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اطالعات تکان دهنده تحقیق و تفحص 
مجالس 5 دوره اخیر از ناکارآمدی و 

فساد در  خودروسازی

 رهبر انقالب: محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. ما با مردم یهود کاری نداریم.
 »محو اسرائیل« یعنی مردم مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین، خودشان دولت شان را انتخاب بکنند و بیگانه ها 

اوباشی مثل نتانیاهو را بیرون کنند. محو اسرائیل یعنی این و این اتفاق خواهد افتاد



نوید اجتماعی سازی روز قدس

 امسال روز قدس بسیار متفاوت تر از سال های 
گذشته است. شیوع کرونا از چندین هفته قبل 
از این مسئله خبر می  داد که این بار راهپیمایی 
روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد. همین 
موضوع موجب شد از هفته ها قبل تر از اعالم 
برگزار نشدن راهپیمایی سراسری در کشور، 
بسیاری از نهادها، سازمان ها و حتی جوانان 
فعال و دغدغه مند درعرصه فلسطین و محور 
مقاومت دست به اقداماتی با هدف جبران 
برگزار نشدن راهپیمایی روز قــدس بزنند.

اقــدامــات انجام شــده در دو هفته اخیر نوید 
بخش یک فضای جالب و نوین، از آتــش به 

اختیاری جوانان در مسئله فلسطین بود. 
برگزار نشدن راهپیمایی این احساس را ایجاد 
کرد که گویا این بار در روز قدس نیاز به تک 
تک افراد بدون توجه به نهادهای سازمانی و 
تکراری سال های گذشته اســت.در روزهای 
اخیر شاهد رویــش خــودجــوش بسیاری از 
جــوانــان، نوجوانان و دانشجویان در تولید 
محتواهای رسانه ای، تحلیلی با ذوق برخاسته 
از سلیقه و فردی به دور از شعار زدگی های 

بخش  همچنان  هرچند  هستیم.  سازمانی 
سازمانی  ــدس  ق روز  تصمیمات  از  ــادی  زیـ
اســت امــا امسال ما شاهد یک جهش جدی 

دراقدامات ذوقی- فردی هستیم.
کرونا سبب خیری شــده اســت که یک گام 
فضای جامعه به سمت انجام اقدامات آتش به 
اختیار با سلیقه و ذوق بر آمده از درک شخصی 
افراد  از مسئله فلسطین نزدیک شود. نگارنده 
پیش از ایــن بارها از لــزوم اجتماعی سازی 
مسئله فلسطین سخن گفته است. اجتماعی 
سازی به معنی آن است که یک مسئله برای 
افــراد جامعه به یک موضوع دغدغه مند، با 
ادراک اجتماعی و ایجاد حس متقابل تبدیل 
شود. »اربعین« مصداقی عینی از اجتماعی 
ســازی یک پدیده سیاسی-مذهبی است. 
از دستورات  به دور  مشارکت هــای وسیع 
سازمانی در کنار دغدغه مندی جامعه در 
بستر جنس مردمی اربعین در میان عراقی ها 
موجب شده پیاده روی به یک مسئله اجتماعی 
در ایران تبدیل شود. به گونه ای که بسیاری از 
موضوعات اربعین به دست خود مردم و بدون 
دستورات سازمانی پیش می رود. البته این 
مسئله نیاز به کنترل و مراقبت  نیز دارد. زیرا 
در ســال هــای اخیر ورود وسیع تر نهادها و 
ستادهای گوناگون به پیاده روی اربعین برخی 
از ذوقیات شخصی مردمی ایران و عراق را به 

حاشیه برده یا مصادره کرده است.
امید است که این روند جدید در روز قدس در 
طــول ســال و راهپیمایی ســال هــای پیش رو 

هم با یک مدیریت صحیح تداوم یابد. مسائل 
اجتماعی همانند اقتصاد تا زمانی که مردمی 
نشود، پیشرفتی در اهداف خود نخواهد یافت. 
نفوذ عمق یک مسئله اجتماعی چه در عرصه 
فرهنگ و چه در عرصه سیاست تنها با اجتماعی 
سازی  و مردمی شدن آن، ماندگار خواهد شد و 

در اعماق دل ها ریشه می دواند.
اما در حاشیه این مسئله، یکی از ملزومات بسیار 
مهم، تصحیح نگرش  بخشی از جامعه ایرانی 
نسبت به مسئله فلسطین است. نداشتن درک 
صحیح از زندگی یک فلسطینی در نوارغزه 
و کرانه باختری، حل نشدن و انباشته شدن 
شبهات کهنه در پستوی ذهن ها، وجود تصویر 
کاریکاتوری از نقش ایران در فلسطین و .... 
بخشی از مسائلی است که تحقق صحیح حل آن 
کمک بسیار زیادی به پیشرفت مسئله فلسطین 
در افکارعمومی ایرانی خواهد کرد.در پایان 
ذکر این مسئله الزم است که حاشیه های پس 
از شهادت »شهید قــدس« ســردار حاج قاسم 
سلیمانی، موجب پویایی و برکت در میان دل 
ها برای نزدیکی و درک حس نسبت به مسئله 
فلسطین شده است؛ این نیروی برخاسته از 
اخالص و قدرت معنوی حاج قاسم اگر درست 
درک شود ، می تواند یک نقطه شروع تاریخی در 
مسئله اجتماعی کردن فلسطین و آرمان قدس 
در ایران باشد. آرمانی که رهبر معظم انقالب 
اسالمی آیت ا... خامنه ای در باره آن می گویند: 
»قضیه فلسطین کلید رمز آلود گشوده شدن 

درهای فرج به روی امت اسالم است.«

یادداشت روز

  محمد محسن فایضی 

کارشناس مسائل فلسطین

اخبار پنج شنبه اول  خرداد 21399
27 رمضان 1441.شماره20385

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999 تلفن: 37009111 051                 

نمابر: 37009129  051  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                 

 واقعا چطوری جلوی گرونی ها رو گرفتند؟  •
یــک کیلو لــوبــیــا40هــزارتــومــان شــده. مگه 
حبوبات هم تحریمه؟ حقوق مان 15درصد 
باال رفته و اجناس به خصوص موادخوراکی 
بــاالی 200درصــدگــرون شــده! آیا این پیام 
های مردم رو مسئولین می بینند یاخودشون 

رو زدن به خواب؟
وخیم  • شرایط  از  یکسره  اخبار  که  جالبه   

آمریکا و مردمش می گوید و خودمان هرروز 
بدبخت تر از دیروز می شویم.

 واقعا که مملکت عجیبی داریــم، تا دو روز  •
پیش هیچ خبری از احتکار خــودرو نبود اما 
یک مرتبه انبارها و پارکینگ های خودروهای 
صفر کیلومتر کشف و حتی از سلطان خودرو 

هم رونمایی شد .
 کشور ما از نداشتن مدیران الیق و سالم  •

رنج می برد وگرنه کنترل بازار خودرو و طال 
کاری ندارد.

 اینم  از عکس یادگاری مجلس دهم. کاش  •
همین دویست و خــرده ای نماینده بگویند 
که برای مردم چه کردند؟ حاال هم استخدام 
وزارت نفت و صمت می شوند و با  حقوق 
20-30 میلیونی و رانــت هایی که تا االن 
جمع کرده اند به زندگی شان می رسند. خدا 

خیرشان بدهد!
رقمی  • را  مجلس  علنی  جلسه  هــر  هزینه 

بیش از پنج میلیارد تومان برآورد کرده اند اما 
این روزهــا مجلس به محفل تقدیر و تشکر از 
همدیگر تبدیل شده و در حالی که چند میلیون 
نفر مستمری بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی 
در حال غرق شدن در مشکالت اقتصادی 
هستند، صدای کمتر نماینده ای در حمایت از 

این ها از حلقوم شان شنیده می شود!
حاج آقای روحانی بعد از 41 سال از انقالب  •

و چشیدن مزه انواع ریاست ها و گرفتن مدرک 
ــارج )!( و دریافت کلید  حقوق اساسی ازخ
ریاست جمهوری، تازه از دیشب با علی آقای 

الریجانی به فکر حزب افتادند؟
ــازار الســتــیــک هم  • ــ ــه ب آیـــا کــســی هــســت ب

سروسامانی بده؟ الستیک که با نرخ مصوب 
350 باید به دســت مصرف  دولتی جفتی 
کننده برسه با دست داشتن مافیا چندین برابر 

قیمت به دست مصرف کننده می رسه!
گرانی بیداد می کنه. میشه از خرید خودرو  •

ــا مــی شــه از خرید  ــی آی ــرد ول ــرف نظر ک ص

موادغذایی هم گذشت؟ جواب شرمندگی 
پدری را که توان خرید نداره چه کسی می ده؟ 
لطفا مسئولین فکری بکنند چون گناه این 
شرمندگی ها دامن آن ها را خواهد گرفت. 
توانند  نمی  اگــه  داد؟  خواهند  جوابی  چه 
کــاری کنند برن کنار و بــرای خودشون آه و 

نفرین نخرن!
ــالح طلبان را  • روزنــامــه کیهان نوشته اص

مردم از مجلس بیرون کردند! آقای محترم! 
جز تعدادی انگشت شمار، کسی از  اصالح 
طلبان تایید صالحیت نشده که شما این طور 

قضاوت می کنی!
یک مطلب برای ما کنکوری ها چاپ کنید  •

درباره بهترین شیوه تست زنی.
 جناب علی مطهری حرف های شما به درد  •

آدم گرسنه نمی خوره. شما اگه هنری داشتید 
تو همین چهار سال نشان می دادید.

آقایان مسئول دولــت وشــورای نگهبان و  •
مجلس دهم! با مردم مظلوم ایران کاری کردید 
که نتیجه اش کاهش بی سابقه حضور مردم 
درانتخابات اسفند۹۸ شد. من فرزند جبهه و 

جنگ هستم و احساس خطر می کنم.
تخلفات  • قبال  در  قضا  دستگاه  قاطعیت 

خودروسازی قابل تقدیراست اما این ها چه 
فایده ای دارد؟ وقتی باوجوداین اقدامات، 
شاهد ارزان شدن قابل توجه قیمت خودروها 
نیستیم. سال گذشته »سلطان سکه« اعدام 

شد  اما االن قیمت سکه چند است؟
تأمین  • بگیران  مستمری  و  ها  بازنشسته 

اجتماعی انگار بــرادر انــدر هستند.  دو ماه 
ازســال گذشته ولــی هیچ افــزایــش حقوقی 
نگرفته اند. دولتمردان وکارفرمایان مقتدر 
تــأمــیــن اجــتــمــاعــی کــجــایــنــد؟شــایــد هنوز 
خوابندوبیدارنشده اند.چرا هیچ نظارتی بر 
قیمت حبوبات نیست؟ دیگر قشر کارگر آن را 

هم نمی توانند بخرند.
ــرب زبانی  • ــزان هموطن! مــراقــب چ  عــزی

ــودرو  و اطــالعــات مــن در آوردی دالالن خ
باشید. به دلیل افت خــودرو که هر روز هم 
ارزان تر می شود به خاطر طرح های دولت 
و پیگیری قوه قضاییه، آن ها با شایعه و دروغ 
خواندن این طرح ها به شدت به دنبال فروش 
خودروهایشان هستند. خرید نکنید. گول 
ــازار افــت کــرده و بیشتر هم افت  نخورید، ب

می کنه.

 اعالم میزان فطریه
 براساس فتوای رهبر انقالب

میزان زکــات فطره بــراســاس فتوای رهبر 
معظم انقالب و با درنظر گرفتن نان، به عنوان 
قوت غالب برای هر نفر، 10 هزار تومان اعالم 
شد. به گزارش خبرگزاری رسا، پایگاه اطالع 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری به استفتایی 
دربــاره میزان فطریه، این گونه پاسخ داده 
است: »مکلف باید برای خودش و کسانی که 
نان خور او هستند، هر نفری یک صاع )تقریبًا 
سه کیلو( گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا 
برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد 
و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد کافی 
ــرای ســال ۹۹  ــات فطره ب ــت.« مبلغ زک اس
هـ.ش مطابق سال 1441 هـ.ق، بر مبنای 

قیمت گندم، 10 هزار تومان است.

اطالعیه دادستانی تهران 
درباره ارتباط استاندار 

خوزستان با پرونده هفت تپه 
ــه ای در  ــی ــالع ــران در اط ــه ــی ت ــان ــت دادس
خصوص  اظهارات یک متهم به اخالل در 
نظام اقتصادی درباره  استاندار خوزستان  
توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش میزان ، 
روز سه شنبه  دادگاه رسیدگی به اتهامات 
امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت 
تپه برگزار شد که پس از آن برخی رسانه 
هــا سخنانی بــه نقل از وی دربـــاره نحوه 
خوزستان  استاندار  با  متهم  این  ارتباط 
مطرح کردند. در این باره دادستانی تهران 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: در جلسه 
رسیدگی به اتهامات آقای امید اسد بیگی 
و سایر متهمان پرونده در شعبه سوم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، آقای 
اســد بیگی در جلسه رسیدگی دادگــاه، 
ــای  ــرس پــرونــده   )آق ــازپ ــرد کــه ب اظــهــار ک
نریمانی( در خصوص مــراودات مالی وی 
با دادستان کل کشور و فرزندش، از ایشان 
تحقیق و سواالتی داشته که به دنبال این 
اظهارات، بازپرس مربوطه آقای نریمانی 
ــرای تهران،  در مذاکره با مسئوالن دادس
اظهارات آقای اسد بیگی را در این خصوص 
ــرد در جریان  ــًا تکذیب و اعـــالم ک ــاس اس
تحقیقات آقــای امید اسد بیگی گفته که 
مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار 
خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است 
ــده و در  ــن مطالب صورت جلسه ش کــه ای
پرونده موجود است ولی راجع به شخص 
دادستان کل کشور و فرزند وی هیچ بحث 
یا سوالی از جانب بازپرسی یا متهم مطرح 
نبوده در نتیجه این بخش از اظهارات اخیر 
وی در جلسه دادگاه در خصوص دادستان 

کل کشور و فرزندش را قویاً تکذیب کرد.

دیپلماسی موسیقایی شاه عباس و پیشگویی دوئل مدیری-فراستی!

مصطفوی- »خوشا شیراز« و اظهارنظرهای 
جنجالی اش ، »من و شما« و عصبانیت اش 
از مجری تلویزیون، فرمول یک و انتقادهای 
او از  مــســئــوالن و شــرایــط اجتماعی و...؛ 
مسعود فراستی پا به هر برنامه ای گذاشته 
با حرف های تند و تیز، حاشیه درست کرده 
با  تلویزیون  و  سینما  معروف  منتقد  ــت.  اس
اظهارنظرهای عجیب خود در حوزه سینمای 
ــدا و  ــروص ــرس ــان، شخصیت پ ــه ــران و ج ــ ای
پرحاشیه ای بوده است. او امشب قرار است به 
دورهمی بیاید و مهمان مهران مدیری باشد. 
این اولین بار است که فراستی مهمان مدیری 
می شود اما با وجود این سابقه، دیگر حدس 
این موضوع که »دورهمی« هم بدون چالش و 
حاشیه نخواهد بود سخت نیست. البته نه آرش 

ظلی پور، مجری برنامه من و شما و نه 
علی ضیا، مجری برنامه فرمول یک 
هیچ کــدام در سطح مهران مدیری 

نیستند. همکاران ما در صفحه 6 
پیش بینی کرده اند این گفت 

 و گــو چــطــور خــواهــد بــود؟
ــم؛  ــکـ ــاس یـ ــ ــبـ ــ شـــــــاه عـ

فرمانروای  مقتدرترین 
صفویه بود. او را »ضدین« 
مــی دانــنــد چــون گاهی 
خــشــونــت و قـــســـاوت را 

از حد می گذراند و زمانی، 
روحیه لطیف و هنری خود را 
به رخ همگان می کشید. در 

دستگاه او آدم کش ها همان قدر 

منزلت داشتند که یک هنرمند و خطاط  و 
خواننده! اما شاید بسیاری از ایرانی ها 
ندانند که شاه عباس، ساز می نواخت و 
بــه احتمال زیـــاد، ســاز تخصصی اش 
سه تار بود. او گاه شعر می سرود و 
بــرای شعر، آهنگی می ساخت 
و نوازندگان را وامی داشت آن 
آهنگ  را به صورت ارکسترال 
ــرا کنند. امــا چطور ممکن  اج
است شاه عباس با آن خلقیات 
هنری  چنین  زندگی  عجیب، 
داشته باشد؟ جالب آن که او از 
موسیقی به نوعی در دیپلماسی 
هــم بــهــره مــی گــرفــت . گــزارش 

صفحه تاریخ )7( را بخوانید.

دبیرکل حزب ا... لبنان :با شهید سلیمانی بیعت می کنیم

دبیر کل حزب ا... گفت: با شهید سلیمانی 
ــای  بیعت می کنیم که خواسته ها و آرزوه
ایشان را با وجود همه دشواری ها و خطرات 
کرد.سیدحسن  خــواهــیــم  محقق  ســخــت 
به  سخنانی  در  چهارشنبه  روز  ــرا... ،  ــص ن
مناسبت روز جهانی قدس گفت : امروزه و به 
رغم همه تحوالت بین المللی و همه چالش ها 
، گروه های مقاومت، به قدس و آزادسازی آن 
نزدیک تر هستند.وی افزود: رهبران مقاومت 
امــروز تاکید می کنند که تالش ها بــرای به 
حاشیه کشاندن و حذف قضیه فلسطین هرگز 
به نتیجه نخواهد رسید.وی گفت: مسئوالن 
اسرائیلی با ترس و نگرانی خود از موفقیت 
ها و دستاوردهای مقاومت ، واقعیت اوضاع 
را نشان می دهند و بیان می کنند.دبیر کل 
حزب ا... لبنان اظهار کرد : ما به پایبندی 

قاطع خود به قضیه فلسطین و نیز به عهد و 
پیمان خود بر ادامه این راه تاکید می کنیم.وی 
افزود : با شهید سلیمانی بیعت می کنیم که 
خواسته ها و آرزوهای ایشان را با وجود همه 
دشواری ها و خطرات سخت محقق خواهیم 
کرد.سید حسن نــصــرا... گفت : ما در روز 
جهانی قدس امسال، شهید قاسم سلیمانی 
را از دست داده ایم که رکن و پایه اساسی و 

مهم در محور مقاومت بود.وی افزود: امسال، 
عهد و پیمان ما با همه شهدا این است که این 
راه را ادامه دهیم تا روزی فرا رسد که در آن، در 

قدس نماز را به جای آوریم.
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طرح روی جلد ویک:سقوط آزاد اقتصاد آمریکا

پژوهشکده آمریکایی: 3 برابر شدن کشته های کرونا در آمریکا 
محتمل است 

افتخار ویروسی ترامپ! 
خادم-قربانیان جنگ هایی را که 
روسای جمهور آمریکا در تاریخ این 
کشور به راه انداخته اند ، فراموش 
کنید. دونالد ترامپ روزی از پایان 
دادن جنگ های بی پایان ایاالت 
ــت، حــاال  ــف ــی گ مــتــحــده ســخــن م
دولتش در جنگ با کرونا شکست 
خورده و تنها در روز گذشته 1425 
تن بر اثر ابتال به کرونا کشته شده 
اند. این در حالی است که 19هزار و 
662 تن نیز به موارد جدید مبتالیان 
آمریکا اضافه شده و به عدد 1.56 
میلیون نفر رسیده است. عدد بزرگی 
که پرشتاب در حال افزایش است. 
در حالی که شمار قربانیان ویروس 
کرونا در آمریکا به مــرز 92 هزار 
نفر رسیده است،نتیجه تحقیقات 
دانشگاه واشنگتن نشان می دهد 
که احتمال سه برابر شــدن شمار 
کشته های ویروس کرونا در آمریکا 
ــود دارد. به گــزارش آناتولی،  وج
سیاست،  اقتصاد،  »بنیاد  تحقیق 
نتایج بهداشت تطبیقی« دانشگاه 
واشنگتن نشان می دهد که میزان 
مرگ و میر افراد دارای عالیم ابتال 
به ویروس کرونا 1۳ برابر بیشتر از 
مرگ و میر ناشی از ابتال به آنفلوآنزای 
فصلی اســت. طبق یافته های این 
ــش، درصـــــد کــشــنــدگــی  ــ ــژوه ــ پ
آنفلوآنزای فصلی معادل یک دهم  
درصد است اما میزان فوت مبتالیان 
به ویروس کرونا 1.۳ درصد است. 

»انیربان باسو« استاد اقتصاد پزشکی 
در مــدرســه داروســــازی دانشگاه 
واشنگتن به دنبال انتشار نتیجه 
این تحقیق بیانیه صادر و اعالم کرد: 
»کووید-19 کشنده تر از آنفلوآنزا 
است و می توانیم بحث )درباره این 
که کــدام کشنده تر اســت( را کنار 
بگذاریم«.به رغم افزایش قربانیان 
کووید 19 در آمریکا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایــن کشور گفته 
ثبت بیشترین تعداد مبتالیان در 
جهان »نشان افتخار« است، چرا که 
این نشان می دهد آمریکا در زمینه 
تست های تشخیصی کووید- 19 
ــرده است.  به مراتب بهتر عمل ک
و  میلیون   12 کنون  تا  آمریکا  در 
6۰۰ هزار تست تشخیصی کرونا 
انجام شــده اســت و دونالد ترامپ 
در سخنانی این رقم را 14 میلیون 
اعالم کرد، رقمی به مراتب بیشتر از 
 Our دیگر کشورها، اما مجله علمی
World in Data که در دانشگاه 
آکسفورد منتشر می شــود، نشان 
داده از نظر سرانه تست تشخیص 
ــد- 19 ایــن کــشــور در رده  ــووی ک
ــدارد. بنابر این رده  نخست قــرار ن
بندی، با معیار تعداد افرادی که در 
هر هزار نفر تست شده اند، آمریکا در 
رده  15 قرار گرفته است. در این رده 
بندی، کشورهایی مانند ایسلند، 
نیوزلند و روسیه در رده های باالتری 

قرار گرفته اند. 

تـــداوم کرونا 	  پنتاگون:  سند 
بدون واکسن تا تابستان 2021

بنابر یک سند افشا شــده متعلق 
به وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( 
ویـــروس کــرونــا تــا تابستان سال 
2۰21 میالدی باقی خواهد ماند و 
تا آن زمان نیز واکسنی برای درمان 
آن وجود ندارد. دیلی میل دیروز در 
گزارشی نوشت: در یادداشتی که 
برای  مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا 
ارسال شده و اکنون به بیرون درز 
کرده، آمده است که ویروس کرونا 
تا مدت  مدیدی در محیط پیرامون 
باقی خواهد ماند.  این یادداشت که 
تحت گزارشی برای وزیر دفاع آمریکا 
ــاره به باقی ماندن  بــوده ضمن اش
ویــروس کرونا تا تابستان 2۰21 
و این که تا آن زمان واکسنی برای 
این ویروس وجود نخواهد داشت، 
دربــاره تشدید ابتال به این ویروس 
در ماه های پیش رو هشدار داده 
است. شمار مبتالیان در حالی در 
آمریکا افزایش می یابد که رئیس 
جمهور ایــن کشور دربـــاره اعمال 
ممنوعیت سفر از برزیل به ایاالت 
شیوع  گسترش  خاطر  به  متحده 
ویروس کرونا خبر داده است. کرونا 
در برزیل هر روز قربانیان بیشتری 
ایــن کشور تنها در  می طلبد. در 
یک روز 17 هزار و 4۰8 تن مورد 
ابتالی جدید به ثبت رسید و برای 
نخستین بار در برزیل ظرف یک روز 
بیش از هزار نفر جان خود را بر اثر 
کرونا از دست دادنــد. حاال ترامپ 
آمریکای شمالی برخالف رابطه 
خوبش با بولسونارو که به ترامپ 
آمریکای جنوبی مشهور است، از 
اعمال محدودیت خبر داده است. 
رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران 
حاضر در کاخ سفید گفت: »ما در 
حال بررسی آن هستیم. نمی خواهم 
افـــرادی که از برزیل وارد آمریکا 
می شوند، مردم ما را آلــوده کنند. 
ما با ارســال دستگاه های تنفس 
مصنوعی به برزیل کمک می کنیم. 
برزیل مشکالتی دارد هیچ شکی در 

این باره وجود ندارد.«

همزمان با اعتراض های مردمی،رئیس جمهور فرانسه اکثریت پارلمان را ازدست داد 

تلخی های دومینووار بر سر ماکرون 
افزایش بحران بــرای دولــت امانوئل 
که  فرانسه  جمهوری  رئیس  ماکرون 
از نــوامــبــر 2۰18)آبـــــان 97( سایه 
ــی به  ــردم سنگین اعــتــراض هــای م
سیاست های اقتصادی دولت را بر سر 
خود دارد، تــداوم یافته به گونه ای که 
در کنار انتقادهای گسترده گروه ها 
از سیاست های ناکارآمد کاخ الیزه در 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا، اکنون با 
خروج هفت نماینده اش از حزب حاکم، 
اکثریت پارلمان را از دست داد. حزب 
»جمهوری به پیش« )LREM( به عنوان 
حزب حاکم فرانسه با خروج شماری از 
نمایندگان آن از اکثریت افتاد؛ هفت 
عضو حزب »جمهوری به پیش« دیروز از 
این حزب خارج شدند و یک گروه جدید 
پارلمانی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، 
ــت و رفــع  ــس حــل مــســائــل مــحــیــط زی
نابرابری های اجتماعی متشکل از 17 
را تشکیل دادند.به گفته رادیو  عضو 
بین المللی فرانسه ،  این حزب چپگرای 
ماکرون است که به دلیل نارضایتی از 
سیاست های دولت در سه سال گذشته 
ــت.»ژان ایو  در حــال از بین رفتن اسـ
لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه با 
ابراز تاسف از این رخداد، ابراز اطمینان 
ــرد کــه دولـــت فــرانــســه همچنان از  ک
حمایت اکثریت نمایندگان میانه روی 

مجلس بــرخــوردار است.با این حال، 
کاهش تعداد نمایندگان حامی دولت 
فرانسه می تواند روند انجام اصالحات 
اقتصادی مد نظر ماکرون را که اکنون 
بــه دلیل شیوع ویـــروس کــرونــا معلق 
شده، با دشواری بیشتری مواجه کند.
به گــزارش یــورو نیوز، هم حزبی های 
که  معتقدند  مجلس  در  او  پیشین 
رویکردهای اقتصادی ماکرون رنگ 
و بوی راست گرایانه بیشتری به خود 
گرفته و آن چنان که در باره اصالحیه 
قانون بازنشستگی به وضــوح آشکار 
شد، دولــت تحت حمایت او راجــع به 
دغدغه توسعه رفاه اجتماعی و حمایت 
بیشتر از کــارگــران و کــارمــنــدان کم 
توجه شــده است.رویترز نیز نوشت، 
این نماینده ها با جدا شدن از حزب 
حاکم و تشکیل گروهی جدید، رئیس 
جمهوری فرانسه را از برخورداری از 
اکثریت قاطع محروم و در عین حال 
فشار بــرای اتخاذ سیاست های چپ 
گرایانه تر را تشدید کردند. تولد یک 
گروه سیاسی جدید در مجلس شورای 
ملی که عمدتا" متشکل از افراد ناامید 
ــزب حاکم بــودنــد باعث شــد که  از ح
جنبش امانوئل ماکرون دو سال پیش 
از پایان دوران حاکمیت خود اکثریت 

مطلقش را از دست بدهد.

گــروه بین الملل-روز قــدس امسال به دلیل 
مسائل مختلفی که در صحنه فلسطین دیده 
می شود، از حساسیت باالیی برخوردار است.

رژیــم صهیونیستی این روزهــا با حمایت قاطع 
ایاالت متحده آمریکا و سوءاستفاده از مشغول 
بودن جهان به کرونا، دنبال رسمیت بخشی به 
اشغال بخش های گسترده ای از کرانه باختری 
اســت و ایــن در حالی اســت که از مدت ها قبل 
دست به پاک سازی نــژادی در شهر قدس زده 
است ،امــا اشغال بخش های جدیدی از کرانه 
باختری به چه معناست؟ کرانه باختری 5655 
کیلومتر مربع مساحت دارد که برابر با 21 درصد 
از مساحت تاریخی کل فلسطین است و مساحت 
منطقه موسوم به »ج یا c« برابر با ۳45۰ کیلومتر 
مربع است که 61 درصد مساحت کرانه باختری 
را تشکیل می دهد و اکنون تحت کنترل رژیم 
صهیونیستی قرار دارد.تقسیم کرانه باختری رود 
اردن به سه منطقه »الف، ب و ج« در پیمان اسلو، در 
سال 199۳ انجام شد؛ منطقه الف از نظر اداری 
و امنیتی توسط تشکیالت خودگردان، منطقه 

ب از نظر اداری توسط تشکیالت خودگردان و از 
نظر امنیتی توسط رژیم صهیونیستی و منطقه ج 
از نظر امنیتی و اداری توسط رژیم صهیونیستی 
اداره می شود.شهرک سازی رژیم صهیونیستی 
در منطقه ج متمرکز است به نحوی که تعداد 
شهرک ها در این منطقه به 16۰ عدد می رسد که 
7۰۰ هزار شهرک نشین در آن زندگی می کنند. 
نکته قابل توجه آن است که شهرک ها در چهار 
محور اصلی در شرق کرانه باختری معروف به 
دره رود اردن  به عنوان خزانه آبی فلسطین، مرکز 
کرانه باختری، غرب کرانه باختری و در قدس 
متمرکز است. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در تبلیغات انتخاباتی خود 
وعده داد در صورت پیروزی، دره اردن و شرق »بحر 
المیت« را به فلسطین اشغالی الحاق می کند؛ 
مناطقی که حدود ۳۰ درصد از مساحت کرانه 
باختری را تشکیل می دهد و این رسمیت بخشی 
به اشغال مناطق یاد شده در راستای طرح آمریکا 
موسوم به »معامله قرن« صورت می گیرد. منطقه 
دره اردن و شمال بحر المیت که به »غور اردن« 

)دره اردن( معروف است بخش شرقی کرانه 
باختری به طــول 12۰ کیلومتر و عــرض 15 
کیلومتر اســت. بر اســاس آخرین آمارها حدود 
65 هــزار فلسطینی و 11 هــزار شهرک نشین 
صهیونیست در این منطقه زندگی می کنند. 9۰ 
درصد این منطقه بر اساس توافق »اسلو« امضا 
شده میان تل آویو و سازمان آزادی بخش فلسطین 
ــی رود. این  »ســاف« جزو مناطق »c« به شمار م
مناطق از نظر امنیتی و اداری کامال تحت کنترل 

رژیم صهیونیستی هستند.

نتیجه الحاق )اشغالگری جدید(	 
اجــرای وعده نتانیاهو و اجرایی کردن اشغال 
اراضی بیشتر در کرانه باختری بر اساس گزارش 
»فلسطین آنالین«، منجر به این موارد خواهد 
شد: راهکار دو دولتی نابود می شود و این که 
استراتژی صهیونیستی دربــاره شهرک سازی 
به سمت مرکز کشیده می  شود و در مرحله آینده 
بر دو منطقه الخلیل و نابلس متمرکز خواهد 
شد. شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه 
باختری، قدس و جوالن خالف قانون بین المللی 
و منشور سازمان ملل متحد اســت و تا کنون 
چندین قطعنامه علیه این موضوع صادر شده 
است. آخرین بار در سال 2۰16 قطعنامه 2۳۳4 
شورای امنیت در این باره صادر و خواستار توقف 
فوری و کامل شهرک سازی در کرانه باختری 
ــوال ایــن اســت که  و قــدس اشغالی شــد.امــا س
گزینه های فلسطینی ها بــرای مقابله با طرح 
اشغالگری جدید در کرانه باختری چیست؟رژیم 
صهیونیستی می داند تشکیالت خودگردان 
کار چندانی در این بــاره انجام نخواهد داد و 
واکنش هایش در حد بیانیه، سخنرانی تلویزیونی، 
تحرکات مردمی کنترل شده و سفر »محمود 
عباس« رئیس تشکیالت خودگردان به برخی 
کشورهای غربی بــرای کسب حمایت است. 
فلسطین آنالین در ادامه گزینه های مورد انتظار 
برای مقابله با این طرح صهیونیستی را به شرح 

زیر توضیح داد:

*  پایان اختالفات و ادغام جنبش های حماس و 
جهاد اسالمی در چارچوب سازمان آزادی بخش 

فلسطین »ساف«
ــده بــا رژیــم  * لغو عملی تــوافــق هــای امضا ش

صهیونیستی
* بازگرداندن اعتبار به جنبش فتح و قرار دادن 
سالح تحت کنترل کمیته اجرایی این سازمان 
بــرای اداره نبرد با رژیــم صهیونیستی در کل 

فلسطین
و  عربی  ملت های  و  فلسطین  ملت  *بسیج 
ــان جهان بــرای مقابله با  اسالمی و تمام آزادگ

اشغالگر اسرائیلی
* حمایت از تحریم رژیــم صهیونیستی و جرم 

دانستن تمام اشکال عادی سازی روابط
*فعال کردن دیپلماسی رسمی و مردمی برای 
حمایت از رویکردهای جدید و تصحیح مسیری 
که رژیم صهیونیستی را دولتی عادی در منطقه 

معرفی می کند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی از سال 
گذشته تا کنون با اجرای برخی طرح ها، به پاک 
سازی نژادی در قدس و کرانه باختری دست زده 
است. رژیم صهیونیستی تیرماه گذشته )1۳98( 
تخریب حدود 1۰۰ واحد مسکونی متعلق به 
فلسطینی ها در منطقه »وادی الحمص« در شهر 
»صــور باهر« در جنوب شرق قدس اشغالی را 
آغاز کرد؛ به گفته مقامات فلسطینی این اقدام 
بزرگ ترین عملیات تخریب از 1967 تا کنون 
است. از سوی دیگر هفته گذشته، کمیته موسوم 
به هماهنگ کننده امور رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری از تصویب طرح مصادره زمین های 
اطراف مسجد ابراهیمی در الخلیل در راستای 
اجرای پروژه ای صهیونیستی خبر داد. از دیگر 
ــژادی در قدس  ــرای پاک ســازی ن مصادیق اج
تخریب منازل فلسطینی ها به بهانه های مختلف 
و آواره کردن آن ها از این شهر است. این اقدام 
همواره با واکنش گسترده گروه های مقاومت 
فلسطینی و تشکیالت خودگردان روبه رو شده 

است اما همچنان ادامه دارد.

