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تکرار طرح 2017 آمریکا در عراق

در سال 2017 آمریکا با ارائــه  طرحی سری 
بر آن شد تا انتخابات 2018 عراق تحت هیچ 
شرایطی برگزار نشود. این طرح کاخ سفید 
به دنبال نا امــن ســازی عــراق بــود و در نهایت 
تبلیغات گسترده ای صــورت گرفت که عراق 
نا امن است و در ناامنی نمی توان انتخاباتی 
برگزار کرد و در نتیجه با برگزار نشدن  انتخابات 
دولت  کابینه،  تشکیل  نرسیدن  نتیجه  به  و 
موقت تشکیل شده و با تغییر قانون اساسی 
زایــش عــراق جدید با متد آمریکایی را شاهد 
هستیم. در چنین شرایطی بغداد با همکاری 
مجموعه  شرایطی  هــر  تحت  مقاومت  محور 
عملیات های دنباله دار و سریالی تنبیه داعش 
ــازی شهرها را در این کشور اجرا کرد  و آزادس
که موجب نابودی داعــش در ســال 2018 و 
 قبل از برگزاری انتخابات مجلس عراق شد. 
اعالم پیروزی علیه داعش آن قدر اهمیت داشت 
که آمریکایی ها حاضر نبودند این پیروزی را 
تحت هیچ شرایطی پوشش دهند. در نهایت با 
برگزاری انتخابات مجلس، دو طرح ضمیمه ای 
کاخ سفید دردستور کار ارتش و سفارت آمریکا 
در عــراق قــرار گرفت.  تشکیل نشدن دولــت و 
فروپاشی آن تحت هر شرایطی دو طرح ضمیمه 
ای بود که سرویس اطالعاتی آمریکا برای شرایط 
بحرانی عراق در نظر گرفته بود؛ با تشکیل »کتله 
اکبر«یا »فراکسیون بزرگ تر پارلمانی« طرح 
اول ناکام ماند و گــروه های سیاسی از جمله 
بیت شیعه بر سر حضور عادل عبدالمهدی بر 
کرسی نخست وزیری اجماع کردند و نگذاشتند 
ــود. سپس  ــت طوالنی ش فرایند تشکیل دول
طرح بعدی با عنوان »جوکر« ها در دستور کار 
قرار گرفت که به فروپاشی دولت عبدالمهدی 
منجر شد که در نهایت با انتخاب الکاظمی به 
کرسی نخست وزیری این طرح نیز ناکام ماند. 
در چنین شرایطی شاهد بازگشت موج جدیدی 

از حضور داعش در غرب، نواحی شمالی و شرق 
عراق به واسطه  کنش های سیاسی در بغداد 
هستیم. موجی که می رفت حتی شهرهای مهم 
و راهبردی فلوجه، تکریت، سامرا و حتی بیجی 
بار دیگر در اختیار داعــش قــرار گیرد و شاهد 
سقوط این شهرها باشیم. کارشناسان معتقدند 
این موج جدید حضور داعش در مناطق شمالی 
و حتی غربی به سبب طرح جدید آمریکا و به 
روزرسانی طرح 2017 آن ها در عراق است. 
همان طور که در سال 2017 تالش آمریکا برای 
برگزار نشدن انتخابات مجلس و تشکیل دولت 
موقت و در نتیجه تغییر قانون اساسی بود، در 
طرح جدید که مشکالت طرح اولیه را ندارد قرار 
است عراق ناامن باشد. عراق ناامن دیگر توان 
برگزاری انتخابات مجلس را نــدارد. کما این 
که توافقات سیاسی برای انتخاب الکاظمی  
مبتنی بر پیشینه  وی در ریاست کرسی سرویس 
اطالعاتی عراق و تسلطش بر اقوام و عشایر این 
کشور و در نتیجه قدرت الکاظمی بر برگزاری 
انتخابات زودرس پارلمانی بود. در صورتی که 
آمریکایی ها طرح 2017 را به روزرسانی کرده 
باشند و قرار بر  انتخابات زودتر از موعد در عراق 
باشد، چند هفته  آینده موجی از ناامنی های 
امنیتی و نظامی در عراق را شاهد هستیم که 
می تواند برای عراق و حتی محیط پیرامونی اش 
دردسر آفرین باشد، اما این طرح چند باگ طرح 

گذشته را باید از بین برده باشد:
الف( مرجعیت

در طرح قبلی مرجعیت عــراق نادیده گرفته 
شــده بــود. بر همین اســاس در مــدل بحرانی 
عراق حذف مرجعیت سبب خطای راهبردی 
آمریکایی ها در طرح ریــزی بــود. عنصری که 
موجب شد بازیگر مهمی چون الحشدالشعبی 
ــراق را تحت  ــود آیــد و مسیر تحوالت ع به وج
تاثیر خود قرار دهد. برهمین اساس آمریکایی 
ها در طرح جدید احتماال به این موضوع فکر 
خواهند کرد . کما این که در چند روز گذشته 
شاهد موجی از تخریب وجهه  مرجعیت و حتی 
گــروه های وابسته به آنــان توسط شبکه های 
 سعودی و وابسته به آمریکا در منطقه بودیم. 

ب( محور مقاومت
آمریکایی ها تصور می کردند بغداد تنهاست. 
حتی در تامین تسلیحاتی این کشور با احتیاط 

عمل می کردند و بغداد در شرایطی حتی به 
گلوله هــای ســالح هــای انــفــرادی نیاز جدی 
داشت. یاری رساندن محور مقاومت و همکاری 
گسترده  این محور با دولت عراق موجب شد 
ــر از تصور  تا جشن پیروزی علیه داعــش زودت
آمریکایی ها برگزار شود. قطع همکاری میان 
محور مقاومت در غرب با کانالیزه کردن داعش 
در این منطقه و ایجاد فتنه های قومیتی در 
شرق بخشی از هدف واشنگتن دربــاره ناامن 
سازی عراق است. در این بین شهادت سردار 
سلیمانی و سردار ابومهدی المهندس موجب 
شد طرح هایی که پیشتر در اختالف افکنی 
میان مردم ایران و عراق برنامه ریزی شده بود 
ناکام بماند. باید دید طرح جدید آمریکا در این 
حوزه چه بخش هایی را ترسیم کرده و قرار است 
 چه نقشی در مقابل محور مقاومت ایفا کند.

ج(بیت شیعه و احزاب سیاسی
هرچند در عراق 72 ملت، احزاب سیاسی از 
جایگاه مهمی برخوردار هستند و گروه های 
سیاسی دارای پایگاه مهم اجتماعی اند اما 
آن چه قدرت را در عراق باالنس و تنظیم می 
کند »بیت شیعه« و »کتله اکبر«یا »فراکسیون 
بزرگ تر پارلمانی« است. عنصری که حتی از 
سهم خواهی اکراد در تجزیه عراق کاسته و آن ها 
را در فعالیت پارلمانی با اهداف بغداد هم راستا 
ساخته است. آمریکایی ها تصور نمی کردند 
در سال 2017 و 2018 گروه های سیاسی 
عراق که بعضا اختالفات بسیاری دارند بر سر 
منافع ملی عراق توافق خواهند کرد. بنابراین 
به دنبال این خواهند بود تا این باگ را رفع کنند. 
کما این که در یک سال گذشته تالش بسیاری 
شد در ماجرای جوکر ها و ایجاد هیجان های 
اجتماعی علیه احــزاب و گــروه های سیاسی 
مستقر در عراق ، آتش فتنه شعله ور شود که 
 با هوشمندی گروه های سیاسی ناکام ماند. 

به نظر می رسد بررسی شواهد و مدارک حاکی 
از بازتکرار سناریوی 2017 در عراق به شیوه 
جدید توسط آمریکایی ها در ماه های آینده 
خواهد بود. ماه هایی که می تواند مشخص کند 
عراق در کجای منطقه و در چه نقطه ای بایستد. 
آیا عراق به یک بازیگر مستقل و بازی ساز تبدیل 
شود یا همچون دیگر کشورهای حاشیه خلیج 

فارس به یک عنصر وابسته تبدیل شود.
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 قیمت مسکن داره به کجا می رسه؟ هر کی  •
هر چی دلش می خواد قیمت میده. یک ماهه 
دارم دنبال خونه می گردم، نتونستم بخرم. 
خدا شاهده دیوانه شدم. مسئوالن فکری به 

حال ما مستأجران بکنند.
ــول و وعــده خــودش عمل  • ــرا دولــت بــه ق چ

نمی کنه؟ قرار بود بیمه بیکاری افراد زیان دیده 
را قبل از عید فطر بریزند. عید آمد و رفت، ما 

همچنان دستمان خالیه. این چه وضعشه؟
مگر مردم ما انقالب نکردند که از دست شاه  •

خالص بشوند؟ پس چرا بعد از 41 سال تقریبا 
هر شش ماه یک سلطان به این مردم معرفی 
می شه؟ یک روز سلطان سکه، یک روز سلطان 
شکر، یک روز سلطان سیمان و حاال هم سلطان 

خودرو! 
 چه کسی بر قرعه کشی سایپا و ایران خودرو  •

شان  سایت  که  هم  هنوز  کند؟  می  نظارت 
هنگ می کند، مراقب باشید دوبـــاره  مافیا 

فعال نشود!
 آقای روحانی که می گید تحریم و فشار نمی  •

تونه بر حرکت ملت ما تاثیر بذاره،  بله درست 
می فرمایید. به شرط این که  دولت، اجناس و 

مایحتاج مردم را ارزان کنه.
انگار کسی توی این کشور براش مهم نیست  •

که قیمت خانه، مــردم را بیچاره کــرده. همه 
به قیمت پراید و دالر چسبیده اند. آدم بدون 
ماشین و طال و دالر زنــده می ماند ولی مگر 

می شود در خیابان زندگی کرد؟
ــدود 50 درصد  •  چــرا حقوق کارمندان ح

افزایش داشته ولی حقوق کارگران، به زور 21 
درصد اضافه شده؟ این چه عدالتیه؟

 آن قــدیــم تــرهــا ســفــره مــان خــالــی بــود اما  •
می دانستیم که از باال تا پایین، از رئیس و مدیر 
و وزیر تا کارگر و فرودست همه سر یک سفره می 
نشینیم. االن بعضی ها نان خالی هم نمی توانند 
بخرند اما عده ای  به جای نان خالی، بریان دو 

آتشه و چرب نوش جان می کنند!
انتشار نظرات توهین آمیز برخی هموطنان  •

مصداق  کــشــور  فرهنگیان  جامعه  ــاره  ــ درب
تشویش اذهان عمومی است .آیا شما شهامت 

دارید دیدگاه مردم را فرضا درباره کارمندان 
دستگاه قضا منتشر کنید؟

سازمان های مسئول کجا هستند؟ شرکت  •
گاز برای فرار از فروش خانه های سازمانی 
که اکثر مدیران ساکن هستند، چند واحد 
اداری رو صوری انتقال داده اون جا که بهش 

گیر ندن.
مجلس دهــم به جــای دادن شناسنامه به  •

فرزندان اتباع خارجی بهتر بود بــرای افراد 
بازنشسته و همسان سازی حقوق آن ها فکری 
بکنه! با این قانون، ازدواج پسران خارجی با 

دختران ایرانی بیشتر می شود.
می دونید چرا جمعیت داره پیر می شه؟ چون  •

مردم تو کشوری زندگی می کنند که حکومت 
حتی بــرای یک ساعت بعدش هم برنامه ای 
نداره. مسئوالنش حتی توانایی تامین مایحتاج 

بچه، مثل پوشک را ندارند.
معلوم نیست چه وقتی می توانیم یک شب  •

راحت و بدون استرس سرمان را روی بالش 
بگذاریم؟ یک روز برای گرانی سیب زمینی 
عزا می گیریم، یک روز برای گرانی خودرو. 
یک روز نگران  افزایش قیمت طال هستیم و یک 
روز خانه. یک روز، غصه چند برابر شدن دالر را 
داریم و یک روز پیاز و میوه! این مسئوالن را باید 

پای میز محاکمه بکشانند.
ــاری و  • ــ ــن کــم ک ــری ــزرگ ت ــ ــم ب مــجــلــس دهـ

چشم پوشی از حق وحقوق بازنشسته های 
تامین اجتماعی را انجام داد. آقایان چطور 

وجدان خودشون را راضی می کنند.
روزنامه ما را در نایلون نمی گذارید. لطفا از  •

این به بعد داخل پالستیک بگذارید.
اختتامیه و افتتاحیه مجلس و انتخاب نایب  •

رئیس و رئیس و... برای ما چه فرقی می کند 
که چه کسی روی آن صندلی بنشیند؟

 جناب روحانی! تا شما روی صندلی ریاست  •
جمهوری نشسته باشی ما سهام عدالتمان را 
نمی فروشیم. چون شما نبودی که این سهام 
یا حتی یارانه را به ما دادی و این اتفاق در دوره 

شما انجام نشد.
 ای رؤسا و مدیران تأمین اجتماعی به داد این  •

قشر کارگر و بازنشسته ها و مستمری بگیران 
برسید. دو ماه از سال می گذرد و هیچ افزایش 
حقوقی واریز نشده. شما با این اهمال کاری و 
تعلل چطور می خواهید جواب خدا را بدهید؟

 از عجایب کارهای دولت اینه که با بوق وکرنا  •
در رسانه اعــالم کردند که بــرای فــروش 30 
درصد سهام عدالت به شعبه بانک مراجعه 
کنید ساعت 9.5 صبح به بانک مراجعه کردم 
و کارمند بانک گفت که هنوز دستوری نیامده!

 لطفا مسئولین قضایی با دالالن اوراق وام  •
مسکن برخورد کنند. هیچ نظارتی بر این بازار 
نیست و عمال دریافت وام مسکن امکان ندارد.

خیلی  • سایپا  هــای  نمایندگی  و  مسئوالن 
بدقول اند. شهریور98یک ماهه تیبا ثبت نام 

کردم9ماه گذشته هنوز هیچ خبری نیست.
به عنوان بازنشسته فرهنگی به جای این  •

که مسئوالن کار اساسی برای همسان سازی 
به  بکنن  ــالن  ــاغ وش بازنشستگان  حــقــوق 
فکرجواب دادن به مردم برای مارک یا قیمت 

ساعت مچی خود هستن؟
 آقــای روحانی اگر پس از 15 سال انتظار  •

اجازه دهید سهام عدالت را کامل بفروشیم و با 
پول آن یک شغل کوچک برای خودمان ایجاد 

کنیم ضرر می کنید؟
پژمان جمشیدی یک فوتبالیست درجه 3 و  •

4 بود بعد با رانت به تلویزیون راه پیدا کرد واالن 
هم به خاطر قدرتی که پشت سرش هست جزو 
پرکارترین هاست در حالی که ایفای نقش او 

بسیار مصنوعی و حال به هم زن است.
مجبورشدم برای سومین بار پیام بدم شاید  •

گوش شنوایی پیدا بشه. من یک بازنشسته 
 70 تامین اجتماعی هستم که مستاجرم و 
درصد حقوقم را بابت اجاره می دهم. با این 
وضعیت گرانی، نتوانستم حتی قبض مصرفی 
آب، برق، گاز و تلفن را برای دو دوره پرداخت 
کنم چون اضافه حقوق ما را هنوز نداده اند. 
دیروز ساعت 7 صبح سازمان آب پیام داده که 
در لیست قطع آب هستم. در روزهــای آینده 
منتظر قطع گاز، برق وتلفن هم هستم. آخر  این 

چه مسلمانی است؟

یادداشت روز

  امیر مسروری 
info@khorasannews.com

دستور  روحانی در پی    ماجرای قتل  هولناک»رومینا اشرفی«

دکتر حسن روحــانــی رئیس جمهور ضمن 
ابــراز تأسف از ماجرای خشونت خانگی در 
تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح 
مــنــع خــشــونــت را صـــادر کـــرد.بـــه گـــزارش 
اقتصادنیوز؛ حسن روحانی صبح دیــروز در 

جلسه هیئت دولت در واکنش به ماجرای 
قتل »رومینا اشرفی« به دست پدرش 
در شهرستان تالش، ضمن ابراز تاسف 
منع  لوایح  به  سریع  رسیدگی  دستور 

خشونت را صــادر کــرد. در همین حال 
شهناز سجادی دستیار ویژه در امور 

امور  معاونت  شهروندی  حقوق 
زنان و خانواده در گفت وگو با  

رکنا، دربــاره جزئیات پرونده رومینا اشرفی 
چنین گفت: موضوع قتل و نحوه قتل رومینا 
ــت تحقیق و بــررســی اســت.  اشــرفــی در دس
حواشی زیادی در این پرونده وجود دارد که به 
عواملی مثل عرف منطقه، قوانین و مسامحه 
ای که می توانست، صورت بگیرد، 
ــه گـــزارش  ــی شـــود. ب ــوط م ــرب م
معاون  عباسی،  ایرنا محمود 
وزارت دادگستری و دبیر مرجع 
کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی 
نیز در واکنش به این اتفاق 
گفت: “بـــدون تردید 
ما  سنگین  وظیفه 

پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل 
این جنایت است”. او گفته “پدری که هنوز در 
قرون وسطی زندگی می کند و همچنان فرزند 
خویش را ملک طلق خود می پندارد و او را 
موجود مستقل انسانی نمی شناسد که دارای 
حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسان ها؛ 
به خود اجــازه می دهد که به او تعرض کند و 
حتی حیات او را در گرو اراده خود می پندارد”. 
وی این جنایت را ناشی از فقر فرهنگی والدین 
و فقدان آموزش های الزم به خانواده ها دانست 
و بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش 
حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور را 

خواستار شد.

جدایی سیامک از مهران، راز غیبت نیکبخت و اخشابی علیه کنسرت آنالین!

مصطفوی- هــمــکــاری و هــمــراهــی سیامک 
انصاری با مهران مدیری به یکی دو ماه و یکی 
دوسال قبل برنمی گردد. او تا پیش از »هیوال« 
در تمام سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی 
مدیری بازی کرده بود. پاورچین، »نقطه چین«، 
»جایزه بزرگ«، »شب های برره«، »باغ مظفر«، 
»مرد دوهزارچهره«، »دورهمی« و... درسال 
97 اما وقتی خبر همکاری دوباره مهران مدیری 
با پیمان قاسم خانی و ساخت »هیوال« منتشر 

سیامک  کــه  می کردند  تصور  همه  ــد،  ش
حتما نقش اصلی این مجموعه را بازی 
می کند اما با اعالم نام بازیگران این 
سریال، غیبت سیامک انصاری همه 
را غافلگیر کرد. البته آقای بازیگر بعد 

از این اتفاق بیشتر از قبل در سینما 
حضور یافت و در چند فیلم 

ــار«، »المــیــنــور«،  ــرمـ »زهـ
ــد« و »روشــن«  »خــون ش

جلوی دوربین رفت. او 
ــاال پــس از جدایی  ح

پا  از مهران مدیری 
را فــراتــر گذاشته و 
ــی خــواهــد  ــار م ــگ ان
ــردان  ــ ــارگ ــ مــــزه ک
بودن را هم بچشد. 

ــر خبری  ــ ایـــن اواخ
او  ــه  ک شـــده  منتشر 

قرار است در سریال کمدی »صفر بیست و یک« 
هم کارگردانی کند و هم بازیگر این سریال 90 
قسمتی باشد. ســوال مان این اســت؛ حاال که 
سیامک از مهران جدا شده یا به تعبیری از سایه 
دوست دیرینه اش خارج شده موفق تر می شود 

یا نه؟  گزارش صفحه 6 را بخوانید.
* گمگشته، خانه به دوش، متهم گریخت و.... 
هر کــدام از ایــن سریال ها در زمــان خودشان 
جزو پرمخاطب ترین ها بودند به همین واسطه 
خیلی  نیز  ها  سریال  آن  تیتراژهای 
ــوال دهــه  ــت. اصـ شــنــیــده شـــده اسـ
70 را می توان آغــاز ظهور پدیده 
تیتراژخوانی  یا  موسیقی  قطعه 
در تــلــویــزیــون و سینما دانــســت. 
ــای مناسبتی خــود را  ــال ه ــری س
که  می دانستند  مــوظــف 
حتما یک تیتراژ انتهایی 
مجید  باشند.  داشته 
اخشابی را می توان 
خواننده  نخستین 
ــراژ  ــتـ ــیـ جــــــدی تـ
سریال ها دانست. 
رمــضــان امــســال 
هم با وجود کرونا، 
حـــــال و هــــوای 
ــت  مــتــفــاوتــی داش
و او امسال مهمان 

مشهدی ها و مهمان برنامه اینترنتی »شهر خدا« 
بود. به همین بهانه سراغ او رفتیم و گپ زدیم. 
از کنسرت هــای آنالین در روزهــای کرونایی 
پرسیدیم، از مشهد پرسیدیم و غذاهای معروفش 
مثل شله و کلی موضوع دیگر... این گفت و گو را 

در خراسان رضوی بخوانید.
*صحبت هایی که علیرضا واحدی نیکبخت در 
برنامه دورهمی انجام داد چند روزی است به 
یکی از موضوعات داغ فوتبال تبدیل شده؛ ستاره 
سابق استقالل، پرسپولیس و تیم ملی در این 
برنامه اعالم کرد که قبل از جام جهانی 2006 
خودش را به مصدومیت زده تا به آلمان نرود و 
دلیل آن هم ترس از پرواز بوده است. نیکبخت 
البته بعد از برنامه در تکمیل صحبت هایش پای 
اختالف با برانکو را پیش کشید و اعالم کرد که 
دوست نداشته به خاطر شرایط موجود شاگرد 
این مربی باشد. حتی رضا چلنگر به عنوان یکی 
از نزدیک ترین افراد به برانکو ایوانکوویچ ادعای 
نیکبخت را با کمی توضیح و مقداری تفسیر تایید 
می کند و می گوید که نیکبخت خودش به برانکو 
گفت زانویم درد می کند. اما شما این را بگذارید 
کنار یک روایت دیگر؛ روایتی که می گوید ستاره 
سرخابی یک سال قبل از جام جهانی 2006 با 
یک پرواز حدودا طوالنی )!( به توکیو رفته است. 
حاال واقعا ماجرا چیست؟ مصدومیت بــوده یا 
ترس از پرواز؟ گزارش ویژه خراسان ورزشی را 

بخوانید.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه خبرداد: 

توافق سه گانه ایران و افغانستان درباره حادثه هریرود 
وزارت  بین الملل  امـــور  و  حقوقی  مــعــاون 
خارجه کشورمان با اشاره به سه توافق ایران 
و افغانستان درباره حادثه اخیر مرزی، اعالم 
ــرد : در مــوضــوع حــادثــه هــریــرود بــا طرف  ک
افغانستانی تفاهم کامل وجود دارد و اختالف 
نظری که رسانه های معاند بیان می کنند، 

در این رابطه وجود ندارد. به گزارش ایرنا، 
»محسن بهاروند« با اشــاره به دیــدار سه 
شنبه شب گذشته هیئت ایرانی با مقامات 
افغانستانی  افــزود: ما مذاکرات خوبی 
بــا بـــرادران خــود در کابل داشتیم، از 

جمله با حنیف اتمر سرپرست وزارت 
امــور خارجه، عبدا... عبدا... 

رئیس شورای عالی مصالحه 
ــاون اقــتــصــادی وزارت  ــع و م
طهماسبی  حمید  و  خــارجــه 
ــورای امنیت ملی  مــعــاون شـ

افغانستان و رئیس هیئت افغان درخصوص 
حادثه مــرزی، بحث و گفت وگو کردیم.وی 
افزود: مرزبانان و دیپلمات های ما تحقیقات 
جدی در باره اتفاقی که 13 اردیبهشت ماه 
در مرز افغانستان و ایــران نزدیک رودخانه 
ــد . به گفته  هریرود افتاده بــود، انجام دادن
معاون وزارت خارجه ایران، مقامات 
افغانستانی نیز مصاحبه هایی را 
با افــرادی که از این حادثه جان 
سالم به در برده اند انجام داده اند. 
وی گفت: ما در سه مورد با برادران 
افغانستانی خود توافق 
ــت  ــسـ ــخـ ــم.نـ ــردیـ کـ
مــدارکــی را که آن ها 
مصاحبه ها  ایــن  در 
ــد،  ــرده ان ضــبــط کـ
بررسی کنیم. اگر 

از نظر ما نیز مشخص شد که مدرکی دال بر 
تخلف است، ما آن را به مراجع مربوط خواهیم 
ــود.در مرحله دوم  ــ ســپــرد کــه رســیــدگــی ش
همکاری مشترکی خواهیم کرد که در آینده 
جلوی این اتفاقات گرفته شود. به این معنی که 
جلوی قاچاق انسان و ترددهای غیرقانونی را 
بگیریم و سپس در مرحله سوم سعی می کنیم 
تردد اتباع افغانستان به جمهوری اسالمی 
ایران را به شکل قانونی در آوریم.همزمان مدیر 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
ادعای شکنجه و بازداشت اتباع غیر قانونی در 
مرزهای استان خراسان رضوی  را رد کرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران ، مهدی محمودی 
افزود: این گونه فضاسازی ها توسط معاندان 
و دشمنان دو ملت ایران و افغانستان مسبوق به 
سابقه است و با هدف ایجاد اختالف و بدبینی 

صفحه آراییبین دو ملت انجام می شود.

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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بعدی چه کسی است؟
صفحه توئیتر سفارت چین در فرانسه تصویری 
منتشر کرده بود با عنوان »بعدی چه کسی است؟« 
در ایــن تصویر که آمریکا را در نقش قاتل مردم 
کشورهای مختلف نشان می دهد، هنگ کنگ به 
عنوان جدیدترین مقصد واشنگتن به تصویر کشیده 
شده است. سفارت چین این توئیت را حذف کرده و 

مدعی شده که اشتباهی رخ داده است!

اردوغان،فلسطین و دیپلماسی نفاق

موگرینی مدیر »کالج اروپا« شد

»فدریکا موگرینی«مسئول سابق سیاست خارجی 
اتحادیه اروپــا  از سمت جدید خود به عنوان مدیر 
»کالج اروپا« خبر داد.موگرینی پیش از این به عنوان 
استاد مهمان در گروه روابط بین الملل و مطالعات 
دیپلماتیک اتحادیه اروپای این کالج درس می داد.
یکی از افرادی که گفته می شود در این انتصاب نقش 
داشته است ، »هرمان فان رومپوی« سیاستمدار 
بلژیکی است که بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ 
ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده داشت. وی 
در سال ۲۰۱۹ به  عنوان رئیس هیئت مدیره کالج 
اروپا منصوب شد.موگرینی کار خود در سمت جدید 
را از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۰ در این کالج آغاز 
می کند.کالج اروپا یک موسسه تحصیالت تکمیلی 
در حوزه مطالعات اروپایی است و در سال ۱۹۴۹ 
از ســوی شخصیت های برجسته ای که از بنیان 
گذاران اتحادیه اروپا معرفی می شوند، تاسیس شد. 
از جمله این افراد می توان به  »سالوادور دومادریاگا«، 
»وینستون چرچیل«، »پل هنری اسپاک« و »آلسید 
دوگاسپری« اشاره کرد.دانشجویان این کالج معموال 
با همکاری وزارت امــور خارجه کشورها انتخاب 
می شوند و پذیرش بسیار رقابتی است. هدف این 

کالج تربیت رهبرانی در سطح اروپاست.

گلف بازی  »گناه مهلک« ترامپ!

هیل: رئیس جمهور آمریکا دردفــاع ازگلف بازی 
کردنش در شرایط کرونا بــار دیگر حمالتش به 
جو بایدن و رئیس جمهور سابق این کشور را از 
سرگرفت. دونالد ترامپ در توئیتی نوشت:جریان 
اصلی رسانه ای به گونه ای بازدید من از کلوپ گلف 
ویرجینیا را پوشش داد که انگار یک »گناه مهلک 
و مرگبار« بوده است. او نوشت: آن ها )رسانه های 
خبری( از نفرت و نامردی بیمار شده اند. آن ها واقعا 
دیوانه هستند! آن ها اصال به اخالق ضعیف کاری جو 
بایدن خوابالو یا تمام وقتی را که باراک اوباما در زمین 
گلف گذراند و اغلب به هاوایی می رفت تا بازی کند، 
اشاره ای نکردند. این دقیقا همان کاری است که 

آن ها با تاثیرات کربن بر محیط زیست انجام دادند.

در آستانه انتخابات، توئیتر با نشانه گذاری برخی توئیت های ترامپ، آن ها را راستی آزمایی می کند 

سوت زنی »پرنده آبی« علیه ترامپ
شریفی- دونالد ترامپ همواره با کلیدواژه »اخبار/رسانه 
های جعلی«  منتقدان خود را تحقیر کرده است. او حاال تاب 
نمی آورد که »اظهارات جعلی« اش مورد راستی آزمایی قرار 
گیرد و موجب حقارتش شود. برای همین است که پوست 
نارنجی رئیس جمهور 73 ساله آمریکا، از شدت خشم علیه 
سیاست جدید توئیتر به رنگ سرخ درآمده است. شبکه توئیتر 
با نماد »پرنده آبی« که از مهم ترین »ابزارهای اطالع رسانی« 
رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود، برای نخستین بار با 
اضافه کردن برچسبی به دو توئیت  ترامپ، خوانندگان را به 
راستی آزمایی حقایق در این زمینه دعوت کرده است. ماجرا 
از آن جایی آغاز شد که دونالد ترامپ روز سه شنبه در دو توئیت 
مدعی شده بود در صورت رأی گیری پستی »صندوق های 

رأی به سرقت خواهند رفت، 
ــده و  برگه های رأی جعل ش
حتی به طور غیرقانونی چاپ و 
به طور جعلی امضا می شوند.« 
امــا توئیتر برچسب و لینکی 
در پایین این دو توئیت اضافه 
کــرد که نوشته بــود :»حقایق 
دربـــاره رای دادن از طریق 
پست را دریافت کنید.« این 
لینک خوانندگان را به صفحات 
خبری  رسانه های  مقاالت  و 
درباره اظهارات دونالد ترامپ 
مبنی بر رای دادن از طریق 
پست در آمریکا هدایت می کرد. 
پس از ایــن رویــداد ترامپ در 

توئیتی مدعی شد: »توئیتر دارد در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ )آمریکا( دخالت می کند. آن ها می گویند اظهارات 
من درباره صندوق های پستی که به تقلب و فساد گسترده 
منجر خواهد شد، بر اساس راستی آزمایی رسانه های اخبار 
جعلی سی ان ان و واشنگتن  پست نادرست است.« او همچنین 
در واکنش به این اقــدام توئیتر، این رسانه اجتماعی را به 
انجام رفتار مخالف »آزادی بیان« متهم کرد و نوشت: »توئیتر 
دارد یکسره آزادی بیان را خفه می کند و من به عنوان رئیس 
جمهور اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.« شبکه توئیتر برای 
دونالد ترامپ یکی از مهم ترین کانال ها در انتشار پیام های 

سیاسی اش است. او پیوسته از این شبکه استفاده می کند تا به 
رقیبان و مخالفان خود بتازد، ادعا های خود درباره تئوری های 
توطئه را مطرح کند و همچنین عملکرد دولت خود را بستاید. 
منتقدان ترامپ معتقدند که او در بسیاری از توئیت های خود 
واقعیت را به گونه ای دیگر جلوه داده و داده هــا و حقایق را 

نقض می کند.

ترامپ برزیل، نسخه آزمایشی ترامپ آمریکایی	 
حاال پس از باالگرفتن هجمه های رئیس جمهور آمریکا 
علیه توئیتر که در آن بیش از ۸۰ میلیون دنبال کننده 
دارد، شرکت توئیتر به شبهات پاسخ داده اســت. این 
شرکت اعالم کرد که اضافه کردن برچسب راستی آزمایی 
بر  ترامپ  توئیت  به  حقایق 
این  جدید  مشی  خــط  پایه 
شبکه اجتماعی برای مقابله 
بــا اطــالعــات گــمــراه کننده 
ایــن  توئیتر  شبکه  اســـت. 
پیام ها را با عالمت تعجبی 
بــه رنــگ آبــی نشانه گذاری 
کــرده و هدایت کــاربــران به 
لینک های پیوند داده شده، 
ــد که  ــن امــکــان را مــی ده ای
آن ها اطالعات و داده هــای 
ــاره کسب  دقیقی در ایــن ب
آغاز  از  توئیتر  شبکه  کنند. 
ماه می امکان راستی آزمایی 
توئیت ها را فراهم کرده است 
تا از جمله از انتشار اطالعات نادرست و جعلی درباره 
پاندمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ جلوگیری کند. البته 
این اقــدام به طور کلی در راه راستی آزمایی اطالعات 
منتشرشده صورت گرفته است. این شرکت پیش از این 
نیز دو پست رئیس جمهور برزیل را به دلیل مغایرت با 
آداب مبارزه با فراگیری جهانی ویروس کرونا مسدود 
کرده بود. پست های حذف شده ژائیر بولسونارو حول 
کارزار تبلیغاتی او هنگام بازدید از بازارها بود. وی از جمله 
در پیام خود مدعی شده بود که فاصله گیری اجتماعی 

برای کاهش سرایت ویروس موثر نیست.

رویارویی بر فراز مدیترانه
هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط دو سوخو-35 روسیه رهگیری شد 

جنگ داخلی در سوریه و لیبی به 
عنوان کشورهایی در شرق و جنوب 
ــای مدیترانه، این منطقه را به  دری
عرصه جدید تقابل میان روسیه و 
ــرده اســت.ارتــش  آمریکا تبدیل ک
آمریکا مدعی شده که دو جنگنده 
روسی از نوع سوخو-3۵ به شکل 
خطرناک به یک هواپیمای شناسایی 
آمریکایی در دریای مدیترانه نزدیک 
شده اند. در این بیانیه آمده بود که 
این  اتفاق برای دومین بار در دو ماه 
گذشته رخ داده است.به نوشته سی 
ان ان، مسئوالن آمریکایی معتقدند 
هواپیماهای  قبال  در  روسیه  که 
شناسایی آمریکا در شــرق دریــای 
مدیترانه به علت حضور نظامی در 
روســیــه، حساسیت باالیی دارد و 
ــود در  مسکو بــه نقش مــحــوری خ
منطقه غرب آسیا پس از فروپاشی 
شــوروی بازگشته اســت؛ به طوری 
که تالش های روسیه در این زمینه، 
اذهان را به سمت دوران جنگ سرد 
می برد به خصوص این که دو کشور 
در سوریه و لیبی تضاد منافع دارند.

آمریکا  ــش  ارت نظامی  فرماندهی 
در آفریقا مدعی شد که روسیه در 
حمایت از »خلیفه حفتر« جنگنده 
ــرده اســت و  بــه ایــن کشور اعـــزام ک

پیش بینی می شود که ایــن اقــدام 
موجب افزایش درگیری ها در این 
وارد  لیبی  در  شود.جنگ  کشور 
مراحل پیچیده ای شــده و حضور 
طرفین  از  پشتیبانی  در  خارجی 
درگیر، حجم وسیعی از سالح را وارد 
ایــن کشور کــرده اســت؛ موضوعی 
که به عقیده سازمان ملل در تضاد 
با قطعنامه های شــورای امنیت در 
ممنوعیت صــادرات سالح به لیبی 
اســـت.در ایــن میان روسیه روابــط 
حفتر«  »خلیفه  ــا  ب خــوبــی  بسیار 
و نیروهای موسوم به »ارتــش ملی 
لیبی« دارد. آمریکا اما در مقایسه 
با ســال ۲۰۱۱ و حمله ناتو برای 
سرنگونی معمر قذافی، اکنون نقش 
کم رنگ تری در لیبی دارد. با این 
حال »جفر هرگین« ژنــرال نیروی 
هوایی آمریکا در خصوص افزایش 
نفوذ روسیه در لیبی هشدار داده 
و مدعی شده است که این حضور 
می تواند موجب نگرانی های امنیتی 
در کشورهای جنوب قاره اروپا شود.
ــل نیز اعالم  پنتاگون روز ۱۵ آوری
کرد که یک هواپیمای سوخو-3۵ 
شناسایی  هواپیمای  یک  روسیه 
ارتش آمریکا را بر فراز دریای مدیترانه 

رهگیری کرده است.

ــورج فــلــویــد و  ــ ــش ج ــم ــار-اس ــی ــام ک
سفیدپوست  بود.پلیس  سیاهپوست 
مینیاپولیس آمریکا بی تفاوت به اعتراض 
شاهدان ،مظنون را به روی شکم روی 
ــوی خــود را به  آسفالت خوابانده ، زان
ــن فرد  ــدت ۱۰ دقیقه بــر گـــردن ای م
می فشارد و تمام وزن خود را روی او 
می اندازد؛مظنون سیاهپوست فریاد 
می زند:» نمی توانم نفس بکشم، کمی 
به من آب بدهید، مرا نکش « اما در نهایت 
خفه می شــود.در این لحظه مردم دور 
آن ها جمع می شوند و از افسران پلیس 
می خواهند تا نبض او را بگیرند، اما با این 
که فلوید بیهوش شده بود افسر سفید 
پوست همچنان زانوی خود را از گردن 
او برنمی دارد و وقتی این کار را می کند 
که کادر اورژانس برای بردن فلوید جان 
باخته به بیمارستان سر می رسند.حاال 
انتشار این فیلم احساسات بسیاری را 
در آمریکا برانگیخته است.»جان الدر« 
سخنگوی پلیس مینیاپولیس درباره 
این حادثه می گوید: مظنون متهم به 
جعل مدارک بود،اوپس از بیرون آمدن 
از خــودرو  در مقابل ماموران مقاومت 
کــرد ولــی مــامــوران پلیس توانستند 
او را خوابانده و به دست او دست بند 
بزنند که ناگهان متوجه شدند او مورد 

ــت. واشنگتن  ــرده اس پزشکی پیدا ک
پست عنوان بیانیه پلیس »مــرگ یک 
مرد بر اثر حادثه پزشکی هنگام تعامل 
با پلیس« راخــنــده دار توصیف کرده 
است.به نوشته واشنگتن پست، حتی 
اگر این مرد به ادعای پلیس آمریکا در 
مقابل بازداشت مقاومت می کرده که به 
زودی مشخص خواهد شد زیرا افسران 
در محل حادثه دوربین هایی را که به آن 
ها وصل است ، روشن کرده بودند، هیچ 
یک از این ادعاها اتفاقی را که بعد رخ 
داده ، توجیه نمی کند. هیچ نوع پروتکل 
پلیسی توصیه نمی کند که روی گردن 
یک فرد آن قدر زانو بزنید تا جان بدهد. 
این پروتکل قتل است نه اجرای قانون. 
این نخستین بار نیست که رفتارهای 
خشن پلیس آمریکا به ویژه در مواجهه با 
رنگین پوستان در صحنه های بازداشت 
خشن مظنونان، منجر به مرگ آن ها 
می شود. رنگین پوستان آمریکا تاکنون 
بارها با تظاهرات مختلف و حتی با برپایی 
آشوب از رفتار تبعیض آمیز و خشن پلیس 
آمریکا با رنگین پوستان، انتقاد کرده اند. 
پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( اعالم 
کرده مشغول تحقیق درباره علت واقعی 
مرگ »جورج فلوید« است. »ایلهان عمر« 
نماینده دموکرات شهر  مینیاپولیس در 

کنگره آمریکا خواستار رسیدگی فوری 
وزارت دادگستری آمریکا به این پرونده 
شده است اما معموال دادگاه های آمریکا، 
ماموران پلیسی را که علیه سیاهپوستان 
ــه جــنــایــت مــی زنــنــد ، مجرم  دســـت ب
نمی دانند یا مجازات سنگینی برای آن 
ها در نظر نمی گیرند. »جاکوب فِری« 
شهردار مینیاپولیس هم در واکنش 
به ایــن جنایت گفت:» سیاه بــودن در 
آمریکا نباید یک مجازات اعدام باشد...
آن چه که )درویدئو( دیدیم وحشتناک 
است.« او همچنین در توئیتی خبر از 
اخراج چهار مامور خاطی پلیس به خاطر 
مرگ جورج فلوید داده است؛اتفاقی کم 
سابقه که حاکی از میزان تاثیر این حادثه 
در افکار عمومی است.نتایج تحقیق 
مؤسسه »نقشه خشونت های پلیس« 
نشان می دهــد ســال گذشته پلیس 
آمریکا هزار و ۹۹ نفر را در این کشور به 
قتل رسانده است. سیاهپوستان آمریکا 
۲۴ درصد افراد کشته شده را تشکیل 
نسبت  برابر  دو  تقریبًا  که  دهند  می 
تعداد آن ها به جمعیت آمریکاست.در 
چهار ماه نخست سال ۲۰۲۰نیز بیش 
از ۲۰۰ نفر از شهروندان آمریکایی 
بر اثر خشونت پلیس این کشور جان 

باخته اند.

