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 قالیباف: تنها راه استفاده از فرصت ها و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید تهدیدها 
براساس نظام فکری رهبر معّظم انقالب اسالمی،  الگوی مدیریت جهادی  است

مانیفست رئیس جدید پارلمان 

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

 زیرساخت 150 هزار نفری 
برای 3 میلیون معامله گر ! 

 حجم معامالت، درآمد شرکت های بورسی و کارگزاری ها را 
20 برابر کرده اما زیرساخت های فنی ضعیف است ...

 مهندسی معکوس؛ حربه ای 
علیه محصوالت آمریکا و روسیه
امیرکبیر چگونه خط تولید کاالهای 

وارداتی را در کشور راه اندازی کرد؟

7

ورود مجلس به یک مطالبه قدیمی
2راهکار مجلس جدید برای تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان

 هر 200 نفر یک خودرو
 ثبت نام 5 میلیون نفر برای

 25 هزار خودرو،   ۴ روز دیگر  مانده
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 جدال خانواده ها و مهد کودک ها 
در سایه بی برنامگی بهزیستی

خراسان رضوی

 نخستین آمار درباره تعداد 
جان باختگان اتفاقات آبان 98

وزیر کشور: 20 درصد جان باختگان 
شهید محسوب شده اند

2

 خاکستر 50  هزار میلیاردی 
زاگرس!

برای ایجاد یک ناوگان آتش نشان 
هوایی چقدر هزینه الزم است؟

 شبیخون برخی بانک ها به 4
وام های قرض الحسنه ای مردم

2

 راز غازهای نگهبان 
در مخفیگاه تبهکاران!

 عامالن جنایت رگباری چگونه 
در کلبه جنگلی به دام افتادند؟
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   صفحه 5

   صفحه 10

نویسنده های 
پیشگو

شیوع کرونا ، امکان سفر به ماه و...  
پدیده هایی که پیش بینی شده بود
  زندگی سالم

 پدیده موسیقی مقامی 
 هزینه سرسام آور استوکس 

و دستپخت خوشمزه مهدویان!
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. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

کرونا، جان، نان و مردم
شاعر طناز رضا احسان پور ســال های قبل در ابتدای 

یکی از شعرهایش این گونه سروده ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان
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    صفحه های ورزشی و
۶ و رضوی



کرونا، جان، نان و مردم

شاعر طناز رضا احسان پور سال های قبل در 
ابتدای یکی از شعرهایش این گونه سروده است:

به نام خداوند نان آفرین
و دندان و نان توامان آفرین...
اگرچه ادامــه ابیات این ســروده، به غایت نگاه 
طنازانه در خود دارد اما بیت آغازینش با نام 
خداوندی است که جان و نان را توأمان آفریده 
اســت؛ یعنی هم جان و هم نان هــردو در مسیر 
زیست آدمیانی است که مخلوق با شرف حضرت 
پروردگاراند. نمی توان یکی را بر دیگری رجحان 
داد چنانچه نمی توان زیست فردی و اجتماعی 
یکایک افراد را بدون آن دیگری متصور شد. شاید 
این روزها که »کرونا« بالی جان و روان مردم و 
دولت های جهان شده است، این پرسش که جان 
اولویت دارد یا نان بیش از هر زمان دیگری مطرح 
باشد. اما ظاهر امر چنین است که هم اینک این 
شرایط و توانمندی کشورهاست که اولویت را 
تعیین می کند. برخی کشورها به دلیل تمکن 
اقتصادی شاید بیشتر توانسته اند در برابر تبعات 
کرونا دوام آورند و بر تداوم محدودیت ها اهتمام 
ورزند اما بسیاری از کشورها نیز تالش کرده اند، 
دو مسئله بهداشت کرونا و معیشت را توأمان 
به پیش ببرند، اگرچه مــدل زیست و عــادات 
همچون  موضوعی  با  گاهی  اجتماعی  دیرین 
 »فاصله گذاری اجتماعی« کامال غریبه می شود.

ما کجاییم؟ چه می کنیم؟
اما کرونا و ماجرای جان و نان در کشور ما در یک 
 نگاه کلی می تواند دارای دو بخش عمده باشد:
یک: این که مبنای این سخن آقای رئیس جمهور 
باشد که: »در دوره مبارزه با کرونا نگذاشتیم در 
کشور ما برخالف بسیاری از کشورها ازجمله 

آمریکا اولویت نان یا جان به راه بیفتد و خیلی 
ــردم و هم  ــم حفظ ســالمــت مـ حــســاب شــده ه
توجه ویژه به نان و اقتصاد مردم در اولویت قرار 

گرفتند.«
دو: این که به کف جامعه نظر بیفکنیم و رفتار 
مردم در برابر کرونا را بررسی کنیم. برای نمونه 
میزان حساسیت آن ها نسبت به کرونا اکنون در 
چه وضعیتی است؟ تحلیل آمار روزانه مبتالیان 
جدید چه می گوید؟ و پرسش های دیگری از 
این دست که ناظر بر رفتار مردم باشد.به نظر 
می رسد، اگر از سخن آقــای رئیس جمهور که 
شاید نگاهی ایده آل گرایانه است، گذر کنیم و 
برای شناخت وضعیت کنونی کشور بر بخش دوم 
بیشتر تمرکز کنیم، قطعا به نتایج بهتری خواهیم 
رسید. برای رسیدن به این پاسخ که ما اکنون در 
چه وضعیتی هستیم، بررسی آمار روزانه وزارت 
بهداشت می تواند ما را در معرض نمایی کلی از 
»ایران و کرونا« قرار دهد:1- بین تاریخ های 4 
تا 20 فروردین، کشور تلخ ترین روزهای پس از 
شیوع کرونا را تجربه کرد. آمار روزانه از 1200 
تا بیش از سه  هزار مبتالی جدید حکایت داشت 

و جان باختگان نیز از مرز صد نفر فراتر رفت.
2- آمار مبتالیان و جان باختگان جدید پس از 
20 فروردین تا نیمه اردیبهشت رو به کاهش 
گذاشتو از بیش از  2200 مبتال و 136 جان 
باخته در 20 فروردین به 96 قربانی و کمتر از 
هزار مبتال  در دهم اردیبهشت رسید، از سویی 
دیگر خستگی مردم از این شرایط و برداشتن 
بخشی از محدودیت ها همه دست به دست هم 
داد تا رفتار مردم در برابر کرونا ناخودآگاه به 
سمت و سوی »عادی سازی« سوق یابد.3- دوره 
کاهش مبتالیان جدید طوالنی نبود و آمار روزانه 
از نیمه اردیبهشت به بعد حتی تا همین امروز 
ــت، کما ایــن که آمار  رو به فزونی گذاشته اس
مبتالیان جدید در برخی روزهای اخیر به بیش از  
2800 نفر نیز رسید. در واقع در دوره پس از نیمه 
اردیبهشت تا امروز سیکل مبتالیان جدید تقریبا 
در حوالی رقم دو هزار نفر بدون تفاوت معنادار در 
حرکت است که این چندان نمی تواند خوشایند 

باشد.  در عین حال نرخ مرگ و میر بر اثر کرونا به 
دالیل مختلفی همچون تجربه بیشتر کادر درمان 
برای مواجهه با بیماری، ضعیف شدن احتمالی 
ویروس و تاحدی خودکنترلی بیشتر مردم باعث 
شد تا آمار مرگ و میر در پایان اردیبهشت به 56 
جان باخته در دهم خرداد رسید. هرچند تعداد 

مبتالیان دوباره رو به افزایش گذاشته است.
4- با این وضعیت تقریبا ناخوشایند، مبتالیان 
جدید در پی سفرهای تعطیالت عید فطر و نیمه 
خرداد را هم تصور کنید که آثارش در دو هفته 

آینده گریبان مراکزدرمانی را خواهد گرفت.
جان و نان با هم اما سفر چرا؟

امروز کرونا در جهان تبدیل به یک واقعیت شده 
است و با تمام بی رحمی اش هر لحظه تالش 
می کند به ما ثابت کند که باید به من عادت کنید؛ 
آن چه مسئوالن وزارت بهداشت هم بارها تاکید 
کرده اند: »مردم باید به زندگی با کرونا عادت 
کنند.« بنابراین دولت ها در تمام دنیا اگر برای 
پابرجا ماندن اقتصاد، ناچار به کاهش محدودیت 
ها هستند، آیا مردم خود نمی توانند به ضوابط 
بهداشتی ویــژه کرونا از جمله فاصله گــذاری 
اجتماعی پایبند باشند؟ قطعا با تمهیداتی که 
کم و بیش اندیشیده شده است، می توان هم 
در محل کار خود حاضر شد، به بازار رفت، خرید 
کرد، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرد و 
در عین حال به اصول بهداشتی و تا حدود زیادی 
به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی هم پایبند 
بود. اگرچه در این میان و بازی های اجتماعی 
همیشه افرادی هستند که عالقه ای به رعایت 
حقوق دیگران ندارند و برخی هم که اساسا به 
»حق الناس« معتقد نیستند. حاال در این شرایط 
در ترافیک جاده های شمال پیدا کن  پرتقال 
فروش را!نه تنها ما ایرانی ها بلکه کرونا  توسعه 
یافته ترین کشورها را هم دچار گرفتاری های 
جدی کرده است، پس در برابرش صبوری کنیم، 
توأمان دنبال جان و نان باشیم اما فراموش نکنیم 
ــروس تا زمانی که )حــداقــل 15مــاه  که ایــن وی
آینده( واکسن نداشته باشد همچنان کنارمان 

قدم می زند...
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 پارسال یک طبقه در پایین شهر اجاره کردم  •
که یکسره بوی فاضالب می داد و بعد از یک 
ــردم. آن موقع همان  مــاه آن جا را تخلیه ک
خانه بدبو و خراب را پنج میلیون رهن کردم. 
امسال همان خانه را 15 میلیون رهن و 400 
هزارتومان اجاره می دهند! آقایان! ارزش 

پول ملی را به کجا کشاندید؟
ماکارونی 9 هزار تومان شده! قبال هرچیزی  •

گران می شد، می گفتیم مهم نیست. به جای 
آن، چیز دیگری می خریم و می خوریم. االن 
همه چیز گران است. مردم باید چه کار کنند؟ 

کسی به فکر هست؟
شن  و ماسه مگر با دالر حساب می شود که  •

در عرض یک هفته صدهزارتومان گران شده 
است؟! سازمان تعزیرات کجاست؟ چرا کسی 

نظارت نمی کند؟
ــه حقوق  • ــه ب ــرای آن هــایــی ک  متاسفم بـ

فرهنگیان حسادت دارند. دوستان! ما باید 
ــوای هم را داشته  پشت سر هم باشیم و ه
باشیم نه این که با هم بجنگیم و پشت سر هم 

بدگویی کنیم.
ــرز برنج  • ــدن بــی حــد و م ــران ش  لطفا از گ

پاکستانی گزارشی تهیه کنید که دیگر مِن 
میلیون،  یک  حقوق  با  من  امثال  و  کارگر 
توان سیرکردن شکم خانواده را نداریم. اگر 
قرارشد که ارزان شود طوری باشد که به معنی 
واقعی ارزان شود نه این که 10 هزار تومان و 
20 هزار تومان بلکه بیش از این ها باشد حتی 
به قیمت سال قبل. خواهشمندم پیگیری 

کنید ودغدغه شما هم این باشد.
رومیناچراکشته شد؟ آیا مسئوالن به فکر  •

ــرای جلوگیری ازانــحــراف  آینده جــوانــان ب
هستند؟ دلیل این که ازدواج ها متوقف شده 
چیست؟ تا مسئوالن دیدشان خزانه دولت 
و تامین امکانات خواص باشد، شرایط مان 
بهتر از این نمی شود. رونق دالالن بهتر است 

یارونق زندگی جوانان؟
 حقوق بازنشستگان کشوری را چندین  •

ــاه به  ــد اضــافــه مــی کنند و از همان م درص
حساب شان می ریزند. برای ازدواج هرکدام 

از فــرزنــدان بازنشستگان وام می دهند و 
کلی موارد دیگر. اما ما بازنشستگان تامین 
اجتماعی انگار زندگی نداریم. ما همین که 
اکسیژن  مصرف می کنیم یعنی زنده ایم.  

زندگی می خواهیم چه کار!
ــاری کــه در انتشار پیامک ها  •  حــداقــل ک

می تونید انجام بدید اینه که اخبار دروغ و 
شایعات رو منتشر نکنید.

 تپسی واسنپ به راننده ها اعالم کردند،  •
دهی  خدمات  هنگام  در  کولر  از  استفاده 
ــت سه  ــوخ تــاثــیــرمــحــســوس درمـــیـــزان س
هزارتومانی شما ندارد. آخر ای زیبا! دروغ 
گو دشمن خداست. تا کی دروغ و اجحاف؟ 
جناب عالی همین یک سوم پول سوختی 
را که مثل صدقه قراره بدهی چراوقفه های 
دوسه ماهه به وجود می آوری. اول اگه راست 
ــرادری ات راثــابــت کــن وگرنه  مــی گویی بـ
ازجیب ما راننده های بیچاره حاتم طایی 

شدن کاری ندارد.
 این قدر می گویند که مردم اجاره خانه ها  •

را ببخشند و... چرا ازجیب خودشان خرج 
نمی کنند؟

 یک زمانی برای برنده شدن خــودرو توی  •
قرعه کشی شرکت می کردیم، حاال باید برای 
خرید خودرو توی قرعه کشی شرکت کنیم! 

خدایا شکرت!
 چیزی که از آمار دیدم و خودم هم دارم در  •

جامعه می بینم از هر 10 نفر، هشت نفر مردم، 
مشکل روحی دارند و عصبی هستند که به 
شکل های مختلف اون رو بــروز می دهند! 
روستایی  به  ربطی  هیچ  هم  ناموس  بحث 
بــودن، بی سواد بودن و... نــدارد، صفحات 
حوادث کم نیست از قاتل هایی که اتفاقا هم 
تحصیالت دارند، هم ساکن شهر و ثروتمند 

هستند!
معلوم نیست بعضی ها با خودشون چند  •

چند هستند. بله کار پدر رومینا اشتباه بود 
ولی این تفکر که دوست شدن دختر 13 ساله 
با یک پسر 30 ساله، اشتباه نیست و فرار از 

خونه هم اشکالی نداره، تهوع آور است!

ــت عزیز کــارگــر! ابتدا به شما عزیز  •  دوس
زحمت کش و دیگر همکاران شما خداقوت 
می گویم اما یکی از دوستان به اضافه شدن 
حقوق کارمندان به میزان 50 درصد اشاره 
ــودم کارمندم اما  ــود. من خ وگالیه کــرده ب
وقتی می گویند50 درصــد واقعا این گونه 
نیست که اگرحقوقم مثال سه میلیون بوده 
حاال شده چهار میلیون و 500 هزارتومان. 
کال زیر 800 تومان به حقوق ما کارمندان 

اضافه شده است.
 بیشتر مردم حاشیه شهر سوادی ندارند.  •

مــردم خیر هستند که با کمک دولــت حتی 
شده رایگان آن ها را با سواد و به آن ها کمک 
می کنند تا از هنر خــود بــرای امــور زندگی 

بهره ببرند.
 مسئوالن باید صحبت هــای فــرزاد فرخ  •

ــودک شــو بــرای  ــوان را کــه درکـ خواننده ج
مردم بازگو می کرد روی بنر چاپ کنند و در 
تمامی محالت شهرها مخصوصا حاشیه شهر 
درمعرض دید جوانان خالفکار قرار دهند تا 

خجالت بکشند.
چرا پیام های اعتراضی و نقد دولت را چاپ  •

می کنید اما پیام های مربوط به سازمان های 
کوچک تر مثال نیروی انتظامی یا استانداری 

را چاپ نمی کنید؟
باالخره آمدند. آقایان همیشه منتقد حاال  •

همه شــان سرکار هستند و پشت یک میز 
ریاستی نشسته اند. می خواهیم ببینیم چه 

تاجی بر سر مردم می گذارند.
 افزایش حقوق 50 درصدی، واریز به موقع،  •

کالس رایگان اوقات فراغت فرزندان، جایزه 
به فرزندان و... همه متعلق به کارمندان دولته 

و کارگران اصال مهم نیستند. وای بر ما.
چرا با توجه به آتش سوزی های قبلی هیچ  •

اقدامی برای خرید هواپیما یا بالگرد آتش 
نشان به منظور مقابله با آتش سوزی جنگل 
ها و مراتع نشده است؟ یا حداقل االن که با 
روسیه روابط دیپلماتیک خوبی داریم از آن ها 
کمک نمی خواهیم؟ آیا صدها هکتار جنگل، 

ارزش پیگیری را ندارد؟

شبیخون برخی بانک ها به وام های قرض الحسنه ای مردم 
گزارش های مردمی از پایبند نبودن برخی 
بانک ها به ابالغیه بانک مرکزی برای تعویق 
اقساط اسفند تا اردیبهشت وام های قرض 

الحسنه خبر می دهند.
در شرایطی که مطابق ابالغیه بانک مرکزی، 
قــرار بــود زمــان پرداخت اقساط تسهیالت 
ــای اسفند 98 تا  ــاه ه ــرض الحسنه در م ق
پرداخت  مهلت  پایان  به   ،99 اردیبهشت 
ایــن تسهیالت منتقل شــود، خبرها حاکی 

از این است که برخی بانک ها این اقساط را 
جزو بدهی بانکی افراد قرارداده اند و بدین 
ترتیب گرفتن وام جدید و ضامن شدن این 
افراد بدون پرداخت این اقساط غیر ممکن 
شده اســت. برخی دیگر از بانک ها نیز این 
اقساط را به همراه قسط خرداد ماه، یک جا 
از حساب مشتریان برداشت کرده اند.البته 
ــزارش ها از بروز  ایــن همه ماجرا نیست. گ
مشکالت دیگر برای مردم نیز حکایت دارد 

به طوری که برخی بانک ها، باوجود پرداخت 
سوی  از  قرض الحسنه  تسهیالت  اقــســاط 
مشتری به آن ها در پیامکی اعالم کرده اند 
که »مشتری گرامی: وضعیت قرارداد.... به 
دلیل عدم پرداخت بدهی به سررسید گذشته 
تبدیل شد«. همچنین برخی دیگر برخالف 
بخشنامه بانک مرکزی، برای مشتریانی که 
حتی اقساط وام را هم پرداخت کــرده اند، 

جریمه دیرکرد لحاظ کرده اند.

نخستین آمار درباره تعداد جان باختگان اتفاقات آبان 98
ــر کشور با بیان ایــن که 40 تا 45 نفر یعنی  وزی
حــدود 20 درصــد از کشته شدگان آبــان با سالح 
غیرسازمانی شهید شده اند، اظهار کرد:» همین 
روزها تعداد کشته های آبان اعالم می شود«. این 
نخستین بار است که آمار رسمی درباره تعداد جان 
باختگان حوادث آبان 98 اعالم می شود. بنابر آمار 

تعداد شهدای این اتفاقات که وزیر کشور آن را 40 
تا 45 نفر اعالم کرده و 20 درصد تعداد کل کشته 
شده ها هستند، تعداد کل جان باختگان بین 200 
تا 225 نفر تخمین زده می شود. به گزارش ایسنا، 
عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب در برنامه نگاه 
یک با اشاره به تحریم ها، شهادت سردار سلیمانی و 
مشکالت اقتصادی پیش از انتخابات و اعتراضات 
آبان، گفت: در آبان 98 تمام رسانه های آمریکا و 
مخالف ایــران از جمله سلطنت طلبان، منافقین 
و داعش آمــوزش مسلحانه می دادند. می گویند 

رحمانی اینترنت را در اعتراض ها قطع کرد. وقتی 
از طریق اینترنت آمــوزش نظامی می دهند، باید 
اینترنت قطع شود. وی همچنین گفت:  االن ترامپ 
با سگ شکاری به مقابله با معترضان می رود ولی 
می گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را 
داده است، تحریم می شود! وزیر کشور افزود: آن ها 
می خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از 
چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند 
و حتی ورود سالح قاچاق در مرزها بیشتر شده 
بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران 
شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. 
اگر بنزین دلیل ناآرامی ها بود، سطح نا آرامی ها 
خیلی گسترده تر می شد. وزیر کشور ادامــه داد: 
در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه ای با مردم 
نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می شد 
و اسناد آن هم موجود است ولی وقتی به پاسگاه 
حمله می کنند، باید با آن ها مقابله شود زیرا اگر 
نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می شوند.
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نژادپرستی، بزرگ ترین ویروس
لوک دسچیمائکر، کارتونیست بلژیکی با الهام 
از چهره آدولـــف هیتلر و طــراحــی چهره دونالد 
ترامپ به عنوان سبیل دیکتاتور آلمانی، به حمایت 
رئیس جمهور آمریکا از نژادپرستی اشــاره کرده و 
نوشته: »نژادپرستی، بزرگ ترین ویروس«این کارتون 
روی صفحه نمادینی از مجله تایم طراحی شده است.

ویک:بی تفاوتی ترامپ به آمار یک صد هزار نفر 
تلفات  کرونا در آمریکا

با انتقال عمر البشیر به بیمارستان به نظر می رسد 
سرنوشت مرسی در کمین یار دیگر عربستان در 
آفریقاست. البشیر پس از آن که از ریاض رودست 
خورد حاال در قفس و پس از کودتای نظامی در 
حال محاکمه اســت. به نظر می آید او همانند  
مرسی دیگر رئیس جمهور آفریقایی قرار است در 
فرایند محاکمه و پس از محکوم شدن حذف شود.

به خروج تو رای خواهیم داد

"تیلور سوئیفت" خواننده سرشناس آمریکایی در 
واکنش به وقایع روزهای اخیر پس از کشته شدن 
یک سیاه پوست آمریکایی به نام "جورج فلوید" به 
دست پلیس در شهر "مینیاپولیس" و اعتراضات پس 
از آن، دونالد ترامپ را به روشن کردن آتش برتری 
نژادی سفیدها در آمریکا متهم کرد.او در توئیتی 
نوشت:» پس از این که آتش برتری سفید پوستان 
و نژادپرستی را در کــل ریــاســت جمهوری ات 
برافروختی، آیا شهامت تظاهر کردن به برتری 
اخالقی قبل از تهدید به خشونت را داری؟ وقتی 
غارت شروع شود، تیراندازی هم آغاز می شود؟ ما 

در ماه نوامبر به خروج تو رای خواهیم داد«.

در میان اعتراضات گسترده به تبعیض نژادی 
در آمریکا، رسانه های جریان اصلی این کشور بر 
خشونت موجود در تظاهرات تمرکز کرده  و سعی 
در پنهان کردن خواسته اصلی تظاهرکنندگان 
دارند. »اریک اسوالول« عضو مجلس نمایندگان 
پوشش  نحوه  از  انتقاد  بــه  توئیتی  در  آمریکا 
رسانه های آمریکایی از این اعتراضات پرداخته 
است. وی نوشته است: »نمی توانم تظاهر به درک 
نحوه اداره یک سازمان خبری کنم. اما اغلب 
پوشش )رسانه ای( امشب )از تظاهرات( - بیشتر 
شبکه ها- بر خشونت تمرکز داشته اســت. در 
حالی که هزاران نفر در شهرها در حال تظاهرات 
مسالمت آمیز برای جورج فلوید هستند. چرا با 
معترضان صلح جو مصاحبه نمی شود؟ آن ها باید 

شنیده شوند.«

ترامپ پس از »نه شنیدن« از مرکل، نشست جی ۷ را به تعویق انداخت 

جی 7  از ُمد افتاده است!
رئیس جمهوری آمریکا پس از آن که مرکل، 
صدر اعظم آلمان، از حضور در اجالس جی ۷ 
امتناع ورزید، اعالم کرد این اجالس را حداقل 
تا سپتامبر به تعویق می اندازد. او اما سعی کرد 
ناراحتی اش را با اظهارنظری جدید پنهان 
کند.  دونالد ترامپ  در مسیر بازگشت از مرکز 
فضایی کندی در فلوریدا به خبرنگاران همراه 
گفت: می خواهد روسیه، استرالیا، هند و کره 
جنوبی را هم به این اجالس دعوت کند. چهار 
کشوری که در جی 20 )گروهی متشکل از 20 
اقتصاد بزرگ جهان( عضویت دارنــد. رئیس 
جمهوری ایــاالت متحده در حالی تصمیم به 
تعویق نشست سران جی ۷ گرفته که آخر هفته 
گذشته آنگال مرکل صدراعظم آلمان، دعوت او 
برای شرکت در این اجالس در اواسط ماه ژوئن 
)اواخر خرداد( را به دلیل شیوع ویروس کرونا رد 
کرد. دونالد ترامپ پس از آن گفت: »احساسم 
این است که جی ۷ نماینده آن چه واقعا در 
جهان می گذرد نیست. این گروهی منسوخ 

شده از کشورهاست.« او ساختار کنونی جی ۷ 
را قدیمی  واز مد افتاده  دانست و گفت: این گروه 
به شایستگی آن چه را که درجهان جریان دارد 
، نمایندگی نمی کند. نشست جی ۷ در حالی 
به ماه سپتامبر )شهریور/مهر( و نزدیک نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد موکول شده 
که رئیس جمهوری آمریکا تا پیش از اعالم 
مخالفت آنگال مرکل در نظر داشت تا نشست 
ســران جی ۷ را در زمــان تعیین شده در کاخ 
سفید برگزار کند. دونالد ترامپ گفته بود که 
نشست حضوری سران جی ۷ در واشنگتن می 
تواند برای جهان نشانه ای از بازگشت شرایط به 
حالت عادی پس از شیوع ویروس جدید کرونا 
باشد. کاخ سفید در حالی سعی در عادی نشان 
دادن وضعیت بحرانی شیوع کرونا در آمریکا 
دارد که از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، 
یک میلیون و 820 هزار نفر در این کشور به 
کرونا مبتال و از این تعداد 105 هزار و 5۷5 نفر 

کشته شده اند.

در تازه ترین نظرسنجی، جو بایدن 11 درصد از ترامپ پیشی گرفته است 

عقب ماندگی ترامپ از بایدن
با  که  می دهد  نشان  جدید  نظرسنجی  نتایج 
کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا به دلیل مدیریت ضعیف مقابله با شیوع 
کرونا، جو بایدن رقیب دموکرات او بار دیگر در 
نظرسنجی های ملی از وی پیشی گرفته است.
نظرسنجی جدید واشنگتن پست و شبکه خبری 
ای بی سی نیوز که نتایج آن در روزنامه واشنگتن 
ــت، نشان می دهــد که  پست منتشر شــده اس
آمریکایی ها نحوه مدیریت همه گیری کرونا را در 
دولت ترامپ منفی ارزیابی می کنند. این نتایج 
در حالی منتشر شده که بحران کرونا همچنان 
آینده انتخاب دوباره ترامپ در نوامبر )آبان( آینده 
را تحت الشعاع قرار داده است و اکنون به نظر می 
رسد جو بایدن آشکارا در سطح ملی نسبت به 
ترامپ برتری دارد.پیشتر نیز نتایج نظرسنجی 
های فاکس نیوز نشان داده بود که جو بایدن 
حمایت بیشتری را نسبت به ترامپ کسب کرده 
است.براساس نظرسنجی جدید واشنگتن پست 
و ای بی سی نیوز، بایدن با کسب 5۴ درصد آرا در 

میان رای دهندگان واجد شرایط در سطح ملی 
از ترامپ با کسب ۴۳ درصد پیشی گرفت.به 
نوشته واشنگتن پست، به طور کلی  مردم آمریکا  
ارزیابی ضد و نقیضی را دربــاره ترامپ و بایدن 
ارائه دادند و هرچند بایدن نامزد دموکرات ها 
به طور کلی در نظرسنجی جدید نسبت به پاییز 
گذشته محبوبیت خود را تا  حدی از دست داده 
است دست کم در چند ویژگی شخصی بهتر 
از ترامپ قلمداد می شود.براساس ارزیابی 
واشنگتن پست، با توجه به تغییرات سریع از 
جمله  فاصله داشتن با مهار کرونا، چشم انداز 
اقتصادی متزلزل آمریکایی همزمان با بازگشایی 
برخی مشاغل و خشونتی که برخی از شهرهای 
آمریکا را در بر گرفته است، این نتایج مربوط به 
شرایط کنونی است.   اما نمی تواند به ویژه با 
توجه به اختالفات در آرای عمومی و نتایج کالج 
انتخاباتی همان طوری که در انتخابات ریاست 
جمهوری 201۶ میالدی نیز مشاهده شد، 
نتایج سیاسی انتخابات نوامبر را پیش بینی کند.

گروه بین الملل-مرگ »جورج فلوید« زیر زانوی 
پلیس آمریکا برای مردم آمریکا کافی بود تا به یک 
باره احساسات ضد نژادپرستی آن ها همانند 
آتشفشان فوران و ایاالت متحده گرفتار در بحران 
کرونا را وارد چالشی دیگر کند.اعتراضاتی که از 
سه شنبه هفته قبل از شهر مینیاپولیس در ایالت 
مینه سوتا آغاز شده بود اینک به شهرها و ایالت 
های مختلف آمریکا کشیده شده به طوری که 
برخی مقامات برای خواباندن آتش اعتراضات 
مجبور به استفاده از گارد ملی شدند و دست کم در 
25 شهر نیز حکومت نظامی اعالم شده است.این 
وضعیت در آمریکا در حالی است که 55 سال قبل 
مالکوم ایکس، مبارزات گسترده ای را برای پایان 
دادن به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان در آمریکا 
انجام داد و در آن زمان به موفقیت هایی نیز رسید. 
از لس آنجلس تا میامی و شیکاگو، معترضان 
با شعار »نمی توانم نفس بکشم« یعنی آخرین 
عباراتی که جورج فلوید در حال مرگ به زبان 
آورد، اعتراضات مسالمت آمیزی را آغاز کردند 
اما این اعتراضات به دنبال اقدام تظاهر کنندگان 
به بستن مسیرهای تردد خودروها، برپایی آتش و 
درگیری با نیروهای پلیس ضد شورش باال گرفت 
و نیروهای پلیس نیز  برای سرکوب معترضان وارد 
عمل شدند.در شهر نیویورک یک وانت پلیس با 
حمله به معترضان شماری را زیر گرفت و مردی 
که روی کاپوت یک خودروی پلیس ایستاده بود به 

طور وحشیانه ای توسط مأموران مورد ضرب و شتم 
قرار گرفت.ازسوی دیگردر بسیاری از شهرها، 
نیروهای پلیس به بهانه نقض حکومت نظامی از 
سوی معترضانی که در حال برگزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز بودند، به سوی آن ها گاز اشک آور 
شلیک کردند. پلیس شهر مینیاپولیس، با کمک 
اسپری فلفل، گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی 
به معترضان و حتی خبرنگاران حمله ور شدند.
در شهر لس آنجلس، در اقدامی کم سابقه تمام 
نیروهای اداره پلیس، از جمله یگان های ویژه 
و حتی کارآگاهان برای تقابل با مردم معترض 
این شهر، در خیابان ها مستقر شدند.به گفته 
آسوشیتدپرس ، نیروهای پلیس از زمــان آغاز 
ناآرامی تاکنون  حدود هزار و ۴00 نفر را در 1۷ 
شهر آمریکا بازداشت کردند. تعداد نیروهای 
مسلح و گارد ملی در  شهر آشوب زده مینیاپولیس 
که قتل شهروند سیاه پوست در آن رخ داد، به بیش 
از 11 هزار نفر رسیده است.شبکه تلویزیونی 
سی ان ان همزمان با پخش تصاویر زنــده ای از 
آتش سوزی در شهر فالدلفیای آمریکا،با پخش 
تصاویری از شهر لس آنجلس نشان داد که شماری 
از فروشگاه ها و اماکن عمومی طعمه حریق شده و 
نیروهای آتش نشان تالش در خاموش کردن آن 
دارند. عالوه بر آماده باش پنتاگون و پرواز بالگردها 
بر فراز شهرهای آمریکا، مینیاپولیس، سیاتل، 
پورتلند، دنــور، آتالنتا، لس آنجلس، شیکاگو، 

روچستر، میامی، میلواکی، سالت لیک سیتی، 
کلولند، کلمبوس، پیتسبورگ و فیالدلفیا قوانین 
منع رفت و آمد، اعالم شده است.همزمان، هزاران 
نفر مقابل سفارت آمریکا در برلین ولندن تجمع 
کردند و اعتراض خود را به قتل فلوید توسط پلیس 

آمریکا نشان دادند.

برچسب زدن به معترضان	 
در ایــن میان امــا رئیس جمهور آمریکا به جای 
پرداختن به اصل ماجرا در پی نکوهش معترضان 
برآمده و با انتشار پیام هایی این افراد را غارتگر می 
نامد. وی با نسبت دادن وضع موجود به بی کفایتی 
دموکرات ها، مدعی شد: در مینیاپولیس به گارد 
ملی متوسل شدیم تا کاری را انجام دهد که شهردار 
دموکرات از عهده اش برنمی آید. اگر دو روز پیش 
به آن ها متوسل شده بودیم، این همه خسارت 
به بار نمی آمد و مقرهای پلیس تصرف و تخریب 
نمی شد. کار گارد ملی حرف ندارد. بازی در کار 
نیست!ترامپ شب گذشته نیز مدعی شده بود 
80 درصد از افرادی که به زعم وی در آشوب های 
مینیاپولیس دخیل هستند، از خــارج از ایالت 
مینه سوتا آمده اند و قصدشان تخریب مشاغل 
خرد جمعیت آفریقایی تبار، منازل و جامعه خوب 
و سخت کوش این ایالت است که خواستار صلح، 
برابری و تأمین معاش خانواده های شان هستند.
نیز  پیشتر  آمریکا  رئیس جمهور  اســت  گفتنی 
معترضان را غارتگر خطاب کرده و مدعی شده بود 

پاسخ آن ها را با گلوله می دهد.