آن سوی خط و نشان اردن
ملک عــبــدا... دوم پــادشــاه اردن هاشمی در 
مصاحبه  اخیرش با اشپیگل گفته است : اگر 
اسرائیل بخش هایی از کرانه غربی رود اردن 
را تصرف کند باعث درگیری بزرگی با اردن 
خواهد شد. در خصوص چرایی این اظهارات 
باید گفت که به طــور کلی اردن هاشمی یک 
از  پــس  انگلستان  کــه  ــت  اس مصنوعی  کشور 
جنگ جهانی اول به وجود آورد. با پایان جنگ 
جهانی اول و پس از انعقاد پیمان سایکس پیکو 
به دلیل خدمتی که شریف حسین حاکم مکه 
به انگلستان در فروپاشی امپراتوری عثمانی 
کــرد، انگلستان دو فرزند وی یعنی عبدا... و 
فیصل را به ترتیب در اردن و عــراق به عنوان 
پادشاه منصوب کرد.با توجه به سابقه تاریخی 
تمدنی عراق و جمعیت باال و مشروعیت نداشتن 
خاندان هاشمی در این کشور در سال 1958 
عبدالکریم قاسم طی کودتایی این پادشاهی 
را از میان برداشت اما اردن با اتکا به راهبرد 
انتساب خود به بنی هاشم همچنان مشروعیت 
خود را حفظ کرده است.اردن از وضعیت مالی 
بسیار ضعیفی برخوردار است و عمدتا از طریق 
کمک های اعراب متمول خلیج فارس و نیروی 
کاری که به این کشورها می فرستد درآمدش را 
تامین می کند.با شروع بحران فلسطین عمده 
فلسطینی های اخراجی راهــی اردن شدند و 
با توجه به این که  اکثریت قاطع جمعیت اردن 
ــد ، خطری  را فلسطینی تباران تشکیل دادن
بالقوه پادشاهی هاشمی را تهدید می کرد .به 
ویژه این که سازمان آزادی بخش فلسطین به 
رهبری عرفات به قوانین اردن تمکین نمی کرد 
و در واقع یک دولت مستقل تشکیل داده بود و 
چریک هایش عالوه بر انجام تخلفات متعدد، 
بدون هماهنگی با دولت این کشور روزانه علیه 
اسرائیلی ها حمالت چریکی انجام می دادند 
.در سال 1969 شاه حسین اعالم کرد قطعنامه 
242 شــورای امنیت را می پذیرد که این امر 
خشم جدی یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی 
بخش را در پی داشــت. طرح ترور شاه حسین 
ریخته شد و در اول سپتامبر به اجرا در آمد اما 
ناکام بود. همچنین در روز 6 سپتامبر نیروهای 
هوایی  خطوط  مسافربری  هواپیمای  عرفات 
انگلستان را دزدیدند و باعث بحرانی جدی در 
روابط نزدیک اردن و انگلیس شدند. دولت اردن 
دیگر تاب نیاورد و به سازمان آزادی بخش اعالن 
جنگ کرد و در سپتامبر 197۰ این سازمان را 
به شدت سرکوب و از اردن اخراج کرد) این واقعه 
به سپتامبر سیاه مشهور است (. در کل دولت 
اردن از فلسطینی ها دل خوشی ندارد و حضور 
گسترده آنان را تهدیدی برای موجودیت خود 
قلمداد می کند و طبق قطعنامه های شورای 
242 ، خواستار تشکیل دولت  امنیت مانند 
فلسطین در مناطق کرانه غربی و نوار غزه است 
چیزی که جریان چپ و میانه روهای اسرائیلی نیز 
آن را تایید می کنند.پادشاه فعلی اردن می داند 
نتانیاهو  و راستگراها خواستار تشکیل یک دولت 
یهودی در تمام جغرافیای فلسطین هستند که 
پیامد آن اخراج میلیون ها فلسطینی به کشورهای 
عربی است؛ به طوری که در دسترس ترین کشور 
برای اسکان آوارگان اردن است .حضور فلسطینی 
های آواره بار مالی بسیار سنگینی را متوجه این 
کشور می کند و عالوه براین، حاکمیت پادشاهی 
هاشمی را به شدت تهدید خواهد کرد و به دالیل 
فوق پادشاه اردن تصرف منطقه غور اردن در کرانه 
غربی توسط دولت اسرائیل را تهدیدی برای بقا و 
حاکمیت خودش بر اردن تلقی کرده و به مقابله با 
آن خواهد پرداخت. این مقابله از لحاظ حقوقی نیز 
توسط قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 

پذیرفته شده است. 

تحلیل روز

کرانه باختری؛کانون پروژه اشغالگری 
گزینه های فلسطینی ها برای مقابله با طرح اشغالگری جدید در کرانه باختری چیست؟ 

پیشخوان بین الملل 

   علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

یک مستاجر در شهر واشنگتن دی سی )پایتخت( 
ایــاالت متحده آمریکا با نصب پارچه نوشته ای 
بزرگ روی پنجره خانه نوشته: "وقتی کار نباشد، 

اجاره ای هم در کار نیست."

 »صالح عــبــدا... کامل« ســرمــایــه دار برجسته 
ســعــودی کــه در جــریــان دستگیری های سال 
ــود، در 79 سالگی  ــازداشــت شــده ب 2۰17 ب
درگذشت، ولی برخی منابع مرگ وی را مشکوک 
ــن ســرمــایــه دار سعودی که  ــالم کــرده انــد . ای اع
ــورای عمومی بانک های اسالمی و  ریاست ش
اتاق بازرگانی جده را بر عهده داشت، از جمله 
افرادی است که در نوامبر 2۰17 )آذر 96( در 
جریان فعالیت های تیم موسوم به مبارزه با فساد 
»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان بازداشت و 
در هتل ریتز حبس شده بود. طبق ارزیابی نشریه 
»فوربس« در سال 2۰17 مبلغ کل سرمایه این 
شخصیت برجسته سعودی بیش از 2 میلیارد دالر 

ارزیابی شده است.

قاب بین الملل 

قاب بین الملل 

چهره روز 

پــایــان خالفت داعــش بــه معنی پــایــان حضور 
ــروه نیست!همان طــور که در  عملیاتی ایــن گ
نقشه  مشاهده می شود، فعالیت های عناصر 
این گروه تروریستی حتی پس از نابودی جنبه 
های حاکمیتی آن نیز از بین نرفته است.قسمت 
زرد:مناطقی با عملیات متمرکز داعش.قسمت 
قرمز: شهرهایی که داعش توجه ویژه ای به محیط 

های روستایی آن ها دارد.

کاریکاتور با عنوان خزانه حکومت سعودی در 
زمان ولیعهد

کارتون روز

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



قاب های ماندگار انتفاضه
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روز قدس امسال، بسیار متفاوت تر از سال های 
گذشته است. بیماری کرونا از چندین هفته قبل، 
از این موضوع خبر می  داد که این بار راهپیمایی 
روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد اما فردا، 
روزی فراتر از راهپیمایی است. روزی است که حاال 
در تقویم های سراسر جهان آن قدر شناخته شده 
است که هیچ کس در هیچ کشوری نمی تواند 
آن را نادیده بگیرد. فردا روز قدس است. قدس 
شریف، قبله نخستین مسلمانان و سرزمین اصلی 
و مادری میلیون ها آواره فلسطینی که حدود 72 
سال قبل با توطئه استعمارگران غربی به اشغال 
جنایت پیشه  و  کودک کش  صهیونیست های 
درآمد و همچنان در اشغال قرار دارد. در ادامه 
با ارائه تصاویری، مروری داریم بر انتفاضه های 
افکار  روشنگری  در  که  تصاویری  فلسطین، 
جهانیان نقش داشته و روایتگر مردمان سرزمین 
اشغال شده ای است که  با بهره گیری از کمترین 
امکانات بــرای هدفی بــزرگ یعنی آزاد سازی 

فلسطین جان خود را نیز فدا می کنند.

   نامه جدید خودم به خودم و  فوتبال کنار جسد کرونایی!

 

  2.8     M   views 

 مرزهای  جدیدی در تشخیص چهره

به تازگی خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در 
آن به نقل از رسانه های چینی آمده است: »کودک چینی 
دو ساله ای که سال ۱۹۸۸ از مقابل هتلی در شهر شی آن 
ربــوده شده بود، با فناوری تشخیص چهره پیدا و روز 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت به خانواده اش ملحق شد. او در 
۳۲ سال گذشته با زندگی در کنار خانواده ناتنی اش، اصوال 
اطالعی از ربوده شدنش نداشت.« همچنین در این گزارش 
آمده است والدین تنی این کودک گمشده طی این سال ها 
از هیچ تالشی برای یافتنش دریغ نکرده و حتی مادرش 
کارش را رها کرده و سال ها در ایالت های مختلف چین به 
دنبال کودکش بوده است. پلیس چین از طریق فناوری 
خاصی توانسته از روی عکس های کودکی، چهره »ین« در 
زمان بزرگ سالی را شبیه سازی کند. آزمایش دی ان ای 
مشخص کرد فرد پیدا شده همان کودکی بوده که سال 

۱۹۸۸ از جلوی هتل ربوده شده است.
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در ادامه نامه های خودم به خودم

پیش از این درباره نامه هایی که مسئولی برای خودش 
می نویسد تا با خواسته خودش موافقت شود، بارها 
نوشته ایم اما به تازگی در شبکه های اجتماعی تصویری 
از نامه شهردار ابرکوه یزد منتشر شده که در آن خودش 
با ماموریت خودش به یزد و شهردار منطقه ۳ یزد شدن 
موافقت می کند. این تصویر خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی پر بازدید شد و واکنش های زیادی هم به همراه 
داشت. کاربری نوشت: »مگه ابر کوه شورای شهر نداره 
که ایشون خودش به خودش نامه نزنه؟« کاربر دیگری 
نوشت: »باالخره رایزنی های آقای سیدعلیرضا رسولی با 
آقای سید علیرضا رسولی جواب داد و با ماموریت ایشان 
از ابرکوه به منطقه ۳ یزد در نبود افراد متخصص و کاربلد 
موافقت شد!« کاربری هم نوشت: »تا وقتی تعارض منافع 
در ادارات ما حل نشه از این نامه ها به شکل های مختلف 

داریم.«
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توبه تهی؟!

سید حسین موسوی که با نام مستعار )تهی( در فضای 
مجازی  شهرت دارد، با انتشار دو استوری در اینستاگرام 
خود از کارهایش اعالم برائت کرد و گفت توبه کرده است. 
تهی در شب قدر نیز استوری های دیگری درباره توبه 
منتشر کرده بود که با واکنش مثبت مادرش رو به رو شد. 
واکنشی که او همان را نیز استوری کرد. استوری که در آن 
مادر تهی به سید بودن او اشاره و از او به خاطر برگشتش 
تشکر می کند. این اتفاق با واکنش های زیادی در شبکه 
های اجتماعی همراه بود. کاربری نوشت: »مالک، حال افراده 
و امیدوارم که برای معروف شدن و دیده شدن بیشتر 
این کار رو نکرده باشه.« کاربر دیگری نوشت: »بهتره آدما 
رو بی خودی قضاوت نکنیم.« کاربری هم نوشت: »باید 
مراقب بود که یه تتلوی دیگه با اون همه خشونت به جامعه 

اضافه نشه.«
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جعل برای آزادی زندانیان!

ویدئویی از دستگیری جاعلی که با جعل فیش حقوقی باعث 
آزادی زندانیان می شد، در فضای مجازی منتشر شد که با 
واکنش های متفاوتی همراه بود. این جاعل برای آزادی 
برخی زندانیان فیش حقوقی جعل و موجبات آزادی آن ها 
را فراهم می کرد. این جاعل که به جعل  ۲07 فقره فیش 
حقوقی اعتراف کرده می گوید برای هر فیش بین 500 
هزار تا یک میلیون تومان از افراد گرفته است. کاربران 
واکنش های متفاوتی به این ویدئو داشتند. کاربری به طنز 
نوشت: »من فکر می کردم آزاد کردن زندانی ثوابه نگو 
همیشه هم ثواب نیست.« کاربر دیگری نوشت: »این دیگه 
چه هوشی داشته که فهمیده کجا میشه پول درآورد.« 
کاربری هم نوشت: »خیلی وقت ها میشه قرار کفالت ها رو 
برداشت و راه حل دیگه ای براش پیدا کرد. با این کارهم 
بوروکراسی های اداری کم میشه و هم شغل های این 

چنینی که جعل فیش میکنن، جمع میشه.«
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انتقاد تند  سنگربان آبی  از شروع لیگ

انتقاد تند حسین حسینی از شروع لیگ هم یکی دیگر 
از ویدئوهایی بود که در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد. او در این ویدئو می گوید:  »یک جام بخرن بدن 
بهشون« که بسیاری آن را خطاب به باشگاه پرسپولیس 
قلمداد کرده اند. او همچنین در ادامه می گوید: »یک 
فوتبالیست کرونا بگیره فوتبالش تموم میشه!« کاربران 
هم به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»توی کشورهای دیگه که به مراتب مبتال و کشته های 
کرونایی شون باال بوده، لیگ راه افتاده چرا نباید توی کشور 
ما راه بیفته؟« کاربر دیگری نوشت: »آقای حسینی فقط 
شماها مهم هستید و مردم دیگه ای که میرن سرکار مهم 
نیستن، فقط شماها نباید بگیرید.« کاربری هم نوشت: »بابا 
راست میگه دیگه اگه خدای نکرده یکی از بازیکن ها بگیره 

و یه خانواده داغدار بشه کی جواب میده؟«
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بازی فوتبال در کنار جسد کرونایی!

انتشار تصاویری از مرگ یک بیمار مبتال به کرونا در شهر 
»ریودوژانیرو« برزیل بازتاب زیادی در رسانه های جهان 
داشت و واکنش کاربران ایرانی را هم در پی داشته 
است. در این عکس  که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، 
یک جنازه در حالی که پارچه ای سفید رویش کشیده شده، 
روی سنگفرش خیابان دیده می شود در حالی که چند قدم 
آن طرف تر در یک زمین فوتبال، جوانان و نوجوانان مشغول 
بازی فوتبال هستند. به گفته شاهدان عینی و محلی ها، 
جنازه متعلق به مردی ۶۲ ساله بوده که به دلیل مبتال شدن 
به کرونا، از تنگی نفس شدید رنج می بُرده و به یک باره در 
خیابان مرده است، جسد او با وجود تماس همسایگان با 
اورژانس، بیش از یک روز در خیابان مانده و نزدیک به 
۳0 ساعت بعد از تماس، سرویس اورژانس با تابوت برای 

انتقال جسد این فوتی کرونایی به محل می آید!

قاب های ماندگار انتفاضه

 نماد مقاومت فلسطینیان
عهد التمیمی دختر بچه فلسطینی که به سمبلی برای مقاومت مردمی تبدیل 
شد . اشغالگران از مقابله با دستان خالی او هم در می مانند، او را اسیر می کنند 

و به زندان می اندازند.

 حمله به نوجوان 17 ساله
 محمد داوود 17 ساله، در شمال غربی بیت المقدس  در سال 2015 

پس از حمله سربازان صهیونیست ، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

 برگ دیگری از جنایات صهیونیست ها
محمد الددوره نوجوان 12 ساله فلسطینی در 30 سپتامبر 2000 در منطقه »نتساریم« در 

نوار غزه هنگامی که پشت پدر خود مخفی شده بود توسط صهیونیست ها به شهادت رسید. 

 عکس برتر سال 2019
تصویر جوان فلسطینی که در تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت در اکتبر سال گذشته در 

حال مقابله با نظامیان اسرائیلی است، به عنوان عکس برتر سال 2019  انتخاب شده است.

هتک حرمت مسجد االقصی

نظامیان رژیم اشغالگرحتی 
ــی را  ــص حــرمــت مسجد االق
نگه نداشته و بارها به ساحت 
ایــن مکان مقدس و مذهبی 

مسلمانان تعرض کرده اند .

جنایت علیه کودکان

انتشار اخبار صحیح و صحنه 
های  صهیونیست  که  هایی 
جنایتکار بــر بــی گــنــاهــان و 
کودکان روا می دارند، بی شک 
عمق فاجعه ای را که در کمین 
خوبی  ــه  ب نشسته  بشریت 
ترسیم می کند و کمترین نفع 
آن، متحد کردن آزادی خواهان 
ــن دشمنان  جهان بــر ضــد ای

انسانیت خواهد بود.

نوجوانی در برابر یک لشکر
»فوزی الجنیدی« نوجوان 1٦ ساله فلسطینی که با چشمان بسته توسط چندین سرباز اسرائیلی احاطه شده، به جرم پرتاب سنگ به سمت صهیونیست هایی که 

سرزمین هایشان را اشغال کرده اند، بازداشت شد.

جنایت دیر یاسین
دیـــر یــاســیــن نـــام دهـــی کوچک 
نزدیک قدس است. تعداد ساکنان 
این ده در سال 1948 نزدیک به 
700 نفر بود. در 1948/4/10 این 
روستا شاهد هجوم سه گروه مسلح 
صهیونیستی بود که با مقاومت 
ساکنان ده همراه شد و 250 نفر 
که بیشتر آن ها را زنــان، کودکان 
می دادند،  تشکیل  سالمندان  و 

کشته شدند.

 جنایت صبرا وشتیال
ــیــروهــای  ن  1982 ســـال  در 
اسرائیلی با همکاری برخی از 
نیروهای نظامی لبنانی دست 
نشانده با نقشه وزیر جنگ آن 
زمان آریل شارون، به اردوگاه های 
صبرا و شتیال در نزدیکی بیروت 
که برخی پناهندگان فلسطینی 
را در خــود جــای داده بودند، 
حمله کردند و بین 3 تا 5 هزار نفر 

فلسطینی را به قتل رساندند.

انتشار صحنه هایی که صهیونیست های جنایتکار بر بی گناهان و کودکان روا می دارند، شاید کمی از  عمق فاجعه ای را که رقم می زند، نشان دهد
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نخستین فاجعه جمعیتی کشور
کاهش رشد جمعیت به زیر یک درصد، کشور را یک گام به عضویت در باشگاه پیرها نزدیک کرد

گروه اجتماعی/ میزان رشد جمعیت در کشور 
به عدد فاجعه باری رسیده است، کمتر از یک 

درصد برای اولین بار در تاریخ ایران!
ایــن خبر را مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرده 
ــاره کاهش شاخص رشد  و ضمن هشدار درب
ــد، گفته  جمعیت کشور به کمتر از یک درص
است ایران از سال ۱۳۹۵ پای در سنین میان 
سالی گذاشته است و برآورد می شود که تا سال 
۱۴۳۰ کشورمان میان سال و پیر شود.آن طور 
که دیروز ایسنا به نقل از حامد برکاتی نوشته، 
رشد جمعیت  کشور در سال های اول انقالب 
حدود2/۴۵درصد بود؛ به این معنا که جمعیت 
کشور ساالنه حدود2/۵درصد نسبت به سال 
قبل افزایش می یافت. با وقوع کاهش جمعیت 
بــه خصوص در دهــه ۱۳۷۰ بــه ناگهان یک 
شاخص از این رقم کم شد و در ابتدای ورودی به 
دهه ۸۰ به شاخص حدود۱/۵رسیدیم و طبق 
آخرین آمارها نیز در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت 
کشور متاسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران به 

کمتر از یک درصد رسیده است.
به گفته وی، این موضوع به معنای آن است که 
جمعیت جوان و مولد که زیربناهای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را برای کشور 
پاس می دارد  و تولید کشور را برعهده خواهد 
داشت، حتما از حدود 2۰ سال آینده به چالش 
کشیده خواهد شد و نسبت جمعیتی مان دارد 

به هم می خورد.

دالیل کاهش رشد جمعیت       
سهیال جــلــودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس هم درباره کاهش جمعیت به خانه ملت 
می گوید: افزایش سن ازدواج و شیوع نوعی نازایی 
در کنار رشد مشکالت اقتصادی در کشوری که 
تالش می کند به سمت توسعه یافتگی پیش رود 
از جمله عواملی هستند که دست به دست هم 
دادنــد تا سیر صعودی رشد  جمعیت به سمت 
نزولی شدن پیش رود.وی، ناباروری را عامل 
دیگر کاهش جمعیت می داند و اعتقاد دارد: 
شیوع ناباروری در بین زوج های ایرانی به تازگی 
در حال گسترش است همین عامل به تنهایی 
نشئت گرفته از مشکالتی همچون آلودگی هوا ، 
مواد مصرفی هورمونی و تراریخته، امواج ناشی 
از پیشرفت فناوری و... است؛ که منجر به کاهش 

باروری زوج های جوان شده است.

عدم حمایت جدی دولت از فرزند آوری       
کمیسیون  عضو  سعیدی  اسماعیل  محمد 
فرهنگی هم درباره کاهش جمعیت کشور تاکید 
می کند: آمارها نشان می دهد که طی ۱۵ تا 2۰ 
سال آینده، کشور با یک کاهش جمعیت جدی 

روبه رو خواهد بود.وی می افزاید: معیشت مردم 
باید در افزایش جمعیت مورد توجه واقع شود، 
این واقعیت را بپذیریم تورم باال زندگی مردم 
را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط مستقیمی در 

افزایش و کاهش جمعیت کشور گذاشته است.
این نماینده مجلس دهم ادامه می دهد: حمایت 
جدی نکردن حاکمیت و دولت از فرزند آوری در 

کنار نبود مشوق های الزم دست به دست هم 
داده تا شاهد نزول جمعیت در کشور باشیم.

بــرای         عاملی  نخبگان  شبانه  مهاجرت 
کاهش جمعیت

رئیس  ــب  ــای ن علیشاهی  آقـــاپـــور  مــعــصــومــه 
فراکسیون زنان مجلس هم مهاجرت از کشور 
ــل کاهش جمعیت مــی دانــد و  را یکی از دالی
معتقد است: مهاجرت به دالیل متفاوت مثل 
اشتغال و ادامه تحصیل در دهه های اخیر یک 
تهدید جدی برای کشور ما محسوب می شود 
بدون شک تبعاتی هم در آینده به دنبال خواهد 
داشت که یکی از آن ها کاهش جمعیت است، 
به خصوص مهاجرت نیرو های نخبه که به نوعی 
نخبه ایرانی به کشورهای دیگر ارسال کنیم و 
این نخبه در خارج از کشور زاد وولد می کند و 
سرمایه نخبه ایرانی دودستی تقدیم کشورهای 
اروپایی و توسعه یافته می شود.به نظر می رسد؛ 
اولویت های اقتصادی، در کنار نبود چشم انداز 
روشنی از شرایط اقتصادی کشور به زوجین 
ایرانی گوشزد می کند که زاد و ولد را کاهش 
دهند. باوجود تالش ها برای فرهنگ سازی در 
زمینه فرزندآوری،اما نبود امکانات اقتصادی 

موجب شده اتفاقی نیفتد.

طرح دقیقه نودی مجلس برای بازنشستگان عقیم شد
 مجلس دهم به پایان رسید و نامه ۱۱۸ نماینده برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به نتیجه نرسید

غفوریان- مجلس دهــم که در پنج جلسه پایانی خــود یا به 
عبارتی در وقت اضافه خود با نامه ای با امضای ۱۱۸ نماینده 
پیگیر اجرای پروژه همسان سازی حقوق بازنشستگان شده 
بود، با پایان یافتن مجلس در این مسیر ناکام ماند. خواست 
نمایندگان در این نامه این بود که طبق ماده۳۰قانون برنامه 
ششم که دولت باید طی پنج سال از۱۳۹6تــا۱۴۰۰ حقوق 
بازنشستگان به ویژه تامین اجتماعی ها را با شاغالن متناسب 
کند و افزایش دهد، دولت ملزم شود که طی دوسال این اقدام 
انجام و حقوق بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی ها عادالنه 
شود.هفته قبل که محمد بیرانوندی نماینده دست اندرکار این 
نامه و طرح، در نطق قبل از دستورش  از رئیس مجلس خواست 
تا این طرح به شکل دو فوریت در صحن علنی مطرح شود، 
الریجانی ضمن مخالفت گفت: »در رابطه با همسان سازی 
حقوق بازنشستگان قانون وجود دارد و براساس آن دولت موظف 
است همسان سازی را ظرف ۳ سال انجام دهد، بنابراین باید 
شما بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنید تا به صورت کامل در 
موعد مقرر اجرایی شود. تغییر بازه زمانی اجرای قانون همسان 
سازی حقوق بازنشستگان از ۳ سال به 2 سال بار مالی داشته 
و غیرقابل طرح است. قانون همسان سازی بازنشستگان باید 
توسط سازمان برنامه و بودجه  اجرایی شود، بنابراین مشکل 
قانونی در این خصوص وجود ندارد.« البته ما همان روز هم به 

سراغ آقای بیرانوندی و دیگر نمایندگان رفتیم که آن ها تاکید 
کردند در جلسات بعدی قبل از پایان مجلس برای این طرح 
از تالش دست برنمی دارند اما ظاهرا به نتیجه نرسیدند.به 
هر روی دیروز مجلس دهم با آخرین پالن عکس دسته جمعی 
نمایندگان به کار خود پایان داد و مواردی از جمله پیگیری حقوق 
بازنشستگان که طرح امیدوارکننده ای بود، ناکام ماند و به عمر 

این مجلس نرسید. این که در آینده و مجلس یازدهم در این 
باره چه گام هایی بر می دارد، موضوعی است که باید به انتظار 
بنشینیم. ضمن این که طبق گفته الریجانی،  برای همسان 
سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن قانون 
وجود دارد منتها باید اراده و اعتبار کافی در دولت  وجود داشته 

باشد و مجلس نیز به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشاند.

جعفر زاده: صادقانه بگویم که ما مقصریم

محمداکبری- غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اعالم این 
 که طرح دو فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل کمبود زمان به صحن مجلس نرسید ،
افزود: صادقانه بگویم که در مسئله بازنشستگان ما مقصریم. در برنامه ششم توسعه مواد مربوط به حقوق 
بازنشستگان با الفاظ بازی شده است  در حالی که  قانون نویس باید به جای بازی با الفاظ  همچون 

متناسب سازی، یکسان سازی و... صراحتا بگوید همه بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق مستمر پایه را دریافت کنند.
جعفر زاده ایمن آبادی تاکید کرد: راه حل یک چیز است  و آن این که دولت باید ۱6 صندوق بازنشستگی را به اضافه صندوق 
های لشکری و کشوری که جمعا ۱۸ صندوق می شود با هم ادغام کند تا همه بازنشستگان هم سنگ هم قرار گیرند.نماینده 
رشت در مجلس دهم خاطرنشان کرد:  دولت قرار است در سال ۹۰ هزار میلیارد به بازنشستگان کمک کند بنابراین اگر همه 

این صندوق ها با هم  یک کاسه شوند عادالنه تر است.

گفت و گو
   

...یادداشت
  مهدی محمد صادقی 

economic@khorasannews.com

ایران؛ جوانی در آستانه  پیری

مسئله جمعیت از مؤلفه های اصلی و پایه  پیشرفت کشورها محسوب می شود. اما نکته  قابل توجه 
این است که صرف افزایش کمی جمعیت، دلیلی بر وضعیت مناسب جمعیتی تلقی نمی شود، بلکه 
این ترکیب جمعیتی کشور است که باید موردتوجه قرار گیرد.  بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار 
ایران، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شد.جمعیت کشور از سال ۱۳۴۰ همواره رو 
به افزایش بوده است،اما پس از سال ۱۴۰۰، از سرعت رشد آن کاسته می شود.طبق پیش بینی های 
آماری، جمعیت کشور در دهه ۱۴2۰ به ۹۰ میلیون خواهد رسید.اما از جهت ترکیب سنی، امروز و 

دیروز و فردای ما تفاوت فراوانی با هم دارد.
به کمک نگاهی آینده پژوهانه به آمار این تفاوت را بهتر درک خواهیم کرد:

هم اکنون بیش از دو سوم جمعیت در سن کار و فعالیت هستند. جوانی جمعیت از اواخر دهه ۱۳۸۰ در 
ایران شروع می شود و در دهه ۱۴2۰ پایان می یابد.

طبق آمار، بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴2۰ افراد در سن کار بیشترین سهم را در جمعیت کشور دارند اما 
پس از ۱۴2۰ رشد سریع سالمندی در کشور باعث می شود تنها حدود نیمی از جمعیت کشور در سن 
کار و فعالیت باشند؛ در حالی که ۳2 درصد افراد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند.وقتی جامعه به 
سمت تک فرزندی پیش می رود، وجود خانه  سالمندان یک ضرورت خواهد شد.وقتی والدین به سنی 
می رسند که توانایی اداره خود را ندارند و نیازمند شخص دیگری هستند، اگر این پدر و مادر فرزندان 
زیادی داشته باشند، طبیعی  است که آن ها از والدین خود به نوبت مراقبت می کنند. اما اگر آن ها یک 
فرزند داشته باشند، این فرزند باید از بخش قابل توجهی از کار و فعالیت اقتصادی خود چشم بپوشد و 
بسیاری از کارهای خود را تعطیل کند تا بار نگهداری از والدین را به دوش بکشد. بنابراین به صورت 
طبیعی بسیاری از فرزندان این کار را نمی کنند یا بهتر است گفته شود که نمی توانند این کار را انجام 
دهند،در نتیجه دولت باید وارد عمل شود.خالصه کالم آن که هزینه های نگهداری از سالمندان فشار 
زیادی را به دولت و خانواده ها وارد می کند.در پس همه  این ها، با کم شدن نیروی کار)جمعیت جوان 
که در سن کار و فعالیت اند( تولید کم می شود و نیز با افزایش مصرف کنندگان)سالمندان( تناسب بین 
تولید و مصرف در جامعه از بین خواهد رفت. به بیان دیگر، عده  کمی تولید ثروت خواهند کرد تا عده  
زیادی آن را مصرف کنند.نکته  دیگر که بسیار حائز اهمیت است این که؛ بدون تردید جمعیت جوان 
و همچنین زیاد بودن جمعیت از مؤلفه های اصلی قدرت جوامع است. کشور سالمند در برابر تهدید 
دشمنان خود به شدت آسیب پذیر خواهد بود.با توجه به آن چه گفته شد عواقب سالمندی جمعیت در 
آینده ای نه چندان دور گریبان گیر جامعه خواهد شد، جامعه ای که با این شرایط می تواند درمعرض 

صدمات جبران ناپذیری قرار گیرد.
همه دست روی دست گذاشته اند

محمد جواد رنجبر- مدیرگروه سیاست گذاری خانواده و جمعیت شبکه 
کانون های تفکر ایران)ایتان( درباره علل کاهش رشد جمعیت ایران به 
کمتر از یک درصد برای اولین بار در تاریخ کشور به خراسان می گوید: 
مردم هم اینک با گذشته ای مواجه اند که حاکمیت همواره خواستار کم 
فرزندی بوده است.دکتر پدرام کاویان افزود:  همان طور که در زمان 
تصمیم گیری برای کاهش فرزندآوری، کار اقناعی با استفاده از گروه 
های مرجع انجام شد، اکنون نیز برای افزایش جمعیت و تشویق مردم 
به فرزندآوری باید کار اقناعی انجام گیرد.وی با اشاره به گذشت شش 
سال از ابالغ سیاست های رشد جمعیت، اظهار کرد: اما از آن زمان نرخ 
رشد جمعیت کمتر شده است. روزی که قرار بر کنترل جمعیت بود، 
وزارت بهداشت فعالیت زیادی در این زمینه انجام داد، اما اکنون که بنابر 
افزایش جمعیت است، همه دست روی دست گذاشته اند.کاویان ادامه 
داد: در حوزه فرهنگی نهادهایی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی، 

خود نیز کاری انجام ندادند و دولت تنها مقصر ماجرا 
ــت.وی گفت: در حــوزه های اقتصادی و  نبوده اس

ساختاری نیز افراد زیادی مقصر هستند و بسیاری از کارها باید انجام می 
شده که نشده است.کاویان با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت به دلیل 
فراهم نکردن امکانات مناسب زایمان در بیمارستان های دولتی، افزود: 
به عنوان مثال، یکی از مشکالت هزینه های باالی زایمان است که فقط 
زایمان طبیعی آن هم در بیمارستان های دولتی رایگان است و زایمان 
سزارین که حدود ۵۰ درصد زایمان ها را تشکیل می دهد، حدود پنج 
میلیون تومان هزینه در بر دارد.وی ادامه داد: در موضوع هزینه ها نیز باید 
گفت که با توجه به وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در 
بانک ها که باید از محل آن، به مردم عادی وام قرض الحسنه پرداخت شود، 
می توان به ازای هر فرزند ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه به خانواده 
او پرداخت کرد. راه حمایت از مردم بسته نیست، اما اراده ای وجود ندارد.

دیدگاه کارشناس
   

درصد جمعیت سه گروه سنی عمده در ایران تا سال 1430 – منبع: بانک جهانی

عضو ارشد ستاد استهالل:

یک شنبه به احتمال زیاد عید فطر 
است

عضو ارشد ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری 
درباره رویت هالل ماه شوال توضیحاتی ارائه کرد. 
بنابرخبر اعتمادآنالین،  حجت  االسالم موحدنژاد 
عضو ارشد ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری 
درباره رویت هالل ماه شوال گفت: کارشناسان 
معتقدند شنبه به احتمال زیاد رویت ماه وجود دارد 

و یک شنبه ۴ خرداد عید فطر است.

 بازگشایی مهدکودک ها و 
رستوران ها پس از عید فطر

استاندار تهران با اشاره به روند کاهشی بیماری 
کرونا در استان تهران از بازگشایی رستوران ها 
و مهدکودک ها پس از عید فطر با تهیه پروتکل 
بهداشتی خبر داد. به گزارش همشهری آنالین، 
ــزود: وزارت  ــی اف ــدپ ــن انــوشــیــروان محسنی ب
بهداشت برای بازگشایی هر موسسه و هر مکانی که 
باید بازگشایی شود، پروتکلی را آماده کرده است. به 
طور مثال با توجه به این که قرار است رستوران ها و 
کافی شاپ ها بعد از عید سعید فطر بازگشایی شوند 
برای آن ها توسط وزارت بهداشت پروتکلی تهیه شده 
است، چراکه نمی توانند با همان ظرفیت قبلی ادامه 
فعالیت داشته باشند. وی ادامه داد: برای بازگشایی 
مهدهای کودک نیز قطعا پروتکلی از سوی وزارت 
بهداشت نیاز است که ما هم تالش می کنیم در جهت 
رفع مشکالت آن ها زودتر پیشنهاد بازگشایی آن ها را 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی پیگیری کنیم.