چهره روز 

توئیت روز 

کارتون روز 

خبر متفاوت 

همه پرسی؛طرحی هوشمندانه 

موضع جمهوری اسالمی ایران درقبال فلسطین 
در طول دهه های اخیربرچندپایه استوار بوده 
اســت ؛ بعضی از آن ها بدین قــرار اســت :۱ - 
آزادســازی کامل سرزمین فلسطین شامل آن 
چه سرزمین های ۱۹۴۸ و آن چه سرزمین های 
۱۹67 خوانده می شود۲-محوریت آزادسازی 
قدس به عنوان میراث معنوی جهان اسالم و 
پایتخت فلسطین 3 - کمک نظامی ، سیاسی 
، تبلیغاتی و مالی به فلسطینی ها برای اداره 
خود و آزادســازی فلسطین ۴ - مخالفت با هر 
طرحی که به اشغال همه یا بخشی از فلسطین 
توسط رژیم اسرائیل مشروعیت می دهد ۵ - 
کمک به وحدت مردم و گروه های فلسطینی و 
حمایت از هر طرح عربی و اسالمی که به وحدت 
فلسطینی ها کمک می کند6 - تالش برای 
بازگرداندن آوارگـــان فلسطینی به سرزمین 
شان و پایان دادن به رنج آوارگی آنان 7 -  تسلیح 
مردم در کرانه باختری به منظور توانمند سازی 
دفاعی آنــان در برابر حمالت مــداوم اسرائیل 
۸- تالش برای حفظ اولویت رسیدگی به مسائل 
اسالمی  غیر  و  اسالمی  مجامع  در  فلسطین 
و۹- همه پرسی از همه مردم اصلی فلسطین، 
از مسلمان، مسیحی و یهودی، بــرای تعیین 
سرنوشت خود و نظام فلسطین. راه حلی که 
در بیانات سال های اخیر رهبری و مسئوالن 
جمهوری اسالمی، به حدی پر تکرار بوده که آن 
را تبدیل به طرِح رسمی جمهوری اسالمی برای 
حل مسئله  فلسطین کرده است. رهبر انقالب 
اما در سخنرانی روز قدس امسال نیز، بار دیگر 
به این مسئله پرداختند و فرمودند: »فلسطین 
متعلق به فلسطینیان است و باید با اراده  آنان 
ــان و  اداره شــود. طــرح همه پرسی از همه  ادی
اقــوام فلسطینی، تنها نتیجه ای است که باید 
بر چالش های امروز و فردای فلسطین مترتب 
شود. این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی 
ستیزی که غربیان با بوق های خود آن را تکرار 
می کنند، به کلی بی اساس است. در این طرح 
فلسطینیاِن یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار 
هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی 
کشور فلسطین را تعیین می کنند. آن چه به 
طور قطع باید برود نظام  صهیونیستی است و 
صهیونیسم، خود بدعتی در آیین یهود و کاماًل 
بیگانه از آن است.«طرح همه پرسی یک طرح 
هوشمندانه است که می تواند تحت شرایطی و 
پس از تحوالتی که وقوع آن دور از انتظار نیست 
، زمینه اجرایی پیدا کند .در واقع همین االن 
به  فلسطین  سرزمین  در  جمعیت  ترکیب  هم 
طور نسبی به نفع فلسطینی هاست . براساس 
آمارهایی که به تازگی از سوی دفتر مرکزی 
مرکز  وهمچنین  شــده  منتشر  اسرائیل  ــار  آم
اطالع رسانی فلسطین، جمعیت یهودی طبق 
آمار رسمی رژیم اسرائیل ، حدود شش میلیون 
نفر است . جمعیت فلسطینی ساکن در بخش 
های مختلف فلسطین بدین قرار است : حدود 
دو میلیون نفر در غزه ، حدود ۲.۹ میلیون نفر 
در کرانه باختری  و حدود ۱.۸میلیون نفر در 
سرزمین های ۱۹۴۸ . جمع این ها 6.7 میلیون 
نفر است که از عدد فعلی ساکنان یهودی بیشتر 
است . این در حالی است که حدود ۵.۵ میلیون 
فلسطینی هــم در اردوگـــاه هــای کشورهای 
عرب مجاور به سر می برند .جالب این است که 
اسرائیل هنوز استقالل غزه را هم به رسمیت 
نمی شناسد که این به نفع فلسطینی هاست 
چون با به رسمیت نشناختن اعتراف می کند 
که این جمعیت بخشی از جمعیت این سرزمین 
است و حال آن که با به رسمیت شناختن آن به 
استقالل فقط 6 درصد از فلسطین اعتراف کرده 
است .این نکته را هم در نظر داشته باشید که از 
یک طرف مهاجرت یهودیان به فلسطین به رغم 
همه مشوق های مالی، رفاهی و امنیتی تل آویو 
نه تنها متوقف شده بلکه حتی با بازگشت دست 
کم یک میلیون از آنان سیر نزولی یافته است 
.عملیات گــروه های مقاومت فلسطین نقش 
مهمی در رسیدن این تعداد از صهیونیست ها 
به تصمیم قطعی خــروج از فلسطین اشغالی 
داشته به نحوی که می توان گفت صرف نظر از 
توجیه های رژیم صهیونیستی بیشتر مهاجران 
برای جست وجوی امنیت از سرزمین فلسطین 
فرار کرده یا به تعبیری فــراری داده شده اند.
همچنین یکی دیگر از دالیل مهاجرت معکوس 
در سرزمین های اشغالی، تبعیض بین یهودیان 
آفریقایی تبار و یهودیان سفید پوست به ویژه 
اتیوپی تبارهاست و از ســوی دیگر نــرخ رشد 
جمعیت فلسطینیان ساکن داخل در پایان سال 
۲۰۱۸ تقریبا به ۲.۵ درصد رسیده  و این در 
حالی است که نرخ رشد جمعیت فلسطینیان 
ساکن اراضــی اشغالی سال ۱۹۴۸ در پایان 
سال ۲۰۱7 تقریبا ۲.3 درصــد بــود، اما این 
آمار در میان یهودیان ساکن سرزمین تاریخی 
 ۱.7 ۲۰۱7 تقریبا  فلسطین در پایان ســال 

درصد بود. 

تحلیل روز

   دکترحامدرحیم پور
international@khorasannews.com

دستگاه اطالعاتی ترکیه یک اتاق عملیاتی جدید 
به فرماندهی »خالد الشریف« رئیس سابق زندان 
»عبدالحکیم  نظارت  با  و  طرابلس  در  الهضبه 
بالحاج« در داخل ترکیه تشکیل داده است که هدف 
آن جست وجوی سیف االســالم به منظور ترور، 

بازداشت  یا تحویل او به دادگاه کیفری بین المللی 
برای پایان دادن به ایفای نقش سیاسی او  در لیبی 
است.به نوشته وبگاه »بوابة إفریقیا«،گزارش های 
محلی در اوایـــل مــاه می حاکی از آن اســت که 
شماری از نیروهای ویژه وابسته به دولت وفاق 

ملی)غرب لیبی( به شهر الزنتان واقع در فاصله 
نفوذ  طرابلس  غربی  جنوب  کیلومتری   ۱36
کرده اند تا مکان سیف االسالم را شناسایی کنند 

و ایــن عملیات با حمایت دولــت وفــاق ملی به 
ریاست »فائز السراج« صورت گرفته است.

در همین بــاره »محمد العبانی« فعال 
سیاسی لیبی گفت که سیف االسالم 
در سالمت کامل به سر می برد و در 

مکان امنی تحت حــراســت شدید 

است.ژوئن ۲۰۱7 سیف االسالم فرزند »معمر 
القذافی« رهبر سابق لیبی که از نوامبر ۲۰۱۱ در 
زندانی در شهر الزنتان بود، آزاد شد.گردان ابوبکر 
الصدیق که سیف االسالم را بازداشت کرده بود، 
اعالم کرد او را آزاد کرده است اما از آن زمان 
تا کنون در مأل عام حاضر 
نشده و تنها هیئت هایی از 
قبیله های مختلف به دیدار 

او می روند.

هزاران معترض هنگ کنگی با تجمع در خیابان ها، 
لغو الیحه امنیت ملی پیشنهادی چین را خواستار 
شدند.به نوشته »رویترز«،ماموران پلیس ضد 
شورش با حضور در مراکز تجمعات، تالش کردند 
به وسیله اسپری فلفل معترضان عضو جنبش 
چتر را متفرق کنند. مأموران توانستند از چند فرد 
معترض تعدادی بمب دستی کشف و ضبط کنند.
تعداد دیگری از نیروهای پلیس با تجمع در مقابل 
ساختمان شورای قانون گذاری هنگ کنگ مانع 
از ورود معترضان به جلسه بررسی این الیحه شدند.
در نهایت با ادامه یافتن تجمعات و درگیری ها، 
پلیس هنگ کنگ حدود 3۰۰ نفر از معترضان 
را که لباس سیاه بر تن کرده و صورت های خود 
را پوشانده بودند، بازداشت کرد.هفته گذشته 

پکن الیحه امنیت ملی 
مطرح  را  هنگ کنگ 
ــه بــالفــاصــلــه  ــرد کـ ــ ک
ــا مـــداخـــلـــه گـــری  ــ بـ
کشورهای غربی همراه 
پمپئو«  ــک  ــای ــد.»م ش
وزیر امور خارجه آمریکا  

گفت: »ایاالت متحده قویًا از پکن می خواهد در 
ارائه این طرح پیشنهادی فاجعه بار تجدید نظر 
کند، از تعهدات بین المللی خود پیروی کند و به 
سطح باالی خودمختاری، موسسات دموکراتیک 

ــای مدنی  ــ و آزادی ه
در هــنــگ کــنــگ که 
بــرای حفظ وضعیت 
ویژه آن تحت قوانین 
آمریکا ضروری است، 
احــتــرام بــگــذارد.« از 
سوی دیگر کشورهای 
بریتانیا، کانادا و استرالیا علیه این الیحه بیانیه  صادر 
کردند.سفارت چین در کانادا »مخالفت شدید« 
ــرم آور« بریتانیا، کانادا و  کشورش با »مداخله ش
استرالیا درخصوص الیحه امنیت ملی پیشنهادی 

در هنگ کنگ را اعالم کرد.این سفارتخانه تأکید 
کرد، چین این حق را دارد که قوانین مربوط به 
امنیت ملی خود را برای مقابله با مداخالت خارجی 
در امور هنگ کنگ تقویت کند. تصمیم کنگره 
ملی هنگ کنگ اقدامی ضروری در راستای حفظ 
حاکمیت ملی و اتحاد منطقه ای و تحکیم بنیان 
سیاست »یک کشور، دو نظام« است.چین سال 
گذشته نیز تالش کرد قانونی را برای استرداد 
مجرمان از هنگ کنگ تصویب کند که با اعتراضات 
گسترده ای در این منطقه با تحریک و حمایت آمریکا 
و انگلیس همراه شد.در نهایت هنگ کنگ تصویب 
این قانون را به طور کامل تعلیق کرد اما معترضان 
این بار به بهانه استقالل کامل از چین به آشوب در 

خیابان های هنگ کنگ ادامه دادند.

دستگاه اطالعاتی ترکیه در پی یافتن فرزند ارشد قذافی است 

درجست وجوی »سیف االسالم« 

معترضان هنگ کنگی لغو الیحه امنیت ملی را خواستار شدند 

چتر به دست دوباره در خیابان 

مرد سیاهپوست زیر فشار زانوی پلیس سفید پوست خفه شد! 

»نمی توانم نفس بکشم!«

ویک: آمار باالی تلفات در آمریکا ، دستاورد مشترک 
دموکرات ها و جمهوری خواهان.

پیشخوان بین الملل
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آسیه بی سر پناه و 41  کشته کرونایی در یک بازی فوتبال!
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41 کشته کرونایی در یک بازی فوتبال!

گزارش جدید روزنامه ساندی تایمز درباره فوت بیش از 
41 نفر به دلیل کرونا که در جریان بازی لیورپول و اتلتیکو 
مادرید به این ویروس مبتال شده بودند در فضای مجازی 
بازتاب گسترده ای داشت و بسیاری از کاربران را متحیر 
و نگران کرد. در این گزارش ادعا شده است که 41 نفر 
از تماشاگران این بازی که در چارچوب بازی های لیگ 
قهرمانان اروپا در 21 اسفند سال گذشته برگزار شده 
بود به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند. 
این بازی که به حذف لیورپول، مدافع عنوان قهرمانی، از 
لیگ قهرمانان منجرشد در استادیوم ۵2۰۰۰ نفری آنفلید 
برگزار شده بود. کاربری نوشت: »با این اوضاع به نظرتون 
الزمه بازم لیگ راه بیفته.« کاربر دیگری نوشت:  »فوتبال 
برای ما، مثل سینما برای هندی هاست: همدلی برانگیز، 
رؤیاساز و شدیدا همگانی. فوتبال ارزان ترین سرگرمی 

ماست؛ آن را از ما نگیرید.«
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عطش در غیزانیه

این روزها درباره تشنگی مردم غیزانیه مطالب زیادی 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود اما در 
این میان یکی از فعاالن فضای مجازی به این موضوع از 
زاویه دید دانش آموزان نگاهی انداخته و خبر داده که 
دانش آموزان این منطقه، برای آن که آب آشامیدنی 
داشته باشند، خودشان باید پول بدهند. او در گزارشی 
نوشته است: »دانش آموزان ساالنه 2۰ هزار تومان پول 
آب در مدرسه را پرداخت می کنند تا بتوانند در زمان 
حضور در مدارس از آب سالم استفاده کنند. غیزانیه 
کوچک ۵۸۰۰ دانش آموز دارد که درمدارس کانکسی 
تحصیل می کنند و زمستان ها از سرما یخ می زنند. « کاربری 
نوشت: »مسئوالن اون منطقه با خوندن این گزارش از 
خجالت آب بشن هم کمه.« کاربر دیگری نوشت: »تا وعده 
سه هفته ای که دادن صبر می کنیم و امیدواریم آب به 

غیزانیه برسه.«
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آسیه بی سرپناه!

روز گذشته در همین ستون به موضوع فوت آسیه پناهی 
زن 61 ساله کرمانشاهی که هنگام تخریب خانه اش توسط 
شهرداری منطقه 3 کرمانشاه به دلیل ایست قلبی فوت 
کرده بود، پرداختیم، اما روز گذشته دادستان کرمانشاه 
هم اعالم کرد که هیچ گونه آثار ضرب و جرح در جسد 
مشاهده نشده ولی منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی درباره 
دلیل مرگ هستیم. شهرام کرمی در عین حال اعالم کرد که 
اقدام شهرداری قانونی بوده اما شهرداری می توانست با 
استفاده از نهاد های حمایتی مانند کمک گرفتن از مشاوران 
بهزیستی و دیگر نهاد ها این زن را قانع کند. این صحبت 
های دادستان مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت. کاربری نوشت: »شهرداری برای تخریب ویالی 
لواسون دختر وزیر سابق که مراقب بود اما ...« کاربر 
دیگری نوشت: »به نظرم این حرف دادستان کرمانشاه باید 
یکی از پروتکل های تخریب منازل توسط شهرداری باشه.«
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ادعای مخدوش بودن مدرک 8 منتخب مجلس!

ــای سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهــم بازتاب  ادع
گسترده ای در فضای مجازی داشت. اسد ا... عباسی 
در گفت و گویی ادعا کرده است که مــدارک حــوزوی و 
دانشگاهی ۸ نماینده منتخب مجلس یازدهم مخدوش 
بوده و این ۸ نماینده تخلف کرده اند. کاربران شبکه های 
اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »این همه دستگاه عریض و طویل برای نظارت بر 
انتخابات درست کرده اند و بودجه صرف می کنند، باز این 
تعداد مدرک مشکل دار ؟« کاربر دیگری نوشت:  »نماینده 
ای که حتی درباره مدرک تحصیلیش دروغ می گه چطور می 
تونه از حقوق موکل هاش دفاع کنه.« کاربر دیگری هم 
نوشت: »بعد از این که چند ماه پیش مشخص شد مدرک 
منتخب مردم تفرش جعلیه باید مدرک همه کسایی که 
رای آوردن رو بررسی می کردن تا االن دم شروع مجلس 
این حرفا زده نشه.« در عین حال کاربری هم نوشت:»این 
صرفا ادعا ست چرا قبل از اثبات دارن مطرحش می کنن . «
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داعش در مینیاپولیس!

ویدئوی تلخ و دردناک خفه شدن یک سیاه پوست زیر 
فشار زانوی پلیس سفید پوست آمریکا بازتاب گسترده 
ای در جهان داشت. پلیس آمریکا بعد از این که به یک سیاه 
پوست مظنون می شود، او را به روی شکم می خواباند و 
زانوی خود را روی گردن مظنون فشار می دهد. این پلیس 
بی خیال از اعتراض شاهدان و فریاد های مظنون که می 
گوید: »نمی توانم نفس بکشم، کمی به من آب بدهید، 
مرا نکش« همچنان به فشردن پایش ادامه می دهد تا 
زمانی که اورژانس برای بردن سیاه پوست جان باخته به 
بیمارستان سر می رسد. حاال انتشار این فیلم احساسات 
بسیاری را در آمریکا و جهان برانگیخته است. کاربری 
نوشت: »واقعا از داعش چیزی کم نداره این پلیس نژاد 
پرست آمریکا.« کاربر دیگری نوشت: »این حقوق بشری 
که آمریکا ازش دم می زنه کجاست، دوستانی که آمریکا رو 
مهد تمدن می دونن این روی واقعی آمریکا رو هم ببینند.«
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آرامش در  کنار خرس

ویدئویی از آرامش پسربچه  ایتالیایی وقتی که یک خرس 
قهوه ای او را تعقیب می کرد با واکنش های زیادی در 
شبکه های اجتماعی همراه بود. این کودک که با خانواده 
خود برای گردش به تپه های نزدیک روستای محل زندگی 
اش در اسپورمینور رفته بود، متوجه شد که یک خرس از 
پشت سر به او نزدیک می شود با این حال پسر بچه با حفظ 
آرامش و با قدم های کوتاه و آرام سعی می کند که از خرس 
قهوه ای دور شود. تا جایی که این خرس روی پاهایش 
می ایستد و از دنبال کردن او دست بر می دارد. کاربری 
نوشت: »اکثر خرس ها در شرایط عادی به انسان حمله 
نمی کنن مگر این که خرس نسبت به فرزند یا قلمرو خود 
احساس خطر و تهدید کنه.« کاربر دیگری نوشت: »دمش 

گرم خونسردیشو حفظ کرد، می دوید کارش تموم بود!«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

تقلب مدرن!

کنایه ای به وزارت میراث فرهنگی!

نماد غرور ملی

اعتراض به شیوه فرخ شهری ها!

فرخ شهری ها 
در اعتراض 
به عملکرد 

ضعیف اعضای 
شورای شهر 

این بنر رو 
جلوی شورای 

شهرشون 
نصب کردند

این آپشن 
پراید رو عمرا 
دیده باشین، 
در این آپشن 

شما به راحتی 
دستتون رو از 
شیشه عقب 

می تونید 
خارج کنید!

امتحان های 
آنالین باعث 
شده بچه ها 

برای امتحان 
کنار هم 

جمع بشن و 
با همفکری 
جواب ها رو 
بدن و نمره 

بیست بگیرن

ادای احترام و 
بوسیدن پرچم 

کشورمان 
توسط دریانورد 
نفتکش ایران 

در بندر ال 
پالیتوی ونزوئال 

باید به عنوان 
نماد غرور ملی 

ثبت شه

از آپشن های پراید!

 این هفته طبق روال  هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟

هفته تراژیک اب عطش »غیزانیه« 
و  فاجعه »رومینا« 

مالک عمارت 

گلستانه با 

نصب بنری 

خبر خروج این 

بنا رو  از ثبت 

ملی به نمایش 

گذاشته شاید 

به مسئوالن 

میراث 
فرهنگی 

تلنگری بخوره!

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#الــقــدس_درب_الــشــهــداء: امسال در حالی که 
راهپیمایی روز قدس به دلیل کرونا برگزار نشد کاربران 
در آستانه روز قدس با انتشار هشتگ های »القدس 
درب الشهدا«، عطش شهادت طلبی برای انتقام از رژیم 

منحوس و اشغالگر را پررنگ تر کردند.
#رومینا_اشرفی:  کشته شدن رومینای 14 ساله به 
دست پدرش به خاطر فرار با یک پسر 29 ساله نظرات 

مختلفی را در توئیتر به همراه داشت.
#لغو_امتحانات_نهایی_حضوری و #کمپین_
سالمت_دانش_آموزی: از آن جایی که اعالم شده 
امتحانات نهایی باید حضوری برگزار شود برخی با این 
کار مخالفند. آن ها معتقدند سالمت دانش آموزان پایه 
دوازدهم هم به اندازه سالمت دیگر دانش آموزان مهم 

است و نباید به دلیل کنکور سالمت آن ها  به خطر بیفتد.
#غیزانیه: خب مسئله آب آشامیدنی مردم غیزانیه اهواز 
هم به عنوان یکی از مطالبات کاربران در توئیتر داغ شد و 
امیدواریم که وعده رساندن آب طی سه هفته آینده به این 

منطقه محقق شود.
#ونزوئال: از ابتدای مشخص شدن مسیر نفتکش ایرانی 
به سمت ونزوئال این هشتگ شــروع شد و همزمان با 
رسیدن نفتکش به ونزوئال در توئیتر داغ شد البته کاربران 
شبکه های اجتماعی در ونزوئال نیز همزمان هشتگ 
»ایران متشکریم« را داغ کرده و از همبستگی ایران با 

ونزوئال قدردانی کردند.
#تحریم_ناجا_تحریم_امنیت: همزمان با اعالم 
تحریم فرماندهان ناجا توسط آمریکا، موج حمایت 
کــاربــران شبکه هــای اجتماعی از نــیــروی انتظامی 
جمهوری اسالمی و عملکرد این نهاد در وهله های 

مختلف صورت گرفت.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

1. یک شنبه عید فطر است
5/4۹ میلیون بازدید در ۲۸۹۶ کانال، تاریخ انتشار: 3/3

2. سازمان بهداشت جهانی: دستکش کارایی الزم را 
ندارد

5/۲۱ میلیون بازدید در ۱5۱4 کانال، تاریخ انتشار: 3/5

3. شناسایی 21۸۰ بیمار کووید19 در 3/5
4/57 میلیون بازدید در ۱۹54 کانال، تاریخ انتشار 3/5

4. صدیقه کیانفر ،بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
4/35 میلیون بازدید در ۱۸۰۲ کانال، تاریخ انتشار: 3/5

5. بازگشایی قهوه خانه ها و سفره خانه ها بدون قلیان
4/۲۹ میلیون بازدید در 7۶۱ کانال، تاریخ انتشار: 3/3

6. ابالغ عوارض خروج از کشور در سال99
4/۱۹ میلیون بازدید در ۱۰۹5 کانال، تاریخ انتشار: 3/۲

7. خروج قطار همدان-مشهد از ریل در حوالی پرند
4.۰۹ میلیون بازدید در  7۲4 کانال، تاریخ انتشار: 3/4

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

ونــزوئــال: پهلو گرفتن نفتکش هــای ایرانی در بندر 
ونزوئال  خوشحالی مردم این کشور را به همراه داشت.

ژاله صامتی: حضور بازیگر سریال زیر خاکی در برنامه 
دورهمی باعث شد بسیاری برای دانستن زندگی نامه 

این بازیگر به ویکی پدیا مراجعه کنند.
آزیترومایسین: بعد از این که سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اعالم کرد بهترین اثر درمانی در بیماران 
 کرونا را داروی آزیترومایسین داشته است مقاله درباره 

این دارو پربازدید شد.
فهرست مراجع تقلید شیعه: در این فهرست نام 
مراجع تقلید شیعه از سال 329 قمری )آغاز غیبت 
کبری( تاکنون نوشته شده است و به نظر می رسد عده 
ای برای دانستن نظرات مراجع درباره روز عید فطر آن را 

جست وجو و مطالعه کرده اند.
علیرضا واحــدی نیکبخت: برخی از صحبت های 
نیکبخت در برنامه دورهمی به اعتقاد برخی از کاربران 
دروغ بوده. نیکبخت در دورهمی گفته: »سال 2۰۰6 
از قصد خودم را به مصدومیت زدم تا به جام جهانی نروم 
چرا که سفرهای طوالنی مدت را دوست ندارم.« اما برخی 
از فعاالن فضای مجازی معتقدند او پیش از آن بارها به 

سفرهای طوالنی رفته است.
صدیقه کیانفر: این بازیگر ۸۸ ساله که در مجموعه 
های تلویزیونی متعددی ایفای نقش کرده بود در تاریخ 5 

خرداد 1399 به دلیل ایست قلبی درگذشت.
در بین پر بازدیدهای این هفته یک مقاله 

غیر اخــالقــی هم 
ــم می  ــش ــه چ بـ

خورد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

روز جهانی موفرفری: دوم خرداد روز جهانی موفرفری 
هاست. به نظر می رسد موفرفری ها برای پیدا کردن تاریخ 

دقیق روزشان آن را در گوگل جست وجو کرده اند.
کفاره روزه سال 99: برخی که توانایی گرفتن روزه را 
نداشته اند برای دانستن مبلغ کفاره به سراغ گوگل رفتند.
صحبت هــای فراستی در برنامه  مسعود فراستی: 
دورهمی درباره همین برنامه خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی بازتاب پیدا کرد. او گفته بود: 3 دقیقه دورهمی 

را دیده ام، فاجعه است.
کانون فرهنگی آموزش: نزدیک شدن به زمان کنکور 
دوباره کار و کاسبی برخی ها را سکه کرده و نام این موسسه 
هم به دلیل برگزاری آزمون های کنکور پرجست وجو شد.
ثبت نام خودرو: پیش فروش خودرو و این بار به شیوه 
دهه6۰. یعنی شما باید در حالی که هیچ خودرویی به نام 
تان نیست در سایت ثبت نام کنید بعد اگر در قرعه کشی 

نام تان درآمد خودرو را بین 1۰ تا 9۰ روز تحویل بگیرید.
سهام عدالت:  تعیین روش آزادسازی سهام عدالت تا 15 
خرداد دوباره نام این سهام  راکه به دست بسیاری نرسیده   

پر جست وجو کرد.
تبریک عید فطر: بسیاری از کاربران برای یافتن متن 
تبریک عید برای ارسال به دوستان و آشنایانشان این واژه 

را جست وجو کردند.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل7
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تا کمتر از 1۰ سال پیش نوشتن با دست و با قلم و کاغذ روال عادی بسیاری از امور 
بود: ما برای  نوشتن نامه، دفترچه خاطرات روزانه، پرکردن فرم های اداری و 
بانکی، نگارش شکوائیه های حقوقی، یادداشت کردن آدرس و شماره تلفن و حتی 
امضا کردن از قلم و کاغذ استفاده می کردیم. بچه ها در مدارس درس خوشنویسی 

داشتند و خالصه هرکسی معموال خودکاری به همراه داشت.
 با گسترش سریع گوشی های هوشمند و تبلت ها اما اوضاع به کل دگرگون شده 
است. حاال کمتر کسی در طول روز و هفته و ماه از قلم و کاغذ و نوشتن با دست 
بهره می گیرد. به مرور تایپ کردن روی کیبورد و در چند سال اخیر صفحات تاچ 
گوشی ها و تبلت ها و به تازگی نرم افزارهای تبدیل صدا به متن، نوشتن با قلم و 

کاغذ را به انزوا رانده است. 
شاید بگویید که این ثمره پیشرفت های تکنولوژیک است و باید از آن استقبال 
کرد اما نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد که حذف مهارت نوشتن با دست و 
استفاده نکردن از قلم و کاغذ پیامدهای ناگواری در رشد مغزی کودکان و پردازش 

اطالعات در بزرگ ساالن به جا می گذارد.

دست نویسی چه مزایایی دارد	 
تحقیقاتی که در یک دهه اخیر انجام شده حاکی از این است که دست نویسی 
مهارت های شناختی را تقویت می کند. افزایش یادگیری، کاهش حواس پرتی 
و جوان ماندن مغز از مهم ترین مزایای نوشتن با دست به جای استفاده از تایپ 

کردن با کیبورد است.
نتایج تحقیقات استانیسالس دهاین، عصب شناس کالج فرانسه نشان می دهد 
وقتی  می نویسیم، یک جریان منحصر به  فرد در مغز فعال  می شود که به بازشناسی 
آن چه  می نویسید می پردازد و آن را در ذهن تجزیه و تحلیل  می کند. این جریان 

ذهنی، به گونه ای ناشناخته، یادگیری را تسهیل  می کند.
این تحقیق نشان داد که واکنش مغز کودکان هنگام یادگیری نوشتن حروف با 
دست و یادگیری تایپ کردن روی صفحه  کلید فرق می کند. شکل کلی فعالیت 
مغزی بچه هایی که با دست حروف را می نوشتند شبیه آدم های باسواد بود که 
خواندن و نوشتن بلدند، اما در باره بچه هایی که نوشتن با صفحه  کلید را تمرین 
می کردند چنین نبود. به نظر می رسد وقتی بچه ها یاد می گیرند با دست بنویسند، 

مغز جوری دیگر به حروف واکنش نشان می دهد.
عالوه بر این، آن طور که پروفسور جیمز می گوید، شکل گرفتن قابلیت های ظریف 
ذهنی که برای نوشتن حروف با دست الزم است، ممکن است در بسیاری از 

زمینه های دیگر رشد مغزی و شناخت هم مفید باشد.

چند توصیه برای تمرین نوشتن	 
زندگی تکنولوژیک امروز را نمی توان متوقف کرد اما باید با آگاهی به اهمیت 

نوشتن با دست فرصت هایی برای نوشتن با قلم و کاغذ ایجاد کرد.
1. از خط خطی کردن کودکان استقبال کنید: بچه ها از 12-1۰ ماهگی به 
بعد با مداد یا مدادهای شمعی شروع به خط خطی کردن می کنند. از این فرصت 

استقبال کنید و روزانه اوقاتی را برای انجام این کار آن ها مهیا کنید.
2. نوشتن با قلم را با کودکان تمرین کنید: اوقاتی را در حضور کودکان با قلم و 
کاغذ به نوشتن مشغول شوید حتی اگر رونویس کردن داستانی کوتاه یا قطعه ای 

شعر باشد.
3. احیای کارت تبریک و نامه: در اعیاد و مناسبت ها کارت های تبریک با دستخط 

خودتان برای دوستانتان بفرستید  و لذت نامه نگاری را دوباره تجربه کنید.
4. نوشتن را به تفریح و بازی تبدیل کنید:در دورهمی های خانوادگی با چند 
صفحه کاغذ و چند مداد برای اطرافیانتان بازی و سرگرمی فراهم کنید. بازی 
هایی مثل اسم و فامیل یا مشاعرۀ مکتوب از بازی های قدیمی است که فراموش 
شده و می تواند اوقات مفرحی ایجاد کند.  منبع: سواد زندگی

صفحه آراییتبلت ها و گوشی ها: خطری برای نوشتن

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



5اجتماعی پنج شنبه 8 خرداد 1399
5 شوال  1441.شماره 20388

اخبارجامعه

141591 مبتال- 7564 قربانی
2080 مبتال و  56  قربانی جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته

استان های درگیربیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتالیانجمع کل قربانیانمبتالیان 24 ساعته             قربانیان 24 ساعته

تمام استان ها56208075641415911111762551

بازنشستگان تامین اجتماعی به کشوری ها می رسند؟
امید تازه مجامع کارگری به اقدام احتمالی دولت برای تجدید نظر در افزایش حقوق 99 بازنشستگان 

غفوریان- آن طور که این روزها از گالیه ها و 
اعتراض های نمایندگان و اعضای انجمن های 
کارگری و بازنشستگان بر می آید، آن ها هنوز 
امیدوارند دولت در تعیین میزان21درصدی 
ــش حــقــوق مستمری بــگــیــران تامین  ــزای اف
اجتماعی تجدیدنظر کند و نگذارد سبد الغر 

معیشت آن ها الغرتر شود.

کدام را باور کنیم؟       
ــورم  ــزی نـــرخ ت ــرک ــه بــانــک م در شــرایــطــی ک
هدف گــذاری شــده   را 22 درصد اعالم کرده 
ــورم کنونی را حــدود  ــت،  بــرخــی  مــیــزان ت اس
40درصــد می دانند، ضمن ایــن که افزایش 
لحظه ای اغلب کاالهای اساسی نیز فرصت 
تنفس را از طبقات حداقلی بگیر ربوده است. از 
این رو تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق99 این 
گروه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. 
حال که افزایش حقوق  بازنشستگان و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی در دو نوبت واریزی آن ها 
طی سال 99 هنوز اعمال نشده است، می توان 
امید داشت دولت با کشیدن دستی بر سر و روی 
مصوبه شورای عالی کار، پیشنهاد 21درصدی 
 افزایش حقوق بازنشستگان را سامان دهد.

این موضوع البته همان امید و انتظاری است که 
نمایندگان مجامع بازنشستگی این روزها در 
اظهاراتشان بیان می کنند. یکی از این موارد، 
گفته های علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران 
است که دیــروز با ایلنا درمیان گذاشته است: 
»با پیشنهادی که به مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی دادیم، آقای شریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی باید با پیشنهاد افزایش 
حداقل مستمری به دومیلیون و ۸00 هزار 
تومان به جلسه هیئت دولت برود. امیدواریم که 

امروز)دیروزچهارشنبه( تکلیف افزایش حداقل 
مستمری روشن شود و هیچ بازنشسته ای زیر 
این میزان را دریافت نکند؛ چراکه برابر تبصره 
12 قانون بودجه سال 99، حقوق بازنشستگان 
نباید کمتر از دو میلیون و ۸00 هزار تومان باشد. 
در کل، پیشنهاد افزایش مستمری به دومیلیون 
و۸00 هزار تومان روی میز هیئت دولت است و 

باید تکلیف مشخص شود.«

21درصد را نمی پذیریم       
به  همچنین  کــیــا  ــان  ــق ده
ایــن نــوع اعتراضش مطلب 
ــزوده اســت:  دیــگــری هــم افـ
ــش دو میلیون  ــزای »جـــز اف
و ۸00 هــزار تومانی برای 

حداقل مستمری، عدد دیگری را نمی پذیریم. 
21 درصد، عدد بسیار پرتی است که بر سر آن 
با هیچ کس معامله نمی کنیم. قاعدتا سازمان 

پیشنهاد  چنین  نباید  هم  اجتماعی  تامین 
غیرمنصفانه ای را برای دولت ارسال کند؛ حتی 
اگر سازمان چنین اراده ای داشته باشد، وزیر 
رفاه باید جلوی وارد  شدن آسیب های بیشتر 
و سخت تر را به رفاه بازنشستگان بگیرد و این 
را به دولت بقبوالند. هرگونه اعمال نفوذ برای 
افزایش صرفا 21 درصدی حداقل مستمری 
چه از جانب سازمان و چه از جانب دولــت را 

نمی پذیریم و به آن اعتراض می کنیم.«

فقط یک میلیون و800 هزار تومان !       
 هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی 
حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت 
می کنند که با پیشنهاد 21 درصــدی برای 
ســال 99 ایــن مبلغ به یک میلیون و ۸00 
ــد نیست  ــون ب ــن ــی رســـد. اک هــزارتــومــان م
ــن مبلغ را بــا هــم مـــرور کنیم:    جــزئــیــات ای
اجتماعی  تامین  بازنشسته  حقوق  حداقل 

یک میلیون و ۸00 هزار تومان تعیین شد که 
بن این افــراد از 4۸ هــزار تومان به ۶0 هزار 
تومان، حق اوالد از 12به 15هزارتومان، حق 
مسکن از 22هزار تومان به ۳0هزار تومان، 
حق همسر از 59 هزار تومان به ۶0 هزار تومان 
افزایش یافت  که در نهایت حقوق بازنشسته 
تامین اجتماعی دو میلیون و 9 هــزار تومان 
خواهد شد. این مبلغ حدود ۸00هزار تومان 
با حداقل دریافتی حقوق در گروه بازنشستگان 
کشوری و لشکری فاصله دارد. در واقع یکی از 
وجوه اعتراض مجامع بازنشستگی کارگری 
همین است که چرا دولت با اختصاص 10هزار 
میلیارد از بودجه عمومی که امسال برای این 
بازنشستگان اختصاص داد، چنین رویکردی 
را برای بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال 

نمی کند؟
بخشی دیگر از اظهارات آقای دهقان کیا همین 
است که حداقل حقوق مستمری بگیران تامین 
اجتماعی نیز همچون کشوری ها باید به دو 

میلیون و۸00هزار تومان برسد.

بازنشستگان امید داشته باشند؟       
حاال که پرونده پیشنهاد 21درصــدی حقوق 
بازنشستگان همچنان روی میز دولت درانتظار 
بحث و بررسی است، شاید بتوان امید داشت 
که از این تاخیر و تعلل خبرهای خوشی به 

بازنشستگان برسد.
اگرچه در این میان به تازگی وعده هایی هم 
برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان 
تامین اجتماعی وبه دنبال آن اجرای همسان 
ســازی حقوق توسط نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه داده شده اما با توجه به شرایط 
نامناسب بودجه ای دولت باید امیدوار بود که 

این قول ها در حد حرف نماند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

شاد، معلمان را وادار به مطالعه 
بیشتر کرد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بسیاری از معلمان اذعــان کرده اند از آن 
جا که والدین همزمان تدریس ما را در شبکه شاد 
می بینند و این امکان وجود دارد خیلی های دیگر 
نیز آن را ببینند، شاید وادار شدیم، بیشتر از قبل 
مطالعه و با آمادگی بیشتری کالس ها را برگزار 
کنیم. »رضوان حکیم زاده« درباره پیوستن افراد 
به اپلیکیشن شاد گفت: تاکنون 99 درصد مدیران 
مدارس، 91 درصد کالس های درس، ۸2 درصد 
معلمان و بیش از 5/12 میلیون دانش آموز به این 

شبکه پیوسته اند.  

دریافت وجه و تعیین شرط معدل 
برای ثبت نام مدارس ممنوع

این که دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع 
اســت، حاال شبیه قصه های تکراری است که 
دیگر جذاب نیست اما همیشه اتفاق می افتد. 
ــادت، معاون آمــوزش  اکنون و انگار به رســم ع
ابتدایی وزارت آمــوزش و پــرورش گفته است: 
با توجه به آیین نامه اجرایی مدارس، برگزاری 
آزمــون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل 
برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه 
به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های 
درسی در زمان ثبت نام مجاز نیست. به گزارش 
ایلنا، رضوان حکیم زاده  همچنین تاکید کرد که 
دانش آموزان بدو ورود به دبستان ملزم به انجام 
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 

هستند.