آغاز فصل طوالنی ناآرامی ها	 
روزنــامــه آمریکایی نیویورک تایمز با اشــاره به 

بحران های اخیر در آمریکا از جمله شیوع کرونا و 
تظاهرات های خشن به دلیل قتل یک سیاه پوست 
ــاروت توصیف  به دست پلیس، آمریکا را انبار ب
کرده است.نیویورک تایمز نوشته است: »دو ماه 
و نیم اخیر در آمریکا مانند صحنه های آغازین 
فیلمی از ویران  شهری است که از هم گسسته شده 
است. ابتدا، بیماری همه گیر )کووید -19( آمد و 
بیمارستان های شهر نیویورک غلغله شد... بعد، 
فیلمی از یک افسر پلیس منتشر شد که زانویش را 
روی گردن مرد سیاه پوستی به نام جورج فلوید قرار 
داده بود.«این روزنامه آمریکایی با اشاره به تهدید 
ترامپ برای شلیک گلوله به سمت معترضان نوشته 
است ،ریاست جمهوری او با اتفاقات شوک آور و 
خشونت های راست گرایان افراطی همراه بوده 
اســت؛ شــورش راست گرایان در شارلوتسویل، 
کشتار در کنیسه پیتسبورگ و تیراندازی جمعی 
به سمت التین تبارها در ال پاسو اتفاقاتی بوده اند 
که در دوره او رخ داده اند.نیویورک تایمز در ادامه 
نوشته است: »حتی در شرایطی که غلیان خشم 
در جامعه رو به افزایش بــود، شاهد بی نظمی 
ــن، اکنون به نظر  ــود ای گسترده نبودیم، با وج
می رسد در آستانه دوره ای طوالنی از تابستانی 
با ناآرامی های داخلی قرار داریم.در زمان حاضر 
عوامل بسیاری هستند که آمریکا را در معرض 
انفجار قرار می دهند: بیکاری گسترده، بیماری 
همه گیری که نابرابری های اقتصادی و سالمت را 
به صورت عریان به تماشا گذاشته است، نوجوانان 
سرگردانی که کاری برای انجام دادن ندارند، 
خشونت پلیس، راست گرایانی که تنشان برای یک 
جنگ داخلی دیگر می خارد و رئیس جمهوری که 

آماده است تا روی هر آتشی بنزین بریزد.«

داعش و نخست وزیری اطالعاتی ! 
با انتخاب نخست وزیــر جدید عــراق شاهد موج 
جدیدی از دستگیری ها و هالکت سرکرده های 
داعش در عراق هستیم.به تازگی ارتش عراق در 
یک عملیات پیچیده نفر دوم داعــش و جانشین 
احتمالی البغدادی را دستگیر کرد. ظرف چند 
روز پس از این حادثه مسئول امــور داعــش عراق 
و سوریه در حمله  هوایی ارتش عراق کشته شد. 
همچنین چندین نفر از فرماندهان ارشد داعش در 
عراق دستگیر و تحویل مقامات امنیتی این کشور 
شدند. موج دستگیری ها ادامه دارد و کارشناسان 
معتقدند این موج به طور حتم با الکاظمی مرتبط 
ــری، الکاظمی رئیس  است.پیش از نخست وزی
دستگاه اطالعاتی عراق بود و به عنوان  چهره پشت 
پرده تصمیمات عراق شناخته می شد و اتهامات 
بسیاری از سوی موافقان و مخالفان را در ناکارآمدی 
دستگاه اطالعاتی عراق رد کرد. انتخاب او به پست 
نخست وزیری و شکل گرفتن موجی از دستگیری ها 
حکایت از آن دارد که دستگاه اطالعاتی عراق ضمن 
بازسازی خود در حال تقویت و افزایش همکاری ها 
در سطح جغرافیای این کشور است. پیشتر عراق 
در حوزه اطالعاتی دچار ضعف های بسیاری بود 
و معموال این نوع عملیات ها توسط ارتش آمریکا 
انجام می شد. تقویت دستگاه اطالعاتی عراق بی 
ربط به حضور مسئول سابقش در باالترین عنوان 
نظامی و امنیتی بغداد نیست. به عبارت دیگر این 
احتمال وجود دارد که الکاظمی به دنبال تقویت 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و حتی رزمی عراق 
برای گسترش امنیت و پایان دهی به شرایط امنیتی 
و انتظامی عــراق پس از دو دهــه اســت. دستگاه 
اطالعاتی عراق در دوران حضور آمریکایی ها آسیب 
جدی  دید به طوری که این دستگاه حتی نتوانست 
شبکه های اطالعاتی اش را که در چند سال قبل از 
اشغال عراق به عنوان یکی از شبکه های قدرتمند 
منطقه ای شناخته می شد ، بازسازی کند و از این 
منظر بخش سرویس امنیتی عــراق متهم اصلی 
حوادث تروریستی یک دهه اخیر بود،هرچند نقش 
آن غیر عمد بود اما عمده عملیات های تروریستی از 
ضعف این سرویس اطالعاتی در خاک عراق حکایت 
دارد. با حضور الکاظمی و افزایش سطح عملیات 
های نظامی و امنیتی عراق به نظر می رسد دولت 
عراق در حال بازسازی ساختار دفاعی و امنیتی 
خود است. کما این که در اولین دیدارهای رسمی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق به وزارت دفاع، ستاد 
ارتش و ستاد الحشدالشعبی رفت و از مسئوالن این 
یگان ها بازدید به عمل آورد. هرچند کارشناسان 
معتقدند قدرت الکاظمی موقت است و قرار است او 
زمینه برگزاری و توافق بزرگ را شکل دهد اما تثبیت 
امنیت و مقابله با حوادث تروریستی و بازگرداندن 
امنیت عراق به یک سطح پایدار می تواند تنها امیدی 
باشد که الکاظمی در پست مدیریت و نخست وزیری 
باقی بماند و همراهی همه گروه ها را کسب کند. 
برهمین اســاس می تــوان گفت تقویت دستگاه 
اطالعاتی عــراق و انجام عملیات هــای بومی و 
مستقل از آمریکا در مقابله با داعش یکی از اهداف 
الکاظمی است تا سیاست های دولت بعدی عراق 
منوط به نظر و همراهی الکاظمی باشد.به طوری 
ــروه های  ــردم و گ که در ایــن حالت همراهی م
سیاسی به تبع آن در پشت سر نخست وزیر عراق 

قرار خواهد گرفت.
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آتش بیخ گوش  کانکس نشین ها

تصاویری از آتش سوزی گسترده در مــزارع سرپل 
ذهاب در شبکه های اجتماعی منتشر شد که خیلی زود 
بازتاب گسترده ای پیدا کرد. فرمانده انتظامی سرپل 
ذهاب اعالم کرده در این آتش سوزی شش هکتار از 
مزارع کشاورزی طعمه حریق شده که دلیل این اتفاق 
هنوز معلوم نیست.خوشبختانه ساعتی از شروع حریق 
نگذشته بود که توسط آتش نشانی مهار شد و هیچ 
خسارت جانی هم در پی این حریق گزارش نشده است. 
کاربران زیادی این ویدئو را بازنشر کردند اما نکته ای 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته بود حضور مردم 
منطقه سرپل ذهاب در کانکس بود این در حالی است 
که سه سال از زلزله در سر پل ذهاب می گذرد. کاربری 
نوشت: »چرا اینا هنوز توی کانکس زندگی میکنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »یک کمیته برای پیگیری وعده 
هایی که مسئوالن به زلزله زده ها میدن باید راه اندازی 
بشه تا وعده های دروغین جلو دوربینی رو پیگیری کنه.«
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امام جمعه مردمی

هنوز از مهلت سه هفته ای که قرار بود آب لوله کشی 
به غیزانیه اهواز برسد چند روزی مانده و طبق گفته ها 
تا روز اتمام پروژه آب رسانی آب از طریق تانکر به مردم 
منطقه می رسد. با این حال  حجت االسالم موسوی امام 
جمعه اهواز برای پیگیری از روند آب رسانی به غیزانیه 
رفت تا از خط لوله آب غیزانیه بازدید کند اماویدئویی از 
این بازدید در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. امام جمعه اهواز 
هنگام بازدید در جوشکاری لوله های آب هم مشارکت می 
کند. کاربری نوشت: »جالب بود برام که یه امام جمعه بلده 
جوشکاری کنه و با اون ابهتش دست به کار میشه.« کاربر 
دیگری در پاسخ نوشت: »حجت االسالم موسوی قبل تر از 
این هم برای آب رسانی به خرمشهر جوشکاری کرده بود.«
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تکلیف  این 65 میلیارد را مشخص کنید!

صحبت های مصطفی آقا میر سلیم نماینده مجلس قبل 
از افتتاح مجلس هنوز در فضای مجازی مورد بحث 
است. او چند روز قبل از افتتاح مجلس گفته بود:» 
برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد 
تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت 
شده است. طرح تحقیق و تفحص از بده   بستان های 
مالی را در سال ۹۵ با رایزنی پنهان با رئیس وقت 
مجلس از دستور کار خارج کردند.« این صحبت های 
میرسلیم باعث شدبسیاری از او بخواهند که نام رئیس 
کمیسیون را اعالم کند و با آبروی دیگر نمایندگان بازی 
نکند. برخی هم مانند عباس عبدی معتقدند این صحبت 
های میرسلیم باید پیگیری شود، اگر دروغ گفته باشد 
باید به عنوان تشویش اذهان عمومی محاکمه شود و 
اگر راست باشد باید فردی که این پول را گرفته معرفی 
شود. کاربری نوشت: »این موضوع باید روشن بشه چرا 
باید هر کسی بتونه برای پیشبرد برخی اهداف خودش  

هر ادعایی را مطرح و جامعه رو متشنج کنه.«
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آتش زدن درخت برای سنجاب گیری!

در حالی که درختان بلوط که محل زندگی اصلی سنجاب 
ــرس در حال سوختن است تصاویری  هاست در زاگ
در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد عده ای 
قاچاقچی سودجو برای این که سنجاب ها را زنده گیری 
کنند و بفروشند، اقدام به آتش زدن درخت های بلوط 
می کنند تا  سنجاب از درخت بیرون بیاید و بعد او را برای 
فروش بگیرند. اما در یکی از این تصاویر که دوستداران 
محیط زیست بعد از خاموش کردن درخت بلوط منتشر 
کرده اند مشخص است که سنجاب ترسیده و بیرون نیامده 
و متاسفانه سوخته است. این اتفاق با واکنش های زیادی 
همراه بود. کاربری نوشت: »فراموش نکنین شما که این 
حیوونا رو می خرین هم تو این جنایت شریکین.« کاربر 
دیگری نوشت: »سنجاب ها به دلیل ذخیره کردن بذر بلوط 
در زیر خاک، نقش بسیار مهمی در رویش و حفظ جنگل های 

بلوط بر عهده دارند.«
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آژیر ترس در ذوب آهن اصفهان!

ویدئویی از لحظه  به صدا درآمــدن آژیر هشدار و 
خروج و پیچ خوردن تیر آهن از خط تولید با دمای ۱۳۰۰ 
درجه سانتیگراد، در ذوب آهن اصفهان در فضای 
مجازی منتشرشد که بسیار ترسناک بود. در این ویدئو 
می بینیم که در یک لحظه قیچی به موقع عمل نکرد و 
پروفیل از کانال به بیرون زد و باعث شد آژیر هشدار 
به صدا در بیاید. کاربری نوشت: »باز بگو بعد از معدن 
کاری که داری سخت ترین کــاره، ببین این جوری با 
جونشون بازی می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »من االن 
دمای ۳۳ و ۳4 درجه رو نمی تونم تحمل کنم، چطوری 
اونا کنار آهن با ۱۳۰۰ درجه دارن کار می کنن.« کاربری 
هم نوشت: »خدا رو شکر که به کسی آسیبی نرسید.«

 

  2.9     M   views 

2بار سرقت یک  206 در یک شب !

»صاحب این 2۰۶ دیگه خیلی بد شانسه!« ویدئویی 
در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد از یک 
خودرو در یک شب دو بار سرقت می شود. ماجرا از 
این قرار است که جمعه شبی که گذشت در نازی آباد 
تهران یک گروه دزد با پژو پارس، شیشه یک پژو 2۰۶ 
را می شکنند و باندها و سیستم صوتی اش  را سرقت 
می کنند؛ اما زمانی نمی گذرد که یک گروه دزد دیگر از 
راه می رسند و با دیدن شیشه شکسته 2۰۶ ترغیب می 
شوند تا ضبط خودرو را هم به سرقت ببرند و خودرو 
در یک شب دو بار مورد سرقت قرار می گیرد. کاربری 
نوشت: »دیگه این بنده خدا خیلی بد شانس بوده که 
توی یک شب دو تا گروه زدن به ماشینش.« کاربر دیگری 
نوشت: »یه سناریوی دیگه هم میتونه پشت این ویدئو 
باشه و اونم این که هر دو گروه متعلق به یک باند باشن 

که هر کدوم وظیفه سرقت یه وسیله خاص رو دارن.«

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.

مژدگانی 5 میلیونی!

نه به وانت با موتور سیکلت!

به امید تموم شدن کرونا

ماسک خنده!
هر چی بیشتر 
از زمان شروع 

کرونا می گذره 
ماسک های 

جدیدتری وارد 
بازار میشه 

نمونش همین 
ماسک های 

خنده که داره 
مد میشه!

اولین پل 
معلق 

شیشه ای 
ایران هفته 
قبل توی 

اردبیل افتتاح 
شد. واقعا دل 

شیر
 می خواد از 
این پل بتونی

 رد شی!

یه زمانی با
 پنج  میلیون 

تومان یه 
 ماشین 
می شد 

خرید حاال 
یه نفر برای 
پیدا شدن 

سوئیچ بنزش 
این مبلغ رو 

مژدگانی 
میده!

دم شیرازی ها 
گرم که نشون 

دادن هنوز 
حواسشون به 
زحمت هایی

 که کادر 
درمان می 

کشن هست 
و هواشون رو 

دارن

اولین پل معلق شیشه ای ایران

توی بزرگراه 

کالنتری 

مشهد این 

موتور رو دیدم 

که به خاطر پول 

وانت ندادن 

این جوری 

جون خودش و 

چند نفر دیگه 

رو به خطر 

انداخته!

ناصری- همین اول تیر خالص را بزنیم. به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری متاسفانه ساالنه به طور میانگین حدود 15 هزار 

هکتار از جنگل های کشورمان دچار آتش سوزی می شوند و ما هر سال بخشی 
از جنگل های کشورمان را به خاطر همین آتش سوزی هایی که در بسیاری 

از موارد عامل انسانی دلیل به وجود آمدن آن است از دست می دهیم و 
متاسفانه به نظر می رسد پایگاه آتش نشانی هوایی که بتوان در این گونه 
مواقع از آن برای خاموشی جنگل و مرتع استفاده کرد دیده نمی شود 
در حالی که خسارت های هرآتش سوزی هزینه هایی به مراتب بیشتر 
از احداث چندین پایگاه هوایی آتش نشانی در پی داشته است.  به هر 
حال دوستداران محیط زیست، امسال بیشتر از سال های گذشته نگران 

وقوع آتش سوزی در مراتع و  جنگل ها  هستند زیرا بارندگی های خوب 
امسال،  موجب رویش قابل توجهی گیاه  شده که با آغاز فصل گرما و در 

صورت رعایت نکردن، احتمال وقوع آتش افزایش می یابد. آتش سوزی های 
اخیر در جنگل های زاگرس باعث شد تا در کنار  برآورد خسارت های این آتش 

سوزی به برآورد هزینه های الزم برای تجهیز یک ناوگان هوایی آتش نشانی بپردازیم.

آتش سوزی ها ی اخیر جنگل های زاگرس به دلیل نبود ناوگان آتش نشان هوایی خسارت های 

هولناکی داشت، هزینه ایجاد یک ناوگان چقدر است؟

            برآورد حداقل 50 هزار میلیارد تومان خسارت

هر چند پیش از مهار کامل آتش تعیین میزان دقیق خسارت 
ممکن نیست اما با توجه به وسعت و تراکم و عمر درختان در منطقه 
می توان تاحدودی خسارت را تخمین زد. با توجه به آن چه گفتیم 
دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی، در گفت و 
گویی با اعتماد خسارت 10 روز آتش سوزی در زاگرس را برای 
کشور حداقل 50 هزار میلیارد تومان اعالم می کند. به گفته 
»محمد الموتی« طبق مطالعات هر درخت بلوط 50 ساله 200 
هزار دالر ارزش دارد. عالوه بر این، هر هکتار مرتع نیز باتوجه به 
تراکم و پوشش تخمین زده می شود که بین 200 تا 800 دالر 
ارزش داشته باشد. براساس تراکمی که در جنگل های زاگرس 
مشاهده می شود، به طور میانگین هر هکتار از جنگل های 
زاگــرس بین 40 تا 42 درخت بلوط، عموما باالی 50 سال 
دارد. با کنار هم قرار دادن این ارزش گذاری ها با تخمین ابعاد 
آتش سوزی و باتوجه به خدمات اکوسیستمی، حیات وحش، 
پوشش جنگلی و حیات وحش و عوامل دیگر آتش سوزی در  10 
روز گذشته در محدوده زاگرس حداقل برای کشور 50 هزار 

میلیارد تومان خسارت به  جا گذاشته است.
پیش از این هم قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
ــاره خسارت آتش ســوزی ها  جنگل ها و مراتع کشور هم درب
در مناطق جنگلی زاگرس گفته:  آتش سوزی در هر هکتار از 
مناطق جنگلی زاگرس 5۶ میلیون تومان و در هر هکتار اراضی 
1۷میلیون تومان خسارت وارد می کند. یعنی جدای از آتش 
سوزی اخیر ساالنه نزدیک به دو هزار و 250 میلیارد تومان از آتش 

سوزی در زاگرس، خسارت روی دست اقتصاد به جا می ماند.

           هزینه الزم تجهیز ناوگان هوایی آتش نشانی

متاسفانه با وجود داشتن نعمت میلیون ها هکتار جنگل و مرتع 
طبیعی که خداوند به این ملت بزرگ ارزانی داشته تاکنون در 
زمینه تشکیل و سازمان دهی یگان تخصصی آتش نشان هوایی 
جنگل ها و مراتع اتفاقی که منجر به ایجاد پایگاه هوایی آتش 
نشانی شود رقم نخورده است. این در حالی است که کشورهای 
دیگر با مراتع و جنگل هایی با وسعت کمتری از کشور ما دارای 

چندین ناوگان آتش نشانی هوایی هستند.
بالگرد سیکورسکی s-70 :  این بالگرد دارای حداقل اوج 
گیری است و در خانواده بالگردهای نظامی قرار می گیرد و 
در دو مدل نظامی و غیرنظامی استفاده می شود. قیمت مدل 
غیرنظامی آن 5.9 میلیون دالر است. این بالگرد می تواند 

حدود 9 هزار لیتر مواد خاموش کننده با خود حمل کند. 
هواپیمای Air Tanker 10-DC : این هواپیما صرفا برای 
اطفای حریق طراحی شده و از سال 200۶ در آمریکا مورد 
استفاده قرار می گیرد. این هواپیما مناسب ترین گزینه برای 
مناطق روستایی و جنگلی محسوب می شود و ظرفیت 45 هزار 

لیتر مواد خاموش کننده را دارد. 
 هواپیمای دوزیست: این گونه هواپیماها عالوه بر اطفای 
حریق بــرای عملیات های نجات هوایی و دریایی نیز مورد 
استفاده قرار می گیرد.مهم ترین قابلیت این هواپیماها قابلیت 
فرود، پرواز در سطح آب و پر کردن مخازن آبی خود از دریاچه 
یا سد است. آن ها در هربار آبگیری بین 3 تا 5 هزار لیتر آب را 

جابه جا می کنند.
هواپیمای بریف بی-200 : شاید نهنگ هوایی بهترین اسمی 
باشد که بتوان روی این هواپیمای روسی گذاشت. این هواپیما 
از سال 2003 در روسیه مورد استفاده قرار می گیرد و عملیات 
های موفقیت آمیز بی شماری در جنگل های روسیه به ثبت 
رسانده است. ظرفیت این هواپیما 12 تن مواد خاموش کننده 

است و قابلیت فرود و پرواز از سطح آب را دارد. 
 بالگرد میل-26 :  این بالگرد روسی توسط چین برای اطفای 
حریق های گسترده و حمل و نقل تجهیزات اطفای حریق 

استفاده می شود.
با نگاهی به قیمت هواپیماها و بالگردهای آتش نشانی در جهان 
متوجه می شویم که هر بالگرد حدودا بین 3 تا ۶ میلیون دالر 
قیمت دارند و هر هواپیما از ۷ میلیون دالر شروع می شودو 
تا 15 میلیون دالر هم قیمت دارد. با این حال چند روز پیش 
عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست در گفت وگو با 
شهروند هم اعالم کرده برای ساخت 10 پایگاه آتش نشانی 
هوایی، 500 میلیون دالر الزم  است که بر اساس دالر 1۶ هزار 
تومانی می شود 8 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با زیانی که 

جنگل های زاگرس دید رقم چندانی نیست.
یک کارشناس حــوزه آتش نشانی هوایی معتقد است برای 
برداشتن گام نخست احداث پایگاه هوایی آتش نشانی، تامین 
بودجه مناسب برای خرید تجهیزات مناسب هوانوردی و دریافت 
مجوز وجود حداقل چهار وسیله پرنده با تجهیزات موردنیاز است. 
این چهار پرنده می تواند شامل حداقل دو هواپیمای آب نشین با 
امکاناتی مانند تانکر اطفای حریق و تجهیزات جانبی و حداقل دو 
بالگرد با تجهیزات الزم باشد. آموزش ویژه کارکنان پروازی و تیم 

اطفای حریق نیز در این میان ضروری است.

           سرنوشت آتش  نشانی هوایی رونمایی شده

سال 139۷ بود که عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست  از سامانه آتش  نشانی هوایی تحت فشار کشور در 
شاهین شهر اصفهان رونمایی کرد. طبق گفته سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری این سامانه برای دیگر 
هواپیماها نیز به راحتی قابل نصب بوده که قدرت تخلیه 18 تن 
آب در مدت 5 ثانیه روی مساحت تعیین شده در فاصله 100 
متری را دارد که متاسفانه در هیچ آتش سوزی مورد استفاده 

قرار نگرفته است.

خاکسرت 50 هزار میلیاردی!

مجید ضیایی پرور- فناوری های دیجیتال در 
تمام دنیا به سبب ماهیت آن ها همچون سرعت 
،دقت و ویژگی ذاتی آن ها در کاهش هزینه های 
عملیاتی اکنون و بیش از هر زمانی برای دولت ها 
،ابر شرکت ها و فعاالن اقتصادی نه تنها قابل اعتنا 
شده ،بلکه توجه جدی آن ها را به این سمت و سو 

جلب کرده است.
امروز بر کسی پوشیده نیست که یکی از بخش های 
مهم پیشران اقتصادی هر جامعه توجه به اقتصاد 
پویا و مولد کشاورزی است ،پدیده ای که به سبب 
ظرفیت باالی آن در تامین امنیت غذایی کشور و 
ایجاد زنجیره ثروت آفرین و درون زای به هم پیوسته 
از تولید تا مصرف و از همه مهم تر توانایی بسیار 
باالی آن در ایجاد استقالل و خود اتکایی از طرفی 
و از طرف دیگر حتی تامین مایحتاج دیگر کشورها 
و شکوفایی اقتصاد صادرات محور را در بستر آن 

می توان رقم زد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، رئیس 
جمهور هفته گذشته و در آیین رونمایی از طرح 
های پیشران اقتصاد دیجیتال اشاره ای به نقش 
فناوری های دیجیتال در حوزه اقتصاد کشاورزی 
داشت و با ذکر مثال هایی به اهمیت توجه به این 
حوزه در دنیای کشاورزی پرداخت ،اما شاید همه 

فعاالن این حوزه انتظار داشتند که آقای روحانی 
به مهم ترین رکن اقتصاد یعنی بازار کشاورزی هم 
بپردازد ،بازاری که نه تنها می تواند ملی و منطقه 

ای بلکه فرامنطقه ای و فرا قاره ای هم باشد.
کامال مشخص است که فناوری های دیجیتال 
تاثیر به سزایی در افزایش راندمان و سهولت 
مدیریت تولید دارد،امــا بر کسی پوشیده نیست 
که تولید باید متناسب با بازار تقاضای آن کاال هم 
باشد ،شما این تولید با کیفیت و کمیت باال را که 
با کمک فناوری های پیشرفته دیجیتال ساخته 
و بسیار هم با کیفیت است در کدام بازار داخلی ، 
منطقه ای و جهانی می خواهید عرضه کنید ؟ در 

کدام میدان و عرصه قصد تشریح کیفیت و محتوای 
خوب آن را داریــد ؟ و تازه در صورت پیدا کردن 
خریدار کدام سیستم مالی یا تهاتری ،قابلیت نقل 
و انتقال و مراوده مالی آن را قرار است انجام دهد 
،آن هم در شرایط سختی که تحریم ها محدودیت 
های بسیاری را برای فعاالن اقتصادی ما ایجاد 

کرده اند.
امروز تقاضای باالیی برای خدمات و محصوالت با 
کیفیت و کمیت ایرانی در حوزه کشاورزی وجود 
دارد  که اتفاقا همین االن هم با فناوری های 
دیجیتال مدیریت می شود ، خیلی از سیستم های 
مدیریت تولید در گلخانه ها و مزارع و دامداری 

های بزرگ ما از این فناوری ها بهره می برند ،اما 
آیا تضمینی وجود دارد که پس از تولید، بازاریابی 
مناسبی هم برای آن محصوالت از قبل شده باشد 
،آیا این نشانی از ضعف و کم کاری ما در این حوزه 

نیست ؟
هنوز هستند کسانی که تفکر سنتی از بخش 
کشاورزی در ذهنشان وجود دارد اما آیا دولت به 
عنوان متولی حمایت و بسترسازی فعالیت حرفه 
ای این بخش وظایف خود را قبول می کند و حاضر 

به ایفای آن هاست ؟
آیــا نهاده هــای شبه دولتی یا خصوصی فعال 
ــوزه کــشــاورزی حاضرند بر فناوری های  در ح
دیجیتالی در این حــوزه تمرکز و هزینه کنند ؟ 
هزینه ای که با توجه به ظرفیت فوق العاده باالی 
این حوزه بسیار پایین خواهد بود ؟ قطعا پاسخ به 
این ها و سواالت متعدد مشابه عزم  و اراده دولت 
و نهادهای مسئول  را بیشتر آشکار می کند ،این 

گوی و این میدان .

حلقه مفقوده فناوری دیجیتال و کشاورزی
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گروه اجتماعی- نمایندگان مجلس جدید در 
اولین اظهارنظرهای خود سراغ طرح قدیمی 
و تقریبا بالتکلیف همسان سازی یا متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان رفتند. در شرایطی 
که مجلس قبلی در پنج جلسه پایانی خود این 
موضوع را در دستورکار خود قرار داد و البته 
به نتیجه هم نرسید، حاال برخی از نمایندگان 
از همین ابتدا برای بازنشستگان دست به کار 
شده اند. رهبرانقالب در پیام هفته قبلشان 
ــرای افتتاحیه مجلس یــازدهــم بر موضوع  ب
توجه به معیشت طبقات ضعیف تاکید ویژه 

کرده بودند.  

۲راهکار چیست؟       
محمدرضا پورابراهیمی منتخب مردم کرمان 
که پیش از این نیز سابقه نمایندگی دارد، 
ــرح همسان ســازی حقوق  بــرای اجـــرای ط
 بازنشستگان از دو راهکار سخن گفته است:
1- دولت بخشی از همسان سازی حقوق 
را که می تواند عملیاتی و بخش دیگر را به 
عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان 
و شرایط بهتر معوقات سال های قبل را 
بــپــردازد. در واقــع بازنشستگان طلبکار 

دولت می شوند.
۲- دولت با صدور احکام بخش باقی مانده از 
افزایش حقوق که نمی تواند به صورت نقدی 
به بازنشستگان پرداخت کند، جزو مطالبات 
آن ها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال با 

محاسبه سود بانکی به آن ها بپردازد.

هدف این ۲ راهکار چیست؟       

آقــای پورابراهیمی در تبیین این دو راهکار و 
ــاره می  ــ ــه ایـــن نکته اش هـــدف از طـــرح آن ب
ــره  ــاالخ کــنــد کـــه هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه ب
ــس از چــنــد ســـال حــقــوق بازنشستگان با  پ

 شاغالن همسان، متناسب و عــادالنــه شود.
البته آقــای پورابراهیمی و نمایندگان باید به 
ــه طــبــق برنامه  ــم دقـــت کنند ک ایـــن نکته ه
ــان ســال  ــای ــا پ شــشــم، دولـــت مــوظــف اســـت ت
ــرح را اجــرایــی کند چنان چه  ــن ط ــ 1400ای
به تازگی نیز نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه از اهتمام دولــت بــرای تحقق همسان 
 ســازی سخن گفته و وعــده داده است و به نظر
ــد، مجلس می تواند با انجام وظایف   می رس
نظارتی خود بر اجرای دقیق قانون و تامین بودجه 

در الیحه ساالنه، تحقق آن را سرعت بخشد.

پیش نویس تهیه کردیم       
در عین حال پورابراهیمی نماینده مجلس 

ضمن ارائه این دو راهکار توضیحات بیشتری 
داده است که با هم مرور می کنیم. 

او با بیان این که درصدد توافق با دولت هستیم 
که نسبت به صدور احکام ما به التفاوت برای 
که  ــت  دول کارکنان  حقوق  همسان سازی 
بازنشسته شــده انــد اقــدام کند، افـــزود: در 
که  کردیم  تهیه  را  پیش نویس هایی  مجلس 
براساس آن احکام مربوط به افزایش قانونی 
حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت 
آن بخشی را که می تواند عملیاتی و بخش 
دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و 
در زمان و شرایط بهتر معوقات سال های قبل 

را بپردازد.
منتخب مــردم کرمان در مجلس ادامــه داد: 

برای مثال اگر قرار است حقوق بازنشسته ای 
از چهار به پنج میلیون افزایش یابد، 10 یا 20 
درصدی را که دولت می تواند به صورت نقدی 
افزایش دهد ، پرداخت کند و آن بخشی را که 
باقی می ماند با صدور حکمی جزو دیون خود 
محسوب کند که شخص طلبکار دولت بشود؛ 
دولــت هم اکنون به خیلی از جاها بدهکار 
است و هیچ اشکالی نــدارد که به کارمندان 
قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند 

بدهکار باشد.
 پورابراهیمی بیان کرد: سازوکاری فراهم 
خواهد شد تا اسناد مطالبه بازنشستگان از 
دولت یعنی آن بخشی را که دولت نمی تواند 
به صورت نقدی به آن ها پرداخت کند در بازار 
ثانویه عرضه کنند و از طریق عرضه آن پول آن 
را بگیرند؛ این احکام می تواند با سر رسیدهای 

یک سال تا چند ساله صادر شود.

بازنشستگان در صف طلبکاران دولت؟       
آقای پورابراهیمی در بیان راهکار دوم یادآور 
شد که دولت با صدور احکام بخش باقی مانده 
از افزایش حقوق که نمی تواند به صورت نقدی 
به بازنشستگان پرداخت کند، جزو مطالبات 
آن ها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال 
با محاسبه سود بانکی به آن ها بپردازد؛ در 
هرصورت هدف ما این است که این احکام به 
عنوان طلب بازنشستگان قطعی و ظرف یک یا 
چند سال پرداخت شود. البته اولویت ما این 
است که این احکام صادر شود و ظرف هر شش 
ماه یا یک سال جزو دیون دولت و جزو مطالبات 
پرسنل بیاید و ظرف این مدت به آن ها پرداخت 
شود اما در صورتی که مثال یک سال گذشت و 
بدهی دولت به آن ها پرداخت نشد با محاسبه 
سود بانکی در قالب اوراق به اشخاص داده 
شود تا با عرضه در بازار ثانویه بتوانند طلب 

خود را نقد کنند.

واکنش توئیتری دفتر رهبری به قتل رومینا

رهبر انقالب: جامعه باید با 
متعدیان به زن برخورد سخت کند

ــاک  ــ ــال قــتــل دردن ــب ــه دن گـــروه اجــتــمــاعــی- ب
ــدرش، حساب توئیتری  رومینا اشرفی توسط پ
 »ریحانه« منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
 آیت ا... خامنه ای، بخشی از بیانات ایشان را درباره 
جایگاه زن و برخورد سخت با کسانی که تعدی به 
زن را حق خود می دانند ، منتشر کرد.به گزارش 
خراسان، صفحه »ریحانه« که بیشترین مطالب خود 
را در حوزه زن و خانواده در شبکه اجتماعی توئیتر 
منتشر می کند، در واکنش به ماجرای رومینا اشرفی 
نوشت: »رهبر انقالب: جامعه، هم از لحاظ قانونی و 
هم از لحاظ اخالقی، باید با کسانی که تعدی به زن 
را حق خودشان می دانند، برخورد سخت بکند؛ 
قانون هم باید در این زمینه مجازات های سختی 
همچنین  خراسان  کند.«گزارش  پیش بینی  را 
ــن دختر،  حاکی اســـت، در پــی مــاجــرای قتل ای
رئیس جمهور نیز روز شنبه در دستوری به معاون 
حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد 
الیحه مهم »تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان «را 
فراهم کند. همچنین کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان دو روز قبل در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
این که با توجه به این قتل و طرح انتقاداتی به بحث 
مجازات چقدر اصالح و تشدید  قانون مجازات در این 
زمینه دیده می شود، گفت: »ما آمادگی خود را اعالم 
می کنیم از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید 
 مجازات این افراد باشد. اگر مشکل با قانون حل
 می شود، شورای نگهبان خود را موظف می داند در 

این زمینه گام بردارد.«

 افزایش 15 درصدی حق 
عائله مندی بازنشستگان کشوری

ــدوق بازنشستگی کــشــوری  ــن مــدیــرعــامــل ص
ــق عــائــلــه مندی  از افـــزایـــش 1۵ درصــــدی ح
بازنشستگان خبر داد و گفت: ایــن افزایش در 
ــت ــرداخ ــوق خـــردادمـــاه بــازنــشــســتــگــان پ ــق  ح
 می شــود. به گــزارش مهر، اکبر افتخاری دیروز 
افزود: مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز واریز 
می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا حقوق 
بازنشستگان برای زندگی آنان کافی است یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم سطح حقوق 
بازنشستگان را افزایش دهیم چرا که حقوق فعلی، 
هزینه های زندگی آنان را تأمین نمی کند و البته 

همه ارکان دولت این دغدغه را دارند.

وزیر بهداشت استعفا نمی کند؟

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: شایعه ای در زمینه فشار رئیس دفتر 
ریاست جمهوری مبنی بر استعفای وزیر بهداشت 
مطرح شد که این موضوع به هیچ عنوان صحت 
نــدارد و کامال بی پایه و اســاس اســت. به گزارش 
ایرنا،  کیانوش جهانپور دیروز درباره صحبت های 
یکی از نمایندگان مجلس  مبنی بر فشار رئیس دفتر 
ریاست جمهوری مبنی بر استعفای وزیر بهداشت 
افزود: این شایعه کامال بی پایه و اساس است و عالوه 
بر حمایت های رئیس دفتر رئیس جمهوری که در 
همه مراحل انجام شده، هفته گذشته وزیر بهداشت 
ــرد. وی  از اقــدامــات دکتر واعــظــی قــدردانــی ک
افزود: روابط فردی بین دکتر واعظی و دکتر نمکی 
هم سال هاست وجود داشته و چنین شایعه ای به 
هیچ عنوان صحت ندارد و بی پایه و اساس است. 
این شایعه هیچ محلی از اعتنا ندارد و درست نیست. 
این خبر حاکی است، دیروز نماینده نجف آباد در 
مجلس در گفت  وگو با یکی از خبرگزاری ها موضوع 
فشار واعظی برای استعفای سعید نمکی در صورت 

همراه نبودن با دولت را مطرح کرده بود.

  45 هکتار  جنگل  و نخلستان
 در کرمان خاکستر شد

 توکلی- آتــش  4۵ هکتار از جنگل ها ،مراتع 
ــاد را خاکستر   بــاغ ها و نخلستان هــای عنبر آب
کرد.  به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان عنبرآباد،این  حریق  دقایق ابتدایی 
حدود 10 کیلومتر پیشروی کرد و بر اساس برآورد 
اولــیــه، 4۵ هکتاراز منطقه جنگلی ، نخیالت 
و مراتع کــوِش َکَلَجک عنبرآباد را سوزاند. وی 
خاطرنشان کــرد: عــالوه بر ایستگاه هــای آتش 
نشانِی شهرهای عنبرآباد و َمرَدَهک و دوسارِی 
 شهرستان عنبرآباد همچنین شهرستان جیرفت
منابع  تجهیزات  و  نیروها  مجاور(  شهرستان   (
طبیعی دو شهرستان و نیروهای بسیجی و ساکنان 
منطقه  نیز حضور داشتند. این آتش سوزی  پس از 

12 ساعت مهار شد.

وضعیت قرمز در ۲۰ شهرستان 
خوزستان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
گفت: 20 شهرستان از 2۸ شهرستان خوزستان 
در وضعیت قرمز انتشار کرونا قــرار دارنـــد. به 
گزارش فارس،  محمد علوی با بیان این که موارد 
ابتال به کرونا در خوزستان فراوان و بیش از انتظار 
است افـــزود:از اوایــل اردیبهشت ماه با کاهش 
ــن بــیــمــاری در  مــحــدودیــت هــا رونـــد ابــتــال بــه ای
خوزستان صعودی شده است. علوی تاکید کرد: 
تجمعات مردم  قبل از عید فطر و حضور در بازار از 
دالیل افزایش آمار ابتال به کرونا بوده، هر چند 
موارد بیماریابی نیز در استان افزایش یافته است. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
گفت: استاندار خوزستان بارها اعالم کردند اگر 
شرایط بدتر شود دوباره محدودیت ها را اعمال 

خواهیم کرد.

