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 اصالح حقوق بازنشستگان 
در برزخ شورای عالی کار

در حالی که ایرنا از موافقت وزیر رفاه برای بررسی مستمری بازنشستگان 
   صفحه ۵خبر داده بود اما ظاهرا دولت این موضوع را نپذیرفته است
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کدام چالش های اقتصادی برود؟
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چرا دولت آمریکا پس از تبادل چند زندانی با ایران به دنبال مطرح کردن نمایش مذاکره است ؟
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 مجلس یازدهم سراغ کدام 
چالش های اقتصادی برود؟

 مجلس یازدهم در نخستین جلسات خود پذیرای 
گزارشی بود که مرکز پژوهش های مجلس ارائه 
داد. گزارشی که نکات منفی مهمی از شرایط 
فعلی اقتصاد ایران را در بر داشت و در شماره 
روز گذشته روزنامه با تیتر »7 نمای هشدارآمیز 
اقتصادی« درج شد. این هفت نما که هم شرایط 
اقتصاد کالن و هم وضعیت اقتصاد خانوارها 
را نشان می دهد، این پرسش اساسی را پیش 
روی مجلس یازدهم می گذارد که برای اصالح 
وضعیت اقتصادی و چالش هایی که در بخش 
های مختلف وجود دارد، کدام اصالحات را باید 

در اولویت قرار داد؟
به نظر می رسد مسئله اولویت بندی اصالحات 
اقتصادی و دستورکارهای مجلس در این زمینه 
حول دو محور فوریت و اهمیت می چرخد. برخی 
موارد اگرچه ممکن است اهمیت زیادی به نسبت 
موارد دیگر نداشته باشد اما در عمل باید تصمیم 
فوری برای آن گرفته شود. به عنوان مثال موضوع 
سهام عدالت در شرایطی به مرحله آزادسازی و 
فروش بخشی از سهام رسیده است که همچنان 
به دلیل شیوه غلط شناسایی مشموالن در سال 
های 85 و 86، چندین میلیون از اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه از این سهام بی بهره اند. لذا در 
شرایطی که پرونده سهام عدالت در حال تعیین 
تکلیف است، این مسئله نیز باید در همین مقطع 

تعیین تکلیف شود.مسئله فوری دیگر، قانون 
بودجه 99 و پیش بینی کسری حدود 150 هزار 
میلیاردی آن است که اگرچه شورای هماهنگی 
سران قوا، به تازگی مصوبه ای برای انتشار اوراق 
بدهی به همین میزان داشته است اما اتخاذ 
جایگزینی  زمینه  در  دیگر  تصمیمات  برخی 
منابع درآمدی و کاهش هزینه ها نیز ضروری به 

نظر می رسد.
با این حال برخی موارد هستند که اگرچه اهمیت 
فراوانی دارند اما رسیدگی فوری به آن ها امکان 
پذیر نیست بلکه نیاز به یک بررسی بلندمدت 
تر و یک برنامه زمــان بندی شده بــرای اصالح 
ــد. بخش عمده اولــویــت هــای اقتصادی  دارنـ
کشور که اتفاقا طی سال های اخیر بحث های 
زیادی درباره آن ها شده و اجماع نسبی در بدنه 
کارشناسی درباره آن ها ایجاد شده است جزو 

همین دسته هستند.
ــالح در ساختار فضای کسب و کــار و رفع  اص
بخش  در  اقتصادی  هــای  فعالیت  از  انحصار 
های مختلف، اصالح نظام بانکی، اصالح نظام 
مالیاتی، اصالح نظام یارانه ای کشور از جمله 
توزیع یارانه انرژی و در نهایت اصالح ساختار 
ــوارد فوق  بودجه که در برگیرنده برخی از م
از جمله اصالحات مالیاتی و یارانه ای است، 
ــواردی هستند که با وجــود اهمیت، باید در  م
روندی تدریجی توسط مجلس بررسی و اصالح 
شوند.اگرچه باید منتظر ماند تا طی هفته های 
ــاری، سرنوشت کمیسیون هــای تخصصی  ج
مجلس مشخص شود تا فعالیت های مجلس در 
روال معمول قرار گیرد اما در عمل مجلس باید 
برای حجم انبوه چالش های اقتصادی موجود 
و اصالحات الزم در قوانین، برنامه زمان بندی 
مشخصی را تعیین کند تا به سرنوشت مجالس 
قبل دچار نشود. به عنوان مثال، طرح اصالح 

نظام بانکی با وجود تالش هایی که در مجالس 
نهم و دهم انجام   و حتی آمــاده ارائــه در صحن 
علنی شــد، در عمل با اتمام دوره هــای قبلی 
مجلس ناتمام ماند. در حالی که بخش قابل 
توجهی از توان کارشناسی مجلس و نهادهای 
مشورتی آن مثل مرکز پژوهش ها در این زمینه 
صرف شده است باید مجلس یازدهم برای نهایی 
کردن طرح هایی از این دست تدبیری مناسب 

بیندیشد.
ــان بندی، ارتــبــاط برنامه  مهم تر از برنامه زم
ــای اصــالحــی در حـــوزه اقتصاد بــا یکدیگر  ه
ــت. هر طــرح اصالحی در هر یک از بخش  اس
های مختلف اقتصاد باید با توجه به اصالحات 
مدنظر در بخش های دیگر اجرا شود تا در عمل 
اقتصادی  از اصالحات  با مجموعه متناقضی 
مواجه نشویم. به نظر می رسد مجلس الزم است 
فراتر از کمیسیون های معمول با حضور رئیس 
مجلس، ساختاری کالن تر از کمیسیون ها برای 
هماهنگی طرح ها و لوایح اقتصادی تشکیل 
دهــد تا بتواند هماهنگی الزم بین طــرح ها و 
لوایح مختلف و کمیسیون های مختلف مرتبط 
با اقتصاد، از جمله کمیسیون های اقتصادی 
و برنامه و بــودجــه ایــجــاد کــنــد.در هــر صــورت 
اگرچه شرایط فعلی کشور، از منظر اقتصادی، 
شرایطی پیچیده با انبوهی از مطالبات و الزامات 
اقتصادی است اما خوشبختانه این مجلس از 
منظر تخصصی نسبت به بیشتر مجالس پیشین، 
مرکز  و  دارد  بیشتری  اقتصادی  متخصصان 
پژوهش های آن نیز به عنوان بــازوی مشورتی 
مجلس طی سال های اخیر توانسته، جایگاه خود 
را به عنوان اتاق فکری اثرگذار، تثبیت کند. در 
چنین شرایطی انتظار می رود مجلس یازدهم 
بتواند نقشی مهم در تغییر شرایط اقتصادی 

کشور ایفا کند. 
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انگار  • ــد  دارنـ مسکن  کــه  کسانی  جالبه 
خیال شان راحــت است و با این گرانی بی 
حساب با دمشان گردو می شکنند و فکر می 
کنند پولدار شده اند و دیگه خرشان از پل 
گذشته اما واقعا غافل اند از این که همه ما 
سوار یک کشتی هستیم و نمی دانند در جای 
دیگری فرزندان شان به مشکل برخواهند 
خورد و کشتی اگر سوراخ شود باالخره آن ها 

هم غرق خواهند شد.
ــم عمر  • ــم ک ــای روحــانــی. ک خــدا قــوت آقـ

ریاست جمهوری تان داره تمام می شه ولی 
یک  محترم تان  کابینه  و  شما  خداوکیلی 
لحظه، حساب سرانگشتی بکنید و ببینید 
سال 92 دالر، پراید ،مسکن و مواد غذایی 
چند بود حاال چند شده؟ این بود کلیدی که 

شعارش را دادی؟
 واقعا چرا مسئوالن و صدا وسیمای ما این  •

قدر برایشان مرگ یک نفر در آمریکا دغدغه 
شده است؟ این قدر که نگران جوان آمریکایی 
هستند نگران جوانان خودمان نیستند که 

متاسفانه ازدواج برایشان آرزو شده است! 
زمانی وزیری را استیضاح می کردند پست  •

دیگری می گرفت اسمش می شد دهن کجی 
اما االن هر کس استیضاح شود پست دیگری 

دریافت کند می شود تدبیر!
یک زمانی مارگیرها کنار خیابان می گفتند  •

دو تا دیگه روغن مار بیشتر نداریم، وقتی آن 
دو عــدد روغــن مــار را می فروختند، بــاز می 
گفتند دو تا دیگه بیشتر نداریم بدین ترتیب 
همه روغن ها را با قیمت خوب می فروختند. 
کاری که یک زمانی مخابرات بافروختن سیم 
کارت ها انجام داد و حاال صنعت خودرو این 

کار را می کند.
اما  • انــد سهام عدالت  اسمش را گذاشته 

حداقل درباره من عدالتی رعایت نشده چرا 
که با وجود نیاز تاکنون برایم تعلق نگرفته در 
حالی که واقعا به کارم می آید. )یک کارگر 

مستاجر(
ــت اگـــه خــانــه به  • ــد دولـ ــی ش  ای کـــاش م

ــن هــای  ــی ــل زم ــ مـــددجـــویـــان نــمــیــده الاق

50متری با مجوز ساخت می داد خودمان یه 
چهاردیواری درست می کردیم الاقل سقفی 

باالسرمون بود که مال خودمون باشه.
ــرا بــرای مــا کــه یــک بازنشسته تامین  •  چ

اجتماعی هستیم با حقوق یک ونیم میلیون 
و کلی قسط و قرض، وام یک میلیونی واریز 

نمی شود؟
در حالی که سه مــاه از ســال می گــذرد و  •

بازنشستگان کشوری و لشکری از افزایش 
حقوق و همسان سازی برخوردار شده اند 
مستمری بگیران تامین اجتماعی در گرداب 
تصمیم گیری ها غرق شده اند. تازه وزیر رفاه 
موافقت کــرده اند که بــرای بررسی حقوق 
جلسه بگذارند. دست مریزاد به این وزیر و 

این دولت تدبیر و امید !
چرا پیامک های منو چاپ نمی کنی؟ از  •

چی می ترسی؟ توی مملکت ما که حق انتقاد 
هست ومردم دموکراسی دارند!

شما را به خــدا پیامم را چــاپ کنید شاید  •
به داد ما کارگرها برسند. من سرطان ریه 
دارم بیمه بیکاری را واریــز نکردند دفترچه 
را تمدید نمی کنند. ما  بیمه من وهمسرم 
باید چه کار کنیم؟ دیگه خسته شدم.  زمان 
جنگ داوطلبانه جبهه رفتم از سال 61 یک 
کلیه ندارم. جانبازم ولی هیچ کسی به فکرم 

نیست.
 به خیلی ها سهام عدالت داده اند اما به  •

آن کارگر روزمزد بیچاره ای که برای اجاره 
خانه اش مانده است هیچ چیزی پرداخت 
نکرده اند! باید به این مسئوالن گفت خسته 

نباشی دالور! خدا قوت پهلوان!
چند وقــت پیش ازتلویزیون دیــدم ســردار  •

سالمی کلید خانه های 50متری رابه دست 
مددجویان کمیته می داد خیلی خوشحال 
شدم و دعا کردم. ای کاش این طرح در همه 
شهرها اجرا بشه وهمه مستاجران مددجو 
به آرزوشـــون برسند. خــودم زنــی هستم که 
20ساله سرپرست خانه ام، مستاجرم وبه 
سختی بچه هامو بزرگ کردم وسال هاست 
حسرت خانه دار شدن به دلم مانده. مخصوصا 

االن که کرایه ها سر به فلک کشیده است .
 واقعا اگر برای دولت امکان همسان سازی  •

شاغلین  بــا  فرهنگی  بازنشستگان  حقوق 
فرهنگی وجود ندارد اجازه دهند همکارانی 
که تمایل دارند داوطلبانه به خدمت تا سقف 
35 سال باز گردند چرا که با این گرانی ها و 
تورم و تفاوت فاحش حقوق بازنشستگان با 
شاغلین حقیقتا امکان امرار معاش حداقلی 

وجود ندارد.
ــه چاپش  • ــا مشکل ایـــن پــیــام چــیــه ک ــع  واق

ــرا دولـــت مــانــع اجـــرای مــاده  نمی کنید؟ چ
10قــانــون نوسازی صنایع دربــاره کارگران 
است؟ چرا به کارگر مظلوم که می رسه بودجه 

نیست؟
 تعزیرات حکومتی بر نرخ اجاره محل کسب  •

و خانه و نرخ خرید وفــروش امــالک نظارت 
شدید داشته باشد درصورت گران فروشی 

، صاحبان امالک و بنگاه ها را جریمه کنند.
 درباره پرونده »سینما بدون سالن« باید بگم  •

که فیلم دیدن با اون VHSها خیلی باحال بود. 
وقتی فیلم می رفت داخل دستگاه و شروع 
به پخش می شــد، از خوشحالی در پوست 

خودمون نمی گنجیدیم. یادش به خیر.
چرا در پرونده زندگی  سالم از حیوانات  •

عجیب و غریبی که در همین ایران خودمان 
زندگی می کردند و منقرض شدند، چیزی 

ننوشتید؟
 اعتراضات به نژادپرستی در آمریکا که مهد  •

دموکراسی لقب گرفته، این همه مشکالت 
مــردم مــا، ایــن همه بدبختی  به خاطر یک 
ویروس ناشناخته در جهان و... همه نشان 
می دهد که جهان به یک منجی نیاز دارد. 
کاش این منجی زودتــر بیاید و راحــت مان 

کند.
شش ساله پردیسبان پول ما رو گرفته و یک  •

سال و اندی از حکم دادگاه آن ها گذشته و دو 
ماهه که در سایت پردیسبان مدارک خواسته 
شده را قرار داده ایم ولی هنوز به اصل کار 
یعنی حق و حقوق مان نرسیده ایــم. لطفا 

پیگیری بفرمایید.

پیام های مغزمتفکر پرونده فساد ارزی به متهم ردیف اول پرونده هفت تپه در دادگاه قرائت شد: 

جعل کردم،شاهکار کردم! 
بررسی اتهامات 21 متهم پرونده فساد ارزی 
شرکت هفت تپه به ششمین جلسه رسید؛ جایی 
که اتهامات رستمی یکی از خریداران هفت تپه 
که از سوی نماینده دادستان مغز متفکر این 
فساد است، بررسی شد.در این پرونده حدود 1.5 
میلیارد دالر ارز دولتی از سوی متهمان دریافت 
و بدون انجام واردات، ارز دریافت شده در بازار 
فروخته شده است. رستمی متهم است که اسناد 
مربوط به واردات و اسناد گمرکی را جعل کرده و 
پول خرید هفت تپه را از محل سود ناشی از این 
تخلف به دست آورده است. گفتنی است رستمی 
در سال 94 هم به دلیل تخلفاتی مجرم شناخته 
شده و مدتی در زندان به سر برده است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، رستمی در دفاع از خود، 
اسدبیگی)متهم ردیف اول پرونده( را مسئول 
دانست و گفت: آقای اسد بیگی هر جا خواستند 
امتیاز بگیرند گفتند که هفت تپه برای خودشان 
است و هر کجا خواستند امتیاز بدهند اعالم 
کردند که هفت تپه برای من و رستمی است. وی 
درباره نحوه خرید هفت تپه گفت: در سال 95 
متوجه شدیم که شرایط هفت تپه مساعد است لذا 
اقدام به خرید این شرکت کردیم که 35 درصد 

بنده و 35 درصد آقای اسد بیگی آورده داشتیم.
اما شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم 
رستمی گفت: شما مغز متفکر این کار مجرمانه 
بوده اید و بهتر است بگویید که در پرونده قبلی به 
چه اتهامی در زندان بودید؟ وی افزود: شما سال 
94 در اداره اطالعات خرم آباد دارای پرونده 
بودید پس این نشان می دهد برخالف ادعای 
خودتان شما سرباز اقتصادی نیستید.در ادامه 
نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به شما ارز 
دالری داده است امروز بانک مرکزی به ما اعالم 
کرده که شما بدهکار هستید چرا که به شما دالر 
داده است و شما رفع تعهد نکردید. وی در ادامه 
از متهم پرسید: پول خرید هفت تپه را چگونه به 

دست آوردید؟

فروش ارز دولتی برای خرید هفت تپه	 
متهم رستمی پاسخ داد: من پول نقد نداشتم 
لذا اسد بیگی پذیرفت تا پول بنده را پرداخت 
کند و در ازای آن بنده نیز بدهی اسد بیگی نزد 
چینی ها را بر عهده گیرم. نماینده دادستان 
خطاب به متهم رستمی گفت: این صحبت های 
شما درست نیست چرا که فروش ارز های دولتی 

از سوی شما محلی برای خرید هفت تپه بوده 
است.نماینده دادستان تصریح کرد: اگر شما 
چندین  چــرا  پس  نیستید  گناهکار  می گویید 
ماه متواری بودید و در آخر در یکی از استان ها 

دستگیر شدید؟

من جعل کردم، شاهکار کردم!	 
نماینده دادستان تصریح کرد: در گوشی آقای 
رستمی چت های وی با اسد بیگی درباره موضوع 
ارز را مشاهده کردیم. این در حالی است که وکیل 
وی مدعی شده ما شنود کردیم اما همین االن 
نیز این چت ها در گوشی موجود اســت، شما و 
اسد بیگی ذی نفع بودید و پیامک هایتان نشان 
می دهد که گفته اید:»من جعل کردم، شاهکار 
انجام دادم، برو }بانک{ اقتصاد نوین«. نماینده 
دادستان ادامه داد: این جعل نیز از فکس گمرک 
انجام شــده اســت. نماینده دادســتــان به متهم 
ــودی بــود که به  رستمی گفت: انگیزه شما س
حسابتان واریز شد و از محل آن توانستید هفت 
تپه را بخرید.نهایتا قاضی مسعودی مقام، ختم 
جلسه را اعالم کرد و گفت:  جلسه بعدی دادگاه 

متعاقبا اعالم می شود.

»نمی توانم نفس بکشم«، صدایی ملتمسانه از 
گلوی رنگین پوستی در آمریکا بود که بار دیگر 
نژادپرستی پلیس این کشور را آشکار ساخت؛ اما 
تــداوم چنین خشونت هایی علیه سیاه پوستان 
در ایــاالت متحده، سبب شد تا فریاد انتقاد و 
اعتراض مردم جهان در کشورهای مختلف نیز 
بلند شود.همزمان با این که اعتراضات سراسری 
ــرای یازدهمین روز متوالی در آمریکا ادامــه  ب
داشت،  ژاپن، کره جنوبی، هلند،فرانسه،آلمان، 
یونان،استرالیا و... ، شاهد تظاهرات گسترده 
ضدنژادپرستی بودند.به نوشته »رویترز«، به  رغم 
مخالفت »اسکات موریسون« نخست وزیر استرالیا 
با برگزاری تظاهرات ضدنژادپرستی، شهروندان 
سیدنی و دیگر شهرهای این کشور با حضور در 
خیابان ها ،بدرفتاری و قتل رنگین پوستان توسط 
پلیس در سرتاسر جهان را محکوم کردند.در 
تظاهرات مشابهی در توکیو و سئول، معترضان 
تجمعات  در  اجتماعی،  فاصله گذاری  حفظ  با 
نــفــری، علیه نژادپرستی و خشونت  چند صــد 
تظاهرات  ــد.  دادنـ شعار  رنگین پوستان  علیه 
ضدنژادپرستی در شهرهای مختلف اروپا از جمله 
پاریس نیز برگزار شد. صدها نفر از ساکنان شهر 
»اوترخت« هلند و آتن پایتخت یونان در اعتراض به 
قتل فلوید به خیابان آمدند.از سوی دیگر سفارت 
آمریکا در »مکزیکوسیتی« به دلیل حمله معترضان 
به قتل جورج فلوید ،تعطیل شد.همزمان،اقدام 
خشونت آمیز تازه پلیس آمریکا این بار در شهر 
»بوفالو« ایالت نیویورک علیه یک فرد سالخورده که 
باعث جراحت شدید او شده و حالش وخیم گزارش 
شــده اســت، بازتاب  گسترده ای در رسانه های 
داخلی آمریکا و جهان به دنبال داشته است. 
ماجرا از آن جا شروع شد  که دو افسر یگان ویژه در 
شهر بوفالوی ایالت نیویورک به خشونت فیزیکی 

علیه یک معترض 75 ساله متوسل شده و بدون 
این که خطایی از سوی این پیرمرد سر بزند، او را 
نقش بر زمین کردند که به شکستن جمجمه و خون 
ریزی مغزی وی منجر شد.این دو پلیس گویا از کار 
برکنار شده اند و مسئله بدتر این که 57 افسر یگان 
ضدشورش این شهر در همبستگی با دوهمکار 

خاطی خود، از کار دست کشیده اند. 