آیین نامه اعطای تابعیت به 
فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه اعطای تابعیت 
ایــران به فرزندان ازدواج زنــان ایرانی با مردان 
خارجی خبر داد. علی ربیعی، دیــروز در حاشیه  
جلسه دولــت در جمع خبرنگاران بیان کــرد: با 
تالشی که صورت گرفت  آیین نامه اعطای تابعیت 
ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی تصویب شد. وی افزود: بر اساس 
این آیین نامه استانداری ها به همراه سازمان ثبت 
احوال و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی 
ما مسئول این کار هستند. ربیعی تاکید کرد: زنان 
ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان باالی 
۱۸ سال دارنــد یا مادرانشان فوت کرده اند هم 

می توانند تابعیت ایرانی را دریافت کنند.
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مهران غفوریان با مسابقه »با 
من خوش می گذره« محصول 
95، به نمایش خانگی  ســال 
می آید. او در این مسابقه طی 
یک سفر، با امیرحسین صدیق، 

حسام لرنژاد خواننده پاپ و بازیگران لبنانی 
رقابت می کند.

وحید حسینی با سری جدید 
برنامه »دستپخت« به تلویزیون 
ابتدایی  قسمت  دو  ــد.  ــی آی م
ــری جـــدیـــد، یـــک شــنــبــه و  ــ س
ساعت  آیــنــده،  هفته  دوشنبه 
19:30 پــخــش مـــی شـــود و 
قسمت های بعد، شنبه ها و دوشنبه ها روی آنتن 

خواهد رفت.

جواد قارایی سازنده مجموعه 
مستند »ایرانگرد« از بروز سانحه 
برای گروه مستندساز خود که 
در حال تصویربرداری در استان 
خوزستان بوده اند، خبر داد. 
وی همچنین اعالم کرد مشکوک به کرونا است 

و تست خواهد داد.

احسان علیخانی در گفت وگوی 
ــاره کم  زنــده اینستاگرامی درب
بودن میزان بیننده  برنامه های 
ویژه افطار گفته است که مخاطب 
ــا خالقیتی ندیده و به  در آن ه

دلیل شباهت با آن چه در سال های اخیر دیده، این 
برنامه ها را تماشا نکرده است.

ــه جــمــع  ــ ــداز ب ــ ــران ــ ــی ــ ــا ت ــم ــی س
بازیگران فیلم کمدی »کوسه« 
عطشانی،  علی  کارگردانی  به 
اضــافــه شــد. ایــن فیلم پــس از 
»سلفی با دموکراسی« که سال 
98 ساخته شد، دومین همکاری سیما تیرانداز با 

علی عطشانی است.

سینما و تلویزیون پنج شنبه   اول خرداد 61399
27  رمضان1441.شماره 20385

چهره ها و خبر ها

بــاران کوثری از هفتم خرداد 
عباس  اثــر  »کشتارگاه«  فیلم 
آنالین  سینمای  در  را  امینی 
خــواهــد داشـــت. ایــن فیلم در 
جشنواره فجر 98 رونمایی شد 
و مانی حقیقی، حسن پورشیرازی و امیرحسین 

فتحی از بازیگران آن هستند.

ــاد از شــنــبــه با  مـــــارال فـــرجـ
خانم«  »طپانچه  تئاتر  فیلم  
بــه کــارگــردانــی شهاب الدین 
حسین پور، در فضای مجازی 
دیده می شود. این نمایش سال 

96 اجرا شده و نسخه ویدئویی آن از طریق سایت 
تیوال، برای تماشا در دسترس است.

تلویزیون

فریبا نادری به عنوان مهمان در 
یکی از برنامه های »دورهمی« 
حضور داشته است. او تا به حال 
مهمان این برنامه نبوده است. 
ــادری آخرین بــار فصل  فریبا ن

سوم سریال »ستایش« را در شبکه سه روی آنتن 
داشت.

»میدون« به آنتن برگشت
قسمت های جدید مسابقه تلویزیونی »میدون« 
با معرفی شش کسب وکار جدید، یکم و دوم 
خــرداد از شبکه سه پخش می شود و بازسازی 
بخش های آسیب دیده دکور این برنامه، همچنان 

ادامه دارد.
به گزارش صبا، در قسمت های 53 و 5۴ مسابقه 
تلویزیونی »میدون«، 6 کسب وکار در حوزه هایی 
ــورداری، آتش نشانی،  ــب از جمله بازیافت، زن
تاکسیرانی و... معرفی می شوند. این مسابقه 
که در فرصت تعطیلی یک هفته ای به دلیل تقارن 
با شب های قــدر، جریان بازسازی بخش های 
ــت، شش  ــرده اس ــاز ک ــور خــود را آغ سوخته دک
کسب وکار فناورانه جدید را در قسمت های پیش 

رو به مخاطبان معرفی می کند.
قسمت های جدید مسابقه تلویزیونی »میدون« 
از  بعد  خـــرداد  دوم  و  یکم  جمعه  و  شنبه  پنج 
اخبار ۲۲ شبکه سه سیما روی آنتن می روند. 
ــدون« مسابقه ای در حـــوزه کــارآفــریــنــی و  ــی »م
معرفی کسب وکارها و مشاغل جدید است که 
هاشمی  محمدحسین  سید  تهیه کنندگی  بــه 
گلپایگانی در گروه اجتماعی شبکه سه سیما تهیه 

و تولید می شود.

قطع پخش الکوثر روی یوتل ست

شرکت ماهواره ای یوتل ست پخش شبکه الکوثر 
را به بهانه بدهی های انباشته سازمان صداوسیما 

به این شرکت ارائه خدمات ماهواره ای قطع کرد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی رســانــه ملی، پخش 
شبکه عربی زبان بین المللی الکوثر روی ماهواره 
یوتل ست، امکان دسترسی مخاطبان در کشورهای 
عربی منطقه در غرب آسیا و شمال آفریقا را به 
برنامه های این شبکه فراهم می کرد. با توقف پخش 
شبکه الکوثر روی ماهواره یوتل ست این شبکه در 
حوزه عربی غرب آسیا و شمال آفریقا قابل دریافت 

نیست.
الکوثر شبکه عربی زبان جمهوری اسالمی برای 
کشورهای عربی است که از سال 138۴ تاکنون 
در حوزه ترویج معارف و سبک زندگی اسالمی 
و در قالب یک شبکه عمومی فعالیت داشته و 
مورد توجه و اقبال مخاطبان خود در کشورهای 
عربی است. این شبکه برنامه های متنوع برای 
از  و  مخاطبان منطقه ای خــود پخش می کند 
محبوبیت قابل توجهی در بسیاری از کشورهای 
عربی برخوردار است. الکوثر که از سابقه پخش 
چند دهه ای برخوردار است، تا سال 8۴ به عنوان 
شبکه سحر عربی فعالیت می کرد و از آن زمان، 
با افزایش برنامه ها و تبدیل آن به یک شبکه ۲۴ 
ساعته مستقل تحت عنوان »الکوثر« به فعالیت 

خود ادامه داد. 

با پایان یافتن سریال »کرگدن«، این روزها 
»هم گناه«، »دل« و »خــواب زده« 3 مجموعه 
در حال انتشار نمایش خانگی هستند. بین 
این سه، »خواب زده« به دالیل مختلف از جمله 
دیده  چندان  روبیکا،  در  انحصاری  پخش 
نشده، »دل« مورد انتقاد فــراوان مخاطبان 
است و تنها »هم گناه« موفق شده در نمایش 
خانگی خودی نشان بدهد و مورد استقبال 
تماشاگران قرار بگیرد. این سریال از لحاظ 
میزان بیننده در رتبه اول است و »دل« بعد 
از آن در جایگاه دوم قرار دارد. روز دوشنبه 
قسمت آخر فصل اول »هم گناه« منتشر شد 
و قرار است پس از وقفه یک هفته ای، ادامه 

انتشار آن از سر گرفته شود.

شنا خالف جهت آب	 
»هــم گــنــاه« قصه عاشقانه ای دارد و از این 
نظر مورد پسند مخاطبان است. تقریبا همه 
شخصیت های اصلی ســریــال، درگــیــر یک 
ماجرای عاطفی هستند که سرنوشت پایان 
رابطه همه آن ها برای مخاطب اهمیت زیادی 
پیدا کرده است. قصه سریال مانند تولیدات 
الگوهای  از  خانگی  نمایش  مــدیــوم  اخــیــر 
پرتکراری مانند الکچری بــودن، وجــود یک 
قــدرت مافیایی، مثلث های عشقی و امثال 
این ها پیروی نکرده، بنابراین نسبت به دیگر 
آثار برای تماشاگر تازگی دارد. گرچه در این 
مجموعه هم خانواده اصلی که شاهد قصه 
آن ها هستیم، ثروتمند هستند اما سریال روی 
الکچری بازی  مانور نمی دهد و مخاطب بیشتر 
از آن که سرگرم جذابیت های ظاهری مانند 
و  لوکس  ماشین های  دوبلکس،  خانه های 
لباس های آن چنانی باشد، درگیر اتفاقات 

قصه است.

ریتم خوب و راکد نماندن قصه	 
قصه های کــم اتــفــاق و ریتم کند داســتــان، 
مهم ترین ایرادهایی هستند که در سریال های 
ــده شـــده انـــد و  ــ ــد نــمــایــش خــانــگــی دی ــدی ج
ــد. از  صدای اعتراض مخاطبان را درآورده ان
امتیازهای مهم »هم گناه« راکد نبودن قصه و 
سرعت خوب داستان است که باعث می شود 
مخاطب را منتظر تماشای ادامه قصه نگه دارد 

و او را دنبال قصه بکشاند. 
دارد  متعددی  شخصیت های  »هــم گــنــاه« 
تبدیل  قصه  ضعف  نقطه  به  می توانست  که 
شود اما این کاراکترها به زور به قصه وصله 
نشده اند و ارتباط خوبی با داستان اصلی و 
خرده داستان ها دارند. شخصیت ها هماهنگ 
با جریان قصه پیش می روند و می توان گفت 
به خوبی در هر قسمت از سریال، کم وبیش به 

آن ها پرداخته شده است.

عشق متفاوت به سبک »هم گناه«	 
عالوه بر ارتباط »فرهاد« با دختر خانواده ای 
بی بضاعت یعنی »هدیه«، یکی دیگر از روابط 
سریال  مخاطبان  توجه  مــورد  کــه  عاطفی 
قرار گرفته، ارتباط »آرمــان« با »زیبا« است. 
»آرمان« چند سال از »زیبا« کوچک تر است اما 
ویژگی های شخصیتی و استقالل او، باعث 
شده به »زیبا« عالقه مند شود. همان طور که 
قبال به تفصیل درباره این موضوع نوشته ایم، 
در اکثر سریال هایی که به تازگی در نمایش 
خانگی منتشر شده، شاهد چنین زوج هایی 
بوده ایم، اما تفاوت »هم گناه« با سریال هایی 
مانند »مانکن«، »رقص روی شیشه« و »هیوال« 
که ازدواج یک زوج با اختالف سنی زیــاد را 
نمایش داده اند، در این است که مثال در سریال 
»مانکن« پــای انتقام جویی در میان بــود یا 
کاراکتر »میرخان« در »رقص روی شیشه« آدم 

موجهی نبود که با دختر جوانی ازدواج کرده 
بود و در سریال »هیوال« هم ماجرا کمدی بود 
اما موقعیت و شخصیت »آرمان« و »زیبا« کمی 
با نمونه های قبلی متفاوت است و مورد عالقه 

تماشاگران بوده است.

انتخاب خوب بازیگران اصلی و فرعی	 
یکی دیگر از ویژگی های مثبت »هم گناه«، 
انتخاب بازیگران آن است. حضور ستاره های 
باسابقه ای مانند پرویز پرستویی و هدیه تهرانی 
در سریال برای مخاطب جذاب است. پرویز 
یا  پرستویی در »هم گناه« کاراکتر متفاوت 
ــدارد و انتظار می رفت حضور  ن پیچیده ای 
باشد  داشته  سریال  در  غافلگیرکننده ای 
اما شخصیت هدیه تهرانی در نقش یک زن 
مستقل، قوی، منطقی و باتجربه بسیار مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفته است؛ شخصیتی 
که البته مشابه آن را پیشتر زیاد بازی کرده 
اســـت. محسن کــیــایــی نــیــز در نــقــش پسر 
شوخ طبع و جسوری که بیشتر خوش گذرانی 
برایش مهم است تا اتفاقاتی که درون خانواده 
رخ می دهد، از شخصیت های محبوب سریال 
است. این کاراکتر شخصیتی مشابه »پیمان« 
در سریال »عاشقانه« دارد و در ادامه تکثیر این 
تیپ شخصیت در نمایش خانگی است. مهدی 
پاکدل در نقش »فرهاد«، مــارال بنی آدم در 
نقش »سارا« و پدرام شریفی در نقش »پیمان« 
هستند  سریال  مهم  کاراکترهای  دیگر  هم 
که به خوبی در نقش خود جا افتاده اند. از 
بازی های  جز  انتظاری  حرفه ای  بازیگران 
ــازه ای که  خــوب نــمــی رود، امــا چهره های تـ
تعدادشان در سریال کم نیست هم به خوبی 
از پس نقش خود برآمده اند و با نقش های شان 

تناسب دارند.

سرنوشتجذابوپرابهامهمگناهان
محسن کیایی در مقام نویسنده و بازیگر سریال »هم گناه«، حضور موفقی در نمایش خانگی داشته است

برنامه »دورهمی« قرار است جمعه شب میزبان 
مسعود فراستی باشد. این برای اولین بار نیست 
که این منتقد در یک برنامه گفت وگومحور غیر 
سینمایی در تلویزیون حاضر می شود، اما اولین بار 
است که او با مهران مدیری به گفت وگو می نشیند. 
فراستی اواخر اسفندماه در ویژه برنامه تحویل سال 
»فرمول یک« حضور یافت و پیشتر به برنامه هایی 
مانند »من و شما« و »خوشا شیراز« دعوت شده بود. 
باتوجه به سابقه ای که از این منتقد در برنامه های 
گفت وگومحور سراغ داریم، کیفیت گفت وگو و 

حضور او در »دورهمی« چطور خواهد بود؟

تاک شوهای پرحاشیه با فراستی	 
اصوال مسعود فراستی به دلیل نقدهای تند وتیز و 
اظهارنظرهای عجیبش در حوزه سینمای ایران و 
جهان، شخصیت پرسروصدا و پرحاشیه ای بوده 
است، بنابراین هر زمان به تاک شوهای تلویزیونی 

دعــوت شــده، محور اصلی ســوال وجــواب هــا، 
حاشیه های حرفه اش بــوده اســت. گفت وگوی 
این منتقد در برنامه »خوشا شیراز« که سال 95 
از شبکه شما پخش می شد کامال به حاشیه های 
شخصیت او مربوط بود. علی ضیا در این برنامه 
نظر او را در باره تعدادی از بازیگران سینما پرسید 
و پای اظهارنظرهای جنجالی اش وسط کشیده 
شد. حضور او در »من و شما« هم جنجال های 
مهمی به دنبال داشت. ادبیات آرش ظلی پور و 
سواالتی که انتخاب شده بود، فراستی را عصبانی 
کرد، طوری که او برنامه را ترک کرد. کال ساختار 
»من وشما« گفت وگوی رک و بی پرده دربــاره 
مسائل حاشیه ای چهره ها بود و موضوع بحث با 
شخصیتی مانند مسعود فراستی هم نمی توانست 
جز جنجال و حاشیه باشد. ویژه برنامه »فرمول 
یک« به دلیل شرایط خاص جامعه و بحران کرونا، 
کمی متفاوت تر بــود و فراستی در ایــن برنامه 

چهره ای را که کمتر از خود نشان داده بود، رو کرد 
و انتقادهایی اجتماعی مطرح کرد.

گفت وگو با چاشنی شوخی و کنایه	 
با وجود این سابقه، دیگر حدس این موضوع که 
»دورهمی« هم بدون چالش و حاشیه نخواهد بود 
سخت نیست. مهران مدیری به عنوان مجری، از 
لحاظ سن وسال، سابقه، تجربه و جایگاه حرفه ای 
با علی ضیا و آرش ظلی پور، قابل قیاس نیست. 
عالوه بر این، مدیری در »دورهمی« نشان داده 
خیلی خوب می تواند منظور اصلی خود را با کنایه 

و شوخی برساند و سواالت حاشیه ای را مطرح 
کند. طبق رویه ای که گفت وگوها در »دورهمی« 
دارند، انتظار نمی رود این برنامه صرفا حول محور 
حاشیه ها بچرخد و احتمال می رود صحبت های 
جدی نیز در حوزه نقد و به طور کلی سینما مطرح 
شود. مسائل شخصی هم حتما در این گفت وگو 
جایی خواهند داشــت و مهران مدیری دربــاره 
ویژگی های شخصیتی فراستی سواالتی خواهد 
کــرد. نتیجه چنین گفت وگویی جز یک برنامه 
چالشی و البته بامزه و سرگرم کننده ممکن است 

چه باشد؟

دوئل فراستی-مدیری در شامگاه جمعه
 سابقه منتقد پرحاشیه و سینماگر باسابقه 

نوید یک گفت وگوی داغ را در »دورهمی« می دهد
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ــان رودســـــری – در مــیــان  ــی ــوائ ــواد ن ــ ج
باید  را  شاه عباس یکم  صفویه،  فرمانروایان 
مقتدرتریِن آن ها دانست. دالیل این اقتدار، 
موضوع این نوشتار نیست؛ اما ذکاوت و زیرکی 
شــاه صفوی، چیزی نیست که از دیــد هیچ 
مورخی پنهان بماند. شاه عباس شخصیتی 
ضّدین  جمع  را  او  بــرخــی  داشـــت.  عجیب 
می دانند. گاه خشونت و قساوت را از حد به در 
می برد و زمانی، روحیه لطیف و هنری خود را 
به رخ همگان می کشید. در دستگاه عریض و 
طویل دربار او، آدمکش هایی مثل »چیگین ها« 
که دشمنان شــاه را زنــده زنــده می خوردند، 
ــه »علیرضا  هــمــان قــدر مــنــزلــت داشــتــنــد ک
عباسی«، هنرمند خطاط و »گنجی«، خواننده 
خوش صدای عصر صفوی. یکی از ویژگی های 
رفــتــاری شاه عباس، عالقه فــوق الــعــاده اش 
به موسیقی ایرانی بــود. ایــن اشتیاق فراتر 
شاه عباس  از  شــاهــانــه،  َطـــَرب  مجالس  از 
و  دستگاه ها  به  مسلط  و  موسیقی دان  یک 
ردیف های موسیقی ایرانی ساخته بود. شاید 
بسیاری از ایرانیان ندانند که شاه عباس، ساز 
می نواخت و به احتمال زیاد، ساز تخصصی اش 
سه تار بود. او گاه شعر می سرود و برای شعر، 
آهنگی می ساخت و نوازندگان را وامی داشت 
آن آهنگ ساخته شده را به صورت ارکسترال 

اجرا کنند.

شاه عباس پنجه طالیی!	 
اسکندربیگ منشی، مورخ نامدار عصر صفویه 
و منشی مخصوص شاه عباس در »عالم آرای 
عــبــاســی« مــی نــویــســد: »]شـــاه عـــبـــاس[ در 
موسیقی و علم ادوار و قــول و عمل سرآمد 
ــار و بعضی از تصانیف آن حضرت در  روزگـ
میانه ارباب َطَرب مشهور است و زبانزد اهِل 
ــاز.« نصرا... فلسفی در کتاب »زندگانی  س
شاه عباس اول«، به نقل از نسخه خطی »تذکره 
عرفات عاشقین« آورده است: »]شاه عباس[ در 
موسیقی به مرتبه ای رسیده که جمیع مصنفان 

از وی طرز یابند.« هم او، به نقل از نسخه خطی 
»تاریخ ُخلدبرین« می نویسد: »همچنین در 
فن موسیقی و علم ادوار، به ناخن تصرفات 
سزاوار، گره از کار قول و عمل مصنفان روزگار 
می گشوده است.« این گزارش ها، در کنار دیگر 
اسناد دوره صفویه نشان می دهد که شاه عباس 
ــوازنـــده ای چــیــره دســت، بلکه در  نــه تنها نـ
عیب یابی آثار دیگران نیز، توانمند بوده است. 
شاه عباس، موسیقی دانان بااستعداد را عزیز 
می داشت و به دربــار خود جلب می کرد. در 
کتاب »عالم آرای عباسی«، اشــاره ای به یکی 
از این موسیقی دانان و نوازندگان توانمند 
میرمقصود  پسر  میرفضل ا...  ــت؛  اس شــده 
ــاره یک  ــم ــه مشهدی بــود و تــنــبــورنــواز ش ک
استاد  می شد.  محسوب  شاه عباس  محفل 
ساخت تصانیف در دربــار شاه صفوی، مراد 
خوانساری بود. در تواریخ موجود، از هنرمندان 
نوازنده ای همچون حافظ نایی)نی نواز(، احمد 
کمانچه ای، محمد مؤمن تنبوره ای)مشهور به 
حافظک( و سلطان محمد چنگی سخن به میان 
آمده است که جملگی در ارکستر شاه عباس 
عضویت داشتند و از خزانه مواجب می گرفتند. 
شاه صفوی در 13 شعبان سال 1017)دوم 
آذر 987( دستور داد برای نوازندگان و اهل 

موسیقی، در اصفهان محله ای بنا کنند و نام 
این محله را، »محله نغمه« گذاشت.

موسیقی به مثابه یک ابزار دیپلماتیک	 
رفــتــار شــاه عــبــاس نــشــان مــی دهــد کــه وی، 
ــَرب،  صرف نظر از عــالقــه اش بــه مجالس َط
بــرای هنر ایــرانــی، ارزش و احترام فراوانی 
قائل بوده است؛ اما این ارزش و احترام، روی 
دیگری هم داشت و آن به رخ کشیدن شکوه 
فرهنگ ایرانی و البته دربار صفوی، در مقابل 
سفرای خارجی و به ویــژه سفیران اروپایی 
بود. شاه عباس عادت داشت که همیشه در 
باشد؛  برقرار  فضای کــاخ، طنین موسیقی 
حتی زمانی که به مذاکره با مقامات کشوری 
مشغول بود هم، صدای ساز متوقف نمی شد. 
او دستور داده بود هنگام ورود سفرای اروپایی، 
آنــان را به شنیدن موسیقی ایرانی وادارنــد. 
ــوا« دیپلمات اسپانیایی که در  »آنتونیو دوگ
سال 1012 هـ.ق از طرف پادشاه کشورش 
برای انجام مذاکرات سیاسی و نظامی وارد 
اصفهان شد، در خاطراتش به یاد می آورد که 
چگونه مجبور شده است موسیقی ایرانی را 
بشنود و شاه صفوی او و همراهانش را به اجرای 
موسیقی غربی وادارد و سپس، بر محتوا و شکل 

آن نقدهای اساسی وارد کرده است. دوگوا 
می گوید که شاه صفوی، شخصًا سازی)به 
احتمال زیاد سه تار( به دست گرفت و برای 
آن ها در یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی 
نواخت و اشعاری را به زبــان فارسی زمزمه 
کرد. در تمام مدتی که مذاکرات دیپلماتیک 
برقرار بود، نوازندگان دمی از نواختن دست 
نمی کشیدند و با اشاره شاه، صدای ساز خود 
را باال و پایین می بردند. گویی موسیقی در 
مقتدر  فرمانروای  دیپلماتیک  فعالیت های 
صفوی، به ویژه زمانی که با اروپایی ها طرف 
بود، بخشی از برنامه  او را در بر می گرفت. نباید 
از یاد برد که این دوره، مصادف با شکوفایی 
عصر »باروک« در اروپا بود و شاهان قاره سبز، 
می کوشیدند تا با به خدمت گرفتن هنرمندان 
در دربــارهــایــشــان، سطح و فرهنگ خــود را 
به رخ دیگران بکشانند و شاه عباس یکم، به 
احتمال زیاد از این رویکرد آگاه بود و می کوشید 
تا با عرضه موسیقی ایــرانــی و دستگاه ها و 
گوشه های مختلف، متنوع و دل انگیز آن و 
نیز نقد موسیقی غربی، نشان دهد که ایرانی 
نه تنها در فرهنگ چیزی از ملل اروپایی کم 
ــدارد، بلکه سرآمد هنرمندان عالم را باید  ن
در میان ایرانیان یافت. به نظر می رسد که 
شاه عباس یکم، این دیپلماسی تهاجمی را در 
همین راستا به کار گرفت و گزارش سیاحان 
و سفرای اروپایی نشان می دهد که تا حدود 

زیادی هم به اهدافش می رسید.

تاریخ صهیونیسم نکته تاریخی 

درباره ملکه مدفون در »تاج محل« چه می دانید؟

 250 هزار سکه طال
نفقه یک بانوی ایرانی!

تاج محل، بنایی در شهر آگرا، واقع در هندوستان، 
جهان  تاریخی  بناهای  مشهورترین  از  یکی 
محسوب مــی شــود و بــرخــی، آن را بــه عنوان 
ــان معرفی  ــه یــکــی از عــجــایــب هــفــت گــانــه ج
»شاه جهان«،  دفن  مکان  تاج محل،  می کنند. 
پنجمین امپراتور گورکانی هند و همسر وی، 
میلیون ها  ساالنه  مکان  این  ارجمندبانوست. 
گردشگر را به سوی خود جلب می کند، اما کمتر 
کسی دربـــاره هویت ایــرانــی بانوی مدفون در 
این مکان و ثروت هنگفتی که همسرش به وی 
بخشیده بود، حرف می زند. ارجمندبانو یا »ممتاز 
محل«، نوه پسری میرزا غیاث بیگ، از درباریان 
شــاه تهماسب یکم صفوی اســت که در دوران 
اکبر، سومین پادشاه گورکانی هند، به این کشور 
فرستاده و در دهلی ماندگار شد. گورکانیان 
هند که تباری مغولی داشتند، نمی توانستند به 
بومیان هندی زیاد اعتماد کنند؛ برای همین، این 
سیاستمدار توانمند ایرانی را به خدمت گرفتند 
و او در هند به مشاغل حساس حکومتی رسید. 
ارجمند بانو، به شدت مورد عالقه همسرش بود 
و این عالقه تا آن جا پیش رفت که شاه جهان او را 
به عنوان ملکه نخست دربار خود برگزید و ده ها 
لقب دهان  ُپرُکن به او داد. تمام محل زندگی او در 
قلعه »خاص محل«، جایی در آگرا، از طال پوشیده 
شده بود و افزون بر این، شاه جهان، نفقه ای معادل 
سه میلیون سکه طال، به صــورت ساالنه به وی 
پرداخت می کرد که ایــن نفقه، به هیچ وجــه با 
نفقه ای که به دیگر زنان دربار تعلق می گرفت، 
قابل قیاس نبود. بر این اساس، ارجمندبانو ماهانه 
250 هزار سکه طال به عنوان نفقه از همسرش 
می گرفت! مبلغی که در روزگار ما اصاًل در ذهن 
و فکر نمی گنجد. این بانوی ایرانی تبار، سرانجام 
در سال 1631 میالدی )1010 خورشیدی(، 
هنگام وضع حمل درگذشت و در آرامگاه پرشکوه 
تاج محل، مدفون شد. شاه جهان وصیت کرد که 
پس از مرگ، او را در کنار همسر محبوبش دفن 
کنند و این اتفاق نیز، در سال 1658 میالدی 

)1037 خورشیدی( به وقوع پیوست. 

تحلیلی درباره اصالت یک سند

آیا »پروتکل های دانشوران صهیون« 
واقعی هستند؟

رودســــری – بنیان 
صهیونیسم بر تفکرات 
قرار  استعمارگرایانه 
ایــن  واقـــع  دارد؛ در 
جـــریـــان نـــه بـــر بستر 
ایده ها و اندیشه های 
ــود، بلکه بر  ــه دیـــن ی
اســـاس دیــدگــاه هــای 
توسعه طلبانه غرب در 

زمینه غارت و چپاول سایر ملت ها شکل گرفت. 
چند روز قبل و در همین ستون، گفتیم که هرتسل 
بسیاری از نظرات خود را از سیسیل رودز، سرکرده 
استعمار بریتانیا در آفریقا اقتباس کرد. نخستین 
کنگره صهیونیست ها در سال های پایانی قرن 19، 
در شهر بازل سوئیس برگزار شد و در آن، یهودیانی 
از سراسر اروپــا، برای بررسی و اظهارنظر درباره 
تفکرات هرتسل دور هم جمع شدند. ماحصل این 
نشست، اسنادی بود که پلیس مخفی روسیه تزاری 
توانست به آن ها دست یابد. چند سال بعد، برای 
نخستین بار، مجموعه ای از این اسناد به زبان روسی 
منتشر شد. این اسناد که به »پروتکل های دانشوران 
صهیون« مشهور هستند، دیدگاه های افراطی 
صهیونیست ها را شامل می شوند؛ دیدگاه هایی که 
مبتنی بر پست انگاشتن غیریهودیان و تالش برای 
گسترش و نفوذ صهیونیسم به هر شکل ممکن، در 
سراسر دنیاست. در این اسناد اشاراتی به روش های 
از بین بردن فرهنگ و اصالت سایر اقوام وجود دارد؛ 
ترویج فساد و فحشا از جمله این روش هاست. با این 
حال، درباره اصالت این اسناد از سوی پژوهشگران 
تردیدهای جدی وارد شده است؛ از جمله نوع 
کشف و به دست آوردن آن ها. برخی معتقدند که 
حکومت تزاری به دلیل دشمنی عمده با یهودیان، 
به انتشار این اسناد برای دامن زدن به یهودستیزی 
در روسیه دست زده است. این ایده چندان دور از 
ذهن نیست؛ اما نکته ای که توجه را به خود جلب 
می کند، واکنش صهیونیست ها به انتشار این اسناد 
است. آن ها نه تنها رویکردی منفی به آن ندارند، 
بلکه گاه اسباب انتشار بیشتر این سندها را فراهم 
می کنند؛ فایده این کار، بزرگ نشان دادن قدرت 
آن هاست که می تواند با ایجاد رعب و وحشت، زمینه 
را برای تسلط روانی صهیونیست ها بر جامعه هدف 
فراهم کند و البته، زمینه ساز صرف نظر دشمنان 
برای ادامه مقابله با صهیونیست ها شود. بنابراین، 
ــه با عنوان »پروتکل های  به نظر می رسد آن چ
دانشوران صهیون« در اختیار ماست، خواه محصول 
فعالیت های ضدیهودی پلیس مخفی روسیه تزاری 
باشد و خواه، چنان که »عجاج نویهض« پژوهشگر 
عرب می گوید، تافته های ذهنی آشر گینزبرگ، 
یکی از سران آژانــس یهود در اوایــل قرن 20، در 
دوره ای به کار صهیونیست ها آمد و انتشار آن 
توانست زمینه را برای بزرگ و قدرتمند جلوه دادن 
صهیونیسم فراهم کند. هرچند که در نخستین 
ســال هــای قــرن 21، افسانه بودن قدرتمندی 
صهیونیسم و رژیم جعلی آن در فلسطین اشغالی، 
توسط فرزندان مقاومت در لبنان و فلسطین، بر 

همه آشکار شد. 

دیپلماسی تهاجمی شاه عباس با موسیقی ایرانی!
چرا مقتدرترین فرمانروای صفویه که ساز تخصصی اش »سه تار« بود، سفیران اروپایی را پای سازهای ایرانی می نشاند؟

عکسی قدیمی از عمارت عالی قاپو در 
اصفهان؛ در این مکان شاه عباس سفرای 

خارجی را می پذیرفت. تاالر طبقه باالی 
کاخ، محل استقرار نوازندگان بود. تصویر 

توسط  یک جهانگرد اروپایی در سال 
1286 خورشیدی گرفته شده است

هیتلر در اتریش به دنیا آمد و 
ــه وارد تاریخ جهان ــواًل، پیش از آن کـ ــ اص

فعالیت های سیاسی شود، یک 
نقاش بود با روحیه ای لطیف و آسیب پذیر. او 
برای مدت های طوالنی در گالری های هنری 
که در آن روزگــار بازارشان در وین، پایتخت 
اتریش، بسیار گرم بــود، توقف می کرد تا از 
الهام  دیگر،  هنرمندان  سبک  و  نقاشی ها 

بگیرد. نتیجه این فعالیت ها، طراحی و نقاشی 
مناظر متعددی بود که امــروزه، تعدادی از 
شامل  را  هیتلر  از  جــامــانــده  بــه  تابلوهای 

می شود.
 تمام این عالقه و تالش، آدولف هیتلر جوان را 
بر آن داشت تا نقاشی را به عنوان حرفه آینده 
خود انتخاب کند. او در سال 1907 میالدی، 
زمانی که فقط 18 سال داشــت، در کنکور 
ورودی مؤسسه هنرهای زیبای وین شرکت 
کرد، اما استادان این مؤسسه، او را رد کردند. 
هیتلر دو بار دیگر هم برای ورود به این مرکز 
آموزشی تالش کرد، اما هر بار در کنکور رد 

شد. نتیجه این شکست، به حاشیه رانده شدن 
نقاشی در زندگی هیتلر بود؛ او از آن به بعد 
تفننی نقاشی می کشید، اما به صورت جدی 
آرزوهایی در سر می پروراند که بعدها دنیا را 

در آتش جنگ فرو برد. یکی هم پیدا نشد که 
به استادان این مرکز آموزشی در وین بگوید: 
خب اگر هیتلر را قبول می کردید، آسمان به 

زمین می آمد؟!

عواقب وخیم پشت کنکور ماندن هیتلر!
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سرگرمی پنج شنبه   اول خرداد 81399
27 رمضان  1441.  شماره  20385

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

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب 
برای جای خالی را پیدا کنید.