ارائه کارت متروی رایگان سربازان 
به کجا رسید؟

ــورای شهر تهران، توضیحاتی دربــاره  عضو ش
اختصاص کارت متروی رایگان به سربازان ارائه 
داد. حجت نظری در این باره اظهار کرد: این 
موضوع را بارها پیگیری کرده ایم ولی از آن جایی 
که مسئله بین بخشی و بین سازمانی بــوده به 
نتیجه نهایی نرسیده است. وی افزود: چندین 
جلسه باید با حضور نمایندگان ستادکل نیروهای 
مسلح، نیروی انتظامی و شورای شهر برگزار شود 
که برنامه هایی در این زمینه در دست اقدام است. 
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: 
با توجه به گران شدن بلیت مترو و اتوبوس در 
سال 99 به شدت پیگیر مطالبه سربازان هستم و 
امیدوارم به زودی ارائه کارت بلیت متروی رایگان 

به سربازان محقق شود.

یک پزشک۲4 میلیون تومان 
جریمه شد

یک شعبه دادگاه پس از رسیدگی به شکایت یک 
تبعه عراقی و احراز تخلف، متهم را که یک پزشک 
بود، به پرداخت مبلغ مورد شکایت محکوم کرد 
که ازاین مبلغ، 24 میلیون و24۵ هزارتومان 
جریمه استرداد درحق شاکی است. به گزارش 
اعتمادآنالین ، اسفنانی معاون رئیس سازمان 
یک  محکومیت  از  تعزیرات حکومتی کشور 
پزشک به میزان یک میلیارد و 60۵ میلیون ریال 
خبرداد واعالم کرد که ازاین مبلغ، 24 میلیون 
و24۵ هزارتومان جریمه استرداد درحق شاکی 
است.همچنین  عالوه برمجازات قانونی و جلب 
رضایت شاکی، پروانه پزشکی دکترمتخصص نیز 

به مهرتخلف ممهور شد.

 افزایش ۲ برابری مصرف اینترنت 
  طی مدت شیوع  کرونا در کشور

مدیرکل ارتباطات و امــور بین الملل شرکت 
ــران از افزایش دو برابری مصرف  مخابرات ای
اینترنت در کشور طی مدت شیوع کرونا خبر داد 
و گفت: این افزایش مصرف در اوایل اسفند باعث 
افت کیفیت شد.محمدرضا بیدخام با اشاره به 
خدمات غیر حضوری مخابرات در ایام بیماری 
کرونا اظهار کــرد: از گذشته برخی از خدمات 
مخابرات به صورت غیرحضوری ارائه می شد، 
اما با شیوع کرونا تنوع این خدمات تقویت و باعث 
کاهش مراجعه حضوری و اجــرای طرح فاصله 

گذاری اجتماعی شد.

با اعالم وصول یک طرح
مجلس یازدهم  به »فرزندآوری« رو آورد

گروه اجتماعی- مجلس جدید در نخستین 
اقدامات صحن علنی به موضوع فرزندآوری 
ورود کرد و آن طور که محسن دهنوی عضو 
هیئت رئیسه مجلس دیروز اعالم کرد، طرح 
جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اعالم 
وصــول شد.  گــزارش خراسان حاکی است، 
طــرح جامع »جمعیت و تعالی خــانــواده« که 
در سال 92 و در ۵۵ ماده توسط نمایندگان 
مجلس برای افزایش جمعیت و تشویق جوانان 
به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده است، مسئله 
افزایش جمعیت را با بسته های تشویقی مورد 
 تأکید قــرار داد. این طرح البته در همه این 
سال ها بالتکلیف مانده است. محمداسماعیل 
سعیدی نماینده مجلس روزهای قبل درباره 
این طرح به میزان گفته بود: کشور در 1۵ سال 

آینده با خطر جدی جمعیتی مواجه است و اگر 
از این مقوله غافل شویم متحمل ضربات سخت 

اقتصادی خواهیم بود.
رشد جمعیتی کشور منفی است از این رو طرح 
جامع جمعیت و تعالی خانواده  که در مجلس 
دهــم بررسی شد امــا به نوبت صحن علنی 
نرسید ،باید این مهم در مجلس یازدهم مورد 

توجه قرار گیرد.

پور ابراهیمی : دولت هم اکنون به خیلی از جاها 
بدهکار است و هیچ اشکالی ندارد که به کارمندان 
قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند 
بدهکار باشد

 بازنشستگان تامین اجتماعی  
در انتظار جلسه سه شنبه شورای عالی کار

گروه اجتماعی- ایلنا به نقل از ناصر چمنی 
از مذاکره کنندگان کارگری شورای عالی 
کار از جلسه فردا سه شنبه این شورا خبر داده 
ــاره افزایش حق مسکن  که قــرار اســت، درب
ــود. وی تاکید  ــران تصمیم گیری ش ــارگ ک
کرده است، موضوع اصلی این جلسه باید 
ترمیم افزایش 21 درصدی مزد 99 باشد؛ 
در کنار این موضوع اصلی می توان به بحث 
افزایش حق مسکن کارگران نیز ورود کرد 
امــا مهم ترین موضوع ترمیم پایه دستمزد 
اســت. ایلنا همچنین نوشت: پیش از این، 
جلسه بیست و چهارم اردیبهشت به دلیل 
عدم امکان حضور وزرای اقتصادی لغو شد؛ 
دولتی ها اعالم کرده بودند که در آن جلسه 
قرار است درباره افزایش حق مسکن کارگران 
تصمیم گیری شود اما براساس اعالم سازمان 

ــی کــشــور، مــوضــوع ترمیم حداقل  ــازرس ب
دستمزد نیز باید در دستور کار شورای عالی 
ــزارش خراسان حاکی  کــار قــرار بگیرد.  گ
است، به هرحال جلسه سه شنبه می تواند 
تصمیم بزرگی بگیرد و مهم تر این که بتواند 
دولت را برای افزایش حقوق بازنشستگان و 
تجدیدنظر در میزان 21درصد تعیین شده 

متقاعد کند.

برقراری روزانه 33 هزار تماس با پلیس 11۰ پایتخت
معاون عملیات فرماندهی پلیس تهران از 
برقراری ۳۳ هزارتماس با سامانه 110 خبر 
داد و گفت: در هر هفت ثانیه، یک عملیات 
فوریتی انجام می شود.  به گــزارش فارس، 
سردار پرویز یعقوبی با اشاره به این که مرکز 
فوریت های پلیسی 110 پل ارتباطی میان 
 شهروندان و پلیس است اظهار کرد: مهم ترین
 فلسفه تشکیل پلیس 110 تحقق شعار پلیس 
ــداری و جامعه محوری  ــردم م پاسخ گو ، م
است. سردار یعقوبی به تعداد تماس ها اشاره 

و بیان کرد: به طور متوسط روزانه در حدود 
۳۳هزار تماس به این مرکز واصل می شود 
که از این تعداد به میزان ۵0 درصد عملیاتی 
می شــود.  این مقام انتظامی تشریح کرد: 
بیشترین میزان تماس واصــل شده به این 
مرکز در حوزه جرایم عمومی )27%(، جرایم 
ــور )19%( ، نــزاع و درگیری  و تخلفات راه
 )17%(، سرقت )1۵%( ،تهدید و اکراه )%۳( 
 مواد مخدر ) 2%( وبقیه جرایم )17%( بوده 

است.

افزایش مصرف قلیان بین دختران 15 تا 18 سال
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی گفت: مصرف قلیان بین دختران 1۵ 
تا 1۸ سال در حال افزایش است که می تواند به 
سالمت کشور آسیب جدی بزند. بنابرخبر ایلنا،  
رئیسی گفت: مرگ و میر ها به دلیل مصرف 
دخانیات در کشور 60 هزار نفر است. بحث 
سرطان ها ارتباط نزدیکی با دخانیات دارد. 
ساالنه آمار مرگ ومیر به دلیل دخانیات ۵ تا 6 
درصد افزایش پیدا می کند. بحث رشد مبتالیان 
به سرطان ارتباط مستقیم با سیگار دارد. وی 

همچنین افزود: مهم ترین عاملی که می تواند 
باعث کاهش مصرف سیگار شود مالیات است. 
کشور ترکیه مالیات سیگار را باالی 70درصد 
برد و میزان مصرف آن سقوط کرد. اما خبر بد 
این است که کشورهای جهان سوم بزرگ ترین 

بازار سیگار هستند.
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ــه تــازگــی  ــان ب ــاری ــش ســجــاد اف
نگارش فیلم نامه فیلم سینمایی 
کارگردانی  به  را  »مستوفی« 
ســـیـــاوش اســـعـــدی بـــه پــایــان 
رسانده اســت. اسعدی عالوه 

بر کارگردانی، در کنار افشاریان فیلم نامه نویس 
این اثر بوده است.

عنوان  بــه  پوراحمد  کیومرث 
مشاور کارگردان در فیلم »گل 
به خودی« کاری از احمد تجری 
حضور خواهد داشت. این فیلم 
ویژه مخاطب کودک و نوجوان 

ساخته خواهد شد و فضایی موزیکال دارد.

ماهور الوند فیلم »آن جا همان 
ساعت« اثر پدرش، سیروس الوند 
ــران در سینمای  را در نوبت اک
آنالین دارد. این فیلم احتماال 
ماه آینده به صورت اینترنتی، در 

سرویس های وی او دی به نمایش درمی آید.

پــدرام شریفی امــروز با ادامــه 
ســریــال »هــم گــنــاه« ساخته 
نمایش  بــه  کیایی،  مصطفی 
خانگی می آید. او همچنین از 
فردا با فیلم »سال دوم دانشکده 
من« به کارگردانی رســول صدرعاملی در این 

مدیوم دیده می شود.

چهره ها و خبر ها

سحر دولتشاهی به زودی با فیلم 
»امیر« به کارگردانی نیما اقلیما، 
به نمایش خانگی می آید. این 
فیلم دی ماه سال 98 اکران شد 
و با فروش تقریبا 130 میلیون 

تومانی در گیشه شکست سنگینی خورد.

ــارت قصد دارد پس  محمد ک
ــه«، دومــیــن  ــروانـ ــای پـ ــن از »ش
فیلم بلند سینمایی خود یعنی 
»سورپرایز« را جلوی دوربین 
ببرد. نگارش فیلم نامه این اثر 

را احسان عبدی پور و محمد کــارت به صورت 
مشترک برعهده داشته اند.

سینمای جهان

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

شب طالیی »عصر جدید«
رویا نونهالی شنبه شب در قسمت یازدهم مسابقه، زنگ 

طالیی را برای یکی از استعدادها به صدا درآورد

»شیشلیک«؛دستپختمهدویانوعطاران
 محمدحسین مهدویان برای اولین بار فیلمی کمدی 

با فیلم نامه ای از امیرمهدی ژوله می سازد

ــروژه هــای  ــرداری پ ــ همزمان بــا آغـــاز فیلم ب
سینمایی و از سر گرفته شدن تولید فیلم و 
سریال هایی که شیوع کرونا متوقف شان کرده 
بود، اخبار تازه ای از فعالیت جدید سینماگران 
منتشر شده است. یکی از مهم ترین خبرها، فیلم 
جدید محمدحسین مهدویان و همکاری او با 
رضا عطاران در این فیلم است. او پس از فیلم 
»درخت گردو«، در اثر تازه خود برای دومین بار 

با چهره های متفاوتی همکاری خواهد کرد.

از درخت گردو تا شیشلیک	 
دیروز نخستین خبر از فیلم تازه محمدحسین 
مهدویان به نام »شیشلیک« منتشر شد و در 
آن گفته شد ژانر این فیلم کمدی است. اولین 
بازیگر آن که نامش اعالم شده رضا عطاران 
اســت و نویسندگی فیلم نامه ایــن اثــر را هم 
امیرمهدی ژوله برعهده داشته است. این خبر 
کوتاه و دیده شدن نام این اسامی در فیلمی 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان از چند 
جهت جالب اســت. سال گذشته خبر بازی 
ستاره هایی مانند پیمان معادی و مهران مدیری 
در فیلم »درخت گردو« حسابی عالقه مندان به 
سینما را غافلگیر کرد. مهدویان تا به حال در 
فیلم هایی که ساخته، به مسائلی مانند دفاع 
مقدس و منافقین پرداخته اســت، بنابراین 
همکاری این کارگردان با بازیگری مانند پیمان 
معادی که خط مشی یا تفکرات کامال متفاوتی 
نسبت به مهدویان دارد، این همکاری را خاص 

و متفاوت می کرد.

همکاری با ستاره های کمدی	 
مــحــمــدحــســیــن مــهــدویــان در ادامـــــه ایــن 
همکاری های تــازه و متفاوت، از حضور رضا 
عطاران در فیلم خود استفاده کرده است. حضور 
رضا عطاران و امیرمهدی ژوله به عنوان بازیگر و 
نویسنده در این پروژه، طبق همان پیش فرضی 
که باالتر گفتیم اتفاق معمولی نیست. نکته 
جالب دیگر فیلم ایــن اســت که »شیشلیک« 
غذای معروف مشهد است و رضا عطاران نیز 
متولد شهر مشهد است، بنابراین احتمال دارد 
این دو مسئله بی ارتباط با یکدیگر نباشند. 
البته هنوز دربــاره قصه و نقش رضــا عطاران 
اطالعاتی منتشر نشده است اما ارتباط نام فیلم 
با اصالت رضا عطاران جالب است و احتماال 
اتفاقی نخواهد بود. مهدویان پس از فیلم هایی 
که در اکثر آن ها به موضوع دفاع مقدس و تاریخ 
معاصر می پرداخت، برای اولین بار سراغ ژانر 
کمدی رفته است. امیرمهدی ژوله که به عنوان 
نویسنده آثار مهران مدیری شناخته می شود، 
چهره پرحاشیه ای در فضای مجازی بــوده و 
پست های ایستاگرامی کنایه آمیزش درباره 
مسائل مختلف معموال پر سروصدا بوده، او مدتی 
است در تلویزیون هم ممنوع التصویر است. 
چگونگی همکاری این نویسنده با چهره ای 
مانند محمدحسین مهدویان در ذهن تعدادی 
از عالقه مندان سینما، عالمت سوال هایی ایجاد 
کرده است. اکنون باید منتظر اعالم اسامی بقیه 
بازیگران و در نهایت دستپخت مهدویان، ژوله و 

اول مارکت به عنوان سرمایه گذار ماند.

مسابقه »عصر جدید« همزمان با عید فطر، 
دوبــاره به آنتن شبکه سه بازگشته تا روزهای 
کم رونقی که این شبکه پشت سر گذاشته، تا 
حدی جبران شود و بار دیگر شبکه سه در صدر 
فهرست پربیننده ترین ها قرار بگیرد. در قسمت 
یازدهم که شنبه شب پخش شد، شاهد بازگشت 
تماشاچیان به برنامه و به صدا درآمدن سومین 

زنگ طالیی بودیم.

رنگین کمان استعدادها	 
صحنه »عصر جدید« در قسمت یازدهم نیز 
مانند دیگر قسمت های فصل دوم که تا به حال 
روی آنتن رفته، پذیرای حضور 7 استعداد 
در رشته های متنوع بــود. گــروه »دستان« از 
صندلی شکسته برای ساخت عینک چوبی 
استفاده کردند، گروه »ستاره هشتم« نمایش 
رزمی جذابی اجرا کردند، »عمو فخرالدین« 
شعبده بازی های عجیب و پرریسکی را انجام 
داد، مهرداد لطیفی به سبک متفاوتی نقاشی 
ــور خواننده نوجوان، با آواز  کرد و مبین درپ
خراسانی خود داوران را غافلگیر کرد. یکی از 
ویژگی های مثبت مسابقه که همچنان مانند 
ســری اول در ســری دوم هم دیــده می شود، 
حضور استعدادها در رشته های مختلف است 
می کند.  ایجاد  تنوع  مسابقه  فضای  در  که 
گرچه که نمونه ای از هرکدام از این استعدادها 
را در سری قبل هم دیــده بودیم، اما اجرای 
شرکت کننده ها به اندازه کافی جذاب بود تا در 

نظر مخاطب تکراری نباشد.

سومین زنگ طالیی برای »ستاره هشتم«	 
اتفاق مهمی که شنبه شب در »عصر جدید« 

شاهد آن بودیم، به صدا درآمدن سومین زنگ 
طالیی مسابقه بود. در این قسمت از مسابقه، 
رویا نونهالی تصمیم گرفت فرصت ویژه صعود 
به مرحله نیمه نهایی را به گروه »ستاره هشتم« 
بدهد. نمایش رزمی این گروه بی شباهت به 
اجرای »فرشتگان نینجا« یا »دختران نینجا« 
در سری اول مسابقه نبود اما تنوع حرکات 
آن ها، اجرای جذاب و ماهرانه این گروه باعث 
شد رویا نونهالی آن ها را به مرحله بعد بفرستد. 
تا به حال امین حیایی و سیدبشیر حسینی با 
زنگ طالیی، هرکدام به ترتیب یک شعبده باز 
و گروهی از دختران نینجوتسوکار را مستقیم 

به مرحله نیمه نهایی فرستاده اند.

تاثیر مثبت بازگشت تماشاگران	 
ــمــاشــاگــران در  ــفــری ت ــد ن حــضــور چــنــد ص
استودیوی مسابقه »عصر جدید« تاثیر مهمی 
بــرای هیجان و جذابیت مسابقه دارد و در 
قسمت های گذشته که در غیبت تماشاچیان 
روی آنتن رفــت، جــای خالی آنــان به شدت 
ــر  احــســاس مــی شــد. ضبط مسابقه از اواخ
اردیبهشت ماه ضمن رعایت نکات بهداشتی، 
با حضور مردم در استودیو از سر گرفته شد و 
»عصر جدید« از این پس با حضور آنان روی 
آنتن خواهد رفت. بازگشت تماشاچیان بر 
»عصر جدید« تاثیر مهمی گذاشته بود و دوباره 
شور و هیجان خاصی را به فضای مسابقه آورده 
بود. جذابیت اجراها، تاثیر مثبت حضور مردم، 
با  و داوران  شوخی های احسان علیخانی 
شرکت کننده ها، همه و همه باعث شد قسمت 
یازدهم مسابقه جــذاب و سرگرم کننده به 

پایان برسد.

 جزئیاتی از فیلم کمدی جدید 
با بازی لئوناردو دی کاپریو

لئوناردو دی کاپریو پس از کش وقوس هایی که 
برای ساخت فیلم بعدی اش یعنی »قاتالن ماه 
کامل« ایجاد شده، تمایل دارد پیش از آن در 

فیلم بعدی آدام مک کی بازی کند.
به گــزارش مهر، در حالی که استودیوهای 
هالیوود عالقه زیادی به همکاری با لئوناردو 
دی کاپریو دارند، اما دی کاپریو بازیگر پرکاری 
نیست و فیلم هایش را به دقت انتخاب می کند. 
در حالی که به تازگی اعالم شده تولید فیلم 
بعدی مارتین اسکورسیزی یعنی »قاتالن ماه 
کامل« با مشکالت مالی روبه رو شده، دی کاپریو 
این فرصت را به دست آورده تا به پروژه دیگری 
ــازی در فیلم آدام  فکر کند و در ایــن میان ب

مک کی از همه محتمل تر است.
ــود از  ــده دی کــاپــریــو در فهرست خ گفته ش
فیلم های در دســت ساخت بیش از هر فیلم 
دیگری به فیلم بعدی آدام مک کی توجه دارد که 
با عنوان »به باال نگاه نکن« در مراحل میانه پیش 
تولید خود اســت. به نظر می رسد دی کاپریو 
در  می دهد  ترجیح  دیگری  فیلم  هر  از  بیش 
این فیلم طنز بازی کند که درباره ۲ دانشمند 
است که متوجه می شوند یک سیارک مستقیم 
به سمت زمین حرکت می کند و تالش دارند 
تا در رسانه ها مــردم را متوجه کنند که پایان 
دنیا نزدیک است. معلوم نیست اگر دی کاپریو 
قــرارداد بازی در این فیلم را امضا کند، کدام 
نقش را برعهده می گیرد، اما در صورت پذیرش 
در کنار جنیفر الرنس و کیت بالنشت جلوی 

دوربین می رود.
طبیعتًا حضور وی در این فیلم برای مک کی 
فرصت بسیار مغتنمی خواهد بود. این در حالی 
است که مک کی در سال های اخیر به یکی از 
مطرح ترین کارگردان های هالیوود بدل شده 
و با ساخت فیلم هایی چون »کمبود بــزرگ« و 
»معاون« توجه زیادی را به خود معطوف ساخته 

است.
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اسیران صربستانی زیر تیغ اتریشی ها
 قاب تاریخ

هیچ کس بــه درســتــی نمی داند کــه آمــار 
ــلــفــات در جــنــگ جــهــانــی  اول چــقــدر  ت
ــام بین 10  بــوده اســت؛ گمانه زنی ها ارق
می کنند  پیشنهاد  را  نفر  میلیون   19 تا 
که البته قابل استناد نیست. امــا آن چه 
مسّلم به نظر می رسد، اواًل به وقوع پیوستن 
استفاده  با  بشریت  علیه  جدید  جنایات 
از  استفاده  مانند  نوینی  فناوری های  از 
این  ثبت  ثانیًا،  و  شیمیایی  ســاح هــای 
جنایات از طریق ابزار هایی مانند دوربین 
از  ــت. برخی  فیلم برداری و عکاسی اس
ــن اســنــاد تصویری نشان مــی دهــد که  ای
دولت های درگیر جنگ، در اوج مخاصمه، 

به قوانین بین المللی وقعی نمی نهادند. 
ــخ، یکی از این  ــاری تصویر امـــروز قــاب ت
صحنه های دردناک را به نمایش گذاشته 
است. سربازان اتریشی در مقابل اسرای 
صربستانی صف کشیده اند تا آن ها را به 
گلوله ببندند. اتریش، صربستان را جزوی 
از خاک خود می دانست و با سربازان آن، 
به عنوان خیانتکار برخورد می کرد. هر 
چند کــه صــرب هــا هــم، خــود در جنگ از 
هیچ جنایتی علیه دشمنانشان خودداری 
نمی کردند. عکس احتمااًل در سال 1915 
مــیــادی)1294 خورشیدی( برداشته 

شده است. مکان عکس معلوم نیست. 

تاریخ موسیقی 

100 سال از ورود »توپ و تور« به ایران گذشت

والیبال چگونه ایرانی شد؟

امروزه ورزش والیبال، یک ورزش بسیار محبوب 
و پرطرفدار در کشور ماست. تیم والیبال ایران 
هم اکنون، در رده هشتم جهانی و نخست آسیا 
قرار دارد. با این حال بسیاری از مردم ما نمی دانند 
که والیبال ِکی و چگونه وارد ایران شد؟ برخی بر 
این باورند که قدمت این ورزش محبوب در ایران، 
حداکثر 50 سال است؛ اما واقعیت چیز دیگری 
است؛ تا امروز حدود یک قرن از ورود والیبال به 
ایــران می گذرد. در سال 1299 هـــ.ش، یعنی 
ــان قاجار، زنده یاد  سال های پایانی عمر دودم
میرمهدی ورزنــده که نقش مهمی در گسترش 
ورزش آکادمیک در ایران داشت، والیبال را وارد 
ایران کرد و نخستین بار در دارالمعلمین تهران، 
دانشجویان را به انجام آن واداشت. در آن زمان 
هنوز ورزشکاران ایرانی آشنایی چندانی با اصول 
و فنون والیبال نداشتند. به همین دلیل، مرحوم 
ورزنــده کتاب هایی را در این زمینه ترجمه کرد 
و به ایــن ترتیب، ورزشــکــاران ایرانی فهمیدند 
که باید چگونه در زمین آرایــش بگیرند و بازی 
کنند. تا سال 1303 هـ.ش، والیبال در بین قشر 
تحصیل کرده، طرفداران بسیاری پیدا کرد و به 
ورزشی محبوب برای اوقات فراغت تبدیل شد. 
در همین سال، تیم »کلوپ شایسته« با مدیریت 
شمس الدین شایسته و تیم والیبال »کالج البرز« به 
عنوان نخستین تیم های والیبال باشگاهی ایران، 
در تهران شکل گرفت و در یکی از روزهای سال 
1304، اولین بازی باشگاهی ایران، بین این دو 
تیم برگزار شد. اما تا سال 1314، تعداد تیم ها 
آن قدر زیاد نبود که جام باشگاه ها شکل بگیرد. 
در این سال، نخستین جام باشگاه های تهران 
برگزار شد و در سال 1318 نیز، با اندکی وقفه، 
دوباره والیبالیست های ایرانی را دور هم جمع 
کرد؛ اما این ورزش محبوب تا سال 1324، فاقد 
فدراسیون بود و در این سال، همراه با بسکتبال، 
به صورت یک فدراسیون مشترک، تحت مدیریت 
کشوری درآمد. بهترین افتخارات والیبال ایران در 

یک دهه گذشته رقم خورده است. 

جواد نوائیان رودســری – میرزاتقی خان 
ــوان یک  ــن ــه ع ــخ ایـــران ب ــاری امیرکبیر در ت
شناخته  میهن دوست  و  برجسته  شخصیت 
مــی شــود. او بــرای استقال ایـــران از هیچ 
اقدامی فروگذار نکرد و این ویژگی، یکی از 
ــران را  مهم ترین دالیلی بــود که دشمنان ای
به حــذف وی واداشـــت. امیر در عرصه های 
گوناگون مملکت داری، دست به اقداماتی زد 
که تا پیش از وی، کسی به انجام آن ها مبادرت 
نورزیده بود. طی یادداشت هایی که در صفحه 
تاریخ منتشر کردم، به برخی از این اقدامات 
اشاره شد و این بار قصد دارم به گوشه  دیگری 
از برنامه های این رادمــرد ایران زمین برای 
استقال و تعالی سرزمین مادری اشاره کنم؛ 
تاش وی برای انجام »مهندسی معکوس« 
کاالها و مصنوعات وارداتی اروپایی در ایران.

2 راهبرد برای رونق تولید	 
تاجران اروپایی از دوره صفویه، محصوالت 
ــران  ــود بــه بــنــادر ای تولید قـــاره سبز را بــا خ
می آوردند و در بازارهای داخلی ایران عرضه 
می کردند. بدیهی بــود که شیوه های نوین 
ــدن  تولیدات صنعتی، باعث ارزان تـــر درآم
ساخت کاالهای مختلف می شد و فضا را برای 
رقابت محصوالت داخلی با واردات خارجی، 
می بست. امیر با توجه به ایــن وضعیت، دو 
روش راهبردی را در پیش گرفت؛ نخست، 
عــوارض گمرکی را تا حد امکان بــاال بــرد و 
اختیار  در  را  کشور  بودجه  از  بخشی  دوم، 
مشابه  تــا  گـــذارد  خوش قریحه  صنعتگران 
کاالهای خارجی را در داخــل کشور تولید 
کنند. برخی از این کاال ها، مانند »واکسیل« 
نظامیان، نیازی به اقدامات پیچیده مهندسی 
ــر آن هــا را در  نداشت و می شد بــدون دردس

داخــل تولید کــرد؛ امیر تولید »واکسیل« را 
در انحصار »خورشید خانم«، خیاط هنرمند 
تهرانی قرار داد و او کارگاهی برای تولید این 
محصول که تا پیش از آن از فرانسه و انگلیس 
وارد می شد، راه انداخت. اما تولید برخی دیگر 
از محصوالت، به سادگی »واکسیل« نظامی 
نبود و باید با شیوه های مهندسی برای تولید 

آن ها اقدام می کردند.

خط تولید سماور ایرانی	 
غربی ها مایل بودند تا با هدیه دادن تولیدات 

صنعتی به شــاه و صدراعظم، مسیر را 
ــران  ــود بــه ای بــرای ورود کــاالهــای خ

باز کنند. فریدون آدمیت در کتاب 
»امیرکبیر و ایــران« می نویسد: »در 
ــال[ 1266 ملک التجار  اوان ]س
روسیه، ویش قرتسوف، سماوری با 
یک دست ظرف چای خوری برای 
امیر ارمغان فرستاد. امیر همان 
سماور رسیده از روسیه را به یکی 

از صنعتگران زبردست اصفهان 
سپرد تا نظیرش را بسازد.« این 
اقــدام بدون بازکردن سماور و 

ساختن تک تک بخش های آن 
ممکن نبود؛ اما صنعتگر 

خوب  اصفهانی 
از عهده آن 

برآمد و امیر به او سرمایه ای برای ایجاد خط 
تولید سماور داد. اقدامی که روس هــا را به 
شدت عصبانی کرد. طبق گزارش محمدعلی 
فروغی که در مجله »یغما«، مــورخ آذر سال 
1346 به چاپ رسید، بعدها، پس از شهادت 
امیرکبیر، با تحریک سفیر روس، مأموران به 
سراغ سماورساز رفتند، خط تولید او را جمع 
کردند و بابت بدهی اش به دولت آن قدر او را 

کتک زدند تا نابینا شد!

کالسکه انگلیسی و روسی ممنوع!	 
کالسکه یکی از وسایل حمل ونقل لوکس 
بود که ظاهرًا از دوره صفویه و به وسیله 

انگلیسی ها وارد ایران شد.
 به تدریج در دوره قاجاریه، عاقه 
به استفاده از کالسکه بیشتر شد 
و بــازار این محصول خارجی که 
از انگلیس و روسیه وارد ایران 
می شد، رونق گرفت. امیرکبیر 
اســتــاد محمدقلی بــیــک، از 
صنعتگران قورخانه را مأمور 
مهندسی معکوس و ساخت 
ــن  ــرد و او ای ــ کــالــســکــه ک
مأموریت را به نحو احسنت 
دستور  به  داد.  انجام 
امیر، گزارشی از 

ایــن موفقیت در شماره 20 روزنــامــه وقایع 
اتفاقیه چاپ شد و مردم ایران به خرید کالسکه 
ایرانی ترغیب شدند: »کالسکه سوار شدن در 
میان خلق متداول باشد و این قاعده در ایران 
نیز رواج یابد و خلق آسوده تر در طرق و شوارع 
حرکت نمایند و این مخصوص امنا و اعیان 
دولت نیست؛ بلکه هرکس از تجار و کسبه و 
غیره که به کارخانه کالسکه سازی سفارش 

بدهند، برای او خواهند ساخت.«

بلند شدن روی دست آمریکایی ها	 
در همین زمان، »بخاری پیچ« از آمریکا وارد 
ایران شد و مورد توجه قرار گرفت؛ وسیله ای 
که با سوخت کمتر، گرمای بیشتر و با دوام تری 
تولید می کرد. ظاهرًا آمریکایی ها به وسیله 
نمایندگی خود در تبریز به واردکـــردن این 

محصول پرداخته بودند. 
امیر پس از مشاهده کــاال و رغبت عمومی 
به آن، روزنامه وقایع اتفاقیه را مأمور تهیه 
ــاره بخاری آمریکایی کــرد. در  ــزارش درب گ
این گزارش به تاش دولت برای تولید عین 
محصول اشاره شده و از افرادی که توانایی 
تولید آن را دارند، دعوت به عمل آمده است. 
طولی نکشید که محصول مدنظر در همان 
تبریز تولید شد؛ اما با شهادت میرزاتقی خان، 
خط تولید انبوه مدنظر وی به سرانجام نرسید 
ــران همچنان واردکننده بخاری باقی  و ای
ماند. افزون بر این موارد، امیرکبیر به دنبال 
برای  محلی  بــود؛  »مجمع الصنایع«  ایجاد 
ــوزش و ترقی »صنایع ظریفه« که در آن  آم
و  زرکشی  ســاعــت ســازی،  مانند  هنرهایی 
ــوزش داده  زردوزی، تفنگ سازی و ... آم
به  نیز  و در همان حــال، تولیدات صنعتی 

عاقه مندان عرضه می شد.

تاریخ ورزش

سه شنبه، 23 ربیع االول 1306 * -  یک ساعت به غروب مانده است. در اتاق عزیزالسلطان 
نشسته ام. عزیزالسلطان هم از حمام درآمده، ُارگ که دیشب در تماشاخانه مدرسه، 

فخرالدوله به او داده اســت، می زند. دیشب من هم بعد از شام دوساعت از شب 
گذشته به تماشاخانه مدرسه رفتم. نشستم پشت پنجره. بازی ارمنی ها خیلی 
بی مزه است. فی الواقع حال را به هم می زند. نمی دانم ملیجک از چه کار این 

ارمنی ها خوشش آمده بود که می گفت خوب بوده. بازگشتیم به قصر؛ رفتیم 
که بخوابیم، اما سرمان خیلی درد می کرد. به این گروه بازی)نمایش( 

بد و بیراه می گفتیم. باران تندی هم گرفته است. امروز حالمان در 
*7 آذر 1267 کل خوب نبود. 

نمایش حال به هم زن در تماشاخانه

ایران باستان 

 »پادیاب«؛ مایع دست شویی
 در ایران باستان

سارا پوراحمدی – ایرانیان از دیرباز اهتمام فراوانی 
به پاکیزگی داشتند و در تمام اوقات این موضوع را 
مورد توجه قرار می دادند. به همین دلیل، ساخت 
مواد پاک کننده نیز، از قدیم االیام در ایران رایج بود 
و نیاکان ما برای رفع این نیاز، دست به ابتکارهای 
مختلف می زدند. در ایــران باستان برای شستن 
دست و رو، از مادۀ پاک کننده ای استفاده می کردند 
که آن را »دست شوی« یا »پادیاب« می نامیدند. این 
مواد شوینده از »آِب َتن َتخمه« ساخته می شد که 
بر اساس کتاب کهن سال»بندهشن«، از گیاهانی 
خاص به دست می آمد. با توجه به گزارش مورخان 
دورۀ اسامی، مانند یعقوبی، این ماده چرب و روغنی 
بود و مانند صابون های امروزی به عنوان پاک کنندۀ 
روزانــه به کار می رفت. ایرانیان قدیم، بر شستن 
دست و صورت پس از برخاستن از خواب نیز، تاکید 
فراوان داشتند و آن را از وظایف غیرقابل تخلف خود 
می دانستند؛ چراکه به باور آنان، موجودی اهریمنی 
به نام »َنُسش«، شب هنگام و وقتی همه در خواب 
بودند، دست و روی انسان ها را با ناپاکی خود آلوده 
می کرد. ایرانیان قدیم، ابتدا دست و روی خود را »آِب 
َتن َتخمه« می آغشتند و پاک می کردند و سپس، با آِب 
پاک، آبکشی می کردند تا آب با آن آلودگی تماسی 
پیدا نکند. قدیمی ترین اشاره به این ماده در متن 
فارسی میانۀ »ُگَجستک َابالیش« است که متنی از 

آن، از قرن دوم هجری برجا مانده است.  