قیام سیاه در قاره سبز	 
از زمان شروع تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا 
در واکنش به قتل یک سیاه پوست به دست پلیس 
این کشور و سریال پرتکرار این دست از حوادث در 
ایاالت متحده، موج بزرگی از اعالم همبستگی 
با معترضان آمریکایی در محکوم کردن اقدامات 
سرکوبگرانه دولت ترامپ علیه تظاهرات مردمی 
در کشورهای اروپایی شکل گرفته است. تقریبا 
از زمان جنگ سوریه و بحران های خاورمیانه، 
موج جدیدی از نژاد پرستی آرام و خاموش زیر 
پوست جوامع اروپایی در حال رشد بوده که با 
روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برخی مسائل 
دیگر در  حال تشدید است. موج نژاد پرستی در 
اروپا، فرانسه را نیزکه به عنوان یکی از کشورهای 
اصلی کثرت گرایی و تساهل با اقوام شناخته می 

شود، در برگرفته است. وزارت کشور فرانسه در 
آماری که فوریه 2020 منتشر شد اعالم کرد: 
»در سال 2019 اقدامات نژاد پرستانه و بیگانه 
ستیزانه در فرانسه نسبت به سال قبل بیش از 
130 درصد افزایش داشته است.« این مسئله 
به زنگ خطری برای اروپا و فرانسه تبدیل شده 
به گونه ای که برخی از مقامات رسمی اروپایی 
که تاکنون از اقرار به آن طفره می رفتند در برابر 
اپیدمی نــژاد پرستی و انعکاس آن دررسانه ها 
نمی توانند بیش از این به کتمان آن بپردازند. به 
عنوان نمونه  به تازگی »ژاک توبون« وزیر پیشین 
دادگستری به »تبعیض ساختاری« پلیس فرانسه 
»علیه شهروندان سیاه پوست و عرب« اقرارو آن را 
محکوم کرد.چنین محکومیتی توسط یک مقام 
رسمی در فرانسه بی سابقه است.دیگر کشورهای 
اروپایی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و ... 
در سال های اخیر شاهد گسترش احساسات نژاد 
پرستانه و تبعیض نژادی هستند به گونه ای که در 
کشورهای شمال و مرکز اروپا این نژاد پرستی در 
قالب گروه های راست افراطی سنتی بازسازی 
و در کشورهای جنوب اروپا در قالب گروه های 
نوظهوربرای تاثیر گذاری بر سیاست این کشورها 

سازمان دهی می شود.

اوپک تمدید یک ماهه توافق کاهش حداکثری تولید نفت را تصویب کرد 

ــک،  دیـــروز در نشست وزارتـــی اعــضــای اوپ
نمایندگان مصوب کردند کاهش تولید نفت 
به میزان 9.7 میلیون بشکه در روز را یک ماه 
دیگر تمدید کنند.اعضای اوپک پالس در ماه 
آوریل)اردیبهشت ماه( توافق کردند روزانه 
9.7 میلیون بشکه در روز ، تولید خود را در ماه 

می تا پایان ماه ژوئن )اوایل تیرماه( کاهش 
دهند. پیشتر قرار بود این کاهش ها از 

ماه جوالی)اوایل تیرماه( تا دسامبر 
ــه تــدریــج بــه 7.7  )آذرمــــاه 99( ب

میلیون بشکه در روز کاهش یابد اما 
با توافق جدید تبدیل کاهش 

بشکه  میلیون   9.7
 7.7 بــه  ای 

مــیــلــیــون 
بــشــکــه 

)افزایش 2 میلیون بشکه ای تولید( با یک 
ماه تاخیر انجام خواهد شد.البته همچنان 
موضوع موافقت اعضای غیراوپک و همچنین 
رعایت نشدن توافق توسط برخی کشورها 
مثل عراق محل بحث است.در این خصوص، 
وزیر نفت از موافقت اعضای اوپک با تمدید 
یک ماهه توافق کاهش تولید نفت 
به میزان 9/7 میلیون بشکه 
خبر داد و اجرای این تصمیم 
را منوط به همراهی اعضای 
غیراوپک خواند.به گزارش 
شانا، بیژن زنگنه دیروز )شنبه، 
17 خـــردادمـــاه( در پایان 
نهمین  و د هفتا و یکصد
نشست وزارتــی اوپک 
ــرد: اعضای  اظهار ک

اوپک در این نشست با تمدید توافق کاهش 
تولید نفت در ماه جوالی موافقت کردند. وی 
گفت: چالشی در کار نبود، توافق ها همان طور 
که از قبل پیش بینی شده بــود، پیش رفت. 
بیشتر مسئله مربوط به میزان پایبندی اعضایی 
مانند عراق و چند کشور دیگر به سهمیه های 
کاهش تولید بود که قرار شد در ماه های آینده 
این تخطی را جبران کنند. زنگنه به این سؤال 
ــک مشروط  که آیــا اجــرایــی شــدن توافق اوپ
به همراهی اعضای غیراوپک اســت، پاسخ 
مثبت داد.گفتنی است در پی احیای تقاضای 
جهانی نفت، کاهش تولید و حفاری در آمریکا 
و همچنین اجرای توافق کاهش تولید توسط 
اوپک، قیمت جهانی نفت همچنان رشد کرده 
و تا انتهای هفته قبل به محدوده 42 دالر در هر 

بشکه بازگشت. 

تظاهرات ضدنژادپرستی در جهان در محکومیت مرگ »جورج فلوید« اوج گرفت 

فریاد جهانی علیه نژادپرستی 

معاون امور حقوقی وزارت خارجه خبرداد: 

آمادگی ایران برای انتقال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور ثالث 

معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور 
خارجه با بیان این که براساس بررسی ها، ایران 
و اوکراین توان خوانش جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی را ندارند، خاطرنشان کرد: هرچند 
تحقیقات تقریبا پایان یافته و آن چه در جعبه 
سیاه قرار دارد، ممکن است کمک موثری به 
روند بررسی ها نکند ولی حاضریم جعبه سیاه 
را به کشور یا شرکت ثالثی بدهیم تا خوانش 
آن را انجام دهد. وی تاکید کرد: ایران برای 
برخورد با مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی 
صالحیت انحصاری دارد. »محسن بهاروند« 
روز گذشته در گفت وگو با ایرنا، با بیان این که 
تحقیقات سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
سقوط هواپیمای اوکراینی تقریبا تمام شده 
است، تصریح کرد: تحقیقات پایان یافته و هیچ 
ابهامی در این باره وجود ندارد و ما می دانیم 
چه اتفاقی افتاده است البته یک مرحله از 
تحقیقات فنی باقی مانده و آن، خوانش جعبه 
سیاه هواپیماست که انجام نشده اما هر روز و 
هر ثانیه آمادگی خوانش آن را داریم. بهاروند 
اقــدامــات غیرحرفه ای و سیاسی   به برخی 
هواپیمای  ماجرای  در  کشورها  از  تعدادی 
اوکراینی اشاره و ابراز کرد: ما قبال اطالعاتی را 
در اختیار برخی کشورها قرار می دادیم اما پس 
از مدتی این اطالعات، به صورت دستکاری  و 
تحریف شده، در اختیار عموم قرار می گرفت و 

سر از رسانه ها درمی آورد که موجب تشویش 
اذهان عمومی، انحراف در روند بررسی ها و 
سیاسی شدن موضوع می شد.این دیپلمات 
ارشد با تاکید بر این که ایــران برای خوانش 
جعبه سیاه و توافق درباره پرداخت خسارات 
ــاده اســت، بیان کرد:  و رسیدگی کیفری آم
باید این اطمینان را پیدا کنیم بررسی های 
انجام شده، تحقیقات صورت گرفته و محتوای 
مذاکرات و رایزنی به بیرون درز پیدا نکند 
مطابق  کــه  باشیم  داشــتــه  اطمینان  باید  و 
کنوانسیون های بین المللی از جمله ضمیمه 
13 کنوانسیون شیکاگو با این موضوع برخورد 
شود. وی انجام توافق درباره پرداخت خسارات 
براساس اصول و معیارها را ضروری دانست و 
افزود: ایران صالحیت انحصاری درخصوص 
برخورد کیفری با مقصران یا قصورکنندگان 
این موضوع را دارد و رسیدگی کیفری به این 
مسئله هم در حال انجام است. این دیپلمات 
ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: در مجموع 
اگر دربــاره این مسائل، توافق شود مشکلی 
ــال جعبه سیاه نخواهیم داشــت و  بــرای ارس
ــر معیار پــرداخــت خــســارت هــم مشخص  اگ
شود، بالفاصله این کار انجام می شود. وی 
درخصوص عدد و رقم هایی که درباره پرداخت 
خسارات مطرح می شود هم اظهارکرد: هنوز 
ما به هیچ عدد و رقمی نرسیده و توافقی هم 

نکرده ایم چراکه روش هــای مختلفی در این 
باره وجود دارد. باید بیمه هواپیما و مسافران 
هم لحاظ شود.  این دیپلمات ارشد کشورمان 
گفت: ما دو منبع بــرای پرداخت خسارات 
داریم که کنوانسیون های بین المللی هستند 
اما در نظر داریم یک مبلغ عادالنه و منصفانه 
به خــانــواده آسیب دیدگان پــرداخــت شود. 
به  کیفری  رسیدگی  نحوه  دربـــاره  بهاروند 
مقصران یا قصورکنندگان ماجرا هم گفت: 
این کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح 
در حــال انجام اســت. دادســتــان دقیقی هم 
مسئول رسیدگی به این موضوع شده و خانواده 
آسیب دیدگان می توانند با مراجعه، از آخرین 
روند بررسی ها مطلع شوند و هم اگر شکایتی 
دارند، از این طریق پیگیری کنند. وی افزود: 
ــال جعبه سیاه ربطی به دولــت فرانسه  ارس
نــدارد بلکه شرکت های تخصصی،  خوانش 
جعبه سیاه را انجام می دهند. از سوی دیگر، 
هر کــاری هم انجام می شــود، براساس یک 
توافق پایه است و طبق کنوانسیون شیکاگو، 
اطالعات حاصل از خوانش جعبه سیاه هم باید 
در کشور محل سانحه دیده شود. البته همان 
طور که قبال هم گفتم، ما تحقیقات را تمام 
شده می دانیم و فکر می کنیم محتوای جعبه 
سیاه تاثیر تعیین کننده ای بر روند بررسی ها و 

نتیجه آن ندارد.



3بین الملل یک شنبه 18 خرداد 1399
15شوال 1441.شماره 20394

آشوبگر
تصویر روی جلد این هفته مجله اشپیگل/ رئیس 

جمهوری که مملکت خود را به آتش می کشاند

مجبور بودم هر روز پاهایش را ببوسم!
خدمتکار زن منزل نخست 
وزیــر رژیــم صهیونیستی، 
همسر وی را به بدرفتاری 
با خود متهم کرد.سلوی 
جنیسیا، خدمتکار زن سارا 
بنیامین  همسر  نتانیاهو، 
نتانیاهو  که مهمان شبکه 

۱۲ اسرائیل بــود، از تجربیات خــود در زمان 
حضورش در منزل نتانیاهو گفت.وی در این 
گفت وگو تعریف کرد: سارا از من خواست که 
پاهای او را هر روزببوسم.  من بچه و نوه دارم. 
وقتی به من گفت که چاره دیگری ندارم، خجالت 
ــارا افـــزود: من هر صبح   کشیدم.خدمتکار س
دعا می کردم و نمی دانستم چه زمانی خالص 
می شوم. ۱۲ ساعت بــدون آب و غــذا متحمل 
توهین و کارهای وحشتناک می شدم.وی در 
پایان گفت، قبل از رفتن به خانه نتانیاهو به او 
گفته شده بود که برای کار آن جا نرود اما پیش 

از شروع کار شرایط به او اطالع داده نشده بود. 

خیزش خاموش کرانه
اختالف آمریکا و اسرائیل درباره طرح الحاق؛ آیا طرح صهیونیستی اجرایی می شود؟

جو بایدن، معاون پیشین باراک اوباما که همواره 
با کلیدواژه »خــواب آلــود« از سوی ترامپ مورد 
توهین قرار می گرفت، باکسب ۱۹۹۱ نماینده 
نیابتی )دلگیت( نامزد رسمی حزب دموکرات 
بــرای رقابت با رئیس جمهور فعلی شد. او در 
بیانیه ای به این مناسبت اعالم کرد: »افتخاری 
بود که در کنار بااستعدادترین نامزدهایی که حزب 
دموکرات تا کنون داشته رقابت کنم و مفتخرم 
که بگویم اکنون با یک حزب متحد در انتخابات 
سراسری شرکت می کنیم.« بایدن عمال در پی 
کناره گیری برنی سندرز در فروردین از گردونه 
رقابت های درون حــزبــی، نامزد ایــن حــزب در 

انتخابات ریاست جمهوری شناخته می شد. با 
این حال رای گیری های ایالتی ادامــه داشت. 
رای گیری های درونی در هفت ایالت و واشنگتن 
دی.سی در نهایت ۱۹۹۱ »دلگیت« الزم را برای 
آمریکا فراهم  معاون پیشین رئیس جمهوری 
کرد. جو بایدن متولد نوامبر ۱۹۴۲ است. او از 
سیاستمداران کهنه کار حزب دموکرات است. از 
سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۰۹ سناتور ایالت دالور 
در سنای آمریکا بود. او از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ 
نیز چهل و هفتمین معاون رئیس جمهوری ایاالت 
متحده بود. او پیشتر در رقابت های درونی حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در 

سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸ شرکت کرده بود که 
در اولی در نهایت مایکل دوکاکیس و در دومی 
باراک اوباما به عنوان نامزد حزب انتخاب شدند. 
دوکاکیس در رقابت از جرج بوش پدر شکست 
خورد و باراک اوباما در رقابت با جان مک کین 
پیروز شد. اگر جو بایدن تا کنون تنها درصدی 
از شانس برای پیروزی داشــت، اکنون شرایط 
برای او  ایده آل شده است؛ بحران ناشی از شیوع 
ویــروس کرونا و شمار باالی مبتالیان و تلفات، 
انتقاد به ضعف عملکرد دولت را برانگیخته است. 
اقتصاد در سرازیری قرار گرفته و از سوی دیگر 
اعتراض های خشونت بار پس از مرگ جورج فلوید 
در واکنش به تبعیض نژادی قصد خاموش شدن 
ندارد. حاال ترامپ بزرگ ترین استدالل خود برای 
انتخاب مجدد را از دست داده است. دونالد ترامپ 
و جو بایدن هر کدام موضع کامال متفاوتی درباره 
اعتراض های اخیر اتخاذ کرده اند. بایدن در بیانیه 
خود بر این نکته تأکید کرده و گفته است: »اکنون 
زمان دشواری در تاریخ آمریکاست و سیاست های 
عصبی و تفرقه انداز ترامپ جواب نمی دهد«. او 
افزوده: »فریاد این کشور برای  رهبری بلند شده 
است، رهبری که بتواند ما را گرد هم بیاورد و متحد 
کند... اکنون رئیس جمهوری می خواهیم که 
برایش مهم باشد ما را یاری کند تا شفا پیدا کنیم.« 
حاال در این شرایط معاون نخستین رئیس جمهور 
سیاه پوست آمریکا که از حمایت سناتور برنی 
سندرز، رقیب سابق دموکرات خود برخوردار 
است، از فرصت استفاده کرده و علم مبارزه با 
خشونت علیه سیاست را بردوش گذاشته تا آرای 
شان را به دست آورد. در کنار آن، سندرز که از 

حمایت کارگران، زنان، جوانان و رنگین پوستان 
برخوردار است پشت او ایستاده است.  اوضاع 
چندان به نفع ترامپ پیش نمی رود؛ نشریه هیل، 
گزارش داده است که ترامپ در پی پیشی گرفتن 
جو بایدن، رقیب دموکرات خود در انتخابات 
پاییز درنظرسنجی ها، با گروهی از مقامات ارشد 
ستاد انتخاباتی خود دیدار کرده است. در چند 
نظرسنجی در ایالت های کلیدی، مشخص شده 
که مردم اقبال بیشتری به بایدن نشان داده اند و 
همین، زنگ خطر را برای ترامپ به صدا درآورده 
است. درنظرسنجی فاکس در آریزونا، بایدن ۴6 
به ۴۲درصد از ترامپ پیش است. در اوهایو هم 
۴۳درصــد شرکت کنندگان گفته اند به ترامپ 
رأی خواهند داد؛ درحالی که بایدن، انتخاب 
۴5درصد شرکت کنندگان در انتخابات بوده 
است. در ویسکانسن هم بایدن ۴۹ به ۴۰درصد 
پیش است. درنظرسنجی دانشگاه کینی پاک 
در تگزاس هم بایدن )۴۴درصد( با یک درصد 
اختالف از ترامپ پیش اســت.در میشیگان و 
فلوریدا نیز اوضاع برای ترامپ خوب نیست . 
این نتایج در ایالت های کلیدی خبر بسیار بد 
و تکان دهنده ای برای ترامپ و کارزار او برای 
ــی ان ان  پــیــروزی مجدد به شمار مــی رود و س
گزارش داده که با همین نتایج، ترامپ نمی تواند 
در پاییز، برنده انتخابات شود.به هرروی،اوضاع 
کنونی آمریکا فعال به نفع جوبایدن است اما 
از شانس بدش انتخابات حدود پنج ماه دیگر 
برگزار می شود و کسی نمی داند از این آتش 
خاکستری برای انتخابات آبان )نوامبر( باقی 

مانده است یا نه.

مختصات»انتفاضه سوم« 

علیرضا تقوی نیا - پیشتر گفته شد که تصمیم اخیر 
دولت رژیم صهیونیستی برای ضمیمه کردن بخش 
های دیگری از کرانه غربی رود اردن به اسرائیل به 
معنای مسدود سازی تمام راه ها برای دولت ابومازن 
است و به احتمال زیاد انتفاضه سوم را رقم خواهد 
زداما این انتفاضه احتمالی البته با موارد قبل چند 
تفاوت عمده دارد : ۱- مــروان برغوثی های جدید 
به منصه ظهور می رسند که موجب کمک نیروهای 
نظامی فتح به حماس و جهاد خواهد شــد.۲- ۲۷ 
سال مذاکره با دولت اسرائیل برای حامیان تشکیل 
دو دولت فلسطینی - یهودی در کشورهای عربی و 
اسالمی رسما بی نتیجه اعالم خواهد شد و موضع 
ایران و گروه های مقاومت که موضع فلسطین از نهر 
تا بحر دارند تقویت می شود.۳- اختالفات داخلی در 
ملت فلسطین حداقل در ظاهر به شدت کاهش خواهد 
یافت و اذهان آنان روی دشمن خارجی متمرکز خواهد 
شد و داوطلبان بیشتری به گروه های مقاومت خواهند 
پیوست.۴- با توجه به حضور گسترده شهروندان 
یهودی در شهرک های کرانه غربی ، دسترسی گروه 
های مقاومت به اشغالگران برای عملیات بسیار بیشتر 
از گذشته است با این تفاوت که دیگر پلیس  تشکیالت 
خودگردان مانع آن ها نخواهد شد و بالعکس به آنان 
کمک خواهد کــرد .5- تجربیات مقاومت از سالح 
های سبک ، عملیات شهادت طلبانه و سنگ در سال 
۲۰۰۰ به راکت های پیشرفته و سالح های مرگبار 
رسیده است و با وحــدت حماس ، جهاد و االقصی 
روزهای سختی در انتظار اسرائیل خواهد بود .6- این 
بار دولت اردن هم راهی جز حمایت از انتفاضه ندارد، 
زیرا با اقدام اخیر نتانیاهو که حمایت ترامپ را پشت 
سر خود می بیند موجودیت اردن هاشمی به عنوان 
یک کشور مصنوعی به خطر جدی خواهد افتاد چرا که 
قرار است طبق این تصمیم در نهایت عمده فلسطینیان 
ساکن کرانه غربی اخراج شوند و در دسترس ترین 
کشور برای آوارگان جدید طی سالیان آینده  پادشاهی 
اردن است.۷- اسرائیل در بدترین شرایط خود از آغاز 
حیاتش به سر می برد و از مرزهای جنوبی تا شمالی و 
شمال شرقی و اکنون شرق نیز تهدید مستقیم درباره 
آن وجود دارد .این در حالی است که آمریکا خود درگیر 
کرونا ،  اعتراضات داخلی و انتخابات آبان است  و 
احتماال تمرکز و توان الزم برای دخالت مستقیم در 
صورت بروز اتفاق برای اسرائیل را نخواهد داشت  
خاصه این که دنیا آبستن گذار از یک جانبه گرایی 
آمریکا به چند جانبه گرایی است و ایاالت متحده دیگر 
توان تاثیر گذاری در معادالت مانند گذشته را ندارد. 
تصمیم ذکر شده تا حدی خطرناک است که اولمرت 
نخست وزیر سابق اسرائیل آن را تالش نتانیاهو برای 

فرار از زندان به قیمت نابودی اسرائیل برشمرد.

تحلیل روز

»جان سیاه پوستان مهم است« نام 
خیابان جلوی کاخ سفید! 

