالیی های بابا مسعود سوزناک بود و ستاره 
کوچولو خیلی زود خوابش می برد، اما انکار پدرش 
دل پرغمی داشت و ساعت ها می خواند و گریه 
می کرد. سعید به هفت سالگی رسیده بود. وقتی 
به مدرسه رفت و مادران هم مدرسه ای هایش را 
دید، فقط گریه کرد. همه تصور می کردند او از 
کالس درس می ترسد، اما سعید مامان آرزویش 
را می خواست. یک شب در خواب دیده بود که 
مامان آرزو برای او کیف مدرسه خریده است و از 
سعید می خواهد همه نمره هایش 20 شود و در 
خواب به مامانش قول داده بود شاگردممتاز شود 
و همان طور هم شد. روزی که کارنامه ها را دادند 
و او را بهترین دانش آموز مدرسه معرفی کردند، 
هیچ کس جز بابا مسعود نبود او را در آغوش 
بکشد. آن شب کارنامه اش را روی بالش خود 
گذاشت و عکس مامان آرزو را روی آن چسباند. 
ستاره کوچولو می توانست چهار دست و پا راه 
برود، اما بابا مسعود را اسیر کرده بود. چند روزی 
می شد رفت و آمدهای خانواده مسعود به خانه آن 
ها زیاد شده بود. »عمه معصومه« بعد از مدت ها 
صورت سعید و ستاره را می بوسید و موهایشان 
را نوازش می کرد. تکاپوی خاصی را هم می شد 
در رفتارهای بابا مسعود احساس کرد تا این که 
یک شب وقتی ستاره کوچولو بعد از ساعت ها 
اذیــت کــردن خوابید، بابا مسعود پیش سعید 
کوچولویش رفــت. از او خواست سرش را روی 
پاهای بابا بگذارد تا چیز مهمی را به او بگوید. قرار 
بود نامادری به آن خانه بیاید. بابا مسعود مرتب 
می گفت که اگر آبجی ستاره نبود، هیچ وقت زن 
نمی گرفت. البته شاید بهانه اش این بود، تن سعید 
به لرزه درآمد. بارها در سریال های تلویزیون از 
نامادری حرف هایی شنیده بود و خاله مریم هم 
ــای نخست مــرگ مامان آرزو حرف هایی  روزه
از نامادری زده بود که همه اش در گوش سعید 
کوچولو نشسته بود. گریه کرد و خواست که بابا 
مسعود زن نگیرد، آن شب پدر و پسر گریه کردند 
و همدیگر را در آغــوش کشیدند و خوابیدند. 
»ثریا« که به خانه آمد، از همان ابتدا به مسعود 
گفت که اجازه نمی دهدکسی  در تربیت بچه ها 
دخالت کند و قول داد مهربان باشد، اما سعید با 
نگاه های خصمانه ای گریه کنان به اتاق خودش 
دوید و ابتدای مالقات آنان با کینه همراه شد. 
چند ماهی گذشت سعید از ثریا دوری می کرد اما 
نامادری برخالف برنامه های تلویزیون مهربان 
بود. ستاره دیگر نق نمی زد پدر مهربان تر شده 
بود سعید خیلی سعی کرد ثریا را اذیت کند اما این 
زن با محبت او را آرام کرده بود. امتحانات نوبت 
دوم تمام شده بود می دانست نمراتش پایین است 
وقتی کارنامه را دادند پدر شوکه شد! وقتی به خانه 
برگشتند باور نمی کرد ثریا برایش جشن گرفته 
است همه دوستانش هم آمدند آن روز تولدش بود 
یاد مادرش افتاد و نگاهی به ثریا کرد می دانست 
اشتباه کرده است در آغوش ثریا قول داد شاگرد 

ممتاز شود!

زن جوان که در شکنجه گاه شوهرش آرزوی 
ــاال یکی از عــامــالن قتل او  ــرد ح ــرگ مــی ک م

شناخته می شود.
او بعد از دستگیری در تجسس های قضایی و 
پلیسی  ادعا می کند دستور قتل شوهرش را به 
پسرخاله اش نداده و هیچ عالقه ای به پسرخاله 

رمال خود نداشته است.
اوایل بهمن امسال جسد سوخته یک مرد زیر 
یک خودروی واژگون شده در جاده شور قلعه 
ماهدشت به ماموران پلیس آگاهی کرج گزارش 
شد که گروهی از ماموران برای تحقیقات پلیسی 

وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست موفق به شناسایی 
قربانی جنایت شدند و در بررسی ها مشخص 
شد دو روز از ماجرای قتل مرد جوان که با تبر به 

قتل رسیده بود گذشته است.
تجسس های پلیسی آغاز شد و ماموران اطالع 
یافتند که این مرد از یکی از شهرهای شمالی به 
کرج آمده و عامل جنایت پس از قتل برای پنهان 
ماندن جنایت خود اقــدام به آتش زدن جسد 

کرده است.
اقدامات فنی و اطالعاتی برای دستگیری عامل 
جنایت به صورت ویژه آغاز شد که تیم جنایی 
پلیس آگاهی کرج با ردیابی های فنی و پلیسی به 
سرنخی از عامل جنایت که پسرخاله زن محمد 
بود رسیدند و در یک عملیات غافلگیرانه این 
جوان را که در خانه اش حضور داشت دستگیر 

کردند.
با  محمد  قتل  بــه  دستگیری  از  پــس  حمید 
تبر اعتراف کرد و گفت: از یک سال قبل که 
دخترخاله ام المیرا با من صحبت کرد از کتک 
کاری ها و اذیت های شوهر شیشه ای اش اطالع 
یافتم، المیرا تصمیم به جدایی داشت ولی می 
ترسید شوهرش او و فرزندانش را به قتل برساند.
ــزود: محمد همسرش را آزار می داد و  وی اف
فرزندانش را کتک می زد و هر روز بیشتر متوجه 
رفتارهای او می شدم بنابراین تصمیم گرفتم 
او را به قتل برسانم به همین دلیل وقتی محمد 
برای سالگرد درگذشت دخترخاله ام به کرج آمد 
با او قرار مالقات گذاشتم و در یک لحظه با تبر او 

را به قتل رساندم.
این مرد ادامــه داد: پس از دو ساعت به محل 
جنایت بازگشتم و جسد را آتش زدم و خودرو و 
گوشی تلفن همراه محمد را نیز پس از دو روز 
آتش زدم و در این ماجرا دخترخاله ام از تصمیم 
من به قتل بی اطالع بود و وقتی به او گفتم می 
خواهم شوهرش را به قتل برسانم خواست دست 
به این کار نزنم ولی من درگیر احساساتم شدم و 
ابتدا برای رسیدن به آرامش دخترخاله ام دست 
به قتل زدم و دوم به خاطر این که با دخترخاله ام 

ازدواج کنم این کار را کردم.
بازداشت زن خائن	 

کارآگاهان در گام بعدی به سراغ دخترخاله 
حمید رفتند و او را دوشنبه 28 بهمن دستگیر 
کردند در حالی که سرنخ هایی مبنی بر نقش او 
در این جنایت وجود دارد این زن اصرار دارد که 
از ماجرای قتل بی اطالع بوده و حاضر به مرگ 

شوهرش نبوده است.

گفت وگو با المیرا	 
34 ساله که تا کــالس پنجم ابتدایی  المیرا 
درس خوانده است ادعا می کند از نخستین 
روز زندگی اش یک روز خوش نداشته و از ترس 
کتک هــای شوهرش جرئت طــالق و جدایی 

نداشته است.
تحصیالت؟	 

کالس پنجم ابتدایی.
چند سالگی ازدواج کردی؟	 

16 ساله بودم که ازدواج کردم.
ــرت را 	  ــوه ــا ش  ازدواج ات سنتی بـــود ی

می شناختی؟
نه خانه خواهرم بــودم که یک نفر واسطه آمد 
و خانواده من و شوهرم را به هم معرفی کرد و 
محمد به خواستگاری ام آمد و با هم ازدواج 

کردیم.
شغل شوهرت چه بود؟	 

شوهرم 11 سال از من بزرگ تر بود و بیکار.
پس چرا ازدواج کردی؟	 

ــادرم فوت کرد و پــدرم پیر بود  بچه بــودم که م
زندگی سختی داشتیم به همین دلیل مجبور 

شدم ازدواج کنم.
روزهای نخست زندگی تان خوب بود یا از 	 

همان ابتدا سخت گذشت؟
وقتی به خانه شوهرم رفتم متوجه شدم که محمد 
یک زن دیگر دارد و یک سال صیغه همسرم بودم 
و زن اولش اجازه نمی داد من به عقد او در بیایم 
و در این مدت نیز فرزند اولم که یک پسر بود به 

دنیا آمد.
چرا طالق نگرفتی؟	 

پدرم بد اخالقی می کرد و برادرانم نیز کوچک 
بودند نمی توانستند کمکم کنند به همین دلیل 

مجبور به ادامه زندگی شدم.
چند فرزند داری؟	 

یک پسر و یک دختر، یک دختر را هم وقتی 
زایمان کردم فروختم.

فروختی؟!	 
پول نداشتیم، ابتدا تصمیم به سقط جنین گرفتم 
اما همه گفتند گناه دارد تا این که یک نفر گفت 
فرزندم را به سرپرستی قبول می کند که بعد 

از زایمان فرزندم را در اختیار آن ها گذاشتم و 
یک میلیون و 500 هزار تومان از آن ها گرفتم 
و مدتی هم برای خانه و فرزندانم غذا و پوشاک 

می آوردند.
همسر اول شوهرت جدا شد؟	 

بله،  بعد از هشت سال طالق گرفت و با یک مرد 
دیگر ازدواج کرد.

االن به چه جرمی دستگیر شدی؟	 
قتل همسرم.

تو کشتی؟	 
نه، پسرخاله ام قاتل است.

چطور کار به این جا کشید؟	 
شنیده بودم که پسرخاله ام رمال است و سال 
گذشته در مراسم ختم خواهرم از یکی از بستگان 
شماره تلفن همراهش را گرفتم تا با ورد نویسی 
بتواند کمکم کند، وقتی با او تماس گرفتم همه 
چیز را برایش تعریف کردم و گفتم که محمد مرا 
کتک می زند و بچه هایم را زندانی می کند. 
او  برای اذیت کردن من آن ها را کتک می زد، 
باور نمی کنید ولی گوشی تلفن همراهش را 
به من می داد و با تهدید و کتک کاری مجبورم 
می کرد به دخترانی  که با آن ها دوســت بود 
بگویم که خواهرش هستم که بتواند با آن ها در 

ارتباط باشد.
هر روز این مشکالت بود؟	 

یک روز خوش ندیدم.
چرا طالق نگرفتی؟	 

می خواستم جدا شوم اما او مرا با بچه ها تهدید 
می کرد، جادو می کرد که پسرم تصادف کند 
بمیرد که دیه اش را بگیرد و می گفت داغ پسرم 
را به دلم می گذارد. وقتی بچه هایم را کتک می 
زد می گفت این طور بیشتر لذت می برد که من 

هم ناراحت می شوم.
شوهرت اعتیاد داشت؟	 

بله، شیشه می کشید.
خانواده اش از این اتفاقات خبر داشتند؟	 

بله،  یکی از برادرانش از ماجرا مطلع بود و می 
گفت تحمل کنم.

تو دستور قتل دادی؟	 
نه من هرگز نمی خواستم شوهرم به قتل برسد.

حمید می گفت بعد از جدایی همسرت 	 
تصمیم به ازدواج با هم داشتید؟

بله، قرار بود ولی شوهرم همیشه فرزندانم را 
جلوی راهم می گذاشت و نمی گذاشت طالق 
بگیرم. شوهرم مثل یک جالد بود و از او می 

ترسیدم.
چرا از شهر شمالی به کرج آمدید؟	 

سالگرد  درگذشت خواهر خدابیامرزم بود که 
به کرج آمدیم.

می دانی حمید و شوهرت از قبل با هم در 	 
ارتباط بودند؟

نمی دانستم ولی بعد از این ماجراها شنیدم که 
شوهرم به خانه مجردی حمید می رفت و مواد 
مصرف می کرد و حتی با زنان غریبه نیز رفت و 

آمد داشت.
می دانستی حمید و محمد با هم 	 
قرار مالقات دارند؟	 

بله، فکر می کــردم حمید می خواهد بالیی 
سرش بیاورد که شوهرم دیگر جرئت نکند به من 

و فرزندانم آزار برساند.
کی متوجه قتل شدی؟	 

حمید پیام داد که کار تمام شد.
باور می کردی؟	 

ــردم. با شوهرم تماس گرفتم  نه، بــاور نمی ک
نــمــی داد و در آن لحظه خـــودم را   جـــواب 

بدبخت ترین آدم روی زمین دیدم.
می دانــی شوهرت چطور به قتل رسیده 	 

است؟
نه، حمید گفت به او ضربه زدم تا این که پس از 
دستگیری یک تبر به من نشان دادند و گفتند 

شوهرت با این به قتل رسیده است.
تصمیم داشتی با حمید ازدواج کنی؟	 

نه، می خواهم یک جای دنیا بروم که هیچ کس 
نباشد و با فرزندانم در آرامش زندگی کنم من 

یک روز خوش در زندگی ام ندیدم.
وقتی شنیدی شوهرت کشته شده است 	 

چه حسی داشتی؟
عذاب وجدان داشتم و وقتی پلیس به سراغم آمد 
سکوت کرده بودم. پلیس می دانست که حمید 

به قتل اعتراف کرده است.
ــرای حمید 	  به نظرت خــانــواده شوهرت ب

رضایت می دهند؟
نمی دانم، مادرشوهرم زنی دلسوز و مهربان 

است.
به حمید عالقه داری؟	 
نه

ولی حمید گفت که درگیر احساسات تو 	 
شده بود و تو هم او را دوست داشتی؟

بعضی وقت ها می گفتم ولی بعدش پشیمان 
می شدم، من از همسرم چه خیری دیدم که از 

حمید ببینم.
قبل از ازدواج به حمید عالقه داشتی؟	 

نه، من زیاد حمید را ندیده بودم و بچه بودم که 
ازدواج کردم.

بنا بر این گزارش، المیرا نیز که احتمال می رود 
در ماجرای قتل شوهرش نقش داشته باشد به 
دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار ماموران پلیس آگاهی کرج قرار دارد.

تحلیل کارشناس	 

کابوس تلخ ازدواج اجباری
دکتر قربانعلی ابراهیمی

جامعه شناس و استاد دانشگاه 
متاسفانه پدیده ای با عنوان ازدواج اجباری 
آسیب های بی شماری را به جامعه تحمیل 
می کند و شاهد هستیم دختران به این گونه 
ازدواج ها بیشتر رضایت می دهند زیرا آن ها 
در شرایط خانوادگی به سر می برند که چاره 
ای جز ازدواج اجباری ندارند و در اصل می 
خواهند از شرایط خانوادگی نامساعدی که 
دارند فرار کنند و تصور می کنند برای فرار 
از این موقعیت باید به اولین خواستگار خود 
جواب مثبت بدهند تا بتوانند از زندانی که 
خــانــواده آن ها را اسیر کــرده اســت رهایی 

یابند .
ــروه از دخــتــران یــا در خــانــواده های  ایــن گ
ــوام نزدیک و درجــه یک  بی سرپرست با اق
خود زندگی می کنند  یا جزو خانواده های 
بدسرپرست هستند که به دلیل فقر، اعتیاد 
والدین و مشکالت مالی و اقتصادی تن به 
ازدواج های اجباری می دهند تا به کابوس 
زندگی تلخ شان پایان دهند در حالی که نمی 
دانند قرار است از چاله به چاهی عمیق فرو 
روند و تا آخر زندگی مشکالت و مصائب تلخ 
تری را تحمل کنند و با ازدواج و فرزندآوری 
این چرخه ناقص خانواده معیوب را شکل می 

دهند و به جامعه تحمیل می کنند.
البته این قبیل  ازدواج های آسیب زا نیز فقط 
برای دختران نیست و پسران زیادی نیز به 
دلیل کمبود عاطفی ســراغ دخترانی می 
روند که عالوه بر رفع خألهای عاطفی شان 
به تشکیل خانواده با آن ها رضایت می دهند 
و آسیب های زیادی را با خود به درون جامعه 

می آورند.
آسیب های روحی و جسمانی در این ازدواج 
ها بیشتر دیده می شود و آمار طالق را نیز 

افزایش می دهد.
افــرادی که درصــدد سر گرفتن این ازدواج 
اجـــبـــاری هــســتــنــد، مــعــمــوال از خشونت 
فیزیکی مستقیم و فشارهای روحی و روانی 
نامحسوس استفاده می کنند. امروزه ازدواج 
اجباری نوعی بــرده داری و سوءاستفاده 
محسوب می شود که آزادی و استقالل افراد 

را نقض می کند.
یکی از عمده  ترین دالیل ازدواج اجباری، 
فقر و مشکالت مالی است. ناتوانی در تامین 
هزینه های زندگی، اعتیاد والدین، تعداد زیاد 
فرزندان و ... گاهی اوقات حتی به فروختن 
دختران نیز منتهی می شود و آن ها مجبور به 
ازدواج با افرادی می شوند که همسن پدران 

شان هستند .
افرادی که به اجبار وارد زندگی مشترک با 
فــردی می شوند که عالقه ای به او ندارند، 
اغلب به انواع اختالالت رفتاری و روانی  مبتال 
خواهند شد تمام این فشار ها و ناراحتی ها 
باعث می شود خودکشی و خودسوزی تنها 
راه نجات آن هــا از ایــن شرایط باشد. یکی 
از اصلی ترین دالیــل خودسوزی در برخی 

مناطق، ازدواج های اجباری است.

دسیسه مخوف برای فرار از خانه جهنمی

دختر جوان به حکم شالق پسری که وی را فریب  داده و با وعده ازدواج 
او را به تله شیطانی انداخته است اعتراض کرد.

 این دختر با چشمانی اشکبار به دادگــاه رفت  و خواستار مجازات 
سنگین جوان شیطان صفت شد.

سرنوشت شوم دختر دانشجو 	 
رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر 24 ساله ای به نام ارمغان آغاز 
شد .وی که به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده بود  از پسر 29 ساله 
ای  به نام نیما شکایت کرد و گفت :مدتی پیش برای انجام کاری به یکی 
از دفاتر پیشخوان دولت رفته بودم که در آن جا با پسر جوانی به نام نیما 
که متصدی دفتر پیشخوان بود آشنا شدم.او پس از انجام کارم به من 
ابراز عالقه کرد و پیشنهاد دوستی داد .پس از مدتی با او تماس گرفتم 

و رابطه دوستانه ما با هم شروع شد .
وی ادامه داد :یک سال از آشنایی ما گذشته بود که نیما پیشنهاد ازدواج 
را مطرح کرد و گفت به من عالقه مند شده است و قصد دارد همراه 

خانواده اش به خواستگاری ام بیاید .نیما به بهانه مالقات با خانواده 
اش مرا به خانه شان در شمال تهران دعوت کرد. .

ارمغان گفت:  من که فریب حرف های نیما را خورده بودم برای دیدن 
خانواده اش به خانه آن ها رفتم  اما نیما آن جا  تنها بود و من را آزار داد. 
من مقاومت کردم و  با او درگیر شدم  که او من را به شدت کتک زد. حتی 
موقع خروج از خانه  آن ها، همسایه ها که متوجه درگیری ما شده بودند 

مرا  با سر و وضع آشفته دیدند.
با اعالم این شکایت، پسر جوان ردیابی و بازداشت داد و در شعبه 11 

دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .
صدور حکم	 

 در ابتدای جلسه، ارمغان برای پسر جوان اشد مجازات خواست و گفت :
این پسر زندگی و آینده مرا نابود کرد. به همین دلیل برایش مجازات می 
خواهم  اما وقتی نیما روبه روی قضات ایستاد، گفت:  ارمغان وقتی  به 
دفترم آمده بود خودش به من ابراز عالقه کرد و خواست تا با هم رابطه 

دوستانه داشته باشیم .
 وی افزود: مدت یک سال با هم دوست بودیم و من با میل خودش با او 
رابطه برقرار کردم اما بعد از مدتی وقتی فهمیدم خانواده ام قصد دارند 
برایم به خواستگاری یکی از دختران فامیل بروند ،موضوع را به ارمغان 
گفتم و از او خواستم تا به رابطه دوستانه مان پایان دهد اما او علیه من 
شکایت کرد تا از من انتقام بگیرد. من هرگز به زور او را آزار نداده ام. 
من قبال قصد ازدواج با ارمغان  را داشتم اما وقتی فهمیدم خانواده ام 
مخالف این ازدواج هستند و دختر دیگری را برایم انتخاب کرده اند از 

ازدواج با ارمغان منصرف شدم.
 با پایان دفاعیات این متهم ،قضات وارد شور شدند و وی را از اتهام تجاوز 

به عنف تبرئه و به 99 ضربه شالق محکوم کردند.
اعتراض به حکم	 

وقتی ارمغان از حکم صادر شده مطلع شد به آن اعتراض کرد و با 
چشمانی اشکبار به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران رفت.

 وی به قضات گفت: وقتی از نیما شکایت کردم دانشجوی ترم  اول رشته 
هنر بودم. وقتی  خانواده ام از پرونده مطلع شدند دیگر اجازه ندادند به 
دانشگاه بروم.من حاال خانه نشین شده ام و آینده ام نابود شده است. 
99 ضربه شالق حکم کمی برای نیما بوده است.او با حرف هایش مرا 
فریب داد و به تله شیطانی اش انداخت اما در دادگاه به دروغ گفت که 
من با میل خودم با او رابطه برقرار کرده بودم. با این اعتراض قرار شد 

پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی دوباره قرار گیرد.

مرد جوان که متهم است تاجر سنگ های قیمتی 
را کشته است، با حکم قضایی به قصاص محکوم 
شد.  28 دی 92 مردی به نام مسعود  که تاجر 
سنگ های قیمتی بود در خانه اش در خیابان 

محالتی تهران کشته شد.
ــده و  ــرد خفه ش ــن م شــواهــد نــشــان مــی داد ای

گاوصندوق خانه وی نیز به سرقت رفته است. 
پلیس به بررسی ریــز مکالمات تلفنی قربانی  
پرداخت و رد یکی از دوستان وی به نام محمدرضا 
را یافت .   محمدرضا پس از دستگیری  به کشتن 
تاجر سنگ با همدستی دو نفر از دوستانش به نام 

های فرشاد و جمال اعتراف کرد.
دو متهم نیز بازداشت شدند و پس از محاکمه ، 
قضات محمدرضا را به قصاص، جمال را به دلیل 
معاونت در قتل به 15 سال زندان و فرشاد را به 

10 سال زندان محکوم کردند. 
اما حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تایید 
نشد و  سه  متهم بار دیگر  در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه، اولیای دم برای متهمان حکم 
قصاص خواستند. سپس محمد رضا به دفاع از 
خود پرداخت  و گفت:من از سال ها قبل مسعود 
را می شناختم و با او همکار بودم. آخرین بار من به 
همراه فرشاد و جمال مهمان خانه مسعود بودیم. 
من مقدار زیادی سنگ های قیمتی از مشهد به 
تهران آورده بودم تا آن ها را به مسعود بفروشم. ما 
بعد از صحبت کردن درباره معامله سنگ ها ،آب 
طالبی خوردیم که یک باره بیهوش شدم. من 
نزدیکی صبح به هوش آمدم و متوجه شدم مسعود 
کشته شده است. آن جا بود که فهمیدم فرشاد و 
جمال بعد از خوراندن آب طالبی مسموم به ما 
مسعود را کشته و گاوصندوق او را سرقت کرده 
اند. وی افزود: من به سختی و با دهانم توانستم 
در خانه را باز کنم و بگریزم اما چون خودم هم 
آخرین مهمان خانه مسعود بودم ترسیدم ماجرا را 

به پلیس اطالع دهم. من مسعود را نکشتم و قبال 
تحت فشار در پلیس آگاهی به همدستی در قتل 

اعتراف کرده بودم.
سپس فرشاد در جایگاه ویــژه ایستاد و گفت: 
من از قبل مسعود را می شناختم و یک دستگاه 
خودروی بیوک از او خریده بودم. من و دوستانم 
بــرای خوشگذرانی به خانه او رفته بودیم که  
تصمیم به قتل گرفتم. من  به خواست محمدرضا 
داروی بیهوشی  را داخــل آب طالبی  مسعود  

ریختم و وقتی او بیهوش شد او را کشتم.
جمال نیز اتهامش را انکار کرد و گفت: من نقشی 
در قتل نداشتم و فرشاد و محمدرضا با هم نقشه 

قتل را کشیده بودند.
در پایان جلسه، قضات وارد شــور شدند و با 
توجه به مدرک های موجود در پرونده،  فرشاد 
را به قصاص و محمدرضا و جمال را به زندان 

محکوم کردند. 

مجازات مرگ برای قاتل ثروتمند تهرانیسرنوشت شوم دختر دانشجو در دام شیطانی



معما )۱(

دزد نگهبان

از یک بانک حین آتش سوزی سرقت شد. کارآگاه 
وقتی ماجرا را از نگهبان پرسید، نگهبان گفت 
می خواسته یک کیف پول را 
نجات دهد اما قبل از خروج 
ــا بــنــد کفشش  ــم شـــده ت خ
را ببندد که در باز شده و به 
سرش خــورده است و وقتی 
به هــوش آمــده دیــده پــول ها 
نیست. کارآگاه فوری نگهبان 
را دستگیر کرد، به نظر شما 
علت این دستگیری چیست؟

سرگرمی شنبه   3 اسفند ۱0۱398
27 جمادی الثانی ۱44۱.شماره 20324
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متوسط

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

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیهوش منطقی

  قانون: ارقام ۱ تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

با توجه به شکل های داده شده در باال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.

معمای تصویریعددیابخفن استریپ

ی:
ض

ی ریا
باز آیا می توانید 7  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 

با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

خفن استریپ: نمایان

تست هوش: گزینه )3( در هر بار، شكل 30 درجه در جهت عكس عقربه های 
ساعت می چرخد.

معمای وزنه های جادویی: به سه روش می توان از وزنه ها استفاده و کاال را وزن 
کرد. 9+5 و 9+3+2 و 2+5+7

معما )2(

معمای یخ های شناور: خرس قطبی در قطب شمال زندگی می کند و پنگوئن 
در قطب جنوب.

وزنه های جادویی

شش وزنه با وزن های 1، 2، 3، 5، 7، 9 کیلوگرم 
داریم که می خواهیم یک کاال را وزن کنیم. اگر وزن 
کاالیی که می خواهیم آن را وزن کنیم 14 کیلو 
باشد به چند طریق می توانیم با استفاده از وزنه 

های داده شده وزن آن را پیدا کنیم.

7)5            9)4              5)3              4)2               3)1

یخ های شناور

نمی بینیم!  امــا  می کنیم،  نگاه  وقت ها  خیلی  ما 
مشاهده کردن به معنای دیدن همه چیز های اطراف 
و سپس تفکر منتقدانه درباره چیزی است که دیده 
اید. مهارت های مشاهده در زندگی روزمره بسیار 
مهم هستند و می توانند توانایی تعامل با دیگران 
و واکنش مناسب به محیط را تقویت کنند. در این 
جا تصویری برایتان آماده کرده ایم که مهارت های 
ــداری شما را به چالش می کشند. یک اشتباه  دی
عمدی در تصویر زیر وجود دارد که باید آن  را پیدا 
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شش رقمی: 

  395728 – 394625
 891274 – 693275

سه رقمی: 

  293 – 246 – 256
  829 – 452 – 352
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چهار رقمی:
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12. کتابی آموزنده از زبان حیوانات

 عمودی :

1. اقیانوس کبیر- بخشی از کمربند- کیف ورزشی 2.فرمان 
ایست- آونــگ 3. تنگ چشمی– واحــد شمارش استوانه-
بوی رطوبت- روزگذشته 4.دباغ 5. سخن بیهوده ناقص- 
 از اعــداد یک رقمی 6. پیمانه بــزرگ– حیوان استرالیایی
7.مجموعه ای برای تولید انرژی–   پیروان حضرت موسی)ع( 
8. شبکه رایانه ای- بهشت شــداد 9. عنوانی احترام آمیز 
 10.کلمه پرسش عــرب–قــدم یــک پــا - خــالــص- کوچک

11. نام گل– راکب 
رخــش 12. سطل 
آبــکــشــی- مهاجم 
ایـــنـــتـــرنـــتـــی-  از 
ــای  ــره ــه ــالن ش ک

افغانستان
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معمای دزد نگهبان:  در 
بانک ها به دالیل ایمنی همه 
درهــا به بیرون باز می شوند 

نه داخل.