مهندسی معکوس؛ حربه امیرکبیر علیه محصوالت آمریکا و روسیه
میرزاتقی خان چگونه خط تولید کاالهای وارداتی را در داخل کشور راه اندازی کرد؟

نوائیان – بنای »گنبد سبز« در خیابان آخوند 
از  یکی  مشهد،  خــاکــی(  خراسانی)خیابان 
ابنیه به جا مانده از دوره صفوی است. درباره 
فرد مدفون در این مکان، میان اهل پژوهش 
اخــتــاف وجـــود دارد. بــرخــی وی را »شیخ 
»شیخ  دیگر  برخی  تنکابنی«،  محمدمؤمن 
محمدمؤمن اســتــرآبــادی« و تــعــدادی هــم او 
معرفی  دســتــجــردی«  محمدمؤمن  »شیخ  را 
می کنند. در این بین، به دالیلی که در مجالی 
دیگر درباره آن سخن خواهیم گفت، احتمال 
این که مقبره مذکور متعلق به »محمدمؤمن 
از دیــگــران است؛  دستجردی« باشد، بیش 
ــام سابق محله ای قدیمی در  »دســتــجــرد« ن
مشهد است که امروزه آن را به اسم »سرشور« 
می شناسیم. به هر حال، فرد مدفون در بنای 
»گنبد سبز«، هر که باشد، در میان اهل معرفت 
روایـــات،  برخی  طبق  دارد؛  بلندی  جایگاه 
بزرگانی مانند شیخ بهائی، از مصاحبان وی 
بوده اند و در دوره متأخر، مــزار او مــورد توجه 
نخودکی  حسنعلی  شیخ  همچون  عارفانی 
بوده است. به همین دلیل نیز، این مقبره که 
در محل قبرستان قدیمی »میرهوا« قرار دارد، 
ــردم شهر مشهد قرار  از دیــربــاز محل توجه م
ــت. بنای آن، پس از مرمت های بسیار،  داش
1383 خورشیدی به شکل فعلی  در ســال 
درآمد. مورخان اهل مشهد، درباره تاریخ »گنبد 
کــرده انــد.  بسیاری  قلمفرسایی های  سبز«، 

از جمله زنده یاد عزیزا... عطاردی و روانشاد 
عبدالحمید مولوی که دومی، مورخ آستان قدس 
رضــوی نیز بــود. مرحوم مولوی در یادداشت 
مفصلی که در روزنامه خراسان مــورخ پنجم 
اسفند 1333 درباره تاریخچه »گنبد سبز« به 
رشته تحریر درآورد، به موضوع مهمی درباره 
آن چــه طی سده گذشته بر این بنای تاریخی 
ــاره کــرده اســت؛ گزارشی که نشان  رفته ، اش
می دهد اگر پایمردی مرحوم شیح حسنعلی 
نخودکی نبود، بدون شک نسل امروز هیچ گاه 
این اثر تاریخی حدودًا 400 ساله را نمی دید 
و نام »گنبد سبز« در تاریخ مشهد گم می شد. 
روانشاد مولوی می نویسد: »در موقع احداث 
خیابان در مسیر گنبد سبز، در زمان استانداری 
]فتح ا...[ پاکروان )حدود 1311 خورشیدی( 

عده ای بی عاقه به حفظ آثار باستانی ملی و 
مذهبی درصدد برآمدند که گنبد و مقبره شیخ 
را از بین ببرند و بنا به امر و توصیه شیخ حسنعلی 
]نخودکی[ اصفهانی اعلی ا... مقامه، از خراب 
کــردن بنای باستانی مذکور منصرف شده و 
قرار شد که اطراف مقبره گنبد سبز میدانی به 
شعاع صد متر احــداث و گنبد را کامًا مرمت 
کــرده باقی بگذارند.« به نظر می رسد که در 
ــدی، نایب التولیه  ایــن اقــدام، محمدولی اس
وقت آستان قدس رضوی نیز، به اندازه فتح ا... 
پاکروان نقش و اصرار داشته است. به هر حال، 
ایستادگی مرحوم نخودکی مانع از تخریب بنای 
گنبد سبز شد؛ هر چند که مرمت آن نه در دوره 
پهلوی اول و نه دوم، به انجام نرسید و در سال 

1383 پایان یافت.  

استاندار رضاشاه در پی نابودی »گنبد سبز«
گزارش 66 سال قبل روزنامه خراسان از طرح تخریب یادگار عصر صفویه در مشهد

تاریخ مشهد 

گنبد سبز- دهه 1380

از موسیقی دان  نامی ایران چه می دانید؟

 »باْرَبد«؛ هنرمندی
 که 4 انگشت خود را ُبرید

موسیقی در سرزمین 
ــه ای  ــق ــاب ایـــــــران، س
ــه  ــال چـــنـــد هــــــزار س
و  کتیبه ها  در  دارد. 
ی  جسته ها نقش بر
متعددی که در گوشه 
و کنار کشور ما به چشم 
مــی خــورد، مــی تــوان 
ردپــای این هنر اصیل را یافت. موسیقی در دوره 
ساسانی به شدت مورد توجه دربار قرار گرفت. نقل 
است که بهرام گور دستور داد جمعی از رامشگران 
هندی را به ایــران دعــوت کنند تا به نوازندگی در 
شهرهای مختلف بپردازند. با این حال، موسیقی 
فاخر ایرانی، در میان قشرهای مختلف ایرانیان، 
طرفداران خود را داشت و استادان چیره دستی در این 
عرصه پدیدار شدند که »باربد« یکی از برجسته ترین 
آن هاست. او را باید نخستین استاد موسیقی ایرانی 
بدانیم که لحن و گوشه های این هنر را در سرزمین ما 
سامان داد و 30 لحن متفاوت را در موسیقی ایرانی، 
مشهور به »30 لحن باربد« ابداع کرد. این مجموعه 
که هر کــدام به مناسبتی ساخته و اجــرا شده بود، 
بسیارمورد توجه هنردوستان آن دوران قرار گرفت. 
حکیم ابوالقاسم فردوسی، باربد را از اهالی جهرم در 
استان فارس امروزی می داند که به تعبیر استاِد سخِن 
خطه توس، »زجهرم بیامد سوی تیسفون/ پر از آب 
مژگان و دل پر ز خون«. اما ابن خردادبه، جغرافی دان 
نامی قرن سوم، باربد را از اهالی ری دانسته است. 
ــار خسروپرویز، جایگاه و مقامی باال  باربد در درب
یافت؛ اما همین گرامی داشتن، اسباب سقوط وی 
را فراهم کرد. دیگر هنرمندان درباری، بر هنر و مقام 
باربد رشک بردند و هنگامی که خسروپرویز به دست 
پسرش شیرویه به قتل رسید، انواع توهین و تحقیر 
را نسبت به باربد روا داشتند و او را در بزهکاری شاه 
قبلی، دخیل دانستند؛ حال آن که چنین نبود. باربد 
با ناامیدی بسیار راهی زندان شد و هنگامی که از او 
خواستند برای شاه جدید، قطعه ای بسازد و بنوازد تا 
رهایی یابد، چهار انگشت خود را ُبرید و دیگر برای هیچ 
اهل قدرتی، موسیقی نساخت. ظاهراً باربد مدتی بعد 
از زندان بیرون آمد و در گوشه ای عزلت اختیار کرد و 

پس از چندی درگذشت.

اندر احواالت قبله عالم 
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده در بــاال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.
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تست هوش: گزینه )3( در هر بار شكل 30 درجه در جهت عكس عقربه های 
ساعت می چرخد.

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: رنگ، ریگ، گیر، فنر، نفر و...
چهار حرفی: فرنی، رنگی، فرنگ

پنج حرفی: فرنگی

هـــوش مــنــطــقــی:   گــزیــنــه )2( 
اختالف اعــداد دو خانه پایین در 
کنار هم به ترتیب یکی کم می شود.

چالش ذهن :

 1. باقالقاتق 2. اناربیج 3. کال 
کباب 4. کدوبره 5. شوید قورمه 

6. آلومسما

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

با توجه به اعداد داده شده در تصویر کدام گزینه 
برای جای خالی مناسب است؟

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.
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شش رقمی: 

   835216 – 583612
379215 - 295836

سه رقمی: 

   213 – 457 – 534
  652 – 793 – 631

629 - 821

چهار رقمی:

    6872  –  7531
   7423  –  3524

9612 - 3984

پنج رقمی: 

   98217 – 64587 – 23879
58791 - 79324 – 94312

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از غذاهای 
خوشمزه شمالی را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی 

حروف به کار رفته در آن نام غذا را پیدا کنید.

در این سرگرمی فوتبالی شما باید به سواالت با مراجعه به حافظه تان 
پاسخ دهید و در نهایت امتیازها را جمع بزنید تا بعد از مراجعه به جواب ها   
ببینید چقدر اطالعات فوتبالی دارید. در ضمن سعی کرده ایم سواالت 
درباره موضوعات قدیمی و جدید باشد تا محک جدی بخورید. آماده اید؟

۱   تصویر مربوط به یکی از بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی 
1998 فرانسه است. نام سرمربی تیم ملی در این بازی ها چه بود؟ اسم سه 
بازیکن شماره 14، 20 و 21 را هم بگویید.  )هر آیتم 5 امتیاز، در مجموع 

20 امتیاز( 

راهنمایی: پست یکی از این بازیکنان پیستون چپ و یکی دیگر دفاع آخر بود. 

۲   دروازه بان تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1990 که موفق به مهار 
پنالتی مارادونا هم شد. )10 امتیاز( 

۳  دروازه بان دوم تیم استقالل در اواسط دهه 60 شمسی. )10 امتیاز(

راهنمایی: در بیشتر سال های آن مقطع احمدرضا عابدزاده دروازه بان 
اصلی آبی ها بود.    

۴  مدافع آرژانتینی تیم بارسلونا که در سال های 2010 تا 2018 در این 
تیم حضور داشت و فقط یک گل برای این تیم به ثمر رساند. )10 امتیاز(

راهنمایی: او  در جام جهانی 2014 مقابل تیم ملی کشورمان بازی کرد.   

۵   تصویر مربوط به بازی کدام دو تیم و در چه جام جهانی بود؟
)هر آیتم 5 امتیاز و در مجموع 10 امتیاز( 

۶  مهاجم معروف تیم ملوان در دو دهه اخیر که در سال 92 
آقای گل لیگ برتر شد. )10 امتیاز( 

راهنمایی: این بازیکن در هیچ کدام از تیم های تهرانی بازی 
نکرده است. 

۷  مدافع هلندی تیم آث میالن در دهه 90 میالدی. )10 امتیاز(
راهنمایی: این بازیکن در پست هافبک هم بازی می کرد و بعدها سرمربی 

بارسا شد.

8  آقای گل فرانسوی مسابقات یورو 2016 چه کسی بود؟ )10 امتیاز( 

9   تصویری از تیم دوست داشتنی و ریشه دار ابومسلم مشهد. اسم دو 
بازیکن در این تصویر را بگویید. )هر کدام 5 امتیاز( 

جواب های سوباسا:1. جالل طالبی، نادر محمدخانی، مهدی پاشازاده و 
مهرداد میناوند 2. والتر زنگا  3. حمید بابازاده  4. ماسکرانو  5. بازی برزیل و 
هلند در جام جهانی 1994 آمریکا  6. سید جالل رافخایی 7. فرانک رایکارد  
8. آنتوان گریزمان 9. ساده ترین جواب ممکن شهاب گردان، مهدی هاشمی 

نسب و عرفان اولروم. 
 تحلیل امتیاز شما: خب قبل از هر چیز به 2000999 پیامک بزنید و به ما 
بگویید سرگرمی فوتبالی سخت بود یا آسان ،بیشتر باشد یا کمتر. اما چون 
اولین سرگرمی فوتبالی ما بود سواالت خیلی ساده طراحی شده بود. بنابراین 
اگر بین 90 تا 100 امتیاز گرفتین شما فوتبال دوست حرفه ای هستین. اگر 
بین 80 تا 90 امتیاز گرفتین شما فوتبال بین هستین. اگر بین 70 تا 80 امتیاز 
گرفتین احتماال شما تازگی ها فوتبال بین شدین. اگر بین 60 تا 70 امتیاز 
گرفتین یعنی شما بین فوتبال خارجی و داخلی فقط به یک کدوم عالقه مند 
هستین. اگر هم بین 50 تا 60 امتیاز گرفتین یعنی شما طرفدار سرسخت 

هاکی روی چمن هستین. 

سوباسا 

اطالعات فوتبالی تان  را  محک بزنید



جان باختن مادر فداکار برای نجات فرزندش

هامون  انتظامی  فرماندهی  ســرپــرســت 
سیستان و بلوچستان گفت: زن جوانی که 
بــرای نجات پسربچه خردسالش به داخل 
رودخــانــه سیستان محدوده )نهرآب(این 
شهرستان به آب زده بود به دلیل آشنا نبودن 
ــزارش ایرنا    به فنون شنا جــان باخت. به گ
سرهنگ حسین نوری فرید در این باره اظهار 
کرد:  در بررسی های ماموران کالنتری۱۱ 
مشخص شد پسربچه ای دو و نیم ساله که 
به همراه خــانــواده اش بــرای تفریح در کنار 
رودخانه رفته بود به داخــل آب سر خــورد و 

مادر ۳۵ ساله اش برای نجات فرزندش به 
داخل آب رفته تا کودک خود را  از آب بیرون 
بکشد که متاسفانه به دلیل آشنا نبودن با 
فنون شنا در رودخانه گرفتار و غرق می شود. 
رســول راشکی،مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر سیستان و بلوچستان نیز در گفت وگو 
با خبرنگار عصرهامون افزود: تیم غریق نجات 
شهرستان هامون بالفاصله پس از اطالع از 
حادثه در محل حاضر و عملیات جست وجو 
برای پیدا کردن جسد فرد غرق شده شروع 
شده ولی متاسفانه  نتیجه ای حاصل نشده 
است.  در تاریخ ۹ خرداد ماه  نیز ۳ جوان در آب 
های تاالب هامون غرق شدند که جسد یکی 
از این سه غریق هنوز پیدا نشده است و جست 
وجو برای یافتن پیکر این فرد توسط نجاتگران 
و غواصان جمعیت هالل احمر شهرستان 

های هیرمند ، زهک و زابل ادامه دارد.  

مادر بزرگ  همدانی نوه خالفکارش را به دام انداخت  

ــارق پول  ــت س ــزرگ همدانی دس ــادرب م
ــرد. او از نــوه اش شکایت  هایش را رو ک
کرد.به گزارش رکنا، رئیس پلیس فتای 
استان همدان از دستگیری نوه ناخلفی 
که به صورت غیرمجاز مبلغ 8 میلیون ریال 
از حساب مادربزرگ خود برداشت کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد افــزود: به 
دنبال شکایت خانمی 7۳ ساله مبنی بر 
بانکی اش  حساب  از  غیرمجاز  برداشت 
مــوضــوع بــه صــورت ویـــژه در دســتــور کار 
کارشناسان پلیس فتای شهرستان مالیر 

قرار گرفت.
وی گفت: با بررسی فنی و استعالمات 
صــورت گرفته ، مشخص شد نــوه شاکی 
پرونده با استفاده از رمز دوم اقدام به خرید 
از فروشگاه های اینترنتی مختلف کرده 

بود که شناسایی و متعاقب آن دستگیر 
شد و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف 
و انگیزه اش را از این کار نیاز شدید مالی 
بیان کرد.این مقام مسئول از شهروندان 
خواست به منظور پیشگیری و جلوگیری 
اینترنتی، الزم  ــوع هرگونه جرایم  از وق
است افراد در حفظ و نگهداری کارت های 
بانکی و اطالعات آن کوشا و دقیق باشند 
و در صورت مواجهه با تراکنش و عملیات 
بانکی مشکوک در اولین فرصت نسبت به 

تغییر رمزهای آن اقدام کنند.

9حوادث دو شنبه   1۲  خرداد  1399
9  شوال 1441.شماره ۲0391
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ازمیان خبرها

اختصاصی خراسان

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ماجرای اشک های عروس!

آن قدر در رسانه ها و به ویژه صفحات حوادث روزنامه 
ها داستان های قربانیان خریدهای اینترنتی را 
خوانده بودم که کامال موارد امنیتی را رعایت می 
کردم اما   چنان فریب شیادان کمین کرده در فضای 
مجازی را خوردم که نه تنها سرمایه و پس انداز پدرم 

را از دست دادم بلکه ... 
این ها بخشی از اظهارات دختر 20ساله ای است 
که بــرای شناسایی و دستگیری یک کالهبردار 
اینترنتی دست به دامان پلیس شد. او که مدعی 
بود پول خرید جهیزیه اش توسط شیادان فضای 
مجازی به یغما رفته است، در حالی که از شدت 
نگرانی و اضطراب آرام و قرار نداشت، اشک ریزان 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد 
مشهد گفت: هنوز یک ماه بیشتر از برگزاری جشن 
عروسی خواهر بزرگم نگذشته بود که »مجید« به 
خواستگاری ام آمد. من هم که به تازگی تحصیالتم 
را در مقطع دبیرستان به پایان رسانده بــودم، به 
خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم چرا که پدرم 
کامال مجید و خانواده اش را می شناخت و می 
دانست او جوانی با ایمان و اهل کار و زندگی است. 
به همین دلیل بالفاصله قول و قرارها گذاشته شد 
و من و مجید در حالی پای سفره عقد نشستیم که 
پدر بازنشسته ام اقساط خرید جهیزیه خواهرم را 
می پرداخت.  خالصه، دوران شیرین نامزدی من و 
مجید در شرایطی آغاز شد که دغدغه تامین جهیزیه 
به یک معضل روحی برایم تبدیل شده بود و به شدت 
آزارم می داد. به خوبی می دانستم پدرم بدون آن که 
به روی خودش بیاورد در وضعیت اقتصادی سختی 
قرار دارد و حقوق بازنشستگی اش کفاف هزینه های 
سنگین زندگی را نمی دهد. اما از سوی دیگر من هم 
باید به خانه بخت می رفتم و جهیزیه ام را آماده می 
کردم چرا که در همین مدت کوتاهی که از برگزاری 
مراسم عقدکنان می گذشت متوجه شدم خانواده 
مجید اهل تجمالت هستند و به  نوع و مارک لوازم 
خانه اهمیت زیادی می دهند. این افکار همواره 
در ذهنم می پیچید و نمی توانستم با کسی در میان 
بگذارم. مجید فروشنده لوازم تزیینی ساختمان 
بود و درآمد خوبی داشت. هنوز دوران نامزدی ما 
به یک سال نرسیده بود که او بسیاری از لوازمی را 
که به عهده داشت و در سیاهه خواستگاری نوشته 
بودیم خرید و آماده برگزاری جشن عروسی شد، 
در حالی که پدر و مادرم هنوز نتوانسته بودند تکه 
کوچکی از جهیزیه مرا تهیه کنند. این موضوع به 
یک نگرانی عجیبی برایم تبدیل شده بود تا این که 
روزی وقتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مشغول 
جست و جو بودم با »پیج« فردی آشنا شدم که مقدار 
زیــادی لــوازم منزل و جهیزیه عروس را با قیمتی 
بسیار مناسب به فروش گذاشته بود. برای لحظاتی 
روی قیمت اجناس با کیفیت و مارک های شناخته 
شده خیره ماندم تا این که باالخره تصمیم گرفتم یک 
وسیله ارزان قیمت خریداری کنم تا خدای ناکرده 
در چنگ کالهبرداران نیفتم. به همین دلیل یک 
دستگاه سشوار سفارش دادم تا در صورتی که این 
فــروش اینترنتی کالهبرداری بود پول زیــادی از 
دست نداده باشم، اما درکمال ناباوری یک هفته 
بعد فردی که خودش را پستچی معرفی می کرد 
در منزل پدرم آمد و سشوار سفارشی را در یک بسته 
بندی شیک تحویلم داد. با شور و شوق خاصی به 
داخل پذیرایی رفتم و بسته را باز کردم. درست همان 
مارکی بود که سفارش داده بودم. خیلی خوشحال 
شدم و بالفاصله یک دستگاه جاروبرقی هم سفارش 
دادم. بعد ازآن با خانم فروشنده تماس تلفنی گرفتم 
و کلی درباره اجناس و قیمت های مناسب آن با هم 
گفت وگو کردیم. خالصه، جاروبرقی هم یک هفته 
بعد و درست با همان شیوه به دستم رسید. دیگر 
به آن فروشنده و لوازم خانگی آن ها اعتماد کامل 
داشتم. این بود که پدرم را راضی  کردم تا مبلغ وامی 
را که به تازگی گرفته بود به همراه همه پس اندازش 
به حساب فروشنده اینترنتی واریز کند تا همه لوازم 
جهیزیه ام را یک جا و با قیمتی مناسب خریداری 
کنیم. پدرم اگرچه بسیار تردید داشت و نمی توانست 
به این گونه خریدها اطمینان یابد اما وقتی چشمان 
اشک بار مرا دیــد، همه سرمایه اش را به حساب 
بانکی من واریز کرد و من هم با ارسال فهرست کامل 
جهیزیه ام، وجه را به فروشنده اینترنتی پرداخت 
کردم. این بار هر روزی که سپری می شد اضطراب 
بیشتری پیدا می کردم چرا که ده ها میلیون تومان 
دارایی و وام پدرم را به حساب بانکی کسی ریخته 
بودم که هیچ سند و مدرکی از او نداشتم.  باالخره از 
آن چه می ترسیدم به سرم آمد و با گذشت ۱0روز از 
زمان واریز پول نه تنها لوازمی به دستم نرسید بلکه 
گوشی تلفن فروشنده نیز خاموش شد. وقتی به اداره 
پست رفتم تازه فهمیدم برگه رسید پست هم جعلی 

است و من در دام کالهبرداری افتاده ام ... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

کالهبرداری با ارسال پیام 
»دریافت اینترنت ارزان قیمت به 

دلیل کرونا«

مــعــاون اجتماعی پلیس فــتــای نــاجــا دربـــاره 
ــا ترفند  کــالهــبــرداری مــجــرمــان ســایــبــری ب
»دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا« 
ــزارش  پایگاه  به شهروندان هشدار داد. به گ
خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی گفت: 
در ایــن روش، پیامی در گروه ها و کانال های 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که 
برای دریافت اینترنت رایگانی که به مدت ۶0 روز 
برای هر اپراتور تلفن همراه ارائه شده، می توانید 
کنید؛  کلیک  هست،  پیام  در  که  لینکی  روی 
غافل از این که این لینک تنها روشی جدید برای 
فیشینگ محسوب می شود و درصورتی که اگر از 
افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن 
به این سایت به شما اعالم می کند که احتمال 
فیشینگ وجود دارد و بهتر است از وارد شدن به 
آن خودداری شود. معاون اجتماعی پلیس فتای 
ناجا با اشاره به این که اینترنت رایگان فقط برای 
مشترکان اینترنت ثابت یا اینترنت خانگی است 
و  اینترنت همراه و سیار رایگان نیست، بیان کرد:  
کاربران نباید به هیچ وجه مورد فریب این دست 
تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، دریافت 
حجم اینترنت رایگان، اد کن جایزه بگیر و ... 
قرار بگیرند و به هیچ وجه اقدام به نصب این گونه 

نرم افزارها نکنند.

راز غازهای نگهبان در مخفیگاه تبهکاران! 
سجادپور- شب بیست و چهارم اردیبهشت 
بود که دو بــرادر به خاطر اختالفات قبلی با 
مــردی به نام »علی – ت« در مشهد، خواهر 
زاده های او را به همراه مرد ۵0 ساله دیگر 
در شهرک رضویه به رگبار بستند و آن ها را 
درون یک دستگاه خودروی پژو پارس به قتل 
ــرادران قاتل که دارای سوابق  رساندند. بـ
کیفری نیز بودند بعد از ارتکاب این جنایت 
بی رحمانه، نــزد   یکی از دوستانشان رفتند 
و از او خواستند تا آن ها را به کاشمر برساند. 
او که با اصــرار دوستانش در رودربایستی 
قرار گرفته بود به ناچار موافقت کرد و بدین 
ترتیب دقایقی بعد پژو 207 با سرعت زیاد 
فضای آسفالت جــاده را می شکافت تا این 
حسن  رسیدند.  کاشمر  به  هنگام  شب  که 
)یکی از متهمان( دوستی در کاشمر داشت 
که در زندان با او آشنا شده بود و بعد از آزادی با 
یکدیگر ارتباط صمیمانه ای داشتند. »حسن و 
حسین. خ« )عامالن جنایت( برای فرار از چنگ 
قانون به منزل محمد رفتند تا با کمک دوست 
سابقه دارشان چاره ای بیندیشند. گزارش 
ــت: در حالی کــه آن هــا  خــراســان حاکی اس
ماجرا را برای »محمد – م« شرح می دادند؛ 
در مشهد نیز کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد به بررسی های میدانی درباره این 

جنایت رگباری وحشتناک پرداختند. شب 
از نیمه گذشته بود که جلسه تجزیه و تحلیل 
کارشناسی این پرونده جنایی در دفتر سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
ــژاد و  رضـــوی( و بــا حضور قاضی احــمــدی ن
سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی( 
برگزار شد. در همین حال گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی 

پــرونــده( مشغول تحقیقات میدانی  )افسر 
و ردیابی هــای اطالعاتی بودند که انتشار 
تصاویری از لحظه وقوع این جنایت هولناک 
در فضای مجازی، بر اهمیت این پرونده افزود 
و با دستورات ویژه سردار محمد کاظم تقوی 
)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( عملیات 

های اطالعاتی وارد مرحله جدیدی شد.
تحلیل های کارشناسی که تا سپیده دم روز 
بعد به طول انجامید، بیانگر آن بود که متهمان 
از مشهد خارج شده اند بنابراین کارآگاهان 
با استفاده از شیوه های فنی و تخصصی به 
اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد دو 
ــرادر متهم به قتل به سوی کاشمر حرکت  ب
کرده اند. آن ها با انجام یک سری تحقیقات 
غیرمحسوس و بررسی سوابق قاتالن فراری به 
فردی به نام »محمد- م« رسیدند که از دوستان 
حسن )متهم فراری( بود اما از آن سو، برادران 
قاتل در دور هم نشینی شبانه به این نتیجه 
رسیدند که سوار بر خودروی محمد به تهران 
بگریزند و در منزل یکی از بستگان دور محمد 
مخفی شوند تا کسی به آن ها مشکوک نشود 
ولی مدارک خودروی محمد کامل نبود و در 
مسیر راه دچار مشکل می شدند به همین دلیل 
دوبــاره دو بــرادر، دوست مشهدی خود را که 
آن ها را به کاشمر رسانده بود در رودربایستی 
قرار دادند تا آن ها را به تهران برساند. او هم که 

قدرت »نه!« گفتن نداشت دوباره استارت زد و 
4 نفری به سوی تهران رفتند. راننده خودروی 
207 که ترس همه وجودش را فراگرفته بود 
۳ نفر را در ابتدای ورودی تهران پیاده کرد و به 

مشهد بازگشت.
بنابر گزارش خراسان دو جوان قاتل به همراه 
دوست کاشمری خود و با اجاره یک خودروی 
ســواری به شهریار رفتند و مهمان یکی از 

بستگان محمد شدند. آن ها از صاحبخانه 
خواستند  تا آن ها را در مکانی خلوت و مناسب 
اسکان بدهد چرا که برای مسافرت چند روزه 

به شهریار آمده اند!
او هم آن ها را به باغ تاالر یکی از بستگانش به 
نام سعید برد و اتاقی را در اختیارشان گذاشت.

از طــرف دیگر کــارآگــاهــان اداره جنایی با 
دستورات قاضی علی اکبر احمدی نــژاد به 
تحقیق نامحسوس درباره »محمد« پرداختند 
و به این نتیجه رسیدند که از روز بعد از وقوع 
مکان  بــه  نیز  »محمد«  مشهد،  در  جنایت 
نامعلومی رفته است در حالی که هیچ کس 
از مقصد او خبر نداشت بنابراین گروه ویژه 
کارآگاهان عازم کاشمر شدند و چند ساعت بعد 
با ردیابی های اطالعاتی و استفاده از تجهیزات 
نوین پلیسی متوجه شدند که متهمان به سوی 
شهریار گریخته اند جایی که یکی از بستگان 

محمد در آن سکونت دارد.
دیگر متهمان فراری زیرچتر اطالعاتی پلیس 
قرار گرفته بودند به همین دلیل گروهی از 
کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ غالمی و 
کسب مجوزهای قضایی در حالی عازم شهریار 
شدند که تصاویر بدون پوشش قاتالن فراری 
در روزنامه خراسان، به چاپ رسید و به سرعت 

در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
بنابر گــزارش خراسان، سعید )متصدی باغ 
ــراس آلود  ــاالر( که به رفتارهای ه ت
عجیبی  طــور  بــه  مشهدی  مهمانان 
مشکوک شده بود هنگام جست و جو 
با تصاویر منتشر  در فضای مجازی 
ــرد و از  ــده مهمانانش بــرخــورد ک ش
ــد. او که  شــدت تــرس زبــانــش بند آم
فهمید مهمانان او چه تبهکاران مسلح 
خطرناکی هستند تالش کرد از آن 
ها فاصله بگیرد سه جــوان خالفکار 
که از رفتارهای میزبان تعجب کرده 
بودند در یک فرصت مناسب نگاهی 
به شبکه های اجتماعی انداختند و با دیدن 
تصاویر خود متوجه شدند که دیگر نمی توانند 

در آن باغ تاالر مخفی شوند.
بنابراین با اجاره یک تاکسی تلفنی در حالی 
به سوی شمال کشور حرکت کردند که وانمود 

کردند به میدان آزادی تهران می روند!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
کارآگاهان که رد متهمان را در باغ تاالر زده 

بودند زمانی به آن جا رسیدند که تبهکاران 
مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی سواری 
دیگر به نزدیکی »توشان« )منطقه توریستی 
در گرگان( رسیده بودند. وقتی »سعید« در 
»شهریار« مورد بازجویی کارآگاهان قرار گرفت 
با تشریح ماجرای ورود مهمانان مشهدی به 
»باغ تاالر« گفت: آن ها با یک تاکسی تلفنی 
به تهران رفتند اما وقتی راننده تاکسی تلفنی 
شناسایی شد به کارآگاهان گفت: من آن ها 
را در ابتدای بزرگراه پیاده کردم چرا که قصد 
عزیمت به تهران را داشتند اما کارآگاهان که 
می دانستند عزیمت به تهران فقط برای فریب 
پلیس بوده است بی درنگ به بررسی سوابق 
پرداختند  کشور  شمال  در  محمد  بستگان 
و با ردزنــی های اطالعاتی متوجه شدند که 
یکی دیگر از بستگان »محمد« رگ و ریشه ای 
در گرگان دارد و از افــراد سابقه دار است به 
همین دلیل کارآگاهان با شیوه های فنی و 
تخصصی به مکان اختفای متهمان در یک 
باغ جنگلی رسیدند که کلبه ای در وسط آن 
قرار داشــت. کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی که احتمال می دادند 
ــراری مسلح باشند با همکاری  تبهکاران ف
صمیمانه کارآگاهان پلیس آگاهی گلستان 
وارد عمل شدند و با استفاده از آشنایی پلیس 
گلستان به منطقه موفق شدند کلبه جنگلی 
را پیدا کنند امــا اگــر عملیات شــب صــورت 
می گرفت متهمان با ورود به درون جنگل و 

استفاده از تاریکی شب متواری می شدند. 
از عملیات به طور  ابتدا شاخه ای  بنابراین 
غیرمستقیم و پنهانی آغــاز شد. وقتی یکی 
از کارآگاهان در سپیده به کلبه نزدیک شد 
ناگهان چند غاز شروع به سر و صدا کردند و 
کارآگاه بالفاصله به عقب بازگشت. بررسی 
ها نشان می داد غازهای نگهبان با دیدن 
افراد ناشناس شروع به سر و صدا می کنند تا 
کلبه نشینان متوجه ورود افراد ناآشنا شوند. 
با به دست آمــدن این اطالعات،کارآگاهان 
در یک عملیات برنامه ریزی شده و هماهنگ 
با دور کردن غازها از محل، کلبه جنگلی را 
به محاصره درآوردنــد و قبل از آن که متهمان 
چشمان خواب آلودشان را باز کنند، حلقه های 

قانون را بر دستان آن ها گره زدند.
بنابر گــزارش خراسان، با انتقال تبهکاران 
ــاز و  مسلح بــه مشهد، بازجویی از آن هــا آغ
مشخص شد که این جنایت هولناک فقط به 

خاطر اختالفات قبلی رخ داده است.
ــان به  ــاه ــارآگ ــن هنگام گــروهــی از ک  در ای
فرماندهی سرهنگ علی بهرام زاده )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( در حالی به ریشه یابی 
این پرونده جنایی پرداختند که دو قبضه سالح 
کالشینکف و کلت کمری از متهمان کشف 
ــرادر اعتراف کردند که با اسلحه  شد و دو ب
کلت کمری و کالشینکف سه نفر را به قتل 
رسانده اند. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه 

دارد.

عامالن 3 قتل در »جنایت رگباری« چگونه در کلبه جنگلی به دام افتادند 

تحقیق پدر رومینا از مجازات خود قبل از قتل دخترش!
ماجرای قتل هولناک رومینا اشرفی به دست 
پدرش هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. برخی 
رسانه ها گزارش دادند که  پدر قبل از قتل او درباره 
مجازات خود تحقیق کرده بود. به ادعای شهروند 
پدر رومینا قبل از ارتکاب این جنایت فجیع با 
یک وکیل تماس گرفته و فهمیده بود که طبق 
قانون پدر، ولی دم است و قصاص نمی شود. در 
همین حال  حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک 
دادگستری با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا 
اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: از لحاظ قانونی 
پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما 

جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱0 سال حبس است، 
باید بگذراند  . در همین حال  قاضی حشمت 
رستمی  درون کــال،  قاضی دادگاه عالی استان 
مازندران، نیز در گفت وگو با خبر آنالین با بیان 
این که عمل پدر این طفل در کشتن او، بدون کیفر 
نمی ماند به تقصیر جامعه در این قبیل جنایات 
نیز اشاره کرد و افــزود: جامعه نیز با فشارهایی 
که بر اعصاب پدر تحقیر شده وارد کرده مقصر 
است و از آن مهم تر جامعه نتوانسته وجود بیماری 
و ناهنجاری در روح و روان این پدر را به موقع 

تشخیص و چاره کند.

فرجام خواهی دوباره محمدعلی نجفی
وکیل مدافع محمدعلی نجفی می گوید با 
ثبت دادخواست فرجام خواهی نسبت به 
پرونده موکلش بار دیگر به رای صادره در 

این پرونده اعتراض کرده است.  
در آخرین رای صادره، با توجه به گذشت 
اولیای دم از قصاص، نجفی به تحمل شش 

سال و نیم حبس محکوم شده است. 

حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: 
ــت فرجام  ــواس روز گذشته )شنبه (درخ
ــادره از  خواهی خــود را نسبت به رای ص
دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱0 
ــم و  ــه دادی ــاه کیفری یک تهران ارائ دادگ
 پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال 

شود.

لحظه دستگیری تبهکاران فراری

کلبه جنگلی مخفیگاه   3 متهم  فراری در توشان استان گلستان

تصاویر مقتوالن و خودروی سوراخ  سوراخ شده آن ها 
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شاخص

افت شدید جایگاه ترکیه در 
بین مقاصد صادراتی کشور 

مقایسه آمار صادرات ایران در دو ماه ابتدایی 
99 و 98 حکایت از افت شدید جایگاه ترکیه 
در بین پنج مقصد برتر صادراتی دارد. این در 
حالی است که سهم چهار کشور دیگر بهبود 
یافته و به طور مشخص چین از رتبه سوم به 
رتبه اول رسیده است. در مجموع، مشاهده 
می شود که پنج کشور، وارد کننده 78 درصد 
صادرات ایران هستند که تمرکز شدیدی را 

در این حوزه نشان می دهد. 

بازار خبر

نبض قیمت ها

بازار سرمایه

بنزین در ونزوئال گران شد

ایسنا - نیکالس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
اعالم کرد قیمت بنزین در این کشور از ابتدای ژوئن 
افزایش خواهد یافت. در یک تغییر تاریخی پس از 
چند دهه عرضه بنزین به قیمت تقریبا مجانی، هر 
لیتر بنزین از روز دوشنبه در جایگاه های سوخت 
سراسر ونزوئال 5000 بولیوار معادل 2.5 سنت 
آمریکا فروخته خواهد شد. در 200 جایگاه هم 
بنزین به قیمت گران تر یعنی 50 سنت آمریکا در 
هر لیتر فروخته می شود. سهمیه بنزین هر خودرو 

به 120 لیتر در هر ماه محدود خواهد شد.

خودروهای احتکاری کشف شده 
چگونه به فروش می رسد؟

رئیس ســازمــان حمایت در خصوص  تسنیم- 
شیوه فــروش خودروهای احتکاری کشف شده 
توضیحاتی ارائــه کــرد. عباس تابش اظهارکرد: 
قرار بر این شده نخست خود مالک خودروها را با 
قیمت مصوب به فروش برساند. اگر مالک از این 
کار امتناع کرد، طبق قانون این خودروها اموال 
تملیکی محسوب می شود و توسط خودروساز 
در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت 

مصوب به فروش خواهد رسید.

فردا، پایان مهلت فروش یک جای 
30 درصد سهام عدالت

ایبنا - فروش یک جای 30 درصد از سهام عدالت 
از طریق شعب بانک ها تا پایان وقت اداری روز سه 
 شنبه مورخ 13 خــرداد 99 ادامــه خواهد یافت. 
سهام داران مشمول طرح سهام عدالت که روش 
سهامداری مستقیم را انتخاب کرده اند، از امروز 
می توانند با مراجعه به کارگزار منتخب خود برای 
خرید و فروش سهام اقدام و با خرید سهام جدید 
ــای خــود اضافه کنند یا در صورت  ــی ه به دارای
تصمیم به فروش تا 30 درصد ارزش دارایی خود 
در شرکت ها را به فروش برسانند. همچنین فروش 
یک جای 30 درصد از سبد دارایی هر فرد در سهام 
عدالت از طریق شعب بانک های کشور تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ 13 خردادماه 99 ادامه 

خواهد داشت.