 شهردار واشنگتن، پایتخت آمریکا در انتقاد به 
دونالد ترامپ، نام خیابان مقابل کاخ سفید را 
به خیابان »جان سیاه پوستان مهم است« تغییر 
داد. این شعار اکنون با حروف بسیار درشت و زرد 
رنگ در خیابان شانزدهم واشنگتن خود نمایی 
می کند.هفته گذشته، ترامپ به این دلیل که 
دستور داده بود معترضان را به زور از یك  خیابان 
در مقابل کاخ سفید بیرون كنند تا او بتواند عبور 
كند و در برابر كلیسا ی سنت جان عكس بگیرد، 

مورد انتقاد قرار گرفته بود. 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

بایدن رسما نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد 

رستاخیز »جو« ؟ 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

همزمان با نزدیک شدن به زمان اشغال مساحت 
بیشتری از اراضی کرانه باختری )۱۱ تیر( اتفاقی 
مهم در کرانه غربی رخ داد که رسانه ها به سادگی 
از کنار آن گذشتند و آن تیراندازی علنی عده ای 
با سالح های خودکار و لباس شخصی در مأل 
عام در شهر رام ا... بود.این به معنای بازگشت 
ــردان های نظامی فتح به عملیات مستقیم  گ
علیه صهیونیست هاست.در گذشته نیروهای 
فتح به عنوان پلیس اسرائیل عمل می کردند 
و مانع بزرگی مقابل نیروهای حماس و جهاد 
اسالمی و دیگر گروه های مقاومت در کرانه غربی 
بودند.با این حال اگرچه آمار افزایش چشمگیر 
ضدصهیونیستی در کرانه غربی به تنهایی گویای 
وضعیت اجتماعی در ایــن منطقه اســت امــا با 
این حال نمی توان از ناکامی های گروه های 

مقاومت فلسطینی در این منطقه چشم  پوشید؛ 
ناکامی هایی که در دومحور خالصه می شوند: 
۱- شناسایی و دستگیری فوری عامالن حمالت 
در بــازه زمانی بسیار محدود )گاهی کمتر از 
۲۴ساعت(۲- ناتوانی در تشکیل شبکه های 
زیرزمینی و تداوم حمالت فردی.شبکه الجزیره 
ریشه هر دو ناکامی را به ساختار پیچیده ای مرتبط 
می داند که تشکیالت خودگردان فلسطین )به 
ریاست محمود عباس( را به دستگاه های امنیتی 
اسرائیل متصل کرده است. به هر روی،مسئله 
اشغال کرانه باختری موضوع اصلی این روزهای 
سرزمین های اشغالی است و دولت جدید رژیم 
صهیونیستی به شدت در حال پیگیری اجرایی 
کردن طرحی است که آن را بخشی از »معامله 
قــرن« دولــت ترامپ معرفی می کند. این طرح 

همان الحاق دره رود اردن و بخشی از کرانه 
باختری به سرزمین های ۱۹۴۸ است. در این 
میان در حالی که گفته می شود حتی نقشه های 
الحاق به ارتش رژیم صهیونیستی ارائه شده اند 
اما اختالفی آمریکایی، اسرائیلی بین دو طرف 
به وجود آمده است اختالفی که مستقیمًا به آن 
اشاره نمی شود اما نشانه هایی در اظهارات دو 
طرف آشکار شده است. در این میان ، معضلی 
اضافه بر این اختالف موجب شده اجــرای این 
طــرح با سرعتی که مد نظر دولــت جدید رژیم 
صهیونیستی است با مشکل مواجه شود و آن هم 
قطع کامل همکاری های حکومت خودگردان 
با رژیم صهیونیستی است.حکومت خودگردان 
فلسطین به ریاست محمود عباس باالخره پس 
از پنج سال وعده کالمی، مصوبه سال ۲۰۱5 
کمیته مرکزی ساف، مبنی بر قطع کامل همکاری 
با رژیم صهیونیستی را اجرا کرد. بر این اساس 
هم اکنون هیچ بخشی از حکومت خودگردان 
فلسطین با صهیونیست ها در ارتباط نیست. در 
این شرایط ابتدا ارتش رژیم صهیونیستی تهدید 
کرد مانع رفت و آمد نیروهای امنیتی حکومت 
خــودگــردان خواهد شد. از طرف دیگر با آزاد 
کردن درآمدهای بلوکه شده گمرکی و مالیاتی 
حکومت خودگردان، اعالم کرد این درآمدها 

را به حکومت خودگردان باز خواهد گرداند. اما 
حکومت خودگردان اعالم کرد از دریافت این 
مبالغ امتناع خواهد کرد. این مسئله خود معضل 
جدیدی است که صهیونیست ها را در اجرای طرح 
موسوم به الحاق به شدت با مشکل روبه رو خواهد 
کرد.از سوی دیگر،به نظر می رسد دونالد ترامپ 
که با گذشت زمان درباره پیروزی در انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا دچــار تردید می شود به دنبال 
آن است تا با گرو نگاه داشتن طرح موسوم به 
الحاق دره رود اردن و کرانه باختری، مقابل البی 
صهیونیستی، پیروزی اش در انتخابات ریاست 
جمهوری ایاالت متحده را تضمین کند.همزمان، 
رژیــم صهیونیستی واهمه دارد با پیروزنشدن 
ترامپ در انتخابات آینده فرصت اجرایی کردن 
طرح الحاق را دیگر به دست نیاورد و به دنبال آن 
است که این طرح را ظرف چند ماه آینده اجرایی 
کند.در این میان تندروهای مذهبی به دولت 
جدید نتانیاهو برای اجــرای طرح الحاق فشار 
می آورند و در مقابل حکومت خودگردان با قطع 
همکاری هایش با رژیم صهیونیستی مانعی بزرگ 
برای اجرای طرح مزبور مقابل رژیم صهیونیستی 
به وجود آورده است. در این شرایط باید منتظر 
ماند و دید کدام یک از این طرف ها می توانند کفه 

شرایط را به نفع خود سنگین تر کنند .

قاب بین الملل
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بمب های ساعتی در جنگل و نوبرانه های دور از دسترس!
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اخراج نخست وزیر استرالیا از داخل چمن!

ویدئویی از اخراج نخست وزیر استرالیا از محوطه چمن 
کاری شده، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. در این 
ویدئو، اسکات  موریسون  مشغول مصاحبه با خبرنگاران در 
یک محوطه چمن کاری شده است که صاحبخانه سر می رسد 
و به تیم خبرنگاران و نخست وزیر دستور می دهد که از 
چمن محوطه بیرونی خانه اش، خارج شوند. نخست وزیر 
هم از همراهانش خواست که از این محوطه خارج شوند. 
کاربری نوشت: »دو تا درس داشت این ویدئو؛ یکی این 
که روی هر چمنی  نایستید و یکی دیگه هم این که وقتی 
بهتون تذکر دادن، فوری قبول کنید«. کاربر دیگری 
نوشت: »کاش مسئوالن ما هم یاد بگیرن و در پاسخ به 
انتقاد مردم به اونا انگ های ضد نظام و... نچسبونن«. 
کاربری هم نوشت: »بابا چمنی هم نبود حاال دو دقیقه می 

ذاشت وایسه!«
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میوه های نوبرانه دور از دسترس!

رسید خرید پنج قلم میوه که جمع آن بیش از 400 هزار 
تومان شده است، در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی 
داشت. در این فاکتور توت فرنگی کیلویی 26 هزار و 
500، زردآلــو 25 هزار، موز 25 هزار، خیار 7500 و 
هر کیلو گیالس 148 هزار و 500 تومان قید شده که با 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی همراه بود. کاربری 
نوشت: »هر کیلوگرم گیالس، معادل یارانه نقدی یک 
خانوار چهار نفره است، یعنی با یارانه هر نفر میشه 250 
گرم گیالس خرید«. کاربر دیگری نوشت: »این میوه 
فروشیش گرون فروش بوده وگرنه خیار کیلویی 2500 
تومنه نه 7500!« کاربری هم نوشت: »همین گیالس رو 
از باغدار می خرن کیلویی 15 هزار تومن و می فروشن 
150 هزار تومن کسی هم نیست دست دالل ها رو کوتاه 
کنه«. کاربر دیگری هم نوشت: »چند روز صبر کنید، قیمت 
میوه های نوبرانه میاد پایین، بعد با یارانه هر نفر یک کیلو 

گیالس بخرید«.

 

  3.4     M   views 

ابتکار عجیب سازمان حمایت!

پیشنهاد چند روز پیش رئیس سازمان حمایت درباره نحوه 
فروش خودروهای احتکاری کشف شده هم با واکنش 
های زیادی در فضای مجازی همراه بود. عباس تابش گفته 
است، برای ما مهم است که خودرو فقط با قیمت مصوب به 
فروش برسد و خود مالک می تواند خودروها را با قیمت 
مصوب به هر کسی که دلش خواست بفروشد. حاال اگر 
این اتفاق نیفتد و مالک از این موضوع امتناع کند، طبق 
قانون این خودروها اموال تملیکی محسوب خواهد شد و 
توسط خودروساز در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با 
قیمت مصوب به فروش خواهد رسید. در این میان عده 
ای بر این باورند که با این پیشنهاد رئیس سازمان حمایت، 
محتکر می تواند خودروها را یک جا به یکی از خویشان یا 
نزدیکان خود بفروشد و پس از آن که آب ها از آسیاب 

افتاد، دوباره آن ها را به نام خود برگرداند!
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شما و حافظ خوانی علیپور!

بخشی از حضور علی علیپور، بازیکن تیم پرسپولیس، 
در برنامه دور برگردون شبکه 3 با اجرای عبدا... روا که 
در آن علیپور ابیاتی از غزل حافظ را می خواند، بازتاب 
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. او هنگام خواندن 
ابیات غزل 59 حافظ که سروده است: »دارم امید عاطفتی 
از جناب دوست / کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست / 
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او / گر چه پریوش است 
ولیکن فرشته خوست«، به شدت با مشکل مواجه بود و با 
غلط های فراوان همین دو بیت را خواند. برخی از کاربران 
بر این باور بودند که فوتبالیست ها مطالعه زیادی ندارند 
و علیپور هم از این قاعده مستثنا نیست اما برخی هم 
معتقدند که در یک برنامه زنده تلویزیونی حافظ خواندن 
سخت است. کاربری نوشت: »حافظ جان به دل نگیر، این 
نتونست دو بیتت رو بدون غلط بخونه ولی خیلی ها اشعار 

تو رو از حفظ می خونن«.
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بمب های ساعتی در جنگل!

شاید باورتان نشود ولی یک تکه شیشه، یک ظرف 
پالستیکی که داخلش کمی آب جمع شود یا ... می تواند 
یک جنگل را به آتش بکشاند. بله درست خواندید، همین 
ها یک جنگل را به آتش می کشند. ویدئویی در شبکه 
های اجتماعی دست به دست می شود که در آن یک فعال 
محیط زیست در جنگل های هیرکانی از خطرات بطری ها، 
شیشه ها و ظروف پالستیکی که می توانند جنگل را به 
آتش بکشند، صحبت می کند. او معتقد است که آن ها 
مانند یک عدسی عمل می کنند و می توانند باعث شروع 
آتشی بزرگ شوند و یک جنگل را به خاکستر تبدیل کنند. 
کاربری نوشت: »این درختا پنج بار انقراض کره زمین رو 
رد کردن ولی فکرشم نمی کردن یه روزی گیر ما بیفتن!« 
کاربر دیگری نوشت: »بابا میرین توی طبیعت حداقل 
زباله ها تون رو که جمع کنید و همین جوری رها نکنید«.
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الشه ماهی ها در ساحل جاسک

انتشار تصاویری از تعداد زیادی ماهی مرده در سواحل 
جاسک در فضای مجازی که ادعا شده بود بیش از پنج 
تن بوده بازتاب زیادی در پی داشت تا حدی که مدیرکل 
محیط زیست هرمزگان به آن واکنش نشان داد. حبیب ا... 
مسیحی در گفت و گو با شبکه خبر دلیل این اتفاق را این 
گونه بیان کرد که صیدهایی که در سواحل انجام می شود، 
پس از این که گونه های غیر مصرفی در تور به دست می 
آید، مجدد در داخل دریا رها می شود و از طریق جریان آب 
به ساحل می آید. ماهی هایی هم که تصاویر آن در فضای 
مجازی منتشر شده از نوع گربه ماهی است که در سواحل 
دریای عمان و خلیج فارس به وفور دیده می شود و به 
دلیل این که مصرف خوراکی ندارد توسط صیاد دوباره در 
آب رها می شود. او همچنین مقدار الشه ماهی ها را بسیار 

کمتر از یک تن دانست.

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.

پروتکل های کرونایی

کتاب الالیی ضد دختر!

حاج قاسم نوجوان

اسرار نفرمایید!
حاال گیریم 

قبول که نسیه 
کرونا گرفته 
و ُمرده ولی 

سواد که از بین 
نرفته و هنوز 

سالمه پس چرا 
به جای اصرار 
نوشتی اسرار!

سایه باالی 
سر که میگن 

یعنی این 
پرنده که 

بالش رو باز 
کرده و  نمی 

ذاره حتی 
گرما و آفتاب 

یارش رو 
اذیت کنه

 این دوتا عکسم 
تقدیم به همه 

مسئوالن 
پروتکل نویس 

و پروتکل 
دوست که با 

تصمیماتشون 
علیه پروتکل 

های خودشون 
عمل می کنن

اون نوجوان گوشه تصویر حاج 

قاسم ماست که کارگر ساده یه 

هتل توی کرمان بوده اما حاال 

قهرمان و اسطوره ماست

یار زندگی

یکی از کلیدواژه هایی که این روزها میان اخبار مختلف بارها تکرار می شود، کلمه 
»آتش سوزی« است. وقوع حوادث آتش سوزی مختلف در طبیعت کشور و همچنین 

وقوع حریق در بعضی تاسیسات، پارک ها و بوستان ها توجه افکار عمومی را به 
خودش جلب کرده است. حوادث آتش سوزی، هر سال به علت های مختلف 
به خصوص در فصل گرم سال رخ می دهد اما گستردگی آتش سوزی اخیر در 
جنگل های زاگرس و بازتاب آن در شبکه های اجتماعی با واکنش های بسیاری 

همراه بوده است. البته تعدد و توالی آتش سوزی ها در چند روز اخیر به خصوص در 
بوستان های شهری  گمانه زنی هایی را درباره غیرطبیعی بودن و خرابکارانه بودن 

بعضی از این وقایع قوت بخشیده است. برای این که مطمئن شویم آتش سوزی های 
اخیر عمدی است یا غیر عمد نگاهی انداخته ایم به آمارهای آتش سوزی های چند سال 

اخیر که با مطالعه آن می توان به نتایج جالبی دست پیدا کرد.

تعداد باالی آتش سوزی های اخیر این شائبه را پدید آورده که این حوادث 

خرابکارانه است اما مقایسه آمارها چیز دیگری می گوید

            دالیل وقوع آتش سوزی ها

به گفته کارشناسان و فعاالن محیط زیست، اصوال 90 درصد 
آتش سوزی ها به خاطر عوامل انسانی رخ می دهند و فقط 10 
درصد آن ها منشأ طبیعی مانند وقوع رعد و برق دارند. از آن 90 
درصدی که با عوامل انسانی رخ می دهند، 18 درصد به صورت 
عمدی اتفاق می افتند که انگیزه هایی نظیر تولید زغال، تالش 
برای تغییر کاربری ها یا فراری دادن حیوانات و شکارها باعث 
می شود، عــده ای دست به این کار بزنند. در خصوص درصد 
موارد غیرعمدی هم اساسا پای سهل انگاری شهروندانی در 
میان است که برای تفریح در مراتع و جنگل ها حاضر می شوند. 
شیشه هایی که در طبیعت رها می شود، در فصل گرما بر اثر شدت 
نور خورشید به عاملی برای آتش گرفتن جنگل ها تبدیل خواهد 
شد. آتش هایی که برای طبخ غذا روشن می شود، اگر درست پس 
از ترک محل خاموش نشود می تواند خسارات جبران ناپذیری به 
طبیعت وارد کند. همچنین انداختن ته سیگار به صورت روشن 
می تواند باعث آتش سوزی شود. ضمنا باید در نظر بگیریم که 
امسال وضعیت بارش ها بسیار خوب بوده و همین مسئله سبب 
شده است که پوشش گیاهی زیادی روییده شود و حاال با گرم 

شدن هوا و خشک شدن آن ها مستعد آتش  گرفتن هستند.

            آتش سوزی های مشکوک در بوستان ها و تاسیسات

از بوستان هایی که تا کنون طعمه حریق شده اند، می توان 
ــارک جنگلی و مــحــدوده سبز دریــاچــه چیتگر، بوستان  پ
والیت و پارک افرای تهران، پارک چوبی اهواز و فضای سبز 
جامعه الزهرای قم را نام برد. همچنین مجتمع پتروشیمی 
بندر امــام، نیروگاه حرارتی تبریز، مجتمع تجاری زیتون 
تهران، کارخانه کاغذ بینالود، گروه قطعات فوالد ایران 
اتوبان تهران-کرج، انبارهای شرکت فــوالد خوزستان، 
واگن های قطار مسافربری اسالمشهر و پاالیشگاه تهران 
هم از دیگر مکان هایی هستند که ظرف دو هفته اخیر آتش 
گرفته اند. البته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران 
در این باره گفته: »برخالف برخی از افراد که مدعی شده 
انــد آتــش ســوزی هــای اخیر در تهران عمدی اســت، برای 
کارشناسان سازمان آتش نشانی تا این لحظه عمدی بودن 
آتش سوزی ها ثابت نشده است«. برخالف او اسماعیل کهرم، 
کارشناس نام آشنای محیط زیست می گوید: »احتمال این 
که آتش سوزی ها در بوستان های تهران غیرعمد باشد، زیر 
صفر درصد است و به نظر من صددرصد این آتش سوزی ها 
تعمدی است. در بوستان های مختلف در زمان آتش سوزی 
شاهدانی وجود دارند که افراد را حین ارتکاب جرم دیده اند و 
حتی در برخی از موارد بوی نفت حس شده است و همه این ها 
نشان دهنده تعمدی بودن آتش سوزی ها در بوستان هاست 
که می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد. غیرممکن است که 
این آتش سوزی ها طبیعی باشد«. آتش زدن عمدی پارک ها 
می تواند با هر هدفی از ایجاد تشویش تا ایجاد ناامنی و آشوب 
صورت گیرد، باید در این شرایط مدیریت بوستان ها و مناطق 
آمادگی الزم و تجهیزات کافی داشته باشند تا حریق را به 

سرعت اطفا کنند.

            آماری از آتش سوزی های سال های اخیر

امسال نسبت به سال های گذشته آتش سوزی ها کمی زودتر 
شروع شده و می توان دلیل آن را بارندگی های خوب امسال 
دانست که باعث رشد پوشش گیاهی شده است و با گرم شدن 
هوا خشک شده اند و نیاز به جرقه ای برای آتش سوزی دارند. با 
این حال به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری، بیشترین فراوانی آتش سوزی امسال مربوط به 
مراتع و محیط های جنگلی واقع در استان های بوشهر، خوزستان 
و کهگیلویه و بویراحمد بوده که این روزها در برخی از این مناطق 
دمای باالی 40 درجه را هم تجربه کرده اند.از آتش سوزی های 
امسال که بگذریم نگاهی به آمار آتش سوزی سال های گذشته 
نشان می دهد که این رونــد در کشور ما هر سال در حال رخ 
دادن است. بر اساس آمار مرکز آمار و سازمان جنگل ها و مراتع 
ایران، در هفت سال اخیر حدود 11 هزار فقره آتش سوزی در 
عرصه های جنگلی و مرتعی ایران به ثبت رسیده که در نتیجه 
بیش از 125 هزار هکتار جنگل و مرتع از بین رفته است. سال 
92 تنها در یک فقره آتش سوزی در پارک ملی گلستان، 2000 
هکتار جنگل و مرتع مشجر نابود شد، سال 93 هم بیش از 
1400 هکتار از جنگل های این پارک ملی در آتش سوخت. در 
همین یکی دو سال گذشته هم آتش سوزی های کمی نداشته 
ایم. سال 97، سه هزار و 976 هکتار مرتع و جنگل در آتش 
سوخت و سال گذشته هم 1297 فقره آتش سوزی مهم رخ داد 
که سه هزار و 905 هکتار مرتع و جنگل را به خاکستر تبدیل کرد.