هــوش منطقی: گزینه )3( 
اعداد ستون وسطی میانگین 
اعداد چپ و راست خودشان 

در هر ردیف هستند.
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موسیقی درنگ

 نقاشی قهوه خانه ای
نمادی از هنر مردمی در ایران

و  زیباترین  از  یکی  قهوه خانه ای،  نقاشی  هنر 
در عین حال، مردمی ترین انواع هنر، در تاریخ 
ایـــران محسوب مــی شــود. ایــن نــوع از نقاشی 
ایرانی، از اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار، 
به وسیله میرزا مهدی شیرازی و سپس علیرضا 
ــادی از   قوللرآقاسی  شکل گرفت امــا تعداد زی
نقاشان ، حسین، فرزند علیرضا قوللرآقاسی  را 
بنیان گذار سبک نقاشی قهوه خانه ای می دانند. 
در  بیشتر  قهوه خانه ای،  نقاشی های  کــاربــرد 
قهوه خانه ها، ایــوان  حسینیه ها و تکیه هاست. 
ــارز ایــن سبک نقاشی، جلوه  از ویژگی های ب
مردانه آن است؛ یعنی به ندرت تصاویر  زنان  در 
این گونه نقاشی  دیــده می شود. همچنین، در 
نقاشی قهوه خانه ای، فاصله دوری و نزدیکی یا 
به اصطالح امروزی، ُبعد یا »پرسپکتیو«، نادیده 
گرفته شده است. در نقاشی خیالی یا عامیانه 
یا قهوه خانه ای ، هیچ گاه از  کشیدن صورت به  
حالت نـیم رخ، به عنوان اصل رایــج، اسـتفاده 
نمی شد. ویژگی مهم دیگر نقاشی قهوه خانه ای، 
رنگ و ترکیب آن است؛ در این سبک، هر رنگ 
بیان کننده ویژگی های موضوع  نقاشی  است؛ 
مثال رنگ سرخ در  نقاشی  قهوه خانه ای  مذهبی، 
نشانه شهادت و رنگ سبز نشانه رفتار حماسی 
و همچنین، بیانگر ویژگی های مــروت و فتوت 
در مرام پهلوانان و یالن محسوب می شود. در 
روزگاری که هنوز نمایش در ایران جایگاه ویژه ای 
نداشت و ابزار سرگرمی مردم، محدود به نقالی و 
شعرخوانی در قهوه خانه ها یا شب نشینی های 
خانوادگی می شد، این نوع از نقاشی خیلی سریع 
جای خود را باز کرد و مورد توجه مردم قرار گرفت. 
خطوط ساده در طراحی، سرعت کشیدن این 
نقاشی ها را باال می برد و در عین حال، آن را برای 

مخاطبانش باورپذیرتر می کرد.

وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه 
جشنواره موسیقی فجر اعالم کرد

یک ساعت و 20 دقیقه؛ میانگین 
مصرف موسیقی روزانه ایرانیان

آیین اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی 
فجر، پنج شنبه شب گذشته با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 
ــزارش مهر، بخشی از ایــن مراسم به معرفی  به گ
برگزیدگان بخش مسابقه ترانه اختصاص داشت 
که اسامی آن هــا از این قــرار اســت: بنیامین دیلم 
کتولی، امید صباغ نو و حسین غیاثی. پس از اجرای 
این بخش، کوارتت تار به سرپرستی علی اصغر 
عربشاهی، قطعاتی را در حوزه موسیقی اصیل ایرانی 
اجرا کردند. در بخش دیگری از مراسم، از هوشنگ 
ظریف نوازنده و آهنگ ساز پیشگام موسیقی ایرانی، 
نادر مشایخی آهنگ ساز موسیقی ایرانی، افلیا پرتو، 
مدرس و نوازنده پیانو و عاشیق حسن اسکندری، 
ــان در  ــج ــای پیش کــســوت موسیقی نــواحــی آذرب
حضور سید عباس صالحی وزیـــر ارشـــاد، سید 
محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، 
محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، 
حسن ناهید، داوود گنجه ای، محمد سریر و پری 
ملکی، قدردانی شد. در ادامه مراسم، سید عباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به میزان 
مصرف موسیقی در کشور اشاره کرد و گفت: »اکنون 
۹۲ درصد مردم ایران موسیقی گوش می کنند و 
میانگین مصرف روزانه مردم ایران، یک ساعت و ۱۲ 
دقیقه و در ۱۵ تا ۲۹ سالگی، دو ساعت است. یعنی 
روز به روز زندگی ما با موسیقی عجین تر می شود و این 
گونه نیست که استفاده از موسیقی مربوط به گونه ای 
خاص باشد. این بر اهمیت موسیقی می افزاید، چون 
دیگر مصرف حاشیه ای نیست و مصرفی در متن 

زندگی است«.

»بهنام بانی« در کنار »نقی معمولی«!

خواننده »قرص قمر«،در »پایتخت 6«هم 
خوانندگی می کند

ــانــی، خــوانــنــده پاپ  بهنام ب
حــدود دو سال پیش با قطعه 
»قرص قمر« در میان مخاطبان 
شناخته شد و چند هفته پیش 
قسمت دوم آن را با نام »قرص 
قمر ۲« منتشر کــرد و با پیام 

بازرگانِی وسط آن حاشیه ساز شد. حاال خبر رسیده 
است که این خواننده در سریال »پایتخت 6« هم 
خوانندگی می کند. روز گذشته سلمان خطی، بازیگر 
سریال پایتخت به مهر گفت: »شروع سریال در فصل 
ششم بسیار هیجان انگیز است و حتی در قسمت 
دوم جشنی برپا می شود که خواننده اش بهنام بانی 
است و فکر می کنم برای مردم تماشای این سریال 
در نوروز ۹۹ بسیار لذت بخش خواهد بود«. تصمیم 
بهنام بانی برای حضور در سریال پرمخاطب پایتخت، 
حاال حاالها نام او را بر سر زبان ها نگه خواهد داشت و 
به ادامه فعالیت موسیقایی اش کمک زیادی خواهد 
کرد. البته حداقل در یکی دو سال اخیر خواننده های 
دیگری هم بوده اند که در سریال های تلویزیونی 

حضور پیدا کرده اند. 

 گروه ادب و هنر - همیشه هم نباید از این و آن سلبریتی بنالیم که چرا فالن شعر جعلی را به نام یک شاعر بزرگ منتشر کرده اند یا چرا 
فالن غزل یا بیت را اشتباه خوانده اند. گاهی هم باید به خود ببالیم که تعدادی از چهره های شناخته شده هنری مان، ارادتی ویژه به 
ادبیات و فرهنگ دارند و هیچ وقت خود را بی نیاز از مطالعه نمی دانند. از جمله این چهره ها یکی مهران مدیری است که با حضور در 
آخرین برنامه فصل چهارم »کتاب باز«، به ما که همیشه کارهای طنزش را دیده بودیم، نشان داد چقدر با آن چه از او در ذهنمان است، 

تفاوت دارد و چقدر به ادبیات، موسیقی و نقاشی عشق می ورزد.

از خیام تا گارسیا لورکا	 
در ابتدای برنامه، مهران مدیری 
پراحساس  و  عاشقانه  شعری 
خواند که در نگاه اول مخاطب 
ــرد شـــعـــری از  ــی کـ گـــمـــان مـ
شاعران معاصر است. بخشی 
از شعر این بود: »نگاهت از آن 
شب ریشه های پیچک سبز را 
چنان حرارتی داد/ که هنوز 
از ساقه هایش شیره گل سرخ 
می چکد«. در حالی که شاعر این 
شعر خودش بود. او در ادامه از 
عالقه اش به شعر گفت و از چاپ 
کتاب اشعارش در یک ماه آینده 
خبر داد: »این کتاب یک سی دی 
ــودم می خوانم  هم دارد که خ
همراه با موسیقی. تا به حال این 
اشعار را در جایی نخوانده ام. 
شاعر اول من گارسیا لورکا و 
احمد شاملو اســت. حفظیات 
شعری ام زیاد است. تمام اشعار 
خیام، بخش عمده ای از اشعار 
سعدی و حافظ، اشعار لورکا، دو 
سوم اشعار شاملو و تمام اشعار 

نیما را حفظ هستم«. 

شوهر خاله شاهنامه خوان	 
ــن که  مــدیــری در پــاســخ بــه ای
چطور می تواند این قدر خوب 
ــت کــنــد، گفت:  ــ و روان روای
»یک شوهر خاله داشتم که با 
بیان نقالی برایم در کودکی 
شاهنامه می خواند. از طرفی 
احساس می کنم روایت کردن 
ــرده ام. او  را از مــادرم به ارث ب
با سن باالیی که دارد خیلی 
شعر حفظ است و داستان های 
ایرانی را دوست دارد و تمام آثار 
صــادق هدایت و بــزرگ علوی 
ــت«. مدیری در  را خوانده اس
بخش دیگری از صحبت هایش 
پیانیست بودن برادر بزرگش، 

محسن را در عالقه مند شدنش 
بــه موسیقی مــؤثــر دانــســت و 
گفت: »در خانه صدها صفحه 
موسیقی داشتیم و من از چهار 
پنج سالگی، عاشق موسیقی 
ــروز  ــا ام ــدم کــه ت کالسیک ش
ادامــه دارد. آهنگ ساز مورد 
عالقه ام باخ اســت. موسیقِی 
او موسیقی آدمــیــزاد نیست و 
ــام اســـت. شوخی  ــه ــار ال ــگ ان
نیست. او پنج هزار اثر دارد«. 
مدیری درباره نقاش های مورد 
عــالقــه اش هم گفت: »عاشق 
نقاشی  در  امپرسیونیست ها 
ــار دگا،  هستم؛ ونــگــوک، ادگ

سزان و...«. 

ــودن در یک 	  ــب ــا ن ــودن ی بـ
دقیقه و نیم!

مهران مدیری در ادامه از آغاز 
گفت:  نمایشی اش  فعالیت 
»یکی از اولین تئاترهایی که کار 
کردم، هملت بود. کل نمایش 
هستم«  حفظ  را  هملت  نامه 
مونولوگ های  از  یکی  بعد  و 
خیلی  را  آن  طــوالنــی  نسبتًا 
روان خــوانــد. ایــن کــارگــردان 
در پــایــان از نــویــســنــده هــا و 
کــتــاب هــای مـــورد عــالقــه اش 
گفت که هر کدام در یک مقطع 
زمانی بر او تأثیر گذاشته اند: 
من  زندگی  مسیر  کتاب  »دو 
ــوان  ــوض کـــرد؛ »مـــرگ ای را ع
ایلیچ« و »آناکارنینا« تولستوی. 
»خداحافظ گاری کوپر« رومن 
ــه سرهنگ  ــاری، »کــســی ب ــ گ
نامه نمی نویسد« و »صد سال 
ــان  ــت تــنــهــایــی« مـــارکـــز، داس
ــاه »ســنــگــر« امــیــل زوال و  ــوت ک
داستان »مار« از جان اشتاین 
تأثیر  ذهنم  بر  بسیار  هم  بک 

گذاشته اند«. 

میکائیل شهرستانی »ضحاک« را به رادیو برد
پخش سریال رادیویی »ضحاک« به کارگردانی 

چهره ها

کارگردان
میکائیل شهرستانی از اول اسفند در رادیو نمایش 
آغــاز شده اســت. به گــزارش تسنیم، این سریال 
رادیویی در شش قسمت تولید و داستان آن بر اساس شاهنامه 
فردوسی، توسط بابک صفی خانی به صورت نمایش رادیویی تنظیم 
شده است. فریدون اسماعیلی، حمید یزدانی، مهرداد عشقیان، 

محمد آقامحمدی و... از جمله بازیگران این نمایش هستند.

»رفیق« زندوکیلی آمد
قطعه جدید علی زندوکیلی با نام »رفیق« با 

چهره ها

خواننده
شــد.  منتشر  غــیــاثــی  حسین  از  تــرانــه ای 
آهنگ سازی ایــن اثــر را علیرضا افکاری و 
عهده  به  امینی  بامداد  و  همایونی  مسعود  را  آن  تنظیم 
داشته اند. گفتنی است حسین غیاثی، ترانه سرای این اثر، 
در بخش مسابقه ترانه سی و پنجمین جشنواره موسیقی 

فجر برگزیده شد.

رفاقت دیرینه »مدیری« با حافظ و هملت!
تسلط مجری » دورهمی« بر ادبیات ایران و جهان، شگفتی مخاطبان برنامه »کتاب باز« را برانگیخت

 گمانه  ها درباره وضعیت»خسرو آواز«
در پی توئیت همایون شجریان

ماجرا از غزل حافظ و تفأل به دیوان 
این رند شیرازی آغاز شد. پنجشنبه 

شجریان  همایون  گذشته،  شب 
در حساب توئیتر و صفحه اینستاگرام 

خود درباره دیواِن حافِظ مرحمتِی پدرش، استاد 
محمدرضا شجریان این طور نوشت: »مهربانان 
گرامی، سال ها پیش پدر دیوان حافظی به من هدیه 
دادند که صفحه نخست آن برایم چنین نوشتند: 
فقط حافظ تو را به بلندای سخن عشق می برد. 
امروز برای پدر عزیزتر از جانم تفألی به دیوان حضرت 
حافظ زدم و او این چنین فرمود. یکم اسفند ۹8«. 
مطلع غزل حافظ که همایون شجریان تصویر آن را 
هم منتشر کرده، این است: »ای هدهد صبا به سبا 
می فرستمت/ بنگر که از کجا به کجا می فرستمت«. 
همین آغاز برداشت ها و سوءتعبیرهایی مبنی بر از 
دنیا رفتن استاد شجریان در فضای مجازی شد؛ تا 
جایی که حتی بهمن بابازاده، خبرنگار و فعال حوزه 
موسیقی هم با جمالتی دلهره آور نوشت: »یک نفر 
این خبر لعنتی را تکذیب کند!« ساعتی بعد،باشگاه 
خبرنگاران جوان، به نقل از پزشک معالج استاد 
شجریان وضعیت وی را تحت کنترل توصیف و 
اعالم کرد که مشکل خاصی برای این استاد آواز 
وجود ندارد و او طبق روال  قبل و توصیه پزشکان، 
در بیمارستان بستری است و به صورت مجهز از 
او مراقبت می شود. این در حالی است که پایگاه 
خبری اقتصاد آنالین ساعت ۱۷:۳۵ دیروز مدعی 
شد که پزشکان از استاد شجریان قطع امید کرده اند 
و حداکثر تا صبح امروز دستگاه های متصل به وی 
قطع خواهد شد اما نیم ساعت بعد این خبر را در 

حساب کاربری توئیتر خود اصالح کرد.



ــواد نوائیان رودســـری – کــودتــای ســوم اسفند سال  ج
1299، یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایــران محسوب 
می شود؛ رویدادی که اواًل، روند سقوط قاجارها را تسریع و 
ثانیًا، زمینه را برای افزایش قدرت رضاخان میرپنج فراهم 
کرد. مجموعه اسناد و خاطرات دست اندرکاران این کودتا، 
تردیدی در نقش اساسی انگلیسی ها در طراحی و اجرای آن 
باقی نمی گذارد. دولتمردان انگلیس، به ویژه آن ها که در 
جریان قرارداد 1919 و تصویب نشدن آن، شکست سختی 
را متحمل شده بودند، دیگر نمی توانستند هزینه های ناشی 
از توقف و استعمارگری آشکار در ایران را تحمل کنند. تهدید 
کمونیست های شــوروی هم، بسیار جدی تر از آن بود که 
نادیده گرفته شود؛ به ویژه آن که استیالی بریتانیا بر نفت 
جنوب ایران، ارزش این منطقه را برای انگلیس دوچندان 
کرده بود. انگلیسی ها می خواستند با اجــرای کودتا، هم 
اداره دولت مرکزی را به دست اذناب خود بسپارند و هم، به 
تدریج، حضور ظاهری خود را در ایران کاهش دهند. برای 
انجام این کودتا، آیرون ساید از مشاوره برخی انگلوفیل های 
داخلی مانند عین الملک هویدا و علی دشتی و تعدادی از 
مأموران خفیه انگلیس مانند اردشیر ریپورتر استفاده کرد؛ 
ظاهرًا یکی از این افراد، رضاخان میرپنج را برای برعهده 

گرفتن فرماندهی نظامی کودتا، به آیرون ساید پیشنهاد 
کرد و او هم پذیرفت. اما ضلع مهم دیگر این 

کودتا، یعنی بــازوی سیاسی آن که ظاهرًا 
باید در کسوت نخست وزیر کودتا هم ظاهر 

می شد، کسی نبود جز سیدضیاءالدین 
طباطبایی یزدی.

یک پیشینه خانوادگی متفاوت     
تا   1299 از چهارم اسفند  سیدضیا، 

ــرداد 1300، به مــدت چهار  چهارم خ
ماه، عهده دار منصب نخست وزیری در 

ایران بود. کابینه او را که به واسطه کودتا 
و با حمایت آشکار انگلیسی ها سر کار 

آمد، »کابینه سیاه« نامیده اند. 
سیدضیا در سال 1268، 

متولد  ــراز  ــی ش در 
ــدرش،  ــد. پ ش

زمــره  در 

ــه دربـــار  ــه ب ــا ک ــا آن جـ ــود؛ ت واعــظــان شهیر آن دوران بـ
مظفرالدین شاه نیز راه یافت و مشهور است که نماز میت بر 
پیکر شاه بیمار قاجار را هم، او اقامه کرد. تولد در خانواده ای 
شناخته شده و البته مذهبی، آن هم در دوره قاجار، باعث 
شد که سیدضیا خیلی زود بتواند شانس خود را در دنیای 
سیاست بیازماید. او در همان زادگاهش، با کمک دایی 
خود و در 17 سالگی، دست به انتشار روزنامه زد و هنگامی 
که حال مشروطه زار شد و محمدعلی شاه مجلس را به توپ 
بست، به تهران گریخت و به ظاهر، گوشه عزلت گزید؛ اما 
در نهان به فعالیت های تروریستی و بمب گذاری رو آورد 
و مدتی را به سفارت اتریش پناهنده شد و در آن جا روزگار 
گذراند. سیدضیا بعد از فتح تهران، ردای مشروطه خواهی 
دوآتشه را بر تن کرد. او بر خالف پدر و خاندان پدری اش 
که بیشتر حامی مشروطه مشروعه بودند، خود را متمایل 
به مشروطیت غربی نشان داد؛ اما بعدها ثابت کرد که این 
مسیر را برای سکه های طالیی برگزیده است که بی محابا و 
به پاس چرخاندن قلمش در این مسیر، به پایش می ریختند.

پرسه در اروپا با پول مشکوک!     
سیدضیا، روزنامه »شرق« را پس از فتح تهران، با بودجه ای 
که ارامنه و زرتشتیان در اختیارش گذاشتند، تأسیس 
کرد و از وجود افرادی مانند علی اکبر داور که 
بعدها وزیر دادگستری رضاشاه شد، برای 
نگارش مقاالت آن بهره برد  ولی روزنامه 
او را پــس از اهــانــت بــه مجلس دوم، 
توقیف کردند و حتی سیدضیا به پنج 
سال زندان محکوم شد؛ اما اتحادیه 
مشکوکی موسوم به »اتحادیه دوستی 
ایــران و فرانسه«، پادرمیانی کرد و 
سیدضیا را از زندان نجات داد 
و او را با خرج خود به اروپا 
فرستاد تا یکی دو سالی 
ــوش بــگــذرانــد.  ــ خ
سیدضیا در همین 
دوران، با دعوت 
 ، لسلطنه ا ء عال
ــار  ــت ــخ ــرم وزی
ایـــــــران در 
لــنــدن، به 
نگلیس  ا

ــران، در مراسم تاج  رفت و با عنوان نماینده مطبوعات ای
گذاری جرج پنجم شرکت کرد. این حضور، پیوندی استوار 

میان سیدضیا و انگلیسی ها به وجود آورد.

حکایت سیدضیا و کیف انگلیسی     
او در سال 1292 هـ.ش به ایران بازگشت و این بار، با هزینه 
مستقیم سفارت انگلیس، روزنامه »رعد« را تأسیس کرد. این 
دوران، همزمان با انعقاد قرارداد 1915 میان روسیه تزاری و 
انگلیس بود؛ قراردادی در تکمیل قرارداد استعماری 1907 
که عماًل به اشغال ایران توسط این دو کشور، رسمیت می داد. 
اما سیدضیا در روزنامه خود به این اشغالگری ها مهر تأیید 
می زد و حتی تأسیس »پلیس جنوب« توسط انگلیسی ها را 
ستود. او در سال 1919 و در پی ارائه قــرارداد مستعمره 
شدن ایران توسط وثوق الدوله به مجلس، این قرارداد سراسر 
استعماری را برگی زرین در تاریخ ایران خواند و به وثوق الدوله 
دستمریزاد گفت! همراهی با وثوق الدوله، اعتماد بیشتر 
انگلیسی ها را در پی داشت. این اقدامات، نفرت عمومی 
به سیدضیا را برانگیخت و باعث بیزاری مردم از او شد. علی 
دشتی که خود از حامیان جدی سیاست انگلیس و وابسته به 
سفارت این کشور در تهران بود، بعدها در روزنامه اش »شفق 
سرخ«، درباره روزنامه »رعد« نوشت: »روزنامه رعد در والیات 
نه تنها مورد توجه افکار عمومی نبود، بلکه مردم آن را عبوس 

و نفرت آمیز تلقی می کردند.«

کمیته آهن و دولت مستأجل     
از  سوابقی،  چنین  با  یــزدی  طباطبایی  سیدضیاءالدین 
سوی انگلیسی ها، بــرای هدایت بخش سیاسی کودتای 
سوم اسفند در نظر گرفته شد. او را به ریاست کمیته ای 
موسوم به »کمیته آهن« منصوب کردند؛ جایی که به تعبیر 
یحیی دولــت آبــادی، سرکرده فرقه ازلی در ایــران، محلی 
بود برای اجرای سیاست های انگلیس در بخشی که باید 
به دست عوامل ایرانی اجرا می شد. سیدضیا پس از اجرای 
کودتا توسط نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان، فرمان 
نخست وزیری را از احمدشاه گرفت؛ اما دولتش مستأجل 
بود؛ چهار ماه بعد، تاریخ مصرف او تمام شد و انگلیسی ها 
ترجیح دادند قوام السلطنه را به جای او نخست وزیر کنند. 
سیدضیا با اسکورت مأموران سفارت انگلیس از ایران خارج 
شد و با پولی که دریافت کــرده بــود، به اروپــا رفت و مدتی 
در ژنو ساکن شد. او در این مدت دایم از انگلیسی ها پول 

می خواست و مدعی بود که وضع مالی خوبی ندارد.

گرگی در لباس میش     
چندی بعد، در سال 1310، او به عنوان نماینده ایران به 
کنفرانسی در فلسطین اعزام شد که ظاهرًا برای جلوگیری 
از مهاجرت صهیونیست ها به این سرزمین برگزار شده بود؛ 
اما به احتمال زیاد، سیدضیا این نقش را با واسطه انگلیسی ها 
با  او  و در راستای منافع صهیونیست ها برعهده گرفت. 
لطایف الحیل، رئیس کنگره شد و اطالعات محرمانه آن و 
همچنین شرح مذاکرات خود را تمامًا در اختیار انگلیس می 
گذاشت که در آن زمان قیمومت فلسطین را برعهده داشت. 
مبالغی که سیدضیا بابت این خدمت دریافت کرد، ظاهرًا 
برایش بسیار خوشایند بود؛ چون پس از چند دوره مسافرت 
به فلسطین، سرانجام در سال 1314 به آن جا رفت و تا سال 
1322 که به ایران بازگشت، در این سرزمین ماند. در این 
دوران او به داللی زمین رو آورد. به عنوان رئیس کنفرانس 
اسالمی، مسلمانان فلسطینی به او اعتماد داشتند و به 
راحتی اراضی خود را به وی می فروختند؛ پول این زمین ها 
مستقیمًا از صندوق آژانس یهود پرداخت می شد و سیدضیا 
پس از خرید زمین، آن را به صهیونیست ها واگذار می کرد 
و حق داللی خوبی می گرفت. مدتی بعد از آغاز این اقدام 
شوم، دست او رو شد و حجم معامالت زمین وی به شدت 

کاهش یافت.

آخرین قمار     
1322، پس از اشغال ایــران توسط  سیدضیا در ســال 
متفقین و با اشاره انگلیسی ها، دوباره به ایران بازگشت 
تا بخت خود را برای نخست وزیری بیازماید؛ حزب »اراده 
ملی« را تأسیس کرد و حتی توانست از شهر یزد به مجلس 
راه یابد؛ اما آزادی نسبی به وجود آمده پس از فرار رضاشاه، 
به فعالیت نمایندگان مردمی قدرت بیشتری داد و آن ها، 
با هدایت دکتر مصدق، اعتبارنامه نمایندگی سیدضیا را 
تأیید نکردند و او پشت درهای مجلس ماند. وی در سال 
1324، به جرم اختالس و سرقت کمک های مردمی برای 
زلزله زدگان گرگان، محکوم و از صحنه سیاست بیرون 
رانده شد. برای آخرین بار، انگلیس سعی کرد تا از سیدضیا 
در جریان ملی شدن صنعت نفت استفاده و او را نخست وزیر 
ایــران کند، اما این بار هم مقاومت مردم و مجلس، مانع 
از تحقق ایــن نقشه شــد. وی پس از کــودتــای 28 مــرداد 
1332، شغل های کم اهمیت، اما درآمدزایی را با دستور 
محمدرضاپهلوی برعهده گرفت و سرانجام در سال 1348، 

در تهران درگذشت.
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گزارش تاریخی

غارت اموال قبله عالم مرحوم شده!