چالش ذهنچی شده؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

1 3 4
4 6

6 8 5 4 7
2 6
8 4 1 5

3 4
5 7 6 1 2

2 4
7 4 9

6 7 3 4
4 2

8 2 9
8 5 6

4 7
8 2 4

1 3 4
7 9 6

7 4 8 3

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

679283415
142596378
835741296
391857642
426139857
758624139
513968724
284375961
967412583

172839456
549617283
638524791
214953678
896471325
753268914
485796132
961382547
327145869

هوش منطقی

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

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

ا   ت ن  ا   ز  ا  ج          ب م  

ا ت ر ی س م  م  و  ر   ا      ک  س 

ر ا ی  س ن ق  ر   ه ف ت پ ی ک     

ا و  ا  ر  م  ه   ا ن  ر  ب       ک 

ا  س س و ی  ک  د  ا  د ک     ن 

 

ا ن  ی م ی ن   ی ک 

ا و  ا   ر د  ت    ن 
   

ر ا  و ل ن گ  ا    ص د 

ز ن ه ا ی  ر ت   ه    
 

بازی کلمات

در تصویر زیر برای شما تعدادی حروف را نوشته ایم 
که باید بر اســاس مربع هــای خالی در هر سطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

هوش منطقی:

 جواب معما عدد 5 است. در هر شکل عدد وسط به صورت زیر به دست می آید: 
حاصل ضرب 2 عدد باال را از حاصل ضرب 2 عدد پایین کم می کنیم.

تست هوش: 

گزینه )1( حرکت نقطه سیاه را در هر چهارخانه به صورت جداگانه بررسی کنید.

چالش ذهن:

1. تندر نود 2. بی ام و 3. تویوتا 4. فولکس 5. سانتافه 6. زانتیا

بازی کلمات:

ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید، 
ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: پری، پسر، پیر، پرس، پاس، سیر، ریا و ...

چهار حرفی: پارس، اسیر، ساری و ...

پنج حرفی: پاریس

خفن استریپ:  توربین

ی:
ض

ی ریا
باز
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ک ا ر ا ل و ک ل و م
ا ف ل ا ک ی م ر ا ب
ر ک ه ک ر ا د ر ا

ی ت ن ا گ خ ک ک د
ک ل ا و ا ن ر ا ک ی
ل ب ا ب ز ت م ی ب
م ا ب ا س ر ا س ی
ا ی د ر گ ن ا ه ج ل

ت ا ل ا د ر ا ا د
و پ د م ج و ا ر ی
ر ا ی خ و ا ا م ی ن

ر و ش و ر ب ی ر ا گ

ن و ب م و ر ت ف س ا ت
ق ا ل خ ی ا ر د س ک
د ر ب ب ن ج ر س ت ن

د ر گ و گ ن ا م ا ی
ک ی ل ل ی ل ش ک
ل ا ن ی د ر ا ک ی ا
ا گ و ی ت و م و ک ل

ش ک ی ز ه ز ز ر
ی ب ا ک ر ه ی ک ب ش
ن و ر د ک ا ا ا ب س
ک ت س ا ل م ه ش ا م
ف ر ص ت ن ش ی م ی ن ا

چاق 5.خط مقدس بابل 6. بیماری جرب-قوم آریایی 
7.بایا-برکت سفره 8.چهارمین رود بلند دنیا 9.زوبین-
زادگــاه نیما-مخفف شاه -تصدیق ایتالیایی10.دیروز 
عرب-عدد خیتی-ننر 11.متداول-نوعی شیرینی-ارابه 

12.باشگاه فوتبال آلمانی

عمودی:

باستان- رنگی2.زنخدان-خدای  تلویزیون  1.مخترع 
بیهوشی3.پدر ترکی-حطب-تاریک ولی شاعرانه4.عدد 
ــاده-در بازی می  دروازه بان-اصفهان قدیم-گوسفند م
زنند5.ظرف آبخوری سرگشاد-جشن6.نهنگ-جزیره 
شطرنجی-نیمه بار7.نیلوفرهندی-قالب –فلز چاپخانه 
8.وجه-باجه9.ویتامین جدول-چپق فرنگی-روغن-مظهر 
طبیعت 10.چروک-میرا-گل نرم  11.رفیق مشهدی-

مفعولی- عالمت 
دشمن  ــه  ب حمله 
12.پـــایـــتـــخـــت 
ایــــــاالت مــتــحــده 

آمریکا

ــی:    1.آهنگساز روســی2.دفــاع-زائــوتــرســان-قــســمــت اصلی ملودیک اپــرا ــق  اف
3.ناحیه صنعتی آلمان-جسر-کمانگیر معروف 4.انتها-مکان-غذای بیمار-نفس 

افقی:  1.مجسمه ساز- میوه نرسیده 2.زهر هالهل- مار عینکی-قیمت بازاری 
3.آرزو-خواب خوش 4.شیوه رفتارشخص-شیمی کربنی- کرانه های آسمان 5.واحد 

سنجش توان- اسم مردانه-آزمایش 6.لشکری-محافظه 
کار7.پنجره– مجموعه 8.ساز کلیسا- فریاد استمداد-نام 
کوچک بیل ولزی 9. پایتخت عربستان–آموختنی لقمان–
ناگهان خودمانی 10.ترس-سگ گزنده 11.عدد دروازه 

بان–نفوذ–آب شرعی 12.نهنگ-خودستایی در دعوا

 عمودی :

1.چراغ خوراک پزی نفت سوز- بایگانی 2.گیاه پرخار- 
شوهر مــادر- از ویتامین ها 3.مسلخ 4.بــاال پوش بلند– 
خطاب بی ادبانه- زیان 5.عضله-پایان6.سخن صریح–نفی 
عرب-بارومتر7.پرند–نام آذری–نــصــف هزار8.شهد-
جنگیدن9.کالم پرسش– تپه-میوه تلفنی10.سایه بان 
12.شایستگی- 11.خورشید-افسانه-شهر جشنواره 

فراری
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در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یک مدل خودرو را نوشته ایم 

که شما باید آن را حدس بزنید. 

بوی ماه مدرسه در اردیبهشت کرونایی
سالم. خب باالخره بعد از مدت ها مدرسه ها دوباره باز شد و تعدادی از بچه ها برای رفع اشکال با 
تمهیدات بهداشتی به مدرسه رفتند. برای همین یه عکس از حال و هوای حضور بچه ها در مدرسه 
انتخاب کردیم که شما باید برای اون، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز 
دوشنبه برای ما به شماره 2000999 ارسال کنید. حتما کلمه »چی شده؟« و نام و نام خانوادگی تون 
رو هم بنویسید. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که اسم نویسنده دارن، روز چهارشنبه به اسم خود 

نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشید.

نمونه :
اشتباه  بنویس  جــا  ایــن   *
کردم اومدم مدرسه و معلمم 
رو مجبور کــردم به من یک 

نفر درس بده!

* این دانش آموز از اوناست 
که اگه معلم یادش می رفت 
گفت:  می  بگیره،  امتحان 
اجازه خانوم قرار بود امتحان 

بگیرید.
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در امتداد تاریکی اخبار

افسوس تلخ!

دختران جوان باید بدانند که ازدواج مهم ترین 
و سرنوشت سازترین تصمیم زندگی آنان است 
و اگر خدای ناکرده تصمیم اشتباهی بگیرند، 
بقیه زندگی آن ها به  چینی شکسته ای می ماند 
که حتی ماهرترین »بندزنان« نیز نمی توانند 
تکه های آن را به یکدیگر متصل کنند. از سوی 
دیگر نیز پدر و مادر باید ریزبینانه درباره موقعیت 
های اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
طرف مقابل تحقیق کنند تا در آینده، زندگی 
افراد زیادی تحت تاثیر یک تصمیم نسنجیده 
و عجوالنه قــرار نگیرد که گاهی آسیب های  
وحشتناک مانند مرگ عزیزان شان را به دنبال 

خواهد داشت، چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات پیرمرد 65ساله ای 
ــاق عمل  ــ ــک ریــــزان پــشــت در ات ــه اشـ ــود ک بـ
از  بخش  آرامـــش  خبری  منتظر  بیمارستان 
دختر 28ساله اش بود. او که از شدت نگرانی و 
اضطراب مدام چشم به در شیشه ای سالن  اتاق  
عمل دوخته بود، به محض خروج پزشک معالج 
از اتاق عمل، هراسان به سوی او دوید و درباره 
وضعیت جسمانی دخترش سوال کرد. پزشک 
باتجربه که نمی خواست او را ناامید کند، گفت: 
هنوز همکارانم برای نجات جان دخترتان تالش 
می کنند. شکستگی های زیادی در اندام های 
مختلف بدنش ایجاد شده است اما فقط توکل 

کنید!
پیرمرد که آرام آرام متوجه می شد امیدی به 
تجسس  افسر  بــه  نیست،  دخــتــرش  بهبودی 
کالنتری شهرک ناجای مشهد درباره چگونگی 
حادثه گفت: یک تصمیم اشتباه هنگام ازدواج 
دخترم، من و خانواده ام را به روز سیاه نشاند، 
چرا که وقتی »سپهر« به خواستگاری دخترم 
آمد، بدون هیچ گونه تحقیقی به ازدواج آن ها 
رضایت دادم. دخترم از مدتی قبل با او آشنا 
شده و معتقد بود جوان برازنده ای است. من هم 
که اصرار دخترم را دیدم، دیگر به هیجانات و 
احساسات دوران جوانی تنها دخترم فکر نکردم 
و حتی به خودم اجازه ندادم از چند نفر درباره 
وضعیت اخالقی و اجتماعی داماد آینده ام سوال 
کنم. فقط به حرف های دخترم بسنده کردم. در 
حالی که یک عشق خیابانی چشمان او را کور 
کرده بود و چیزی جز خوبی و محبت و عشق در 

چشمان سپهر نمی دید. 
خالصه، »نگین« و »سپهر« با یکدیگر ازدواج 
کردند و من با دنیایی از امید و آرزو، دخترم را 
به خانه بخت فرستادم اما طولی نکشید که ورق 
برگشت و زندگی او در مسیر بدبختی و فالکت 

قرار گرفت.
»سپهر« که تاآن روز مدعی بود یک تاجر بازار است 
و کار و کاسبی خوبی دارد، از بیکاری خانه نشین 
شد و به دنبال رفیق بازی رفت. اگرچه دخترم 
سعی می کــرد مشکالت زندگی اش را از من 
ومادرش پنهان کند اما چهره غمگین و رفتارهای 

نامتعارف او، راز درونش را فاش کرد. 
باالخره، همسرم آن قدر کنار »نگین« نشست و 
زیرکانه از هر دری سخن گفت تا این که »نگین« 
هم عقده اش را گشود و با مــادرش به درد دل 
ــاره »سپهر« اشتباه  پرداخت. او می گفت درب
کرده و فریب خورده است. او نه تنها شاگرد یک 
بنگاه معامالتی بود بلکه مسئولیتی را در زندگی 
احساس نمی کرد و به خاطر رفیق بازی هایش به 

بیماری بدبینی نیز دچار شده بود و ...
خالصه، زمانی ماجراهای تلخ زندگی دخترم 
را فهمیدم که او به خاطر سوءظن ها و اختالفات 
شدید با همسرش دچار تالمات روحی شده بود. 
این رفتارها و ناسازگاری ها به جایی کشید که 
دیگر دخترم حاضر به ادامه زندگی با »سپهر« 
نبود و در نهایت، سال گذشته بعد از کشمکش 
های طوالنی و شکایت های مختلف، از یکدیگر 
جدا شدند و دخترم با کوله باری از غم و اندوه 
به خانه ما بازگشت اما این ازدواج اشتباه تاثیر 
بدی بر روح و روان دخترم گذاشت، به طوری 
که افسردگی او را شدت بخشید. از آن روز به 
بعد، »نگین« شاد و خنده رو، به زنی گوشه گیر 
و بــی روح تبدیل شده بود و احساس می کرد 
بیهوده زندگی می کند! با همین افکار احمقانه 
حدود دو ماه قبل با خوردن مقداری قرص دست 
به خودکشی زد که بالفاصله با دیدن رنگ چهره 
دخترم پی به ماجرا بردیم و من او را بی درنگ 
به بیمارستان امام رضا)ع( رساندم که با تالش 
کادر درمانی از مرگ نجات یافت اما این بار در 
حالی که ما درون پذیرایی برای صرف شام آماده 
می شدیم، او خودش را از پنجره اتاقش بیرون 
انداخت که با سر و صدای همسایگان و تماس 
آن ها نیروهای اورژانس رسیدند و دخترم را به 

بیمارستان آوردند که ...
ــت، در همین حــال یکی از  ــان ذکــر اسـ ــای ش
پرستاران خبر درگذشت دختر پیرمرد را داد 

واو بهت زده فقط اشک ریخت که ای کاش ...
تحقیقات گروه تجسس به فرماندهی سرهنگ 
فیاضی )رئیس کالنتری شهرک ناجا( در اجرای 
دستورات محرمانه قاضی احمدی نژاد درباره 

این حادثه تلخ ادامه دارد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 دستگیری باند سرقت 
»محمد صالح« در مصر

 چهار دزد در کشور مصر با استفاده از ماسک محمد 
صــالح به دنبال سرقت از فروشگاهی بودند که 
دستگیر شدند. به گزارش همشهری آنالین این افراد 
با ماسک محمد صالح ستاره محبوب لیورپول و تیم 
ملی مصر وارد فروشگاهی در قاهره شده بودند که 
در نهایت موفق به سرقت نشدند و توسط پلیس این 

شهر دستگیر شدند.

 پشت پرده ماجرای زنده شدن
 زن خرم آبادی

 جسد در پزشکی قانونی نفس
 می کشید !

ماجرای زنده بودن زنی که تصور می شد فوت کرده 
است در پزشکی قانونی مشخص شد. معاون درمان 
علوم پزشکی لرستان گفت: این خانم در هیچ کدام از 
سردخانه های استان نگهداری نمی شده  و بالفاصله 
پس از حضور در پزشکی قانونی زنــده بــودن وی 
مشخص می شود.به گزارش رکنا، عباس پزشکی  
درباره موضوع زنده شدن زن خرم آبادی، اظهار کرد: 
بر اساس بررسی های صورت گرفته این خانم در هیچ 

کدام از مراکز درمانی استان بستری نبوده است.
ــزود:  فردی  وی با بیان جزئیات ایــن موضوع افـ
همراه با مدارک شناسایی و برخی مدارک مربوط 
به بیمار خود برای دریافت مجوز دفن یک خانم به 
پزشکی قانونی استان مراجعه می کند که با توجه به 
نقص مدارک پزشکی و عدم وجود جسد در محل، 
مسئوالن پزشکی قانونی برای صدور مجوز دفن 
از او می خواهند که جسد را همراه خود به پزشکی 
قانونی بیاورد.معاون درمان علوم پزشکی لرستان 
خاطرنشان کرد: این فرد صبح روز بعد به همراه 
جسد به پزشکی قانونی مراجعه می کند که پس از 
بررسی های صورت گرفته توسط پزشکی قانونی 
مشخص می شود که او دارای عالیم حیاتی است 
و اصــال فــوت نکرده است.پزشکی تصریح کرد: 
بالفاصله پس از اقداماتی که تیم پزشکی بیمارستان 
شهید مدنی روی این فرد انجام داد او هم اکنون 
در شرایط پایداری قرار دارد.وی در پایان با تکذیب 
حضور ۱8 ساعته فرد مذکور در سردخانه اظهار 
کرد: خبر اولیه که در این زمینه منتشر شد اشتباه 
بود و بر اساس اعالم پزشکی قانونی به عنوان مرجع 
رسمی در این زمینه، این خانم شب قبل از این رخداد 

در مراکز درمانی  یا سردخانه حضور نداشته است.

 کشف جسد شناگر بروجردی
 پس از 8 روز

جسد شناگر بروجردی که هشت روز پیش غرق شده 
بوداز سد دهکرد بیرون کشیده شد . به گزارش رکنا،  
مدیر روابط عمومی و ارتباطات شهرداری بروجرد 
گفت: جسد شناگر بروجردی پس از هشت روز 
جست وجو از سد دهکرد بیرون کشیده شد.عباس 
مالیری روز چهارشنبه افزود: هفته گذشته »گودرز 
محسنی« 5۰ ساله در سد دهکرد بروجرد غرق شد 
و پس از اطالع، غواصان برای بیرون کشیدن جسد 

غرق شده وارد عمل شدند.
وی اظهار کرد: از همان ساعات نخست غرق شدن، 
غواصان اقدامات الزم را انجام دادند ولی متاسفانه 
موفق به پیدا کردن جسد نشدند که در این مدت از 
نیروهای غواص شهرهای اطراف نیز کمک گرفته 
شد.مالیری گفت: با تالش های فراوان تیم های 
امــدادی سرانجام صبح دیــروز چهارشنبه جسد 
غرق شده از سد دهکرد پیدا شد.وی خاطرنشان 
کرد: گودرز محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی بروجرد در رشته شیمی و از شناگران 
شهرستان بروجرد بود که هفته گذشته در سد 

دهکرد بروجرد غرق شد.

صدور حکم اعدام از طریق »زوم «

سنگاپور  در  ــی  ــاه دادگ در  مالزیایی  مـــردی 
ــزار شد  ــرگـ ــق اپــلــیــکــیــشــن زوم بـ ــری کـــه از ط
به اعــدام محکوم شــد. به گــزارش بی بی سی  
ــور اســـت که  بـــار در ســنــگــاپ ایـــن نخستین 
ــدام محکوم می شود.  متهمی از راه دور به اع
 پونیتان جــنــاســان،۳۷ ساله بــه اتــهــام قاچاق 
ــال 2۰۱۱مــحــاکــمــه می شود.  هروئین در س
 او خود را بی گناه می داند و خواهان تجدیدنظر 

شده است.

سجادپور- سه موتورسوار که با استفاده از سالح سرد، دست به 
زورگیری و گوشی قاپی می زدند پس از یک تعقیب و گریز طوالنی 

در ایستگاه قطار شهری مشهد دستگیر شدند.
به گزارش خراسان، به دنبال وقوع چندین فقره زورگیری و گوشی 
قاپی در بولوار وکیل آباد مشهد، معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی، دستورات ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری زورگیران 
صادر کرد. بنابراین گروه ویژه ای از نیروهای تجسس کالنتری 
شهرک ناجای مشهد به سرپرستی رئیس کالنتری وارد عمل شدند 
و به تحقیق در این باره پرداختند. تجزیه و تحلیل های کارشناسی 
و رصدهای اطالعاتی پلیسی، نشان می داد اعضای این باند با 
استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت هوندای آبی رنگ و در ساعات 
اولیه شب دست به گوشی قاپی می زنند این در حالی بود که برخی 
از شاکیان نیز به کاردهای مخوفی اشاره کردند که زورگیران در 

ارتکاب جرم به همراه داشتند.
گزارش خراسان حاکی است، نیروهای تجسس که به صورت 

غیرمحسوس محل های احتمالی ارتکاب جرم را زیر نظر داشتند 
به گشت زنی در بولوار وکیل آباد ادامه دادند تا این که زورگیران 
را سوار بر موتورسیکلت شناسایی کردند. دزدان مخوف با دیدن 
نیروهای پلیس  بالفاصله موتورسیکلت خود را در خیابان رها 
کردند و با پای پیاده به درون ایستگاه قطار شهری گریختند تا راه 
گریزی پیدا کنند اما در همین حال نیروهای انتظامی با قرار گرفتن 
در ورودی و خروجی های ایستگاه قطار شهری و پس از یک تعقیب 

و گریز طوالنی آن ها را به دام انداختند. در بازرسی بدنی از سه 
متهم دستگیر شده دو دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی و دو 

تیغه کارد نامتعارف کشف و ضبط شد. متهمان به زورگیری 
که ابتدا هر گونه ارتکاب جرمی را انکار می کردندپس از  
شناسایی توسط  مال باختگان  به ناچار جرایم خود را پذیرفتند 

و به گوشی قاپی اقرار کردند. تحقیقات از متهمان باند با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی 

)معاون دادستان مشهد( ادامه دارد.

دستگیری زورگیران در ایستگاه قطار شهری

42 ثانیه مرگبار
 متهمان پرونده سقوط هواپیمای تهران – یاسوج در دادگاه

  نظرات کارشناسی را رد و عمده تقصیر را متوجه خلبان کردند

!
ــده ســقــوط  ــرونـ ــی بـــه پـ ــدگ ــی دادگــــــاه رس
با  گذشته  یاسوج  روز   - تهران  هواپیمای 
حضور تمامی  متهمان  و تعدادی از خانواده 
ــن ســانــحــه،  در حالی  جــان بــاخــتــگــان ایـ
برگزارشد  که بیشتر متهمان نظرات کمیته 
کارشناسی درباره علل این حادثه را رد و بر 
نقش اصلی خلبان در 42 ثانیه پایانی پرواز در 

بروز این سانحه تاکید کردند.
29 بهمن ســال 96 یک فروند هواپیمای 
ATR72-212 شرکت هواپیمایی آسمان 
در مسیر تــهــران-یــاســوج بــا رشته کوه دنا 
برخورد کرد و همه 66 مسافر و خدمه آن 
کشته شدند.پس از بررسی های به عمل آمده 
از سوی مجلس شورای اسالمی و کمیسیون 
ــزارش کمیسیون  حاکی از آن  اصــل 9۰ گ
بود که  زنجیره ای از تخلفات شرکت آسمان 
، ســازمــان هواپیمایی کــشــوری و شرکت 
فرودگاه ها باعث بروز این سانحه شده  و سهم 
کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است.
 با توجه به بررسی های  کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس، علت اصلی بروز سانحه هواپیمای
ــراف یاسوج،  ATR شرکت آســمــان در اطـ
ــوده که به دلیل  پدیده یــخ زدگــی هواپیما ب
 عدم انجام امریه صالحیت پروازی به شماره
 AD 2009-0170 و در نتیجه عدم تجهیز 
هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی مبتنی بر 
پایش کارایی )APM(، کروی پروازی به موقع 
از بروز یخ زدگی مطلع نشده و هشداری به آن 
ها داده نشده است. اما در جلسه دیــروز که 
به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰5۷ 
مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد 
مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران با بیان این که ادعای کارشناسان 

در گزارش مبتنی بر هیچ استداللی نیست 
ــزود: هواپیمای سانحه دیــده به فرودگاه  اف
یاسوج نرسیده  و هواپیما در مسیر اصفهان - 

یاسوج به کوه برخورد کرده است.

به گزارش ایسنا ،قاضی عالیشاه بیان کرد: 
باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز 
انجام شود. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی 
از سوی شرکت فرودگاه ها وجود ندارد؟متهم 
گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز 
سانحه اظهاراتی را به کارشناسان بیان کرده 

که با مستندات در تعارض است.
ــاس اطــالعــات موجود در  ــر اس وی افــزود:ب
شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه 
یاسوج مــی شــود، تنها در شرایطی که اگر 
موتورش از بین برود  یا شرایط فشار داخلی 
کابین افت کند، می تواند ارتفاع آن را از ۱٥ 
هزار پا پایین بیاورد.این هواپیما در 2٥ مایلی 
فرودگاه به ارتفاع زیر ۱۷ هزار پا می آید در 
حالی که اصال شرایط غیرنرمالی نداشته 
اســت و هواپیما تا ارتفاع ۱٤ هــزار پایی با 
اختیار خلبان پایین آمده اســت.وی یادآور 
شد: بر اساس اطالعات، هواپیما در ٤2 ثانیه 
منتهی  به برخورد با کوه، دچار شرایطی شده 

که بغرنج بــوده اســت و تا قبل از آن شرایط 
نامناسبی نداشته است و کاهش ارتفاع به 
زیر ۱5 هزار پا و همچنین تاخیر 4 دقیقه ای 
در تغییر ارتفاع  هواپیما از خطاهای خلبان 

بوده است .
ــه قــاضــی خــطــاب بــه یکی دیــگــر از  در ادامـ
متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست 

توضیحات خود را بیان کند.
این متهم درباره عدم تامین نیروهای انسانی 
گفت: حــوزه فــرودگــاهــی هیچ تاثیری در 
سانحه نداشته و مهم ترین نقش بر عهده 
مدیر فرودگاه است. 45 میلیارد تومان برای 
ارتقای استانداردسازی فرودگاه یاسوج هزینه 
کردیم.قاضی عالیشاه بیان کرد: نمی توانید 
بگویید که اقدامات هواشناسی مرتبط به شما 
نیست.وی این نظر را که  برج مراقبت دارای 
ازدحام  بوده و مکالمات  غیر حرفه ای انجام 

شده نیز رد کرد .
 قاضی عالیشاه  در ادامه ضمن تفهیم اتهام 
به رئیس سازمان هواپیمایی کشور از وی 

خواست تا اظهارات خود را بیان کند.
این متهم گفت: ما نظارت های خودمان را 
بر اساس آن چه باید اتفاق می افتاد انجام 
ــه داد:  ــم و کوتاهی نکردیم.وی ادام دادی
خلبان، کامال نسبت به دیــد خــود آگاهی 
نیز  هواشناسی  اطــالعــات  تمام  و  داشته 
درست بوده است  ،از سوی دیگر این خلبان 

عــادت داشته به ایــن گونه پــرواز، یعنی از 
۱۰۰ تا پرواز۱۰ پرواز را به این صورت انجام 
می داد.گفتنی است در این میان شکات 
اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر 
از گناه است و اگر می دانستید خلبان این 
اشتباهات را انجام می داد چرا به وی اجازه 

پرواز می دادید.
ــه شادفر وکیل چند تن از متهمان   در ادام
ــزارش اخــیــر، تقصیر ۱۰  گــفــت:چــرا در گـ
درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در 
گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا 
دارم که ایــن موضوع بررسی شــود. پس از 
دفاعیات دو متهم  دیگر وکیل دفتر حقوقی 
شرکت هواپیمایی آسمان در جایگاه قرار 
گرفت و تاکید کرد : متاسفانه به خطاهای 
خلبان توجه نشده اســت و ایــن موضوع در 
نتیجه گیری نهایی لحاظ نشد.شرفی نماینده 
سازمان هواپیمایی کشوری نیز ادعا کرد : 
اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه 
دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده 
سازمان هواپیمایی کشوری بودند و برخی 
دیگر اصال تحصیالت مرتبط با این موضوع 

را نداشتند.
 قاضی عالیشاه با اعالم ختم جلسه دادگاه 
دعــوت  کارشناسان  بعد  جلسه  در  گفت: 
می شوند تا به صــورت تخصصی به موضوع 

پرداخته شود.

توکلی-  زوج سارق  هنگام سرقت سیم های برق فشار قوی  در چنگ ماموران  
گرفتارشدند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت سیم برق فشار قوی در شهر کرمان، دستگیری سارق  یا سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ»محمدرضا فداء« افزود: ماموران 
انتظامی کالنتری ۱5 شهر کرمان هنگام گشت زنی های هدفمند و شبانه موفق 

شدند  دو سارق را در حین سرقت شناسایی و دستگیر کنند. 
این مقام  انتظامی بیان  کرد: سارقان که زن و شوهر بودند در بازجویی های 
تخصصی ماموران با توجه به شواهد و مدارک موجود چاره ای جز بیان حقیقت 
نداشتند و به۱۳ فقره سرقت سیم های برق فشار قوی در شهر کرمان اعتراف کردند.

باند سارقان مسلح غیر بومی  متالشی شد

کرمانی -  در عملیات ویژه ماموران پلیس سیرجان باند سارقان مسلح غیر بومی 
متالشی شد. به گزارش خبرنگار ما ،در پی  گزارش سرقت های  مسلحانه و زورگیری 
در  شهرستان سیرجان ، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی  قرار گرفت . 

ماموران انتظامی با شگرد های الزم اقدام به شناسایی این باند کردند.
بنابر این گزارش ، سارقان  با دیده بانی از عابر بانک ها یا طال فروشی ها طعمه  های 
خود را شناسایی و در صورت موقعیت مناسب، آنان را با ترفند  خاصی داخل خودرو 
سوار می کردند و حتی با  سالح سرد یاگرم به شهر می بردند و در مسیر مشخص با 

همدستان خود با  سرقت اموال  یا خودروی آنان  نیات شوم خود را اجرا می کردند.
فرمانده انتظامی سیرجان با بیان این که  این سارقان پس از اطالع از شکایت های 
مردمی و احتمال این که در دام پلیس گرفتار شوند به شهرستان های همجوار 
متواری می شدند ،افزود : سرانجام  پس از هماهنگی با مقام  قضایی یکی از متهمان 
در استان هرمزگان دستگیرشد و دو  نفر دیگر نیز توسط  متهم  معرفی شدند که پس 

از شناسایی، به دام پلیس افتادند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به این که متهمان در بازجویی های پلیسی تاکنون به 
پنج  فقره سرقت در سیرجان و یک فقره در بندرعباس  اعتراف کردند، خاطر نشان 
کرد  : اموال مسروقه به مال باختگان تحویل داده شد و متهمان پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. این مسئول 
انتظامی یادآورشد: از سارقان یک قبضه کلت کمری با فشنگ و همچنین سالح 

سرد  کشف شد. 

 اعتراف زوج سارق به 13 فقره سرقت
 سیم های برق فشار قوی

بازداشت گنده الت مسلح  اینستاگرامی  در چالوس 
شرور مسلح که در فضای مجازی با کری خوانی با تفنگ 

شکاری قدرت نمایی کرده بود در چالوس دستگیر شد.    
به گــزارش  رکنا، سرهنگ سعید راستی ، رئیس مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: در رصدهای 
فضای مجازی مشخص شد، در هفته گذشته فردی ساکن 
تهران با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اینستاگرام در 
صدد کری خوانی با جمعی از سکنه شهر ورامین با سالح 
شکاری و قدرت نمایی و ایجاد ناهنجاری در فضای مجازی 
بود که بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران مرکز 

عملیات پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی بیان کرد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت، انتشار 
این ویدئوبازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته به 
نحوی که تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده است. 
این مقام انتظامی با اشاره به این که در تحقیقات پلیسی 
مشخص شد که متهم سابقه دار بوده و تا کنون پنج فقره 
سابقه کیفری با عناوین مجرمانه سرقت و شرارت دارد، 

گفت: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که متهم پس 
از انتشار ویدئو مخفیگاهش را تغییر داده است.

دستگیری شرور سابقه دار در چالوس	 
سرهنگ راستی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی 
مخفیگاه وی در یک باغ رستوران در حوالی جاده چالوس 
شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی 
منعکس شد.رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
افزود: با دستگیری متهم در مخفیگاه وی تعدادی سالح 
سرد و گرم کشف شد و وی در همان تحقیقات اولیه به جرم 
ارتکابی اعتراف کرد.این مقام انتظامی گفت: متهم پس از 
انتقال به پلیس امنیت انگیزه خود را انتقام جویی از جمعی 
از افراد شهر ورامین در فضای مجازی اعالم کرد.به گفته 
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
متهم با دستور قضایی برای کشف زوایای پنهان پرونده در 

اختیار پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار دارد.

در سی و پنجمین طرح رعد که توسط پلیس تهران برگزار 
شد فردی به دام افتاد که در تهران کباب با گوشت خوک به 
مردم می فروخت.به گزارش رکنا ،سرهنگ مرادی درباره 
این متهم می گوید: با گوشت خوک کباب می زدند، سیخی 
28 هزار تومان.کبابی شان در شریعتی بود.کباب شان به 
عنوان کباب شکاری معروف بود. یک نفر گوشت را از ایروان 
برای شان تهیه می کرد. 66 سیخ در کبابی موجود بود و فعال 
یک نفر را دستگیر کرده ایم.می پرسم خریداران می دانستند 
که گوشت خوک است؟ سرهنگ مرادی می گوید: نمی دانم. 
شاید. اما خب وقتی به عنوان کباب شکاری معروف بود حتمًا 

مشتری هایشان هم خبر داشتند.

دستگیری کباب فروش گوشت خوک در تهران

ان
س

خرا
 از 

ی
ص

صا
خت

س ا
عک



اقتصاد پنج شنبه اول خرداد  101399
27 رمضان1441.شماره  20385

 
شاخص

افت  قیمت سهام بانکی، جذابیت 
صندوق دولتی را کاهش می دهد؟ 

در حالی که فرصت خرید صندوق دولتی با 
عنوان دارایکم تا آخر وقت امروز تمدید شده 
است، آمار مشارکت در پذیره نویسی صندوق 
چندان باال نبوده است. یک علت این موضوع 
ممکن است رونــد نزولی قیمت سهم های 
موجود در این سبد باشد. چنانچه نمودار 
باال نشان می دهد قیمت سهام بانک ملت از 
2100 تومان در اوج خود )22 اردیبهشت( 
ــروز به حــدود 1639  در پایان معامالت دی
ــدود 28  تــومــان رسید کــه بــه معنی افــت ح
ــدی اســت. اگر این رونــد نزولی تا یک  درص
ماه دیگر که صندوق دارایکم قابل معامله 
ــه یابد، ممکن اســت سود  خواهد شــد، ادام
خرید این واحدها بسیار کاهش یابد. البته 
دولت سهام این بانک را در قیمت حدود هزار 
تومان می فروشد که با قیمت هــای دیــروز 
هنوز حدود 64 درصد سود دارد. اما روند باال 
نگران کننده است و الزم است دولت از این 
نمادهای فروخته شده به مردم، حمایت کند. 
البته افت دیگر شرکت های موجود در سبد 
کمتر از بانک ملت بوده اما بانک ملت حدود 
51 درصد از ارزش صندوق دارایکم را به خود 

اختصاص می دهد. 

بازار خبر

خبر

نبض قیمت ها

 هشدار درباره حذف
 ارز 4200 برنج

فــارس- رئیس انجمن واردکنندگان برنج با 
ارسال نامه ای به بانک مرکزی ضمن انتقاد از 
حذف ارز 4200 تومانی واردات برنج، درباره 
تبعات تخصیص قطره چکانی ارز نیمایی در این 

زمینه هشدار داد.

 پیش بینی یک اقتصاددان
 از افت قریب الوقوع نرخ ارز

خراسان - مجید شاکری اقتصاددان در برنامه 
تیتر امشب شبکه خبر سیما ضمن تشریح دالیل 
رشد نرخ ارز گفت: ما زودتر از کشورهای دیگر 
آمــدیــم.ایــن موضوع منجر  بیرون  از قرنطینه 
به این شد که فشار بــرای تقاضای واردات در 
کشور ما زودتر از فشار برای تقاضای کاالهای 
صادراتی ما در کشورهای دیگر شکل بگیرد. لذا 
بانک مرکزی در واکنش به این روند، ترکیبی از 
افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در اردیبهشت و 
مقداری محدودسازی واردات را در پیش گرفت. 
وی پیش بینی کرد که به دلیل خروج تدریجی 
کشورهای منطقه از قرنطینه بعد از عیر فطر، تا 
حدود اواســط خــرداد، این مشکل در خصوص 

نرخ ارز هموار شود.  