            لزوم تقویت زیرساخت ها و افزایش آگاهی مردم

با توجه به آن چه پیش از این نوشتیم، مشخص است که این آتش 
سوزی ها معموال عمدی نبوده و سال هاست که به دالیلی از جمله 
گرم شدن زمین در حال رخ دادن است که نیاز به آماده سازی و 
فراهم کردن زیرساخت های مناسب از جمله پایگاه های آتش 
نشانی هوایی برای مقابله با این حوادث را نشان می دهد. در 
غیر این صورت هر سال باید شاهد خاکستر شدن میلیاردها دالر 
ثروت ملی در جنگل ها باشیم که افزون بر آن لطمه های بزرگ تری 
برای طوالنی مدت به کشور وارد خواهد کرد. عالوه بر این، تقویت 
سازمان های مردم نهاد و تهیه نقشه های مناطق مستعد توسط این 
سازمان ها و تدوین راه حل عملی برای مقابله با آتش سوزی در 
منطقه خود از جمله این موارد است. نیاز است که این سازمان ها 
شروع به آموزش و آگاهی دادن به گردشگران و به ویژه روستاییان 
و عشایر منطقه خود کنند و کشاورزان و دامــداران را از تبعات 
آتش زدن زمین های خود و چرای دام بدون  ضابطه در منطقه آگاه 
کنند و در مقابل آن راه حل های نوین و جایگزین علمی ارائه دهند. 
این سازمان های مردم نهاد همچنین می توانند برای مناطق 
مستعد آتش سوزی قوانین جدید و سختگیرانه ای تدوین کنند 
و در آموزش و اجرای این قوانین کوشا باشند. از دیگر اقداماتی 
که می توان برای مقابله با وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
مدنظر قرار داد، به رسمیت شناختن گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 
در برنامه ریزی های مدیریتی و کالن کشور است، در این صورت 
نیاز است که هر چه سریع تر اقدامات  سازگاری و تاب آوری برای 

تغییر اقلیم برنامه ریزی شود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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اخبار اصالح حقوق بازنشستگان در برزخ شورای عالی کار! جامعه
در حالی که ایرنا از موافقت وزیر رفاه برای بررسی مستمری بازنشستگان خبر داده بود اما ظاهرا دولت این موضوع را نپذیرفته است  

 گـــروه اجتماعی- هیئت دولـــت در یکی از
 تازه ترین مصوباتش در جلسه یک شنبه هفته 
قبل خود به اقدامی حاشیه ساز دست زد. دولت 
هنگام تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه که 
به موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 
ــردازد، مصوب کــرد: »موالید جدید صرفًا  می پ
با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به 
تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول 
دریافت یارانه خواهند بود«.  طبیعی است که از 
ادبیات این مصوبه این گونه برداشت شود که دولت 
دست سازمان هدفمندی یارانه ها را به نوعی 
برای »یارانه ندادن« به متولدان جدید باز گذاشته 
است. از همین رو ما نیز در خراسان، در آخرین 
روز قبل از تعطیالت نیمه خرداد، در گزارشی با 
عنوان »مصوبه ضد فرزندآوری!« به این موضوع 
پرداختیم. حاال پنج نماینده مجلس نیز به این 

مصوبه دولت واکنش جدی نشان داده اند.

قاضی زاده: تا 3۰ سال آینده 3۰ درصد        
باالی 6۰ سال هستند

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس 
اول مجلس، در صفحه شخصی خود به هشدار 
رهبر انقالب درباره پیر شدن جمعیت کشور اشاره 

کرد: »در زمینه خانواده به معنای واقعی کلمه باید 
تحول ایجاد کنیم؛ امروز خبرها و گزارش های 
متقن می گویند که کشورمان به سرعت به سمت 
پیری پیش مــی رود، این خیلی خبر دهشتناک 
و بدی است. آثار آن وقتی ظاهر خواهد شد که 
هیچ گونه عالجی برای آن متصور نیست«. قاضی 
زاده همچنین نوشت: تا ۳۰ سال آینده ۳۰درصد 

جمعیت ایران باالی ۶۰ سال هستند.

محمدبیگی: در مسیر اضمحالل جمعیتی        
هستیم

نماینده مردم قزوین در مجلس هم مصوبه دولت 
مبنی بر حذف یارانه نــوزادان را چشم پوشی بر 
ــران به زودی با  آینده کشور دانست و گفت: ای
پدیده سالمندی روبه رو می شود، اگر فرزندآوری 
دچار  کشور  نباشد،   2.8 حداقل  خانواده ها 

ــود و در آیــنــده  ــی ش اضــمــحــالل جمعیتی م
پدیده سالمندی را تجربه خواهد کرد. فاطمه 
محمدبیگی با انتقاد از  این تصمیم دولــت، به 
خانه ملت گفت: ایــن مصوبه شامل پیام های 
متعددی است؛ نخست آن که دولت توجهی به 
سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری درباره جمعیت، خانواده و سالمت ندارد، 
دوم آن که دولت ضرورت توجه به افزایش جمعیت 
به عنوان ثروت و سرمایه های اجتماعی را نادیده 

گرفته است.

رفیعی: دولت حق ندارد...       
سمیه رفیعی  دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش 
به مصوبه جدید هیئت دولت اظهار کرد: مسئله 
جمعیت یکی از موضوعات استراتژیک نظام است 
و به این دلیل، دولت ها حق ندارند نگاهی  کوتاه 

مدت به این موضوع داشته باشند. اگر دولت صرفًا 
به خاطر بودجه، چنین مصوبه ای را تدوین کرده 
باشد، نهایت کج سلیقگی است زیرا بسیاری از 
مسائل را می توان با راه حل های مدیریتی حل و 

فصل کرد.

محمودی: نمی گذاریم اجرا شود       
گفت:  هم  شهررضا  نماینده  محمودی  سمیه 
مصوبه اخیر دولت با سیاست های اصل ۱۰2 
برنامه ششم توسعه مخالف است. این مصوبه را 
در مجلس پیگیری و از عملی شدن آن ممانعت 
خواهیم کرد. وی به تسنیم گفته است: عملکرد 
منفی دولت در حوزه جمعیت باعث شده که ما  در 
مجلس جدید مسئله کاهش جمعیت را مورد توجه 

جدی قرار دهیم. 

منتظری: سکوت نمی کنیم       
همچنین غالمرضا منتظری نماینده گرگان درباره 
این مصوبه تاکید کرد: رویکرد مجلس یازدهم 
تعامل سازنده با دولت است اما به هیچ عنوان در 
برابر برخی سیاست های ضدجمعیتی سکوت 
نمی کنیم و معتقدیم که  راهبردهای مقام معظم 

رهبری باید به طور کامل اجرا شوند.

 رئیس بنیاد شهید استعفا کرد

گروه اجتماعی- حجت االسالم سیدمحمدعلی 
بنیاد  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  شهیدی، 
شهید و امــور ایــثــارگــران، در نامه ای از رئیس 
جمهور درخواست کرد به دلیل بیماری و نیاز 
به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه  
پزشکان، با استعفای وی از مسئولیتش موافقت 
کند. آن طور که خبرگزاری  دولت گزارش کرد، 
روحانی با استعفای شهیدی موافقت کرده است. 
در عین حال شهیدی از معاونان کم مصاحبه 
رئیس جمهور بود و در جریان پیگیری مطالبات 
جامعه ایثارگری، بخشی از نمایندگان مجلس 
پیشین از منتقدان جدی عملکرد آقای شهیدی 
بودند. وی در نامه اش نوشته است، تا تعیین فرد 
جدید برای قبول مسئولیت، کماکان به خدمت 

خود با افتخار ادامه خواهد داد.

 وقوع ۲۴۰ فقره  آتش سوزی
 در 11 استان  

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری گفت: طی 74 روز نخست امسال، 
24۰ فقره آتش سوزی در کشور رخ داده است. 
سرهنگ علی عباس نژاد با اشاره به موانع موجود 
ــوزی ها گفت: به دلیل وسعت  در مهار آتــش س
زیاد آتش، صخره ای و صعب العبور بودن منطقه، 
شیب باالی 7۰ درجه و برخوردار نبودن سازمان 
های متولی از امکانات مناسب برای مهار آتش و 
جلوگیری از گسترش آن، صدمات قابل توجهی به 
بخش عظیمی از طبیعت وارد و به سرایت آن به دیگر 

مناطق منجر شده است. 

وزارت بهداشت:۲ میلیون و 5۰۰ 
هزار صنف به دلیل کرونا تعطیل شد

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با بیان این که موج دوم کرونا فرا نرسیده 
است، گفت: دو میلیون و 5۰۰ هزار صنف شب 
عید  بــرای کنترل بیماری کرونا تعطیل شدند. 
بنابرخبر فارس، حسین عرفانی ادامه داد: بین 
معیشت و سالمت باید یک تعادل برقرار شود. دو 
میلیون و 5۰۰ هزار صنف، شب عید برای کنترل 
بیماری تعطیل شدند، یعنی حدود هفت میلیون 
و 5۰۰ هزار خانوار ایرانی تحت تاثیر ضررهای 
اقتصادی کرونا بودند که به طور کلی ۳۰ میلیون 

نفر از جمعیت کشور ما را شامل می شود. 

ــت ۱5:۳۰ روز  ــاع گـــروه اجــتــمــاعــی- س
ــرداد( است و با یکی از اعضای  شنبه )۱7 خ
شورای عالی کار تماس می گیرم. می خواهم 
از نتیجه جلسه کسب اطــالع کنم. اما ظاهرا 
ــازه نیم ساعت بعد یعنی ساعت ۱۶  جلسه ت
آغاز می شود. در این جلسه قرار است موضوع 
ــــدی حقوق بازنشستگان  افــزایــش 2۱درص
تامین اجتماعی مجدد بررسی شود و رویکرد 
نمایندگان بخش بازنشستگان افزایش این 
میزان است. آن ها معتقدند افزایش 2۱درصدی 
برخی  که  شرایطی  در  بازنشستگان  حقوق 
نهادهای رسمی میزان تورم را حدود 4۰ درصد 
اعالم کرده اند، منطقی و عادالنه نیست. آن 
ها در دو ماه گذشته از زمان تعیین 2۱ درصد 
ــال99، مــدام در حال  افزایش حقوق بــرای س
فریاد زدن هستند که با این میزان افزایش، سفره 

بازنشستگان کوچک و کوچک تر می شود.

 موافقت وزیر رفاه با بررسی مجدد       
به دنبال پیگیری رسانه ها و اعتراضات انجمن 
ها و نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی 
ــودن افــزایــش 2۱ درصــدی  مبنی بر ناکافی ب
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، سرانجام 
شریعتمداری، وزیر رفاه، در جلسه دوشنبه قبل با 
نمایندگان بازنشستگان با موضوع بررسی افزایش 

حقوق بازنشستگان موافقت کرد. در واقع وی 
موافقت کرد که شورای عالی کار بنشینند و دوباره 
پیشنهادشان را برای افزایش حقوق بازنشستگان 
به دولت ارائه دهند.در عین حال خبرگزاری ایلنا 
عصر دیروز در خبری نوشت، دولت ورود به این 
بحث را ن پذیرفته و فقط قرار است در این جلسه 

موضوع حق مسکن کارگری بررسی شود . 

بازنشستگان چه می خواهند؟       
اگر بخواهیم تمام حرف بازنشستگان تامین 
اجتماعی را خالصه کنیم و انتظارشان را از این 
 جلسه بنویسیم حرفشان یک جمله است، این که

»تعیین حداقل مزد، به ارائــه پیشنهاد عادالنه 
برای افزایش مستمری بازنشستگان و در مسیر 

همسان سازی منجر شود.«

معطل میان تامین اجتماعی و دولت       
حدود دو هفته است که میزان افزایش مستمری 
بازنشستگان در رفت و برگشت تامین اجتماعی و 
دولت معطل مانده است؛ ابتدا سازمان، پیشنهاد 
2۱ درصــدی افزایش مستمری ها را به دولت 
ارائه داد اما بعد از باالگرفتن اعتراضات، عقب 
کشید و افزایش مستمری ها را به بعد از جلسه 
روز شنبه )۱7خــرداد( شورای عالی کار منوط 

کرد.هم اکنون با احتساب افزایش 2۱ درصدی 
ــرای ســال 99، حقوق  حقوق بازنشستگان ب
حداقلی بگیرها به رقمی حدود یک میلیون و 
8۰۰ هزار تومان می رسد که البته این عدد و 
رقم با میزان تورم و وضعیت گرانی های لجام 
گسیخته هیچ همخوانی ندارد. دولت در سال 
جدید، با اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان 
ارز منابع عمومی، گام ارزنده ای را برای بهبود 
وضعیت حقوق بازنشستگان کشوری برداشت که 
رقم حداقل بگیرهای کشوری به عدد دو میلیون 
و8۰۰ هزار تومان رسید.  اما در این میان، از 
جابه جایی این بودجه ها آبی برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی گرم نشد. در واقع نمایندگان 
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار ایجاد 

عدالت برای تمامی بازنشستگان هستند.

از جلسه خبری بیرون نیامد       
در عین حال اکنون ساعت ۱9 عصر روز شنبه 
است و خبرنگار ما با تماس های متعدد تالش 
کرد با یک عضو حاضر در جلسه شــورای عالی 
کار ارتباط برقرار و از نتیجه جلسه کسب خبر کند 
اما موفق نشد. سابقه شورای عالی کار می گوید 
جلساتش برای موضوع دستمزد معموال طوالنی 
است و باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم عاقبت 

حقوق 99 بازنشستگان چه می شود.

 رئیس جمهور خبر داد:

 بازگشایی مهدهای کودک
 سینماها و تورهای گردشگری 

تجمعات عروسی و عزا را باید کنار بگذاریم 

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کرونا در کشور 
تاکید کرد: باید به این نکته توجه کنیم که این 
اپیدمی طوالنی خواهد بود و پایان مشخصی 
برای آن تا زمانی که بتوانیم به واکسن مورد تایید 
دسترسی پیدا کنیم، وجود ندارد و نباید مردم 
این طور تصور کنند که با احتیاط و رعایت فاصله 
اجتماعی و دستورالعمل ها این مشکل تا ۱5 روز 
یا یک ماه دیگر حل می شود؛ این تصور باید به طور 

کامل از جامعه حذف شود.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسن روحانی، 
دیروز در جلسه ستاد مّلی مبارزه با کرونا ادامه 
داد: تمامی دستورالعمل های بهداشتی باید 
برای مدتی طوالنی از سوی همه مراعات شود 
و این اعم از شستن دست و استفاده از ماسک در 

همه مکان ها و برای مدت طوالنی خواهد بود.
وی اظهار کــرد: مــردم باید در زمینه برگزاری 
اجتماعات مانند عــروســی، عــزا و تجمع های 
طایفه ای و قبیله ای تا مدت زیــادی رعایت و از 
برگزاری این مراسم خودداری کنند و این روند 
تا زمانی که بخش بهداشت و درمان کشور تایید 

کند، باید ادامه داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در این جلسه مبنی بر 
افزایش شیوع و ابتالی بیماری در منطقه ای به 
خاطر برگزاری یک مراسم عروسی گفت: همه 
باید رعایت کنند چرا که افزایش شیوع بیماری در 
یک منطقه، خسارت های اقتصادی و فرهنگی به 

دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: تجمع و اجتماعاتی مانند عروسی، 
عزا و تجمعات مرسوم فامیلی و طایفه ای را باید 

کنار بگذاریم.
روحانی با تاکید و تشریح مصوبات جلسه امروز 
)دیروز شنبه( ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در 
این جلسه مصوب شد تا عالوه بر مناطق سفید از 
ابتدای تیر ماه در تمامی مناطق زرد نماز جمعه 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توافق با 

ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین در این 
جلسه مصوب شد مهدهای کودک، کالس های 
قرآن و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه های زبان 
از 24 خرداد با رعایت تمامی دستورالعمل ها 

فعالیت خود را آغاز کنند.
روحانی افزود: همچنین بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، تورهای مسافرتی داخلی 
هم از 24 خرداد می توانند فعالیت خود را شروع 
کنند اما در زمینه فعال شدن  تورهای خارجی 
باید بررسی های الزم انجام و چارچوب ها در این 

زمینه مشخص شود.
رئیس جمهور با بیان این که سینماها و کنسرت ها 
هم به شرط حضور 5۰ درصد ظرفیت سالن ها و 
رعایت کامل پروتکل ها می توانند از ابتدای تیر 
ماه فعالیت خود را آغاز کنند، ادامه داد: برگزاری 
مراسم در فضای باز آرامستان ها هم می تواند با 
توافق بخش های ذی ربط بر چگونگی برگزاری 

و چارچوب ها آغاز شود.

پایتخت در آغاز موج جدید کرونا
فــرمــانــده عملیات مقابله بــا کــرونــا در کالن 
شهر تهران با بیان این که آمار مراجعان مبتال 
به کرونا در شهر تهران رو به افزایش است، 
ــوج جــدیــدی از کــرونــا کــه در  افـــزود: قطعا م
ــال شکل گیری اســت، مربوط به  تهران درح
ــت. علیرضا زالــی  سفرهای غــیــرضــروری اس
با اشــاره به این که  سفر یکی از عوامل اصلی 
ــروس کــوویــد-۱9 اســـت، گفت:  ابــتــال بــه ویـ
بررسی مبتالیان جدید نشان می دهد که ۶۰ 
درصد این افراد در ۱۰ روز گذشته سابقه سفر 
تأکید  با  وی  داشته اند.  را  استان ها  دیگر  به 
بــر ایــن کــه سفرهای بین استانی بــه صــورت 
ــد، گفت:  ــاش جــدی مــی تــوانــد خــطــرآفــریــن ب
بار  کنترل  رونــد  غیرضروری  سفرهای  قطعا 
 بیماری کرونا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ادعای جدید محققان

افراد طاس بیشتر کرونا می گیرند

براساس اعالم سایت »مترو«، تحقیقات جدید 
نشان مــی دهــد مــردانــی کــه مــوی ســر کمتری 
دارند، بیشتر در معرض خطر ابتال به کرونا قرار 
ــت. تسنیم به نقل از ایــن سایت  خواهند داش
نوشت: »کارلوس ومبیر« استاد دانشگاه براون 
از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های آمریکا  
با تایید این مطلب گفت: نتایج دو تحقیق ما در 
اسپانیا نشان می دهد، مردانی که طاس هستند، 
بیشتر از دیگران به کرونا مبتال می شوند. در 
تحقیق اول مشخص شد که 7۱ درصد مردانی 
که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان های 
اسپانیا بستری بــوده انــد، طــاس هستند و در 
تحقیق دوم در سطح بیمارستان های مادرید 
مشخص شد که 79 درصد از  مــردان مبتال به 

کرونا طاس بوده اند.

واکنش نمایندگان به مصوبه جدید دولت

اجازه نمی دهیم مصوبه ضد جمعیتی اجرایی شود

محمد بیگی  - رفیعی - محمودی -قاضی زاده - منتظری
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احسان علیخانی ضبط مرحله 
ــد« را  ــدی مــقــدمــاتــی »عــصــر ج
بــه پــایــان رســانــده و بــه زودی 
ــامــه و  ــرن بــه هــمــراه عــوامــل ب
شرکت کننده ها، بــرای ضبط 

مرحله دوم آماده می شود. پخش هفت قسمت از 
مرحله مقدماتی باقی مانده است.

ــاب حــســیــنــی در اولــیــن  ــه ش
فعالیت سینمایی خود در سال 
ــازی در  ــرای ب 99، به زودی ب
فیلم »بی همه چیز« اثر محسن 
قرایی جلوی دوربین می رود. 

او اواخر سال گذشته در فیلم »طالخون« ساخته 
ابراهیم شیبانی بازی کرد.

ــا  روزه ــن  ای محجوب  حسین 
مشغول بازی در سریال تاریخی 
»جشن سربرون« به کارگردانی 
او در  مجتبی راعـــی اســـت. 
تاریخی دیگری یعنی  سریال 
»الــف ویــژه« نیز بــازی کــرده، اما تولید آن فعال 

متوقف مانده است.

مائده طهماسبی قرار بوده از 
دیشب با سریال »ساموبندری« 
ساخته ابــراهــیــم فـــروزش به 
سریال  ایــن  بیاید.  تلویزیون 
سال 97 ساخته شده است و 
حسن پورشیرازی، مهدی فقیه و علی اوسیوند 

از بازیگران آن هستند.

چهره ها و خبر ها

هفته  احتماال  جعفری  امــیــر 
آینده با فیلم »سراسر شب« به 
کارگردانی فــرزاد موتمن، در 
سینمای آنالین دیده خواهد 
ــت در  ــن فیلم قــرار اس ــد. ای ش
قالب طرح سینما ماشین هم به نمایش در بیاید.

صابر ابر با اشاره به تجربه سخت 
بــازی در سریال »قورباغه« به 
عــنــوان اولــیــن حــضــور در یک 
ــن ســیــدی  ــوم ــال، از ه ــریـ سـ
تمجید کــرده و نوشته او یکی 

از کامل ترین کارگردان هایی بوده که سینما را 
کنارش تجربه کرده است.