حرارت بازار ارز همچنان باالست 

ــازار ارز پایتخت همچنان قیمت های  بردبار - ب
باالی 17 هزار تومان را تجربه می کند به طوری که 
دیروز قیمت 17 هزار و 350 تومان را نیز در گیشه 
صرافی های آزاد به خود دید. صبح دیروز قیمت هر 
دالر آمریکا در گیشه صرافی های آزاد رقم 17 هزار و 
200 تومان را نشان می داد که این رقم تا بعد از ظهر با 
رشد حدود 150 تومانی مواجه شد ؛طوری که حدود 

ساعت 14 به رقم 17هزار و 350 تومان رسید.
این درحالی است که صرافی های بانکی، هر دالر 
آمریکا را به رقم 17 هزار تومان خریداری می کردند 
و 17 هزار و 100 تومان به فروش می رساندند. البته 
دالر همزمان در بازار سیاه زیرزمینی یعنی توسط 
دالالن ارز کنار خیابان فردوسی یا کوچه ها و خیابان 
 های فرعی منتهی به آن باالی 17 هزار و 500 تا 
17 هزار و 600 تومان به فروش می رفت. هر یورو نیز 
در گیشه صرافی های آزاد به قیمت 18500 تومان 
خریداری می شد  و 18600 یا 18700 تومان به 
فروش می رسید؛ در حالی که صرافی های بانکی نیز 
یورو را تقریبا به همین قیمت یعنی 18500 تومان 
خریداری می کردند و 18600 تومان به فروش می 
رساندند که این موضوع با نقش تنظیم کننده بازار 
توسط این صرافی ها در تعارض بود و آن ها به نوعی 

هم رنگ بازار آزاد شده بودند.

بازار سرمایه کشور، در روزهایی که 
مورد توجه اقشار زیادی از مردم و 
در آستانه ورود موج بزرگی از سهام 
داران سهام عدالت اســت، بسیار 
مشکالت  درگــیــر  قبل  از  بیشتر 
ــزارش  زیــرســاخــتــی اســـت.بـــه گـ
خــراســان، مشکالت زیرساختی 
بورس مربوط به امروز نیست. پیشتر 
هم در روزهای پرمعامله و نوسانات 
معامالت  هسته  قیمتی،  شدید 
دچار تاخیر می شد اما این روزها 
مشکالت بسیار فرسایشی، خسته 
موجب  و  کننده  کالفه  و  کننده 
اعتراض بسیاری از مردم شده است. 
نکته مهم تر این جاست که تعداد 
استفاده کنندگان از زیرساخت های 
بورسی، اکنون جهش یافته است. 
مثال دو سال قبل )خرداد 97( که 
مشکل هسته معامالت گاهی رخ 
می نمود، تعداد شرکت کنندگان 
در عرضه های اولیه کمتر از 150 
هزار نفر بود اما اکنون بیش از سه 
میلیون نفر است! ارزش معامالت 
هم در آن زمان به زحمت به 500 
میلیارد تومان می رسید اما اکنون به 
طور معمول 10 هزار میلیارد تومان 
است!در این شرایط واضح است که 
هسته معامالت و زیرساخت های 
کارگزاری ها پاسخگو نیست. بسیار 
پیش می آید که سامانه معامالت 
یک قیمتی را نمایش می دهد اما 
قیمت واقعی معامالت چیز دیگری 
است! در این شرایط به راحتی افراد 
دچار زیان های سنگین می شوند. 

حتی قیمت های نمایشی در سایت 
رسمی بورس هم بسیاری اوقات 
غلط و گمراه کننده است. توقف و 
هنگ کردن هسته معامالت، همه 
مسئله نیست بلکه معضل جدید، 
قطع شدن کلی سامانه معامالت 
کارگزاری هاست که طی روزهای 
اخیر بسیار مشاهده شــده است 
به نحوی که اصال امکان ورود به 
سامانه و درج ســفــارش خرید یا 
فروش نیست.نکته اسفناک این که 
با گسترش حضور مردم و افزایش 
شدید )حــدود 20 برابری( ارزش 
ــد کــارگــزاری ها و  معامالت، درآم
شرکت هــای بــورس و فــرابــورس و 
ــورس هــم جهش یافته  ســازمــان ب
ــت )درآمـــد نهادها بــه صــورت  اس
درصدی از ارزش معامالت است و 
درجا از حساب معامله گران کسر 
می شــود( اما عمال هیچ پیشرفت 
موثری در زیرساخت های مرکزی 
)هسته معامالت( و سامانه های 
کارگزاری ها دیده نمی شود. نکته 
اسفناک تر این که مجموعه دولت، 
مدام بر طبل تبلیغ بورس و دعوت 

مردم به حضور در بورس می کوبد 
و برنامه حضور حدود 50 میلیون 
نفر دیگر در بورس در قالب عرضه 
سهام عدالت هم وجود دارد. اگر 
حتی 5 درصــد از این 50 میلیون 
نفر هم به مشتری فعال بازار سرمایه 
تبدیل شــونــد، بــار وارد شــده بر 
هسته معامالت و زیرساخت های 
کارگزاری ها مجدد دوبرابر خواهد 
شد و آن وقت معلوم نیست چه کسی 
بالتکلیفی  کالفگی،  پاسخگوی 
ــورس بــازان خواهد بود.  ــان ب و زی
مدت هاست که مسئوالن وزارت 
ــاره  ــورس درب اقتصاد و ســازمــان ب
اصــالح هسته معامالت و اجبار 
کارگزاری ها به ارتقای زیرساخت ها 
صحبت می کنند. دیــروز هم وزیر 
ــواالت و  ــ ــه س اقــتــصــاد در پــاســخ ب
انتقادات در ایــن خصوص گفت: 
»این مسئله مورد توجه ماست و برای 
توسعه کارگزاری های بورس برنامه 
ویژه ای داریم«. به گزارش مهر، وزیر 
اقتصاد نه توضیح بیشتری داد و نه 
زمانی را  برای انجام این کار اعالم 

کرد!

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت 
به وثیقه تسهیالت کارت اعتباری خبر داد و گفت: بانک ها می توانند سهام 
بورسی، به ویژه سهام عدالت را وثیقه ای برای صدور کارت اعتباری قرار دهند. 
به گزارش فارس، همتی به بانک ها توصیه کرد با توجه به ارزنده بودن بخش 
عمده ای از سهم های موجود در سبد سهام عدالت در قبال وثیقه گرفتن سهام 
آزادشده، معادل درصدی از ارزش آن را به دارندگان این سهام که نیاز به منابع 
مالی دارند و در عین حال قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری 
خرید بدهند. وی افزود: به حوزه فناوری اطالعات بانک مرکزی تأکید کرده ام 

هرچه سریع تر برای ساده سازی فرایند صدور کارت اعتباری اقدام کند.
به گزارش خراسان، این کارت ها دارای سقف اعتبار مشخصی هستند که توسط 
بانک به دارنده اعطا می شود تا از مراکز فروش کاال خرید کند. بانک در بازه های 
یک ماهه، صورتحساب دارنده کارت اعتباری را صادر و به وی ارائه می کند و 
دارنده بر اساس شرایط اعطای کارت اعتباری موظف می شود اعتبار مصرفی 
را در بازه زمانی مشخصی تسویه کند یا به صورت اقساطی با نرخ سود معینی که 
احتمااًل همان نرخ سود متعارف نظام بانکی است، بازپرداخت کند. درخور ذکر 
است بانک مرکزی در سال های 94 و 95، اقدام به اجرای طرح کارت اعتباری 
کرده بود که به دالیلی نظیر مشکالت نقدینگی و تامین مالی بانک ها و همچنین 

باالبودن نرخ سود، با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه نشد.

سهام عدالت را آنالین نمی توان معامله کرد	 
اما خبر مهم دیگر در روز گذشته در خصوص سهام عدالت، مربوط به معامالت این 
سهام است. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، از امکان پذیر نبودن معامله 
آنالین سهام عدالت خبر داد. به گزارش ایسنا، فهیمی در خصوص فروش سهام 
عدالت توضیح داد: کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند برای فروش 30 
درصد از سهامشان دو راه پیش رو دارند، راه اول این که باید تا 13 خرداد به بانک 
مراجعه کنند که در این صورت بانک سهامشان را فروخته و وجه را به حسابشان 
واریز می کند. این مقام مسئول درباره فروش 30 درصد سهام عدالت از طریق 
کارگزاری ها نیز گفت: در این روش، سفارش گذاری از دو روز گذشته آغاز شده 
است و بر این اساس افرادی که کد بورسی دارند، برای فروش سهامشان باید به 
کارگزاری خودشان مراجعه کنند. این افراد در انتخاب سهام برای فروش، تا سقف 
30 درصد مختارند. وی تاکید کرد: بنابراین سهام عدالت را به صورت آنالین 
نمی توان معامله کرد و تنها از طریق بانک یا کارگزاری قابل معامله و فروش است.

دیروز همچنین مرکز تماس سهامداران عدالت توسط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی افتتاح شد که بر این اساس، همه دارندگان سهام عدالت می توانند از 
طریق شماره تلفن 1569، در سراسر کشور سواالت خود را با کارشناسان 
سازمان   83338 تماس  شماره  همزمان  بگذارند.  درمــیــان  مرکز  ایــن 

خصوصی سازی نیز به سواالت سهامداران اختصاص یافته است.

 زیرساخت 150 هزار نفری
 برای 3 میلیون معامله گر ! 

با وجود این که حضور مردم، حجم معامالت و درآمد شرکت های بورسی و کارگزاری ها را 
حدود 20 برابر کرده  اما زیرساخت های فنی به نحو وحشتناکی ضعیف و غیرپاسخ گوست 

 عقب گرد بورس در ایستگاه
 یک شنبه 

بازار سرمایه کشور بعد از دو روز رشد، دیروز مطابق 
معمول یک شنبه ها، با ضعف خریداران و غلبه فشار 
فروش مواجه شد. طی ماه های اخیر، معموال بازار 
سرمایه در   روزهــای شنبه هیجانی و مثبت بوده و 
یک شنبه ها تضعیف شده است. تعطیلی بازارهای 
جهانی در روزهای شنبه و یک شنبه و خأل اخبار و 

تحوالت جدید، یکی از علل این موضوع است.
به گــزارش خراسان، دیــروز هم بــورس مثل شنبه 
ــا خیلی زود  ــرد ام ــار ک بــا فشار خرید شــروع بــه ک
فروشندگان تقویت شدند و شاخص کل نه تنها رشد 
13 هزار واحدی 15 دقیقه اول معامالت را از دست 
داد بلکه در نهایت 3 هزار واحد هم افت کرد و به سطح 

970 هزار واحد بازگشت.
در بــازار دیــروز برخی تک سهم ها مثل پاالیشگاه 
اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، تاپیکو و ایران خودرو 
مثبت ماندند و تاثیر مثبت بر شاخص گذاشتند 
اما در سوی دیگر، برخی نمادها مثل مخابرات، 
مپنا و پتروشیمی فــارس تاثیر منفی بر شاخص 
گذاشتند. برخی ابهامات در نحوه فــروش سهام 
عدالت همچنان بــازار را تحت فشار قرار می دهد 
اگرچه شدت آن کمتر از هفته قبل است. نکته مهم 
دیگر نیز، کندی هسته و قطعی سامانه های آنالین 
معامالت کارگزاری هاست که فضای سختی را  
برای معامله گران ایجاد کرده است. معموال کندی 
هسته موجب می شود افراد سفارش های خود را در 
قیمت های حدی ثبت کنند، چرا که از قیمت واقعی 
خبر ندارند و سامانه معامالت و حتی سایت شرکت 
فناوری بورس، اطالعات غلط و قدیمی را نمایش 
می دهد! موضوعی که در روندهای اصالحی موجب 
تشدید فشار فــروش می شــود. برخی گروه های 
بورسی تحت تاثیر اخبار جدید قــرار گرفته اند. 
پاالیشی ها به خاطر انتشار شفاف سازی پاالیشگاه 
تبریز مبنی بر رشد 13 درصدی سود از محل رشد 
نرخ تسعیر ارز، متوقف شدند. برخی شرکت های 
دارویی و الستیک هم تحت تاثیر تغییر نرخ ارز واردات 
از 4200 به نیمایی هستند. ناظران معتقدند در 
روزهایی که سرعت تحوالت باالست باید منتظر 
آخرین تحوالت در بازارهای جهانی، نحوه واگذاری 
سهام عدالت و تحوالت بخشی و کالن اقتصاد بود تا 

سمت و سوی آتی بورس مشخص شود. 

احیای کارت اعتباری با سهام عدالت 
همتی: امکان تبدیل سهام عدالت و سهام بورسی به وثیقه 

کارت اعتباری فراهم می شود 

یک منبع آگاه در یکی از خودروسازی ها از ثبت نام 
بیش از پنج میلیون نفر در طرح فروش فوق العاده 
دو خودروسازی بزرگ خبر داد که نشان می دهد 
احتمال انتخاب شدن هر فرد با این آمار، حدود 
ــرداد،  ــت!در شرایطی که 14خ نیم درصــد اس
)چهارشنبه(  ثبت نام نخستین فروش فوق العاده 
خودروسازان به پایان می رسد، یک منبع آگاه در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از ثبت نام بیش 
از پنج میلیون نفر در این طرح خبر داد و اظهار 
کرد حدود نیمی از این افراد یعنی 2.5 میلیون 
نفر، متقاضی خرید پژو پــارس TU5 بــوده اند. 
بدین ترتیب و با توجه به عرضه 25 هزار خودرو 
در این مرحله، می توان محاسبه کرد که به طور 

متوسط برای هر خودرو، حدود 200 نفر ثبت نام 
کرده اند که احتمال افزایش آن در روزهای آینده 
نیز وجود دارد. از سوی دیگر آمارها تا دیروز نشان 
می دهند که استقبال از محصوالت ایران خودرو 
بیشتر بوده است به طوری که مدیر عامل ایران 
خودرو از ثبت نام حدود سه میلیون نفر در طرح 
فروش این شرکت خبر داد.استقبال از طرح اخیر 
خودروسازان در شرایطی است که متقاضیان باید 
توجه داشته باشند در صورتی که در قرعه کشی 
انتخاب شوند و وجه مورد نیاز را تا 48 ساعت 
تامین نکنند، تا دو سال از شرکت در فرایند ثبت 
نام )فروش فوق العاده( محروم می شود. این منبع 
آگاه در خصوص ادامه طرح های خودروسازان 

ــرداد امسال تا ایــام دهــه فجر  اظهارکرد: از خ
فروش فوق العاده 25 هزارتایی یا پیش فروش 
75 هزارتایی خواهیم داشــت که یک مــاه در 
 میان برگزار می شود. در مجموع 4 فروش ویژه و
 4 پیش فروش برگزار خواهد شد. در این خصوص 
مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به ادامه روند 
پیش فروش خودرو ها گفت: پس از قرعه کشی 
روند تحویل خــودرو به مردم آغاز می شود و در 
هفته بعد از آن نیز پیش فروش 45 هزار دستگاه 
خودرو شروع خواهد شد که تنوع بیشتری نسبت 
به پیش فروش کنونی دارد. در آن مرحله نیز در 
صورت اضافه تقاضا برای هر خودرو، قرعه کشی 

انجام خواهد شد. 

با ثبت نام 5 میلیون نفر برای خرید 25 هزار خودرو در فاصله 4 روز مانده به پایان مهلت ثبت نام مشخص شد: 

هر 200 نفر یک خودرو ! 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنــامــه اعتماد در واکنش به آتش سوزی  •
جنگل های زاگرس عکس هایی از جنگل های 
سوخته را در صفحه اول خود به کار برد و درباره 
علت آن نوشت: »بدهی سازمان جنگل ها به 
وزارت دفاع و عدم تامين بودجه از سوی سازمان 
برنامه و بودجه به گسترش آتش سوزی منجر 
شد«. روزنامه مردم ساالری هم با تيتر »رقص 
آتش بر پيکر بلوط های زاگرس« نوشت: برآورد 
می شود ۸0 درصد آتش سوزی  مراتع و جنگل 

های ایران بر اثر عوامل انسانی باشد.
سازندگی- این روزنامه در واکنش به بيانيه  •

محمدرضا عــارف رئيس فراکسيون اميد در 
مجلس دهم این تيتر را زد: »فریاد زیر آب« و در 
توضيح آن نوشت که ارائه این گزارش در قالب 
بيانيه کمی دیر است. روزنامه شرق هم بدون 
توجه به قسمت های دیگر بيانيه عارف فقط از 
این تيتر استفاده کرد: »عارف: نقدها را تصدیق 
می کنم« و روزنامه اعتماد هم از بيانيه مفصل 
عارف فقط این تيتر را آورد: »می توانستيم در 

حوزه های مختلف بهتر عمل کنيم«.

عصرایران خبرداد: مقامات ایرانی در واکنش  •
به تاخير طرف اوکراینی در پاسخ به پيشنهاد 
ایران در خصوص جعبه سياه هواپيمای اوکراینی 
و همچنين روشــن شدن گام های بعدی اقدام 
در این زمينه، تصميم گرفته اند جعبه سياه این 
هواپيما را به کشور دیگری )احتماال فرانسه( 

ارسال کنند.
خبرآنالین نوشت : اولين هيئت رئيسه مجلس  •

یازدهم یک شنبه اداره جلسه را به عهده داشتند 
اما نکته جالب و کم سابقه این بود که در اولين 
نشستند. در  ریاست  صندلی  بر  نفر  سه  جلسه 
حالی که ساعت حدود ۸:15 محمدباقر قاليباف 
زنگ آغاز جلسه را به صدا درآورد اما دو ساعت بعد 
امير حسين قاضی زاده هاشمی نایب رئيس اول 
مجلس اداره جلسه را به عهده گرفت اما او هم تا 
پایان جلسه ماندگار نشد و بعد از گذشت ساعتی 

ریاست را به علی نيکزاد سپرد.
نامه نیوز نوشت: اميررضا واعظ آشتيانی فعال  •

سياسی اصولگرا درخصوص احتمال استيضاح 
مجلس  نمایندگان  توسط  رئيس جمهور  خــود 
یــازدهــم گفت: »مــن بعيد مــی دانــم کــه مجلس 
یازدهم به سمت استيضاح رئيس جمهور پيش 
برود. اگر روحانی استيضاح شود، از او قهرمان 
ساخته می شود و همه ناکارآمدی های دولتش 

تحت الشعاع قرار می گيرد.

محمد باقر قاليباف، رئيس قوه مقننه، صبح 
دیــروز در نخستين نطق پيش از دستور خود، 
نقشه راه پيش روی مجلس در حوزه های مختلف 
سياسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتيک را 
تشریح کرد. وی به 17 رویکرد اصلی مجلس 
یازدهم اشاره کرد و سپس چهار کليد را برای 
تحقق این رویکردها نام برد که عبارت بود از 
شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی 
و کارآمدسازی. وی همچنين ضمن اشاره به 
تعامل خود با دولــت فعلی و دولــت آینده این 
ــادآور شد که بنای مچ گيری نداریم  نکته را ی
اما در پيگيری منافع مــردم کوتاه نمی آیيم. 
قاليباف تنها راه استفاده از فرصت ها و جلوگيری 
از اثرگذاری و تشدید تهدیدها بر اساس نظام 
فکری رهبر معّظم انقالب اسالمی را الگوی 
مدیریت جهادی دانست و برای آن هفت اصل 
بيان کرد؛ اول: باور به مبانی قرآنی و سنت های 
الهی و استعانت مستمر از آن ها که امروز برای ما 
در والیت فقيه و مردم ساالری اسالمی متبلور 
است. دوم: مردمی سازی حکمرانی، به ویژه 
مردمی کردن اقتصاد. سوم: تالش و کوشش 
مجاهدانه و اميدوارانه. چهارم: توجه ویژه به 
معنویت  که زمينه ساز توجهات ویژه حضرت 
وليعصر)عج( و ِرزق الَیحتسب می شود.  پنجم: 
وحدت کلمه مردم و همگرایی نخبگان. ششم: 
توجه و ميدان دادن به نسل جوان پرانگيزه و 
توانمندسازی آنان و هفتم: توجه ویژه به عدالت، 
با اولویت دادن به محرومان و مستضعفان و 
همچنين طبقه متوسط ضعيف شده. قاليباف 
همچنين به تشریح رویکردهای مجلس یازدهم 
پرداخت که بخش هایی از آن در ادامــه آمده 

است:
* استفاده از ظرفيت مجلس در حوزه قانون 
گذاری و نظارت برای هدایت دولت به مسير 

مطلوب.
* پيگيری حل بيماری های اصلی اقتصاد ملی 
)رشد نقدینگی، بهينه نبودن قيمت های نسبی 
مداخالت  توليد،حذف  نبودن  تخصصی  و 
غيرمنطقی دولـــت، انــحــصــارات، امضاهای 
ــازی، کسری بودجه و نظام  طالیی، پولی س

مالياتی معيوب(.
* پيگيری حل آسيب های اجتماعی ناشی از 

فقر و محروميت.
 * سرکشی مستمر به نقاط مختلف کشور و 

پيگيری مشکالت مردم؛ حل و فصل مسائل و 
مطالبات محلی با محوریت نماینده هر شهر، 
ــرای حل  تشکيل کــارگــروه هــای موضوعی ب

مشکالت ملی.
* پيگيری اجرایی شدن سند تحول آموزش و 

پرورش.
* کمک به اصالح و تقویت کّمی و کيفی رسانه 

مّلی.
* استفاده از ظرفيت مجلس برای قانونمندسازی 
ــش کيفيت خدمات  ــزای فــضــای مــجــازی و اف

زیرساختی و محتوایی در فضای مجازی.
* مجلس نماینده همه مردم ایران باشد،حتی 
کسانی که به هر دليل سياسی یا نارضایتی از 

شرایط کشور، به آن رای نداده اند.
 * دفع حداقلی و جذب حداکثری؛ مسامحه 
نکردن با دشمنان داخلی و خارجی و مخالفت 
جدی با طرد نيروهای انقالب به دليل اختالف 

سليقه.
* توجه به واقعّيت ها در راه رسيدن به آرمان ها، 

تا آرمان گرایی به توهم نينجامد.
* تکميل زنجيره انتقام خون شهيد سليمانی؛ 
همکاری با تمام جبهه مقاومت، پر هزینه و بی 
فایده بودن مذاکره با آمریکا و اخراج کامل ارتش 

آمریکا از منطقه.
* تقویت دیپلماسی منطقه ای؛ تقویت رابطه با 
کشورهای منطقه و قدرت هایی که با ایران منافع 

راهبردی دارند.

2 توئیت تحلیلی درباره نطق قالیباف	 
* محمد سعيد احدیان در توئيتر خود نوشت: 
»ایــن نطق را می تــوان مانيفست گفتمانی، 

رویکردی و مدیریتی قاليباف دانست «.
* مهدی محمدی تحليل گر مسائل سياسی در 
صفحه توئيتر خود نوشت: »نطق امروز محمدباقر 
خردمندی  از  ترکيبی  مجلس،  در  قاليباف 
انقالبی، نگاه راهبردی، تسلط کارشناسی و 
رویکرد سيستمی به وضع جهان، مسائل کشور 
و مشکالت مردم بود. پيشنهاد می کنم متن آن 

را بخوانيد«.

روز گذشته اعتبار نامه سه نماینده به تایيد 
شعب بررسی این اعتبار نامه ها نرسيد وبه 
ــاع نشد. همزمان  صحن علنی مجلس ارج
غالمرضا  اعتبارنامه  بــه  کــه  نمایندگانی 
تاجگردون اعتراض کرده بودند، اعالم کردند 
که در فضای مجازی تلویحا با »برنو« تهدید شده 
اند. دو روز پيش بود که چند تن  از نمایندگان 
طی نامه ای  به اعتبار نامه تاجگردون نماینده 
ادوار مردم گچساران و کاظم دلخوش نماینده 
صومعه سرا اعتراض کردند. اعتراضی که تا 
حدودی فائق آمد و درحالی که اعتبارنامه بقيه 
نمایندگان در صحن علنی به تصویب رسيد، 
اعتبار نامه این دونفر به همراه حسين محمد 
صالحی منتخب مردم فریدون شهر و چادگان 

به تصویب نرسد.

سالح گرم پاسخی به اعتراض نرم!	 
البته که این اعتراض و به تصویب نرسيدن 
اعتبارنامه،  بــدون حواشی نبود و بعضی از 
»تاجگردون«  اعتبارنامه  به  که  نمایندگانی 
اعــتــراض کــرده بــودنــد، مدعی شدند کــه از 
سوی طرفداران این نماینده تهدید شده اند؛ 
تهدیدی با سالح گرم! مالک شریعتی نماینده 
مردم تهران که یکی از 9 نماینده معترض به 
اعتبارنامه نماینده گچساران بود، با بيان این 
که پس از اعتراضش چندین پيام فحش و تهدید 
دریافت کــرده اســت، یکی از آن پيام ها را »با 
برنو پشت تاجگردون ایستاده ایم« اعالم کرد. 
مجتبی رضا خواه دیگر نماینده تهرانی معترض 
به اعتبار نامه تاجگردون هم نوشت: »جدیدا 
مسلحانه  تهدید  اعتبارنامه،  بررسی  ــرای  ب
می کنند«. احمدی نادری دیگر نماینده مردم 
تهران هم از تهدید به قتل گفت و از هشتگ 
»تاجگردونيسم« استفاده کرد. پس از این تهدید 
»برنویی« طرفداران تاجگردون،  در صفحات 

انتخاباتی  این  ميتينگ  از  عکسی  مجازی 
نماینده دست به دست می شد که در آن چند 

نفر با اسلحه برنو کنار او ایستاده اند.

سرنوشت این 3 نماینده چه می شود؟  	 
براساس آیين نامه داخلی مجلس، حال که 
ایــن سه نفر به تصویب نرسيده  اعتبار نامه 
است، مدارک آن ها به شورای نگهبان ارسال 
می شود. اگر شورای نگهبان قبال این مدارک 
را رویت و بررسی کرده باشد، اعتبار نامه این 
سه نفر تایيد می شود اما اگر این مدارک قبال از 
مسير این نهاد عبور نکرده و اکنون یافت شده 
باشد، شعبه ای که به اعتبارنامه اعتراض کرده 
پنج روز فرصت دارد رای خود را درباره اعتبار 
نامه اعالم کند و چنان چه باز هم اعتبار نامه 
از سوی شعبه رد شود، پرونده به کميسيون 
تحقيق و بررسی فرستاده می شود و پس از 
بررسی های الزم و ارائه گزارش در صحن علنی 
مجدد اعتبارنامه این سه نماینده به رای همه 
نمایندگان گذاشته می شود. حجت االسالم 
و المسلمين موسوی الرگانی رئيس شعبه 12 
بررسی کننده اعتبار نامه منتخبان مجلس که 
اعتبار نامه تاجگردون را تایيد نکرده، تصریح 
کرد:  پس از دریافت جواب استعالم از شورای 
نگهبان، شعبه تشکيل جلسه می دهد و در 
خصوص این اعتبار نامه اعالم نظر می کند. 
تاکنون در مجلس اول اعتبارنامه 9 نماینده، 
در مجلس دوم دو نماینده، در مجلس سوم 
یک نماینده، در مجلس چهارم دو نماینده، در 
مجلس پنجم یک نماینده و در مجلس ششم 
اعتبارنامه سه نماینده رد شده و از مجلس هفتم 
تا کنون اعتبارنامه هيچ نماینده ای رد نشده 
است.  روزنامه خراسان روز گذشته گزارشی 
را درباره ابهام های فرایند بررسی اعتبارنامه 

ها منتشر کرد.

مانیفست رئیس جدید پارلمان 
قاليباف: بنای مچ گيری نداریم اما در پيگيری منافع مردم کوتاه نمی آیيم 

تهدید برنویی درمقابل احتمال رد اعتبارنامه!
اعتبارنامه تاجگردون و 2 نماینده دیگر مجلس با احتمال رد شدن مواجه 

است؛ موضوعی که جنجال هایی را به دنبال داشت

ویژه های خراسان  

دستور جدید برای مجازات 
ارائه رشوه در پروژه های دولتی

یک مقام مهم اجــرایــی در نامه روزهـــای اخير 
خود خطاب به همه مدیران سازمان ها و ادارات 
دولتی، با اشاره به الزامات و شرایط مندرج در 
قانون برگزاری مناقصات و رسيدگی به تخلفات 
پيمانکاران طرح های دولتی در این بخش، متذکر 
شده در صورتی که بر اساس آرای قطعی قضایی 
مشخص شود طرف قرارداد دستگاه، برای تبانی، 
تطميع، تهدید یا پرداخت رشــوه اقــدام کرده، 
ضمن در نظر گرفتن نمره منفی، محروميت 1۸ 

تا 24 ماهه برای آن پيمانکار در نظر گرفته شود.

تذکرات روحانی برای رفع 
نیازهای فناورانه دستگاه ها

پس از آن که حجت االســالم روحــانــی رئيس 
جمهور در ابالغيه چندی قبل خود، از اعضای 
کابينه خواسته بود مشکالت و نيازهای فناورانه 
ــداف، نتایج مــورد انتظار،  خود را به همراه اه
استانداردها و نحوه تامين منابع مالی الزم، از 
طریق یک سامانه به طور عمومی به فراخوان 
ــرای این  بگذارند، ميزان پيشرفت و نحوه اج
موضوع در هفته هــای اخير از برخی اعضای 
دولت استعالم شده که بر اساس نتایج به دست 
آمده، مقرر شده برنامه های سریع تر و جامع تری 
برای آن تدوین تا طی امسال به نتایج ملموسی 

ختم شود.



 در رقابت بین سس های ساالد 
برنده کدام است؟

فلز مس دشمن کرونا!

 شناسایی کودکان تیزهوش
 در 3 سوت!

 بانوان| چیدمانی ساده
 اما زیبا برای قفسه ها

 فرفره| قصه »ماشین مقوایی« 
برای کودکان
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پیشــــــگو

پرونده
دنیای رمان ها از گذشته تا به امروز  

همیشه دنیای جذاب و خیال انگیزی 
بــوده اســت. دنیایی که می توانیم 
ساعت ها در آن ســرگــرم شویم و 
نشده  زیست  تجربه های  از  بسیاری  بدین وسیله 
خودمان را به یک معنای دیگر زندگی کنیم. بعضی 
رمان ها از گذشته برای ما روایــت می کنند و ما را با 
زندگی گذشته آشنا می کنند. بعضی شان از امروز 
ما می گویند و با حال همین امروز ما مطابقت دارند. 
البته بعضی رمان ها هم از سال ها پیش تخیالتی در ما 
می انگیزند و از چیزهایی خبر می دهند که سال ها بعد 
شکل عملی به خودشان می گیرند. گویی نویسنده ها 
تبدیل به پیشگوهایی می شوند که ناممکن ها را ممکن 
تلقی می کنند. در این پرونده ما به سراغ همین دسته 
از رمان ها رفته  ایم. یعنی رمان هایی که نویسنده های 
آن هــا با ذهــن خــالق و خیال پرورشان چیزهایی را 
پیشگویی کرده اند. آن ها گاهی یک اختراع را روی 
کاغذ آورده انــد که بعدها همان باعث جرقه خوردن 
ایده ساختش به ذهن یک مخترع شده است. از رویای 
فرود بر ماه گرفته تا پیشگویی فناوری ارتباط تصویری، 

کارت های اعتباری و اختراع هدفون هندزفری.

محمدعلی محمدپور| روزنامه نگار 

نویسنده هایی که

شیوع ویروس بودند
کرونا، ساخته شدن 
گوشی ، امکان سفر 
به ماه و ...، اتفاقات 

و پدیده هایی 
هستند که خیلی 
سال پیش توسط 

بعضی نویسنده ها 
پیش بینی شده بود

پیش بینی شیوع ویروس کرونا در سال 1981 میالدی!
 »دین ری کونتز« در رمان »چشم های تاریکی« حدود 40 سال پیش

 بیماری بسیار شبیه به کرونا را توصیف کرده بود

این روزها که همه جهان با بیماری همه گیر کرونا 
درگیر هستند باید یــادی از رمــان »چشم های 
تاریکی« نوشته دین ری کونتز کنیم که حدود 
40 سال قبل بیماری بسیار شبیه به کرونا در آن 
پیشگویی شده بود. این رمان که در سال 1981 
به چاپ رسیده از ویروسی به نام »ووهان -400« 
یاد کرده که مشابهت های بسیاری با ویروس 
کووید-19 که امروز می شناسیم، دارد. نویسنده 
آمریکایی این رمان که یکی از چهره های مشهور 
ادبیات علمی-تخیلی است در رمان »چشم های 

تاریکی« قصه مادری را روایت می کند که فرزندش را به اردو می فرستد. اردویی که در کوهستانی جنگلی برگزار شده است. مادر مثل هر 
والدین دیگری توقع دارد که فرزندش تجربیات خوبی در این اردو به دست بیاورد اما بعد از مدتی می فهمد که هیچ خبری از فرزندش و 
گروهی که همراه آن ها به اردو رفته نیست. این جاست که خبر می رسد تمامی اعضای شرکت کننده در این اردو به همراه راهنما و حتی 
راننده مرده اند. کسی هم هیچ توضیحی برای این مرگ ندارد. فقط پیام هایی به دست مادر می رسد مبنی بر این که پسرش زنده است. 
این معما به تدریج در طول رمان رمزگشایی می شود و قصه می رسد به چین؛ جایی که آزمایشگاهی چینی در حال ساخت ویروسی به نام 
»ووهان-400« است. این ویروس قرار است در سال ۲0۲0 در تمام جهان منتشر شود. عجیب این جاست عملکرد ویروسی که در این 
رمان از آن نام برده می شود دقیقًا متمرکز بر ریه های انسان است؛ ویروسی که هیچ دارویی هم روی آن اثر نمی کند و راهی برای درمانش 
وجود ندارد. کونتز در رمانش این ویروس را سالحی بیولوژیک علیه نسل بشر می داند که به دست عده ای ساخته شده تا بخشی از جمعیت 

جهان را نابود کند.

4 پیشگویی جالب »آیزاک آسیموف« در 50 سال پیش

از برقراری ارتباط تصویری تا رواج کامپیوترهای کوچک 
هوشمند، از جمله پیش بینی های یک نویسنده روسی درباره 
آینده بوده است »آیــزاک آسیموف«، مطالبی را به مناسبت 
افتتاح نمایشگاه بین المللی سال 1۹6۴ در نیویورک نوشته 
بوده که هرچند بعضی از طرح های آینده گرایی که در آن 
نمایشگاه عرضه شد هیچ گاه واقعیت پیدا نکردند اما امروز 
می بینیم بسیاری از پیش بینی های آیزاک آسیموف تا حد 

زیادی به واقعیت نزدیک بوده اند.

1      رویای ارتباطات صوتی-تصویری
اولین تماس ویدئویی بین دو قاره در ۲0 آوریــل 19۶4 
با استفاده از فناوری که توسط موسسه تکنولوژیک »بل 
سیستم« ساخته شده بود، برقرار شد. شاید همین فناوری 
در پیش بینی های آسیموف تاثیرگذار بــود. با این همه 
تردیدی نیست که او از هزینه اندک تماس های صوتی-
تصویری در این سال ها مثل خدمات اسکایپ یا فیس تایم 
شرکت اپل، متعجب می شد. در سال 19۶4 یک تماس 
ویدئویی سه دقیقه ای بین شهرهای واشنگتن و نیویورک 
حدود 1۶ دالر و با احتساب ارزش پول امروز حدود 118 

دالر هزینه داشت!

2     روی کار آمدن روبات ها   
آسیموف کلمه »روباتیک« را به لغات زبان انگلیسی افزود 
و شاید به همین خاطر پیش بینی نسبتا دقیق او از میزان 
پیشرفت فناوری روباتیک چندان تعجب آور نباشد. این 
روزها روبات ها برای کاربردهای مختلفی استفاده می شوند. 
روبات ها با کنترل از راه دور عمل جراحی انجام می دهند. 
روبات هایی بــرای آشپزی طراحی و ساخته شده اند. در 
صنایع مختلف کاربرد دارند. همچنین خودرو با مغز روباتی 
به نسبت خودروی خودفرمان یا خودران عبارت جذاب تری 

است.