ناصرالدین شاه، کمتر از 50 سال بر ایران حکومت 
کرد. دوران او را باید دوران تحوالت مثبت و منفی 
گسترده بدانیم. او آخرین شاه مقتدر دوران استبداد 
محسوب می شود که مردم باید حرفش را قانون 
می دانستند. با این حال، سال های پایانی سلطنت 
ناصرالدین شاه مشحون از حوادث پرشماری بود 
که خبر از بیداری مــردم و تردید جدی آن ها در 
نحوه حکومت سالطین قاجار بر ایــران مــی داد. 
تــرور ناصرالدین شاه در واقــع نمایی از اعتراض 
به استبدادگری او بــود. هر چند این تــرور، برای 
قاجارها مصیبتی به شما می آمد و در واقع َنَفس آن 
ها را به شماره انداخت، اما برای تعدادی از اطرافیان 
چاپلوس قبله عالم، سفره بــزرگ غارتگری پهن 
کرد. این غارتگری، البته از درون دربار آغاز شد! 
گزارشی که تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه، از 
حوادث چند روز بعد از ترور پدرش ارائه کرده است، 
وخامت اوضاع دربار را نشان می دهد. تاج السلطنه 
می نویسد: » روزها  و شب ها به سرعت می گذشت. 
این سرای با عظمت و شکوه که در تمام ساعات شبانه 
روز غرق در مسرت و شادمانی بود، در یک سکوت 
وحشتناک درد انگیزی محصور شده! جز صدای 
گریه و ناله، صدای دیگری نبود ... پس از چند روز 
دیگر، امین الملک، برادر صدر اعظم که در آن وقت 
خزانه دار بود، با صدراعظم اندرون آمده، به خزانه 
رفتند. مقدار گزافی، بلکه هر چه پول در خزانه بود، 
تمام را به بهانه این که مظفرالدین شاه مقروض است 
و باید به تبریز پول بفرستیم، خارج کرده. هیجده 
روز تمام، روزی سی چهل نفر سرایدار از صبح تا 
شام کیسه های پول را برده، تحویل خزانه بیرون 
می کردند و از خزانه بیرون هم تمام فشنگ شده، نقل 
و تحویل به خانه امین الملک شده. مقداری در همان 
جا مانده، باقی به اندرون صدراعظم تحویل می شد.« 
ظاهرًا این غارت گسترده اموال ناصرالدین شاه، 
تا ورود مظفرالدین شاه به پایتخت و بلکه تا چند ماه 

پس از استقرار وی بر حکومت، ادامه داشته است. 

سیدضیا؛ مشاور امالک صهیونیست ها در فلسطین!
عامل سیاسی کودتای سوم اسفند 1299 و زمینه ساز قدرت گرفتن رضا خان، چگونه سر از سرزمین های اشغالی درآورد؟
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در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسان

سابقه خبر

آلبوم سیاه!

با یک اشتباه بزرگ در دوران را جوانی، نه تنها 
اعتماد و اطمینان پدر و مــادرم که بزرگ ترین 
سرمایه زندگی ام بودرا از دست دادم بلکه آینده 
و سرنوشت خــودم را نیز با هوی و هوس های 
هیجانی که نام عشق بر آن گذاشته بودم تباه 

کردم و ...
دختر 20 ساله در حالی این جمالت را بر زبان 
می راند که اعتقاد داشت به خاطر این رسوایی 
و آبروریزی دیگر هیچ گاه فرصت ازدواج نمی 
یابد و هر بــار خواستگارانش با دیــدن تصاویر 
زننده ای که با پسری غریبه دارد از او متنفر می 
شوند. این دختر دانشجو که از شدت شرم نمی 
توانست به چشمان پدرش نگاه کند، درباره این 
ماجرای تلخ به کارشناس اجتماعی کالنتری 
سناباد مشهد گفت: سال گذشته زمانی که در 
ترم اول رشته نرم افزار  رایانه تحصیل می کردم 
یکی از همکالسی هایم به بهانه گرفتن جزوه 
درســی به من نزدیک شد. او مدعی بود من با 
دقت و با خط زیبا موضوعات درسی را یادداشت 
می کنم. به همین دلیل با ظاهری موقر و خیلی 
مودبانه از من خواست تا جزوه درسی ام را برای 
گرفتن کپی در اختیارش بگذارم. من هم که از 
تعریف و تمجیدهای او لذت می بردم جزوه ام 
را در اختیارش قرار دادم و بدین ترتیب روابط 
ما با یکدیگر در حالی آغاز شد که او شعر زیبا و 
عاشقانه ای را در برگه آخر جزوه ام نوشته بود. 
از آن روز به بعد نه تنها سعی می کردیم در محیط 
دانشگاه یکدیگر را مالقات کنیم بلکه روابط ما 
به فضاهای مجازی نیز کشیده شد و همواره با 
هم چت می کردیم. در این میان روزی »فرزین« 
خواهرش را برای دیدار من به دانشگاه آورد که 
همین موضوع اعتماد مرا به او افزایش داد چرا 
که با خودم می اندیشیدم اگر او قصد ازدواج 
با مرا نداشت مرا به خواهرش نشان نمی داد. 
خالصه روابط ما بیشتر می شد تا جایی که من 
به بهانه های مختلف مانند کالس های فوق 
العاده درسی، پدر و مادرم را فریب می دادم و 
به مالقات فرزین می رفتم. او نیز که مدعی بود 
به خاطر وقار و متانت من عاشقم شده است در 
مکان های خلوت مختلف از من و خودش عکس 
های سلفی تهیه می کرد. ارتباط پنهانی من و 
فرزین به جایی رسید که او روزی مرا به منزل 
خواهرش که در مسافرت بودند دعوت کرد. من 
هم به خاطر عالقه و اعتمادی که به او داشتم به 
بهانه یک امتحان کالسی از خانه خارج شدم و 
به نشانی منزل خواهر فرزین رفتم. آن جا هیچ 
کس نبود و کلید منزل در دست فرزین بود. چند 
ساعت کنار هم نشستیم و از آینده و رویاهایمان 
سخن گفتیم. من که دیگر او را نامزد خودم می 
دانستم خیلی راحت بودم و با گرفتن عکس در 
صحنه های زشت و زننده مخالفتی نمی کردم. 
خالصه حدود هفت ماه به همین ترتیب سپری 
شد و من تازه فهمیدم که فرزین قصد ازدواج با 
مرا ندارد و هدف او از این ارتباط پنهانی رسیدن 
به خواسته های هوس آلودش بوده است اگرچه 
مقصر اصلی خودم بودم چرا که من هم بر این 
گناهان هوس آلود دوران جوانی نام »عشق« 
گذاشته بودم و خودم را این گونه توجیه می کردم 
به طوری که هیچ وقت به آبروی خانواده و آینده 
خودم فکر نکردم. هیچ گاه به ذهنم خطور نمی 
کرد که او اگر قصد ازدواج با مرا نــدارد چرا به 
صورت آشکار به خواستگاری ام نمی آید و مرا 

پنهانی به خواهرش نشان می دهد و ...
باالخره وقتی احساس سرد او را دریافتم من نیز 
دیگر به مالقاتش نرفتم و این گونه روابط ما با 
یکدیگر قطع شد تا این که چند ماه بعد جوانی 
به نام »حمیدرضا« به خواستگاری ام آمد. او از 
شرایط مالی و تحصیلی مناسبی برخوردار بود و 
در خارج از کشور به تحصیالتش ادامه می داد. 
ظاهری جذاب و رفتاری بسیار مودبانه داشت. 
خانواده اش نیز کامال با این ازدواج موافق بودند 
و قرار شد بعد از برگزاری مراسم عقدکنان من 
هم به خارج کشور بروم و در کنار همسرم ادامه 

تحصیل بدهم. 
با این توافق شاد و خندان به دنبال فراهم کردن 
مقدمات جشن عقدکنان رفتیم و حتی کارت 
های دعوت به باغ تاالر را هم در بین بستگان 
و آشنایان توزیع کردیم ولــی دو شب قبل از 
آغاز مراسم خانواده داماد با اعالم انصراف از 
این ازدواج پاکتی را با پیک به محل کار پدرم 
فرستادند. وقتی پدرم آن پاکت را به خانه آورد 
دنیا روی سرم خراب شد. درون پاکت یک آلبوم 
کامل از عکس ها و تصاویری بود که من و فرزین 
را در کنار هم نشان می داد. فرزین با نوشتن 
ــرای خانواده  یک نامه آن آلبوم سیاه را نیز ب
خواستگارم فــرســتــاده بــود. مــن کــه بــا دیــدن 
آن ها شوکه شده بودم از شدت شرم فقط گریه 

می کردم اما ای کاش...
شایان ذکر است به دستور سرگرد جواد بیگی 
)رئــیــس کــالنــتــری ســنــابــاد مشهد( مــاجــرای 
تاسف بار این دختر دانشجو در دایره مددکاری 
اجتماعی مورد بررسی های کارشناسی قرار 

گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

نزاع مرگبار به خاطر پارک خودرو! 
سجادپور- درگیری بین خانواده های دو مغازه دار 
در مشهد، مرگ مردی میان سال را در حالی رقم 

زد که هنوز علت دقیق مرگ وی مشخص نیست.
به گزارش خراسان، ماجرای این مرگ مشکوک 
بعد ازظهر روز پنج شنبه گذشته در خیابان آیت ا... 
کاشانی مشهد زمانی رقم خورد که فرزند یکی از 
بنگاه داران محله، خودرواش را در کوچه باریک 
طوری پارک کرد که بخشی از پیاده رو نیز اشغال 
شد. در این اثنا، پسر جوان فست فود فروش نزد 
راننده رفت و از وی خواست تا خودرواش را در مکان 
دیگری پارک کند چرا که مدعی بود پیک های 
موتوری نمی توانند برای سفارش های فست فود 
در آن مکان تردد کنند. بنابراین گزارش درحالی 
که هنوز گفت وگو میان دو جوان به پایان نرسیده 
بود ناگهان، پدر جوان راننده از بنگاه خارج شد 
و به پسرش گفت: حق ندارد خــودرواش را تکان 
بدهد! در همین هنگام پدرجوان فست فود فروش 
نیز بیرون آمد و بدین ترتیب مشاجره سختی بین 
چهار نفر شروع شد. در این لحظه ناگهان هرکدام 
از آن ها به طرف مغازه هایشان رفتند و با دسته 
تی و جارو بیرون آمدند و به جان هم افتادند اما با 
تماس اهالی با فوریت های پلیس 110، نیروهای 
انتظامی در محل حضور یافتند و عامالن این نزاع 
را به کالنتری هدایت کردند. هنوز مدت زیادی از 
این ماجرا نگذشته بود که پسر دیگر بنگاه دار و برادر 
فست فود فروش این درگیری را ادامه دادند و با 
یکدیگر به مشاجره پرداختند. با وجود این دقایقی 
بعد رهگذران و کسبه محله آن ها را از هم جدا 
کردند و هرکدام به درون مغازه خودشان رفتند ولی 
چند دقیقه بعد پسر 40 ساله بنگاه دار در حالی که 
وضعیت جسمی مناسبی نداشت از بنگاه بیرون آمد 
و به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافت. این 
مرد که تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته بود دقایقی 
بعد به دلیل نامعلومی جان سپرد و بدین ترتیب با 
اعالم مرگ این مرد میان سال به قاضی ویژه قتل 
عمد، یک پرونده جنایی دیگر روی میز قاضی کاظم 
میرزایی گشوده شد. بنابراین گزارش، با حضور 
ــرای عمومی و انقالب  قاضی شعبه 211 دادس
مشهد در محل حادثه و مرکز درمانی، تحقیقات 
گسترده ای درباره این ماجرا آغاز شد و جسد مرد 
میان سال نیز بــرای تعیین علت دقیق مرگ به 

پزشکی قانونی انتقال یافت.

مرد اصفهانی طالهای زنش را سرقت کرد !
ــان اصفهان طالهای  ــاق مـــردی کــه در ده
همسرش را به سرقت برده بود، لب به اعتراف 

گشود.
به گزارش رکنا، سرهنگ اسماعیل پریشانی 
از دستگیری سارقی که طالهای همسرش را 
به سرقت برده بود، خبر داد.  فرمانده انتظامی 
شهرستان دهاقان  اظهارکرد: پیرو وقوع یک 
فقره سرقت طال وجواهرات از منزل خانمی 
،تحقیقات عوامل پلیس آگاهی در خصوص 

کشف سرقت آغاز شد.
وی افــزود: طی بررسی هــای انجام شــده و 

انجام یک سری کارهای تخصصی مشخص 
شد این سرقت توسط همسر شاکیه انجام 

شده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: ماموران، همسر 
شاکیه را دستگیر کردند که در مواجهه با 
مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان تاکید 
کرد: نیروی انتظامی با هر گونه بی نظمی و 
اخالل در نظم عمومی جامعه برخورد قاطع 
و قانونی می کند و اجازه جوالن به این گونه 

افراد نخواهد داد.

ازمیان خبرها

سجادپور- تازه داماد 20 ساله ای که به دنبال 
وقوع نزاع دسته جمعی، دستش به خون آلوده 
شده بود، در بازسازی صحنه جنایت، زوایای 
پنهان این ماجرای وحشتناک را در حضور 

قاضی ویژه قتل عمد فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، تازه دامادی 
که به اتهام قتل نوجوان 16 ساله افغانستانی 
به چنگ قانون افتاده بود به همراه دیگر عامالن 
یک نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمد، به 
انتهای خیابان حر 19 واقع در شهرک شهید 
باهنر مشهد هدایت شد  تا جزئیات این نزاع 
مرگبار را در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد 

تشریح کند. 
ــازی صحنه قتل کــه سرهنگ  ــازس ــاز ب در آغ
بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( نیز 
حضور داشــت، ابتدا کارآگاه وحید حمیدفر 
)افسر پرونده( به بیان خالصه ای از محتویات 
این پرونده جنایی پرداخت و گفت: به دنبال 
مرگ نوجوانی به نام »محمد- ح« که هدف 
ضربات چاقو در یک نــزاع دسته جمعی قرار 
گرفته بود، تالش کارآگاهان اداره جنایی با 
صدور دستورات ویژه قضایی از سوی قاضی 
احمدی نژاد، برای شناسایی عامالن این نزاع 
مرگبار ادامــه یافت و تعدادی از عوامل نزاع 
دستگیر شدند اما متهم ردیف اول که »سعید- 
ح« نــام دارد به همراه یکی دیگر از شرکت 
کنندگان در نزاع منجر به قتل متواری بود که 
آن ها نیز حدود 24 ساعت بعد با راهنمایی 
های مقام قضایی و همچنین تنگ شدن حلقه 

محاصره پلیس، خود را تسلیم قانون کردند.
ــان حــاکــی اســـت، در ادامــه  ــراس گـــزارش خ
بازسازی صحنه قتل، سعید تــازه دامــاد 20 
ساله با دستور قاضی علی اکبر احمدی نژاد، 
مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از تفهیم 
اتهام از سوی مقام قضایی و با معرفی کامل 
خود گفت: به تازگی با دختری از اهالی محل 
و به طور غیررسمی صیغه محرمیت خوانده 
بودیم و قرار بود روز شنبه )روز بعد از وقوع قتل( 
ــدام کنیم  بــرای ثبت محضری این ازدواج اق
اما زمانی که در یکی از مراکز مذهبی بودیم، 
باتری گوشی تلفن همراه برادر عروس گم شد و 

او به دو تن از بستگانش مظنون بود که احتماال 
آن ها باتری گوشی او را برداشته اند! تا این که 
صبح روز جمعه زمانی که من در منزل نامزدم 
بودم ناگهان در بیرون از حیاط سروصدا شد و 
افرادی محکم به در منزل پدرزنم می کوبیدند! 
در این هنگام مهدی برادرزنم نزد آن ها رفت! 

ولی این مشاجره طولی نکشید! 
من هم قصد داشتم به داخل کوچه بروم تا ببینم 
چه خبر است! اما مادرزنم مانع شد و مرا به درون 
اتاق کشید! من در واقع از اختالفات برادرزنم و 
دیگر بستگانش اطالعی نداشتم به همین دلیل 
هم موضوع را جدی نگرفتم تا این که برادر زنم 
به داخل منزل بازگشت و مشغول نوشیدن چای 
شدیم. بعد از آن بود که من تصمیم گرفتم برای 

فروش گوشی تلفن همراهم به جمعه بازار بروم 
چون مبلغی پول برای ثبت رسمی ازدواج و 
همچنین خرید لباس کم داشتم به همین دلیل 
با پسرعمویم تماس گرفتم و از او خواستم که با 

من به جمعه بازار بیاید. 
چند دقیقه بعد مهدی نیز با ما همراه شد و سه 
نفری به طرف جمعه بازار به راه افتادیم اما هنوز 
از حر 19 خارج نشده بودیم که دوباره با یکی از 
همان افرادی که صبح دِر خانه را می کوبیدند 
روبه رو شدیم! او هم وقتی ما را دید با برادرش 
تماس گرفت و در یک زمان کوتاه بــرادر او به 
همراه محمد )جوان افغانستانی( از راه رسیدند 
و درگیری بین ما شروع شد. آن ها تبر و چاقو و 
قمه داشتند که من هم چاقو را از کمرم بیرون 

کشیدم و دست برادرزنم نیز یک چاقوی کوچک 
بود. هنگام درگیری ناگهان ضربه ای به قفسه 
سینه محمد زدم و از محل گریختم اما مهدی 
برادرزنم  در محل ایستاد! بعد از این ماجرا هم 
وقتی دیدم هیچ راه فراری ندارم به توصیه مقام 

قضایی عمل کردم و تسلیم قانون شدم!
بنابر گزارش خراسان، »مهدی« متهم دیگر این 
پرونده جنایی در اعترافات خود گفت: روزی 
که باتری گوشی تلفن من گم شد من با دو متهم 
دیگر پرونده که احتمال می دادم آن ها باتری 
را برداشته باشند تماس گرفتم که مشاجره 
ای بین ما رخ داد و بعد از آن محسن و برادرش 
به در منزل ما آمدند و با قمه و چاقو به در حیاط 
کوبیدند ولی وقتی من بیرون رفتم با دخالت 
دیگران این مشاجره پایان یافت با وجود این باز 
هم همان روز دوباره با هم برخورد کردیم و این 
حادثه تلخ رخ داد که در این میان من در محل 
نزاع ایستادم و با اورژانس تماس گرفتم چرا که 
محمد و دو تن دیگر از طرف های مقابل مجروح 

شده بودند!
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعترافات 
صریح متهمان دیگر، قاضی احمدی نژاد دستور 
پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد و بدین 
ترتیب پنج متهم این پرونده جنایی با صدور 
قرار قانونی روانه زندان شدند تا دیگر مراحل 

دادرسی طی شود.

به گزارش خراسان، ساعت 6 بعدازظهر جمعه 18 بهمن گذشته  نزاع 
وحشتناکی میان چند جوان در بولوار حر مشهد رخ داد. به دنبال این 
نزاع خونین که ادعا می شد به دلیل گم شدن باتری یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه به وقوع پیوسته است، سه نفر با ضربات مهلک قمه وچاقو 
مجروح شدند، اما در این میان ضربه ای که بر پیکر نوجوان 16 ساله تبعه 
خارجی اصابت کرده بود، او را خون آلود نقش بر زمین کرد. در همین 
هنگام یکی از شرکت کنندگان در این نزاع دسته جمعی در خیابان 
حر 19 )محل نزاع( با اورژانس تماس گرفت. دقایقی بعد پیکر نیمه 
جان »محمد- ح« به بیمارستان امام زمان )عج( انتقال یافت. اما تالش 
کادر درمانی برای نجات وی بی فایده بود و این نوجوان 16 ساله بر اثر 
عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد. گزارش ها حاکی است، در پی 

وقوع این حادثه هولناک، گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی با دستورات قاضی ویژه قتل عمد، وارد عمل 

شدند و با راهنمایی های مقام قضایی به تحقیق میدانی پرداختند.
بررسی های مقدماتی نشان می داد که جوان 20 ساله ای به نام 
سعید قصد ازدواج با دختر 18 ساله ای را داشت به همین دلیل 
مراسم جاری شدن صیغه عقد برگزار شد، اما در این میان ادعای 
دزدیده شدن باتری گوشی تلفن همراه یکی از بستگان عروس، به 
مشاجره و نزاع کشید تا جایی که چند ساعت بعد از مراسم خطبه 
خوانی )عقد غیررسمی( درگیری چند جوان در خیابان حر 19 به 
چاقوکشی انجامید. در این درگیری وحشتناک، نوجوان 16 ساله 

به قتل رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

اعترافات تازه داماد در صحنه جنایت
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شاخص

تاثیر گرانی خوراکی ها بر رشد 
تورم ماهانه بهمن 

در بهمن ماه، بر خالف دی ماه، خوراکی ها با 
رشد قیمت ماهانه )نسبت به ماه قبل( مواجه 
شدند. این موضوع با توجه به وزن باالی )26 
درصدی( خوراکی ها در سبد هزینه مردم منجر 
به این شد که به رغم آهسته تر شدن رشد ماهانه 
قیمت غیر خوراکی ها، نرخ تورم ماهانه افزایش 

یابد و از 0.8 به 1.1 درصد برسد. 

گزارش

بازار خبر

 »کارآفرین« با تراز مالی مناسب
 و سود مثبت 

بانک کارآفرین بانکی خصوصی است که مالکیت 
آن بیشتر در اختیار برخی شرکت های خصوصی 
و اشخاص اســت و برخی نهادها از جمله تامین 
اجتماعی هم به صورت غیرمستقیم 10 درصد سهام 
این بانک را در اختیار دارند. براساس آخرین صورت 
های مالی منتشر شده این بانک که مربوط به پایان 
آذر 98 است، مانده سپرده های سرمایه گذاری 
این بانک در مجموع 15 هزار و 300 میلیارد تومان 
است. درآمد این بانک در یک سال منتهی به انتهای 
پاییز 98، در مجموع، هزار و 740 میلیارد تومان 
بوده است. مجموع سود سپرده پرداختی این بانک به 
سپرده گذاران در همین مدت، هزار و 400 میلیارد 
تومان بوده است که نشان می دهد این بانک بیش 
از درآمد خود سودی پرداخت نکرده است و از این 
لحاظ تراز مالی مناسبی دارد. این بانک در یک سال 
منتهی به پایان پاییز 98، در مجموع، 108 میلیارد 
تومان سود خالص کسب کرده است. سود انباشته 
بانک کارآفرین، 144 میلیارد تومان و سرمایه ثبتی 
آن، 850 میلیارد تومان است که در مجموع، تراز 
مالی مناسب و قابل قبولی را از این بانک خصوصی 

نشان می دهد.

مهلت پزشکان برای ثبت نام پایانه 
فروش مالیاتی تمام شد

ایبنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی کشور گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری 
این سازمان و سازمان نظام پزشکی، چهارشنبه 30 
بهمن آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه 
فروش بود. کلیه مشاغلی که امسال،  مشمول ثبت 
نام در سامانه پایانه فروش شده اند،  از ابتدای سال 
99 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش )پایانه 
پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی(  و صدور 
صــورت حساب فــروش )فاکتور(  مطابق مقررات 

هستند.

رکورد مشارکت در عرضه  های اولیه 
بورسی باز هم شکسته شد

تسنیم- در جریان عرضه اولیه سهام شرکت پدیده 
شیمی قرن که با نماد » قرن« انجام شد، بیش از یک 
میلیون و 498 هزار نفر شرکت کردند تا بدین ترتیب 
باز هم رکورد مشارکت در عرضه های اولیه بازار سهام 

شکسته شود.

 رشد 55 درصدی اعتبارات 
و سپرده های ارزی بانک ها

ایرنا- حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی 
کشور از خــارج و همچنین سپرده های ارزی آن 
ها روندی افزایشی داشته است؛ به طوری که این 
شاخص در آذر 98 نسبت به دو سال قبل حدود 

55/2 درصد رشد را نشان می دهد.

 توزیع برنج هندی و پاکستانی
 با نرخ های 8000 و 8900 تومان

مهر- مــعــاون وزیــر صنعت، قیمت مصوب هر 
کیلوگرم برنج پاکستانی را 8900 تومان و برنج 
هندی را 8 هزار تومان اعالم کرد و گفت: هیچ کس 
حق گران فروشی به بهانه دریافت مابه التفاوت 
از واردکنندگان را نــدارد. عباس تابش از توزیع 
گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله 
میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای 

هم خبر داد. 

در حالی که هیئت وزیران به تازگی مصوبه ای 
را درباره ترخیص کاالهای گروه 4 انبار شده 
در گمرک ابالغ کرده است، مسئوالن گمرک 
توضیحاتی درباره انواع اجناس مشمول این 

مصوبه ارائه کردند.
گفتنی است واردات کاالی گروه 4 در سال 
گذشته و در پی سیاست های جدید مدیریت 
ــن میان برخی  ــد. در ای بـــازار ارز ممنوع ش
کاالهای این گــروه که پیشتر ثبت سفارش 
شده بود، به دالیلی در گمرک ماند و انبار شد. 
وجــود اقــالم خاصی مثل ژل هــای تزریقی، 
پیانو و غــذای حیوانات و اجــازه دولــت برای 
واردات این اقالم، حاشیه هایی ایجاد کرده 
بود. هیئت وزیران 16 بهمن موضوع تعیین 
تکلیف کاالهای گروه 4 دارای ثبت سفارش 
رسوب شده در بنادر و گمرکات را تصویب و 

29 بهمن ابالغ کرد.

به گزارش فارس، مهرداد ارونقی معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک ایــران در گزارشی در 
این خصوص سهم کاالهای مختلف را تشریح 
کرد و با اشاره به این که کلیه این اقالم قبل از 

ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده و به دالیل 
مختلف صاحبان کاال نتوانسته اند در مهلت 
های قانونی قبلی برای ترخیص این کاالها 
اقــدام کنند، تصریح کرد: نباید نام چند قلم 

کاالی انبار شده بزرگ نمایی و گمرک متهم 
به واردات کاالهای ممنوعه شود.

وی با اشاره به این که مجموع ارزش این کاالها 
بین 60 تا 70 میلیون یورو است افزود: 27 
هزار یورو از این کاالها اسباب بــازی، حدود 
ــدود 11  ــورو پیانو و ویولن و ح ــزار ی 206 ه
میلیون و 425 هزار یورو از این کاالها پوشاک 
بوده که همه آن ها مرجوع شده است. به گفته 
ارونقی، 5 میلیون و 800 هزارو 915 یورو نیز 
ژل تزریقی دارای ثبت سفارش وزارت صمت 
بــوده که حتی کد رهگیری بانک نیز دارنــد. 
وی توضیح داد که این ژل ها در گروه کاالیی 2 
قرار داشته و به این دلیل موردتایید قرار گرفته 
است اما بر اساس اعالم نظر جدید سازمان 
جهانی گمرک در گــروه 4 استنباط شــده و 
بدین لحاظ از ترخیص این کاال جلوگیری به 

عمل آمده است.

به دنبال تداوم نگرانی ها بابت شیوع کرونا و 
تحت فشار قرار گرفتن بازار بورس و افزایش 
تقاضا برای سرمایه گذاری های امن همچون 
طال، قیمت جهانی طال از 1600 دالر عبور 
کرد و به باالترین سطح خود در هفت سال 
اخیر رسید. در معامالت آخر هفته قیمت ها تا 

1650 دالر هم رسید.
گفتنی است نرخ طال پیش از این نیز، بر اثر 
افزایش ریسک های اقتصاد جهانی، جنگ 
ــروج انگلیس از  تــجــاری آمریکا بــا چین، خ
اتحادیه اروپا و ... روند صعودی گرفته بود. 
به گزارش ایبنا از سیکینگ آلفا، معامالت آتی 
هر اونس طال برای ماه آوریل در بازار بورس 
کاالی نیویورک نیز 1607/60 دالر انجام 
شد؛ رقمی که از آوریل 2013 باالترین سطح 

خرید و فروش این فلز گران بهاست.
کاهش فروش و سود برخی شرکت ها درپی 

تنش های اخیر نیز مزید بر علت شده است 
و بورس ها را ریزشی و طال را افزایشی کرده 
است. در این زمینه،   به دنبال هشدار شرکت 
اپل مبنی بر کاهش فروش این شرکت در سه 
ماه نخست سال در مقایسه با پیش بینی اولیه، 
بازار جهانی روند نزولی به خود گرفت. اپل 
اعالم کرده که ویروس کرونا باعث ُکند شدن یا 
توقف تحویل محصوالت مورد نیاز این شرکت 

از چین شده است.