سینمای جهان

سینمای ایران

خبر

صادرات »هم گناه« به عراق

اولــیــن ســریــال ساخته شده تــوســط مصطفی 
کیایی، با صادرات فرهنگی به کردستان عراق 
در مهم ترین شبکه تلویزیونی این کشور نیز به 

نمایش درخواهد آمد.
ــط عمومی فیلیمو، »هم گناه«  ــزارش رواب به گ
با بازی بازیگران مهمی چون پرویز پرستویی، 
هدیه تهرانی، محسن کیایی و حبیب رضایی 
با روایت داستانی پررمزو راز از خانواده بزرگ 
صبوری، در بهمن سال 9۸ با سرمایه گذاری 
دو سرویس وی اودی فیلیمو و نماوا وارد شبکه 
نمایش خانگی و پخش آنالین در این پلتفرم ها 
ــد صعودی استقبال از ایــن سریال و  شــد. رون
همچنین روند پرکشش روایت داستان خانواده 
صبوری، رفته رفته این سریال را به یکی از مهم 
ترین سریال های چند سال اخیر شبکه نمایش 

خانگی تبدیل کرد. 
هم اکنون و با گذشت ۱۳ قسمت از این سریال، 
توجه شبکه های تلویزیونی مهم بین المللی نیز 
به هم گناه جلب شده و در مهم ترین این اتفاق ها 
شبکه کرد ست میزبان پخش »هم گناه« خواهد 

بود.
این صادرات فرهنگی درحالی اتفاق می افتد 
که این مجموعه، پس از سریال »شهرزاد« دومین 
سریال ایــرانــی با کیفیت جهانی اســت که به 
قابلیت  وی اودی  پلتفرم های  سرمایه گذاری 
رقابت با تولیدات خارجی و پخش در شبکه های 
بین المللی را پیدا کرده است. این شبکه که از 
سال ۲۰۰۰ میالدی در کردستان عراق فعالیت 
خود را آغاز کرده است، هزاران بیننده کردزبان 

از سراسر جهان دارد.

کریم قربانی که به علت سکته 
بستری  بیمارستان  در  قلبی 
شده بود، تحت عمل جراحی 
بیمارستان  از  و  گرفته  قـــرار 
مرخص شده است. این بازیگر 

در روزهای گذشته سریال »بچه مهندس ۳« را 
روی آنتن داشت.

اعالم شرط بازگشایی سینماها

بر اساس اعالم رئیس جمهور، سالن های سینما 
و کنسرت ها با شرط ظرفیت ۵۰ درصد از اول 

تیرماه می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
به گزارش مهر، حسن روحانی صبح دیروز در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت گذرا و 
کوتاه به ارائه توضیحاتی درباره بازگشایی برخی 
از اماکن عمومی پرداخت که سالن های سینما 
و کنسرت را هم شامل می شد. روحانی در این 
جلسه بیان کرد: »سینماها و کنسرت ها به شرط 
حضور ۵۰ درصد ظرفیت سالن ها و رعایت کامل 
پروتکل ها می توانند از ابتدای تیرماه فعالیت 

خود را آغاز کنند.«
رئیس جمهور در حالی این شرط را مطرح کرده 
موسیقی  و  سینما  با  مرتبط  صنوف  که  اســت 
به طور کامل دربــاره هماهنگی در ایــن حوزه 
اظهار بی اطالعی می کنند و جالب این که در 
این سخنان اشاره ای به بالتکلیفی سالن های 

تئاتر هم نشده است.
روز سوم اسفند سال 9۸ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی طی اطالعیه ای و با توجه به توصیه های 
اکید بهداشتی و ضرورت پیشگیری مناسب از 
خطر ابتال به بیماری کرونا، کلیه برنامه های 
هنری و سینمایی در سراسر کشور را »تعطیل« 
اعالم کرد. این تعطیلی تا امــروز ادامــه داشته 

است.

فساد فیفا در سریال آمازون

آمازون پرایم سریالی با عنوان »رئیس« با موضوع 
معامالت کثیف فوتبال را منتشر کرد.

ــازون بــا نگاهی هجوی  بــه گـــزارش فـــارس، آمـ
فوتبال  پشت پرده  معامالت  دربـــاره  سریالی 
آمریکای جنوبی در دوران »خولیو گروندونا« 
نایب رئیس فیفا در دوره »سپ بالتر« و رئیس 
آمــاده  و  ساخته  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
نمایش کرده است. گروندونا چهره ای بسیار 
قدرتمند و پرنفوذ در آرژانتین و به »پدرخوانده« 
معروف بود. او توانست بیش از سه دهه بر فوتبال 
این کشور حکمفرمایی کند. او در سال ۲۰۱۴ 

درگذشت.
ــازون از روز جمعه   ســریــال هشت قسمتی آمـ
منتشر شده که در آن به معامالت پشت پرده و 
کثیف فوتبال می پردازد. این سریال که محصول 
ــت، همچنین  مشترک آرژانــتــیــن و شیلی اس
زندگی واقعی و ظهور و افول سرخیو جیدو رئیس 
فدراسیون فوتبال شیلی را روایت می کند. در 
برنده مسابقات  دوره ریاست سرخیو، شیلی 

کوپا آمریکا شد.

مائده کاشیان - تیما پوررحمانی که با سریال 
»آسمان همیشه ابری نیست« محصول سال 
۸9 شناخته مــی شــود، ایــن شب ها سریال 
ــار« ساخته شــهــرام شاه حسینی و به  ــرگ »پ
تهیه کنندگی پــدرش امیر پوررحمانی را از 
شبکه یک روی آنتن دارد و با کاراکتر »فرزانه« 
در این مجموعه دیــده می شود. او در رشته 
سینما و ادبیات نمایشی تحصیل کرده است 
و عالوه بر بازی در تئاتر، در زمینه گویندگی 
هم فعالیت می کند. با این بازیگر درباره تجربه 
بــازی در سریال »پــرگــار« و تجربه همکاری 
با پــدرش در مقام تهیه کننده، گفت وگویی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
سریال 	  بازیگری  در  شما  تجربه  اولین 

»آسمان همیشه ابری نیست« بود؟
اولین تجربه ام سریال »خاله ســارا« بود که 
حــدود پنج یا شش سالم بود که در آن بازی 
ــع آخرین کــار تصویری که از  کــردم، در واق
من پخش شد سریال »آسمان همیشه ابری 
نیست« بود. چون بیشتر در زمینه تئاتر فعالیت 

می کنم، زیاد فیلم یا سریال بازی نمی کنم.
ــان 	  ــودت ــس در طـــول ایـــن ســـال هـــا، خ پ

خواستید که در سینما و تلویزیون، حضور 
کمرنگی داشته باشید؟

بله، انتخاب خودم بوده که کم کار باشم، خیلی 
نمی توانم با مدیوم تصویر ارتباط برقرار کنم، 
به من می دهد.  بهتری  تئاتر همیشه حــال 
ــدود ۱۵ ســال اســت که در تئاتر فعالیت  ح

می کنم.
پس شما به وجود مافیا در سینما اعتقادی 	 

ندارید؟
سالیان سال، ظلمی که به من شده این بوده 
که چون پدرم در این حرفه هستند، همیشه 
فکر می کردند که من به خاطر پدرم است که 
کار می کنم، به همین دلیل تئاتر را انتخاب 
کــردم تا کامال از این فضا دور شــوم. مافیا تا 
حدی، نمی گویم کامل و مطلق، وجود دارد 
اما به تازگی کارگردان هایی پیدا شده اند که از 

استعدادهای جدید استفاده می کنند، سمت 
بازیگران تئاتری رفته اند و از هنر آن ها استفاده 
می کنند. واقعا مطلق نمی توانم بگویم مثل 
خیلی سال قبل فقط مافیا وجود دارد، اوضاع 

خیلی بهتر شده است.
ــن 	  ــن اســــت ایــــن تـــصـــور در ذه ــک ــم م

بیاید  ــود  وج به  بازیگری  به  عالقه مندان 
که بازیگرانی مانند شما مسیر هموارتری 
برای ورود به عرصه بازیگری دارند و بهتر 

می توانند توانایی شان را نشان بدهند.
می توانیم بگوییم این تصور هم درست است 
و هم غلط. بسیاری از افــراد چنین نظری 
دارند اما وقتی وارد میدان می شوند، کامال 
خالی و تهی هستند و این بی انصافی است. 
چون همه ما خیلی راحت قضاوت می کنیم 
اما وقتی در جایگاه قرار می گیریم، همه چیز 
عوض می شود. من نمی گویم که بازیگر خوبی 
هستم، اما حداقل می توانم بگویم تا حدی 
توانایی اش را دارم و وقتی روی صحنه تئاتر 
هستم، می توانم آن قدر خــودم را به چالش 
بکشم کــه بــا مخاطب ارتــبــاط بــرقــرار کنم. 
استعداد و هنر باید در وجــود بازیگر باشد، 
نمی توانیم بگوییم همه اش مافیا و پارتی است.

پــدر شما به عنوان تهیه کننده سریال 	 
»پرگار« چقدر در حضور شما در این مجموعه 

نقش داشت؟
همان طور که در سریال »آسمان همیشه ابری 
نیست« نقش کمی داشتند، در این سریال هم 
نقش بسیار کمی داشتند. من در مجموعه 
ــردان  ــارگ ــان هــمــیــشــه...« دستیار ک ــم »آس
نقش  بازیگر  نمی خواهید  می گفتم  ــودم،  ب
»مهتاب« را انتخاب کنید و کارگردان سریال 
آقــای عــالــم زاده می گفتند اجــازه بده خودم 
معرفی اش می کنم. دو روز مانده بود به آغاز 
تصویربرداری سریال که گفتند می خواهم این 
نقش را تو بازی کنی. درباره سریال »پرگار« هم 
آقای شاه حسینی من را در تئاتر دیده بودند، از 
قبل می شناختند، بنابراین جزو گزینه هایشان 

بودم و من را انتخاب کردند. پدرم گفت من 
کاره ای نیستم، همان طور که وقتی در طول 
کــار یک ســری اتفاقات افتاد، من با ایشان 
کمترین صحبتی درباره کار نمی کردم، انگار 
بازیگر  و من  تهیه کننده  ایشان  انگار که  نه 

سریال هستم.
با توجه به صحبت هایتان دربــاره دوری 	 

خودخواسته از سینما و تلویزیون، چه شد 
که تصمیم گرفتید در سریال »پرگار« بازی 

کنید؟
سریال فیلم نامه و پرداخت خوبی داشــت و 
شخصیت »فرزانه« هم کاراکتر خوبی بود اما 
متاسفانه فیلم نامه تغییر کرده، بخش زیادی از 
کاراکتر حذف شده و خروجی  سریال که االن 
می بینیم، آن چیزی نیست که من کار کردم. 
بنابراین خودم تا به حال دو یا سه قسمت از 
سریال را دیده ام و اصال دلم نمی خواهد کار 

را ببینم.
تغییرات به دلیل ممیزی بود؟	 

نــه خــط قــرمــزی وجـــود نــداشــتــه، یــک سری 
سلیقه ها، ناگهان از جانب یک آدم یا تعدادی از 
افراد در کار اعمال می شود و شاید بعضی جاها 
برمی گردد به همان مافیایی که می فرمایید. 
اتفاقا ایــن ظلم ها در حق منی که افــراد از 
بیرون نگاه می کنند و می گویند فالنی پدرش 
تهیه کننده است هم اتفاق می افتد. من هر روز 
که می رفتم سر فیلم برداری، ناگهان می دیدم 

فالن سکانسم حذف شده است!
چقدر کارگردان را در این اتفاق مقصر 	 

می دانید؟
99.۵ درصد!

سعی نکردید از حضور پدرتان به عنوان 	 
تهیه کننده سریال برای جلوگیری از این 

اتفاقات استفاده کنید؟
ــال هیچ صحبتی  ــور کــه گفتم اص هــمــان ط
نمی کردم، مخصوصا به خاطر این که آن نگاه 
از روی من برداشته شود ناچار بودم سکوت 
کنم، در صورتی که هرکس دیگری جای من 

بود می گفت حق طبیعی من است، هم پدرم 
از  حداقل  می توانم  تهیه کننده،  هم  اســت 
عوامل کار یا از نقشم که حذف شده شکایت 

کنم، اما من این کار را نکردم.
پس با این اوصاف از نتیجه نهایی بازی در 	 

سریال »پرگار« راضی نیستید؟
اصال، تجربه بسیار بدی بود. هرچقدر از تجربه 
بازی در سریال »آسمان همیشه ابری نیست« 
راضی بودم و حال خوبی برای من داشت این 
کار نه. البته با عواملی مانند خانم گلچین، 
خانم کوثری و آقای بابک کریمی کار کردم که 
برایم لذت بخش و باعث افتخار بود. هرچقدر 
با این افراد کار کنی، بیشتر می توانی رفتار 

حرفه ای را یاد بگیری.
گفته می شد »پرگار« فصل دوم »آسمان 	 

همیشه ابری نیست« است، در صورتی که 
قصه و شخصیت ها ارتباطی به آن سریال 

ندارند.
تقریبا می توانیم بگوییم فصل دوم آن سریال 
بود اما تغییراتی در فیلم نامه اتفاق افتاد. تنها 
پل ارتباطی که می توانیم بگوییم بین این دو 
سریال وجود دارد، مدرسه و خانواده است. 

قرار بود فصل دوم آن سریال باشد اما نشد.
را 	  تلویزیون  در  سریال سازی  وضعیت 

چطور می بینید، چرا سریال ها مانند گذشته 
پرطرفدار نیستند؟

شاید انتخاب آدم های اشتباه از ریشه، مانند 
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده به سمت یک 

سریال اشتباه می رود.
ــاه، 	  ــب ــت مـــنـــظـــورتـــان از آدم هـــــــای اش

کارگردان های تازه کار است؟
نه اتفاقا ارتباطی به کم سابقه بودن ندارد، 
کــارگــردان هــایــی داریـــم کــه شاید اولــیــن یا 
دومین کارشان باشد اما آن قدر فوق العاده 
کار می کنند که آدم لذت می برد. آدم هــای 
اشتباه افرادی هستند که تمام شده اند، دیگر 
چیزی برای ارائه ندارند و برای مخاطب ارزش 

قائل نیستند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بازی در »پرگار« تجربه بدی بود
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موسیقی 

جواد نوائیان رودسری – ورود به مقوله طنز 
ــران، کــاری بس دشــوار و حساس است؛  در ای
ایرانیان عمومًا طّناز و طنزشناس اند و می توانند 
ــاالی مــرغــوب را از جنس نــاجــور تشخیص  ک
دهند. به همین دلیل، ماندگار شدن یک فعال 
عرصه طنز و تأثیرگذاری او در این عرصه، خبر 
از توانمندی و استعداد شگرف وی می دهد. 
هفته پیش، روز 11 خردادماه، مردی از تبار 
ــران، چهره در  هنرمندان و طــّنــازان بــزرگ ای
نقاب خاک کشید. زنده یاد حسن توفیق در 
11 اسفندماه ســال 1304 متولد شــد؛ در 
ــی اش، حسین خان  خانواده ای اهل قلم. دای
توفیق از اجّله فضل و هنِر دوران خود بود و هم  
او، روزنامه ای منتشر کرد به نام »توفیق« که بین 
سال های 1301 تا 1318 منتشر شد و بیشتر 
رویکردی ادبی و اخالقی داشت؛ به دیگر سخن، 
در نسل نخست جریده توفیق، اثری از کار طنز 
به چشم نمی آمد. اما وقتی در سال های پس 
ــاره و این بار  از شهریور 1320، »توفیق« دوب
بــازار  به  توفیق  محمدعلی  مدیرمسئولی  با 
مطبوعات آمــد، سه پدیده جدید را به دنیای 
مطبوعات طنز و فکاهی معرفی کــرد؛ مثلث 
طالیی برادران توفیق: حسن، حسین و عباس.

محبوب عام و خاص	 
حسن دوزنــده )توفیق(، برادر بزرگ تر بود و 
دانش آموخته حقوق. بیش از آن که نویسنده 
ــار طنز باشد، دوســت داشــت حرفش را با  آث
از  توفیق  حسن  بزند.  کاریکاتور  و  طراحی 
نخستین کاریکاتوریست هایی بود که برای 
ــت بــه قلم مــی شــد. در سال  همه مـــردم دس
1322، اولین کاریکاتور او با الهام از طراحی 

نشریه »کشکول« در دوره قاجار، روی 
صفحه نخست جلد »توفیق« آمد 

و نشان داد که دوران تازه ای 
بــرای ایــن هنر جدیدالورود 
ــت. الــبــتــه تا  ــده اسـ ــاز شـ ــ آغ
پیش از ورود حسن توفیق، 

مانند  کاریکاتوریست هایی 
داوری، دوّلو، یاسری، خرسند، 

میربابایی و محصص، 
با توفیق همکاری 

ــد، امــا  ــردن ــی ک م
وقــــتــــی حــســن 
ــش را وســط  ــای پ
میدان گذاشت، 
دیــــــگــــــران را 
ــد و در  ــب ران ــق ع
ــی،  ــگ ــال س  20

شد؛  توفیق  جریده  اصلی  کاریکاتوریست 
ــه خــواســت  ــه در ســـال 1323، ب ــدر ک ــ آن ق
خوانندگان، کاریکاتوری از خودش کشید و 

در توفیق چاپ کرد.
طراحی های حسن توفیق فقط در میان عوام 
طرفدار نداشت؛ خواص و نخبگان هم هواخواه 
کارهایش بودند. زنده یاد ابوالقاسم حالت در 
سال 1326، در وصف حسن توفیق 22 ساله 
سرود: »توفیق آن  که هست حسن نام کوچکش/ 
نقاش چیره دست و جوانی هنرور اســت«. این 
دوره از زندگی توفیق، مصادف با دوران ملی 
شدن صنعت نفت اســت؛ زمانی که شعار 
کاریکاتوریست هایی مثل توفیق، »بسی 
رنج بردم در این سال سی / که بیرون 
ــی!« بود. با این حال،  کنم وارث دارس
کودتای 28 مــرداد، وضعیت را برای 
فعالیت افــرادی مانند او، بغرنج کرد. او 
ــاوان همراهی بــا مــردم  تـ
جایی  در  داد؛  را 
ــت:  ــه اسـ ــتـ ــفـ گـ
»مخالفان چهار 
بار دفتر توفیق 
را غارت کردند 
و دفعه پنجم، 
آن جــــــــا را 
ــش  ــ بـــــه آت
کشیدند.«

عصر تربیت طّنازان نوین	 
حسن توفیق در سال های پس از کودتا، نه تنها 
کم کار نشد، بلکه عرصه فعالیتش را گسترده تر 
کرد. او را باید پرچمدار طنز سیاسی و اجتماعی 
در عصر اختناق پهلوی دوم بدانیم. دقیقًا در 
همین دوره اســت که حسن توفیق، نخستین 
دوره کالس های آموزش کاریکاتور را در ایران 
برگزار کرد تا هم توانمندی خود را به دیگران 
نشان دهد و هم نسلی از کاریکاتوریست های 
جــوان را بــرای مطبوعات ایــران بار بیاورد. او با 
روش خاص خودش، ابداع کننده »طنز مصور« در 
ایران بود. این دوره، دوره شکوفایی جریده توفیق 
با مدیر مسئولی »حسن توفیق« هم محسوب 
می شد؛ دوره سوم فعالیت این نشریه تاثیرگذار. 
زنــده یــاد توفیق در ایــن ســال هــا، تا 1350 که 
رژیم شاه انتقادات نیشدار او را تاب نیاورد و به 
لطایف الحیل، دِر مجله توفیق را بست، به سراغ 
همه می رفت و هیچ کس از طراحی های گزنده و 
نیش دار او مصون نبود. مردم، از هر تیپ و قماشی، 
کاریکاتورهای او را دوست داشتند. حسن توفیق 
که گاه با اسم مستعار »اسدا...« کارهایش را امضا 
می کرد، همه را به باد انتقاد می گرفت؛ برای هر 
کدام از نخست وزیران، اسمی ساخته بود؛ مصدق: 
»صدراعظم پتویی«، علی امینی: »صدراعظم 
کمربندی«، اســدا... علم: »صدراعظم کلنگی« 
و امیرعباس هویدا: »صدراعظم عصایی«! مردم 
که ُکدهای طنز توفیق را می شناختند، به راحتی 
می توانستند معنای کنایه های او را بفهمند و لذت 
دیــدن طنازی توفیق با توضیحات چند خطی 
کاریکاتوری که برای نخستین بار توسط او در 
ایران باب شد، همه فهم و همه پسند بود. توفیق 
پس از سال 1350، دیگر مجال انتشار مجله 
را پیدا نکرد؛ اما تربیت یافتگان کاریکاتوریست 
صاحب سبک ایرانی، همه جا را با رایحه دلپذیر 
طنز ایرانی، آکنده می کردند که یک نمونه اش، 
زنده یاد کیومرث صابری فومنی و جریده دلنواز 
»گل آقا« بــود؛ جریده ای که به نوبه خــود، راه را 
برای نسل بعدی کاریکاتوریست ها و طنزنویسان 

توانمند ایرانی باز کرد.