آبدارخانه های ادارات تعطیل شد

بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور 
همه کارکنان در ادارات از سوی سازمان اداری و 
استخدامی کشور ابالغ شد.به گزارش مهر، در 
ابالغ بخشنامه جمشید انصاری  رئیس سازمان 
اداری و استخدامی آمــده اســت: ساعت کاری 
روزانه کارکنان دستگاه های اجرایی در تهران 
و استان ها با رعایت تبصره ۳ مــاده ۸۷ قانون 
۷:۳0 تا  مدیریت خدمات کشوری از ساعت 
14:۳0 خواهد بود و هر گونه تغییر در ساعت 
فعالیت کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از ملی 
و استانی صرفًا با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا 

تعیین و ابالغ خواهد شد.
در بند چهارم نیز بر تعطیلی آبدارخانه ها در 
فعالیت  ــت:  اسـ ــده  آمـ و  شـــده  تاکید  ادارات 
آشپزخانه ها و آبدارخانه های خود را تعطیل و از 
پذیرایی در جلسات و اتاق ها به صورت فردی و 
گروهی خودداری و ممانعت نمایند و صرفًا امکان 
تهیه چای با لوازم شخصی توسط کارکنان را در 
طول روز فراهم کنند.صرف صبحانه و ناهار به 
صورت گروهی و فردی در سالن غذاخوری، دیگر 
محل های عمومی ادارات و اتاق کار کارکنان 
ممنوع و الزم اســت مسئولین ادارات از تهیه 
و توزیع غذا )جز بــرای کارکنان نوبت کــاری و 
کشیک که در چارچوب مقررات مربوط انجام 

خواهد شد( خودداری و جلوگیری کنند.

چند درصد از بیماران کرونا در 
بیمارستان ها جان می دهند؟

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: کرونا هنوز در دنیا واکسن 
ــای کنونی  یا داروی اختصاصی نـــدارد. داروهـ
نیز اثربخشی چندانی نداشته انــد. 12 درصد 
موارد بیمارستانی کرونا فوت می کنند، بهترین 
راه مقابله با این بیماری رعایت اصول پیشگیری 
است که متاسفانه کم رنگ شده است. به گزارش 
اعتمادآنالین، مسعود مردانی افزود: از بین بیماران 
مبتال به کرونا که به بیمارستان می آیند 12 درصد 
فوت می کنند، در واقع از بین 15 درصد افراد 
مبتال به کرونا که به بیمارستان می آیند، 5درصد 
به آی سی یو می آیند و حدود 50 درصد بیماران 
کووید 19 که به بخش مراقبت های ویژه می آیند، 

فوت می کنند.

وزارت بهداشت:

مصرف زیاد قند و نمک باعث 
تضعیف ایمنی بدن می شود

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: مردم 
به رستوران هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، مراجعه کنند. زهرا عبداللهی، دیروز در 
نشست خبری مجازی با رسانه  ها گفت: همزمان با 
بازگشایی رستوران ها نیاز است تا نکاتی را توصیه 
کنیم. در وهله نخست، مصرف زیاد چربی و قند و 
نمک، عاملی برای تضعیف سیستم ایمنی بدن است 
بنابراین امکان ابتالی فرد را باال می برد. الزم است 
افراد در این دوره مصرف خوراکی های مذکور را 
محدود کنند. وی افزود: استفاده از موادی که حاوی 
آنتی اکسیدان هستند، در وعده های روزانــه الزم 

است. مصرف سبزی و میوه قطعا توصیه می شود. 

در راستای اجرای طرح فاصله گذاری:

کرایه نفر چهارم بین 3 سرنشین 
تاکسی تقسیم می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به 
این که اجــرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در 
تاکسی های پایتخت استمرار می یابد، گفت: کرایه 
نفر چهارم با اجرای این طرح بین ۳ مسافر دیگر 
تقسیم می شود.علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی تهران درباره افزایش نرخ کرایه های 
تاکسی در پایتخت، به فارس گفت: برچسب گذاری 
کرایه های جدید روی تاکسی ها از روز سه شنبه آغاز 
شده است و معمواًل این اقدام به صورت تدریجی و 

طی دو تا سه هفته انجام می شود.

ادامه افزایش دما تا پایان هفته

افزایش دمای هوا که از روز سه شنبه در کشور 
ملموس بوده در بیشتر نقاط کشور تا پایان روز 
جمعه ادامــه خواهد یافت. این افزایش دما به 
ــرآورد شده است.  طور میانگین ۳ تا ۶ درجــه ب
خبر خراسان حاکی است، سازمان هواشناسی 
همچنین وزش باد شدید، ایجاد گردوخاک به 
همراه کاهش دید و کیفیت هوا در استان های 
ــوی، خراسان  خراسان شمالی، خراسان رض
جنوبی، سیستان و بلوچستان به ویــژه منطقه 
زابل، سمنان، شرق کرمان و شرق هرمزگان تا 

پایان روز جمعه را پیش بینی کرده است.

ساالنه 1700 تا2000 فرزندخوانده به خانواده ها 
سپرده می شوند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: به طــور متوسط ساالنه بین 1۷00 
تا دو هزار کودک تحت پوشش بهزیستی به 
انواع مختلف فرزندخواندگی به خانواده ها 
سپرده می شوند. »حبیب ا... مسعودی فرید« 
همچنین درباره آمار کلی این نوزادان با بیان 
این که طی چند سال گذشته تاکنون حدود 
10 هزار کودک در ۶۸0 مرکز شبه خانواده 
نگهداری می شوند، به ایلنا یــادآور شد: این 
عدد چند سالی است که ثابت مانده و دلیل 
آن هم این است که ما روی روش هایی مانند 
فرزندخواندگی و امین موقت بسیار تالش 
می کنیم تا از این طریق کودک در خانواده 
حضور داشته باشد. وی با بیان ایــن که در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر چیزی 
به اسم شیرخوارگاه وجود ندارد، خاطرنشان 

کرد: در بسیاری از کشورها خانواده هایی 
از قبل شناسایی و آموزش داده شده اند که 
فرزندخواندگی یا امین موقت کودک را می 
پذیرند و کودک وارد خانواده می شود، حتی 
در برخی کشورها نیز برای نگهداری کودکان 
به خانواده ها پول هم پرداخت می شود که 
البته ما هم از همین روش استفاده می کنیم و 
همچنین روی رفتارهای خانواده با کودک از 
طریق موسسات و خیریه هایی که دارای مجوز 
 از سازمان بهزیستی هستند، نظارت می کنیم.

 دانشمندان هلندی اعالم کردند:
مصونیت از کرونا فقط 6 ماه طول می کشد

مطالعه ای که گروهی از دانشمندان در دانشگاه 
آمستردام هلند انجام داده اند، نشان می دهد به 
طور معمول مصونیت انسان از کووید 19 تنها 
شش ماه طول می کشد و ویروس کرونا بعد از آن 
می تواند از مجاری مختلف وارد بدن انسان شود. 
بنابرگزارش یورونیوز، در این مطالعه 10 مرد 
باالی ۳5 سال مبتال به چهار نوع ویروس فصلی 
کرونا بررسی شدند تا میزان پادتن تولید شده 
در بدن آن ها مشخص شود. آزمایش روی این 
مردان در سنین 2۷ تا 40 سالگی و در فواصل 
سه یا شش ماه انجام شده است. محققان با این 
مطالعه دریافتند که مدت ایمنی بدن افراد در 
برابر ویــروس کرونا به شکل نگران کننده ای 
کاهش می یابد و مشاهده کردند که موارد ابتال 
تا 12 ماه بعد از ابتالی اولیه، شایع است و از ماه 
ششم به بعد سطح پادتن موجود در بدن بیمار 

به طرز چشمگیری کم می شود. آن ها با تأکید 
بر این که چهار نمونه ویروس کرونای انسانی 
آزمایش شده از نظر بیولوژیکی با هم متفاوتند و به 
غیر از ایجاد سرماخوردگی، هیچ چیز مشترکی 
ندارند، گفته اند: »با وجود این، به نظر می رسد 
در هر چهار نمونه، عمر ایمنی بدن نیز با از دست 
رفتن سریع پادتن ها کوتاه می شود.« درباره 
کووید 19، کاهش ایمنی بدن و احتمال ابتالی 
مجدد همان مشکلی است که تا کنون مانع از 

کشف واکسن این بیماری شده است.
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سعید آقاخانی در فیلم »مجوز 
ــارش  ــی ــاری از ک ــ خـــــروج« کـ
اسدی زاده بازی خواهد کرد و 
در این اثر با پژمان جمشیدی، 
نازنین بیاتی و ستاره پسیانی، 

همبازی می شود. او فیلم »خون شد« اثر مسعود 
کیمیایی را آماده اکران دارد.

بهاره کیان افشار به زودی با فیلم 
»بی وزنی« اثر مهدی فرد قادری، 
به سینمای آنالین می آید. این 
فیلم اواخــر بهمن سال گذشته 
ــه دلیل  ــران شــد و اکــنــون ب ــ اک
تعطیلی سینماها از ادامه اکران انصراف داده است.

پرویز پرستویی با فیلم »آن جا، 
ــت«در سینمای  ــاعـ ــان سـ ــم ه
آنالین دیده خواهد شد. این فیلم 
سال 97 ساخته شده و شهرام 
حقیقت دوست، ماهور الوند و 

امیرحسین فتحی دیگر بازیگران آن هستند.

هفته  دوشنبه  کیایی  محسن 
آینده با ادامه سریال »هم گناه« 
به کارگردانی مصطفی کیایی، 
ــه نــمــایــش خــانــگــی مــی آیــد.  ب
قسمت 13 این مجموعه با یک 

هفته تأخیر و در قالب فصل دوم عرضه می شود.

چهره ها و خبر ها

نیکی کریمی این روزها مشغول 
بــازی در ســریــال »آقــــازاده« به 
توفیقی  بهرنگ  کــارگــردانــی 
است و به زودی با این مجموعه به 
نمایش خانگی می آید. او آخرین 
بار با سریال »ممنوعه« در نمایش خانگی دیده شد.

بابک حمیدیان به زودی مرحله 
پیش تولید اولین فیلم خود به 
ــاز خواهد  نــام »پیرپسر« را آغ
کرد. اکتای براهنی نویسنده و 
کارگردان این فیلم است و بابک 

حمیدیان تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.

بهاره رهنما با انتشار پستی از 
تولید مستندی به نام »آفــرود 
ــر داده اســـت.  ــب مـــزه هـــا« خ
محوریت این مستند، آشپزی 
ــژه  15 قسمت وی اســت و در 

شبکه نمایش خانگی ساخته می شود.

تلویزیون

سینمای جهان

سینمای ایران

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

جدایی سیامک از مهران!

هفته ای 2 فیلم در اکران آنالین

ــرح سینمای  ــاه از ط بــا گذشت بیش از یــک م
آنالین که از ۲۴ فروردین  با اکران فیلم »خروج« 
فعالیت اش را آغــاز کــرد، آمارها از حــدود نیم 
میلیون بلیت فروش رفته در مجموع پنج فیلم به 

نمایش درآمده در فیلیمو و نماوا خبر می دهند.
به گزارش روابط عمومی فیلیمو و نماوا، طرح 
ــن 99 بــرای  ــروردی سینمای آنــالیــن از ۲۴ ف
حمایت از سینمای ایران در بحران متاثر از شیوع 
بیماری کرونا  با نمایش فیلم »خروج« آغاز به کار 
کرد که در ادامــه این مسیر چهار فیلم »طال«، 
»زیرنظر«، »مهمانخانه ماه نو« و »تیغ و ترمه« 
نیز به آن پیوستند. با گذشت بیش از یک ماه از 
شروع این طرح و در ادامه روند اطالع رسانی از 
تعداد بلیت های فروش رفته، حدود نیم میلیون 
بلیت در مجموع دو پلتفرم فیلیمو و نماوا تاکنون 
خریده شده است. این آمار خبر از گردش مالی 
حدود 7/5 میلیارد تومانی برای سینمای ایران 

می دهد.
در طرح اکران آنالین که بلیت آن 15 هزارتومان 
قیمت گذاری شده و هر بلیت تا هشت ساعت پس 
از خرید اعتبار تماشا دارد، متناسب با متغیرهای 
بازدید در شبکه نمایش خانگی، برای هر بلیت 
حداقل ۲.5 تماشاگر در نظر گرفته می شود. 
به همین ترتیب می توان بیش از یک میلیون و 
۲5۰ هزار تماشاگر را در مدت یک ماه از شروع 
طرح اکران آنالین برای این پنج فیلم برآورد کرد. 
همچنین به دلیل تعلق گرفتن بدون واسطه 7۰ 
درصد از درآمد فروش به صاحب اثر، در مجموع 
بیش از 5۰ فیلم متقاضی اکران آنالین هستند و 
تصمیم بر این است که این طرح با اکران هفتگی 

حداقل دو فیلم ادامه یابد.

ساخت یک سریال با محوریت 
امام حسین)ع(

سریال »نجال« با محوریت امام حسین)ع( ساخته 
می شود.

به گــزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، »نجال« 
اولین تجربه سریال سازی خیرا... تقیانی پور با 
داستانی حول امام حسین)ع( و عاشقانه ای در 
سال 5۸ به زودی کلید می خورد. این سریال در 
سال 5۸ روایت می شود که البته ربط خاصی 
به انقالب اسالمی و دفاع مقدس نــدارد، بلکه 
عاشقانه ای است که حول امام حسین)ع( روایت 

می شود.
1۶ قسمت  15 یا  ــدود  »نجال« احتماال در ح
ساخته می شود و در خرداد ماه تصویربرداری 
آن در تهران و آبادان شروع خواهد شد. گفتنی 
است تهیه کنندگی این مجموعه برعهده سعید 

سعدی خواهد بود.

 انفجار هواپیمای واقعی 
در فیلم جدید نوالن

کریستوفر نــوالن در شرف اکــران آخرین فیلم 
خود به نام »انگاشته« قرار دارد که چند روز پیش 
جدیدترین تریلر آن و انفجار یک هواپیمای واقعی 

نیز منتشر شده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریستوفر 
نوالن برای یکی از صحنه های اکشن و انفجاری 
فیلم سینمایی »انگاشته« یک هواپیمای واقعی 
را منفجر کــرده اســت. این تصادف و انفجار در 
پایان آخرین تریلر این درام جاسوسی با موضوع 
وارونگی زمان دیده شد. جان دیوید واشینگتن، 
بازیگر شخصیت بدون نام و اصلی فیلم، گفته 
است که کل تیم سازنده فیلم زمانی که نوالن این 
سکانس را ضبط کرده بود، هیجان زده بودند. او 
گفت: »یک هواپیمای واقعی بود که با برخورد به 
یک ساختمان واقعی منفجر شد. ما و تمام عوامل 
این فیلم شاهد آن بودیم. واقعا باورنکردنی بود. هر 
چیزی که شما در تریلر دیدید، واقعا اتفاق افتاده 

است، حداقل تا شبی که من در آن جا بودم.«
توتال فیلم نیز در جزئیات جدیدی که از این فیلم 
منتشر کــرده می گوید بــرای این سکانس یک 

هواپیمای بوئینگ 7۴7 خریده شده بود.
نوالن به توتال فیلم می گوید: »من در نظر داشتم 
جلوه های  با  ترکیب  و  مینیاتور ها  تکنیک  از 
ویــژه استفاده کنم. با ایــن حــال زمانی که در 
بودیم،  کالیفرنیا  در  لوکیشن  جست وجوی 
مجموعه وسیعی از هواپیما های قدیمی را کشف 
و حساب کردیم و متوجه شدیم که خرید یک 
هواپیمای واقعی و اجرای این سکانس جلوی 
دوربین به صرفه تر از مینیاتور ها و جلوه های 

رایانه ای خواهد بود.«
اکران فیلم سینمایی »انگاشته« برای تاریخ 17 

ژوئیه ۲۰۲۰ )۲7 تیر( برنامه ریزی شده است.

  مائده کاشیان    - سال هاست که نام سیامک 
انصاری در کنار نام مهران مدیری دیده شده 
و همکاری های متعدد آن ها سیامک انصاری 
را به بازیگر ثابت آثــار مهران مدیری تبدیل 
کرده بود، تا این که سال 97 این همکاری در 
سریال نمایش خانگی »هیوال« تکرار نشد و 
علت غیبت سیامک انصاری در این مجموعه 
به یک عالمت سؤال تبدیل شد. معلوم نیست 
سریال »هیوال« استثنا بوده یا سیامک انصاری 
در کارهای بعدی مهران مدیری هم حضور 
نخواهد داشت، اما این بازیگر پس از جدایی از 
مدیری تغییر مسیر داده و دست به تجربه های 

تازه ای زده است.

1۵ سال همکاری با مهران مدیری	 
سیامک انصاری تا پیش از »هیوال« در تمام 
سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی مهران 
مدیری ایفای نقش کرده بود. اولین همکاری 
ایــن بازیگر با مهران مدیری ســال ۸1، در 
سریال »پاورچین« اتفاق افتاد و پس از آن با 
سریال های دیگری مانند »نقطه چین«، »جایزه 
بزرگ«، »شب های برره«، »باغ مظفر«، »مرد 
دوهزارچهره« و چند سریال دیگر ادامه یافت. 
سیامک انصاری آخرین بار سال 9۶، به عنوان 
بازیگر در نمایش های برنامه »دورهمی« در 

شبکه نسیم دیده شد و پس از آن سری جدید 
برنامه در غیبت او و با تغییر بازیگران تولید 
شد. بنابراین سابقه حضور سیامک انصاری 
در سریال های مهران مدیری، به 15 سال 
می رسد. انصاری تقریبا در همه این آثار نقش 
ــازی مــی کــرد. او معمواًل نقش  یکسانی را ب
شخصیت عاقل و ســاده ای را داشت که بین 
آدم هــای کم هوش و ساده لوح گیر می افتد. 
تالش های او برای قانع کردن آن ها در مسائل 
مختلف و دردسرهایی که این افراد با بالهت 
خود برای او ایجاد می کردند، موقعیت های 

کمدی قصه را می ساخت.

جدایی با »هیوال«	 
سال 97 وقتی خبر همکاری دوباره مهران مدیری 
با پیمان قاسم خانی و ساخت سریال نمایش 
خانگی »هیوال« منتشر شد، همه تصور می کردند 
که قطعا سیامک انصاری نقش اصلی این مجموعه 
را بازی می کند و منتظر اعالم اسامی بازیگران 
دیگر بودند، با توجه به همکاری چندین و چندساله 
این دو با یکدیگر، این پیش بینی اصال عجیب نبود، 
اما با اعالم نام بازیگران این سریال، غیبت سیامک 
انصاری همه را غافلگیر کرد. او پس از این جدایی 
در سینما حضور پررنگی داشت و در فیلم هایی 
مانند »زهرمار«، »المینور«، »خون شد« و »روشن« 

با فیلم سازانی مثل جــواد رضــویــان، داریــوش 
مهرجویی، مسعود کیمیایی و روح ا... حجازی، 
همکاری کرد که به جز »زهرمار« بقیه آثار هنوز 
اکران نشده اند. البته سیامک انصاری پیش از 
این هم با آثار کارگردانان مختلفی در سینما دیده 
شده بود اما در این فیلم ها معموال نقش اصلی را 

بازی نمی کرد و چندان وجهه سینمایی نداشت.

ورود به عرصه کارگردانی	 
قدم مهمی که سیامک انصاری پس از جدایی از 
مهران مدیری و قطع همکاری با او برداشته، ورود 
به عرصه کارگردانی و ساخت سریال تلویزیونی 
است. انصاری به همراه جواد رضویان ساخت 
سریال کمدی »صفر بیست و یک« را آغاز کرده است 
و عالوه بر کارگردان، به عنوان بازیگر نیز در این 
پروژه حضور دارد. با توجه به سابقه ای که این بازیگر 
در تلویزیون دارد، تجربه جدید او اتفاق مهمی در 
کارنامه اش خواهد بود. همچنین او در تلویزیون 
بازیگر اصلی سریال های مهران مدیری بوده و 
بازی در سریالی به کارگردانی خودش و جواد 
رضویان، برای مخاطبان هم اتفاق تازه ای خواهد 
بــود. ساخت این سریال و بــازی در آن، به دیده 
شدن سیامک انصاری پس از سال ها در جایگاهی 
مستقل از بازیگر اصلی آثار مهران مدیری، تاثیر 
مهمی در زندگی حــرفــه ای او خواهد داشــت.

تداوم خوش بینی امین حیایی و رویگردانی ناگهانی آریا از ورزش
آنالیز آرای داوران مسابقه »عصر جدید« در فصل دوم و تغییرات آن نسبت به فصل نخست

یکی از جذابیت های مسابقه »عصر جدید«، آنالیز 
و تحلیل آرای داوران است. در این تحلیل و بررسی 
از تعداد آرای سفید و قرمز گرفته تا میزان آرای 
مثبت به رشته های مختلف، نکات جالبی دیده 
می شود که بعضی از آن ها مطابق تصوری  است 
که مخاطب دارد، بعضی از آن ها هم کامال متضاد 

با تصور غالب است. 

امین حیایی	 
امین حیایی داور خوش بین و مثبت نگر مسابقه، 
ایــن بــار هم در فصل مقدماتی »عصر جدید« 
بیشترین آرای سفید را دارد و در مقایسه با سری 
گذشته تغییر رویه نداده. حیایی برخالف سری 
قبل که بیشترین رای را به رشته های ورزشی 
داده بود، در سری جدید بیشترین آرای سفید 
را به رشته های هنری اختصاص داده است.
وی در مقایسه با دیگر داوران بیشترین رای را 
به رشته های خوانندگی و موسیقی داده است. 
حیایی  زنگ طالیی اش را به صدا درآورده و رای 

ممتنع نداشته است.

سیدبشیر حسینی	 
سیدبشیر حسینی در مرحله مقدماتی سری 
اول »عصر جدید« بیشترین رأی را به رشته های 
سرگرمی داده بــود، امــا ایــن بــار توجه ویــژه ای 
به استعدادهای ورزشــی داشته است. البته او 
در مقایسه با سه داور دیگر بیشترین رأی را به 
سرگرمی داده، اما در مقایسه با عملکرد خودش 
در سری اول، تغییر رویه داشته است. رأی این 
داور هم مانند امین حیایی تا به حال مسدود نشده 
و رأی ممتنع نداشته است. سیدبشیر حسینی هم 
زنگ طالیی را زده و تا به حال رأی خود را تغییر 

نداده است.

آریا عظیمی نژاد	 
آریا عظیمی نژاد مانند سری اول »عصر جدید«، 
کمترین آرای سفید را داشته. آرای او تقریبا 
بین رشته های مختلف تقسیم شده اما در سری 
دوم برخالف سری قبلی که بیشترین میزان 
آرای سفیدش یعنی 7۸ درصد آن به رشته های 
ورزشی اختصاص داشت، کمترین رای سفید 
را به رشته های ورزشی داده! نکته جالب دیگر 
درباره آرای عظیمی نژاد این است که او کمترین 
رأی مثبت را به استعدادهای حوزه خوانندگی و 
موسیقی داده. او تا به حال یک بار رأی قرمز خود 

را به سفید تغییر داده است.

رویا نونهالی	 
رویا نونهالی در مرحله مقدماتی سری اول، 
مانند سه داور دیگر بیشترین آرای خــود را 
به رشته های ورزشــی داده بــود، اما در سری 
دوم مانند امین حیایی بیشترین رای سفید 
و  ــوزه موسیقی  به شرکت کنندگان در ح را 
خوانندگی داده است. نونهالی در مقایسه با 
دیگر داوران، بیشترین استفاده را از رای ممتنع 
کرده و تا به حال، شش بار رأی او مسدود شده 
است. رویا نونهالی هنوز از تنها فرصت زنگ 
طالیی خود استفاده نکرده و تا به حال رای 

قرمز خود را نیز تغییر نداده است.

زنگ ممتنعقرمزسفیدداور
طالیی

علمی و 
خوانندگیسرگرمیهنریورزشیآموزشی

 و موسیقی
49202031313512 آریا عظیمی نژاد

6190141619516امین حیایی

59110141715714بشیر حسینی

5876041515616رویا نونهالی
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تست هوش هوش منطقی

چالش ذهن بازی با کلمات

مکعب باز شده ای داریم . می خواهیم آن را دوباره تا 
بزنیم.  به نظر شما به کدام گزینه تبدیل می شود؟
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عالمت مفعولی 6- از گروه های موسیقی پاپ-آلبومی 
از محسن چاوشی- نت میانی 7-مادر ورزش ها-سایبان 
درشکه و اتومبیل-حرف فقدان 8-صدمتر مربع-نوعی 
پارچه کشباف 9- یکی از سی لحن باربد-وقت 10-باب 
روز-یــخ فرنگی-آینه مقعر 11-ضرب-پهلوان-رخام 

12-نویسنده انگلیسی داستان های جنایی

عمودی:
1- استخوان پزشکی-از اناجیل اربعه 2- چه کسی-

شعله آتش-نیزه  3-آویزه لباس افسران-خاشاک-آش 
4- بهشت شــداد-خــوردنــی نــاگــوار-مــوشــک ورزشــی 
5-طویل ترین استخوان بدن-محدث 6-خورشید-از 
دوران زمین شناسی 7-جرثقیل کوچک-از اقوام ایرانی 
8-درخت مسواک-حرکت غیرارادی عصبی 9-چون-

ــداز- ــ ــت ان ــ درخ
دیروز 10-امر به 
آوردن-منحرف-

میزبان  کشور  از 
اخــــــراج کـــردن 
11-ســــــــــــالح 
ــی- ــ ورزش داور 
تــجــمــالتــی-نــت 
سوم 12- موال-

مخترع کبریت

افقی: 1-پایتخت زامبیا 2-از ماه های سریانی- قیمت بازاری-ساز و برگ اسب 
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8-دیو طمع – جمع قوه- آرایش درختان 9- کویر–گرو 
زبــان-حــرارت  11- لکنت  بانوان  10-شوفاژ-تعجب 

بدن–سوداگری 12- تب لرزه- درخت هندی

عمودی :
1- مارپیچ بزرگ–افراط- موضوع انشا 2-پیشامد- فیلمی 
از رضا عطاران 3-زائوترسان– چارچوب عکس- خردمند 
4- گذرنده- بها 5-زهره-عنوان 6-گنداب–از رنگ های 
اصلی 7-پدر ترکی– مشایعت نظامی 8- واحد بوکس-
جهان مینوی 9- رونــوشــت–  مــادر حضرت مهدی)عج( 
10-ســفــارش-پــرســتــار بــچــه–اشــاره به دور 11- نوای 
خواب- حدنصاب هرچیز 12-سطح- ستون پنجم-تخته 

شکسته بندی
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تست هوش: گزینه  5

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: شتر، ترش، شرک، ترک، کار، تاک، کاش و ...

چهار حرفی: ترشک، راکت، شرکت و ...
پنج حرفی: شراکت

هوش منطقی:
 125. عدد وسط هر مربع از 
مجموع مقلوب اعداد گوشه به 
دســت می آیــد. به ایــن صورت 
که جای یکان و دهگان اعداد 
گوشه را عــوض و باهم جمع 
می کنیم تا عدد وسط مربع به 

دست بیاید.

چالش ذهن :

  1. ســونــاتــا 2. دنــاپــالس 3. 
کوییک 4. ام وی ام 5. آزرا 6. 

برلیانس
ــروف را  ــرای شما تــعــدادی از ح در تصویر زیــر ب
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

در هر یک از شماره های تصویر زیر نام یک خودرو 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 

رفته در آن نام خودرو  را پیدا کنید. 

بازی ریاضی

سینمابیون

چی شده؟

جنگ وسواسی با کرونا!

سالم. امیدوارم این ویروس کرونا باعث وسواسی 
شدن شما یا اطرافیان تون نشده باشه که اگه شده 
باشه احتماال مثل تصویری که می بینید قبل از ورود 
به خونه باید کامل شست و شو بشید تا بعد اجازه ورود 
داشته باشید. به هر حال امیدوارم که هر چه زودتر 
همه مون از شر این ویروس خالص شیم و به زندگی 
عادی برگردیم. حاال شما هم با کمی خالقیت برای 
این عکس، 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 دارند، روز 
چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. 

همیشه خوش باشید.

نمونه :

* وقتی زنت وسواس گرفته از کرونا
* وقتی خودت رو می شوری که کرونا از بین بره 

ولی خبر میاد که آفتاب هم کرونا رو می کشه!
* همین جوری به جنگ با کرونا رفتین که با کمبود 

آب مواجه شدیم. 

اعــداد قرار گرفته در شکل باال، با هم دارای 
رابطه ای هستند. عدد گم شده را بیابید. 

بخش پنجم: 	 
اسم بازیگر شخصیت های راستی رایان، 
لینوس کــلــدوی و ویلی بنکس در فیلم 
ــن« به کارگردانی استیون  »13 یــار اوش
سودربرگ. )هر اسم 5 امتیاز و در مجموع 

15 امتیاز(
راهنمایی: در این فیلم جرج کلونی در 
نقش دنی اوشن بازی کرد و بازیگر نقش 
ویلی بنکس هم در فیلم »پدرخوانده« بازی 

کرده است.    

بخش ششم: 	 
سریالی 17 قسمتی که در سال 1394 در 
شبکه نمایش خانگی پخش شد؛ درباره یک 
بیمار که توسط پزشکش مورد آزمایش های 
عجیب قرار می گیرد. با بازی علیرام نورایی 
و فرخ نعمتی. اسم گروهی که موسیقی 
تیتراژ سریال را ساختند و نام بازیگر نقش 
نازلی را بگویید. )نام گروه 5 امتیاز و نام 

بازیگر 10 امتیاز( 
راهنمایی: بازیگر نقش نازلی با سریال 
»رســتــگــاران« ســیــروس مقدم بــه شهرت 

رسید. 

 اطالعات سینمایی و تلویزیونی تان را 
به چالش بکشید

سینمابیون:
بخش اول: بلید رانر، جان ویک 3 و مستر روبات

بخش دوم: فیلم »مرگ ماهی« از روح ا... حجازی 
بخش سوم: فیلم »فانوس دریایی« با بازی ویلیام دافو و رابرت پتینسون 

بخش چهارم: برد پیت، مت دیمون و آل پاچینو 
بخش پنجم: فیلم »قندون جهیزیه« از علی مالقلی پور 

بخش ششم: سریال »آسپرین« که تیتراژش توسط گروه کاکوبند اجرا شد. 
بازیگر نقش نازلی هم روناک یونسی. 

اگر بین 70 تا 80 امتیاز کسب کردید فیلم بین حرفه ای هستید.
  اگر بین 60 تا 70 امتیاز کسب کردید شما فیلم بین با سلیقه ای خاص هستید.  

اگر بین 50 تا 60 امتیاز کسب کردید شما محض تفریح فیلم تماشا می کنید.
  اگر بین 40 تا 50 امتیاز کسب کردید امیدواریم علت این که فیلم بین نیستید 

این باشد که کتاب خوان هستید.     
اگر هم بین 30 تا 40 امتیاز گرفتید البد تماشای فوتبال را ترجیح می دهید.

بخش اول: 	 
تصاویر زیر پوستر کدام فیلم هاست؟ )هر پوستر 5 امتیاز، در مجموع 15 امتیاز ( 

راهنمایی: پوستر وسط مربوط به آخرین قسمت از یک سری اکشن پر مخاطب و پوستر سمت چپ 
مربوط به سریالی جذاب است که از سال 2015 چهار فصل آن پخش شده است.   

بخش چهارم:	 
 تصویر مربوط به کدام فیلم است؟ )10 امتیاز( 

راهنمایی: علی مصفا و بابک حمیدیان هم در این فیلم حضور داشتند.

بخش سوم:	 
 بــراســاس خالصه داســتــان و 
پوستر نام فیلم و دو بازیگر اصلی 
آن را حدس بزنید. )هر بخش 5 

امتیاز، در مجموع 15 امتیاز(
ــان: فیلم  ــتـ ــه داسـ ــالص خ
داستان دو نگهبان است که در 
جزیره ای دورافتاده مشغول 

کار هستند و فشار روانی ناشی از تنهایی باعث جنون آنان می شود. 
راهنمایی: یکی از بازیگران با سری فیلم های »گرگ و میش« به شهرت رسید.

بخش  دوم:	 
 فیلمی کمدی با بازی صابر ابر و نگار جواهریان، درباره زوج جوانی که موعد اجاره منزل شان سرآمده 

و با اجاره دادن منزل به یک گروه فیلم سازی در صدد کسب درآمد هستند. اسم فیلم و کارگردانش؟ 
)هر کدام 5 امتیاز و در مجموع 10 امتیاز(    

از این هفته با سرگرمی های سینمایی و تلویزیونی در خدمت شما هستیم. امتیاز هر بخش مشخص شده، پاسخ سرگرمی ها را تا انتها بدهید، در نهایت براساس 
امتیازهایی که کسب کردید ببینید تا چه حد اهل سینما و تلویزیون هستید. )مجموع امتیازها: ۸0(



سابقه خبر

سجادپور- در میان کالف پیچیده ای که ده ها 
سرنخ بریده داشت، دست و پا می زد. هر بار قصه ای 
سر هم می کرد تا فرجام جنایت را به دزدان نقابدار 
اجــاره ای برساند اما هر سرنخی را از این کالف 
سردرگم بیرون می کشید، خیلی زود و تنها با یک 
سوال قاضی به انتها می رسید و داستان ساختگی 
باز هم عقیم می شد ولی این بار ساعت ها در خلوت 
بازداشتگاه اندیشیده بود تا داستانی باورپذیر 
بیان کند. »ناصر« متهم 27 ساله پرونده »جنایت 
در خانه ویالیی« که فقط 48 ساعت بعد از ارتکاب 
قتل هولناک زوج میان سال در بولوار امامت 62 
مشهد به چنگ قانون افتاد، وقتی فهمید حنای قصه 
هایش رنگی ندارد، پای نقابداران معتاد را به میان 
کشید که با انگیزه سرقت لوازم و طالها، زوج میان 
سال را به قتل رسانده اند! او به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد گفت: تا به حال آن چه گفتم دروغ بود، من به 
تنهایی آن ها را نکشتم! دو روز قبل از کشف اجساد 
به قلندرآباد فریمان رفتم و دو جوان کریستالی را با 
خودم همراه کردم. به آن ها گفتم: »به مرد 61 ساله 
صاحبخانه، سوءظن دارم چرا که همواره به گونه 
ای مرموز به همسرم نگاه می کند!« سپس از آن ها 
خواستم برای قتل با من به مشهد بیایند و در عوض 
این همراهی، هر چه لــوازم می خواهند از خانه 
ویالیی سرقت کنند. بعد هم سوار بر خودروی تیبای 
خاکستری به مشهد آمدیم. من بیرون منزل ایستادم 
و آن ها به داخل رفتند، با شروع سر و صداها من هم 
داخل پذیرایی رفتم و مرد 61 ساله را با چاقو کشتم! 
ولی از چگونگی قتل همسر او اطالعی ندارم چرا که 
همدستانم او را در اتاق خواب به قتل رسانده اند و...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، به دنبال 
اعترافات ناصر، گروه ویژه کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورات 
محرمانه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی عازم 
قلندرآباد شدند و دو سارق نقابدار را در پاتوق های 
سیاه به دام انداختند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، 
مقادیر زیادی لوازم سرقتی را کشف کردند. بنابراین 
گــزارش، با انتقال متهمان به مشهد، پشت پرده 
هولناک »جنایت در خانه ویالیی« در حالی فاش 
شد که آن ها از لحظه ترسناک رویارویی با طعمه ها 

سخن گفتند!

این بار داستان های ساختگی فایده ای نداشت و 
متهمان باید در حضور قاضی باتجربه ویژه پرونده 
های جنایی، جزئیات این جنایت را مو به مو بازگو 
می کردند و به طور عملی نیز به بازسازی صحنه قتل 
زوج میان سال می پرداختند. نورافکن ها و دوربین 
عوامل بررسی صحنه جرم روشن شد. همه راه های 
گریز به بن بست خورده بود و ناصر )متهم اصلی( 
به هر دری می زد تا صحنه جنایت را به آشفتگی 
بکشاند اما همه تیرهایش به سنگ می خورد! قاضی 
میرزایی که گویی قصه های متهم را از قبل حفظ 
کرده بود، هر بار سند و مدرک انکارناپذیری را از 
کیف جادویی اش بیرون می کشید و مقابل چشمان 
حیرت زده متهم قرار می داد و باز داستان عقیم 
می ماند. دیگر همه حاضران از شنیدن قصه های 
ناتمام خسته شده بودند که ناگهان متهم 27 ساله 
با چشمانی اشک بار لب به اعتراف گشود و تصمیم 
گرفت حقیقت ماجرا را بیان کند. قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقالب که همچنان با طمأنینه 
و آرامش به همه داستان ها گوش داده بود، با تفهیم 
موادی از قانون مجازات اسالمی از او خواست مقابل 
دوربین قوه قضاییه قرار گیرد و واقعیت این ماجرای 

تلخ را بازسازی کند.
به گـــزارش اختصاصی خــراســان، قبل از آغاز 

اعترافات متهم، ابتدا سروان جمالی )افسر پرونده( 
به بیان خالصه ای از محتویات این پرونده جنایی 
پرداخت و چگونگی دستگیری متهمان و اعترافات 
آنان در مراحل بازجویی را شرح داد. سپس ناصر با 
معرفی کامل خود گفت: از مدتی قبل نقشه قتل 
زوج صاحبخانه را کشیده بودم. در طول چند ماهی 
که در منزل آن ها مستاجر بودم احتمال می دادم 
که این زوج کس و کاری ندارند چرا که »م-خ« )زن 
50 ساله( همسر دوم صاحبخانه بود و با کسی 
ارتباط نداشتند ولی احساس می کردم مرد 61 
ساله نگاه های مرموزی به همسرم دارد! به همین 
دلیل از قبل مقداری داروی بیهوشی، تیغ موکت 
بری و تعداد زیادی برگه ده ها میلیونی سفته خریدم 
و نقشه قتل را کشیدم. پنج شنبه )99.2.4( دو روز 
قبل از کشف اجساد با همسرم به قلندرآباد رفتیم و 
من نقشه سرقت را برای دو تن از معتادان توضیح 
دادم چرا که آن ها از خالفکاران سرشناس محله 
بودند. البته من ماجرا را برای سعید بازگو کردم و 
او هم هادی را با خودش همراه کرد. طبق نقشه 
ــودروی تیبای خاکستری عمویم را به  قبلی، خ
امانت گرفتم و به اتفاق همدستانم به مشهد آمدیم. 
دقایقی داخل خودرو در حاشیه خیابان امامت 
62 نشستیم چرا که »حسن-ب« )مقتول( برای 

خرید بیرون رفته بود. وقتی او به منزل بازگشت، 
من هم با کلید در حیاط را گشودم. سعید و هادی 
در حالی که با ماسک بهداشتی و کاله کشی سر و 
صورت خود را پوشانده بودند به داخل منزل رفتند 
و دست ها و پاها و چشمان زوج مذکور را بستند 
چون آن ها مرا می شناختند. وقتی من به داخل 
پذیرایی رفتم ابتدا با سرنگ مواد بیهوشی به آن 
ها تزریق کردم ولی مرد 61 ساله بیهوش نمی 
شد به همین دلیل با دکوری و میز عسلی به سرش 
کوبیدم که به حالت اغما رفت. همدستانم مشغول 
جمع کردن لوازم و طالها بودند و یکی از آن ها نیز 
با انبردست طالهای دست زن را قیچی کرد و همه 
اموال سرقتی از قبیل تلویزیون، ظروف چینی، 
رسیور ماهواره، جاروبرقی و... را به داخل حیاط 
بردند. در این هنگام من مقداری لوازم آرایشی زن 
را از دست همدستانم گرفتم و به درون حمام پرت 
کردم و گفتم: این ها ارزشی ندارد! متهم اصلی این 
پرونده جنایی در ادامه بازسازی صحنه قتل افزود: 
در حالی که آن ها مشغول جمع آوری لوازم منزل 
بودند، من دست ها و پاهای زوج میان سال را با 
کشیدن تیغ های زیادی بریدم تا بر اثر خون ریزی 
جان بدهند! و سپس اثر انگشت مرد را روی برگه 
های سفته زدم! بعد هم به قلندرآباد بازگشتیم و 
من به اتفاق همسرم به مشهد آمدم تا این که روز 
بعد به بهانه برداشت پول از عابربانک دوبــاره به 
محل جنایت رفتم و برای صحنه سازی ظرف یک 

لیتری بنزین را در نقاط مختلف خانه ریختم وآن 
جا را به آتش کشیدم ولی دو روز بعد دستگیر شدم! 
گزارش خراسان حاکی است، در ادامه سعید و 
هادی )دزدان اجاره ای( نیز مقابل دوربین قرار 
گرفتند و در اظهاراتی هماهنگ گفتند: لحظه ای 
که با نقاب وارد خانه ویالیی شدیم، آن زوج کنار 
یکدیگر نشسته بودند و فیلم تماشا می کردند. آن 
ها با دیدن چهره پوشیده ما و رفتارهای پرخاشگرانه 
مان به شدت ترسیدند. وحشت زده التماس می 
کردند که کاری به آن ها نداشته باشیم و می گفتند: 
هر چه می خواهید با خودتان ببرید ولی به ما رحم 
کنید! با این حال ما قصد قتل نداشتیم و از ابتدا هم 
قرارمان این نبود! ما فقط برای سرقت آمده بودیم 
و تا هنگامی که دستگیر شدیم نیز از ماجرای قتل و 
حادثه آتش سوزی اطالعی نداشتیم! وقتی لوازم 
را در حیاط جمع کرده بودیم تا درون خودرو ببریم، 
ناصر به بهانه بستن شیر آب باال رفت که حدود 
15 دقیقه طول کشید. سپس به قلندرآباد رفتیم 
و مقداری از طالها را در نانوایی مخفی کردیم و 
تلویزیون را هم به یکی از اهالی محل فروختیم ولی 

هنوز پول آن را نگرفته بودیم که دستگیر شدیم.

