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3 وظیفه مهم مجلس جدید

نمایندگان مجلس یازدهم و به ویــژه هیئت 
رئیسه تازه نفس آن اگر بخواهند به امیدها و 
دلبستگی هایی که نسبت به آن ایجاد شده 
پاسخ دهند و با عمل به 2 وظیفه مهم یعنی 
»قانون گذاری« و »نظارت«، مجلس را حقیقتا 
»در راس امور« بنشانند، باید برخی تغییرات را 

در ساختار و فرایندهای پارلمانی دنبال کنند.
1- سامان  دهی فرایند نظارت مجلس بردولت

براساس گزارش هایی که معاون نظارتی مجلس 
به صورت ساالنه ارائه می کند، هرسال چیزی 
حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس 
از بخش های مختلف دولت مطرح می شود که 
اگر فقط  20 درصد این تذکرات و سواالت به 
نتیجه می رسید و در تصمیم های دولتمردان اثر 
چندانی داشت، الاقل وضع اقتصاد کشور بهتر 
از این بود. براساس برخی آمارها در 10 دوره 
مجلس هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نرسیده 
است. درحالی که روزانه بخشی از زمان مجلس 
به طرح این سواالت و تذکرها اختصاص می یابد 
معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشی 
اعالم کرده بود که مشخص نیست این سواالت و 
تذکرها آیا در حوزه »وظایف« مسئوالن دستگاه 
های اجرایی است یا »اختیارات« آن ها بنابراین 
»برخی مسئوالن دستگاه های اجرایی خود را 
ملزم به پاسخ به سوال ها و تذکرهایی نمی دانند 
که در حوزه اختیارات آنان باشد«. واضح است 
که این فرایند کم اثر و پرهزینه باید تغییر کند. اگر 
فرایندی موثر برای این نظارت ها طراحی شود تا 
به جای ارائه چهار هزار تذکر تقریبا بی نتیجه به 
دولت در هر سال، 100 تذکر منجر به تغییرات 
جدی و موثر در نظام اجرایی از سوی مجلس ارائه 

شود، نظام پارلمانی ایران در جایگاه حقیقی 
خود برای نظارت که یکی از ضعف های جدی 

در حکمرانی است، خواهد نشست.
2- جلوگیری از تبدیل شدن مجلس به خط 

تولید قوانین انباشته و بی اثر
براساس برخی آمارها بیش از 12 هزار قانون 
در ایران تصویب شده که الهام امین زاده معاون 
سابق رئیس جمهور این تعداد قانون را »دست و 
پاگیر« و »مانع بزرگ« توصیف کرده بود. قوانینی 
گاه موازی و انباشته شده و گاه بیهوده که حتی 
خــود مجلس فرصت نظارت بر آن ها را پیدا 
نمی کند. در این زمینه »سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری« که از سوی رهبر معظم انقالب 
در مهر 98 ابالغ شد، باید مبنای اصلی و نقشه 
به  الگوی تصویب قوانین باشد.  راه طراحی 
همین دلیل پیشنهاد می شود یک بخش مهم 
از ماموریت هــای مجلس جدید به تسریع در 
»تنقیح قوانین« اختصاص یابد تا هم قوانین 
بی اثر و موازی شناسایی و حذف شوند و هم از 
تصویب قوانین تکراری جلوگیری شود.  در این 
مسیر الزم است که مجلس  ابتدا شبکه مسائل 
کشور را که توسط نهادهای مختلف شناسایی 
و طراحی شده است در اختیار گیرد و مطابق آن 
برای نظارت و قانون گذاری، فرایندی عملیاتی 
طراحی کند. این شبکه مسائل، مشخص خواهد 
کرد که اساسا چه نوع طرح ها و لوایحی باید 
اجازه طرح با اولویت در مجلس داشته باشد و 
چه طرح ها و لوایحی نباید اجازه طرح پیدا کند.

های  تصمیم  شفافیت  دهــی  سامان   -3
مجلس

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سال های اخیر 
مطرح شده ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیده، 
شفاف شدن دیدگاه ها و آرای نمایندگان در 
صحن علنی و کمیسیون های بهارستان است. 
این موضوع با همه حساسیت ها و مالحظاتی که 
دارد یکی از مطالبات جدی و از جمله نیازهای 
ــران اســت که می تواند سهم  نظام پارلمانی ای
مهمی در مقابله با فسادهای احتمالی داشته 
باشد. این شفافیت فقط در نظر و رای نیست و 

باید همه شئون دیگر را نیز در بر بگیرد. به عنوان 
نمونه یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد بوده، 
نامه نگاری هایی است که توسط نمایندگان برای 
انتصابات و معرفی افراد مختلف انجام می شود. 
این آش گاهی آن قدر شور می شود که وقتی 
پــای درد دل یک مدیرکل می نشینی یکی از 
گالیه هایش همین نامه نگاری ها و فشارهای 
نمایندگان برای تغییرات در بخش های مختلف 
نماینده  یک  که  نـــدارد  معنی  هاست.  استان 
متولی تغییر استاندار باشد و نماینده دیگر متولی 
تغییر فالن مدیرکل! این نامه نگاری ها اگر بنا 
دارد که دردی از مردم حل کند باید از یک مسیر 
قانونی مشخص و مثال از یک دبیرخانه متمرکز در 
بهارستان تایید و ارسال شود تا امکان نظارت بر 
آن وجود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود 
برای ارائه دیدگاه های نمایندگان در کمیسیون 
ها )تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنیت ملی 
افشا نمی شود(، آرای آن ها و نامه نگاری های 
شان توسط سامانه ای شفاف و متمرکز طراحی 
و با سرعت اجرایی شود تا از این پس، موکالن 
و رسانه ها و همه مــردم بدانند که هرنماینده 
در مجلس دقیقا چه می کند و با دیدگاه ها، آرا 
و نامه نگاری هایش به دنبال چیست. در این 
زمینه تجربه موفق محمد باقر قالیباف رئیس 
جدید مجلس در ایجاد سامانه تلفنی 110 و 
مرکز نظارت همگانی مردمی 19٧ که باعث 
شد مردم، ناظران پلیس باشند و اعتمادسازی 
در بین مردم، سرمایه اجتماعی ناجا را به صورت 
شگرفی افزایش داد می تواند به کمک مجلس 
بیاید. راه اندازی سامانه های مشابه با بسترهای 
به روزشــده برای نظارت بر نمایندگان از جمله 
مطالبات جدی از مجلسی است که بسیاری از 
نمایندگانش با همین شعار وارد آن شده اند.
مجلس یازدهم، نخستین پارلمان ایران در قرن 
جدید شمسی خواهد بــود. قرنی که می تواند 
چشم اندازی از ایران قدرتمند باشد و تا سال ها 
برای پیشرفت ایران ریل گذاری و راه گشایی کند؛ 
براین اساس همه نمایندگان مجلس، وظیفه ای 

خطیر و چه بسا تاریخی برعهده دارند. 
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 آخــه ایــن چه وضــع نابسامانی اســت! خانه  •
گران، زمین گران، کاالی معیشتی گران و...! 
چه کسانی این قیمت ها را تعیین می کنند؟ 
مگر ایــن مملکت قانون نــدارد؟ نکندقیمت 
کاالها مثل قیمت لیموترش تعیین می شود که 

فقط دست چند نفر افتاده باشد؟
 دولت که این قدر به صاحبخانه ها سفارش  •

می کند در این ایام کرونا اجاره ها را ببخشند، 
چرا خودش برای یک ماه هم که شده هزینه 

قبض ها را نمی بخشد؟
 این مسئولین وقتی سرکار آمدند تا چندسال  •

همه مشکالت را گردن قبلی ها انداختند اما 
حاال که همه را بدبخت کردند، نمی توانند یک 

عذرخواهی ساده کنند.
 عزیزان، این قدر به دیگران گیر ندهید. یک  •

روز به پزشکان حمله می کنید، روز دیگر به 
کارمندان، یک روز به فرهنگیان یک روز به 
کاسبان و... معلومه حسادت عجیبی دارید. 

اول خودتان را درمان کنید.
 معلوم نیست این شرایط و گرانی ها تا کجا  •

ادامه دارد؟ به خدا ما بازنشستگان و کارگران، 
دیگر نمی توانیم نفس بکشیم. ما بازنشستگان، 
پسر و دختر بزرگ داریم و باید به فکر ازدواج آن 
ها باشیم. ولی خودمان در مشکالت زندگی 

مانده ایم.
 ایــن قــدر از افــزایــش جمعیت ننویسید. با  •

این همه بال و مشکلی که از صدقه سری این 
مسئولین سرمان آمده چرا بچه بیاوریم و یک 

نفر دیگر را بدبخت کنیم؟
همه بار آموزش دانش آموزان به دوش والدین  •

افتاده است و فرهنگیان برایشان فرقی ندارد! 
آن ها فقط دنبال افزایش حقوق هستند ولی 

عملکردشان، صفر است.
مسئولین محترم! چرا پس از گذشت دو ماه  •

از سال نو، اضافه حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی را اعمال نکردید؟ شما را به خدا به 
داد ما برسید. اگر تصویب شده، پس چرا پول ما 

را نمیدن؟ به خدا ما گرفتاریم.
متاسفم برای آن هایی که از فرهنگیان انتقاد  •

می کنند. اگر ما نبودیم االن شما می توانستید 

با دست خودتان یک خط پیام بنویسید و آن را 
بفرستید؟

ــردن مشکالت  • ــ ــرف ک ــرای بــر طـ ــ ــا ب ــوی  گ
مــردم اراده ای نیست وگرنه آیا نمی شود یک 
میدان بار را کنترل کرد؟ انگار دالالن خوب 
فهمیده اند که مسئوالن نه قدرتی برای کنترل 

بازار دارند و نه اراده ای.
من حاضرم با رانت و رابطه، خودرو احتکار  •

کنم و 61- 62 ماه هم زندانی بشم.
حاال می خواهند با هزار منت، دو قران قیمت  •

خودرو را پایین بیاورند که همین قیمت هم 40 
درصد از قیمت های 9٧ گران تر است اما باز 
هم با هزار بهانه مثل مالیات، حق کاغذ، حق 
جلسه و... به دنبال افزایش قیمت هستند. این 
مسئولین فقط مردم را بازیچه خودشان قرار 
دادند و مسخره کردند. صبر مردم هم حدی 
دارد.  بترسید از این همه ظلم و جور و گرانی در 
حق مردم. باالخره این زخم دهان باز می کند.

در صفحه ورزشی از فاجعه 290 میلیاردی  •
نوشته اید. واقعا آدم می ماند که مگر این کشور 
حقوقدان  و مترجم الیق ندارد که مو را از ماست 
بیرون بکشند؟ آخر چقدر بی تدبیری؟ باید 
خسارت از جیب آقایان مسئول پرداخت شود نه 
از حقوق کارمند و کارگر وکشاورز و دیگر اقشار.

 چرا مسئولین خراسان رضوی آمار مبتالیان به  •
کرونا را اعالم نمی کنند؟ خیلی ها فکرمی کنند 
کرونا تمام شده وکمتر دستورالعمل ها را رعایت 
نمی کنند. وقتی مسئولین بی خیال می شوند 

از مردم چه انتظاری دارند؟
ــه در  • ــ ــام ــ ــه مــنــتــشــر نـــشـــدن روزن ــن کـ ــ  ای

بین التعطیلین را اطــالع رسانی کردید چه 
سودی به حال مشترکین داره؟ این کم فروشی 

است. جواب قانع کننده بدهید.
خراسان: مشترکین به تعداد روزنامه مشترک 
هستند و هم روزی که روزنامه منتشر نمی شود 

به مدت زمان اشتراک افزوده می شود.
 آقای روحانی! از روز اول که سکان هدایت  •

کشور به دست شما سپرده شد تا آن جایی که 
ــت قبل  ــت تمام کارها واقــدامــات دول جا داش
)آقای احمدی نژاد( را به توپ بستید. حال که 

چندماهی بیشتر به پایان عمر دولت شما نمانده 
کاش شجاعت داشتید و از دولت قبل برای راه 
یافتن به کشورهای آمریکای جنوبی)حیاط 
خلوت آمریکا(و دوستی با آن ها تشکرمی کردید. 
بایدقبول کنید رسیدن نفتکش ها فقط کار 
دولت شمایا دولت قبل به تنهایی نیست. بایک 

تشکرچیزی از شما کم نمی شود.
 شوخی تان درباره افزایش چند ده درصدی  •

قیمت لوازم خانگی در بازار در صفحه دارکوب 
اصال هم خنده دار نبود. اگر خودتون هم بچه یا 
خواهر و برادر دم بخت داشتین، با این مسئله 

اصال شوخی نمی کردین. متاسفم براتون.
 لطفا به مسئولین بگید اگر براشون زحمتی  •

نداره کتابخانه هارو باز کنند، همه ادارات و 
مراکز آموزشی بازشده انگار، زورشون فقط به 

کتابخانه ها رسیده.
 زمانی که دولت الکترونیک نداشتیم وتلفن  •

ها هندلی بودکارها سریع تر انجام می شد اما 
اکنون در شهرمشهد جایی برای فکس یک نامه 

پیدا نمی شود.
می خواهند  25 هزار خودرو به مردم بفروشند  •

ولی در همان یکی دو روز ابتدایی بیشتر از 400 
هزار نفر ثبت نام کردند! همه این مسخره بازی 
ها به خاطر اختالف قیمت بازار و کارخانه است.  
این  اختالف قیمت را صفر کنید، ببینید باز هم 

این تعداد ثبت نام می کنند؟!
کسی از خراسان برای تعطیلی روزنامه شنبه  •

به خط من پیامکی نــداده است. پیام جوابیه 
امروز حرف مردم رو اصالح کنید. منم مخاطب 

روزنامه هستم.
خراسان : به مشترکین پیام ارسال شده است 

که این مورد پیگیری خواهد شد.
 سایت کذایی دیوار آرامش مردم را درباره  •

قیمت ها از جمله اجاره خانه، قیمت مسکن 
و....به هم ریخته است. خواهشمندیم با حذف 
این سایت غیرواقعی آرامش را به خانواده ها 

برگردانید.
شما بــه عــنــوان مثال رســانــه باید هـــرروز به  •

مجلسیان یـــادآوری کنید که یادشان باشد 
نماینده چند درصد ملت اند.

یادداشت روز

  امیرحسین یزدان پناه 
Yazdanpanah@khorasannews.com

پیگیری تولیت آستان قدس  برای بازگشایی 24 ساعته صحن های حرم رضوی 
تولیت آستان قدس از پیگیری و تالش برای 
دریافت مجوز باز بودن 24 ساعته حرم مطهر 
رضوی و افزایش زمان حضور زائران در صحن 
های این آستان خبر داد. در بخشی از فیلمی 
که  شب گذشته صفحه اینستاگرامی حجت 

شد  مــروی مــنــتــشــر  المسلمین  و  ــالم  ــ االس
وی اظهار کرد : »در حال تالش هستیم که 
صحن های حرم 24 ساعته باز باشد، تماس 
ــم و ...«.آیــــت ا...  گرفته ایم، نامه نوشته ای
علم الهدی   نیز درسیزدهمین  هفته برگزار 

نشدن نمازجمعه در مشهد در خطبه ای مجازی  
از دستورالعمل مصوب ستاد ملی کرونا درباره 
بسته بــودن شبانه حــرم رضــوی انتقاد کرد.
مشروح این خبر را در روزنامه خراسان رضوی 

بخوانید.
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صفحه اول روزنامه واشنگتن پست به مناسبت 
عبور تعداد جان باختگان از ویــروس کرونا در 

آمریکا از رقم هولناک 100 هزار تن 

توئیت برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا: 
ترامپ )رئیس جمهور آمریکا( از روز اول بحران 
کرونا، این خطر را کم اهمیت جلوه داد، علم را 
نادیده گرفت و از ساخت وسایل محافظت کننده 
مورد نیاز امتناع ورزیــد. حاال او می گوید، »من 
سخت کوش هستم! این دموکرات ها را نادیده 
بگیرید. بیایید به سر کار برگردیم.« 100 هزار 
نفر مردند و ما هنوز راهبردی ملی در زمینه انجام 

آزمایش ها نداریم. چقدر ننگ آور است.

کاریکاتور منتشرشده در توئیتر با عنوان »داستان 
بی پایان شیردوش و گاو شیرده«

شهر جنگ زده مینیاپولیس
نمک پاشی ترامپ روی زخم معترضان به نژاد پرستی: شلیک می کنیم! 

اعتراضات و ناآرامی ها در مینیاپولیس، مرکز 
ایالت مینه سوتا، این شهر را به شهری جنگ زده 
شبیه کرده است. در حالی که برای سومین شب 
پیاپی اعتراضات به مرگ تکان دهنده یک مرد 
سیاه پوست در حین بازداشت توسط پلیس شهر 
مینیاپولیس آمریکا ادامه یافت، شهردار این شهر 
اعالم »وضعیت اضطراری« کرد. همزمان، تیم 
والز فرماندار ایالت مینه سوتا از گارد ملی خواست 
که مانع تنش ها در سومین شب تجمع معترضان 
شود. از سوی دیگر معترضان پنج شنبه شب به 
یک کالنتری در شمال شهر مینیاپولیس حمله 
کردند و گروهی از تظاهرکنندگان در این حمله، 
ساختمان کالنتری ناحیه سوم این شهر را به آتش 
کشیدند. بنا بر اعالم پلیس مینیاپولیس، مأموران 
ایــن کالنتری پیش از بــه آتــش کشیده شدن 
ساختمان، محل را ترک کرده بودند. همزمان، 
گزارشگر سیاه پوست سی ان ان نیز حین پخش 
زنده تصاویر این ساختمان توسط پلیس آمریکا 
که حتی مقابل دوربین هم نژادپرستی را کنار 
نگذاشت، بازداشت شد. انتشار تصاویر ویدئویی 
از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه پوست ۴۶ ساله، 
موجی از اعتراض را در آمریکا برانگیخته و از روز 
سه شنبه شهر مینیاپولیس و مناطق دیگری از 
آمریکا صحنه اعتراضات علیه عملکرد پلیس 
این کشور بوده است. تصاویر منتشر شده نشان 
می دهد که جورج فلوید پیش از مرگ از مأمور 
پلیس که زانویش را روی گردن او فشار می داد، 
خواسته بود که به او اجازه تنفس بدهد، اما پلیس 
این کار را نکرد و این موضوع به مرگ این فرد منجر 

شد. هر چند مقامات ایالتی و فدرال وعده داده اند 
که دربــاره مــرگ ایــن مــرد سیاه پوست تحقیق 
می شود، اما عدم تعقیب قضایی عامالن مرگ او 
خشم ساکنان مینیاپولیس به ویژه سیاه پوستان 
را برانگیخته است. همچنین »فیلونویز فلوید«، 
برادر جورج فلوید خواستار بازداشت »فوری« 
مأمورانی شده است که در مرگ برادرش نقش 
داشتند. او ضمن تاکید بر تظاهرات »صلح آمیز« 
اظهار کرد: »از این که می بینم مردان سیاه پوست 
کشته می شوند خسته شده ام«. این در حالی است 
که دونالد ترامپ دیروز معترضان را اوباش دانست 
و تهدید کرد، هدف تیراندازی نیروهای پلیس و 
ارتش قرار خواهند گرفت. ترامپ روز پنج شنبه در 
توئیت دیگری از کشته شدن جرج فلوید در هنگام 
بازداشت توسط نیروهای پلیس مینیاپولیس 
به شدت ابراز تاسف کرده بود، در حالی که وی 
پیش از این، درباره خشونت سفیدپوستان علیه 
رنگین پوستان یا از پلیس دفاع و حمایت و در 
غیر این صورت سکوت اختیار می کرد. اما لحن 
ترامپ علیه معترضان با اوج گیری خشونت در 
شهر مینیاپولیس در پنج شنبه شب، تهاجمی تر 
و سرسختانه تر شد و نوشت: این اوباش با یاد و 
خاطره جرج فلوید بی حرمتی می کنند و من اجازه 
چنین کاری را نمی دهم. من در تماس با تیم والتز 
فرماندار ایالت مینه سوتا، گفتم که ارتش و گارد 
ملی از وی حمایت همه جانبه می کنند و با وجود 
همه مشکالت، ما بر اوضاع مسلط خواهیم شد و 
در صورت آغاز شدن شورش و غارت فروشگاه ها، 

به آشوبگران تیراندازی خواهد شد. 

خودمختاری رو به افول هنگ کنگ
واکنش ها به تصویب الیحه امنیتی هنگ کنگ از سوی چین  ادامه دارد

بیانیه  در  کانادا  و  استرالیا  انگلیس،  آمریکا، 
مشترکی خطاب به چین، مراتب نگرانی عمیق 
خــود را از تصویب الیحه »امنیت هنگ کنگ« 
و نقض توافق »یــک کشور، دو سیستم« ابــراز 
ــاره تضعیف استقالل  ــ کـــرده انـــد. آلــمــان درب
هنگ کنگ هشدار داد. در مصوبه این کنگره، 
مخالفت مــردم هنگ کنگ با قیمومیت چین، 
جرم انگاری شده و می تواند مصداق عناوینی چون 
»براندازی« یا »تجزیه طلبی« باشد. این مصوبه هر 
اقدامی را که به منزله تضعیف چین تلقی شود، 
مستوجب مجازات می داند. در بیانیه وزیران 
چهار کشور یاد شده آمــده اســت: »هنگ کنگ 
توانسته کانون شکوفایی تجاری - اقتصادی 
شود و جامعه بین المللی در رفاه و ثبات آن نقشی 
قاطع داشته است«. آن ها گفته اند که مقررات 
هنگ کنگ  داخلی  نهادهای  در  باید  امنیتی 
بررسی و تصویب شوند و مداخله پکن، آزادی های 
مدنی و استقالل این جزیره را به قهقرا خواهد 
بــرد. آمریکا و متحدان آن در این بیانیه تاکید 
کرده اند که تحمیل این قانون به هنگ کنگ، با 
تعهدات بین المللی چین و توافق امضاشده با 
بریتانیا مغایرت دارد. هنگ کنگ از میانه قرن 1۹ 
میالدی تا 1۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و پس از آن 
به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق این 
واگذاری، اصل »یک کشور، دو سیستم« گنجانده 
شده است. هنگ کنگ یک منطقه آزاد تجاری 
خودگردان است و برخالف چین، ساکنان آن از 
حقوق شهروندی و آزادی های مدنی گسترده ای 
برخوردار هستند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، 

استرالیا و کانادا گفته اند که مصوبه امنیتی، 
استقالل قضایی و دادرسی در هنگ کنگ را نیز به 
خطر می اندازد و کلیه حقوق مندرج در میثاق های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
آن را به حاشیه می برد. همزمان هایکو ماس، 
وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داده است که این 
مصوبه استقالل هنگ کنگ را به خطر می اندازد 
و انتظار می رود آزادی ها و حقوق موجود در این 
جزیره حفظ شود. وزیــران خارجه امضاکننده 
بیانیه مشترک همچنین ابراز نگرانی کرده اند که 
اجرای این مصوبه، جامعه هنگ کنگ را دوپاره 
و قطبی کند و به انسداد مسیر آشتی و تفاهم 
متقابل بینجامد. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
پیشتر گفته بود که در صورت مداخله چین در امور 
داخلی هنگ کنگ، امتیازات واشنگتن، همچون 
تسهیالت گمرکی یا صدور روادید برای شرکت ها 
یا شهروندان هنگ کنگی، بی مورد خواهد بود. از 
سال 1۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت 
بیش از 1۵0 سال حکمرانی، هنگ کنگ را به 
چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست 
»یک کشور، دو نظام« اداره می شود؛ سیستمی 
که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه 
تا سال ۲0۴۷ به صورت نیمه خودمختار اداره 
شــود. در این توافق، قــرار شد هنگ کنگ حق 
تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد 
و این حق در ماده ۲۳ قانون مبنا تضمین شده 
است. هنگ کنگ هفت میلیون و ۲۳0 هزار نفر 
جمعیت دارد و یکی از مهم ترین بازار های مالی و 

تجاری آسیا به شمار می رود. 

شریفی- اواســط هفته گذشته که توئیتر، زیر 
پست انتقادی ترامپ درباره رای گیری پستی، 
لینکی را قرار داد و نوشت: »حقایق درباره رای 
دادن از طریق پست را دریــافــت کنید«، همه 
منتظر واکنش ترامپ بــودنــد. ترامپ حــاال با 
کلیدواژه »آزادی بیان« به جنگ شبکه اجتماعی 
سابقا محبوب خود رفته است. آزادی بیان اما 
برای دونالد ترامپ که خبرنگاران سی ان ان را 
ــراج   یا ورود منتقدان  از نشست مطبوعاتی اخ
دولت را به کاخ سفید ممنوع می کند، معنای 

دیگری دارد. معنای آزادی بیان از جانب ترامپ 
ــردن هــای مکرر به جوبایدن  اجـــازه توهین ک
رقیب انتخاباتی اش، هجمه به نانسی پلوسی 
رئیس مجلس نمایندگان یا صــادر کــردن پیام 
شورش به گنگ های سالح به دست »مینه سوتا«، 
»میشیگان« و »ویرجینیا« برای نقض قرنطینه 
است. رئیس جمهور آمریکا هر روز با این تعریف از 
آزادی بیان سروکار دارد. او در واکنش به ناآرامی 
ها در شهر مینیاپولیس نیز که پس از کشته شدن 
مرد سیاه پوست به دست پلیس آغاز شده بود، در 

توئیتی تظاهرکنندگان را »اراذل و اوباش« خواند 
و تهدید کرد که گارد ملی و ارتش را برای برقراری 
نظم و آرامش به این شهر اعزام خواهد کرد. در 
پایان توئیت آمده است: »وقتی غارتگری شروع 
می شود تیراندازی آغاز می شود«. این بخش از 
توئیت دونالد ترامپ می توانست به مثابه دستوری 
به پلیس، گارد ملی و ارتش برای تیراندازی به 
تظاهرکنندگان تعبیر شود. بنابراین شبکه توئیتر 
اعالم کرد، این توئیت ترامپ قوانین مربوط به 
»ترویج خشونت« را نقض کرده است. کاربران 
این شبکه اکنون برای مشاهده این توئیت باید 
روی دکمه »مشاهده« کلیک کنند، در غیر این 
صورت به جای مشاهده محتوای توئیت آن ها 
با این پیام توئیتر روبه رو می شوند: »این توئیت 
مقررات توئیتر درباره تمجید از خشونت را نقض 
کرده است. با این حال توئیتر تشخیص داده که 
در دسترس باقی ماندن این توئیت ممکن است 
در راستای منافع عمومی باشد«. همین رویداد 
کافی بود تا ترامپ جنگ علیه بزرگ ترین رسانه 
اطالع رسانی خود را آغاز کند. او روز پنج شنبه 
با امضای یک فرمان اجرایی در جهت محدود 
کردن حفاظت های وسیع حقوقی که شرکت 
های شبکه اجتماعی از آن بهره می برند، گام 
برداشت. ترامپ هنگام امضای این فرمان در 
کاخ سفید گفت: »ما امروز این جا هستیم تا از 
آزادی بیان در مقابل بزرگ ترین خطری که واقعا 
در تاریخ آمریکا با آن روبه رو بوده ایم دفاع کنیم. 

تعداد انگشت شماری از شرکت های قدرتمند و 
انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از کلیه 
ارتباطات خصوصی و عمومی در ایاالت متحده را 
کنترل می کنند«. رئیس جمهور آمریکا گفت که 
این شرکت ها »قدرتی مهارنشده برای سانسور، 
محدود کــردن، ویراستن، شکل دادن، پنهان 
کردن یا تغییر« بخش بزرگی از ارتباطات را دارند. 
او حاال می گوید که »بخش ۲۳0« قانون ارتباطات 
باید لغو شود. شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و 
فیس بوک تاکنون بر اساس »بخش ۲۳0« قانون 
ارتباطات )1۹۹۶( از مصونیت برخوردار بوده 
اند، به دلیل این که این شبکه ها در متن قانون به 
مثابه پلتفرم، یعنی تنها محل انتشار و نه ناشر در 
نظر گرفته شده اند. بر اساس این قانون، ناشران در 
برابر محتوای آن چه منتشر شده مسئول هستند 
ولی چون شبکه های اجتماعی »ناشر نیستند«، 
مصونیت پیدا می کنند. براساس بند ۲۳0 این 
قانون، شبکه های اجتماعی می توانند »با نیت 
خیر دست به انسداد« برخی از پست ها بزنند؛ 
مثال صحنه های مستهجن، منعکس کننده آزار 
یا خشونت را حذف کنند. همان اتفاقی که برای 
پیام ترامپ افتاده است. اما رئیس جمهوری آمریکا 
اکنون اشاره می کند که این مصونیت حقوقی 
در صورتی که یک شبکه اجتماعی پست های 
کاربران را ویرایش کند، مصداق نخواهد داشت و 
خواستار مصوبه ای در کنگره برای »حذف یا تغییر« 

بند ۲۳0 شده است. 

آغازی بر دنیای پساکرونا 

مصطفی غنی زاده -ارسال چند نفتکش غول پیکر 
ــای کارائیب آن هم با پرچم رسمی  به سواحل دری
ایران و اعالن رسانه ای، احتماال یکی از بزرگ ترین 
و جدیدترین واقعیت های دنیای پس از کروناست. 
این اقدام جسورانه ایران که نقض آشکار تحریم های 
آمریکا علیه ایــران و ونزوئال در آن واحد است، قلب 
ابرقدرتی آمریکا را هدف گرفته. کشوری که با تکیه 
بر قــدرت اقتصادی و نیروی نظامی خــود، قوانین 
یک جانبه اش را به مثابه قوانین بین المللی بر دیگر 
کشورها تحمیل می کرد. واقعیتی که تعریف مفهومی 
»قدرت« است؛ »تحمیل اراده به دیگری« آمریکا را به 
یکی از ابرقدرت های پس از جنگ جهانی دوم و یکه 
تازه پس از فروپاشی شوروی تبدیل کرده بود اما حاال 
ایران باتوجه به متغیرهای جهان جدید این موضوع را 
به چالش کشیده است. چالشی که گرچه قبال نیز در 
مسائل منطقه ای یا هسته ای رخ داده اما هیچ زمان 
به این وضوح و جسارت اتفاق نیفتاده بود. در موارد 
قبلی، ایران همیشه طرف مظلوم و تحت فشار بود که 
باید اقدام تدافعی از خود نشان می داد، اما در این مورد 
ایران اقدامی تهاجمی را ترتیب داده است. وضعیتی 
که به نظر می رسد پس از شهادت سردار سلیمانی تغییر 
شگرفی داشته است. مهم است که بدانیم این اقدام می 
توانست با اقدام آمریکا در آن طرف اقیانوس اطلس در 
توقیف کشتی های مذکور همراه شود و یک چالش 
جنگ و صلح را برای ایران به ارمغان بیاورد، چراکه 
در صورت توقیف متقابل کشتی های آمریکا در خلیج 
فارس احتمال ایجاد سلسله ای از واکنش های بدون 
توقف برای دو طرف به وجود می آمد. اما متغیرهایی که 
ایران را به چنین تصمیمی کشانده و آمریکا را از ایجاد 
واکنش بر حذر داشته چه مواردی است؟ به نظر می 
رسد کرونا و آثار آن بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته 
است. کرونا اقتصاد آمریکا را به وضعیت نیمه تعطیل 
کشانده و بنیه اقتصادی این کشور بــرای اقدامات 
ماجراجویانه را تضعیف کرده است. از طرف دیگر 
گزارش های قابل اتکایی درباره نیمه تعطیل شدن 
پایگاه های آمریکایی در منطقه خلیج فارس بر اثر شیوع 
کرونا وجود دارد که دولتمردان و نظامیان آمریکایی را 
از توان پاسخ نظامی به ایران در صورت آغاز درگیری 
ها دور ساخته است. درگیر بودن نظام حاکمه آمریکا 
با بحران کرونا نیز هسته تصمیم گیر در این کشور را با 
مشکل مواجه ساخته، به شکلی که پرداختن به بحران 
های جدید غیرممکن شده است. در این میان شخص 
ترامپ نیز که  با مشکالت عدیده ای در زمینه مشروعیت 
حکمرانی مواجه شده است،احتماال عالقه ای به آغاز 
یک جنگ جدید ندارد. ترامپ پیش از این نشان داده 
که برای منافع خود حاضر است منافع آمریکا را قربانی 
کند و به نظر می رسد این یکی از همان موارد باشد. او 
برای پیشگیری از یک جنگ دیگر از یک تخطی بزرگ 
از ابرقدرتی آمریکا چشم پوشی کرده است. در طرف 
دیگر به نظر می رسد، با توجه به همین موارد، چین 
نیز به تقابل مثبت و اقدام متقابل با آمریکا روی آورده 
است. این کشور که تا سال پیش و در جریان جنگ 
تجاری با ترامپ در برخی موارد حاضر به عقب نشینی 
شده بود حاال و پس از کرونا در مقابل لفاظی های 
عجیب و غیر منطقی مقامات آمریکایی پاسخ متقابل 
می دهد و خواسته های آمریکا را به چالش می کشد. 
چینی ها با استفاده از همین شرایط است که موضع 
سختگیرانه تری را درباره هنگ کنگ به کار بسته اند و 
قصد پیشروی در فضای سیاست بین المللی را دارند. 
خالصه این که به نظر می رسد اولین نشانه های دنیای 
پساکرونا در حال نمایان شدن است؛ دنیایی که آمریکا 
دیگر ابرقدرت بالمنازع و تحمیل کننده اراده در آن 
نیست. ایــران و چین نیز اولین صف شکنان در این 
دنیای جدید هستند و اتفاقا به نظر می رسد آمریکا و 
دولتمردان نابخرد آن نیز فعال این واقعیت جدید را 

حداقل در همین موارد پذیرفته اند. 

تحلیل روز

ترامپ پس از پنهان شدن توئیت خشونت آمیزش فرمان محدود کردن »شبکه های 
اجتماعی« را صادر کرد

آزادی بیان در آمریکای ترامپ 

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

کارتون روز
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غارت فروشگاه توسط معترضان آمریکایی

ویدئویی از غــارت فروشگاه معروف تارگت در شهر 
مینیاپولیس آمریکا که به دلیل شورش به وجود آمده بعد 
از قتل یک مرد سیاه پوست به دست پلیس رخ داده در 
شبکه های اجتماعی بازنشر شد که بازتاب زیادی داشت. 
بعد از این که یک مظنون سیاه پوست به خاطر فشار زانوی 
پلیس  روی گردنش جان خود را از دست داد، خشم 
بسیاری از آمریکایی ها را بر انگیخت تا جایی که بسیاری 
از ساختمان ها را به آتش کشیدند و برخی فروشگاه ها 
را غارت کردند. در این ویدئو هم که از غارت فروشگاه 
تارگت منتشر شده بسیاری از مردم آمریکا را می بینیم که 
در حال غارت از فروشگاه هستند. کاربری نوشت: »توی 
این ویدئو که سیاه پوست و سفید پوست باهم هماهنگن 
و سفید پوستا از سیاه پوستا هم توی غارت فروشگاه بهتر 

و سریع تر عمل می کنن.«
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معمای گران تر بودن  لباس های پوشیده !

انتشار دو تصویر که یکی مانتوی پوشیده ای بود و دیگری 
یک مانتوی جلو باز و مقایسه قیمت آن ها با هم توسط یکی 
از فعاالن شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی به همراه 
داشــت. این کاربر نوشت: »مانتوهای پوشیده برای 
بانوان محجبه، ولی به کام الکچری پوش های ثروتمند! با 
پولی که به طرح سمت چپ می دهند، عمال دو سِت کامل 
سمت راست رو، می شه تهیه کرد!« کاربری نوشت: »تازه 
همین مدل محجبه و دکمه دار مانتویی که دو برابر مانتوی 
جلو بازه هم طرح و دوخت خوب و جذابی نداره.« کاربر 
دیگری نوشت: » جای خالی مد برای آدم های محجبه دیده 
می شه.« کاربری هم نوشت: »جای خالی دستگاه های 
نظارتی توی صنعت مد و پوشاک دیده می شه، اونم از اون 
جایی معلومه  که یه دستی پشت پرده است که برای یک 
چادر باید دو میلیون تومن پول بدی ولی یه مانتوی جلو باز 

رو با 100 تا 150 هزار تومن می شه خرید.«
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مهریه درد سرساز!

طی روزهای اخیر در کرمان داستان اهدای یک میلیون گل 
رزی که مهریه یک بانو بوده است دست به دست چرخید 
و فیلمی از کامیون هایی مملو از گل رز که در گلزار شهدای 
شهر کرمان پخش شده بود بازتاب گسترده ای در شبکه 
های اجتماعی داشت. گل هایی که مهریه  زنی بود که از 
همسرش جدا شده. کاربران هم به این نوع مهریه ها که 
در شروع زندگی از روی ناآگاهی و بی توجهی به روزهای 
سختی که ممکن است برای همه پیش بیاید تعیین می شود 
،واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »باید در دادگستری 
یه راهکار برای این جور مواقع وجود داشته باشه که این 
جوری الکی اسراف نشه و یک میلیون شاخه گل برای هیچ 
و پوچ هدر نره.« کاربر دیگری نوشت: »من اگه جای خانومه 
بودم با کل خاندان مون به صورت ضربتی وارد عمل می 
شدیم و می رفتیم همه گل ها رو پشت چراغ قرمزا شاخه 

ای پنج تومن می فروختیم.«
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عروس دریایی های کرونایی!