3      رواج کامپیوترهای کوچک هوشمند
آسیموف درباره یک عنصر دیگر از زندگی مدرن هم توانست 
پیش بینی تقریبا دقیقی کند و آن نقش مهم »کامپیوترهای 
کوچک« بود که امروزه آن ها را به شکل های تلفن هوشمند 
چنین  ــود  ب کــرده  پیش بینی  او  می شناسیم.  تبلت ها  و 
کامپیوترهایی به عنوان »مغز روبات ها« عمل خواهند کرد. هر 
فرد که برای جهت یابی در یک شهر غریب از نقشه تلفن های 
هوشمند استفاده کرده باشد از خود خواهد پرسید که شاید 
منظور آیزاک آسیموف این بود ه که این کامپیوترهای کوچک 

به جای مغز انسان عمل خواهند کرد.

4    صفحات معلق آویزان به جای تلویزیون ها
آیزاک آسیموف در یکی دیگر از پیش بینی هایش گفته بود 
صفحات قابل آویختن به دیوار جای تلویزیون های معمولی 
را خواهند گرفت ولی مکعب های شفاف که امکان دیدن 
تصویر به شکل سه بعدی را فراهم خواهد کرد به مرور عرضه 
خواهند شد. باید این پیش بینی دقیق وی را ارج گذاشت 
که تلویزیون های با صفحه تخت اکنون جای تلویزیون های 
معمولی را گرفته اند و فناوری تلویزیونی سه بعدی نیز عرضه 

شده اند.

حل معمای تاریکی آسمان شب  توسط یک نویسنده!
ادگار آلن پو، شاعری بود که سال ها پیش در یکی از شعرهایش به سوالی پاسخ داده که ذهن 

بسیاری از ستاره شناسان را درگیر خودش کرده بود

ادگار آلن پو نویسنده و شاعر آمریکایی بود که شهرتش به خاطر نوشتن رمان های جنایی، 
کارآگاهی و ژانر تخیلی بوده است. او یکی از مجهوالت علمی را که تا زمان خودش پی به 
آن نبرده بودند در شعری می آورد و به نوعی آن را حل می  کند. آن مجهول علمی هم از این 
قرار بود که ستاره شناسان از قدیم برایشان سوال بود که وقتی بی نهایت ستاره در آسمان 
نامتناهی وجود دارد چرا زمینه آسمان تیره دیده می  شود؟ این پارادوکس تا سال ها ذهن 
ستاره شناسان و دانشمندان را به خودش جلب کرده بود. تا این که سال ها بعد دانشمندان 
به پاسخ صحیحی درباره آن رسیدند و بعد متوجه شدند که آلن پو سال ها قبل در شعر خودش 
به همین پاسخ دست یافته است. پو که عالقه  وافری به ستاره شناسی داشت، قبل از مرگ، 

بسیاری از مشاهداتش را در شعر فیلسوفانه  خود با نام »اورکا: نثر موزون« منتشر کرد. در فرازی از این شعر 
آمده: »ستارگان بی پایان،  یعنی فروغ یکنواخت زمینه آسمان، مانند روشنی کهکشان: نیست 
نقطه ای که نباشد ستاره ای در آن. پس چرا در آسمان، می بینیم فضای تهی در جهات 
فراوان، دهد این پاسخ را ژرفای جهان، نرسیده است هنوز نوری به ما از آن«. کلید حل معما 
همین بود. عمر عالم نامحدود نیست. جهان آغازی دارد. برای نوری که به چشم ما می رسد، مرزی 

وجود دارد. نور دورترین ستارگان، هنوز وقت کافی برای رسیدن به چشمان ما نیافته است.

از پیش بینی رایج شدن کارت های اعتباری تا هندزفری و تانک!
نویسنده هایی که خیلی سال پیش به توصیف اختراعاتی پرداخته اند که عمرشان 

به20 یا 30 سال هم نمی رسد

   احیای بافت های مرده با برق: مری شلی در کتاب مهم 
خود »فرانکنشتاین« در سال 1835 از احیای بافت های 
مرده از طریق برق و جایگزینی اندام نوشته بود. اگرچه که 
روش های اولیه ای که شلی در کتابش در اوایل قرن 19 
مطرح کرد بسیار ساده تر و ابتدایی تر بود اما مسیر را برای 
پیشرفت های پزشکی آینده مانند پیوند اندام همان گونه که 

در رمان مری شلی به آن اشاره شده بود، هموار کرد.
 تــانــک هــای جنگی در 
سرزمین زرهـــی: اچ جی 
ولز را می توان یکی از نوابغ 
بیستم  ــرن  ق پیشگوهای  و 
ــرد. ایــن نویسنده  قلمداد ک
در هر داستانش مفاهیمی 
خــیــالــی را مــطــرح مــی کــرد 
که بعدها به علم روز مبدل 

می شد. او در داستانش با عنوان »سرزمین زرهی« که در 
سال 1903 در مجله استرند به چاپ رسید، کشتی های 
جنگی تمام فلزی را پیش بینی می کند که به جای آب، 
روی زمین حرکت می کنند. با نگاهی به سازوکار این 
ماشین های جنگی و جنگ ماشینی که اچ جی ولز در 
ــرده، می توان آن را پیشرو و منادی  داستانش خلق ک
تانک های امروزی دانست. ماشین های جنگی ولز 30 
متر ارتفاع داشتند. در باالی این تانک عظیم الجثه مقری 
برج مانند وجود داشت که مقر فرماندهی کاپیتان بود. در 
این داستان، گروهی تنها با 14 تا از این تانک های اولیه 
کامال بر یک ارتش بزرگ پیروز می شوند. تنها در 13 سال 

بعد بود که اولین تانک های واقعی ساخته شد.
   کــارت هــای اعتباری به سبک بالمی: ۶3 سال 
پیش از آن که کارت اعتباری اختراع شود، ادوارد بالمی، 
نویسنده آمریکایی ایده ای مشابه را در رمان علمی تخیلی 
»نگاه به عقب« مطرح کرده بود. بالمی در رمان خود که 
در سال 1888 منتشر شده بود 11 بار از عبارت کارت 
اعتباری استفاده کــرده اســت. وی این عبارت را برای 

بهره مندی شهروندان از سود اجتماعی به جای مفهوم 
استقراض مطرح کرد. کارت های اعتباری این روزها جزو 
پرکاربردترین اشیای مورد استفاده ما برای خرید و جابه 

جایی پول هستند.
   ویدئوچت، ضبط صوت، انرژی خورشیدی: رمان 
عجیب »رالف 1۲4 سی 41« اثر هوگو گرنسبک هم از آن 
دسته رمان هایی است که پیش بینی های علمی زیادی 
در خود داشته اســت. وقایع 
این کتاب که در سال 1911 
منتشر شــده اســت در سال 
۲۶۶0 می گذرد و نویسنده 
، چیزهای گوناگونی را در آن 
انــرژی  می کند.  پیشگویی 
تلویزیون ها،  خــورشــیــدی، 
ضبط صوت ها، فیلم های با 
کالم و سفر به فضا از جمله اتفاقاتی است که در این کتاب 
ذکر می شوند. این کتاب در حالی فناوری ویدئوکنفرانس 
را پیشگویی می کند که اولین ویدئوکنفرانس سال ها بعد 
در فستیوال جهانی نیویورک سال 19۶4 عملی می شود. 
این فناوری حاال در طول زمان قدم به قدم پیشرفت کرده و 
امروز به اسکایپ و اپلیکیشن های گوناگون موبایل رسیده 
است. نام دستگاهی که گرنسبک درکتابش آورده »تله 
فات« است که از طریق آن می شد تماس صوتی و تصویری 

از راه دور برقرار کرد.
   هندزفری: ری بردبری در کتاب موفق خود »فارنهایت 
451« که در سال 1953 منتشر شد بــرای اولین بار 
ــاره می کند. در  به گوشی های هدفون قابل حمل اش
سال 1953 تلفن بی سیم وجود داشت و هدفون های 
بزرگ هم بود اما تلفیق این دو به صورت کامال سیار وجود 
نداشت. بردبری این دستگاه را مانند »صدف های کوچک، 
رادیوهای بندانگشتی که موسیقی و کالم را ردوبــدل 
می کند« توصیف می کند. هدفون های هندزفری که ری 
برد بردی در این کتاب آورده تا سال ۲000 اختراع نشدند. 

 پیشگویی های علمی 
و خالقانه ژول ورن

ویژگی های زیردریایی ناتیلوس که ژول 
در کتاب »بیست هزار فرسنگ زیر دریا« 
سال 1871 مطرح کرد بسیار شبیه زیر 

دریایی های امروزی است

ژول ورن، نویسنده فرانسوی که عمدتا در ژانر علمی-تخیلی 
می نوشت نیز در کتاب های خودش پیش بینی های علمی 
زیادی انجام داده است. یکی از مهم ترین پیش بینی های او 
ایده ساخت زیردریایی بود. او این ایده را در کتاب »بیست 

هزار فرسنگ زیر دریا« مطرح کرد. زیر دریایی ناتیلوس 
که ژول آن را معرفی 
کرده بود، بسیار شبیه 
زیر دریایی های امروزه 

است.

   خبر دادن از اخبار تلویزیونی

ژول ورن در کتاب »در سال ۲889«، جایگزینی برای 
روزنامه ها معرفی کرد؛ به اعتقاد او مشترکان می توانستند در 
آینده اخبار روز را از طریق تلویزیون و رادیو، دنبال کنند. این 
اتفاق در سال 19۲0، یعنی 30 سال بعد رخ داد. عالوه بر 
این، او در رمان های خود به آسمان خراش، آسانسور، بادبان 
خورشیدی، خودروهای مدرن و قطار نیز اشاره کرد. ژول ورن 
در رمان اشعه سبز به بیان استفاده علمی از لیزر و اشعه ایکس 
که بــرای درمــان بیماری ها استفاده می شود، پرداخت. 
برخی محققان معتقد هستند که او به نوعی به اینترنت نیز 
اشاره کرده است. با این که تعدادی از داستان های ژول ورن 
به هیچ گونه پیش بینی علمی و فناوری اشاره نکرده، اما 
خواندن این داستان ها خواننده را با حقایق و بخش های 
جذابی از تاریخ آشنا می کند. به همین دلیل این نوع کتاب ها 
نه تنها برای کودکان و نوجوانان بلکه برای همه گروه های 

سنی مناسب و جذاب است.

   ماشین هوایی بسیار شبیه بالگرد

ژول ورن بارها به توصیف انواع هواپیماها در داستان های 
خود پرداخته است اما این توصیف ها در رمان »روبر فاتح« 
شکل دقیق تری به خود می گیرند. شخصیت اصلی این 
داستان، ماشینی را می سازد که با موتورهای پروانه ای 
کنترل می شود. این دستگاه را می توان طرحی اولیه از 
بالگردها در نظر گرفت که در آسمان داستان های ژول ورن 

به پرواز درمی آمدند.

   امکان پا گذاشتن روی ماه

ژول ورن در رمان »از زمین تا کره ماه«، سفر به ماه را با دقت 
توصیف کرد. از آن زمان به بعد این موضوع ذهن بسیاری از 
دانشمندان و محققان را به خود جلب کرد که امکان سفر به 
ماه هم وجود دارد. کارگردانی به نام »جورج میلیس« نیز در 
سال 190۲، برای ساخت اولین فیلم های علمی-تخیلی و 

فضایی خود از این ایده استفاده کرد. 
رمانی دیگر از ژول به نام »در مدار ماه« 
به شرح ماجراجویی قهرمان های 
داستان روی کره ماه پرداخت. عالوه 
بر این، ژول ورن از تولید ماژول های 
قمری نیز در رمان »از زمین تا کره 

ماه« خبر داد.
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تغذیه       

بانوان
ترفندهایی برای کاهش وزن 

خانم ها در 40 سالگی

 اغلب خانم ها در آســتانه 40 ســالگی به فکر تناسب 
اندام و کاهــش وزن می افتنــد. نوســان هورمون ها و 
اســترس ها همگی بر باال رفتن وزن در این دهه تاثیر 
دارند؛ ولی نگران نباشید راه های زیادی برای تناسب 
اندام و کاهش وزن در دهه 40 سالگی وجود دارد که 

در ادامه برای شما بررسی می کنیم. 
 بررســی دارو هــا و جایگزیــن کــردن آن هــا

 در صورت امکان
»رابــرت زیلتــزر«، پزشــک متخصــص تغذیــه و رژیــم 
الغری در مرکز کاهش وزن »اسکاتسدیل« در آریزونا 
می گوید: دارو های »مسدود کننده بتا« که برای فشار 
خون باال مصرف می شوند و دارو های خاص افسردگی 
و دیابت می توانند باعث افزایش وزن شوند؛ بنابراین 
اگر شک دارید که دارو های شما موجب افزایش وزن 

شده اند به پزشک خود اطالع دهید.
 تهیه برنامه غذایی

از دیگر راهکار هایی کــه برای مبارزه بــا افزایش وزن 
برای زنانی که در دهه 40 ســالگی قرار دارند توصیه 
می شــود، تهیه یک برنامه غذایی اســت. بــا تهیه یک 
برنامه غذایی واقعی راحت تر می توان به خوراکی های 
ناســالم نه گفت. برای این منظور باید خوراکی هایی 
را کــه می خواهیــد در طول یــک هفته مصــرف کنید 
مشخص و فهرستی برای خرید لوازم اولیه آن ها تهیه 
و طبق آن برنامه غذایــی در طول هفتــه مدنظر عمل 

کنید.
 قبل از غذا خوردن آب بنوشید

اگر قبل از هر وعده غذایی یک بطری۵00 سی ســی 
آب بنوشید غذای کمتری مصرف خواهید کرد.
 با مصرف سبزیجات خود را سیر نگه دارید

اگر ســعی کنید در هر وعــده غذایی ســبزیجات را در 
برنامه خــود بگنجانید؛ عالوه بر این کــه کالری کمی 
دریافت می کنید مدت زمان بیشتری هم سیر هستید. 

 مصرف کربوهیدرات ها را کاهش دهید
کامــل  حــذف  بــه  نیــازی  وزن  کاهــش  بــرای 
کربوهیدرات ها از رژیم غذایی نیســت بلکه با کاهش 
آن ها می توان راحت تر وزن کم کرد و کاهش وزن خود 

را نگه داشت.
 انجام ورزش هایی برای کاهش استرس

عالیم پیش از یائســگی و بســیاری از عوامــل دیگری 
که زنان در دهه 40 ســالگی بــا آن مواجه هســتند از 
جمله ترک کردن خانه توســط فرزندان برای رفتن به 
دانشگاه، فشــار های کاری، پیر شــدن والدین شان و 
نگرانی های مالی استرس زیادی در زندگی آنان ایجاد 

everydayhealth :می کند.                            منبع

 آیا تفاوت بین سس ها از نظر مواد تشکیل دهنده آن قدر زیاد است که بتوانیم 
یکی از آن ها را به عنوان گزینه سالم تر انتخاب کنیم؟

تازه ها 

زینب طباطبایی
خبرنگار

در رقابت بین سس های ساالد، برنده کدام است؟

  سس مایونز

ایــن روزهــا کارخانه های مــواد غذایی ســس مایونز را 
در انــواع و طعم های مختلفی عرضــه می کنند. همین 
موضــوع نیــز باعــث گیجــی برخــی مصرف کنندگان 
می شــود. اما در واقعیت همه  این ســس های مایونز از 
نظر ترکیب مواد اصلی مشــابه هم هســتند. به صورت 
کلی مایونز از ترکیب ســه ماده اصلی درست می شود؛ 
روغن مایع، تخــم مرغ )گاهی فقط زرده آن( و ســرکه. 
بقیه مــواد تشــکیل دهنده بــرای تعدیل طعــم و بهبود 
بافت این سس است. در مایونزهای معمول بین 40 تا 
70 درصد وزن سس را روغن تشکیل می دهد. در انواع 
کم چرب تر این میزان می تواند تا حدود 20 درصد نیز 
پایین بیاید. هر کارخانه ای بســته به فرمول خود عمل 
می کند و بر این اساس محصوالت تحت عناوین مشابه 

به فروش می رسند. 
  چند نکته

همان طور که اشــاره شــد میزان چربــی در مایونزهای 
کم چــرب می تواند تا حــدود 20 درصــد وزن محصول 
باشــد. اما این محصــوالت کم چــرب لزومــا خیلی هم 
کم کالری نیستند چرا که به صورت معمول میزان قند 
محصوالت کم چرب از نوع معمولی کمی بیشتر است. 
پس اگر به دنبــال نوع کم چرب می رویــد نگاهی هم به 

میزان قند آن بیندازید و بعد انتخاب کنید.
یکی از انواع مایونز، نوع تند آن یا چیلی است. این گزینه 
گاهی انتخاب بهتری اســت، چــرا که افراد به واســطه 
طعم تنــد آن میــزان کمتری مصــرف می کننــد. البته 
می توان کمی از ســس تند را به ماســت اضافــه و به این 
شکل سس را به گزینه سالم تری تبدیل کرد.پایه سس 
ســاالد فرانسوی، ســس مایونز اســت و بر این اساس از 
نظر ویژگی های تغذیه ای تفاوت زیادی با مایونز ندارد.

15 گرم یا یک قاشق غذاخوریمایونز

60 تا 93 کالریانرژی

0.4۵ گرمقند

6.1 تا 9 گرمچربی

0.3 گرمنمک

اسیدهای چرب 
ترانس

0.03 گرم

  سس ماست

 اگــر می خواهیــد از محصوالتــی اســتفاده کنیــد کــه 
دارای چربی کمتری باشد، شاید ســاده ترین راه برای 
تشخیص، نگاه به مواد تشکیل دهنده است. اگر اولین 
ماده ماست آورده شده است و بعد از آن روغن مایع آمده، 
 می توانید تا حدی اطمینان کســب کنیــد که محصول 

مد نظر کم چرب تر از  مایونز است .

15 گرم یا یک قاشق غذاخوریسس ماست

از 34 تا ۵3 کالریانرژی

0.۵ تا 1.3 گرمقند

4.1۵ گرمچربی

0.34 گرمنمک

اسیدهای چرب 
ترانس

0.06 گرم

 سس ارده

پایه اصلی این ســس، ارده )کنجد آسیاب شده( است و 
تخم مرغ ندارد. با توجه به این کــه در اغلب محصوالت 
این گروه روغن مایع اضافه نمی شــود، میزان روغن آن 
به نسبت پایین و بین 23 تا 34 درصد است. البته توجه 

داشته باشید که میزان نمک در این سس کمی باالست.  
اگر 100 گرم از این ســس را هم مصرف کنید )معادل 
حدود هفت  قاشــق غذاخوری(، تازه حدود 11 درصد 
نیاز روزانه خود به این مواد را تامین کرده اید. پس روی 
این محصول به ویژه از نوع صنعتی آن به عنوان چاشنی 

و طعم دهنده حساب کنید و نه بیشتر.

سس ارده یا 
سس کنجد

15 گرم یا یک قاشق غذاخوری

34.۵ کالریانرژی

یک گرمقند

2.3 گرمچربی

0.21 گرمنمک

اسیدهای چرب 
ترانس

0 گرم

  بزنوات سدیم یار همیشیگ سس ها

بنزوات سدیم یکی از مواد نگه دارنده ای است که شما 
می توانید روی تمامی سس ها نام آن را مشاهده کنید. 

بنزوات ســدیم از جمله موادی اســت که محل مناقشه 
زیادی است. اغلب متخصصان بر این باورند که استفاده 
مســتمر از محصوالتــی دارای ایــن ترکیــب، می تواند 
عوارضی برای بدن ما داشته باشــد. چرا که ترکیب آن 
با برخی مواد دیگر می تواند به تولید بنزن منجر شــود. 
بنزن یکی از عوامل  ایجاد سلول های سرطانی در بدن 
است.ساخت سس ارده در خانه یکی از گزینه های آسان 
است. این سس اگر در خانه تهیه شود هم می تواند از نظر 
میزان چربی مناسب باشد، هم می توان میزان نمک آن 
را کنترل کرد و هم در عین حال از مــواد نگه دارنده در 

آن خبری نیست. 

فلز مس دشمن کرونا!

طبق تحقیقات جدید که توســط محققــان انجام 
شــده فلز مس در چند ســاعت ویروس کرونا را از 
بین می برد! طبق گفته یک دانشمند انگلیسی، 
دستگیره های در های خانه و مکان های دیگر باید 
از جنس »مس« باشــند تا از شــیوع ویروس کرونا 
جلوگیری شود.پایگاه خبری »دیلی میل« نوشت؛ 
تحقیقات جدید نشــان می دهد که ویروس کرونا 
می تواند روی پالستیک و فوالد سه روز باقی بماند 
و باعث انتقال ویروس کرونا شود اما مس به دلیل 
خاصیــت ضد باکتریایــی خود طی چهار ســاعت 

ویروس را از بین می برد.
افــراد بــا لمــس دســتگیره های پالســتیکی و 
فــوالدی باعث انتقــال ویــروس می شــوند اما در 
دستگیره های مسی، ویروس بعد از مدتی از بین 
می رود. ویلیام کیویل میکروبیولوژیســت ارشــد 
دانشــگاه ســاوت همپتون گفت: »انگلیس وقتی 
به دنبال اســتفاده از مس در مناطــق عمومی بود 
از بسیاری از کشورها عقب ماند؛ دستگیره درها، 
چرخ دستی های خرید، نرده های مخصوص حمل 
و نقل عمومی و حتی تجهیزات بدنسازی باید با فلز 
مس پوشانده شوند«. طبق گفته محققان هنگامی 
کــه ویــروس کرونــا روی فلز مــس فــرود می آید، 
یون هــای این فلز به غشــای لیپید ویــروس حمله 

می کنند و DNA این ویروس را از بین می برند.
پروفســور کیویل که بیش از دو دهه است در حال 
مطالعــه دربــاره آثــار ضدمیکروبــی مس اســت، 
گفت: بــرای صفحه های نمایش در رســتوران ها 
و دســتگاه های پرداخــت نقــدی نیز می تــوان از 
فلز مس برای پیشــگیری از انتقال  ویروس کرونا 
اســتفاده کرد. پیشــتر نیز یک مطالعــه در آمریکا 
نشان داد، تختخواب های بیمارستانی در آمریکا 
که از جنس مس بودند به طور متوسط 9۵ درصد 
کمتر از دیگــر تختخواب ها عفونت هــا را در خود 
جا داده بودند! محققان دانشــگاه علوم پزشــکی 
در کارولینــای جنوبــی در آن زمــان نوشــتند که 
تختخواب هــای مســی می توانند به پزشــکان در 
کنترل و پخش نکردن عفونت های ویروسی کمک 
کنند.                         منبع: خبرآنالین

پرسش و پاسخ

دکتر سپهریان 
متخصص طب فیزیکی وتوان بخشی

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

من کمرم مشکل پیدا کرده و پزشک کمربند 
طبــی را تجویزکــرده اســت . دربــاره ایــن 

کمربندها هیچ اطالعی ندارم؟
اســتفاده از کمربند طبی برای افرادی که از درد 
ناحیه پایینی کمر رنج می برند، می تواند یک کمک 
بسیار مؤثر باشد. با استفاده از کمربند طبی، درد 
ناحیه پایین کمر، بدون اســتفاده از دارو، تسکین 

می یابد.
 اگر کمر شما آسیب ببیند، بهترین کمربند طبی 
می تواند به عنوان کمربند پشتیبان و تقویت کننده 
کمری عمل کند. کمربند های طبــی برای ثبات 
وتعادل بدن شما از خارج بدن فشار وارد می کند 
و با این کار کمر از کشیده شــدن و آسیب در امان 

می ماند.
 مزایای کمربندهای طبی

بالفاصلــه بعــد از عمــل جراحــی می تــوان از 
کمربندهــای طبــی )بریس هــای کمــری( برای 

کمک به  تثبیت ستون فقرات استفاده کرد.
کمربندهای طبــی می توانــد بعد از آســیب های 
خفیف کمر با محدودسازی حرکت ستون فقرات 
در ناحیه پایینی کمر، در همان مراحل اولیه، مفید 

واقع شود.
در واقع محدود کــردن حرکت پاییــن کمر اجازه 
می دهد برخی آسیب های کمر التیام یابد. برخی 
اســتفاده کنندگان از کمربند هــای طبــی بیــان 
می کنند که ایــن کمربندها  شکم شــان را تثبیت 
و تقویــت می کنــد ، طرز قــرار گیری بدن  شــان را 
بهبود می دهد و کمی از بار ناحیه پایینی کمرشان 

می کاهد.
 معایب کمربند های طبی

در بین پزشکان این نگرانی وجود دارد که استفاده 
بیش از حد از کمربند های طبــی، این احتمال را 
به وجود می آورد که به دلیل کم کار شدن برخی از 
عضالت که ستون فقرات را تثبیت می کنند، آن ها 
را ضعیف کنــد و باعث تحلیل رفتــن این عضالت 
شــود. به عبارت دیگــر، عضــالت و رباط هایی که 
مجبور به کار نیســتند به دلیل پشتیبانی و کمک 
کمربند ضعیف خواهند شد. این تقاضا  از کمربند 
هر روز بیشــتر و بیشتر خواهد شــد تا جایی که در 
برخی نقاط، کمربند دیگر قادر به انجام کار زیادی 

نیست و ممکن است آسیب هم به وجود آورد.

نکات ضدکروانیی برای حضور در ابشگاه های ورزیش
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چند سالی اســت که رقیبان سس 

مایونز در قفســه های فروشگاهی 

ســر و کله شــان پیدا شــده و دیگر 

شــما بــرای خــوردن ســاالد بــا 

گزینه هــای متعددی روبه رو هســتید؛  امــا آیا واقعا 

تفاوت بین سس ها از نظر مواد تشکیل دهنده آن قدر 

زیاد است که بتوانیم یکی از آن ها را به عنوان گزینه 

سالم تر انتخاب کنیم؟

  به وقت
 انتخاب

 بعد از استفاده هر فرد از دستگاه، 
باید تمامی سطوح و تجهیزات 
ضدعفونی شود و برای استفاده 
از دستگاه ها حداقل نیم ساعت 
فاصله باشد تا ضدعفونی کامل 
انجام شود.

 تهویه باشگاه باید حتما مناسب 
باشد و دریچه یا پنجره ای برای رد و 

بدل شدن هوا وجود داشته باشد.
 

حتما محلول ضدعفونی کننده در 
باشگاه  در دسترس باشد تا در صورت 
آلوده بودن سطوح، امکان ضدعفونی 
فوری وجود داشته باشد.

 لباس های ورزشی بعد از هر بار 
استفاده   شست وشو و ضدعفونی 

شوند.

تا حد امکان از بوفه باشگاه چیزی تهیه 
نکنند و حتما از مواد غذایی بسته بندی 

شده و بهداشتی استفاده شود.

ورزشکاران در حداقل زمان ممکن در 
باشگاه حضور داشته باشند و در این 
حداقل زمان سعی کنند بیشترین 
استفاده را از تمرینات ببرند.

 بهتر است ورزشکاران از تیشرت و 
شلوارهای بلند استفاده کنند و تا جایی که 

امکان دارد نقاط آزاد بدن کمتر باز یا در 
معرض تماس باشد.

هم پرسنل باشگاه و هم ورزشکاران باید فاصله یک متری را رعایت و از 
دست دادن و روبوسی با یکدیگر پرهیز کنند.

باشگاه ها باید با نصف ظرفیت معمول 
فعالیت کنند.

 در تهیه این اینفوگرافیک 
 از منابعی چون » ایسنا« کمک گرفتیم 
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شماره 1611 

* ســام جوانه لطفا بهمون یک بازی معرفــی کن. تو این 
اوضاع مگه میشــه حوصله مون ســر نره؟ لطفــا یک بازی 

آفاین و کم حجم بهمون معرفی کن. 
محمد رحیمی، 11 ساله  
* من عاشق مطالب انگیزشی هستم که در زندگی سام 
چاپ می شود. واقعا بعد از خواندن شان، حالم خوب می 

شود. مثل همین مطلب تان درباره فرزاد فرخ.
* دربــاره پرونده زندگی ســام می خواســتم بگــم جالبه 
که خارجی ها بــرای رنگ آبی نفتی، اســم بــاکاس آبی 

کاسیک رو انتخاب کردن.
* در جواب اون آقایی که در ســتون ما و شــما گفته پرونده  
زندگی ســام درباره اســتونی باعــث ناامیــدی جوانان و 
مهاجرت میشــه باید بگم کــه برعکــس، اگر جــوان اهل 
اندیشه ای باشه، میره دالیل پیشرفت اون ها رو پیدا می کنه 

تا آینده وطنش رو بسازه.
* تنها مشکل تازه عقد کرده ها خرید جهیزیه است که در 
مطلب صفحه خانواده و مشاوره به همه چیز اشاره کردید 

جز بیان مشکل اصلی ما که راهکاری هم ندارد!
*راهکارهای پیشنهادی تان برای آشپزی آسان در صفحه 

سامت، همه اش نیاز به پول زیاد داشت. 
* درباره مطلب شخصیت شناسی بر اساس نحوه قفل شدن 
انگشــتان می خواســتم بگم که خیلی جالب بود. از همه 
خانواده تســت گرفتم و به جز بابام که کا شست هاش باز 
بود و تو پاسخ ها نبود، ویژگی های بقیه اعضای خانواده را 

درست گفته بود.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز دوچرخه سواری

قرار و مدار

بعدازظهر امــروز مقداری هــوا خنک تر 
میشــه، ســوار دوچرخه تون 
بشــید و بریــد دور دور. هم 
ورزشه و برای سالمتی تون 
خوبــه و هــم یــک 
سرگرمی حساب 

میشه

 طی سریع تر مراحل رشد

کارشناسان می گویند بسیاری از والدین 1 
فرزندان بــا اســتعداد، اغلب متوجه 

می شوند که فرزندشان مراحل رشد را در سنینی 
پایین تر از آن چه انتظار می رود، طی می کند. به 

خصوص مهارت های زبانی کودکان با استعداد 
ممکن اســت به طــور قابــل توجهــی باالتر 

ازسطح سنی آن ها باشــد. بسیاری از این 
کودکان اغلب سطح گسترده ای از واژگان 

را به کار می برند و در سنین پایین با جمات پیچیده ای 
صحبت می کنند.

 عشق به مطالعه

کودکان نابغه معموال حرص و ولع 2 
عجیبی بــه مطالعه دارنــد. آن ها 
اغلب بسیار زودتر از کودکان همسن خود خواندن را 
یاد می گیرند و از آن لذت می برند. اگر کودکی دارید 
که این ویژگی را دارد احتمال نابغه بودن او را بدهید!

 کنجکاوی درباره جهان

بچه هــای باهــوش به دنیــای اطــراف خود 3 
واقعــی،  نبــوغ  امــا  هســتند  عاقه منــد 
کنجکاوی ســیری ناپذیری درخصوص نحوه کار اشــیا و 
موجودات مختلف در کودک ایجاد می کند. ســوال های 
فــراوان کــودکان نابغه درخصــوص مســائل گوناگون از 
پرس و جو درباره عادت های غذایی تک تک پســتانداران 
گرفته تا اصرار بر دانســتن نحوه دقیق کار تستر، معموال 

کاسه صبر والدین را لبریز می کند.

عالقه به حضور در جمع بزرگ ترها

کودکان تیزهوش ممکن است در برقراری 4 
ارتباط با همساالن خود که دارای عایق و 
توانایی های متفاوتی هستند، مشکل پیدا کنند. بچه های 
بســیار باهوش اغلب در جمع همســاالن خود احســاس 
بی حوصلگی می کنند زیرا موضوعاتی که در این جمع ها 
مطرح می شــود، برای آن ها بسیار ساده اســت به همین 

  

همه پدر و مادرها فرزند خودشان را باهوش و بهترین بچه دنیا می دانند! با این حال بعضی از بچه ها از 
نبوغ و استعدادی متفاوت برخوردارند و والدین اولین کسانی هستند که به این تفاوت ها پی می برند. 
اگر احساس می کنید کودک با استعدادی دارید و می خواهید از این موضوع مطمئن شوید، در ادامه 
این مطلب شما را با برخی از ویژگی هایی که معموال در این کودکان مشترک است و وجودشان در کودک شما می تواند 

نشانه ای از تیزهوش بودن او باشد، آشنا می کنیم. ویژگی هایی که بررسی شان، کمتر از سه سوت طول می کشد!

محوری
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شناسایی کودکان تیزهوش در 3 سوت!
اگر احساس می کنید کودک با استعدادی دارید و می خواهید از این موضوع مطمئن شوید، باید وجود 7 ویژگی را در فرزندتان بررسی کنید

دلیل این کودکان به دنبال گفت و گوهای سوال برانگیزتر 
با بزرگ ســاالن و کودکان بزرگ تر از خود هســتند. شما 
با آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی و همدلــی می توانید 
به فرزند خود کمک کنید تــا با افراد در هر ســنی ارتباط 

دوستانه برقرار کند.

 داشتن تمرکز و اراده قوی

کودکان با اســتعداد تــا زمانی کــه در کاری، 5 
مهــارت و تســلط پیــدا نکننــد، آن را رهــا 
نمی کنند. آن ها معمواًل از تمرکز شگفت انگیزی برخوردار 
هســتند و وقتی کاری را شــروع می کنند، دوســت دارند تا 
زمان تکمیل آن کار بدون هیچ گونه حواس پرتی مشغول آن 
باشند. تلویزیون، بازی های ویدئویی و شبکه های اجتماعی 
توجه آن ها را منحرف نمی کند و آن ها کارشان را با کارایی 

باال به اتمام می رسانند.

یاد داشتن مهارت های رهبری یک گروه

به دلیل بلــوغ ذهنی و توانایی هــای ذاتی در 6 
ســازمان دهــی، بســیاری از بچه هــای نابغه 
وظیفــه رهبــری گروهــی را کــه در آن هســتند، بــه عهــده 
می گیرند. کارشناســان می گویند کودکان بااســتعداد به 
طور معمول می توانند مسئولیت یافتن موثرترین راه حل را بر 
عهده بگیرند. آن ها همیشه عملکرد خود را تنظیم می کنند 
و به طور طبیعی به دنبال یافتن راه هایی برای بهبود شرایط 
هســتند. به دلیل برخورداری از این توانایی، این کودکان 
معموال می توانند همساالن خود را هدایت کنند زیرا اعتماد 
به نفس بیشتری درخصوص توانایی مدیریت و تجربه خود در 

انجام مسئولیت ها دارند.

تشخیص زودهنگام الگوها

برخــی از کــودکان فوق العــاده تیزهوش، 7 
توانایــی باالیــی در حــل پازل هــا دارنــد و 
الگوها را سریع تر از همساالن خود تشخیص می دهند. 
این کودکان از ســنین پاییــن می توانند زمــان را از روی 
ساعت های آنالوگ بخوانند، محاسبات ریاضی را انجام 
دهند و مضرب ها را بشــمارند. کارشناســان می گویند 
کودکان تیزهوش نه تنها در بازی ها و فعالیت ها متوجه 
الگوها و چارچوب ها می شوند بلکه می توانند رفتارها، 
فعالیت هــا و عملکردهــای تکــراری را نیــز راحت تــر از 
همساالن خود متوجه شوند. به عنوان مثال یک کودک 
بااســتعداد تشــخیص می دهد که چــه اتوبوســی بعد از 
صبحانه از مقابل منزل شان عبور می کند یا چه تعداد آجر 
در صندوق اسباب بازی اش جای می گیرد. این کودکان 
در مشاهده و به خاطر ســپردن اطاعات كلیدی بسیار 

خوب عمل می کنند.