متهمان در بازسازی صحنه قتل زوج میان سال فاش کردند

ــی اســـت، ششم  ــاک ــزارش خـــراســـان ح ــ گ
اردیبهشت امسال، نیروهای آتش نشانی در 
پی تماس اهالی خیابان امامت 62 عازم یک 
خانه ویالیی شدند و شعله های آتش را که از 
چند نقطه زبانه می کشید خاموش کردند اما 
با نمایان شدن اجساد یک زوج میان سال با 
دست ها و پاهای بسته، ماجرای آتش سوزی 
جنایی شد و تحقیقات میدانی قاضی کاظم 
میرزایی با بررسی ریزبینانه همه جوانب، به 
سوی مستاجر طبقه اول محل جنایت کشید 
و بدین ترتیب دستور دستگیری وی در حالی 

صادر شد که گروه زبده ای از کارآگاهان به 
سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
دایــره قتل عمد( به رصــدهــای اطالعاتی 
پرداختند و طی 48 ساعت این متهم 27 

ساله را به دام انداختند. 
همدستان  دیگر  متهم،  اعترافات  پی  در 
وی نیز در قلندرآباد فریمان به چنگ قانون 
افتادند و این گونه پرونده جنایی دیگری با 
نظارت مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی( به 

نتیجه رسید.
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اختصاصی خراسان

    متهمان    هنگام   تشریح صحنه جنایت   درحضور قاضی میرزایی

سرنوشت سیاه

ــان هــم دانــشــگــاهــی ام در  ــت روزی کــه بــا دوس
دورهمنشینی های رفقای خــارج از دانشگاه 
شرکت می کــردم، حتی برای لحظه ای به این 
موضوع نمی اندیشیدم که این خوش گذرانی های 
زودگـــذر آینده ام را به تباهی می کشاند، به 
گونه ای که به دزدی حرفه ای تبدیل خواهم شد 
و سال های جوانی ام را پشت میله های زندان 

می گذرانم، چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد 38 ساله ای است 
که هنگام سرقت قطعات و امــوال داخلی یک 
دستگاه پراید توسط نیروهای گشت نامحسوس 
کالنتری شفای مشهد دستگیر شد. این مرد 
جوان که 10 سال از عمرش را پشت میله های 
زنــدان گذرانده، معاشرت با دوستان ناباب را 
عامل سرنوشت سیاهش دانست و به کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: فرزند اول یک خانواده 
هفت نفره بودم که سه خواهر و یک برادر داشتم. 
پدرم یک کارگر ساده بود و مخارج زندگی ما را به 
سختی تامین می کرد. آن روزها در شهرستان 
قوچان زندگی می کردیم امــا روزگـــار خوبی 
نداشتیم چرا که پدرم به مواد مخدر اعتیاد داشت 
و همواره با مادرم درگیر بود. مادرم نمی توانست 
رفتارهای پــدرم را تحمل کند به همین دلیل 
مدام با یکدیگر مشاجره می کردند و در نهایت 
ــاری و قهر بــه ایــن نــاســازگــاری هــا و  بــا کتک ک
اختالفات خانوادگی پایان می دادند. باالخره، 
این کشمکش ها و درگیری ها به طالق انجامید 
و آن هــا از یکدیگر جــدا شدند. پــدرم به دنبال 
سرنوشت تاریک خودش رفت و من و خواهرانم 
نیز نزد مادرم ماندیم. او دیپلم خیاطی اش را از 
صندوقچه بیرون آورد و با دوخت و دوز لباس های 
مردم مخارج تحصیل ما را فراهم می کرد. چند 
سال بعد پدرم به دلیل عوارض قلبی و ریوی از دنیا 
رفت و من در واقع، بزرگ خانواده شدم. از همان 
دوران کودکی به ورزش های رزمی عالقه مند 
بودم و دوست داشتم روزی بر سکوی قهرمانی 
بایستم و یک قهرمان ملی لقب بگیرم اما هزینه 
ثبت نام در  کالس های ورزشی را نداشتم، چرا 
ــادرم به سختی هزینه هــای زندگی ما را  که م

فراهم می کرد.
خالصه، با تالش های شبانه روزی مادرم دیپلم 
گرفتم و وارد دانشگاه شدم. سال آخر تحصیلم 
را می گذراندم که از طریق یکی از دوستان هم 
دانشگاهی ام با جوانی خارج از محیط دانشگاه 
آشنا شــدم. او کــه شغل آزاد داشـــت، مــا را به 
شب نشینی های دوستانه دعوت می کرد. در 
همین دورهمی ها پای بساط مواد مخدر نشستم 
و به قول معروف مصرف تفریحی را آغاز کردم. 
آرام آرام دوستان دیگر نیز به جمع ما پیوستند 
و این خوش گذرانی ها ادامه یافت، به گونه ای 
که هیچ گاه فکر نمی کردم روزی به یک معتاد 

بدبخت تبدیل می شوم. 
تحصیالتم به پایان رسید و من در حالی وارد 
بــازار کار شدم که معاشرتم با دوستان معتاد و 
خرده فروشان مــواد مخدر افزایش یافته بود. 
زمانی به خود آمدم که دیگر در گــرداب اعتیاد 
ــار تصمیم بــه ترک  دســت و پــا مــی زدم. چند ب
موادمخدر گرفتم اما فایده ای نداشت، فقط 
چند روز زجر می کشیدم و دوباره به مصرف ادامه 
مــی دادم. دیگر سر کار هم نمی توانستم بروم و 
برای تامین هزینه های اعتیادم مجبور به خرید 
و فروش مواد مخدر شدم ولی طولی نکشید که 
برای اولین بار طعم زندان را چشیدم. وقتی از 
زندان آزاد شدم، 26 سال داشتم. مادرم دختری 
را به من نشان داد تا با او ازدواج کنم و با تشکیل 

خانواده راه درست زندگی را بیابم. 
خالصه، من و »نفیسه« با یکدیگر ازدواج کردیم 
ــا بــا وجــود  ــد، ام و زنــدگــی مشترکمان آغــاز ش
عالقه ای که به هم داشتیم این زندگی بیشتر 
از سه ســال دوام نداشت چــرا که من بین او و 
موادمخدر، دومی را انتخاب کردم. در واقع به 
نوعی سرگذشت پدر و مادرم در زندگی من تکرار 
شد با این تفاوت که خوشبختانه من فرزندی 

نداشتم تا او نیز به روزگار من دچار شود!
ــودم مــی دانــســتــم کــه در لــجــنــزار اعــتــیــاد و  خـ
خالفکاری الیق پدر شدن نیستم. بعد از طالق، 
روزگارم سیاه تر شد. وقتی به مدرک لیسانسم 
نگاه می کردم آه و افسوس از نهادم بر می خاست 
چرا که من هم باید مانند دیگر همکالسی هایم 

از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار می بودم.
ــرای تامین هزینه هــای اعتیادم به  خالصه، ب
سرقت از داخل خودروها روی آوردم. نیمه های 
شب پس از مصرف مواد مخدر از خانه بیرون می 
آمدم و در تاریکی شب قطعات خودروهای پارک 
شده مانند باتری و کامپیوتر را به سرقت می بردم 
و به مالخران لوازم مسروقه می فروختم تا حداقل 
هزینه هــای یک روز مصرفم را به دســت آورم. 
معموال به سراغ خودروهایی می رفتم که وسایل 
ایمنی نداشتند و مالکان، آن ها را در مکان های 
خلوت و حاشیه ای پــارک کــرده بودند. بارها 
دستگیر شدم اما پس از آزادی دوباره به مصرف 
مواد مخدر آلوده می شدم و این دور تسلسل ادامه 

می یافت و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 حرکت های ترسناک »مشاء«!
20 روز پس از زلزله 5.2 ریشتری،دیروز زمین لرزه 4.4 ریشتری تهران را لرزاند

 فعالیت های گسل مشاء که چند هفته قبل هم 
باعث هراس مردم شد و پس از زلزله 5.2 ریشتری 
بسیاری از ساکنان پایتخت را به خیابان ها کشاند 
روز گذشته دوباره باعث بروز نگرانی از وقوع یک 
زمین لــرزه مهیب در تهران شد. حــدود 20 روز 
بعد از وقوع زلزله 5.2 ریشتری در تهران، این بار 
زلزله ای 4.4 ریشتری تهران را لرزاند. این زلزله 
در حوالی دماوند در عمق 12 کیلومتری زمین 
رخ داد اما در تهران هم احساس شد. رضا کرمی 
محمدی منشأ این زلزله را گسل مشاء، اعالم کرد 
و گفت: پس از زلزله 5.2 ریشتری، چندین لرزه 
دیگر نیز در محدوده همین گسل رخ داده بود و این 
لرزه هم در ادامه همان است. این نشان می دهد 

که گسل مشاء در حال حرکت است، اما شدت این 
لرزه طوری نبوده که بخواهیم تمامی دستگاه ها را به 
صورت ویژه و آماده باش در بیاوریم. کرمی محمدی 
درباره خسارات زلزله نیز گفت: این لرزه در تهران 
خسارتی نداشته و گزارشی در این خصوص دریافت 
نکرده ایم. وی از مردم خواست که به جای ترس و 
نگرانی از زلزله آمادگی خود را برای مواجهه با آن 
افزایش دهند چرا که تهران در موقعیتی زلزله خیز 
واقع شده و آن چه می تواند خسارات زلزله احتمالی 
را کاهش دهــد، نه ترس و وحشت که آمادگی و 
ــت.  مهدی زارع، استاد پژوهشگاه  ــوزش اس آم
زلزله شناسی، درباره این زلزله به خبرآنالین گفت: 
می توانیم بگوییم این زلزله با بزرگای 4.4 ریشتر، 

احتماال پس لرزه زلزله قبلی تهران بوده و روی همان 
گسل مشاء رخ داده است. او درباره این که وقوع این 
زلزله نشانه پایان پس لرزه هاست یا نه، توضیح داد: 
نمی توانیم با قطعیت چنین حرفی بزنیم، بسیاری از 
اوقات دو زلزله با بزرگای باالی 4 ریشتر یا یک زوج 
زلزله با هم رخ می دهند و بعد یک زلزله شدیدتر می 
آید.  این موضوع در نپال رخ داده است. زارع افزود: 
برای مردم نمی توان توصیه  ای داشت، اما بهتر است 
مسئوالن برای هر اتفاقی آماده باشند. وی درباره 
اظهارات مربوط به اتمام انرژی گسل گفت: این هم 
یک سناریو است و ممکن است این آخرین اتفاق رخ 
داده مربوط به زلزله 5.2 ریشتری باشد و بعد هم 

هیچ اتفاقی رخ ندهد.

پشت پرده جنایت در خانه ویالیی!
روایت دزدان نقابدار از لحظه رویارویی با طعمه های وحشت زده

مرگ شرور مسلح  در  شلیک شبانه پلیس
ــی- در درگــیــری شــبــانــه پــلــیــس،  یک  ــل ــوک ت
شــرور مسلح  به هالکت رسید و دو  نفر دیگر 
انتظامی  فرمانده  شدند.  دستگیر   زخمی و 
ــن خبر  اســتــان کــرمــان در تشریح جزئیات ای
بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
با انجام اقــدامــات اطالعاتی از ورود عوامل  
شرارت و سارقان مسلح به شهر کهنوج از طریق 
محور قلعه گنج با یک دستگاه خـــودروی پژو 
405 آگـــاه شــدنــد و بــی درنــگ مــوضــوع را به 
ــد. ــرار دادن ــژه در دستور کــار خــود ق ــورت وی  ص
به گزارش خبرنگار ما، سردار »ناظری« افزود: 
ماموران بالفاصله با تشکیل چند  گــروه  زبده 
و  مجرب در ورودی شهر کهنوج مستقر شدند و 
خودروی مدنظر را مشاهده کردند و به آن دستور 

ــراد شــرور با  ــد. وی تصریح کــرد: اف ایست دادن
مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی کردند  که با 
هوشیاری و برتری آتش مأموران طی این درگیری 
مسلحانه، یک نفر از اشرار به هالکت رسید و دو 
نفر دیگر  زخمی و دستگیر شدند.  ایــن مقام 
ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در پاک سازی 
منطقه درگیری، یک قبضه سالح کالشینکف، 
چهار  تیغه خشاب و 135 فشنگ جنگی کشف 
و خــودروی آنان نیز توقیف شد. وی یادآورشد: 
شرور به هالکت رسیده سوابقی همچون اخالل 
در نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی، 
حمل و نگهداری سالح و قدرت نمایی، اخاذی، 
زورگیری و سرقت مسلحانه در شهرستان های 

جنوبی را در کارنامه سیاه  خود دارد.

هشدار درباره قاچاق گندم 
 از انتقال ۷9 تن گندم قاچاق به خارج از کشور جلوگیری شد

کرمانی- پلیس کرمان از انتقال بیش از  79 
تن گندم قاچاق به خارج از کشور جلوگیری 
کرد.فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف دو 
محموله گندم قاچاق طی دو  عملیات پلیسی در 

کرمان خبر داد.
ــردار »عبدالرضا  ــزارش خبرنگار مــا سـ بــه گـ
ناظری« گفت: در عملیات  نخست، ماموران 
کنترل  هنگام  بم   شهرستان  آگاهی  پلیس 
ــدان« به دو  دستگاه تریلی  محور »بــم – زاهـ
متوقف  را  هــا  آن  و  شــدنــد  مشکوک  کشنده 
کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از تریلی 
های متوقف شــده، 53 تن و 250 کیلوگرم 
گندم را کشف کردند که از استان فــارس به 
قصد خــروج از کشور بارگیری شده بود.این 
ــه داد: در عملیات  مقام ارشــد انتظامی ادامـ
دوم، ماموران پلیس امنیت اقتصادی کرمان 
نیز از یک دستگاه تریلر در محور کرمان بم 
ــد. ــردن ــدم قـــاچـــاق را کــشــف ک ــن  26 تـــن گ
وی  خاطر نشان کرد: درمجموع طی این  دو  

عملیات 79 تن و 250 کیلوگرم گندم قاچاق 
کشف و برابر اعــالم کارشناسان ارزش  آن، 
بیش از دو میلیارد و 30 میلیون ریال برآورد 

شده است.
وی در پایان از دستگیری سه متهم و توقیف سه  
دستگاه تریلر  خبر داد و  تصریح کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع 
قضایی شدند. براساس این گزارش، با توجه به 
اختالف قیمت گندم در داخل با آن سوی مرزها 
و تفاوت چشمگیر ریال با دیگر ارزها، احتمال 

قاچاق گندم و خروج غیرقانونی آن زیاد است.
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شاخص

 قیمت مسکن در تهران
 2 ساله 3 برابر شد! 

ــزارش بانک مرکزی از قیمت  تــازه ترین گ
مسکن در تهران نشان می دهد که قیمت 
هر متر مربع واحــد مسکونی در تهران در 
تومان  میلیون   17 به  امسال  اردیبهشت 
رسیده است. در همین حال متوسط قیمت 
هر متر مربع مسکن در دو ماه نخست سال 
در تهران 16.1 میلیون تومان بود. این در 
حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع 
مسکن در تهران در دو ماه نخست سال 97 
حدود 5.7 میلیون تومان بوده است. به این 
ترتیب طی دو سال قیمت مسکن در تهران 

2.8 برابر شده است.

بازار خبر

نبض قیمت ها

خبر

ماکارونی 43 درصد گران شد

تسنیم-  قیمت هر بسته 700 گرمی ماکارونی از 
دو روز قبل با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان 
حدود 43 درصد گران شد. به عنوان نمونه نرخ هر 
بسته 700 گرمی ماکارونی یک شرکت در بورس 
بر اساس مجوز دریافت شده از سازمان حمایت از 
پنج هزار و 231 تومان به هفت هزار و 493 تومان 
تغییر کرده است. در این حال خبرگزاری ایسنا به 
نقل از رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی ایران افزایش قیمت ماکارونی 
را 50 درصد اعالم کرد و افزود :  قیمت های جدید 

تقریبا از اوایل ماه رمضان اعمال شده است.

صادرات ایران به عراق به کمتر از 
نصف کاهش یافت

فارس- حسینی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی 
ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق قبل از 
شیوع ویروس کرونا در هر ماه به طور متوسط 750 
میلیون دالر بود در حالی که این رقم اکنون به حدود 
300 میلیون دالر در هر ماه رسیده است. البته به 
گفته وی، هم اکنون روزانه دوهزار کامیون کاالهای 
صادراتی را به عراق منتقل می کنند و بر این اساس 
شرایط صادرات نسبت به  فروردین بهتر شده است.

52درصد معامالت مسکن تهران 
تنها در 5 درصد محله ها

مهر- مدیرکل حقوقی بانک عامل بخش مسکن 
گفت: 52 درصد معامالت مسکن شهر تهران تنها 
در 17 محله از 320 محله پایتخت انجام می شود. 
وی با بیان این که این 17 محله جزو محالت بورسی 
و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی می شود، 
ــذاری تولید مسکن در محالت  ــزود: سرمایه گ اف
بورسی تهران وکشور مثبت ارزیابی می شود. به 
گفته وی، در محالت بورسی و پر رونق کشور، حدود 
دو میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی 
داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است و اگر 
رشد قیمت متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.

بازار خودرو سوت و کور شد

تسنیم- لغو شرط واریز نصف وجه خودرو در ثبت 
نام اولیه عاملی شد تا افراد شانس خود را در این قرعه 
کشی امتحان و اقدام به پیش ثبت نام خرید خودرو 
کنند. در این شرایط، فعاالن بازار از خلوت شدن بازار 

خودرو خبر داده اند.

بــورس تهران بعد از سه روز افت متوالی و 
سنگین، دیروز را هم با فشار فروش آغاز کرد و 
طی 5 دقیقه حدود 13 هزار واحد افت کرد و 
به سطح 913 هزار واحد رسید اما خیلی زود 
ورق برگشت و شاخص نه تنها افت 13 هزار 
واحدی را جبران کرد، بلکه 12 هزار واحد 
دیگر هم رشد کرد تا برای اولین بار در خرداد 

شاخص مثبت شود.
به گزارش خراسان، دیروز معامالت سهام 
دو غول خودروسازی کشور به حالت عادی 
برگشت و ساعت متعارف معامله شدند. 
اولین نشانه بازگشت بازار هم در نماد خودرو 
مربوط به شرکت ایران خودرو بروز کرد و این 
شرکت به سرعت در محدوده سقف قیمتی 
قرار گرفت و صف خریدار یک میلیاردی هم 

به خود دید.
بعد از آن به مرور نمادهای بزرگ و شاخص 
ساز، مثل فوالد مبارکه و ملی مس از گروه 
فلزات، بانک ملت و تجارت و صــادرات از 
گروه بانکی و پاالیشگاه اصفهان با استقبال 
سنگین مــواجــه شدند و در حالی کــه در 
ابتدای معامالت در کف قیمتی قرار داشتند 
به سرعت به سقف قیمتی رسیدند. به این 
ترتیب موجی از امیدواری و تقاضای خرید در 
بازار ایجاد شد و شاخص کل 12 هزار واحد 

رشد کرد.
یکی از دالیل رشد دیروز بازار، حذف شرط 
واریز 50 درصدی برای ثبت نام در طرح فوق 
العاده خرید خودرو بوده است. طرحی که از 
زمان اعالم موجی از فروش را در بازار ایجاد 
کرده بود. چرا که افــراد مختلف تالش می 
کردند با فروش و نقدکردن دارایی خود، در 
طرح خرید خودرو شرکت کنند. عالوه بر آن 
عرضه اولیه شرکت زرماکارون لغو و عرضه 
پتروشیمی آریاساسول هم انجام شد و فشار 
فروش ناشی از این موضوع هم از سر بازار 

برداشته شد.
ــاره ســه عــامــل از  ــن تــرتــیــب، بــه یــک بـ بــه ای
چهارعامل فشار بر بورس حذف شد)گزارش 

دیروز خراسان را بخوانید(. طرح خرید خودرو 
اصالح شد، بازار از عرضه اولیه ها عبور کرد. 
با حذف این دو عامل در کنار رشد سریع نماد 
ایــران خــودرو، عامل سوم یعنی جو منفی و 
هیجان فروش هم از بازار رخت بربست و بازار 
یک بازگشت خاص را رقم زد. چنان چه در 
گــزارش دیــروز هم بیان کردیم، وقتی بازار 
هیجانی و سریع سقوط می کند، به نحوی 
هیجانی و غیرقابل پیش بینی هم به مدار 
صعود بازمی گردد. چنان چه دیروز خبر تغییر 
شرایط ثبت نام خودرو و بازگشت نماد ایران 
خودرو، به مانند یک جرقه عمل کرد که ورق 
بازار را برگرداند. به همین دلیل، کارشناسان 
تاکید دارند که از رفتار هیجانی و کوتاه مدت 

در بورس اجتناب شود.  
البته بازگشت دیروز بازار عمدتا در نمادهای 
بــزرگ رخ داد و بیش از 50 درصــد شرکت 
های بازار منفی ماندند.  دیروز رئیس جمهور 
هم مجدد به حمایت از بازار پرداخت و گفت 
که بازار سرمایه نیاز به خون جدید دارد. وی 
عرضه شرکت های سودده در بورس را راه 

دمیدن روح جدید در بورس دانست.
ناظران معتقدند، بــرای تعیین رونــد پیش 
روی بازار باید منتظر موضوع چهارم یعنی 
تصمیمات در خصوص نحوه عرضه سهام 
عدالت بود. روز پنج شنبه به مدد دیگر اتفاقات 
ــازار از عرضه سنگین سهام  خــوب، تــرش ب
عدالت هم کم رنگ شد اما باید دید در آینده 
چه تصمیمی در خصوص نحوه عرضه انجام 
ــورت رفــع ایــن مشکل،  خواهد شــد. در ص
شرکت های بــزرگ صادراتی به مدد رشد 
قیمت هــای جهانی و همچنین رشــد نرخ 

نیمایی ارز پتانسیل رشد خواهند داشت. 
همچنین در عرضه اولــیــه دیـــروز شرکت 
آریاساسول باز هم رکورد مشارکت ها شکسته 
شد و سه میلیون و 350 هزار نفر برای خرید 
این سهام تازه وارد اقدام کردند که 280 هزار 
نفر بیشتر از عرضه قبلی بود. موضوعی که 

نشانه تداوم ورود افراد جدید به بورس است.

سخنگوی ستاد راهبری آزادســازی سهام عدالت 
از تمدید زمان تعیین روش آزادسازی سهام عدالت 
تا 15 خرداد و همچنین تمدید مهلت مراجعه به 
بانک ها برای فروش 30 درصد این سهام تا 13 
ــزارش خبرگزاری تسنیم،  ــه گ ــرداد خبر داد.ب خ
فهیمی با اشــاره به تــازه ترین تصمیمات شورای 
عالی بورس گفت: مهلت مراجعه مشموالن سهام 
عدالت به بانک ها برای فروش یک جای 30 درصد 
از سهامشان از 10 به 13 خــرداد جاری افزایش 
یافت. به گزارش خراسان، این موضوع مربوط به 
سهامدارانی می شود که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند. سخنگوی 
ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت ادامه داد: 
 بانک ها موظف هستند ظرف سه روز سفارش ها 
را تجمیع  کنند و از طریق کارگزار منتخب خود در 
بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به 

حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان 
فروش واریز کنند. فهیمی دومین مصوبه 
نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار 
را تمدید یک هفته ای انتخاب مستقیم 
مشموالن سهام عدالت اعالم کرد و افزود:  
مشموالن تا ساعات پایانی روز پنج شنبه 
 15 خردادماه جاری فرصت دارند به سامانه

  www.samanese.ir مراجعه و روش سهامداری 
مستقیم را انتخاب کنند. پیشتر این مهلت 8 خرداد 
اعالم شده بود.این مقام مسئول با درخواست از 
مردم برای نگه داشتن سهام عدالت به عنوان یک 
دارایی ارزشمند در سبد دارایی خود گفت: با این 
حال، چنان چه سهامداران قصد فروش این سهام 
را دارند، می توانند با دو روش این کار را انجام دهند. 
بدین صورت که یا می توانند با مراجعه به شعب بانک 
ها سفارش یک جای فروش را همراه با اعطای اختیار 
به شبکه بانکی بدهند یا این که از روز دهم خردادماه 
جاری در دفاتر شرکت های کارگزاری حضور یابند 
و به انتخاب خود تا سقف 30 درصد از سهامشان را 
بفروشند. آن گونه که ایسنا گزارش کرده، تا دیروز 
حدود 12 میلیون و 700 هزار نفر معادل 27 درصد 
از 46.5 میلیون نفر سهامدار عدالت، روش مستقیم 

را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند.

تجربه رشدهای اخیر بازار سرمایه، نگاه ها به تامین 
مالی بخش های اقتصاد از این مسیر را به خود 
جلب کرده است و هم اینک نیز مسئوالن این بازار، 
از به کارگیری سازو کار بورس برای جذب سرمایه 
های خرد در بخش مسکن خبر می دهند. بر این 
اساس، معاون توسعه بازار بورس کاال، جزئیات طرح 
پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق با 

همکاری وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد.
به گزارش بورس کاالی ایران، علیرضا ناصرپور، خبر 
داد که این طرح به همراه طرح های دیگری همچون 
فــروش امــالک و مستغالت در بــورس کــاال، بــازار 
تهاتری مصالح و امالک و نیز راه اندازی صندوق های 

امالک و مستغالت در حال پیگیری است.
براساس طرح پیش فروش متری مسکن، شرکت 
سازنده وانبوه ساز یا هر مجموعه ای که در حال 
ساخت مسکن است می تواند با هدف تامین مالی 
یا حتی فروش ملک، اوراقــی از نوع »سلف موازی 
استاندارد« منتشر کند. به طوری که در سررسید 
معینی، قابل تحویل باشند. بدین ترتیب افراد پس 

از خرید این اوراق می توانند در سررسید، به ازای 
متراژهای معینی که تعیین شده، متناسب با اوراق 
خریداری شده، واحد مسکونی را تحویل بگیرند. 
البته اگر هم نتوانستند کل واحد مسکونی را یک جا 
خریداری کنند، این امکان وجود خواهد داشت تا 
متراژ مد نظر خود را بخرند و هزینه بقیه را به مرور )از 
طریق خرید تدریجی اوراق( تامین کنند؛ یا این که 
در سررسید، اوراق را در بازار به قیمت روز به فروش 
برسانند. در این صورت اگر افزایش قیمتی در ملک 
صورت گرفته باشد، در تفاوت قیمت خرید و فروش 

اوراق خود را نشان خواهد داد.
نبی پور معاون توسعه بازار بورس کاال با بیان این که 
زیرساخت های اجرایی شدن فروش متری مسکن 
در بــورس کــاالی ایــران فراهم اســت، اظهارکرد: 
این طرح نیازی به تصویب در شورای عالی بورس 
ندارد. زیرا اوراق سلف موازی استاندارد در گذشته 
در شــورای عالی بورس به تصویب رسیده است و 
می توان بر مبنای آن طرح پیش فروش متری مسکن 

را راه اندازی کرد. 

سرکی در بازار خواربار 

بردبار- یکی از بازارهای اصلی عمده فروشی 
خواربار در پایتخت در میدان محمدیه)اعدام 
سابق( و دوخیابان منتهی به آن یعنی خیابان 
های خیام و مولوی واقع است ؛ بسیاری از خواربار 
ــای خــرده  فــروشــان و ســوپــری هــا و فروشگاه ه
فروشی در تهران بــرای تامین مایحتاج خود به 
این بازار مراجعه می کنند که برای آشنایی بیشتر 
خوانندگان ستون نبض قیمت ها سری به این بازار 
زدیم و قیمت های عمده و خرده فروشی برخی از 
محصوالت خواربار را در ادامه تقدیم خوانندگان 

می کنیم:
قیمت عمده روغن مایع سه لیتری کریستال برای 
پخت و پز، 180 هزار تومان و قیمت خرده فروشی 

210هزار تومان
قیمت عمده روغن مایع چهارلیتری کریستال 
برای پخت و پز، 210هــزار تومان و قیمت خرده 

فروشی 250هزار تومان
قیمت عمده روغن زیتون یک لیتری کریستال 

145 هزار تومان
قیمت عمده رب 800 گرمی پاداش؛ 9هزار تومان
قیمت عمده عسل خوانسار هر کیلو، 35هــزار 

تومان
قیمت عمده دستمال کاغذی فله ای سه عدد 

300 برگی 13 هزار و 500 تومان
عدس سبز ریز، هرکیلو 18هــزار تومان؛ عدس 
سبز درشت هرکیلو 23 هزار تومان؛ لوبیا چیتی 
کیلویی 22هزار تومان؛ لپه باقالی زرد کیلویی 
ــزار تومان، لپه ایرانی درجــه یک کیلویی  20ه
26هزار تومان، لوبیا قرمز جگری کیلویی 22هزار 

تومان و خاکشیر کیلویی 34هزار تومان

مسکن در بورس 
طرح پیش خرید متری مسکن با اوراق مالی، در دستور کار بورس کاال قرار گرفت 

 گریز بورس از یک افت دیگر
 با فرمان »خودرو« 

 رشد 12 هزار واحدی بورس در روز تغییر در ثبت نام خودرو 
و رکوردشکنی مجدد مشارکت مردم 

تمدید تعیین تکلیف سهام عدالت تا 15 خرداد 
استقبال 27 درصد سهامداران از روش مدیریت مستقیم 

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

ثبت نام فروش فوق العاده خودرو 
رایگان شد 

نظارت 3 دستگاه بر فرایند قرعه کشی 

 به دستور وزارت صنعت، شرط پرداخت ودیعه 
بــرای شرکت در قرعه کشی فــروش فوق العاده 

خودروسازان حذف شد.
دیروز در شرایطی ثبت نام برای شرکت در قرعه 
کشی فروش فوق العاده خودروسازان آغاز شد که 
خبرگزاری فارس گزارش داد به دستور مدرس 
خیابانی سرپرست وزارت صمت، شرط پرداخت 
هر گونه وجه توسط متقاضیان برای حضور در قرعه 
کشی لغو شده است. به عبارت دیگر در هیچ یک 
از مراحل ثبت نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به 
پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه 
خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت 
که بر اساس قرعه کشی انجام شده، حائز شرایط 
تشخیص داده شوند. پیش از این قرار بود حدود 50 
درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آن که 
قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان 
به یک حساب واسط واریز شود. با این حال، برخی 
در فضای مجازی شائبه کسب سود خودروسازان 
از وجوه پرداختی را مطرح کرده بودند که به رغم 
نادرست بودن، به نظر می رسد در شرایط جدید 

این موضوع نیز اساسًا رفع شده است.
از سوی دیگر و در شرایطی که برخی از مردم درباره 
فرایند قرعه کشی، ابهاماتی را مطرح می کنند، 
معاون سازمان حمایت، جزئیاتی از نحوه نظارت در 
این زمینه را تشریح کرد. منایی با بیان این که طبق 
مصوبه کمیته خودرو، نحوه فروش فوق العاده کاماًل 
مشخص است، افزود: نمایندگان سازمان بازرسی 
کشور، نمایندگان مراجع قضایی و نمایندگان 
بر فرایند قرعه کشی نظارت  سازمان حمایت 

خواهند داشت.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنامه سازندگی با انتشار عکسی از وضعیت 
موجود در غیزانیه این سوال را مطرح کرد که 
چرا با وجود چاه های نفت فراوان، مردم غیزانیه 
به دلیل کمبود منابع مالی باید »غم آب« داشته 

باشند؟
فرهیختگان- ایــن روزنــامــه تیتر اول خود  •

را به انتقاد  رائفی پور از گــزارش فرهیختگان 
اختصاص داد. رائفی پور در ابتدای این انتقاد 
نوشته است: »انتشار یک پرونده انتقادی مفصل 
ــاره فعالیت های این جانب در  و بی سابقه درب
روزنامه فرهیختگان، بابی را باز کرده است که 
تاکنون برای این جانب بسته بوده و آن، تخاطب 
با خوانندگان رسانه های مکتوب و رسمی است. 
لذا هرچند این پرونده هدف تخریب این جانب 
را دنبال می کرد، از فرهیختگان بابت ایجاد این 

فرصت قدردانی می کنم.«
آرمان ملی – داریــوش قنبری در گفت و گو با  •

روزنامه آرمان ملی با  بیان این که پشتوانه مجلس 
یازدهم شکننده است، افزود: » این احتمال وجود 
دارد که در مجلس آینده برخی از اصولگرایان 
رویکرد  و  بگیرند  خــود  به  اپوزیسیونی  شکل 
اصالح طلبانه در مواجهه با مشکالت کشور در 
پیش بگیرند. در چنین شرایطی جبهه پایداری 
به این رویکرد اصولگرایان واکنش نشان خواهد 
داد و در نتیجه اختالفات عمیق تر می شود. هر 
چند که از نظر فکری ماهیت تفکر اصولگرایی با 

اصالح طلبی تفاوت های معناداری دارد.«

و  • نــمــایــنــده  نوشت:میرسلیم،  پارسینه 
توئیتر  صفحه  در  مجلس،  ریاست  کاندیدای 
خود درباره مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی 
نوشت: »این مصاحبه در شرایط مشغله زیاد کاری 
بدون توجه به ماهیت تماس گیرنده انجام شده 
است. در هر حال از بی دقتی خود در اصل پاسخ 
دادن به بی بی سی که مواضع خصمانه آن برای 
ملت مشخص است، صرف نظر از محتوای آن، از 

محضر شریف مردم پوزش می طلبم«.
ــا نــوشــت: علی اکــبــری مــزدآبــادی مدیر  • آن

ــاره کتاب جدید منتشر  انتشارات یا زهــرا درب
شده در این انتشارات با عنوان »راز احمد« گفت: 
»این کتاب روایت حاج احمد متوسلیان از مقطع 
آزادسازی خرمشهر سوم خرداد سال 13۶1 تا 
14 تیر 13۶1 و به دنبال آن ناپدید شدن او و سه 
همراهش است. یک بخش چند صفحه ای در 
کتاب با عنوان »ختم کالم« دارد؛ حسن ختام کار 
در آن جا آورده است که یکی از جذابیت ها و نکات 
مهمی که در این کتاب آورده شده است دیدار 
غیررسمی نویسنده با سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی بود که سردار سلیمانی به صورت قاطع 

شهادت این عزیزان را تأیید می کنند«.
تابناک نوشت : شـــورای راهــبــردی روابــط  •

خارجی در اطالعیه ای اعالم کرد: مطلب نقل 
ــاره ارســال  شــده از آقــای دکتر علی باقری درب
نامه ای از سوی دولــت هشتم به دولــت آمریکا 
ــاره گروه های مقاومت بی اساس اســت. از  درب
ایشان که منتسب به خانواده ای مکرم و متدین 
است، انتظار می رود نظرات خویش را مستند به 
مدارک معتبر و نه شایعات یا ادعاهای بیگانگان 
ــد. چندی پیش، علی باقری معاون  ــراز دارن اب
شورای عالی امنیت ملی در دوران دبیری سعید 
جلیلی در یک برنامه تلویزیونی مدعی ارسال 
نامه ای از سوی دولــت هشتم به دولــت آمریکا 

درباره گروه های مقاومت شده بود.
ــداد حامیان  • ــع نــامــه نــیــوز مــدعــی شـــد: ت

حاجی بابایی اگرچه آن تعداد نیست که بتواند 
ریاست مجلس را در دست بگیرد اما همین که او 
توانست حلقه وصلی برای پیوند مجدد پایداری ها 
و احمدی نژادی ها باشد، خود اتفاق قابل تأملی 
است. سیاست ایران روزهای تعیین کننده ای را 
در پیش دارد. تغییر آرایش سیاسی شروع شده 
و فعال شاید مناسب ترین تعبیر چنین باشد: به 

موقعیت84 بازگشته ایم.

مجلس

رهبر معظم انــقــالب اســالمــی در پیامی به 
مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره  مجلس 
شورای اسالمی، یکی از الزامات در رأس امور 
بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، منظم، 
پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط 
و اولویت های کشور دانستند و با تأکید بر این 
که »اقتصاد و فرهنگ« در صدر اولویت های 
کشور است، نمایندگان را به مسائلی همچون 
اولــویــت دادن بــه معیشت طبقات ضعیف، 
اصــالح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال 
و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام 
وظایف نظارتی، موضع گیری های انقالبی در 
حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه 
و قضاییه توصیه کــردنــد. بــراســاس گــزارش 
پایگاه اطــالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت ا... خامنه ای، مشروح پیام ایشان 
به شرح زیر است: »بسم ا... الرحمن الرحیم. 
والحمدهلل رب العالمین و صلی ا... علی سیدنا 
محمد و آله الطاهرین.  امروز به هدایت و توفیق 
الهی یازدهمین دوره  مجلس شورای اسالمی 
آغــاز می شود و پیشانِی باشکوه و درخشان 
مردم ساالری اسالمی بار دیگر در برابر چشم 
جهانیان رخ می نماید. خداوند حکیم و قدیر 
را بر کمک به ملت ایــران در حرکت بی وقفه  
تشکیل مجلس قانون گذاری سپاس می گویم 
و از همت و انگیزه  ملت عزیز تشکر می کنم و 
به منتخبان ملت که توانسته اند امید و اعتماد 

رأی دهندگان را جلب کنند تبریک می گویم.

تکلیف حیاتی و مهم مجلس	 
امام راحل عظیم الشأن، مجلس را در رأس امور 
دانستند؛ این را می توان جامع ترین تعبیری 
دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه  آن را در 
یک جمله  کوتاه اعالم می کند. اگر قانون را 
راه و مسیر کشور به سمت قله ها و مقصدهایی 
بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، 

مجلس، متعهد این ریل گذاری و رهگشایِی 
حیاتی است. همه  دستگاه های حکومتی و 
مردمی و همه  آحاد، وظیفه دارند از این مسیر 
حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز 
-عالوه بر قوه  قضاییه که مسئولیتش تضمین 
اجرای قانون است- در خود مجلس پیش بینی 
شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد 
و قبول مدیران ارشد قوه  مجریه، حق تذکر و 
سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر 
قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از 
ضمانت های اجــرای آن به درستی استفاده 
شود، کشور به هدف های واالی خود دست 
می یابد. این است شأن واالی مجلس و این 

است تکلیف حیاتی و مهم آن.