هرچند در ابتدای شیوع کرونا، تعطیلی کارخانه ها و 
قرنطینه شدن شهرهای زیادی در جهان، محیط زیست 
جانی دوباره گرفت اما رفته رفته تعطیالت کم شد و تخریب 
محیط زیست این بار با رها کردن ماسک و دستکش ها 
شکل تازه ای به خود گرفت. در همین زمینه ،ویدئویی از 
جمع آوری ماسک ها و دستکش های رها شده در سواحل 
فرانسه که به اعماق دریای مدیترانه رسیده و در میان 
جلبک های کف دریا جا خوش کرده اند بازتاب زیادی در 
فضای مجازی داشت.  کاربری نوشت: »چقدر این دستکش 
ها شبیه  عروس دریایی شدن فقط بدیه این عروس های 
دریایی کرونایی اینه که محیط زیست رو داغون می کنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »بعد از چند روز که جهان قرنطینه 
بود و محیط زیست نفس کشید دوباره با تولید و رها کردن 

زباله های بیشتر اون چند روز رو هم جبران کردیم.«

آسیه قربانی اختالف 2 دستگاه

این روزها در کنار نام رومینا اشرفی که توسط پدرش به قتل رسیده و نامش زیاد شنیده می شود نام زن دیگری نیز 
در سر خط  این اخبار است؛ آسیه پناهی 58 ساله که ظاهرا کپرنشین بوده و به تازگی و بعد از تخریب منزلش توسط 
شهرداری در منطقه 3 کرمانشاه به دلیل سکته جان خود را از دست می دهد. درباره آسیه پناهی در روزهای پیش هم 
نوشته ایم اما واکنش ها به این موضوع بسیار زیاد بوده و به تازگی درباره علت تخریب این کپرها موضوعاتی مطرح شده 
است. هرچند مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه اعالم کرده بود که این شخص به هیچ عنوان توسط ماموران شهرداری 
مورد ضرب و شتم قرار نگرفته اما به تازگی رئیس بسیج دانشگاه رازی در ویدئویی به نقل از مردم منطقه ادعا می کند 
که ماموران شهرداری برای مقابله با این زن که از تخریب جلوگیری می کرده از اسپری فلفل استفاده کرده اند. فاطمه 
قاسم پور، نماینده  تهران در مجلس یازدهم هم دلیل رخ دادن این حادثه را اختالف بین اوقاف و شهرداری اعالم کرده 
و معتقد است: آسیه پناهی و ساکنان آن محل، قربانی رویه های غلط اداری در منطقه و دعوای بین دستگاه های اجرایی 
شده اند. برخی از کاربران هم با انتشار تصاویری از ویالی دختر وزیر سابق در لواسانات نوشتند که این ویالی غیرقانونی 
شبنم نعمت زاده است که فقط چهارتا کارگر نمای ساختمان رو تخریب کردند در حالی که با جدیت آسیه پناهی را بی سر 
پناه. در این میان کاربران زیادی هم از نوع برخورد واحد اجراییات شهرداری گالیه داشتند. کاربری نوشت: »واقعا 

به چه حقی یک مامور اجراییات شهرداری اسپری فلفل داره و استفاده می کنه و با مردم برخورد غیر انسانی داره.«

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.

سوژه روز

راننده جان دوست!

زشت سازی به سبک شهرداری!

توت تکانی با رعایت فاصله
این پیرمردهای 

دوست 
داشتنی یزدی 

برای رعایت 
فاصله توی 

تفریحاتشون یه 
پارچه گرفتن 

دستشون 
و رفتن زیر 
درخت توت

خواستم از 
پراید لوله شده 

در برخورد با 
ستون بنویسم 
گفتم نیمه پر 

لیوان رو ببینم 
و از ستونی 
بنویسم که 
بتونش هم 

آسیب ندیده!

با دیدن این 
گوی ها و این 

شکم تنها 
فکری که به 

ذهنم می 
رسه اینه که 
این آقا یکی 

از گوی ها رو 
بلعیده!

شهرداری 
منطقه ۶  تهران 

در یک اقدام 
خالقانه، نقش 

های کاشی 
کاری جذاب 

پله ها توی 
خیابان ولیعصر 
رو با رنگ سبز 

زشت کرده!

ستونی محکم تر از پراید!

رعایت فاصله 

اجتماعی 

خیلی مهمه به 

همین دلیل 

یه راننده 

اتوبوس نصف 

اتوبوس رو 

برای خودش 

اختصاص داده 

و نصف دیگش 

رو برا مردم!

حتما شما هم این روزها از بی آبی غیزانیه اهواز مطالبی را شنیده  یا خوانده اید. پیش از این 
که موضوع غیزانیه هم در کشور و فضای مجازی مطرح شود بسیاری مسئله آب را بحران 

پیش روی کشور می دانستند. بحرانی که حاال مرکز پژوهش ها از آن با عنوان تنش یاد 
می کند و در گزارشش می نویسد: »تنش های ناشی از کمبود آب شرب به سرعت 

به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا می کند و به چالشی امنیتی تبدیل 
می شود.« این یعنی چیزی فراتر از بحران. این مرکز همچنین هشدار داده است 
که ادامه روند فعلی تخریب محیط زیست در ایران تنش های اجتماعی گسترده ای 

را در پی خواهد داشت. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در اواخر سال 
1397، در سال 1400 حدود 50 میلیون ایرانی، یعنی حدود 80 درصد از مشترکان 

شبکه آب شرب کشور با تنش بی آبی مواجه خواهند شد. با این حال با جست وجوی 
ساده بی آبی در کشور نام شهرها و روستاهای زیادی در سیستان و بلوچستان، کرمان و 

... به چشم می خورد که از آب شرب پایدار و لوله کشی محروم اند و در برخی از این مناطق برای 
تهیه آب از هوتگ هایی استفاده می کنند که تا کنون جان چندین کودک را هم گرفته است. امروز 

سعی داریم در کنار معرفی و خطرات هوتگ ها صدای مردمی باشیم که در این روزهای گرم ،آب شرب هم برای نوشیدن ندارند.

 درباره ماجرای هولناک گودال های آبی که در سیستان و بلوچستان از آن برای آشامیدن 
استفاده می شود چه می دانید ؟

            هوتگ چیست و چه کارایی دارد؟

برخی قدمت هوتگ را به بیش از چند هزار سال قبل از اسالم 
می دانند که همچنان تا به امروز آب آشامیدنی و کشاورزی 
مردم منطقه را تامین می کند. هوِتگ یا هوَتک نام گودال 
مصنوعی  یا طبیعی نسبتًا بزرگی اســت که آب حاصل از 
بارندگی ها در آن هدایت و جمع آوری می شود و در طول سال 
به مصارف کشاورزی و آشامیدنی انسان و حیوانات اهلی 
و وحشی می رسد. این گــودال در زبــان بلوچی به هوِتگ یا 
هوتک مشهور است و این سامانه سنتی برای مهار، کنترل و 
بهره برداری از سیالب و به عنوان یکی از راه های متداول تامین 
آب محسوب می شود. ساخت هوِتگ در منطقه دشتیاری و 
چابهار با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه از زمان های بسیار 
دور مرسوم بوده و گودال های حفر شده با اشکال هندسی 
دایره، مستطیل، مربع و به عمق بیش از 5، ۱۰، ۲۰ مترو حتی 
بیشتر است که در زمینی با بافت ریزدانه )رسی و سیلتی( 
توسط بومیان منطقه ساخته شده و اطراف آن دیواره خاکی 
با ارتفاع حدود یک تا ۲ متر ایجاد می شود. در جنوب سیستان 
وبلوچستان بیش از دو هزار از این هوتگ ها وجود دارد. در 
برخی از روستاها مردم از آب همین هوتگ ها که مورد استفاده 

حیوانات اهلی و وحشی هم هست، استفاده می کنند.

            هوتگ یا استخر مرگ!

در کنار مشکالت بهداشتی استفاده از آب هوتگ ها به عنوان آب 
شرب که ممکن است به دلیل استفاده احشام از همان آب 
آلودگی های زیادی را به انسان منتقل کند هر سال در فصل گرما 
کودکان زیادی در این هوتگ ها غرق می شوند به عنوان مثال در 
حدود یک سال اخیر هشت کودک و نوجوان از 5 تا ۱۶ ساله در 

این هوتگ ها غرق شده اند.
منیره 9 ساله، مریم ۱۰ ساله و یسرا ۱۰ ساله در هشتمین روز 
خرداد سال گذشته هنگام برداشت آب به داخل هوتگ افتادند 
و غرق شدند. سارا ۱4 ساله و بسمه ۱۶ ساله هم مهر ماه سال 
پیش بود که  برای برداشتن آب به منظور شست وشوی ظروف و 
لباس به هوتگ رفته بودند درون آب افتادند و در دم جان باختند. 
علی اصغر 5 ساله هم ۲۲ فروردین امسال به داخل یکی از همین 
هوتگ ها در روستای عارف آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
دشتیاری افتاد و غرق شد. تازه ترین مورد هم تا لحظه تنظیم 
این گزارش مربوط به نوجوان ۱5 ساله ای است که در یکی از 

هوتگ های روستای چیلسر چابهار غرق شد.

    مصائب تأمین آب در روستاهای سیستان و بلوچستان

شاید باورش برای تان سخت باشد اما متاسفانه هنوز هستند 
کسانی که از شبکه آب لوله کشی محروم اند و روزها و هفته ها 
منتظر تانکر های آب می نشینند تا شاید بتوانند آب شرب شان 
را تامین کنند. به گفته مسئوالن وزارت نیرو بیش از 7۰۰ هزار 
نفر در روستاهای استان سیستان و بلوچستان شبکه آب رسانی 
ندارند و آب آشامیدنی آن ها با تانکر تامین می شود و سهمیه هر 
نفر از آب این تانکرها روزانه ۱5 لیتر است که به گزارش تسنیم، 
همین مقدار هم به ساکنان روستاها نمی رسد و ساعت ها باید در 
صف بمانند. در این میان فاصله آب رسانی در برخی روستاها به 
دلیل این که رانندگان تانکرها حاضر به عبور از جاده های خاکی 
و صعب العبور نیستند گاهی به بیش از دو ماه می رسد و مردم 
منطقه برای تامین آب مجبورند به هوتگ ها که پیشتر درباره شان 
نوشتیم مراجعه کنند تا بتوانند آب آشامیدنی و مورد نیازشان را 
تامین کنند. نماینده مردم خاش در یازدهمین دوره مجلس هم 
در گفت و گو با ایسنا گفته است که این روزها تانکر ها در فاصله 
زمانی 4۰ روزه به مردم آب رسانی می کنند و سهم هر فرد برای 

بیش از یک ماه به 4۰ لیتر هم نمی رسد!

            سدی برای تبخیر آب!

اما آن چه گفتیم وقتی دردناک می شود که بدانید آب سال 
هاست در پشت دو سد »زیردان« و »پیشین« در استان سیستان 
و بلوچستان به دلیل تکمیل نشدن شبکه آب رسانی پایین 
دست در حال تبخیر است.  سد زیردان مهم ترین سد منطقه 
بلوچستان در جنوب سیستان و بلوچستان است که حاال 
به لطف بارندگی های اخیر پر شده است، قرار بود با تکمیل 
شبکه پایین دستش به ۱۰۰ هزار نفر از روستاییان بلوچستان 
آب رسانی و شاخص آب رسانی در سیستان و بلوچستان 
محروم ترین استان در شبکه آب و  آب رسانی ایران را متحول 
کند اما متاسفانه شواهد نشان می دهد که اتفاقی در این 
زمینه هنوز رخ نداده و در بسیاری از روستاهای پایین دست 
لوله کشی صورت نگرفته و مردم هنوز برای تهیه آب به سراغ 
هوتگ ها می روند. جالب است بدانید استاندار سیستان و 
بلوچستان در اسفند سال 97 گفته بود، طبق برنامه ریزی 
انجام شده مجتمع آب رسانی »سد زیردان« تا اردیبهشت 9۸ 
به بهره برداری می رسد! به گزارش مهر، احداث ۱۸ مجتمع 
آب رسانی در این استان از سال ۸۶ شروع شده که متاسفانه 

بخش بزرگی از آن هنوز تحقق نیافته است.

هوتگ های مرگ!

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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اخبار جامعه

رهبر انقالب موافقت کردند

تخصیص 100 میلیون یورو از 
صندوق توسعه ملی برای آب و 

فاضالب اهواز

حضرت آیـــت ا... خامنه ای با تخصیص ۱۰۰ 
میلیون یــورو از صندوق توسعه ملی بــرای رفع 
مشکل آب و فاضالب اهواز موافقت کردند. به 
ــارس، حضرت آیـــت ا... خامنه ای با  ــزارش ف گ
تخصیص ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره 
ــرای رفــع مشکل آب و فــاضــالب اهــواز  ارزی ب
موافقت کردند.شریعتی استاندار خوزستان روز 
پنج شنبه با بیان این خبر افزود: در سه روز گذشته 
توفیق پیدا کردیم خدمت مقام معظم رهبری 
برسیم و ایشان دستور الزم برای حل مشکالت 
فاضالب اهواز را صادر کردند.به گفته استاندار 
خوزستان، رهبر معظم انقالب توجه خاصی به 
مسئله فاضالب اهــواز داشتند و دستور دادند 
امسال 5۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی 
اختصاص یابد و سال آینده نیز 5۰ میلیون یوروی 

دیگر اختصاص داده شود.

دستور روحانی به وزیر نیرو:

 تا پایان خرداد مشکل غیزانیه 
را حل کنید

رئیس جمهور به وزیر نیرو دستور داد حل کامل و 
سریع مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز را شخصا به 
صورت مستمر پیگیری کند تا در نهایت تا انتهای 
خرداد به حل قطعی مشکل منجرشود. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، روحانی 
دیروز جمعه در گفت وگوی تلفنی با وزیر نیرو، 
تصریح کرد :  برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که 
در آینده شاهد بروز چنین مشکالتی در زمینه 
تامین آب آشامیدنی در هیچ نقطه ای از کشور به 
ویژه خوزستان نباشیم. وی همچنین در بخش 
دیگری از صحبت هایش با وزیر نیرو  تاکید کرد: 
»تدابیر الزم اندیشیده شود تا مردم در تابستان با 

مشکل برق مواجه نشوند.«

سهمیه بنزین پایه وانت بارها به 
تدریج کم می شود

معاون برنامه ریزی سازمان راهــداری و حمل 
ــرای کاهش  و نقل جـــاده ای از برنامه ریزی ب
تدریجی سهمیه سوخت پایه وانت بارها خبر 
داد و گفت: کسانی که کارت هوشمند دارند 
تأمین  نظر  از  مشکلی  می گیرند،  بارنامه  و 
سوخت ندارند. به گزارش فارس، فرامرز مداح 
ــاره سهمیه بنزین پایه وانت بارها، افــزود:   درب
سوخت  تخصیص  کــارگــروه  تصمیمات  طبق 
بــرای وانت بارها و ســواری هــای درون شهری 
و برون شهری، در ناوگان وانت بار کم مصرف 
و پرمصرف نیز نظیر ناوگان کامیونی درون و 
برون شهری،  به تدریج در حال حرکت به سمت 
کاهش  سهمیه سوخت پایه هستیم. وی ادامه 
داد: بدین ترتیب این ناوگان نیز نظیر ناوگان 
کامیونی، بر اساس پیمایش، عملکرد و دریافت 

بارنامه، سوخت دریافت کنند.

وزیر علوم:

نتایج کنکور 99 اواخر شهریور 
اعالم می شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نتایج آزمون 
سراسری ۹۹ اواخر شهریور ماه اعالم می شود 
و طبق برنامه ریزی انجام شده، زمان شروع به 
تحصیل پذیرفته شدگان این آزمــون نیمه دوم 

مهرماه امسال خواهد بود. 
منصور غالمی در پاسخ به برخی شایعه ها مبنی 
بر احتمال تغییر زمان برگزاری آزمون سراسری 
که قرار است ۳۱ مرداد ماه امسال برگزار شود، به 
ایرنا تاکید کرد: تاریخ برگزاری آزمون سراسری 
قطعی شده است و تغییر نخواهد کرد. وی گفت: 
برخالف برخی زمزمه ها که ترم پاییز دانشگاه ها 
از بهمن ماه شروع می شود، این موضوع به هیچ 
عنوان برنامه وزارت علوم نیست و تمام تالش ما 
این است که ترم پاییز با چند روز تاخیر از نیمه دوم 
مهرماه آغاز شود، پذیرفته شدگان وارد دانشگاه 

شوند و شروع به تحصیل کنند.

بالگردها نمی پرند، جنگل ها می سوزند!
سازمان جنگل ها: از 2سال قبل به دلیل عدم تامین اعتبار بالگردهای اطفای حریق پرواز نمی کنند
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 ازسرگیری پروازهای ترکیه 
احتماال از 26 خرداد

در شرایطی که طبق اخبار به نظر نمی رسد شرایط 
ترکیه در موضوع کرونا عادی باشد، اما دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی گفت: ترکیه هنوز تاریخی 
بــرای از سرگیری پروازها و برقراری سفرهای 
هوایی اعالم نکرده است. البته ترکیش ایرالین 
برای 26 خرداد برنامه پروازی ارائه کرده که هنوز 
قطعی نیست. مقصود اسعدی سامانی به ایلنا 
گفت: قاعدتا اگر ترکیش ایرالین بخواهد پرواز 
به ایران را از سر بگیرد، شرکت های هواپیمایی 
ایرانی هم باید بتوانند مسیر پروازی به ترکیه را 
فعال کنند زیرا طبق موافقت نامه دوجانبه پروازها 

بین دو کشور باید به طور مساوی انجام شود.

ایران جزو کشورهای با شیوع باال 
در بیماری ام اس

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت ضمن تشریح خدمات درمانی 
و دارویـــی بــرای مبتالیان بــه ام اس و وضعیت 
هزینه های درمان این بیماران،  گفت: ساالنه حدود 
پنج تا شش هزار بیمار جدید به مجموعه بیماران 
مبتال به ام اس در کشور اضافه می شود و بر همین 
ــران از بابت شیوع ام اس، یک منطقه  اســاس ای
شیوع متوسط به باال در خاورمیانه در نظر گرفته 
می شود. دکتر شادنوش در این باره به ایسنا گفت: 
بیماری ام اس از جمله بیماری های نورولوژیک 
است که به دالیل ناشناخته و خود ایمن، سبب 
بروز پالک هایی در مسیر اعصاب مغز و نخاع می 
شود و عملکرد سیستم عصبی را با اختالل روبه 
رو می کند. شادنوش همچنین گفت: به منظور 
ارائه خدمات  به این بیماران در ۱۱ مرکز استان و 
۴6 مرکز خدمات تخصصی در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور راه اندازی شده است. 

خطر موج جدید کرونا با 
بازگشایی قهوه خانه ها

ــاره  دبیرکل جمعیت مــبــارزه با دخانیات درب
خطر موج جدید کرونا در مصرف کنندگان مواد 
دخانی به دنبال بازگشایی قهوه خانه ها هشدار 
داد.دکتر مسجدی در توضیح بیشتر به ایسنا 
گفت: اگر قرار باشد در رستوران ها و قهوه خانه ها 
بازگشایی هایی صــورت گیرد و مراقبت های 
بهداشتی انجام نشود، فکر می کنم با موج جدید 
در گروهی مواجه هستیم که دخانیات مصرف 
می کنند. توصیه ما به افراد به ویژه قشر جوان 
آن است که از مصرف دخانیات و قلیان به شکل 
گروهی پرهیز کنند؛ کرونا باکسی تعارف ندارد 
و به راحتی منتقل خواهد شد. همزمانی کرونا 
با هفته ملی مبارزه با دخانیات زمان مناسبی 
است که این پیام بهداشتی را به مردم برسانیم. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال تعطیلی 
قهوه خانه ها پس از شیوع ویروس کرونا، روند 
کاهشی در میزان مصرف قلیان را شاهد بودیم 
یا خیر؟، بیان کــرد: در این زمینه آمــار دقیقی 
نداریم اما ظاهر امر نشان می دهد وقتی در عموم 
جامعه قلیان به راحتی در دسترس نباشد، میزان 

مصرف آن کاهش می یابد.

استاندار تهران:

آمار قربانیان تهرانی کرونا از 
میانگین کشوری پایین تر است

استاندار تهران از پایین تر بودن آمار فوت شدگان 
تهران نسبت  بیماری کرونا در استان  اثــر  بر 
به میانگین کشوری خبر داد. به گــزارش این 
استانداری، انوشیروان محسنی بندپی گفت: 
ارزشمندی اقــدامــات پزشکی در ایــن استان 
ــات درمــانــی  ــدم ــه خ ــ ــت در ارائ ــدال ــت ع ــای رع
به بیماران بود و هیچ بیماری اعم از سالمند 
ــوان  یا اتباع سایر کشورها پشت درهــای  ، ج
بیمارستان های اســتــان تــهــران منتظر ارائــه 
خدمت نماندند. در اوایل اسفند سال گذشته  
25۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت تخت های 
استان تهران افزوده شد که کار بزرگی بود. وی 
تاکید کرد: افزایش حساسیت ها و جلوگیری از 
عادی سازی دو راهبرد اساسی دولت در مدیریت 
این بیماری در استان تهران است که رضایت 

رئیس جمهوری را به همراه داشته است.

ــروه اجتماعی- مــاجــرای همسان ســازی  گ
از  بازنشستگان  حــقــوق  ســـازی  متناسب  یــا 
موضوعاتی است که در سال های اخیر به ویژه در 
حوالی الیحه بودجه بیشتر سر زبان ها می افتد، 
اگرچه ما در روزنامه خراسان به دلیل مطالبه 
مخاطبان آن را جزو سوژه های اصلی می دانیم. 
در عین حال ساالری مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی روز پنج شنبه از خبری متفاوت و جدید 
رونمایی کرده است. او در سفرش به اصفهان و در 
نشست با نمایندگان تشکل های کارگری گفته 
است: »هدف گذاری سازمان تامین اجتماعی در 
حوزه بازنشستگان در سال ۹۹ متناسب سازی 
حقوق مستمری بگیران است. البته باید مقدمات 
این مسئله فراهم  شود زیرا اگر منابع آن فراهم 
نشود در میان کار متوقف خواهد شد. در این 
زمینه با دولت مذاکراتی شده است و همراهی 
خوبی در کالن این مسئله در دولت وجود دارد.«

چرا این خبر، خبر خوبی است؟       
ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ــای متعدد  ــاه اخیر در گـــزارش ه در چند م
نیز  نمایندگان  و  ــده  ش مطالبه  ای  رســانــه 
ــاره آن کم سخن نگفتند اما نقل آن این  درب
بار متفاوت اســت. از این نظر که مدیرعامل 
این سازمان از اراده اجــرای آن در سال۹۹ 
ــه مـــیـــان آورده اســـــت. چــنــدی ــن بـ ــخ  س

قبل هم نوبخت که در کرسی زعامت برنامه و 
بودجه دولت نشسته است، به همین موضوع 
اشاره کرده بود که قصد داریم برای همسان 

سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
ــم. او البته به  ــرداری ــری ب ــدی ت ــای ج ــدم ه ق
پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی 
اشــاره کرده بود که هیئت دولت اصــرار دارد 
پس از پرداخت این بدهی ها، تامین اجتماعی 
آن را در مسیر همسان ســازی هزینه کند و 
این موضوع به مذاق تامین اجتماعی خوش 
نمی آید. به نظرمی رســد، تامین اجتماعی 
ــت باید منابع  پــا در یــک کفش دارد کــه دول
ــازی را تامین کند و نباید برای  همسان س
اجتماعی  تامین  به  هایش  بدهی  پرداخت 

شرط و شــروط بگذارد. این البته موضوعی 
ــاالری قبال هم دربــاره اش  اســت که آقــای س
تصریح کرده است دولت باید منابع همسان 
سازی را تامین کند چنان چه در متن قانون 
 برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است.
به هر روی برای من و شما و آن بازنشسته چه 
فرقی می کند که منبع بودجه همسان سازی از 
کجا تامین شود، بلکه برای همه ما این موضوع 
مهم است که یک مستمری بگیر و کارگر زیر 
فشار قیمت های کمرشکن اگر شد بتواند کمی 

بیاساید... همین!

 

خبر متفاوت آقای مدیرعامل:

هدف گذاری  امسال  تامین اجتماعی؛ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
مدیرعامل تامین اجتماعی از پیگیری های امیدوارکننده با دولت برای اجرای همسان سازی خبر می دهد

محمد جواد رنجبر-هر از گاهی از گوشه و 
کنار کشور، خبری از آتش سوزی در جنگل ها 
و نابودی منابع طبیعی و محیط زیست منتشر 
می شود. اما آن چه این روزها بیشتر موجب 
نگرانی است، نبود ابزارهای مناسب همچون 
بالگرد بــرای مهار آتش ســوزی در جنگل ها 
و سوختن منابع طبیعی اســت.بــه گــزارش 
خراسان، در حالی این روزها خبرهایی درباره 
آتش سوزی در جنگل های گچساران و چند 
استان دیگر منتشر می شود که ظاهرا از اعزام 
بالگرد برای اطفای آن خبری نیست و اطفای 
زمینی نیز کار دشوار، زمان بر و کم نتیجه ای 
است. البته بالگرد هست، اما اعتبار و بودجه 
برای پریدن ندارد. بودجه ای که باید از سوی 
سازمان برنامه و بودجه به وزارت دفاع پرداخت 
می شده و ظاهرا خبری از آن نیست.نیاز به 
بالگرد به ویژه در مناطق صعب العبور بیشتر 
احساس می شود.عامل اصلی این آتش سوزی 
ها انسان ها هستند و گاهی گرمای هوا نیز بر 

این آتش می دمد.

2هــزار هکتار جنگل در روزهــای اخیر        
سوخت

آن طور که سرهنگ علی عباس نژاد فرمانده 
یگان حفاظت ســازمــان جنگل ها، مــراتــع و 
آبخیزداری به ایسنا گفته است، طی  روزهای 
اخیر حدود هشت مورد آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع کشور در استان های بوشهر، ایالم، 
خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به وقوع 
پیوسته است که بزرگ ترین آن ها از نظر شدت 
و آسیب وارد شده در جنگل های گچساران 
استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. تخمین 
زده می شود بین ۱5۰ تا 2۰۰ هکتار از این 
جنگل ها آسیب جدی دیده باشند.طی سال 
گذشته بیشترین آتش سوزی های جنگلی و 

مرتعی در جنگل های زاگــرس و استان های 
کردستان، لرستان، چهار محال و بختیاری 
و خوزستان به وقــوع پیوسته اســت، بنابراین 
نقاطی از این جنگل ها، امسال به عنوان نقاط 

بحرانی در نظر گرفته شده اند. 

عدم تامین بالگرد برای اطفای حریق       
جنگل های گچساران درحالی بیشترین آسیب 
را از آتش سوزی های اخیر دیده اند که برای 
اطفای آن به دلیل صعب العبور بودن منطقه 
نیاز به بالگرد بود، اما متاسفانه بالگردها دو روز 
و نیم پس از آتش سوزی به منطقه رسیدند که 
این موضوع خسارت ها را تشدید کرد، چراکه به 
گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
اگر تجهیزات هوایی زودتر به منطقه اعزام شده 
بود ، همان روز اول امکان اطفای حریق وجود 
داشت.او ادامه داده است: پیش از این وزارت 
دفاع بالگردهای اطفای حریق را برای ما تأمین 
می کرد ولی به دلیل آن که دولت اعتباری برای 
این کار در اختیار این وزارتخانه قرار نداده است، 

دو سال است که با ما همکاری نمی کنند.یکی 
از دالیــل افزایش خسارت های وارد شــده به 
جنگل ها و مراتع کشور طی آتش سوزی های 
سال گذشته نسبت به سال ۹6، نبود تجهیزات 
هوایی اطفای حریق بــود. سازمان جنگل ها 
دو سال است که برای در اختیار داشتن این 
کم  متاسفانه  ــا  ام می کند  ــالش  ت تجهیزات 
نیستند جنگل ها و مراتعی که به دلیل نبود این 

تجهیزات خسارت های دو چندان می بینند.

ــرای اطــفــای حریق         پـــرواز بــالــگــردهــا بـ
جنگل های گچساران

در همین حال نجار رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور چهارشنبه گذشته در گفت و گو 
با ایرنا تــالش نیروهای مسلح و بالگردهای 
آماده آنان در مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
گچساران را ستودنی و شایسته قدردانی دانست 
و با بیان این که در سال های گذشته به این نتیجه 
رسیدیم که باید هنگام وقوع آتش سوزی از توان 
عملیاتی بالگردهای نیروهای مسلح برای مهار 
آتش سوزی استفاده کنیم، افزود: در این زمینه 
اعتباری هم تامین شد و طی سال های ۹۴ و 
۹5 نیز این اتفاق افتاد و در آتش سوزی اخیر 
در جنگل ها و مراتع گچساران باوجود همه 
تنگناهای موجود نیروهای مسلح با استفاده از 
چندین فروند بالگرد ترابری و آب پاش عملیات 
انتقال نیروهای داوطلب و اطفای حریق را در 
جنگل های شهرستان گچساران انجام دادند.
بر اساس این گزارش، با توجه به این که جنگل ها 
جزو منابع طبیعی کشورمان محسوب می شوند 
و شکل گیری دوباره آن نیازمند زمان طوالنی 
است، می طلبد دولت با اختصاص اعتبار مورد 
نیاز به وزارت دفاع، جلوی نابودی بیش از پیش 
جنگل های کشور به دلیل آتش سوزی را بگیرد.

ورود معاون رئیس جمهور به ماجرای بالگردهای آب پاش

 در همین حال عصر دیروز معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد در جریان آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل های این استان قرار گرفت. معاون 
اول رئیس جمهور همچنین از استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواست از طریق هماهنگی مستمر 
با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، امکانات و تجهیزات اطفای حریق از جمله بالگردهای آب پاش را به منطقه اعزام 
کنند تا هرچه سریع تر شاهد مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش حریق در جنگل های مرز 

استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

 افزایش حقوق بازنشستگان در واریزی خردادماه

گــروه اجتماعی- در شرایطی که انتظار 
می رفت به دلیل افزایش افسارگسیخته 
ــواد غــذایــی در  ــژه م قیمت  اجــنــاس و بــه وی
هفته هــای اخیر، افــزایــش ساالنه حقوق 
انجام  با تعجیل در  امسال  بازنشستگان، 
امور قانونی، زودتــر صورت گیرد و چه بسا 
همزمان با حقوق فروردین واریــز شود اما 
حاال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
از اعمال افزایش ها در حقوق خــرداد خبر 
می دهد. البته آن طور که از اظهارات روز 
پنج شنبه ساالری مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی بر می آید، افزایش 2۱درصدی 
حقوق بازنشستگان هنوز به تصویب هیئت 

ــت: »افــزایــش حقوق  ــت نــرســیــده اسـ دولـ
بازنشستگان بعد از تصویب هیئت دولت 
 در واریــزی ماه خرداد اعمال خواهد شد.«

ما پیش از این، پنج شنبه گذشته در همین 
صفحه در گزارشی به بهانه پیشنهادهای 
جدید مجامع صنفی کارگری و بازنشستگان 
مبنی بر تجدیدنظر در افزایش حقوق ساالنه 
که 2۱درصــد تعیین شده است، به همین 
موضوع پرداختیم و این گمانه را مطرح کردیم 
که شاید هدف دولت از این تاخیر و تعلل در 
تصویب و اجرای افزایش حقوق بازنشستگان 
ــرای تجدیدنظر  کــارگــری، خرید فرصت ب
است.  البته چندی قبل هم معاون اقتصادی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده 
بود احتماال در میانه سال ۹۹ مجدد حقوق 

کارگران و بازنشستگان افزایش یابد.

ماهانه 6700 میلیارد مستمری       
اما این موضوع را هم خوب است بدانیم که 
این سازمان ماهانه چقدر حقوق پرداخت 
می کند. مدیر عامل تامین اجتماعی چنین 
می گوید:   کف هزینه های ماهانه سازمان 
 6۷۰۰ ۹6۰۰ میلیارد تومان اســت که 
میلیارد تومان مستمری، 2۳۰۰ میلیارد 
تومان برای درمان و بقیه نیز برای هزینه های 

جاری پرداخت می شود.



سینما و تلویزیون شنبه   10  خرداد  61399
7  شوال 1441.شماره 20389

با فیلم  به زودی  مهناز افشار 
جدیدی به نام »گیلدا« ساخته 
امید  و  علی محمدی  کــیــوان 
آنالین  سینمای  در  بنکدار، 
حضور خواهد داشت. او اکنون 

فیلم »مهمانخانه ماه نو« را به صورت آنالین در 
حال نمایش دارد.

نادر سلیمانی جایگزین مهران 
ــرای سری  غفوریان شده و اج
را  »اعجوبه ها«  برنامه  جدید 
برعهده گرفته اســت. قسمت 
اول از سری جدید این برنامه که 
با تغییراتی همراه بوده، چهارشنبه شب از شبکه 

3 پخش شد.

علی مصفا هفته جاری با فیلم 
»ســال دوم دانشکده مــن« اثر 
رســول صدرعاملی به نمایش 
خانگی مــی آیــد. ایــن فیلم در 
سی وهفتم  فــجــر  ــواره  ــن ــش ج

حضور موفقی نداشت و در اکران عمومی حدود 
920 میلیون فروخت.

ژالــه صامتی به زودی با فیلم 
سالگی«  ــده  ــج ه اول  »شـــب 
ــی در  ــران ــه ــه حــامــد ت ــت ــاخ س
سینمای آنالین دیده می شود. 
علیرضا  فیلم  ایــن  تهیه کننده 
شجاع نوری است و بهنوش بختیاری هم در آن 

بازی کرده است.

چهره ها و خبر ها

ســروش صحت در فیلم »مجوز 
ــروج« به کارگردانی کیارش  خ
ــدی زاده بــازی خواهد کرد.  اسـ
عالوه بر او، چند بازیگر جدید نیز 
مانند رضا کیانیان، کاظم سیاحی 
و نادر فالح به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده اند.

مصطفی کیایی دربـــاره علت 
ــردن ســریــال  ــ فــصــل بــنــدی ک
»هم گناه« نوشته است که در 
قسمت 13 که دوشنبه منتشر 
ــه مـــاه گــذشــتــه و  ــود، س ــی ش م

داستان وارد فاز جدیدی می شود.

بهناز جعفری به جمع بازیگران 
سریال کمدی »کوسه« کاری 
ــه  ــاف ــی اض ــان ــش ــط ــی ع ــل از ع
ــت. او در ایـــن فیلم  شـــده اسـ
ــا بــازیــگــرانــی مــانــنــد مــهــران  ب

احمدی، مهدی هاشمی، سیما تیرانداز و ریحانه 
پارسا همبازی خواهد شد. 