   سنگینی و سبکی رعایت شود: از مهم ترین 
اصولی که باید در چیدمان طبقه ها  یا قفسه ها 
درنظر گرفته شــود، تعادل وزنــی و حجمی آن 
است یعنی زمانی که شما به قفسه نگاه می کنید، 
بایــد وســایل درون آن از پایین به بــاال به ترتیب 
بزرگی و ســنگینی باشــد. برای طبقــات باالتر 
وسایل ســاده و ســبک در نظر بگیرید، در طبقه 
میانی وســایل ریزتــر و دکوری را قــرار بدهید و 
در نهایت در طبقات پایینی اشــیا ی حجیم تر و 

با وزن بیشتر را قرار دهید.
   اشیای عمودی و افقی 
را ترکیبی در کنار هم قرار 
بدهید: عاوه بر این  که باید 
به ارتفــاع وســایل تان تنوع 
دهید، یکی از راه های بسیار 
بــرای جذاب تــر  مناســب 
کردن قفســه این اســت که 
از وســایلی که فرم عمودی 
دارند در کنار وسایلی با فرم 
افقی اســتفاده کنیــد مثل 
قــراردادن یــک گلــدان در 

کنار چند جلــد کتاب کــه افقی روی هــم چیده 
شــده انــد. در صورتی کــه اختاف ارتفــاع بین 
وســایل عمــودی و افقی بیــش از حد زیاد شــد، 
می توانید از یک شــیء دیگر برای پــر کردن این 

فاصله استفاده کنید.
   اشیای هر گروه بهتر است سه تایی باشد: 
وسایل  گروهی که با تعداد فرد چیده می شوند، 
تاثیرگذارتــر از گــروه بندی هایی با تعــداد زوج 
هستند. اشیا در گروه های سه تایی، پنج یا هفت 

تایی بــرای فضاهــای بزرگ تر، امتــداد بصری 
ایجاد می کنند و چشم را به حرکت وا می دارند. 
مثل قرار دادن ســه گلدان در ابعــاد مختلف در 

کنار هم تا قرار دادن یک جفت از آن. 
   بــا کتاب ها بــه قفســه جلــوه ای فرهنگی 
بدهید: با قرار دادن کتاب  ها در قفسه و مقابل 
چشــم، به شــما یادآوری می شــود کــه آن ها را 
فرامــوش نکنیــد و بــه ســمت مطالعــه برویــد. 
برای این  که طبقه شــما بــا قــرار دادن کتاب ها 
یکنواخت نشــود، می توانید 
در بین کتاب ها  قاب عکس، 
مجسمه، گوی های دکوری، 
اشیای قدیمی وحتی وسایل 
و ابــزاری را قــرار دهیــد کــه 
بازتاب دهنــده شــخصیت و 

عایق شماست.
اســتفاده  گیاهــان  از     
و  نشــانه  گیاهــان  کنیــد: 
جلوه گر نشــاط و سرزندگی 
هســتند. قرارگیری گیاه در 
قفســه به خصوص اگر قفسه 
ازجنس چوبی باشــد، هــم ترکیبی چشــم نواز 
اســت و هم هــوا را تــازه و تمیــز نگــه می دارند. 
می توانید گیاهان خانگــی را انتخاب کنید که 
به مراقبت کمتری احتیاج داشته باشند مانند 
کاکتوس ها،  گلدان های کوچک سانســوریا یا 

انواع پتوس ها.
نکته: هر از گاهی به وسایل روی قفسه نگاهی 
بیندازیــد و در صــورت نیــاز آن هــا را با وســایل 

جدیدتر و متناسب با فصل جایگزین کنید.

چیدمانی ساده اما زیبا برای قفسه ها
 آشنایی با راهکارهایی که به شما کمک می کند تا طراحی و چیدمان مناسبی

 برای طبقه و قفسه ها  در خانه تان داشته باشید

شلف های دیواری یا قفسه  ها همان طاقچه های قدیمی اند که این روزها پای ثابت چیدمان خانه ها 
به خصوص خانه های نقلی هستند. این شلف ها درعین سادگی عالوه بر زیبایی که به چیدمان خانه 
می بخشند، بسیار کاربردی هستند و با نصب آن ها در قسمت هایی از خانه همچون کنج دیوارها، 
تورفتگی ها و زیرپله ها، بیشترین استفاده را می توان از فضا کرد. به همان اندازه که مرتب  بودن این 
طبقات می تواند چشم نواز باشد، نامرتب و به  هم  ریخته بودن شان هم ناخوشایند است. چیدن این 

طبقه ها اصولی بسیار ساده و آسان دارد که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم.

بانوان

   تغییر در ساختار مغز
نتایج تصویربرداری از مغــز افرادی که به صورت 
مکرر فیلم های غیراخاقی تماشا می کنند، نشان 
می دهد که بخش پیشانی مغز این افراد با دیگران 
متفاوت است. بخش پیشانی مغز البته مسئول 
تفکر است و نقشی مستقیم در قدرت اراده فرد و 
مدیریت تکانه های ناگهانی دارد. در ســال های 
رشــدی، این بخش از مغز آرام آرام رشد می کند 

و در واقع آخرین بخش از مغز اســت که رشــدش 
در اوایل جوانی کامل می شود اما تغییراتی که در 
مغز افراد معتاد به پورن ایجاد می شود، به نوعی 
روند رشدی این بخش از مغز را برعکس می کند 
و نمی گذارد این بخش به حداکثر توانمندی خود 
برسد. شاید به واســطه همین اختال در بخش 
پیشــانی نیز هســت که توان افراد برای مقابله با 
وسوسه برای تماشــا کاهش می یابد و این رفتار  

تبدیل به عادتی می شــود که ترک آن نیز دشوار 
است. اما این تنها تغییری نیست که تماشای فیلم 

های مبتذل در مغز ایجاد می کند.

   تغییر در عملکرد مغز
جدای از تغییــر در ســاختار مغز، تماشــای این 
محصوالت می تواند روی عملکرد مغز و به ویژه 
میزان ترشــح دوپامین تاثیر بگذارد. با تماشای 
این فیلم ها میزان ترشح دوپامین در مغز افزایش 
پیدا می کند؛ دوپامین یکی از انتقال دهنده های 
عصبی اســت و افزایش آن را بــه معنای افزایش 
احســاس لــذت در نظــر می گیرنــد. امــا اگر به 
واســطه تماشــای مکــرر ایــن فیلم هــا، میــزان 
دوپامین در مغــز دایم در ســطح باالیی باشــد، 
چه اتفاقی روی می دهد؟ بررســی های متعدد 
و از جملــه ایــن مطالعه تاییــد می کننــد که اگر 
دوپامین در مغز مکرر در سطح باالیی باشد، مغز 
آرام آرام حساسیت اش به آن کم می شود. این به 

آن معناست که فرد برای رسیدن به سطح لذت 
پیشین، نیاز به سطح باالتری از دوپامین دارد. 
در نتیجه نیز فرد بیشتر و بیشتر به تماشای این 

محصوالت می نشیند.

   اما چه می توان کرد؟
اول آن که برای ترک این عادت نامناسب ناامید 
نباشــید. یادتان باشــد که مغز ما قابلیت ویژه ای 
دارد که متخصصان به آن plasticity یا به عبارتی 
انعطاف پذیری می گویند. این به آن معناست که 
مغز حتی پس از آســیب می تواند دوبــاره خود را 
ترمیم کند. پس به تصور این که دیگر راه بازگشتی 
ندارید، دســت از تاش برای کنار گذاشتن این 
رفتار برندارید. در عوض با برنامه ریزی مناســب 
روزانه، میــزان زمان های خالی خــود را کاهش 
دهید، امکان دسترســی خود به این محصوالت 
را دشوار کنید و در صورت نیاز از متخصص برای 

ترک این رفتار کمک بگیرید.

خواهر گرامی در خصوص مدیریت مالی، ذکر 
چند نکته الزم است که در ادامه به آن ها اشاره 

می کنم. 

   حسابداری شخصی داشته باشید
اگر می توانید یک دفترچه خرید لوازم و مواد مصرفی تنظیم و در 
طول هفته تمام مخارج خود از شارژ من کارت تا خرید لوازم و مواد 
مصرفی و تنقات و گردش های خود را ثبت کنید و آخر هفته جمع 
بزنید. به این ترتیب شما به یک نمودار دست می یابید که درصد 
مخارج تان در آن مشــخص می شــود و می توانید پس از ارزیابی، 
مخارج بیهوده و قابل جایگزین را شناسایی کنید. مثا بردن غذا 

سر کار، حداقل برای دو روز در هفته می تواند در ماه، پس انداز قابل 
توجهی شود البته نرم افزارهای حسابداری شخصی متناسب با 
گوشی هم زیاد است. اگر عاقه به یادداشت برداری ندارید، از این 

نرم افزارها کمک بگیرید.

   فهرست نیازمندی هایتان را تهیه کنید
طبق یک فهرست، نیازمندی هایتان را اولویت بندی کنید. اهداف 
بلندمدت مثل خرید خانــه، خودرو یا وســایل گران قیمــت را در 
اولویت اول قرار دهید و دو سوم پول را برای آن ها کنار بگذارید تا 
تکلیف بقیه خرج و مخارج مشخص شود. توصیه می کنم مراقب 
از دست رفتن بهای پول در گذر زمان باشید و گزینه مناسبی برای 
سرمایه گذاری پس انداز خود در نظر بگیرید تا سود شما دو برابر 

شود و پول تان راکد نباشد.

   شاید به اختالل خرید اجباری مبتال شدید
مراقب تصمیم گیری های احساسی تان در خرج کردن باشید. 
اگر خســته اید یا تنــش دارید یا بــرای گذر از یک ســختی قصد 
پاداش به خود را دارید، تصمیم آنی نگیرید و آن را موکول کنید 
به حداقل ۲۴ ســاعت بعد تا مطمئن شــوید تصمیم به خرید بر 
اساس نیاز است نه انگیزه احساسی. واقعیت این است افرادی 
كه به خرید كردن عاقه زیادی دارند معموال از اختالی به نام 
وســواس به خرید یا شاپوهولویســم رنج می برند، اختالی که 
مشــخصه آن وســواس در رفتار خرید اســت که نتایج منفی  در 
پی دارد. این اختال با احساس نیاز شــدید و غیرقابل کنترل 
به خرید تجربه می شــود. فرد مبتا به این اختــال در مواجهه 
با احساسات گوناگون مانند اســترس یا نگرانی، تمایل باالیی 
به خریدهای غیرضروری پیدا می کند. بیمــار با خرید، تنش و 
اضطرابش کاهش می یابد ولی پس از خرید، احساس ندامت 
و پشــیمانی می کند. برآوردها نشــان می دهد این اختال در 
یک تــا 6 درصد افــراد جامعه وجود دارد و بیشــتر زن هــا به آن 
دچار می شــوند. این دســته از افراد متاســفانه هنگام خرید از 
اولویت بندی نیازهای خود اطاعی ندارند و تحت تأثیر چشم 
و هم چشمی ، مدپرستی و تجمل گرایی به خرید تن می دهند. 
توصیه آخــر این که اگر جزو این دســته از افراد هســتید لطفا از 

دکتر روان پزشک در این خصوص کمک بگیرید.

مشاوره 
فردی

 تاثیر منفی فیلم های غیراخالقی و هرزه نگاری بر کسی پوشیده نیست 
اما با وجود این، متاســفانه باز هم تقاضا برای این موضوع در بعضی 
کشورهای دنیا بسیار باالست. حاال در مطالعه ای جدید محققان کانادایی 
به تاثیر تماشای این محصوالت بر سیستم اعصاب مرکزی پرداخته اند. 
نتایج این مطالعه جدای از این که نشان می دهد تماشــای این فیلم ها چه بالیی بر سر 

مغز افراد می آورد، تا حدی می تواند از چرایی اعتیاد آور بودن این رفتار نیز پرده بردارد.

خانمی شاغل و 34 ساله ام. درآمدم به طور میانگین، ماهی 7 تا 8 میلیون تومان می شود اما چون توانایی پس انداز ندارم، 
همیشه هشتم گرو نه است! هر وقت چیز خوبی را ببینم و به آن عالقه مند شوم، آن را می خرم و همین باعث شده که هیچ 

فاطمه قاسمی |   مترجم  منبع:  jessicadevlindesign، nstudiosپس اندازی ته حسابم نباشد. چطور پول خرج کردن هایم را مدیریت کنم؟

theconversation.com  :نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد علوم اعصاب شناختی  منبع

صدیقه معدنی |   کارشناس ارشد روان شناسی

تغییر ساختار و عملکرد مغز بعد از تماشای فیلم های هرزه نگاری
نتایج مطالعه جدید محققان کانادایی عالوه بر ثابت کردن آسیب های تماشای فیلم های غیراخالقی، از چرایی اعتیادآور بودن این رفتار نیز پرده برداشته است

خانمی هستم با 8 میلیون درآمد ماهانه و صفر تومان پس انداز!

از دنیای 
روانشناسی



ره
رف

ف

۴

زندگیسالم
دوشنبه

۱2خرداد۱۳۹۹
شماره۱6۱۱

 سالم کودکانه

آرایشگر خرابکار

شهرقصه 

ماشین مقوایی

شعر 

اشک گرگ

شما فرستادید 

فکرهای خوب

یک بره هم از ابر
در آسمان می گشت

مشغول بازی بود
باالی کوه و دشت

یک گرگ ابری را
در آسمان دیدم
گرگ بزرگی بود

یک ذره ترسیدم

هنرمند کوچولو

با سی دی کفشدوزک بسازیم

چی الزم داریم؟

سی دی های  خراب، چسب مایع، قیچی، چشم آماده و پانچ

 مهسا کتاب رنگ آمیزی اش را بســت و به مامانش گفت: »حوصله ام 
ســر رفته!« مامان که داشــت لباس ها را اتو می کرد، گفــت: »برو با 
اسباب بازی هایت بازی کن.« مهسا گفت:»از آن ها خسته شده ام. برویم 
از فروشگاه اسباب بازی جدید بخریم؟« مامان گفت:»فروشگاه نمیشه 
رفت. اما خودمان می توانیم یک اســباب بازی جدید بسازیم.« بعد هم 
مامان اتو را خاموش کرد و رفت یک جعبه مقوایی آورد و گفت:»بیا با این 

یک ماشین درست کنیم.«
مهسا به جعبه نگاهی کرد و با ناراحتی گفت:» این ماشین که چرخ ندارد.« 
مادر گفت:»درسته! باید برایش چرخ بگذاریم.« و چهار تا چرخ نقاشی 
کرد و آن ها را با کمک مهسا به جعبه چسباند. مهسا نگاهی به ماشین کرد 
و گفت: »فرمان هم ندارد.« بعد خودش رفت و از میان اسباب بازی هایش 
یک حلقه آورد و آن را به جعبه وصل کــرد. مامان گفت:»خوبه! اما من 

رنگ این ماشین را دوســت ندارم.« و هر دو مشغول رنگ کردن ماشین 
مقوایی شدند و حسابی با هم خوش گذراندند.

بابا که به خانه آمد، مهسا ماشین را نشان داد و با خوشحالی گفت:»بابا 
جان، این ماشــین منــه! بیا برویم مســافرت.« بابا فکــری کرد و 
گفت:»االن برای مسافرت وقت مناسبی نیست. اما می توانیم با هم 

برویم میوه بخریم.« مهسا گفت:»باشه«. مهسا و بابا راه افتادند. مهسا 
سعی می کرد ماشین را کنار خودش روی زمین بکشد. آن ها به هر چیزی 
که نزدیک می شدند، هر دو با هم بوق می زدند. بوق...بوق. تا این که به 
آشپزخانه رسیدند. مامان که با یک ظرف میوه منتظر آن ها بود، میوه ها را 
داخل ماشین گذاشت و مثل میوه فروش ها گفت:»امیدوارم از خریدتان 

راضی باشید.«
بابا و مهسا با دیدن میوه های خوش رنگ و آبدار تصمیم گرفتند هر چه 
زودتر به خانه برگردند تا بتوانند با مامان میوه بخورند.  چند دقیقه بعد 

هر سه کنار هم نشستند. با هم میوه خوردند و تلویزیون تماشا کردند.

  نویسنده:لیال هنرکار
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تا پیش از این هر چند وقت یک بار به آرایشــگاه می رفتم و 
موهایم را کوتاه می کردم. اما این بار حســابی موهایم 
بلند شده بود. مامان گفت: »صبر کن تا شب بابا بیاد 
و موهات رو کوتاه کنه«. جلوی آینه رفتم و به خودم 
گفتم: »مو کوتاه کردن کــه کاری نداره«. قیچی را 
برداشتم و مشغول شدم. وقتی قیافه خودم را 

در آینه دیدم...
مامان زد زیر خنده و گفت: »چرا 
این طوری کــردی؟ مگه نگفتم 
صبر کن شــب بابا بیاد؟« سرم 
را پایین انداختــم و گفتم: »فکر 
می کردم کاری نداره«. شب بابا 

مجبور شد سرم را از ته بزند.

سالم به دوســتان خوبم؛ بیایید 
بــه جای این کــه به ایــن فکر 
کنیم که ویــروس کرونا جلوی 

انجــام خیلی کارهــا را گرفته، 
مثالً از موقعی کــه این ویروس 

آمد مدرســه ام تعطیل شــد، 
نتوانستم به دیدن خاله، عمه، 
عمو و دایی بروم، نتوانســتم با 

خانواده ام بیــرون بروم و ... اصــالً این چیزها را کنــار بگذاریم وبه 
کارهایی که االن می توانیم انجام بدهیم، فکر کنیم. مثالً توانستم چند 
سوره  قرآن را حفظ کنم، وقت خودم را بیشتر با خانواده می گذرانم، 
توانســتم اخالق، رفتار، گفتار خودم را بهتر کنم، توانستم فیلم هایی 
را که عالقه  به دیدن آن ها داشــتم ببینم، کارهایی را که عقب افتاده 
بودند، انجام دادم، کتاب هایی  را که هنوز نخوانده بودم، بخوانم و با 

بهداشت بیشتر آشنا شدم.
بیایید به جای این که به این فکر کنیم که چه کارهایی نمی توانیم انجام 

دهیم به این فکر کنیم که چه کارهایی می توانیم انجام دهیم.

تا گرگ او را دید
خوشحال شد، خندید

آن بره ی باهوش
این قصه را فهمید

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن

دوستان خوبم با دقت به تصویر نگاه کنید و ۷ تصویری را که با حرف 
»ت« شروع می شود، پیدا کنید. سپس تصویر را رنگ آمیزی کنید.

چطوری درست کنیم؟

سی دی را روی پارچه بگذارید و دور ســی دی روی پارچه خط بکشید. 
سپس پارچه را قیچی کنید و روی سی دی بچسبانید.از پارچه  مشکی به 

اندازه  صورت کفشدوزک برش بزنید و آن را هم بچسبانید.
می توانید روی صورت کفشدوزک چشم آماده بچسبانید.

با پانچ یا قیچی دایره های مشــکی آماده کنید و روی بدن کفشــدوزک 
بچسبانید. 

ارسال نقایش، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

۳

۴

۲

بادی رسید از راه
بره فراری شد

آن لحظه اشک گرگ
یک دفعه جاری شد

۱

دوستان خوبم، شما هم کارهای خوبی را که در این مدت که در 
خانه بودید، انجام دادید برای ما بنویسید و بفرستید.

مطلب ارسالی  از خواننده 

محترم »زندگی سالم«

سارینا شریفی

طاهره عرفانی
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دقيقه اى  ۴٠
 ميليون تومان!

هت تریک مدیران وزارتی
در تصاحب کرسی ریاست!

عز�ز
  رئيس فدراسيون تنيس شدهز�نه سرسام آور استوس برا
 پرسپوليس

پرسپوليس پـــول دارد 
و  به  شهرخودرو نمی دهد؟

شائبه در قرارداد �حي& بهانه ا
 برا
 زمان خر�دن
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نکونام: استقالل هم به مننکونام: استقالل هم به من
 و هم به اى اف سى کلک زد و هم به اى اف سى کلک زد

هز�نه سرسام آور استوس برا
 پرسپوليس
دقيقه اى ۴٠ ميليون تومان!

 همان طــور �ــه انتظــار م� رفت 
فســخ قــرارداد، ســ�انس پا�ان� 
داســتان �وتاه پرســپوليس و آنتون� استو�س 
بود. مهاجم ا�رلند* سرخ پوشان پا�تخت پس 
از ١٠ روز ماندن در دب� امارات در حال� حاضر 
به عقد قــرارداد با ا�ن باشــگاه بــرا* نيم فصل 
حضــور در جمع شــاگردان �حي� گل محمد* 
شد �ه خواستار در�افت ١٥٠ هزار دالر از٢٥٠ 
هــزار دالر قــرارداد خــود بــه صورت نقد شــد. 
استو�س بعد از در�افت ا�ن مبلغ با پرسپوليس 
قــرارداد بســت و در تمر�نــات ا�ن تيم شــر�ت 
�ــرد. اما �ل حضــور ا�ن باز��ــن در باز* ها* 
رسم� سرخ ها در ٦٥ دقيقه خالصه م� شود! 
غر�ــب  و  عجيــب  اصــرار  بــا  �ــه  اســتو�س 
محمدحســن انصار* فــرد مد�رعامــل وقت با 
پرســپوليس قرارداد بســت، تنهــا ٦٥ دقيقه با 
پيراهــن ا�ن تيم در ليگ برتــر و ليگ قهرمانان 
 S� آسيا به ميدان رفت. حضور* �ه دو شوت و
ضربه ســر به همراه داشــت اما با دالر ١٧ هزار 
تومانــ� فعلــ� در بــازار آزاد ارز نزد�ــS بــه ٢ 
 S� ميليــارد و ٥٠٠ ميليون تومان آب خورد. با
ضرب و تقسيم ساده م� توان پ� برد �ه حضور 
استو�س در پرسپوليس دقيقه ا*٤٠ ميليون 
تومان هز�نه در پ� داشــته است! ن�ته جالب تر 
ا�نجاســت �ه اســتو�س برا* ١٠٠ هزار دالر 
باق� مانده خود هم برنامه دارد و شا�د با ش�ا�ت 
به فيفا برا* در�افت باق� مانده طلب خود اقدام 
�نــد. البتــه بــا توجه بــه غيبــت غيرموجــه در 
تمر�نات و فســخ قرارداد از ســو* پرسپوليس، 
بعيد است �ه شــ�ا�ت احتمال� او راه به جا�� 

ببرد. 

منشا تکذیب کرد: من کرونایی نيستم!
در حالــ� �ه ا�ــن روزها اخبار متفاوتــ� درباره 
�رونا�ــ� بودن فوتباليســت ها* مختلY ليگ 
برتر* به گوش م� رســد، تعــداد* از باز��نان 
بــه انحــا* مختلY بــه ت�ذ�ب وضعيــت اعالم 
شده نسبت به خود م� پردازند. گادو�ن منشا، 
مهاجــم نيجر�ــه ا* ســيرجان� ها ��ــ� از ا�ن 
باز��نــان بــود �ــه در صفحه اجتماعــ� اش به 
ت�ذ�ب شــا�عه بيمار* خــود پرداخت. مهاجم 
ســابق ســرخاب� ليگ  برتر �ه پيــش از ا�ن نيز 
شــا�عات مختلف� حول و* وجود داشت، حاال 
معتقد اســت �ه حرف و حد�ث ها�� �ه درباره 
بيمــار* و البتــه �رونا�ــ� شــدن و* به گوش 
م� رســد �امال شــا�عه اســت. او در �S پســت 
ا�نســتاگرام� خبر ابتال�ش به �رونا را ت�ذ�ب 

�رده است.

 پس از آن�ه ستاد مقابله با �رونا در 
تمر�نــات  شــروع  مجــوز  ورزش 
تيم ها* فوتبال را مشروط به پشت سر گذاشتن 
تســت ها* �رونا �رد، �متر �ســ� ف�ر م� �رد 
تعــداد مبتال�ــان بــه �رونــا در ليــگ برتر ســير 
صعود* داشته باشد و خيل� زود ٢ رقم� شود. 
تا به امروز برخ� از تيم ها* ليگ برتر* �S �ا ٢ 
تســت �رونا را پشت سر گذاشتند �ه البته دقت 
برخــ� آزما�ش ها باالتر بوده و نشــان از وضعيت 
دقيق تر سالمت� افراد داده اما مطمئنا تا قبل از 
شــروع دوبــاره باز* هــا، فدراســيون پزشــ��-
ورزشــ� و ســازمان ليگ، تيم ها را ملزم به انجام 
تســت ها* دقيق تر م� �نند �ه همين نظارت و 
آمــار  م� توانــد  تســت ها  دقــت  رفتــن  بــاال 
�رونا�� ها* ليگ برتر را بيشــتر از قبل �ند. در 
زمــان نگارش ا�ــن مطلب و با احتســاب ٤ عضو 
باشگاه سپاهان، تعداد �رونا�� ها* ليگ برتر از 
مــرز ٣٠ نفر عبور �رده و مســلما بــا توجه به ا�ن 
آمار، ســازمان ليگ برا* آغــاز دوباره رقابت ها با 
چالشــ� جد* مواجه شــده؛ بخصوص حاال �ه 
تمر�ن برخــ� از تيم ها نيز به دليــل تعداد باال* 
مبتال�ــان به حالت تعليق درآمده اســت. ��� از 
ا�ن تيم ها سپاهان است �ه ٢ نفر از باز��نان ا�ن 
تيم به ا�ن و�روس مبتال شــده اند و تمر�نات ا�ن 
تيم هم تا مشخص شدن وضعيت سالمت� اعضا 

تعطيل شده است. اميد نوراف�ن ��� از مبتال�ان 
باشــگاه ســپاهان اســت �ه ابتال* ا�ــن باز��ن 
سرشــناس به و�روس �رونا تا�يد شــده و بازتاب 
ز�اد* هم در رسانه ها داشته است. با توجه به ا�ن 
شــرا�ط حاال �S بار د�گر تعو�ق �ا لغو باز* ها* 
ليگ نوزدهم رو* ميز سازمان ليگ قرار گرفته و 
شا�د در جلسه بعد* مسئوالن فوتبال� با اعضا* 
ســتاد مبارزه بــا �رونــا، تصميمات جد�ــد* در 
خصوص ليگ برتر اتخاذ شود.بحث لغو احتمال� 
ليــگ برتــر بحــث جد�ــد* نيســت و در اواخــر 
فرورد�ــن نيز به صــورت جد* هميــن بحث در 
محافل ورزشــ� مطرح شــده بــود. در آن مقطع 
زمانــ� همــه تيم هــا* ليــگ برتــر* بــه غيــر از 
پرســپوليس موافق تعطيل� ليگ نوزدهم بوده و 
معتقــد بودند لغو باز* هــا و تعطيل� �امل ليگ 
بدون معرفــ� قهرمــان بهتر�ــن تصميم مم�ن 
است. اما حاال شرا�ط تا حدود* متفاوت شده و 
چند تيم تلو�حا اعالم �رده اند در صورت تعطيل� 
ليگ مشــ�ل� با معرف� پرســپوليس بــه عنوان 
قهرمــان ندارند. به ا�ــن ترتيب ســازمان ليگ و 
فدراسيون در ا�ن شرا�ط جد�د برا* معرف� تيم 
قهرمان �متر از قبل تحت فشــار هستند و شا�د 
همين مســئله باعث شــود تا مســئوالن فوتبال� 
�شــور جد* تــر از قبــل به لغــو ليگ بــا معرف� 

قهرمان ف�ر �نند. »

پلن B رو
 ميز سازمان ليگ

تعطيلی ليگ با معرفی قهرمان؟!

حسن روشن: کرونا حسن روشن: کرونا 
گرفته ام و گرفته ام و قرنطینهقرنطینه هستم هستم

گادوین منشا تکذیب کرد: گادوین منشا تکذیب کرد: 
من من کرونایىکرونایى نیستم! نیستم!
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 بوندس ليگا
...........  آگزبورگ صفر  هرتابرلين ٢
.............  هوفنها�م ��  ما�نس صفر
 شال�ه ��.............  وردربرمن صفر
 ولفسبورگ �� .........  فران�فورت ٢
 با�رن مونيخ ٥.......  دوسلدورف صفر

 بوندس ليگا
.....................  ال�پز�ش؛ ٢٣  3لن

دستمزد لویيز کم می شود
داو�ــد لو�يز ٣٣ ســاله تابســتان گذشــته با 
قرارداد8 �� ســاله و با بنــد8 برا8 تمد�د 
١٢ ماهه آن 3ه هنوز فعال نشــده از چلس: 
به آرســنال پيوســت. مي�ل آرتتــا از لو�يز به 
عنوان ��: از باز��نان ثابت خود اســتفاده 
3ــرد و او در تمام: مســابقات ليــگ برتر8 
از 3ر�ســمس، در تر3يــب  پــس  توپچ: هــا 
اصل: آرســنال قرار داشته است. لو�يز ط: 
روزهــا8 اخيــر بارهــا از تما�ــل خــود برا8 
پا�ــان دادن بــه فوتبالــش در بنفيــ�ا گفتــه 
ول: نزد�ــ�ان او ماندن لو�يز در آرســنال را 
رد نم:  3ننــد. البتــه مدافع ســابق تيم مل: 
برز�ــل در حــال حاضر هفتــه ا8 ١٢٠هزار 
پونــد دســتمزد در�افــت م: 3نــد ولــ: در 
قرارداد جد�د رقم پا�ين تر8 به او پيشــنهاد 

خواهد شد.

رکوردى دیگر براى بایرن
با�رن مونيــخ در د�دار برابر دوســلدورف در 
هفته بيســت ونهم بوندس ليگا توانست با ٥ 
گل به پيــروز8 برســد. ا3نــون باوار�ا�: ها 
تنهــا تيمــ: در ٥ ليــگ معتبــر اروپا�ــ: بــه 
شمار م: آ�ند 3ه توانســتند در فصل جار8 
در ٨ بــاز8 ٥ گل و �ــا بيشــتر از ٥ گل بــه 
ثمر برســانند. با�ــرن برابــر ما�نس ٦-��، 
تاتنهام ٧-��، سرفينا صربستان ٦-صفر، 
٥-صفــر،  شــال�ه  ٦-�ــ�،  وردربرمــن 
و   ٥-٢ فران�فــورت  ٦-صفــر،  هوفنها�ــم 

دوسلدورف ٥-صفر به پيروز8 رسيد. 

اسکوربورد

برنامه

اخبار

آن ها آمدند، درخشــيدند امــا هرگز عنوان 
تسخير3ننده ا8 به دســت نياوردند. د�روز 
با�د فينال مســابقات ليگ قهرمانان اروپــا ٢٠-٢٠١٩ 
برگزار م: شــد؛ از ا�ن رو اس�ا8 اسپورت تصميم گرفت 
در گزارش: بهتر�ن باز��نان: 3ه هرگز به عنوان قهرمان: 

ا�ن مسابقات دست پيدا ن�رده اند را معرف: 3ند.
 د�ميتار برباتوف

او ٣ بــار در فينــال ليگ قهرمانــان اروپا حضور داشــت و 
هــر ٣ بار ش�ســت خــورد و جــام قهرمان: را در دســتان 
رقبــا د�د. او در ســال ٢٠٠٢ با لور3وزن و در ســال ها8 
٢٠٠٩ و ٢٠١١ به همراه منچستر�ونا�تد تا فينال ليگ 

قهرمانان اروپا پيش رفته بود.
 فابيو �اناوارو

3اناوارو �� افســانه ا�تاليا�ــ: و تنها مدافع صاحب توپ 
طالست 3ه 3شورش را به فينال جام جهان: سوق داد اما 
وقت: نوبت به جام اروپا رســيد، او هم �� قهرمان شد. او 
در پارما جام �وفا را برد و با ا�نتر به مرحله نيمه نها�: ليگ 
قهرمانان اروپا رســيد. او البته در �وونتوس و رئال مادر�د 
هــم حضور داشــت اما بــه همراه ا�ــن ٢ تيم بــزرگ اروپا 
هم نتوانســت به قهرمان: در اروپا دســت پيــدا 3ند. او با 
�ووه تــا مرحله �� چهــارم نها�: پيش رفــت و در مرحله 

�� شانزدهم نها�: ٣ بار با رئال مادر�د 3نار رفت.
 هرنان �رسپو

در فينال مســابقات ســال ٢٠٠٥ هرنان 3رسپو در نيمه 
اول ٢ گل از ٣ گل ميــالن را بــه ثمر رســاند امــا در نيمه 
دوم ليورپول ٣ گل وارد دروازه روســونر8 3رد و باز8 به 
ضربات پنالت: 3شيده شــد. او در ضربات پنالت: حضور 
نداشت تا سرنوشت مسابقه را مشخص 3ند چرا3ه با �ان 

دال توماسون تعو�ض شده بود.
 پل پوگبا

او برنــده جام جهانــ:، ليــگ داخلــ:، ليــگ خارجــ: و 
همينطــور ليــگ اروپاســت امــا اگــر ســابقه او در ليــگ 
قهرمانــان اروپا را بررســ: 3نيد آن زمــان 3امپيوتر خطا 
م: دهــد. او �� بار با �وونتوس بــه فينال ليگ قهرمانان 
اروپا رسيد و در ســال ٢٠١٥ از بارسلونا ش�ست خورد. 

البته در ٢٧ سالگ: او هنوز هم برا8 تحقق ا�ن رو�ا آماده 
اســت اما مشخص نيســت چه زمان: بتواند به ا�ن عنوان 

دست پيدا 3ند.
 ميشل باال�

وقت: از او درباره ا�ن نا3ام: سوال م: شود هميشه �� 
پاســخ دارد؛ باالخره فوتبال است. در ســال ٢٠٠٢ او با 
لور3ــوزن به فينال ليــگ قهرمانان اروپا رســيد اما نا3ام 
بود. در ســال ٢٠٠٦ با پيوستن به چلس: شانس حضور 
در منچستر�ونا�تد را از دست داد. در دومين فصل حضور 
او در چلســ: در ضربــات پنالت: ش�ســت عجيبــ: را در 
مســ�و مقابل منچســتر�ونا�تد تجربه 3رد. �� سال بعد 
هم باز8 معروف مقابل بارســلونا برگزار شد 3ه چلس: با 
گل آندرس ا�نيســتا و آن ناداور8 ها از رســيدن به فينال 

بازماند.
 رود فن نيستلرو$

تنها ٥ باز��ن در ليگ قهرمانان اروپا بيشتر از نيستلرو8 
گلزنــ: 3رده انــد، بــا ا�ن وجــود او حتــ: در فينــال ا�ن 
مسابقات باز8 ن�رده است. فن نيستلرو8 ٢ سال پس از 
پيروز8 سه  گانه آن ها در سال ١٩٩٩ به منچستر�ونا�تد 
پيوســت و ٢ ســال قبل از پيروز8 دوبــاره در جام اروپا در 

سال ٢٠٠٨ اولدترافورد را ترi 3رد. در رئال مادر�د هم 
او هرگز شانس حضور حت: در مرحله حذف: را به دست 

نياورد.
 گابر�ل باتيستوتا

در ا�تاليا و آرژانتين هر تيم: آرزو داشت 3ه فضا�: برا8 
هم�ار8 با او داشته باشد. انگار از بون جو8 الهام گرفته 
بود و با ســب� آلن شيرر ت�ميل شــده بود. وفادار8 او به 
فيورنتينــا مثال زدن: بود اما پس از ١٠ ســال در ٢٠٠١ 
تصميم گرفت به رم برود. او حت: با جالورســ: به عنوان 
قهرمان: در ســر8 آ هم دست پيدا 3رد اما هرگز در طول 

حرفه خود موفق به 3سب �� جام اروپا�: نشد. 
 فرانچس(و توت)

٧٨٥ بــاز8 و ٣٠٧ گل. تــ�  باشــگاه: بــودن بــرا8 
فرانچســ�و توت: به ا�ن معن: بود 3ه او عاشــق رم بود اما 
بعدها ا�نطور گفته شد رم عاشق توت: بود. او در ١٥ سال 
حضــورش در رم به �ــ� قهرمان: در ليــگ و ٢ قهرمان: 
در جــام حذفــ: دســت �افــت اما توتــ: هرگــز از مرحله 
�� چهارم نها�: ليگ قهرمانان اروپا هم عبور ن�رد. او ٢ 
بار با ش�ست مقابل منچستر�ونا�تد از ا�ن مسابقات 3نار 

رفت اما به هر حال به �� جام جهان: دست پيدا 3رد.