آفت های مجلس کدام است؟	 
 آن کــه مــی تــوانــد مجلس را در ایــن جایگاه 
شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آن 
گاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از 
شرایط و اولویت های کشور و با کارشناسی و با 
حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری، 
وظیفه  قانون گــذاری و دیگر وظایف خود را 
انجام دهند، مجلس، نقطه  امید مردم و نقطه  
اتکای مجریان و به معنی حقیقی، در رأس امور 

کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن 
کشور به هدف های واال، سهم به سزا خواهد 
داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به 
حواشی زیــان بــار، یا وارد کــردن انگیزه های 
ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل انگاری در 
کار، یا دسته بندی های احیانًا ناسالم قومی و 

منطقه ای و قبیله ای و امثال آن است.

اقــتــصــاد و فرهنگ در صــدر فهرست 	 
اولویت های کشور

 در حــال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر 
فهرست اولویت هــای کشور اســت. در باب 
اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده  مشهود، باید 
اذعان کنیم که در دهه  پیشرفت و عدالت، نمره  
مطلوبی درباب عدالت به  دست نیاورده ایم. این 
واقعیِت ناخواسته باید همه را به تالش فکری و 
عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه  
اولویت، وادار سازد. توصیه  صاحب نظران به 
ما می گوید که راه درست برای این مقصود 
یعنی:  ملی  اقتصاد  اصلی  خطوط  ــالح  اص
اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف 
و امثال آن است.  سیاست های کلی اقتصاد 
ایــن زمینه، راهنمای معتبری  مقاومتی در 
است. توجه به تنظیم برنامه  هفتم که در شمار 

وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه 
به کاهش نقش تعیین کننده  نفت خام در منابع 
مالی دولــت که خــود فرصت مغتنمی برای 
ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه  دیگر 
این جانب به شما عزیزان است.  در اقدام به 
وظیفه  نظارتی، تأکید این جانب بر رعایت تقوا 
و انصاف و اجتناب از حب و بغض های شخصی 
و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم 
و زحمت کش ضایع شود و نه اغماض و اهماِل 
بی مورد صورت گیرد.  همکاری نمایندگان با 
یکدیگر، درهم تنیدگی تجربه  مجربان با شور و 
حرارت جوانان و تازه واردان، مسابقه در عمل 
پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن 
جایگاه، موضع گیری های انقالبی در حوادث 
مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش 
ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان 
به افکار عمومی کشور در نطق هــا، تعامل 
برادرانه با قوای مجریه و قضاییه، نسخ قوانین 
زاید و مزاحم، و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، 
توصیه های دیگر این جانب به شما نمایندگان 
ملت است. مطمئنم که رعایت این سرفصل ها 
به ملت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان 
درست بوده است و میل به حضور در انتخابات 
را در آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توکل و 
اعتماد به خدا را سرمایه  بی پایان خود بدانید 
و با قدرت و جدیت حرکت کنید. خدا یارتان 
باد. الزم می دانم از نمایندگان محترم دوره  
پیش به ویژه از رئیس ُپرانگیزه و ُپرتالش آن 
جناب آقای دکتر الریجانی قدردانی کنم و اجر 
و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسئلت 
نمایم. سالم و صلوات خدا بر حضرت بقیة ا... 
االعظم )روحی فداه( و رحمت و مغفرت الهی 
نثار ارواح طیبه  شهیدان و امام و پیشوای آنان 

حضرت امام خمینی. 
والسالم علیکم و رحمةا....

 سیدعلی خامنه ای. ۷ خرداد 1399«

در پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس مطرح شد 

اصالح خطوط اصلی اقتصاد و اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف 
مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست در رأس امور خواهد بود

رئیس جمهور در مراسم آغاز به کار مجلس 
جدید بر لزوم همکاری 2 قوه تاکید کرد 

 ارائه گزارش عملکرد 7 ساله
 و دعوت مجلس به همکاری

رئیس جمهوردر حضور همراه باحاشیه خود، 
مجلس یازدهمی ها را به همکاری دعوت کرد و از 
آن ها خواست با این کار خود یادگاری ماندگاری 
در ذهن مردم باقی بگذارند.  روز گذشته رئیس 
جمهور در اولین روز از آغاز مجلس یازدهم به 
عنوان یکی از مهمانان اصلی در صحن علنی 
مجلس حاضر شد و در این مراسم سخنرانی کرد. 
دکتر روحانی در نطق روز گذشته خود با اشاره به 
این که دوران نمایندگی مجلس مانند دوره دولت 
چهار ساله و کوتاه است گفت :»با همکاری دولت 
و مجلس می توانیم یادگاری دایم و ماندگاری 
بــرای دهــه ها و حتی قــرن ها بــرای مــردم باقی 
بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن، صحیح، 
کارآمد و مفید بــرای جامعه اســت.« به گزارش 
ایسنا ،رئیس جمهور در سخنرانی خود همچنین 
گزارشی از عملکرد دولت خود ارائه کرد.روحانی 
در پایان نطق خود تاکید کرد: »دولت دست خود 
را به سمت مجلس یازدهم دراز می کند؛ ما از 
مجلس اخوت را می خواهیم، همان طور که همه 
ما از رهبری بزرگوارمان ابوت را می خواهیم. 
مطمئن هستم که در این سال سخت به مردم 
امید بیشتر و یأس بزرگی به دشمنان می دهیم و 

پیشرفت کشور را ادامه خواهیم داد.«

خروج روحانی از صحن علنی	 
روحانی پس از پایان سخنرانی نیم ساعته خود، 
بالفاصله صحن مجلس را در ساعت 10:15 
ترک کرد این در حالی بود که رئیس سنی مجلس 
از وی درخواست کرد اجازه دهد مراسم تحلیف 
نمایندگان انجام شود و سپس مجلس را ترک 
کند که روحانی به این مسئله توجهی نکرد و از 

مجلس خارج شد.

توئیتر سیاسی

سابق  نماینده  مازنی  احمد  توئیت  از  بعد 
ــران تــوئــیــتــر از  ــاربـ ــی  از کـ ــرخ مــجــلــس، ب
شفافیت  مطالبه  میرسلیم  سیدمصطفی 
کردند و برخی دیگر با خطاب قــرار دادن 
با  قانونی  بــرخــورد  خواستار  قضاییه  ــوه  ق

شایعه پراکنی شدند.

شفاف سازی کنید!

ــاز مجلس یــازدهــم به صدا  بــاالخــره زنــگ آغ
درآمد و صبح دیروز مراسم افتتاحیه مجلس 
یازدهم با حضور 2۷۶ نفر از منتخبان مردم 
و با تاخیر 40 دقیقه و بدون غیبت هیچ یک از 
منتخبان با زنگ حجت االسالم تقوی رئیس 
ِسنی مجلس آغاز شد. افتتاحیه بهارستان در 
دوره جدید حواشی کم نداشت و حتی برخی 
از حواشی آن از متن جلسه هم جالب تر بود. 

برخی از حواشی دیروز مجلس را بخوانید.
مراسم  در  حاضر  شاخص  هــای  چهره  *از 
افتتاحیه حجج اسالم حسن روحانی ، ابراهیم 
رئیسی ، علی اکــبــر نــاطــق نـــوری، محمد 
خمینی،  حسن  سید  گلپایگانی،  محمدی 
ــادل در  ــداد ع علی الریجانی و غالمعلی ح
کنار سردار حسین اشتری ، سرلشکر محمد 
باقری، رحمانی فضلی ، محمد جوادظریف 
و اسحاق جهانگیری بودند و مهم ترین چهره 
های غایب آیات احمد جنتی و صادق آملی 

الریجانی بودند.
* نامزد هــای نایب رئیسی و دبیری هیئت 
با سخنرانی رئیس جمهور  رئیسه همزمان 
ــود را آغـــاز کردند.محسن  رایــزنــی هــای خ
زنگنه منتخب  مردم تربت حیدریه با انتشار 
تصویری از تراکت های تبلیغاتی نمایندگانی 
که قصد شرکت در انتخابات هیئت رئیسه را 
دارنــد،  نوشت : »امــروز عصر،  بازار تبلیغات 
کاندیداهای هیئت رئیسه داغ بود.روی میز 
دیگه جایی برای من نگذاشتند.«به رغم اعالم 

مکرر در مجلس بــرای به کارگیری پروتکل 
هــای بهداشتی و  رعــایــت فاصله گـــذاری ، 
جلسات گفت وگوی چند نفره در صحن و به 
خصوص ساعات پایانی میان منتخبان مجلس 
به قــدری گسترده بــود که عمال ایــن توصیه 
نــادیــده گرفته شــد.  آن گونه که از صحبت 
ها برداشت می شد موضوع گعده ها بحث 
تعیین تکلیف 12 کرسی هیئت رئیسه مجلس 
بود و افــرادی چون قالیباف، حاجی بابایی، 
فــریــدون عباسی،  پژمانفر ، جــوکــار، علی 

ــی زاده، زاکــانــی، آقاتهرانی و  ــاض نیکزاد  ق
ذوالنور چهره هایی بودند که عمدتا حلقه های 

گفت وگو اطراف آن ها شکل گرفته بود.
از  نمایندگان  همه  تقریبا  کــه  حالی  در   * 
 روی صندلی خود برخاسته بودند و در حال 
گفت  و گو با هم بودند، مصطفی میرسلیم که 
از او به عنوان یکی از نامزدهای ریاست مجلس 
یاد می کنند تنها و آرام روی صندلی خود با 

موبایلش کار می کرد.
* اولین رای گیری در مجلس جدید اخذ رای 
استمزاجی برای تعیین جلسه دوم مجلس روز 
پنج شنبه بود که به شکل قیام و قعود با همهمه 
زیاد انجام شد که در نهایت امروز به عنوان  روز 
سرنوشت ساز بــرای انتخاب اعضای هیئت 

رئیسه تعیین شد.
* پهن کردن فرش قرمز در ورودی صحن و 
ابــراز عالقه منتخبان برای ثبت عکس های 
یادگاری از حاشیه های افتتاحیه مراسم و به 
خصوص در لحظات پایانی جلسه بود.برخی 

عکس جمعی می گرفتند و عده ای سلفی.
قابل توجه جلسه دیـــروز غیبت  از نکات   * 
آیت ا... آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و آیت ا... جنتی دبیر شورای 

نگهبان در آیین افتتاحیه بود.
هشتم،  مجالس  در  که  الریجانی«  »علی   *
نهم و دهم همواره بر صندلی ریاست مجلس 
تکیه می زد، برای اولین بار بعد از 12 سال بر 

صندلی مهمان تکیه زد.
* وزیر امور خارجه کشورمان ساعت 8:10  به 
عنوان اولین وزیر وارد خانه ملت شد. از ظریف 
دیروز تصویری در فضای مجازی منتشر شد 
که به نظر می رسید او به خواب رفته است اما 
یکی از خبرنگاران درباره این اتفاق در توئیتر 
خود نوشت: »به عنوان خبرنگار حوزه وزارت 

امورخارجه که کم وبیش در جریان هستم 
باید بگویم ، آقای ظریف در این تصویر خواب 
نیستند. بلکه سرشان را به توصیه پزشکان به 
دلیل عارضه دیسک کمر باید به صندلی تکیه 
بدهند.« ظریف همچنین در پاسخ به خبرنگار 
خراسان با لحن جالبی نوشت: »بوخودا بیدار 

بودم«.
سنی  رئیسه  هیئت  دبیر  فتحی  محسن   *
مجلس با لباس ُکردی در جایگاه هیئت رئیسه 
ــاری نیز در  حاضر شــد. نماینده منتخب س
نخستین جلسه علنی مجلس یازدهم با لباس 

کارگری حضور یافت.
* حجت االسالم تقوی به عنوان رئیس سنی 
مجلس به سخنرانی پرداخت، او هنگامی که 
در نطق خود اظهارکرد: »ما امان نامه کفر و 
شرک را امضا نمی کنیم« منتخبان مجلس 
در صحن با فریاد ا... اکبر و مرگ بر آمریکا 
این اظهارات را تایید کردند. تقوی همچنین 
تاکید کردوکیل الدوله نیستیم، معاندالدوله 

هم نیستیم.
اینستاگرامی توسط علی  * تماشای پست 
اصغر عنابستانی، منتخب مردم سبزوار، در 
حاشیه مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، در 
رسانه های کشوری انعکاس گسترده ای یافت 

و خبرساز شد.
بررسی  پانزده گانه  شعب  تعیین  موضوع   *
اعتبارنامه  نمایندگان و ادای احترام به مقام 
شهیدان گمنام بــا حضور بــر ســر مــزار این 
شهیدان واقع در محوطه بیرونی ساختمان 
بهارستان حسن ختام نخستین جلسه مجلس 
یازدهم بود. براساس تصمیم اتخاذ شده در 
مجلس برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
نمایندگان در زمانی دیگر در حرم بنیان گذار 

انقالب برای تجدید عهد حضور می یابند.

بازتاب افتتاحیه مجلس در توئیتر	 
آغاز مجلس یازدهم سوژه اکثر کاربران فضای 
مجازی و حتی خود نمایندگان مجلس در 
توئیتر بــود.گــزیــده ای از ایــن واکنش ها را 
حین  در  نمایندگان  از  می خوانید.برخی 
برگزاری مراسم دیروز دست به موبایل بودند 
ــاره آغــاز به کــار مجلس  و نظرات خــود را درب
یازدهم  در صفحات شخصی خود بیان کردند. 

به طور مثال :
* احسان خاندوزی: »نمره خوبی در عدالت 
ــالح خطوط کلی اقتصاد ملی  نــداریــم. اص
در رشــد و اشتغال و کاهش تــورم. اقتصاد 
مقاومتی. اصالح نقش نفت در منابع بودجه. 
امـــروز رهبر  پیام  سرفصل هــای اقتصادی 
انــقــالب ان شـــاءا... بــه سهم خــود کوتاهی 
نخواهم کــرد. دست یــاری خواهی به سوی 

متخصصان و مردم نازنین دراز می کنم«.
* الـــیـــاس نـــــــادران:» پـــس از چــنــدســال 
از  ــروز مجلس متشکل  ــ ام رقــیــب هــراســی 
نیروهای انقالب کار خود را آغاز کرد. واکنش 
مثبت بــازار را دیدید؟ پیام بــازار به تغییرات 

روشن است!«.
*  محمدباقر قالیباف:» تأکید رهبر معظم 
انقالب بر توجه به عدالت و تقویت معیشت 
طبقات ضعیف از مسیر اصالح خطوط اصلی 
اقتصاد ملی،اولویت عملیاتی مجلس یازدهم 
ــود. بــه لطف خــدا مجلس قــوی با  خــواهــد ب
راهگشایی برای نیل به قله های ترسیم شده 
در قانون وعمل به توصیه ها،به مردم ثابت 
خواهد کــرد که انتخاب شان درســت بوده 

است«.
ــروز صبح بـــرای این  * علی خــضــریــان:» امـ
که فراموش نکنم قــرار اســت چه کسانی را 
ایستگاه  سمت  به  مترو  با  کنم،  نمایندگی 
بهارستان و حضور در مراسم افتتاحیه مجلس 
یازدهم رفتم و به سال هایی که در طول زندگی 
با تمام فراز و فرودش پشت سر گذاشتم فکر 
کردم؛ سال هایی که با سرعت قطار عمر را به 
امروز رساند«.در عین حال برخی خبرنگاران 
پارلمانی در واکنش به این توئیت ادعا کردند 
مترو  در ساعت ۷تا 14:15 در بهارستان 

توقف نداشته  است.
* کاربری دیگر ضمن اشــاره به زلزله دیروز 
تهران نوشت: »مجلس یازدهم نیومده زلزله 

راه انداخت.«  

حاشیه های خواندنی ازافتتاحیه مجلس یازدهم 
2 غیبت خبرساز، ماجرای ظریف ،تبلیغات  رومیزی هیئت رئیسه ،اینستاگردی نمایندگان و... در جلسه دیروز مورد توجه قرار گرفت

قالیباف گزینه نهایی فراکسیون 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی 

برای ریاست مجلس شد 

انوار- محمدباقر قالیباف گزینه نهایی فراکسیون 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی مجلس یازدهم 
برای ریاست مجلس  شد .عضو هیئت اجرایی 
فراکسیون انقالب در گفت وگو با خراسان  اعالم 
کرد : در نشست عصر روز گذشته 240 عضو 
فراکسیون مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی آقامیرسلیم، 
حسن  همچنین  و  حاجی بابایی  حمیدرضا 
نوروزی برای ریاست مجلس اعالم کاندیداتوری 
کردند.محمدصالح جوکار اضافه کرد: پس از 
رأی گیری فراکسیون اکثریت به ترتیب قالیباف 
با 1۶۶ رای، حاجی بابایی با 5۷ رای، میرسلیم 
با 5 رای و نوروزی  با 2 رای حائز اکثریت آرا برای 
جوکار  شدند.  مجلس  ریاست  جهت  نامزدی 
ادامه داد: از میان آقایان مصری، نیکزاد، نادران، 
مــنــادی، تــقــوی، میرتاج الدینی، قــاضــی زاده 
هاشمی و زاهدی که  برای نواب رئیسی   نامزد 
شدند ،قاضی زاده هاشمی با 94 رای و  نیکزاد با 
93 رای حائز آرای نیابت مجلس شدند.به گفته 
ــروز )پنج شنبه( جوکار نمایندگان مجلس ام

هیئت رئیسه دایمی را انتخاب خواهندکرد.
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ــرای  کسی پیش پرونده  چطور ممکن است ب
بیاید که یک روز وقتی در حال رانندگی 
به طرف محل کارش است، در یک آن 
حس کند دنیا در نظرش سفید شده و هیچ چیزی 
جز سفیدی نمی تواند ببیند؟ از هــراس ایــن اتفاق 
تصادف کند و سرگردان بپرد وسط خیابان و همه فکر 
کنند دیوانه شده. این پرده ای از فیلم »کوری« ساخته 
کارگردان برزیلی، »فرناندو مریلس« بود که بر اساس 
رمان مشهوری به همین نام از »ژوزه ساراماگو«، نویسنده 
پرتغالی ساخته شده است. داستان از این قرار است که 
در شهری، آدم ها یکی پس از دیگری به بیماری »کوری 
سفید« دچار می شوند. اما آیا می توان تصور کرد کور 
شدن به شکلی که همه جهان را سفید ببینید، چه 
حسی دارد؟ بقا و زندگی با دیگرانی که همه کور هستند 
به چه صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟ در واقع نویسنده 
یا کارگردان با طرح این قصه، چه سبکی از زندگی را 
به تصویر کشیده است؟ با موضوعی ترسناک طرف 
هستیم یا دراماتیک و امیدوارکننده؟ با طرح این مقدمه 
کوتاه، خواستم موضوع پرونده را روشن کنم؛ پرداختن 
به فیلم و سریال هایی که دنیاهای عجیب و غریب با 
منطقی خاص و قوانین تخیلی را به تصویر کشیده و در 
نتیجه زندگی آدم های قصه را تحت تاثیر قرار داده اند. 
البته چنین فیلم هایی با چنین مضامینی کم نیستند. 
به عنوان مثال فیلم هایی در گونه علمی تخیلی که 
بیشتر آن ها را با موضوعات سفر در زمان، پیشرفت های 
پزشکی و فناوری، سفرهای فضایی یا هوش مصنوعی، 
زیرمجموعه ژانــر آخرالزمانی و آینده زندگی بشر 
می شناسیم. همچنین فیلم های فانتزی یا ترسناک 
زیادی هستند که دنیاهای بسیار عجیب و خالقانه ای را 
معرفی کرده و قابل بررسی اند. اما امروز در این پرونده 
قرار است چندتایی را که از نظر پرداختن به سبک 
زندگی نکات قابل توجه تری را در خود گنجانده اند، 
مرور و معرفی کنیم. پس برای خواندن این پرونده، 
ماشین تخیل تان را راه بیندازید. هشدار این که این 

پرونده ممکن است قسمت هایی از قصه ها را لو بدهد.

زندیگ های  سبکـــــــــــــــ 
 عجیب و غریبــــــــــــــــ در

دنیایی که واحد پولش »زمان« است، نگاه کردن در آن 
ممنوع است  و ... نمونه هایی از موضوعات فیلم هایی 
هستند که سبک زندگی خاصی را به تصویر کشیدند 

دنیــــای
ــــــــیمنا

زندانی عمودی و مخوف با قوانین عجیب و غریب

پلتفرم چه فیلمی؟  

چه سالی ساخته شد؟  2019

زندان! نه یک زنداِن معمولی، زندانی عمودی و مخوف را تجسم کنید آن هم با 333 طبقه. 
پلتفرم یا سکو، ما را به مدت یک ساعت و 34دقیقه به چنین جایی می برد؛ روی چندتا از این 
سکوها. زندانی با قوانین عجیب و غریب و ترسناک. در هر طبقه دو نفر فقط برای یک ماه زندگی 
می کنند. روزی یک بار سکویی که روی آن پر از غذاهای جورواجور از انواع کباب ها تا لذیذترین 
دسرهاست از باال تا پایین حرکت و در هر طبقه چند دقیقه توقف می کند و در طول آن دقایق، دو 
زندانی هر طبقه می توانند هر مقدار غذا که می خواهند بخورند. آن ها حق ندارند غذا را پیش 
خودشان نگه دارند چون در این صورت، دمای محیط اطراف با شدت و سرعت شروع به گرم  یا 
سرد شدن می کند و غیر قابل تحمل می شود. سوال این جاست که آیا غذا به اندازه کافی برای 
همه طبقه ها وجود دارد یا در نیمه راه تمام می شود؟ اگر این طور باشد زندانی های طبقات 
آخر تا ِکی گرسنگی را تحمل خواهند کرد؟ این زندان نماد دنیاست و زندانی ها و 
عملکردشان در سکانس های مختلف، بیانگر مسائل موجود در جوامع انسانی است. 
درست است که پلتفرم، ترس لحظه ای برای مخاطب ایجاد نمی کند اما تماشای آن 
و طرح مفاهیم استعاری فراوانی مانند بی عدالتی و اختالف طبقاتی و تبعات آن، 

برای مخاطب بسیار قابل تامل و تفکر است.

جذابیت های سفر در زمان 

چه فیلمی؟           لوپر

چه سالی ساخته شد؟           2012

دنیا حتما جای جالب تری بود اگر واقعا امکان سفر در زمان وجود داشت. دنیا حتما 
جای جالب تری بود اگر این امکان، به واسطه تخیل نویسندگان و کارگردانان 
خالق، به شکلی غیر کلیشه ای و باورپذیر نمایش داده می شد؛ کاری که »رایان 
جانسون« با ساخت »لوپر« انجام داد. »لوپر«، صرفا یک تخیلی عامه پسند نیست؛ 
دنیای لوپر جایی است که در آن خالفکارها برای این که از شر جنازه های شان 
خالص شوند، به جای چال کردن شان آن ها را به 30 سال گذشته می فرستند. 
اما »لوپر« به کارگردانی »رایان جانسون« یکی از برترین آثار علمی تخیلی، سر و 
شکلی اکشن و ماجرایی نفس گیر دارد. در این فیلم، قاتالنی که نام خود را »لوپر« 
می گذارند، با سفر در زمان به کشتن آدم های هدف می پردازند. جنایتکاران در سال 
۲0۷0، آدم هایی را که باید کشته شوند، به گذشته می فرستند. جایی که یک لوپر همراه 
با اسلحه اش منتظر کشتن محموله و نابودی جنازه است. لوپرها پول خوبی می گیرند 
اما زندگی تکراری و مکانیکی دارند که فقط به کشتن و نابودی جنازه محدود شده 
است. با وجود صحنه های تیراندازی فراوان، لوپر خیلی بیشتر از یک فیلم اکشن 
و تخیلی است. لوپر مطالعه ای  درباره مسائلی همچون سرنوشت، طمع، تقدیر 

و فداکاری است.

زندگی بدون قدرت بینایی

چه  سریالی؟                     دیدن

چه سالی ساخته شد؟  2019

سریالی که سر و صــدای زیــادی به پا کــرد، بیشتر سر و شکلی 
حماسی دارد و موضوع قابل توجهی را به نمایش گذاشته  که 
در یکی دوسال اخیر، خیلی از سینماگران دست روی 
آن گذاشته اند؛ فقدان حسی از حس های اصلی 
انسان مثل بینایی. قصه سریال در آینده روایت 
می شود. آینده ای در حدود 600 سال بعد که یک 
ویروس باعث نابودی تمام انسان ها شده و آن هایی هم 
که باقی مانده اند، نابینا شده اند. پس انسان ها سبک 
زندگی خود را تغییر داده و به صورت قبیله ای زندگی 
می کنند تا بتوانند در مواجهه با طبیعت، زنده باقی 
بمانند. با نابینا شدن انسان ها، قدرت بینایی قدرتی 
خــارق الــعــاده محسوب می شود که از نظر مردم 
جادوگری است. اما قصه از جایی جان می گیرد 
که همسر  جنگجویی به نام بابا واس، دوقلوهایی 
را به دنیا می آورد که  بینایی دارند. این سریال پر 
هزینه)حدود 15 میلیون دالر برای هر قسمت( 
بابت طراحی صحنه و لباس و فیلم برداری زیبا، 
تحسین برانگیز است و گاهی با سریال »بازی تاج و 
تخت« مقایسه می شود. تماشای جزئیاتی که برای 
جامعه نابینا رعایت شــده مثل خانه های بدون 
پنجره، نمادهای برجسته هر قبیله روی بدن افراد 
و همچنین صحنه های اکشن در دل طبیعت، 
جذاب و چشم نواز است. آیا »دیدن« پاسخ این 
همه سوالی را که پیشاپیش برای مخاطب به 
وجود می آورد، می دهد؟ دنیایی که در آن همه 
نابینا هستند، چه شکلی است؟ سر و صورت 
آدم ها، لباس هایشان، زبان بدن و در یک کالم چطور 

سبکی از زندگی به نمایش گذاشته شده است؟
 دنیایی که در آن

»زمان« واحد پول است

چه فیلمی؟                 به موقع یا این تایم

چه سالی ساخته شد؟                                              2011

وقتی برایم نمانده، وقتی برایم نمانده. در دنیای ما این جمله 
احتماال در ذهن کسی که سال ها  زندگی کرده و حاال هراس مرگ دارد 

مدام تکرارمی  شود. اما در دنیای »این تایم« یک تکرار روزمره است. 
فیلم » این تایم« یا به موقع، به نویسندگی و کارگردانی »اندرو نیک کول«، 

روایتگر آینده ای نزدیک است که در آن انسان ها ۲5 سال زنده اند و پس از 
آن می توانند عمر بخرند و بیشتر زنده بمانند. دیدن فیلم »به موقع« تجربه 
عجیب قرار گرفتن در دنیایی است که در آن، »زمان« واحد پول است. زمان، 

طول عمر و کیفیت زندگی را تعیین می کند. در این فیلم همه انسان ها یک 
ساعت دارند و به جای چرخش پول در دست مردم هنگام خرید یا فروش، فقط 
به ساعت خود نگاه می کنند و با یک دستگاه زمان سنج آن را کم یا زیاد می کنند. 
سرمایه داران در این فیلم، کسانی معرفی می شوند که زمان بیشتری دارند و در 

مقابل کارگران کسانی هستند که زمان ندارند. با توجه به رویکرد مارکسی در 
فیلم، زمان واحد و ارزش پول و همه زندگی و روابط انسانی می شود، به 
گونه ای که روابط انسانی برپایه زمان تعریف می شود. هر انسانی، انسان 

دیگر را می کشد تا زمان او را تصاحب کند و خود زمان بیشتری داشته باشد.

 وقتی همه دنیا
 زیر برف و یخ فرو رفت

چه فیلمی؟                 قطار یخ شکن

چه سالی ساخته شد؟                        2013

قطار یخ شکن، آخرالزمانی را توصیف می کند که در آن همه دنیا زیر 
برف و یخ فرو رفته و تنها قطاری بلند باال، سریع السیر و بدون توقف روی 
ریلی دور تا دور جهان را طی می کند. در دنیایی که تمام حیات زیر برف 
و یخ دفن شده، تنها آن هایی که سوار قطار هستند نفس می کشند و باید 
تابع قوانینی باشند که از سوی مدیر قطار تعیین شده است. این فیلم 

درون مایه های نمادین دارد و مفاهیم استعاری زیادی را بازگو می کند. 
قطار، سمبلی از کره زمین است که در آن فقیر و غنی در کنار هم برای 
اهداف شان می جنگند. واگن های انتهایی یا دم قطار سکونتگاه 
مردم عادی و واگن های جلویی یا رأس قطار محل استقرار قشر مرفه 

با هزارجور امکانات است. »بونگ جون هو« کارگردان مطرح 
کــره ای، عالوه بر ساخت اثری علمی تخیلی، یکی از برترین 

آثار اکشن چند سال اخیر سینمای جهان را نیز ساخته است که 
ارزش تماشا دارد. قطار یخ شکن مانند خیلی از آثار هم رده اش 

از فرمول آشنای »مردی در مقابل سیستم« استفاده کرده و ما طی 
فیلم شاهد حرکت  فقیرترین گروه در این قطار به رهبری »کریس 
ایوانز« قهرمان هستیم که به دنبال گرفتن کنترل این قطار هستند.

نگاه کردن ممنوع شد

چه فیلمی؟                 جعبه پرنده

چه سالی ساخته شد؟                   2018

جهان از رد پای هیوالیی نامرئی و مرموز پر شده، 
هیوالیی که آن قدر بزرگ و پراکنده است که بر همه 
کوچه ها و خیابان ها و جنگل ها سایه انداخته است. 
هیچ  که  هستند  خانه هایی  امــن،  مکان های  تنها 
روزنه ای به بیرون نداشته باشند. هرکس به بیرون 
نگاه می کند هیوال به چشم های او نفوذ می کند تا به 
خودکشی وادارش کند. »جعبه پرنده« به کارگردانی 

»سوزان بیر« دنیایی را نشان می دهد که در آن دیدِن 
آسمان و درختان و حتی النه پرندگان، آرزویی غیر 
ممکن است. در این دنیا آدم هــا باید سبک زندگی 
عجیب و غریبی را تجربه کنند. بازمانده ها برای رفع 
گرسنگی و بیرون زدن باید تمام درزهای ماشین را 
ببندند و فقط از روی جی پی اس مسیر سوپرمارکت 
ــود چنین  ــا مــی شــود بــا وج شهر را دنــبــال کنند. آی
پدیده ای، از شهری آرمانی در دِل این پادآرمان شهر 
ترسناک و مهیب حرفی به میان آورد؟ جالب است 
که در فیلم The Birds از آلفرد هیچکاک، پرنده ها 
برایمان عامل هشدار و ترس بودند، در این فیلم گوش 
سپردن به آوای پرندگان، راهی برای نجات محسوب 
می شود چرا که قهرمان قصه، مادری است که قرار 
است خودش و بچه هایش را چشم بسته و فقط با گوش 
دادن به آوای پرندگان از مسیر توفانی رودخانه عبور 

دهد و به مکانی امن برساند.



سومی: این وقت سال که میشــه یاد دوران مدرسه 
و امتحان هــای ثلث ســوم و حــال و هــوای روزهای 
آخر مدرســه می افتم. وقتی که از سر جلسه امتحان 
می اومدیم بیــرون و کتاب هامــون رو جر می دادیم، 
بــدون دســتکش و ضدعفونی کننــده از درخت هــا 
آویزون می شــدیم و اصال عیــن خیال مــون نبود که 
چطوری جواب »دالیل انقراض سلســله قرطاسیان 
چــه بــود« رو »عــدد پــی« درآورده بودیــم! حیف که 
امسال دانش آموزها نتونســتن از جو شب عید و بعد 
از ســیزده به در و عذاب پیک نوروزی و استرس شب 

امتحان و بی خیالی آخر سال تحصیلی لذت ببرن.
دومی: اتفاقــا با ایــن آموزش مجــازی کــه همه اون 
مصیبت ها رو بچه ها تجربه کردن، فقط یه جور دیگه 
و به صورت آنالینش رو. ولی مدرسه ها هم باز شدن و 
به سالمتی بچه ها هم دارن امتحان هاشون رو میدن. 

هنوز میشه اون مراسم کتاب پاره کنون رو انجام داد.
اولی: حــاال یه روز من نبودم ســتون رو شــروع کنم، 
تا جایی کــه دل تون خواســت بدآمــوزی کردین! تو 
این شــرایط پــاره کــردن کتاب اصــال کار درســتی 
نیســت و میشــه کتاب ها رو تمیز تحویل افرادی داد 
که نیاز دارن یــا نهایتــا بازیافت کرد و البته درســته 
که مدرســه ها بازشــدن ولی باید همه پروتکل های 

بهداشتی رو رعایت کنن.
دومی: حرف از رعایت پروتکل بهداشــتی که میشه 
یاد اختتامیــه و افتتاحیــه مجلس می افتــم... حاال 
بگذریــم. از ایــن هم که هر ســال محتــوای کتاب ها 
عــوض میشــه هــم بگذریــم ولــی تــو اخبــار خوندم 
رئیس جمهــور فیلیپین گفتــه تا واکســن کرونا پیدا 
نشــده، هیــچ مدرســه ای بــاز نخواهــد شــد و هیــچ 
دانش آموزی هم حق رفتن به مدرســه رو نداره. این 

نشون میده ما خیلی شــجاع بودیم که مدرسه ها رو 
باز کردیم.

ســومی: بحث شــجاعت نیســت، اگه همیــن روند 
آموزش آنالیــن ادامــه پیدا می کــرد کال با یه نســل 
بی ســواد مواجه می شــدیم که حتی نمی تونســتن 
اسم خودشــون رو بنویسن، چه برســه بخوان دالیل 
انقراض سلسله قرطاسیان رو بدونن یا عدد پی رو تا 

دو رقم اعشار بنویسن!
اولی: عالوه بر بدآموزی، باید دایم مواظب باشم که 
ســیاه نمایی هم نکنین. به هرحال هر کار تازه ای یه 
سری خطاهایی داره که به مرور زمان و بر اثر آزمون 

و خطا درست میشه.
برخی مسئوالن: کامال درســته، حاال ما هی بگیم 
تا وقتی بازنشسته میشــیم مشغول آزمون هستیم تا 

خطاهای سیستم مون دربیاد، شماها باور نکنین!
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ای صاحــب فــال، هفتــه گرمــی در پیــش خواهی 
داشــت. )بیــا! یک بــار هم کــه درســت پیش بینی 
می کنیــم، مســخره می کنی؟ باید مثــل مجله های 
زرد هــی الکــی برایــت ثــروت و بخــت ازدواج و 
موقعیت شغلی پیش بینی کنیم تا قدر این فال های 
واقعــی مــا را بدانــی!( بــه هرحــال اگر حــرف ما را 
قبول داری از این آخر هفته اســتفاده کن و کولر را 
سرویس کن. فقط اگر خواســتی لوازم کولر بخری 
با کســی برو که زیــر بغلــت را بگیرد تا از شــنیدن 

قیمت ها پس نیفتی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال به دل طبیعت می رود!

مادُرم شــاکی زنگ زد که: »یاُدم ِنمیه چندوقته از تو 
خانه ُجم نخورُدم. پوســیُدم تو خانــه. بیا مو ره نجات 
بده از دست آقات و برارت، دُرم دیِونه مُرم...« خنده ام 
گیریفته بود، گفُتم چشم. به کاملیاخانم گفُتم، گفت: 
»اتفاقا می خواســتم بگم روز عیدفطــر بریم یه جایی 
هوا به ســرمون بخوره. می خوای صبح عید وســایل 
صبحانه رو برداریم و بریم دنبال مامانت اینا، یه جایی 
تو در و دشت که خلوت باشــه و مردم نباشن صبحانه 
بخوریم؟« یعنی قربونــش برم تا مُگــم ف، خودش تا 
فلکه آب ِمره و برمگــرده. کارها ره هماهنگ کرد و به 
مادُرم اینا هم گفت و مویم احترام سرش گذاشُتم و به 

آقاش و مادرش گفُتم که اونایم بَین.
از مســود آدرس گیریفته بوُدم، َیگ جایی که خلوت 
بشــه و خوش آب وهوا و نزدیــک. جاده خلــوت بود. 
رفِتم رسیدم و َیگ جوب آب و ســایه درخت و هوا هم 
عالی. فرش ره پهن کردم و با رعایت فاصله و ماکس 
زده، نشسِتم و عیال هم بساط صبحانه ره پهن کرد. 
براُرم جمال ازبس ای مدت تو خانــه مانده بود، مثل 
حــوری  و ریا فقط مدویــد و بقیه هم گــرم صحبت که 
دیدم َیگ ماشین از راه رسید و اوبرتر از ما نگه داشت 
و دوتا خانواده پیاده رفتن. خوشبختانه جا زیاد بود و 
فاصله مان باهاشان رعایت مشد. جاتان خالی وسط 
صبحانه خوردن بودم که دوتا ماشین دگه هم رسیدن 
و دو طرف دگه مــا جاگیریفتن. ِانا حــاال خوب رفت. 
حاال ما هی خودمانه جمع تر مکردم که خیلی با اونا در 
تماس نباِشم، ولی اونایم انگار نه انگار هی می آمدن 
چفت مــا. یکی شــان آمــد ظــرف گیریفــت و او یکی 
پیک نیکی و از اوبر نــون گیریفتن و به جاش هندوانه 
شــتری دادن و... حاال کاش اقال ماکــس زده بودن، 
هم هیچی به هیچی. انــگار ای مدت فقــط ما تو غار 
بودم و خبر از بیرون نداشِتم. مردم تو شیکم هم وول 
مخوردن و مایم حرص مخوردم. جوری بود که ِجمال 
براُرم هم ترس ورش داشت و آمد نشست کنار مو که: 
»داداش کمال، کرونا شکست خورده؟« حاال مو چی 
بُگم به ای بچه. اشــاره کرُدم که زود جمع کِنم بِرم تا 
زحمت ای چند ماه هدر نرفته. خورده و نخورده بار و 
بندیل ره جمع کردم و بقیه صبحانه َرم غازی کردم تو 

ماشین بخوِرم و از ترس جون مان دررفِتم.
ولی خداییش ای رسم شکســت دادن کرونا نیست 

ها! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

فتوکاتور

-ببخشید آقای رئیس، چرا 

دستکش تون پاره است؟

 +با دستکش 

 که نمی تونم 

 چشم و گوشم

رو بخارونم  

خب! 

وقتی مادرت 

 میگه:

 تا دونه آخر 

پوست تخمه رو 

از کف زمین جمع 

نکردی حق نداری از 

اتاقت بیای بیرون!

آویزان شدن از درخت بدون دستکش
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 حال و روز خریداران خودرو 
!در این روزها 

رئیس انستیتو تحقیقات
 تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:

 هببودیافتگان
کروان 
امگا۳ 
مرصف کنند

چگونه در خانه مبانیم؟

به من گفتی: »تو وقتی در امانی
که صبح و شام در خانه بمانی«

به روی چشم! اما گر بمانم
که خواهد داد خرج زندگانی؟

وزیرا، من موافق با شمایم
ولی اکنون کمی پادرهوایم!

تو خرجم را بده، من قول میدم
که از زیر پتو بیرون نیایم!

به من گفتی نرو بیرون تو شیطون!
اگه رفتی، فقط تا توی ایوون

خودم که نه، که صاحبخونه امشب
منو با زور کرد از خونه بیرون!

مجید رحمانی صانع

*****

دوبییت های خربی هفته

در  این اوضاع بحرانی ویروس
عجب جذاب شد وضعیت بورس

چنان جذبش شدند از کودک و پیر
که مثل پمپ بنزین رفت در کورس!

***

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
چون از پراید و نرخش شد بنز هم پریشان
آن قدر قیمتی شد خودرو که حال حتی

با خر کنی تردد خوب است چون نیاکان!

***

با رشوه و سود و باج باید چه کنیم؟
با قیمت اسفناج باید چه کنیم؟

این ها به کنار مشکل اکنون این است:
با کاهش ازدواج باید چه کنیم؟!

بهار نژند

روحانی: وظیفه دولت و مجلس در شرایط 
سخت و ویژه کنونی، تالش مشترک برای حل 

مشکالت است

دارکوب: خب در سایر مواقع 
وظیفه تون چیه؟!