تلویزیون

سینمای جهان

عباس غزالی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

راز ماندگاری »   وضعیت سفیـد«
و ناکامی »سربـاز«
پژمان جمشیدی را تنها به عنوان فوتبالیست می پذیرم

به نظر شما چرا »وضعیت سفید« بسیار پرطرفدار شد؟	 
علتش نگاه درست کارگردان به آن دوره است و استفاده دقیق از 
نوستالژی های آن موقع که برای مردم ما که آن روزها را پشت سر 
گذاشتند حس همذات پنداری به وجود مــی آورد. همه خودشان 
را در قصه می بینند، یعنی این قدر برای مردم ملموس است که اگر 
نگاهی به آلبوم خانوادگی شان بیندازند، انگار که »وضعیت سفید« 
را می بینند، مثال می گویند دایی ام این طور بود، این را ما داشتیم یا 
عمویم این طور لباس می پوشید. همه این ها و البته نظارت داشتن 
درست حمید نعمت ا... که از برجسته ترین کارگردان های سینمای 

ما هستند و من افتخار همکاری با ایشان را داشتم.
گاهی به نظر می رسد ارزش واقعی سریال، با گذشت زمان و 	 

بازپخش شدن معلوم شد.
زمان خودش هم خیلی دیده شد و مورد استقبال قرار گرفت. به 
تازگی این را از چند نفر شنیدم که در بازپخش ها بیشتر دیده شد اما 
من این احساس را ندارم یا دقت نکردم، چون متاسفانه هیچ وقت 

موفق نشدم بازپخش هایش را ببینم. 
از ایفای نقش کاراکتر »بهروز« خاطره جالبی در ذهنتان هست؟	 

سکانسی داشتیم که قاچاقچی ها »بهروز« را کتک زده بودند و از 
وضعیتی که داشت ناالن و درمانده بود. برگشته بود باغ و هیچ کس 
نبود، باید سیگار به لب و داغان می افتاد داخل آب. در این سکانس 
باید مدت طوالنی نفسم را زیر آب حبس می کردم، طراحی دوربین 
این طور بود که باید می کشید عقب، یک قورباغه بیرون لب استخر  
و یک قورباغه هم در دست یکی از بچه های صحنه بود که مانند من 
می رفت داخل آب. جایی که دوربین به لحظه قورباغه می رسید، 
یکی به او اشاره می کرد که با سوزن ته گرد آرام به قورباغه در دستش 
بزند تا جهش کند بیاید کنار جفتش. بعد که قورباغه می آمد بیرون، 
یکی آرام با چوب به من می زد که از آب بیرون بیایم. دوربین هم باید 
همزمان از روی قورباغه، فوکوس می کرد روی من، یعنی قورباغه تار 
می شد و فوکوس روی من بود. یادم هست که در زمستان این سکانس 
را باالی 60 برداشت فیلم برداری کردیم و من به آستانه یخ زدن 
رسیدم. هر سری اشتباهات سر قورباغه بود که مدام جاهای مختلف 

قرار می گرفت و کارگردان دوست داشت دقیق بیاید سر جایش!
با این اوصاف همکاری با آقای نعمت ا... چطور بود؟	 

ایشان به شدت شش دانگ هستند. به لحظه لحظه قصه، زبان سینما، 
کارگردانی و بازیگری اشراف داشتند و توانستند بازیگران را درست 
و دقیق سرجای خود قرار بدهند. طوری با بازیگر کودک و مسن 
صحبت می کردند که هردو کامال متوجه می شدند که باید چطور 
بازی کنند. این مدیریت در کارگردانی بسیار مهم است. همکاری 

با ایشان فراموش شدنی نیست و می تواند آرزوی هر بازیگری باشد.
چرا آقای نعمت ا... و خیلی از کارگردان های باسابقه از تلویزیون 	 

فاصله گرفته اند؟
شاید به این دلیل است که تلویزیون طاقت کارهایی را ندارد که خیلی 
طول بکشد. ساخت »وضعیت سفید« حدود دو سال طول کشید. 
همان زمان هم می آمدند و به پروژه فشار می آوردند که چرا این قدر 
طول می کشد، تمامش کنید. سه ماه آخر کار دو گروه مجزا شده 
بودیم که بتوانیم کار را تمام کنیم. آقای نعمت ا... مجبور شد بخشی 
از کار را به آقای مقدم دوست بسپارد که تصویربرداری کند. من چنین 
جمالتی را از مسئوالن شنیده ام که اگر فالن کارگردان بود االن 4-3 

تا کار ساخته و پخش هم شده بود! 
آقای مقدم دوست این روزها سریال »سرباز« را روی آنتن دارد. 	 

فکر می کنید چرا این سریال مانند »وضعیت سفید« با اقبال 
مواجه نشد؟

این سریال در دو نوبت به من پیشنهاد شد. من در تله فیلم »به صرف 
شربت و شیرینی« به کارگردانی آقای هادی مقدم دوست بازی کرده 
بودم، روحیاتشان را می شناسم، اما چون درگیر سریال »مینو« بودم، 
نپذیرفتم و در نوبت بعد که به من زنگ زدند گفتم منتظرم این سریال 
پخش شود و فعال تمایل ندارم. احساس می کردم ممکن است این اثر 
آن طور که باید و شاید، پربیننده نشود. با احترام به آقای مقدم دوست 
عزیز، یک مقدار تجربه شان نسبت به کارهایی که در قالب کارگردانی 
انجام می دهند، کمتر است. یعنی در فیلم نامه نویسی خیلی تبحر 
دارند، اما در کارگردانی شاید نیاز بود که در کنار آقای نعمت ا... 
باشند. یکی، دو قسمت از »سرباز« را دیدم، چون با این دوستان کار 
کردم، می فهمم پیام قصه، پیام بزرگی است. برای من به عنوان یک 
کتاب یا رمان که آن را بخوانم و این پیام خوب را دریافت کنم و با سلیقه 
ذهنی خودم آن را رنگ آمیزی کنم، خیلی جذاب است، اما به نظرم در 
زبان تصویر کافی نیست. فکر می کنم سریال از این نظر ضربه خورده، 
بیشتر انرژی روی قصه و فیلم نامه گذاشته شده و با نریشن هایی که 
گذاشته اند شبیه رادیو است، یعنی من چشمانم را ببندم و گوش 
کنم، چیزی را از دست نمی دهم. نظر من است که شاید غلط باشد 
اما بیشتر شبیه یک اثر رادیویی است تا کار تصویری و سریال. فراموش 
نکنیم همه ما داریم تجربه می کنیم، مطمئنا آقای مقدم دوست هم 
قصدشان این نبوده و فکر می کردند شاید این کار ویژه از آب دربیاید، 
اما حاال که با استقبال خوبی روبه رو نشده،  نمی شود بگوییم اثر پوچ 
است نه، واقعا نکات مثبت فراوانی در بطن قصه است و نگاه ویژه ای 
به زندگی دارد اما در زبان سینما و تصویر یک مقداری ضعف دارد. اگر 

آن اتفاق می افتاد چه بسا که مثل »وضعیت سفید« ماندگار می شد.

سریال های ماه رمضان امسال را  دیدید؟	 
روز اول ماه رمضان که هنوز تصویربرداری سریال مان شروع نشده 
بود، هر سه سریال را دیدم. کارهای آقای جلیل سامان همیشه از 
یک استانداردی برخوردار بوده و حال و هوای دهه 60 را داشته. این 
نسبت به کارهای قبلی شان فاز شیرینی دارد و بازیگرهای خوبی هم 
دارد. کار را که داشتم می دیدم احساسم این بود که نسبت به دیگر 
کارها در ماه رمضان برتری دارد اما باز هم آن انتظاری را که مخاطب 

از سریال های رمضان دارد، برآورده نکرد.
نظرتان درباره بازی پژمان جمشیدی در این سریال چیست؟	 

یک قسمت را دیدم و نمی توانم نظر بدهم. به هرحال ایشان در 
سینمای امروز جایگاه دارند، قطعا مخاطب دارند و خیلی ها دوست 
شان دارند، اما من همچنان ایشان را به عنوان فوتبالیست می پذیرم، 
نه بازیگر. همیشه نظرم دربــاره کسانی که از حرفه دیگری وارد 
بازیگری می شوند این است که اگر بازیگران درس خوانده و پیش 
کسوتان این حرفه جایگاهشان محفوظ است و در حال فعالیت 
هستند، هیچ ایرادی ندارد اما بازیگر پیش کسوتمان ناراحت است 
و به دلیل این که به او کار نمی دهند، در خانه غصه می خورد، تا آن جا 
که یکی از آن ها در یک برنامه تلویزیونی درد دل و گریه کند تا  یک عده 
یادشان بیفتد و دوباره بهشان کار بدهند. تازه خیلی ها همان برنامه 
و تریبون را هم ندارند. در این شرایط خیلی دردناک است که مثال 
فالن خواننده یا فوتبالیست، بازیگر شود. به نظر من در این دنیای 
هنر دارد یک مقدار نامردی صورت می گیرد. ما بازیگران درخشان 
مرد داریــم که میان سال هستند، اما فراموش شده و در خانه 
نشسته اند و منتظر یک تلفن برای کار هستند، بعد موهای بازیگر 
جوان را سفید می کنند و نقش پیرمرد یا میان سال را بازی می کند! 
یا یک دختر جوان را پیر می کنند و نقش مادر را بازی می کند! من 
درباره این ماجرا بحث و نقد دارم، وگرنه در این که هرکس بیاید جای 

خودش را دارد و جای دیگری را نمی گیرد، شکی نیست.
نظرتان درباره بازیگرانی که مجری می شوند، چیست؟	 

تفاوتی ندارد. در حوزه اجرا هم مجریانی داریم که از این اتفاق 
دلخور می شوند و می پرسند مگر ما نیستیم؟ فکر می کنند با این 
کار می توانند مخاطب بیشتری جذب کنند اما بیشتر باید به این 
فکر کنند که آیا مخاطب با بطن برنامه ارتباط برقرار می کند؟ من 
خودم با این که در نوجوانی اجرا کردم اما در این سال ها پیشنهاد 
اجرا را نپذیرفتم. مثال برای اجرای برنامه »وقتشه« با من تماس 
گرفتند، اما نپذیرفتم. بهتر است اگر قرار باشد این اتفاق هم بیفتد 
برنامه تخصصی باشد، به عنوان مثال من را برای برنامه ای مرتبط 

با سینما دعوت کنند.

تارانتینو »شبکه اجتماعی« را 
برگزید

کوئنتین تارانتینو فیلم »شبکه اجتماعی« را به 
عنوان بهترین فیلم دهه 2010 انتخاب کرد.

به گزارش مهر، این در حالی است که تارانتینو ماه 
ژانویه گفته بود، به نظرش »دانکرک« کریستوفر 
نوالن دومین فیلم برتر دهه 2010 است. وی 
در پادکستی بــدون این که از بهترین فیلم نام 
ببرد، این نظر را مطرح کرد و حرف او هوادارانش 
را به این فکر انداخت که از نظر وی چه فیلمی 
می تواند بهترین فیلم دهه باشد؟ در هر حال 
کــارگــردان »قصه عامه پسند« حــاال نظرش را 
درباره بهترین فیلم دهه اعالم کرده و در مصاحبه 
با مجله »پریمیر« گفته است که درام فیس بوکی 
»شبکه اجتماعی« می تواند تمامی رقبا را پشت 
سر بگذارد. وی از آرون سورکین نویسنده فیلم 
نامه نیز به عنوان »بهترین دیالوگ نویس فعال« 
یاد کرده است. تارانتینو گفته است: »»شبکه 
اجتماعی« شماره یک است چون بهترین است، 

همین! همه رقبا را شکست می دهد«.
به این ترتیب از نظر تارانتینو »شبکه اجتماعی« 
اولین و »دانکرک« دومین فیلم برتر دهه 2010 
هستند. معلوم نیست که وی بخواهد فهرست 
منتخب اش از بهترین فیلم های دهه 2010 را 

اعالم کند.

دنباله »سونیک خارپشت« تأیید شد

به دنبال موفقیت »سونیک خارپشت« در گیشه 
و نمایش خانگی، مسئوالن کمپانی های سگا 
ــرای ساخت ادامــه این  و پارامونت از توافق ب

الیواکشن خبر دادند.
به گزارش صبا، استودیوی فیلم سازی پارامونت 
و کمپانی سگا از ساخت یک دنباله بر الیواکشن 
خانوادگی »سونیک خارپشت« خبر دادند. این 
پــروژه جدید، تیم سازنده فیلم اصلی را دوباره 
گرد هم جمع خواهد کرد و جف فاولر را مجدد 
ــت. فیلم  در مقام کــارگــردان خود خواهد داش
نامه دنباله جدید »سونیک خارپشت« به قلم پت 
کیسی و جاش میلر خواهد بــود. این پــروژه در 
مراحل اولیه خود به سر می برد و هنوز تصمیمی 
برای زمان بستن تیم بازیگران و آغاز تولید گرفته 

نشده است.
»سونیک  کمدی  و  ماجراجویانه  اکشن  ــو  الی
بازی  یک  از  سینمایی  اقتباسی  خارپشت«، 

ویدئویی محبوب به همین نام است.

ادامه »مکث« بعد از رمضان

پخش برنامه تلویزیونی »مکث« پس از ماه مبارک 
رمضان، دو روز در هفته ادامه خواهد یافت.

به گزارش فارس، مجموعه برنامه »مکث« در ماه 
مبارک رمضان هر روز از شبکه 2 سیما پخش 
ــای مختلفی در این برنامه  می شد. قصه آدم ه
روایت شد و توانست مخاطبان بسیاری را هم به 
خود جذب کند. حاال شبکه 2 سیما تصمیم گرفته 
است، پس از ماه مبارک رمضان نیز پخش این 
برنامه را ادامه بدهد. فصل دوم برنامه گفت وگو 
محور و اجتماعی »مکث« از این پس روزهای پنج 
شنبه و جمعه از شبکه 2 سیما و در ساعت 22:30 

بعد از اخبار پخش خواهد شد.
برنامه  همچون  »مــکــث«  برنامه  جدید  ــری  س
مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد، 
با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصه های اجتماعی 
می رود، قصه های آدم ها و موقعیت هایی که قبل 

و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است.

  مائده کاشــیان   - مجموعــه »وضعیت 
ســفید« ســاخته حمیــد نعمــت ا... کــه 
زندگی مــردم در روزگار جنگ تحمیلی 
را به تصویر می کشد، یکی از سریال های 
خاطره انگیز تلویزیون است. فضاسازی 
خوب و باورپذیر ســریال باعث شــد این 
مجموعــه مــورد اســتقبال مخاطبــان 
قرار بگیــرد و جزو ســریال های ماندگار 
تلویزیون در ذهن تماشاگران ثبت شود. 
بازپخش این مجموعه که اولین بار ســال 
90 روی آنتن رفت، این شــب ها از شبکه 
افق در حال پخش اســت، به همین بهانه 
با عبــاس غزالــی بازیگر نقــش محبوب 
»بهــروز« در ایــن ســریال، گفت وگویی 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.
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راز قبر 97 ساله در کوهسنگی 

رودسری – کسانی که در بازدید از کوهسنگی 
مشهد، از پلکان زیــبــای آن کــه بــه قله منتهی 
می شود، صعود کرده اند، احتماال سنگ قبری 
قدیمی را در حاشیه گذرگاه دیــده انــد؛ سنگ 
قبری به تاریخ »هفتم سرطان«)هفتم تیرماه( 
سال 1302 خورشیدی که متعلق به »رئیس 
ارکان حرب لشکر شرق« )فرمانده ستاد( است؛ 
سرهنگی به نام »محمدحسین میرزای جهانبانی« 
ذکر  خودکشی)انتحار(  وی،  ــوت  ف دلیل  کــه 
شده است. برخی به اشتباه گمان می کنند این 
محمدحسین جهانبانی همان نظامی معروف 
کودتای 28 مرداد است که با زاهدی در سرنگونی 
حکومت مصدق همکاری کرد و با دربار پهلوی، 
ارتباط نزدیکی داشت و به ریاست شهربانی کل 
کشور رسید؛ درحالی که چنین نیست. جهانبانی 
مدفون در کوهسنگی در سال 1302 و در دوره 
قاجار درگذشته است و جهانبانی وابسته به دربار 
در سال 1333. درباره این که جهانبانی مدفون 
در کوهسنگی کیست، اطالعات چندانی وجود 
ندارد؛ اما جست وجوهای تاریخی نشان می دهد 
که هنگام خودکشی محمدحسین میرزا، مدت 
کوتاهی پس از اعالم نتیجه آزمون اعزام نظامیان 
به اروپا برای تحصیل بوده است؛ آزمونی که نتیجه 
آن 13 خرداد 1302 اعالم شد. احتمال دارد که 
انتحار محمدحسین میرزای جهانبانی 32 ساله   
به دلیل عدم موفقیت در این عرصه بوده باشد. 
نکته دیگری که نباید از یاد برد، این است که دوره 
مدنظر، مصادف با زمانی است که رضاخان وزیر 
جنگ بود و می کوشید تا افــراد مدنظر خودش 
کند.  تثبیت  نظامی  فرماندهان  سطح  در  را 
این اقــدام باعث شد تا قزاق ها بیش از افسران 
ژاندارمری مورد توجه قرار گیرند. این احتمال 
وجود دارد که سرهنگ مدفون در کوهسنگی، 
ــری وقــت بــوده اســت؛  ــدارم یکی از افــســران ژان
افسری که شاید قدرت قزاق ها را برنمی تابید و آن 
را بر خالف شأن و شرف نظامی خود می دانست. 
جریان  در  خودکشی هایی  چنین  از  نمونه ای 
انعقاد قرارداد 1919 که حکم تحت الحمایگی 
ایــران را صادر می کرد، اتفاق افتاد؛ زمانی که 
کلنل فضل ا...خان، افسر پاکدست ژاندارمری، 
حاضر نشد تسلط بیگانه را بر ارتش ایران بپذیرد 

و به همین دلیل، دست به انتحار زد.

 سنگ باران زای اردبیل
طلسمی از ایران باستان!

سارا پوراحمدی - ایرانیان  باستان به بعضی 
از سنگ ها و خــواص آن هــا اعتقاد داشتند و از 
این سنگ ها برای شکستن طلسم ابرها و ایجاد 
باد، باران، برف، سرما و معالجه امراض استفاده 
مــی کــردنــد. یکی از ایــن سنگ های معروف، 
سنگ باران زای اردبیل بود. ابوحامد آندلسی، 
نویسندۀ قرن پنجم و ششم هجری، دربــاره آن 
چنین می نویسد:»تا وقتی سنگ در شهر باشد، 
باران می بارد و به محض بیرون بردن آن از شهر، 

باران قطع می شود.«
 به گفته مــورخــان، روی ایــن سنگ نقاشی و 
نوشته هایی وجود داشت و در بعضی دوره ها، 
ــده ای از  بر بــاالی دِر معبد شهر نصب بــود. ع
محققان بر این عقیده اند که جایگاه نخستین 
این سنگ، معبدی قدیمی متعلق به ایزدبانو 
آناهیتا بود که در نزدیکی شهر اردبیل قرار 
داشــت و در آن زمــان، مــردم بــرای درخواست 
بــاران به آن معبد و ایزد مربوط به آن متوسل 

می شدند. 
جالب این جاست که پس از پیروزی مسلمانان 
و تغییر مذهب مــردم آن منطقه، این سنگ از 
معبد به مسجد جامع شهر منتقل و داستان های 
مربوط به آن نیز، سینه به سینه نقل شد. از وجود 
این سنگ عجیب گزارش هایی تا دوران صفویه 
در دست است و پس از آن، در متون تاریخی گم 
می شود. برخی از محققان جدید معتقدند که 
سنگی بسیار شبیه به آن چه در متون کهن آمده، 
هم اکنون در بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی 
موجود است و این احتمال وجود دارد که این 

سنگ، همان سنگ معروف باشد. 

خیال پردازی های »ژول ورن« زیر سایه مصائب تاریخی
کدام رویدادهای تاریخ معاصر اروپا به خلق آثار علمی– تخیلی مانند »20 هزار فرسنگ زیر دریا« منجر شد؟

جواد نوائیان رودسری – نام »ژول ورن« نه فقط 
برای عالقه مندان به رمان های علمی– تخیلی، 
بلکه برای تمام دوستداران کتاب و حتی آثار 
سینمایی نیز، شناخته شده و مشهور است؛ 
متولد هشتم فوریه 1828)18 بهمن 1206( 
در نانت فرانسه؛ دانشجوی حقوق دانشگاه 
ــا« و  پاریس؛ دوســت صمیمی »الکساندر دوم
نویسنده ای که برای خیاالتش هیچ مرزی وجود 
نداشت؛ خالق آثــار ماندگاری مانند »سفر به 
مرکز زمین«، »دور دنیا در هشتاد روز«، »پنج 
هفته در بالون«، »20 هزار فرسنگ زیر دریا«، 
»میشل استروگف« و »ماتیاس ســانــدورف«. 
تردیدی نیست که قوه تخیل قوی و ذهن خالق 
»ورن« نقش مهمی در شکل گرفتن رمان های 
خواندنی او داشت، اما اگر با دقت محتوای این 
آثار را با رویدادهای تاریخی همزمان با خلق 
آن ها تطبیق دهیم، درمی یابیم که این نویسنده 
نامدار، خیال پردازی خود را زیر سایه مصائب 
سنگینی که بر کشورش وارد آمده بود، پر و بال 
داد و در نوشته هایش کوشید تا مردم سرزمینش 
را به سوی دنیایی جدید هدایت کند؛ دنیایی که 
در آن، به مدد فناوری های نوین، اقتداری دوباره 

برای فرانسه مصیبت زده رقم می خورد.

تالقی خیال پردازی  با عصر نکبت فرانسه	 
دورانی که »ژول ورن« به نگارش کتاب هایش 
نــوزدهــم  قــرن  دســت زد، یعنی نیمه دوم 
میالدی)1229 تا 1279 خورشیدی(، عصر 
تحقیر فرانسه در عرصه بین المللی بود. این 
کشور پس از عصر طالیی ناپلئون، نتوانست 
از زیر بار مصائب ناشی از کشورگشایی های 
وی کمر راست کند. همزمان حریفی َقَدر در 
مرزهای شرقی فرانسه ظهور کرد؛ امپراتوری 
پروس که با سیاست های »بیسمارک«، خیلی 
زود به امپراتوری آلمان تبدیل شد؛ کشوری که 
به دلیل عقب افتادن در عرصه استعمارگری، 
می کوشید به قدرت اول فناوری و تسلیحات 
نظامی در اروپا تبدیل شود. نتیجه برنامه های 
بیسمارک که در تاریخ با عنوان »صدراعظم 
آهنین« شناخته می شود، اقتدار نظامی این 
کشور در قلب اروپــا بــود. فرانسه خیلی زود 

در برابر قدرت آلمان زانو زد؛ بیسمارک پس 
از اتحاد با امپراتوری های اتریش و روسیه، 
دستور داد نیروهای آلمانی دو ایالت مهم 
ــزاس و لــورن را که متعلق به فرانسه بود،  آل
ــدام، انعقاد  تصاحب کنند؛ فــرجــام ایــن اقـ
قرارداد فرانکفورت در سال 1871)1250 
خورشیدی( و جدایی این دو ایالت از فرانسه 
بــود؛ آلمانی ها به پشت دروازه هـــای پاریس 
رسیدند و ناپلئون سوم، امپراتور وقت فرانسه 
ــا جــمــهــوری ســوم آغــاز  از کــشــور گریخت ت
ــرای فرانسوی ها که به  ــود. ایــن شرایط ب ش
وطن پرستی و ناسیونالیست بــودن مشهور 
هستند، غیرقابل تحمل بود. از این تاریخ، تا 
آغــاز جنگ جهانی اول، یعنی سال 1914 
)1293 خورشیدی(، دورانی آغاز می شود که 
به دوران »صلح مسلح« مشهور است؛ عصری 
که در آن کشورهای اروپایی در همان حال که 
به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه 
صلح تن در داده اند، به صورت مخفی و آشکار 
به دنبال کسب فناوری های تولید سالح و 
تقویت ارتــش هــای خــود هستند؛ مطالعات 
ــا هدف  گــســتــرده جغرافیایی و تــاریــخــی ب
گسترش قدرت و فعالیت های استعماری در 
دستور کار قرار می گیرد و همه نخبگان در 
کشورهای اروپایی می کوشند تا نظر دولت 

متبوعشان را در این عرصه تامین کنند.

بازتاب تاریخ در تخیل	 
درست در همین برهه تاریخی 

ــود کــه آثـــار خواندنی  ب
»ورن« نوشته شدند. 

ــه به  ــس ــران ــاز ف ــی ن
ــروی دریــایــی  ــی ن
بر  غلبه  و  قـــوی 
قدرت بریتانیا، 
ــالت  ــی ــخ ت در 
ــده  ــ ــن ــ ــس ــ ــوی ــ ن
ــه  بـــــــــــزرگ، ب

صـــــــورت 
»20 هزار 
فــرســنــگ 

زیر دریا« ظهور کرد. »میشل استروگف« که 
پنج سال پس از امضای قرارداد فرانکفورت، 
در 1876 )1255 خورشیدی( نوشته شد، 
در واقع طعنه ای به هم پیمانی تزار با آلمان 
بــرای ضــربــه زدن به غــرور ملی فرانسه بود. 
»دور دنیا در 80 روز« که در 1873 )1252 
بیش  درآمـــد،  تحریر  رشته  به  خورشیدی( 
از آن که بخواهد خواننده فرانسوی را غرق 
در دریـــای توهمات »ورن« کند، بــه دنبال 
نشان دادن نفوذ بریتانیا در سراسر دنیا و 
راهکارهایی است که می تواند برای فرانسه 
ــت  ــد. او درس ــاش شــکــســت خــورده، مفید ب
یک سال بعد از انعقاد قــرارداد فرانکفورت، 
»ماجراهای آفریقا« را نوشت؛ داستانی که 
در واقع به مردم فرانسه می گفت انگلیسی ها 

ــاره ســیــاه هــمــه کــاره  در قـ
هستند و خبری از اقتدار 

فرانسوی ها  پیشین 
نیست. »ژول ورن« 

تحلیل  بــه  حــتــی 
که  شورش هایی 

مستعمرات  در 
اتفاق  بریتانیا 

می افتاد هم، می پرداخت. او عوامل وقوع 
آن هــا را آشکار می کرد و درواقــع به دنبال 
طراحی نقشه راه فرانسه برای غلبه بر رقبای 

اروپایی بود.

ردپایی از ایران در آثار ژول ورن	 
»سفر به ماه« و »پنج هفته در بالون« که پیش از 
انعقاد قرارداد فرانکفورت و در دوران هرج و مرج 
فرانسه، قبل از ورود به جنگ نوشته شده اند، در 
واقع ایده های جدید »ورن« برای اقتدارطلبی 
در فضاهای جدید را نشان می دهند. او حتی، 
در کتاب هایش جغرافیا را به خدمت می گیرد 
تا راهکارهای مدنظر خود را بهتر ترسیم کند. 
در رمان زیبای »فاتح آسمان ها«، »ورن« حتی به 
سراغ ایران هم آمده است؛ توصیف موقعیت های 
جغرافیایی، توجه به مناطق مهمی مانند دشت 
لوت و کوه های زاگرس برای عبور به سمت 
شرق و هندوستان، رویایی بود که قبل از 
»ژول ورن«، ناپلئون نیز در سر می پروراند، 
اما از راه زمینی و دریایی موفق به انجام 
آن نشده بود. به همین دلیل، نویسنده 
خیال پرداز فرانسوی، راه هوا را به جای 
مسیر زمینی در رمان خود پیشنهاد کرد. 
هرچند بسیاری از تخیالت »ژول ورن« در 
ــودش قابل تحقق نــبــود، اما  دوران خ
نوشته های او، بازتابی تمام عیار از 
ــای تاریخی معاصر  ــداده روی
ــا داده  وی را در خـــود ج
است. »ژول ورن« که در 
ســال 1886 )1256 
ــا  خـــــورشـــــیـــــدی(، ب
تیراندازی خواهرزاده 
ناقص العقلش از یک پا 
فلج شده بود، سرانجام 
در 24 مارس 1905 
)چهارم فروردین سال 
1284(، بر اثر عوارض 
ــاری  ــم ــی ب از  ــی  ــاشـ نـ
دیابت، در »امیان« 
ــه  ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ فـ
درگذشت.

ایران باستان 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

بازی با کلمات

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای جای 
خالی مناسب است؟
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ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.
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یوگسالوی-کابوی معروف 12-پایتخت آرژانتین

عمودی:
1- غریبه نیست-جرس-همسایه 2- گلوله گرد سربی-
بیابان 3-بز کوهی-بیماری پوستی-عدد عنقا-غنچه 
صورت 4-مخترع ماشین نخ ریسی 5-خاک صنعتی-

7-اتساع  6- ســاز هندی-جوهر وانیل  حــرف صلیب 
شریان-پیمان آتالنتیک شمالی 8-حرف تردید-کافی 
9-  اختراعی از ادیسون آمریکایی 10-راندن مزاحم-

قورباغه-حرکات 
سلسله  - عصبی
ــی کــره  ــاه ــادش پ
ــی  ــوعـ نـ  -11
پــــارچــــه- صـــور 
12-یــــــــــاری-
دانــــه نـــهـــان زا-

تجمالتی

افقی: 1-  نویسنده ایرلندی 2- بروفه-صحرای مصر-جگر 3-نفی عامیانه-جدید-
رفوزه 4-   بیست و چهارمین حرف الفبای یونانی-درد مفصل 5-بیماری سگی-

افقی:1-قطب منفی باتری- نوید 2-اغتشاش-آسودگی 3- عقیده- خالی–رخت 
پوستی 4-از گویش های محلی ایران- موسیقی دان 5-داروی جوانی- قدیمی 

6- باطل کردن معامله–کارمایه 7- فعال-واحد اندازه 
گیری 8- گودال–رمزینه  9-توریست– فهم 10- علم 
پزشکی- مطیع-باالپوش بلند 11- ممتاز– پول کاغذی 

12-لؤلؤ- زبانه آتش

عمودی :
روی  جانور  بزرگ ترین  افغانستان-  کشور  پایتخت   -1
زمین-مزه 2- اشاره به دور-  واحد شمارش احشام- زور 
3-  محل ظهور فیلم– توپ را می دهند 4- زنگ بزرگ– نژاد 
ما 5-دانــش کیمیاگری- خواهش 6-نــت سوم–عقب و 
پس- ناپیدا 7- نظریه–میوه زودرس-نام آذری 8-بخاری 
برقی-نشانی 9- روغن صنعتی– ستون برق  10-دو یار 
هم قد–مثل تک پسر یا تک دختر 11- الگو-مات– حرف 

ندا 12- ستایش- قلمه گیاه - پیشه ور
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معمای امتحان سخت :

  ناصر یا در مدرسه »الف« یا »ج« است. از آن جا که ناصر در مدرسه »ب« نیست 
امتحان انگلیسی ندارد و امتحان علوم هم ندارد. بنابراین امتحان ریاضی دارد 
و نمی تواند در مدرسه »الف« باشد  پس در مدرسه »ج« است. چون مجید در 
مدرسه »الف« نیست پس در مدرسه »ب« است و امتحان انگلیسی دارد. بنابراین 

محمدعلی در مدرسه »الف« است و امتحان علوم دارد.

تست هوش: 
گزینه )3( هر كدام 
از شــكــل هـــا 3 بــار 
تكرار مي شوند. در 
هر سطر و ستون نیز 
یكي از 3 شكل وجود 
دارد. پس گزینه  3 

صحیح است.

خفن استریپ: 

جانانه

بازی با 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: سنگ، هنر، گره، رهن، 

نهر، رنگ و ...
چــهــار حــرفــی: ســرنــگ، نرگس، 

سنگر و ...
پنج حرفی: سرهنگ و گرسنه

هوش منطقی:
 38. حتما متوجه شده اید که جواب هر ردیف حاصل جمع اعداد همان ردیف 

ضربدر 2 است. 

چالش ذهن :

 1. شــاهــرود 2. ارومــیــه 3. زابــل
 4. چابهار 5. بجنورد 6. اهواز

آیا می توانید تعداد 7  تفاوت را  بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

صاویر:
ف ت

ال
خت

ا

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.

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از شهرهای کشورمان را نوشته ایم که شما باید با جا به 
جایی حروف به کار رفته در آن نام کشور را پیدا کنید.

با توجه به روابط غیرمعمول معادله ها، روشی 
منطقی پیدا کنید تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

عددیاب
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شش رقمی: 

   918253 – 932541
579316 - 846735

سه رقمی: 

   219 – 843 – 236
   651 – 563 – 483

821 - 724

چهار رقمی:

   8452  –  5632
   3692  –  4825

2635 – 5982

پنج رقمی: 

  64523 – 28792 – 73254
27385 - 95483 – 78324

چالش ذهن

معما 

امتحان سخت
مجید، ناصر و محمدعلی هر کدام در مدرسه های 
»الف«، »ب« و »ج« درس می خوانند.آن ها  فردا هر 
کدام امتحان مجزایی دارندکه به دلیل کرونا به 
صورت آنالین برگزار می شود. با توجه به آن چه در 
زیر نوشته ایم بگویید محمد علی فردا چه امتحانی 

دارد.

مــجــیــد در مـــدرســـه »الـــــف« درس 
نمی خواند.1 

ــر هــم در مــدرســه »ب« درس  ــاص ن
نمی خواند.2 

بچه های مدرسه »الف« امتحان 
ریاضی ندارند.3 

بچه های مدرسه »ب« 
انگلیسی 4  امتحان 

دارند.

علوم  امتحان  ناصر 
ندارد.5 
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در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

  از
ی 

ص
صا

خت
س ا

عک

گردانندگان رقص های 
مختلط به بهانه ورزش 

صبحگاهی دستگیر شدند

ازمیان خبرها

اختصاصی خراسان

رسوایی عجیب!

روزی که در شبکه های اجتماعی با »ارسالن« 
آشنا شدم و تحت تاثیر جمالت محبت آمیزش قرار 
گرفتم، هیچ گاه فکر نمی کردم همین آشنایی، 
رسوایی عجیبی به بار آورد و من نه تنها آبرویم 
را از دست می دهم بلکه زندگی ام هم متالشی 

خواهد شد چرا که ... 
زن 35ساله که مدعی بود در شبکه های مجازی 
اغفال شده و اکنون فیلم های سیاه یک ارتباط 
مخفیانه، زندگی اش را به نابودی کشانده است، 
درباره این آشنایی شوم به کارشناس اجتماعی 
کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: 18ساله بودم که 
با »آروین« ازدواج کردم. او شاگرد یک فروشگاه 
لوازم پالستیکی بود. وقتی زندگی مشترکمان را 
آغاز کردیم، آروین شغل های متفاوتی را در بازار 
کار تجربه کرد تا این که باالخره با کمک اطرافیان 
فروشگاه پوشاکی راه اندازی کرد و اوضاع مالی 
ما بهتر شد. اگرچه صاحب دو فرزند شده بودم 
اما همواره با همسرم اختالف داشتم. او همیشه 
درگیر گرفتاری های کاری و بدهی و طلبکاری 
هایش بود و توجهی به من و فرزندانم نداشت. 
به همین دلیل کمبود محبت را با همه وجودم 
حس می کردم و بیشتر اوقات با یکدیگر مشاجره 
داشتیم. این کمبودهای عاطفی به جایی رسید 
که هر کدام از ما مشغول خودش شد ودیگری 
را فراموش کرد. در همین زمان بود که من وارد 
یکی از گروه های شبکه های اجتماعی شدم. 
ــالن« ارتباط  در این گروه با جوانی به نام »ارس
برقرار کردم. او به عنوان مشاور پای درددل های 
من می نشست و با جمالت و کلمات زیبایش به 
روح و روانم آرامش می داد. حرف های محبت 
آمیز او به گونه ای بود که مرا شیفته خودش کرد. 
دیگر به هر بهانه ای با او چت می کردم و مدت 
زیادی را در فضای مجازی با او می گذراندم تا 
این که از من خواست همدیگر را مالقات کنیم. 
من هم که دوست داشتم این جوان را از نزدیک 
ببینم، بالفاصله پیشنهادش را پذیرفتم و در یک 
رستوران به دیدارش رفتم. از آن روز به بعد مدام 
با هم در مکان های مختلف قرار می گذاشتیم. او 
چنان با حرف هایش مرا خام کرده بود که گاهی 
فقط منتظر تماس او بودم. در روزهای اول این 
آشنایی فکر می کــردم همه چیز یک ماجرای 
شوخی و تفریح گونه است اما کم کم دیدارهای 
مخفیانه ما به مکان های خصوصی کشیده شد 

و از یک ارتباط عادی فراتر رفت تا جایی که ... 
در همین حال »ارســالن« از همه لحظات این 
ارتباط هوس آلود فیلم و عکس های زننده تهیه 
ــرد. او می گفت: ساعاتی که در کنارم  می ک
نیستی من با نگاه کردن به این تصاویر احساس 
خوشبختی می کنم! من هم که از شنیدن این 
حرف ها لذت می بردم، در برابر گرفتن تصاویر 
هیچ مقاومتی نمی کردم. »ارســالن« به تازگی 
ــت همسرش  ــا داش ــرده بــود ولــی ادع ازدواج ک
از منطقه پایین شهر است و با رفتارهای عصر 
حجری اش نمی تواند خواسته های او را برآورده 
کند، به همین دلیل من هر کاری را برای برآورده 
کردن نیازهای او انجام می دادم تا از من راضی 

باشد. 
خالصه، روابط من و ارسالن ماه ها طول کشید و 
در این مدت من پولی را که همسرم با هزار زحمت 
و تالش شبانه روزی به دست می آورد، به او می 
دادم تا بتواند جشن عروسی بگیرد و سرزنش 
های خانواده نامزدش را نشنود.  آن قدر به او 
اعتماد داشتم که هر مدرک و سندی را چشم و 
گوش بسته امضا می کردم و اثر انگشت می زدم 
و به هیچ چیزی جز رضایت خاطر ارسالن نمی 
اندیشیدم تا این که کم کم وضعیت مالی ارسالن 
بهتر شد و به خرید و فروش گسترده تلفن همراه 
روی آورد. مدتی بعد تازه متوجه شدم که ارسالن 
عالوه بر من، با دختران و زنان زیادی ارتباط دارد 
و از همه آن ها به خاطر این دوستی خیابانی پول 
قرض می کند! پول هایی که هیچ وقت آن ها را باز 
نمی گرداند. در واقع، این ماجرا به شغل اصلی 
ارسالن تبدیل شده بود و زنان نادانی مانند من 

همه نیازهای شخصی او را برآورده می کردیم. 
باالخره روزی به خود آمدم و تصمیم گرفتم به 
خاطر فرزندانم که دیگر بزرگ شده اند، به این 
ارتباط شوم پایان بدهم اما ارسالن وقتی ماجرا 
را فهمید به شدت برآشفت و تهدید کرد باید مبلغ 
70میلیون تومان وجه سفته هایی را که امضا 
کرده ام به او بپردازم وگرنه عکس ها و فیلم ها را 
برای خانواده ام ارسال می کند. وقتی به او گفتم 
نزد پلیس می روم، او هم بی شرمانه قطعه ای از 
یک فیلم بسیار زننده را که در منزلش گرفته بود، 
برای همسرم فرستاد و سپس آروین را تهدید کرد 
که ادامه این فیلم ها را در اینستاگرام می گذارد، 
مگر آن که مبالغ درخواستی او را بدهد. همسرم 
که از این ماجرا بسیار عصبانی شده بود، کتکم 
زد و موضوع را به خانواده ام اطالع داد. حاال هم 
با این رسوایی عجیب حتی نمی توانم به چشمان 

فرزندانم نگاه کنم و... 
شایان ذکر است، ماجرای تلخ این زن جوان در 
دایــره مددکاری اجتماعی مــورد بررسی های 

کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 شهادت 3 مرزبان در درگیری 
با اشرارمسلح در سردشت

در درگــیــری مسلحانه مــرزبــانــان هنگ مــرزی 
سردشت با اشــرار مسلح سه نفر از مرزبانان مان 
به شهادت رسیدند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم 
پایگاه خبری پلیس، مرزبانان هنگ مرزی سردشت 
حین کنترل و پایش نوار مرزی با اشرار مسلح درگیر 
شدند که چند نفر از اشــرار به هالکت رسیدند.