نحوۀ ترخیص کاالهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش شفاف سازی شد 

آزادسازی ژل های تزریقی، غذای حیوانات و پیانوهای محبوس در گمرک 

تورم همچنان در سراشیبی 
خودرو  رکورددار  رشد قیمت شد 

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت ها در 
بهمن ماه منتشر شد که نشان می دهد به رغم 
سرعت گرفتن رشد ماهانه قیمت ها در بهمن 
نسبت به دی ماه، نرخ تورم در دو قرائت نقطه 

به نقطه و تورم ساالنه همچنان کاهشی است.
ــاس، شاخص  ــزارش خراسان بر این اس به گ
قیمت ها در بهمن ماه 1.1 درصد افزایش یافته 
است. این موضوع سبب شده نرخ تورم نقطه به 
نقطه در این ماه )بهمن 98 نسبت به بهمن 97(  
25 درصد ثبت شود. این رقم از نرخ تورم نقطه 
به نقطه دی ماه، 1.3 واحد درصد کمتر است. 
از سوی دیگر، متوسط رشد قیمت ها در 12 ماه 
منتهی به بهمن 98 نسبت به 12 ماه منتهی 
به بهمن 97، به 37 درصد رسید که این رقم 
نیز نسبت به رقم مشابه برای دی ماه امسال، 
1.6 واحد درصد کمتر است. گزارش مذکور، 
کمترین رشد ماهانه قیمت در بین خوراکی را 
مربوط به گوشت قرمز و ماکیان با منفی 1.1 
درصد اعالم کرده است. کمترین رشد ماهانه 
قیمت در کاالهای غیر خوراکی نیز مربوط 
به  گروه آب، برق و سوخت با منفی 9.2 درصد 
بوده است. مرکز آمار در این باره تصریح کرده 
که متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی 
خانوارها نسبت به دی ماه کاهش یافته است. از 
سوی دیگر بیشترین رشد ماهانه قیمت در گروه 
خوراکی ها در گروه سبزیجات )پیاز، بادمجان 

و فلفل دلمه( با 4 درصد، رخ داده است. در بین 
کاالهای غیر خوراکی نیز گــروه حمل و نقل 
)انواع خودروی سواری( با 4.3 درصد بیشترین 

رشد ماهانه قیمت را دارد.

نرخ تورم بهمن ماه و محاسبات حداقل 	 
دستمزد 99

در سال های اخیر، بهمن، ماهی بوده که نرخ 
تورم آن مبنای رشد حداقل دستمزد کارگران 
برای سال آینده قرار گرفته است و نرخ تورم باالی 
امسال و به ویژه بهمن ماه، این ذهنیت را به وجود 
می آورد که احتمااًل رشد حداقل دستمزدها در 
حدود تورم بهمن یعنی 37 درصد باشد. با این 
حال، به نظر می رسد شرایط امسال، مقداری 
با سال های قبل متفاوت باشد. بدین صورت 
که با کنترل بحران ارز، احتمال افت نرخ تورم 
در ماه های آینده نسبت به امسال وجود دارد. با 
این اوصاف وزیر کار به تازگی در خصوص رشد 
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، توجه 
به نرخ تورم انتظاری را در کنار نرخ تورم امسال 
و هزینه معیشت مطرح کرده است. رئیس کل 
بانک مرکزی نیز به تازگی اعالم کرده است که 
پیش بینی می شود نرخ تورم سال آینده کمتر 
از 20 درصد باشد. البته این موضوع، غیر از 
محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران است که 

گفته می شود با وضع مطلوب فاصله دارد. 

بر اثر نگرانی ها از افت اقتصاد جهانی و تداوم شیوع کرونا 

طالی جهانی  رکورد 7 ساله  را شکست 

بررسی نظام بانکی

»3«
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــران- این روزنامه از برداشتن تبعیض در  • ای
حقوق کارمندان از روز پنج شنبه خــبــرداد و 
نوشت: به موجب بخشنامه محمدباقر نوبخت، 
رئــیــس ســازمــان برنامه و بــودجــه آن دسته از 
دستگاه های اجرایی که افزایش تا 50 درصد 
فــوق الــعــاده هــا و امــتــیــازات فصل دهــم قانون 
کارکنان  ــرای  ب را  کشوری  خدمات  مدیریت 
خود اعمال نکرده اند، اجازه یافته اند در سقف 
اعتبارات و تخصیص ابالغی از اسفند ماه 98 

برای اعمال این افزایش ها اقدام کنند.
دنیای اقتصاد-این روزنامه با چاپ عکس  •

ــود  با  وزیــر خــارجــه اتــریــش در صفحه اول خ
ــی«  زدایـ تنش  ــرای  بـ جــدیــد  »میانجی  تیتر 
نوشت:الکساندر شالنبرگ که روز یک شنبه به 
تهران می آید در گفت وگویی تصریح کرد ، اگر 
ایران و آمریکا حاضر نباشندبه پای میز مذاکره 

بیایند ما باید میز مذاکره را نزد آن ها ببریم«.
کیهان- این روزنامه در گزارشی با اشاره به دیدار  •

محمدجواد ظریف وزیر خارجه با سناتور آمریکایی 
»مورفی« نوشت: آقای ظریف! مذاکره با قاتالن 

سردار سلیمانی اهانت به ملت ایران است.

شفقنا گزارش داد :  یک منبع پزشکی در گفت  •
و گویی که با الغد پرس داشت، گفت: دستگاه های 
امنیتی و پزشکی در استان نجف با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا در ایــران تصمیم گرفته اند که هر 
ایرانی را که وارد فرودگاه نجف می شود، 14 روز 

تحت مراقبت پزشکی قرار دهند.
آفتاب نیوز نوشت: روزنامه نیویورک تایمز در  •

گزارشی نوشته که از سوی یوسف بن علوی، وزیر 
امور خارجه عمان نقل شده که دولت عمان با 
ایران و آمریکا در ارتباط بوده و مذاکره میان این 
دو کشور را محتمل می داند.نیویورک تایمز به 
نقل از بن علوی مدعی شد: امکان مذاکره میان 

ایران و آمریکا وجود دارد.

کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF روز 
گذشته ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. 
ــراردادن ایــران در لیست سیاه درحالی است  ق
که رویترز نوشته این تصمیم به نوعی امتیازی 
هم برای ایران قائل شده و در حقیقت »یک راه 
حل میانه« اســت.  تصمیم  FATF که با اعمال 
فشار رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان انجام 
شده، در حالی است که اکثر بانک های کشورهای 
غربی پیش از این، صرف نظر از همکاری های 
ایران با FATF از بیم تحریم های آمریکا از انجام 
تراکنش های مرتبط با ایران خودداری کرده اند. 
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  همزمان 
مرکزی نیز تاکید کرد: »چنین وقایعی، مشکلی 
برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد 
نخواهد کرد.« FTAF گفته که این تصمیم درپی 
اجرانشدن خواسته های آن از سوی ایران است. 
این درحالی است که از 41 خواسته FATF از 
ایران، 39 بند آن اجرا شده است. دراین باره »تام 
کیتینگ«، مدیر مرکز مطالعات جرایم و امنیت 
مالی در مؤسسه سلطنتی قوای متحد انگلیس 
به بی بی سی گفت: »حال که ایران خواسته های 
FATF را بـــرآورده نکرده، باید به لیست سیاه 
برگردد. مشکل FATF این است که خیلی از 
کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار 
نوین می بینند. چــون انگار یک مشت کشور 
ثروتمندند که برای بقیه تعیین تکلیف می کنند.«

ادعای رویترز: این یک راه حل میانه است	 
به گــزارش فــارس خبرگزاری رویترز نوشته، 
FATF به  رغم این تصمیم، در بخشی از بیانیه اش 
تالش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگه 
دارد.در این بخش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام 
مالی که رویترز به آن اشاره کرده آمده است: 
»کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات 
تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی 

FATF اجرا کنند.« خبرگزاری رویترز ساعاتی 
قبل تر به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی 
از وجود چنین بخشی در بیانیه  کارگروه اقدام 
مالی خبر داده و نوشته بود، FATF از کشورها 
خواهد خواست اقدامات تقابلی را با توجه به 
مسائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا 
کنند. بنابراین آن ها از این لحاظ که چه چیزی 
را اجرا کنند از حق انتخاب برخوردار خواهند 
بود. یکی از این دیپلمات ها به رویترز گفته بود: 
»این یک راه حل میانه است و آن ها می خواهند 
قضیه را طوری سرهم بندی کنند که درها را 
پیش روی ایرانی ها باز بگذارند.« FATF در 
بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده 
در صورتی که ایران معاهده های پالرمو و تأمین 
مالی تروریسم را به تصویب برساند، این نهاد در 
خصوص گام های بعد از  جمله تعلیق اقدامات 

تقابلی تصمیم گیری خواهد کرد.

واکنش موسوی به قرار گرفتن ایران در 	 
FATF فهرست سیاه

ــال سید عباس  درهــمــیــن ح
وزارت  سخنگوی  ــوی  ــوس م
خارجه کشورمان در واکنش به 
قرار گرفتن ایران در فهرست 
سیاه FATF  گفت: انگ پول شویی و انگ تامین 
مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به 
جمهوری اسالمی ایران نمی چسبد. وی افزود: 
ــران همه قوانین و  یک ســال و انــدی بــود که ای
مقررات مربوط به پــول شویی و تامین مالی 
تروریسم را اجــرا می کــرد. وی با بیان این که 
سازوکارهای بین المللی خاصیت های خوبی 
دارند و خاصیت های بدتری هم دارند، اظهار 
کرد: بردن ایران در لیست سیاه FATF به رغم 
همه تالش ها در داخل کشور و همه قوانین و 
مقرراتی که سعی کردیم مراعات کنیم، صورت 

گرفته است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این 
ــت کــه در  ــی اسـ ــای ــاری ه ــ هــم از ســیــاســی ک
ســـازوکـــارهـــای بــیــن المللی وجـــود دارد و 
کشورهایی مثل آمریکا و رژیم عربستان سعودی 
و حتی رژیم صهیونیستی با توجه نفوذهایی که 
در سازوکارها دارند، سعی می کنند با سیاسی 

گری جهت دهی کنند و این اتفاقات بیفتد.

همتی: این رفتار سیاسی و غیر فنی از 	 
تابستان ۹5 تا امروز ادامه داشته است

به گزارش تسنیم، عبدالناصر 
ــل بــانــک  هــمــتــی  رئـــیـــس کـ
مرکزی نیز در واکنش به قرار 
گرفتن ایــران در لیست سیاه 
FATF نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم 
اشغالگر قدس با مردم ایــران، خودرا درقالب 
مخالفت باتوصیه کارشناسان مجموعهFATF در 
خصوص گام هایی که ایران در زمینه عمل به 
تعهدات خود در  مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
و پول شویی انجام داده است نشان داد. وی 
افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 
95 تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت 
بهانه جویی هــای غیر فنی درجــریــان مجمع 
FATFتوسط نماینده آمریکا و کشورهای هم 

پیمانش وگاه نیز به صورت تالش برای ایجاد 
اخالل در گزارش های کارشناسی. درحالی که 
در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی 
مشخص بود که کشور ما گام های بلندی در این 

مسیر برداشته است.

چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی 	 
ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد

ــأکــیــد کـــرد:  ــک مـــرکـــزی ت ــان ــس کـــل ب ــی  رئ
ــه در  ــد ک ــن ــی دان ــوب م ــان خـ ــزم ــزی مــــردم  ع
ایـــن دوران ســخــت تــحــریــم هـــای ظالمانه 
وفشارحداکثری،نظام پولی و مالی کشورمان 
توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام 
 FATFپولی و مالی دنیا، خــارج از چــارچــوب
برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی 
ازسنگ اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده 
است.بانک مرکزی نیز، با همراهی دیگر بخش 
های اقتصادی، مسیرخود را در جهت برآورده 
وقفه  کشور،بدون  تجاری  نیازهای  ساختن 
انجام خواهدداد.همتی افزود: عملکرد بانک 
مرکزی در طول  یک سال گذشته  این اطمینان 
خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که 
چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی 

ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

 FATF بازگشت نیم بند ایران به لیست سیاه
تمسخر اقدام خزانه داری همتی: چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد 

آمریکا توسط آیت ا... جنتی 
نمی توانیم دیگر برای جشن های کریسمس 

به آمریکا برویم! 

جمعه شب گذشته و درحالی که ساعاتی تا شروع 
ــران باقی مانده  انتخابات مجلس یازدهم در ای
بود، خزانه داری آمریکا پنج عضو شورای نگهبان 
از جمله دبیر این شورا را تحریم کرد که با واکنش 
قاطع و  البته کنایه آمیز و طنزآلود  آیت ا...جنتی  رو 
به رو شد. به گزارش ایرنا،بر اساس بیانیه وزارت 
خزانه داری آمریکا، آیت ا... »احمد جنتی« و آیت ا... 
»محمد یزدی« از فقهای شورای نگهبان و »عباسعلی 
کدخدایی« ،»سیامک ره پیک« و »محمدحسن 
ــورای  صــادقــی مــقــدم« از اعــضــای حــقــوقــدان ش
نگهبان در فهرست تحریم واشنگتن قرار گرفته اند.
خزانه داری آمریکا در این بیانیه مدعی شده است 
که شورای نگهبان از برگزاری یک »انتخابات آزاد 
و منصفانه« جلوگیری می کند.به گزارش فارس، 
آیت ا... احمد جنتی در جمع خبرنگاران درباره 
تحریم خود و چهار عضو شــورای نگهبان توسط 
آمریکا پاسخی کنایه آمیز و طنزآلود داد وگفت: 
ما را تحریم کردند، حال من فکر می کنم که این 
همه پول را که در صندوق های آمریکایی داریم چه 
کنیم، بعد هم ما نمی توانیم دیگر برای جشن های 
کریسمس به آمریکا برویم! این واکنش آیت ا... 
جنتی با  خنده خبرنگاران مواجه شد. وی همچنین 
گفت:تصمیمات ترامپ خریت است و خریت ارثی 
نیست و یکی باید روی پیشانی ترامپ مهر خریت 
بزند تا همه او را بشناسند. بر اساس این گزارش، 
آیــت ا... یزدی در واکنش به تحریم شدن از سوی 
قاتل سردار سلیمانی، آن را افتخار خود دانست.
پس از آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان نیز گفت: نشان افتخار را گاهی اوقات از 
دست اشقی الشقیا باید گرفت.این اقدام آمریکا اما 
توسط وزارت خارجه کشورمان نیز بی پاسخ نماند.
به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در کمال ناامیدی 
و استیصال نهاد انتخابات در ایران را هدف قرار 
داده  و این نشان می دهد تا چه حد از مردم سالری 

و مشارکت مردمی در ایران هراس دارند.

دیدار هیئت قضایی دادستانی 
تهران با نیلوفر بیانی در زندان

مسائل  درخصوص  تهران  دادستانی   - میزان 
مطرح شده درباره نیلوفر بیانی از متهمان محیط 
زیستی اطالعیه ای صــادر  و تاکید کــرد: در پی 
ادعاهای مطرح شده این محکومان به جاسوسی، 
ــوی دادستانی تهران مامور  هیئت قضایی ازس
بررسی موضوع شدند که به رغم مراجعه این هیئت، 
به بیان هیچ گونه  بیانی حاضر  متاسفانه خانم 
توضیحی دراین باره نشد.در این بیانیه آمده است: 
درخور ذکر است به دلیل حساسیت های موجود 
در این پرونده و ادعا های مطرح شده در دو سال 
گذشته از ســوی اشخاص و گــروه هــای مختلف 
داخلی و خارجی، بازجویی های انجام شده از 
سوی ضابطین به صــورت تصویری ضبط شده و 
توسط نهاد های اطالعاتی امنیتی، حفاظتی و 
نظامی بازرسی های گسترده و کم سابقه ای از 
عملکرد ضابطین انجام شده اســت؛ لذا انتشار 
عمومی این ادعا ها پس از گذشت حدود دو سال 
از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بالفاصله 
پس از اعالم قطعیت حکم محکومین این پرونده و 
عملیات رسانه ای پرحجم از سوی رسانه های معاند 
خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی 
در تکرار این اتهام افکنی ها و این که خانم بیانی 
از هرگونه ادای توضیح و استدلل درایــن زمینه 
استنکاف می نماید، نشان از یک اقدام برنامه ریزی 
شده دارد، اما باتوجه به حساسیت دستگاه قضایی 
به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالخص حقوق 
قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از 
24 ساعت رسیدگی در خصوص ادعا های مطرح 

شده در دستور کار قرار گرفته است.

سفر وزیران خارجه  هلند و 
اتریش به ایران

ایسنا -امروز )شنبه( تهران میزبان وزیران خارجه 
اتریش و هلند است.الکساندر شالنبرگ، وزیر 
خارجه اتریش در این باره گفت،پس از دیــدار با 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
امروز )شنبه( برای انتقال »پیامی از جانب اروپا« 
به تهران سفر خواهد کرد.همچنین ِاستف بلوک 
وزیرخارجه هلند که به ایران سفر کرده روزگذشته 
درحاشیه سفرش به اصفهان گفت: در روزهای 
پیش رو دیدارهایی با رئیس جمهور و وزیر خارجه 
ایران خواهیم داشت تا در مقوله های مختلف و در 

راستای بهبود روابط بحث و تبادل نظر شود.



  بعضی وقت ها 
  از نقشی خوشم

  می آید ولی 
  وقتی برای

  قرارداد می روم
  کارگردان فکر
  می کند حاال که
  کم کار شده ام 
  پس با دستمزد
  30 سال قبل 

  هم حاضرم
 بازی کنم!

سرمایه گذارها 
می خواهند 
کاری بسازند 
که پول بیشتری 
به جیب بزنند. 
بنابراین کار 
هنری ما شبیه 
تجارت شده 
است و این 
وسط، هنر 
و هنرمند 
تقصیری ندارد

وقتی می بینم 
 هرکسی

 فقط به فکر 
منافع فردی 

 خودش است 
 و هدفش از
  کار هنری 

صرفا 
درآمدزایی 
است، دیگر 

 نمی خواهم
 کار کنم

 وقتی آدم هایی 
تشنه دیده 
شدن هستند و 
حاضرند با هر 
شرایطی کار 
کنند مدیران از 
همان ها استفاده 
می کنند و هیچ 
وقت به تجربه 
چندین ساله ما 
قدیمی ها توجه 
نمی کنند

سردی روزگار بعضی بازیگران نام آشنای دیروز را به کنج عزلت برده است، سراغی از 4 نفِر آن ها گرفتیم تا ببینیم این روزها چه می کنند؟

»طعم تلخ فراموش شدن«
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 کــرونا را ضربه فنی کنید
نکاتی برای پیشگیری از کرونا که باید در خیابان، 

محل کار، منزل  و وسایل حمل و نقل عمومی 
رعایت شود

سر پیری، برو سراغ بازی های 
رایانه ای!

بررسی های اخیر روان شناسان از تاثیرات مثبت 
برخی بازی های موبایلی و رایانه ای روی روان 

سالمندان خبر می دهند

 فرفره| شهر قصه »آرزوی
 آقای کاله«

2

3

4

وقتی »فرهاد جم« و »سعید پیردوست« بعد از 
مدت  ها با سریال »ستایش« به تلویزیون آمدند، 
وقتی »غالمحسین لطفی« از بی تفاوتی اهالی 
سینما به همکاران شان اشک ریخت، وقتی 
»صدیقه کیانفر«، مادر سینمای ایــران روی تخت بیمارستان 
با اشک و گریه از تنهایی اش صحبت کرد و این که کم کار شده 
است با خودمان گفتیم: آن ها مگر این همه مدت کجا بودند؟ 
با این که بخش زیادی از خاطرات سال های جوانی و نوجوانی 
ما با نقش ها و فیلم و سریال های این بازیگران قدیمی ساخته 
شده است پس چطور این قدر راحت آن ها را فراموش کردیم؟ 
چرا این چندسال حتی برای یک بار خبری از آن ها نگرفتیم؟ در 
پرونده امروز تصمیم گرفتیم بدون هیچ بهانه ای تلفن را برداریم 
و به سراغ چند بازیگر نام آشنا اما کم کار یا فراموش شده برویم؛ 
یعنی کسانی که چندسال پیش در نقش های خاطره انگیزی بازی 
کردند تا جایی که مردم تا مدت ها آن ها را به نام نقش شان در آن 
فیلم و سریال می شناختند اما به یک باره کم کار شدند و حاال 
تقریبا هیچ خبری ازشان نداریم. ما، در گفت وگو با این چهار 
چهره به یادماندنی از آن ها پرسیدیم این روزها کجا هستند؟ چه 

می کنند؟ شرایط حرفه ای، بعضی از بازیگران 
را به کــار دیگری کشانده اســت اما 

همچنان  ــا  ــاره ه ــت س بیشتر 
محکم ایستاده اند تا دوباره به 
روزهــای اوج برگردند. هردو 

گروه اما دل ُپری دارند و به گالیه 
همصنف هایشان  و  ــار  ــ روزگ از 

می پردازند.

پرونده

با حقوق بازنشستگی، زندگی ام را 
می گذرانم

غالمحسین لطفی
با چه نقشی خیلی معروف شد؟ اصالن در خانه به دوش

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ توفیق در بچه های نسبتا بد
  حاال کجاست؟

چندماه پیش بود که بهنوش بختیاری، پستی در صفحه اینستاگرامی اش منتشر 
کرد که حسابی خبرساز شد. او نوشته بود: »تلفنی با غالمحسین لطفی بازیگر 
و کارگردان صحبت می کردم. تنها در قزوین زندگی می کند و شش سال است 
که پیشنهاد کاری نداشته است. می دانم اوضاع میزانی ندارد و...« این خبر در 
شبکه های اجتماعی هم بازنشر شد تا این که آقای بازیگر چند هفته پیش به برنامه 
»چهل تیکه« آمد و اشک هایش از بی مهری اهالی سینما همه مان را ناراحت 
کرد. ما هم یکی دو روز بعد از »چهل تیکه« تلفنی با آقای بازیگر گپ زدیم و از 
اوضاع و احوال این روزهایش پرسیدیم. لطفی اول صحبت اش اشاره می کند 
به حادثه ای که 12 سال پیش در فیلم برداری »بایرام« برایش اتفاق افتاده است 
و می گوید: »چندروز قبل عمل جراحی سختی داشتم و حاال دوران نقاهت آن را 
می گذرانم.« کارگردان سریال »آینه« ادامه می دهد: »در کشور ما این جور باب 
شده که هرچه سن باالتر برود، کار کمتر می شود. بخشی از این کم کاری به دلیل 
خود هنرمند است؛ بعد از چندسال کار و تجربه، آدم 
سخت گیر می شود. به خصوص برای من که تا نقشی 
را دوست نداشته باشم آن را بازی نمی کنم. البته 
بعضی وقت ها از نقشی خوشم می آید ولی وقتی 
برای قــرارداد می روم کارگردان فکر می کند حاال 
که کم کار شده ام پس با دستمزد 30 سال قبل هم 
حاضرم بازی کنم!« وقتی از آقای بازیگر می پرسم 
باید منتظر خبرهای خوبی در آینده باشیم، او گریزی 
می زند به بی مهری ها و  با گالیه می گوید: »چندروز 
پیش یک سریال نوروزی پیشنهاد داشتم که اتفاقا 
برای همه چیز به توافق رسیده بودیم. من چون تازه 
جراحی کــرده ام همان اول پرسیدم نقش مدنظر 
چیست؟ دویدن دارد؟ بزن بزن دارد؟ چون احتماال 
باید با عصا سر صحنه بیایم. اول گفتند نقش ساکن 
است و مصدومیت شما ارتباطی به نقش ندارد اما حاال چندروز از تلفن آخرمان 
گذشته است و حتی تماسی نگرفتند که بگویند بازی من در آن فیلم منتفی است. 
ما از این جور آدم های بی معرفت که اتفاقا پرکار هستند، زیاد داریم. کسانی 
که اصال کارگردان یا هنرمند نیستند و با پارتی روی کار آمده اند.« از لطفی 
می پرسم در این سال های کم کاری، چطور مخارج زندگی را تامین کرده است؟ 
برمی گردد به سال ها قبل و می گوید: »خدا 
مرحوم مشایخی را رحمت کند. آن 
ســال هــای جــوانــی کــه تئاتر بــازی 
می کردم، یک روز آن مرحوم برای 
تماشای تئاتر به سالن آمد و 
بعد از این که کارمان تمام شد 
بــه پشت صحنه آمــد و گفت 
فردای آن روز به اداره تئاتر بروم. 
به آن جا مراجعه کردم و به استخدام 
ــدم. 30 سال همان جا  آن اداره درآم
ماندم و حــاال بازنشسته اداره 
حقوق   ــا  ب و  هستم  تئاتر 
بازنشستگی، زندگی ام 

را می چرخانم.«

با نقش های کوتاه، خودم را سرپا نگه 
داشته ام

سیروس کهوری نژاد
با چه نقشی معروف شد؟ یوسف در والیت عشق

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ کریم سوسکه در اخراجی ها و 
"میمی سابو" در یوسف پیامبر)ع(

  حاال کجاست؟
»برای گرفتن نقش باید در برخی مهمانی  ها شرکت کنید!« تقریبا دوسال 
پیش، گفت وگویی با این تیتر منتشر و حسابی خبرساز شد. سیروس 
کهوری نژاد که به دلیل چهره و لهجه اش بین مان شناخته شده است دو 
سال قبل از این  در  گفت وگوی دیگری از فعالیت اش در یک آتلیه عکاسی 
می گوید: »بازیگری هستم که عالقه ای ندارم به بازی در هر اثری رضایت 
دهم و برای همین است که سراغ آتلیه عکاسی ام آمده ام.« حاال اما چند سالی 
است که بازیگر جنوبی مان کم کار شده است و به جز بازی در چندنقش کوتاه 
مثل حضور چنددقیقه ای در فصل سوم ستایش، جای دیگری او را ندیدیم. 
کهوری نژاد به خبرنگار ما می گوید: »این روزها به جز تمرین تئاتر، کار دیگری 
نمی کنم. متاسفانه اوضاع اقتصادی کاری کرده که بخش های فرهنگی قادر 
نیستند آن جور که باید کار کنند. در همین شرایط، کارهای فرهنگی مان 

دست سرمایه گذارهایی افتاده است که آن ها هم 
ــای خودشان را دارنــد. طبیعتا آن ها  آمال و آرزوه
می خواهند کاری بسازند که پول بیشتری به جیب 
بزنند. بنابراین کار هنری ما شبیه تجارت شده است 
و این وسط، هنر و هنرمند تقصیری ندارد.« او ادامه 
می دهد: »من بیکار نیستم، هرچند ممکن است در 
تلویزیون و سینما کمتر دیده شوم اما تئاتر را پیگیری 
می کنم و مثل همه مردم، صورتم را با سیلی سرخ نگه 
می دارم.« از کهوری نژاد می پرسم به جز بازیگری، 
شغل دیگری هم دارد؟ می گوید: »یک هنرمند به جز 
کار هنری چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ برای 
هرکاری باید وارد مسائل سرمایه گذاری، چک و... 
شود که آداب خودش را دارد. یک هنرمند چون بین 
مردم شناخته شده است، نمی تواند در این مسائل 

موفق شود. من هم مثل خیلی از بازیگران گهگاهی مجبور می شوم برای 
گذران زندگی، کارهایی انتخاب کنم که به میل خودم نیست.« می پرسم به 
زودی در سینما و تلویزیون، او را خواهیم دید؟ انگار مردد است که بگوید آری یا 
خیر: »چند پیشنهاد هست اما خیلی از آن ها به سرانجام نمی رسد. مثال بارها 
پیش آمده است که پیشنهادی ارائه می شود و قبول کرده ام ولی یک دفعه 

تهیه کننده کالهبردار در آمده یا پولم را نداده است. 
بارها پیش آمده است که حتی فیلم نامه 

را هم خوانده ام اما باندبازی اتفاق 
می افتد و یک دفعه بازیگر تغییر 
می کند. حتی یک بازیگر ممکن 
اســت قـــراردادی ببندد امــا فیلم 
برداری چندماه دیرتر کلید بخورد. 