تهران لرزید
تهران: قولنجم رو شکوندم، ببینم 

 باالخره کی از رو میرین و
 به فکر می افتین!

روحانی: بدون استقراض از بانک مرکزی 
بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد

 مردم: یا خدا...
 رو استقراض از ما حساب کردین؟!

 مدیرعامل تاکسیرانی تهران: کرایه نفر چهارم 
بین ۳ مسافر دیگر تقسیم می شود

نفر چهارم: حاال که قراره بقیه 
حساب کنن پس خودم میام دیگه !

انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
ماکارونی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت 

ماکارونی خبر داد

مردم: اقال همین یه دلخوشی رو 
بذارین برامون بمونه!

روند ریزشی دالر آغاز شد؟

 بورس: نه داداش، اون منم که
  داره می ریزه! 

یکی از سه زرافه ای که توسط باغ وحش 
صفادشت به ایران وارد شده بود تلف شد

مسئول مربوط: خوشبختانه هنوز 
66 درصد زرافه ها زنده هستن!

وزیر ارتباطات: خواسته  مردم از وزارت 
ارتباطات، کاهش قیمت اینترنت است

مردم: شما شیرفلکه اش رو باز بذار، 
ما به گرونیش عادت می کنیم!

ما که پول مون 

به خریدن ماهی 

نمیرسه،زحمت تولید 

 امگا ۳ افتاد

 گردن شما !

واکسن هاش
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اتج: ویلموتس رس ما کاله گذاشت

به ویلموتس بگو آقای دیلماج
شنیدم خواسته ای از تیم ما باج

بدون دادن تمرین یک روز
زدی بر پول ملت چوب حراج

خودت می گردی در آن سوی دنیا
کاله بنهادی این جا بر سر تاج؟

الهی پول ما گردد حرامت
مریضی گیری اندر ساحل عاج!

بیفتی گیر دزدان سومالی
دالرهایت شود یک روزه تاراج!

یارمحمد خدنگی  

*****

 2 قورابغه در هند 
رمسا اب هم ازدواج کردند!

برای این دوماد ما، عروسی
فکر نکنین دراومده خیلی مفت

شیش تا پشه، نه تا مگس، سه تا سوسک
عروس خانوم گرفت تا بعله رو گفت!

***

ازدواج ساملندان را نکوهش نکنید
بکن اول تو مّزه حرف خود را

بگو بعدا تو آن چیزی که خواهی
از آن روزی که گفتی این سخن را

شده مادربزرگ من هوایی!
***

اعطای تهسیالت قفل مسکن را ابز یم کند
چرا این وام ما امضا نمیشه؟

می گن فردا میشه، اما نمیشه!
اگرچه وام مسکن، چون کلیده
کلید گم گشته و در وا نمیشه!

مجید رحمانی صانع  

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

چیز مهمی نیست!

هفته ای دیگر را در حالی به پایان می بریم که هوا خیلی 
گرم شده است. یعنی یک جوری گرم شده که انگار توی 
بهترین سه ماه سالیم. در حالی که هنوز در خرداد قرار 
داریم. یکی نوشته بود اسم خرداد که می آید من یاد بوی 
پوشال کولر می افتم. قشــنگ بود ولی پوشال آن قدر 
گران و کمیاب شــده که االن شــما به یک نفر نســبت 

پوشالی بدهید در واقع از او تمجید کرد ه ای.
این فصل از سال برای خیلی ها هم با حساسیت فصلی 
همراه اســت. هرجا فضای ســبز می روی بــوی اقاقیا 
پیچیده اســت که... دوســت عزیــز بیا پاییــن! بعضی 
شهروندان هم ناراحت از اسراف شدن توت ها هستند 
و روی درخت  ها تا آخرین توت را مصرف می کنند. بله 
عرض می کردم که حساسیت فصلی هم شرایط خاص 
خودش را دارد. بعضی ها خیلی سرفه و عطسه می کنند 
که ممکن اســت توی جمع ها برچســب کرونا بهشان 
بزنند. یا خود مــن توی این فصــل کال صدایــم را زیاد 
صاف می کنم چون گلویم خارش پیدا می کند و دستم 
نمی رسد بخارانم. همین سوءتفاهم می شود. ما یک 
عادت خانوادگی که داریم این است که قبل از مطرح 
کردن مســائل مهم در جمع خانواده زیاد صدایمان را 
صاف می کنیم. حاال آن بحث هرچه مهم تر باشد تعداد 
و شدت صدا صاف کردن ها بیشتر می شود. مثال پدرم 
وقتی می خواســت خبر مرگ پدربزرگم را به ما بدهد 
تقریبا داشت صدای رعد و برق تولید می شد که نهایتا 
خودمان عمــق مصیبت و ایــن که گلچیــن روزگار باز 
خوش سلیقگی به خرج داده و چیده گلی را که به دنیا 
نمونه بوده متوجه شدیم. این روزها هم من هی صدایم 
را به خاطر حساسیت صاف می کنم. مامانم مدام فکر 
می کند من حرف مهمی می  خواهم بزنم هی می گوید: 
»پســرم حرفت رو بگو. راحت باش« حاال من همه اش 
باید توضیح بدهم که حساسیت فصلی است و با استایل 

استاد ابتهاج بگویم: »چیز مهمی نیست...«.
در کل همین را می خواستم عرض کنم که چیز مهمی 
نیست. حاال هوا گرم شده این بازار بورس هم از این گرما 
مدتی است زیاد قرمز می شود و اصطالحا می ریزد. ما 
همکاری داریم که در بورس فعالیت می کند این روزها 
همه اش می گوید نگران نباشــید این هــا اصالح بازار 
اســت. اصال باید خوشــحال بود از این که گاهی قرمز 
شــود. خالصه که: »چیز مهمی نیســت. بورس است 
دیگر. گاهی دلش می خواهد خودش را بردارد اصالح 

کند. بریزد. قرمز شود«.

    دارکوب، سالم، قبال چند شعر طنز تقدیم کرده بودم. 
ادعایی ندارم ولی حدود دو دهه اســت کــه گاهی در این 
زمینه هم مشغولم ولی نمی دانم چرا نه چاپ شان کردید 
و نه پاسخ می دهید؟ ای کاش بیشتر منطقی بودیم و کمی 
حبیب احدی خود را جای دیگران فرض می کردیم.  
دارکوب: سالم خدمت شــما مخاطب خوب. همون طور 
که می بینید صفحه مدتیه که هفتگی شده و طبیعتا جای 
خیلی کمی برای آثار مخاطبان داریم. ضمن این که وقتی 
مطلبی چندبار فرســتاده شد و چاپ نشــد، یعنی امکان 
چاپش نیست و جایی هم نداریم که توضیح بدیم چرا و به 
چه علت. ولی باز هم ممنون از لطف شما هستیم و منتظر 

آثار بعدی تون.
     دارکوب جان یه چیزی بگو تا بلکه مسئوالن فکری به 
حال ما کاسب های خرد هم بکنن که در این بازار خراب و 
شکراللهی اوضاع کرونایی، باید اجاره مغازه هم بدیم.  
دارکوب: ما که میگیم ولی فکر کنم مسئوالن خودشون 
هــم درگیری هــای دیگــه ای دارن و فعال نمیرســن به ما 

توجه کنن!
    دارکوب واقعا خونه دار شدن برای ما جوونا دیگه آرزو 

که هیچ، خواب و خیال و سرابی بیش نیست.
دارکوب: از قدیم گفتن شــیطون ناامیده، جز این جمله 
چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه که باهاش دلداریت بدم!

    دارکــوب بــه نظــرت دربــاره گرونی هــا غــر بزنیم یا 
فایده ای نداره و فقط خودمون رو خسته می کنیم؟

دارکوب: ما که کارمون غرزدنه، ولی شــما رو نمی دونم، 
اگه خسته شدین ولش کنین!

    چرا هر شــبکه ای رو می زنیــم داره از بدبختی مردم 
کشــورهای دیگه حرف می زنه؟ یعنی تو کشور خودمون 

هیچ مشکلی نیست؟
دارکوب: ما بایــد بدبختی بقیه رو ببینیم تا خدا رو شــکر 

کنیم که مثل اونا نشدیم!
    دارکوب، من االن اگه بخوام ازدواج کنم و دخترخانمی 
هم پیدا بشه که اون قدر انصاف داشته باشه که مهریه رو هم 
فقط 10 تا سکه تعیین کنه، بازم از عهده اش برنمیام! چی 

کار کنم؟
دارکوب: نمی دونم واال، ولی سعی کن بری خواستگاری 
دختر خانومی که یا مهریه نخــواد یا توقعش در حد یه ربع 

سکه یا چند شاخه گل باشه!

  نمی فهمم وقتی باباها میگن »کولر رو خاموش کن 
تا استراحت کنه« یعنی چی؟ مگه یخچال استراحت 

می کنه؟!
 به نظرم  کولر گازی بهترین اختراع بشره. کولر آبی 
در رتبه دوم قرار می گیره و آب دوغ خیار در رتبه سوم!
 هروقت می رم ســلمونی منتظر می شم آرایشگره 
روشــو بکنه اون ور تا یواشکی دســتم رو از زیر پیشبند 
دربیارم و دماغم رو بخارونــم. حس می کنم اگه ببینه 

دعوام می کنه!
  جدی چطوری می تونید ســر صبح توی تاکســی و 
اتوبوس با هــم یه ریز حرف بزنیــد؟ خواب تون نمیاد؟ 
خب اگه نه که حداقل ساکت شــین ما که خواب مون 

میاد یه کم چرت بزنیم!
  هوا یه جوری گرم  شــده انگار بابت چند وقت سرد 

بودنش احساس شرمندگی  می کنه!
  کاپ کیک ها همون کیک یزدی اند که رفتن خارج 

تو مسابقات کیک ها شرکت کردن و کاپ گرفتن!

  خیلی دنیای بدیه جدی، رضــا صادقی اون موقع 
یه چیزی می دونســت کــه فقط 

می خواست پیاده بشه!
وقتــی  از    
چشــم  فهمیــدم 

 ۸ نمــره ش  اگــه 
باشــه معاف می شی، 

روزی نیــم ســاعت 
بــا ذره بیــن مــی رم 

زل  خورشــید  بــه 
می زنــم. البته االن 

بهــم گفتــن ایــن قانون 
درست نیست!

 حاال از کرونا و قرنطینه و بازگشایی مجدد دانشگاه 
و فالن و همه ایناهــا هم که بگذریم بهــار جدی فصل 

درس خوندن نیست!
   اگه ما کرونا نگیریم به خاطر زحمت های بابامه که 

خونه مون رو گرم نگه داشته، از بس کولر رو خاموش 
نگه داشته!

  خوبی کویر اینه که می دونی هر چقدر هم گرم بشه 
شــبش ســرده، باد خنک می زنه، چرا؟ چون ظهرش 
اون قدر گرمه که شبش هر بادی بیاد فکر می کنی 

خنکه، توقعت رو می بره پایین!
 هــوا یه جــوری گرم شــده  

که کرم ضــد آفتاب هم 
دیگه جواب نمی ده، 
فقط پماد سوختگی!

خانواده هــای   
وقتــی  ایرانــی 
یــه  تــوی  میــرن 
یــه  اول  جدیــد  خونــه  
ســینی مــی ذارن پشــت شــیر 
ظرف شــویی، بعد بقیه وسایل  رو 

می چینن!
  شما با خانواده ات برو خرید، قطعا تمام مدت دارن 
قانعت می کنن که هرچی رو می خوای بخری تو خونه 

دارید، حتی اگه برای خرید تراکتور رفته باشید!

نیازطنزی

استراحت کولر با آب دوغ خیار!
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 استخدام
 اب رشایط عایل

رشکت معترب بین امللیل نیاز به 
 نیرویی کوشا و ابانگیزه 

اب مشخصات زیر دارد:
کارمند اداری مسلط به کامپیوتر، 

اینرتنت، حسابداری، زابن انگلییس، 
مامور خرید، دارای گذرانمه و گواهینامه 

رانندیگ، آشنا به تعمیر خودرو، پخت 
غذا و دم کردن چای، انجام امور نظافیت، 
نگهباین شیفت شب، کمک به نوسازی 

دفرت رشکت، دارای سابقه و رسمایه 
مکیف برای رشاکت و عدم سو ءپیشینه

متقاضیان پس از گزینش به مدت 
سه سال به صورت آزماییش کار کرده 

و در صورت رضایت رشکت، اب آن ها 
درابره قرارداد، حقوق و بیمه مذاکره 

خواهدشد

رشکت رو داران رشق و غرب 

این روزها در تعطیالت چه کار کردیم؟

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

الریجانی

 خودمون رو با 
فاصله گرم کنیم تا 

پروتکل های جدید بیاد 
ببینیم تو چه پستی 

میشه بازی کرد! 

 واقعا لذت می برم 
که همه مثل خودمون 
رعایت کردن و تو این 
شرایط قرمز کرونایی 
دستکش دست شون 

کردن!

 پاشو مرد، زخم بستر 

نگرفتی از بس خوابیدی؟ 

بعد از تعطیالت دیگه خبری 

از دورکاری نیست ها، 

اقال یه آبی به صورتت بزن 

یادت بیاد!تا آدرس اداره ات 

یکی از آشناهامون 
هرروز از جلوی سازمان 

بحران مدیریت رد میشه، 
میگه شنیده کرونا شایعه 
است تا بتونن ماکارونی 

رو گرون کنن! 

با نرفتن به غذاخوری های 
غیربهداشتی، خودمان را نجات بدهیم!

افزایش 

چند ده درصدی 

قیمت لوازم خانیگ 

در ابزار

 الریجاین پس از 12 سال
 از صندیل ریاست مجلس

 کناره گرفت
 پروتکل های ورزیش

 ابالغ شد

دید و بازدید استراحت مسافرت

 با این 
قیمت ها که 
نمی تونیم 

بریم سر خونه 
زندگی مون، 
پس اقال از 

پشت ویترین 
اینا رو ببینیم 

تا شکلش 
یادمون نره! 

توئیت روز

گیری افتادیم از 
دست این آدم ها، 

نه خودشون فاصله 
اجتماعی رو رعایت 

می کنن، نه می ذارن ما 
رعایت کنیم!

 یال هام...
 تو می تونی 

حرف بزنی؟! 



 
همان طور که لپ تاپ و گوشــی برای خیلــی از ما محدوده ای اســت که دوســت نداریم هر 

تازه واردی به آن سرک بکشــد، آشــپزخانه و اتاق خواب هم برای بزرگ ترها یک فضای خاص محسوب 
می  شود. اتاق خواب ممکن است محلی برای لباس های دم دستی و وسایل اضافه خانه باشد که دم رسیدن 

مهمان همه چیز توی آن چپانده می شود و معموال جایی نیست که بشود راحت درش را باز کرد   و   وارد شد. 
بعضی ها هم هستند که برای شان شهرام  بهرام ندارد! نه تنها بی هوا وارد اتاق خواب خانه میزبان می شوند که 

خیلی زود هم جو راحتی و خواب می گیردشان و روی تخت ولو می شوند. عالوه بر اتاق خواب، آشپزخانه هم نقطه 
استراتژیک هر خانه ای به حساب می آید؛ نقطه ای که احتماال موقعی که مهمان توی خانه است آن جا منفجر شده و کلی 

بریزبپاش دارد. دقیقا برای همین است که اگر با نیت کمک بروید و توی آشپزخانه میزبان بایستید، هی تعارف تان می کنند 
که »باور کنین کاری نیست، همه رو خودمون انجام دادیم«. این درواقع شکل مودبانه »جان ما برو بشین این جا رو شلوغ نکن« 

است. اگر دقت کرده باشــید این طور وقت ها همه مهمان ها توی آشپزخانه جمع می شوند و می خواهند کمک کنند اما جز 
اِشغال فضای آشپزخانه و گیج کردن میزبان کار دیگری نمی کنند. آویزان شدن از بالکن برای هواخوری و چک کردن منظره 

کوچه و ساختمان های مقابل هم از آن کارهایی است که معموال الزم است قبلش با میزبان هماهنگ شود. حاال طوری نشود که با 
خودتان فکر کنید ای بابا چی میگه این یعنی فقط بریم رو به روی تلویزیون بشینیم و تمام؟ واضح است که نه، فقط کافی است حضور 

پررنگ مان در تمام نقاط خانه میزبان احساس نشود و قبل از ورود به مکان هایی مثل آشپزخانه و اتاق خواب به صاحبخانه اطالع بدهیم. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

اتاق خواب، آشپزخانه و چند جای دیگر 

خودت بساز 

آثار شما 

 

پارچه رو بیار، نقشو بزن  

  
مهسا فارسی | خبرنگار

قدیم ترها که کفش هــای پارچه ای ُمد بــود، یک جفت کفش کتانی ســفیدرنگ داشــتم و خیلی از 

داشتن اش خوشحال بودم. کفش های نازنینم کم کم کثیف شد و دیگر به زیبایی اولش نبود اما من بی خیالش 

نشدم. دو، سه تا رنگ اکریلیک مخصوص پارچه از بازارچه هنر خریدم و کفش ها را یک دست رنگ آبی زدم. 

بعد هم شروع کردم به طرح زدن روی آن ها و دوباره یک جفت کفش جدید برای خودم دست وپا کردم! حتما 

متوجه شده اید که قرار است درباره چی صحبت کنیم. امروز می خواهم به شما بگویم که با یک ترفند خیلی 

ساده، می توانید ُمهر درست کنید و روی پارچه را به سلیقه خودتان چاپ بزنید و از سادگی درش بیاورید.

 همه آن چه نیاز دارید: 
پارچه ســاده و بدون نقش ونگار، رنگ اکریلیک، هرچیزی که بتوانید آن را به شکل ُمهر دربیاورید

خب همان طور کــه در تصاویر می بینید، هر چیزی از خوردنی های دم دســتی مانند ســیب زمینی، پیاز، 
لیمو، کاهو و کلم گرفته تا اشیایی مانند مداد و پالستیک ضربه گیر و نخ کاموا و هزار جور چیزمیز دیگر بنا 
به خالقیت خودتان، می تواند در نقش مهر ظاهر و به رنگ آغشته شود و سطح پارچه را طراحی کند. این 
هنر بسیار گسترده و دیرینه است، با کمی جست وجو به سابقه آن پی خواهید برد. با این ترفندهای ساده 
نه تنها پارچه بلکه می شود سطح کاغذ گراف را هم طراحی کرد و کاغذ کادوی منحصربه  فرد  و تو  دل برو یی 
ساخت که هم جذاب باشد هم مقرون به صرفه تر از کاغذ کادوهای گران قیمت بازار. حتی می توانید با این 
ترفند یک گوشه از دیوار اتاق را طراحی کنید،البته مواظب باشید اسراف نکنید .راستی  به نظر شما دیگر 

چه کارهایی می شود با این روش انجام داد؟

یک بشقاب هنر

دیدنی

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 8 خرداد ۱۳۹۹    
 شماره ۱608

 3 مثلث اسرارآمیز زمین    
فاطمه قاسمی| مترجم

حتما نام مثلث »برمودا« را شنیده اید اما می دانستید که برمودا تنها مثلث مرموز جهان نیست و 
مثلث های دیگری هم درسایر نقاط جهان کشف شــده که در آن ها کشتی ها غرق، هواپیما ها و افراد ناپدید یا 
موجودات مبهم و ناشــناخته ای دیده شــده اند؟ با ما باشــید تا با ســه  تا از این مثلث های عجیب آشنا شوید. 
گمانه زنی ها، ادعاها و فرضیه های مرتبط با هرکدام را آورده ایم اما باورکردن  یا نکردن شان را به خودتان واگذار 

می کنیم!

درباره نقاط مرموزی که شبیه به 

مثلث برمودا هستند چه می دانید؟ 

بالتازار

رفقا سالم!

تیمی از آتشفشان شناسان و اکتشاف کنندگان 

اقیانوس در دانشگاه هاوایی بزرگ ترین و داغ ترین 

آتشفشان سپری روی زمین را کشف کرده اند. زیر نکات مهم 

و شگفت انگیز این خبر خط بکشیم؟ 1.آتشفشان شناس و 

اکتشاف کننده اقیانوس داریم، 2.خالف تصور ما جهان همه 

شگفتی هاش رو رو نکرده و هنوز چیزهای خیلی خیلی 
شماره پیامک 2000999زیادی نمی دونیم. دیگه چی؟

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   
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نسبت ابر ماه به ماه معمولی

 بهــار، فصــل تگرگ هــای ناگهانــی و پرسروصداســت. بعضی وقت  هــا بــاران، ناگهــان 
تبدیــل بــه تگــرگ می شــود و گاهی هــم بــدون هیــچ بارانی 
ســروکله اش پیدا می شــود و با ســروصدایش توجه همــه را به 
خود جلب می کند. ابرهــای عظیم الجثــه »کومولونیمبوس« 
که آن ها را با شــکل  هایی شــبیه گل کلم می شناسید، مسئول 
تشــکیل تگرگ هســتند امــا احتمــاال برای تان ســوال شــده 
کــه چطــور قطره هــای آب درون ایــن ابرهــا بــه بــرف تبدیل 
نمی شــود و بــه شــکل تگــرگ روی زمیــن می افتــد؟ ابرهای 
کومولونیمبــوس، بــاران زا هســتند و به شــدت مرطوب انــد. 
ایــن ابرهــا احتمــال بــارش دارنــد و ممکــن اســت رعدوبرق 
هم ایجــاد کنند. مهم ترین شــرط بــرای شــکل گرفتن تگرگ 

در ایــن ابرها این اســت کــه جریان هــوای باال رونــده وجود داشــته  باشــد. ایــن جریان، 
قطرات بــاران و بــرف باریده  شــده را به قســمت های باالیی جــو می برد و درهــم مخلوط 
 می کنــد و به علــت ســرمای هــوا در قســمت های باالیی اتمســفر، ایــن قطره هــا منجمد
 می شوند. ذرات یخ زده، تا زمانی که سبک هستند در جو معلق و 
درحال چرخش باقی می مانند اما به  مرور با چسبیدن قطرات و 
یخ های دیگر به آن ها سنگین تر می شوند و دراثر جاذبه به پایین 
می افتند. این درســت زمانی اســت که ما می بینیــم که یک ابر 
تیره بخشــی از آسمان را می پوشــاند و دانه های تگرگ دارند با 
شدت روی زمین می افتند. این بار که تگرگ بارید، یکی از آن ها 
را بردارید و از وســط دونیم کنیــد. خواهید دید کــه از چندالیه 
تشــکیل شده  اســت؛ این الیه ها از یخ زدن مکرر قطــرات آب در 
اطراف دانه برف اولیه به وجود می آیند. معموال قطر تگرگ های  

بارشی پنج تا ۵۰میلی متر است.

  سالم بچه ها! من هستی شکوهی هستم و 16سال دارم. 
در اوقات فراغتم با وسایل ساده و دم دستی کاردستی می سازم و با آن ها اتاقم را تزیین 
می کنم. این ها دوتا از کارهای من هستند؛ سمت راستی را با پوست  تخم مرغ و گواش 

و چسب چوب درست کردم و سمت چپی را با نوارهای ملیله کاغذی و چسب مایع.

»دارینا« یک دختر جوان اوکراینی 
است که تابلوهای هنری متفاوتی 

خلق می کند؛ مواد غذایی، 
رنگ های او هستند و بشقاب ها، 

بوم نقاشی اش. کارهای دارینا 
احتماال جزو معدود هنرهایی  

است که هم با چشم مان می توانیم 
ازش لذت ببریم هم با شکم مان.

مریم ملی | روزنامه نگار

پرونده های مجهول

      مثلث برمودا در فضا!
»بی هنجاری آتالنتیک جنوبی« مثلث برمودای فضاست. 
در ایــن ناحیه نوار تابشــی »ون آلــن«، کمتریــن فاصله را 
از ســطح زمیــن دارد. این نــوار نوعی کمربند تشعشــعی 
در اطراف زمین اســت که ذرات کیهانی مضــری را که به 
ســوی زمین می تابند، جذب می کنــد. مرکز ایــن ناحیه 
در نزدیکــی ســواحل برزیــل قــرار دارد و گفته می شــود 
کــه فضاپیماهــا و ماهواره ها در فضــا با گــذر از باالی این 
منطقه با اشکاالتی در تجهیزات، داده ها و حتی اختالل 
در سیســتم کنترل مواجه شــده اند که باعــث اتفاق های 
غیرقابــل پیش بینی و در بعضی موارد انهدام آن ها شــده  

است.
 تلسکوپ فضایی »هابل« زمانی که از این ناحیه می گذرد، 
به طور کامــل خاموش می شــود تا دچار مشــکل نشــود. 
همچنیــن ایســتگاه فضایــی بین المللــی هنــگام گذر از 
این ناحیه که پنج  بــار در روز اتفاق می افتــد، برنامه های 
پیــاده روی فضایی خــود را لغــو می کنــد. تا امــروز دلیل 
این مشــکالت به طور کامل مشــخص نشــده اند. هرچند 
دانشــمندان بر این باورند کــه تراکم و تجمــع تابش های 
اطراف زمین در این ناحیه، مســبب این وقایع است ولی 
هیچ گونــه نظر قطعــی و مســتندی دربــاره چگونگی این 

حوادث ندارند.

 محل رفت وآمد یوفوها و حیوانات عجیب
»مثلث بریج واتر«، منطقه ای به مساحت  322کیلومتر مربع 
در جنوب ماساچوست است. در این منطقه حوادث فرازمینی، 
فعالیت های غیرطبیعی و غیرعادی بسیاری گزارش شده که 
سال هاست باعث شگفتی و تعجب شده است. مثال از صد ها 
سال گذشته داستان هایی مبنی بر مشاهده یوفو ها، موجودات 
عجیب وغریب و ارواح گزارش شده اســت. اولینش مربوط به 
دیده شدن اشیای پرنده ای مرموز در سال 176۰ بود. در مورد 
عجیب دیگری در شب هالووین سال 19۰8 دو فرد که از این 
ناحیه عبور می کردند، ادعا می کنند در آســمان نور شدیدی 
مانند فانوس دریایی دیده اند که بعد از چند دقیقه ناپدید شده  
است. از سال 197۰ میالدی هم چندین مورد مبنی بر دیده 
 شدن موجودی پرمو شبیه به میمونی بزرگ جثه و پرندگانی 
بااندازه غیرمعمول و درحال نبرد با یکدیگر گزارش شده  است. 
در سال 1976 مردی مدعی شد که سگی عظیم با چشمان 
قرمز، دو اسب او را کشته  است. عالوه بر این ها، موارد متعدد 
قطع عضو حیوانات هم دیده شده  است. مردم منطقه افرادی 

با افکار شیطانی را مسئول این اتفاق می دانند.

 منطقه گم شده ها
ناپدید شــدن پی در پــی آدم هــا بی هیــچ رد و نشــانی بین 
ســال های 194۵ تــا 19۵۰ در یکــی از آرام تریــن نقاط 
آمریکا معروف به مثلث »بنینگتون« واقع در ایالت ورمانت 
 اتفــاق افتاده اســت. در نوامبــر 194۵، »میــدی ریــِورز«

 7۵ ســاله بــه همــراه گروهــی از شــکارچیان در مســیر 
بازگشــت، کمــی از افــراد گروه جلــو می زنــد و بعــد از آن 
هیچ وقــت اثــری از او دیــده  نمی شــود. چند ســال بعد در 
1949 »جیمز تتفورد« ســوار اتوبوس می شــود تــا بعد از 
دیدار با والدین اش به سمت خانه برگردد. چند شاهد او را 
قبل از رسیدن به مقصد در اتوبوس دیده بودند اما زمانی که 
اتوبوس به پایان خط رسید، اثری از جیمز نبود در حالی  که 
چمدانش همچنان داخل اتوبوس قرار داشت. در بین این 
ناپدیدشدگان، گم شــدن »پائوال ِولدن« 18ساله در سال 
1946 بیش از بقیه توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. او 
در یکی از روزهای سپتامبر به دوستانش اطالع می دهد که 
برای پیاده روی به جنگل نزدیک کالج می رود و هیچ وقت 
به خوابــگاه برنمی گــردد. پلیس به کمک تیمــی ۵۰نفره 
برای جســت وجوی او به جنگل مــی رود و پــس از پنج روز 
فقط تکه ای از لباس او روی یکی از درختان دیده می شود. 
موجودات فضایی، قاتل زنجیره ای یا حتی غول پاگنده از 

glحدس های مطرح شده در این زمینه هستند.
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فرایند شکل گیری تگرگ

darynakossar :منبع

تگرگ چطور در ابرها به وجود می آید؟ 

  شما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های باالی صفحه برای ما بفرستید تا با اسم و 
عکس خودتان چاپ شان کنیم.
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انتقاد سرمرب� پرسپوليس از فرهاد مجيد�  ب� اطالع� اعضا از مراحل تدو'ن آ'ين نامه $ميســيون ورزش�اران؟!
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 گل محمدى: برخی دنبال 
«زرنگ بازى» هستند!

 انتقاد ساعی از شيوه تدوین 
آیين نامه کميسيون ورزشکاران

چنــد روز از رســانه ا شــدن خبــر تهد�د ٤ 
باشــگاه بــه "ناره گيــر از ليــگ برتــر فوتبال 
ا�ران م) گــذرد. همان طور "ه م) دانيد اعالم 
تار�خ شروع تمر�نات گروه) و ادامه مسابقات 
اعتراضــات ز�ــاد به همــراه داشــت و در ا�ن 
ميان مثبت بودن تســت "رونــا چند باز�8ن 
و عوامــل تيم هــا باعث شــد اعتراض ها شــدت 
بيشــتر گرفته و لحن و ادبيــات متفاوت) پيدا 
"نــد. در هميــن راســتا ٢ روز قبــل بــود "ه ٤ 
باشــگاه خصوصــ) ليگ برتــر �عنــ) ترا"تور، 
بــا  نســاج)  و  شــهر خودرو   ،ماشين ســاز
انتشــار نامه ا مشــترL خطاب به وز�ر ورزش 
و جوانــان، مراتــب اعتــراض خــود نســبت بــه 
برگزار مســابقات در شــرا�ط "نون) را اعالم 
"رده و عنوان "ردند "ه در ا�ن شــرا�ط حاضر 
به برگزار رقابت ها نيســتند. حال سوال ا�ن 
اســت "ه در صورت عمل) شــدن ا�ــن تهد�د، 
عواقــب تصميم ا�ن ٤ باشــگاه چــه خواهد بود 
و قانــون در مورد آن چه م) گو�ــد. واقعيت ا�ن 
اســت "ه طبق قانون هيئت رئيسه، فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ بر اساس بررس) شرا�ط 
 موجود و قوانين بين الملل) تصميم به برگزار
�ا عدم برگزار مسابقات خواهند گرفت و ا�ن 
تصميــم الزم االجرا و غير قابل اعتراض اســت. 
از ا�ن رو ا�ن �Y واقعيت اســت "ه فدراســيون 
نســبت بــه تصميم) "ــه گرفتــه، محق اســت 
و جا�ــ) بــرا اعتــراض و عــدم تم8يــن وجود 
نــدارد. با مرور ا�ن قوانيــن م) توان پيش بين) 
بهتــر از عواقب حاضر نشــدن باشــگاه ها در 
مسابقات ليگ داشت. نگاه) به محتوا نامه 
٤ باشگاه به وز�ر ورزش نشان م) دهد "ه آن ها 
اعــالم "ردنــد اگــر به اعتراضشــان رســيدگ) 
نشــده و تغيير در برنامه برگزار مســابقات 
اعمــال نشــود، تبعــات تصميم خــود را به جان 

خر�ــده و مســابقات را تحر�ــم م) "نند چرا "ه 
عواقبش هرچه باشــد نم)  ارزد "ه به خاطرش 
جــان باز�8نان و عوامل برگزار مســابقه را به 
خطر بيندازند. با ا�ن فرض "ه نامه باشــگاه ها 
تهد�ــد صرف نيســت و قرار اســت بــه آن جامه 
عمل بپوشــانند، چــه تنبيهات) انتظارشــان را 
م) "شد؟ بر اساس بند ٢٢ آ�ين نامه انضباط) 
فدراســيون فوتبــال مصــوب ســال ٨٨، عــدم 
حضــور در �ــY مســابقه منجر به اعــالم نتيجه 
 Yم) شــود و اگــر بيــش از �ــ ٣ - صفــر بــاز
بــاز متوال) �ا متنــاوب ا�ن اتفــاق بيفتد، در 
صورت) "ه در نيم فصل نخست باشد، با حذف 
نتا�ــج و حــذف تيم از جــدول روبه رو م) شــود 
و اگــر در نيم فصــل دوم باشــد با حفــظ نتا�ج، 
تيــم متخلــi از جدول حذف شــده و تنبيهات) 
برا�ــش در نظر گرفته م) شــود. گفتن) اســت 
 "ــه ســخت تر�ن تنبيهات مــواد ٢٠ و ٢١ برا
تيم ها در نظر گرفته م) شــود "ه شامل سقوط 
بــه دســته پا�ين تــر و جرا�ــم مالــ) ســنگين و 
محروميت اشــخاص حقيقــ) و حقوق) دخيل 
امتيــاز  از  محروميــت  و  مســابقات  تحر�ــم  در 
ميزبان) و ورود تماشــاگران خواهد بود و موارد 
شــد�د تر شــامل ســقوط به بيش از �Y دســته 
پا�ين تــر و حت) لغــو امتياز فعاليت آن باشــگاه 
خواهــد بــود. بــا توجــه به ا�ن "ــه ســرپيچ) از 
 تصميمات فدراســيون فوتبال عواقب شد�د
 دارد، بعيــد نيســت فدراسيون نشــين ها بــرا
جلوگيــر از تبعات منف) بعد، شــد�د تر�ن 
تنبيهات آ�ين نامه ا را برا ٤ باشــگاه مذ"ور 
در صــورت اعمال تهد�دشــان مبنــ) بر تحر�م 
مســابقات را در نظــر بگيرنــد. حــال با�ــد د�د 
ا�ن باشــگاه ها خصوص) با توجــه به عواقب 
احتمالــ) تهد�دشــان تصميــم خــود را عوض 

م) "نند �ا نه!

هفدهم بهمن ماه ســال گذشــته  
بــود "ه فدراســيون فوتبــال تنها 
چند ســاعت بعد از جلسه با دراگان اس8وچيچ 
ا�ــن مرب) "ــروات را به عنوان ســرمرب) جد�د 
تيم مل) معرف) "رد. حاال در حال) "ه "متر از 
٤ ماه از روز معارفه اس8وچيچ گذشته، شا�عات 
در خصــوص نيم8ــت تيم مل) همچنــان ادامه 
دارد! �ــY روز خبــر در خصــوص مذا"ــرات 
پنهان) فدراســيون با "الدرون منتشر م) شود 
و �Y روز هم نام استراماچون) به ميان م) آ�د. 
 حت) اختالف قلعه نو�) و سپاهان نيز بهانه ا
م) شــود بــرا نزد�ــY شــدن پرافتخارتر�ــن 
مرب) تار�خ ليگ برتر بــه نيم8ت تيم مل). روز 
گذشــته نيــز از چهارميــن جانشــين احتمال) 
اس8وچيچ رونما�) شــد و ا�ن بار نوبت به و�ل) 
ســانيول رســيده بود تا نامــش بــه نيم8ت تيم 
ملــ) ا�ران گره بخــورد. در ماه ها اخير بارها 
شــا�عه بر"نار دراگان اس8وچيچ از تيم مل) 
را شــنيده ا�م و هر "دام از ا�ن شــا�عات درباره 
حضور قلعه نو�ــ)، "الدرون، اســتراماچون) �ا 
سانيول، تمر"ز سرمرب) تيم مل) را ناخودآگاه 
به هــم م) زنــد و به چهــره حرفه ا او خدشــه 
 Y� وارد م) "ند. فدراســيون فوتبــال وقت) با
مرب) قــرارداد دارد، با�د خود را حافظ جا�گاه 
حرفه ا مرب) اش بداند اما همين فدراســيون 
هر بار به انتشــار �Y ت8ذ�بيــه ا"تفا م) "ند تا 
بــه  نوعــ) راه برا انتشــار دوباره شــا�عات باز 
بمانــد. البته از همان روز معارفه اســ8وچيچ به 

عنوان ســرمرب) تيم مل) هم مشــخص بود "ه 
خــود مد�ــران فدراســيون هم مثــل منتقدان، 
اس8وچيچ را حد و اندازه ها نيم8ت تيم مل) 
نم) داننــد و اگر ف8ر م) "نيد ا�ن طور نيســت 
"افيســت �8بار د�گر ع8س ها جلسه معارفه 
اس8وچيچ را مرور و با ع8س ها جلسه معارفه 
"ــ) روش و و�لموتــس مقا�ســه "نيــد! در روز 
معارفه ") روش و و�لموتس ٢ رد�i اول سالن 
را مسئوالن و مد�ران فوتبال) و غير فوتبال) پر 
"رده بودند اما اســ8وچيچ درحال) نخســتين 
نشســت خبر خود را پشت سر گذاشت "ه نه 
تنها مراسم امضا قرارداد نداشت، بل8ه در 
ا�ن نشســت تنها بود و از مســئوالن فدراسيون 
"ســ) او را همراه) ن8رد؛ اتفاق) "ه م) توان 
آن را در دنيا فوتبال ب) ســابقه �ا حداقل "م 
ســابقه دانست. اگرچه سخنگو فدراسيون با 
ت8ذ�ب ها پيا پ) سع) م) "ند نشان دهد "ه 
ا�ن شا�عات ب) اســاس هستند اما واقعيت ا�ن 
است "ه نم)  توانيم اخبار مذا"ره با "الدرون، 
استراماچون) و حاال ســانيول را سراسر شا�عه 
بدانيــم. فدراســيون با ب) احترام) در مراســم 
معارفــه و به دنبــال آن عــدم حما�ت ها الزم 
به وضوح نشــان داده "ه اعتمــاد و اعتقاد به 
پنجمين مربــ) "روات تار�خ تيــم مل) ندارد و 
در ا�ن شــرا�ط انتشار اخبار مبن) بر مذا"ره 
با اســترا، "الدرون و ســانيول نم)  تواند صرفا 
شا�عه باشــد. با نگاه) دقيق  تر به داستان تيم 
ملــ) از زمان حضــور اســ8وچيچ خيل) راحت 

پــ) م) بر�م "ــه در واقــع تمام) ا�ن شــا�عات 
دســت پخت خود فدراســيون و محصــول رفتار 
غيرحرفــه ا ا�ن فدراســيون در قبال تيم مل) 
و مربــ) اش بوده و هســت و همين فدراســيون 
هــم شــا�عات خودســاخته خــود را بــا اعتمــاد 
به  نفس "امــل ت8ذ�ب م) "ند! از ســو د�گر 
هوادارانــ) "ه در ا�ن ســال ها از فدراســيون و 
مد�رانــش حقيقت را نشــنيده اند، حــق دارند 
"ــه ت8ذ�بيه ها همين فدراســيون را هم باور 

ن8نند. 
  

شــا�عات ســر�ال) در خصوص نيم8ت تيم مل) 
در حالــ) روز به روز بيشــتر و جد تر م) شــود 
را  روزها�ــ)  ا�ــران  فوتبــال  فدراســيون  "ــه 
ســپر م) "ند "ه تش8يالت) ســازمان �افته با 
جا�گاه ها مشــخص ندارد و احتمــال ا�ن "ه 
از سو برخ) ار"ان ا�ن فدراسيون مذا"رات) 
با مربيان د�گر انجام شود، چندان دور از ذهن 
نيست. فدراســيون فوتبال نم)  تواند با انتشار 
بيانيــه ت8ذ�ــب همه چيــز را جبران "نــد، بل8ه 
با�د در خود جست وجو "ند و ببيند  تصميمش 
برا آ�نده چيست و البته ببيند ا�ن اخبار چرا 
ســاخته م) شوند. فدراســيون مجبور است در 
رســانه ها ت8ذ�ــب "ند اما خــودش م) داند "ه 
در درونش چه م) گذرد و در ا�ن شــرا�ط) "ه 
جا�گاه ســرمرب) فعل) تيم مل) متزلزل شده، 
احتمــال از دســت دادن جام جهان) قطر اصال 

دور از ذهن نيست! 