در این درگیری مسلحانه، متاسفانه سه نفر از 
مرزبانان مان به فیض واالی شهادت نایل شدند.

»بهمن خاوری« دستگیر شد

مادر رومینا:قصاص می خواهم 

بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی  به اتهام 
آدم ربایی و برخی شواهد دیگر که حاکی از نقش 
داشتن او در عصبانیت پدر رومینا اشرفی است، 
بازداشت و تحویل مقام قضایی شد. به گزارش 
فارس، پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان 
رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از این که 
رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور 
پدر رومینا او را به عقد خود درآورده بود، تصاویری از 
خودش و رومینا را در فضای مجازی منتشر کرده و 
پیام هایی به پدر رومینا فرستاده  و به او گفته  رومینا 
حاال همسر من است. همین موضوع هم موجب 
عصبانیت شدید  پدر  رومینا شد که به قتل فجیع  وی 
انجامید. وی طی چند روز گذشته چندین مصاحبه 

نیز با رسانه ها انجام داده بود.
در همین حال »رعنا دشتی« مادر »رومینا اشرفی«، 
ــدر و دختر  در مصاحبه ای  از اخــتــالف میان پ
می گوید. او می گوید پیش از حادثه، همسرش 
بارها رومینا را تهدید به قتل یا تشویق به خودکشی 
ــدرش مرگ موش  کــرده بــود. وی مدعی شد :»پ
خرید. به رومینا گفت خودت را بکش؛ نگذار من تو را 
بکشم«،»بارها به من گفته بود که به رومینا یاد بدهم 
خودش را حلق آویز کند اما من این کار را نکردم.« 
وی افزود:»قصاص می خواهم. دیگر نمی توانم به 

او نگاه کنم. نمی توانم او را ببینم.«

 گروگان میلیاردی  
ازچنگ آدم ربایان آزادشد

پلیس  تــالش   با  میلیاردی  کرمانی-گروگان 
کرمان، از چنگ آدم ربایان نجات یافت.

به گــزارش خبرنگارما ،آدم ربایانی  که با ربودن 
مسلحانه جوان ۲1 ساله  هرمزگانی  قصد اخاذی 
یک میلیارد  تومانی را داشتند، در جنوب کرمان ، 
به چنگ قانون افتادند و کالف پیچیده این پرونده،  
پس از ۲5 روز با تالش شبانه روزی  نیروهای پلیس 
کرمان باز شد و در این زمینه  سه گروگانگیر نیز 
دستگیر شدند.سردار ناظری فرمانده انتظامی 
استان کرمان با اشاره به ادامه روند بازجویی از 
گروگان گیران خاطرنشان کرد: پدر گروگان با 
فروش طال های  دختر نوعروس و برخی اموال 
ــده به  دیــگــرش، قصد پــرداخــت مبلغ تعیین ش
گروگان گیران را داشــت که با  تالش  نیروهای 
ــی، فــرزنــد  ــه پلیس بـــدون پــرداخــت هــیــچ وج
۲1ساله اش پس از ۲5 روز گرفتاری و اسارت در 

سالمت کامل به آغوش خانواده   بازگشت.

تیر برق پراید را نصف کرد !

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: 
سانحه رانندگی، زوج جوانی را در  محور مرند - 

صوفیان به کام مرگ کشاند.
به گــزارش فــارس، وحید شــادی نیا اظهارکرد:  
سانحه رانندگی در محور مرند - صوفیان به مرگ 
زوج جوان انجامید. وی در تشریح جزئیات این 
حادثه ادامه داد: حوالی ساعت 11 روز جمعه نهم 
خرداد پس از گزارش برخورد شدید پراید با تیر برق 
در محور مرند -صوفیان به سرعت اورژانس عازم 
محل شد. شادی نیا گفت: کارشناسان اورژانس 
پس از بررسی وضعیت مصدومان، فوت زن و مرد 
حدودا  40ساله را به دلیل شدت جراحات واردشده 
تایید کردند. سخنگوی اورژانس استان آذربایجان 
شرقی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه 
و قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سالمتی 

سرنشینان خودرو است.

زلزله 4.2 ریشتری دهدشت را 
لرزاند

 زلزله ای به بزرگی 4.۲ ریشتر مرز استان های 
حوالی  خــوزســتــان  و  احمد  بویر  و  کهگیلویه 
دهدشت را لرزاند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ــرزه در  طــول جغرافیایی:  جــوان، ایــن زمین ل
50.48،عرض جغرافیایی: 30.68 و در عمق 
14 کیلومتری زمین رخ داده است.از خسارات  
احتمالی زمین لــرزه گزارشی دریافت نشده 

است.

سجادپور- یکی از متهمان اصلی قتل فجیع 
مرد 53ساله ای که بعد از سه  سال فرار به چنگ 
قانون افتاد، در اظهاراتی تکان دهنده اعتراف 
کرد گرای قتل را از آن سوی مرز دریافت کرده 

است!
به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت حدود 
19شب بیست و دوم آبان سال 1396 بود که 
ماموران انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد، از قتل دلخراش مردی میان سال 
در یکی از کوچه های فرعی خیابان توس97 
خبر دادند که پیکر بی جان وی به بیمارستان 
طالقانی مشهد منتقل شده بود. دقایقی بعد با 
حضور قاضی کاظم میرزایی در مرکز درمانی 
ــرد 53ســالــه تبعه کشور  مشخص شــد کــه م
افغانستان، با وارد آمدن ضربات وحشتناک تبر 
به قتل رسیده است به طوری که آثار بریدگی 
های عمیق در نقاط مختلف پیکر وی وجود 

داشت.
ــت، پــس از  ــ ــی اس ــاک ــزارش خـــراســـان ح ــ گـ
بررسی های مقدماتی در بیمارستان، ادامه 
تحقیقات میدانی به محل وقــوع جنایت در 
کوچه چهل مویزه 9 کشید. با شناسایی هویت 
مقتول و اعضای خانواده وی در ایران، مشخص 
شد که مرد 53ساله )مقتول( به مدت 10سال 
در افغانستان به جرم قتل مسلحانه در زندان 
بوده و پس از تحمل کیفر و آزادی از زندان، به 
طور غیرمجاز وارد ایران شده و در مشهد اقامت 
داشته است.  با به دست آمدن این اطالعات، 
ماجرای انتقام هولناک به عنوان یکی از فرضیه 
های اصلی مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت 
اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی بر این موضوع متمرکز شد. 

بنابراین به دستور قاضی میرزایی، پرونده 
جنایت مسلحانه زیر ذره بین کارآگاهان قرار 
گرفت و مشخص شد حبیب ا... )مقتول( از 
حــدود یک سال قبل وارد ایــران شده است و 
در این مدت افرادی ناشناس او را تعقیب می 
کردند.  پیگیری این سرنخ ها که با نظارت 
مستقیم سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره 
جنایی آگاهی( همراه بــود، کارآگاهان را به 
جوان 34ساله ای به نام محمدنبی رساند. 
تحقیقات بیانگر آن بود که روز وقوع جنایت، 
سه جوان سوار بر موتورسیکلت، مرد 53ساله 
را در کوچه چهل مویزه به دام انداخته اند و او را 
با تبر به شکل فجیعی کشته اند که مشخصات 
عامل اصلی جنایت با جوان 34ساله مطابقت 
داشت اما ادامه بررسی ها نشان داد این جوان 
افغانستانی نیز به طور  غیرمجاز وارد ایران شده 
و بعد از ارتکاب قتل به آن سوی مرز گریخته 

است. 
بنابر گزارش خراسان، بررسی سوابق کیفری 
محمدنبی نیز بیانگر آن بــود که وی قبل از 
ــران دستگیر و به  ــار در ای ارتکاب قتل، 16ب
اتهامات مختلفی مانند سرقت، اعتیاد، ورود 
غیرقانونی به کشور و ... زندانی شده است اما 
او هر بار خود را با اسامی مختلفی در مراجع 
رضایی،  حسین  مانند  قضایی  و  انتظامی 
محمدنبی عمرزهی، عبدا... محمدی و ... 
معرفی کرده و تنها یک بار نام واقعی خودش را 
با عنوان محمدنبی »الف« بیان کرده است اما 
بعد از ارتکاب قتل دیگر هیچ سابقه ای در زندان 
های کشور نــدارد. به همین دلیل رصدهای 
اطالعاتی برای شناسایی و دستگیری وی وارد 
مرحله جدیدی شد اما باز هم او به طور مخفیانه 

و از راه های صعب العبور وارد ایران شده و با 
بررسی اوضــاع دوبــاره به افغانستان گریخته 
بود. مدتی بعد با شناسایی راه های غیرقانونی 
ایــن متهم خطرناک به کشور، قاضی  ورود 
میرزایی دستورات محرمانه و خاصی را برای 
ردزنی متهم به قتل صادر کرد تا این که مشخص 
شد او قرار است دوباره از مرزهای غیرقانونی 
وارد ایران شود و به تهران برود. بنابراین همه 
مسیرها تحت کنترل قرار گرفت و محمدنبی 
که دیگر 37ساله بود از لحظه ورود زیر چتر 
اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی قرار گرفت. به محض این که او 
در تهران ساکن شد، بالفاصله با صدور نیابت 

قضایی از سوی قاضی شعبه ۲11 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد و با همکاری یکی از 
نزدیکان مقتول، در تهران به محاصره پلیس در 

آمد و به چنگ قانون افتاد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با 
انتقال متهم 37ساله به مشهد، وی بالفاصله 
در حضور مقام قضایی مــورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفت و به صراحت ارتکاب قتل 
با ضربات تبر را پذیرفت. او در اولین جلسه 
گفت:  میرزایی  کاظم  قاضی  بــه  بازپرسی 
حبیب ا... )مقتول( دو نفر از عموهایم را در 
افغانستان به رگبار بسته و یک نفر از بستگانم را 
نیز زخمی کرده بود، اگرچه او به مدت 10سال 
در افغانستان زندانی شد اما ما باید انتقام 
ــون« می گرفتیم، به همین دلیل یکی از  »خ
نزدیکانم از افغانستان به من خبر داد که حبیب 
ا... به مشهد گریخته است و در بولوار توس 
اقامت دارد. من هم با دو تن از دوستان هموطنم 
سوار بر موتورسیکلت به تعقیب او پرداختیم تا 
این که روز حادثه )96.8.۲۲( فرصت مناسبی 
را برای کشتن او پیدا کردم و ضربات تبر را بر 
پیکرش فرود آوردم. بعد از آن هم به افغانستان 
گریختم تا این که این بار بعد از ورود به تهران 

دستگیر شدم. 
به گزارش خراسان، تحقیقات بیشتر درباره 
چگونگی وقوع این جنایت هولناک در حالی 
ادامــه دارد که تحقیقات گسترده گــروه ویژه 
کارآگاهان زبــده اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با هدایت مستقیم سرهنگ 
جواد شجیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( برای دستگیری متهمان فراری و ریشه 
یابی جرایم احتمالی دیگر آنان آغاز شده است. 

گرای جنایت هولناک از آن سوی مرز!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

متهم به قتل اعتراف کرد

مهریهگلهایرزدردسرسازشد!
رئیس کل دادگستری استان کرمان: دستور رسیدگی به موضوع صادر شده است 

توکلی- درخواست  مهریه ای به صداق "یک 
میلیون و صد شاخه گل رز" در کرمان دردسر 

ساز شد.
به گزارش خبرنگار ما،به دنبال  تصمیم یک 
زوج برای جدایی در شهر کرمان ، زوجه مهریه 
خود را که " یک میلیون و صد شاخه گل رز" 
ــت، درخــواســت مــی کند . ایــن درحالی  اس
است که  دو طرف در خصوص پرداخت وجه 
مهریه به تفاهم الزم نرسیده و به ناچار  این 
11کامیون از تهران ،  مهریه نامتعارف در 
مشهد و محالت به مقصد کرمان بارگیری 
شد. بنابراین گزارش، جمع آوری این تعداد 
گل عالوه بر مشکالتی که به گفته رانندگان 

برای بازار گل در مبدا ایجاد کرده، در شهر 
کرمان هم چند روز بالتکلیف مانده است. 
اما پس از  انتقال بخشی از گل ها به گلزار 
شهدای کرمان، رئیس کل دادگستری 
به آن واکنش نشان داد  استان کرمان 
و گفت: پــرونــده ای در ایــن خصوص در 
دادگستری کل استان کرمان مطرح نبوده 
و هیچ نماینده ای از دادگستری در محل 
اجراییه حاضر نشده است بلکه موضوع 
مربوط به اجرای ثبت شهرستان آستانه 
اشرفیه بوده که نیابت اجرای آن به اداره 
 ثبت اسناد شهر کرمان واگذار شده است.
ــدا... موحد اظــهــار کــرد : نتایج  دکتر یـ
بررسی هــای اولیه انجام شــده از سوی 
بیانگر  کرمان  استان  قضایی  دستگاه 
آن است که محل اجرای تعهدات، طبق 

ــت کــتــبــی  ــقـ ــوافـ مـ
پارکینگ  زوجــیــن 
ــوار گـــلـــزار  ــجـ ــمـ هـ
ــان  ــرم شـــهـــدای ک
ــوده و ایـــن اقـــدام  بـ
مـــزبـــور  مـــحـــل  در 
ــور  ــام ــا حـــضـــور م بـ
ــرای اداره ثبت  اجـ
کرمان  شهر  اسناد 
ــده اســت.  انــجــام ش

وی  افزود : زوجه پس از تحویل گرفتن گل ها، 
مراجع  با  هماهنگی  هرگونه  انجام  ــدون  ب
ــدام به  مربوط و دریــافــت مجوزهای الزم اق

از  بخشی  انتقال 
آن  ها به محل گلزار 
 شهدا کرده است.
مقام عالی قضایی 
ــان کــرمــان   ــتـ اسـ
کرد:  خاطرنشان 
ــاب  ــخ ــت ــل ان ــیـ دلـ
گـــلـــزار شــهــدای 
کــرمــان بــه عنوان 
محل اجـــرای این 
اجراییه، یک سوال جدی است و بنا به نتایج 
ــای انــجــام شــده، مدیرکل بنیاد  بــررســی ه
شهید استان کرمان پس از کسب اطــالع از 

چنین موضوعی بالفاصله دستور جلوگیری 
ــرده است. ــادر ک  از  تخلیه ایــن  گل ها را ص
وی با تاکید بر این  که  اجــازه نخواهیم داد 
عده ای مسائل شخصی خود را با احساسات 
ــرور گــره بزنند،  هشدار داد:  مــردم شهید پ
دستگاه قضایی استان کرمان بررسی های 
تخصصی خود را در چارچوب قانون و به منظور 
شفاف سازی ابعاد مختلف این اقدام انجام 
خواهد داد و نتایج آن را به صــورت کامل از 
طریق رسانه های رسمی استان و کشور اطالع 
رسانی خواهد کرد.این گزارش حاکی است 
ارزش ریالی گل های خریداری شده بیش از  

500 میلیون تومان برآورد شده است.

سجادپور- با ورود مدعی العموم به ماجرای 
برخی هنجارشکنی های اخالقی و جرایم 
»شیاطین  پنهانی  هدایت  با  که  اجتماعی 
سیاه« در بوستان ها صورت می گیرد، کارگروه 
ویژه ای برای مقابله با دامنه های گسترده 

شبیخون فرهنگی در مشهد آغاز به کار کرد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز 
گذشته در گفت و گویی اختصاصی با بیان 
این مطلب به خراسان اظهار کــرد: در پی 
ــزارش های مردمی و نارضایتی  ــال گ ارس
برخی شهروندان و زائران از هنجارشکنی 
های سازمان یافته اخالقی و همچنین وجود 
ــداره کشان زورگــیــر، فروشندگان مواد  ق
مخدر یا بروز برخی از آسیب های اجتماعی 
ــژه بوستان ملت  در فضاهای سبز و به وی
مشهد، بالفاصله دستگاه قضایی وارد عمل 
شد و دادســتــان مرکز خراسان رضــوی به 
عنوان مدافع حقوق عامه مردم، دستورات 
ویژه ای را برای بررسی همه جوانب ماجرا 

با تشکیل یک کارگروه قضایی صادر کرد.
قاضی دکتر اسماعیل رحمانی افزود: با توجه 
به این که بوستان ملت مشهد به عنوان مکان 

گردشگری و تفریحی 
ــاری از  ــی ــس بــــرای ب
ــاوران و زائـــران  ــج م

ــت، نباید  ــ ــرح اس ــط م
اجازه دهیم »شیاطین 
ــای  ــه ه ــن ســـیـــاه«  دام

شبیخون فرهنگی خود را آرام آرام به این 
گونه مراکز بکشانند و ارزش های اخالقی و 

اسالمی را نشانه بروند.
وی با تاکید بر این که مجرمان حرفه ای در 
این مکان هــا   النه می کنند و سپس برخی 
نــوجــوانــان دارای مشکالت احــســاســی و 
خانوادگی را به دام می اندازند، خاطرنشان 
کرد: بررسی پرونده های متعدد در دستگاه 
قضا بیانگر آن است که بسیاری از دختران 
ــوان از طریق همین شیاطین  و پــســران ج

فضاهای سبز، اغفال شده و به ارتکاب جرایم 
احساسی روی آورده اند  بنابراین باید یک 
سری فعالیت های فرهنگی، اخالقی و ارزشی 
پیشگیری  ــرای  ــ بـ
با  مقابله  و  جــرم  از 
جرایم سازمان یافته 
توسط دستگاه های 
فرهنگی و اجتماعی 
برنامه ریزی شود چرا 
که برخورد قضایی باید آخرین اقدام مقابله ای 
باشد. وی به ماجرای سگ گردانی ها که 
تهدیدی علیه بهداشت عمومی است نیز اشاره 
کرد و گفت: باید ابتدا آمــوزش های الزم و 
آگاهی های کافی به این گونه افــراد توسط 
کارشناسان مربوط داده شود و هشدارها و 
تذکرات نیز در مکان های عمومی در معرض 
دید قرار گیرد و در نهایت برخورد قضایی شود. 
این مقام ارشد در دستگاه قضایی مشهد به 
ماجرای انتشار فیلم رقص مختلط به بهانه 

ورزش صبحگاهی در بوستان ملت نیز اشاره 
کرد و افزود: دو تن از گردانندگان این ماجرا 
که یک زن ۲7 ساله و مردی 40 ساله بودند، 
دستگیر شدند. بررسی ها نشان می داد این 
افراد خودشان با مشکالت اجتماعی شدیدی 

دست به گریبان بوده اند.
قاضی دکتر رحمانی تصریح کــرد: توسعه 
ارزش های فرهنگی و اسالمی در دستور کار 
قرار دارد و در کنار برخورد با هنجارشکنان 
و جمع آوری بــســاط »شیاطین ســیــاه« از 
فرصت های  استثنایی موجود در این گونه 
دستگاه هــا و مــراکــز عمومی بــا همکاری 
شــهــرداری، پلیس امنیت اخالقی، ناحیه 
مقاومت بسیج سلمان، اورژانــس اجتماعی 
بهزیستی و ... برای ایجاد مکانی امن و آرام و 
توأم با امنیت اخالقی و اجتماعی خانواده ها 
استفاده می کنیم تا این مراکز با وجود متولیان 
ورزشــی و اجتماعی به پاتوق خالفکاران و 

هنجارشکنان تبدیل نشود.

بساط»شیاطینسیاه«از»فضاهایسبز«برچیدهمیشود
تدابیر جدید دادستان مشهد برای مقابله با هنجارشکنی در بوستان ها
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روزهای تیره در انتظار نفت شیل 

ــادی به  ــ ــود قیمت نفت مــوجــب فــشــار زی رکـ
اپراتورهای نفتی برای کاهش دستگاه های 
حفاری شده که نمونه آن را می توان در آمریکای 
شمالی )مرکز عمده تولید نفت شیل در دنیا( 
دید. بر این اساس، از مارس تا می )اسفند 98 تا 
خرداد 99( و به مدت 11 هفته، تعداد دستگاه 
های فعال به بیش از نصف، کاهش یافته است. 
بدین ترتیب پیش بینی می شود تولید و عرضه 
نفت در آینده کاهش و قیمت نفت معمول دنیا 
نسبت به وضعیت کنونی افزایش نسبتًا متعادلی 

داشته باشد. )منبع آمار: بازار نفت و اقتصاد(

بازار خبر

اخبار

 افزایش 1۵ تا 30 درصدی
 قیمت لوازم خانگی

تسنیم - طی دو ماه اخیر تولیدکنندگان لوازم 
خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مــواد اولیه 
محصوالت خود را 1۵ تا ۳۰ درصد گران کرده اند. 
قــرار بود به منظور نظارت دقیق، هدفمند، موثر 
تولیدکنندگان،  متخلفان،  بــا  سریع  بــرخــورد  و 
واردکنندگان و عرضه کنندگان کاال،  قیمت کاال و 
خدمات در سایت 124 سازمان حمایت درج شود تا 
وضعیت قیمت ها برای مصرف کنندگان مشخص 
باشد . اما با مشاهده سایت، مصرف کنندگان فقط با 
تعداد محدودی کاال روبه رو می شوند که قیمت  شان 

اختالف فاحشی با بازار دارد.

پرواز بزرگ ترین هواپیمای برقی جهان

مهر – بزرگ ترین هواپیمای الکتریکی جهان برای 
نخستین بار به طور آزمایشی ۳۰ دقیقه پرواز کرد. به 
گزارش دیلی میل، بزرگ ترین هواپیمای الکتریکی 
جهان روز گذشته برای نخستین بار بیش از ۳۰ 
دقیقه بر فراز ایالت واشنگتن پــرواز کرد. به گفته 
ناظران صدای این هواپیما بسیار کم است. شرکت 
سازنده امیدوار است نسخه تجاری آن را طی سال 

آینده آماده کند.

 جوالن موبایل های قاچاق در بازار
 با کد اتباع خارجی!

ایسنا - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش 
توزیع گسترده موبایل های قاچاق در پی کاهش 
واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی 
از فعاالن بازار این موبایل های قاچاق با استفاده از کد 
اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین 2۵ تا 

1۰۰ هزارتومان رجیستر می شوند.

 مصرف برق خود را 10 درصد کم
 و 2 برابر پاداش دریافت کنید

ایرنا - مشترکان برق اگر به میزان 1۰ درصد مصرف 
خود را مدیریت کنند دو برابر پاداش خوش مصرفی 
دریافت خواهند کرد. مشترکانی که بتوانند امسال 
مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، هزینه برق 

مصرفی آن ها رایگان محاسبه خواهد شد .

نوبخت 31هزار میلیارد تومان  
اعتبارات عمرانی را  ابالغ کرد 

و بودجه کشور تخصیص  برنامه  رئیس سازمان 
اعتبارات طرح های عمرانی ملی و استانی به میزان 
حــدود ۳122۰ میلیارد تومان را ابــالغ کــرد. به 
گزارش فارس، به منظور تسریع دراجرای طرح های 
عمرانی اولویت دار و با هدف تحقق شعار جهش تولید 
طی امسال، نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات 
ــه میزان  طـــرح هـــای عــمــرانــی ملی و اســتــانــی ب
حدود۳122۰میلیارد تومان را ابــالغ کــرد. این 
منابع شامل طــرح هــای عمرانی ملی بــه میزان 
218۰۰ میلیاردتومان، طرح های استانی ویژه به 
میزان 1۶٧4میلیارد تومان، پروژه های استانی 
به میزان۶2۰۰میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه 
ــرزی و طــرح گرمسیری  ازجمله طــرح آب هــای م
1۵2۰میلیارد تومان بوده است. با پرداخت این 
اعتبارات تعداد زیادی از طرح ها و پروژه های عمرانی 
رهبرمعظم  استانی  سفرهای  مصوبات  ازجمله 
انقالب و رئیس جمهور تا پایان سال به بهره برداری 
می رسند که منجربه جهش تولید و اشتغال و توسعه 

ملی و منطقه ای خواهد شد.

 آمادگی هوافضای سپاه برای 
انتقال فناوری به خودروسازان 

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: ما یک صنعت فناورانه در اختیار 
ــاده انــتــقــال آن  ــ ــت آم ــدودی ــح ــه بـــدون م ــم ک ــ داری
ــودروی کشور و به ویــژه گــروه صنعتی  به صنعت خ
ایــران خــودرو هستیم. به گزارش مهر، ســردار امیر 
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در بازدید از پروژه های 
جهش فناورانه محصوالت ایران خودرو رمز موفقیت 
ــودروی کشور را در گــرو نگاه به داخــل و  صنعت خ
استفاده شرکت های دانش بنیان در زمینه بومی 
سازی قطعات و تولید خودرو با نشانی ایرانی دانست 
و خاطر نشان کرد: با استفاده از تمام ظرفیت های 
داخلی و به کارگیری نیروهای نخبه دانشگاهی 
در صنعت خــودروی کشور، این صنعت از تحریم ها 
به سالمت عبور کرده است و نقشه دشمنان برای 
زمین گیر کردن خودرو سازان، نقش بر آب شده است. 

با گذشت حدود سه ماه و نیم از آغاز 
شیوع ویروس کرونا در کشور، برخی 
حمایت های  و  تسهیالت  از  دیــگــر 
حمایت  ــرای  بـ شــده  نظرگرفته  در 
از کــارگــران و بنگاه هــا، وارد مرحله 
اجرایی و پرداخت می شــود. رئیس 
سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
بیمه بیکاری از این هفته خبر داد و 
 12 تسهیالت  از  بیشتری  جزئیات 
درصدی اعطایی به بنگاه های آسیب 

دیده هم منتشر شد.
در خصوص بیمه بیکاری، ســاالری، 
رئیس سازمان تامین اجتماعی با تاکید 
بر این که حِق بیمه بیکاری اسفند سال 
گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
اوایل این هفته به حساب افراد واریز 
می شود، ادامــه داد: با دستور رئیس 
جمهوری ۵۰ هزار میلیارد ریال برای 
تامین اعتبار بیمه بیکاری دوران کرونا 
در نظر گرفته شده است. به گزارش 
ایرنا، ساالری اظهار کرد: از مجموع 
افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری 
اسفند سال گذشته، پس از پاالیش 
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
فهرست 24۰ هــزار نفری به همراه 
شماره حساب افراد برای دریافت بیمه 
بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه 
شــد.وی با اشــاره به تــداوم استخراج 
و ارســـال شــمــاره شبای متقاضیان 
تصریح کــرد: تا آخــر هفته، کل بیمه 
بیکاری اسفند به حساب متقاضیان 
ــز مــی شــود. مدیرعامل سازمان  واری
تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این 
پرداخت مربوط به مــاه اسفند سال 

و فهرست متقاضیان  گذشته اســت 
دریافت بیمه بیکاری فروردین  امسال 
نیز بر اساس شرایط تفاهم اعالم شده 
با دولت ظرف چند روز آینده به سازمان 

برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.

میزان تسهیالت رسته های آسیب 	 
دیده از کرونا مشخص شد

همزمان شیوه نامه پرداخت تسهیالت 
ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده 
ــروس کرونا به میزان 4۰ هزار  از وی
شغلی  رسته   1۳ به  تومان  میلیارد 
منتشر شد که بر اساس آن بیشترین 
بـــرای مــراکــز تفریحی و  تسهیالت 
باشگاه ها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است این تسهیالت با نرخ 12 
درصد و بازپرداخت 2 ساله به بنگاه 
ها پرداخت می شود و میزان آن 12 
میلیون تومان به ازای هر نیروی کار 
است و یکی از شروط مهم آن  اخراج 
نکردن نیروی کار طی دوره بحران 
کروناست. به گزارش فارس براساس 

ویژه  تسهیالت  پرداخت  نامه  شیوه 
بنگاه هــای به شــدت آسیب دیــده از 
ویــروس کرونا ایــن  تسهیالت به 1۳ 
رسته شغلی از جمله تولید و توزیع 
پوشاک، مرکز تولید و توزیع صنایع 
دستی، آموزشگاه هــای رانندگی، 
آرایشگاه ها و سالن زیبایی و گرمابه ، 
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، 
بستنی، آب میوه و ... تعلق خواهد 
گرفت.بر این اساس، مراکز باشگاه 
ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 
با 9۶۶9 میلیارد تــومــان، مراکز و 
مجتمع های فرهنگی ، آموزش هنری 
و رسانه ای با 91۵4 میلیارد تومان و 
حمل و نقل عمومی درون شهری با 
۶22٧ میلیارد تومان بیشترین سهم 
را از این تسهیالت دارند. گروه تولید و 
توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران، 
بوفه، طباخی، تــاالر پذیرایی، قهوه 
خانه، ساندویچی و موارد مشابه هم با 
۳٧۶۶ میلیارد تومان سهم مناسبی از 

این تسهیالت دارند. 

در شرایطی که از امروز امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای دارندگان 
این سهام به روش مستقیم فراهم می شود، سخنگوی شورای عالی بورس، از 
امکان وثیقه گذاری این سهام برای دریافت وام و کارت اعتباری خبر داد. از 
سوی دیگر، سامانه سهام عدالت برای دارندگان این سهام به روش مستقیم 

به منظور مشاهده ریز ارزش سهام شرکت های سرمایه پذیر آغاز به کار کرد.
به گزارش خراسان، انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت تا 1۵ 
خــرداد تمدید شده اســت. در این حــال، خبرگزاری تسنیم دیــروز از راه 
اندازی سامانه استعالم و آزادســازی سهام عدالت برای این سهامداران 
خبر داد. بر این اساس، مشموالن سهام عدالتی که قباًل روش سهامداری 
 مستقیم را انتخاب کــرده انــد، می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی
 sahamedalat.ir   و انتخاب گزینه »مشاهده دارایی سهام عدالت« جزئیات 
دارایی واقعی سهام عدالت خود را به تفکیک شرکت های بورسی و تعداد و 
ارزش هر سهم مشاهده کنند. به گزارش خراسان، به نظر می رسد این اقدام 
باید برای تمام مشموالن سهام عدالت فراهم می شد تا آن ها قبل از اتخاذ 

هر تصمیمی درباره مدیریت سهام، ریز دارایی های خود را مشاهده کنند.

2 روش فروش تا 30 درصد سهام عدالت از امروز	 
راه اندازی سامانه فوق در شرایطی است که از امروز، امکان فروش ۳۰ درصد 
سهام عدالت برای دارندگان این سهام )به روش مدیریت مستقیم( به دو روش 
فراهم می شود. به گفته فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
در روش اول، مشموالن سهام عدالت )به روش مدیریت مستقیم(، می توانند 
با مراجعه به بانک ها تا 1۳ خرداد، به طور یک جا درخواست فروش ۳۰ 
درصد سهام خود را ارائه کنند  یا این که در روش دوم، این افراد به کارگزاری 
ها و سایت های منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه کنند. در آن 
صورت این امکان را خواهند داشت که با توجه به صدور کد بورسی برای کلیه 
سهامداران عدالت، اقدام به فروش تک تک سهام شرکت ها در کارگزاری ها 
)تا سقف ۳۰ درصد و با توجه به ریز سهام اعالم شده در سامانه فوق( کنند. 
برای آن هایی هم که فعال بازار بورس هستند، امکان مشاهده این سهام )و 

فروش تا ۳۰ درصد آن( در سبد سهامی وجود خواهد داشت. 

پیشنهاد وام در ازای وثیقه گذاری سهام عدالت	 
در این حال، سخنگوی شورای عالی بورس، جزئیات یک طرح که احتمااًل 
می تواند نظر فروشندگان سهام عدالت را تغییر دهد تشریح کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، حسن قالیباف اصل اظهار کرد: قابلیت وثیقه گذاری و 
استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی توسط مشموالن سهام عدالت نیز 
در شورای عالی بورس بررسی شده و اکنون منوط به تصمیم گیری بانک 
مرکزی است. در این باره، سالح ورزی عضو شورای عالی بورس و نایب رئیس 
اتاق بازرگانی نیز در یادداشتی خبر داد که از این هفته، با حمایت و موافقت 
دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار 
می گیرد. وی افزود: با این تصمیم، سهامداران مجبور به فروش زودهنگام 

سهام با ارزش خود نیستند و بورس هم از تالطم و نوسان در امان می ماند.

باالخره وام و بیمه بیکاری کرونایی رسید 
 آغاز پرداخت بیمه بیکاری از این هفته 

وثیقه گذاری سهام عدالت 
برای وام در دستور کار  

تسنیم- کمیته خودرو در تازه ترین مصوبات خود، مقرر کرد که پیش فروش یک 
ساله ٧۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از 
هفته آینده )این هفته( تحویل 22 هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان 
صورت خواهد گرفت. در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود 
فرایند پیش فروش خودرو از سوی کمیته خودرو گرفته شد که جزئیات، در قالب 

اطالعیه رسمی خودروسازان منتشر می شود. 

آغاز پیش فروش 
یک ساله 7۵ هزار 
خودرو به زودی 
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 نشریه الکترونيکى دفتر حفظ و نشر آثار رهبر  •
انقالب در گزارشى نوشت: در ماجرای اعزام 
نفتکش ها صرفا نباید از جنبه اقتصادی و منافع 
مادی نگاه کرد و مهم تر از این، وجوه استراتژیک 
و راهبردی آن است... این موضوعات موید آن 
است که گویا دوران جدیدی درحال شکل گيری 
در منطقه وجهان است همان دورانــى که رهبر 
انقالب در اولين دیدار بعد ازشهادت حاج قاسم 
و در واکنش به حمله موشکى سپاه به عين االسد 
به صراحت آن را اعالم کردند »حاال یک سيلى 
دیشب به ایــن ها زده شــد، ایــن مسئله دیگری 
است. آن چه در مقام مقابله مهم است این کارهای 
نظامى به این شکل کفایت آن قضيه را نمى کند 
این است که بایستى حضور فساد برانگيز آمریکا 

در این منطقه تمام بشود.« 
روز پنج شنبه دو روزنامه اصالح طلب »شرق«  •

و »اعتماد« با تيتر مشابه »این گوی و  این ميدان« 
به استقبال مجلس یازدهم رفتند و اعتماد در 
توضيح تيتر خود نوشت: »مجلس یازدهم آغاز 
شد تا منتقدان دیروز پارلمان، از امروز در جایگاه 
پاسخگویى قرار بگيرند«. روزنامه آفتاب یزد هم با 
استفاده از تيتر »دست دوستى دولت و بى تفاوتى 
مجلس!« که به نظر مى رسيد مى خواهد این طور 
بگوید که مجلس یازدهم قصد همکاری با دولت 
را ندارد، در متن این گزارش اش بى تفاوتى را این 
طور معنا کرده است  که راه رفتن و صحبت کردن 
برخى نمایندگان در هنگام سخنرانى رئيس 
جمهور، »از دید برخى به این معنا تلقى مى شد 
که ظاهرا عده ای اصال ازاین که امروز او در این 

افتتاحيه حضور دارد خرسند نيستند.«

 صبحانه و ناهار دسته جمعی
 در ادارات دولتی ممنوع شد

یک مقام مسئول دولتى در بخشنامه روزهای 
اخير خود خطاب به سازمان ها و ادارات، تاکيد 
کرده است با توجه به برنامه ریزی های دولت برای 
حضور همه کارکنان در محل کار، تا اطالع ثانوی 
صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهى و حتى 
فردی در سالن غذاخوری دستگاه ها، دیگر محل 
های عمومى ادارات و همچنين اتاق کار کارکنان 
ممنوع است و مسئوالن مربوط هم باید از تهيه و 
توزیع غذا جز در خصوص کارکنان نوبت کاری و 
کشيک که در چارچوب مقررات خاص خود انجام 

مى شود، جلوگيری کنند.

تذکر الریجانی به روحانی درباره 
دخالت در وظیفه کمیته امداد

پس از آن که هيئت وزیران در اوایل اردیبهشت 
ــز پــول به  امسال، شرایطى را در خصوص واری
حساب خانواده های مددجویان سازمان های 
حمایتى، به دستگاه های مربوط ابالغ کرد، على 
الریجانى رئيس سابق مجلس در آخرین روزهای 
مسئوليت خود ، با ارسال نامه ای برای  رئيس 
جمهور متذکر شده طبق این مصوبه هيئت دولت 
قــرار است واریــز به حساب خانواده های تحت 
پوشش کميته امداد و سازمان بهزیستى توسط 
سازمان هدفمندی یارانه ها صورت بگيرد در 
حالى که طبق قانون مصوب 1395، این کار 
باید توسط دو نهاد مذکور انجام بگيرد لذا مصوبه 

دولت با قانون مغایرت دارد.