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)       1/500( 173/000188/000204/58524/95646/5007/433/370)              1/500/000(76/500/00039/000/00021/800/00081/20070/000

 قیمت های بی سابقه 
برای طال و سکه 

بردبار- بررسی بازار سکه و طالی دیروز پایتخت 
حکایت از ثبت ارقــام بی سابقه ای دارد که البته 
متاثر از دو عامل گرانی اونس طالی جهانی از یک 
سو و افزایش قیمت دالر از سوی دیگر است. صبح 
دیروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در صرافی 
های خیابان جمهوری اسالمی به رقم 7 میلیون و 
500 هزار تومان رسید. قیمت فروش هرسکه بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 7 میلیون و 300 هزار تومان و 
قیمت خرید آن 7 میلیون و 100 هزار تومان بود. هر 
نیم سکه بهار آزادی نیز دیروز در بازار طالی پایتخت 
به قیمت 3 میلیون و 850 هزار تومان فروخته و به 
قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان خریداری می 
شد. قیمت سکه ربع بهار آزادی نیز برای خرید 2 
میلیون تومان و برای فروش 2 میلیون و 140 هزار 
تومان و هر سکه گرمی برای خرید 980 هزار تومان 
و برای فروش یک میلیون و 100 هزار تومان معامله 
شد. هر گرم طالی 18عیار نیز 741 هزار و 800 
تومان دیروز فروخته شد در حالی که قیمت آن در 
روز سه شنبه 740 هزار و 800 تومان بود. روند 
قیمتی اونس جهانی طال نیز این روزها صعودی 
است، به طوری که از رقم میانگین 1737دالر 
در روز سه شنبه به میانگین 1748 دالر در روز 
چهارشنبه )دیروز( رسید. تحلیل گران معتقدند 
بخشی از این مسئله به بحران کرونا در جهان و به 
ویژه در آمریکا باز می گردد که موجب کاهش ارزش 
دالر و درنتیجه افزایش برابری هر اونس طالی 

جهانی شده است.

گـــزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی 
شرکت های خودروساز داخلی در جلسه علنی 
امروز مجلس قرائت شد تا از چهارمین گزارش 
تحقیق و تفحص از این صنعت در مجالس پس از 
انقالب در مجلس دهم رونمایی شود. پیش از این 
در دوره های ششم، هفتم و نهم مجلس نیز تحقیق 
و تفحص از خودروسازان صورت گرفت و نتایج آن 

منتشر شد.
به گزارش ایسنا مهم ترین محورهای این گزارش 

عبارتند از:
  همکاری نکردن  نیروی انتظامی و قوه قضاییه )به 
جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور( 
و زیرمجموعه های مجلس نظیر کمیسیون اصل 
نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای 

تحقیق و تفحص
  در پایان سال 1397 شرکت ایران خودرو دارای 
مجموعا 107 شرکت بوده است که تعاونی های 
خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای 12 شرکت 
فعال است. شرکت سایپا هم کنترل 64 شرکت 
فعال و 12 شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. 
وضعیت بنگاه داری شرکت های خودروساز باعث 
شده اطالعات برخی شرکت ها حتی در اختیار 

خودروسازان نباشد.
  بیش از 12 درصد بهای تمام  شده خودرو مربوط 
به هزینه های حقوق و دستمزد است  که حدود 
سه برابر استانداردهای جهانی است. افزایش 
روند استخدام ها در ماه های نزدیک به انتخابات 
و انتصاب افراد بدون تخصص و گاهی  مسئله دار 
از لحاظ مالی و مدیریتی صرفًا به دلیل دخالت 
مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکالت 

عدیده ای مواجه کرده است.
  مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش 

ــود نقدی  ــازان، ریشه در تقسیم س ــودروسـ خـ
نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق های 
بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از 80 درصد 
ــداران توزیع  ــام ــه ــده را بین س ــود کسب  ش س
میکردند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه 
توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی 
و هزینه های مالی 10 میلیون تومانی به ازای هر 

خودرو شده است.
  بدهی های احتمالی ساپکو بابت تضامین 
سنوات گذشته حدود 21 هزار میلیارد تومان است 
که با توجه به بحران در قطعه سازان، یک زنگ خطر 

جدی برای ایران خودروست.
  هزینه های سرمایه گذاری های خارجی بدون 
ــازار در کشورهایی نظیر  توجه به مطالعات ب
سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی 
شده اســت. مثاًل در سنگال 90 میلیون دالر 
تحت شرایطی سرمایه گذاری شده است که این 
کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه 

را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای 
فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در 
مجموع طی سال های 1386 لغایت 1392 
این سرمایه گذاری ها حدود 158 میلیون دالر 

شده است.
  یکی از مصائب صنعت خودرو، رانتی است که 
از جیب مصرف کنندگان نهایی و خودروسازان 
به دالالن و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، 
پرداخت می شود که به عنوان مثال در خودروی 
پراید، رقمی در حدود30 میلیون تومان را شامل 
ــردم امکان ثبت نام و خرید  ــرای م می شود و ب
مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. 
این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به 
عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، 
ــدام به خرید 325 خــودرو  در ســال 1397 اق
کرده است. شوربختانه در  این وضعیت امضاهای 
مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری 
خودروها به صورت دستوری یا )VIP( موجب ایجاد 

فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین 
شده است.

  در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با 
اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش فروش 
و قیمت گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار 
بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان 
30 هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ 

بوده است.
   رعایت نکردن عدالت در فروش و سهم دهی 
بیشتر به برخی نمایندگی های خاص در فروش 
های سبدی و گاهی با اقساط کم بهره سبب توزیع 
رانت بین این نمایندگی ها شده است. به نحوی 
که 20 نمایندگی اول ایران خودرو سهم حدود 
16 درصدی از کل فروش محصوالت این گروه را 

بر عهده داشته اند.
   در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر 
توزیع نشدن عادالنه خودرو و انعقاد قراردادهای 
ــار فــروش بــا برخی  ــان ب غیرشفاف، مبهم و زی
نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت 
و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی 
و رسیدگی قضایی اســت که ظاهرا در دست 

رسیدگی است.
  منشأ بــســیــاری از چــالــش هــا، پسرفت ها، 
ناکارآمدی ها، رانت ها، مفاسد و زیان دهی های 
عظیم ایران خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در 
ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چند الیه مالکیت 
و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در 
آن دارد. بنابراین  مهم ترین اقدام عاجل انحالل 
خودسهامداری و اصالح مالکیت خودروسازان 
بــزرگ اســت. فایده مالی ایــن پیشنهاد، آورده 
36هزار میلیارد تومانی آن برای خودروسازان 

است.

ثبت نام صندوق سهام دولتی قابل معامله در بورس )etf( تا ساعت 24 امروز 
پنج شنبه تمدید شد. امکان ثبت نام از طریق درگاه های بانکی تا ساعت 24 و 
از طریق سامانه های معامالتی بورس از ساعت 9 تا 16 ممکن است. به گزارش 
خراسان، اگرچه معاون وزیر اقتصاد علت تمدید ثبت نام را استقبال مردم دانست 
اما آمارهای اعالمی توسط وی و درج شده در نماد مربوط در بورس نشان می دهد 
که تا دیروز عصر حدود دو میلیون نفر در این پذیره نویسی شرکت کردند. این در 
حالی است که ارزش کل صندوق حدود 16 هزارو 700 میلیارد تومان است 
و هشت میلیون و 350 هزار  نفر باید در آن شرکت کنند تا کل صندوق فروخته 
شود.  عباس معمار نژاد، معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با صدا و سیما  بیان کرد: 
قرار بر این نبود که تمدید برای پذیره نویسی صندوق های ETF انجام شود اما به 
دلیل استقبال شدید مردم تصمیم بر آن شد تا یک روز این پذیره نویسی را تمدید 
کنیم. برخی از سامانه های بانکی و نظام پرداخت توانایی این حجم از ثبت نام را 
نداشتندو  با اختالل مواجه شدند.وی میزان ثبت نام تا عصر دیروز را هم حدود 
دو میلیون نفر اعالم کرد. چنان چه تمام این دو میلیون نفر سقف سفارش )دو 
میلیون تومان( را انتخاب کرده باشند، ارزش خریداری شده تا عصر دیروز حدود 
چهار هزار میلیارد تومان بوده است که کمتر از یک چهارم ارزش کل واگذاری 
است. باید دید در ساعات انتهایی این ظرفیت تکمیل می شود یا خیر؟ گفتنی 
است سود پذیره نویسی صندوق دارایکم  تا روز سه شنبه حدود 73 درصد بود 
که با افت دیروز قیمت اکثر نمادهای موجود در این صندوق، میزان سود به 65 
درصد کاهش یافت. یعنی ارزش روز هر واحد 10 هزار تومانی با قیمت های دیروز 
16 هزار و 500 تومان است. این صندوق از اول تیرماه قابل معامله خواهد شد.

گزارش هولناک از صنعت خودرو 
چهارمین تحقیق و تفحص مجالس 5 دوره اخیر از صنعت خودرو با آمار و اطالعات تکان دهنده از ناکارآمدی و فساد در این صنعت همراه بود 

پرداخت بیمه بیکاری کرونایی 
373 هزار نفر؛ به زودی 

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت: 372 
هزار و 891 نفر در اسفند بیکار شدند که به 
احتمال زیاد مقرری بیمه بیکاری خود را به 
زودی دریافت خواهند کرد. مسعود بابایی 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین 
وضعیت بیمه بیکاری بیکار شدگان ناشی 
از شیوع کــرونــا، اظــهــارکــرد: تاکنون 823 
هزار و 366 نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت 
درخواست کرده اند و از این تعداد 689 هزار 
و 331 نفر مشمول برقراری بیمه بیکاری 
شده اند.وی ادامه داد: از دو روز پیش سازمان 
تأمین اجتماعی در حال انجام محاسبات مالی 
است و به زودی برای افرادی که تاریخ بیکاری 
شان اسفند بوده است، واریزی ها آغاز می شود.

 تمدید ثبت نام پس از استقبال سرد 
از صندوق پر سرو صدای دولتی 

 نرخ های کاغذی خودرو
 14 درصد اضافه شد 

اگر چه به تازگی جدول قیمت کارخانه خودروها که شورای 
رقابت آن را محاسبه کرده منتشر شده است، اما گویا این قیمت 
ها هم با اصالحاتی در ستاد تنظیم بازار مواجه شده و هم این که به 
این قیمت ها باید حدود 14 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده، 
شماره گذاری و بیمه اضافه کرد. از سوی دیگر گفته می شود تا 
لحظه تنظیم این خبر، خودروسازان هنوز زیر بار لیست قیمت 

های شورای رقابت، نرفته اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به رغم انتشار نظر شورای رقابت 
در خصوص قیمت های اولیه محصوالت خودروسازان، هنوز 
این قیمت ها به خودروسازان ابالغ نشده و خودروسازان قیمت 
نهایی را بر اساس هزینه های جانبی اعالم نکرده اند. ضمن این 
که برخی منابع از نپذیرفتن این نرخ ها توسط شورای رقابت و 
برگزاری جلسات فوق العاده در این زمینه با حضور نمایندگان 

شورای رقابت، سازمان حمایت و خودروسازان خبر داده اند.
در این حال، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت وگویی که با 
خبرگزاری تسنیم داشته، توضیحاتی را درباره جدول قیمت های 
منتشر شده اخیر داد و افزود: این جدول مربوط به بررسی های 
ابتدایی شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو بوده و نهایی نیست. همچنین باید توجه کرد که به قیمت 
کارخانه، هزینه های مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری و 

بیمه که در مجموع 14 درصد است هم اضافه شود.

رئیس جمهور مطرح کرد::

درخواست آزادسازی 30 درصد 
سهام عدالت تا پایان خرداد 

رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت مجدد بر 
آزادسازی سریع سهام عدالت به نحوی که 30 درصد 

آن طی خرداد قابل فروش باشد تاکید کرد.
به گزارش خراسان، این درخواست رئیس جمهور در 
حالی است که دیروز رئیس سازمان خصوصی سازی 
گفت: آزادسازی سهام عدالت به گونه ای خواهد بود 
که سهامداران ظرف شش ماه آینده بتوانند تا 20 
درصد سهام خود را بفروشند.رئیس جمهور پیشتر 
نیز بر لزوم تسهیل و تسریع آزادسازی این سهام تاکید 
کرده بود اما فعال وزارت اقتصاد به این موضوع ترتیب 
اثر نداده است.به گزارش ایرنا، روحانی دیروز در 
جلسه هیئت دولت بر لزوم آزادسازی هرچه سریع تر 

سهام عدالت برای مردم تأکید کرد.
وی آزاد شدن 30 درصد سهام عدالت برای فروش 
را مورد اشاره قرار داد و افزود: امیدوارم مردم بتوانند 
در همین ماه خرداد سهام خود را عرضه کنند، شورای 
عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه همه 
توان و تالش خود را انجام خواهند داد تا مردم در این 

سال سخت اقتصادی شرایط خوبی داشته باشند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

در آستانه اولین روز قدس بعد از شهادت سردار  •
حاج قاسم سلیمانی روزنامه »فرهیختگان« عکس 
و تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد. در 
این عکس سایه سردار سلیمانی به شکل نقشه 

کشور فلسطین روی دیوار افتاده است.
آفتاب یزد- رضا حسنی، موسس ترکیه پرتال  •

در خصوص انگیزه سرمایه گذاران ایرانی برای 
خرید ملک در ترکیه، این سرمایه گذاران را به 
نخست  کــرد.  دسته بندی  مختلف  تیپ  چند 
بازنشسته هایی که به جای تن دادن به ترافیک 
جاده شمال با دریافت سنوات چند دهه کار در 
ایران، پرواز ساده 3 تا 4 ساعته به شهری مانند 
استانبول را ترجیح می دهند. تیپ دوم جوانان 
تازه ازدواج کــرده ای هستند که بین 30 تا 35 
سال دارند و ترجیح می دهند پایه زندگی و کسب 
و کــار خــود را در ایــن کشور بچینند. تیپ سوم 
هم کسانی هستند که نمی توانند به کشورهای 
اروپایی و غربی بروند و درنتیجه ترکیه را ترجیح 

می دهند.
جام جم- اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در  •

دوران پهلوی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه 
جام جم با مرور خاطرات دوران استعمارگری 
آمریکا و انگلیس در زمان پهلوی گفت: »نباید 
اجــازه دهیم دوبــاره استیالی آمریکا و انگلیس 
تکرار شود. یادم هست بچه که بودم، پدر مرا با 
آن فضاحت دزدیــدنــد و ما همین طــور ویــالن و 
سرگردان، بدون پدر ومادر مانده بودیم! با چه 
مصیبتی رفتیم برای دیدار با خواهرم و بعد آمدیم 
تهران. از خانه می خواستیم برویم جایی،باید به 
سرباز روسی یا انگلیسی یا آمریکایی حساب پس 
می دادیم که از کجا آمده ایم و کجا می خواهیم 
برویم! توی خانه خودمان، با ما مثل دزدها رفتار 

می کردند.«

ــت از  • تابناک نوشت : برخی شنیده ها روای
این ماجرا دارد که علی مطهری قــرار است به 
ریاست سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی در 
 آید. محمود صادقی هم اعالم کرده که عالوه بر 
تدریس در دانشگاه و کار وکالت، دبیرکل انجمن 
اسالمی مدرسین دانشگاه ها هم هست و در 
آن قالب فعالیت های سیاسی خود را پیگیری 
خواهد کرد. کوهکن می گوید: پروانه وکالت پایه 
یک دادگستری دارم و اگر کاری انجام دهم به 
طور شخصی و در این حوزه خواهد بود. حشمت 
ا... فالحت پیشه هم گفته می شود یا به عنوان 
کارمند وزارت امورخارجه یا به عنوان سفیر در 

این مجموعه فعالیت خواهد کرد.
خبرآنالین نوشت : نام »آیه دریس«، مجری  •

من وتو در پرونده سالطین طال و خــودرو دیده 
می شود. در این پرونده که »وحید بهزادی« و 
همسرش »نجوا الشیدایی« به جرم اخالل عمده 
در بازار خودرو و طال به اعدام محکوم شده اند، 
ارتباط مالی میان متهمان و مجری شبکه معاند 
من وتو مشاهده مــی شــود. با تحقیقاتی که از 
حساب های »وحید بهزادی« و »نجوا الشیدایی« 
در شرکت شهاب پارس به دست آمده، بیش از 
18 میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده 
که گفته می شود مجری شبکه ضد انقالب من و تو 
و مجری مرجان تی وی بوده که سال 94 از کشور 

خارج شده است.
مراکز  • برخی  بررسی   : نوشت  نیوز  جهان 

معتبر افکارسنجی کشور نشان می دهد که در 
میان ســران قوا و مدیران ارشــد کشور از جمله 
وزرا و معاونان رئیس جمهور، آیت ا... رئیسی 
از شهادت سپهبد  تا پیش  ــت.  صدرنشین اس
سلیمانی براساس نظرسنجی، وی حائز باالترین 
محبوبیت در میان مدیران ارشــد کشور بود  و 
محمدجواد ظریف و ابراهیم رئیسی در رتبه های 
بعدی قرار داشتند که اکنون براساس داده های 
ــوه قضاییه بــاالتــریــن میزان  جــدیــد، رئــیــس ق

محبوبیت را داراست.

خبر مرتبط
   

بدرقه توئیتری مجلس دهم! 

دیروز آخرین جلسه صحن علنی مجلس دهم برگزار شد و نمایندگان مردم با صندلی های 
سبز خود خداحافظی کردند. رئیس مجلس در آخرین نطق خود، لقب »مجلس مظلوم« را به 
بهارستانی ها داد. وقتی به عملکرد مجلس دهم نگاهی می اندازیم، نشان می دهد که طرح و 
لوایحی که فرایند قانون گذاری مجلس به قانون تبدیل شده اند کمتر به موضوعات اقتصادی و 
معیشتی یعنی دغدغه اصلی مردم، پرداخته است.  از همین رو کاربران شبکه اجتماعی توئیتر 

هم با طعم سیاسی مجلس دهم را بدرقه کردند. از جمله آن ها:
* به خاطر چشم بستن بر گرانی و بیکاری و...  نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.

* الریجانی گفته: »مجلس دهم مظلوم بود«؛ کارنامه مجلس دهم که خروجی یک لیست 
سفارشی بود آنقدر روشن است که جای هیچ دفاع و مظلوم نمایی را باقی نمی گذارد.

* باالخره مجلس ناتراز تمام شد.
*برخالف خیلی ها معتقدم این مجلس، مجلس کم حاشیه ای بود و قرار نیست مجلس به 

تنهایی همه مشکالت مملکت را حل کند که شما  از این ها انتظار دارید.
* از تموم شدن مجلس دهم، مجلس الریجانی ها و درازهی ها و عزیزی ها و فاطمه حسینی ها 
خوشحالم اما از شروع مجلس یازدهم خوشحال نه، که نگرانم! هیچ زیرساختی برای شفافیت 
و نظارت عمومی تعبیه نشده و از منتخبین جدید هم در ایام کاندیداتوری تعهد الزام آوری مبنی 

بر ایجاد آن گرفته نشده است!
* این که الریجانی گفته مجلس دهم مظلوم بود از دو جهته : یکی حمله داعش به مجلس و 

دیگری سلفی حقارت نماینده ها با موگرینی!

اخبار

در آخرین صحن علنی مجلس دهم، الریجانی 
ــه دفـــاع از مجلس  در نــطــق پــایــانــی خـــود ب
پرداخت و اشــاره ای جنجالی به »بگم بگم« 
های احمدی نژاد داشــت. مجلس یازدهم با 
تمام فراز و فرودهایش از حمله داعشی ها به 
بهارستان و پوشیدن یک دست یونیفرم سپاه 
توسط نمایندگان تا سلفی گرفتن با » فدریکا 
خارجی  سیاست  سابق  مسئول  موگرینی« 
اتحادیه اروپا که به »سلفی حقارت« معروف شد؛ 
روز گذشته به پایان رسید و حاال بهارستان هفته 
آینده میزبان نمایندگان جدید مردم خواهد 
بــود. علی الریجانی در آخرین نطق خود در 
صحن علنی از کارنامه مجلس دهم دفاع  کرد 
و از کسانی که مجلس را تضعیف می کنند با 

ادبیاتی خاص و جنجالی گالیه کرد.

»فساد فساد« همان »بگم بگم«!	 
در این نطق رئیس مجلس با اشــاره به این که 
اهمیت  جایگاه مجلس برهیچ کس پوشیده 
نیست، به سراغ معترضان به عملکرد مجلس 
دهم رفت و تکرار» فساد فساد« علیه نمایندگان 
ــای رئــیــس جمهور  را همانند »بــگــم بــگــم« ه
ــرد:» چــرا مدتی اســت که به  سابق توصیف ک
مجلس  وجهه  تخریب  ــرای  ب مختلف  انحای 
شورای اسالمی تالش شده است؟  در حدی 
که این همه مصاحبه و تکرار فساد فساد علیه 
نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم، 
بگم های سابق به ذهن متبادر نمی کند.«  انتقاد 
الریجانی از »بگم بگم« از تریبون مجلس یاد آور 
انتقاد مشابه او از این نوع سخن در یک شنبه 
سیاه مجلس است. جایی که او در بهمن 91  
خطاب به احمدی نژاد گفت :»... شما مرتب 
می گویید »بگم، بگم«، در کشور »بگم، بگم« 
راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که 

مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند.«

انتقاد از تخریب بی سابقه!	 
در ادامه علی الریجانی به تخریب های بی سابقه 
علیه مجلس اشــاره کرد وگفت: »هیچ وقت به 
مصلحت کشور نبوده که یک رکن مهم و اصلی 
دموکراسی در کشور که به این میزان تالش 
داشته با الفاظ سبک با تحقیر و با تخریب مواجه 
شود. طی این 40 سال گذشته هیچ یک از این 
مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم قرار 
نگرفته بود نه تنها از سوی دشمنان که البته 
دشمنان باید دشمنی کنند بلکه از سوی کسانی 
که انتظار می رفت حرمت قوه مقننه و نهاد مهمی 
را از نظام پاس بدارند.« وی افزود: »واقعا مجلس 
دهم مظلوم واقع شد این موضوع به این معنا 
نیست که نباید انتقادی انجام شود یا مجلس 
دهم ضعفی نداشته بلکه منظور جفایی است 

که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت.«

رهبر انقالب به مجلس دستوری نداده اند	 
رئیس سه دوره مجلس با اشاره به این که ما در 
مجلس دو تعهد داشتیم وآن »رعایت حقوق 
ملت« و »رعایت تدابیر رهبری« بوده است، 
خاطر نشان کرد: »به یاد ندارم تدبیری از مقام 
معظم رهبری به مجلس اعالم شده و کسی به 
آن توجهی نکرده باشد البته به خاطر ندارم که 
ایشان دستوری به این مجلس یا مجالس دیگر 

که بنده حضور داشتم، داده باشند.«

محکوم به زندان در بهارستان	 

البته به غیر از نطق جنجالی رئیس مجلس؛ 
بهارستانی ها آخرین جلسه خود را با حاشیه 
همراه کردند. محمد عزیزی نماینده ابهر که 
سه روز پیش خبر محکومیت وی به همراه 
فریدون احمدی نماینده زنجان   به 61 ماه 
ــالل در نظام  حبس بــه جــرم معاونت در اخ
توزیعی اعالم شده بود، خود را به آخرین جلسه 

مجلس رساند.

نمایندگان کرونا نمی گیرند!	 
عکس  در  نمایندگان  که  نشد  باعث  کرونا 
یادگاری مجلس دهم فاصله گذاری را رعایت 
کنند و در اقــدامــی بــر خــالف پروتکل های 
بهداشتی، برای عکس دسته جمعی همگی 
درکنار هم ایستادند. البته دیــروز الریجانی 
حین نطق خود به نمایندگان گفت: »عکس 

دهم  مجلس  آخــر  دقایق  بتوانیم  تا  نگیرید 
را برگزار کنیم. او  بــه مــزاح نیز گفت من در 
ایــن دقایق ماسک خــود را هم بــرمــی دارم تا 
بتوانم بهتر صحبت کنم به شرط آن که نزدیک 

نیایید وگرنه کرونا می گیرید.«

21  نماینده برای رهایی یک نماینده از 	 
21 ماه حبس

مردم  نماینده  صادقی  محمود  قبل  چندی 
تهران در مجلس شورای اسالمی از محکومیت 
21 ماه زندان خود خبر داده بود. از این رو 21 
نماینده در آخرین روز کاری خود با بیانیه ای 

خطاب به آیت ا...  رئیسی از صادقی حمایت 
از  قضا  دستگاه  رئیس  خواستند  و  کــردنــد 
اختیارات خود استفاده کند و اجازه ندهد حق 

این نماینده ضایع شود.

تعجب شورای نگهبان از الریجانی	 
چندی پیش رئیس مجلس در گفت و گوی ویژه 
خبری دربــاره چرایی عدم شفافیت درآرای 
بقیه  در  شفافیت  نبود  مجلس،  نمایندگان 
نهاد ها از جمله شورای نگهبان را یکی از ادله 
خود بیان کرده بود. این اظهارات با واکنش  و 
ــورای نگهبان همراه شد: »شــورای  پاسخ ش
پیشگام  شفافیت  جهت  در  همواره  نگهبان 
بــوده و بــدون تکلیف قانونی اقــدام به انتشار 
متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات 
شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی 
و حقوقی، نظرات استداللی اعضای شورا و... 
کرده است که دسترسی به آن از طریق »سامانه 
جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان« برای 
همگان مقدور است و بی اطالعی رئیس محترم 
مجلس شورای اسالمی در این خصوص تعجب 
آور است.«البته گفتنی است سایتی که شورای 
نگهبان در بیانیه خود به آن ارجاع داده است، از 
فروردین 98 تا نیمه شهریور 98 فقط مشروح 
مذاکرات دو جلسه را منتشر کرده، از جلسات 
سال 97 هیچ گزارشی در این سایت منتشر 
نشده و بقیه مطالب مربوط به سال 96 و قبل 

از آن است.
منابع: خبرآنالین، فارس، تابناک

دفاع پایانی رئیس با انتقاد از ورژن جدید  »بگم بگم«
پرونده مجلس دهم دیروز درحالی بسته شد که نطق دفاعیه الریجانی از این مجلس اشارات جنجالی به همراه داشت

آمریکایی ها مزاحم نشوند 

وزیـــر دفـــاع هــشــدار داد کــه هــرگــونــه مزاحمت 
آمریکا   برای نفتکش های ایرانی با پاسخ قاطع 
همراه خواهد بود. 5 نفتکش ایرانی حامل بنزین 
عازم ونزوئال هستند که 4 نفتکش از تنگه جبل 
الطارق گذر کرده اند و نفتکش »کاناول « خود را 
به این تنگه رسانده است. چندی قبل آمریکایی ها 
تهدید کرده بودند که جلوی حرکت این نفتکش 
ها را که پرچم جمهوری اسالمی نیز روی عرشه 
آن ها به اهتزاز درآمده؛ خواهند گرفت از این رو به 
گــزارش فــارس، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح اظهارکرد: » به صراحت 
اعــالم کردیم که هیچ گونه مزاحمتی را تحمل 
نخواهیم کرد، آمریکایی ها و دیگران می دانند ما 
در واکنش به این موضوع یقینًا هیچ تردیدی به خود 
راه نخواهیم داد اگر مزاحمت ها تشدید شود و ادامه 

یابد حتمًا با پاسخ قاطع روبه رو خواهد شد.«

توضیحات معاون دستگاه قضا درباره 
بخشنامه جدید آیت ا... رئیسی 

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه 
با اشاره به بخشنامه جدید دستگاه قضا، اظهار 
کــرد که یک مــورد نــادر هم می تواند »احساس 
عدالت« را خدشه دار کند. چند روز قبل رئیس 
قوه قضاییه بخشنامه ای را تحت عنوان »عدم 
صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به 
منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج 
از کشور« به مسئوالن دستگاه قضا ابــالغ کرد. 
خبر این بخشنامه را روزنامه خراسان سه شنبه 
گذشته برای نخستین بار منتشر کرد. به گزارش 
خبرآنالین، علی باقری معاون امور بین الملل و 
حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به این بخشنامه 
گفت:» پیش از این مراجع قضایی به اصطالح 
دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از 
کشور صادر و آن ها را از خدمات کنسولی محروم 
می کردند البته این موارد بسیار نادر بوده است.« 
دبیر ستاد حقوق بشر با یـــادآوری ایــن نکته که 
دستگاه قضا به حقوق افرادی که در معرض اتهام 
هستند، نیز توجه ویژه دارد، خاطر نشان کرد:» 
ایجاد احساس عدالت یکی از اهداف اصلی قوه 
قضاییه است؛ حتی با یک مورد کوچک و نادر هم 
ممکن است احساس عدالت مورد خدشه قرار 
گیرد، بنابراین دستگاه قضا باید به صیانت از حقوق 

مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد.«

پاسخ یک مقام نظامی ایران به بیانیه ارتش آمریکا 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گــزارش داده که 
نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده 
است در برابر شناورهایی که در خاورمیانه به 
شعاع 100 متری ناوهای جنگی آمریکا نزدیک 
شوند، »تدابیر دفاعی قانونی« اتخاذ خواهد 
کرد. درحالی که آسوشیتدپرس  مدعی شده 
نیروی دریایی آمریکا این دستورالعمل را پس 
از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با شناورهای 
ایرانی در خلیج فارس صادر کرده است، رویترز 
ــاره ای به  به نقل از یک مقام آمریکایی که اش
نامش نشده گفته است این دستورالعمل به 
آمریکا  ارتــش  تغییر در قوانین قبلی  معنای 
در زمینه درگیری »نیست«. »ربکا رباریش«، 
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 
مستقر در بحرین، بدون اشاره به فاصله 12 
ــارس تا سواحل آمریکا  ــزار مایلی خلیج ف ه
مدعی شده که »کشتی های ما در حال انجام 

مأموریت های عــادی در مناطقی از آب های 
بین المللی هستند که در قوانین بین المللی 
مجاز شده اند و دنبال درگیری نیستند.« وی 
در ادامه گفت: »با وجود این، فرماندهان ما حق 
دفاع از خود را در مواقعی که ضرورت داشته 
باشد، محفوظ می دانند.«  در واکنش به این 
بیانیه،  یک مقام نظامی مسئول در پاسخ به 
سوال نور نیوز در خصوص تاثیر دستورالعمل  
ارتش آمریکا بر فعالیت واحدهای دریایی ایران 
در منطقه گفت: »یگان های دریایی جمهوری 
اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 
چون گذشته به ماموریت های عادی خود با 
ــه خواهند داد و  رعایت اصــول حرفه ای ادام
صدور دستورالعمل از سوی نیروهای خارجی 
که اصل حضور آن ها در این منطقه غیر مشروع 
است، تغییری در اجرای دقیق ماموریت های 

جاری ما ایجاد نخواهد کرد.«

روحانی: همیشه حامی مظلومان جهان هستیم 

رئیس جمهور روز گذشته در آستانه روز جهانی قدس گفت: ما همیشه در ستیز با ستمگران 
و حامی مظلومان جهان هستیم.به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت 
ضمن  بیان این مطلب، افزود: ما به هیچ عنوان این ظلم و ستم و تجاوز را نمی پذیریم و بر 
نمی تابیم. وی با بیان این که امسال هم در روز جهانی قدس به هر طریقی ندای مظلومیت 
مردم فلسطین را به گوش جهانیان می رسانیم، افزود: امروز هم این ندا وجود دارد به آن 
شکلی که امکان پذیر است. این روز بسیار مهم قدس را گرامی خواهیم داشت.  وی تاکید 
کرد: قدس فراموش نخواهد شد. قدس در اشغال ستمگران باقی نخواهد ماند. سرزمین 
فلسطین روزی آزاد خواهد شد.به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح نیز در پیامی با بیان این که انتفاضه ملت فلسطین فراتر از سرزمین های 
اشغالی رفته و وارد مرحله  سرنوشت سازی شده است، تاکید کرد: زمزمه پایان رژیم اسرائیل 
غاصب در خیابان های تل آویو به گوش می رسد. در همین حال خانواده سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس، تاکید کردند: ما، خانواده  
سردار شهید سپاه قدس، در روز قدس، در امتداد خون پدر شهیدمان به همه  دنیا اعالم می 
کنیم تا آخرین قطره  خون و با آخرین توان خود در راه آزادی قدس شریف در میدان مبارزه 
خواهیم ایستاد و تا نابودی کامل رژیم کودک کش صهیونیستی در کنار ملت های آزادی خواه 
جهان خواهیم بود. پیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در اطالعیه ای با اعالم این که 
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز جهانی قدس به صورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن 
خواهند گفت، تاکید کرده بود که به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات ولی امر مسلمین، 

هیچ برنامه دیگری تحت عنوان روز قدس در هیچ  نقطه از کشور برگزار نخواهد شد.

توئیتر سیاسی

درحالی که دیروز  زنگ پایان مجلس دهم 
از  نواخته شد، نمایندگان مجلس جدید 
خود می پرسند چه سرنوشتی در انتظارشان 

خواهد بود؟

دومی یا اولی؟

حسام الدین آشنا با بیان خاطره ای از سال 
79 از حضور خود در شورای نگهبان برای 
ارائه مشاوره به شورای نظارت بر انتخابات 
خبرداد و با ذکر این که از او  خواسته شده 
پرونده بهزاد نبوی را بررسی کند در یک رشته 

توئیت، به شرح این ماجرا پرداخت. 