در این صورت هم بازیگر قرارداد 
بسته است و نمی تواند کار 

ــری قــبــول کند.  ــگ دی
ــار قـــرار نیست  ــگ ان

این کم کاری تمام 
شود.«

هنرمندان بی هنر برای مادیات به 
سینما آمده اند

جهانگیر الماسی
با چه فیلمی معروف شد؟ شبح کژدم

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ سرهنگ ارتشی در سریال 
در چشم باد

  حاال کجاست؟
 شاید کم کاری جهانگیر الماسی به 10 سال قبل برمی گردد. 
همان روزهایی که آقای بازیگر به عنوان کارگردان برای ساخت 
فیلم »رنج و سرمستی« مشغول بود، رئیس جمهور سابق به پشت 
صحنه فیلم او رفت که برایش حاشیه شد. بعد از آن بود که آقای 
بازیگر کم  کار شد. در حالی که خودش بارها و در مصاحبه های 
مختلفی اعالم کرده بود اصال از تصمیم رئیس جمهور سابق برای 
حضور در پشت صحنه فیلمش خبر نداشته است و هیچ حشر و 
نشری با اهل سیاست ندارد. الماسی که به تازگی نقش کوتاهی در 
فیلم »خروج« حاتمی کیا بازی کرده و با این فیلم در سی  و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته است؛ حاال در گفت وگو با زندگی 
سالم، کم کاری را هم به سخت گیری های خودش مرتبط می داند 
و هم به شرایط فرهنگی کشور. او می گوید: 
»گاهی نمی توانم به اتفاقات پیرامون خودم 
بی تفاوت باشم. وقتی می بینم هرکسی فقط 
به فکر منافع فردی خودش است و هدفش 
از کار هنری صرفا درآمدزایی است، دیگر 
ــاری هنرمندان  نمی خواهم کار کنم. روزگ
مشهوری داشتیم که هنرشان معرف نگاه و 
معرفت شان بود و امروز هنرمندان بی هنری 
داریم که فقط صرف مسائل مادی و شهرت 
به دنیای بازیگری و فیلم و سینما آمده اند. 
واقعًا تأسف باید خورد برای کسانی که در 
قاب تلویزیون ظاهر می شوند اما به یک  باره در 
فضای مجازی چهره ای از خودشان به نمایش 
درمی آورند که همه را شگفت زده می کند، 
شرایطی که فقط مال کشور ما نیست. من حاال 12 سال است رنج 
کم کاری را تحمل کرده ام اما از جایی دیگر نتوانستم صبر کنم تا 
شرایط بهتر شود. چون زندگی ساده ای دارم؛ در خانه اجاره ای 
زندگی و در کنار همین مردم با مترو و اتوبوس رفت وآمد می کنم.« 
الماسی در پاسخ به این که  این روزها چگونه مخارج زندگی خودش 
را تامین می کند و آیا به کار دیگری هم مشغول است یا نه؟ 
می گوید: »متاسفانه به جز بازیگری، 
کار دیگری نمی کنم. قبال مدتی 
کار پژوهشی انجام می دادم، در 
چند فیلم کوتاه بازی می کردم، 
از قبل جمع کــرده  وسایلی کــه 
بودم، می فروختم یا با استقراض از 
بستگان، زندگی ام را می چرخاندم 
اما یک جاهایی کم مــی آوردم. االن 
هم دغدغه صاحبخانه را دارم چون 
ــردن در تــهــران  ــ زنـــدگـــی ک
بسیار سخت شده 

است.« 

به تجربه چندین ساله قدیمی ها 
بی توجه اند

شهرام السمی
با چه کاری معروف شد؟ قلقلی در برنامه »بازی، شادی، تماشا«

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ قلقلی در سرزمین قلک ها
 حاال کجاست؟

»کسی نپرسید زنده ام یا مرده؟!« این تیتر گفت وگویی است که حدود 
دو سال پیش واکنش های زیادی به دنبال داشت. شهرام السمی اواخر 
آبان 96 در گفت وگو با یک خبرگزاری از بی توجهی ها نسبت به خودش 
گالیه می کند و در بخشی از صحبتش می گوید: »سی وچند سال است که 
هر چه مصاحبه می کنم به گوش کسی نمی رسد و نمی دانم این شرایط 
تا کی ادامه دارد؟... چندسال پیش خبر مرگ من پخش شد، اما هیچ 
ــرده؟!« به صــورت تلفنی با  مدیری تماس نگرفت تا بپرسد زنــده ام یا م
شهرام  السمی گپ وگفتی داشتیم. او که حاال در مشهد زندگی می کند، 
یاد چندسال پیش می افتد و می گوید: »با کم شدن کار در تهران، شرایط 
سخت زندگی من شروع شد. من هم مثل دیگران قسط داشتم، طلبکارها 
هم پشت سرهم ردیــف بودند و شرایط هــرروز سخت تر می شد. وقتی 
آدم هایی تشنه دیده شدن هستند و حاضرند با هر شرایطی کار کنند 

هیج  و  می کنند  استفاده  همان ها  از  مدیران 
وقت به تجربه چندین ساله ما قدیمی ها توجه 
نمی کنند. بنابراین دندان تلویزیون و زندگی در 
پایتخت را برای همیشه کندم و به مشهد آمدم. 
حاال دوسالی است در مشهد زندگی می کنم. در 
این دوسال تئاتر کار می کنم، تدریس می کنم و 
زندگی ام را می گذرانم. خدارا شکر، راضی ام.« 
از  بــه گالیه  ادامـــه صحبت هایش  السمی در 
ــردازد: »سال هاست  ــی پ برخی همکارانش م
که در تلویزیون، برنامه های گفت وگو محوری 
 ساخته می شوند که اتفاقا پر بیننده هم هستند. 
برنامه هایی مثل دورهمی و خندوانه می آیند 
ــان از مــن دعــوت  ــدام ش ــا هیچ ک و مــی رونــد ام
نمی کنند. در صورتی که در تمام این برنامه ها 

هنرمندانی که بعد از من آمده بودند به برنامه ها دعوت شدند و حرف زدند. 
به تازگی البته برنامه »چهل تیکه« از من دعوت کرد که به تهران بروم. این 

داســتــان البته مــال همان زمانی اســت که 
اینترنت ها قطع بود و من هم نتوانستم 

بلیت تهیه کنم. در حالی که چندوقت 
بعد متوجه شدم مدیر شبکه نسیم اصرار 
کرده است من حتما با آقای مجید قناد 

به برنامه بروم. این یعنی چی؟ یعنی 
بعد از این همه سال هنوز من 

رسمیت  به  تنهایی  به  را 
نمی شناسند. وقتی این 
ناراحت  شنیدم  را  خبر 
ــم  شــــدم. بـــه نــوعــی دل

شکست و به ایــن نتیجه 
رسیدم وقتی بلیت گیرم 

از  نشانه ای  انگار  نمی آید 
ــه حتی  ــت ک ــداس ــرف خ طـ
ــن بــرنــامــه هــم نـــروم و  بــه ای

همچنان ساکت باشم.«

مصطفی میرجانیان |روزنامه نگار

ِ



 ازآن جا کــه در اماکن عمومی امــکان انتقال 
ویروس بیشــتر اســت و فرهنــگ اســتفاده از 
وســایل موجود  از ادارات گرفته تــا  خوابگاه و  
... زمینه انتقال آسان تر این ویروس را فراهم 
می کند،  در ادامه به رعایت نکاتی در این باره 

اشاره می کنیم:
 قندان/ بهتر است از قندان به طور مشترک 

استفاده نکنید. 
 غــذا از دیگــران نگیریــم  /غــذا، خرمــا، 
بیســکویت و مــواردی از این دســت، بــا تماس 
دست افراد گوناگون در مراسم مختلف و اماکن 

عمومی ممکن است آلوده به ویروس شوند.

 خودکار، قلم، مــوس، کیبورد/ تمام این 
لــوازم در بانک هــا، ادارات و اماکــن عمومی 
ممکن است توسط فرد بیمار، آلوده به ویروس 

کرونا شود.
مترو، اتوبوس، تاکسی/ با توجه به وجود 
تعداد زیاد افراد در این فضاهــا و امکان آلوده 
بودن صندلی ها و دستگیره ها و نزدیک بودن 
افراد به هم و سرفه و هوای محدود داخل آن ها 
این مکان ها یکی از موارد مهم ابتال به ویروس 
هستند. پس با دستکش یا دستمال، دستگیره 

را لمس کنید و بالفاصله دست ها را بشویید. 
 هنگام سرفه یا عطسه/ دهان خود را با یک 

دستمال بپوشانید ، سپس دستمال را درون 
سطل زباله بیندازید.

 اگــر بیمــار هســتید/ درخانه بمانیــد واز 
تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید.

افرادی کــه دارای عالیم »پنومونی« و ســینه 
پهلو هســتند اگــر بیمــاری آن هــا بــه درمان 
جواب نداد، حتما به پزشک متخصص داخلی 

مراجعه کنند.
 تخته گوشــت و چاقو/ برای گوشــت خام 
جدا از تخته گوشــت و چاقوی مورد اســتفاده 

برای مواد غذایی پخته شده به کار ببرید.
  ســرماخوردگی /بــه افــرادی کــه عالیم 

سرماخوردگی دارند، نزدیک نشوید.
افراد عینکی /اگرعینک استفاده می کنند 
بهتر است، عینک را هم ضد عفونی کنند و بعد 

روی چشم ها قرار دهند.
  بهترین شــیوه/ بــرای افرادی کــه این 
روزها دربیــرون از منزل فعالیــت می کنند 
اســت که لباس و کفــش خــود را در ورودی 
منــزل در بیاورنــد و بــا ایــن لبــاس بــه اتاق 
نشیمن،  خواب و آشــپزخانه نروند و بچه ها 

را بغل نکنند .
 بهداشت منزل /بهترین کار این است که 
از ورود هرگونه محصولی بدون توجه به رعایت 

بهداشــت آن به منزل خودداری کنید و لوازم 
مورد نیــاز خــود را از فروشــندگانی که عالیم 

بیماری دارند، تهیه نکنید .
 پیروی ازسبک زندگی سالم/ از هر رفتار 
پرخطری که باعث ضعف سیستم ایمنی بدن و 
به خصوص سیستم تنفسی و ریه می شود مثل 

سیگار و ... خودداری کنید.
 اگر دســتکش به دســت نداریــد /حتما 
برای لمس دکمه های آسانســور، دســتگیره 
درها و همه موارد مشترک از آرنج، خودکار یا 
هر چیزی که باعث می شود دست شما تماس 

مستقیم نداشته باشد، استفاده کنید.  
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بهداشت
  ویروس کرونا، بین انسان وحیوان مشترک است  واز هر 100 نفری که به کروناویروس جدید مبتال 

می شوند و به مرحله بستری شدن می رسند، دو تا سه نفر فوت می کنند و بقیه از بیمارستان مرخص 

می شوند.عالیم این بیماری مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزاست، گلو درد، بدن درد، آبریزش بینی 

دچار مشــکل می شــویم و باید حتما از از عالیم آن اســت؛ به همیــن دلیل درتشــخیص زودهنگام، 

فرد مشکوک آزمایش گرفته شود.توصیه می شود بیماران از ماسک های عادی، یک بار مصرف استفاده کنند، به این 

معنی که بعد از برداشتن شان از روی صورت باید آن ها را دور انداخت و از ماسک جدیدی استفاده کرد. البته  استفاده 

از ماسک  به معنی پیشــگیری کامل از بیماری  نیست. در ادامه نکات مهمی برای پیشــگیری از ابتال به این ویروس را 

مرور می کنیم :

  سالمتآشپزی من

در دسترس ترین خوراکی ها
 برای تقویت سیستم ایمنی

آشپزی من آشپزی من

 یک تابه دســته دار یا قابلمه بزرگ  را روی شــعله متوسط گاز 
 بگذارید.  بعد کــره را به قابلمه اضافه و صبر کنید تا آب شــود.
  حواستان باشد که کره نسوزد و فقط حالت کف آلودی داشته 
باشــد. قارچ ها  را تمیز بشــویید و داخل آبکش مناسبی قرار 
دهید تا آب اضافه آن کشیده شود و بعد با دستمال حوله ای پاک 
کنید.  قارچ ها را بــه صورت ورقه ای خرد کنیــد. کرفس ها را 
تمیز بشویید و برگ هایش را جدا و ساقه اش را به قطعات درشت 
تقسیم کنید.  پیاز ها را نیز به صورت نگینی خرد و هویج ها را بعد 
از شستن از وسط نصف کنید.  سیر ها را پوست کنید.  وقتی 
کره داغ شد، قارچ ها و پیازهای خاللی شده را به آن اضافه کنید. 
 حدود 3-2 دقیقه زمان الزم است تا قارچ ها و پیاز ها نرم شود 
و حالت مات به خود بگیرد. این نکته را توجه کنید که شعله زیر 
تابه باید زیاد باشد تا قارچ ها بدون این که آب بیندازد سرخ شود.

 باقی مانده ســبزیجات و تکه های بوقلمون خام یا پخته شده 
را داخل قابلمه بریزیــد و به آن  آب بیفزایید تا روی ســبزیجات و 
بوقلمون را بپوشاند.  عصاره مرغ و نمک را به مواد اضافه کنید.
 برنج را قبل از مخلوط کردن چندبار بشــویید و آبش را خالی 
کنید. بعد از این که سبزیجات نیم پز شــد برنج شسته شده را 
اضافه کنید و منتظر بمانید تا برنج نرم شود و بپزد.  در قابلمه را 
ببندید و زیر شعله را زیاد کنید.  وقتی سوپ به جوش آمد زیر آن 
را کم کنید و در قابلمه را بردارید تا  آهسته پخته شود. بعد از 30 
دقیقه قارچ سرخ شــده را به آن اضافه کنید و هم بزنید. وقتی 
کمی آب سوپ کشیده شد و جا افتاد آن را بچشید. اگر نمک و 
فلفل آن کم بود به آن نمک و فلفل اضافه کنید و هم بزنید. اگر 
دوست دارید سوپ تان حالت خامه ای و سفید رنگ داشته باشد 

به آن خامه اضافه کنید.

مواد الزم برای ۳ نفر 
کره  - 30  گرم

 برنج - 150گرم
 خامه - 220 میلی لیتر

 نخود فرنگی - 150گرم
 قارچ– 65 گرم

 نمک و فلفل – به میزان الزم
  عصاره مرغ - یک لیتر

  جعفری – 3 قاشق غذاخوری
 هویج- یک عدد

  سیر- 2حبه
 بوقلمون – 450 گرم

 کرفس - 3ساقه

 سوپ برنج 
و بوقلمون

پیش غذا

  مرکبات
ویتامین C باعث افزایش گلبول های ســفید خون 
و این موضوع کلید مبارزه با عفونت محســوب می 
شــود.گریپ فروت،پرتقال،نارنگی،لیمو،لیمــو 
شــیرین و فلفل قرمــز جزو میــوه هــای دارای  این 

ویتامین است .
 بروکلی

کلــم بروکلــی سرشــار از 
ویتامین و مــواد معدنی 

است.این ماده غذایی 
با دارا بودن ویتامین 
و همچنیــن مقادیــر 
بــاالی فیبــر و آنتــی 

یکــی  اکســیدان، 
ازمفیدتریــن و مغــذی 

ترین ســبزیجاتی اســت 
که می توانید استفاده کنید.

 سیرخام
خواص تقویت کننده ایمنی ســیر به دلیل 

حجم باالی ترکیبات گوگرد دار است.
 زنجبیل

این ماده غذایی می تواند به کاهش التهاب کمک 

کند بنابرایــن برای بیماری هایــی مانند گلودرد و 
دیگر بیماری های التهابی، مفید است.

 اسفناج
اســفناج نه تنها منبع غنی ویتامین C به شــمار می 
آید؛ بلکه سرشــار از آنتی اکســیدان ها و بتاکاروتن 
اســت که در تقویت سیســتم ایمنی 
بدن برای مبارزه با عفونت ها 

مؤثر است. 
 بادام

بــا  مبــارزه  بــرای 
و  هــا  بیمــاری 
سیســتم  تقویــت 
ایمنــی بدن بعد از 
  C مصرف ویتامین
بایــد ویتامیــن E بــه 
مقدار مناســب مصرف 

شود.
 چای سبز

چــای ســبز همچنیــن منبــع خوبــی از 
اســید آمینه بــه نــام »ال-تیانین« اســت که این 
ماده باعث تقویت تکثیر ســلول های ایمنی بدن 

می شود.

استفاده از ماسک 
ماسک را روی صورت خود محکم کنید 
به طوری که از باال بینی را به طور کامل 
بپوشاند و از پایین نیز تا زیر چانه کشیده 

شده باشد.

لمس نکردن  چشم، دهان و بینی 
اگر عــادت داریــد با دســت مــدام صورت 
و چشــم خــود را لمس کنیــد بــه خودتان 
یادآوری کنید  که شما هم در معرض  کرونا 

قرار دارید و باید مراقب باشید.

سیگار، قلیان، چپق
 تمــام مــوارد باال ممکــن اســت به صورت 
اشتراکی و دســت به دســت در بین افراد 
جابه جا شــوند و زمینــه ای بــرای ابتال به 

بیماری است .

دست دادن و روبوسی کردن
از موارد فــوری انتقــال ویروس دســت دادن 
و روبوســی های متعدد طی روز با دوســتان و 

همکاران است.

 دفع بهداشتی  ترشحات 
 بــرای دفع بهداشــتی  ترشــحات دســتگاه 
تنفسی و آب دهان از دستمال کاغذی یک بار 
مصرف اســتفاده کنید و دســتمال کاغذی 

مصرفی را در سطل های زباله در دار بریزید.

تقویت کننده های سیستم ایمنی بدن انواع مختلفی دارد. بخشی از مواد غذایی هستند که 
قدرت بیشتری برای تقویت بدن دارند

خوراکی های ممنوعه 
برای زنان باردار

 

از همــان شــروع بــارداری اغلــب زنــان ســعی 
دارند تا مراقب اســتفاده کــردن از خوراکی ها و 
نوشــیدنی های غیر مجاز در این دوران باشــند. 
احتماال توصیه های متفاوتی هم از اطرافیان به 
آن ها می شود. البته در كنار مصرف غذاهای مفید 
باید مراقب باشند که از خوردن برخی خوارکی ها 
و نوشــیدنی های مضر، دســت کم در این دوران 
اجتناب كنند. شــما را با بعضی از خوردنی های 

ممنوعه در این دوران آشنا می کنیم.
خوردن برخی ماهی ها ممنوع!

جیــوه موجــود در انــواع ماهی هــا، رشــد مغــز 
جنین را مختــل می کند. برخــی از ماهی ها از 
جیــوه بیشــتری برخوردارند که بهتر اســت در 
فهرست ممنوعه ما قرار بگیرند . اغلب با شروع 
بــارداری برخــی از مــادران به کلــی از خوردن 
ماهی خــودداری می کنند. از آن جــا  که وجود 
ماهی در رژیم غذایــی مادر باردار الزم اســت، 
توصیه می شــود انــواع ماهی های پرورشــی و 
ماهی های کوچــک رودخانه ای مثــل قزل آال، 
سالمون و ماهی ســفید را در رژیم غذایی خود 
داشته باشــند. این ماهی ها منبع بسیار خوبی 
از اســیدهای چرب امگا3 و   برای مادر و جنین 

مفید است.
 چای و قهوه  را به اندازه مصرف کنید

بدون شك این نوشــیدنی ها  به حس آرامش در 
شما منجر می شــود اما به دلیل کافئین باال در 
آن، نباید  زیاد مصرف شود. اگر نمی توانید این 
نوشــیدنی ها را به طور کامل حــذف کنید بهتر 
اســت مصرف آن را تا حد زیادی کاهش بدهید 
به خصــوص در ســه ماه اول بــارداری. مصرف 
مداوم قهوه باعث تنگ تر شــدن عــروق خونی 
می شــود و در نتیجه جریان خون در بدن مادر 
و جنین کاهــش می یابــد. از طرفــی ترکیبات 
موجود در کافئین باعث جذب كم آهن می شود 

که برای رشد جنین بسیار مهم است.  
 با تخم مرغ خام یا نپخته خداحافظی کنید
تخم مرغ منبعی عالــی از پروتئین و موادمغذی 
خوبی مثل کولین است و باید آن را  بخورید. اما 
تخم مرغ هم در معرض آلودگی به سالمونال قرار 
دارد که برای زنان باردار نســبت بــه بقیه افراد 
خطرناک تر است. تخم مرغی را خریداری کنید 
که در یخچال نگهداری می شود و شکستگی یا 
ترک ندارد. تخم مرغ را به صــورت كامال آب پز 
شده بخورید. بســیاری از دســر های خانگی و 
سس های ساالد حاوی تخم مرغ خام هستند، 

از خوردن شان صرف نظر کنید.
 بی خیال نوشــیدنی های گاز دار و انرژی زا 

شوید 
با نوشــیدن مقــدار کمــی از این نوشــیدنی ها 
اتفــاق خطرناکــی رخ نمی دهد ولــی عادت به 
خوردن روزانــه این دســته از نوشــیدنی ها، به 
دلیــل کافئیــن موجــود در آن، احتمــال خطر 

زایمان زودرس را  به همراه دارد.
 دور سوسیس و کالباس را خط بکشید

این فراورده های گوشتی حاوی نیترات است، 
این ماده نگه دارنده که باعث پیشگیری از رشد 
باکتری ها می شود خطر ابتال به سرطان کولون 
را افزایش می دهد. وجود باکتری لیســتریا در 
ایــن فراورده های گوشــتی بزرگ تریــن تهدید 
برای خانم های باردار محســوب می شود چون 
آن ها به دلیــل تغییــرات هورمونی، بیشــتر در 

معرض آسیب این قبیل باکتری ها هستند.
 خوراکی ها و تنقالت خیابانی را خودتان 

تهیه کنید
اگر هــوس خوراکی های شــیرین، تــرش و تند 
خیابانی مثل ذرت مکزیکــی، لبو، باقال و انواع 
ترشک و لواشک کردید، دستور تهیه شان را به 
صورت آنالین پیدا و آن ها را در خانه تهیه کنید. 
این مواد غذایی خطر عفونت ها، مشکالت معده 

و مسمومیت غذایی را افزایش می دهند.
 غیرپاستوریزه ها را کنار بگذارید

مصرف لبنیات در بارداری نباید نادیده گرفته 
شــود. بهتــر اســت از مصــرف پنیرهایــی مثل 
پنیر فتــا، پنیر بــز و دیگر محصــوالت لبنی غیر 
پاستوریزه خودداری کنید. این محصوالت در 
صورت پاســتوریزه نبودن ممکن است آلوده به 
لیستریا باشند، )باکتری كه منجر به مسمومیت 
غذایی می شــود(. پنیرهای نرم مثــل پارمزان 
و چدار چون باکتری هایشــان به طــور طبیعی 
کشته نشده اســت برای زنان باردار با سیستم 
ایمنی ضعیف، مضر هستند مگر این كه از شیر 

پاستوریزه تولید شده باشند.

تغذیه

فاطمه قاسمی
مترجم

healthline، seemorgh :منبع

بانوان

 نکاتی برای پیشگیری از کرونا که باید در خیابان، محل کار، منزل  
و وسایل حمل و نقل عمومی رعایت شود

  کــروان 

را رضبه فین کنید
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* سالم. من زندگی سالم رو خوندم. واقعا لذت بردم. 
البته آشــنایی من از دکه روزنامه فروشــی شــروع نشد 
بلکه از کیسه پر از روزنامه خراسان که آخر سال از انبار 
اداره مون جمع می شد، شروع شــد و من مشتاق شما 

شدم. مطالب تون واقعا عالیه، ممنون و خداقوت.
* خراسان عزیز، در صفحه زندگی سالم مطالب جالبی 
درباره خیانت مردان نوشته بودید ولی بهتر بود درباره 
خیانت زن به شوهر هم مطلبی می نوشتید تا پرونده تان 

كامل تر شود.
*مطلب تعویض َمفصل شــما را خواندم و بســیار لذت 
بردم.  یک ماه و نیم اســت کــه درگیــر تعویض مفصل 
دوزانو هستم. مطلب شما دقیق و درست و کمک روحی 

زیادی برای من بود.
*دربــاره پرونده زندگی ســالم، اگر ســری بــه بعضی 
روستاهای کشــور خودمان هم می زدید، با زبان های 

عجیب و غریب بیشتری آشنا می شدید.
*چــرا در کاناپــه ایــن هفتــه، داســتان جذابــی چاپ 

نکردین؟ هفته های قبل بود ولی این هفته ندیدم.
*در مطلــب زبان هــای عجیب و غریب، ســوتی خیلی 
جالبی وجود داشــت ولــی اون دو نفری که بــا هم قهر 
کرده بودن، معرکه بودن دیگه. البته زبانی هم که فقط 

دو نفر بلد باشن، به هیچ دردی نمی خوره که!
*در زندگی ســالم درباره جانبازهایی بنویســید که با 
جان شــان از نظام دفاع کردند و االن گله هایی دارند. 

آیا کسی صدایشان را می شنود؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
شنبه 
    3 اسفند 1398   
شماره 1545 

روز گرفتن عکس آتلیه ای از خانواده

قرار و مدار

یک جست و جو بکن و ببینن برای گرفتن یک 
عکس متفاوت و باحال 
در حد آتلیه ها از خودتون 
و خانواده تــون، چــه 
ایده هایــی وجود داره. 
یکی شــون رو عملی 
و یــک عکــس 
خاطره انگیــز رو 

ثبت کنین... 

هرچند توجــه به مخاطرات ناشــی از ســیگار و 
مواد مخــدر بین جوانــان در حد زیــادی وجود 
دارد اما نســبت به انواع محلی دخانیات مانند 
قلیان، غفلــت بزرگی صورت گرفته اســت. در 
برخی مناطق اســتعمال قلیــان، ریشــه در آداب و فرهنگ مردم 
دارد زیرا در گذشته ها، قلیان معموال در دورهمی های خانوادگی 
وجود داشته و به نوعی به شکل ابزاری برای دورهم آمدن و گذران 
وقت آزاد خود را نشان داده است. با این حال، چند توصیه به شما 

مادر عزیز داریم.

   خودتان هم قلیان می کشید؟
تحقیقات متعدد نشان می دهد که نگرش والدین به مصرف قلیان 
با تمایل به استعمال در نوجوانان و جوانان رابطه معناداری دارد. 
این موضوع نشــان دهنده تاثیر شــگرف و نقش بی بدیل خانواده 
در شــروع مصرف مواد دخانی بین جوانان است. اگر شما فردی 
هســتید که در دورهمی های خانوادگی قلیان مصرف می کنید 
یا حتی در چنین دورهمی هایی حضور می یابیــد، زمینه را برای 
مصرف قلیــان در فرزندتان آمــاده می کنید. والدیــن اولین الگو 
و سرمشــق رفتاری برای فرزندان هســتند و رفتار و نگرش آن ها 
در بروز لغزش هــای رفتاری احتمالی نوجوانان و جوانان بســیار 

موثر است.