صبح پنج شنبه در حالى تکليف هيئت رئيسه 
مجلس یازدهم مشخص شد که شب قبل از آن 
بزرگ ترین فراکسيون مجلس یازدهم موسوم 
بــه فراکسيون انــقــالب اســالمــى بــا بــرگــزاری 
جلسه خود در صحن مجلس نامزدهای نهایى 
هيئت رئيسه را مشخص کرده بود.یک روز بعد 
از برگزاری مراسم افتتاحيه مجلس یازدهم 
جلسه انتخابات هيئت رئيسه دایم این پارلمان 
برگزارشد تا به گفته تقوی رئيس ِسنى مجلس 
این پيام به مردم داده شود که مجلس برای انجام 
امور جدی است. تقوی پيش ازآغاز رای گيری 
صحبت هایش را با بيان ضرب المثلى که »به 
خاطر ميخى نعلى افتاد ، به خاطر نعلى اسبى 
، به خاطر اسبى سواری افتاد، به خاطر سواری 
جنگى شکست خورد و به خاطر شکستى یک 
مملکت نابود شد«پایان داد و خاطرنشان کرد: 
بنابراین ميخ اول را باید خوب کوبيد و در انتخاب 

هيئت رئيسه مجلس باید دقت کنيم.

روشن شدن تکلیف صندلی شماره »یک« 	 
مجلس 

در حالى که برخى از نامزدهای ریاست مجلس 
شب قبل در رای گــيــری فراکسيون انقالب 
اسالمى کمتر از 10 رای آوردنــد ولى با این 
حال صبح روز انتخابات هيئت رئيسه در صحن 
علنى باز هم کاندیدا شدند. موضوعى که البته 
حميد رضاحاجى بابایى آن را رعایت کرد ولى 
مصطفى مير سليم با آن کنار نيامد. نکته ای 
که از سوی سيد محمد رضا ميرتاج الدینى 
چهره ای اصولگرا و نزدیک به احمدی نژاد 
پيش از رای گيری با لحنى کنایه آميز این گونه 
مطرح شد: »تعهد اخالقى این بود که کسانى 
که در فراکسيون اکثریت کاندیدا شدند و رای 
نياوردند در صحن کاندیدا نشوند.« نتيجه 
حاصل نيز بيانگر ایــن واقعيت بــود که سکه 
اقبال ميرسليم 12رای بود. فریدون عباسى 

که در رای گيری فراکسيون  شرکت نکرده 
بود، 17 رای کسب کرد و8 منتخب مجلس هم 
ترجيح دادند رای سفيد در گلدان بيندازند. با 
این حساب در جلسه انتخابات هيئت رئيسه 
صحن  در  حاضر  نماینده   267 مجلس  از 
تنها 37 نفر به تکيه زدن فرد دیگری غير از 
قاليباف به  صندلى  شماره یک مجلس مى 
اندیشيدند و 230 نفر به ریاست محمد باقر 
قاليباف رای دادند. در ادامه در فضایى که به 
مراتب هماهنگ تر از انتخاب رئيس به نظر 
مى رسيد، اميرحسين قاضى زاده هاشمى  با 
208 و على نيکزاد با 196 رای به عنوان نواب 
رئيس اول و دوم  برگزیده شدند. سيد ناصر 
موسوی الرگانى، احمد اميرآبادی فراهانى، 
حسينعلى حاجى دليگانى، روح ا... متفکر 
آزاد، على کریمى فيروزجایى و سيد محسن 
دهنوی هم به عنوان دبيران هيئت رئيسه 
مجلس انتخاب شدند و محمدحسين فرهنگى 
با 167 رای عليرضا سليمى با 129 رای و 
محسن پيرهادی با 128 رای به عنوان ناظران 

هيئت رئيسه مجلس تعيين شدند.

تذکرات کرونایی درصحن	 
در  مجلس  رئيس  هفتمين  انتخاب  از  پس 

صحن، قاليباف در موقعيت استقرار دو رقيب 
بازمانده از ریاست مجلس به نشان ادای احترام 
حاضر شد. در ادامه  به آغوش کشيدن حميد 
رضا حاجى بابایى توسط قاليباف و روبوسى 
های ممتد نمایندگان با وی به مسئله ای مبدل 
شد که مدام در تذکرات شوخ طبعانه احمد 
با اعالم  اميرآبادی به رئيس مجلس جدید 
»کرونا، کرونا« گوشزد مى شد. در ادامه 12 
عضو جدید هيئت رئيسه با حضور در جایگاه 
در برابر قرآن سوگند یاد کردند که آیين نامه را 

اجرا و بى طرفى کامل را حفظ کنند.

موج پیام های تبریک	 
بالفاصله پس از پایان جلسه موج صدور پيام 
های مقامات و شخصيت های عالى رتبه نظام، 
اعم از مسئوالن لشکری و کشوری همراه با 
اعالم پيام های غير رسمى  تبریک چهره ها 
و منتخبان مجلس فعلى و نمایندگان ادوار 
در فضای مجازی  به هفتمين رئيس پارلمان 
منتخب مجلس شورای اسالمى  ایجاد شد.  
همچنين روسای مجالس ترکيه و لبنان نيز در 
تماس تلفنى با قاليباف به و ی تبریک گفتند.
قاليباف هم  خود در پيامى اعــالم کــرد: »به 
خودم و همه عزیزان مجلس یادآوری مى کنم از 

این امانت مراقبت کنند. إن شاء ا... در پيشگاه 
ملت شریف ایران روسفيد باشيم.«

واکنش ها در فضای مجازی	 
مجلس یازدهم که چند روز است به ســوژه اول 
کاربران فضای توئيتر تبدیل شده ، با مشخص 
شدن تکليف رئيس مجلس دوباره این بحث در 
فضای مجازی داغ شد و واکنش های متعددی را 
در پى داشت که برخى از آن ها را با هم مى خوانيم:
* حسام الدین آشنا مشاور رئيس جمهور در 
واکنش به انتخاب قاليباف به عنوان رئيس 
مجلس یازدهم نوشت: » بار سنگينى بر دوش 
سردار قاليباف نهاده شده است.دعای رفقای 

شهيدش بدرقه راهش باد.«
حسن  سيد  بــه  منتسب  توئيتری  حساب   *
نصرا... دبيرکل حزب ا... لبنان بعد از انتخابات 
هيئت رئيسه مجلس عکسى از شهيد سليمانى 

در کنار محمدباقر قاليباف منتشر کرد.
* برخى از نمایندگان مجلس یازدهم در اولين 
ــرای شفافيت آرا، از جمله خاندوزی  گــام ب
نماینده تهران، زنگنه نماینده تربت، نيک بين 
نماینده کاشمر، محمدرضا مبلغى نماینده 
کوهدشت و برخى دیگر تصویری از رای خود 
یا گزینه مورد انتخاب خود در انتخابات هيئت 
رئيسه را در صفحه شخصى شان منتشرکردند.
* یکى از کــاربــران توئيتر با مقایسه ميزان 
به روســای  ادوار مختلف  نمایندگان  اقبال 
ســابــق مجلس نــوشــت: » بــا بــررســى نسبت 
آرایى که هریک از روسای مجلس،طى سال 
های ریاست از نمایندگان ادوار اخذکرده، 
مشخص مى شود: 1|هاشمى رفسنجانى با 
89/7 درصد ؛ 2|قاليباف با 86/5 درصد ؛ 
3|کروبى با 76/7 درصد؛  4|حدادعادل با 
73/9 درصد؛ 5|ناطق نوری با 73/5درصد 
ــد بــه ترتيب،  ــ ؛ 6|الریــجــانــى بــا 67/5درص
بيشترین اقبال نمایندگان را جلب کرده اند.« 

تازه نفس ها درهیئت رئیسه مجلس یازدهم 
گزارش خراسان از حواشى، واکنش های توئيتری و خوش و بش قاليباف با رقبا در صحن علنى بهارستان

ویژه های خراسان  

هادی محمدی – باز همان داستان قدیمى 
ــای آمریکایى از  تــکــرار شــد . ابــتــدا رســانــه ه
جدیدترین اقــدام احمقانه آمریکا عليه ایران 
پــرده برداشتند و واشنگتن پست به نقل از 
منابع خود نوشت که آمریکا قرار نيست معافيت 
های هسته ای ایران در اراک و فردو را تمدید 
کند البته نيروگاه بوشهر شامل این دستور 
نمى شــود و معافيت هــای بوشهر تا 90روز 
دیگر پابرجا خواهد بود. یک روز بعد پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا رسما در توئيتر نوشت: »من به 
پروژه های  به  مربوط  تحریمى  معافيت های 
برجامى در ایـــران پــایــان مــى دهــم کــه ظرف 
60 روز اجرایى مى شوند.  من همچنين دو 
هدایت کننده برنامه غنى سازی هسته ای ایران 
را تحریم مى کنم - مجيد آقایى و امجد سازگار«.

شنيده های خراسان حاکى است که »امجد 
سازگار« و »مجيد آقایى«  دو دانشمند ایرانى 
پيشرفته  سانتریفيوژهای  ساخت  حــوزه  در 
زیر  ــای  ه شرکت  در  کــه  هستند  کشورمان 
مجموعه سازمان انرژی اتمى برای پيشرفت 

برنامه صلح آميز هسته ای مشغول به کارند. 

واکنش ایران به این اظهارات چه بود؟	 
دقایقى بعد از انتشار این اخبار یک منبع آگاه در 
گفت وگو با خراسان ضمن »توخالى« دانستن 

این اقدام آمریکا عليه کشورمان ، دو سناریوی 
اصلى تهران یعنى »ساخت راکتور قدیمى« یا 
»تکميل راکتور جدید بدون کمک دیگران« را 
در صورت هرگونه کارشکنى در برابر ساخت 
راکتور جدید اراک خاطرنشان کرد و گفت : 
اگر  تمدید نشدن معافيت ها مشکلى در اجرای 
پروژه بازطراحى راکتور آب سنگين اراک ایجاد 
کند جمهوری اسالمى ایران همان طور که بارها 
اعالم کرده نه تنها قادر به احيای راکتور قدیمى 
اراک است بلکه توان ساخت راکتور جدید اراک 
را   نيز که طراحى های آن توسط متخصصان 
داخلى پایان یافته، دارد.قبل از برجام غربى 
ها مدعى بودند که راکتور اتمى اراک اگر فعال 
ــواد الزم برای  ــادر به توليد م شــود هر ســال ق
ساختن دو تا سه بمب پلوتونيومى خواهد بود. و 
برهمين اساس برخى تحليل گران، این راکتور 
را عامل اصلى آمدن آمریکا پای ميزمذاکره  
بيان مى کردند . بنابراین از منظر غربى ها روی 
آوردن ایران به ساخت راکتور قدیمى اراک مى 
تواند به معنای بازگشت تهدید پلوتونيومى به 

روی ميز تعبير شود! 

کمالوندی : این اقدامات فقط سروصدای 	 
رسانه ای است

ساعاتى بعد بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 

انرژی اتمى نخستين واکنش رسمى به این اقدام 
رااز سوی ایران اعالم کرد و افزود : لغومعافيت 
هــابــرای همکاری هسته ای طبق برجام در 
عمل هيچ تاثيری بر روند کار ایران ندارد. این 
اقدامات فقط سر و صدای رسانه ای است نه 
چيزی بيشتر، آن ها به خوبى این واقعيت را 
مى دانند. وی افزود: درباره بازطراحى راکتور 
اراک خيالمان راحت است؛ چون ما هر دو شکل 
راکتور قدیم و جدید را خودمان به تنهایى هم 
مى توانيم بسازیم. على اکبر صالحى رئيس 
سازمان انــرژی اتمى کشورمان در بهمن 97 
درباره روش ایران برای سيمان ریختن در لوله 
های »کاالندریا«ی راکتور اراک، برای نخستين 
بار از یک راز سرپوشيده در اجرای برجام پرده 
برداشته بود که به گفته او »فقط یک نفر دیگر« 
یعنى رهبر معظم انقالب از آن اطــالع داشته 
اســت: »ما مشابه این لوله ها را هم خریداری 
کرده بودیم. اما من آن زمان نمى توانستم این را 
اعالم کنم. این موضوع را فقط یک نفر در ایران 
مى دانستند که باالترین مقام ارشد نظام هستند 
و کس دیگری نمى دانست...در این زمينه ما یک 
سری لوله هایى به قطر 2-3 سانتيمتر و با طول 
3-4 متر خریداری کردیم. )دربرجام( گفته شد 
که در لوله های کاالندریای اراک سيمان ریخته 
شود و ما هم پذیرفتيم اما دیگر اعالم نکردیم که 

مشابه این لوله ها را هم داریم چرا که اگر مى 
دانستند، مى گفتند باید داخل آن لوله ها هم 
سيمان ریخته شود. بنابراین ما االن آن لوله ها را 
داریم.« این گفته صالحى به این معنى است که 
ایران به راحتى مى تواند راکتور آب سنگين قبلى 

خود را دوباره بسازد.

راکتوری که غربی ها را می ترساند	 
یکى از نکات مهم برای اجرای این دو سناریو 
در شرایط خاص، توليد سوخت راکتور است . 
راکتور قدیمى اراک نياز به سوخت با اورانيوم 
غنى شده نداشت و از اورانيوم طبيعى مى 
9 پيوست  توانست استفاده کند. طبق بند 
یک برجام سوخت راکتور جدید اراک باید 
حداکثر اورانــيــوم غنى شــده 3.67 درصد 
باشد که قــرار بــوده اولين محموله آن را نيز 
طرف های مقابل به ایران بدهند. با اظهارات 
اخير کمالوندی مشخص مى شود ایــران در 
این حوزه نيز پيشرفت هایى داشته و مى تواند 
سوخت راکتور جدید را نيز خودش توليد کند.  
همچنين گفته مى شود قرار است در آینده 
نزدیک از برخى دستاوردهای کشورمان در 
حوزه هسته ای رونمایى شود که از جمله آن ها 
 IR9 جدیدترین نمونه ساخته شده سانتریفيوژ

با حدود 50سو ظرفيت غنى سازی است. 

خراسان واکنش ایران به تمدید نشدن معافیت های هسته ای ایران توسط آمریکا را بررسی کرد 

تهدید پلوتونیومی ایران علیه تحریم جدید آمریکا

توئيت سياسى

نماینده جدید تهران، در ماجرای تلخ »آسيه 
پناهى« حقوق مردم بر دولت را گوشزد کرده 

و به دولت روحانى طعنه برجامى زده است

کنایه برجامی به دولت

طعنه اردشیر زاهدی به باالنس زدن 
فرزند شاه مخلوع 

ــه  ــ ــتـ ــ ــذشـ ــ روزگـ
فرزند  از  فيلمى 
شــــــاه مــخــلــوع 
ایـــران در توئيتر 
منتشر شد که در 
حــال معلق زدن 
است! این فيلم را 
اکانت منتسب به 
»اردشير زاهدی« 
وزیر خارجه رژیم 

پهلوی هم توئيت کرد و در آن با به کار بردن 
الفاظى همچون »پسرک احمق« و »نامتعادل« 
برای رضا پهلوی این کارهای او را » دلقک 
بازی ها« توصيف کرد و نوشت: درحالى که 
پدرت خلبان بود »توی الدنگ روی دست، 

باالنس ميزنى!«

نواندیش نوشت : یک منبع آگــاه با تکذیب  •
ــال نامه آیـــت ا... آملى الریجانى به  شایعه ارس
رهبر انقالب مبنى بر درخواست استعفای خود 
از سمت ریاست مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: در روز افتتاحيه مجلس یازدهم وی در 
جلسه دیگری حضور داشته و امکان حضور در 
مراسم افتتاحيه مجلس یازدهم را نداشته است.

تابناک خبرداد: مقام های آمریکایى برای  •
اقتصادی  ائــتــالف  شکل گيری  از  جلوگيری 
ــال نفتکش های حامل  ــزوئ ــران و ون ــ مــيــان ای
سوخت ایـــران را بــه تحریم و مــحــروم شــدن از 
دریافت خدمات بيمه و دسترسى به نظام بانکى 
بين المللى تهدید کرده اند. براین اساس روزنامه 
ــده، دو کشتى  وال اســتــریــت ژورنــال مدعى ش
حامل  ليبریا  پرچم  با  که  یونان  مالکيت  تحت 
محصوالت نفتى ایران به مقصد ونزوئال بودند، 
برنامه خود برای تحویل محموله های خودشان 
را متوقف کردند. این دو نفتکش، متفاوت از پنج 
نفتکشى است که بــرای تحویل بنزین ایــران با 

پرچم کشورمان به ونزوئال رفته اند.
جام نیوز نوشت : »جيسون برادسکى« عضو  •

سازمان ضدایرانى موسوم به »نه به ایــران اتمى« 
با انتشار یادداشتى در نشریه آمریکایى نيوزویک 
ــراز  ــران و ونــزوئــال بــه شــدت اب از تحکيم پيوند ایـ
ناخرسندی کرد و نوشت: »دیگر وقتش فرا رسيده 
است که واشنگتن جلوی تحکيم این رابطه را بگيرد.«

قدرِت پنهان 
112شناور موشک انداز به نيروی دریایى سپاه در جنوب الحاق شد 

ــت.« این  »بخش خطرناک قــدرت ما، پنهان اس
بخشى از سخنان فرمانده سپاه پاسداران در آیين 
الحاق بيش از  100 فروند شناور در کالس های 
مختلف به توانمندی های نيروی دریایى سپاه در 
بندر عباس بود. پنج شنبه هفته گذشته  با حضور 
کل  فرمانده  سالمى  حسين  سرلشکر  ســردار 
سپاه، امير سرتيب امير حاتمى وزیر دفاع و دریادار 
عليرضا تنگسيری فرمانده نيروی دریایى سپاه، 
112 شناور به ناوگان دریایى اضافه شد. این 
شناور های الحاقى در کالس های متنوع اعم از 
عاشورا، طارق و ذوالفقار است که تاثير به سزایى در 
ارتقای توان رزمى نيروی دریایى سپاه  در منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز دارد. سرلشکر سالمى 
در این مراسم با بيان این که بخش مهمى از »قدرت 
ناشناخته  اسالمى«  جمهوری  دریایى  نظامى 

وپنهان اســت، خاطر نشان کــرد: »دشمنان ما 
این قــدرت را روزی خواهند دید که نيت و نگاه 
بد به این سرزمين داشته باشند و آن روز آتش 
اصلى نيروهای ما را در دریــا و آسمان خواهند 
دید.« وزیر دفاع نيز تاکيد کرد:» عمق حضور در 
آب های آزاد  را با طراحى، ساخت و توليد انواع 
شناورهای سطحى و زیر سطحى افزایش خواهيم 
داد  روزگذشته نيز  وزیر دفاع در برنامه دیگری از 
مراحل پایانى ساخت ناوشکن »دنا« و شناور مين  
شکار »صبا« در هرمزگان بازدید کرد. در همين 
حال در یکى از تصاویر منتشر شده از بازدید وزیر 
دفاع، یک زیردریایى غول پيکر به چشم مى خورد 
که به نظر مى رسد، یکى از دستاوردهای جدید 
نظامى ایران باشد و باید منتظر ورود آن به آب های 

کشورمان باشيم.  
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پرونده
 اگــــر یـــک نــفــر از شما 
بپرسد کــه چند مـــورد از 
پیشرفته ترین کشورهای 
ــام بــبــریــد، چند  دنــیــا را ن
ــد احتمال دارد که »استونی« در  درص
بین اسم کشورهایی باشد که در لحظه 
به ذهن تان می رسد؟ احتماال با من هم 
نظر باشید که احتمال زیادی ندارد اما نه 
وقتی که بدانید در استونی، حمل و نقل 
عمومی رایگان است، اینترنت رایگان در 
اختیار همه مردم قرار دارد و چهار هزار نوع 
خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس 
مردم است طوری که استونی به جمهوری 
دیجیتال معروف شده است. جمهوری 
استونی در شمال شرقی اروپا و در حوزه 
ــده اســـت. این  ــای بالتیک واقـــع ش دریـ
سرزمین با جمعیتی نزدیک به یک میلیون 
کم جمعیت ترین  از  نفر  سیصدهزار  و 
کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود. 
استونی در طول تاریخ همواره تحت سلطه 
دولت های خارجی قرار گرفته و یک بار 
چند سال پس از پایان جنگ جهانی اول 
و انقالب روسیه توانست استقالل خود را 
به دست آورد. هرچند این استقالل دوام 
چندانی نداشت و در سال 1940 مجدد به 
اشغال نیروهای شوروی درآمد. این تسلط 
تا سال 1991و فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شوروی ادامه یافت. جالب است که قریب 
به یک سوم جمعیت این کشور در پایتخت 
آن یعنی شهر تالین ساکنند. در پرونده 
امروز زندگی سالم با سبک زندگی مردم 

این سرزمین بیشتر آشنا خواهید شد.

آشنایی با سبک زندگی مردم استونی، کشوری که به جمهوری دیجیتال 
معروف است  و   رسوم  ازدواجشان بسیار جذاب است

!

 منابع این پرونده: venturebeat.com، theguardian.com، workinestonia.com، سایت مرکز آمار کشور استونی

 کشوری با کمترین نسبت جمعیت 
مردان به زنان

استونی کشوری است که کمترین نسبت جمعیت مردان به زنان را در جهان داراست. به 
ازای هر 100 زن تنها 84 مرد در این کشور زندگی می کنند! این نسبت در شهر تالین 
از این هم کمتر بوده و فقط 81 مرد به ازای هر 100 زن در این شهر ساکنند. تنها جزیره 
ماریانای شمالی با 50 هزار نفر جمعیت، در اقیانوس آرام که جزو قلمروی  آمریکا محسوب 
می شود، نسبت جمعیتی کمتری برای مردان داراست. زنان استونیایی به طور متوسط 
یازده سال بیشتر از مردان عمر می کنند و در سنین باالی شصت و پنج سال جمعیت زنان 
تقریبا دو برابر جمعیت مردان است! در سال 2008 بیشترین میزان امید به زندگی برای 
زنان و مردان در این کشور مشاهده شد، به طور متوسط 79/2 برای زنان و 68/6 برای 
مردان. البته و با توجه به کاهش نرخ موالید در این کشور افراد باالی 65 سال در 30 سال 
آینده یک چهارم جمعیت استونی را تشکیل خواهند داد. این رقم در سال 1990 تنها 

هفت درصد از جمعیت این کشور بوده است.

آمار باالی دیابت در سرزمین چشم آبی ها

استونی بیشترین تعداد چشم آبی ها را در جهان دارد. 89 درصد مردم این کشور 
چشم آبی هستند. این در حالی است که رنگ آبی یکی از کمیاب ترین رنگ چشم ها در 
جهان است و تنها هشت درصد از ساکنان زمین چشمِ آبی دارند. ژِن رنِگ آبی در چشم 
یک ژن مغلوب است، از همین رو در بیشتر جمعیت های جهان گسترش بسیار محدود 
دارد و در بسیاری کشورها نادر است. دانشمندان معتقدند با توجه به ویژگی های ژنومی 
افراد چشم آبی به لحاظ ژنتیکی، کشور استونی یکی از بکرترین کشورهای جهان است. 
شجره نامه بیشتر خانواده های این کشور تا قرن هفدهم قابل ردیابی است. البته که نتیجه 
این نبود  تنوع ژنتیکی تنها زیبایی منحصر به فرد مردم استونی نیست بلکه بسیاری از 
مردم این کشور از بیماری های زمینه ای همچون دیابت و ناراحتی های قلبی رنج می برند.

دکتر مریم ذاکری  

 عشق باورنکردنی استونیایی ها
 به تاب سواری

تاب سواری یکی از فعالیت های روزانــه مردم استونی است. 
مردم این کشور به تاب سواری تنها به دیده تفریح و سرگرمی نگاه 
نمی کنند! تاب سواری برای آن ها آن قدر جدی است که در سال 
1993 شخصی به نام »آدو کسک« ورزشی را با نام »کییکینگ« 
اختراع کرد که به تاب سواری مربوط می شود. »کییک« در زبان 
استونیایی به معنای تاب است و کییکینگ به گونه ای از تاب گفته 
می شود که قابلیت چرخیدن سیصد و شصت درجه را حول محور 
اتکای خود دارد. در این ورزش پاهای ورزشکار به بدنه زیرین تاب 
بسته می شود و او باید تالش کند تا حداکثر اندازه حرکت را ایجاد 
کند یا در صورت امکان دور سیصد و شصت درجه ای بزند. هر ساله 
مسابقات ورزشی در سطح قهرمانی در این کشور برگزار می شود. 
کییکینگ از جمله ورزش هایی است که در فهرست پیوستن به 

ورزش های المپیک هم قرار گرفته است.

تنها پایتختی که حمل و نقل عمومی اش 
رایگان است

از ابتدای سال 2013، در کشور استونی قانونی تصویب شد که بر اساس 
آن ساکنان شهر تالین پایتخت این کشور، می توانند به صورت رایگان از کلیه 
وسایل نقلیه عمومی شهری مانند خطوط مترو، اتوبوس ها یا ترامواها استفاده 
کنند. برای بهره مندی از این قانون، تالینی ها کافی است کارت شهروندی 
با نام »کارت سبز« و آن هم تنها به قیمت دو یورو خریداری کنند. البته شرایط 
برای گردشگران و غیر تالینی ها متفاوت است. آن ها عالوه بر خرید کارت سبز 

باید به میزان مورد 
نیاز برای استفاده 
ســیــســتــم هــای  از 
حمل و نقل شهری 
کــــــارت خـــــود را 
شارژ کنند. دولت 
ــی مــدعــی  ــون ــت اس
اســت ایــن طــرح نه 
تنها بــرای اقتصاد 
این کشور هزینه ای 
دربرنداشته است، 

بلکه آن ها توانسته اند با تشویق مردم 
به استفاده از حمل و نقل عمومی و در 
خانه نگه داشتن خودروهایشان، از 
محل کاهش میزان ترافیک و کاهش 
مصرف سوخت به طور ساالنه 20 
کنند!  جویی  صرفه  یــورو  میلیون 
مــدیــران ایــن کشور در حــال برنامه 
ریزی برای رایگان کردن اتوبوس ها 
و قطارهای بین شهری هستند که 
هنوز اجرایی نشده است. این را هم 
در  کشور  تنها  استونی  کــه  بدانید 
اتحادیه اروپاست که چنین تصمیمی 
برای وسایل نقلیه عمومی خود گرفته 
است. این در حالی است که اهالی 
شهرهای لندن و کپنهاگ به ترتیب 
233 و 186 یورو به صورت ماهانه 
برای استفاده از سیستم حمل و نقل 

عمومی می پردازند!

 ارائه 99 درصد خدمات عمومی 
به شکل الکترونیکی

پیش بینی می شود که استونی اولین کشور در جهان است 
که می تواند بــدون وجــود ساختارهای فیزیکی معمول 
و بوروکراسی  های اداری به صورت فیزیکی، همچنان 
ــا اهالی استونی،  ــه دهــد! ایــن روزه به حیات خــود ادام
می توانند از طریق اینترنت، رأی بدهند، به پرونده سالمت 
خــود دسترسی یابند و مالیات های خــود را محاسبه و 
 پرداخت کنند. بنابر ادعــای دولــت این کشور، بیش از
 99  درصدخدمات عمومی در استونی به شکل الکترونیکی 

و از طریق سایت e-estonia.com عرضه می شود.

ازدواج به سبک استونیایی ها
ازدواج و سنت های رایج در آن برای مردم استونی ویژگی های خاص خودش را 
دارد. در استونی هم مانند بیشتر کشورهای جهان، این مردان هستند که پیشنهاد 
ازدواج را مطرح می کنند. پس از قبول درخواست ازدواج از سوی عروس، زوج 
جوان می توانند نامزدی شان را در حضور دوستان و اقوام شان جشن بگیرند یا تنها 
به تغییر پروفایل خود در شبکه های اجتماعی از حالت مجرد به نامزدشده، اکتفا 
کنند. جشن عروسی اما وضعیتش متفاوت است. کمتر زوج استونیایی از خیر 
برپایی جشن عروسی می گذرد. برای این کار پس از مشخص شدن مکان و زمان 
عروسی، کارت های دعوت را به صورت دستی یا چاپی تهیه می کنند. عروس و 
داماد معموال در کارت ها می نویسند که تمایل دارند هدیه ازدواج شان شامل چه 
چیزهایی بشود. آن ها حتی می توانند اعالم کنند که ترجیح می دهند مهمان ها چه 
گلی برای شان هدیه بیاورند. مهمان ها در محل عقد جمع می شوند و سپس عروس 
و داماد را به سمت سالن برپایی جشن همراهی می کنند. بله، مردم استونی هم مثل 
ما ایرانی ها سنتی به نام پولمارونگ یا همان عروس کشان دارند! خودروی عروس 
و داماد که معموال یک خودروی لوکس مثل رولزرویس یا یک خودروی کالسیک 
کرایه ای است با روبان و گل تزیین شده و خودروهای مهمانان بوق زنان پشت سر 

آن ها حرکت می کنند. در میانه راه عروس و داماد در جایی 
توقف می کنند تا کاری را که برای آینده آن ها شگون داشته 
باشد انجام دهند، مثاًل پوشک بچه ای را عوض می کنند تا 
زودتر بچه دار شوند، درخت می کارند یا به النه لک لک ها 
سری می زنند! در این میان هم بعضی رانندگان بازیشان 
می گیرد و راه را بند می آورند و تا از زوج خوشبخت هدیه ای 
دریافت نکنند، به آن ها اجازه عبور نمی دهند. استونیایی 
ها معتقدند باز و بسته شدن راه برای عروس و داماد شانس 

می آورد!
  تغییر فامیل عروس به فامیل داماد: عروس های 
استونیایی نام فامیل خود را پس از ازدواج به نام فامیل 
همسران شان تغییر می دهند اما نکته جالبش این است 
که آن ها برای خداحافظی با نام فامیل قبلی باید مراسمی رمانتیک تدارک ببینند. 
البته که هرکدام از عروس ها برای این کار خالقیت خاص خودشان را دارند اما 
شیوه هایی که در این کشور متداول تر است عبارتند از: نوشتن نام فامیل قبلی روی 
بالون و فرستادن آن به هوا، نوشتنش روی کاغذ و به دریا سپردن آن، شلیک آن به هوا 
با استفاده از وسایل آتش بازی و البته پرطرفدارترینش، نوشتن آن روی یک شیرینی 

و میل کردن آن به همراه جناب داماد است!
  هدیه دادن عروس و داماد به مهمانان: پس از خداحافظی با نام فامیل، همه 
مهمان ها در محل برگزاری جشن گرد هم می آیند و پیش از شروع پای کوبی، 
هرکدام از مهمان ها که بخواهد، فرصت دارد تا برای جمع چند جمله سخنرانی کند. 
عروس و داماد هم به پاس آرزوها و جمالت زیبایی که از سوی مهمانان شان دریافت 

می کنند، هدیه کوچکی را به رسم یادبود به سخنران اهدا می کنند.
   شام عروسی به جای نهار عروسی: استونیایی ها بر خالف بیشتر ساکنان 
اروپا مراسم ازدواج شان را بعد از ظهر برگزار می کنند و به مهمانان خود عالوه بر 
خوراکی های مختلف به جای ناهار، شام می دهند. آوردن کیک و بریدن آن آخرین 
مرحله از یک مراسم عروسی است. سنتی که در حین بریدن کیک در استونی رایج 
است، برای مردم برخی مناطق کشورمان هم آشنا است. عروس و داماد در حین 
بریدن کیک تالش می کنند پای دیگری را لگد کنند تا مشخص شود در زندگی آینده 

چه کسی حرف اول را می زند!

کشوری اپلیکیشن خیز!
سه دهه پس از خروج کشور استونی از سلطه اتحادیه جماهیر شوروی، این 
کشور اکنون به یکی از پویاترین اقتصادهای اروپا در حوزه فناوری اطالعات 
تبدیل شده است. سرانه تولید استارت آپ در این کشور که جمعیت آن 
به یک و نیم میلیون نفر نمی رسد از هر کشور دیگری در اروپا باالتر است. 
بسیاری از اپلیکیشن های مشهور دنیا اولین بار در این کشور طراحی 
و بهره برداری شده است. به طور مثال، اسکایپ یک اپلیکیشن انتقال 
صدا وتصویر است که دو تن از خالقان آن مهندسان استونیایی بودند. 
همچنین اپلیکیشن معروف و پیشرفته فیتسمی که یک اپلیکیشن انتخاب 
لباس است و با یک اتاق پرو مجازی به کاربرانش این امکان را می دهد تا 
لباس های مد نظرشان را در یک خرید اینترنتی بهتر انتخاب کنند، توسط 
استونیایی ها طراحی شده است. مردم استونی هم در این سال ها در 
استفاده از فناوری اطالعات برای کارهای روزانه خود مهارت های الزم 
را کسب کرده اند و بساط سیستم های بوروکراتیک تقریبًا از این کشور 

برچیده شده است.

امورات استونیایی ها چگونه 
می گذرد؟

در سال 2017 متوسط درآمد ماهانه هر شهروند استونیایی 
هزار و 221 یورو در ماه بوده است، آمارها نشان می دهد 
این رقم با گذر زمان افزایش قابل مالحظه ای داشته و در 
سال 2018 برای ایالت اصلی آن هاریو که پایتخت در آن 
واقع شده به 1386 یورو در ماه رسیده است. این عدد برای 
برخی مشاغل به مراتب باالتر می رود، به عنوان مثال یک 
کارمند شرکت های تولید و توسعه نرم افزار در این کشور به 
 طور متوسط 3 هزار و 662 یورو در ماه حقوق می گیرد. شاید 
در نگاه اول این اعداد و ارقام در مقایسه با دیگر کشورهای 
اتحادیه اروپا کم به نظر برسد، اما الزم است بدانید مخارج 
زندگی در شهر تالین 3 برابر ارزان تر از آمستردام و 8 برابر 
ارزان تر از سانفرانسیسکو است. یکی از عوامل این کاهش 
هزینه ها، حمل و نقل رایگان در پایتخت و البته خدمات 
بهداشتی-درمانی رایگان در سراسر این کشور کوچک 
است. کارمندان در استونی پنج روز در هفته و هشت ساعت 
در روز کار می کنند. هر کارمند استونیایی 28 روز مرخصی 
ساالنه دارد که موظف است برای افزایش بازدهی حداقل از 

14 روز آن در سال استفاده کند.

گرگ ها در کمین 
توریست های این کشور!

52 درصد فضای این کشور جنگل است و همین امر استونی 
را به یکی از سبزترین کشورهای قاره  اروپا تبدیل کرده است. 
ضمن این که این رقم روند رو به افزایشی را طی می کند. با 
این حال، طبیعت این کشور وحشی و دارای گرگ است. 
معروف ترین جاذبه  گردشگری استونی، پارک ملی سوما 
است که یکی از 12 منطقه   حفاظت شده در اروپا محسوب 
می شود. بازدیدکنندگان و توریست های این کشور می توانند 
با استفاده از کفش های ویژه از زمین های باتالقی این پارک 
عبور کنند و لحظات جالبی را تجربه کنند. با این حال باید 
مواظب گرگ های منطقه هم باشند که در کمین شان هستند 

و هر لحظه ممکن است به آن ها حمله کنند!

زاننه ترین کشور دنیا
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بهداشت       

بانوان
 فیشیال پوست چیست 
و چگونه انجام می شود؟

اگر چه تاکید ما در صفحه ســامت همیشه 
این اســت که از محصــوالت طبیعی بــرای پاک 

سازی و آب رسانی پوســت صورت تان استفاده کنید 
اما گاهی اوقات هم پیش می آید که نیاز به پاک سازی 
خاصی داشته باشــید به ویژه اگر زیاد از مواد آرایشی 

استفاده می کنید.
امــروزه فیشــیال یکــی از پرطرفدار تریــن روش های 
مراقبت از پوست اســت که از پیری پوست جلوگیری 
می کند و برای پاک سازی پوست و درمان آکنه و جوش 

موثراست.
فیشیال صورت چگونه انجام می شود؟

فیشیال صورت درمان پوســتی چند مرحله ای است 
و یکی از بهترین راه ها برای مراقبت پوســت محسوب 
می شــود. مراحلی ماننــد پاک ســازی صــورت، الیه 
برداری ، تقویت پوســت ، افزایش شــفافیت، رطوبت 
رســانی و بهبود رنگ پوســت می تواند به ظاهر جوان 

ترپوست شما کمک کند. 
مراحل فیشیال صورت

 مشاوره
فیشیال صورت اول از همه باید با یک مشاوره پوست 
آغاز شود.  شما باید به ســواالتی درباره رژیم غذایی ، 
میزان مصرف آب ، میزان مصرف داروها ، مکمل ها و 

نوع آن ها، پاسخ دهید.
 پاک سازی

معمواًل موهای شما را داخل یک حوله می پیچند یا با 
یک هدبند جمع می کنند تا محصول روی آن ها نریزد.  
اولین مرحله برای پاک سازی ، استفاده از پدهای نخی 
یا اسفنج هاســت. بعضی از متخصصان عقیده دارند 
که هنگام فیشــیال باید مرحله پاک ســازی را دوباره 

تکرار کرد.
 آنالیز پوست

درمانگر بسته به نوع مصرف شــما از لوازم آرایش ، به 
پوســت تان با دقت زیاد زیر نور المپ نگاه و سپس نوع 
پوست شــما را تعیین می کند و وضعیت های مختلف 
پوستی مثل آکنه، جوش های سر ســیاه، جوش های 
سرسفید ، عایم پیری، آفتاب سوختگی، کم آبی و. .. 