دفاع آشنا از شورای نگهبان
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چرا آمسان شب
 پارادوکس اولبرس  
 سوالی ساده که پاسخش
 نگاه ما را به محدوده و عمر جهان، تغییر داد

 اب این همه ستاره اتریک است؟

  منابع این پرونده: scientificamerican.com، universeadventure.org، کتاب جهان های موازی نوشته میچیو کاکو

 پزشکی که 
منجمی معروف شد

آشنایی با مردی که جرئت کرد سوالی ساده 
را بپرسد و نامش در تاریخ ماندگار شود

زندگی اولبرس، پزشک و منجم آلمانی شبیه خیلی 
از ما بود که درگیر یک رشته تحصیلی خاص می شویم 
و عالقه مان را هم همیشه یک جوری دنبال خودمان 
می کشیم. سال های نوجوانی اش با فرمول های ریاضی 
گذشته بود و شیفته حل مسئله های پیچیده بود اما در 
جوانی به ســراغ پزشکی و داروســـازی رفت چون فکر 
می  کرد با پزشکی می تواند به مردم کمک کند ولی حاال 
ما اولبرس را با حرفه پزشکی  اش نمی شناسیم. او بیش 
از پزشکی و داروسازی به سیارک هایی که کشف کرده و 
پرسش مهم نجومی که مطرح کرده، معروف شده است. 
او روزها مشغول طبابت و تهیه دارو بود و شب ها به آسمان 
چشم می دوخت و محل دقیق ستارگان را بررسی می کرد 
و درباره شان یادداشت می نوشت. کم کم آن قدر به آسمان 
دل بست که طبقه باالی خانه اش را به رصدخانه تبدیل 
کرد. گاهی آن چنان محو تماشای آسمان می شد که 
طی شب فقط چهار ساعت می خوابید. محصول این 
شب زنده داری ها و رصدهای دقیق، کشف سیارک 
»پــاالس« در ســال 1802 و سیارک »ِوســتــا« در سال 
1807 است. »هنریش ویلهلم اولبرس« حدود سال 
1815 دنباله داری را در آسمان رصد کرد که بعدها به 
نام خودش ثبت شد. اما تا این جا هنوز به اندازه ای که امروز 
شناخته شده است، معروف نشده بود. طی سال ها چشم 
دوختن به آسمان و غرق شدن در مناظر خیال انگیزش 
یک پرسش ذهن اولبرس را رها نمی کرد، چرا آسمان 
شب تاریک است در حالی که این همه ستاره در فضا وجود 
دارد؟ به عبارت درست تر اگر جهان ما جهانی بیکران، 
ایستا و ابدی-ازلی باشد، راستای دید ما در هر طرف باید 
در نهایت به ستاره ای ختم بشود پس هیچ نقطه آسمان 
نباید سیاه و تاریک باشد و اتفاقا می تواند مثل روز روشن 
باشد، او از این قضیه با عنوان یک پارادوکس یاد می کرد. 
مدت ها ستاره شناس ها در حال ایده پردازی و تحقیق 
بودند تا پاسخ درست و مشخصی برای این سوال به ظاهر 
ساده اولبرس پیدا کنند، آن ها جواب های مختلفی را 
مطرح می کردند تا این که باالخره به درک دقیقی درباره 
علت واقعی این ماجرا رسیدند. اولبرس در 81 سالگی در 
»برمن« شهری در نزدیکی محل تولدش از دنیا رفت و هیچ 

وقت جواب سوالش را نگرفت.

 پاسخ »پارادوکس اولبرس«  که  فقط 4 سکانس تا کشف پاسخ پارادوکس اولبرس
به یک سوال جواب نداد!

 در مسیر یافتن پاسخ »پارادوکس اولبرس«، محققان 
به پاسخ سوال های مهم دیگری هم رسیدند

سال 1920 زمان پرده برداری از یک راز بزرگ فرا رسید! ادوین هابل کیهان شناس معروف 
در رصدخانه مونت ویلسون اولین شواهد حاکی از انبساط جهان را مشاهده کرد. تالش برای 
جواب دادن به پارادوکس اولبرس سوال تازه ای ایجاد کرده بود و حاال این پرسش هم داشت 
به پاسخ خود می رسید؛ جهان ثابت و ایستا بود یا در حال تغییر؟ این مشاهدات نشان می داد 
که هرچه یک کهکشان در فاصله ای دورتر از ما واقع شده باشد، صرف نظر از موقعیت آن در 
آسمان، با سرعتی بیشتر از ما دور می شود همان طور که آلن پو شاعر و نویسنده آمریکایی حدس 
زده بود و درست همان طور که لرد کلوین فیزیک دان بزرگ محاسبه کرده بود جهانی که در آن 
زندگی می کنیم ایستا و بدون تغییر نیست بلکه هر لحظه در حال بزرگ شدن و انبساط است.

   سوالی ساده که ما را وادار به شناخت بهتر جهان کرد

پرسشی که اولبرس طرح کرد سوال های زیادی به دنبال خود مــی آورد، جهان محدوده 
مشخصی دارد یا بی نهایت است؟ ایستا و بدون تغییر است یا پویاست و دچار انقباض یا انبساط 
می شود؟ چند سال از عمرش می گذرد؟ دورترین نورهایی که به ما می رسد مربوط به چه 
ستاره هایی است؟ کنجکاوی به ظاهر ساده و کودکانه ای که در پرسش اولبرس نهفته بود 
آرام آرام درهای تازه ای را به روی نادانسته های بشر باز می کرد. صورت قضیه این طور بود که 
کودکی در کنار دریا نشسته و با صدف ها بازی می کند اما واقعیتی که در ادامه اتفاق افتاد شبیه 
این بود که آن کودک به همراه دوستانش سوار قایقی شود و خودش را به دل امواج خروشان 
دریا بسپارد تا ببیند در آن سوی آب ها چه خبر است. پرسش های مختلفی که به دنبال چرایی 
تاریکی فضا آمدند نیاز به جواب داشتند و محققان را به این فکر انداختند تا جهان را دقیق تر 
و بهتر ببینند. تلسکوپ فضایی هابل یکی از ماموریت های مهمی بود که برای شناخت بهتر 
جهان و ثبت تصویر از دورترین نقاط فضا برنامه ریزی و به خارج از جو زمین ارسال شد. در سال 
200۴، انتشار عکس حیرت آوری که هابل تهیه کرده  بود، سرخط اخبار روز دنیا را به خود 
اختصاص داد؛ تهیه  عکسی از دورترین نقاط جهان، جایی حدود 13 میلیارد سال نوری دورتر 
از زمین ما. این تلسکوپ، برای جمع آوری تابش فوق العاده ضعیف از دورترین گوشه  جهان، باید 

عملیاتی بی سابقه را انجام می داد که در نهایت با موفقیت انجام شد.

  سیاهی که آسمان را پر کرده است

چه چیزی در ورای دورترین کهکشان ها وجود دارد؟ با دقت در عکس گرفته شده توسط هابل، 
چیزی که به وضوح دیده می شود این است که بین کهکشان ها را تنها تاریکی پر کرده است. 
این سیاهی، همان چیزی است که باعث می شود آسمان شب سیاه به نظر برسد. به عبارت 
دیگر، همان نقطه نهایی، برای رسیدن نور ستارگان دوردست به ماست. حاال باید برای یافتن 
سوال های تازه ای برنامه ریزی می شد. بعد از ماموریت های پی در پی و ارسال کاوشگرهای 
فضایی مختلف برای پیدا کردن امواج مرموزی که از تمام نقاط آسمان دریافت می شدند ، 
دانشمندان با پروژه  فضاپیمای WMAPبه جواب اصلی رسیدند! این فضاپیما توانست تابش 
ناشی از اولین لحظات شکل گیری عالم را ثبت کند و مشخص شد فضا پر است از این امواج که 
به »تابش زمینه کیهانی« معروف است. با استفاده از این اطالعات ستاره شناس ها توانستند 
سن عالم را با دقت بهتری اندازه گیری کنند و درباره نحوه پیدایش جهان به درک بهتری 
برسند. امروز  می دانیم اگر چشمان ما به گونه ای می توانست تابش پس زمینه را مشاهده کند 
و نه فقط نور مرئی را، ما تابش ناشی از لحظات اولیه شکل گیری عالم  را می دیدیم. تابشی که 
تمام آسمان شب را پر کرده است و اطالعات فراوانی درباره پیدایش عالم برای مان به ارمغان 

می آورد.

خاصیت های  مهم ترین  از  یکی   
کودکی این است که ندانستن در آن 

دوره بد نیست. هر موضوع  تــازه ای توجه 
یک کودک را جلب می کند و کلی سوال ریز 

و درشت توی ذهن اش می سازد. وقتی کم سن و سال هستیم از 
قضاوت شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن نمی ترسیم و به همین 

دلیل سوال هایمان را بدون ترس و نگرانی به زبان می آوریم اما با فاصله 
گرفتن از سال های کودکی قدرت پرسشگری در جدال با ترس ها شکست 

می خورد و سوال های بی شماری روی دست مان می ماند که در گوشه  دنج ذهن 
نگهداری و بعد از مدتی هم در گذار روزمرگی ها بدون آن که پاسخ شان را بیابیم، 

فراموش می شوند. حتما شما هم تجربه این چنینی داشته اید و پرسش های بدون جوابی 
گوشه ذهن تان جا خوش کرده اند و هیچ وقت هم به جواب شان نرسیدید. در این میان هستند 

کسانی که بر احساسات و نگرانی های شان غلبه  و سواالت به ظاهر ساده شان را مطرح می کنند که 
اتفاقا در مدتی کوتاه مشخص می شود هنوز هیچ جواب دقیقی برای آن وجود ندارد. درست مثل کسی 

که اولین بار پرسید: چرا فضا تاریک است در حالی که این همه ستاره در آن وجود دارد؟ پرسشی که در نگاه اول 
خنده دار به نظر می رسد ولی دانشمندان زمان خودش را به شدت به چالش کشید تا بتوانند جوابی درست و دقیق 

برایش پیدا کنند. یک سوال معمولی که شاید اگر »اولبرس«، پزشک و منجم آلمانی آن را گوشه ذهن اش نگه می داشت 
حاال ما جهانی را که در آن زندگی می کنیم به خوبی نمی شناختیم. سوالی که دید بشر را به دنیا تغییر داد و زمینه طراحی 

ماموریت های فضایی مختلف را فراهم کرد و از دل آن پرسش های مهم دیگری درباره کیهان متولد شد. در این پرونده درباره 
این که چرا آسمان شب تاریک است و جواب های مختلفی که به آن داده شده، صحبت خواهیم کرد و در نهایت به تاثیراتی که 

طرح این پرسش بر دنیای علم و نوع نگاه ما به جهان داشت می پردازیم.

پرونده

  اپیزود پایانی       و اما جواب اصلی از زبان یک فیزیک دان

سال 1901 اتفاق ویــژه ای افتاد ؛ »لرد کلوین« که فیزیک دان برجسته و 
معروفی بود توضیحی داد که به نظر می رسید پاسخ دقیق و علمی این پرسش 
مهم است. او یادآوری کرد زمانی که به آسمان نگاه می کنیم در واقع شاهد 
آن چه در گذشته اتفاق افتاده است، هستیم  نه آن چه در زمان حال در فضا در 
حال رخ دادن است. اما چگونه؟ چون سرعت نور، اگرچه در مقیاس زمینی 
بسیار زیاد است، اما به هر حال محدود است و برای رسیدن نور از ستارگان 
دوردست به زمین، زمان الزم است. پس آن چه از ستارگان می بینیم مربوط به 
گذشته آن هاست و با توجه به این که نزدیک هستند یا خیلی دور، تصویرشان 
هم می تواند جدیدتر یا خیلی قدیمی تر باشد. کلوین محاسبه کرد برای این که 
آسمان شب درخشان باشد، جهان باید صدها تریلیون)یک تریلیون برابر است 
با هزار میلیارد یعنی 12 صفر جلوی عدد یک( سال نوری گستردگی داشته 
باشد ولی از آن جا که جهان چنین سنی ندارد، بنابراین آسمان ضرورتا سیاه 
خواهد بود. البته یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که عمر 
ستارگان محدود است و درنهایت چند میلیارد سال سن دارند. غیرایستا 

بودن جهان تنها در صورتی با کران دار بودن ابعاد و عمر آن سازگاری دارد که 
فرض بگیریم جهان از وضعیتی بسیار کوچک متولد شده است و با گذشت 
زمان، بر ابعاد آن افــزوده شده به طوری که هم اینک نیز در حال بزرگ تر 
شدن است. پاسخ کلوین دقیق ترین پاسخی بود که تا آن زمان به این سوال 
داده شد و حاال به طور دقیق تر می توانیم بگوییم که اگر فرض کنیم جهان 
بی نهایت است باید بدانیم که بی نهایت پیر نیست! یعنی آن قدر عمر ندارد که 
نور ستاره های دوردستش به ما برسد و فضا را روشن کند. سرعت نور محدود 
است و ما هر اتفاق را تنها بعد از رسیدن نورش می توانیم ببینیم. چند سالی 
است فهمیده ایم که جهان 13.8 میلیارد سال سن دارد. بنابراین بیشترین 
فاصله ای که ما از آن نور دریافت می کنیم، از 13.8میلیارد سال نوری دورتر از 
زمین است. بخش دوم پاسخ هم به این برمی گردد که ستاره ها عمر بی نهایت 
ندارند. آن ها بعد از مدتی خاموش می شوند و زندگی شان به پایان می رسد. 
ترکیب این دو دلیل باعث می شود ما هیچ وقت نتوانیم نور ستاره های دور و 

نزدیک را همزمان در همه جهات ببینیم.

  سکانس سوم       باورکردنی نیست 
اما یک شاعر پاسخ را پیدا کرد

شاید هیچ وقت به ذهن کسی خطور نمی کرد 
سرنخ های پاسخ اصلی این سوال به ظاهر 
ساده اما بسیار پیچیده، اولین بار توسط یک 
شاعر ارائه شود نه یک دانشمند ستاره شناس. 
»ادگار آلن پو«، شاعر و نویسنده آمریکایی در 
سال 18۴8  اولین کسی بود که در کتاب 
شعرش ایده جالبی درباره پارادوکس اولبرس 
مطرح کرد ، گرچه شاید خیلی جدی گرفته 
نشد ولی در هر حال نباید از خالقیت و دقت 
آلن پو غافل باشیم چرا که او واقعا به هدف زد 
و به نکته بسیار مهمی برای رسیدن به پاسخ 
سوال اشاره کرد. او در کتاب »اورکا«ی خود 
شعری نوشت با این مضمون که اگر جهان ما 
جهانی غیرایستا)متغیر و در حال انبساط یا 
انقباض( با ابعاد و عمری کران دار)محدود( 
باشد، پارادوکس اولبرس هم حل می شود 
ــن صـــورت بـــرای تــعــداد و عمر  چــراکــه درایـ
ستارگان نهایتی وجود دارد. به عبارت ساده تر 
یعنی جهان نامحدود نیست و عمر ستارگان 
هم حد معینی دارد پس در هر نقطه دید ما 
الزاما ستاره ای وجود نــدارد تا فضا را کامال 
روشن نگه دارد. به هر حال آلن پو شاعر بود و 
تخصصی در نجوم و فیزیک نداشت بنابراین 
حرفش مورد توجه جوامع علمی قرار نگرفت 
چون با روش علمی و مبنای مشاهداتی و 
ــا بعد،  ــال ه ــود. س ــب ــراه ن ــم محاسباتی ه
کیهان شناسی با نام »ادوارد هریسون«، برای 
اولین بار دریافت که آلن پو پارادوکس اولبرس 
را حل کرده   و درباره او نوشت: »زمانی که من 
اولین بار شعر آلن پو را خواندم، متحیر شدم. 
چگونه یک شاعر که در بهترین حالت می تواند 
یک دانشمند آماتور باشد،  توانسته بود 1۴0 
سال پیش، به توضیح صحیح این پارادوکس 
دست یابد، درست زمانی که در دانشگاه های 

ما هنوز توضیحات غلط تدریس می شود.«

  سکانس اول       گرد و غبار موجود در فضا اولین جواب برای سوال اولبرس

اولبرس در سال 1823 درست یک سال بعد از مطرح کردن سوال عجیب اش به پاسخی رسید که اتفاقا هم راستا با 
نظر دانشمندان همان دوره بود. او فکر می کرد گرد و غبارهایی که در فضای بین ستاره ها وجود دارد، نور ستارگان را 
جذب می کند و مانع رسیدن آن ها به به چشم ما می شود و در یادداشت هایش نوشت: »جای خوشبختی است که زمین 
نور ستارگان را از تمام نقاط گنبد آسمان دریافت نمی کند! اگرچه حتی در آن صورت،  با گرما و نور غیر قابل تصوری 
در حدود 90 هزار بار بیشتر از آ ن چه ما هم اکنون تجربه می کنیم، مواجه می شدیم.« این جواب در ابتدا به نظر منطقی 
می رسید اما بعدها با دقت بیشتری که اخترفیزیک دان ها به خرج دادند، مشخص شد که اگر واقعا ذرات غبار بین 
ستاره ها، نورهای رسیده را جذب کنند بعد از مدتی انرژی شان باال می رود و آن قدر داغ خواهند شد که خودشان هم 
ممکن است تابش داشته باشند. به عبارت ساده تر ذرات غبار با جذب نور و انرژی ستاره ها دمای شان باال می رود و مثل 

یک تکه چوب در حال سوختن که نور تولید می کند آن ها هم می توانند تابش داشته باشند.

  سکانس دوم        نور ستاره ها در راه رسیدن به ما ضعیف می شود

از آن جایی که با دور شدن ستاره ها از ما 
نور کمتر و ضعیف تری هم به ما می رسد 
و گاهی این نور آن قدر کم انرژی و ضعیف 
می شود که دیگر در محدوده چشم ما قرار 
نمی گیرد ، دانشمندها تا سال ها قبل 
از پاسخ کلوین، فکر می کردند همین 
مسئله است که باعث می شود فضا به 
نظر تاریک بیاید و نور بسیاری از ستاره ها 
به چشم ما نرسد. به این اتفاق انتقال 
به سرخ گفته می شود چون نور مرئی 
ستاره ها به دلیل مسافت طوالنی که طی 
می کنند تا به ما برسند ، انرژی از دست 
می دهند و از محدوده مرئی به محدوده 
فرو سرخ می روند و دیگر قابل مشاهده 
نیستند که این موضوع می تواند عامل 
تاریکی فضا باشد. ولی بعد از گذشت 
زمان کمی متوجه شدند به همان اندازه 
که نور مرئی ستاره ها ضعیف می شود، 
پرتوهای پر انرژی فرابنفش که بعضی 
ستاره ها منتشر می کنند تا به ما برسد 
افت انــرژی پیدا می کند و در محدوده 
مرئی قابل دیدن می شود. پس این دو 
اتفاق، اثر یکدیگر را خنثی می کنند و 
این ماجرا نمی تواند پاسخ درستی برای 

سوال اولبرس باشد.



اولــی: شــنیدین مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی 
پیشنهاد داده »کاش مسئوالن به فکر برگزاری لیگ 
رایانه ای با حضور نماینده ای از هر باشــگاه باشــند تا 
بدین صــورت نشــاط اجتماعی بــه جامعــه  فوتبال تا 

حدودی بازگردد«؟
دومی: یعنی اســم تیم هــای لیــگ رو بدن بــه رایانه 
تا قرعه کشــی کنه و برنده مشــخص بشــه؟ یا توســط 

نرم افزارهای پیش بینی قهرمان رو تعیین کنن؟
سومی: نه، یعنی هر باشگاه یه نماینده مشخص کنه 
که بشینه پای پلی استیشن و بازی های باقی مانده رو 

انجام بدن تا قهرمان مشخص بشه.
دومی: ایول، چه راه حل خوبی! بعد ما هم از تو خونه 
تشویق شــون می کنیــم کــه »مربــع مربــع... ای بابا، 
ضربــدر رو محکم تر بزن دیگه... ســیم دســته یارو رو 

بکش... چرا دایره زدی لعنتی...«!
اولی: این کار که عملی نمیشــه ولی اگــه این جوری 

لیــگ رو ادامــه بــدن در طــول تاریــخ فوتبــال جهان 
بی نظیره.

ســومی: چرا عملی نشــه؟ به قــول آقای مدیــر برای 
بازگشــت نشــاط به جامعه تاحدودی مفیــده. تو این 
شــرایطی که نه میشــه خرید کرد با ایــن قیمت ها، نه 
میشــه مهمونی رفت، تفریح کردن تو پارک و ســینما 
هم که فعــا تعطیله، پس همین دیــدن بازی خودش 
یه تفریح نشاط آوره، به شرطی که گزارشگرش کسی 

نباشه که رو نشاط مون اره بکشه!
دومــی: البتــه نشــاط آور های دیگــه هــم هســت، 
ســرمایه گذاری تــوی بــورس، دوردور کــردن بــا 
ماشین های صدها میلیونی یا نشستن پای تلویزیون و 
لذت بردن از سریال های جذابش! ولی این کار نیاز به 
زیرساخت ها و مقدماتی داره که ممکنه یک مقداریش 

رو ما نداشته باشیم.
اولی: سیاه نمایی نکن، امکان نداره همچین چیزی.

دومی: گفتم یه مقداری! به عنوان مثال بازی ها باید 
آناین باشه، که خب ممکنه گاهی، به صورت اتفاقی، 
بر فرض محال، خدای نکرده، برای لحظه ای سرعت 
کمی کند بشــه و مثا بازیکن شوت بزنه ولی به خاطر 
اخال جزئی خطوط، توپ یک ساعتی روی هوا بمونه 
و مثل کارتون فوتبالیســت ها بعد از نود دقیقه برســه 
به دروازه تیم حریف، یا خدای نکــرده پای دالل ها به 
این مدل بازی هم باز بشــه و گیمر حرفه ای استخدام 
کنن برای تیم ها یا حتی داور بــازی رو هک کنن تا به 

نفع بگیره!
مارادونا: اگه این طوری بشــه منم می تونم دوباره به 
میــدان برگردم و بــازم بــا هنرنمایی هام نشــاط رو به 

جامعه تزریق کنم!
پله: ولی دیگه نمی تونی با دست گل بزنی !

رودگولیت: داداش از توانایی های نشــاط آور استاد 
غافلی شما!
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ای صاحب فال، آیــا حس می کنی خوابــت برده و از 
قافله جــا مانده ای؟ یا به حســاب و کتــاب خودت و 
حتی چشــم هایت شــک کرده ای؟ یا این احســاس 
را داری که همه در همه جا ســرت کاله می گذارند؟ 
نترس! چیز خاصی نیست، فقط قیمت ها کمی باال 
رفته. البته از »کمی«، یک کمی بیشتر است و ادامه 

هم دارد! 
پس وقتی برای خرید می روی به قیمت ها شک نکن 
و فاکتــورت را چند بار با تعجب نبین و ســعی کن به 

این وضع عادت کنی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال سحری آماده می کند

َیره چی زود مــاه رمضون ِتمــوم رفت! یعنــی مو هنوز 
یادمه که روز آخر ناهار چی خوردم. از اول ماه دُلم بری 
کاملیاخانم مســوخت، طفلی ســر کار و پخت افطار و 
ســحری و هنوز نخوابیده باز باید ِمرفت ســر کار. َیگ 
روز گفُتم از فردا سحری با مو. از مو اصرار و از او انکار تا 
باالخره قبول کرد. شب ساعتمه کوک کرُدم که زودتر 
وخُزم غذا ره گرم کُنم. اجیر رفُتم تو آشپزخانه، دیُدم 
غذایی در کار نیست. َیگهو یاُدم آمد باید قبل از خواب 
پلوپز ره مزُدم! حــاال هول هولکی برنجــا ره ریخُتم تو 
قابلمه و زیرشه زیاد کرُدم اقا کته بشه با نیمرو بخوِرم 
که عیال آمد باالی ســُرم! با عصبانیت از تو فریزر َیگ 
بســته دلمه درآورد و گرم کرد. بری اولین شب آبروم 
رفت. فرداش بــازم اصرار کــرُدم و عیال بــه زور قبول 
کرد. ای دفعه پلو ره دم کرُدم و ســاعته کــوک کرُدم و 
خوابیُدم. دیُدم عیال دره تکوُنم ِمده که پاشو اذونه! اِنا 
حاال خوب رفت! نفهمیده بــوُدم تو خواب چی جوری 
ســاعت ره قطع کرده بوُدم و عیال دو دقیقــه به اذون 
ورخاســته بود و عصبانی مو ره بیدار کــرده بود تا اقا 
َیگ قورت آب بخوِرم. فرداشب عیال گفت: »عمرا دیگه 
بذارم تــو کاری بکنی، یک عمره خودم دارم ســحری 
درســت می کنم و خواب نموندیم، دو شــبه تــو داری 
خراب می کنی!« قسم و آیه که اصا تا سحر نمخواُبم تا 

باالخره َیگ سحری بهت بُدم.
خاصه بیدار مونُدم و غذا رم ســر شب درست کرُدم و 
میز رم چینُدم و حاضر و آماده، نیم ساعت مانده به اذون 
عیال ره با افتخار بیدارکرُدم که بفرماین ســحری. با 
تردید ساعته نگاه کرد و آمد نشست و تلویزیون رم مثل 
هر شب روشن کرُدم. هم کفگیر ره که زُدم تو غذا، دیُدم 
دعای سحر ره گذاشتن و گفت ده دقیقه به اذان مانده! 
یره ما ره میگی، واُچرتیُدم. عیال داشت از عصبانیت 
منفجر مشــد. با عجله غذا خوردم تــا اذونه نگفتن که 
مجریه هراسون آمد گفت ببخشن اشتباه رفته، هنوز 
وقت هست تا اذون! از َیگ طرف عصبانی، از َیگ طرف 
خوشحال، از َیگ طرف در حال دل درد که با او سرعت 
غذا خوردم، از َیگ طرف هم عیال چشم غره مرفت که 
خدا به جونت رحم کرد! یعنی اتفاقی افتاد که تو تاریخ 

تلویزیون سابقه نداشت تا آبروی مو بره!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

فتوکاتور

حاال که سینماها تعطیله 

این خاک های صحنه 

رو جمع کنم، به 

درد مشتاقان 

هنر می خوره!

آذری جهرمی: 
 دکتر، من خودم

   متخصص سورپرایزم
 باز شما منو سورپرایز 

کردین؟
جهانگیری: مهندس 

سورپرایز نیست، یه بسته 
ماسکه بلکه استفاده کنی ازش!

تزریق نشاط به صورت آنالین
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این روزها همه بورس ابز 
؟!شده اند، مشا چطور

 شکار به مدت
 ۵ سال در 
جنگل های 
مشال کشور 
ممنوع شد

مرتو و مسائلش!

همه چی هست داخل مترو
ترس دارد مسائل مترو

فال و تعمیر کفش و سلمانی
پر تنوع؛ مشاغل مترو

بارها در مسیر خود خوردم
ساندویچ فافِل مترو

دیده ام مردهای جنتلمن
بین افراد جاهل مترو

می شود گفت وگوی تان مشکل
گر ندارید تافل مترو!

مثل یک گوِر دسته جمعی هست
گاهی اوقات تونل مترو

شعر ما گرچه شعر خوبی بود
منتها نیست قابِل مترو!

امیرحسین خوش حال

*****

ما و قرنطینه
هر شب و  هر روز در آدینه ایم
خانه نشینیم و پر از پینه ایم 

دور ز آرایش و سلمانی و
دست به قیچی بِر آیینه ایم

گرچه غم و رنج فراوان شده
شکرگزاریم که واکسینه ایم
موج گرانی نفسم را گرفت

ما همه راضی به دو خاگینه ایم
چک  که نشد پاس َو ما همچنان

لنگ همین مبلغ نقدینه ایم
از غم یارانه و قطعی آن

گرچه پر از غصه دیرینه ایم
دلخوش وامیم و همان مبلغش

غرق عملکرد یه کابینه ایم!
گرچه ز تاریخ فراری شدیم

گیر همان دانش دیرینه ایم:
 ما خودمان مردم یک دوره و

 سلسله با نام قرنطینه ایم!

بهار نژند

*روحانی: تقریبا به مرز مهار کرونا رسیدیم

مردم: ولی ما دقیقا به مرز خط فقر 
رسیدیم، حتی زیرش!

*مجلس دهم پایان یافت

دارکوب: ببینیم مجلس بعدی اهل 
 شوخی هست یا کاسبی ما رو 

کساد می کنن!
*پلیس راهور: سفر نروید

 مسافران: ما از سفر برگشتیم، 
سفر از ما برنمی گرده!

 *تولد بچه شیر سفید در باغ وحش هویزه

پدر بچه شیر: هی به مادرش گفتم 
بچه رو این قدر با وایتکس نشور، بفرما!

*کشف صدها خودروی احتکارشده در 
پارکینگ های مختلف

 صاحب پارکینگ ها: 
مال خانوم دکترهاییه که رفتن به 

جنگ کرونا، اینا رو این جا پارک کردن!
*شهردار تهران: ما باید یاد بگیریم با زلزله 

زندگی کنیم

 مردم: ما هم دوست داریم 
 یاد بگیریم ولی ممکنه بهمون 

مهلت زنده موندن نده!
*رئیس کل بانک مرکزی: وضعیت امروز 

بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سخت تر از 
مرداد و شهریور ۱۳۹۷ نیست

مردم: پس چرا زندگی ما حتما از 
فروردین 1399 هم سخت تر شده؟!

*تاج: ویلموتس سر ما کاه گذاشت

دارکوب: دم اونی که تونسته سر شما 
کاله بذاره گرم واقعا!

*فاحت پیشه، نماینده مجلس: برخی 
نمایندگان نمی دانند چه کاره هستند

برخی نمایندگان: مگه قرار نیست 
بریم تو اون سالن بزرگه چرت بزنیم و 
»دو و چهار« بگیم و سر ماه حقوق بدن 

بهمون؟!

پنج سال دندون رو جیگر 

ن، تا اون وقت توله ها 
بذاری

گ و پرواری شدن!
هم بزر

ط زیست
محی

زمان 
 سا

س
رئی
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

یو دونت نو می آقای حداد!

داشــتم همین طــور بــا رایانــک مالشــی اخبــار را مرور 
می کــردم کــه بــا نامــه ای از آقــای حدادعــادل رئیس 
فرهنگستان زبان فارسی مواجه شدم. ایشان به تازگی 
در نامــه ای خطاب به رئیس جمهور خواســته ازدســت 
دندر –ببخشید!- ازدزدســت تندر، ازدزدزدندر – عذر 
می خوام!- از دســت اندرکاران –باالخره تونستم- امر 
بهداشــت بخواهد که فارســی را پاس بدارنــد و به جای 
کلمات بیگانــه از معادل فارسی شــان اســتفاده کنند. 
خیلی هم خوب اســت و ما از آقای حدادعــادل که هر از 
گاهی با ابتکارات شان زبان فارسی را از این شرایط نجات 
می دهند کمال تشــکر را داریم. شما یه لحظه با خودت 
تینک کن ایشان این کار را انجام ندهد، »یو دونت نو می« 
آقای حدادعادل. شــما اگر کلمه به ما پیشــنهاد نکنید 
معلوم نیست ما چه بالیی بر ســر این زبان بیاوریم. شما 
نسل امروز را ببین یک پیامک می خواهد بزند عالوه بر 
این که آن را فینگلیش می نویسد یک صرفه جویی خاصی 
هم دارد. مثال طرف می نویسد: »Bdri? Hlt Khbe« این 

االن احوال پرسی نسل جدید است.
اما نامه آقای حداد حواشی خاص خودش را داشته  است. 
به عنوان مثال پیشــنهاد کرده اند به جــای »پاندمی« از 
کلمه »دنیاگیری« استفاده شود. خب ما تشکر می کنیم 
که ایشان الاقل نگفتند از »جهان گیری« استفاده  شود 
چــون در آن صورت همه اش توی کابینه دولت مشــکل 
پیش می آمــد. مثال می گفتنــد بحث امروزمــان درباره 
»جهان گیری کرونا« اســت خــب زیبا نیســت و باالخره 
آدم بهش برمی خورد دیگر کــه حق هم دارد. همچنین 
پیشــنهاد شــده به جای واژه »ویدئوکنفرانس« از کلمه 
»دورســخنی« اســتفاده شــود. بــه نظرتــان یک جوری 
نیســت؟ بیشــتر بهش می خورد یک مشــکل جســمی 
باشد. مثال شما به یک نفر بگویی »من دورسخنی دارم«. 
طرف ممکن اســت بگویــد: »چرا آخــه؟ تو کــه چیزیت 
نبود؟ تا همین دیروز نزدیک  سخن می گفتی؟ چی شد 
دورسخن شدی؟«. همچنین پیشنهاد شده به جای واژه 
»اپیدمیولوژیست« از »همه گیرشناس« استفاده کنند. 
این هم بیشتر بهش می خورد کسی باشــد که آدم های 
خیلی گیردهنده را پیدا می کند. مثال کسی که به همه 
گیر می دهد می شود »همه گیر« مثل ناظم های مدرسه  و 
این شخص همه گیرها را خیلی خوب می شناسد. )موش 

مرا بخورد با این شوخی ها(
اما نکتــه مهم دربــاره نامه آقــای حدادعادل این اســت 
که یک نفر آمده به خود آقای حداد نامه نوشــته و از متن 
همین نامه ای که برای رئیس جمهور نوشته شده بیش از 
30 کلمه پیدا کرده که باید معادل فارسی شان استفاده 
می شد. ما این ایراد را قبول نداریم. باالخره آقای حداد 
سرشــان شــلوغ اســت و نمی توانند برای همه کلمه ها 
یک جا معــادل بگذارند کــه. باید صبرکنیــم کم کم و با 
تمرکز، آقای حداد عادل در خلوت و عالم خودش بنشیند 
و کلمات جدید را پیدا کند تا روزی برســد که ایشان یک 

نامه تمام فارسی بنویسد.