نقشه ســعادتمند برا� رفع مش�ل بزرگ 
استقالل

کوچ دایمی آبی ها به کمپ حجازى
اســتقالل در طول سال ها گذشته هميشه 
با مش8ل زمين تمر�ن روبه رو بوده ، در ا�ن بين 
سال ها�) بوده "ه آب) ها حت) ٢ زمين تمر�ن 
را اجــاره "رده انــد اما در عمل مشــ8ل) حل 
نشده، چرا"ه در روزها باران) تهران آب) ها 
ام8ان برگزار تمر�ن نداشته اند. در همين 
فصــل  قبل از ٢ باز حســاس برابر ترا"تور و 
گل گهر بارندگ) باعث شد آب) ها نتوانند در 
زمين چمن تمر�ن "نند و ا�ن مشــ8ل) است 
"ه به نظر �Y بار با�د برا هميشــه حل شود 
تا استقالل مثل پرسپوليس رقيب سنت) اش 
زمين) داشته باشد "ه در اختيار خودش  بوده 
و برا برگزار تمر�ن نياز به اجازه نداشــته 
باشــد. در ا�ــن  بين بعــد از ا�ن "ه اعالم شــد 
"مپ حجاز جزو اموال باشــگاه اســتقالل 
اســت، احمــد ســعادتمند مد�رعامــل جد�د 
باشــگاه وعده داد "ه قصد آماده "ردن زمين 
ا�ن مجموعــه را دارد تا آب) ها بتوانند از آن به 
عنوان زميــن تمر�ن دا�ــم و اختصاص) خود 
اســتفاده "نند. البته هنوز باشــگاه استقالل 
فعاليــت عمران) خــود را بــرا تجهيز "مپ 
حجــاز آغــاز ن8رده، امــا ظاهرا ســعادتمند 
تصميــم دارد بــا ترميم نواقص ا�ــن مجموعه 
"ار "ند تا �Y بار برا هميشــه آب) ها را از 
داشــتن �Y زمين تمر�ن اختصاص) ب) نياز 
"ند. امــا آنچه در ا�ن باره مهم اســت، ا�ن  "ه 
زمين چمن ا�ن مجموعه با شرا�ط استاندارد 
ساخته نشده  و اگر مد�ران استقالل بخواهند 
ا�ن مجموعه را تجهيز "ننــد، با�د از نو زمين 
آن را زه8ش) "نند "ه ا�ن بدون ترد�د پروسه 
زمان بر برا باشگاه استقالل خواهد بود و 
مم8ن اســت اگر "ارها عمران) تجهيز ا�ن 
"مپ از همين حاال هم شروع شود، برا آغاز 

ليگ بيستم آماده بهره بردار نشود.

عزم سپاهان براى استارت ليگ برتر
 با اعالم خبر ادامه برگزار مسابقات ليگ برتر، 
تيم فوتبال ســپاهان اصفهان از دســته تيم ها�) 
بود "ه به شــدت مخالــi برگزار ليــگ بود. با 
ا�ن حال آن ها تمر�نات خود را آغاز "رده اند و در 
نظــر دارند چند د�دار تدار"اتــ) نيز در ا�ن ميان 
برگــزار "ننــد. در هميــن زمينه �8ــ) از حر�فان 
سپاهان، تيم همشــهر �عن) ذوب آهن خواهد 
بــود. البتــه هنوز ذوب)  ها از بازگشــت ســرمرب) 
تيم شــان �عنــ) رادولوو�چ مطمئن نيســتند، اما 
آن هــا هــم نم) خواهند رونــد آماده ســاز را به 

تعو�ق بيندازند.

 استراماچون�، $الدرون و حاال سانيول دست باز سازمان ليگ برا� تهد'دها

دست پخت تلخ فدراسيون فوتبال!سقوط باشگاه هاى معترض به دسته پایين تر

  تيم هایی از آلمان، ایتاليا و روسيه به دنبال مجيد حسينی
نشــر�ه تر"يه ا دامگا از پيشــنهاد 5 تيم برا به خدمت گرفتن مجيد حســين) خبر داد. اگر چه 
 �Y ســال از قرارداد مجيد حسين) با باشگاه ترابزون اســپور باق) مانده، اما ا�ن باشگاه تر"يه ا
در صــدد تمد�د قرارداد مجيد حســين) مدافع ا�ران) اســت. با ا�ن حال 5 تيــم اروپا�) خواهان 
جذب حســين) عالقه مند هســتند.  بنا بر اعالم ا�ن رسانه ٢ باشگاه پيشــنهاد �Y ميليون �ورو�) 
برا جذب حســين) را ارائه "رده اند اما با مخالفت باشــگاه ترابزون اســپور مواجه اند. حســين) 
در صورت عدم توافق با باشــگاه ترابزون اســپور، م) تواند در ژانو�ه ا�ن تيم تر"يه ا را ترL "ند. 
با ا�ن  حال به نظر م) رســد "ه انتخاب اول حســين) ماندن در ترابزون اســپور اســت و در ا�ن تيم 
خوشــحال است. بر ا�ن اســاس و پيشنهادات) از 5 "شور اروپا�) دارد. ٢ تيم از روسيه و ا�تاليا 

و �Y تيم از آلمان خواهان ا�ن مدافع ا�ران) هستند.

روز گذشته �حي) گل محمد و افشين پيروان) 
برا جلســه با مهد رســول پناه در ســاختمان 
باشگاه پرسپوليس حاضر شدند. ا�ن نشست در 
حال) پشت درها بسته برگزار شد "ه اعتراض 
 چند تيم ليگ برتر مبن) بــر ادامه رقابت ها
ليگ برتر به دليل شــيوع بيمار "رونا شا�عات) 
را دربــاره لغو دوبــاره ا�ن باز ها بــه وجود آورده 
 است.  �حي) گل محمد پس از نشست با مهد
رســول پناه سرپرســت باشــگاه پرســپوليس در 
جمع خبرنگاران گفت: «تقر�با هر هفته جلســه 
م) گذار�م و درباره وضعيــت تيم و پيگير امور 
صحبت م) "نيم.» ســرمرب) پرسپوليس درباره 
حما�ت و�ژه از پرســپوليس برا برگزار ادامه 
باز هــا ليگ برتر افــزود: «نم)  دانم منظور از 

حما�ت و�ژه چيســت. ف8ر م) "نم بيشتر بحث 
مد�ر�ــت مهم اســت. نياز نيســت هز�نه خاص) 
صرف موارد بهداشت) شــود. هر باز�8ن و مرب) 
حاضر اســت با هز�نه شخص) خودش هم تست 
"رونــا را بدهد.» و افزود: «به نظــرم دارند فرار 
م) "نند "ه هز�نه مابق) ليــگ را انجام ندهند.  
آ�ا باشــگاه ها�) "ه دنبال تعطيل) ليگ هستند 
حاضرند پــول قرارداد باز�8نان شــان را بدهند؟ 
حداقــل ٦ ال) ٧ ماه طول م) "شــد تا وا"ســن 
"رونا بيا�ــد.» گل محمد �ادآور شــد: «مد�ران 
باشــگاه ها�) "ه به تعطيل) ليگ اصــرار دارند، 
برخــ)  و  درآورده   «بــاز «زرنــگ  م) خواهنــد 
مربيان و باز�8نان هم آن ها را همراه) م) "نند 
"ــه عجيب اســت. اگر ليــگ تعطيل شــود همه 

باز�8نــان و مربيــان متضــرر خواهند شــد. همه 
مشاغل در شرا�ط فعل) شــروع به "ار "رده اند. 
اداره ها، مترو، اتوبوس، شــر"ت ها هواپيما�) 
"ــه خيل) با مــردم ســر و "ار دارند و شغل شــان 
هم خطرناL است، "ارشــان را شروع "رده اند. 
ف8ــر نم)  "نم فقــط بخواهند فوتبــال را تعطيل 
"نند.» ســرمرب) سرخ پوشــان پا�تخت در مورد 
 نامه فرهاد مجيد به مد�رعامل استقالل برا
گرفتــن تضمين بابت نگرفتــن اعضا تيم بابت 
"رونــا گفت: «"ســ) م) تواند چنيــن تضمين) 
 بدهد؟ در حرف ها�م گفتــم رعا�ت پروت8ل ها
بهداشت) خيل) مهم است. در هر شغل) ام8ان 
ابتال به و�روس باالســت و فوتبال هم �8) از ا�ن 

مشاغل است.»

گل محمدى: برخی دنبال «زرنگ بازى» هستند!انتقاد سرمرب� پرسپوليس از فرهاد مجيد� 

مدار< فساد در دست $اپيتان سابق استقالل 

 پرسپوليس پرونده برانکو
 را به کاس برد 

 ميليچ برگشت، دیاباته 
غيبت ني�بخت در جام جهان� آلمان راز سر به مهر!جمعه در تهران  پيشنهاد فوق العاده تنها راه 

فروش سردار آزمون

دست پخت تلخ 
فدراسیون فوتبال!

 استراماچونى، کالدرون و حاال سانیول

 صادقی: جان خانواده ام مهمتر است!
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روزگار� پروجــا را تنهــا بــا حضــور رحمان رضا�ــ� و عل� 
سامره در تيم سرسه !وزم� و در !نار باز��نان نام آشنا�� 
نظير سباستيانو روس�، دروازه بان ميالن بزرگ دهه ٩٠، 
مانوئله بالز�، هافب7 ســابق �وونتوس و حضور جنجال� 
سعد� قذاف�، پسر د��تاتور سابق ليب� به �اد م� آورد�م. 
هرچند فابيو گروسو را نبا�د فراموش !رد !ه از همين شهر 
و همين تيم به فوتبال ا�تاليا معرف� شــد. قرمزها� شــهر 
پروجا هرگز نام� نبودند !ه با همسا�ه ها� بزرگ خود در 
شهرها� اطراف رقابت !نند. به غير از چند�ن قهرمان� در 
دســته ها� پا�ين تر، بزرگتر�ن افتخار� !ه !سب !ردند، 
قهرمان� در جام !م اهميت ا�نترتوتو در ســال ٢٠٠٣ بود 
امــا آن ها از اواســط دهه ٧٠ توانســتند دوبــاره در فوتبال 
ا�تاليــا نام� برا� خود دســت و پا !نند. در ســال ١٩٧٤ 

ا�الر�و !استانير ٣٤ ساله پا به پروجا گذاشت.
 رناتو �ور�

جشــن صعود بــا نقل م�ان به اســتاد�وم جد�د بــا نام پيان 
د� ماســيانو ت�ميل شــد. نخستين فصل در ســر� آ برا� 
!اســتانير موفقيت آميز بــود و باالتر از تيم ها�ــ� نظير رم، 
ســمپدور�ا و التز�و رتبه هشــتم را از آن خــود !رد !ه برا� 
شروع در ميان بزرگان نتيجه ا� ا�ده آل به شمار م� رفت. 
فصل ٧٧-١٩٧٦ پروجا !ما!ان پيشــرفت !رد و ا�ن بار 
در رتبه ششــم جدول نها�� فصل ا�ستاد و در فصل ٧٨-
١٩٧٧ گاوها� نر فرم متعادل خود را !ما!ان حفظ !ردند 
و در رتبــه هفتــم جا� گرفتنــد. در ميانه ا�ــن فصل اتفاق 
ناگــوار� افتاد !ه نه تنهــا پروجا بل�ه جامعه فوتبال ا�تاليا 
را تحت الشــعاع قرار داد. رناتو !ور�، هافب7 جوان و ٢٤ 
ســاله تيم به دليل حمله قلب� در جر�ان باز� با �وونتوس 
در ٣٠ ا!تبــر ١٩٧٧ از دنيــا رفت و قرمزها را در شــو!� 
عظيم فرو برد. بالفاصله در همان ســال نام اســتاد�وم تيم 
از پيان د� ماسيانو به احترام درگذشت !ور� به استاد�وم 
رناتو !ور� تغيير !رد. ا�ن اتفاق تلخ باعث افت پروجا نشد 
و  انگيزه مضاعف� شــد تا با نما�ش ها�� در خور نام !ور� 
زنده بماند. !استانير !ه در دوران فوتبال خود �7 مهاجم 
بــود و در اوا�ــل دهه ٦٠ بــرا� پروجا هم باز� !ــرده بود، 
عالقه ز�اد� به آژا!س رو�ا�� اوا�ل دهه ٧٠ داشت و خود 
را وامدار ا�ن سب7 م� دانست. عمدتا !استانير از سيستم 
١-٣-٢-٣-١ م� !ــرد. نلــو ماليتز�ــا درون دروازه قرار 
داشت. در خط دفاع� !اپيتان� مطمئن به نام پيرلوئيج� 
فروز�و عنوان سوئيپر انجام وظيفه م� !رد و �7 خط جلوتر 
ناپــ�، دال مارتينــا و چ�ار�نــ� د�گر مدافعان تيــم بودند. 
هافب7 ها� خالق� چون ســالواتوره بان� و فران�و وانين� 
جلوتــر از هافب7 ها� تدافع� تيم(بوتــ� و دال فيومه) در 
ميانه زمين حضور داشتند و در خط حمله والتر اسپجور�ن 
به عنــوان مهاجم� قابل ات�ا از د�گر مهره ها� مهم تيم� 
بود !ه ســتاره بزرگ� را در خود نم�  د�ــد و مجموعه ا� از 
باز��نان !ارگر و !م نام و نشان �7 تيم منسجم را تش�يل 

م� دادند.
 بــرد ٢-�� پروجــا مقابل �وونتــوس در فصل ٧٩-

١٩٧٨
فصــل ٧٩-١٩٧٨ بــا پيــروز� ٢-صفــر برابــر و�چنتزا و 
صدرنشين� سر� آ با تفاضل گل ٢+ برا� گاوها� نر آغاز 

شــد. هفته دوم آزمون ســخت� برا� پروجا بود. قرمزها به 
خانه ا�نتر در جوزپه مه آتزا رفتند و با شوت ز�با� از راه دور 
جان�ارلو پاسيناتو در دقيقه ٣١ عقب افتادند. ا�ن نتيجه تا 
دقيقه ٨٧ پابرجا بود تا ا�ن !ه مار!و !اچياتور� در ر�باند و 
با استفاده از غفلت مدافعان نراتزور� دروازه ا�نتر را گشود 
تا قرمزها در دومين گام ش�ست نخورند. فيورنتينا قربان� 
هفته ســوم پروجا در خانه بود تا ا�ن !ه شاه�ار قرمزها در 
هفتــه چهارم در خانــه �وونتوس از راه رســيد. ابتــدا والتر 
اســپجور�ن در دقيقه ١٦ اســتاد�وم !اموناله را با شــوت� 
ســر!ش !ه د�نوزوف موفق به دفع آن نشــد، به س�وت وا 
داشــت تا ا�ن !ه آنتونلــو !و!وردو با شــوت� غيرقابل مهار 
از داخــل محوطه جر�مه !ار را به تســاو� !شــاند. اما ا�ن 
پا�ــان !ار نبود و در دقيقــه ٧٧ فران�و وانين� !ار �ووه را با 
�7 ضربه د�دن� در خانه ��سره !رد تا شاگردان !استانير 
پابه پا� ميــالن در صدر جــدول قرار بگيرنــد. پيروز� !ه 
بدون درخشــش خيره !ننده ماليتز�ا درون دروازه مسلما 
ام�ان پذ�ــر نبــود. تســاو� خانگــ� برابــر آولينــو� پا�ين 
جدول� چندان دلچســب نبود اما پيــروز� ٢-صفر هفته 
بعد برابر آتاالنتا ح�م صعود تيم سخت�وش !استانير را به 
صدر جدول امضا !رد. ا�ن صدرنشين� تنها ٢ هفته دوام 
داشــت و پس از پيروز� برابر آس�ول�، تساو� صفر-صفر 
در خانــه رم و پيروز� ســخت ميالن در خانــه و�چنزا ٢ بار 
روســونر� را به صدر فرستاد. صدر جدول دوباره در هفته 
دهم جابه جا شد و در ا�ن هفته د�دار حساس ٢ تيم باال� 
جدول� ميالن و پروجا در خانه روســونر� برگزار شد. ا�ن 
باز� در ٣ دسامبر ١٩٧٨ انجام شد و ابتدا فران�و وانين� 
رو� دفع اشتباه انر��و آلبرتوســ� دروازه ميالن را گشود 
اما روبرتو آنتونل� در نيمه دوم گل تســاو� روسونر� را به 
ثمر رســاند تا جدال باال� جدول برنده ا� نداشــته باشد و 
گاوها� نر دوبــاره در صدر جا خوش !ننــد. ا�ن اتفاق باز 
هم دوام نياورد و ميالن بالفاصله صدر را از آن خود !رد. تا 
اوا�ل سال ١٩٧٩ رقابت پا�اپا� ميالن و پروجا ادامه �افت 
و قرمزها با قدرت خط دفاع� و انســجام تيم� خود، سا�ه 
به ســا�ه ميالن حر!ت !ردند. در ٤ فور�ــه ١٩٧٩ پروجا 

در خانه ميزبان ا�نتر بود و تيم ش�ســت ناپذ�ر !استانير در 
ا�ن د�دار تا اولين ش�ســت خود فاصله ا� نداشــت. باز� 
تا دقيقه ٩٠ با نتيجه ٢-�7 به سود ا�نتر دنبال م� شد تا 
در ا�ــن دقيقه آنتونيو چ�ار�ن�، رناتــو !ور� را با گل خود 
منفجر !ند و !ار را به تســاو� ب�شاند. همانند د�دار رفت 
پروجا مقابل ا�نتر در دقا�ق پا�ان� از ش�ست گر�خت تا در 
هفته ها� آت� با تالش ســتودن� خــود نيم نگاه� به صدر 
داشته باشد. ٢ تساو� �7-�7 و صفر-صفر در هفته ها� 
١٨ و ١٩ برابــر فيورنتينــا و �وونتــوس، پروجــا را پا�ين تر 
از ميالن و تور�نو به رده ســوم فرســتاد اما پيــروز� دقا�ق 
پا�ان� با گل ســالواتوره بان�، دوبــاره رتبه دوم را در فاصله 
٤ امتيــاز� ميالن بــه ارمغان آورد. تا اوا�ــل آور�ل ١٩٧٩ 
پروجــا خود را بــه ٢ امتياز� ميالن رســاند تــا در د�دار� 
سرنوشت ســاز در هفتــه بيســت وپنجم ميزبان روســونر� 
باشد. در دقيقه ١٥ مهاجم ميالن در محوطه جر�مه پروجا 
رو� �7 ســانتر و ضربه سر� !ه به او رسيد نقش بر زمين 
شــد و پنالت� مش�و!� به سود ميالن گرفته شد. استفانو 
چو�د� پشــت توپ ا�ســتاد و دروازه شــاگردان !استانير 
را گشــود اما تنها ٢ دقيقه بعد پروجا صاحب پنالت� شــد و 
جانفران�و !اسارسا بدون دورخيز !ار را به تساو� !شاند. 
تالش ٢ تيم در ادامه ب� فا�ده بود تا با !ســب تســاو� و ٢ 
امتياز برتر� ميالن، !ار در ٥ هفته پا�ان� حساس تر دنبال 

شود.
 پا�ان فصل برا� پروجا بدون ش&ســت و البته نا�ام 

در �سب عنوان قهرمان*
 هفتــه پا�ان� بــرا� گاوها� نر مهم بود اما نه برا� !ســب 
عنــوان قهرمانــ� بل�ــه بــرا� تثبيــت ش�ســت ناپذ�ر� و 
تار�خ ســاز�. ا�ن امر با تساو� ٢-٢ در خانه بولونيا ميسر 
شد. ميالن با هدا�ت نيلس ليدهولم، ستاره سابقش برا� 
دهميــن بار ســر� آ را فتح !رد و بــه اولين ســتاره داخل� 
خود رسيد. شاگردان ا�الر�و !استانير گرچه دستشان به 
اس�ودتو نرســيد اما با عمل�رد سخت�وشانه و خيره !ننده 
خود، نام خود را به عنوان اولين تيم واقع� بدون ش�ســت 

تار�خ سر� آ ثبت !ردند.

تنها تیم بدون شکست 
توتال فوتبال گاوهاى نرکه قهرمان نشد

 پس از این که ليونل مســی با تراشــيدن ریش هایش چهره اش را 
شــبيه به دوران جوانی اش کرد، کریــس رونالدو هم از قافله عقب 

نماند و حاال شبيه آن کریس جوان دوران منچستریونایتد است.

٣  لحظه از گل زیباى یاشــوا کيميش به دورتموند در ورزشــگاه 
خالی وستفالن که حتی اگر از تماشاگر لبریز هم بود، با این ضربه 

چيپ باز هم سکوت آن را فرا می گرفت.

 در روزهایی که صحبت از پيوســتن ورنر به ليورپول مطرح است، 
تویيت باشگاه ماینس خطاب به سرمربی سابق شان پس از این که 
٣ گل از تيمــو ورنر دریافت کردند، جالب بود: «کلوپ، می توانی او 

(ورنر) را با خودت ببرى؟!»

اخبار
 چهارصدمين حضور نویر در 

بوندس ليگا
در جر�ــان برتــر� �7-صفــر با�رن مونيــخ 
مقابــل دورتموند، مانوئــل نو�ــر درون دروازه 
با�رن مونيــخ قــرار گرفــت و بــه ر!ــورد ٤٠٠ 
باز� در رقابت ها� بوندس ليگا دست �افت. 
نو�ر ط� ٦ فصل حضور در شال�ه ١٥٦ بار و 
ط� ٩ فصل حضــور در با�رن مونيخ ٢٤٤ بار 
بــه ميدان رفت تا ٤٠٠ بــاز� در بوندس ليگا 
انجــام داده باشــد !ــه حاصــل آن ٧ عنــوان 
قهرمان� بوده اســت. چارل� !ربل، اسطوره 
باشــگاه فران�فورت بــا ٦٠٢ باز� بــرا� ا�ن 
تيم در بوندس ليگا (بدون !ســب هيچ عنوان 
قهرمان�)، ر!ورددار باز� در بوندس ليگاست 
و مانفــرد !التــز (هامبــورگ، ٥٨١ بــاز�) و 
اوليور !ان (!ارلسروهه و با�رن مونيخ، ٥٥٧ 

باز�) در رده ها� بعد� قرار دارند.

تمجيد بایرنی ها از ستاره دورتموند
جيــدون ســانچو، و�نگــر جــوان دورتمونــد 
از جملــه پرطرفدارتر�ــن باز��نــان در بــازار 
نقل وانتقاالت تابســتان� اســت. با ا�ن حال 
اوليــور !ان، مد�ــر با�رن مونيخ در پاســخ به 
پرسش خبرنگاران درباره عالقه با�رن مونيخ 
بــه جــذب ســانچو گفــت: «ا!نــون شــرا�ط 
مناســب� برا� صحبت در خصــوص اهداف 
نقل وانتقاالتــ� نيســت. البتــه !ــه جيدون 
ســانچو هماننــد ســا�ر باز��نــان دورتموند 
باز��ن خيل� خوب� اســت !ــه م� تواند هر 
تيمــ� را قو� تــر !نــد. ســانچو اســتعداد� 
بزرگ با و�ژگ� ها� بسيار !اربرد� است.» 
پس از !ان، نوبت به هانس� فلي7، سرمرب� 
با�رن مونيخ رســد تا او نيز از جيدون سانچو، 
و�نگــر ٢٠ ســاله دورتمونــد تمجيــد !نــد: 
«دوست ندارم درباره باز��نان� صحبت !نم 
!ه با باشگاه ها� د�گر قرارداد دارند. سانچو 
باز��ن بســيار با!يفيت� اســت امــا او !امال 

مناسب دورتموند است.»

توافق باشگاه هاى ليگ برتر براى 
تمرین

تيم ها� ليــگ برتر انگليس بــرا� برگزار� 
تماس هــا�  بــدون  گروهــ�  تمر�نــات 
غيرضــرور� بــا ��د�گــر اتفــاق نظــر دارند. 
در مرحلــه دوم پــروژه بازگشــت بــه فوتبال، 
باشــگاه ها� ليگ برتــر انگليــس م� توانند 
تمر�نات گروه� خود را همــراه با ت�ل زدن 
امــا بــدون تماس هــا� غيرضــرور� برگزار 
!نند. همچنين قرار شده باز��نان و اعضا� 
!ادرفن� باشگاه ها� ليگ برتر انگليس هر 
هفته ٢ بار تســت !رونا بدهند تا از ســالمت 

آن ها اطمينان حاصل شود.

 اسکوربرد

 بوندس ليگا
دورتموند صفر- با�رن مونيخ �7

لور!وزن �7- ولفسبورگ ٤
فران�فورت ٣- فرا�بورگ ٣

وردربرمن صفر- مونشن گالدباخ صفر



15 2020 مى   28         1441 شوال   5        1399 خرداد   8 پنج شنبه      

 علت مرگ ملی پوش ١٩ ساله اسکيت چه بود؟
محمد نعمت�، مل� پوش ١٩ ســاله اســ�يت 
ه مشــ�و� به 
بيمار, 
رونا نيز بوده درگذشت. گفته م� شود ا$ن ورزش�ار 
به دليل مسموميت در بيمارســتان بستر, بوده اما مش�و� 
به ابتال به و$روس 
رونا هم بوده. به گزارش ا$سنا، البته هنوز 
مشــخص نشــده علت مــرگ ا$ن مل� پــوش مســموميت بوده 
$ــا ابتال بــه 
رونا. نعمت� مدال طال, اســ�يت در مســابقات 
دارد.  پرونــده  در  را   ١٣٩٧ ســال  
ره جنوبــ�  بين المللــ� 
روزنامــه خراســان درگذشــت نعمتــ� را به جامعه اســ�يت و 

خانواده او تسليت م� گو$د.

معوقه ١٠ ساله ٨٣ داور کشتی پرداخت شد
ناصر فروتن، رئيس 
ميسيون داوران از پرداخت حق الزحمه 
معوقــه ١٠ ســاله ٨٣ داور 
شــت� خبر داد و گفــت: «پس از 
پيگير, هــا, 
ميســيون داوران 
شــت� 
شــور و موافقــت 
فدراســيون 
شــت�، مقرر شــد معوقات حق الزحمــه داوران 

شــت� 
شــور به عنوان قشــر زحمت�ش و تاثيرگذار 
شــت� 

ه از ١٠ ســال گذشــته باق� مانده بــود در چند$ن مرحله به 
آن ها پرداخت شــود. بر ا$ن اساس فدراسيون 
شت� پيش از 
ا$ــن معوقات حق الزحمــه ٦٢ داور 
شــت� را در ٥ مرحله به 
آن هــا پرداخت 
رده بــود 
ه در ادامه پرداخــت ا$ن معوقات، 
حق الزحمه ٨٣ داور 
شت� در مرحله ششم به آن ها پرداخت 

شد.»

یک ایرانی بهترین گلر ليگ هندبال رومانی شد
عنــوان  استوابخارســت  هندبــال  تيــم  ا$رانــ�  دروازه بــان 
بهتر$ــن ســنگربان ليــگ رومان� را بــه خود اختصــاص داد. 
ســعيد حيــدر, راد، دروازه بــان تيــم مل� اســت 
ــه در 
نار 
ســيدعليرضا موســو,، ٢ باز$�ن ا$ران� تيم استوابخارســت 
رومانــ� محســوب م� شــوند. بعــد از ا$ن 
ــه ليــگ هندبــال 
رومان� با تصميم مســئوالن ا$ن 
شور به دليل شيوع و$روس 

رونــا نيمــه 
اره مانــد و بــدون معرفــ� قهرمــان پا$ان $افتــه 
اعالم شــد، برتر$ن ها, ا$ن مســابقات هم معرف� شــدند. در 
ا$ن ميان ســعيد حيــدر, راد، دروازه بان ا$رانــ� تيم هندبال 
استوابخارســت عنوان بهتر$ن ســنگربان ليــگ ٢٠-٢٠١٩ 

رومان� را به خود اختصاص داد.

سرپرست فدراسيون بدنسازى معرفی شد
بدنســاز,  فدراســيون  قد$مــ�  رئيــس  پورعل� فــرد،  ناصــر 
و پرورش انــدام بــا توجــه بــه پا$ــان دوره خدمتــش، در پا$ان 
ارد$بهشــت ماه بازنشسته شــد. در روزها, اخير همه منتظر 
معرف� سرپرست ا$ن فدراسيون از سو, وزارت ورزش بودند. 
درنها$ت محمدتق� امير, خراســان� با ح�ــم وز$ر ورزش به 
عنوان سرپرست فدراسيون بدنساز, و پرورش اندام منصوب 
ورزش  اداره  مد$ر
لــ�  ســابقه  
ــه  امير, خراســان�  شــد. 

رمان را در 
ارنامه دارد، هم ا
نون رئيس موسســه ورزش و 

تفر$حات سالم جز$ره 
يش است.

 انتقاد  هاد� ساع� از شيوه تدو�ن آ�ين نامه �ميسيون ورزش�اران


ميسيون ورزشــ�اران ١٢ آبان سال ٩٦ 
با برگــزار, اولين مجمــع انتخابات� برا, 
تعيين ١٥ 
رســ� آن در 
ميته ملــ� المپيd در حال� 
شــ�ل گرفت 
ه حميد ســور$ان به عنوان رئيس معرف� 
شــد اما $d ســال بعد بنا به دال$ل� اســتعفا 
ــرد و آرش 
ميراســماعيل� به عنوان رئيس معرف� شــد؛ رئيس� 
ه 
البته دوره ر$اســت $d ســاله اش هم به پا$ان رســيده اما 
هنــوز جا$گز$نــ� برا$ش انتخاب نشــده اســت. اما آنچه 

ــه مهم اســت ا$ن 
ه هنــوز ١٤ ماه از شــ�ل گير, ا$ن 

ميســيون نگذشــته بــود 
ــه دودســتگ� ها و ابهامات 
ا$جادشــده باعث شــد تا با انتشــار متن اســتعفا, ٧ نفر 
از قهرمانــان عضو، 
ميســيون در آســتانه انحــالل قرار 
گيــرد. ا$ن اتفــاق در حال� رخ داد 
ــه انتظار م� رفت با 
توجه بــه جا$گاه و$ژه 
ميســيون در 
ميتــه بين الملل� 
المپيــd(IOC)، $�ــ� از فعال تر$ــن و تاثيرگذارتر$ــن 

ميســيون ها در 
ميته مل� المپيd ا$ران باشــد اما نه 
تنها شاهد فعاليت 
ميسيون ورزش�اران نبود$م بل�ه 
ار 
به جا$� رسيد 
ه ١٥ د, ماه سال گذشته زهرا نعمت�، 
مجتبــ� عابد$نــ�، 
يانوش رســتم�، 
ميل قاســم�، 
حميد ســور$ان، حســن تفتيان و ســعيد حســن� پور در 
اعتراض به انفعال نگران 
ننده ا$ن 
ميسيون استعفا, 
خود را خطاب به رئيس 
ميته مل� المپيd اعالم 
ردند؛ 
اســتعفا$� 
ه البتــه از ســو, ســيدرضا صالح� امير, 
مــورد موافقت قرار نگرفت تا اصــالح آ$ين نامه برا, رفع 
 �
ابهامات آن در دستور 
ار قرار گيرد؛ موضوع� 
ه اند
غيرمتعارف بود. اما 
ميته مل� المپيd با ارسال نامه ا, 
بــه IOC در خصــوص ابهامــات توضيحات� مطــرح 
رد. 

 IOC رونا باعث شــد تا
در همين شــرا$ط بود 
ه بحران 

ارمندان خــود را مرخص 
ند و ماجرا, صدور مجوز از 
سو, IOC برا, اصالح آ$ين نامه 
ميسيون ورزش�اران 
از ســو, ا$ــران متوقy شــود. البته پس از آن گفته شــد 
ســيدرضا صالح� امير, در ارتباط تلفن� با جروم، مد$ر 
ارتباطات 
ميته بين الملل� المپيd خواستار رسيدگ� 
به آ$ين نامه شــده. در حال حاضر قرار اســت 
ميته مل� 
المپيd ا$ران آ$ين نامه جد$د, مطابق با دســتورالعمل 

ميته بين الملل� المپيd بنو$سد. پيش نو$س آ$ين نامه 
پس از تا$يد$ه هيئت اجرا$� در اختيار 
ميته بين الملل� 
المپيd(IOC) قرار م� گيرد تا مال
� برا, از سرگير, 
فعاليت ها, آن باشد. اما ا$ن 
ه روند تدو$ن پيش نو$س 
آ$ين نامه در چه مرحله ا, است سوال� است 
ه 
ي�اوس 
ســعيد,، دبير
ل 
ميته مل� در پاســخ به آن م� گو$د: 
«پيش نو$س آ$ين نامه 
ميســيون ورزش�اران تهيه شده 
و طــ� هفته جار, $d جلســه د$گــر در مــورد آ$ين نامه 

ميســيون ورزشــ�اران خواهيــم داشــت. اگــر در ا$ــن 
جلسه به جمع بند, برسيم، پيش نو$س در اختيار هيئت 
اجرا$� قرار م� گيرد تا بعد از بررســ� توسط اعضا برا, 

ميتــه بين المللــ� المپيــd ارســال شــود. در غير ا$ن 
صورت هفته آ$نده نشست د$گر, برگزار م� 
نيم سپس 
مراحل بررس� در هيئت اجرا$� و IOC را دنبال خواهيم 

رد.» تدو$ن آ$ين نامه جد$د 
ميســيون ورزش�اران در 
حالــ� در دســتور 
ار 
ميته ملــ� ا$ران قــرار گرفته 
ه 
حاال ا$ن اتفاق انتقاد  هاد, ســاع�، عضو 
ميســيون را 
به دنبال داشــته تا با اعتــراض به نحوه تدو$ــن آ$ين نامه 
در مصاحبــه با مهر بگو$د: «جالب اســت 
ه برا, تدو$ن 

آ$ين نامه 
ميسيون ورزشــ�اران هيچ $d از اعضا, ا$ن 

ميســيون حضور نداشــته اند. مثــل ا$ن 
ه مدل شــان 
ا$نگونه است 
ه بدون حضور خود اعضا در مورد آ$ين نامه 
تصميم بگيرند. ا$ن 
ه پيش از ارسال به IOC، آ$ين نامه 
تدو$ن شــده در اختيار اعضا, 
ميســيون ورزشــ�اران 
قــرار م� گيرد $ا نــه را نم�  دانم، فقط اميــدوارم ا$ن 
ار 
انجام شــود نــه ا$ن 
ه بعــد از تصو$ب شــدن از آن مطلع 
شو$م.» ساع� اما نســبت به لغو جلسات ا$ن 
ميسيون 
 d$ ه در ســال جار, حت�
ط� ماه ها, گذشــته و ا$ن 
نشســت هم برگزار نشــده گله دارد. او با بيان ا$ن 
ه ٣، 
٤ ماه از آخر$ن نشســت اعضا, 
ميســيون ورزش�اران 
م� گذرد، در مورد دليل آن توضيح داد: «به بهانه همين 
آ$ين نامه و تدو$ن، بررس� و تصو$ب آن، جلو, برگزار, 
در  گرفته انــد  را  ورزشــ�اران  
ميســيون  نشســت ها, 
حال� 
ه قرار نيســت تدو$ن $d آ$ين نامه باعث تعطيل� 
جلســات شــود. اتفاقا اگر قرار بر تدو$ن $ــا حت� اصالح 
آ$ين نامه اســت با$د جلســات برگزار شــود تــا خود اعضا 
هم در جر$ان روند آن باشــند و نظرات شــان اعمال شود 
نــه ا$ن 
ه دور باشــند و از تصميمات ب� اطالع!» ســاع� 

در عيــن حــال به $ــd موضــوع هم اشــاره 
ــرد و آن 
ا$ن 
ه وقت� ا$ن 
ميسيون دبير ندارد، طبيع� است 
نشســت� برا, آن تش�يل نشود. ساع� در وا
نش به 
اســتعفا, برخ� اعضا, 
ميســيون ورزش�اران هم 
م� گو$د: «اعضا$� 
ه استعفا داده و با استعفا, شان 
موافقــت شــده، ٢ نفرنــد؛ حميد ســور$ان و 
يانوش 
رســتم�. 
يميا عليزاده 
ه به واســطه اقدامش برا, 
تــر� ا$ران از تر
يــب 
نار رفته اســت. در ا$ن زمينه 
و بر اســاس نتا$ــج مجمــع انتخابات� حســن تفتيان، 
افشــين نــوروز, و مهســا جــاور بــه عنــوان جا$گز$ن 
انتخــاب شــدند اما هنــوز ح�م� بــرا, آن هــا صادر 
نشــده تا بــه صورت رســم� آغاز بــه 
ار 
ننــد. البته 

ميســيون ورزشــ�اران با اعضا, فعل� هم م� تواند 
تش�يل جلسه بدهد. با همه ا$ن ها هفته هاست برا, 

ميســيون ورزشــ�اران جلســه ا, برگزار نم�   شود. 
گو$ا م� خواهند اساسنامه دلخواهشان را بنو$سيد و 
بر اساس آن 
ارها را پيش ببرند. اگر غير از ا$ن است 
چرا اعضا, 
ميســيون در جر$ان هيچ 
ار, نيستند 

حت� از تدو$ن اساسنامه هم ب� اطالعند!»

بی اطالعی اعضا از مراحل تدوین 
آیين نامه کميسيون ورزشکاران؟!

طبق برنامه 
ميته بين الملل� المپيd(IOC) بيش از ١٦٠٠ ورزشــ�ار از ١٨٥ 
شــور تا زمان برگزار, باز, ها, 
المپيــd تو
يــو مورد حما$ت 
ميته بين الملل� المپيd قرار م� گيرند. از 
شــور ا$ران هم طبق اعالم 
ميته مل� 
المپيd ١٠ ورزشــ�ار در ليســت پرداخــت IOC قرار گرفتند تا ماهيانه تا المپيd تو
يــو ٥٠٠ دالر در$افت 
نند. 
البته ا$ن مبلغ مستقيما به دســت ورزش�اران نم� رسد و به صورت ر$ال� ابتدا به فدراسيون ها پرداخت م� شود تا 
آن ها مبلغ بورسيه را به دست نفرات المپي�� خود برسانند. حسن $زدان�(
شت� آزاد)، محمدعل� گرا$�(
شت� 
فرنگــ�)، 
يانــوش رســتم�(وزنه بردار,)، ناهيــد 
يان�(ت�وانــدو)، نوشــاد عالميان(تنيــس رو, ميــز)، الهــه 
احمد,(تيرانداز,)، حسين رســول�(دووميدان�)، عل� پا
دامن(شمشيرباز,)، نازنين مال$�(قا$قران�) و رز$تا 

عليپور(
اراته) ١٠ ورزش�ار ا$ران هستند 
ه برا, المپيd تو
يو بورسيه 
ميته بين الملل� المپيd شدند.

رضــا صالح� اميــر,، رئيس 
ميته ملــ� المپيd در پاســخ به ا$ن 
ه بــا توجه به صحبت هــا, توماس باخ، 
رئيس IOC ف�ر م� 
ند المپيd تو
يو لغو شود، گفت: «آن چيز, 
ه تا سه شنبه از سو, 
ميته بين الملل� 
المپيd به ما ابالغ شده، برگزار, قطع� المپيd تو
يوست و فدراسيون ها, جهان� نيز تقو$م خود را برا, 
برگزار, مسابقات 
سب سهميه آماده 
رده اند. از توماس باخ هم پرسش شد 
ه اگر 
رونا در تابستان سال 
آ$نــده مانند امســال تداوم پيدا 
ند چــه تصميم� م� گيرد 
ه او عنوان 
رد اگر وضعيت مانند االن باشــد و 
امــ�ان 
نترل نباشــد، المپيd خود به خود لغو م� شــود. امــا در حال حاضر بنا به برگزار, المپيd اســت 

ه ژاپن� ها نيز زمينه ها را فراهم 
رده اند. فدراســيون ها, جهان� هم تقو$م خود را رســما اعالم 
رده اند. 