را تشخیص می دهد. 
 بخار

در این مرحله از دستگاهی استفاده می شود که بخار 
خفیف و گرمی را به صورت شــما می دهــد.  این بخار 
می تواند به نرم کردن جوش های سر سیاه و سر سفید 

کمک کند تا راحت تر از روی پوست جدا شود. 
 الیه برداری

در الیــه بــرداری پوســت از مــواد شــیمیایی و لــوازم 
مکانیکی استفاده می شود. الیه برداری های فیزیکی 
دارای یک بافت نسبتًا خشــن تر هستند و روی سطح 
پوست شــما کشیده می شــوند تا ســلول های مرده را 
بردارنــد.  این نــوع الیه بــرداری معمــواًل می تواند در 

مرحله بخار روی صورت انجام شود.
در الیــه بــرداری شــیمیایی از آنزیم هــا و اســیدهایی 
استفاده می شــود که آلودگی های بین منافذ پوست 

شما را تمیز می کند. 
 تخلیه

جوش های سرسیاه یا سر سفید شما تخلیه می شود.  
تخلیــه جوش بــرای بعضــی از افراد شــدیدتر اســت. 
آن هایی که زیر پوستشان نازک تر و حساس تر است ، 

کمی دچار درد می شوند.
 ماسک فیشیال

ماســک فیشــیال بســته به نوع پوســت شــما از جمله 
خشک ، چرب ، ترکیبی ، حساس و بالغ و وضعیت های 
مختلف پوستی اعمال می شود.  درمانگر باید پوست 

سر شما را ماساژ دهد.
 مرحله آخر

مرحله آخر اســتفاده از تونر، ســرم ، مرطوب کننده و 
ضد آفتاب است. 

دالیل چریب کبد

چاقی، کــم تحرکی، بیمــاری دیابــت، بد غذایی و ســوء 
تغذیه، مصــرف برخی داروهــا مانند داروی ضد تشــنج،  
تتراســایکلین ، والپروئیــک و داروهــای کورتــن دار، 
بیماری هــای مزمــن، بــاال بــودن چربی هــای خــون، 
عمــل جراحــی روده و کاهــش ســریع وزن، ســوء جذب 
 ، cپروتئیــن ، بیماری های التهابــی کبد ماننــد هپاتیت
کبد چــرب حاملگی و مســمومیت بــا مواد ســمی مانند 
تتراکلریدکربن را می توان از علل و بیماری های همراه با 

کبد چرب دانست. 
  کودکان هم درمعرض کبد چرب  هستند

متاســفانه به راحتــی غذاهــای آمــاده ، پفــک و تنقات 
غیرســالم را در اختیار کودکان خود قــرار می دهیم.این 
در حالی است که  ریشــه بیماری هایی مانند فشار خون 
باال و کبد چرب در بزرگ سالی، در سنین کودکی است. 
بنابراین باید برای آینده فرزندان مان سرمایه گذاری  کنیم 

و به فکر سامت واصاح رفتار تغذیه ای آنان باشیم.
  عالیم کبد چرب

به طورکلــی افراد مبتــا به بیمــاری کبد چــرب درابتدا 
بدون عایم هستند. با این حال، برخی افراد ممکن است 
ناراحتی شکمی، خستگی، از دست دادن اشتها، احساس 
ناراحتی عمومی و ناراحتی مبهم، زردی چشم و پوست، 
تورم در مچ پا و معده، احســاس خواب آلودگی یا گیجی، 

اســتفراغ خونی یا مدفوع خونی داشته باشند. به همین 
دلیل تشخیص درست قبل از شروع درمان مهم است.

  موثرترین درمان ، تغییر سبک زندیگ

هم اکنون درمان مؤثری برای کبد چرب نیست ومعموال با 
تغییرات ساده در شیوه زندگی و تغییرات تغذیه ای درمان 
می شــود.تغذیه و رژیم غذایی مناســب، کنترل بیماری 
دیابت ، کاهش وزن در افراد چاق،کاهش چربی خون  و 

تغییر سبک زندگی ازجمله عوامل مهم در درمان است.
  درمان خانیگ

می توان با مصرف بعضی از خوراکی ها و داشتن تحرک 
کافی و از طرفی پرهیز از خوراکی های ناسالم مانند فست 
فود وغذاهای سرخ کردنی از سامت کبد مطمئن شد.  از 

جمله این مواد غذایی می توان  به موارد زیر اشاره کرد.
  سرکه سیب

یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را به یک لیوان آب گرم 
اضافه کنید.

در صــورت دلخــواه، کمــی عســل بــه آن اضافــه کنید. 
می توانید این نوشیدنی را دو بار در روز، قبل از وعده های 

غذایی میل کنید.
نکته

سرکه سیب اسیدی است، بنابراین قبل از استفاده آن را 
رقیق کنید. ابتدا با یک حجم کوچک )یک قاشــق چای 
خوری( از سرکه سیب شــروع کنید و در صورت نداشتن 

مشکل آن را به دو قاشق غذا خوری افزایش دهید.
 قاصدک

عصاره برگ قاصدک در پیشگیری و درمان بیماری کبد 
چرب غیرالکلی مرتبط با چاقی ، کمک کننده است.

یک قاشق چای خوری ریشه قاصدک را به یک فنجان آب 
گرم اضافه و 5 تا 10 دقیقه صبر کنید. کمی عسل به آن 
بیفزایید. سه فنجان این چای گیاهی را روزانه و در مدت 

چند هفته بخورید.
نکته

اگر به قاصدک آلرژی دارید از آن استفاده نکنید همچنین 
گیاهان دیگر مانند آفتاب گردان، بابونه و. .. که متعلق به 
خانواده Compositae هستند. اگر دچار دیابت هستید، 

با احتیاط مصرف کنید زیرا قند خون را کاهش می دهد.
اگر باردارید یا کودک شیر می دهید، مقدار مصرف آن را 
کم و از مصرف تنتور اجتناب کنید زیرا آن ها حاوی مقادیر 

زیادی الکل هستند.
 شیرین بیان

 بر اساس یک مطالعه سال 2012 منتشر شده در مجله 
تحقیقات فیتوتراپی، عصاره ریشــه شــیرین بیان باعث 
کاهــش فعالیت هــای ترانس آمینــاز آنزیم هــای کبدی 
می شود. همچنین از آسیب کبدی به علت فلزات سنگین 

و سموم جلوگیری می کند.
نصف قاشــق چای خوری ریشــه شــیرین بیــان را به یک 
فنجان آب گرم اضافه کنید. بعد از 10 دقیقه، کمی عسل 

به آن بیفزایید و این چای را دو بار در روز بخورید.
نکته

لطفا اگر باردار یا دچار فشــار خون باال، دیابت یا بیماری 
قلبی، بیماری کلیوی، شرایط حســاس به هورمون  و...

هستید قبل از مصرف آن با پزشک مشورت کنید.

مهین رمضانی |  خبرنگار

کبد به طورطبیعی حاوی کمتراز پنج گرم چربی در 100 گرم وزن خود است 
که از این میزان 14 درصد تری گلیسیرید، 64 درصد فسفولیپید، 8 درصد 
کلسترول و 14 درصد اسید چرب است و در کبد چرب، میزان چربی کبد به 
بیش از 5 در صــد وزن کبد می رســد که در این شــرایط بیــش از نیمی ازاین 

چربی ها را تری گلیسیرید تشکیل می دهد.

پزشکی

ریشه بیماری هایی مانند فشارخون باال 
دیابت و کبد چرب بزرگ ساالن، درسنین 

کودکی است

 درمان خانیگ 
کبد چرب

خواص گیاهان

منبع: ایسنا

خورش ریواس، این ترش بهاری

سالمتآشپزی من 

روش تهیه
پیازها را پوســت و بعد از شســتن ریزخرد کنید. . 1

سپس دریک قابلمه مناسب مقداری روغن بریزید 
و روی شعله اجاق گاز قرار دهید تا داغ شود. پس 

از آن، پیاز را تفت دهید تا طایی شود.
گوشت را بشویید و به صورت قیمه ای خرد کنید، . 2

ســپس به پیــاز داغ بیفزاییــد و همراه بــا آن تفت 
دهید تا رنگ گوشــت تغییر کند.  دو تا سه لیوان 
آب جوش به مخلوط گوشــت و پیاز اضافه کنید، 
در ظرف را بگذارید و تا پخت کامل گوشــت روی 

حرارت متوسط اجاق گاز صبر کنید.
ریواس ها را پوست و بعد از شستن به اندازه دو . 3

 بند انگشت خرد کنید.

نعناع و جعفری تازه را بعد ازپاک کردن و شستن، . 4
ریز خرد کنید.

در تابــه کوچکی، مقــداری روغن بریزیــد و روی . 5
حرارت قــرار دهید تا داغ شــود، ســپس نعناع و 
جعفری خرد شــده را داخل روغن بریزید و تفت 

دهید.
بعــد از آن کــه گوشــت پخــت، ابتــدا نعنــاع و . 6

جعفــری ســرخ شــده را اضافــه کنیــد و 10 
دقیقــه حــرارت دهیــد. بعــد از آن ریــواس را 
همــراه شــکر، نمــک و فلفــل بــه آن بیفزاییــد 
و روی حــرارت مایــم قــرار دهیــد تــا خــورش 

جــا بیفتــد. 

مواد الزم برای 4 نفر
   ریواس - یک کیلوگرم

  گوشت بدون استخوان -  نیم کیلوگرم
  پیاز -  2 عدد

  شکر -  2 تا 3 قاشق سوپ خوری
  روغن، نمک و فلفل -  به میزان الزم

  نعناع تازه -  150 گرم
  جعفری تازه -  250 گرم

ناخن بلند؛ النه کرونا 
احتمال باقی ماندن میکروب ها در زیر ناخن های بلند حتی پس از شست وشو وجود دارد

 
محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می گویند با 
توجه به این که احتمال باقی ماندن میکروب ها در زیر ناخن های بلند و مصنوعی حتی پس از شست وشو با 
آب و صابون وجود دارد، توصیه می شود که در زمان همه گیری بیماری کرونا ناخن های دست ها کوتاه باشد 

تا خطر انتقال بیماری کمتر شود.

ترمیم زخم  دیابتی با »بابونه شیرازی«
گروه زیادی از بیماران مبتا به دیابت، ممکن است به دلیل 
ابتا به بیماری هــای قلبی و عروقی، تحــت عمل جراحی 
قلب باز برای عروق کرونر قرار بگیرند.  دراین شرایط  یکی 
از مهم ترین مشــکات بیماران، بهبود زخم ها پس ازعمل 
است. نتایج جالب این بررســی ها نشان داد که پماد بابونه 
شــیرازی پس از حداقل یک هفته استفاده می تواند التیام 
زخم جراحی بای پس عــروق کرونر را در بیمــاران دیابتی 
ســرعت ببخشــد. ثریا نجاتی، پژوهشــگر گروه پرســتاری 
داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکارانش 
در این تحقیق، دراین بــاره می گویند: »پس از اســتفاده از 
پماد بابونه شیرازی روی زخم های بیماران مربوطه، درواقع 
۷ و 14 روز بعد از چنین کاربردی، وضعیت مناسبی در نمره 
التیام زخم بیماران مشاهده شد که نشان از تأثیرگذاری این 
درمان داشــت«  لذا بر اســاس این یافته ها، پماد تهیه شده 
از گیــاه دارویی بابونه شــیرازی پــس از حداقــل یک هفته 
استفاده، می تواند التیام زخم جراحی بای پس عروق کرونر 
و سایر زخم ها را در بیماران دیابتی تسریع بخشد و در بهبود 

سریع تر این بیماران، کمک قابل توجهی کند.

بیشتر بدانیم

خوراکی هایی که باید بیــرون از یخچال 
نگهداری شود

 شاید بیشتر ما فکر می کنیم که  محیط یخچال به دلیل 
برودت هوا و بعضا فیلترهای تصفیه باعث می شود تا همه 
خوراکی ها  ماندگاری بیشتری داشته باشد و تازه بماند 
اما این طور نیســت و باید بعضی از مــواد غذایی به ویژه 
خام آن ها را در بیرون از محیط یخچال قرار داد.  معموال 
با سرد کردن این مواد غذایی عطر و طعم آن ها کاهش 
پیدا می کند. از جمله این خوراکی ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد.

  سیب زمینی

بهترین روش نگهداری ســیب زمینی، گذاشتن آن ها 
درمکان سرد و تاریک اســت. سرمای یخچال نشاسته 
ســیب زمینی را از بین می برد و نشاســته سیب زمینی 
در یخچال بــه قند تبدیل می شــود که بر طعــم آن تاثیر 

می گذارد.
  پیاز

پیاز در یخچال سریع تر از محیط اتاق فاسد می شود. پیاز 
در یخچال خیلی سریع قهوه ای و بافت آن نرم می شود. 
بهترین مکان برای نگهداری پیازمانند سیب زمینی  قرار 
دادن آن در دمــای اتاق و بــه دور از تابش نور خورشــید 
است. زمانی که پوست پیاز را جدا کرده اید ، بهتر است 
که آن را در یک کیسه فریزر در قفسه سبزیجات یخچال 

نگهداری کرد.
  سیر

وقتی سیر در یخچال قرار می گیرد طعم و رایحه خود را 
از دست می دهد؛ برای حفظ طعم و رایحه سیر باید آن 
را در یک ظرف خنک و خشک که هوا از آن عبور می کند 

قرار داد.
  عسل

عســل زمانی که در یخچال قرار می گیرد، ســاختاری 
کریستالی مانند پیدا می کند و سفت می شود. بنابراین 
عما غیر قابل اســتفاده می شــود و دیگــر طعم خوبی 

نخواهد داشت.
  نان

اگر می خواهید نان را برای مدت طوالنی نگه دارید بهتر 
اســت در فریزر قرار دهید زیرا نگهــداری آن در یخچال 

باعث خشک و سفت شدن نان ها می شود. 
  گوجه فرنگی

گوجه فرنگی هم از دیگر مواد غذایی اســت که با ســرد 
کردن باعث می شود طعم و مزه خود را از دست بدهد.

اگرگوجه فرنگی ها نرســیده باشــند باید آن ها را پشت 
یک پنجره آفتاب گیر قــرار داد. اما اگر گوجه فرنگی ها 
بیش از حد رسیده باشند بهتر است آن ها را پخت و بعد 

در یخچال نگهداری کرد.

محققان موسســه ملی تحقیقات سامت 
و دانشگاه علوم پزشــکی تهران با انتشار 
مطلبی به این پرســش پاســخ داده اند که 
در صورت بلنــد بودن ناخن ها یا داشــتن 
ناخن مصنوعی، آیا شســتن دست با آب و 
صابون بــرای از بین بــردن کامل ویروس 

کرونا کافی است یا خیر؟!

بــا توجــه بــه نقــش ناخن هــای بلنــد در تجمــع 
میکروب ها و انتقال آن ها به فــرد و اطرافیانش، 
پیشنهاد می شود که توصیه های کلی نهادهایی 
همچون مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا در زمینه بهداشت ناخن ها مورد توجه قرار 

گیرد و طبق آن ها عمل شود.

ایــن مرکــز،  طبــق توصیه هــای 
بــرای رعایــت بهداشــت ناخن ها، 
شست وشوی دقیق و مداوم اطراف 
و زیر ناخن ها با آب و صابون و کوتاه 

کردن آن ها ضروری است.

بنا بر توصیه های این مرکز، داشــتن ناخن های 
بلند یا مصنوعی برای کارکنان مراکز بهداشتی 
بــه هیچ وجــه توصیه نمی شــود، زیــرا حتی پس 
از شست وشــو بــا آب و صابــون یــا اســتفاده از 
ضدعفونی کننده هــای الکلی، باز هــم احتمال 
وجود میکروب ها زیر ناخن یا ترک های آن هست. 
این امــر برای مــردم عادی کــه ممکن اســت در 
تماس با بیماران کووید-1۹ باشــند  یا در زمان 
همه گیری بیماری که مردم، در معرض تماس با 

سطوح آلوده هستند، نیز صادق باشد.
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زندگی سالم 
شنبه 
    10 خرداد 1399   
شماره 1609 

* چه قدر خوب که در روز پایانی هفته و در زندگی ســام، 
چندتا فیلــم پیشــنهادی برای دیــدن با خانــواده معرفی 
کردین. مــن »پلتفرم« رو ندیــده بودم و خیلــی خوب بود. 
البته »قطار یخ شکن« رو قبا دیده بودم و چون خوب نبود 

تا آخرش ندیدم.
* کارتون »حال و روز خریداران خودرو در این روزها« در 
صفحه دارکوب، قدیمی بود و االن اصا اون مشکات 

وجود نداره چون همه می تونن ثبت نام کنن.
* درباره این که با این اوضاع و احوال کرونا می توانیم اقدام 

به بارداری کنیم یا نه، در زندگی سام مطلب بزنید لطفا.
* توضیحات شما و پوستر فیلم »جعبه پرنده« که در پرونده 
زندگی  سام چاپ شده، واقعا من یکی رو به فکر فرو برد. 
االن دیدن فامیــل از نزدیک به خاطر کرونــا تبدیل به آرزو 
شده، ممکنه در آینده کا دیدن همدیگه تبدیل به آرزو بشه!
* شوخی تان درباره افزایش چند ده درصدی قیمت لوازم 
خانگی در بازار در صفحه دارکوب اصا هم خنده دار نبود. 
اگر خودتون هــم بچه یا خواهر و برادر دم بخت داشــتین، 

با این مسئله اصا شوخی نمی کردین. متاسفم براتون.
* االن ســاعت 6 بعدازظهــره و مــن بــا دیــدن عکــس  
بشقاب های غذایی که به زیبایی تزیین و در صفحه جوانه 
چاپ شده، گرسنه شــدم! به عنوان جریمه باید برام غذا 

بفرستید!
* دخترم فهیمه، خردادماه که در آن به دنیا آمدی، بهترین 

ماه زندگی ماست. این روز را به تو تبریک می گوییم. 
مامان وبابا  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز خرید بازی فکری

قرار و مدار

امروز سری به یکی از فروشــگاه های بازی 
فکری بزنین و یک بــازی جدید بخرین. هم 

ذهن تون رو به چالش می کشه، 
هم سرگرم کننده است و هم در 

کنار خانواده، 
لحظات خوبی 
براتــون رقم 

می زنه

جدیدترین پژوهش های متخصصان زبان بدن نشان می دهد که نحوه قفل  
کردن انگشتان هر دو  دست، مطالب بسیاری را درباره شخصیت شما آشکار 
می کند. قبل از خواندن ادامه این مطلب می خواهم که همین االن، انگشتان دو 
دست تان را قفل و بررسی کنید که انگشت شست چپ روی انگشت شست 
راست قرار گرفته یا هر دو شست تان در راستای هم هستند یا انگشت شست راست روی 
انگشت شست چپ جا خوش کرده است؟! توجه داشته باشید که نتیجه گیری این آزمون بر 
اساس تحقیقات راجر ولکات اسپری برنده جایزه نوبل صورت گرفته است. »راجر« یک دانشمند 
در زمینه نوروسایکولوژی است که برنده جوایزی همچون جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شده 
است. در ادامه تحلیل این تست روان شناسی را خواهید خواند، فقط توجه داشته باشید که بعضی 

از این نکات، ممکن است برای همه صدق نکند.

شخصیت 
شناسی

BrightSide :منبع پروانه موفقی |   مترجم  

شخصیت شنایس بر اساس 
نحوه قفل شدن انگشتان
 بر اساس تحقیقات یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی

 چگونگی قفل شدن انگشتان دو دست،  تست روان شناسی به حساب می آید

  خرید اسباب     بازی های علمی
حتمًا تــا به     حال بــا فرزندتان بــه مغازه     های 
اســباب بازی فروشــی رفته ایــد. معمواًل هر 
پدر و مــادری در این مغازه     ها بــرای کودک 
عروسک، تفنگ، ماشین یا بالگرد می خرند 
اما اگــر می خواهید خاقیــت را در کودک 
خود پرورش دهید، برایش وسایل خاقانه 
و ارزان  قیمت بخرید و کاری کنید تا خودش 
اسباب     بازی اش را بســازد. برای مثال به او 
لذت ســاختن یک ســاعت آفتابــی را هدیه 

بدهید.

  بازی طراحی کنید
نگذارید فرزندتان بازی     های روتین انجام دهد. بــه عنوان یک مادر برایش 
بازی     های علمی جدید طراحی کنید. شما با یک ذره بین می توانید چندین 

آزمایش علمی جذاب را برای او به بازی های سرگرم کننده تبدیل کنید.

  انتخاب آگاهانه کتاب و کارتون
معموال اغلب بچه ها به دیدن کارتون و خواندن کتاب عاقه مند هستند. در 
انتخاب پویانمایی برای آن ها وســواس به خرج دهیــد. کارتون هایی با دید 
علمی انتخاب کنید تا در پس زمینه ذهن فرزندتان عاقه به علم را شعله ور 
سازید. در انتخاب کتاب نیز همین گونه عمل کنید ، کتاب هایی را که در آن 
دانش و علم روز به صورت  ســاده و جذاب معرفی شــده اند ، انتخاب کنید و 

روزی یک ساعت برای فرزندتان کتاب بخوانید.

  تفریح علمی خانوادگی
برای روزهای تعطیل تان برنامه ریزی کنید. از همان سنین پایین فرزندان 
خود را به موزه ها ، فرهنگ ســراها، رصدخانه     ها و پارک     های علمی ببرید. 
همچنین می توانید یک روز در ماه را به عنــوان روز طبیعت انتخاب کنید و 
بگذارید آن روز فرزندتان در طبیعت کنجکاوی کنــد و حیوانات و گیاهان 

را بیشتر بشناسد.

آشتی دادن کودکان با دنیای علم
راهکارهایی که می توانید با اجرایی کردن شان، کودکان خود را به 

علم و دانش عالقه مند کنید

امروزه متاسفانه بیشتر بچه ها از دنیای علم و تجربه آن فاصله گرفته     اند 
و بیشتر زمان خود را صرف بازی با گوشی های هوشمند پدر و مادرشان 
می کنند. یکی از وظایف شــما به عنوان مادر خانواده، این است که 
فرزندان خود را به مسیر درست علم راهنمایی کنید. در ادامه برای شما 

چند پیشنهاد در زمینه آشتی دادن کودکان     تان با دنیای علم داریم.

مهسا کسنوی

 

مردانی که همســر دوم می گیرند، 
دالیل خــاص خــود را دارنــد مانند  
بچه دار نشــدن همسرشــان به ویژه 
با تحریــک خانــواده، برخــی وقتی 
ناگهان ثروتمند می شــوند تمایل به تجدیدفراش پیدا 
می کنند، چشم و هم چشمی و کم نیاوردن میان جمع 
دوستان دو زنه، عده ای از مردان بی میلی و سرد بودن 
همسر خود را بهانه می کنند، بعضی دیگر اختافات و 
مشاجرات جدی را که با همسر خود دارند ، دلیل منطقی 

می دانند و متاسفانه باید گفت که یکی دیگر از این دالیل 
هم، هوس باز بودن و متعهد نبودن مرد است.

مشکالت و پیامدهای تصمیم تان را بپذیرید
هر آن چه که بوده، شما اکنون با مردی ازدواج کرده اید 
کــه زن دارد. این تصمیمی بوده کــه آگاهانه گرفته اید 
و شوهرتان از شــما پنهان نکرده اســت. ازدواج مجدد 
مرد متاهل پیامدهای زیادی به دنبــال دارد، هم برای 
خودش، هــم بــرای زن اول و هــم بــرای زن دوم. برای 
مرد به وجود آمدن ترس در زندگــی فردی، اختال در 
کارکردهای روزانه، پنهــان کاری و دروغ، از بین رفتن 

شأن و جایگاه فردی، کم شدن کیفیت و شادی زندگی 
و ... از پیامدهای ازدواج دوم اســت، بــه ویژه زمانی که 
همسر اول از این ماجرا مطلع نباشد که به نظر می رسد 
شوهر شــما، چنین وضعیتی داشته باشــد. قبل از هر 

توصیه ای، باید پیامدهای تصمیم تان را بپذیرید.

دالیل ازدواج بعضی زنان با مردان متاهل
از عوامــل تاثیرگــذار بــرای ازدواج دوم و روی آوردن 
خانم ها به ازدواج با مــرد متاهل می توان به چند مورد 
رایج تر اشــاره کرد: احســاس تنهایی، کمبود محبت 
دختران در محیط خانه، باال رفتن سن ازدواج، مطلقه 
بودن، سخت گیری های افراطی برخی والدین با قرار 
دادن شرایط غیر ارزشــی برای خواستگاران، رعایت 
نکــردن برخی اصــول اخاقی توســط زنــان، مظلوم 
نمایی مرد برای زن مورد عاقه و ... . متاسفانه به نظر 
می رسد که همکارتان با دیدن تنهایی و آسیب پذیری 
شــما خیلی راحت ایــن حق را بــه خــودش داده که از 
مهربانی شما ســوء اســتفاده کند و با گفتن مشکات 

زندگــی اش و این که در شــرف طاق اســت، رضایت 
شما را برای این که همسرش شوید، بگیرد. ای کاش 
توضیح می دادید االن که از همســر اولش جدا نشده، 

ارتباطش با شما چگونه است؟

جدی و منطقی با شوهرتان صحبت کنید
باید مسئله ای را مدنظر داشته باشید و آن بچه داشتن 
ایشان است. هرقدر با زنش مشکل داشته باشد به لحاظ 
قانونی همچنان پدر فرزندانش اســت و این مســئله به 
خودی خود مسئولیت ایجاد می کند. بهتراست درباره 
آن چه قرار بوده و اتفاقی که االن رخ داده، خیلی جدی 
با شوهرتان صحبت کنید. این بار با منطق کامل و بدون 

هیجان و احساسات. ببینید چه برنامه ای دارد؟ 

به نظرم شوهرتان استقالل هم ندارد!
قبــول دارم کــه شــوهرتان بایــد در برابــر فرزندانــش 
مسئولیت پذیر باشد اما دهن بین خانواده بودن، مسئله 
دیگری است. یک رابطه متاهلی سالم و آرامش گرفتن از 
یکدیگر حق مسلم شماست. سعی کنید از هدف تان دور 
نشوید و جایگاه خود را به دست بیاورید. کمک گرفتن 

هر دو نفر شما را از مشاوره حضوری پیشنهاد می کنم.

مشاوره 
ازدواج

بانوان

پنج سال پیش یک ازدواج ناموفق داشتم که به طالق ختم شد. یک سال پیش به خواستگاری 
یکی از همکارانم جواب مثبت دادم که قرار بود بعد از طالق گرفتــن او، با هم ازدواج کنیم. از 
گذشته اش برایم گفت و مشکالت زیادی که در زندگی اش دارد. دلم برایش سوخت و قبل از 
این که طالق بگیرد، با او ازدواج کردم. حاال خانواده اش به او گفته اند که به خاطر بچه هایت، زن اولت را طالق 

نده و او هم قبول کرده. بنابراین من شدم هووی زن اول شوهرم! قرارمان با او این نبود. چه کنم؟

فریبا البرز |کارشناس ارشد مشاوره خانواده

دل اتن یک خواب دلچسب یم خواهد؟!

بهبود 
کیفیت 

خواب به کمک 
روان شناس

تنظیم 
دما و نور 
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استفاده 
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نگار فیض آبادی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 آیا دو انگشت شست تان در راستای هم قرار دارد؟

شــما فردی هســتید که قبول دارید توجه به جزئیات بسیار 
مهم است.

 شــما یک فرد کمال گــرا هســتید و همین میزان فــداکاری و 
توجه را از دیگــران نیز انتظــار داریــد. اگر جزو این دســته از 
افراد باشید، ذاتًا مهارت رهبری دارید و همیشه در این زمینه 
الگوی دیگران هســتید اما این بدان معنا نیســت که شــما به 
نیازها و شــرایط افــراد دیگر توجه نمی کنید. شــما همیشــه 
اظهار نظر افــراد دیگر را می شــنوید و ســعی می کنید قبل از 
تصمیم گیری به نقطه نظرات دیگران توجه کنید. رک گویی، 
صداقت و خلوص نیت شــما گاهی می توانــد دهان بعضی از 
افــراد را ببندد، امــا همین ویژگی هاســت که شــما را در نظر 
بســیاری محبــوب می کند. 
شما در روابط عاطفی 
نیــز، بــه صراحت و 
صداقــت اهمیت 
می دهید و هرگز 
افــکار  بیــان  از 
اجتنــاب  خــود 
نمی کنیــد و فــرد 
مــورد عاقه خــود را 
هم از انجام ایــن کار باز 

نمی دارید.

 آیا انگشت شست چپ  تان روی انگشت شست راست تان است؟

اگر به این شکل انگشتان دست های خود را در هم قفل می کنید، 
احتمااًل فردی عمل گرا هســتید. شــما فردی هســتید که وقتی 
به شدت احساســاتی می شــوید، هرگز تصمیم نمی گیرید. شما 
معموال قبل از نتیجه  گیــری، جوانب مثبت و منفــی یک موضوع 
یا اتفاق را می سنجید. فریب دادن شما نیز بســیار دشوار است و 
از این نظر باید خوشحال باشید. شــما یک توانایی مادرزادی در 
تشــخیص دروغ های دیگران دارید و به همین دالیل، دوستان و 
اعضای خانواده ارزش زیادی برای شما قائل هستند و اغلب برای 
مشورت نزد شما می آیند که معمواًل توصیه های عاقانه ای هم به 

آن ها می کنید. اما همه این موارد به معنای این نیســت که 
شما یک فرد جدی باشــید. برعکس، شوخ طبعی شما 

حتی می تواند به دلگیرترین مکان ها شــادی بخشد. 
حس شــوخ طبعی خارق العاده شــما باعث می شود 
که در جمع ها، دیگــران را مانند یــک آهن ربا به خود 
جذب کنید. همچنین شما یک فرد رمانتیک هستید 

که کامًا می دانید چطور یک رابطه عاشقانه را مدیریت 
کنید و دقیقا می دانید چه چیزی را در چه زمانی بگویید 

تا بتوانید خوشبختی بیشتری را تجربه کنید.

  آیا انگشت شست راست تان روی انگشت شست چپ تان است؟

اگر شــما فردی هســتید که هنــگام در هم قفل کردن انگشــتان 
خود، ترجیح می دهید انگشــت شست راســت را باالی انگشت 
شســت چپ خود قرار دهید، در این صورت شما هوش هیجانی 
باالیی دارید. شــما می توانید احساســات دیگران را درک کنید 
حتی اگر سعی کنند احساســات واقعی خود را پنهان کنند. این 
توانایی منحصر به فرد باعث می شــود دیگران به راحتی با شــما 

درد دل کنند.
 فقط در چنیــن مواقعی باید کمی مراقب باشــید تا رازدار خوبی 

به حساب بیایید.
 این توانایــی، چشــم اندازی را در اختیار شــما قــرار می دهد که 

دیگران قادر به درک آن نیســتند و به شــما کمک می کند 
متفاوت فکر کنید و تصمیمات درستی بگیرید. اگرچه 

تصمیم گیری ها پس از بررســی همه جوانب دیگر به 
لحاظ عاطفی، گاه به زمان نیاز دارد. توانایی شما در 
درک احساسات عمیق و ایجاد صمیمیت، دیگران 
را به ســمت شــما جذب می کند. در روابط عاطفی، 

احساســات ناگفتــه شــریک عاطفــی خــود را درک 
می کنید. شــما هرگز برای تامین هرگونه نیازعاطفی 

همسر مشکلی نخواهید داشت و این یک خبر خوب برای 
همسرتان است!

ناخواسته هوو شدم
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 سالم کودکانه

سوغاتی مادربزرگ

شهرقصه 

درد من چه رنگیه؟

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان گلم شعرهایی که در کنار نقاشی های شماست ویژه نقاشی های قشنگ شما سروده شده. امیدواریم که 
خوشتون بیاد.دوستان گلم اگه دلتون بخواد می تونین عکس هاتون رو هم برای ما در تلگرام به همراه نقاشی هاتون 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرستید، تا در کنار نقاشی و اسمتون، عکستون هم چاپ بشه.

 محمدطاها باغچقی
 ۷ساله

روی کاغذ می کشم
یه نقاشی عالی
دو تا درخت سرسبز
یه موجود خیالی

 ابوالفضل بیگلری زاده
 8ساله

با رعایت بهداشت
مردم، دکتر و بیمار

همه میگن کرونا
برو خدا نگهدار

موش کوچولو دندانش درد گرفته بود و ناله می کرد. 
»آی دندونم آی دندونم...«  فیلی صدایش را شنید 

و پرســید:»چرا ناله می کنی؟« مــوش گفت: »آخه 
دندونم درد می کنــه«. فیلی گفــت: »کو؟ دردت 
کجاســت؟ چرا من نمی بینم!«  موش گفت: »این 
جاست«. بعد دهانش را باز کرد و یک دندان سیاه 
را به فیلی نشــان داد.  فیلی گفــت: »پس درد تو 

سیاهه«.
خرگوشی که حرف های آن ها را شنیده بود، گفت: 
»اما درد من قرمزه. نگاه کنید«. آن وقت پایش را که 

قرمز شده بود، نشــان داد. خرگوشی چند روز پیش 
که داشت بازی می کرد حواسش به اطرافش نبود و 
زمین خورده بود و پایش به سنگی برخورد کرده  و 

زخمی شده بود. 
زرافه که تازه از راه رسیده بود گفت: »نخیر. درد نه 

قرمزه، نه ســیاهه. درد آبیه!«. بعد زیر چشم راستش 

دوستان خوبم با دقت به تصویر 
نگاه کنید. شکل های خواسته 
شده را در تصویر پیدا و سپس 

تصویر را رنگ آمیزی کنید.

سرگرمی و رنگ آمیزی

 بگرد و پیدا کن

امروز سراغ کمد لباس هایم رفتم تا آن ها را مرتب کنم یک دفعه چشمم به 
ســوغاتی مادربزرگ افتاد؛ یک لباس خیلی قشنگ که مادربزرگ چند ماه 

پیش برایم سوغاتی آورده بود.
من از لباس خیلی خوشــم آمده بود اما آن موقع، 
وقتی لباس را پوشــیدم دیدم برایم بزرگ 
اســت. مامان گفت: »ناراحت نباش. 
چند ماه بعد اندازه ات می شه«. 
من گفتــم: »خیلی قشــنگه. 
دلــم مــی خــواد زودتر 
بپوشــمش«. مامــان 
لبخند زد و گفت: »خیلی 
زود بزرگ تر میشی و این 

لباس اندازه ات می شه«.
امروز لبــاس را برداشــتم و 
پوشیدم. اندازه ام شده بود. 
با خوشحالی رفتم تا لباس 

را به مامان نشان بدهم.

شعر

چرخ خیاطی

 ارسال نقایش، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

نویسنده: فاطمه صفری

معرفی فیلم

موش موشک

شاعر: شهرام رفیعی

را که به شاخه درخت خورده بود، نشان داد. دیروز موقع 
غذا خوردن، او  مواظب نبود و شاخه درخت را ندیده بود. 
فیلی با خودش فکر کرد: »یعنی درد من چه رنگیه؟« بعد 
پشت  گوش و روی دماغ و کف پایش را نگاه کرد، ولی 
هیچ دردی پیدا نکرد. او همیشه مواظب خودش بود. 
اما یک دفعه سردش شد و لرزید. آخه تازه باران بند 

آمده بود و هوا یک دفعه خنک شده بود.
فیلی ســرش را بلنــد کــرد و گفــت: »درد من همه 
رنگیه؛ قرمز، آبی، سبز، زرد، بنفش، نارنجی و نیلی«. 
زرافه که تعجب کرده بود، پرســید: »آخه مگه درد تو 
کجاست؟«  فیلی رنگین کمان آســمان را نشان داد و 
گفت:  »اون جاســت. درد من اون رنگیه. آخه تا رنگین 

کمون دراومد من لرزیدم«. 
همگی به آسمان نگاه کردند و بلند بلند خندیدند.

 بهراد آقاسی زاده
۵ساله

 طاها توکلی
 ۶ساله

فصل دوم موش موشــک ادامه ماجراهای موش 
کوچولو و بامزه ای به نام »تیپ« است که به مهد 

کودک می رود. او با خواهر کوچک تر و پدر و مادرش 
در یک چمنزار زندگی می کند. »تیپ« یک عروســک 

بازیگوش به نام »تدی« دارد.  »تیــپ« و »تدی« بعضی 
وقت ها اشــتباه می کنند. »تیپ« با اتفاقاتی که برایش در خانه یا 

مهد کودک، گــردش و... می افتد یاد می گیرد چه 
کارهایی درســت و کدام کارها نادرست هستند. 
او هر چیزی را که یاد می گیرد به عروسکش  »تدی« 
هم یاد می دهد.  شما می توانید ماجراهای این موش 
کوچولوی بامزه را در تلویزیون های اینترنتی با دوبله فارسی 
تماشا کنید و از این موش موشک کوچولو چیزهای جدید یاد بگیرید.