   دارکوب چه جوری میشــه بعضی مســئوالن رو از خواب 
بیدار کرد تا یه کاری برای این گرانی های افسارگسیخته بکنن؟
دارکوب: از قدیم گفته بودن کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد 
ولی کسی که خودش رو به خواب زده... البته در این جا این مثل 
صدق نمی کنه و باید سعی کنیم تا مسئوالن که حسابی خسته 

هستن و خواب شون سنگین شده رو بیدار کنیم!
  آق کمال؛ امروز برای  سالمتی  شما و عیال تون  کاملیا خانم  

از شر ویروس  کرونا  در صندوق محله مون  صدقه  انداختم!
آق کمال: قربون شــما برم مو. مویم بری سالمتی شما و همه 

مخاطبان روزنامه دعا مکنم.
    به نظرت کی بورس روی واقعی خودش رو نشون میده؟

دارکوب: من تو هر زمینه ای تخصص داشــته باشم، از بورس 
هیچی سر درنمیارم. ولی امیدوارم بورس روی واقعی خودش 

رو به این زودی ها نشون نده!
    فکر می کنی با این یارانه 45 تومنی چه کارهایی میشــه 

کرد دارکوب؟
دارکوب: خیلی کارها، از همه مهم ترش این که میشه نگهش 
داشت توی حســاب تا بانک ها هزینه پیامک هاشــون رو ازش 

بردارن!
   دارکوب چرا هرچی سلطان فالن و بهمان رو می گیرن، 

قیمت فالن و بهمان ارزون نمیشه؟
دارکــوب: قرار نیســت چیزی ارزون بشــه، شــما اصال یادت 
میاد چیزی ارزون شــده باشــه؟ قراره از این گرون تر نشــه که 

امیدواریم نشه.
   آق کمال با توجه به  اوضاع آیا شما هم  مثل ورزشکاران 

دیگر  در خانه  ورزش  می کنی ؟
آق کمال: بله دقیقا، البته مو که ورزشکار نیستم بری همی 

فیلم ورزش ورزشکارها ره تو خانه نگاه مکنم!

   دالی کردن با یه بچه شروعش با توئه تموم شدنش 
با پایان کره زمین!

 اولیــن واکنش منطقی به عضو شــدن تــو  هر گروه 
واتس آپی، لفت دادنه!

  کسی که بتونه یه نوزاد رو بخوابونه بعد بغلش 
کنه ببــره بذاره تــوی تختش و از اتــاق بیاد 

بیرون، می تونه حســاس ترین بمب ها رو 
هم خنثی کنه دیگه!

  عطر و ادکلن این قدر گرون شــده که کادو 
دادنش باعــث جدایی که می شــه هیچ، باعث 

بدبختی هم می شه!
   اگه چیز قشنگ و شــاعرانه و عاشقانه ای تو 
بارون و گل و شل و ترافیک و خیس شدن هست 

بگید ما هم بدونیم!
  ما عینکی ها وقتی بارون میاد و تو خیابونیم، 

همزمــان هم لــذت تماشــای بارون از پشــت 
پنجره رو می بریم و هم لذت لمسش و خیس 

شدنش رو!
  عینکی هــا وقتی بارون میــاد می تونن 
انتخاب کنن که عینک شــون رو بردارن و 

تار ببینن یا برندارن و تار ببینن!
  کاش بعد از افطار یکی در خونه رو می زد و با خودش 
یــه جعبــه شــیرینی دانمارکــی داغ مــی آورد، از اون 
جعبه هایی که دورش نخ می بســتن و هیچ جــوری باز 

نمی شد!
   نســل ما بد فریب خورد. صبح ها که 
بیدار می شــدیم بریم مدرسه بهمون 
می خونیــد  درس  االن  می گفتــن 
ســختی می کشــید عوضــش بعــدا 

زندگی خوب و راحتی دارید!
 من از اونام که پتو روم باشه گرمم 
می شه، روم نباشــه خوابم نمی بره، 
جن هــا  بیــرون  بیــارم  ازش  پامــو 
و آنابل هــای عالم به ســمتم ســرازیر 

می شن. عجب گیری کردم ها!
   ما تنبل نیســتیم، فقــط حوصله یه ســری 
کارها رو نداریم، شــاید بپرسید چه کارهایی؟ باید 

بگم تمام کارها!
  چرا همه تون دوســت عکاس می خواهید؟ چرا 
مثال دوست جراح یا دوســت خیاط نمی خواهید؟ 

آها چون اونا مفتی کار نمی کنن واسه تون؟!
  اگه می خواید بدونید مامان تون کیو بیشتر از همه 
تو خانواده دوســت داره ببینید رون مرغ رو واســه کی 

نگه می داره!
 آفتاب یه جوری داره می تابه که االن آفتاب پرست ها 

هم اسم شون رو عوض کردن گذاشتن کولرپرست!
   من اگــه برم بیخ گــوش مامانم داد بزنــم 10 تومن 
میدی نمی شنوه، ولی برم تو اتاق با گوشی جیک بزنم 

در اتاق رو باز می کنه میگه با کی حرف می زنی؟!
 هربــار به خاطر نورباال زدن ماشین پشــتی دســتم 
می ره رو اســلحه، یادم میفته ای بابا نورباال نیست، به 
خاطر همون ســرعت گیریه که االن ردش کردی. زود 

قضاوت نکنیم!
  وقتی داری با کســی درددل می کنی درست مثل 
اینه که بهش یه چک سفید امضای بدون تاریخ می دی 

تا هروقت هرجور خواست ازش استفاده کنه!
  چند شــبه خوابم نمی بره بــه خاطر این ســوال که 

انگلیسی ها به اره فارسی ُبر چی می گن؟!
   نامزدم می گفت عاشــق بارونم چــون وقتی زیرش 
گریه می کنی هیچ کس نمی فهمه، گفتم منم عاشــق 
منقــل و کبابــم چــون وقتــی ســیگار می کشــم بابام 

نمی فهمه!

نیازطنزی

دالی به باران از پشت عینک
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آتلیه عکایس 
فوق حرفه ای

گرفنت انواع عکس های خود را به 

ما بسپارید: پرسنیل، خانوادیگ، 

اینستاگرایم، کارت میل، انتخاابیت، 

یهویی، خیره به افق، در چمن، مکش 

مرگ ما، هرنی مفهویم که کیس رس 

درنیاورد و هر عکیس که یم خواهید 

الیک خور ابال داشته ابشد.

برای سفارش های کیل، یک عدد عکس 

فتوشاپ خوداتن در کنار شخصیت 

محبوب اتن در حال قهوه خوردن زیر برج 

آزادی هدیه بگیرید.

آتلیه هرن و تجربه زاغارت

پرداخت وام مشاغل آسیب دیده از کروان

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

شهاب
ی

حی
ی

ســریـــــال ســـربــــاز و 
حــاشیــه هایـــش! 

اول باید به ما وام 
بدن که این مدت 
باشگاه ها بسته 

بودن و نشد خوب 
هیکل رو دم کنیم!

به منم باید وام بدین 

که این روزها نشد برم 

رستوران و کافی شاپ 

عکس بذارم برای 

فالوئرهام و پول 

دربیارم!

کی به ما وام سختی 
مشاغل  میده که این 
چند ماه مدرسه ها و 

مهدکودک ها بسته بودن 
و اینا رو تو خونه تحمل 

کردیم؟!

 به مناسبت 31 اردیبهشت

 روز اهدای عضو

 اهدای عضو 
اهدای زندیگ 

در حاشیه بازگشایی مدارس بعد از چند ماه!
 »ب« اونی بود که سه تا نقطه داشت

 یا سه تا دندونه؟!

خط فقر رو آوردیم 
 روی 9 میلیون تا 

همه تون به راحتی 
زیرش جا بشین!

کاش 
می دونستم 

خدمت اینا تو 
کدوم هتله؟!

رنگ نیست، یه مایع 
سفت کننده می سازم 

بلکه سریال از این 
حالت شلش دربیاد و 
بیننده ها خواب شون 

نبره وسطش!

این رنگ های 
هفت الیه براقت 

درست نشد؟!

یلدا: یحیی جان، کاش اون قدر که به فکر صاحب سیرترشی 
هستی، به خونه و زندگی مون فکر می کردی!
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مسئوالن: وضع اقتصادی هبرت یم شود

از نرخ ین و پوند و دالرش پیداست
باری، ز بهای خواروبارش پیداست

از وضع حقوق کارمند فهمیدم
سالی که نکوست از بهارش پیداست!

***

هشدار هالل احرم: پشت وانت داروی 
کروان یم فروشند

می کند هی کشف بی باج و َخراج
می کند مسئول، مشکل را عالج

قرص و کپسولی که جهان دنبالش است
پشت وانت ها در ایران شد حراج!

***

 سوسک ها و قاچاقچی ها 
جنگل های زاگرس را یم خورند

ندارد احتراز از کار بدبد
نگردد آدم او، حتی دو  درصد

به جنگل خواری  افتاده است  با سوسک
الهی که قاچاقچی  سوسک گردد!

عبدا... مقدمی  
*****

در اعماق خط فقر!

می پرد باال در این برهه شبیه شافنر
نرخ ماشین و طال و سکه و پاالن خر!

قارقارک ناگهان هم قیمت مزدا شده  است
می شوم اصحاب کهفی که به ناگه پا شده  است

منفجر شد ناگهانی نرخ هر چیزی که بود
ارزش دارایی ما ناگهان آمد فرود

هی فشاری پشت هم آید به جان الغرم
می شوم شرمنده پیش بچه ها و همسرم

از کجا درآورم من مبلغی معقول را
خواب هم دیگر نبینم چرک دستم، پول را
خط فقری که شده برجی به روی فرق من

گیر کردم من خالصه مثل یابو در چمن
نوبت ما می رسد، حافظ نویدی داده  است

قبض آمد شصت تومان توی آن افتاده  است
کاش می شد خواب باشد روزهایی این چنین

یک سری بر قله و برخی چو من زیر زمین!
سحر بهجو  



دلتون گرفته؟ نمی دونین چی کار کنین؟ واال ما هم از شما بدتریم. چه وضعشه آخه. قبال دل مون می گرفت عابربانک پدر گرامی 
رو برمی داشتیم می بردیم بیرون یک چیزی می خریدیم، روحیه مون عوض می شد. االن چی؟ چاره کار خرید اینترنتی است و بس.

گام اول: در دام بیفت| خب البد میگین من که االن چیزی الزم ندارم. مگه اون وقتی که همین جوری محض دوردور می رفتی 
کارت بابا رو خالی می کردی چیزی الزم داشتی؟ برای شروع سعی کن در دام پیشنهادهای ویژه بیفتی. مثاًل اگه پیشنهاد ویژه 

سایت هدفون بود درنگ نکن، مهم نیست االن سه تا هدفون داری، مهم اینه که چیز باتخفیف بخری.
گام دوم: در باتالق بیفت| خب در گام بعدی می بینی هدفون 100 تومنی رو خریدی 90، اما 20 تومن باید پول پیک بدی. برای 

همین باید خریدت به مرز 200 تومن برسه تا پیک رایگان بشه. برو دنبال این که بقیه خانواده چی  میخوان و 
حتی چی نمیخوان. این مرحله خیلی کیف میده چون باید دیگران رو مجاب کنی چیزهای الکی بخرن. 

اگه از این مرحله موفق بیرون بیای، بعدًا میتونی بازاریاب یا نتورکر خوبی بشی.
گام ســوم: ُبهت زده شــو| در این مرحله که خریدت رو قطعی کردی، از پشــتیبانی تماس می گیرن و 

میگن هدفون تموم شــده و فقط بقیه چیزهایی رو که بــرای خانواده خریدی، می فرســتن البته با 20 
تومن پول پیک! تازه بقیه پولــت رو که پس نمیدن ناقالها! به اعتبار برگشــت می زنن و هر روز باید 

بری سایت رو چک کنی در انتظار یک پیشنهاد ویژه خوب و بعدش تکمیل سبد خرید، اون قدری که 
پیک رایگان باشه و این فیلم و سئانس ها! و این گونه است که با خرید اینترنتی حواست پرت میشه و 

از دام افسردگی، ضعف عضالت دوسرمفصل زانو، انحنا در ترقوه شانه، خمیدگی و قوز، افزایش وزن 
و... رهایی پیدا می کنی. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریقضاقورتکی

چگونه با خرید اینترنتی سرگرم شویم؟ 

خودت بساز 

پیشنهاد 

 

استند یادداشت برای خوش سلیقه ها  

  
مهسا فارسی | خبرنگار

روزی روزگاری مهسا لب دریا ایستاده بود که یکهو چشمش افتاد به سنگ های ریز و درشت ساحل که 

زیر پایش قیریچ قیریچ صدا می داد. خم شد و به آن ها نگاه کرد و با خودش گفت، این سنگ ها حتما یک جایی 

به کار می آیند بس که صاف و یک دست هستند. چندتا را برداشت و با خودش آورد و گذاشت شان توی کشو. 

تا این که امروز تصمیم گرفت با همان سنگ های افتاده تِه کشو، ایده بامزه ای را با شما درمیان بگذارد.

 همه آن چه نیاز دارید: 
چندتا سنگ، سیم مفتول نازک، سیم چین، اسپری رنگ و الک، جسم استوانه ای کوچک مانند ماژیک 

وایت برد
می دانم شــما هم همیشــه کاغذهای یادداشــت یا اســتیکرهای یادداشــت تان را به این طرف و آن طرف 
می چسبانید تا روی میزتان جلوی چشم باشد و از قلم نیفتد. حاال می توانید یک استند یادداشت خیلی 
ساده درست کنید که هم نکات جلوی چشم تان باشد، هم جنبه زیبایی به میز تحریرتان بدهد. سنگ های 
نسبتا بزرگ را هرچندتا که می خواهید بردارید و تمیز کنید. اگر دوست دارید با اسپری رنگ آن ها را رنگ 
بزنید. من سنگ هایم را از حالت طبیعی به حالت نقره ای با خال های قرمز )با استفاده از الک قرمز( تبدیل 
کردم. حاال سیم مفتول نازک را بردارید و دور سنگ بتابانید. همان طور که در تصویر می بینید بعد از دو سه 
دور باید سیم را به حالت عمودی، صاف و با سیم چین قطع کنید. حاال انتهایش را به دور جسم استوانه ای 
مثل ماژیک بتابانید تا حلقه ای ایجاد شــود و کاغذ یــا عکس مدنظرتان در آن حلقه گیــر بیفتد. کمی که با 
سیم مفتول کار کنید می بینید انعطاف پذیر است و به راحتی کج و راست می شود. البته اگر از سیم مفتول 

روکش دار استفاده کنید کارتان قشنگ تر می شود. این هم از پیشنهاد امروز. چطور بود؟
*سیم مفتول نازک را همه فروشگاه های رنگ و ابزار دارند. می توانید از آن ها بخواهید حدود یکی، دو متر برای تان 

جدا کنند.

هنرمند موزی 

دیدنی

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 اول خرداد ۱۳۹۹    
 شماره ۱605

   کی و کجا کشف شد؟
در سال 1974 پس از آتش سوزی بزرگی که بخش زیادی 
از جنگل های شهر »جکسون ویل« فلوریدا را نابود می کند، 
یک دانشــجوی پزشــکی به نام »تری ماتئو بتز« یک گوی به 
اندازه تــوپ بولینــگ نزدیک خانــه اش پیدا می کنــد. این 
گوی که بدون هیچ خراشــیدگی و کامال براق بوده، حدود 
20سانتی متر قطر داشته و طرح مثلثی نامعلومی هم روی 
آن حک شــده بود. خانواده بتز ابتدا فکر می کنند که گوی 
بخشــی از تجهیزات ماهواره ای و نظامی بوده که آن جا رها 
شده اســت. البته نزدیک به محل پیداشــدنش نشانه ای از 
برخورد آن با زمین وجود نداشت. تری این گوی را به عنوان 
یک وســیله تزیینی نگه  می دارد و از همان زمان خانواده با 
اتفاق های عجیبی روبه رو می شــوند. به گفتــه آن ها به نظر 
می رســیده گوی فلزی نســبت به نت های خاص موسیقی 
واکنش نشــان می دهد و بــا راه رفتن  اعضای خانــواده، به 
سمت آن ها حرکت کوتاهی می کند! آن ها حتی ادعا کردند 
که سگ نگهبان نزدیک گوی آزار می دیده و ناله کنان سعی 
می کرده گوش هایش را بپوشاند. آن ها متوجه شدند زمانی  
که کره را به  ســمتی هل می دهند، کمی جلوتر می ایســتد 
و بــا ارتعاشــی تغییر جهــت می دهــد و دوباره به جــای اول 
برمی گردد. عالوه بر ایــن، گاهی صداهای مبهمی نه فقط 

از گوی بلکه از تمام قسمت های خانه شنیده می شد. لحظه 
اوج ماجرا زمانی بود که تری کره را روی میز قرار داد تا بتواند 
آزمایــش اش کند ولــی وقتی کره بــه لبه میز رســید، با یک 

حرکت ناگهانی از سقوط خود جلوگیری کرد!
 گوی در رسانه ها غوغا می کند

ســرانجام خانواده بتز تصمیم گرفتند دیگران را هم از این 
گوی شگفت انگیز مطلع کنند تا شاید به جواب سواالت شان 
دست پیدا کنند. خبرنگاران و عکاسان زیادی از رسانه های 
مشهور به جکسون ویل ســفر می کنند تا از نزدیک شایعات 
پخش شده درباره این گوی را ببینند و لمس کنند. موضوع 
تنها توجه رسانه ها را به خود جلب نکرد بلکه دانشمندان، 
پژوهشــگران و حتی نظامیان هم به دنبال دیــدن این کره 
مرموز بودند. نیروی دریایی آمریکا و ناسا به تحقیق و بررسی 
درباره آن عالقه مند  شدند. اگرچه خانواده بتز ابتدا در برابر 
تحویل گوی به آن ها مقاومت می کردند اما درنهایت چاره ای 

جز تحویلش نداشتند.
 نتیجه بررسی ها به کجا رسید؟

طرفداران نظریه فرازمینی ها نخســتین کسانی بودند که 
وارد میدان شــدند و گوی را قاطعانه متعلق به فرازمینی ها 
دانستند بدون آن که ادعای شان را ثابت کنند. کارشناسان 
رفتارهای حیوانی، واکنش عجیب ســگ را به موج  شدید 

فرکانســی که از گوی ســاطع می شــد، مربوط دانســتند و 
گفتند این موج از محدوده شــنوایی انســان خارج اســت. 
دانشــمندان اما هرچه بیشــتر آزمایش می کردند، بیشــتر 
سردرگم می شــدند. آزمایش های آن ها نشان داد که گوی 
توخالی اســت و از فلزی ناشــناخته تشکیل شــده. پوسته 
این تــوپ فضایــی حــدود 13 میلی متر ضخامت داشــت و 
می توانست فشار زیادی را تحمل کند. با بررسی های بیشتر 
متوجه شــدند که درون گوی از عناصر بســیار سنگینی پر 
شده که میزان سنگینی آن برای علم شناخته شده نیست. 
درنهایت کارشناسان به این نتیجه رسیدند که گوی نسبت 
به میدان های مغناطیســی حساس اســت و احتمال دارد 
که یک کاوشگر فرازمینی باشد مثل ماشینی که اطالعات 
الزم را از محیط اطرافش جمع آوری و به منبع ناشناخته ای 
ارســال می کند. پس از مدتی داســتان گوی به فراموشــی 
سپرده شد و رسانه ها به طرز مشکوکی هیچ گزارش دیگری 
درباره آن چــاپ نکردند. ظاهرا گوی هرگز بــه خانواده بتز 

برگردانده نشد و سرنوشت آن نامعلوم است.
scpience، wonderfulengineering :منابع

گوی »بتز« قطعه ای از یک سفینه بیگانه!   

 
فاطمه قاسمی| مترجم

از گذشته های دور تا امروز، همیشه اشیای اسرارآمیزی پیدا شده اند که به سختی می توان آن ها را 
به تمدن های فرازمینی، مســافران زمان یا تمدن های گمشــده  نســبت نداد. بعضی از این اشــیا ما را متقاعد 
کرده اند که اجدادمان بسیار پیشرفته تر از آن چیزی بوده اند که تصور می کردیم و بعضی  از آن ها هم بدون آن که 
رازشان کشف شود، فراموش شده اند. تا به حال درباره »گوی بتز« چیزی شنیده یا خواند ه اید؟ یکی از  همین 

اشیای مرموز است که در پرونده مجهول امروز درباره اش می خوانیم:

 یک دانشجوی پزشکی نزدیک خانه اش کره فلزی مرموزی پیدا می کند
 که دانشمندان را به چالش می کشد 

قیچی

رفقا سالم!
یک جفت کفش امضا شده »مایکل جوردن«، 

بسکتبالیست افسانه ای در یک حراجی دو میلیارد و 340 

میلیون و 240 هزار تومان فروخته شد. کسی هم نپرسید 

چرا! تا حاال به حراجی ها و کلکسیونرها فکر کردین؟ کسایی 

که عاشق اشیای به جا مونده از آدم های مشهور هستن 

شماره پیامک 2000999عجیب می گذره؟و کسایی که زندگی شون از همین خریدوفروش های 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

پنج شنبه ها 

بخوانید

شگفتی! 
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نسبت ابر ماه به ماه معمولی

این داستان؛ الک پشت نینجا 

قیچی، قرار اســت از این به بعد هرازگاهی بچرخد توی دنیای قصه هــا و کارتون ها و الگوی 
ســه بعدی شــخصیت های محبوب آن ها را برای تان پیدا کند و با یک دســتورالعمل ســاده، 
چاپ شان کند. این اولین شماره از قیچی است؛ به ما بگویید از این ستون خوش تان می آید 
یا نه، با بریدن و تا زدن الگوها راحت هستید یا نه، دل تان می آید »جوانه« را قیچی کنید یا نه و 

خالصه این ستون را ادامه بدهیم یا نه؟
  راهنما

شکل ها را دقیق برش بزنید.
از یک چاقوی کوچک برای شکافتن خط های سفید که با حروف انگلیسی مشخص شده اند، 

استفاده کنید.
چسب نواری و مایع، الزم نیست.

cubeecraft.com

لبخندها 

نویسنده و تصویرگر: رینا تلگمایر
مترجم: هدا نژادحسینیان

انتشارات: اطراف

نرگس عزیزی | روزنامه نگار

تصور کنید یک دختر 12ساله، درست ابتدای نوجوانی براثر زمین خوردن، دو دندان جلویی اش را ازدست 
بدهد. الزم نیســت دندا ن پزشــک باشــید تا بدانید این 
دختر سال های دشــواری درپیش خواهدداشت، کافی 
است نوجوان باشید تا بدانید او تا مدت ها دیگر نمی تواند 
از لبخنــد زدن لذت ببــرد. کتــاب »لبخندها« داســتان 
واقعی سال های نوجوانی نویسنده، »رینا تلگمایر« است 
که ســال پایانی دبســتان، زمیــن می خــورد و بالیی که 
گفتیــم، درســت پیــش از ورود بــه دبیرســتان، بــرای 
دندان هایش پیش می آید. رینا در این کتاب با چاشــنی 
طنز و درقالب کمیــک، چالش هایی را که چندســال به 
خاطر درمان ارتودنسی داشته است، روایت می کند. او 
در کنار داســتان دندان هایش، مشکالتی را که دو سال 
ابتدای دبیرستان، در گروه دوستی اش داشته نیز تعریف 
می کنــد و درنهایت به مــا می گویــد که چطور توانســته 
فشاری را که از سوی بقیه دوســتان احساس می کرده، 

حل وفصل کند.  

استفان، هنرمند 
موزی اینستاگرام را 

می شناسید؟ چندتا 
از کارهای باحالش را 

از صفحه اش به آدرس 
»itseef« برای تان 

انتخاب کرده ایم. یک 
ویدئو هم از نحوه کارش 
گذاشته ایم که با اسکن 

کردن کدش، می توانید 
آن را ببینید.

پرونده های مجهول

با اسکن این 
کد، ویدئوی  

این هنرمندی 
را  ببینید.
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تاج: نگفتم ویلموتس
 سر ما کاله گذاشته!

دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس اعتقاد دارد به 
دليل ا$ن &ه فقط ا$ن باشــگاه موافــق ادامه پيدا 
&ردن ليگ برتر بوده &ار ســخت) برا, قهرمان) 
خواهند داشــت. عليرضــا بيرانوند بعــد از انجام 
تســت &رونــا در باشــگاه پرســپوليس در جمــع 
خبرنگاران حاضر شــد و به ســواالت آن ها پاسخ 
 B$ داد. در ادامــه ماحصل صحبت ها, شــماره

سرخ ها را م) خوانيم.
تست �رونا

تســت &رونا داد$م &ه خيل) ســخت بود و به زور 
تحمــل &رد$م. بــه هر حــال با$د تســت را انجام 
بدهيم تا مشخص شــود چون فوتبال با$د زمان) 
شروع شود &ه &س) مر$ض نباشد. روز سه شنبه 
به طور اختصاص) در ورزشــگاه شــهيد &اظم) 
تمر$ن &ردم &ه د$ــدم آقا, پيروان) تونل) برا, 
ضدعفون) قبل تمر$ن ا$جاد &رده بود. ا$ن اتفاق 

خوب) است &ه همه تيم ها تست م) دهند. 
جدا#� از پرسپوليس

همــه تمر&ــزم را رو, پرســپوليس گذاشــته ام و 
اصال با باشــگاه بلژ$Tــ) در ا$ن مــدت در تماس 
نبــودم. االن فقــط دوســت دارم بــا پرســپوليس 
قهرمان شــوم و اگــر ارتباط) وجــود دارد بين ٢ 

باشگاه است.
داستان استور% با ور#ا

بــا ور$ا در ا$ن باره صحبت &ردم. زمان) &ه من 
با ور$ا از &وه آمدم $B اســتور, گذاشــتم ول) 
تا ٢ روز ور$ا جواب اســتور, من را نگذاشــت، 

بــرا, همين مــن فTر &ردم ور$ا دوســت ندارد 
بــه هــواداران بگو$د &ه با بيرانونــد بيرون رفته 
است. از او پرســيدم چرا ا$ن عTس را استور, 
نTرده، گفت آرم پرسپوليس رو, پيراهن تو بود 
&ــه من هم گفتم ما &وه رفتيم و تو با تشــخيص 
خودت آمده ا,. ور$ا دوست صميم) من است 
و با وجود فشار هواداران ما با هم تمر$ن &رد$م 
ولــ) چــون من عTــس ور$ــا را اســتور, &رده 
بــودم و او ا$ــن &ار را بعــد از ٢ روز انجام نداده 
بود پيش خودم فTر &ردم شا$د دوست نداشته 
باشد و برا, همين تصو$ر او را در عTس بر$دم 
تــا مبــادا هوادارانش ناراحت شــوند &ه در ا$ن 
اوضــاع ما بــا هم بيرون هســتيم. فTــر م) &نم 
ور$ــا عTس مــن را ند$ــده بود و همان عTســ) 
&ــه من &ات &رده بودم را پســت &رد &ه باعث 
شــد هواداران اســتقالل بگو$ند ور$ا عTس تو 
را گذاشــته و تو چرا ا$ن &ار را نTرده ا, اما ا$ن 
در حالــ) بود &ه ٢ روز عTس ور$ا در اســتور, 
من بــود ول) &ســ) چيز, نگفت. مــن دوباره 
عTس ور$ا را گذاشــتم تا هــواداران او ناراحت 
نشــوند. جدا از فوتبال $T) از بهتر$ن دوستان 
من خارج از زمين ور$ا غفور, است. مردم ا$ن 
وســط احساســ) فTر و برخورد م) &نند و من 
ناراحت شدم &ه چرا وقت) هواداران استقالل 
چيــز, نم) دانند ا$نطور به مــن حمله &ردند. 
من &ســ) بوده ام &ه هميشــه هواداران به من 

حمله م) &ردند و د$گر ناراحت نم) شوم.

تست �رونا خيل� سخت بود

بيرانوند: وریا به خاطر آرم پرسپوليس عکس من را نگذاشت

فاجعه فاجعه 290میلیاردى در انتظار فوتبال ایران؟!
رد ال#حه دفاع� ا#ران در پرونده و#لموتس توسط فيفا

بعد از اعالم ســازمان ليگ مبن) بر از ســرگير, 
باز, هــا, ليگ برتــر باز$Tنان بيشــتر تيم ها, 
ليــگ برتر, روز گذشــته تســت &رونــا دادند تا 
در صــورت تا$يد ســالمت آنهــا بتواننــد از امروز 
تمر$نــات خود را آغاز &نند. باز$Tنان اســتقالل 
و پرسپوليس نيز روز گذشــته تست &رونا دادند 
اما مراحــل انجام تســت با حاشــيه ها$) همراه 
بود. استقالل جزو باشگاه ها$) است &ه موافق 
برگــزار, باز, هــا, ليگ برتر نبود امــا با اعالم 
ســازمان ليــگ مبنــ) برشــروع باز, هــا تمر$ن 
آب) پوشــان هم قرار اســت از امروز در ورزشــگاه 
 Bنان اســتقالل با ماسT$انقالب آغاز شــود. باز
و رعا$ت نTات بهداشــت) در تست &رونا شر&ت 
&ردند تا نشان بدهند رو, ا$ن بيمار, حساب) 
حســاس هســتند و &ارهــا, پيشــگيرانه بــرا, 

عــدم ابتال به آن را انجــام داده اند. در ا$ن بين به 
جز هروو$ه ميليچ و شــيخ د$اباته ســا$ر باز$Tنان 
اســتقالل با$د از امروز &ار خود را شروع &نند تا 
فرهاد مجيد, بتواند با $B برنامه ر$ز, فشــرده 
تيمش را در &متر از $B ماه آماده شروع باز, ها 
&نــد.  از ســو$) پرسپوليســ) ها بــا حضــور در 
ورزشــگاه درفش)  فر مراحل تست &رونا را پشت 
ســر گذاشــتند. در ا$ن ميان $حي) گل محمد, 
ســرمرب) پرســپوليس بــا حضور در درفشــ) فر 
ضمن انجام تســت &رونا، رو, شرا$ط باز$Tنان 
ا$ن تيــم نيز نظــارت و$ــژه داشــت. $حي) طبق 
برنامــه اعالمــ) اش از روز شــنبه و ســاعت ١٧ 
تمر$نات شاگردانش را استارت خواهد زد تا بعد 
از دو ماه و اند, تعطيل) با شــرا$ط و$ژه ا, ادامه 

مسابقات را دنبال &نند.

بازیکنان استقالل و پرسپوليس تست کرونا دادند

سعادتمند حقوقش را به استقالل برگرداند

فرصت  #8 روزه د#اباته به استقالل

تداوم ابهام در هم;ار% استقالل با �ارگزار جد#د

سعادتمند حقوقش را به استقالل برگرداند
مد$رعامل اســتقالل با انتشــار مدر&) در فضا, مجاز, اعالم &رد حقوقش را به باشگاه استقالل 
برگردانــده اســت. در روزها, اخيــر گمانه زن) ها, مختلفــ) درباره در$افت) مد$ران اســتقالل از 
ا$ن باشــگاه مطرح شده اســت. در آخر$ن ا$ن گمانه زن) ها حجت نظر, پس از جلسه هيئت مد$ره 
باشــگاه اســتقالل گفت: «من فقط حق شــر&ت در جلسه شورا, شــهر را در$افت م) &نم و از هيچ 
&ميته $ا شــورا, مد$ر$ت شــهر, پول) در$افت نم) &نم.» پس از ا$ن اتفاقات، احمد ســعادتمند، 
مد$رعامل باشــگاه اســتقالل با انتشار مدر&) در صفحه شــخص) اش در فضا, مجاز, اعالم &رد 
حقوق و در$افت) خود از اســتقالل را به ا$ن باشــگاه برگردانده اســت. طبق ا$ن سند وار$ز,، مبلغ 

در$افت) سعادتمند از استقالل ١٣ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است.

فرصت دیاباته به استقالل براى پرداخت مطالبات؛ فقط یک روز دیگر!
شيخ د$اباته، مهاجم باشگاه استقالل چند, پيش از طر$ق و&يلش به باشگاه استقالل پيام داد &ه در صورت 
پرداخت نشــدن حقوق چند ماه عقب افتاده خود قراردادش را به صورت $B طرفه فسخ خواهد &رد. احمد 
سعادتمند، مد$رعامل استقالل چند بار در مصاحبه و پيام ها$ش به هواداران اعالم &رد &ه شيخ د$اباته در 
استقالل ماندن) است. باشگاه نيز وار$ز,  ها$ش به د$اباته را در حال) آغاز &رد &ه به دليل محدود$ت ها, 
بانT) م) توانســت مرحله به مرحله پول به حســاب ا$ن باز$Tن وار$ز &ند به همين دليل از مهاجم آفر$قا$) 
خود خواست &ه $B هفته د$گر فرصت دهد تا بتوانند مبالغ را &امل &نند &ه با موافقت ا$ن باز$Tن روبه رو 
شد. باشگاه استقالل تا&نون ١٣٠هزار دالر وار$ز &رده و برا, بقيه آن نتوانسته منابع مال) تهيه &ند. ا$ن 
مســئله در جلسه هيئت مد$ره باشگاه نيز مطرح شده و حت) بحث  ها$) جد, ميان اعضا صورت گرفت اما 
نتيجه ا, نداشت. به نظر م) رسد سعادتمند نتوانسته در آستانه پا$ان مهلت $B هفته ا, مابق) پول د$اباته را 
فراهم &ند و با توجه به قول ها$) &ه برا, حفظ ا$ن باز$Tن داده بود، تحت فشار قرار گرفته است. با ا$ن حال 
مسئوالن استقالل در تالش هستند تحت هر شرا$ط) منابع مال) تامين &رده و پول شيخ د$اباته را پرداخت 
&نند. شيخ د$اباته به مسئوالن استقالل گفته تا فردا با$د مطالباتش &امل پرداخت شود در غير ا$ن  صورت 

قراردادش را فسخ خواهد &رد.

نگرانی پرسپوليس از عدم بازگشت بازیکنان خارجی
با قطع) شدن ادامه ليگ نوزدهم باشگاه پرسپوليس با ارسال ا$ميل) باز$Tنان خارج) خود را فرا خوانده 
تــا برا, آغــاز تمر$نات به ا$ران برگردند. در ا$ن ميان تنها بوژ$دار رادوشــوو$چ پاســخ نامه باشــگاه را داده و 
اعالم &رده &ه هفته آ$نده به تهران م) آ$د اما تTليo ٢ باز$Tن خارج) د$گر پرســپوليس $عن) بشــار رسن 
و &ر$ستين اوساگونا هنوز معلوم نيست. بر اساس استعالم باشگاه پرسپوليس ا$ميل به دست ا$ن ٢ باز$Tن 
رسيده اما آن ها هنوز پاسخ) به باشگاه نداده اند. همين امر موجب ترد$د ها در زمان بازگشت ا$ن ٢ باز$Tن 
شــده است. ا$ن ترد$د در مورد بشار در مقا$ســه با اوساگونا بيشتر و حساس تر است چون او باز$Tن &ليد, 
سرخ پوشان و محبوب هواداران به شمار م) رود اما از عدم در$افت مطالباتش ناراض) است و پيشنهاد ها$) 

از تيم ها, متمول عرب) و حت) اروپا$) دارد. از ا$ن رو پرسپوليس) ها نگران جدا$) بشار هستند.