   دورهمی های قلیانی، خطرناک تر از قلیان کشیدن!
به نظر می رســد آن چه بیشــتر شــما را نگــران کــرده، پیامدها و 
رفتارهای ناشــی از اســتعمال قلیان اســت مانند حاضر جواب 
بودن و نادیده گرفتن شــما. بــا توجه به این که اســتعمال قلیان 
در بیشتر موارد همراه با گروه دوســتان انجام می شود، نگرانی 
شــما از این موضوع به جا و منطقی ارزیابی می شود زیرا ارتباط 
استعمال مســتمر قلیان توســط فرزندتان، از یک ســو می تواند 
میزان ارتباط موثر شــما با فرزندتــان را کاهش دهد و از ســوی 
دیگر میزان تاثیرپذیری و هم نوایی با گروه دوســتان را افزایش 
دهد و بــه میزانــی که گــروه دوســتان از هنجارهــای اجتماعی 
فاصله بگیرد، احتمال دارد فرزند شما نیز تحت تاثیر این جریان 
مســموم قرار بگیرد. آگاه باشــید که فرزند شــما در حــال گذار 

از دوره نوجوانــی به جوانی اســت و این دوره همراه بــا تغییرات 
شناختی، زیستی و روان شناختی متعددی است که در صورت 
نبود نظارت مناســب از ســوی والدیــن می تواند زمینــه را برای 
رفتارهای پرخطر و نابهنجار آمــاده کند. بنابراین در این مرحله 
به شما پیشنهاد می شــود درباره این دوره سنی که فرزندتان در 

آن قرار دارد، اطالعات الزم را کسب کنید.

   توصیه مستقیم، کارساز نیست!
به طور کلی در این دوره سنی روحیه تنوع طلبی، هیجان خواهی، 
مخاطره جویی و حساســیت به یکنواختی وجــود دارد. افراد در 
این دوره سنی در پی کسب هویت خود، آزمون و خطاهای زیادی 
انجــام می دهند. معمــوال در این مقطــع توصیه های مســتقیم از 
جانب والدین نه تنها کارساز نیست بلکه می تواند زمینه تعارضات 
خانوادگی بیشتر را فراهم کند. پیشنهاد می شود ضمن احترام به 
روحیه استقالل طلبی فرزندتان، در فرایند تصمیم گیری او را هم 
مدنظر قرار دهید و نظرش را جویا شوید. با این کار ضمن ارضای 
حس استقالل طلبی، موجبات ارتباط بیشتر و موثرتر فرزندتان 

با اعضای خانواده را فراهم می کنید.

   با فعالیت های دلخواه فرزندتان همراه شوید
به همان میزانی که استقالل طلبی برای افراد این گروه سنی مهم 
ارزیابی می شود، گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده نیز بسیار 

با ارزش است.
پیشنهاد می شــود با توجه به شــناختی که از ویژگی های فرزندتان 
دارید، در برخی از فعالیت های مورد عالقه اش شرکت کنید. برای 
مثال اگر فرزند شما به مسافرت عالقه دارد، می توانید با مشورت او در 
این زمینه اقدام کنید زیرا باهم بودن، در واقع این فرصت را برای همه 
اعضای خانواده فراهم می کند که ضمن تحکیم بخشیدن پیوندهای 
عاطفی، زمینــه را بــرای تاثیرگــذاری رفتارهای صحیــح و بهنجار 
افزایش دهند. به عبارت دیگر شما بدون ارائه توصیه  و پند و اندرزهای 
مستقیم که اغلب منشأ بروز تعارض در این دوره هستند، فرزندتان را از 
انتظارات تان آگاه می کنید. در نهایت اگر احساس می کنید راه های 
فوق راه گشایی الزم و مورد انتظار تان را ندارد، پیشنهاد می شود که 

در این مرحله از یک مشاور متعهد کمک بگیرید.

 3 سال است که منتظرپسرم از زمانی که قلیان می کشد، حاضر  جواب شده!
 یک خواستگار خوب مانده ام!

مشاوره 
خانواده

مادری پیر هستم. اطالعات زیادی درباره قلیان و به خصوص طعم های جدید آن  ندارم. پسری 20 ساله دارم. از زمانی که قلیان 
می کشد، حاضر جواب شده. چند روز پیش، متوجه شدم که با دوستانش قلیان می کشد. خودش می گوید، همه می کشند پس ضرر 

ندارد. به تازگی خیلی با گوشی اش هم ور می رود. می ترسم در دام افتاده باشد.
دختری 24 ساله ام و سه سالی می شود که به خانه مان خواستگار راه می دهیم. 
هنوز موردی که به دلم بنشــیند و معیارهای مد نظرم را داشــته باشد، به 
خواستگاری ام نیامده. سخت گیر نیستم ولی هر پسری یک مشکلی دارد. این 
روزها فشار زیادی روی من است و احساس می کنم باید زودتر یک نفر را انتخاب کنم تا هم 

خانواده ام کمتر اذیت شوند و هم سن خودم باالتر نرود. به نظرتان چه کنم؟
مصطفی نجمی |    پژوهشگر حوزه اعتیاد

صدیقه معدنی |    کارشناس ارشد روان شناسی

ازدواج موضوعی زمان بر اســت. باید کمی صبور باشید و خواسته ها 
و معیارهایتــان را اولویت بنــدی کنید. اگر از دیــد اطرافیان تان و یک 
مشاور، خواسته های منطقی و معیارهایی اصولی برای انتخاب همسر 
دارید، مطمئن باشــید باالخره به نتیجه مطلوب خواهید رسید و یک 
عمر زندگی شــیرین را با انتخاب خودتان خواهید ساخت. در این بین، اگر خواسته ها و 
معیارهایتان غیرمنطقی باشد، هم زمان را از دست می دهید و هم فرصت ها را. بنابراین 
باید این مســئله را مورد توجــه قرار دهید تــا در آینده بــه خاطر گرفتن تصمیم  اشــتباه، 

حسرت نخورید.

  در جلسه دوم، خواستگار را ارزیابی کنید
بنابراین توصیه می کنم در درجه اول و در خصوص معیار و خواسته هایتان، آن ها را با یک 
فرد دارای تجربه زندگی موفق و عاقل و چه بهتر با یک مشاور ازدواج در میان بگذارید و 
در صورت تایید روی آن ها پافشاری کنید و نگران نباشید زیرا اطرافیان تان در نهایت به 

تصمیم شما و انتخاب تان احترام خواهند گذاشت. 
همچنین در جلســات گفت وگو، جلســه اول را به صحبــت درباره معرفــی یکدیگر مثل 
بیوگرافی،  شــرایط کاری، وضعیت خدمت و تحصیالت و دانشــگاه و معرفی خانواده و 
بیان دغدغه ها اختصاص دهید. در واقع و در این جلسه، به دنبال بررسی آمادگی هایی 
مثل هویت یافتگی فرد و میزان اســتقاللش برای شــروع زندگی باشــید. پــس از آن در 
صورت خوشایند بودن خواستگار برای ازدواج، در جلسات بعدی به بیان اهداف کاری و 
تحصیلی، خط قرمزها و حساسیت ها و ارزش ها و مسائل مالی مشغول شوید. در جلسات 

دوم به بعد شما به دنبال هماهنگی  بین خودتان و خواستگار باشید.

  از خانواده کمک بگیرید
قرار نیســت شــما به تنهایی بار تجزیه و تحلیــل خواســتگارتان را به عهــده بگیرید بلکه 
قسمتی از آن توسط شما و شرایط دلخواه تان است و بقیه، باید نتیجه تحقیقات خانواده 
از شرایط کار و خانواده طرف مقابل باشــد. در نهایت بدانید جلسات مشاوره ازدواج به 

شما در غربال و بررسی هماهنگی شما و طرف مقابل تان کمک کننده است. 
در نتیجه بعد از یک بررســی اولیه از معیارها و شــرایط خانوادگی طــرف مقابل و پس از 
چند جلسه گفت وگو، در صورت رضایت نسبی از خواستگار و شرایطش به وی پیشنهاد 
جلســات مشــاوره پیش از ازدواج را بدهید و نگرانی های خود را با یک مشــاور در میان 

بگذارید و بقیه کار را با توکل و توسل به خداوند و ائمه واگذار کنید.

   فواید بازی های رایانه ای برای سالمندان
بازی های روی گوشــی یا بازی هــای رایانه ای 
هر چند درصورت استفاده افراطی برای افراد 
در هر ســن و ســالی مضر هســتند اما بررسی 
محققان نشــان می دهد این بازی ها به شرط 
آن که هوشمندانه انتخاب شوند و به اندازه مورد 
استفاده قرار بگیرند، می توانند به صورتی ویژه 
برای برخی گروه ها از جمله سالمندان فوایدی 
به همراه داشته باشند. برخی از فوایدی که این 
بازی ها برای این گروه ســنی به همراه دارند، 

عبارت اند از:
بهبود سرعت واکنش

با افزایش ســن، به صورت معمول 1
ســرعت واکنــش افــراد کاهــش 

می یابد. این کاهش سرعت واکنش در برخی 
موقعیت ها مانند رانندگی می تواند خطراتی 
بــه دنبــال داشــته باشــد. بررســی ها نشــان 
می دهد بازی هایی که نیازمند تصمیم گیری 
ســریع و نشــان دادن واکنش در زمانی کوتاه 
اســت، می تواند کمک کند تا سرعت واکنش 

سالمندان تا حدی بهبود یابد.
 تقویت توانایی های شناختی

بــه 2 می توانــد  بازی هــا  برخــی 
سالمندان کمک کند تا توانایی های 
شناختی چون قضاوت، تصمیم گیری و البته 
حافظه خود را بهبود بخشــند. نتایــج یکی از 
مطالعــات در این زمینــه که توســط محققان 
دانشگاه ایلینویز انجام شــده، نشان می دهد 

بازی های رایانــه ای اســتراتژیک می تواند به 
تقویت تفکر انتقادی در سالمندان کمک کند.

 افزایش اعتماد به نفس

بــا توجه بــه ســرعت رشــد بــاالی 3
فناوری های جدید به ویژه تغییرات 
سریع تلفن های همراه، بسیاری از سالمندان 
به این تغییرات احساس خوبی نداشته و اعتماد 
به نفس کافی برای استفاده از این فناوری ها 
را ندارند. بررســی ها نشــان می دهــد بازی با 
تلفن همراه یکی از راه هایی است که می تواند 
اعتماد به نفس سالمندان در زمان استفاده از 
گوشی های جدید را بهبود ببخشد و احساس 
ناتوانی آن هــا در قبال فناوری هــای جدید را 

کاهش دهد.

 احساس نزدیکی بیشتر به نسل 

جدید 4
اصطالح شــکاف نســل ها را زیاد 
شــنیده ایم. واقعیــت این اســت کــه فاصله 
بین نســل ها موضوعــی ســاده و تک وجهی 
نیســت و برای کم کردن فاصله بین نسل ها 
نســخه ســاده ای وجــود نــدارد. امــا به رغم 
همه  پیچیدگی ها، برخی بررســی ها نشان 
می دهد ســالمندانی که اهل بــازی با تلفن 
همراه هســتند، می توانند راحت تر با نســل 
جدید رابطه برقرار کنند شــاید چون به این 
ترتیب موضوع مشترکی برای صحبت کردن 

پیدا می کنند.
کاهــش  و  روحیــه  بهبــود   

افسردگی5
تحرک سالمندان نسبت به افراد 
جوان تــر محدودتــر بــوده و همیــن موضوع 
هم باعث می شــود، برخی از آنان به ویژه در 
فصول سرد سال به واسطه محصور شدن در 
خانه، حوصله شان سر برود و البته احساس 
ناخوشــایندی درباره شــرایط خود داشــته 
باشــند. در مطالعــه ای که توســط محققان 
دانشــگاه کارولینــای شــمالی انجام شــده 
است، مشخص شد سالمندانی که بازی های 
رایانــه ای انجــام می دهنــد، حــال خــوش 
بیشتری دارند و عالیم افسردگی کمتری را 
تجربه می کنند. مطالعه دیگری از محققان 
دانشگاه کالیفرنیا نشــان می دهد که حتی 

برخی بازی های رایانه ای می توانند 
در درمان افسردگی در سالمندان 

کاربرد داشته باشند.
کاهش احتمال ابتال 

به آلزایمر 6
بررسی های محققان 

نشــان  کالیفرنیــا  دانشــگاه 
می دهــد بازی هایــی که 

توانایی های شــناختی 
ســالمندان را بهبــود 

می بخشــد، می توانــد 
پیشــگیرانه  نقشــی 

در بــروز آلزایمــر 
باشــد.  داشــته 

توجــه  البتــه 
داشــته باشید 

کــه هــر بــازی  

نمی تواند چنین تاثیری داشــته باشد، بلکه 
باید بازی هوشمندانه انتخاب شود.

   چنــد پیشــنهاد بــرای پدربزرگ هــا و 
مادربزرگ ها

حــاال یــک ســوال مهــم مطــرح می شــود که 
ســالمندان بــرای بهــره بــردن از فوایــد این 
موضوع، بهتر اســت به ســراغ چه بازی هایی 
برونــد؟ در ادامه بــه تعــدادی از آن ها اشــاره 

خواهد شد.
سودوکو: این بازی در نسخه های مختلفی در 
دسترس است. جدای از سرگرمی، این بازی 
می تواند ذهن افراد را فعال نگه دارد و برخی 

توانایی های شناختی را در آن ها تقویت کند.
ساخت کلمات: بازی های ساخت کلمات، 
چه به صــورت ســاخت کلمــه بــا گروهی از 
حروف یا به صــورت حدس کلمــه بر مبنای 
چند ســرنخ، از بازی های محبوبی است که 
می تواند فوایدی برای ســالمندان داشــته 
باشــد. تقویت توانایی های شــناختی چون 
اســتدالل، تقویت حافظه و سرگرم شدن از 
جمله فوایدی است که این بازی ها می توانند 

به دنبال داشته باشند.
بلوک های خانه سازی یا تتریس: موفقیت 
در این بازی ها، وابســتگی زیادی با سرعت 
عمــل بــاال در افــراد دارد. عــالوه بــر بهبود 
ســرعت واکنــش، بخشــی از توانایی هــای 

شناختی با این بازی می تواند تقویت شود.
پازل هــا یــا جورچین هــا: ایــن 
بازی ها عالوه بر تقویت بخشی 
شــناختی،  توانایی هــای  از 
تمریــن خوبی بــرای حفظ 
تمرکــز بــر یــک کار بــرای 
زمانــی طوالنــی هســتند. 
این که افــراد ناچار شــوند 
برای تکمیل یک پازل، 
در چند نوبــت روی 
یک فعالیــت تمرکز 
کننــد و آن را ادامــه 
تمرین  دهند، 
شناختی 
خوبــی برای 
ن  ا لمند ســا
در نظر گرفته 

می شود. 

  
در شرایطی که هر روز متخصصان درباره عوارض بازی های رایانه ای و استفاده افراطی از گوشی در کودکان و نوجوانان 
هشدار می دهند، برخی بررسی های دیگر تاییدکننده تاثیر مثبت برخی از این بازی ها روی روان سالمندان هستند. اما 

وقتی از فواید بازی ها صحبت می کنیم، منظورمان چیست و این که بازی های مناسب برای این منظور چیست؟
محوری

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

رس پیری، برو رساغ ابزی های رایانه ای!
بررسی های اخیر روان شناسان از تاثیرات مثبت برخی بازی های موبایلی و رایانه ای روی روان سالمندان خبر می دهند

بانوان

آموزش ساخت گیاه 
پول چینی مصنوعی

گیــاه پــول چینــی )ســکه ای 
یــا پیلــه آ( از جملــه گیاهــان 
محبوب و معروف است. در این 
مطلب قصــد  داریم شــما را با 
نحوه ساخت فرم مصنوعی آن 
آشنا کنیم. با ما همراه باشید 
تــا در چند مرحله به ســادگی 

یک گلدان زیبا تهیه کنید.
  وسایل مورد نیاز:

مقوای رنگی )فابرایانو(
سیم چین

سیم )مفتولی نازک(
رنگ

قلم موی رنگ
قیچی

چسب ماتیکی
چسب حرارتی

گلدان
اسفنج

سنگریزه تزیینی
  مراحل ساخت:

* حلقه هایی را بــا اندازه های 
مختلف برش دهید. در هر حلقه یک شکاف ایجاد و سعی 

کنید آن ها را به یک کاسه کم عمق تبدیل کنید.
*  از مرکز حلقه هایــی که ایجاد کرده اید و حاال به شــکل 

برگ درآمده اند، رگه ها را ایجاد کنید.
*انتهــای ســیم را خــم و یــک 
حلقه ایجاد کنید تا ســیم ها به 
شکل ساقه درآیند. با استفاده 
از چسب حرارتی برگ ها را به 

سیم بچسبانید.
در  ســاقه ها  کنیــد  ســعی   *
اندازه های مختلف باشند. پس 
از آن که تعداد ساقه ها و برگ ها 
به اندازه دلخواه رسید، آن ها را 
در داخل گلدانی که با سنگریزه  
تزیین شــده اســت قرار دهید. 

گلدان شما آماده است.
/http://www.theappleofmydiy.com :منبع

فاطمه معینی |    ترجمه و تدوین
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 سالم کودکانه

یک عادت خوب

دنیای حیوانات

مورچه خوار زبان دراز

شهرقصه 

 آرزوی آقای کاله

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم می تونین عکس هاتون رو هم 
برای ما در تلگرام به همراه نقاشی هاتون 
به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرستید، تا 
در کنار نقاشی و اسمتون، عکستون هم 

چاپ بشه.

 تسنیم اطاقلو
۶  ساله 

برگای تازه رو خورد
از رو درخت، زرافه
چون گردنش درازه

اصال نشد کالفه

آقای کاله، توی مغازه خواب بود. پشــت یک پالتــوی بزرگ و قدیمی 
خوابش برده بود. مثل همیشه خواب دید، روی سر یک نفر نشسته 

و از مغــازه بیرون می رود. آرزوی بزرگ آقــای کاله این بود که 
بیرون از مغازه را ببیند، اما او را توی ویترین پشت یک پالتو 

گذاشــته بودند و همین باعث می شد کسی آقای کاله را 
نبیند. اما یــک روز آقای کاله توی خــواب غلت زد و 

پایین افتاد.
آقای کاله از خواب بیدار شــد و دید مغازه 
خیلی شلوغ است. آدم ها و بچه های زیادی 
از این طرف مغازه به آن طــرف می رفتند. 

آقای کاله دوست داشت از مغازه بیرون برود. 
پس یواش یواش خودش را روی شیشه کشید.

 یکی از مشــتری ها، خم شــد و آقــای کاله را 
برداشت و گفت: »این کاله چرا این جا افتاده؟«

همه به دست مشتری نگاه کردند. 
آقای فروشــنده تا آقای کاله را دید، گفت: »از 

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن

شما فرستادید

  کبوتری که 
ناامید نشد

خانواده  عمو امشب شام مهمان ما بودند. می خواستیم سر سفره بنشینیم که 
غذا بخوریم. مامان گفت:»اول دستاتون رو بشورین، بعد بیاین سر سفره.«من 

گفتم:»من قبل از میوه خوردن دستام رو شستم.«
مامان گفت:»اما بعدش رفتی تو اتاق تا خانه سازی ها رو بیاری و این جا همه با 
هم برج ساختین.« گفتم:»راست می گین، حواسم نبود. «مامان گفت:»بهتره 
همیشه قبل از غذا دستاتون رو بشورین، حتی اگه تمیز به نظر میرسه. چرا که 
میتونه آلوده به میکروب هایی باشه که دیده نشه و باعث بیماری بشه.«کمی فکر 
کردم و گفتم: »تازه اونم با این بیماری های 
عجیب و جدیــد، مثل کرونــا.« مامان 
خندید و گفت: » معلومه خوب حواست 
جمعه! آره االن که کرونا اومده، الزمه 
بیشتر دست هامون رو بشوریم. البته 
الزم نیست نگران این بیماری باشی، 
 اما خب اگــه به خاطر بیمار نشــدن 
دســت شســتن منظم بشــه عادت 

همیشگی، خیلی خوبه!«

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

نویسنده:سمیه سیدیان

داستان ارسالی از دوست خوب »فرفره«

ستایش رستگار1۰ساله

فوری میرم سراغش
محکم اونو می  بندم

گریه   شیر قطع میشه
خوشحال میشم، می خندم

حسابی ناراحته
شیر حیاط خونه

اشکاش داره می ریزه
یواش و دونه دونه

شعر 

ناراحتی شیر آب

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا 1۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

مرجان ساعدی عفت زینلی
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پشت پالتوها افتاده«. 
مشــتری، کاله را به آقای فروشــنده داد. آقای فروشنده 
می خواست کاله را جای همیشــگی اش بگذارد که در همان 
لحظه، یک نفر گفت: »سالم. میشه لطفا اون کاله رو به من 

بدین؟ بیرون هوا خیلی سرده!«
او یک پســر کوچولو بود که تازه وارد مغازه شده بود. روی 
موهای پسر کوچولو، دانه های برف نشســته بود. پدر پسر 
کوچولو هم کنار او ایســتاده بود. آقای فروشنده لبخند زد و 

گفت: »فکر کنم کاله ما منتظر شما بود«.
بعد آقای کاله را روی سر پسر کوچولو گذاشت.

 پسر کوچولو تشکر کرد و پدرش پول کاله را 
به آقای فروشنده داد. حاال آقای کاله خیلی 
خوشــحال بود. هم می توانســت بیرون از 
مغازه را ببیند و هم با پســر کوچولو دوست 

می شد.

محمد متین دادستان 
 ۴  ساله 

با هدیه های خدا
دنیای ما چه زیباست

یکی از اون هدیه ها
چهار تا فصل زیباست

 امیرحسین نجفی
۴ ساله 

با هم میرن به مسجد
مامان و خاله جونم

دلم می خواد با اون ها
برم نماز بخونم

 دوستان خوبم هر وسیله  را به کسی که آن را الزم دارد، وصل کنید 
و بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید.

یکــی بــود، یکی 
نبود. بچه کبوتری 

به نام کاکلی بود که 
خیلی کوچک بود. پدر و 

مادرش همیشه به دنبال غذا برای او بودند. کاکلی 
کم کم بزرگ شد. پدر و مادر کاکلی سعی می کردند 
به او پرواز را یاد بدهند. یک بار که کاکلی داشــت 
تمرین می کرد چون هنوز خوب یاد نگرفته بود پرواز 

کند روی زمین افتاد و پایش شکست. 
کاکلی نمی توانســت از جایش تــکان بخورد، برای 
همین آن قــدر داد زد تا پدر و مــادرش صدایش را 
شــنیدند و او را به دکتر بردند. بعد از مدتی کاکلی 
خوب شــد. او ناامید نشــد و باز هم تمرین کرد تا 

باالخره توانست خوب خوب پرواز کند.

من زبان دراز و چســبناکی دارم و با یک حرکت ســریع، می توانم مقدار زیادی 
مورچه و موریانه بخورم، به همین دلیل اسم من »مورچه خوار« است. برخی از ما 

مورچه خوارها می توانیم تا 30 هزار مورچه در روز بخوریم.
وقتی مشغول خوردن مورچه های کوچولو هستم، سوراخ های گوش و بینی خودم 
را می بندم تا مورچه ها وارد گوش ها و بینی من نشوند. من قیافه عجیب و غریبی 
دارم. در بین حیوانــات مختلف، زبان من از همه درازتر اســت. زبان درازی که 
می تواند تا 65 سانتی متر باشــد. من دندان ندارم و یک خرطوم دراز هم دارم. 
طول من تا دو متر هم می رســد. خانه من علفزارها و جنگل های مرطوب مکزیک 

و کاستاریکاست.
بعضی از دوستان من که خیلی کوچک هســتند، وقتی می ترسند جیغ می زنند. 
من وقتی احساس خطر می کنم خودم را به شــکل یک توپ گلوله می کنم تا اگر 
شــکارچیان یا حیواناتی مثل پلنگ ها، مارها و عقاب ها به من نزدیک شوند، به 

وســیله دم قوی که دارم از خود دفاع کنم. 
یــک کار دیگر هــم بلدم؛ 

من وقتی می ترســم یک 
ماده بدبو از خود ترشح 
می کنم که باعث می شود 
شــکارچیان از مــن دور 

شوند.
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عراقی ها پيگير وضعيت رسن
بعد از اعالم کرونا در ایران

بازگشت داماد حجازى 
معماى کی روش استنلی،به پست سرپرستی تيم استقالل

 مثل داستان شيخ دیاباته

آقا� گل ضرب د�ده مقابل پرسپوليس؟

پس گرفتن س&و� سوم� دنيا با چاشن� سهميه المپي�!

مهدى سيدعلی، داور 
الکالسيکوى وطنی

راز عجيب پرسپوليس مدل 
یحيی

امير ارسالن پنالتی زن 
جدید استقالل حاشیـه خودساخته

 یحیى و استوکس

روى وریـا 
 نیمکت  یا  سکو؟!

غيبت مهاجم ا�رلند� در آستانه باز� حساس با سپاهان 

غالم محمدى: لياقتش را داشتيم

تدبير 7ادرفن� برا� جلوگير� 
از ت&ــرار بحــران مصـدوميـــت
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نما�ش هــا� ترنــت ال�ســاندر آرنولد، مدافع ٢١ ســاله 
ليورپــول، *افو، *اپيتان ســابق تيم ملــ" برز�ل را تحت 
تاثيــر قــرار داده اســت. مدافــع اســبق ميــالن معتقــد 
اســت اگــر او به همين رونــد ادامه بدهــد، در آ�نده ��" 
از نامزدهــا� *ســب تــوپ طــال خواهــد بود: «بــه نظرم 
ال�ســاندر آرنولــد ��ــ" از بهتر�ن هــا� جهــان اســت 
و شــ�" در ا�ــن رابطــه وجــود نــدارد. او واقعــا قــو� و 

توانمند اســت، باز� را پيش م" برد و برا� ليورپول گل 
م" ســازد. م" توانم بگو�م ســبE او مانند من است و در 
باز� خــودش غر�زه ا� برز�لــ" دارد. توصيــه من برا� 
ال�ســاندر آرنولد ساده اســت؛ فقط *ار� را *ه ط" ا�ن 
 Eچند ســال انجــام مــ" داد� ادامه بــده. او نبا�د ســب
باز� خودش را تغيير بدهد. حت" اگر اشــتباه *ند، با�د 
بــه نوع باز� خود پا�بند بمانــد. او با�د به ��" از بهتر�ن 

مدافعان *نار� دنيا تبد�ل شود و آنگاه پس از جا افتادن 
در تر*يــب تيم شــا�د بتواند *م" هم با بــاز� *ردن در 
خط ميان" ســازگار شــود. به عقيده من آرنولد آنچه نياز 
اســت برا� *سب توپ طال در خود داشته باشد را دارد. 
با�د رو��رد� *ه بر مبنا� آن توپ طال فقط به مهاجمان 
و هافبE ها م" رسد را تغيير بدهيم. مردم با�د ببينند *ه 

مدافعان هم به اندازه مهاجمان اهميت دارند.»