ارز$اب� هم�اران و 
ادر سرپرست� ما ا$ن است 
ه ا$ن رو$داد به طور قطع� برگزار خواهد شد.»

IOC صالحی اميرى: ارزیابی ما برگزارى قطعی المپيک توکيوست  معرفی ١٠ المپيکی  ایران در طرح بورسيه  

 نمى شود یک روز بگویند لیگ ادامه دارد و یک روز بگویند تعطیل 
حسينی: اصال نمی  دانيم قرار است 

 نياز به ۴ هزار تست کرونا در ليگ برترچه اتفاقی رخ بدهد
ســخنگو, فدراسيون پزش��-ورزشــ� از نياز به ٤ هزار تست 
رونا تا پا$ان ليگ برتر فوتبال خبر 
داد. رضا سعيد, در مورد ا$ن 
ه آ$ا تست ها$� 
ه باشگاه ها انجام م� دهند مورد تا$يد فدراسيون  
پزش��-ورزشــ� قرار دارد، گفت: «تست ها$� 
ه انجام م� شود، توسط آزما$شگاه ها$� است 
ه 
تســت PCR انجام م� دهند 
ه قبال تا$يد$ه را از وزارت بهداشت گرفته اند. ا$ن شبهه 
ه شخص به 
آزما$شــگاه ســر 
وچه م� رود و آزما$ش انجام م� دهد، وجود ندارد. منتها در جلســه  روز سه شنبه 
قرار شد ما ٢ $ا ٣ آزما$شگاه 
ه دقت باالتر, دارند را مشخص 
نيم چون ميزان دقت مم�ن است 
متفاوت باشد، نه ا$ن 
ه 
ال منتف� شود و البته نحوه نمونه گير,  نيز در ميزان دقت تست تاثيرگذار 
اســت. 
يت ها برندهــا, متفاوت� دارند 
ــه تا$يد$ه جهان� و وزارت بهداشــت خودمــان را دارند. 
منتها دقت 
يت هم مم�ن اســت متفاوت باشد. خود PCR در بهتر$ن حالت مم�ن است بين ٣٠ 
$ا ٤٠درصد منف� 
اذب بدهد و ا$ن مشــ�ل� اســت 
ه 
ل دنيا دارد. با$د راه�ار, پيدا 
نيم 
ه 
بهتر$ن و $�ســان تر$ن نتيجه را به دســت بياور$م 
ه ا$ن موضوع در دســتور 
ار قرار گرفت. $�� از 
موارد خيل� مهم در ليگ ا$ن است 
ه همه $�سان باشند.» و, در مورد ا$ن 
ه تست ها گران هستند 
و به نظر م� رسد $�� از دال$ل� 
ه باشگاه ها م� گو$ند مسابقات تعطيل شود همين  مسئله است، 
گفت: «ا$ن درست است. برآورد, 
ه 
رد$م، فقط در ليگ  برتر تا انتها, مسابقات ٤ هزار تست الزم 
است. در جلسه قرار شد با وزارت بهداشت را$زن� 
نيم تا باشگاه ها از تعرفه دولت� استفاده 
نند. 
با ٣ آزما$شگاه هم قصد دار$م را$زن� 
نيم 
ه تا حد مم�ن تخفيy بگير$م و هز$نه را پا$ين بياور$م.»

ســوژهــســوژهــ

 

٣ فوروارد اســتقالل تا ا$نجا, ليگ ٢٥ گل به ثمر رساندند و 
م� توانند اســتقالل را به آرزوها$شان برســانند. تار$خ فوتبال 
ا$ــران بــه نــدرت تيــم و باز$�نانــ� را به $ــاد دارد 
ــه در خط 
حمله خود از ٣ باز$�ن گلزن و گلســاز اســتفاده 
رده باشــد. 
زوج خط حمله اســتقالل با مهد, قا$د, و شيخ د$اباته 
ه از 
هفته نهم بــا رفع مصدوميت د$اباته نفس همه تيم ها را گرفته 
بود در نيم فصل با پيوســتن ارســالن مطهــر, تبد$ل به مثلث 
خوفنا
� شــده 
ه در صورت ادامه ليگ م� توانند اســتقالل 

را در صورت لغزش سا$ر تيم ها به همه چيز برسانند. زدن ٢٥ 
گل توســط مثلــث ام د, ام و ٦ پاس گل توســط مهد, قا$د, 
تا ا$نجا, ليگ با عمل�ــرد, برتر از ١٣ تيم د$گر ليگ بيانگر 
قدرت باال, خط آتش استقالل است. استقالل 
ه هنوز ليگ 
قهرمانــان و جام حذف� را در دســترس م� بينــد و م� تواند با 
ش�ســت فــوالد در خوزســتان به رتبــه دوم جــدول رده بند, 
صعود 
ند و فاصله امتيازات خود با پرســپوليس را به ٨ امتياز 

ــم 
نــد در ادامه فصــل فوتبال� خــود بيش از هــر چيز, به 

تــوان هجوم� خود در خــط حمله م� بالد؛ خــط حمله ا, 
ه 
آدمــ� را $ــاد رمان معــروف ال�ســاندر دوما به نــام ٣ تفنگدار 
م� انــدازد. دوما در رمان خــود ٣ قهرمان داشــت به نام ها, 
آتوس، پورتوس و آراميس 
ه هميشــه در مشــ�الت و خطرها 

نــار هــم بودند و برا, هــم و هدف خود جــان م� دادند مثل 
خط حمله اســتقالل 
ه ا$ن بار نه در داستان بل�ه در واقعيت 
بدون چشمداشت به آقا, گل� برا, هدف خود و هواداران از 

جان ما$ه م� گذارند.

 ٣ تفنگدار بی رحم در خط آتش استقالل

تازه تر�ــن  در  حســين�  ســيدجالل 
گفت وگــو� مطبوعات� خــود در خصوص 
مسائل مختلف� صحبت �رده �ه در ادامه 
ماحصل صحبت هــا� �اپيتان تيم فوتبال 

پرسپوليس را م� خوانيد.
 تمر�نات در روزها� �رونا��

بعــد از مجــوز ســازمان ليــگ بــرا, تمر$نــات 
گروه�، تيم ما در تســت 
رونا شــر
ت 
رد و 
بعد تســت آمادگ� جســمان� داد$م و حاال هم 
چنــد روز, اســت تمر$ــن م� 
نيــم. در طول 
داده  تمر$ــن  برنامــه  مربيــان  هــم  تعطيــالت 
بودند و باز$�نان در منــزل اختصاص� تمر$ن 
م� 
ردند به همين خاطر وقت� تست آمادگ� 
جســمان� دادنــد، همــه باز$�نان در شــرا$ط 
خوبــ� بودنــد. مهــم ا$ــن اســت 
ــه تمر$نات 
گروهــ� را پيگيــر, 
نيم 
ه ا$ــن 
ار ز$ر نظر 

آقا, گل محمد, انجام م� شود. 
 آغاز ليگ

فدراســيون فوتبــال و ســازمان ليــگ با$ــد بــا 
اســتفاده از نظــرات 
ارشناســان $ــd تصميم 
بگو$نــد  روز   dــ$ نم�  شــود  بگيرنــد.  قاطــع 
باز, ها انجام م� شود و $d روز بگو$ند تعطيل 
است. ما اصال نم�  دانيم قرار است چه اتفاق� 
رخ بدهــد. فدراســيون با$ــد تصميــم بگيــرد و 

تصميمش را رســما اعالم 
ند تــا مردم بدانند 
قــرار اســت چــه اتفاق� بيفتــد. ا$ن 
ــه درباره 
شروع باز, ها هر روز $d خبر بشنو$م حرفه ا, 
نيســت. اگر قرار است مســابقات دوباره شروع 
شــود رســما اعالم 
نند چون گاه� احســاس 
شــدن  ا$جــاد  حــال  در  مشــ�الت�  م� 
نــم 
اســت. اگر باز, ها تعطيل شــود مد$ران ســود 
م� 
ننــد و به ز$ان باز$�نان اســت. متاســفانه 

بيشــتر تيم ها, شهرســتان� برا, دادن تست 
 d$ رونــا مشــ�ل دارند. ســازمان ليــگ با$د

برنامه ر$ــز, مشــخص انجــام بدهد. اگــر قرار 
باشد هر 
س� نظر, بدهد و سازمان ليگ هم 

گوش 
ند 
ه 
ار پيش نم�  رود. 
 احتمال پو�ر قهرمان�

خيلــ�  گذشــته  ســال ها,  در  مــا  هــواداران 
صحبت ها$ــ�  برخــ�  
شــيدند.  ســخت� 

م� 
نند 
ه اصال درســت نيست. پرسپوليس  
٩ ســال قهرمــان نشــده بود امــا هــواداران ما 
ا$ن موضــوع را به گردن هيچ 
س نينداختند. 
آن هــا تــالش ز$ــاد, انجــام دادنــد و حــرص 
خوردنــد، از باز$�نان شــان حما$ــت 
ردند تا 
تيم شــان ساخته شــود. ٩ ســال اجازه ندادند 
پرســپوليس نفــس ب�شــد امــا حــاال باز$�نان 

ــه  ســاخته اند  تيمــ�  هــواداران  
نــار  در 
موفقيت ها, ز$اد, به دســت آورده است. در 
هميــن فصل مــا واقعا تالش 
رد$ــم و با وجود 
ا$ن 
ه در ابتدا نتا$ج خوب� نگرفتيم اما نااميد 
نشــد$م و با حما$ت هواداران پيش رفتيم تا به 
ا$نجا رســيد$م 
ه با اختــالف ١٠ امتياز, در 

صدر جدول هستيم. 
 مش�الت مال� باشگاه

مشــ�الت مالــ� هميشــه بــوده و در آ$نــده هم 
خواهد بود بــا ا$ن حال ما فقط $d وظيفه دار$م 
و آن هم ا$ن است 
ه برا, شاد, هواداران باز, 

نيــم. ما با$د در تمر$نات با تمــام توان خود 
ار 
 d$ ه بهتر$ن عمل�رد را داشته باشيم. در

نيم 
سال اخير مد$ران� به پرسپوليس آمده و رفته اند 

ه 
ار ســخت شــد با ا$ن حال اميدوارم حاال 
ه 
رســول پناه آمده  در جهت رفع مشــ�الت بيشتر 

تالش 
ند.

گران ترین بازیکن ليگ ایران به تيم اوسر پيوست
ســا$ت getfootballnewsfrance فرانســه خبر داد 
ه 
و$ن فورچونه، باز$�ن سابق تيم فوتبال 
ترا
تور با امضا, قرارداد, به تيم دســته دوم� اوســر فرانســه پيوســته اســت. ســدر$d دئور,، 
سرمرب� تيم اوسر با تا$يد پيوستن فورچونه به ا$ن تيم، از و, به عنوان باز$�ن� $اد 
رد 
ه توانا$� 
باز, در باشگاه ها$� با جاه طلب� ها, بزرگ را دارد. فورچونه در حال� به اوسر فرانسه پيوسته 
ه 
در ميانه ا$ن فصل و بدون اجازه باشگاه ترا
تور، اقدام به فسخ $d طرفه قراردادش 
رد. مسئوالن 

ترا
تور بعد از امضا, قرارداد با فورچونه به او لقب گران تر$ن باز$�ن ليگ برتر ا$ران را دادند.

مدیر استقاللی دوربين شبکه ٣ را تهدید کرد
روا$ــت جد$ــد, دربــاره دليــل ناراحتــ� محمدحســين ميثاقــ� و برنامه فوتبــال برتر از دســت 
استقالل� ها منتشر شده است. د$روز گفته م� شد به نظر م� رسد ناراحت� مجر, برنامه فوتبال 
 d$ برتر از باشــگاه اســتقالل به خاطر عدم حضور عوامل ا$ن برنامه در تمر$نات ا$ن تيم ناشــ� از
ســوءتفاهم ساده باشــد منته� روا$ت� 
ه خبر ورزش� از ماجرا, اســتقالل و فوتبال برتر منتشر 

رده نشــان م� دهد 
ه داســتان فراتر از $d ســوءتفاهم ســاده بوده اســت. آنطور 
ه ســا$ت ا$ن 
روزنامه نوشــته، شــنيد$م وقت� گزارشــگر فوتبال برتر اصــرار 
رد وارد مجموعه ورزشــ� انقالب 
(محل تمر$ن اســتقالل) شــود با تهد$د $�� از مد$ران اســتقالل مواجه م� شــود: «اگر بخواهيد 
بدون هماهنگ� وارد مجموعه شو$د، پليس صدا م� زنيم!» همين تهد$د باعث م� شود گزارشگر 

شب�ه سوم سيما و برنامه فوتبال برتر قيد گزارش از تمر$ن استقالل را بزند.

دانيل داور�، دروازه بان� �ه زمان� در برانشــوا�گ در بوندس ليگا� �H به ميدان م� رفت و روزها� خوب� را پشــت سر م� گذاشت بعد 
از حضــور در تر�يــب تيــم مل� ا�ران به تدر�ج روند نزول� در پيش گرفت و حاال در ٣٢ ســالگ� در اوبرهــاوزن، ��� از تيم ها� حاضر در 
ليگ ها� نيمه حرفه ا� آلمان و دســته چهارم ا�ن �شــور باز� م� �ند. داور� �ه تا تابســتان آ�نده با ا�ن تيم قرارداد دارد ا�ن روزها در 
شرا�ط چندان مشخص� نيست. او در حال� �ه �H سال از قراردادش باق� مانده، م� گو�د: «فعال با اوبرهاوزن قرارداد دارم و قرار است 
فوتبالم را در ا�ن باشگاه ادامه دهم. البته با توجه به شيوع �رونا همه چيز به هم ر�خته و نم�  توان از هيچ چيز مطمئن بود.» مد�ر ورزش� 
باشگاه اوبرهاوزن نيز درباره داور� گفته �ه او �H سال د�گر قرارداد دارد اما نم� داند با وضعيت پيش آمده و شيوع �رونا آ�نده باشگاه 

چه خواهد شد. با ا�ن شرا�ط مشخص نيست داور� چه سرنوشت� را در فوتبال آلمان پيدا خواهد �رد.

سرنوشت نامشخص 
دروازه بان ایرانی 

در فوتبال آلمان
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 وضعيت مبهم استو�س و اوساگوانا  ميليچ برگشت، د�اباته جمعه در تهران 

غيبت نيکبخت در جام جهانی 
آلمان، راز سر به مهر!

پرواز ستاره سرخاب' به تو�يو �- سال قبل از جام جهان' ٢٠٠٦!

 عليرضا واحد� ني�بخت  باز��ن ســابق تيم 
مل* و استقالل و پرسپوليس ميهمان برنامه 
دورهمــ* بود و در ا�ن برنامه ادعا� عجيب* 
را مطرح 2رد 2ه وا2نش ها� مختلف* در پ* 
داشــت. هافب6 ســابق ســرخاب* در ســال 
٢٠٠٥ عضــو تيم مل* ا�ران بــود و تيم مل* 
موفق به 2ســب جواز حضــور در جام جهان* 
٢٠٠٦ آلمــان شــد امــا ني�بخت از ليســت 
مسافران آلمان خط خورد و مهم تر�ن رو�داد 
ورزش* زندگ* اش را از دست داد. ني�بخت 
در برنامه دورهم* مدع* شــد عمدا خود را 
به مصدوميت زده تا از ليســت تيم مل* 2نار 
گذاشــته شــود و بــه آلمان نــرود! علــت ا�ن 
2ارش را هــم تــرس از پرواز و عــدم تما�ل به 
انجام ســفرها� طوالنــ* با هواپيمــا عنوان 
2ــرد و البته �ــادآور شــد:  «نم* توانم 2تمان 
2نــم 2ه با بران�و هم مشــ�ل داشــتم و د�گر 
همه چيز دست به دست هم داد تا به تيم مل* 
نروم و در جام جهان* حضور نداشــته باشم.» 
خيل* هــا ا�ــن ادعــا و اظهــارات ني�بخت را 
بــاور ن�ردند و معتقد بوده و هســتند 2ه خط 
خــوردن ا�ن باز��ــن از تيم ملــ* و حذف او 
از ليســت مســافران جام جهانــ* آلمان فن* 
بــوده  و بران�و ا�وان�وو�چ ســرمرب* وقت تيم 

ملــ* ترجيــح داده باز��ــن با 2يفيت تر� را 
بــه جا� ني�بخــت به آلمــان ببرد 2ــه در آن 
زمان هم پست* ني�بخت، ستار زارع هافب6 
چپ پا� برق شيراز بود. اما چند ساعت پس 
از مطرح شدن ادعا� ني�بخت، رضا چلنگر 
مترجــم بران�ــو در تيــم مل* صحــت ادعا� 
او را تا�يــد 2ــرد و گفــت ني�بخــت به دليــل 
مصدوميــت به جام جهان* آلمــان نرفت: «ما 
2ــه آن موقــع نم* دانســتيم عل* خــود را به 
مصدوميت زده �ا نه، ول* او در ليست بران�و 
بود و م* توانســت در جام جهانــ* باز� 2ند 
امــا ١٥ روز قبــل از اعزام تيــم مل* گفت 2ه 
2ش�6 زانو�م درد م* 2ند و چند بار هم در 
تمر�نات ا�ن را گفت. بران�و هم گفت با ا�ن 
وضعيت 2ه نم* توانيــم عليرضا را ببر�م.» با 
وجود اظهارنظر صر�ح چلنگر درباره ادعا� 
ني�بخت، عده ا� نه تنها قانع نشدند بل�ه با 
اشــاره به ســفر تيم مل* به ژاپن بــرا� انجام 
�6 باز� تشــر�فات* صحبت هــا� هر ٢ نفر 
را ت�ذ�ب 2ردند. ظاهرا در سال ٢٠٠٥ و با 
وجود صعــود قطع* تيم مل* به جام جهان*، 
ني�بخــت در ســفر دور و دراز بــه ژاپــن برا� 
�6 باز� تشر�فات* در تيم مل* حاضر بوده، 
ســفر� 2ه با توجــه به مســافت ز�ــاد تهران 

و تو2يــو 2ه حدود ١٠ ســاعت اســت، قطعا 
��* از طوالن* تر�ن ســفرها� هوا�* است. 
حال چطــور م* توان باور 2رد ني�بخت چند 
مــاه بعد از ا�ن ســفر طوالن* بــه خاطر ترس 
از پــرواز قيد جام جهان* آلمان را زده باشــد، 
آن هم در حال* 2ه پرواز تهران به فران�فورت 
�ــا برلين، بســيار 2وتاه تــر از پرواز تهــران به 
تو2يو ژاپن و ٥ ساعت است؟ به نظر م* رسد 
تــرس از پــرواز نم* تواند پاســخ معما� خط 
خــوردن ني�بخــت از تيم ملــ* و غيبتش در 
جام جهان* باشــد و ظاهرا ا�ــن راز همچنان 

سر به مهر است! 
  

در آن ســال بران�و ا�وان�وو�چ ســرمرب* تيم 
ا�ــران اســام* ٢٣ عضــو تيــم مل* ا�ــران را 
اعالم 2رد 2ه عبارت بودند از: دروازه بان ها: 
ابراهيــم ميرزاپــور، وحيــد طالب لو، حســن 
رودبار�ــان، مدافعان: �حيــ* گل محمد�، 
ســتار  رضا�ــ*،  رحمــان  نصرتــ*،  محمــد 
زارع، حســين 2عب*، ســهراب بختيــارزاده، 
جــواد  هافب- هــا:  صادقــ*،  اميرحســين 
مهــد�  تيمور�ــان،  آندرانيــ6  ن�ونــام، 

مهدو� 2يــا، فر�ــدون زند�، علــ* 2ر�م*، 
و  2اظميــان  جــواد  معدنچــ*،  مهــرداد 
فورواردهــا: علــ* دا�*، وحيد  هاشــميان، 
رضا عنا�ت*، آرش برهان*، مسعود شجاع* 
و رســول خطيب*. نخســتين باز� تيم ا�ران 
در دور نخســت بازي ها� فينال جام جهان* 
در تار�ــخ ١١ ژوئن با تيــم م�ز�6  بود 2ه در 
نورنبــرگ برگــزار شــد. دومين مســابقه تيم 
هفتم ژوئن بــا تيم پرتغــال در فران�فورت، و 
ســومين باز� آن در گروه D با تيم آنگوال بود 

2ه ٢١ ژوئن در ال�پز�گ انجام شد.  

 ابراهيمی دوباره در ليگ قطر
اتمــام  بــا  ابراهيمــ*  اميــد 
قــراردادش از باشــگاه �وپــن 
جــدا  قطــع  به طــور  بلژ�ــ6 
قطــر  ليــگ  بــه  تــا  م* شــود 
بازگردد. مر2ز اسپا�ر در قطر 
2ــه مغــز متف�ــر فوتبــال ا�ن 
2شور است، درباره باز��نان 
خارجــ* ليــگ قطــر تصميم 

م* گيــرد. مثال ســال گذشــته وقتــ* االهل* بــه دنبال 
مدافــع خارجــ* بود، اســپا�ر باز��ن* اســتراليا�* را به 
ا�ن باشــگاه آورد و در عوض اميد ابراهيم* را به باشگاه 
�وپــن فرســتاد 2ــه متعلــق بــه خودش اســت. حــاال هم 
اســپا�ر تصميم گرفته ابراهيم* دوبــاره به قطر بازگردد 
و به احتمال فراوان او فصل آ�نده دوباره پيراهن باشگاه 

االهل* را به تن خواهد 2رد.
الشحانيه به دنبال تمدید قرارداد رضایيان

روزنامــه اســتاد الدوحــه قطر 
اعــالم 2رد تيــم الشــحانيه به 
دنبــال تمد�د قــرارداد رامين 
رضا�يان است. روزنامه استاد 
الدوحــه قطــر  در گزارشــ* به 
خارجــ*  باز��نــان  وضعيــت 
ليگ ستارگان قطر و وضعيت 
آ�نــده  فصــل  بــرا�  آن هــا 

پرداخــت.  ا�ن روزنامه اعالم 2رد باشــگاه الشــحانيه قطر 
قصــد دارد قرارداد ٤ باز��ن خارج* خود از جمله رامين 
رضا�يــان را تمد�د 2ند. نا�جل د� �انگ، آلوارو و 2يســ* 
امانگو، ٣ باز��ن د�گر الشحانيه هستند 2ه باشگاه قصد 

تمد�د قراردادشان را دارد.
شجاعيان در انتظار مجوز تمرین گروهی

دار�وش شــجاعيان و محسن 
2ر�م* ٢ باز��ــن تيم فوتبال 
اســتقالل 2ه در فصــل جار� 
بــرا� دومين بار رباط صليب* 
پاره 2ردند و فصل را از دســت 
داده بودنــد، با شــيوع و�روس 
مســابقات  تعطيلــ*  و  2رونــا 
ليگ برتر، ا�ن شانس را دارند 

2ه بار د�گر در تر2يب آب* پوشان به ميدان بروند. تمر�نات 
استقالل چند روز� است آغاز شده  و شجاعيان هر روز ز�ر 
نظر پزش�ان و مرب* بدنســاز تمر�ن م* 2ند و هنوز مجوز 
حضــور در تمر�نــات گروه* را نــدارد. با توجــه به ا�ن 2ه 
فرصت 2م* تا آغاز دوباره مسابقات ليگ برتر باق* مانده، 

شجاعيان شا�د زودتر از موعد به باز� ها نرسد.

 صادقی: مدارک فساد را دارم اما 
جان خانواده ام مهمتر است!

اميرحسين صادق* مدافع اسبق تيم فوتبال 
اســتقالل در گفت وگو با فارس، در خصوص 
اظهارات هفته گذشــته حنيw عمران زاده با 
ا�ن خبرگزار� 2ه پيرامون فســاد در فوتبال 
ا�ران مطرح شده بود، صحبت ها�* را           انجام 

داده 2ه گز�ده آن را           در ادامه م* خوانيد.
ا�ــن  از  روز  هــر  مــا  2نيــد  تصــور  شــما   
صحبت هــا انجــام بدهيــم امــا آ�ــا فا�ده ا� 
دارد �ا خير؟ شــنيده ام خــداداد عز�ز� هم 
در ا�ن زمينه صحبت 2رده و ا�ن ها بخشــ* 
از واقعيــت فوتبــال ا�ــن ممل�ت اســت اما 
تــا زمان* 2ــه فدراســيون فوتبــال و وزارت 
ن�ننــد،  ورود  مربوطــه  نهادهــا�  و  ورزش 

فا�ده ا� ندارد.
فوتبــال  از  پيــش  ســال   ٢ وقتــ*  مــن   
 wخداحافظــ* 2ــردم، گفتم 2ــه خيل* 2ثي
اســت. راســتش را           بگو�ــم، ســرم بــرا� ا�ــن 
مســائل درد م* 2نــد ولــ* چــون فوتبــال ما 
ب* در و پي�ر است، نم*  خواهم ز�اد� به ا�ن 
مســائل ورود 2نــم. اخالقم 2م* تند اســت 
و صبــرم پا�ين. اگــر ببينم حق 2ســ* ضا�ع 
م* شــود حــرف م* زنم، ولــ* از �ــ6 طرف 
د�گر با خودم م* گو�م وقت* برخورد� وجود 

ندارد، چرا با�د ا�ن صحبت ها مطرح شود.
 سا�ت ها� شرط بند� در دب* و تر2يه فعال 
هستند و باور 2نيد اطالعات و مدارx ز�اد� 
از آن هــا دارم، امــا بــه خاطر جان و ســالمت* 
خانواده ام ترجيح م* دهم ز�اد به ا�ن مسائل 
ورود ن�نــم. مــن در فوتبال به هــر چيز� 2ه 
م* خواســتم رســيدم، بــرا� آن هــم تــالش 
2ردم. مثل خيل* ها هم نيســتم 2ه به ا�ن در 
و آن در بزنم تا برا� بعد از فوتبالم برنامه ر�ز� 
داشته باشــم. خيل* آقا�ان در خارج از 2شور 
شــرط بند� ها� 2الن م* 2نند و تبليغ ا�ن 
ســا�ت ها در 2شور ما هم ز�اد م* شود، اما به 
نظر شما 2س* به ا�ن موارد ورود 2رده است؟

 عمران زاده مدع* بود به و� پيشنهاد تبان* 
در دربــ* را           دادنــد، صادق* در پاســخ به ا�ن 
ســوال 2ه آ�ا به او نيز چنين پيشنهاد� شده 
�ا خيــر، گفت: «من ا�ن صحبــت عمران زاده 
را           شــنيدم اما به من چنين پيشنهاد� نشده . 
شــا�د با عمــران زاده شــوخ* 2رده اند چون 
برخالف جثــه  اش رفتــار شــوخ طبع* دارد. 
شــا�د خواســته اند او را           بــا شــوخ* ســر 2ار 

بگذارند!»

پيشنهاد فوق العاده تنها راه فروش سردار آزمون
�6 رسانه ا�تاليا�* اعالم 2رد 
باشــگاه زنيت ســن پترزبورگ 
برا� فروش مهاجم ا�ران* اش 
اســتراتژ� تعيين 2رده است. 
 Calciomercato بــه نقــل از
ا�تاليا، ســردار آزمون عاشــق 
ناپولــ* اســت! ا�ــن باز��ــن 

ا�رانــ* تما�ــل خــود را بــرا� تجربــه بــاز� در �ــ6 ليگ 
خارج از روســيه پنهان ن�رد، البته باشــگاه زنيت روســيه 
محاســبه ها� خــود را انجــام داده و اســتراتژ� اش برا� 
فروش ســردار آزمون را مشــخص 2رده اســت. ا�ن رسانه 
ورزش* ا�تاليا م* نو�سد: «استراتژ� باشگاه زنيت درباره 
سردار آزمون غيرقابل  دست �اب* او برا� سا�ر تيم ها  ست. 
تنها استثنا� فروش ا�ن باز��ن فقط رسيدن �6 پيشنهاد 
فوق العــاده خواهد بود. ناپولــ* ا�تاليا عالقه مند به جذب 

سردار آزمون است .»

 تدارک ویژه سازمان ليگ براى مقابله با کرونا
سازمان ليگ برا� تمام* رده ها� سن* و تيم ها در تمام* 
سطوح فوتبال، پ6 مقابله با 2رونا تدارx د�ده است. پس 
از موافقــت ســتاد مقابله با 2رونــا و اعالم ســازمان ليگ، 
مســابقات ليگ برتر از تار�خ ٢٩ خرداد آغاز خواهد شد و 
تيم ها با�د به مصاف حر�فان خود بروند. در ا�ن ميان چند 
تيم ليگ برتر� با ارائه نامه ا� به سازمان ليگ و فدراسيون 
از نداشــتن دست�ش و ماس6 گال�ه 2ردند. ا�ن در حال* 
اســت 2ه فدراســيون و ســازمان ليگ برا� تمام تيم ها  در 
تمام* رده ها� سن* و دسته ها� پا�ين تر، پ6 ضدعفون* 
از جملــه دســت�ش، ماســ6 و ژل ضدعفون* 2ننده تهيه 
2ــرده  2ه ا�ــن پ6 ها حــدود ٥ ميليــون تومان بــرا� �6 
تيــم ٦٠ نفره برآورد شــده  و گفتن* اســت بعض* از تيم ها 

برا� در�افت ا�ن پ6 ها اقدام* ن�رده اند.

مصدوميت مهاجم پرسپوليس در تلویزیون!
علــ* عليپور به تازگــ* همراه بــا 2مــال 2امياب* نيا در 
�6 برنامه تلو�ز�ون* حاضر شــد. مهاجم قرمزها هنگام 
پنالتــ* زدن در �6 برنامه تلو�ز�ونــ* دچار مصدوميت 
شد! البته ا�ن مصدوميت عل* عليپور جز�* بود و گفت 
مشــ�ل* از ا�ن بابت پيش نم*  آ�د. او هنگام زدن ضربه 
پنالت* گفت همســتر�نگ پا�ش درد گرفت.  مجر� ا�ن 
برنامــه پژمان بازغ* بود 2ه پس از شــنيدن ا�ن جمله از 
زبان عليپور گفت بهتر اســت او د�گــر ضربه ا� نزند 2ه 

عليپور بازهم پنالت* زد.

 هر و�ه ميليچ، مدافع 2روات تيم فوتبال اســتقالل روز گذشــته از طر�ق ســ* ا� 
پ* فرودگاه امام خمين* (ره) وارد تهران شــد. طبق اعالم باشگاه استقالل، ا�ن 
باز��ن 2روات، ٦ هزار دالر از باشــگاه طلب دارد و قرار بر ا�ن شــده تا ا�ن پول را 
هنگام بازگشــت به تهران در�افت 2ند. همچنين با خر�د بليت بازگشــت شــيخ 
د�اباته به تهران، زمان بازگشت مهاجم استقالل و حضورش در تمر�نات آب* پوشان 
مشــخص شد. باشگاه استقالل بليت بازگشت شيخ د�اباته به تهران را خر�دار� 
2رد و ا�ن بليت برا� مهاجم بلند قامت و گلزن ا�ن تيم ارســال شــد. د�اباته 2ه به 
تازگ* مطالباتش را از باشــگاه استقالل در�افت 2رده، با پرواز مستقيم از پار�س 
به تهران م* آ�د. د�اباته حوال* نيمه شب جمعه وارد م* شود. مهاجم آب* پوشان 

مترصد است تا روز جمعه بتواند مجوز خروجش از قرنطينه پار�س را اخذ 2ند.

 �حي* گل محمد� 2ه از جلســه با رســول پناه سرپرســت باشــگاه پرســپوليس 
م* آمد، دقا�ق* با خبرنگاران هم صحبت شــد و ضمن گال�ه شد�د از باشگاه ها 
و مد�رانــ* 2ه قصد تعطيل* ليــگ را دارند، در بخشــ* از صحبت ها�ش هم به 
شــرا�ط ٣ باز��ن خارج* تيــم پرداخــت و ا�ن طور در مورد آنتون* اســتو2س، 
اوســاگوانا و بشــار رســن توضيــح داد. ســرمرب* پرســپوليس دربــاره وضعيت 
اســتو2س گفت: «وضعيت اســتو2س مبهم اســت و بچه ها� حقوقــ* در حال 
پيگير� پرونده هستند. » گل محمد� در مورد مهاجم آفر�قا�* تيمش هم گفت: 
«در مورد اوســاگوانا با�ــد بگو�م پرواز� از نيجر�ه وجود نــدارد و با�د ببينيم چه 
زمان* پرواز باز م* شود تا او به ا�ران بيا�د.» گفتن* است ٢ روز پيش رادوشوو�چ 

گلر سرخ پوشان وارد ا�ران شد و  در محل باشگاه با خبرنگاران صحبت 2رد.

هافب6 عراق* پرســپوليس برا� حاضر شدن در تمر�نات ا�ن 
تيم  همچنان به دنبال محقق شــدن وعده ها� مد�ران باشگاه 
اســت. بشــار رســن هافب6 عراق* تيــم فوتبال پرســپوليس، 
2متر�ن ميزان در�افت* را در بين باز��نان پرسپوليس داشت، 
چرا 2ــه مســئوالن باشــگاه در نيم فصل طلب فصل گذشــته او 
را تســو�ه 2رده انــد و ميــزان در�افت* ا�ن فصــل او هم 2متر از 
١٥ درصد اســت. رســن 2ــه به خاطر شــيوع و�ــروس 2رونا به 
2شورش سفر 2رده، با انجام مصاحبه ها�* گال�ه ها� خود را 
نسبت به شرا�ط مال* به زبان آورد و حت* در بين صحبت ها�ش 
عنوان 2رده بود 2ه فصل آخر حضور در پرســپوليس را ســپر� 
م* 2ند. با ا�ن وجود مســئوالن باشــگاه پرســپوليس در تالش 
هســتند تا شــرا�ط را برا� بازگشــت و� به ا�ــران مهيا 2نند. 
مسئوالن باشــگاه وعده دادند 2ه در ا�ن هفته ميزان در�افت* 
او را به ســا�ر باز��نان و ٧٠ درصد نزد�ــ6 2نند و ا�ن باز��ن 

همچنان منتظر عمل*  شــدن وعده ها� مسئوالن پرسپوليس 
اســت. بــا ا�ن حال اگر باز هــم ا�ن وعده ها جامــه عمل به خود 
نپوشــاند، مم�ــن اســت اتفــاق د�گــر� رخ دهــد . هرچند 2ه 
مسئوالن باشگاه پرداخت مطالبات به بشــار را در اولو�ت قرار 
دادند و قصد دارند به محض ورود و� به ا�ران قرارداد او را هم 
تمد�د 2نند. ا�ن در حاليست 2ه ٣ بند متفاوت در قرارداد بشار 
موجود بود 2ه ا�ن باز��ن م* توانســت با استناد به آن با توجه 
به عدم اجرا�* شــدن تعهــدات از آبان ماه قراردادش را فســخ 
و تمــام پول خود را از پرســپوليس از طر�ق فيفــا بگيرد اما او به 
2ارش در جمع سرخ پوشان ادامه داد. رسن هم ا2نون در عراق 
حضور دارد و با توجه به محدود�ت ها� پرواز� موجود، منتظر 
اســت تا پس از عمل* شــدن وعده ها خود را به تهران برساند و 
ا�ــن احتمال وجــود دارد 2ه ا�ــن باز��ن به صــورت زمين* از 
عــراق  خود را به ا�ــران برســاند. ا�ن در حال* اســت 2ه �حي* 

گل محمــد�  درباره وضعيت خارج* هــا� تيمش توضيحات* 
داده و درباره بشــار رسن گفته بود: «بشار رسن ف�ر م* 2نم  تا 
�6 شــنبه وارد ا�ران خواهد شد و در مورد بحث ها� مال* هم 

در جلسه صحبت 2رد�م و مش�ل* در مورد او وجود ندارد.»

 وضعيت مبهم هافب- عراق' پرسپوليس 

 �حي' در انتظار بشار، رسن در انتظار پول!

دروازه بان 2روات تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است تيم ها� بزرگ ا�ران نم*  خواهند 
پرسپوليس برا� چهارمين سال متوال* قهرمان ليگ برتر شود. بوژ�دار رادوشوو�چ 2ه ٢ 
روز پيش وارد ا�ران شد، به سا�ت  دالماتينس�*  2رواس* گفت: «هنگام ورود به فرودگاه 
تهــران با�د مــدارx الزم را ارائه م* دادم و در فــرودگاه تنها حفظ فاصله مهم بود و آن ها 
تب ســنج* انجام ندادند. حاال منتظر انجام تســت 2رونا هســتم و ســپس ٢ روز در خانه 
خواهم ماند تا نتيجه تست مشخص شود.» رادوشوو�چ ٣١ ساله در خصوص شرا�ط برا� 
از سرگير� مسابقات ليگ برتر ا�ران 2ه در حال حاضر پرسپوليس با ١٠ امتياز اختالف 
صدرنشــين آن و در آســتانه 2ســب چهارميــن قهرمان* متوالــ* در ا�ن رقابت هاســت، 
خاطرنشان 2رد: «برخ* تيم ها به از سرگير� ليگ معترض هستند. مسئوالن برگزار� 
مســابقات قصد دارند باز� ها را از ســر بگيرند، اما هنوز هيچ چيز قطع* نيســت. ظاهرا 
برخ* تيم ها مبتال�ان* به و�روس 2رونا دارند، اما به نظر من ا�ن 2ار سياس* باز� است. 
باشــگاه ها� بزرگ سع* دارند مانع از سرگير� باز� ها شوند و به دنبال مختومه شدن 
ليگ هســتند. ا�ن برا� حر�فان ما مناســب نيست 2ه رقيب شــان برا� ٤ سال متوال* 
قهرمان ليگ شــود. در ٥ ســال اخير، در ٥ باز� هم ش�ست نخورده ا�م، به همين دليل 

برخ* باشگاه ها نم*  خواهند ليگ ادامه پيدا 2ند.»

معاون حقوق* پرسپوليس گفت: «ا�ن ح�م ٦ ماه قبل با�د قطع*  و در آن مقطع پول 
پرداخت م* شد اما با�د ام�ان پرداخت ا�ن وجوه را داشته باشيم.» مهد� خواجوند 
در خصوص شــ�ا�ت بران�و، اظهار داشــت: «ا�ن موضوع به 2رات توضيح داده شده . 
در سا�ت باشــگاه به تفصيل توضيح داده ا�م. آخر�ن اقدام در خصوص پرونده بران�و 
را هم انجام داده ا�م. شــ�ا�ت* 2ه به 2اس با�د م* شد را انجام داد�م. ال�حه تنظيم و 
دفاعيات تعر�w شــد و به 2اس ارائه شــده و منتظر تصميم هستيم.» و� در خصوص 
 wلي�وجــود دارد. من �6 ت wلي�ا�ت در دادگاه 2اس عنوان 2ــرد: «٢ ت�هز�نــه شــ
حقوقــ* دارم، وظيفــه ام هســت به عنوان شــخص حقوقــ* در زمان مقــرر پرونده را 
پيگيــر� 2نم. ا�ــن ح�م ٦ ماه قبل با�ــد قطع* و در آن مقطع پول پرداخت م* شــد 
و باشــگاه در شــرا�ط خاص خودش قرار دارد 2ه ام�ان پرداخت ا�ن وجوه را داشــته 
باشــيم و چيز� 2ه مد�ر�ت باشــگاه شد�دا پيگير آن اســت ام�ان صحبت و مصالحه 
اســت و ا�ــن موضــوع پيگير� م* شــود.» خواجونــد در رابطــه با بازگشــت باز��نان 
خارج* عل* الخصوص اســتو2س، خاطرنشــان 2رد: «در خصوص استو2س در حال 
ط* 2ردن پروســه قانون* هستيم، نامه ها�* 2ه با�د ارسال م* 2رد�م را فرستاده ا�م 

و پيگير شرا�ط استو2س هستيم.»

اتفاق روز پرسپوليس پرونده برانکو را به کاس برد چهره روز رادوشوویچ: رقباى پرسپوليس سياسی کارى می کنند! 
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