راز ماندگاری توفیق	 
راز موفقیت و ماندگاری حسن توفیق و کارهایش 
را باید در مردمی بودن و مناعت طبع او بجوییم. 
روانــشــاد عمران صالحی، طنزنویس مشهور 
معاصر و از تربیت شدگان مکتب توفیق، درباره 
حسن می نویسد: »سبکش خیلی جالب بود. 
خیلی ایرانی بود. فضاهای به شدت ایرانی. گاهی 
برای این که منظره ای را بکشد یا بعضی تیپ ها را، 
به کنار خیابان می رفت و می نشست و یواشکی از 

قیافه های افراد یا از محل ها طرح می زد.« او حاضر 
به قبول کمک از مقامات نبود؛ به دیگر سخن، 
قلمش را به قدرت حاکم نمی فروخت. سعیدی 
سیرجانی که با داریوش همایون، وزیر اطالعات 
و جهانگردی هویدا در ارتباط بوده است، از قول 
همایون در کتاب »ته بساط، 1370« می نویسد: 
ــرای توزیع میان  »در یکی از جلسات، پولی ب
روزنامه نگاران تهیه شد. من آن را در پاکت هایی 
گذاشتم و بنابر اعتبار و اهمیت روزنامه ها، مدیران 
جراید را تک تک صدا کردم و پول ها را به دستشان 
دادم. همه گرفتند و چاپلوسی کردند، عده ای هم 
گفتند کم است و ما بیشتر خدمت کرده ایم. فقط 
یک نفر بود که گفت اگر این پول را به ما می دهید 
که ما اسائه ادبــی به مقامات مربوط در ایــران 
نکنیم که این کار خالف قانون است و این کار را 
نمی کنیم؛ اگر هم می دهید که کمکی به روزنامه ما 
باشد، روزنامه ما را مردم می خرند و خرج و دخلش 
هم انجام می شود و چیزی هم اضافه می ماند. این 

مرد، مدیر روزنامه توفیق بود.«

اکرم انتصاری- شاید کرونا، سبک زندگی و کاری 
خیلی ها را تغییر داده باشد اما کار خوانندگان 
و نوازندگان را بــرای مدتی تعطیل کــرده است. 
این روزهــا بیشتر هنرمندان این حــوزه، مشغول 
برگزاری کنسرت آنالین یا آهنگ سازی در خانه 
و استودیوهای شخصی شان هستند. پرواز همای 
خواننده و نوازنده تار و سه تار که شاید این روزها 
صدای او را  روی ویدئوی میکس شده آتش سوزی 
جنگل های زاگــرس شنیده باشید، به تازگی با 
گــروه آرش و مسیح یک قطعه فیت)دوصدایی( 
به نام »بوی شمال« منتشر کرده است. این قطعه 
بازخوردهای متفاوتی در فضای مجازی داشت. به 
مناسبت انتشار این قطعه و اجرای کنسرت آنالین 
پرواز همای در روزهای کرونایی، به سراغ او رفتیم 

و درباره آن با او گفت و گو کردیم.

جوان ها از قطعه جدید لذت می برند	 
تفاوت سبک میان عوامل سازنده قطعه »بوی 

شمال« اولین نکته ای است که به چشم 
ــرواز همای دربــاره این که  می آید. پ

چطور تصمیم به همکاری با آرش 
و مسیح خواننده های پاپ  گرفت، 
می گوید:»آن ها اثری را آماده کرده 
بودند و می خواستند که وسط کار از 
یک موسیقی محلی استفاده شود. 
به نظر من کــار خیلی ارزشمندی 

ا ست که نسل جوان ناآشنا با این 
نــوع موسیقی، دوســت دارد به 

و  پــاپ  نوعی، میان موسیقی 
من  کند.  ایجاد  پیوند  محلی 
هــم بــا کمال میل ایــن کــار را 
قبول کردم و بازتاب خوبی هم 
داشت.« خواننده اپرای حالج، 
انتقادهایی را که به ایــن اثر 
فیت پاپ و سنتی شده است، 
بی اهمیت می داند و توضیح 
می دهد:»مهم این است که 
آدم هــا ایــن کــار را شنیدند و 
هنوز هم دارند می شنوند و در 
سفر شمال از آن لذت می برند. 
جوان های زیادی که موسیقی 

سنتی را دوست نداشتند یا اصال نمی دانستند 
برقرار  ارتــبــاط  آن  با  چیست،  محلی  موسیقی 
کردند؛ روی خوش نشان دادند و آن را پذیرفتند. 
آرش و مسیح هــم، گــروه پرطرفداری هستند، 
جوان ها به این گروه عالقه دارند. من به عنوان یک 
موسیقی دان، صالح کار خود را می دانم و برایم 
اهمیتی ندارد چه کسی، چه حرفی می زند. این 
کار ارزشمند که موسیقی محلی گیالن و مازندران 
را بین یک کار پاپ با هم تبدیل به یک کار مشترک 
کردیم و به جامعه موسیقی که نیازمند این تحوالت 
است، تحویل دادیم، برای ما کافی است. در همه 
جای دنیا هم همین طور است. این که می خواهند 
ارزش نوازنده ها را پایین بیاورند و از آن ها انتقاد 

کنند، کار عده ای آدم بیکار است.«

گردشگری؛ دغدغه جدید یک خواننده	 
ــای هـــم طــعــم کــنــســرت آنـــالیـــن با  ــم ــرواز ه ــ پـ
 29 او  صندلی های خــالــی را چشیده اســـت. 
فــروردیــن مــاه امسال در تــاالر وحــدت به همراه 
گروه مستان روی صحنه رفت. این کنسرت 
که همزمان از صفحه اینستاگرام شخصی 
همای و بنیاد رودکــی و تلویزیون تعاملی 
ــزار بیننده به  12 ه تیوا پخش می شد با 
پایان رسید. این خواننده که این روزهــا به 
دور از فعالیت های موسیقایی در شمال 
کشور مشغول به ساخت یک دهکده 
چوبی و کار گردشگری است، 
تصمیمی  فــعــال  ــد  ــوی ــی گ م
دربــاره اجرای دوبــاره اپرای 
ــاره  ــ »حــــالج« نــــدارد و درب
ــن نیز  ــالی کــنــســرت هــای آن
اضافه می کند:»تنها کاری 
ــت مــن برمی آمد،  کــه از دس
ــرای یک کنسرت رایگان  اج
در اوج روزهــای کرونایی بود. 
کنسرت آنالین به همراه بلیت 
فروشی در سلیقه من نیست. 
چون اگر قرار به بلیت فروشی 
برای کنسرت باشد که هر کسی 
می تواند کار اصل و اورجینال 

ما را بخرد و آن را ببیند.«

گفت وگوی خراسان با خواننده مطرح سنتی درباره فعالیت هایش در روزهای کرونایی

تغییر فاز »پرواز همای« از موسیقی به گردشگری!
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صدای ساز حسین علیزاده جهانی شد
نسخه بین المللی مجموعه »ردیــف نــوازی« 
ردیف میرزاعبدا... به روایت نورعلی برومند و 
اجرای تار حسین علیزاده، در قالب هفت آلبوم 
توسط مؤسسه »تار و پود« در فروشگاه های 
دیجیتالی معتبر جهان، پیش روی مخاطبان 
ــزارش مــهــر، انتشار این  قـــرار گــرفــت. بــه گـ
مجموعه در حالی است که اولین دوره انتشار 
آن توسط مؤسسه فرهنگی هنری »ماهور« 
به مدیریت محمد موسوی در سال 1371 
ــورت گرفته بــود و اکنون با تغییراتی در  دسترس شنوندگان قرار گرفته است.ص

طنازان باشگاه »توفیق«؛ از کیومرث صابری تا عمران صالحی
نگاهی به میراث آموزشی و هنری حسن توفیق، کاریکاتوریست و طنزپرداز صاحب سبک، به مناسبت درگذشت او  
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به آن چه می بینید، گزینه مناسب را به جای 
عالمت سوال قرار دهید.

حل جداول ومعماها
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

976542183
281397654
453168972
194875326
735426891
862931547
528713469
619254738
347689215

365418729
182975643
749362815
596831274
271549386
834627951
457296138
923184567
618753492 

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

را بشمارید.

نمونه

حل جدول شماره  76۸3 حل جدول شماره ۸۸9   

5-قلب-نزد ایرانیان است و بس 6-اسهال خونی7- 
دالل 8- سطل-ترک خفیف استخوان 9-لوز-صمیمی 
10- قطار-طبل-آرزوها 11-همدم-ساالد چینی-

قیمت بازار 12-ورزش سرسره بازی-ایست

 عمودی:
1-  فرقه ای از مسیحیت-برتر 2- به پایان رساندن-جوان 
3-وحشی-مخلوط سیمان وپنبه کوهی 4-قسمتی از 
چشم-تصدیق ایتالیایی 5-از بخش های اوستا 6- بعید-
کامیون ارتشی-گوارا 7-گاز کمیاب-مدرک-وسیله ای 
برای سر خوردن روی یخ و برف 8- مخترع دوچرخه مدرن 
9-باالی فرنگی-نمایندگی 10-از اصطالحات ریاضی-
پایتخت ایتالیا 11-اتاق قطار-دورو 12-سم-نوعی خط 

باستانی

گو-بامداد  صریح-قصه  سخن   -2 برزیلی  دیواری-فوتبالیست  افقی:1-چهار 
3-شهرنشینی-جایز-حرف شــرط 4-  از فناوری هــای  الکترونیکی-از گل ها 

افقی:1-خداحافظی ژاپنی- آن سوی سقف 2-شیر دریایی- پیاده شطرنج-
هواپیمای عجول 3-برش سینمایی-عارف 4- حرارت-روز-آبگیر 5-  آب طال-

روندی که ابتدا ندارد 6- پیروز-حیله 7- نخ بافتنی– رگ 
اصلی بدن8-مرد جوان-ضجه 9- مغازه–پاکیزه–دیوار 
11- گالبی–نوزاد  10-میوه ترش -سگ گزنده  بلند 
سگ–قسمتی از دست12-حرکت غیرارادی عصبی-مثل 

آدم باتجربه

عمودی :
1- روشور- پشیمانی 2-عیب- زشت- سلسله پادشاهی 
کره 3-جشن 4- بیماری مهلک– لبه برنده شمشیر- اراده 
5-سریع االنتقال- حرکت آب دریا 6- مظهر روشنایی–
حرف زیادی-عایق بندی شده 7- طناب–قورباغه–عالمت 
جمع 8-شکلک-معادل فارسی مانیفست 9-دل– شهر 
ــان سنج  حضرت عبدالعظیم- محصول آسیاب 10-زم
رکوردگیری 11- کدوتنبل- گیاه بیابانی-مقابل جزر 

12- دارای حس 
عی  نو - لیت مسئو

اسلحه گرم

جدول متوسط  |  76۸۴جدول سخت  |  ۸90
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هوش منطقی:

گزینه )3( اعداد ستون وسطی میانگین اعداد چپ و راست خودشان در هر 
ردیف هستند.

خفن استریپ:    گم گشته

تست هوش:
گزینه 1. در هر ردیف شکل سوم حاصل اشتراک شکل های اول و دوم از سمت 
چپ است. یعنی قسمت های مشترک و رنگی دو شکل سمت چپ در شکل سوم 
دیده می شود، اما قسمت های غیر مشترک این دو حذف می شوند و در شکل 
سوم دیده نمی شوند. در ردیف سوم فقط قاب مثلث بیرونی مشترک است و 

تنها همان باقی می ماند.

چالش ذهن :

 1. کمددیواری

 2. اتوبخار

 3. روفرشی

 4. سماور

 5. جاکفشی

 6. آبگرمکن

آیا می توانید 10  تفاوت را  بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:

 

م   ز  ف   م    ق  پ  س   گ    
     

پ ج   ر  م   ى س  ل  ا  ى  ر  ر   ز   پ   
ر  ا  د  ت   خ   خ   ى  ا   م  ن  ب  ا      
ا ت  ى   ل  ن  ا  م  ن   و  ز  ا  م  ا    

  
گ ن  ه  ا  م   د   ن  ت   ى  و  ک     ش  

 

م ا   ب  و  ر  ا  ت   ن    
ق د  ا   ى   ى   ح    

   
و ه س  ر  ق  ا   م  ى  ن   

ى ت  ا  د   و  ر  ه  ت    
 

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

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

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

اختالف تصاویر:

چالش ذهن

بازی با کلمات

خفن استریپ

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: اجر، ابر، باج، بار، جور، روا، وار و ...

چهار حرفی: وراج، رواج، جواب و ...
پنج حرفی: جوراب
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

دختری در چنگ شیاطین کثیف

اگر مهارت ارتباط دوستانه با پدر ومادرم را می آموختم  یا چگونگی برخورد با کسی 
را می دانستم که اصرار به دوستی با من در فضای مجازی داشت این گونه آینده ام 

نابود نمی شد و در چنگ شیاطین کثیف نمی افتادم چرا که...
دختر 18 ساله ای که پس از رهایی از چنگ شیاطین کثیف در پناه قانون قرار 
گرفته بود در حالی که از شدت ترس و وحشت و آزارهای شیطانی آدم ربایان توان 
ایستادن روی پاهایش را نداشت ، اشک ریزان به افسر پرونده اش گفت: پدرم 
کارگری ساده است که با دستان پینه بسته اش برای تامین مخارج زندگی ما 
تالش می کند،  با این حال او درآمد اندکی دارد و به سختی روزگار می گذراند و 
به خاطر افزایش اجاره بهای منازل ما نیز مجبور بودیم خانه ای ارزان قیمت تهیه 
کنیم تا پدرم بتواند با درآمد کارگری اجاره آن را پرداخت کند. خالصه از طریق 
یکی از بنگاه داران منزلی را در منطقه طالب مشهد پیدا کردیم که مالک آن در 
شهرستان زندگی می کرد. برای نوشتن قرارداد من هم به همراه پدرم به بنگاه 
امالک رفتم تا پدر کم سوادم را هنگام تنظیم اجاره نامه یاری کنم. باالخره قولنامه 
نوشته شد و من شماره تلفنی را که خط آن به نام پدرم بود برای ثبت در اجاره نامه به 
بنگاه دار دادم در حالی که آن خط تلفن دست من بود و من برای امور تحصیلی از 
آن استفاده می کردم. هنوز یک هفته از اجاره منزل مان نگذشته بود که مزاحمت 
تلفنی با ارسال پیامک در فضای مجازی شروع شد. البته این مزاحمت ها با خط 
تلفن ثابت منزل مان نیز ادامه یافت. آن جوان مزاحم که خودش را یک دوست و 
آشنا معرفی می کرد در تالش بود با من در فضای مجازی ارتباطی عاشقانه برقرار 
کند . از طرف دیگر من نیز خیلی کنجکاو بودم تا از پشت پرده این ماجرا سردر 
بیاورم که آن جوان چگونه شماره تلفن منزل و همراه مرا به دست آورده است.با این 
حال به درخواست های شوم و زشت آن جوان اهمیتی نمی دادم به طوری که این 
موضوع را از پدر و مادرم نیز پنهان کردم و سخنی در این باره نگفتم اما این مزاحمت 
ها و درخواست های زشت او پایانی نداشت تا این که فهمیدم آن جوان مزاحم پسر 
صاحبخانه ای است که منزل را از پدرش اجاره کرده ایم و او شماره تلفن ها را از 
روی اجاره نامه تنظیمی یادداشت کرده بود چرا که می دانست آن خط تلفن در 
اختیار من است. وقتی متوجه ماجرا شدم که حدود دو ماه از این موضوع گذشته 
بود و من به ناچار شماره تلفن او را در فضای مجازی مسدود کردم ولی آن جوان که 
خود را »م- ت« معرفی می کرد دست بردار نبود و با خطوط تلفن مختلف همچنان 
به مزاحمت هایش ادامه می داد. با آن که خیلی از این ماجرا ناراحت بودم و عذاب 
می کشیدم ولی باز هم اهمیتی ندادم و به کسی چیزی نگفتم تا این که در نزدیکی 
منزل مان زمانی که به تنهایی قصد رفتن به خانه را داشتم ناگهان یک خودروی 
ریو سفید رنگ متوقف شد و سرنشینان آن در یک چشم به هم زدن مرا به زور داخل 
خودرو انداختند اگرچه با جیغ و فریادهای دلخراش من چند نفر از اهالی محل 
متوجه ربودن من شدند اما راننده خودرو با سرعت وحشتناکی به داخل کوچه پس 
کوچه ها پیچید و به طرف بیابان های اطراف منطقه سیدی مشهد حرکت کرد. آن 
جا بود که فهمیدم جوان راننده همان »م-ت« است. التماس کردم کاری به من 
نداشته باشند و رهایم کنند ولی او که شهوت و هوس چشمانش را کور کرده بود نه 
تنها به گریه ها و اشک های من توجهی نکرد بلکه با دوستان دیگرش تماس گرفت 
و مرا به منزل  مجردی یک چوپان در اطراف منطقه سیدی بردند و با تهدید و کتک 
کاری مورد آزار و اذیت قرار دادند. تا صبح کتکم زدند و تهدیدم کردند ، بعد از آن 
هم »م-ت« مرا تهدید کرد که اگر درباره این ماجرا به کسی چیزی بگویم بالیی 
بدتر از این  به سرم می آورند. من هم که از وحشت همچنان می لرزیدم و از کتک 
خوردن دوباره به شدت می ترسیدم، اشک ریزان به او قول دادم که هیچ وقت این 
ماجرا را برای کسی بازگو نخواهم کرد. وقتی اعتماد »م-ت« جلب شد و ترس و 
وحشتم را دید مرا دوباره سوار خودرو کرد و در نزدیکی منزل مان از خودرو بیرون 
انداخت ولی در همین هنگام ماموران کالنتری میرزا کوچک خان که با شکایت 
پدرم تحقیقات خودشان را در محل زندگی ام آغاز کرده بودند ناگهان خودروی 

ریو را به محاصره درآوردند و »م-ت« را دستگیر کردند و...
شایان ذکر است در پی ادعاهای این دختر جوان بالفاصله گروه مشترکی از 
نیروهای اطالعات و تجسس کالنتری در اجرای دستورات ویژه و محرمانه قاضی 
اسماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( وارد عمل شدند و با 
هدایت مستقیم سرهنگ محسن باقی زاده حکاک )رئیس کالنتری میرزاکوچک 

خان( دیگر متهمان این پرونده را به دام انداختند و...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

 کپی کارت های بانکی 
در پوشش هندوانه فروش سیار!

2 متهم 270 میلیون از حساب های 
مردم برداشت کرده بودند 

 رئیس پلیس فتای استان فارس از دستگیری 
دو نفر که مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال از 
حساب شهروندان شیرازی کالهبرداری کرده 

بودند خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ »حشمت سلیمانی« 
اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان 
بــه پلیس فتا مبنی بــر بــرداشــت غیر مجاز از 
حساب آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
ــرار گرفت. وی افـــزود: در  کــار کارشناسان ق
بــررســی هــای اولــیــه مشخص شــد کــارت هــای 
بانکی مال باختگان توسط دو نفر که فروشنده 
سیار هندوانه در شهر بوده اند با دستگاه اسکیمر 
کپی شده و مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال 

از حساب آنان برداشت شده است.
سرهنگ »سلیمانی« اعالم کرد: کارشناسان 
پلیس فتا با اقدامات فنی و تالش های شبانه 
روزی موفق شدند هویت متهمان را شناسایی 

و آنان را در یک عملیات موفق دستگیر کنند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهمان در 
بازجویی فنی و تخصصی به برداشت 2 میلیارد و 
700 میلیون ریال از حساب شهروندان از طریق 

دستگاه اسکیمر اقرار کردند.
رئیس پلیس فتای استان فارس با اشاره به این 
که متهمان بــرای سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضایی شدند، از شهروندان خواست 
هنگام خرید با کــارت بانکی و انجام عملیات 
بانکی با دستگاه های سیار کارت خوان، از در 
اختیار گذاشتن رمز آن به دیگران و فروشنده ها 

خودداری کنند.

کشف بیش از  ۸ تن  انواع 
موادمخدر در کرمان طی 2 هفته 

 جاساز۳00 کیلو شیشه در تریلر 
لو رفت 

توکلی-با تالش بی وقفه  ماموران  پلیس طی 
1۵ روز  گذشته  بیش از 8 هزار  کیلوگرم انواع 

موادمخدر در کرمان کشف شد.
ــن بــاره   فرمانده انتظامی استان کرمان درای
گفت: قاچاقچیان قصد داشتند آن ها را به دیگر 
نقاط کشور انتقال دهند. وی تصریح کرد:در 
ــازه زمــانــی، نسبت به مــدت مشابه سال  ایــن ب
قبل 10۳ درصد در زمینه کشف موادمخدر با 
افزایش  مواجه  بوده ایم که در  سایه  توجهات 
با نگرش به نقش کاهش عرضه مواد  الهی و 
افیونی در کاهش تقاضا و اعتیاد افراد جامعه 
 یک رقــم بــزرگ و اثربخش  به شمار   می رود.
ــا ســردار»عــبــدالــرضــا  ــه گـــزارش خبرنگار م ب
ناظری« افزود: در مدت مزبور  در کشف سیگار 
2۴۶درصــد، مشروبات الکلی خارجی7۹2 
درصد، دستگیری قاچاقچی ۳۴ درصد، کشف 
ــد و عامل تــیــرانــدازی  ۹  آدم ربــایــی 2۵ درص
 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته ایم.
این مقام ارشد انتظامی از کشف بیش از ۳00 
از یــک دستگاه  بــازرســی  کیلوگرم شیشه در 
تریلر در بم خبرداد و بیان کرد: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر شهرستان بم  با رد زنی ها و 
اقدامات اطالعاتی از حمل محموله مواد افیونی 
از مرزهای شرقی به مقصد مرکز کشور  آگاه  و 
با  استقرار و رصد مداوم محورهای مواصالتی 
شهرستان، به یک دستگاه تریلر در محور»بم-
کرمان«مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از تریلر توقیفی 
۳07 کیلو گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای 
ــودرو جاسازی شــده بــود، کشف شد ودو  در خ

قاچاقچی نیز   دستگیر شدند.