 ليگ اروپا
E� منچستر�ونا�تد - E� لوب بروژ*

E� فران�فورت ٤ - سالزبورگ
E� Eسلتي - E� وپنهاگن*

ختافه ٢ - آژا*س صفر
لودگورتس صفر - ا�نتر ٢

E� ٢ - بنفي�ا Eشاختاردونتس
E� سو�ا - E� لوژ*

E� Eالس - E� آل�مار
E� لور*وزن ٢ - پورتو

E� المپيا*وس صفر - آرسنال
رنجرز ٣ - براگا ٢

رم �E - خنت صفر
E� ولفسبورگ ٢ - مالمو

ولورهمپتون ٤ - اسپانيول صفر
آپوئل ني�وز�ا صفر - بازل ٣

E� اسپورتينگ ليسيون ٣ - باشا` شهير

 ليگ برتر انگليس
چلس" – تاتنهام؛ ١٦

برنل" – بورنموث؛ ١٨:٣٠
*ر�ستال پاالس – نيو*اسل؛ ١٨:٣٠

شفيلد�ونا�تد – برا�تون؛ ١٨:٣٠
ساوتهمپتون - استون و�ال؛ ١٨:٣٠

لسترسيت" – منچستر�ونا�تد؛ ٢١
 بوندس ليگا

مونشن گالدباخ – هافنها�م؛ ١٨
فرا�بورگ – دوسلدورف؛ ١٨

هرتابرلين – *لن؛ ١٨
وردربرمن – دورتموند؛ ١٨

شال�ه – ال�پز�ش؛ ٢١
 سر� آ

بولونيا – اود�نزه؛ ١٧:٣٠
اسپال – �وونتوس؛ ٢٠:٣٠
فيورنتينا – ميالن؛ ٢٣:١٥

 الليگا
سلتاو�گو – لگانس؛ ١٥:٣٠

بارسلونا – ا�بار؛ ١٨:٣٠
سوسيداد – والنسيا؛ ٢١

لوانته – رئال مادر�د؛ ٢٣:٣٠
 لوشامپيونا

مارس" - نانت؛ ٢٠
آنژه - مون پوليه؛ ٢٢:٣٠

اسکوربورد

برنامه

در آغــاز هفتــه بيســت وهفتم ليــگ برتــر 
انگليــس امــروز د�دار جذابــ" بين ٢ تيم 
چلســ" و تاتنهــام برگــزار خواهد شــد. چلســ" برا� 
حفــظ رتبه چهارم" جــدول رده بند� انگليس ســع" 
دارد تــا حر�ــn امروزش را ش�ســت بدهــد. در همين 
حال اسپرز در حال" به ورزشــگاه استمفوردبر�ج سفر 
*وتاهــ" خواهد داشــت *ــه طــ" ٣ باز� گذشــته به 
برتر� دســت پيدا *رده و بسيار اميدوار است با جشن 
گرفتــن چهارميــن پيــروز� متوالــ" جانشــين آب" ها 
لندن" در رده چهارم جدول شــود و خود را بيشتر از هر 
زمــان د�گر� بــه رتبه ها� باال� جــدول نزد�E *ند. 
با توجــه به ا�ن *ه فرانE لمپــارد و تيمش ط" ٥ باز� 
در ســال جد�د ميالد� به ١٠ امتياز رسيده اند به نظر 
م" رســد آن هــا توانا�ــ" ا�ــن را دارند *ــه در رتبه ها� 
باال� جدول حضور داشته باشند و از عنوان خود دفاع 
*ننــد. با ا�ن اوصاف به دنبــال عدم پيروز� در ٤ باز� 
گذشــته(٢ تساو� و ٢ ش�ســت) لمپارد جا�گاهش را 
در خطر م" بيند و فاصله آن ها با اورتون و ولورهمپتون 
در رده هشــتم و نهم جدول تنها ٥ امتياز است. *اهش 
تدر�ج" فاصله امتياز� با تيم ها� مدع" به ا�ن معن" 
اســت *ه سوپرفران�" فشار ز�اد� را احساس م" *ند 
و در *نــار رقابت  ها� انگليس او همچنين باز� مرحله 
�E هشــتم نها�" ليگ قهرمانان اروپا با با�رن مونيخ را 
نيــز در پيش دارد. همانطور *ه قبــال اذعان *رده بود، 
لمپارد مجبور شد دوشنبه شب دوباره به عدم موفقيت 
چلســ" در مقابل منچستر�ونا�تد اشاره *ند-باز� *ه 
در آن تيمش با تصميمات مش�و` داور� و اشتباهات 
داور و�د�و�ــ" با نتيجه ٢-صفر برابر منچســتر�ونا�تد 
ش�ست خورده بود- با ا�ن وجود، ميش" باتشوا�" در 
غياب تام" آبراهام مصدوم نتوانست از فرصت به دست 
آمده در خط حمله چلســ" استفاده *ند. لمپارد با ا�ن 
وضعيت اميدوار اســت باز��ن آسيب د�ده تيمش پس 
از مصدوميت از ناحيه مچ پا هر چه ســر�ع تر به مياد�ن 
برگــردد. البته ا�ن تنها نگران" ســوپرفران�" نيســت. 
او در قســمت د�گــر� از زميــن هــم با مشــ�ل" بزرگ 
رو به روســت. چلســ" در ٤ بــاز� اخيــر برابــر تيم ها� 
مدعــ" ٧ گل در�افــت *ــرده و پيش بين" هــا حا*" از 
ا�ن است *ه او با مش�ل" *ه ابتدا� فصل سخت" ها� 
ز�اد� را تجربه *رد دوباره دســت و پنجه نرم م" *ند. 
تنها �E *لين شــيت از ٨ باز� گذشته لمپارد را به ا�ن 
ف�ر فــرو م" برد *ه به احتمال بســيار ز�اد مجددا از ٣ 

دفاع در آرا�ش باز��نانش اســتفاده *ند؛ تا*تي�" *ه 
٢ ماه پيــش برابر تاتنهــام جواب داده بــود. در مقابل، 
امــروز خوزه مور�نيــو با تاتنهــام از ا�ن آمار خوشــحال 
اســت *ه بــا ش�ســت ناپذ�ر� ط" ٤ بــاز� اخير ليگ 
برتر انگليس به ٣ برد و �E تساو� رسيده تا ١٠ امتياز 
*ســب *ند اما بازو� ش�ســته ســون هيونگ مين ا�ن 
اختــالل را در دومين باز� مهــم تاتنهام ا�جاد م" *ند 
با وجود ا�ن *ه هر� *ين به علت مصدوميت با گذشت 
٢ مــاه هنوز از مياد�ن دور اســت. رو�ارو�" چلســ" با 
سرمرب" پرتغال" *ه برا� ٥ فصل حضور رو� نيم�ت 
ا�ن تيم را تجربه *رده در نوع خود بسيار جالب خواهد 
بــود. مور�نيــو ا�ن بــار به ورزشــگاه برم" گــردد *ه در 
اواخــر دومين حضورش رو� نيم�ت چلســ" بدون در 
نظر گرفتن زحمات" *ه او در ا�ن تيم داشــت خواستار 
جدا�" اش بودند. ســرمرب" *ه در *ارنامه اش ٣ دوره 
قهرمان" به همراه چلســ" در ليــگ برتر انگليس د�ده 
م"  شــود امــروز بــرا� دوميــن بــار در فصل جــار� به 
مصاف *اپيتان ســابق تيمش مــ" رود. آقا� خاص در 
اولين رو�ارو�" به عنوان ســرمرب" تاتنهام با لمپارد با 
نتيجه ٢-صفر ش�ســت خورده بود و اميدوار است *ه 
بتوانــد ا�ن نتيجه را جبران *ند. در فاصله ٦٥ ســاعته 
ش�ست چهارشــنبه گذشــته تاتنهام برابر ال�پز�ش در 
مرحلــه �E هشــتم نها�" ليــگ قهرمانان اروپــا، آقا� 

خاص ا�ن فرصت را داشــت *ه با �E ر��اور� ســر�ع 
و شــتاب زده باز��نانش را برا� مســابقه برابر چلســ" 
آمــاده *ند. پيش بين" م" شــود مور�نيو در باز� امروز 
به باز��نانــ" *ه مقابل ال�پز�ش نيم�ت نشــين بودند 
فرصت بيشــتر� بدهد و بــه باز��نان حاضــر در باز� 
گذشــته *م" اســتراحت بدهد �ا ا�ن *ه دست *م ٩٠ 
دقيقه في�س باز� ن�نند. رفتار دله آل" پس از تعو�ض 
مقابــل ال�پز�ــش به نوع" بــود *ه به نظر م" رســيد به 
اولين قربان" خشــم مور�نيو در تاتنهام تبد�ل شود اما 
شــا�د به عنــوان مهاجم نــو` مقابل چلســ" هم باز� 
*ند. هوگو لور�س به عنوان ســنگربان باتجربه تاتنهام 
برابر ال�پز�ش حضور داشــت و با ارائه نما�ش مناســب 
اوليــن گز�نه مور�نيو در درون دروازه خواهد بود. ��" 
از باز��نانــ" *ه فرصت حضــور در تر*يب تاتنهام را به 
تازگ" به دســت آورده بود گدســون فرناندز ٢١ ســاله 
پرتغال" اســت *ــه از بنفي�ا بــه ا�ن تيم منتقل شــده و 
ا�ن شــانس را دارد *ه دوباره در تر*يب حضور داشــته 

باشد. 
تر!يب احتمال�

چلســ�: آر�زاباالگا، زومــا، رود�گر، تامــور�، جيمز، 
جورجينيو، *واچيچ، آلونسو، و�ليان، مونت، آبراهام

تاتنهام: لور�س، آئور�ر، آلدرو�رلد، سانچز، تانگانگا، 
د�ر، اندومبله، فرناندز، لوسلسو، برخوا�ن، آل"

آقاى خاص در برابر سوپرفرانکیدربى لندن 

مارتين برایتویت، مهاجــم دانمارکی تيم لگانس با انتقالی به 
ارزش ١٨ميليون یورو و تا ســال ٢٠٢۴ به بارســلونا پيوست  

تا در ادامه فصل با پيراهن شماره ١٩ جانشين سوارز شود.

در جریــان دیدار تيم هــاى رنجرز و براگا، تيم اســکاتلندى در 
عرض کمتر از ٢٠ دقيقه با یک کامبک فوق العاده شکســت را با 
پيروزى عوض کرد تا استيون جرارد، سرمربی این تيم اینگونه 

هيجان زده شود.

پس از پاس گل آليسون برابر منچستریونایتد، یک گلر ليورپولی 
دیگــر نيز برابر این تيم پــاس گل داد تا مينيوله اوليــن دروازه بان 
حاضر در ليگ اروپا از ســال ٢٠١۵ باشد که در این رقابت ها پاس 

گل می دهد.

تمجید کافو از مدافع لیورپول
درخشش ادامه دار بازیکن جوان آرسنال

بو*ا�ــو ســا*ا در جر�ــان پيــروز� �E-صفــر آرســنال برابــر 
المپيا*ــوس ماننــد چنــد د�دار اخيــرش در تر*يــب توپچ" ها 
درخشــان ظاهر شــد و پاس گل ال*ازت را فراهم *ــرد. بو*ا�و 
ســا*ا ١٨ ســاله تــا به ا�نجــا ٥ پــاس گل در ليگ اروپــا به ثبت 
رســانده *ه بيشــتر از هر باز��ن د�گر� در ا�ن رقابت هاســت. 
ســا*ا همچنين با ٩ پاس گل بيشــتر�ن تعداد پاس گل را ميان 

باز��نان آرسنال در ا�ن فصل به ثبت رسانده است.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 آقا� فرهاد مجيد� به باز��نات باز� مردانه و غيرت� �اد بده 
نه دوپينگ �ردن.

 ٤ تيــم باشــگاه� ا�ران در مســابقات باشــگاه� آســيا جمعا 
پيراهن فروشــ�  بعــد  باخــت داشــتند!  و ٣  ١٠ گل خوردنــد 
بــا ١٤٩هزار تومــان راه انداخته اند تا شــب عيد ســور و ســات 
المبورگين� سوارها و اروپا رفتن شان جور شود. گرفتاران سيل 

وزلزله ولش!
 تو رو خدا چرا ا�نقدر رو� فوتبال ب� �يفيت ما سرما�ه گذار� 
م� �نيد؟ ميشه ٤ تيم به حساب خوب ما برن به جام باشگاها� 

آسيا بعد هر ٤ تيم رو� هم �J امتياز بگيرند؟! 

قرقيزستان ميزبان کشتی گزینشی المپيک شد
پــس از لغــو ميزبانــ� شــهر ژ� آن چيــن از رقابت ها� �شــت� 
آزاد و فرنگــ� گز�نشــ� المپيJ ٢٠٢٠ در قاره آســيا به دليل 
شــيوع و�روس �رونا، اتحاد�ه جهان� �شت� ميزبان جد�د ا�ن 
مســابقات را مشخص �رد. بر ا�ن اساس شهر بيش�J پا�تخت 
قرقيزســتان به عنوان ميزبان گز�نش� المپيJ ٢٠٢٠ در قاره 
آســيا انتخاب شــد . ا�ن رقابت ها در همان موعد مقــرر و از ٨ تا 

١٠ فرورد�ن در قرقيزستان برگزار م� شود.

پایان کار پينگ پنگ بازان ایران در مجارستان 
ا�ــران در مســابقات بين المللــ� تنيــس رو� ميــز مجارســتان 
٣ نما�نده داشــت �ه هر ٣ نفر حذف شــدند. ميعــاد لطف� در 
دور اول و نيمــا عالميان در دور دوم جدول مقدمات� مســابقات 
مجارســتان حذف شدند اما نوشاد عالميان موفق شد از جدول 
مقدماتــ� صعــود �ند و دور اول جدول اصل� ش�ســت خورد و 

حذف شد.

دستور وزیر ورزش براى همکارى با ستاد پيشگيرى 
از کرونا

در پ� د�ده شــدن شــواهد بيمار� �رونا، مســعود سلطان� فر، 
وز�ــر ورزش وجوانان به فدراســيون پزش��-ورزشــ� دســتور 
داد با ســتاد پيشــگير� و مقابله بــا بيمار� �رونا �ه با دســتور 
دولــت و محور�ــت وزارت بهداشــت تشــ�يل شــده، همــ�ار� 
�امل داشته باشــند. در بخش� از دســتور وز�ر ورزش وجوانان 
به سرپرســت فدراســيون پزش��-ورزشــ� آمده است: «حفظ 
ســالمت ورزشــ�اران، قهرمانــان و تماشــاگران از اولو�ت ها� 
جد� شــما برا� پيشــگير� و مقابلــه با بيمار� �روناســت. به 
و�ژه در مســابقات ليگ در رشــته ها� مختلb با هم�ار� سا�ر 
دســتگاه ها و وزارت بهداشــت تمهيداتــ� جــد� بــرا� رعا�ت 

ا�من� محيط� و سالمت تيم ها و تماشاگران داشته باشيد.»

زاویه نگاه شما

پس گرفتن سکوى سومی دنيا با چاشنی سهميه المپيک!

بــود  پيــش  مــاه   ٥ هميــن 
�ــه تيــم ملــ� �شــت� آزاد 
ا�ــران بــه صعــود ٢ پلــه ا� در رقابت ها� 
قهرمان� جهان رضا�ت داد تا رســانه ها� 
داخل� تيتر بزنند؛ حسرت س�و� جهان� 
بــرا� ا�ران ٥ ســاله شــد! در جر�ــان ا�ن 
رقابت هــا بود �ــه تيم ملــ� �شــورمان با 
تــJ طــال� حســن �زدانــ�(٨٦)، نقــره 
بهنــام  برنــز   ٢ �ر�مــ�(٩٢)،  عليرضــا 
امامــ�(٧٠)  �ونــس  و  احســان پور(٦١) 
٩٣ امتيــاز� شــد تــا تنها با �ــJ اختالف 
امتياز نســبت به تيــم مل� �شــت� آمر��ا 
دســتش از ســ�و� ســوم� �وتــاه بماند؛ 
آن هم درســت در شــرا�ط� �ــه غالمرضا 
محمد� و شاگردانش در حال آماده شدن 
برا� رفتن رو� ســ�و� سوم� مسابقات 
بودند. �ان�� هــا اما در حال� با ٩٤ امتياز 
جا� ا�ران را رو� س�و� جهان� گرفتند 
�ه محمــد�، ســرمرب� تيم مل� �شــت� 
�شورمان از �J سو و حميد سور�ان، نا�ب 
رئيــس فدراســيون از ســو� د�گــر معتقد 
بودند مســئوالن برگزار�ننده مســابقات 
ب� دليــل بــه �شــت� گير حذف شــده تيم 
مل� آمر��ا در مرحله �J شانزدهم نها�� 
٤ امتيــاز داده انــد و بــا ا�ن اقدام ســ�و� 
ســوم� را از ا�ران گرفته اند. بــا ا�ن وجود 
اما اعتــراض ا�ران به جا�� نرســيد تا تنها 
٢ ســهميه المپيJ توســط �زدانــ� و رضا 
اطــر�(٥٧- او باوجــود پنجمــ� در ا�ــن 
رقابت هــا بــه ســهميه المپيــJ رســيد) و 
ا�ــران از حضــور در  ٤ مــدال، دســتاورد 

رقابت ها� نورســلطان قزاقســتان باشد. 
پنج شــنبه اما بعد از ٥ ماه حــق به حق دار 
رســيد؛ هم ســ�و� ســوم� دنيا بــه ا�ران 
برگشت و هم �J سهميه به المپي�� ها� 
�شــورمان اضافه شــد؛ ا�ن بار اما با مثبت 
شدن دوپينگ �شــت� گيران ازب�ستان و 
ســور�ه در وزن ١٢٥�يلوگرم رقابت ها� 
جهانــ�. اتفاقــ� �ــه باعث شــد ســهميه 
نما�نــده  محبــ�،  �ــدا...  بــه   Jالمپيــ
�شورمان برسد و سهميه ها� �شت� آزاد 
ا�ران برا� تو�يو ٢٠٢٠ از ٢ به ٣ برســد. 
البته �ار به همين جا هم ختم نشد چرا�ه 
جابه جا�� نفرات برتر وزن ١٢٥�يلوگرم 
مسابقات جهان� قزاقستان باعث شد تيم 
مل� �شــت� آزاد ا�ران صاحب ٩٦ امتياز 
از ا�ــن رقابت هــا شــود و جــا� خــود را از 
آمر��ا�� ها� ٩٤ امتياز� پس بگيرد. به 
ا�ن ترتيب روســيه با ١٩٤ امتياز در صدر 
جدول مســابقات جا� گرفت، قزاقستان 

بــا ١٠٨ امتيــاز دوم شــد و ا�ــران هــم بــا 
٩٦ امتيــاز ســوم. ا�ن خبر خوب درســت 
در حالــ� بــه ا�ــران رســيد �ــه آزاد�اران 
�شــورمان مهيــا� حضــور در رقابت ها� 
غالمرضــا  بودنــد.  آســيا-هند  قهرمانــ� 
محمد� �ه حاال با�د به جا� ٤ ســهميه، 
شــاگردانش را آمــاده �ســب ٣ ســهميه 
باق� مانده المپيJ در جر�ان رقابت ها� 
گز�نش� قاره ا� و جهان� �ند در وا�نش 
بــه ا�ن اتفاق م� گو�د: «شــب� �ه چند بار 
به من گفتند تيم ســوم شــده و آماده شدم 
رو� ســ�و بــروم و بعــد دوبــاره گفتند �ه 
تيم مــا چهارم جهان شــده، خيل� به همه 
ما ســخت گذشــت ول� خدا خيل� بزرگ 
اســت. تيــم مــا لياقتش را داشــت �ــه در 
جهان� نورسلطان رو� س�و برود �ه حاال 
ا�ن اتفاق افتاد و به حق مان رسيد�م. در ٤ 
مسابقه جهان� ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١ 
و ٢٠١٩ ســرمرب� تيــم مل� �شــت� آزاد 

ا�ــران بــوده ام و خداراشــ�ر �ــه در ا�ــن 
بيــن ٣ بار رو� ســ�و رفته ا�ــم.» او درباره 
اضافه شــدن �J سهميه المپيJ د�گر به 
ســهميه ها� آزاد�اران م� گو�ــد: «اتفاق 
خوبــ� بــود. حــاال بــرا� �ســب ســهميه 
تمر�زمــان رو� ٣ وزن خواهد بود و قطعا 
تمر�ــز �ــردن رو� ٣ وزن بهتــر از ٤ وزن 
�ند. ا�ن  Jم�اســت و ا�ن م� تواند به ما 
اتفــاق را بــه فــال نيJ م� گير�ــم و تالش 
م� �نيم �ه در مســابقات قهرمان� آســيا 
هم عمل�رد خوب� داشــته باشــيم. بعد از 
آن تمــام تمر�ز ما رو� �ســب ٣ ســهميه 
باق� مانــده خواهد بود. دربــاره المپي�� 
شــدن �ــدا... محب� هــم با�ــد بگو�م ف�ر 
م� �نم حقش ا�ــن بود �ه در قزاقســتان 
صاحب مدال شــود. لياقت او حت� بيشتر 
از عنــوان ششــم� بــود ولــ� بــه حقــش 
نرســيد.» گفتن� اســت؛ تيم مل� �شــت� 
آزاد ا�ــران در حــال حاضــر برا� شــر�ت 
در رقابت ها� قهرمان� آســيا در هند بسر 
م� برد. ا�ن رقابت ها در حال� از امروز آغاز 
م� شود �ه ســرلJ(٥٧)، داستان(٦١)، 
 ،(٧٠) حســين�   ،(٦٥) مقصــود� 
ســواد�وه�(٧٩)،  حســين خان�(٧٤)، 
بذر�(٨٦)، ابراهيم�(٩٢)، گليج(٩٧) 
و  هــاد�(١٢٥) نما�نــدگان �شــت� آزاد 
�شورمان در هند هســتند. امروز و در روز 
نخســت ا�ــن رقابت هــا، مســابقات اوزان 
٥٧، ٦٥، ٧٠، ٧٩ و ٩٧ �يلوگــرم و فردا 
و   ٩٢  ،٨٦  ،٧٤  ،٦١ اوزان  رقابت هــا� 

�يلوگرم برگزار م� شود. ١٢٥

محمدى: لياقتش را داشتيم

صعود کيخا و احمدکهنی به فينال 
جام جهانی ژیمناستيک

 Jژ�مناســتي جام جهانــ�  رقابت هــا� 
ملبورن �ه ��� از مراحل �ســب ســهميه 
المپيJ محسوب م� شود از پنج شنبه آغاز 
شد و سعيدرضا �يخا، مهد� احمد�هن� 
و عبــدا... جامعــ� بــه رقابــت بــا حر�فان 
خــود پرداختنــد و درنها�ــت احمد�هن� 
و �يخــا موفق شــدند به فينــال دارحلقه و 
خرw حلقــه صعــود �ننــد امــا جامع� در 
صعود به فينال ناموفــق بود. احمد�هن� 
را   ١٤٫٦٣٣ خــوب  نمــره  دارحلقــه  در 
در�افــت �ــرد و در جا�ــگاه ســوم مرحلــه 
مقدماتــ� قرار گرفت و راه� فينال شــد. 
شا�ســته  مل� پــوش  �يخــا،  ســعيدرضا 
ژ�مناستيJ ا�ران در خرw حلقه با امتياز 
١٤٫٤٠٠ در جا�ــگاه دوم قــرار گرفــت و 
به فينال صعود �ــرد اما عبدا... جامع� با 
امتياز ١٢٫٦٣٣ در جا�گاه ســيزدهم دور 
مقدمات� خرw حلقه قرار گرفت و نتوانست 
به فينــال صعــود �نــد. فينــال دارحلقه و 

خرw حلقه امروز برگزار م� شود.

کرونا سفر تيم ریکرو به چين را 
لغو کرد

بــه دليــل شــيوع و�ــروس �رونــا در چيــن، 
�اپ جهانــ� تيرو�مــان �ــه قرار بــود اوا�ل 
ارد�بهشــت بــه ميزبانــ� شــانگها� چيــن 
برگزار شــود با اعالم فدراســيون جهان� ا�ن 
مســابقات لغو شد. فدراســيون جهان� ط� 
ارســال ا�ميل� به �شــورها� مختلb اعالم 
�ــرده �ه بــه زود� زمان و مــ�ان جد�د ا�ن 
مسابقات اعالم خواهد شد. تيم مل� ر��رو� 
زنان و مردان ا�ران قرار بود پيش از شــر�ت 
در آخر�ن مرحله مســابقات �ســب ســهميه 
�ه خرداد در آلمان برگزار م� شــود  Jالمپي
ضمن شر�ت در �اپ جهان� شانگها� چين 
بــه مدت �J هفتــه نيــز اردو� تدار�ات� در 
چين برپا �ند �ه با اعالم فدراسيون جهان� 
ا�ن مسابقات لغو شد. ا�ن در حال� است �ه 
پيش از ا�ن فدراسيون جهان� تيرو�مان در 
سا�ت رسم� خود اعالم �رده بود برنامه ا� 

برا� لغو ا�ن مسابقات ندارد.

سوژه

خبر

اخبار

تيم مل� بســ�تبال ا�ران در اولين باز� خود از پنجره 
نخســت رقابت ها� انتخاب� �اپ آسيا ٢٠٢١ مقابل 
ســور�ه به �ــJ بــرد آســان رســيد. شــاگردان مهران 
آزاد�  ســالن  در  حالــ�  در  پنج شــنبه  شــاهين طبع 
ميزبان ســور�ه بودند �ه موفق شــدند بــا نتيجه ٩٤-

٤٨ حر�b خود را ش�ســت دهند. حامــد حداد� در 
ا�ــن بــاز� در غيــاب صمــد ني�خواه بهرامــ� بازوبند 
�اپيتانــ� تيــم ملــ� را بــه بازو بســت. صمد بــه دليل 
مصدوميــت قادر بــه همراه� تيم ملــ� در پنجره اول 

انتخابــ� �اپ آســيا نيســت. بهنــام �خچالــ�، محمد 
حسن زاده، محمد  جمشــيد� و سجاد مشا�خ� د�گر 
باز��نــان ا�ــران در تر�يــب اصلــ� تيم ملــ� در باز� 
مقابل ســور�ه بودنــد. ن�ته قابل توجــه ا�ن �ه پيش از 
شــروع باز�، باز��نان ٢ تيم لحظات� را برا� احترام 
به روح ســتاره تازه درگذشــته بســ�تبال آمر��ا �وب� 
برا�انت، س�وت �ردند. مهران شاهين طبع، سرمرب� 
تيم مل� ا�ران بعد از پيروز� شاگردانش در باز� اول 
ضمن ابراز رضا�ــت از ا�ن پيروز� گفت: «از باز��نان 

در ا�ن باز� راض� هســتم و از آن ها تش�ر م� �نم �ه 
با تمــام  وجود باز� �ردند. رقابت هــا� انتخاب� �اپ 
آســيا فرصت خوب� برا� ما در آستانه المپيJ است تا 
برا� باز� ها� المپيJ آماده شــو�م. اميدوارم زودتر 
صعودمان به �اپ آســيا قطع� شــود تا بــه جوان ترها 
فرصت دهيم و آ�نده خوب� برا� بســ�تبال �شورمان 
بساز�م.» گفتن� است؛ تيم مل� ا�ران در دومين باز� 
خــود از پنجــره اول رقابت هــا� انتخابــ� �اپ آســيا 

٢٠٢١، فردا به مصاف قطر م� رود.