اساطير ناکامیحسرت چمپیونزلیگ

در روزها�ــ: 3ه و�روس 3رونا باعث اختالل در جهان 
فوتبال شده، ليونل مس:، ستاره آرژانتين: بارسلونا در 
ا�ن رابطه گفت: «فوتبال هم مانند زندگ: عاد8 پس 
از همه گير8 و�روس 3رونا مانند ســابق نخواهد شد. 
3رونــا �� �اس بزرگ بود چون خيل: از مردم شــاهد 

فوت خانواده و دوستانشــان بودند و حت: نتوانستند 
با آن ها خداحافظ: 3نند. پس از اتفاق ها�: 3ه افتاد 
تقر�با بــرا8 همه ما مبهم بود 3ــه دنيا چگونه خواهد 
بود. فراتر از قرنطينه و شرا�ط: 3ه همه را شگفت زده 
3رد خيل: از مردم در شــرا�ط بد8 قرار داشتند چون 

رو8 هر 3س: به �� ش�ل تاثير گذاشت مانند افراد8 
3ه خانواده ها و دوستانشــان را از دست دادند. ن�ات 
منف: ز�اد8 در ا�ن بحران وجود داشت اما هيچ چيز 
بدتر از آن نيست 3ه عز�زانتان را از دست بدهيد. ا�ن 

موضوع ناعادالنه تر�ن اتفاق: بود 3ه رخ داد.»

مسی: زندگی 
پس از کرونا 

عادى نمی شود

باشگاه ميالن اعالم کرد موزه و فروشگاه این باشگاه با رعایت 
تمامی اصول بهداشــتی و مقابله اى فعاليت خود را بار دیگر 

آغاز خواهد کرد.

پس از چند روز مذاکره فشرده، سرانجام مائورو ایکاردى با قراردادى 
۴ ساله و به ارزش ۵٠ ميليون یورو به اضافه ٨ ميليون پاداش، اینتر را 

رسما ترک کرد و حاال بازیکن پی اس جی محسوب می شود.

تتوهاى جيدون سانچو، وینگر انگليسی دورتموند این روزها سوژه 
عکاسان شده است. تتوهایی با طرح کارتون معروف سيمپسون ها.
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تسویه بدهی ٧ميلياردى کشتی به آژانس ها
فدراســيون �شــت� توانســت در راســتا	 تــالش بــرا	 پرداخــت 
بده� هــا	 معوقــه خــود �#ــ� از مش#ل ســازتر�ن بده� هــا	 به 
جا مانــده مربوط بــه ســال ها	 پيــش را پرداخت �ند. بــه گزارش 
ا�ســنا، ا�ن بده� ٧ميليارد تومان� �#� از چالش ها	 مهم بود �ه 
م� توانســت بر اعزام  ورزشــ#اران و برگزار	 تورنمنت ها	 داخل� 
و همچنين اعزام ها	 �شــت� گيران به رقابت ها	 خارج� اثر سوء 
بگذارد. مبلغ پرداخت شده شامل هز�نه ها	 آژانس ها	 هواپيما�� 
و همچنين ترانســفر داخل� بود �ه ٥ميليارد آن از فدراســيون ها	 
قبــل و ٢ميليــارد نيز بــرا	 هز�نه ها	 مربــوط به ســفرها در زمان 

فدراسيون فعل� بود �ه به ١٠ شر�ت مربوطه پرداخت شد.

بازگشت افشاردوست به فدراسيون واليبال
ســلطان� فر، وز�ر ورزش وجوانان ط� ح#م� محمود افشاردوســت، 
پيش#ســوت واليبال ا�ران را به عنوان عضو هيئت رئيســه فدراسيون 
واليبال(�ارشــناس خبره فدراسيون) منصوب �رد. او سابقه دبير	 
فدراســيون را نيز در �ارنامه دارد. افشاردوســت بــا تا�يد ا�ن خبر در 
مورد وظا�Z و محور فعاليت ها	 خود در ا�ن سمت گفت: «�ارشناس 
خبره در اســاس نامه هيئت رئيســه همه فدراســيون ها	 ورزشــ� از 

جمله واليبال وجود دارد �ه بيشتر به مسائل فن� ورود م� �ند.» 

بررسی چرخه انتخابی در جلسه با محمدى و بنا
عليرضا دبير، رئيس فدراســيون �شت� شنبه جلسه ا	 با غالمرضا 
محمــد	، ســرمرب� تيــم ملــ� �شــت� آزاد در مــورد طــرح چرخه 
انتخاب� تيم ها	 مل� برگزار �رد. بر ا�ن اساس محمد بنا، سرمرب� 
تيم مل� �شــت� فرنگــ� نيز د�روز در جلســه ا	 با عليرضــا دبير به 
منظور بررس� طرح چرخه انتخاب� تيم مل� حضور �افت. مسئوالن 

انيستيتو �شت� نيز در ا�ن جلسه حضور داشتند.

درخشان مشاور ميراسماعيلی شد
رئيس ســابق فدراســيون جودو بعــد از ١٧ مــاه به ا�ن فدراســيون 
برگشت. به گزارش تسنيم، آرش ميراسماعيل�، رئيس فدراسيون 
جودو در ح#م� محمد درخشان، رئيس سابق ا�ن فدراسيون را به 
عنوان مشاور خود و رئيس شورا	 راهبرد	 ا�ن فدراسيون منصوب 
�رد. محمد درخشان در آذرماه سال ٩٧ به دليل بازنشسته بودن از 

ر�است فدراسيون جودو استعفا �رد.

حقوق مدال آوران المپيک بيشتر می شود
 eب �رد �ه حقــوق ماهيانه مدال آوران المپي�تصو ��هيئت اجرا
افزا�ش پيدا �ند و قرار اســت جز�يات آن در جلسات بعد	 بررس� 
شــود. �ي#اوس ســعيد	 دبير �ل �ميته مل� المپيــe در ا�ن باره 
گفت: «�#ــ� از ن#ات قابل ذ�ر در نشســت د�ــروز موضوع افزا�ش 
پرداختــ� ماهانه بــه مــدال آوران المپي#� بود �ه از ســو	 هيئت 
اجرا�ــ� با �ليات افزا�ش آن موافقت و مقرر شــد بــا توجه به ا�ن �ه 
موضوع نياز به تعيين شاخصه ها	 الزم بر حسب نوع و تعداد مدال 
دارد، در جلسات بعد	 در ا�ن باره بررس� ها	 الزم صورت پذ�رد.»

اخبار بعد از ١٩ ماه تاخير، مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش، رئيس فدراسيون تنيس شد

مجمــع انتخابات� ر�اســت فدراســيون 
تنيــس در حال� بعد از ١٩ ماه باالخره 
د�ــروز با حضور ٧ �اند�دا برگزار شــد �ه از بين ا�ن 
متقاضيــان تنها ٣ �اند�دا از خانــواده تنيس بودند؛ 
پيمــان جعفر	 تهران�، �اميار �يميا�� و عبدالرضا 
آر�ان فــر. ا�ن در حال� بود �ه عليرضا پورســلمان�، 
سيدمحمودرضا حســين�، داود عز�ز	، و سيدرضا 
ميرابوطالبــ� هم بــرا	 حضور در ا�ــن مجمع تا�يد 
صالحيــت شــده بودند. حال آن �ه حســين� پســت 
و  توســعه  شــر�ت  مردمــ�  مشــار�ت ها	  معــاون 
نگهدار	 از اما�ن ورزشــ� را �دo م� �شــيد و در 
�ارنامه �ار	 اش سابقه فعاليت در فدراسيون ها	 
�اراتــه، تنيــس و منطقــه آزاد بندرانزلــ� هــم د�ده 
م� شــد. عليرضــا پورســلمان� چهره شناخته شــده 
شمشــيرباز	 بود و ســيدرضا ميرابوطالبــ� هم �ه 
و  دوچرخه ســوار	  فدراســيون ها	  در  پيش تــر 
تيرانــداز	 بــوده ا�ــن بــار در �ســوت نا�ب رئيــس 
فدراسيون همگان�، سودا	 ر�است در تنيس را در 
سر داشت. او در حال� د�روز بازار رقابت� انتخابات 
ا�ن فدراسيون را گرم �رد �ه پيش تر برا	 انتخابات 
فدراســيون قا�قران� هم ثبت نــام �رده بود. در �نار 
وزارت  از  مد�ــر   eــ� حضــور  امــا  نامزدهــا  ا�ــن 
ورزش وجوانــان بــرا	 رقابــت در راســتا	 تصاحب 
صندل� ر�اســت فدراســيون بيش از همه به چشــم 
آمد. داود عز�ز	، مد�ر �ل دفتر امور مجلس وزارت 
ورزش وجوانــان در حالــ� وارد عرصــه رقابت برا	 
ر�اســت تنيس شد �ه پيش از او محمدرضا داورزن� 
به عنوان معاون اســبق وز�ر ورزش و محمدشــرو�ن 
اســبقيان مد�ر �ل دفتر امور مشترo فدراسيون ها 
از وزارت ورزش بــه ترتيب ر�اســت فدراســيون ها	 

واليبــال و جانبــازان و معلولين را به نام خود ســنده 
زده بودند. با ا�ن اوصاف به نظر م� رســيد عز�ز	 با 
توجــه بــه پيشــينه وزارت� اش شــانس باال�ــ� برا	 
رســيدن به صندلــ� اول تنيس را داشــته باشــد �ه 
البته همينطور هم شد. او د�روز در جر�ان برگزار	 
مجمع توانست ٣٤ را	 از ٤٣ را	 ماخوذه را �سب 
�ند و برا	 ٤ سال س#اندار فدراسيون تنيس ا�ران 
شود؛ آن هم در شرا�ط� �ه حسين� و ميرابوطالب� 
در مجمع غا�ب بودنــد و آر�ان فر هم به نفع جعفر	 
انصــراف داد. بد�ــن ترتيــب انتخابــات بــا حضــور 
عز�ــز	، پورســلمان�، جعفر	 تهرانــ� و �يميا�ــ� 
برگــزار شــد تــا درنها�ــت ســهم ســا�ر �اند�داها از 
را	 هــا	 اخذشــده بــه ترتيــب ٦ را	(جعفر	)، ٢ 

را	(�يميا��) و �e را	(پورسلمان�) باشد.

 وا�نــش عز�ز	 به ادامه هم�ار	 با ســرمرب� 
تيم مل�

عز�ــز	 امــا بعــد از پيــروز	 در انتخابــات ر�اســت 
 Zن فدراسيون را بد توصي�فدراسيون تنيس، حال ا
�رد تــا بگو�د: «با توجه به شــرا�ط� �ه وجود دارد، 
حــال تنيس خوب نيســت و در ادامه بــا ثبات و خرد 
جمعــ� حر�ــت خواهيــم �ــرد. هيــچ �ــس حذف 
نخواهد شــد و همــه م� توانند بيا�نــد و �مe �نند 
و درنها�ــت هــر اتفاق� بيفتــد من پاســخگو	 تمام 
مســائل هســتم.» او در وا�نش به حواش� اخير تيم 
مل� و اعتراض ســعيد احمدوند، ســرمرب� تيم مل� 
درخصوص پرداخت نشــدن حقوق و دســتمزدش و 
ا�ن �ه آ�ا به هم#ار	 بــا احمدوند ادامه خواهد داد 
�ا نه هم گفت: «در مورد ســرمرب� با�د حق و حقوق 

پرداخــت شــود و وقتــ� توجه نشــود ا�ــن اتفاقات و 
حواشــ� طبيع� اســت �ه بيفتد. به دنبال تشــ#يل 
�ميته فن� هســتم و ا�ن �ميته با�ــد تصميم بگيرد 
و با توجه به شــرا�ط جد�د پيــش خواهيم رفت. ا�ن 
�ميته شــامل خبرگان  ورزش� است. با�د به سمت� 
برو�م �ــه از مربيان داخل� اســتفاده �نيــم و تا�يد 

رهبر	 هم بر همين است.»
 انتخابات تنيس، نخستين مجمع بعد از �رونا

مهــد	 عل� نــژاد، معــاون توســعه ورزش قهرمانــ� 
وزارت ورزش وجوانان اما با تا�يد بر ا�ن �ه انتخابات 
ر�اســت فدراســيون تنيــس �ــe انتخــاب آزاد بود، 
گفت: «خوشــحالم پس از �e سال و نيم سرپرست� 
شــد .  رئيــس  صاحــب  فدراســيون  ا�ــن  ســرانجام 
انتخابات تنيس نخســتين انتخابات ما بعد از دوران 
�رونا بود و ا�ن عزم ما را برا	 پيشرفت تنيس نشان 
م� دهد.» او با اشــاره به بداخالق� ها�� �ه در چند 
روز گذشــته ا�جاد شــده بود هم گفت: «خوشــحالم 
خانــواده تنيس به ا�ــن بداخالق� جــواب داد. همه 
با�د �مe �نيم �ه تنيس پيشــرفت �ند.» عل� نژاد 
در وا�نــش بــه ســقوط تيــم ملــ� تنيــس به دســته 
چهــارم د�و�ــس �اپ هم گفت: «ســيد چهارم آســيا 
ز�بنــده تنيــس ا�ران نيســت و با�د اقدامــات ز�اد	 
صــورت بگيــرد.» عز�ــز	 در حالــ� رو	 صندلــ� 
ر�اســت فدراسيون تنيس نشست �ه در حال حاضر 
مد�ــر�ل دفتر امــور مجلــس وزارت ورزش وجوانان 
هم هســت. ا�ن �ه او چه زمان از ســمتش در وزارت 
ورزش استعفا خواهد �رد سوال� است �ه عل� نژاد 
در پاســخ بــه آن گفــت: «با توجــه به ا�ن �ه ر�اســت 
فدراســيون شــغل اســت، عز�ز	 از مد�ر�لــ� امور 

مجلس استعفا خواهد داد.»

هت تریک مدیران وزارتی در تصاحب کرسی ریاست فدراسيون ها!

ا�رج رحمان�، مد�ر �ل امور استان ها	 وزارت ورزش در وا�نش به ا�ن �ه گفته م�  شود رضا گل محمد	 به دليل بازنشستگ� از مد�ر�ت اداره �ل ورزش وجوانان استان تهران 
�ناره گير	 �رده به ميزان گفت: «تا االن ا�ن اتفاق رخ نداده و گل محمد	 به فعاليت خود ادامه م� دهد. او بازنشسته است اما از آنجا�� �ه گل محمد	 فوق ليسانس است و �متر 
از ٦٥ سال سن دارد، از اختيارات وز�ر ورزش است �ه اجازه ادامه فعاليت به او را بدهد.» رحمان� در مورد ا�ن �ه آ�ا مد�ر�ل اداره �ل ورزش وجوانان استان البرز عوض م� شود 
�ا خير هم گفت: «�ار ها�� در ا�ن خصوص انجام داده ا�م اما هنوز قطع� نشده است.» او در پاسخ به ا�ن �ه آ�ا واد	 خيل جانشين غفران� در اداره �ل ورزش استان البرز خواهد 

شد �ا خير گفت: «واد	 خيل عالقه مند به قبول ا�ن سمت نيست. ا�ن پيشنهاد به و	 شده بود اما او با آن مخالفت �رد.» 

واکنش رحمانى 
به شایعه برکنارى 

گل محمدى 

تست کرونا با تب سنج!
بــا صدور مجوز ســتاد مقابله با �رونا برا	 از ســرگير	 مســابقات ورزشــ�، ســازمان ليگ 
فوتسال هم برنامه ادامه رقابت ها را اعالم �رد. در ا�ن شرا�ط اما وضعيت سالمت باز�#نان 
و ا�ن �ه �دام تيم ها تســت �رونا و آزما�ش PCR را داده اند، مشــخص نيست. ا�نون ٥ تيم 
فوتســال تمر�نات خود را آغاز �رده اند �ه در ا�ن بين برخ� از آن ها تســت �رونا داده اند و 
برخ� د�گر هنوز نه. شنيده م� شود تيم ها	 فود�ا تهران و فوالد سيرجان اقدام به گرفتن 
تست از باز�#نان خود �رده اند، نفت اميد�ه و شهردار	 قرچe ا�ن �ار را انجام نداده اند، 
در مــورد باز�#نان �راپ قزو�ن هم هنوز مشــخص نيســت آ�ا تســت �رونــا داده اند �ا خير. 
گفته م� شــود برخ� تيم ها	 فوتســال� طــ� روزها	 اخير اقدام به گرفتن تســت �رونا با 
تب سنج �رده اند و با همين دال�ل نيز تمر�نات خود را آغاز �رده اند. جالب است تنها چند 
تيم ليگ �#� و ليگ برتر	 اقدام به گرفتن تســت معمول �رونا �رده اند و ســا�ر تيم ها در 

ا�ن باره به همين تب سنج ا�تفا م� �نند.

ســوژهــســوژهــ حسن روشن: کرونا گرفته ام و قرنطينه هستم
پيش#ســوت اســتقالل م� گو�د �رونا گرفته و در قرنطينه اســت. حسن روشــن در ا�ن باره گفت: «من 
خودم به بيمار	 �رونا مبتال شــدم و �e و ماه نيم اســت در شــمال بستر	 هســتم و در حالت قرنطينه 
بســر م� برم.» او در پاســخ به ا�ن ســوال �ه آ�ا االن حالش خوب اســت �ا نه هم گفت: «بله خدا را شــ#ر 
ا�ن بيمار	 را پشت سر گذاشتم و مش#ل� وجود ندارد.» پيش#سوت باشگاه استقالل در مورد خطرات 
 e� #ن� �ه در قالب�شخص بودم ول� باز e� اســت. من oد: «حتما خطرنا�ليگ هم م� گو 	برگزار
تيم �رونا م� گيرد خيل� خطرناo است. در فدراسيون م� خواهند از آلمان، ا�تاليا و اسپانيا الگوبردار	 

�نند ول� ف#ر م� �نم وزارت بهداشت با�د روش� را تصو�ب �ند �ه به باز�#نان آسيب نرسد.»

فوالد-استقالل در کدام شهر برگزار می شود؟
اگرچه د�روز خبر	 منتشــر شد مبن� بر ا�ن �ه را�زن� ها	 باشگاه فوالد برا	 ميزبان� از استقالل 
در اهواز نتيجه داده و ا�ن باز	 در ورزشگاه فوالد آره نا برگزار خواهد شد اما انگار هنوز برگزار	 ا�ن 
باز	 در اهواز قطع� نشــده اســت. د�روز معاون بهداشت� دانشــگاه علوم پزش#� اهواز از وضعيت 
قرمز در ٢٠ شهر از ٢٨ شهر خوزستان خبر داد. از طرف د�گر سخنگو	 وزارت بهداشت هم گفته 
هنوز برگزار	 باز	 قطع� نيســت. �يانوش جهان پور به ا�ران ورزشــ� گفته: «ستاد مل� مبارزه با 
�رونــا تا ٢ هفته آ�نده به طور مرتب وضعيت خوزســتان را مورد بررســ� قــرار م� دهد و در صورت� 

�ه شرا�ط ا�ن استان همچنان قرمز باشد تصميم� گرفته م� شود �ه به نفع سالمت مردم باشد.»

آخر�ــن رده بند	 تيرانــدازان در 
تيرانــداز	  جهانــ�  فدراســيون 
شــد؛  روز  بــه  فرورد�ــن   ١١ در 
ضمن ا�ن �ه فدراســيون جهان� 
تيرانداز	 سيســتم جد�د �سب 
ســهميه را اعالم �ــرد و طبق آن 
مقرر شــد ١٢ سهميه باق� مانده 
از طر�ــق رن#ينــگ �ــه قــرار بود 
بعد از جام جهان� هند در خرداد 

بــر  شــود،  توز�ــع  جــار	  ســال 
اســاس محاســبه امتياز و جا�گاه 
فرورد�ــن   ١١ در  تيرانــدازان 
١٣٩٩ و نيــز امتياز �سب شــده 
جام جهانــ�  مســابقه   eــ� در 
و  فرورد�ــن  ماه هــا	  بيــن  �ــه 
١٤٠٠برگــزار  ارد�بهشــت 
م� شود، توز�ع شود. فدراسيون 
جهانــ� نها�تــا تــا نيمــه خــرداد 

حائــز  تيرانــدازان  نــام   ١٤٠٠
 eط �ســب ســهميه المپي�شــرا
٢٠٢٠ تو�يــو از طر�ق رن#ينگ 
را اعــالم خواهــد �ــرد. در حــال 
آرمينــا  حاضــر نجمــه خدمتــ�، 
�ــرم زاده،  فاطمــه  صادقيــان، 
 هانيه رســتميان، مهيار صداقت 
تيرانــدازان  فروغــ�  جــواد  و 

المپي#� ا�ران هستند.

Worldofvol- مطــرح  ســا�ت 
تمد�ــد  بــه  وا�نــش  در   ley
معنو	 نژاد،  محمدجواد  قرارداد 
در�افت �ننــده تيم ملــ� واليبال 
نوشــت:  ســا�پا  تيــم  بــا  ا�ــران 
«ســا�پا در حــال تبد�ل شــدن به 
نســخه مينياتــور	 از تيــم ملــ� 
واليبال ا�ران اســت. ا�ن تيم �ه 
تا�نــون بيشــتر�ن نا�امــ� را در 

مرحلــه پلــ� آف و خصوصا فينال 
ا�ــران  برتــر  ليــگ  رقابت هــا	 
داشته با تمد�د قرارداد ستاره ا	 
چون محمدجواد معنو	 نژاد، در 
فصل جد�د ا�ن رقابت ها نســخه 
مينياتور	 تيم مل� ا�ران خواهد 
بود.» به گزارش ا�سنا، تيم سا�پا 
تا�نون نفرات� چــون محمدرضا 
مــوذن و علــ� شــفيع�، ليبــرو و 

بــرا	  را  ملــ�  تيــم  ســرعت� زن 
فصل آ�نــده ليگ جــذب �رده و 
بحــث اضافه شــدن ســيدمحمد 
شــاگردان  جمــع  بــه  موســو	 
مصطف� �ارخانه نيز مطرح شده 
است. البته تا�نون خبر قطع� و 
رسم� پيوستن موسو	 از سو	 
باشــگاه منتشــر  ا�ــن  مســئوالن 

نشده است.

سایپا نسخه مينياتورى تيم ملی واليبال ایراناعالم سيستم جدید کسب سهميه المپيک در تيراندازى
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دیاباته در انتظار نتيجه تست کرونا
و  آنت� بــاد�  تســت  پيــش  روز   ٢
پ� ســ� آر از د�اباته گرفته و قرار بر 
ا�ن شــد &ه بعد از مشــخص شــدن 
نتيجــه ا�ن تســت، وضعيت حضور 
ا�ــن باز�2ــن در تمر�ــن اســتقالل 
معلوم شــود. د&تر نــوروز� معاون 

پزش�2 باشگاه استقالل در ا�ن باره گفت: «نتيجه تست 
پ� س� آر د�اباته هنوز اعالم نشده و به همين دليل اجازه 
تمر�ن به ا�ن باز�2ن داده نشــد و ان شــاءا... امروز بعد از 
اعالم نتيجه نها�� ا�ن تست، د�اباته در تمر�نات شر&ت 

م� &ند.»
مهدى رحمتی در استقالل پست گرفت

در  اســتقالل،  باشــگاه  روابــط  عمومــ�  اعــالم  طبــق 
راســتا� رو�2رد جد�د باشگاه استقالل جهت استفاده 
فعاليت هــا�  توســعه  و  نخبــگان   و  &ارشناســان   از 
پا�ــدار، د�روز بــا ح2م احمد ســعادتمند، دبير شــورا� 
سياســت گذار� باشگاه استقالل مشــخص شد. به ا�ن 
ترتيــب مهد� رحمت� بــا ح2م مد�رعامل اســتقالل به 
عنوان دبير شــورا� سياســت گذار� باشــگاه استقالل 

منصوب شد.
بروژ کاوه رضایی را می فروشد 

طبق ادعا� �N ســا�ت بلژ��2، 
باشــگاه &الب بــروژ تصميــم بــه 
مهاجــم  رضا�ــ�  &اوه  فــروش 
ا�ران� خود گرفته اســت. به نقل 
 ،Nبلژ� «voetbalاز ســا�ت «٢٤
باشگاه &الب بروژ قصد ندارد بار 

د�گر &اوه رضا�� مهاجم ا�ران� خود را به تيم شــارلوا 
قــرض بدهــد. ا�ــن ســا�ت مدع� شــده، فقــط گز�نه 
فــروش بــرا� &اوه رضا�� قابــل مذا&ره اســت. &اوه 
رضا�ــ� ا�ن فصل به صورت قرضــ� از تيم &الب بروژ 

راه� شارلوا شده بود. 

قرارداد ١٠ ميلياردى حسينی با ترابزون 
ترابزون اسپور با استفاده از بند تمد�د �N ساله، قرارداد 
مجيد حســين� را تا پا�ان فصــل ٢٠٢٠-٢٠٢١ معتبر 
&رده اســت. طبق آنچه &ه وب سا�ت ها� ترY به نقل از 
منابع معتبر نوشته اند، قرارداد حسين� با استفاده از بند 
تمد�د �N ســاله، تا پا�ان فصــل ٢٠٢٠-٢٠٢١ تمد�د 
م� شــود و احتمال دارد در تابســتان پيــش رو مذا&رات 
برا� تمد�د ٢ ساله نيز انجام شوند. به نوشته ا�ن منابع، 
قرارداد و� در ســال آ�نده ٦٠٠ هزار دالر معادل چيز� 
حدود ١٠ ميليــارد تومــان خواهد بــود و در واقــع مدافع 

ا�ران� وضعيت مال� خوب� را هم تجربه خواهد &رد.

شــا�عات نقل وانتقاالت تابســتان� درباره لژ�ونرها� ا�ران� ا�ن روزها داغ اســت. 
سردار آزمون بيشــتر�ن اخبار مربوط به نقل وانتقاالت را در ميان لژ�ونرها به خود 
اختصاص داده اســت. مدت هاســت رســانه ها� ا�تاليا و روســيه از توجه باشــگاه 
ناپول� به ا�ن ســتاره ا�ران� خبر م� دهند ول� هنوز به صورت رســم� پيشنهاد� 
از ا�ن باشــگاه ا�تاليا�� به مهاجم زنيت نرسيده اســت. در جد�دتر�ن خبر در ا�ن 
زمينه سا�ت MondoNapoli   ا�تاليا خبر داد: «جيانتول�، مد�ر باشگاه ناپول� به 
آزمون عالقه دارد و گتوسو نيز با او موافق است. با ا�ن وجود آزمون مش2ل سهميه 
اروپا�ــ� دارد، به همين خاطر &ارها به &ند� پيش مــ� رود. از طرف د�گر ناپول� 
قرارداد درس مرتنز را تمد�د &رد، درحال� &ه قرار بود مهاجم ا�ران� جانشين ا�ن 

باز�2ن شود. در شرا�ط &نون� آزمون از اولو�ت ها� ناپول� خارج شد.» 

جواد ن2ونام، سرمرب� تيم فوتبال فوالد خوزستان درباره تهد�د تيم ها� خصوص� 
بــه انصراف از ليــگ برتر و پيگير� تمر�نات فــوالد با وجود اعتــراض به برگزار� 
باز� هــا گفت: «من &ار� به هيچ تيم� ندارم. آن زمان &ه ليگ برگزار م� شــد، 
گفتم &ه نبا�د برگزار شــود. ا�ن صحبت من به خاطر تيمم نيســت، بل2ه به خاطر 
جامعه فوتبال اســت. همه مخالs برگزار� ليگ هســتند.» و� درباره طلبش از 
استقالل تا&يد &رد: «من از استقالل طلب دارم. اميدوارم در فوتبال ا�ران اتفاق 
بيفتد &ه تيم ها� بده2ار نتوانند باز�2ن بگيرند. من از ٣ باشگاه طلب دارم اما ا�ن 
فوتبال ا�ران است و خيل� از مرب� ها و باز�2ن ها هستند &ه از چند باشگاه طلب 
دارند اما &س� رسيدگ� نم�  &ند. درباره استقالل هم بگو�م &ه طلب قرارداد� 

مرا پرداخت &ردند اما در مورد ماليات هم به من &لN زدند هم به ا� اف س�.»

ن&ونام: استقالل هم به من و هم به ا� اف س� �ل� زدآزمون و ناپول� فعال منتف� شد 

پرسپوليس پول دارد 
و به شهرخودرو نمی دهد؟

شائبه در قرارداد 'حي� بهانه ا� برا� زمان خر'دن 

دو روز پيــش و پس از جلســه 
باشــگاه  هيئت مد�ــره 
پرســپوليس، مهد� رســول پناه سرپرست 
ا�ــن باشــگاه در جمع خبرنــگاران در مورد 
�حيــ�  رضا�ت نامــه  پــول  پرداخــت 
شــهرخودرو،  باشــگاه  بــه  گل محمــد� 
اظهــارات قابــل  تاملــ� را مطــرح &ــرد &ه 
سواالت ز�اد� را در ذهن مخاطبان ا�جاد 
�حيــ�  قــرارداد  در خصــوص  او  &ــرد. 
گل محمد� و پول� &ه پرســپوليس با�د به 
وجــود  از  بپــردازد،  شــهرخودرو  باشــگاه 
شــائبه در قــرارداد ســرمرب� پرســپوليس 
خبر داد و گفت: «نسبت به اصل قرارداد با 
باشگاه پرســپوليس اشــ2االت فن� وجود 
&ــه  اســت  ا�ــن  مســائلش  از  �2ــ�  دارد. 
با�ــد  &ــه  موقــع  آن  در  امضــا  صاحبــان 
مد�رعامــل و ��2 از اعضــا� هيئت مد�ره 
باشــند، امضــا ن2رده انــد، بنابرا�ن شــائبه 
نظارتــ�  مراجــع  از  مــا  و  دارد  وجــود 
خواســته ا�م تعييــن ت2ليــs &ننــد.» برا� 
همه سوال بود &ه ا�ن شائبه و اش2ال فن� 
و حقوقــ� ادعا�ــ� رســول پناه در قرارداد 
 Nحي� چه بوده و هست و چه ربط� به چ�
باشــگاه  بــه  او  رضا�ت نامــه  ميليــارد�   ٥

شهرخودرو دارد؟ در ثان� ا�ن چه مش2ل� 
بوده &ــه در ا�ن مدت از چشــم مســئوالن 
باشگاه پرســپوليس پنهان مانده و حاال &ه 
شــهرخودرو  باشــگاه   Nمالــ حميــداو� 
تصميــم بــه اجــرا گذاشــتن چN باشــگاه 
پرسپوليس گرفته، به �2باره سرپرست ا�ن 
قــرارداد  بــودن  شــائبه دار  از  باشــگاه 
گل محمــد� با ســرخ ها خبــر م� دهد؟ با 
توجه به ســواالت و ابهامات� &ه پيش آمد، 
سرپرســت باشــگاه پرســپوليس ناچار شد 
توضيحاتــ� ارائه دهد. او مدع� اســت &ه 
در ا�ــن قــرارداد صاحبــان امضا(اعضــا� 
نيســتند،  قــرارداد  پــا�  هيئت مد�ــره) 
محمد حســن  زمــان  آن  در  &ــه  درحالــ� 
و  مد�رعامــل  عنــوان  بــه  انصار� فــرد 
ذ� حســاب باشــگاه طبق توافق ســا�ر�ن 
امضــا &ردنــد. اگــر شــبهه و شــائبه ا� &ه 
رســول پناه مدع� آن اســت فقط به خاطر 
نبــود امضــا� اعضــا� هيئت مد�ــره پــا� 
فعلــ�  و  پيشــين  اســناد  اســت،  قــرارداد 
باشگاه پرسپوليس هم مثل قرارداد اول با 
&ارگــزار در زمــان مد�ر�ــت محمدحســن 
زمــان  در  جد�ــد  قــرارداد  و  انصار� فــرد 
سرپرســت� رســول پناه فاقد امضــا� همه 

اعضــا� هيئت مد�ــره بوده و هســت. پس 
چطــور در ا�ــن مــورد صحبت� از شــائبه و 
شــبهه نيســت؟ ن2تــه د�گــر ا�ن اســت &ه 
عل� نــژاد معــاون وز�ــر ورزش و جوانان در 
مواجهه با ســوال� درباره ابهام در قرارداد 
و  ب� خبــر�  اظهــار  گل محمــد�  �حيــ� 
ورود  بــه  قــرار  اگــر  و  &ــرده  ب� اطالعــ� 
نهادها� نظارت� باشــد، چطــور وزارت به 
در  پرســپوليس  باشــگاه  متولــ�  عنــوان 
 Nجر�ــان نيســت؟ از طرفــ� موضــوع چ
شــهرخودرو مربوط به ماه ها قبل است &ه 
باشگاه پرسپوليس ادعا م� &رد پول ندارد 
حاال &ه &ارگزار در چند مرحله حدود ١٤ 
ميليــارد پول به حســاب ا�ن باشــگاه وار�ز 
&رده و پول در حســاب باشگاه هست، چرا 

ا�ــن بحث مطــرح شــده؟ به نظر م� رســد 
مســئوالن باشــگاه پرســپوليس بــا مطرح 
&ردن ا�ن موضــوع م� خواهنــد اذهان را 
منحــرف &ننــد و بــرا� پرداخــت طلب ٥ 
بيشــتر�  زمــان  شــهرخودرو  ميليــارد� 
بخرنــد تا بــا ١٤ ميليارد� &ــه &ارگزار به 
پرونده هــا�  &ــرده،  وار�ــز  حساب شــان 
خطرناY خارج� همچون پرونده بود�مير 
و بران2و را مختومه &نند. البته ١٤ ميليارد 
برا� تسو�ه حساب با بران2و و همه شا&يان 
خارج� &اف� نيســت اما اگر قرار باشــد ٥ 
ميليارد آن هم &م و به حســاب شهرخودرو 
برود، &ار برا� مســئوالن باشگاه سخت تر 
خواهد شــد، چرا &ه خارج� ها نه ب� پول� 

سرشان م� شود و نه تخفيs م� دهند!  

واکنش رسمی فدراسيون فوتبال
به ایراد فيفا از اساسنامه جدید!

اميرمهــد� علــو� مطلــب منتشــر شــده در 
مجلــه «دو�چــه وله» آلمــان را مبن� بــر ا�ن &ه 
«فيفــا زمان اصــالح ٨٠ مورد از اساســنامه را 
تــا ١٦ خرداد مــاه تعيين &ــرده» ت2ذ�ب &رد. 
امير مهد� علو� سخنگو� فدراسيون فوتبال 
با برنامــه «ورزش بدون و�را�ــش» درمورد نامه 
روز جمعــه فيفا بــه فدراســيون فوتبــال ا�ران 
دربــاره اصالحــات اساســنامه ا� بــه صــورت 
تلفنــ� گفت وگــو &ــرد. علــو� گفــت: «پيــرو 
مصوبه هيئت رئيسه در ١٨ فرورد�ن ماه سال 
جــار� و بــا توجه بــه درخواســت فدراســيون 
جهان� فوتبال پيش از مهلــت قانون�، جدول 
زمان بند� پيشنهاد� و مشروح مراحل انجام 
اصالح و تصو�ب اساسنامه و همچنين مقررات 
انتخاب� مجمع فدراسيون به فيفا ارسال شد.»  
و� تصر�ــح &ــرد: «مراحل اصالح اساســنامه 
بــه مذا&ــرات گســترده و گفت وگــو و تعامــل 
نيــاز دارد &ه هم ا&نون در حال انجام اســت و 
طبق انتظارمان هم روز جمعه نخستين پاسخ 
رســم� فدراســيون جهانــ� فوتبــال پيرامون 
پيش نو�س تهيه شــده در�افت شد و بالفاصله 
در اختيار &ميته قــرار گرفت تا فرآ�ند مربوطه 
ط� شــود.» و� به راد�و گفت: «اساســنامه به 
�N سند راهبرد� فوتبال &شور برا� ساليان 
آ�نــده تبد�ل م� شــود و اعضــا� مجمع هم از 
٢٠ فرورد�ن درگير اساســنامه و پيشــنهادات 
هســتند اما شــنبه هفته آ�نــده به بســيار� از 
مســائل جزئــ� و پرســش ها� مطــرح در ا�ن 

رابطه پاسخ داده خواهد شد.»
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