2 روایت متفاوت درباره انگیزه  زن کودک آزار اینستاگرامی 
کودک آزار دیده مشهدی به پدرش تحویل شد 

استان  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  ــور  ام معاون 
خراسان رضوی گفت: بنیامین، کودک مشهدی که 
توسط مــادرش مــورد آزار قــرار می گرفت تحویل پدر 
شد.غالمحسین حقدادی معاون امور اجتماعی اداره 
کل بهزیستی استان خراسان رضوی روز شنبه در گفت 
و گو با ایرنا  خبرداد: پس از بازداشت این مادر توسط 
پلیس و بر اساس تحقیقات پلیس و سایرگزارش های 
مرتبط با این پرونده، برای بهزیستی مسجل شد که 
او مادر واقعی این کودک است و تحت فشار، تهدید و 
ارعاب مجبور به آزار رساندن به فرزند خود شده است. 
وی ادامه داد: از صبح روز  شنبه این کودک به صورت 

رسمی تحویل پدر شد و در نزد پدر خود نگهداری می شود 
و جای هیچ نگرانی از این بابت نیست. حقدادی افزود: 
اگر برای مرجع قضایی محرز شود که خانواده بنیامین 
صالحیت نگهداری از این کودک را ندارند ، وی را به 
مراکز نگهداری از کودکان بدسرپرست معرفی می کنیم 
که در خصوص این پرونده احتمال این اتفاق کم است 
زیرا مادر تحت فشار و اخاذی مجبور به چنین رفتاری 
شده است که البته باید محرز شود. وی ادامه داد: تا 
کنون امکان انجام مصاحبه عمیق روان شناختی با مادر 
این کودک فراهم نشده است و کودک آزاردیده نیز به 
دلیل تنش هایی که به او وارد شده وضعیت شکننده ای 

دارد. این در حالی است که سرهنگ پاشایی، معاونت 
اجتماعی پلیس فتای ناجا در گفت وگو با خبرنگار 
رکنا  در خصوص اعترافات مهال گفت: این زن روان 
پریش است و در چند روز گذشته بیماری او شدت یافته 
است ، با این حال در گفت وگوی تلفنی که با این مادر 
داشتم، وی اقرار کرد  از شخصی شنیده  برای افزایش 
فالوئرهایش در اینستاگرام می تواند این کار را که همان 
کودک آزاری است ، انجام دهد.سرهنگ پاشایی افزود: 
ماجرای خاصی در این پرونده وجود دارد که پس از پایان 
تحقیقات از سوی معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا 

اعالم خواهد شد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سیدخلیل سجادپور- پیرمرد ۶7 ساله ای که به 
اتهام تجاوز به دختر 1۴ ساله دستگیر و با حکم قاطع 
دیگری از سوی دستگاه قضایی خراسان رضوی به 
اعــدام محکوم شده بود، دوشنبه هفته گذشته در 

زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، این ماجرای تکان 
دهنده سوم تیر سال ۹۶ زمانی در مشهد لو رفت که 
زنی هراسان دختر 1۴ ساله بارداری را به بیمارستان 
دکتر شریعتی در انتهای بولوار وکیل آبــاد مشهد 
رساند. دختر نوجوان حال مناسبی نداشت و از شدت 
درد به خود می پیچید. کــادر درمانی بیمارستان 
بالفاصله وارد عمل شدند و با انجام آزمایش و معاینات 
پزشکی دریافتند که هنگام وضع حمل دخترک 
رسیده است و او باید به اتاق مراقبت های ویژه برود. 
تکاپوها برای شناسایی شوهر »آیدا« در مرکز درمانی 
آغاز شد تا او اجــازه انجام عمل جراحی در صورت 
نیاز پزشکی را بدهد اما جست و جوها بی فایده بود و 
خبری از شوهر دختر 1۴ ساله نبود تا این که »آیدا« راز 
هولناکی را فاش کرد. او به کادر درمانی بیمارستان 
گفت: ازدواج نکرده و شوهری نــدارد!! پرستاران 
درحالی حیرت زده به دخترک می نگریستند که 

سواالت زیادی برایشان بی پاسخ مانده بود! 
»آیدا« که با اقدامات اولیه درمانی کمی آرام تر شده 
بود، اشک ریزان قصه تلخی را بازگو کرد. او گفت: 
پنج سال بیشتر نداشتم که پدرم مرا به خواهرش 
سپرد تا سرپرستی ام را به عهده بگیرد اما چندین ماه 
قبل شوهرعمه ام که مردی پیر است روزی در منزل 
دست و پا و دهانم را بست و مرا مورد تجاوز قرار داد. 
من از ترس جیغ می کشیدم و گریه می کردم اما هیچ 
کس به دادم نمی رسید چون من و شوهر عمه ام در 
خانه تنها بودیم. بعد از این ماجرا او مرا تهدید کرد که 
نباید به کسی چیزی بگویم! من هم که خیلی ترسیده 
بودم با این کابوس وحشتناک زندگی می کردم و دم 
برنمی آوردم تا این که امروز دیگر نتوانستم شدت درد 

را تحمل کنم و به ناچار موضوع را به عمه ام گفتم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: با توجه به 
اظهارات تکان دهنده دختر نوجوان، بالفاصله یکی 

از اعضای کادر درمانی، موضوع را به پلیس گزارش 
داد و بدین ترتیب پرونده ای قضایی در دادســرای 
عمومی و انقالب طرقبه و شاندیز تشکیل شد. با توجه 
به اهمیت و حساسیت این پرونده ، دادستان عمومی 
و انقالب طرقبه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد 
و دستورات ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری »م- 
ن« )شوهر عمه دختر نوجوان( صادر کرد. به دنبال 

اجرای دستور قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان 
پلیس آگاهی به ردزنی پیرمرد ۶7 ساله پرداختند و او 
را تحویل مراجع قضایی دادند. بنابر گزارش خراسان، 
با تکمیل تحقیقات در دادسرا، این پرونده ویژه به شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد 
و با حساسیت خاصی توسط قاضی اسماعیل شاکر 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
»م- ن« که پای میز محاکمه ایستاده بود اگرچه به 
خلوت کردن با دختر خوانده اش به طور ضمنی اقرار 
می کرد اما تجاوز به عنف را نمی پذیرفت و مدعی بود 

که به برادرزاده همسرش تجاوز نکرده است.
از سوی دیگر او توسط قاضی با تجربه ای محاکمه می 
شد که چندین سال رسیدگی به پرونده های جنایی 
را عهده دار بود و راه های اثبات جرم را به آسانی طی 
می کرد. در همین هنگام قاضی شاکر دستورات 
محرمانه ای را برای انجام آزمایش ها و معاینات دقیق 
به پزشکی قانونی صادر کرد تا اثبات علمی جرم از 
نگاه قاضی فراهم شود. از طرف دیگر نیز آزمایش دی 
ان ای روی نوزاد تازه متولد شده »آیدا« ماجرای تجاوز 
را نمایان کرد. به گزارش خراسان، این گونه بود که 
نوزاد »آیدا« به دستور مقام قضایی تحویل بهزیستی 

شد و پدر »آیــدا« نیز که چوپانی بی بضاعت بود بعد 
از شنیدن ماجرای »شیطان پیر« شکایتی را علیه او 
مطرح کرد. این مرد چوپان گفت: به خاطر آن که در 
وضعیت اقتصادی بدی قرار داشتم و شرایط زندگی ام 
به گونه ای بود که نمی توانستم از دخترم مراقبت 
کنم، او را به خواهرم سپردم تا مانند فرزند خودش از 

او نگهداری کند اما ...
ادامه این گزارش حاکی است: پس از برگزاری چندین 
جلسه دادگاه و با توجه به اثبات علمی جرم و همچنین 
اسناد و مدارک محکمه پسند در پرونده، رئیس شعبه 
سوم کیفری یک خراسان رضوی با مستشاران دادگاه 
به شور نشست و در نهایت با بررسی همه جوانب 
قانونی و شرعی و همچنین دقت نظر در فتوای مراجع 
عظام تقلید، رای به »اعدام« متجاوز به عنف داد. این 
رای قاطع که بار دیگر اقتدار دستگاه قضا را به رخ 
کشید درحالی به وکیل مدافع »م- ن« )شیطان پیر( 
ابالغ شد که او و متهم به رای صادره اعتراض کردند 
و این پرونده بــرای بررسی های دقیق تر به شعبه 

سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، قضات دیوان عالی 
کشور نیز پس از مطالعه دقیق و بررسی خط به خط 
اوراق این پرونده حساس، رای صادره از سوی دادگاه 
را مهر تایید زدند و این گونه پرونده »شیطان پیر« به 
ــرای عمومی و انقالب مشهد  اجــرای احکام دادس
رسید. اگرچه با درخواست متهم و وکیل مدافع، این 
پرونده در شورای عالی عفو نیز مطرح شد اما باز هم بر 
اجرای حکم قاطع دستگاه قضا تاکید و تقاضای عفو 
»م- ن« رد شد. این گزارش حاکی است: با فراهم 
شدن مقدمات اجرای حکم، سپیده دم روز دوشنبه 
گذشته، »شیطان پیر« با حضور قضات اجرای احکام 
و نظارت قاضی زرگر )قاضی با تجربه اجرای احکام 
ــرای عمومی و انقالب مشهد( پای چوبه دار  دادس
رفت و در زنــدان مرکزی مشهد به مجازات رسید. 
این گونه بود که بار دیگر با اجرای یک حکم قاطع در 
دستگاه قضایی، نور امیدی در دل های باورمندان به 
عدالت درخشید و چشمانی نگران اما امیدوار، رقص 

»شیطان« بر چوبه دار را به نظاره نشست.

قصه تلخ  دختر۱۴ ساله ای که فریاد بغض آلودش دل ها را تکان داد

« اعــدام شـد   »شـیـطـان پیـر
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شاخص

نقدینگی بورس را درنوردید 

ورود نقدینگی به بورس در ماه های اخیر به 
حدی بوده که در برهه هایی، تحلیل گران 
ــرای پیش بینی  بیشترین تمرکز خــود را ب
شاخص معطوف به ردیابی این روند کرده اند. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
در دو ماه ابتدای امسال 45 هــزار میلیارد 
تومان نقدینگی راهی بازار سرمایه شده که از 

کل سال 98 بیشتر بوده است. 
)آمار: مرکز پژوهش های مجلس(

گزارش خبری

بازار خبر

جزئیات جدید درباره تغییر 
مدیریت در 3 بانک ناتراز 

 بانک مرکزی مدیریت کدام بانک ها
 را به عهده گرفته است؟ 

ــال اخیر و بــا ورود همتی بــه بانک  طــی دو س
مرکزی، وضعیت نظام بانکی رو به بهبود گذاشته 
است و بسیاری از بانک ها اکنون سودده شده یا 
شرایط رو به بهبود دارند و اضافه برداشت آن ها از 
بانک مرکزی هم کاهش یافته است. با این حال، 
رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل در گزارشی 
در مجلس، ضمن اشاره به این پیشرفت ها، از 
سه بانک مشکل دار و ناتراز سخن گفت که بانک 

مرکزی مدیریت آن ها را بر عهده گرفته است.
همتی جزئیاتی دربــاره این سه بانک اعالم نکرد 
اما خبرگزاری فارس در گزارشی در خصوص این 
بانک ها بدون اشاره به نام آن ها نوشت که سه بانک 
خصوصی پر مسئله کشور هستند و توضیح داد: بعد 
از برکناری مدیران سه بانک خصوصی، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره این بانک ها با نظر بانک مرکزی 
تعیین شدند و در عمل بانک مرکزی مدیریت این 
بانک های مشکل دار خصوصی را برعهده گرفته 
است.به گــزارش فــارس، یکی از این بانک ها در 
سال های 92 تا نیمه اول سال 98 با افزایش شدید 
نرخ های سود سپرده خود مسابقه ای در شبکه 
بانکی کشور بــرای جذب سپرده به وجــود آورد و 
سیاست های پولی و گاه نظارتی بانک مرکزی در آن 
سال ها نتوانست در بلندمدت مانع از ادامه تخلفات 
این بانک شود. بانک خصوصی مذکور بخش عمده 
منابع خود را صرف اعطای تسهیالت به شرکت های 
زیرمجموعه و وابسته و سرمایه گذاری مستقیم در 
این شرکت ها  برای ساخت پروژه های تجاری بسیار 
بزرگ کرده است.  بانک دیگری که مدیریت آن در 
اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، بانکی خصوصی 
وابسته به یکی از نهادهای دولتی  اســت که در 
سال های اخیر چالش مطالبات معوق کالن آن به 
حدی بود که باعث ورود قوه قضاییه به پرونده های 
این بانک شد. براساس رای دادگاه برخی اعضای 
هیئت مدیره این بانک به دلیل تخلفات متعدد حکم 
رد مال و حبس های طوالنی دریافت کرده اند. این 
بانک زیان انباشته 27 هزار میلیارد تومانی دارد. 
بانک سوم هم یک بانک خصوصی است که حدود 
12 هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده و وابسته به 

یکی از نهادهای دولتی است.

شاخص بورس با جهش 40 هزار واحدی به 
باالی رکورد تاریخی خود رسید تا با دومین 
افزایش جهشی متوالی طی دو روز کاری اخیر، 
امید سهامداران برای تــداوم روند افزایشی 
ــزارش خراسان،  شاخص را زنــده کند.به گ
شاخص بورس رکــورد جدیدی را ثبت کرد. 
دیــروز شاخص کل با 40 هزار و 321 واحد 
رشد قله قبلی خود را رد کرد و به یک میلیون و 
68 هزار واحدی رسید. پیشتر رکورد شاخص 
در 22 اردیبهشت ماه با رقم یک میلیون و 
47 هــزار واحــد ثبت شده بــود. با این حال، 
پس از آن تاریخ، بورس وارد فاز اصالحی شد 
تا این که مجدد رشد خود را از 7 خردادماه 
از سر گرفت. رشد دیروز در شرایطی به ثبت 
رسید که در آخرین روز کــاری قبل نیز رقم 
شاخص رشد 40 هزار واحدی داشت. بدین 
ترتیب می توان نشانه هایی از در پیش گرفتن 
روند جدید صعود شاخص را در بازار سرمایه 
مشاهده کرد. نشانه هایی که از یک سو ریشه 
در تحوالت اقتصاد جهانی نیز دارد.هم اکنون 
قیمت نفت برنت چندین روز است که مسیر 

صعودی داشته و تنها در هفته گذشته 19.2 
درصد افزایش را ثبت کرده است. امیدواری 
بازار به تمدید سیاست کاهش عرضه توسط 
اوپــک پــالس یکی از دالیــل اصلی ایــن روند 
است. با رشد این شاخص، گروه پاالیشگاهی 
می تواند چشم به صعودهای آتی داشته باشد. 
از سوی دیگر فلزات نیز روندی مشابه در پیش 
گرفته اند و تاثیر این مسئله را می تــوان در 
رشد شاخص فلزات بورسی مشاهده کرد. به 
طوری که دیروز شرکت های فوالد و ملی مس 
جزو نمادهای پرتاثیر در شاخص بودند. این ها 
همه در شرایطی است که برخی خبرها حاکی  
از بازشدن نسبی فضای اقتصاد جهانی پس از 

یک دوره انقباض فعالیت به دلیل کروناست.  
از ســوی دیگر انتظار می رود با اتمام دور 
ــازان، بخشی از  ــودروس اول قرعه کشی خ
نقدینگی افــرادی که برنده نشدند به بازار 
سرمایه بازگردد. این ها به همراه خبرهایی 
مبنی بر افزایش قیمت محصوالت برخی 
شرکت ها تاثیرات مثبتی را بر ذهنیت سرمایه 

گذاران به وجود آورده است.

قرعه کشی نخستین فروش فوق العاده ایران 
خودرو در سال 99 در شرایطی بین چهار میلیون 
و 360 هزار نفر برگزار شد که بررسی آمار ثبت نام 
نشان می دهد 78 درصد ثبت نام کنندگان، دو 
خودروی با حاشیه بازار باالتر را انتخاب کردند. 
به گزارش خراسان، با انجام قرعه کشی ایران 
خودرو در روز گذشته، اسامی 15 هزار مشتری 
نخستین فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص 
شد. خبرگزاری فارس به نقل از حق پناه ،معاون 
سیستم های ایــران خــودرو، گــزارش داد که در 
این مرحله، پنج میلیون و 273 نفر برای خرید 
محصوالت ایران خودرو پیش ثبت نام کردند. 
با این حال تا انتهای روز 14 خردادماه، چهار 
میلیون و 745 هزار نفر اقدام به انتخاب خودروی 
مد نظر خود کردند. از این تعداد حدود 39 هزار 
نفر ثبت نام تکراری با شرکت سایپا داشتند. 
345 هزار نفر نیز دارای پالک فعال بودند. در 
نتیجه با حذف این افراد از فرایند قرعه کشی، 
چهارمیلیون و 360 هــزار نفر در قرعه کشی 
دیروز شرکت داده شدند.  این گزارش حاکی از 
این است که ظرفیت فروش رانا 630، پژو پارس 

TU5 4000، پژو 206 معمولی 6370 و پژو 
اس ال ایکس 4000 دستگاه بوده است که در 
این راستا، بیش از 325 هزار نفر برای رانا ،دو 
میلیون و 384 هــزار نفر بــرای پژو پــارس، یک 
میلیون و 50 هزار نفر برای پژو 206 و 599 هزار 
نفر برای پژو اس ال ایکس ثبت نام کرده بودند. 
در نتیجه رقابت برای خرید هر دستگاه رانا بین 
469 نفر، هر دستگاه پژو پارس بین  542 نفر، 
هر دستگاه پژو 206 بین 149 نفر و هر دستگاه 
پژو اس ال ایکس بین 136 نفر انجام شده است. 
این ارقام اجماالً بیانگر این مطلب است که عمده 
اقبال شرکت کنندگان در قرعه کشی به سوی 
خودروهای با حاشیه بازار باالتر بوده است. به 
طــوری که 78 درصــد ثبت نام کنندگان برای 
ــودروی پژو پــارس و 206 معمولی  خرید دو خ
وارد فرایند قرعه کشی شــده انــد. شایان ذکر 
است ،قرار است امروز قرعه کشی سایپا نیز انجام 
شــود. بر ایــن اســاس 10 هــزار مشتری فروش 
فوق العاده این شرکت نیز شناخته خواهند شد. 
امروز همچنین پیش فروش 75 هزار خودرو از 

سوی خودروسازان آغاز می شود. 

 اجاره نشینی نیمی از جمعیت
 در کالن شهرها

تسنیم - معاون وزیــر راه و شهرسازی از تهیه 
الیحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها خبر 
داد و گفت: به  دنبال سامان دهی بازار مسکن 
هستیم. محمود محمودزاده افــزود: با توجه به 
این که بر اساس آخرین سرشماری در کشور، 
به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت 
صاحبخانه در  مقیاس کشوری 31.7 درصد و 
در مقیاس شهر تهران 43.5 درصد برآورد شده 
با این احتساب در کالن شهرها حدود 50 درصد 
جمعیت شهر را اجاره نشین ها به خود اختصاص 
داده اند. بنابراین سامان دهی این بخش ضرورت 

داشت که  در برنامه نیز قرار گرفته است.

سقف معافیت مالیاتی مشاغل 
حقیقی طی امسال 2 برابر شد

فارس - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
معافیت مالیاتی مشاغل حقیقی را 60 برابر حداقل 
حقوق ساالنه )36 میلیون تومان( مصوب کرد. در 
بند »ه« تبصره 8 قانون بودجه سال 98، معافیت 
مالیاتی این بخش 30 برابر بود که در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا به 60 برابر افزایش 
یافت. براین اساس، معافیت مالیاتی میزان فروش 
کاال و خدمات ساالنه این مشاغل، رقمی حدود دو 
میلیارد و 160 میلیون تومان می شود و مشاغل تا 
این سقف فروش، از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام 

برخی تکالیف معاف هستند.

کاهش  نرخ بیکاری آمریکا بورس های 
جهانی را به پرواز درآورد!