آسمان خراشان به دنبال دومين پيروزى در انتخابی کاپ آسيا

انتخاب سرمربيان جدید کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان
ســرمربيان تيم ها� مل� �شت� آزاد و فرنگ� نوجوانان و جوانان معرف� شدند. حسن رنگرز، سخنگو 
و مد�ر فن� تيم ها� مل� �شت� فرنگ� در ا�ن باره گفت: «پس از ٣ ماه ز�ر نظر داشتن تمام� مربيان 
واجد شرا�ط ا�نجانب و محسن �اوه، مد�ر فن� تيم ها� مل� �شت� آزاد جمع بند� نها�� را در مورد 
�اند�داها� موردنظر انجام داده و درنها�ت اسام� سرمربيان تيم ها� مل� �شت� آزاد و فرنگ� را به 
فدراســيون �شت� معرف� �رد�م. بر ا�ن اســاس با موافقت فدراسيون �شت� محمد طال�� به عنوان 
سرمرب� تيم مل� �شت� آزاد نوجوانان، پژمان درست�ار به عنوان سرمرب� تيم مل� �شت� آزاد جوانان، 
مســعود  هاشــم زاده به عنوان سرمرب� تيم مل� �شــت� فرنگ� نوجوانان و روح ا... مي�ا�يل� به عنوان 

سرمرب� تيم مل� �شت� فرنگ� جوانان منصوب شدند.»
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فوتبال ایران دوم آسيا و سی وسوم دنيا
ســا�ت جهان� فدراســيون فوتبال، نخســتين رده بند� 
تيم ها� مل� فوتبال ا�ران در سال ٢٠٢٠ را منتشر !رد. 
طبق امتياز ده� صورت گرفتــه در ا�ن جدول، تيم مل� 
فوتبال ا�ران بدون هيچ تغيير� با ١٤٨٩ امتياز نســبت 
به انتها� ســال ٢٠١٩ در رده ســ� و ســوم جهان و دوم 
آســيا قرار گرفت. تيم مل� فوتبال ژاپــن با حضور در رده 
بيست و هشــتم جهان، رتبه نخست تيم ها� مل� فوتبال 

در قاره آسيا را از آن خود !رد.
رضاوند در تيم منتخب ليگ قهرمانان

ســا�ت  سوفا اسپور  مثل هميشه با اتمام هفته دوم مرحله 
گروهــ� ليگ قهرمانان آســيا تيــم منتخب ا�ــن هفته را 
معرف� !رد. در ا�ن راستا آرش رضاوند، هافبJ استقالل 
با نما�ش خوب� !ه در هفته اخير مقابل االهل� عربستان 

داشت، در تر!يب ا�ن تيم منتخب قرار گرفت.
ترابی  و عليپور در ميان بهترین هاى آسيا 

سا�ت  فا!س اســپورت  با اتمام هفته دوم مرحله گروه� 
ليگ قهرمانان آســيا ٨ باز�Sن برتر ا�ن هفته را از د�دش 
معرف� !رد. مهد� تراب�، هافبJ پرسپوليس با عملSرد 
خوبــش در د�ــدار بــا الشــارجه در ميــان ٨ باز�Sــن برتر 
ا�ــن هفته قــرار گرفت. د�ــدار شــاگردان گل محمد� با 
الشــارجه امارات با نتيجه تســاو� ٢ - ٢ به پا�ان رسيد. 
همچنين عليپور  د�گر باز�Sن پرسپوليس هم   در ميان ٨ 
باز�Sن برتر هفته دوم مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا 

قرار گرفت. 
۴ جایگاه  نقش جهان به پرسپوليس رسيد 

٢ تيم ســپاهان و پرســپوليس از هفته بيســتم ليگ برتر 
در ورزشــگاه نقش جهان بــه مصاف هــم م� روند. برا� 
ا�ن باز�، طبق برنامه اعالم شــده، باشــگاه ســپاهان از 
د�روز بليت فروشــ� را از طر�ق سا�ت مربوطه آغاز !رده 
و عالقه مندان به تماشــا� مســابقه فرصت خر�د جا�گاه 
مدنظــر خــود را دارنــد. پرسپوليســ� ها برا� ا�ــن باز� 
٤ جا�ــگاه در اختيــار دارنــد و مشــغول خر�ــد بليت ا�ن 

جا�گاه ها هستند. 
جشن تولد باقرى در تمرین سرخ پوشان

تمر�ن د�روز پرسپوليس در حال� برگزار شد !ه برگزار� 
جشــن تولد برا� !ر�م باقر� و داود فنا�� فضا� شاد� 
را در ميــان سرخ پوشــان ا�جــاد !ــرده بود. سرخ پوشــان 
امروز آخر�ن جلســه تمر�ن� خود قبل از باز� با سپاهان 

را انجام م� دهند و سپس راه� اصفهان م� شوند.
تعطيلی تمرینات تراکتور

پس از پيروز� ترا!تور مقابل مس !رمان، سا!ت الهام� 
به شاگردانش ٢ روز اســتراحت داد. تمر�نات ا�ن تيم از 
امروز برا� باز� با پارس جنوب� جم اســتارت م� خورد. 
ترا!تــور در هفتــه بيســت و �Sم ليــگ برتــر روز جمعه ٩ 

اسفند ميهمان پارس جنوب� جم است.

گزینه هاى ایرانی دستيارى اسکوچيچ 
مشخص شدند

ســرمرب� !ــروات تيــم ملــ� فوتبــال ا�ــران بــه زود� 
دســتيار ا�ران� خود را از بين ٥ گز�نه خواهد شــناخت. 
دراگان اســSوچيچ ســرمرب� جد�ــد تيم ملــ� ا�ران !ه 
به جــا� و�لموتس هدا�ت ا�ــن تيم را پذ�رفــت و با�د به 
زود� !ارش را در دور دوم مرحلــه گروهــ� مســابقات 
انتخابــ� جام جهانــ� ٢٠٢٢ قطــر آغاز !نــد، به زود� 
دســتيار ا�رانــ� اش را از بيــن ٥ گز�نه انتخــاب خواهد 
!ــرد. بنا بر ا�ــن گزارش، !ر�ــم باقر�، محــرم نو�د!يا، 
ســهراب بختيار� زاده، پيروز قربان� و وحيد هاشميان، 
محتمل تر�ن نفرات� هستند !ه ممSن است از بين آن ها 

��S به عنوان دستيار ا�ران� اسSوچيچ انتخاب شود.

عراقی ها پيگير وضعيت رسن بعد از اعالم 
کرونا در ایران

مد�ربرنامــه بشــار رســن هافبــJ عراقــ� تيــم فوتبــال 
پرســپوليس م� گو�د هيچ خطر� ا�ن باز�Sن را تهد�د 
نم�  !نــد. به نقــل از ســا�ت «المعلومــه» عــراق، بهروز 
دژبود مد�ر برنامه بشار رسن اعالم !رد !ه خطر بزرگ� 
از !رونــا در ا�ــران وجــود نــدارد. دژبود گفــت: «وزارت 
بهداشــت ا�ران چند مورد از بيمــار� !رونا را در بعض� 
از شــهرها ثبت !رده، ول� ا�ن مســئله بزرگ� نيســت.» 
و� ادامــه داد: «ليگ ا�ران ادامه دارد و نشــانه ا� از به 
 ��تعو�ــق افتادن ا�ــن مســابقات وجود ندارد. شــهرها
!ــه !رونا در آن وجــود دارد، در ليگ برتــر تيم ندارند.» 
مد�ربرنامه بشــار رسن تا!يد !رد: «با مو!لم بشار رسن 
صحبت !ردم. اوضاع در تهران و اغلب شــهرها� ا�ران 

عاد� است و موضوع خيل� ترسناk نيست!» 

بازگشت داماد حجازى به پست سرپرستی تيم 
استقالل

سرپرست اســتقالل به سمت خود در ا�ن تيم بازگشت. 
به نقل از باشــگاه اســتقالل، ســعيد رمضان� سرپرست 
تيم فوتبال اســتقالل درباره بازگشــت خود به تمر�نات 
گفــت: «پــس از صحبت ها�ــ� !ــه با آقــا� خليــل زاده 
داشــتم و جلســه ا� !ه با آقا� مجيد� تشــSيل داد�م، 
قرار بر ا�ن شــد !ه مجددا در خدمت اســتقالل باشم.» 
و� افزود: «قرار اســت پس از بازگشــت آقا� خليل زاده 
از رشــت در جلســه ا� دربــاره مســائل و وضعيــت تيــم 
صحبــت !نيم و اميــدوارم آ�نــده بهتــر� در انتظار تيم 
استقالل باشــد و با مسئوليت و تالش بيشتر� در قبال 

خواسته هواداران ميليون� ا�ن تيم ظاهر شو�م.»

باز�Sنــان تيم فوتبال اســتقالل از ٧ پنالت� !ه امســال به دســت آورده اند، ٦ 
پنالت� را خراب !رده اند !ه آمار عجيب� است. ور�ا غفور� تا االن ٣ پنالت� را 
از دست داده است. عالوه بر ا�ن، غفور� در د�دار اخير استقالل مقابل االهل� 
عربســتان هم �J پنالت� خراب !رد و بعيد اســت باز هم پشت ضربات پنالت� 
تيمــش در جر�ان بــاز� قرار بگيرد؛ مگــر ا�ن !ه فرهاد مجيــد� از او بخواهد 
چنيــن !ار� انجام دهد. با ا�ن حال شــنيده م� شــود، اميرارســالن مطهر� 
پنالتــ� زن جد�د اســتقالل اســت. مهاجم گلزن� !ــه حاال با�د در بــاز� فردا 
مقابل ذوب آهن اصفهان �عن� تيم سابق خود باز� !ند. مطهر� در ذوب آهن 
هم روز ها� خوب� داشــت، ول� از وقت� به اســتقالل پيوسته، بيشتر و بهتر به 

چشم آمده و خيل� زود در ا�ن تيم بزرگ تبد�ل به �J ستاره شده است.

دراگان اســSوچيچ !ــه بعد از انتخــاب و معرف� به عنوان ســرمرب� تيم مل� 
هفته گذشته د�دارها� استقالل و پرسپوليس را در !و�ت و امارات در ليگ 
قهرمانان آسيا از نزد�J تماشا !رده بود، به بلژ�J سفر !رد. بلژ�J از جمله 
!شــورها�� اســت !ه بيشــتر�ن باز�Sن ا�رانــ� را در ليگ خــود دارد. اميد 
ابراهيم� و سعيد عزت الله� در تيم �وپن، عل� قل� زاده، �ونس دلف� و !اوه 
رضا�ــ� در تيم شــارلوا و ميالد محمد� در تيم خنــت بلژ�J باز� م� !نند. 
اســSوچيچ در ســفر خود به بلژ�J ابتدا د�ــدار� با عزت اللهــ� و ابراهيم� 
انجام داد و با !ادر فن� �وپن هم در ارتباط با ا�ن دو باز�Sن ا�ران� گفت وگو 
!ــرد. عزت الله� مدت ز�اد� اســت !ه برا� تيم �وپن بــاز� نSرده و در ا�ن 

تيم به نيمSت نشين و سSونشين تبد�ل شده است.

مالقات اس&وچيچ با ابراهيم و عزت الله در بلژ	�امير ارسالن پنالت زن جد	د استقالل

غيبت مهاجم ا	رلند) در آســتانه باز) 
حساس با سپاهان 

حاشيه خودساخته یحيی و استوکس 
براى پرسپوليس 

روز� !ــه پرسپوليســ� ها بــه ســراغ آنتون� 
اســتو!س مهاجم ســابق و ا�رلند� ترا!تور 
رفتند مســئوالن ا�ن باشگاه تبر�ز� و برخ� 
رســانه ها بابت جــذب ا�ن باز�Sن پرحاشــيه 
به پرسپوليس هشــدار دادند. اگرچه هشدار 
ترا!تور� هــا بابــت ادعــا� آن هــا مبنــ� بر 
داشتن قرارداد با استو!س و !ار غيرقانون� 
ا�ــن باز�Sــن بــرا� عقد قــرارداد بــا �J تيم 
تر!يــه ا� و در ادامــه با پرســپوليس بــود اما 
!نار آن بابــت رفتارها� غيرحرفه ا� باز�Sن 
ا�رلنــد� هم تذ!ــر داده بودند. حــاال اولين 
حاشيه استو!س برا� پرسپوليس رقم خورده 
و عدم بازگشت او از دب� به تهران و غيبت در 
تمر�ن روز جمعه سرخ پوشان باعث عصبانيت 
�حي� گل محمد� و مســئوالن باشگاه شده 
اســت. البتــه مانــدن اســتو!س در دبــ� در 
پا�ان د�دار پرسپوليس و الشارجه با موافقت 
سرمرب� سرخ ها بود. استو!س پيش از باز� 
با الشــارجه از سرمرب� تيم خواست !ه برا� 
د�دن پســرش �J روز بيشتر در دب� بماند و 
ســپس به تمر�نات پرســپوليس ملحق شود 
و گل محمــد� هــم بخاطر ٢ بار درخواســت 
 J�اســتو!س، موافقت !رد !ــه ا�ن باز�Sن 
روز د�رتــر بــه تمر�نــات ملحق شــود. بــا ا�ن 
حــال و در شــرا�ط� !ه قرار بــود ا�ن مهاجم 
با پرواز صبح د�روز بــه ا�ران بيا�د، در تمر�ن 
غيبت !رده و ا�ن باعث ناراحت� شد�د �حي� 
گل محمد� شــده چرا!ه پرســپوليس باز� 
حساس و مهم� با ســپاهان دارد و !ادرفن� 
به همه نفرات شان برا� ا�ن باز� نياز دارند. 
گل محمد� !ه از غيبت مهاجم ا�رلند� خود 
شا!� بوده، از مســئوالن باشگاه خواست تا 
پيگير وضعيت او شوند. همين امر سبب شد 
تا محمدحسن انصار� فرد مد�رعامل باشگاه 
با مد�ربرنامه هــا� ا�ران� اســتو!س تماس 
گرفتــه و جو�ــا� وضعيت ا�ن باز�Sن شــود. 
از مد�ربرنامه هــا� اســتو!س  انصار� فــرد 
پرسيده چرا ا�ن باز�Sن به تهران نم� آ�د و از 
او خواست تا استو!س هرچه زودتر خودش را 
به تهران برساند و در تمر�ن امروز پرسپوليس 
حاضر شود. غيبت استو!س و از دست دادن 
�ــJ جلســه تمر�ن� مهــم درحالــ� رخ داده 
!ــه ا�ن باز�Sن از لحــاظ آمادگ� بدن� اصال 

شرا�ط خوب� ندارد.

مصدوميــت ناگهان� !� روش اســتنل� بدتر�ن خبــر اردو� 
ســپاهان پيش از د�دار مقابل الســد بود. اما آ�ا ا�ن باز�Sن به 
د�دار با پرســپوليس خواهد رســيد؟ !� روش آقا� گل فصل 
گذشته ليگ برتر و ��S از مهم تر�ن باز�Sنان تيم قلعه نو�� !ه 
دوباره به روزها� خوب خود بازگشــته و اميد اصل� ســپاهان 
بــرا� فتح دروازه الســد محســوب م� شــد، در تمر�ــن ٢ روز 
مانده به مسابقه برابر ا�ن حر�| قدرتمند قطر� به دليل درد 
در ناحيه !شــاله ران به !ادر فن� مراجعه  و اعالم !رد قادر به 
همراه� ا�ن تيم نخواهد بود. !ادرپزش�S سپاهان بالفاصله 
او را به بيمارستان اسپيتار فرستاد تا تحت معا�نه دقيق تر قرار 
گيرد، و در آنجا مشخص شد !ه ا�ن ستاره برز�ل� به طور قطع 
قــادر به همراه� تيمش برابر الســد نخواهد بــود. با ا�ن حال 
اعالم خبر مصدوميت او !م� بيش از معمول به طول انجاميد 

تا با توجه به حســاب� !ه ژاو� و الســد در آناليزها� مربوط به 
ســپاهان رو� ا�ــن باز�Sن !ــرده بودند، حداقــل !م� دچار 
غافلگير� شوند. غيبت !� روش !ه �J باز�Sن چند منظوره 
در تر!يب ســپاهان اســت و در پرس و دفاع از خط جلو و سود 
بردن از ضربات ســر و گلزن� با هر دو پا� چپ و راســت تبحر 
و�ــژه ا� دارد، تاثيــر خــود را در نما�ش ســپاهان نشــان داد و 
طال�� پوشــان !ه م� توانســتند در نيمــه اول حداقل �J بار 
 |�دروازه الســد را باز !نند، در نيمه دوم درنها�ت تســليم حر
سر�ع و قدرتمند خود شــدند. اما ا!نون سوال مهم در اردو� 
سپاهان ا�ن است !ه آ�ا !� روش در د�دار مقابل پرسپوليس 
حاضــر خواهد بــود؟ ســپاهان !ه بجــز !� روش اســتنل� ٢ 
باز�Sن !ليــد� خط دفاع� خود (پورقاز و گولســيان�) را نيز 
 J�از دســت داده و با �J مدافع تخصصــ� (محمد طيب�) و 

مدافع غيرمتخصص (شــا�ان مصلح) در مســابقات به ميدان 
رفتــه ، در د�دار مقابل پرســپوليس عالوه بر ترميــم دفاع با�د 
بــه فSر باز !ــردن گره گلزن� نيز باشــد. موضــوع مصدوميت 
!� روش �J خوش شانس� مضاع| برا� پرسپوليس است. 
اســتقالل نيز در باز� مقابل ا�ن تيم از غيبت شــيخ د�اباته در 
رنج بود و بهتر�ن گلزن خود را در اختيار نداشــت. سپاهان در 
موضوع مصدوميت اســتنل�، سياســت� همانند استقالل� ها 
پيش از درب� در پيش گرفته و در تالش اســت از انتشــار خبر 
دقيق خــوددار� !نــد و ا�ــن خبــر از اردو� ســپاهان بيرون 
آمده !ه !� روش احتماال  به د�دار پرسپوليس خواهد رسيد؛ 
همان طــور !ه ســروش رفيعــ� بعد از آســيب شــد�د دنده در 
شرا�ط باز� قرار دارد و در تر!يب سپاهان مقابل تيم سابقش 

خواهد بود.

آقا) گل ضرب د	ده مقابل پرسپوليس؟

 روش استنل، مثل داستان شيخ د	اباتهB (اباتهمعما	مثل داستان شيخ د ، روش استنلB (معما

وریـا روى نيمکـت
یا سکــو؟!

تدبير Bادرفن برا) جلوگير) از ت&رار بحران مصدوميت 

در فاصله چند ساعت مانده به 
بــاز� اســتقالل و ذوب آهن از 
هفته بيســتم ليگ برتــر، گو�ا شــرا�ط برا� 
فرهــاد مجيــد� و تيمش !م� بهتر شــده  و 
بحران مصدوميت !م !م دست از سر آب� ها 
برم� دارد. روز گذشته تمر�ن آب� ها شلوغ تر 
از چند هفته پيش بود تا !ادرفن� اســتقالل 
پــس از مدت هــا تيــم !امل تــر� نســبت به 
هفته ها� گذشته در اختيار داشته باشد. در 
تمر�ن د�روز !ــه در مجموعه انقالب برگزار 
شد، عل� !ر�م� و هرو �ه ميليچ بعد از پشت 
ســر گذاشتن ســرماخوردگ� شــد�د حاضر 
بودنــد و تمر�ــن !ردنــد. همچنيــن مهــد� 
قائــد� هــم !ــه چنــد روز� بــا مصدوميت 
دســت و پنجه نرم !ــرده بود، بدون مشــSل 
در !نار ســا�ر باز�Sنان تمر�ــن !رد. از طرف 
د�گــر فرشــيد اســماعيل� و عــارف غالمــ� 
بــدون  نيــز  اســتقالل  مدافــع  و   Jهافبــ
!وچJ تر�ن مشــSل� در تمر�ن حضور پيدا 
!ردنــد تــا مشــخص شــود م� تواننــد برابــر 
ذوب آهن باز� !نند و ا�ن بهتر�ن خبر� بود 
!ه در چند روز اخير به مجيد� رسيد. البته 
هنوز ســياوش �زدان�، فرشيد باقر� و شيخ 
د�اباته د�گر مصدومان اســتقالل به شرا�ط 

آمادگــ� نرســيده اند و !ما!ان بــه تمر�نات 
اختصاص� م� پردازند. شيخ د�اباته مهاجم 
آفر�قا�� اســتقالل !ــه برا� اســتراحت به 
فرانســه رفته بــود و حتــ� شــا�عات� درباره 
احتمال فسخ قرارداد او و عدم بازگشتش به 
ا�ران شنيده م� شــد بامداد د�روز به تهران 
برگشــت و در تمر�ــن تيمش حضــور �افت. 
بازگشــت شــيخ !ه درب� و د�دار با الشرطه 
عراق و االهل� عربســتان را از دســت داده  و 
اســتقالل� ها در ا�ــن ٣ بــاز� از ٩ امتيــاز 
ممSن فقط ٢ امتياز گرفته اند، خبر خوش� 
بــرا� هواداران و !ادرفن� اســت اما ســوال 
ا�نجاســت !ه د�اباتــه چه زمان� بــه تر!يب 
برم� گردد؟ برخ� منابع باشگاه از احتمال 
حضــور او در باز� با الوحــده امارات !ه ١٢ 
 J�اسفند برگزار خواهد شد، م� دهند. اما 
منبــع موثق بــه آخر�ــن خبر گفــت احتمال 
حضــور د�اباته در باز� بعد� آب� ها در ليگ 
قهرمانان آسيا !م است و شا�د شيخ به باز� 
با ســا�پا !ه ١٦ اســفند برگزار خواهد شــد، 

برسد. 
  

نSتــه ا� !ه در ميان حجم ز�اد اخبار مربوط 
بــه مصدوميت باز�Sنان اســتقالل و نيمSت 

خالــ� آب� ها گم شــده �ا !متر !ســ� به آن 
توجــه !رده، خســتگ� بيــش از انــدازه ور�ا 
غفــور� !اپيتــان ا�ــن تيــم اســت. باز�Sــن 
باتجربــه جناح راســت اســتقالل پر!ارتر�ن 
مهــره تيمــش پس از سيد حســين حســين� 
اســت. ا�ــن ٢ باز�Sــن جانشــين ندارنــد و 
!ادرفن� چاره ا� بجز بــاز� گرفتن از آن ها 
تحت هر شــرا�ط� ندار د و بــرا� همين  ور�ا 
فقط �J نيمه  مقابل نفت مسجد سليمان از 
تر!يــب خارج شــد و در ســا�ر باز� ها بدون 
اســتراحت به ميدان رفته است. ا�ن موضوع 
باعــث شــده !اپيتــان و ســتاره ا�ــن فصــل 
استقالل تحت فشار باز� ها� فشرده آب� ها 

در ليــگ برتــر و ليــگ قهرمانان دچــار افت 
بدن� شــود و به آن اذعان !نــد. ور�ا غفور� 
در جر�ــان مصــاف بــا االهلــ� �ــJ پنالتــ� 
حســاس و سرنوشت ســاز را از دست داد !ه 
ســومين پنالت� بود !ــه او در فصل جار� از 
دســت م� داد. پــس از ا�ن اتفــاق و ناداور� 
!ه باعث شSست آب� ها شد، ور�ا در رختSن 
از وضعيت بدن� خودش انتقاد !رده و گفته  
بــه عنــوان !اپيتــان و بزرگتــر اســتقالل در 
روزها�ــ� !ه بخش عمده ا� از نفرات اصل� 
تيم مصدوم �ا بيمار هســتند، نم�  توانســت 
تيــم را در تر!يب اصل� تنها بگذارد و در ا�ن 
چند باز� اخير با بدن تخليه شــده �ا به قول 

فوتبال� ها خراب به ميدان رفته و نتوانســته 
!ارا�ــ� الزم را داشــته باشــد. ظاهــرا ا�ــن 
اظهــارات تلنگر� به !ادرفن� زده و آن ها به 
خاطر ا�ن اتفاق و جلوگير� از آسيب د�دگ� 
 ��احتمالــ� !اپيتان شــان به فSــر چاره جو
افتاده اند. با توجه به ا�ن !ه نيSال� بودروف 
به خط دفاع� اســتقالل اضافه شده و عارف 
غالمــ� و ميليچ هم بهبود �افته اند، شــنيده 
 ،�S�م� شود فرهاد مجيد� تصميم گرفته 
دو باز� به !اپيتان تيمش اســتراحت بدهد 
تــا او به لحاظ بدن� به فرم ا�ــده آل برگردد و 
از ا�ــن رو احتمال غيبت !اپيتــان در باز� با 

ذوب آهن و گل گهر ز�اد است.  

پرسپوليس از زمان حضور �حي� گل محمد� و !ادر جد�د، فوتبال ز�باتر� از قبل باز� 
م� !ند؛ اما در ٢ باز� ليگ قهرمانان و درب� نتوانســته به پيروز� برســد و ٢ تســاو� و 
�J باخت حاصل ٣ د�دار اخير ا�ن تيم بوده اســت. اولين برد پرســپوليس با ســرمرب� 
جد�د در باز� برابر ترا!تور به دســت آمد و جالب اســت !ه ا�ن برد براساس آمار سا�ت 
�ازده  با مالSيت ٣٧ درصد� ا�ن تيم به دســت آمد. پرســپوليس صنعت نفت را هم در  
باز� بعد� با مالSيت� ٤٩درصد� برد. اما از زمان� !ه پرســپوليس باز� مالSانه تر� 
در پيش گرفت، ا�ن تيم رنگ پيروز� را ند�ده است. در باز� برابر استقالل، پرسپوليس 
٥٩ درصد مالSيت توپ را در اختيار داشت و باز� ٢- ٢ مساو� شد. در برابر الدحيل، 
پرسپوليس ٦٤ درصد مالSيت توپ را نسبت به حر�| پرستاره اش در اختيار داشت اما 
درنها�ت باز� را ٢ - صفر واگذار !رد. در آخر�ن باز� ا�ن تيم برابر الشارجه، پرسپوليس 
باز هم ٦٠ درصد مالSيت داشــت اما باز� با نتيجه ٢-٢ به پا�ان رسيد. البته هنوز هم 
در فوتبال دنيا اغلب تيم ها�� پيروز م� شوند !ه مالSيت توپ بيشتر� دارند؛ اما شا�د 
ا�ن آمار و ارقام نشان دهد !ه فلسفه گل محمد� برا� جا افتادن در پرسپوليس نياز به 
زمــان دارد. تيم !الدرون به دنبال مالSيت توپ نبود و براســاس ضدحمله برنامه ر�ز� 
شــده بود. باز�Sنان پرســپوليس با�د بعد از برانSو و !الدرون با �J ســبJ جد�د د�گر 

باز� !نند و همين امر م� تواند جا افتادن ا�ن روش باز� را زمان بر !ند.

تيم ها� ســپاهان و پرسپوليس ٢ نما�نده ا�ران در رقابت ها� آسيا�� ليگ قهرمانان 
آســيا با�د د�دار ليگ را با قضاوت مهد� ســيد عل� برگزار !نند. ســيد عل� داور اهل 
شهرر� در ا�ن فصل ليگ برتر در ٨ باز� قضاوت !رده ، د�دار سپاهان و پرسپوليس 
نهميــن قضاوت او در ا�ن فصل ليگ برتر اســت. ســيدعل� در ا�ــن ٨ باز� ٢٥ !ارت 
زرد و ٣ !ارت قرمز داده اســت. ا�ن داور معموال  بيشــتر باز� ها�ــ� !ه قضاوت !رده 
بدون اشــتباه بوده ؛ بجز باز� ســپاهان و پــارس جنوب� جم !ه اشــتباهات فاحش او 
باعث محروميتش از د�دارها� بعد� شد. سيد عل� به گواه !ارشناسان داور� باز� 
پيSان و نســاج�، پرســپوليس و صنعــت نفت آبادان، پرســپوليس و پيSان، شــاهين 
و صنعــت نفت را بدون اشــتباه داور� !رد. او همچنين تا!نون در ١٢  مســابقه برا� 
 J�پرســپوليس ســوت زده !ه حاصــل !ار پرســپوليس از آن هــا ٩ برد، ٢ تســاو� و 
باخت بوده است. او برا� سپاهان نيز ٧ باز� سوت زده !ه سپاهان از آن ها ٢ برد، ٤ 
تســاو� و �J باخت به دســت آورده است. ا�ن داور از گز�نه ها� اصل� درب� آخر بود 
!ه البته درنها�ت قضاوت آن به و� سپرده نشد و حال با�د د�دار حساس پرسپوليس 
و ســپاهان از هفته بيســتم را ســوت بزند. گفتن� اســت د�دار برگشــت پرسپوليس و 
استقالل را بيژن حيدر� سوت زد و حاال قرار است درب� ا�ران �ا الSالسيSو� ا�ران� 

را سيد عل� قضاوت !ند !ه قطعا داور� برا� ٢ تيم مدع� !ار آسان� نخواهد بود. 

راز عجيب پرسپوليس مدل یحيی مهدى سيدعلی، داور الکالسيکوى وطنیتحليل روز چهره روز
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