بــه  د$ــروز  صبــح  &ــه  گل محمــد,  $حيــ) 
همــراه شــاگردانش بــرا, تســت &رونــا بــه 
در  بــود  رفتــه  درفشــ) فر  شــهيد  ورزشــگاه 
جمع خبرنــگاران گفــت: «ان شــاءا... از روز 
شــنبه برا, تمر$نــات اســتارت خواهيم زد. 
البتــه باز$Tنــان در چند وقت اخيــر آمادگ) 
خوبــ) داشــتند و از تمر$نــات دور نبوده اند. 
من تعداد, از آنهــا را د$دم &ه در فرم خوب) 
به ســر م) بردند.» ســرمرب) پرســپوليس  در 
ادامــه افزود: «ا$ن $B مــاه زمان خوب) برا, 
&ســب آمادگ) بهتر اســت و من ا$ــراد, در 
آن نم) بينم. ضمــن ا$نTه م) توانيم حداقل 
چهــار بــاز, دوســتانه هم داشــته باشــيم.» 
گل محمــد, در پاســخ به ا$ن ســؤال &ــه آ$ا 
همچنــان تيمــش را شــانس اول قهرمانــ) 
م) دانــد $ــا ا$نTه هنــوز هيچ چيز مشــخص 
نيست، اظهار &رد: «فوتبال با اتفاقات ز$اد, 
همراه اســت. نم) خواهم در ذهن باز$Tنانم 
ا$ن تفTر وجود داشــته باشــد &ــه صد درصد 
قهرمــان هســتيم، بلTــه با$د با جد$ــت تمام 
باز, ها, باقيمانده را انجام دهيم. درســت 
اســت &ــه االن وضعيــت خيلــ) خوبــ) در 
جدول مســابقات دار$ــم و با تيم هــا, پا$ين 
جدول بــاز, دار$م، اما همين تيم ها بســيار 
خطرناu هستند، چون برا, بقا م) جنگند. 
دوســت نــدارم هيچ باز$Tنــ) از حــاال تيم را 
قهرمــان بداند، بلTه با$د تالشــش را بيشــتر 
&نــد.» و, دربــاره آخر$ــن وضعيــت آنتون) 
اســتو&س نيز خاطرنشــان &ــرد: «قــرارداد 
محTم) با اســتو&س بسته شــده است و اگر 
نخواهد به ا$ران بيا$د با مشTل جد, مواجه 
خواهــد شــد.» گل  محمــد, دربــاره ا$نTه از 
ســو, برخ) تيم ها گفته شده است &ه ليگ 
فقط به خاطر پرسپوليس ادامه پيدا م) &ند، 

خاطرنشان &رد: ا$ن  حرف ها درست نيست. 
خيلــ) از مشــاغل پرر$ســB در &شــور فعال 
شــده اســت و مردم مشــغول به &ار هستند. 
واقعًا تعجب م) &نــم چرا برخ) عالقه دارند 
فوتبــال تعطيــل شــود! شــا$د بــرا, ا$نTــه 
خودشــان ز$ر ســؤال نروند! در واقع فشار, 
&ه از ســو, هواداران شــان رو, آنهاســت را 
$B جور, از سرشان باز &نند. اگر بخواهيم 
مثل آنها فTر &نيم با$د منتظر وا&ســن &رونا 
باشــيم و بعــد ليــگ را ادامــه دهيــم. در ا$ن 
صــورت هــم فوتباليســت ها و مربيــان ضربه 
خواهند خورد و &ًال فوتبال &شورمان آسيب 
م) بينــد. شــغل ما فوتبــال اســت و خيل) از 
مشاغل پرر$سB هم باز شده است. هيچ &س 
نم) تواند تضمين دهد &ه من &رونا م) گيرم 
$ــا نه. فوتبــال هم در &نــار ا$ن قضيــه وجود 
دارد و همه موظفيم پروتTل ها, بهداشــت) 
را رعا$ــت &نيــم.» ســرمرب) پرســپوليس در 
ادامــه خاطرنشــان &ــرد: با$ــد فضا$ــ) را به 
وجــود بياور$ــم &ــه روحيه مــردم هــم تغيير 
&نــد و هيجــان به مســابقات برگــردد. مردم 
&شــورمان مدت هاســت &ه منتظر برگزار, 
باز, ها هســتند. ما مربيــان و باز$Tنان همه 
زندگ) مــان فوتبال اســت و شــا$د فقط پنج 
درصد از ا$ن جمع شــغل د$گر, هم داشــته 
باشــند. از ا$ــن فوتبــال خــرج زندگ) مان را 
در م) آور$ــم و فTر م) &نــم بعض) ها دنبال 
تعطيلــ) ليــگ نباشــند و ا$ن توصيــه من به 
آنهاســت. اگــر قرار باشــد ا$ن فصــل تعطيل 
شــود و از مرداد ماه فصل آ$نده آغاز شــود آ$ا 
&ســ) تضمين م) دهد &ــه آن موقع و$روس 
&رونا نباشــد؟ با ا$ن شرا$ط) &ه وجود دارد 
با$ــد &نار بيا$يم و نTات بهداشــت) را رعا$ت 

&نيم.»

گل محمدى: هيچ کس نمی تواند تضمين دهد گل محمدى: هيچ کس نمی تواند تضمين دهد 
که کرونا می گيرد یا نهکه کرونا می گيرد یا نه

گل محمدى: هیچ کس گل محمدى: هیچ کس 
نمى تواند تضمین دهد  نمى تواند تضمین دهد  
که کرونا مى گیرد یا نهکه کرونا مى گیرد یا نه

بازیکنان استقالل و پرسپوليس تست کرونا دادند
 انتقاد شدید دروازه بان  انتقاد شدید دروازه بان 
استقالل  از مسئوالن لیگاستقالل  از مسئوالن لیگ



142020 مى   21       1441 رمضان   27        1399 خرداد  اول  پنج شنبه      

چــرا توانبخشــ روان اغلــب به همان 
اندازه توانبخشــ جســم مهم است؟ 
مصدوميت هــا$  از  بعــد  ســوال  ا*ــن 
و  ورزشــ+اران  بــا  هميشــه  ســنگين 
همين طــور فوتباليســت ها$ حرفــه ا$ 
فــرا رســيدن  بــا  بــود.  همــراه خواهــد 
روان،  ســالمت  از   آگاهــ هفتــه 
متخصــص  *ــ=  بــا  اس+ا$ اســپورتس 
سالمت روان و همين طور Aو*ن جورج، 
فوتباليســت ســابق صحبــت م Aنــد. 
 :جورج، نو*سنده Aتاب «جامعه شناس
درون قلب ها و ذهن افراد موفق باشيد» 
توضيــح مي دهد كه چگونه آســيب هاي 
روحــي پنهان *= مصدوميــت اغلب در 
فوتبال كشــO نمي شود و ا*ن Aه چگونه 
توانبخشــ روان اغلب به همان اندازه 
توانبخشــ جســم مهم اســت ... ا*ن 
Aتاب با استفاده از نظرات Aو*ن جورج، 
فيز*وتراپيست و فوتباليست سابق تهيه 

و جمع آور$ شده است. 
 تروما� پنهان در مصدوميت

 وا$! د*گر ا*ن پا مانند گذشته نم شود،  
ا*ن *= عبارت از هزاران عبارت است Aه 
معموال  برا$ باز*+نان Aه مجروح شده اند 
مطرح م شود و در وهله اول همه ا*ن طور 
ف+ــر م Aننــد Aه حاضــر به بازگشــت به 
تمر*ن نيســتند *ا برا$ انجام امور ســاده 
قبل از مصدوميت با ســخت ها$ فراوان 
مواجه م  شــوند. ما با*د جسم را از ذهن 
جــدا Aنيــم امــا در واقعيــت آن هــا  در هم 
آميخته هستند. آســيب د*دگ باز*+نان 

باعث ا*جاد مشــ+الت عاطف م شــود. 
ا*ــن به دليــل درد ناشــ از مصدوميــت 
دوران  بــه   آســيب چــه  ا*ن Aــه  اســت، 
حرفه ا$ او م زنــد، همين طور م+المات 
پيرامون آسيب د*دگ و ا*جاد اختالل در 

رابطه با بدنشان. 
توانبخش� جســم� با توانبخش�   

روانشناخت�
تروما *ا ضربه روح پاســخ به *= واقعه 
بســيار پر*شــان Aننده *ــا نگران Aننــده 
باز*+ــن  پــا$  مفصــل   وقتــ اســت. 
*ــا  م Aنــد  پــاره  ربــاط  م چرخــد، 
اســتخوان آن م شــ+ند، دچــار ترومــا 
نظــر  تحــت  باز*+ــن  ا*ــن  م شــود. 
پزشــ+ان باشــگاه از نظر جسم درمان 
خواهد شــد. ا*ن مشــخص اســت Aه از 
 نظر جســم بدن به توانبخشــ خوب

م رســد. ا*ــن امــر بــا تمرAــز بــر رو$ 
منطقــه ترومــا، با ت+يــه بــر توانا* ها$ 
طبيع بدن، در حالــ Aه درد تقو*ت و 
عبور از گذشــته را تحمل Aنيد، حاصل 
م شــود. ا*ن دقيقا همان روش است 
Aــه روانشناســان بــرا$ مراجعــان خود 
آ*ــا  ا*ن Aــه  گرفــت.  خواهنــد  نظــر  در 
ا*ن احساســات ما باشــد *ا اســتخوان، 
اســتح+ام،  داشــتن  ربــاط،  *ــا  عضلــه 
انعطاف پذ*ــر$ و قــادر به حفظ ســطح 
 در شــرا*ط مختلO، هدف از توانبخش
فيز*وتراپيســت  توســط  خــواه  اســت، 
 *ــا روان درمانــ انجــام شــود  (بــدن) 
(ذهــن). امــا از نظــر عاطفــ باز*+نان 
م تواننــد حت تروما* را تحمل Aنند 
Aــه از آســيب د*دگ بــه وجــود نيامده 
 باشــد. به طــور$ Aه حت تمــام زندگ

آن ها  به تروما وابســته م شــود. برنامه 
آن هــا  از جدول زمان تيم به *= جدول 
بــدون  تغييــر م Aنــد.  فــرد$   زمانــ
 داشــتن وضعيت قبل، از نظر جســم
محيــط آن هــا  احســاس تنها*ــ را بــه 
وجــود مــ آورد. ســطح تعامــل آن ها  با 
د*گران به حداقــل Aاهش پيدا م Aند 
و د*گــر در تمر*نــات گروهــ نخواهند 
بود. چيــز$ Aه آن هــا  را از د*گران جدا 
م Aند، صدمه آن ها ست Aه باعث انزوا 
بيشــتر م شود. ا*ن Aه در تروما باز*+ن 
مصدوم اغلب اوقــات زمان خال دارد، 
بيشــتر بــه ف+ر Aــردن مشــغول خواهد 
شــد و از نظــر روانشناســان ا*ــن نقطــه 
 محل مناســب بــرا$ تولد افســردگ
اســت. برا$ مثــال ما*ــ+ل اوون *+ از 
باز*+نانــ اســت Aــه به صــورت واضح 
از ترس درباره Aشــيدگ همســتر*نگ 
صحبــت Aرد و شــا*د همين ترس باعث 
شد تا او سب= باز$ خود را تغيير بدهد. 
او مانند هــزاران باز*+ن در حال گذر از 
ا*ن امر بــود، اما باز هم چيــز$ نگفت و 
ادامه داد. تروما بــه طرق مختلO ظاهر 
م شود و ما را تحت تاثير قرار م دهد. 
طبــق گزارش هــا، اضطراب و اســترس 
 فيليــپ Aوتينيو منجر به آســيب د*دگ
ا*ــن باز*+ــن از ناحيه Aمر شــد. فابيان 
دلــO و آنتونــ گاردنــر د*گــر باز*+نان 
شــاغل در ليگ برتر انگليــس بودند Aه 
همين اضطراب منجر به وخيم تر شــدن 

مصدوميت آن ها  شد.

 بررسى نقش روانشناسى 
تروما: کنترل اشک دلقک!در زمان مصدومیت

 پــس از بيش از ٢ ماه تعطيلی تمرینــات تيم هاى ليگ برترى، 
باالخره نوبت به چلسی رسيد تا با رعایت تمامی پروتکل هاى 
بهداشــتی تمرینات را آغاز کند و البته تصاویر منتشــر شــده 
نشــان می دهد هادســون اودوى وینگر تيم کــه چندى پيش 

توسط پليس دستگير شده بود نيز در آن حضور دارد.

یک باند سرقت مســلحانه در مصر که سعی داشتند به سبک 
سریال اسپانيایی « ســرقت پول» و با ماسک هاى چهره محمد 
صالح ســتاره تيم ليورپول که اهل این کشــور است، دست به 

سرقت بزنند، توسط پليس قاهره دستگير شدند.

پيتر چک، ســنگربان سابق تيم هاى لندنی چلسی و آرسنال که 
رکورد دار بيشــترین کلين شيت در تاریخ ليگ جزیره به حساب 

می آید، روز گذشته ٣٨ ساله شد.

اخبار

اولين گزینه خرید رانگنيک در 
ميالن

اگر اتفاق خاص رخ ندهد، رالO رانگني= 
مد*ر فن و ســرمرب ميالن خواهد شد و 
در هر دو پست به فعاليت خواهد پرداخت 
 Aه بد*ن معناســت: تصميم گيرنده اصل
 روسونر$ در نقل و انتقاالت. قرارداد تانگ
 Aواســ با پار$ سن ژرمن با پا*ان فصل به 
اتمام م رســد و ا*ن فرصــت بزرگ برا$ 
تيم هاست تا برا$ جذب ا*ن استعداد برتر 
اقدام Aننــد. رئال مادر*د و ال*پز*ش هم از 
نزد*= وضعيت Aواس را دنبال م Aنند 
و حت گفته م شــود Aواس با ال*پز*ش 
به توافق رســيده اما رفتــن رالO رانگني= 
به ميــالن م تواند همه چيز را تغيير دهد، 
ز*را رانگني= Aســ است Aه ا*ن توافق را 
امضا Aرده. در چنين شرا*ط ميالن قصد 
دارد با پرداخت مبلغ جز* به پار$ سن 
ژرمــن، مدافــع ١٧ ســاله را جــذب Aنــد. 
 همچنين روسونر$ م تواند فضا$ Aاف

برا$ رشد Aواس فراهم Aند.

مسی به ختافه نزدیک بود
رئيس باشــگاه ختافه دوران ر*اســتش را 
در ا*ن باشــگاه مــرور و به *ــ= ن+ته قابل 
توجه اشــاره Aرد. او اعالم Aرد Aه ليونل 
مســ و پپ گوارد*ــوال م توانســتند در 
تــورس  باشــند.  داشــته  حضــور  تيمــش 
 گفــت: «در اوليــن *ا دومين ســال مســ
تقر*با همه چيــز آماده بود تــا ا*ن باز*+ن 
به صورت قرض بــرا$ ختافه باز$ Aند. 
در نها*ت فران= را*+ارد نپذ*رفت و ما در 
حسرت ا*ن اتفاق ماند*م.» ا*ن نخستين 
تيم نيســت Aه اعالم م Aند به انتقال 
قرضــ ســتاره آرژانتينــ نزد*= شــده 
بود. با ا*ن حال به نظر م رسد ا*ن تيم به 
امضا$ قرارداد با پپ گوارد*وال نزد*= تر 

بوده  است.

 برنامه

 بوندس ليگا
جمعه

هرتابرلين- *ونيون برلين، ٢٣:٠٠

بعــد از مدت هــا تعطيل� به دليل شــيوع بيمار� ,رونا، تمر*نــات گروه� تيم ها� 
فوتبال ليگ برتر انگليس هم شــروع شــده اســت. تمر*نات ليورپول، صدرنشين 
مســابقات هم آغاز شــده تا هــواداران ا*ن تيم د*گــر نگران� ز*ــاد� بابت قهرمان 
نشــدن تيم شان در ا*ن فصل نداشته باشــند. ا*ن تمر*نات اما پشت درها� بسته 
انجام م� شــود و هواداران نم� توانند از نزد*B بازگشت ستاره ها� محبوب شان 
را بــه تمر*نــات ببيننــد. ا*ن ,ودG هــواداران ليورپــول به ,مB پــدرش به محل 

تمر*ن ا*ن تيم رفته و از باال� د*وار هنرنما*� باز*Hنان را تماشا م� ,ند.

تالالش کودک ههوادار ليورپول براى تتمماشاى تمریینن 
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سيدحسين حســين!، دروازه بان تيم اســتقالل پس از انجام تست 	رونا گفت: 
«آمد0ــم تســت 	رونا داد0م و خداراشــ-ر مشــ-ل! نداشــتيم اما مگــر در فوتبال 
م! شــود فاصله را رعا0ت 	رد، اصال چه تضمين! وجود دارد 	ه در مســابقات 0ا 
حت! تمر0نات 	رونا نگير0م.» و; افزود: «ما برا; انجام برگزار; مسابقات با0د به 
شهرها; د0گر و فرودگاه برو0م و در تمام ا0ن موارد ام-ان ا0ن 	ه باز0-ن! به 	رونا 
مبتال شود وجود دارد. من نم! دانم آ0ا 	س! در ا0ن شرا0ط به ف-ر جان خانواده 
ما هست 0ا خير.» حسين! گفت: «اگر B0 فوتباليست 	رونا بگيرد فوتبال او تمام 
م! شود. امسال بهتر بود مسابقات را تمام اعالم م! 	ردند و ٣ ماه د0گر ليگ را 
 B0 ردند و در آن شرا0ط اوضاع خيل! بهتر م! شد. االن هم بهتر بود	برگزار م! 

جام م! خر0دند و به آن تيم م! دادند تا خيال شان از ا0ن بابت راحت شود.»

مدافع پرسپوليس پاسخ صحبت ها; مد0رعامل ترا	تور را داد. چند روز قبل بود 	ه 
ميرمعصوم سهراب! در گفت وگو با سا0ت باشگاه ترا	تور گفته بود: «	اش مسئوالن 
به جا; مصاحبه ها; متعدد، اتهام زن! به باشگاه ها در زمينه ضعS مد0ر0ت، ترس 
از مســابقات و قــرار دادن باز0-نــان مقابل باشگاه ها0شــان به ف-ر برگــزار; ليگ 
را0انه ا; با حضور نما0نده ا; از هر باشگاه باشند تا بد0ن صورت نشاط اجتماع! تا 
حدود; به جامعه فوتبال برگردد.» اگرچه سهراب! اعالم 	رده ا0ن صحبت ها0ش 
جنبه 	نا0ه به مسئوالن برگزار; مسابقات داشته منته! شجاع خليل زاده، مدافع 
پرسپوليس حرف ها; سهراب! را جد; گرفته و گفته: «من 	ه م! گو0م مسابقات را 
در پل! استيشــن بگذارند، ما در آن هم قهرمان م! شو0م.  در پل! استيشن هم جام 

م! دهند. اميدوارم مسئوالن حتما ا0ن جام را هم برگزار 	نند.»

وا�نش مدافع پرسپوليس به پيشنهاد عجيب مد�رعامل ترا�تور انتقاد شد�د دروازه بان استقالل از مسئوالن ليگ

فاجعه ٢٩٠ميلياردى در انتظار 
فوتبال ایران؟!

رد ال�حه دفاع2 ا�ران در پرونده و�لموتس توسط فيفا

با ا0ن 	ه و0روس 	رونا همه شئونات زندگ! 
انســان ها در 	ل 	ره زمين را تحت الشــعاع 
قرار داده و بســيار; از فعاليت ها; بشــر; 
را تعطيــل 0ــا نيمه تعطيل 	رده امــا در فيفا 
B0 پرونده مربوط به فوتبــال ا0ران به دقت 
بررس! و رسيدگ! م! شود. چند ماه پيش 
 Yه فدراســيون فوتبــال ا0ــران و مار	بــود 
و0لموتس، سرمرب! بلژ0-! و سابق تيم مل! 
به هم-ار; شــان به شــ-ل غيردوستانه ا; 
پا0ان دادند و همين پا0ان غيردوستانه باعث 
شــد هر دو طرف از 0-د0گر به فيفا شــ-ا0ت 
	نند. و0لموتس ب! ميل! فدراسيون فوتبال 
ا0ــران به ادامه هم-ار; را با پيش 	شــيدن 
مسائل مال! و تاخير در پرداخت مطالباتش 
مطــرح و آن را دليــل فســخ قــرارداد اعالم 
	رد و خواســتار غرامت ســنگين ٦ميليون 
دالر; شــد و در مقابــل فدراســيون فوتبال 
ا0ران مدع! بود و0لموتس پيش از د0دار تيم 
مل! ا0ران و عراق حاضر نبوده رو; نيم-ت 
ا0ران بنشيند و خودش تما0ل! به هم-ار; 
نداشــت. در ا0ن ميــان دو طرف مــدارY و 
مســتندات خــود را به فيفــا ارائــه دادند اما 
آنگونــه 	ــه از شــواهد و قرائــن برم! آمــد و 
تجربــه در مــورد پرونده ها; شــ-ا0ت عليه 
ا0ران در فيفا نشان م! داد، ا0ران! ها بازنده 

ا0ن پرونده م! شــدند. با ا0ن همه خيل! ها 
سع! 	رده و م! 	نند تا درباره اعالم نها0! 
را; فيفــا در مــورد ا0ن پرونده 0ــا اظهارنظر 
ن-نند 0ا اظهارنظرشان مثبت و خوش بينانه 
باشد تا شــا0د ا0نگونه از اف-ار عموم! وقت 
بخرنــد! البته ٢ روز پيش اوليــن خبر بد در 
ا0ن زمينه را مهد; تاج داد 	ه البته 	ســ! 
به آن توجه ن-ــرد. او گفت فيفا اولين ال0حه 
دفاعــ! ا0ران عليه و0لموتــس را نپذ0رفته و 
رد 	رده اســت! ا0ن 0عن! زنــگ خطر برا; 
فدراســيون به صــدا در آمده اســت. طبيعتا 
فدراســيون ادله مســتند; نداشت 	ه فيفا 
در گام اول چنيــن اقدامــ! 	رده اســت. با 
ا0ن حــال اوضاع هــر روز برا; فدراســيون 
فوتبال پيچيده تر م! شــود. مسئوالن وقت 
فدراســيون فوتبــال ا0ــران ٢ ميليــون 0ورو 
به مــارY و0لموتــس دادند در حالــ! 	ه او 
قراردادش را فسخ 	رده بود. ٢ ميليون 0ورو 
از B0 شر	ت دولت! قرض گرفته شد 	ه تا 
ا0ن لحظه برگردانده نشده است. از طرف! 
و0لموتــس و و	ال0ش هم در پرونده حقوق! 
عليــه ا0ــران خواســتار غرامــت ٦ميليــون 
0ورو0ــ! هســتند. بــه عبارتــ! و0لموتس با 
احتســاب هر 0ــورو بــه قيمــت ١٩٢٠٠در 
بــازار آزاد ارز 	ــه ا0ــن روزهــا بســيار هــم 

ملتهب و ب! ثبات است حدود ١١٥ميليارد 
تومان از ا0ران م! خواهد و اگر موفق شــود 
فدراسيون فوتبال حساب! تار0خ ساز خواهد 
شــد چرا	ه چنين رقم! بــرا; پرداخت به 
B0 مرب! بابت دستمزد و غرامت، ب! سابقه 
است. ا0ن در حال! است 	ه تا چند; پيش 
با 0ــورو; ١٥هزار تومان! غرامت احتمال! 
١٠٣ميليــارد تومان بود اما حاال با نوســان 
ارز و ب! ثباتــ! بازار به ا0ــن رقم ١٢ميليارد 

هم اضافه شده است.
  

شــود  مح-ــوم  فوتبــال  فدراســيون  اگــر 
و  غرامــت  از  بخشــ!  تنهــا  ١١٥ميليــارد 
خسارت هنگفت فوتبال ا0ران خواهد بود. 
تيــم مل! به واســطه ب! انگيزگ! و0لموتس 
٢ بــاز; حســاس مرحله نخســت انتخاب! 
جام جهانــ! ٢٠٢٢ را بــا ش-ســت پشــت 
سرگذاشــت و مقابل بحر0ن و عراق، رقبا; 
اصلــ! اش ٦ امتياز حســاس از دســت داد 

تا در رده ســوم جــدول گروه C قــرار بگيرد 
و شانســش بــرا; صعود به مرحلــه بعد; و 
حضــور در جــام جهان! قطر 	م شــود. ا0ن 
بــه منزله ا0ن اســت 	ــه ا0ران در آســتانه از 
دســت دادن جام جهانــ! اســت و اگــر ا0ن 
اتفــاق بيفتــد ١٠ميليــون دالر د0گــر 	ــه 
حداقــل پــاداش صعــود و حضــور تيم ها در 
فدراســيون  دســت  از  اســت  جام جهانــ! 
م! پــرد 	ــه با احتســاب هر دالر بــه قيمت 
	نون! آن در بــازار آزاد 	ه ١٧٥٠٠ تومان 
اســت ١٧٥ميليارد ناقابل م! شــود! حاال 
اگر هر ٢ اتفاق ناگوار برا; فوتبال ا0ران رخ 
دهد ا0ــران با جمع غرامت ١١٤ميليارد; 
از  ١٧٥ميليــارد;  پــاداش  و  و0لموتــس 
دســت رفتــه جام جهانــ! مجموعــا حدود 
٢٩٠ميليارد تومان خسارت مال! متحمل 
م! شــود و به لحاظ معنو; و فن! هم ضرر 
و ز0ان ســنگين و غيرقابل جبران! متحمل 

خواهد شد. 

ترفند نکونام براى فرار فوالد از کرونا
تيم فوالد 	ه در اولين د0دار بعد از شروع دوباره ليگ روز ٢٩ 
خرداد در اهواز از استقالل ميزبان! م! 	ند برا; آماده ساز; 
راه! تهران شد. شاگردان جواد ن-ونام قرار است B0 هفته 
تــا ١٠ روز در تهــران تمر0نات آماده ســاز; خــود را پيگير; 
	نند. از طرف د0گر با توجه به شــيوع گسترده و0روس 	رونا 
در اهــواز فوالد; هــا فعــال مجبور هســتند دور از ا0ن شــهر 
تمر0نات خود را پيگير; 	نند. د0دار فوالد و اســتقالل تنها 
د0دار معوقه ليگ برتر است 	ه زودتر از سا0ر باز; ها; ليگ 

برتر آغاز خواهد شد.
تکذیب مذاکره ذوب آهن با نویدکيا

احمد جمشــيد;، سخنگو; باشــگاه ذوب آهن در پاسخ به 
ســوال! مبن! بر مذا	ره ا0ن باشــگاه با محــرم نو0د	يا برا; 
ســرمربيگر; گفت: «ا0ن خبر درست نيســت. مرب! ما دارد 
برم! گــردد و صحبت! با نو0د	يا نداشــته ا0م. قــرارداد ما با 
رادولوو0چ B0 ســال و نيم اســت و ا0ن مرب! فصل آ0نده هم 
هدا0ــت ذوب آهــن را بر عهده خواهد داشــت. مم-ن اســت 
رادولوو0چ بعد از شــروع تمر0نات هم 0-!، دو روز با تاخير به 

ا0ران بيا0د ول! دستيارانش تمر0ن را پيش م! برند.»
طارمی؛ توصيه پرتغالی ها به پورتو

به نقل از سا0ت رسم! روزنامه آبوال-پرتغال، مهد; طارم! 
در نخســتين فصل حضورش در تيم ر0وآوه خوش درخشــيد 
و ا	نون نــام مطرح! در فوتبال پرتغال اســت. در ادامه ا0ن 
مطلب روزنامه پرتغال! آمده است: «مهد; طارم! 	ه پيش 
از ا0ن مورد توجه تيم ها; بنفي-ا و اسپورتينگ ليسبون قرار 
داشــت م! تواند گز0نه ا0ده آل! برا; حل مش-ل خط حمله 
تيم پورتو در فصل آ0نده باشد.» رئيس باشگاه ر0وآوه پيش از 
ا0ن اعالم 	رده بود هر باشگاه! برا; خر0د ا0ن مهاجم با0د 

پول خوب! بپردازد تا بتواند رضا0ت ر0وآوه را جلب 	ند.
توصيه گوچی در رابطه با کرونا

رضا قوچان نژاد، مهاجم سابق تيم مل! ا0ران و عضو باشگاه 
زووله هلند هفته گذشته به 	مپين فعال بمانيد برا; مقابله 
با و0روس 	رونا 	نفدراســيون فوتبال آسيا ملحق شده بود. 
د0روز ســا0ت ا; اف س! مصاحبه قوچان نژاد را منتشر 	رد. 
مهاجم ا0ران! در ا0ن رابطه گفت: «شــيوع گســترده و0روس 
	رونا ما را به روش ها; مختلS به چالش 	شــيده اما ما با0د 
در ا0ن زمان بحران! در 	نار هم باشيم. فوتبال م! تواند همه 

مردم را برا; مبارزه با ا0ن و0روس متحد 	ند.»

عقب نشين2 رئيس سابق فدراسيون 
فوتبال

تاج: نگفتم ویلموتس سر ما کاله 
گذاشته!

 روز سه شــنبه بود 	ه مهــد; تاج، رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال در گفت وگو0! 
و0لموتــس   Yمــار ماجــرا;  بــه  راجــع 
صحبت 	ــرد و در بخشــ! از توضيحات 
خود به گونه ا; صحبــت 	رد و جمله ا; 
را بر زبــان آورد 	ه انگار مارY و0لموتس 
ســر فدراســيون را 	اله گذاشــته است. 
رســانه ها; مختلــS نيــز ا0ــن صحبــت 
رئيــس ســابق فدراســيون فوتبــال را در 
ابعاد وســيع پوشــش دادند. حاال مهد; 
تاج در صفحه ا0نستاگرام خود نسبت به 
ا0ن اتفاق توضيحات ت-ميل! را ارائه داده 
اســت. و; در ا0ن پســت ا0نســتاگرام! 
نوشــت: «دربــاره مصاحبــه 	وتاهــ! 	ه 
پخش شــد، ذ	ر ا0ن ن-تــه اهميت دارد 
	ه 	لمات مطرح شــده از جانب من برابر 
ا0ن پرســش 	ه و0لموتس فدراســيون را 
به 	الهبــردار; متهــم 	رده، ا0ــن بود؛ 
«ا0شــان از ادبيات خوب! استفاده ن-رده 
در واقــع بهتر0ــن جملــه ا; 	ه م! شــود 
گذاشــته،  مــا  ســر  	اله  ا0ن 	ــه  گفــت 
و0لموتس گفته 	ه ا0ــن ٣ ماه را در ا0نجا 
اضافه 	ردند. ام-ان دســت-ار; در هيچ 
قرارداد; نيســت.» جالب اســت 	ه تاج 
در توضيح مجدد نيز نتوانسته به درست! 
منظور را برســاند اما هدف رئيس سابق 
فدراســيون ا0ن بوده 	ه ا0ــن حرف ها از 
جانب مارY و0لموتس زده شــده و اصال 
درست نبوده است. و; همچنين درباره 
ادعــا; مارY و0لموتس مبن! بر دســت 
بردن در قراردادش گفت: «اصال قرارداد 
و0لموتس دست-ار; نشــده و ام-ان ا0ن 

	ار هم وجود ندارد.»

بخشی از مطالبات پرسپوليسی ها پراخت شد
در شــرا0ط! 	ــه باز0-نــان پرســپوليس نگــران پرداختــ!  
مطالبــات خــود بودند، باشــگاه موفق شــد بيــن ١٠ تا ١٢ 
درصد از مطالبات آنها را پرداخت 	ند. باز0-نان پرسپوليس 
نگــران ا0ن بودنــد 	ه با توجه به بده! هــا و پرونده ها0! 	ه 
باشــگاه درگير آن است، پرداخت! از سو; 	ارگزار را صرف 
ا0ن موضوع 	نند. با ا0ن حال باشــگاه طبق تدابير; 	ه در 
نظر دارد، اميدوار است بعد از در0افت بخش بعد; مطالبات 
خود از 	ارگزار 	ه وعده آن در خردادماه در نظر گرفته شده، 
از نظر مطالبات فيفا هم بتواند طلب-اران خود را راض! 	ند.  
بــا ا0ن حال با توجه به ا0ن-ه باز0-نان پيش از ا0ن نگران ا0ن 
بودند 	ه از پرداخت! اوليه 	ارگزار سهم! به آنها نرسد، در 
نها0ت با توجه به پرداخت! 	ه از سو; باشگاه به آنها صورت 
گرفــت، از ا0ن حيــث به رضا0ت رســيده اند و خود را مهيا; 

شروع دوباره تمر0نات 	رده  اند.

پس از اعالم باشــگاه اســتقالل مبن! بر عقد قرارداد با 	ارگزار جد0د، اعالم شد اعضا; هيئت مد0ره باشگاه استقالل به دليل عدم 
فســخ قرارداد بــا 	ارگزار قبل! حاضر به امضا; ا0ن قرارداد نشــدند. 	امران منزو;، عضو هيئت مد0ره باشــگاه اســتقالل در ابتدا 
توافق نامه با 	ارگزار جد0د را امضا 	رد اما در نامه ا; به احمد ســعادتمند، مد0رعامل باشــگاه اســتقالل اعالم 	رد 	ه امضا; او به 
معنا; تا0يد ا0ن قرارداد نيست. منزو; همچنين در حاشيه جلسه هيئت مد0ره استقالل با نشان دادن قرارداد 	ارگزار، اعالم 	رد 
	ه اگر قرارداد قبل! با شــر	ت آر0ابرتر فســخ نشود، باشگاه دچار مش-الت! م! شــود. ن-ته اصل! ماجرا ا0ن است 	ه 	ارگزار جد0د 
تنها با امضا; احمد سعادتمند، حاضر به هم-ار; شده و حت! شنيده م! شود ١٠درصد قرارداد را نيز به باشگاه استقالل پرداخت 

	رده است اما طبق اساسنامه باشگاه استقالل، با0د B0 نفر از اعضا; هيئت مد0ره نيز پا; برگه قرارداد را امضا م! 	رد.

تداوم ابهام در هم;ار: استقالل با �ارگزار جد�د
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