در کُنِج هال ما

یک چرخ خیاطی است

با مادرم هر روز

مشغول خطاطی است

در بین دستانش

یک تیغ و سوزن است

مثل مداد من

کارش نوشتن است

این چرخ ما شب ها

اصال ندارد حال

آن وقت می خوابد

از خستگی در هال

سوند
ی ها: کوثر اال

صویرساز
ت

زندگیسالم
  شنبه

10خرداد1399
شماره1609

هم می نویسد خط

روی لِباس ما

هم می کشد تصویر

از باغ و صحراها

ره
رف

ف

هم مهربان، هم قهرمانند
آتش نشان و دوستانش

آن ها نمی ترسند اصال
از شعله های دود و آتش

شب ها که تاریک میشه
با برق میشه ببینیم

توی خونه، قبل خواب
کنار هم بشینیم

۱

۳

۲

۴



تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ    2020 می   30  /  1441 شوال   7   /  1399 خرداد   10  / شنبه     

W W W . K H O R A S A N N E W S . C O M K H O R A S A N - E  V A R Z E S H I

بعــد از ناپولی حاال میالن هم آزمون را می خواهد از بازارگرمی فدراسیون کشتی تا نگاه واقع بینانه  محمد بنا

W W W . K H O R A S A N N E W S . C O M

چرا آقای خاص به چرخه 
انتخابی دبیر تن داد؟

 جنگ ایتالیایی
بر سر سردار ایرانی

با گذشــت هفته ها از خبر اعالم شدن عالقه 
باشــگاه ناپولی بــرای جذب ســردار آزمون، 
اکنــون ســایت کالچــو مرکاتــو در مطلبی با 
تیتر »میالن عالقه مند بــه آزمون، اما ناپولی 
همچنــان بــرای ایــن خریــد جلوتر اســت«، 
عنوان کــرده باشــگاه میالن نیز این ســتاره 
فهرســت  در  را  او  و  می خواهــد  را  ایرانــی 
خریــد تابســتانی خود قــرار داده اســت. در 
ابتــدای گزارش کالچو مرکاتو عنوان شــده: 
»او )ســردار آزمــون( دوســت دارد پــس از 8 
ســال روســیه را ترک کند تــا تجربه حرفه ای 
و جدیدتــری در یــک شــرایط جدید داشــته 
باشــد.« بنابر نوشــته ایــن رســانه ایتالیایی، 
ســردار آزمون از عالقــه شــدید ناپولی برای 
این انتقال آگاه اســت. کالچــو مرکاتو عنوان 
کــرده کریســتیانو جیونتولی، مدیر ورزشــی 
باشــگاه ناپولی قرارداد با آزمون را از اهداف 
اصلــی خود قــرار داده و می دانــد که او خط 
حملــه تیمــش را تقویــت می کنــد، امــا باید 
در نظر داشــته باشــد که باشــگاه زنیت، این 
از دســت نمی  دهــد  بــه راحتــی  را  مهاجــم 
چراکه یکی از ســرمایه های مهم باشگاهش 
است. کالچو مرکاتو تاکید کرده که معامله با 

زنیت ســنت پترزبورگ به این راحتی نیست 
و این باشــگاه روســی به تمام مدعیان جذب 
آزمــون پیام محکمی فرســتاده و تاکید کرده 
که آن ها به هیچ عنوان نمی  خواهند مبالغ و 
پیشنهاداتی کمتر از ۳۰ میلیون یورو را حتی 
مطالعــه کننــد و زیر نظــر قرار دهنــد. کالچو 
مرکاتــو دربــاره حدس و شــایعاتی کــه برای 
جذب عالقه میالن بــرای آزمون وجود دارد 
هم نوشته است: »رمضانی)مدیر برنامه های 
مســئوالن  بــا  مذاکراتــی  آزمــون(  مشــهور 
روسونری انجام داده و باشگاه میالن درباره 
وضعیــت آزمون کســب اطالع کــرده ، اما در 
هفته های آینده بیشــتر متوجه خواهید شــد 
کــه عالقه میالن بــه آزمون جدی بــوده یا نه 
و آیا بــه مذاکره ختم می شــود؟« این رســانه 
ایتالیایی خبر داده که رمضانی رابطه بسیار 
خوبی با رالف رانگنیک )مدیر فنی احتمالی 
میــالن( دارد کــه فاکتــور خیلــی مهمــی در 
انتقــال آزمون خواهد بود و بایــد به آن توجه 
کــرد. کالچو مرکاتو در پایان یادآور شــده که 
در حــال حاضر ناپولی از تمــام مدعیان برای 
جذب ســردار جلوتر است، اما میالنی ها هم 

احتماال به صف خرید او اضافه می شوند.  

 اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد 
لیــگ نوزدهم از 29 خــرداد به 
در حالــی  داد.  خواهــد  ادامــه  خــود  مســیر 
تیم های لیگ برتری باید خود را آماده شروع 
بــا  پرســپولیس  کــه  کننــد  لیــگ  دوبــاره 
اختالف ۱۰ امتیازی نسبت به سایر مدعیان 
شرایط خوبی دارد و اســتقالل رقیب سنتی 
ایــن تیم هم نــه از قهرمانــی ناامید اســت نه 
کسب سهمیه آسیا، اما به نظر می رسد مسیر 
پیــش روی اســتقاللی ها دشــوار تر از رقیــب 
دیرینه خود باشد. مهم ترین تفاوت یک بازی 
اضافه اســتقالل اســت که چندان هم آسان 
نیست. در واقع استقالل و فوالد شروع کننده 
لیگ نوزدهــم در روزهــای کرونایی خواهند 
بود و مسلما بازی مقابل فوالد و جواد نکونام 
می توانــد اولیــن چالش جدی آبی ها باشــد؛ 
گرمــای  در  هــم  آن  ســخت  شــروع  یــک 
خوزستان! در هفته بیست و دوم سرخابی ها 
روبــه رو  پایین جدولــی  خودروســاز  دو  بــا 
پیــکان  بــه مصــاف  می شــوند. پرســپولیس 
قعرنشین می رود و استقالل میزبان سایپای 
رده چهاردهمــی اســت و بــه نظر شــاگردان 
گل محمــدی و مجیــدی کار آســانی در ایــن 
هفتــه دارند. یــک هفته بعد هم ســرخابی ها 
بــا  بایــد  دو  هــر  و  دارنــد  مشــابه  حریفانــی 

کار  کننــد.  بــازی  بوشــهر  نماینــدگان 
پرســپولیس راحت اســت و این تیــم میزبان 
شــاهین بوشــهر رده پانزدهمــی اســت، امــا 
استقالل در جم باید به مصاف پارس جنوبی 
بــرود. فرامــوش نکنید کــه ســرمربی پارس 
هومــن افاضلــی اســت کــه در دوران کوتــاه 
مربیگری خود در لیگ برتر نشان داده تبحر 
خاصی در مســاوی  گرفتن از تیم های بزرگ 
دارد. در هفته بیســت وچهارم دو تیم تبریزی 
حریفان سرخابی ها  هستند که کار شاگردان 
گل محمدی بسیار آسان تر است. این تیم در 
تبریــز بــا ماشین ســازی روبه رو می شــود، در 
 ۶ جنــگ  تراکتــور  بــا  اســتقالل  حالی کــه 
امتیــازی در تهــران دارد. بــرای چهارمیــن 
هفته متوالی ســرخابی ها حریفانی مشابه از 
یک اســتان دارند. اســتقالل در ایــن روز در 
و  مــی رود  صنعت نفــت  مصــاف  بــه  آبــادان 
پرســپولیس در خانــه کار دشــواری مقابــل 
فوالد خوزســتان دارد. هر دوی این دیدار ها 
برای دو تیم پایتخت دشــوار به نظر می رسد. 
در هفته بیســت و هفتم پرسپولیس به جنوب 
مــی رود و با نفت مسجدســلیمان و تیم تارتار 
از  تهــران  در  اســتقالل  و  می شــود  روبــه رو 
حریــف مازنی خــود یعنی نســاجی پذیرایی 
می کند کــه دوئــل مجیدی و فکــری دیدنی 

در  بیســت وهفتم  هفتــه  در  بــود.  خواهــد 
شرایطی که پرســپولیس می تواند با پیروزی 
در همــه بازی هــای قبلــی خود، با شکســت 
نســاجی در ایــن هفتــه جشــن قهرمانــی را 
شــاید  ســپاهان  بــا  اســتقالل  بگیــرد، 
حســاس ترین دوئل فصــل را تجربه می کند. 
جدال مجیــدی با قلعه نویی که شــاید جنگ 
ســهمیه هم باشد، فراتر از یک بازی معمولی 
خواهــد بــود. در ادامــه دیدار هــای دشــوار 
استقالل در هفته بیست و هشتم در مشهد با 
شــهرخودرو روبه رو می شــوند. این در حالی 
است که پرسپولیس میزبان ذوب آهن است. 
در هفته بیست ونهم گل گهر که شاید در این 
هفته احتیاج زیادی به امتیاز برای بقا داشته 
باشــد، میزبان پرسپولیس اســت و استقالل 
هم با تیمی پایین جدولی روبه رو می شود که 
شــاید بــرای بقا بــه آب و آتــش بزنــد. حریف 
آبی پوشــان، پیــکان تهران اســت کــه کارش 
بــرای بقــا دشــوار خواهــد بــود. و درنهایــت 
حریفــان پایانی ســرخابی ها حداقل االن که 
بازی ها شروع نشده وضعیت خوبی ندارند و 
معلوم نیســت تــا هفتــه پایانی چــه اتفاقاتی 
برای آن ها رخ می دهد. پرســپولیس میزبان 
سایپاســت و اســتقالل در بوشــهر به مصاف 

شاهین می رود آن هم در اوج گرما!

  بــا این که خیلی هــا در این مدت 
تــالش کرده اند کــه بدهی های 
پرسپولیس  به خارجی ها را کمتر از 2 میلیون 
دالر برآورد کنند، اما مطابق اســناد و مدارک 
موجود این عدد باالتر از 2 میلیون دالر اســت  
ایوانکوویــچ  برانکــو  پرونــده  این  بیــن  در  و 
بدون شــک سنگین ترین پرونده  خارجی حال 
حاضر سرخ هاســت. باشــگاه پرســپولیس که 
چندی پیش با جدایی و شکایت برانکو روبه رو 
شــد، در حال حاضر یک  میلیون و ۱۰۷ هزار 
یــورو فقط به ایــن مربی کــروات بدهی دارد. 
زالتکــو  پانادیــچ،  ایگــور  این کــه  بــر  عــالوه 
ایوانکوویچ، ســرتن چوک و مارکو دســتیاران 
برانکو در پرسپولیس بودند که این ها نیز روی 
هم نزدیک به ۴۵۰ هزار یورو از قرمزها طلب 

خارجــی  طلبــکاران  لیســت  بــه  و  دارنــد 
پرســپولیس می توان به راحتی 8 نام دیگر را 
هم اضافه کرد اما در حــال حاضر جدی ترین 
پرونده مربوط به برانکو و دســتیارانش است. 
رایی که فیفا برای برانکو و دستیارانش اعالم 
کرد، قطعی و الزم االجرا ســت و پرســپولیس 
قطعا نمی  توانست از طریق فیفا نسبت به رای 
اعتراض کند و تنها راهی که برای این باشگاه 
حکمیــت  دادگاه  بــه  شــکایت  بــود  مانــده 
ورزش)کاس( بــود و همان طور که پیش بینی 
هم می شد مدیران پرسپولیس از همین حربه 
برای خریدن زمان استفاده کردند و سه شنبه 
گذشــته بود که الیحه مربوط به پرونده برانکو 
ایوانکوویچ برای کاس ارسال شد. البته بردن 
دادگاه  بــه  دســتیارانش  و  برانکــو  پرونــده 

حکمیت ورزش بــرای پرســپولیس بی هزینه 
نبــوده و 8۴ هزار دالر برای مدیــران این تیم 
آب خــورده اســت! پرسپولیســی ها در حالــی  
حاضــر بــه پرداخــت ایــن مبلــغ شــده اند که 
خودشــان هم می دانند کوچک ترین شانسی 
برانکــو ندارنــد و  پیــروزی در پرونــده  بــرای 
در واقــع پرداخــت چنیــن مبلغی صرفــا برای 
خریــدن زمــان بوده اســت. مســلما 8۴ هزار 
میلیــون  و ۳۰۰  میلیــارد  یــک  )حــدود  دالر 
تومــان یا بــه عبارتــی ۱۳ میلیارد ریــال( رقم 
کمی نیست اما با توجه به رقم سنگین پرونده 
برانکــو، مدیران پرســپولیس قید ایــن پول را 
زده انــد تا بلکه بتوانند با دریافتی های خود از 
کارگزارشــان بزرگ ترین مشکل این روزهای 

باشگاه را حل کنند.

لیگ قهرمانان آسیا با سیستم 
تجمعی و تک بازی 

آخریــن  در  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
تصمیم خود برای برگزاری لیگ قهرمانان 
آســیا، سیســتم تجمعی در مرحله گروهی 
و سیســتم تک بازی بــرای مراحل باالتر را 
در نظر گرفته اســت. روزنامــه »الریاضیه« 
عربســتان به نقــل از منابــع آگاه فاش کرد 
که کنفدراســیون فوتبال آســیا در جلســه 
بعدی خود با نمایندگان کشــورهای غرب 
آســیا پیشــنهادش را برای برگــزاری لیگ 
قهرمانــان آســیا بــه شــکل تجمعــی ارائــه 
می کنــد. مراحــل حذفــی و باالتــر هــم به 
صــورت تک بــازی انجام خواهد شــد. این 
منابــع خبری اعــالم کرده اند کــه تاریخ از 
ســرگیری مســابقات لیگ قهرمانان آســیا 
اواخــر ماه آگوســت اســت. کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا روز چهارشــنبه هفتــه آینده 
جلســه خــود را برگــزار می کنــد و در ایــن 
جلســه 2 پیشنهادش را به فدراسیون های 
مختلــف می دهــد تــا نظــرات آن هــا را هم 
بداند. پرسپولیس، استقالل، شهرخودرو 
فصــل  در  ایــران  نماینــده   ۴ ســپاهان،  و 
2۰2۰ رقابت هــای لیــگ قهرمانان آســیا 

هستند.

هافبک پرسپولیس در کنار ژاوی
صفحه رســمی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
در توییتــر آمارهایــی مختلــف را از فصول 
لیــگ قهرمانــان آســیا منتشــر کــرده کــه 
نــکات جالبــی را در خــود دارد. از جملــه 
آماری درباره موفق ترین پاســورهای لیگ 
قهرمانان 2۰۱8 که نام کمال کامیابی نیا 
هــم در آن دیده می شــود؛ هافبک دفاعی 
پرســپولیس کــه بــا ۴۱۴ پــاس موفــق در 
رتبــه پنجم جای دارد. باالتــر از او موبارک 
بوصوفــا ســتاره تیــم الجزیــره اســت که با 
وجــود تعداد بــازی کمتــر از کمــال باالتر 
اســت. لئو سیلوا ستاره برزیلی کاشیما که 
دروازه پرســپولیس را باز کرد، ســوم است 
و کریــم بوضیاف که تــک گلش تاثیرش در 
نتیجه بازی با پرســپولیس نداشــت نیز در 
رتبه دوم قرار گرفته اســت. اما صدرنشین 
ژاوی  بجــز  نیســت  کســی  فهرســت  ایــن 
هرناندز. او با ۶۴2 پاس و اختالف نزدیک 
بــه 2۰۰ تایی قاطعانه در صدر قرار گرفته 
و شــاید اگــر ضربــه ســر اســتثنایی اش در 
نیمه نهایی توســط بیرانوند مهار نمی  شد، 
رکــورد او بــه ۷۰۰ پــاس صحیــح در یــک 

فصل لیگ قهرمانان هم می رسید.

مسیر متفاوت استقالل و پرسپولیس در هفته های باقی مانده لیگبعد از ناپولی حاال میالن هم آزمون را می خواهد

شانس صفر پرسپولیس مقابل برانکو در دادگاه کاس

گردنه آبی، اتوبان سرخ!جنگ ایتالیایی بر سر سردار ایرانی

13 میلیارد برای هیچ!

آزادی برترین ورزشگاه آسیا از نگاه  ای اف سی
ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا به معرفــی برتریــن و خاطره  انگیزترین ورزشــگاه های قاره کهن 
پرداخــت که در آن ورزشــگاه آزادی با بیشــترین رای در رتبه نخســت جای گرفــت. در این گزارش 
آمده اســت: »ورزشگاه آزادی برای میزبانی بازی های آســیایی سال ۱9۷۴ ساخته شد و استادیوم 
خانگی تیم ملی ایران و تیم های باشــگاهی اســتقالل و پرســپولیس اســت. ســاختار مورب شــکل 

ورزشگاه فضایی پر جنب و جوش و ترسناک را به حریفان القا می کند.«

لیگ پشت نقاب بی اعتمادی! 
راستی آزمایی برای جلوگیری از بهانه جویی مخالفان ادامه فوتبال

شیخ دیاباته امروز تست 
کرونـا می دهـد

 هافبـک پـرسپـولیـس
 در کنار ژاوی هرناندز

 لیگ قهرمانان آسیا 
با سیستم تجمعی و تک بازی 

شانس صفر پرسپولیس مقابل برانکو در دادگاه کاس

13 میلیارد برای هیچ!
مسیر متفاوت استقالل و پرسپولیس در هفته های باقی مانده لیگ

گردنه آبی، اتوبان سرخ!

گل محمدی: برخی به دنبال زرنگ بازی هستند
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آپاچــی در یک محله محــروم بزرگ شــد. در آنجا زندگی 
کــردن را یاد گرفت البته بهتر اســت بگوییــم زنده ماندن 
را آموخت. او در میان مردم رشــد کرد، از آن ها چیزهایی 
یــاد گرفت و هرگــز آن ها را از یاد نبــرد. کارلوس توز یکی 
از مشــهورترین و عجیب تریــن مهاجمــان یــک دهه اخیر 
دنیــای فوتبــال بــود. شــخصیت قــوی و رک تــوز موجب 
شــد جنجال هایی بــه راه انــدازد کــه برخــی از آن ها هم 
ســرگرم کننده هســتند و داســتان زندگــی ایــن یاغــی 
آرژانتینی قطعا با بیان خاطرات خودش جذاب تر اســت: 
»من در خیابان آموزش دیدم نه مدرسه. بخش بزرگی که 
از من یک آپاچی قوی ساخت به این موضوع برمی گردد. 
مــا چیزی برای خوردن نداشــتیم اما هر کســی کــه با ما 
زندگــی می کرد به مــا نان، ســیب زمینی و... می داد. هر 

چقدر هم که کم بود آن را تقسیم می کرد.«
 شروع عجیب 

توز زمانی که در دستشویی بود متوجه شد می تواند برای 
نخستین بار با پیراهن بوکاجونیورز بازی کند. این اتفاق 
در ۲۱ اکتبــر ۲۰۰۱ رخ داد و او تنها ۱۷ ســال داشــت: 
»روزی که من نخســتین بازی ام را انجام دادم در کوردوبا 
بودیم. بیانچی هنوز ترکیب تیم را مشخص نکرده بود و ما 
به ورزشــگاه رسیدیم. اولین کاری که کردم این بود که به 
دستشویی بروم. زمانی که در آنجا بودم کارلوس کنار من 

ایستاد و گفت که بازی خواهی کرد.«
 مردساالری

مهاجم ســابق کورینتیانس پس از بازی برابر ســائوپائولو 
جملــه ای را بــر زبــان آورد که به مردســاالری متهم شــد. 
ایــن کلمــات به آناپائــوال داولیویرا و ماریا الیســا باربوســا 
که به عنوان کمک داوران ادیلســون پریــرا دکاروالیو کار 
می کردند مربوط می شد: »یک بازی کالسیک مانند این 
دیدار نمی تواند ۲ داور زن داشــته باشــد. بی احترامی به 
زنان نباشد اما چنین مسابقه ای باید توسط مردان داوری 

شود.«
 رانندگی بدون گواهینامه

تــوز در ســال ۲۰۱۳ زمانی که در شــهر منچســتر بدون 
گواهینامه رانندگی می کرد دستگیر شد. این بازیکن که 
پشت فرمان پورشه خود بود گواهینامه باطل شده همراه 
داشــت. او پیش از این ۲ بار به خاطر ســرعت باال جریمه 
شــده بود و بــه همین خاطــر گواهینامــه اش معتبر نبود: 
»متوجه شــدم که اســطوره کسی نیســتم و گاهی اوقات 
مــا بازیکنان این موضــوع را باور نمی کنیــم. بد رانندگی 
می کردم و تصور می کــردم هیچ اتفاقی رخ نمی  دهد. در 
آنجا فرقی نمی کند مشــهور باشی یا ناشــناس قوانین را 

اجرا می کنند. من را 4 بار متوقف کردند و برایشــان مهم 
نبود که بازیکن منچستریونایتد هستم.«

 مشت به مارکینیوش
مهاجم پیشین کورینتیانس در آوریل سال ۲۰۰۵ هنگام 
تمرین تیمش با مارکینیوش درگیر شد. تنش تا حدی باال 
گرفت که بازیکن آرژانتینی یک مشت به هم تیمی اش زد. 
تــوز در دوران حضــورش در برزیل هم بــا کارلوس آلبرتو 

مشکل داشت. 
 توجه همه به رونالدو

توز با کریســتیانو رونالدو همبازی بــود. این ۲ مهاجم در 
منچستریونایتد حضور داشتند. در آنجا بازیکن آرژانتینی 
متوجه شد که رونالدو خیلی مراقب وضعیت جسمانی اش 
اســت چــون می خواهد بهتریــن شــرایط را در هــر بازی 
داشــته باشد: »ویژگی قابل توجهی که رونالدو دارد و من 
متوجهش شــدم همانطور کــه مردم هــم آن را می بینند، 
این اســت که این بازیکن تمــام روز در حال تمرین کردن 
است. عالقه شدیدی به این کار دارد. اگر قرار بود ساعت 
۹ صبح تمرین کنیم و شما ساعت 8 می رسیدید رونالدو 
آنجــا بود. اگر ســاعت ۷:۳۰ می رســیدید او آنجــا بود. با 
خــودم گفتــم چه زمانــی می توانم پیــش از او در باشــگاه 
حضور داشــته باشم؟ یک روز ســاعت 6 صبح رسیدم و او 

آنجا بود. کمی خواب آلود بود اما آنجا حضور داشت!«
 روحت شاد فرگوسن

توز در تابستان ۲۰۰۹ یونایتد را ترک و با منچسترسیتی 
قــرارداد امضــا کرد. او با ســرالکس فرگوســن، اســطوره 

شــیاطین ســرخ رابطه خیلی خوبی نداشــت: »فرگوسن 
تصور می کرد نخست وزیر انگلیس است. بحث کردن با او 
غیرممکن بود چون همیشه شکست می خورد. با نیمکت 
نشاندن من در فینال رم مرتکب اشتباه شد. آن تنها دیدار 
نهایی بود که یونایتد پس از حضور من در این تیم شکست 
خــورد.« بــا این حــال بدترین اتفــاق در جشــن قهرمانی 
ســیتی برای فتح لیگ برتر رخ داد. در این مراسم مهاجم 
پیشین یونایتد در دستانش یک پالکارد جنجالی داشت 
که رویش نوشــته شده بود: »روحت شــاد فرگی.« سپس 
توز همانند باشگاه ســیتی زن ها عذرخواهی کردند: »آن 
رفتار تنها به خاطر هیجان باال بود و در واقع نمی خواستم 
بی احترامــی به فرگوســن کرده باشــم. من او را همیشــه 
تحسین می کنم چه به عنوان یک انسان چه به عنوان یک 

سرمربی.«
 در حال بازی در یک زندان آسیب دید؟

هیچ کــس هرگز نفهمید چه اتفاقــی رخ داده و توز هم آن 
را رد کــرد امــا احتماال مهاجم آرژانتینــی به دلیل حضور 
در یک مســابقه در زندان کوردوبا آســیب دیده بود. او در 
مــارس ۲۰۱8 بــرای مالقات با برادرش بــه زندان رفت. 
خــوان آلبرتــو مارتینــس معــروف به بتــو در اواخر ســال 
۲۰۱۰ بــه دلیل حمله بــه یک تانک به ۱6 ســال زندان 
محکوم شــد. به نظر می رســد او این بازی را تدارک دیده 
بود که موجب آســیب دیدگی بازیکن بوکاجونیورز شــد: 
»زمانی که برگشتم شــروع کردند به گفتن این که من در 

زندان بودم. از موضوعاتی بود که خسته ات می کند...«

 چند نقل قول به یادماندنی
فرگوسن فکر می کرد نخست وزیر انگلیس است! از کارلوس توز

بر اساس مطالعات موسسه KPMG، باشگاه رئال مادرید با ارزش 
۳۴۷۸میلیون یورو و رشــد ۸درصدی نســبت به ســال گذشته 

باارزش ترین باشگاه فوتبال در جهان شناخته شد.

ادن هازارد یک ســال پیش در چنین روزهایی آخرین بازی خود را 
با پیراهن چلســی در فینال لیگ اروپا انجام داد. نگاهی به آمار و 

افتخارات او در جمع شیرهای لندنی.

باشگاه بارسلونا قصد دارد در دیدار مهم این تیم و اتلتیکومادرید 
در هفتــه ۳۳ اللیگا، یک طرح موزاییکی با اســتفاده از 15هزار 
پیراهن هوادار خود در نوکمپ اجــرا کند و درآمد حاصل از آن را 

برای مبارزه با ویروس کرونا به صلیب سرخ اهدا خواهد کرد.

برنامــه نهایــی جام 
هم  انگلیس  حذفــی 
اعالم شد که بر اساس 
آن هفتم و هشتم تیر 
مرحلــه یک چهــارم 
تیر  و ۲۲  نهایی، ۲1 
و  نیمه نهایی  مرحله 
رقابت ها  ایــن  فینال 
برگــزار  مــرداد   11

خواهد شد.

اخبار

ویژه

تالش یووه برای خرید بازیکنان 
بارسا

بــا وجــود رد پیشــنهاد یوونتوس از ســوی 
آرتــور ملــو، مذاکــرات میــان یوونتــوس و 
بارسلونا همچنان ادامه خواهد داشت زیرا 
بارســلونا هنوز قصــد دارد میرالم پیانیچ و 
ماتیا دی شیلیو از یووه را به خدمت بگیرد. 
یوونتــوس در ازای پیانیــچ و دی شــیلیو، 
از بارســلونا عثمــان دمبلــه را خواســته و 
ویــدال،  آرتــورو  خصــوص  در  همچنیــن 
هافبــک ســابق خود نیــز پرس وجــو کرده 
اســت. با وجود عالقه یوونتوس به دمبله، 
پیشــنهاد آن ها برای جذب این وینگر ۲۳ 
ســاله، قرضی همراه بــا حق خرید خواهد 
بود زیرا یوونتوس از سابقه مصدومیت های 
دمبلــه به خوبی آگاه اســت و با احتیاط در 

این باره عمل می کند.

تالش رودیگر برای راضی کردن 
ورنر

با وجــود عالقــه جــدی لیورپول بــه ورنر، 
چلســی هم در تالش اســت تا این مهاجم 
۲4 ســاله الیپزیش را به خدمــت بگیرد و 
کویــا آنتونیو رودیگــر، مدافــع آلمانی این 
تیم قصد دارد تا تیمــو ورنر را برای انتقال 
به چلســی متقاعــد کنــد. ورنــر و رودیگر 
مدت هاســت با یکدیگر دوســت هســتند. 
آن هــا با یکدیگر در اشــتوتگارت هم تیمی 
بوده انــد و در تیم ملی آلمان هم با یکدیگر 
همبازی هستند. چلســی همچنان برای 
جذب ورنر، امیدوار است و فرانک لمپارد، 
ورنــر را گزینه مناســبی برای نــوک حمله 

تیمش می داند.

برنامه

 بوندس لیگا
هرتابرلین- آگزبورگ؛   ۱8

ماینس- هوفنهایم؛ ۱8
شالکه- وردربرمن؛  ۱8

ولفسبورگ- فرانکفورت؛ ۱8
بایرن مونیخ- دوسلدورف؛ ۲۱

گران ترین خرید بایرن در راه 
فروش؟

لوکاس هرنانــدز، گران تریــن خرید تاریخ 
بایرن مونیخ که تابستان گذشته در انتقالی 
اتلتیکومادریــد  از  یورویــی  8۰میلیــون 
دنبــال  بــه  پیوســت،  بایرن مونیــخ  بــه 
مصدومیت هــای متعدد نتوانســته خود را 
در ترکیب باواریایی ها اثبات کند و معموال 
نیمکت نشــین بوده است. در همین راستا 
نشریه TZ مونیخ مدعی شده بایرن مونیخ 
در نظر دارد لوکاس هرناندز را در تابستان 
۲۰۲۰ به فروش برساند و این مدافع ۲4 
ســاله فرانســوی را بــه چند تیم مطــرح  از 

جمله سیتی و اینتر پیشنهاد کرده است.  تاتا مارتینو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی مکزیک از تنها فصل حضورش در بارسلونا خاطرات خوبی ندارد. مارتینو که فصل ۱4-۲۰۱۳ سرمربی بارسلونا بود، 
نتوانست اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند و تنها پس از یک فصل حضور در بارسلونا جایش را به لوئیز انریکه داد. سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین در 
خصوص دوران حضورش در بارسلونا صحبت کرد: »از نظر کسب نتیجه فصل بدی در بارسلونا نداشتم و توانستیم یک جام )سوپرکاپ اسپانیا( کسب کنیم اما 
در بارسلونا مهم این است که در یک فصل چند جام کسب می کنید. با این حال باید بگویم دوران حضورم در بارسلونا بدترین فصل مربیگری ام بود که با تغییر 
مدیریت در این باشــگاه به پایان رســید. بهترین دوران مربیگری ام را هم در پاراگوئه ســپری کردم؛ جایی که توانستیم به یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۰ 

برسیم. ۵ سال فوق العاده را در فوتبال پاراگوئه سپری کردم و در آنجا بازیکنان بسیار باکیفیتی داشتم.«

بحران شــیوع کرونا همچنان ادامه دارد ولی لیگ های اروپایی کم کم برای شــروع دوباره 
آماده می شــوند. بوندس لیگا آغاز شــده و لیگ برتر انگلیس از ۲8 خرداد و ســری آ از ۳۱ 
خرداد شــروع خواهند بود. در این بین خاویر تباس، رئیس اللیگا زمان شروع دوباره لیگ 
را در ارتباط ویدیوکنفرانسی با مارکا اعالم کرد: »اگر مشکلی پیش نیاید، ما لیگ را از ۱۱ 
ژوئن )۲۲ خرداد( شروع می کنیم. امیدواریم شهرهای مادرید و بارسلونا هم وارد فاز دوم 
شــوند چون در این شــرایط اســت که می توانیم بازی های فوتبال را برگــزار کنیم. بیش از 
۱۳۰ نفر در اللیگا کار می کنند. باید همه کارها را از قبیل مســافرت، سازماندهی و... به 
روشی نوین انجام دهیم. ما آماده هستیم و روز پایان مسابقات مهم است. فصل آینده لیگ 

را در تاریخ ۱۲ سپتامبر )۲۲ شهریور( شروع می کنیم.

در حالی مسابقات سری آ رسما از ۲۰ ژوئن مصادف با ۳۱ خرداد ادامه می یابد که چند 
روز پیــش از آن کوپاایتالیا هم برگزار می شــود. فاصله بازی ها بســیار کم اســت و همین 
موضوع باعث شده بعضی از باشگاه ها به دفاع از منافع خود پرداخته و به وضعیت تقویم 
اعتراض کنند. باشــگاه میالن و یوونتوس نارضایتی خودشــان را به ســازمان لیگ ابالغ 
کرده اند اما شاید جدی ترین اقدام را باشگاه اینتر انجام داده باشد. نراتزوری تهدید کرده 
در صورت عوض نشــدن تاریخ بازی ها در بازی برگشــت کوپاایتالیــا مقابل ناپولی از تیم 
جوانان اســتفاده خواهد کرد زیرا پس از برگزاری کوپاایتالیا و مشــخص شــدن تیم های 
فینالیست، فینال ۳ روز بعد در المپیکو برگزار خواهد شد. سپس سری آ شروع می شود 

و اینتر مجبور است بازی عقب مانده از هفته ۲۵ مقابل سمپدوریا را برگزار کند.

شروع اللیگا از هفته دیگر تهدید اینتر در صورت فشردگی بازی ها

تاتا مارتینو: 
بدترین دورانم 
در بارسلونا بود
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بانوان پینگ پنگ باز ۲ بار تست کرونا می دهند
فدراسیون تنیس روی میز زمان برگزاری مرحله پلی آف تنیس 
روی میــز بانوان را که به دلیل شــیوع کرونا به تعویق افتاده بود، 
اعــام کرد. بر این اســاس مســابقات در تیرماه بــا حضور 4 تیم 
در تهران برگزار می شود. حمیده ایرانمنش، سرمربی تیم ملی 
بانوان و تیم باشــگاهی شهرداری شــهربابک با تاکید بر این که 
تیم های حاضر در مرحله پلی آف باید 2 بار تســت کرونا بدهند، 
گفت: »در جلســه ای که به صورت ویدیوکنفرانس با مســئوالن 
فدراســیون داشــتیم در مــورد پروتکل هــای بهداشــتی شــروع 
مسابقات صحبت شد و قرار است باشگاه ها قبل از شروع اردوها 
از ورزشــکاران خود تســت کرونا بگیرند و این تســت 4 روز قبل 
از مســابقات در تهران تکرار می شــود. تیم هــا در صورتی اجازه 
شرکت در مسابقات را کسب می کنند که شرایط کل تیم خوب 

باشد.«

احکام دبیران فدراسیون تنیس روی میز و 
کوهنوردی صادر شد

احــکام دبیــران 2 فدراســیون تنیــس روی میز و کوهنــوردی و 
صعودهای ورزشــی صادر شد. ســلطانی فر، وزیر ورزش احکام 
پیمان حسنی به عنوان دبیر فدراسیون تنیس روی میز و حسین 
مقدم به عنوان دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

را به طور جداگانه صادر کرد.

سرمربی ایرانی کاراته راهی مسکو می شود
سرمربی ایرانی کاراته روسیه راهی مسکو می شود

بعد از گذشــت چند ماه از شیوع بیماری کرونا در سطح جهان و 
تدابیر شــدید کشور روســیه برای مهار این ویروس که در پی آن 
ورود افراد با تابعیت های مختلف را ممنوع کرده بود، ســرانجام 
این قانون برداشــته شد تا حداقل مربیان خارجی شاغل در این 
کشــور بتوانند راهی مسکو شــوند. حســین روحانی، سرمربی 
ایرانی تیم ملی این کشــور اواخر خردادماه راهی مسکو خواهد 
شــد تا با شاگردان خود در تیم ملی روســیه تمرینات آمادگی را 
آغــاز کند. او با تایید این خبر به مهر گفت: »طبق اطاعی که به 
بنده دادند، پــس از ورود افراد خارجی، 2 هفته برنامه قرنطینه 
خواهند داشــت، به همین دلیل من هم چنین شرایطی خواهم 
داشت و با توجه به این که فدراسیون جهانی هم برخی برنامه ها 

را اعام کرده پس از ورود به مسکو کار را آغاز می کنیم.«

وداع کاله آمل با لیگ برتر والیبال
مســئولین تیم والیبال کاله آمل پس از برگزاری جلسه تصمیم 
گرفتند در لیگ برتر ۹۹ تیمداری نکنند. بهروز عطایی سرمربی 
فصل گذشــته باشگاه کاله با اعام این خبر به ورزش سه گفت: 
»با توجه به مشــکات به وجود آمده برای باشــگاه و این که هیچ 
اقدامــی در روند جذب بازیکن و ثبت قراردادها صورت نگرفته، 
به نظر می رسد کاله امسال در لیگ برتر حضور نخواهد داشت.« 
گفتنی اســت تیم والیبال کاله ســابقه 2 قهرمانی در سال های 

۹۰ و ۹۱ و یک قهرمانی در جام باشگاه های آسیا را دارد.

  از بازارگرمی فدراسیون کشتی در شرایط رکود تا نگاه واقع بینانه
 محمد بنا به آینده  کرونایی جهان

چرخــه انتخابــی تیم هــای ملی کشــتی 
برای اجرا در ســال فنی جاری در حالی 
با رای قاطع روســای هیئت های کشــتی اســتان های 
سراسر کشور به تصویب رسید که پیش از این ماجرای 
اجرایــی شــدن ایــن چرخــه واکنش هــای مختلفی از 
ســوی ســرمربیان تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
بــه دنبــال داشــت. در وهلــه اول غامرضــا محمدی، 
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد که برداشتش از چرخه 
چیــزی نبود جز نادیده گرفته شــدن نقش ســرمربی، 
جلســه بــا علیرضا دبیــر را به حالــت قهر تــرک کرد تا 
رئیــس فدراســیون کشــتی هــم عکس العمــل تنــدی 
نشــان دهد و در نشســت خبــری خود صراحتــا تاکید 
کنــد اگــر محمدی ایــن رویــه را ادامه دهد بــا او قطع 
همــکاری خواهد کــرد. هرچند اختافــات پیش آمده 
بیــن دبیــر و محمــدی درنهایت ختــم به خیر شــد اما 
نکته جالب سکوت معنادار محمد بنا بود. آقای خاص 
کشتی فرنگی که در جلسات اولیه فدراسیون کشتی 
درخصوص چرخه انتخابی اصا حاضر نشده بود، بعد 
از انتشار شــایعه اســتعفایش و البته پادرمیانی حمید 
ســوریان برای تغییــر رای بنــا، این بار به دعــوت دبیر 
برای برگزاری جلســه پاســخ مثبت داد تــا هم حرف و 
حدیث ها را کاهش دهد و هم حرف هایش را به رئیس 
گوش شکســته ها بزند. بعد از این جلسه بود که محمد 
بنا سکوتش را شکست تا در اولین واکنش رسمی اش 
نسبت به چرخه انتخابی فدراسیون دبیر بگوید: »این 
طــرح ایراداتــی دارد امــا این هــم مثل همان شــکلی 
اســت که مــن در ســال های قبلی انجام مــی دادم. در 

برخــی موارد نواقصی دارد و در برخی بخش ها شــاید 
کامل تر هم هست. البته قابل بحث و بررسی است که 
انشــاا... در جلســات بعدی کامل و بهتر خواهد شد.« 
دیروز اما محمد بنا در مصاحبه با ایسنا حرف هایی در 
خصوص چرخه انتخابی زد که قابل تامل است. او این 
چرخه را بازارگرمی در شــرایط رکود خواند تا بگوید: 
»این کــه من بــا چرخه انتخابــی موافق یــا مخالفم و یا 
نقــص دارد یا نــه، همگی در جای خــودش قابل بحث 
و بررســی است اما در شرایطی که با شیوع کرونا هیچ 
چیز در جهان قابل پیش بینی نیســت و اصا مشخص 
نیست مســابقه ای برگزار می شود یا نه، بحث، حاشیه 
و یا درگیری بر ســر چگونگی اجرای انتخابی تیم ملی 
نتیجه ای ندارد چون هنوز هیچ چیز مشخص نیست و 
هیچ کس نمی داند شرایط عادی چه زمانی حکمفرما 
می شود.« آقای خاص اما حرف هایش را اینطور ادامه 
می دهد: »اســمش این اســت کــه ۱4 ماه تــا المپیک 
زمــان داریم امــا با این وضعیــت که ۶ میلیــون نفر در 
جهان درگیر کرونا شــده اند و تمام اروپا و آمریکا با این 
ویروس دســت بــه گریبانند، چطــور می خواهیم برای 
حضــور در تورنمنت بین المللی و حتــی خود المپیک 
کــه برگزاری آن مشــخص نیســت برنامه ریــزی کنیم. 
با این بحث هــا انگار که می خواهیم یــک بازاری را در 
رکود گــرم کنیم.« بنا اما خودش و ســرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد را از ایــن اتهــام که آن ها به دنبــال فرار از 
انتخابی هستند هم مبرا می کند: »چه کسی از قانون 
فــرار می کنــد؟ هر کســی قانــون انتخابی کــه در نظر 
دارد را پیــاده می کنــد، مــن بــه یک شــکل، غامرضا 

محمــدی بــه یــک شــکل و فدراســیون در دوره هــای 
مختلــف نیز به یک شــکل. اما آیا ما شــرایطی را داریم 
که اصا اردو و مســابقه برگزار کنیم؟ کســی می تواند 
بگوید مســابقات بین المللــی چه زمانی از ســر گرفته 
می شــود که ما بر اســاس آن برنامه ریــزی کنیم؟ مثا 
در چنین شرایطی می گوییم می خواهیم لیگ کشتی 
را برگــزار کنیم، فقط بــرای این که اسپانســر بگیریم. 
کــدام لیــگ؟ به چه شــکل و از چــه زمانی؟ آیــا با این 
شــرایط اصا اجــازه برگزاری مســابقه داریــم؟ هنوز 
لیگ فوتبال شــروع نشــده تســت می دهنــد، 4 تا و ۵ 
تا و ۶ تا تســت کرونا در می آید برای این که مســابقات 
را برگزار نکننــد. وقتی معلوم نیســت المپیک برگزار 
می شــود یا نــه آن وقت چطــور از شــروع لیگ صحبت 
می کنیــم؟ همه چیز بــه آینده عاری از کرونا بســتگی 
دارد. بــه نظر من اگر حتــی یک کرونایی هم در جهان 
باشد مسابقه ای برگزار نمی شــود مگر این که واکسن 
آن درســت شــود و مــردم نجــات پیــدا کننــد. چرخه 
انتخابــی هم به همان ترتیب ســایر مســائل اســت. از 
ابتــدا هــم مشــکلی نبــود و رفتیم جلســه گذاشــتیم، 

بحث و بررســی کردیم اما بحث من بر ســر اجرای آن 
اســت. این که وقتی هیچ چیز مشخص نیست چطور 
می خواهیــم آن را اجــرا کنیم. چرخــه انتخابی در ۳ 
پلن و برای المپیک پی ریزی شده اما مشخص نیست 
المپیک هم برگزار شــود یــا خیر. مــا ۱۰ وزن داریم 
کــه به خاطر حضــور ۶ وزن در المپیک، 4 وزن دیگر 
تیم ملی در قانون فعلی دیده نشــده که انشــاا... باید 
برای ســال های بعد کامل شود. مشکلی وجود ندارد 
اما فکــر می کنم حاالحاالها اصا مســابقه ای برگزار 
نشــود که بخواهیم چرخه انتخابی را پیاده کنیم.« با 
این اوصاف به نظر می رســد اگر آقای خاص در قبال 
چرخه انتخابی فدراســیون کشتی کوتاه آمده بیشتر 
به این خاطر اســت که اطمینان دارد به دلیل شــیوع 
کرونــا مدت زیادی زمــان خواهد برد تا مســابقات به 
صورت رســمی برگزار شود. او شــاید المپیک توکیو 
را هم تا حد زیادی لغوشــده می دانــد. پس به همین 
خاطر اســت که بنا فعا قصد ندارد بــرای اتفاقی که 
هنوز رخ دادنش قطعی نیست، جنگی را آغاز کند که 

سرنوشتش مشخص نیست.

چرا آقای خاص به چرخه 
انتخابی دبیر تن داد؟

ســلمان قادری، رئیس هیئت کشتی جویبار در واکنش به این که گفته شده رضا یزدانی می خواهد تا المپیک 
توکیو کشتی بگیرد، گفت: »با رضا در مورد تصمیمش برای آینده صحبت کردیم. به هر حال فدراسیون مصر 
به برگزاری مسابقه انتخابی است و یزدانی هم باید از این مسیر عبور کند. کار سنگینی پیش رویش است اما او 
با توجه به تجربیاتی که دارد، می تواند به آن چیزی که می خواهد برسد. رضا یزدانی عزمش را در این خصوص 
جزم کرده اســت.« او در حالی این حرف ها را می زند که امیر توکلیان، مربی پیشــین تیم ملی کشــتی آزاد که 
مدت هــا بــا رضا یزدانی در میادین بزرگ جهانی و المپیک حضور داشــته در واکنش به تصمیم یزدانی به مهر 
می گوید: »یزدانی یکی از معدود آزادکاران عنوان داری بود که هیچگاه در بازی های المپیک به حقش نرسید 
و به واقع یکی از بدشانس ترین ملی پوشان المپیکی ما بود. به نظر من یزدانی کشتی گیری نیست که بتواند در 

وضعیت کنونی در کشتی های دوره ای حضور یابد و بهتر است با احتیاط در این رابطه تصمیم بگیرد.«

نیما عالمیان ملی پوش تنیس روی میز با انتقاد از مســئوالن اســتان مازندران به دلیل حمایت نکردن از او و 
برادرش نیما عالمیان به ورزش سه گفت: »متأسفانه برخاف مسئوالن فدراسیون تنیس روی میز که خیلی 
جویای شــرایط تمرینی ما هستند، اما مسئوالن شهرمان هیچ کاری را برای ما انجام نداده اند و از همه بدتر 
این که در طول این مدت تنها یک بار به دیدار ما آمدند و مبلغ ناقابل ۱۰۰ هزار تومان را به ما دادند. اکنون 
هــم ما بیمه  نیســتیم زیرا مســئوالن تصمیم گرفتند بیمه مــا را قطع کنند و عجیب تر این که ســالنی را به نام 
نوشــاد در شهر بابل راه اندازی کرده اند در حالی که تاکنون حتی یک بار هم اجازه تمرین به ما در این سالن 
داده نشــده و تنهــا زمانی که اردوهای تیــم ملی در بابل بوده ما در آنجا تمریــن کرده ایم. به ناچار پس از این 
اتفاقات ناخوشایند مجبور شدیم محوطه خانه خودمان را با جرثقیل تخریب و به سالنی کوچک تبدیل کنیم 

تا در آنجا به تمرین بپردازیم. حتی قول استخدام را هم به ما دادند، اما زیر قول خودشان زدند.«

 ممانعت از تمرین برادران عالمیان در شهرشان! عزم جزم یزدانی برای کشتی گرفتن

ســیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراســیون تکواندو در مجمع انتخاباتی هیئت تکواندوی اســتان آذربایجان 
شــرقی از عملکرد میرهاشم حســینی، تکواندوکار ملی پوش ایران در کسب ســهمیه المپیک تقدیر کرد 
و گفت: »در موضوع کســب ســهمیه المپیک توســط میرهاشم حســینی شــاهد بودیم که دولت انگلیس 
زشــت ترین روش برای مبــارزه را انتخاب کرد و بهترین تکواندوکاران ما نتوانســتند ویــزا بگیرند و از تیم 
8 نفره ما 4 نفر توانســتند حضور واقعی داشــته باشند و بعد از ۲۰ ســال که روی سکوی اول بودیم به این 
روش زشــت پایین آمدیم و این تفکر، پلیدی دولت انگلیس را نشــان داد. بچه های تکواندو سرمایه واقعی 
ما هســتند و با این که این فرصت از میرهاشــم گرفته شد ولی امیدش برای کسب سهمیه را از دست نداد 
و باالخــره ســهمیه المپیک را گرفــت و این، تمام دارایی ماســت که با وجود تحریم هــا در همه زمینه ها به 

صورت توانمند حضور داریم.«

تمجید 
پوالدگر از 
میرهاشم 
حسینی 

مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش وجوانان در حکمی عباســعلی اکبری را به عنوان سرپرســت فدراســیون ورزش روســتایی 
و بازی هــای بومــی و محلــی منصوب کرد. پیش از این جعفری رئیس فدراســیون روســتایی بود که به دلیل بازنشســتگی در 
تاریخ ۳۱ اردیبهشــت ماه مجبور به ترک پســت خود شــد. پیش از این  ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی به دلیل 

بازنشستگی از پست خود کناره گیری کرد تا محمدتقی امیری به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شود.

 اکبری سرپرست 
فدراسیون 

روستایی شد
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دیاباته امروز تست کرونا می دهدپرسپولیس در آستانه شکایت از استوکس به فیفا

لیگ پشت نقاب بی اعتمادی! 
راستی آزمایی برای جلوگیری از بهانه جویی مخالفان ادامه فوتبال

پس از آنکه ســتاد مقابله با کرونا در ورزش 
مجوز شــروع تمرینات تیم هــای فوتبال را 
مشروط به پشت سر گذاشتن تست های کرونا کرد، هر 
۱۶ باشــگاه بــرای انجام ایــن کار وارد عمل شــدند و از 
تمام اعضای تیم خود آزمایش های الزم را گرفتند. طی 
یک هفته گذشــته که تیم ها تست های مختلفی را پشت 
سر گذاشتند و در آزمایشگاه های معتبر یا درمانگاه ها و 
باشــگاه های خود اقدام بــه انجام ایــن کار کردند، تا به 
امروز جواب ۲۹ تســت مثبت اعالم شــده امــا می توان 
انتظــار داشــت که بــه مرور زمــان این رقــم کاهش پیدا 
کند. آخرین مورد مثبت بودن تســت های کرونا مربوط 
به باشــگاه سپاهان بود که مشخص شد ۲ نفر از اعضای 
این تیم به کرونا مبتال شده اند. البته دو روز پیش اعالم 
شد که تســت های کرونای ۱۲ نفر از اعضای تیم دسته 
اولی بــادران تهــران مثبت اعالم شــده که این مســئله 
باعث نگرانی شد. اما بر اساس پیگیری های خراسان از 
ســازمان لیگ و فدراسیون پزشــکی ورزشی، فعال آنچه 
که موضوعیت و اولویت دارد، برگزاری لیگ برتر است و 
برای ایــن منظور حتی قرار اســت اقدامــات خاص تری 

صورت بگیرد. 
  

بــه گفته یک فــرد آگاه کــه از نزدیــک بر نحوه اســتفاده 
و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط باشــگاه ها و 
عوامل آن نظارت داشــته و دارد و البته از نتیجه تست ها 
هــم مطلع اســت، ۲۹ مورد مثبت تســت کرونا از عوامل 
باشگاه های لیگ برتری شامل درصد خطایی هم هست 
و از این رو دســتور تکرار تســت ها صادر شــده اســت. به 

گفتــه این فرد مطلع برخی باشــگاه ها به خاطر بی میلی 
بــه ادامه لیگ یا هزینه باالی آزمایش و تســت کرونا یا به 
آزمایشــگاه های معتبری مراجعه نکرده اند و یا در اعالم 
تعداد مبتالیان شان صداقت الزم را نداشته اند. از این رو 
ســازمان لیگ با همکاری وزارت بهداشــت و فدراسیون 
پزشکی ورزشــی اقدام به راســتی آزمایی کرده و خواهد 
کرد تــا معضل آمار اشــتباه حل شــود. در واقــع اتفاقات 
پیش آمــده، اجــرای بی چون و چــرای راســتی آزمایی را 
بــه امری ضــروری تبدیل کرده ، چراکــه برخی همچنان 
بــه بهانه جویی هــای خــود بــرای تعطیلــی لیــگ ادامــه 
می دهند و این اصرار آن ها در شــرایطی است که حاضر 
به از دســت دادن هیــچ امتیازی نیســتند. البته به  گفته 
ایــن فــرد آگاه در برخی مــوارد هم کیت های تشــخیص 
کرونا یا کادر پزشــکی درمانی که اقدام به گرفتن تســت 
می کنند، درصــد خطایی دارند که باعث شــده در ابتدا 
تعداد مبتالیان بیشــتر اعالم شود اما در ادامه و با انجام 
تســت دوم آمــار بــه مراتــب کمتر شــد. ســازمان لیگ با 
همکاری فدراســیون پزشکی ورزشی از وزارت بهداشت 
درخواســت کیت های دولتــی کرده اند کــه قیمت آن ها 
حدود 300-400 هزار تومان اســت تــا هزینه آزمایش 
بــرای اعضــای باشــگاه های لیگ برتــری کــه در برخی 
موارد به نفری 700 هزار تومان می رســد، کمی کاهش 

یابد و باری از روی دوش آن ها برداشته شود. 
  

امــا درنهایت این ســوال پیش می آید کــه تصمیم نهایی 
چیســت و مســابقات در چه شــرایطی لغو خواهد شــد؟ 
در حــال حاضر پرســپولیس همچنــان مصرترین تیم به 

ادامه لیگ اســت و تقریبا هر روز چنــد نفر از بازیکنان و 
مربیــان یا دیگر عوامل این تیم درباره لزوم از ســرگیری 
مســابقات صحبت می کنند. در تازه تریــن  اظهارنظرها 
هم یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
گفتــه بــود: »از تعطیلی همه ضــرر می کننــد. برخی به 
دنبال زرنگ بازی هســتند اما در هر شــغلی  امکان ابتال 
بــه ویــروس باالســت و فوتبال هــم یکی از این مشــاغل 
اســت. نمی  توانیــم فوتبــال را تعطیل کنیم.« براســاس 
آنچه وزیر بهداشــت چند روز پیش گفته بود، قرار اســت 
بیــن ۲0-۲5 خــرداد یــک جلســه مهــم دربــاره برخی 
فعالیت هــا از جمله مســابقات حرفه ای ورزشــی برگزار 
شــود. اما جدا از آن ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
مصمم به برگزاری لیگ هستند، چرا که لیگ قهرمانان 
آســیا هم مرداد ماه از سر گرفته خواهد شد و لیگ های 

دیگــر کشــورها هــم یکــی پــس از دیگــری بازگشــایی 
می شــود. اما این کــه در چه شــرایطی مســابقات لغو یا  
مســابقات یک تیم به تعویق می افتد، بســتگی به تعداد 
تســت های مثبــت در زمــان برگــزاری مســابقات دارد. 
طبــق تصمیــم گرفتــه شــده، اگــر در جریــان برگزاری 
مســابقات تست گرفته شــود و در یک تیم بیش از 5 نفر 
تست شــان مثبت شود، مســابقات آن تیم معلق خواهد 
شــد و اگر تعداد این گونه تیم ها باال باشــد، آن وقت باید 
بــه فکر ارائه پلن B بود. البته درصورتی که چند هفته از 
مســابقات برگزار شود و چینش جدول در باال و پایین به 
شــکلی تغییر کند که تا حدودی ابهامات برطرف شود، 
آن گاه دیگر فشــار چندانی روی ســازمان لیگ نیست و 
راحت تر می تواند درباره ادامه  دادن یا نیمه تمام ماندن 

لیگ تصمیم گیری کند. 

اختالف نظر آذری و نکونام به خاطر لیگ!
جــواد نکونــام، ســرمربی تیم 
فوتبال فوالد خوزستان معتقد 
است بازی تیمش با استقالل 
حتما باید در ورزشگاه خانگی 
فوالد برگزار شــود، نــه خارج 
از شــهر اهواز. البته مشخص 
خــرداد   ۲۹ روز  تــا  نیســت 
خوزســتان  اســتان  شــرایط 

از نظر شــیوع بیماری کرونا بهتر می شــود یا نه؟ اما ســعید 
آذری مدیرعامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان مثــل مالکان 
باشــگاه تراکتــور، ماشین ســازی، شــهرخودرو و نســاجی 
تالش می کند تا لیگ برتر فوتبال ایران تعطیل شود. آذری 
بار ها اعالم کرده موافق ادامه رقابت ها نیســت و ســالمتی 

فوتبالیست و افراد مرتبط با فوتبال اهمیت بیشتری دارد.
تکذیبیه استقالل درباره شایعه تلویزیونی 

باشــگاه اســتقالل بــه شــایعات مبنــی بــر انصــراف فرهاد 
مجیــدی از حضــور در یک برنامه تلویزیونی واکنش نشــان 
داد: »شایعه ای مبنی بر انصراف فرهاد مجیدی از حضور در 
یک برنامه تلویزیونی در برخی رسانه ها و روزنامه ها منتشر 
شــده که به این وسیله اعالم می شــود دعوتی از سوی هیچ 
برنامه تلویزیونی به سرمربی استقالل نشده  و انتظار می رود 
رسانه های ورزشــی نسبت به انتشــار اخبار دقت بیشتری 
داشــته باشــند.« پیش از این عنوان شده بود که مجیدی به 
یک برنامه تلویزیونی دعوت شده  که او این دعوت را رد کرد.

رکورددار مصدومیت از فردا در تمرین 
مهاجــم  کریمــی  محســن 
اســتقالل که به تازگی دوران 
ســر  پشــت  را  مصدومیتــش 
گذاشــته، نشستی را با فرهاد 
در  کــرد.  برگــزار  مجیــدی 
این نشســت مجیــدی آخرین 
شــرایط جســمی کریمــی را 
جویا شــد و از وی خواســت تا 

هر چه سریع تر در تمرینات استقالل شرکت کند. قرار است 
با مجوز کادر پزشــکی تیم اســتقالل، کریمی که در اواسط 
فصل در دیــدار با ذوب آهن در اصفهان مصدوم شــده بود، 
از فردا در تمرینات آبی پوشــان شــرکت کند. گفتنی است 
کریمی که ســابقه پارگی رباط در هــر دو زانو را دارد و چند 
بــار هم از ناحیه کتف مصدوم شــده و رکورددار مصدومیت 

در استقالل است! 

کل کل سرپرســت پرســپولیس و مالک 
شهرخودرو در تلویزیون

حمیداوی خطاب به پیروانی: با دو 
گونی عشق برای تیم من بلیت بخر!

  در یــک برنامــه تلویزیونــی مدیر تیــم فوتبال 
شــهرخودرو  باشــگاه  مالــک  و  پرســپولیس 
دربــاره کرونــا و راهــکار بــرای ادامــه لیــگ 
صحبت هایی مطــرح کردند که گزیــده آن را 
می خوانید. افشــین پیروانی در خصوص آغاز 
دوباره مســابقات فوتبــال در دوران کرونایی 
گفت: »کرونا تنها مخصوص فوتبال نیســت. 
در فوتبال ما باشگاه ها نمی  توانند درآمدزایی 
خوبی داشــته باشــند و باید از افــرادی که در 
این شــرایط ســرمایه گذاری می کنند، تشکر 
کرد. اما ســوال اصلی این است که چه کسی 
تضمیــن می دهــد کرونا تــا چند مــاه دیگر از 
بین برود؟ اگر لیگ تعطیل شــود، چه زمانی 
واکســن کرونــا کشــف می شــود؟ من کــه از 
اهالی فوتبال هســتم، چه فرقی با یک فردی 
که در پیک موتوری کار می کند، یا یک نانوا و 
یا یک راننده تاکسی دارم؟ افراد متخصص و 
صاحب نظر به این نتیجه رسیدند که مسابقات 
فوتبــال ادامه داشــته باشــد. باید بــه زندگی 
در کنار کرونا عادت کنیم.« افشــین پیروانی 
در ادامــه خاطر نشــان کــرد: »مــن دوســت 
دارم پرســپولیس در زمین قهرمان شــود، اما 
افــرادی در این میان صحبت هایــی را مطرح 
کردنــد که یک جــام بخرید و به پرســپولیس 
بدهید. این صحبت ها قشــنگ نبود.« فرهاد 
حمیداوی مالک تیم فوتبال شــهر خودرو هم 
کــه در این برنامــه حضور داشــت، گفت: » ۲ 
ماه پیش من به تمام مدیران باشــگاه ها گفتم 
کــه برویــم و قهرمان لیگ را مشــخص کنیم. 
ما دوســت نداریم حقی از پرســپولیس ضایع 
شود اما ببینید، شــهرهای خوزستان و حتی 
مشهد در وضعیت قرمز قرار دارند. آیا در این 
شرایط امکان برگزاری لیگ وجود دارد؟ من 
برای قهرمانی هیچ تیمی مشــکلی ندارم اما 
هــواداران پرســپولیس برای ایــن صحبت ها 
بارها مرا مورد حمله قــرار دادند. افرادی که 
گالیــه می کنند چرا ایــن اظهار نظرهای ما را 
ندیدند.« مالک باشگاه شهرخودروی مشهد 
در گفت و گــوی خود با یــک برنامه تلویزیونی 
خطاب به سرپرست پرسپولیس گفت: »آقای 
پیروانی، فوتبال را تجارت می دانم، شما که از 
عشق به فوتبال صحبت می کنید، با دو گونی 
عشق برای ما بلیت بخرید تا بتوانیم به تهران 

سفر کنیم.«

فعال شدن گزینه تمدید قرارداد حسینی با 
ترابزون

باشگاه ترابزون اســپور ترکیه در فاصله یک ماه مانده به 
پایان قرارداد مجید حســینی نســبت به تمدید قرارداد 
این بازیکن اقدام کرد. بــه نقل از روزنامه حریت ترکیه، 
باشــگاه ترابزون اســپور درنهایت تصمیم گرفت تا گزینه 
تمدید یک ســاله قــرارداد اولیه با مجید حســینی را که 
سال ۲0۱8 میالدی امضا شده بود، فعال کند. قرارداد 
قبلی این بازیکن ۲3 ساله ایرانی 30 ژوئن )۱0 تیر( به 
پایان می رســید. این روزنامه ترکیه ای در ادامه این خبر 
آورده اســت: »باشگاه ترابزون اســپور منتظر زمان پایان 
یافتن قرارداد مجید حســینی نشــد و تصمیــم گرفت تا 
همچنــان از این بازیکــن خط دفاعی بــرای فصل آینده 
نیز استفاده کند.« البته مجید حسینی نیز از بازی برای 
ترابزون اســپور ترکیه خشــنود اســت و تمایلش را برای 

تمدید یک ساله قرارداد ابراز کرده بود.

سردار آزمون، سومین فوتبالیست ارزشمند 
آسیایی در اروپا

سایت اسپورتس کیدای هند در گزارشی ۱0 فوتبالیست 
با ارزش آســیا در اروپا را معرفی کرده اســت. این رسانه 
با در نظرگرفتن ارزش کنونی بازیکنان آســیایی شــاغل 
در اروپا که توســط سایت ترانســفرمارکت ارزش گذاری 
شــده، فهرســت خود را معرفی کرده اســت.  در گزینش 
انجام شــده،  ســردار آزمون،  فــوروارد ایرانــی تیم زنیت 
روســیه بــا ارزشــی بالغ بــر ۱4.5 میلیــون یــورو در رده 
سوم جای گرفته اســت. در فهرستی که اسپورتس کیدا 
منتشــرکرد، ســون هیونگ مین، فوروارد عضو تیم ملی 
کره جنوبــی کــه در تیــم تاتنهــام   بــازی می کنــد، با ۶4 
میلیون یورو در رده نخســت جای گرفته است. رتبه دوم 
نیز به »شــویا ناکاجیما«  از ژاپن و تیم اف.ث پورتو پرتغال 

با ۱۶ میلیون یورو اختصاص یافته است.

تعویق بازی های دوستانه استقالل 
تیــم   3 بــا  را  دوســتانه  بــازی   3 اســتقالل  کادرفنــی 
لیــگ یکــی برنامه ریزی کــرده بــود، اما ایــن بازی  ها به 
تعویق می افتــد. روز پنج شــنبه از انجام بازی دوســتانه 
بیــن تیم هــای فوتبــال پرســپولیس و نیــروی  زمینــی و 
همچنیــن دیــدار تدارکاتــی نســاجی و پیــکان ممانعت 
به  عمل آمد. ســپس مهرزاد خلیلیان رئیس فدراســیون 
پزشکی  ورزشی گفت: »تیم ها فقط مجوز تمرین گروهی 
را دارنــد، نه برگزاری بازی تدارکاتی.« در همین راســتا 
شنیدیم بازی های دوستانه استقالل با 3 تیم لیگ یکی 
هم چند روز به تعویق می افتد تا شرایط بهتر شود. البته 
این بازی هــا به طور کامل لغو نشــده و انجام دیدار های 
تدارکاتی قبل از مســابقه رســمی با فوالد خوزستان، در 
دســتور کار فرهــاد مجیــدی و کادرفنی اســتقالل قرار 

دارد.

باشــگاه پرســپولیس همزمــان با مجوز ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ورزش مبنی بر 
بازگشــایی دوباره تمرینات گروهی تیم هــای لیگ برتری، نامــه ای را برای آنتونی 
استوکس ارسال کرد و از مهاجم ایرلندی خود خواست تا همزمان با شروع تمرینات 
پرسپولیس از سوم خردادماه به تهران بازگردد. با این حال مهاجم پرحاشیه سرخ ها 
کــه پس از بازی هفتــه دوم این تیم در لیگ قهرمانان آســیا در ۲۹ بهمن ماه ســال 
گذشــته، پرسپولیس را ترک کرد، همچنان پاسخی به این نامه نداده است. بخش 
حقوقی باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ استوکس است تا در صورت عدم بازگشت 
بــه تهران، مقدمات شــکایت از وی را به فیفا انجام دهــد. در صورتی که این بازیکن 
همزمان با شروع ادامه بازی های لیگ برتر به تهران بازنگردد و جواب نامه سرخ ها 

را نیز ندهد با شکایت رسمی در کمیته انضباطی فیفا روبه رو می شود.

مهاجم اهل مالی اســتقالل امروز در تســت کرونا شرکت می کند. شیخ دیاباته 
بازیکنی اســت که در تعطیلی لیگ مدیران استقالل را به دلیل پرداخت نشدن 
مطالباتش تهدید به فسخ قرارداد کرده بود. با این حال احمد سعادتمند چندی 
پیش تمام مطالبات دیاباته را به حساب او واریز کرد تا از فسخ قرارداد این بازیکن 
با کیفیــت جلوگیری  شــود و ایــن بازیکن قبول کنــد که به ایــران برگردد. طبق 
هماهنگی قرار بود دیاباته شــب گذشــته به تهران بیاید و امروز در تســت کرونا 
شرکت   کند تا بتواند برای شرکت در تمرینات تاییدیه پزشکی بگیرد. اگر اتفاق 
خاصی نیفتد، دیاباته از فردا در تمرین استقالل شرکت می کند و ۱8 روز فرصت 
خواهد داشت تا خود را آماده شروع دوباره لیگ نوزدهم کند. گفتنی است سایر 

اعضای تیم استقالل چند روز پیش تست دادند و تست همگی آن ها منفی بود.

تیم استقالل در سال های اخیر همیشه از جدایی بازیکنان 
تاثیرگذار خود در فصل نقل وانتقاالت تابستانی ضرر کرده و 
فصل گذشته اوج این بحران را با جدایی ۱7 بازیکن تجربه 
کرده است. اما این بار گفته می شود احمد سعادتمند تصمیم 
دارد زودتر از موعد مذاکرات خود را با بازیکنان استقالل که 
قــرار داد ندارند، آغاز کند تا بتوانــد آن ها را مجاب به ماندن 
کند. در این  بین فرهاد مجیدی لیست بازیکنانی که به آن ها 
نیاز دارد را به باشگاه داده  و قرار است پروسه تمدید قرارداد 
بــا آن هــا بــه زودی آغاز شــود. فرشــید اســماعیلی، محمد 
دانشــگر، داریوش شــجاعیان، روزبه چشمی، علی کریمی 
و فرشــید اســماعیلی از مهمترین بازیکنانی هستند که در 
پایان فصل قراردادشــان با استقالل تمام خواهد شد و قرار 
است پروســه تمدید قرارداد با آن ها به زودی آغاز شود. اگر 
این اتفاق بیفتد کارنامه مدیرعامل جدید باشگاه استقالل 

در ۲ ماهی که بر مسند مدیریت این باشگاه تکیه زده، بسیار 
مطلوب و مثبت خواهد شــد. سعادتمند که با موضع گیری 
و مخالفت هــای زیادی مدیرعامل باشــگاه اســتقالل شــد، 
در مــدت ۲ ماه که این مســئولیت را بر عهــده دارد، کارها و 
اقدامات خوبی برای این باشــگاه انجام داده که می تواند به 
تثبیت جایــگاه و افزایش محبوبیت او نزد هــواداران کمک 
شایانی بکند، ضمن این که منفعت اصلی آن برای استقالل 
است که می تواند پس از مدت ها با بسیاری از مشکالت ریز و 
درشت خداحافظی کند و به آرامش نسبی برسد. مدیرعامل 
جدید باشگاه استقالل در مدت ۲ ماهی که مدیریت باشگاه 
را بر عهده داشــته، توانســته دو زمین تمرین مناســب برای 
آبی ها تهیــه و مجموعه انقــالب و زمین شــماره دو آزادی را 
برای اســتقالل به مدت یک ســال اجاره کند. عــالوه بر این 
ســعادتمند بخشــی از مطالبات بازیکنان داخلی و خارجی 

را پرداخــت کــرد و میلیــچ و شــیخ دیاباته که گفته می شــد 
از شــرایط ناراضــی و به فکر فســخ قرارداد هســتند به ایران 
برگشتند. پرداخت مطالبات تیم امید و حقوق پیشکسوتان 
هــم از دیگر اقدامــات مالی ســعادتمند بود که همــه این ها 
پــس از توافــق با کارگزار جدیــد و عقد قرارداد محقق شــد. 
مدیرعامل جدید از شــاکیان خارجی هم غافل نبود و ضمن 
مذاکره با وکالی شــفر، جپاروف، منشا و... توانست از آن ها 
وقــت بخــرد و در ادامــه طلب آن هــا را تامین کنــد. حاال هم 
بحث نقل وانتقاالت پیش آمده و مدیریت باشــگاه استقالل 
می خواهد پیش از آن که ستاره ها ساز جدایی بزنند یا دالالن 
وارد معرکه شوند، نقل وانتقاالت را سریع تر آغاز کند. به نظر 
می رسد پس از سال ها که استقالل مشکل مدیریتی داشت، 
ســعادتمند می تواند این معضل را با اقدامــات خوب و البته 

ادامه دار حل و فصل کند.  

نقل وانتقاالت آبی ها زودتر آغاز می شود 

سعادتمند به دنبال اجرای هفتمین تصمیم بزرگ

سرمربی سابق استقالل جزو  ۱0 مربی ناموفق یک دهه گذشته سری آ ایتالیا انتخاب 
شد. سایت »۹0 مین«  در گزارشی به معرفی ۱0 مربی بد یک دهه گذشته سری آ ایتالیا 
پرداخت که در دوران مربیگری شان در این لیگ نتایج خوبی کسب نکردند و درنهایت 
برکنار شــدند. آندره اســتراماچونی، ســرمربی سابق اســتقالل که در فصل ۲0۱۱-
۲0۱۲ هدایت اینتر را برعهده داشت، ولی نتوانست نتایج رضایت بخشی کسب کند، 
جزو این مربیان ناموفق ســری آ در یک دهه گذشــته قرار گرفت. این رســانه انگلیسی 
درباره ســرمربی ایتالیایی  گفت: »اســتراماچونی مربی جوان ســابق اینتر است. او در 
ابتــدا در پایان فصــل ۲0۱۱-۲0۱۲ کارش را آغاز کرد. اما عملکرد او کمتر از فاجعه 
نبود. او در نیم فصل اول نتایج خوبی کســب کرد و اینتر در رده ســوم قرار گرفت، ولی 
در نیم فصل دوم نتایج بدی کســب کرد. اســترا از ۱۹ بازی باقی  مانده لیگ ۱0 بازی 
را شکست خورد. اینتر در آن فصل در رده نهم ایستاد و بعد از ۱5 سال برای اولین بار 
ســهمیه اروپایی کسب نکرد.« ۱0 مربی ناموفق دهه گذشته ســری آ عبارتند از: ازبیو 
دی فرانچســکو )ساســولو(، اســتراماچونی )اینتر(، مارکو جیامپائولو )میالن(، ونتورا 
)کیه وو(، دل نری )یوونتوس(، فیلیپو اینتزاگی )میالن(، آلبرتو مالســانی )ساســولو(، 

فرانک دی بوئر )اینتر(، وینچنزو مونتال )فیورنتینا( و گاسپرینی )اینتر(.

معــاون قهرمانــی وزارت ورزش می گویــد نامــه ای از ســوی 4 باشــگاه به دســت این 
وزارتخانه نرسیده است. مهدی علی نژاد درباره نامه 4  باشگاه به وزارت ورزش برای 
تعطیلــی لیگ، اظهــار کرد: »در ایــن زمینه نامه ای به دســت وزارت ورزش نرســیده 
اســت. شــاید این نامه در مشــهد یــا تبریز باقــی مانده باشــد.« وی افزود: »بر اســاس 
بازگشــایی های پلکانــی تصمیم گرفتیم از اول خرداد تمرینــات و از ۲۲ خرداد برای 
شــروع مســابقات مجوز صادر شــود. ما در این زمینه سیاســتگذار هســتیم و تصمیم 
نمی گیریم. ما اعالم کردیم  برگزاری مســابقات بالمانع اســت و به نوعی مجوز دادیم 
اما این که فدراســیون ها چه تصمیم بگیرند به خودشــان واگذار شــده است.« معاون 
قهرمانــی وزارت ورزش همچنیــن گفــت: »اگــر فدراســیون ها بخواهنــد مســابقات 
خودشان را ادامه بدهند یا خیر، به خودشان مربوط است. ما مجوز دادیم و این که به 
چه شــکل اجرا بشود، تصمیم گیرنده نیستیم. « وی ادامه داد: »برای انجام مسابقات 
پروتکل دادیم که باید اجرا بشــود. این پروتکل هم از ســوی وزارت بهداشت  به دست 
ما رســیده  و ما هم ارائه کردیم که اجرا بشــود. درحال حاضر با وجود این که در اروپا 
میزان ابتال باالتر اســت، کشورهای صاحب فوتبال ، مسابقات خود را شروع کردند و 
یا قرار است شروع کنند. باید بپذیریم ویروس کرونا ۲ سالی میهمان ما خواهد بود.«

استرا در فهرست 10 مربی ناکام یک دهه اخیر سری آ  علی نژاد: نامه 4 باشگاه به وزارت ورزش نرسیده چهره روز سوژه روز
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