ایسنا - کاهش نرخ بیکاری آمریکا موجب شد تا 
همه شاخص های مهم بورسی جهانی در معامالت 
آخر هفته سبزپوش شوند. به گزارش سی ان ان، 
برخالف آن چه پیشتر انتظار می رفت نرخ بیکاری 
بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه می کاهشی 
شد و رقم 13/3 درصد را ثبت کرد. این اتفاق 
در  شرایطی رخ داد که بسیاری از اقتصاددانان 
و نهادهای اقتصادی پیش بینی کرده بودند نرخ 

بیکاری به 20 درصد و باالتر برسد.

پیش بینی جهش 2 برابری بیت کوین

ایسنا - به تازگی شرکت بلومبرگ با انتشار 
یادداشتی برآورد و اعالم کرده است که بهای رمز 
ارز بیت کوین در سال جاری میالدی به 20 هزار 
دالر نیز خواهد رسید. رقمی که تقریبًا دو برابر 

ارزش کنونی آن است.

 رکورد شکنی بورس
 با حرکت 2 ضرب 

موتور شاخص با تحوالت جهانی و بازگشت نقدینگی گرم شد 

 صف خرید 78 درصدی 
برای 2 مدل خودرو !

 قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو بین 4/3میلیون نفر 
 در شرایطی برگزار شد که استقبال 78 درصد ثبت نام کنندگان

 از 2 مدل خودرو جالب توجه بود

وزارت  مسئوالن  گفته  طبق  کــه  حالی  در 
ــرای اشتغال تحصیل  ــارورزی ب کــار،طــرح کـ
کرده ها با هدف  ایجاد ساالنه 150 هزار شغل 
بــرای دانــش آموختگان از سال 96 اجرایی 
ــود، اکنون آمــارهــا نشان می دهــد که  شــده ب
تنها 41 هــزار نفر از طریق ایــن طــرح شاغل 
شده اند.به گزارش خراسان ،این طرح که در 
بحبوحه انتخابات سال 96 پرحاشیه شده 
بود، بعد از انتخابات )خرداد 96( توسط دولت 
اجرایی شد. یکی دیگر از نامزدهای انتخابات 
هم طرح مشابهی را اعالم کرده بود و به همین 
دلیل مسئله حاشیه ساز شد. طبق طرح نهایی 
دولت دوازدهم، دانش آموختگان بعد از ثبت 
نام به عنوان کارورز وارد بنگاه های اقتصادی 
می شوند و طی مدت چهار تا شش ماه، حقوق 

حداقلی معادل یک ســوم قانون کــار )310 
هزار تومان در سال 96( از دولت دریافت می 
کردند و بنگاه ها هیچ گونه پرداختی نداشتند. 
بعد از شش ماه در صورتی که بنگاه فرد را جذب 
می کرد تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرما معاف بود. ازوجی معاون وزیر وقت کار 
هدف گذاری ایجاد اشتغال توسط این طرح 
را 150 هزار شغل در سال اعالم کرده بود.  
بر اساس گزارش تسنیم تا کنون 129 هزار و 
245 داوطلب در طرح کارورزی و معافیت بیمه 
ای ثبت نام کرده و از این میان حدود 41162 
نفر قرارداد منعقد کرده اند. بر اساس  گزارش 
بهمن ماه سال 97 تا آن مقطع حدود 22 هزار 
شغل از طریق این طرح ایجاد شده بود که نشان 
از عملکرد ضعیف تر طرح در سال های بعد دارد. 

عاقبت طرح پرحاشیه اشتغالی چه شد؟ 

 کارورزی؛ هدف گذاری ساالنه 150 هزار نفری
تحقق 41 هزار نفری! 
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ــادآور شهادت مظلومانه یکی  ۱۸ خـــرداد یـ
ــدوم جنوب شــرق کشور است.  از عالمان خ
وهابیون تروریست که تالش ها و مجاهدت 
های حجت االســالم والمسلمین حاج شیخ 
علی مــزاری را بر نمی تافتند در شامگاه ۱۸ 
خرداد ۱۳۶۹ او را در مقابل دیدگان همسر 
و فرزندانش به آماج گلوله بستند و به شهادت 
رساندند. به گزارش ایرنا ،عالم مجاهد حجت 
االســالم والمسلمین حاج شیخ علی مزاری 
عالوه بر مبارزات علیه رژیم ستم شاهی پس 
از پــیــروزی انــقــالب شکوهمند اســالمــی در 
ــت و در  ــاع مقدس نیز حضور فعالی داش دف
کنار رزمندگان از کیان کشور دفاع کرد. پس 

از اتمام جنگ یکی از مشکالت کشور با توجه 
به ازدیاد جمعیت کمبود فضای آموزشی بود. 
ــزاری با آغــاز جهاد مدرسه سازی به  شهید م
ساخت ۱۴ باب مدرسه به نیت چهارده معصوم 
پاک و یک مدرسه به نیت شهیدان مسجد امام 
علی علیه السالم همت گمارد و با به یادگار 
ــدارس در مناطق حاشیه ای  گــذاردن ایــن م
شهر زاهدان نام خود را در زمره طالیه داران 
مدرسه ســازی در کشور ثبت کــرد. خدمات 
خالصانه و مجاهدت هــای آن عالم ربانی با 
مزد شهادت ارج گذاری شد و دشمنان وهابی 
که فعالیت های این روحانی بزرگوار در خطه 
محروم سیستان و بلوچستان را بر نمی تافتند 

در شامگاه ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۹ او را جلوی 
در منزل و در مقابل دیدگان همسر و فرزندانش 
آماج گلوله های عــداوت کردند. رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پیامی با تبریک و تسلیت 
فرمودند:  ــزاری  م شهید  مظلومانه  شهادت 
دشمنان کــوردل و عنود با آلــودن دست پلید 
خود به خون این روحانی بزرگوار که خدمات 
ــرای همه معلوم و  ب او  فرهنگی و اجتماعی 
خلوص و پاک دامنی در فعالیت ها و تالش های 
صادقانه اش مشهود است خود و اربابان پلید 
ــوا کــردنــد. اکنون پس از گذشت  خــود را رس
۳۰ ســال از شهادت مظلومانه ایــن روحانی 

خدمت گزار یادش را گرامی می داریم. 

دادگاه معاون دفتر رئیس سابق قوه قضاییه امروز آغاز می شود 

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات »اکبر طبری« 
معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، 
امروز )یک شنبه( ۱۸ خردادماه به ریاست قاضی 
ــاه کیفری یک استان  بابایی در شعبه ۵ دادگ
تهران برگزار می شود.به گزارش ایسنا در این 
متهم   ۱۷ و  طبری  اکبر  کیفرخواست  جلسه، 
دیگر این پرونده قرائت خواهد شد.اعمال نفوذ 
در پرونده ها و برخی روابــط ناصواب، از جمله 
اتهامات طبری است که سخنگوی قوه قضاییه 
پیش از این به آن اشاره کرده بود. در خبرهایی که 
تاکنون منتشر شده اشاره ای نشده آیا این دادگاه 
علنی خواهد بود یا نه.  بر اســاس این گزارش 
»علی اکبر طبری پور«  معاون پیشین امور اجرایی 
و فنی مهندسی حــوزه ریــاســت رئیس سابق 

قوه قضاییه بوده و در ۲۰ سال گذشته، مناصب 
مختلفی در حوزه های مالی و رفاهی قوه  قضاییه 
داشته است. اولین بار سال ۹۸ ، پس از آن که 
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس دهم و علیرضا زاکانی منتخب مجلس 
یازدهم از بــازداشــت  اکبر طبری خبر دادنــد، 
اسماعیلی در نشست خبری این خبر را تایید 
کرد و گفت: فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت 
شده اند و این خبر صحت دارد. به گفته سخنگوی 
قوه قضاییه در این پرونده ۲۰ نفر بازداشت شده 
اند که در میان آن ها ۳ قاضی حضور دارند.  به 
گزارش ایسنا در بیست و سومین جلسه رسیدگی 
به  پرونده علی دیواندری و ۸  متهم اقتصادی 
دیگر به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور که 

اول بهمن ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی موحد 
ــاه ویــژه رسیدگی به جرایم  در شعبه اول دادگ
ــران در نظام اقتصادی بــرگــزار شد،  ــالل گ اخ
قهرمانی نماینده دادستان از ارتباط سری علی 
دیواندری با اکبر طبری خبر داد.درهمین حال 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی یا 
غیر علنی بودن این دادگاه اظهار کرد : تصمیم 
درباره علنی یا غیر علنی بودن به عهده دادگاه 
است. اسماعیلی که روز گذشته با خراسان گفت 
وگو می کرد در این باره که در برخی منابع تعداد 
متهمان ۲۳ نفر و برخی دیگر  ۳۰ متهم در این 
پرونده اشاره شده گفت: از آن جایی که بخش 
هایی از این پرونده در دادسرا مفتوح است تعداد 

متهمان به طور سرجمع بیان نشده است.  

گرامی داشت یاد و خاطره شهید مزاری طالیه دار مدرسه سازی در زاهدان
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روزنــامــه صبح نو به مناسبت سى و یکمين  •
سالگرد رهبری، رهبر انقالب با انتشار عکسى از 
ایشان و سردار شهيد حاج قاسم سليمانى نوشت: 

»قاسم فرزند زمانه خامنه ای«.
آرمان ملی-  الریجانى بر خالف نام و آوازه اش  •

از چند ان پایگاه اجتماعى د ر جامعه برخورد ار 
نيست و جریانات سياسى نيز ترجيح مى د هند  که 
با نامزد مخصوص خود  وارد  صحنه شوند . از این 
روست که صحنه 1400 برای کنشگری سياسى 

الریجانى مقد اری مشکل شد ه است.
آفتاب یــزد- این روزنامه در گزارشى ضمن  •

اشاره به آتش سوزی در برخى از بوستان های شهر 
تهران مانند آتش سوزی در اطراف دریاچه خليج 
فارس، پارک چيتگر،بوستان والیت و بوستانى در 
پاسداران به دنبال پاسخ این سوال مى رود که آیا 

»آتش سوزی های سریالى عمدی است؟«
ابتکار- روزنامه ابتکار با تيتر »تخصص ریاست  •

جمهوری«، این سوال را مطرح کرده است که 
رئيس جمهور اقتصاددان چه اندازه مى تواند در 
عبور کشور از مشکالت موثر باشد؟ در انتخابات 
ریاست جمهوری 92 و 9۶ باز این نظریه مطرح 
ــود کــه اکــثــر مشکالت کــشــور بــه اقتصاد آن  ب
برمى گردد و دولت تدبير و اميد از راه دیپلماسى 
در صدد حل آن برآمد که چندان موفق نشد و حاال 
در یک سال باقى مانده نه تنها تحریم ها رفع نشده 

بلکه مشکالت معيشتى بيشتر هم شده است.

ابالغ رسمی برخی مصوبات 
کرونایی با تاخير 50 روزه! 

کرونا  موضوع  درگير  اصلى  نهادهای  اگرچه 
همچون وزارت بهداشت، مصوبات و ابالغيه های 
خود را در اسرع وقت به دستگاهای مربوط ارسال 
مى کردند، اما گزارش یک مقام مسئول نشان 
مى دهد برخى مجموعه های دولتى در این زمينه 
سرعت عمل کافى را نداشته و به عنوان مثال، یکى 
از صورت جلساتى که برای رعایت پروتکل های 
بهداشتى در برخى اصناف و سازمان های دولتى 
در فروردین ماه تهيه شده بود، در خردادماه به 

صورت رسمى ابالغ شده است!

هشدار نظارتی درباره افزایش 
اختيارات مالی هيئت وزیران

ــران در مصوبه اواخــر  در حالى کــه هيئت وزیـ
ــاه امــســال خـــود، مــقــرر کـــرده بود  ــن م ــروردی ف
اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه 
از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت ، مرمت ، 
پژوهش و سامان دهــى برخى مجموعه های 
متعلق به وزارت ميراث فرهنگى و گردشگری 
که در قوانين بودجه سنواتى منظور مى شود، به 
صورت کمک در اختيار هيئت امنای آن مجموعه 
ها قرار خواهد گرفت ، یک نهاد نظارتى در نامه 
ــد دولتى،  روزهـــای اخير خــود به مــدیــران ارش
این مجوز را بر خالف الزامات قانون محاسبات 
عمومى دانسته و تاکيد کرده تنها نهادی که اجازه 

چنين مجوزی را دارد، مجلس است.

 پس از آزادی 2 دانشمند ایرانى از زندان های 
آمریکا و تبادل آن ها با یک جاسوس آمریکایى، 
دادستانى آمریکا در یک اقدام غير منتظره، 
ایرانى متهم به نقض تحریم ها  رونده یک  پ
را بست و در جبهه دیگر کاخ سفيد همزمان 
پيش نویس »تمدید تحریم تسليحاتى ایران« 
را به روسيه و چند کشور دیگر ارســال کرد. 
على صدرهاشمى نژاد  مدیر بانک »پيالتوس 
مالت« در مالت  سه ماه پيش به اتهام نقض 
تحریم های آمریکا مجرم شناخته شده بود که 
دو روز پيش، وزارت دادگستری آمریکا در یک 
اقدام کم سابقه اتهامات وی را پس گرفت. »رید 
واینگارتن«، وکيل هاشمى نژاد به غير منتظره 
بودن این اقدام اشاره کرد و در این باره گفت: او 
و موکلش »مطمئن نيستند به چه دليل دولت 

اتهاماتش را پس گرفته است.« 
دولت  که  معتقدند  ــران  گ تحليل  از  عضى  ب
مریکا پس از تبادل هفته گذشته به دنبال  آ
نشان دادن نشانه هایى برای رسيدن به یک 
توافق خارج از برجام با ایران است. هر چند 
مشخص است ترامپ همچنان به دنبال عکس 
تبليغات انتخاباتى اســت و اقــدامــات بعدی 
ین کشور، هم این نشانه ها را خنثى کرده  ا
ــت. پس از تبادل هفته گذشته،  ترامپ  س ا
هيجان زده خطاب به ایــرانــى ها توئيت زد 
که ایــن اتفاق نشان داد که »تــوافــق« ممکن 
است و گفت: » تا انتخابات بعدی صبر نکنيد 
چون من باز هم مى برم. اگر االن توافق کنيم، 
معامله بهتری برای شما خواهد بــود.« البته 
حسام الدین آشنا هم پاسخ او را داد و گفت 
که »تو در انتخابات سوم نوامبر) 13 آبان ماه(  
شکست خواهى خورد ... بنابراین باید امتياز 
بيشتری نسبت به اوباما بدهى«.  ترامپ که 
حاال مشکالت داخلى و خارجى گریبانگيرش 

شده و ریاست دور دومى او را با اما و اگر مواجه 
کرده، مى خواهد با یک توافق با ایران با دست 
پر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برود. 
پاسخ ایران به چراغ سبزهای ظاهری ترامپ، 
واضح و هوشمندانه بود که اگر ترامپ حقيقتا 
به دنبال توافق است بهتر است به برجامى که 
آن را پاره کرده بازگردد و تحریم ها را تعليق 
کند، اما همان طور که پيداست دولت ترامپ 
نمى خواهد زیر بار برجام برود، او هم خدای  
توافق را مى خواهد و هم خرمای نپذیرفتن 
تعهدات برجامى را؛ از طرفى برایان هوک 
نماینده ویــژه آمریکا در امــور ایــران ادعــا مى 
کند که »درهــای دیپلماسى برای مذاکرات 
ــاره برنامه هسته ای  ــران درب گسترده تر با ای
جمهوری اسالمى و سایر موضوعات باز است« 
و از طرفى دیگر از رایزنى همه جانبه برای 
ــران سخن  تمدید تحریم هــای تسليحاتى ای
مى گوید.این رفتار دولت آمریکا در قبال ایران 
متناقض است؛ آن ها از سویى پرونده اتهام 
یک ایرانى را در دادگاه های خود مى بندند و 
از سویى دیگر همزمان»پيش نویس قطعنامه 

تمدید تحریم  تسليحاتى ایران« را به روسيه و 
چند کشور دیگر ارسال مى کنند. باید گفت 
که این رویکرد متناقض آمریکا از این جا شکل 
مى گيرد که دو سال پيش ترامپ هنگامى که 
برجام را پــاره  و ميز مذاکره را ترک مى کرد 
وعده داد که سياست » کارزار فشار حداکثری« 
را در پيش خواهد گرفت و با این کار ایران را 
ای ميز مذاکره خواهد کشاند. اتفاقى که  پ
هرگز نيفتاد و باعث شد منتقدان ترامپ او را به 
نداشتن راهبرد مقابل ایران متهم کنند. با این 
همه او مى خواهد به هر شکل ممکن با ایران 
مذاکره کند و پاسخ منتقدان  خود را بدهد و از 
طرفى دیگر برجام را به طور کامل از بين ببرد و 
پيروزی دومى برای خود کسب کند. المانيتور 
در این بــاره مى نویسد: »به نظر مى رسد که 
هدف اصلى دولت ترامپ از این بهانه جویى ها 
و اقدامات، فروپاشى برجام تا قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 است تا از آن به عنوان 
ک دستاورد سياست خارجى در تبليغات  ی

انتخاباتى استفاده کند.«
این مواضع متناقض مقام های آمریکایى در 

حالى اعالم شده است که على شمخانى دبير 
ــورای عالى امنيت ملى کشورمان پاسخ  ش
قاطعى به این نمایش مذاکره دولت ترامپ 
داد و درتوئيتى نوشت:» تبادل زندانيان نتيجه 
مذاکره نبوده وهيچ مذاکره ای هم در آینده 
انجام نخواهد شد.« در نهایت درحالى که بر 
اســاس استراتژی ایــران تنها راه باقى مانده 
برای ترامپ قبول شکست فشارحداکثری و 
بازگشت به برجام است اما آمریکا با تالش برای 
تمدید تحریم تسليحاتى آشکارا اعالم مى کند 
ضر به پذیرش مجدد برجام نيست و  ا ه ح ک
عمال مسير هر گونه تعامل  مورد  ادعای خود 

را بسته است.

ــای توئيتری بــه زمــزمــه های 	  واکــنــش ه
مذاکره

این موضوع و به ویژه توئيت دو  روز پيش ظریف 
که معاونان برکنار شده ترامپ را مقصر برهم 
زدن برجام دانسته و به او گفته بود به برجام 
برگردد، واکنش هایى نيزدر توئيتر داشت که 

مى خوانيد: 
* محسن رضــایــى: »تــرامــپ گفته اســت که 
اکنون بيایيد با من مذاکره کنيد. شما از باتالق 
خودساخته هم که بيرون بيایيد مذاکره با شما 

سم است. فعال که در باتالق هستيد.«
در  هــم  مجلس  رئيس  قاليباف  محمدباقر   *
توئيتى از آیه 35 ســوره محمد )ص( استفاده 
کرد و نوشت: »مبادا در مبارزه کوتاهى کنيد و به 
کافران پيشنهاد سازش دهيد. شما باالترید چون 
خدا با شماست و مطمئن باشيد نتيجۀ اعمالتان 

)مقاومت( را بى کم وکاست به شما مى دهد.«
*برخى دیگر از کاربران هم واکنش هایى به 

این توئيت ظریف داشتند.
منابع: ایلنا، دویچه وله 

ویژه های خراسان  آمریکا؛ ادعای مذاکره  با  ارائه پیش نویس تحریم تسلیحاتی !  

توئيت سياسى

تابناک نوشت: دری نجف آبادی عضو مجلس  •
خبرگان که پدر زن »آشنا« مشاور رسانه ای رئيس 
جمهور اســت در برنامه تلویزیونى دســت خط 
درباره شخصيت آشنا گفت: آقای آشنا شخصيت 
باارزشى است و حاال ممکن است اختالف سليقه 
داشته باشيم که بحث جدایى است. این که خدای 
ناکرده آقای آشنا را متهم کنيم، این دور از انصاف 
ــت... آقــای آشنا عضو وزارت اطالعات هم  اس
نبودند. من اضطرارًا وزارت اطالعات رفتم. آقای 

آشنا را هم اضطرارًا بردم.
جام نيوز نوشت: روزنامه »االخــبــار«، چاپ  •

ــردار اسماعيل قاآنى  بيروت مدعى شد که س
فرمانده نيروی قدس سپاه به عنوان عضوی از 
هيئت ایرانى به ریاست »رضا اردکانيان«، وزیر 
برق ایران، به عراق رفت و برای این سفر روادید 
رسمى دریافت کرد و با سران آن چه از آن به »بيت 
سياسى شيعى« یاد مى شود، دیدار کرد. این سفر 
چند روز پيش از آغاز مذاکرات راهبردی عراق با 

ایاالت متحده انجام شده است.
الف نوشت : غفاری کارگردان سریال »بچه  •

مهندس« درباره حواشى تيتراژ این سریال گفت: 
از ابتدای توليد، سرود ملى را برای تيتراژ پایانى 
در نظر داشتيم، ما دنبال اجرایى بودیم که صدای 
تک خــوان نداشته باشد، صــدای دسته جمعى 
باشد و زمان آن با تيتراژ ما هماهنگ باشد. صدای 
خواننده زن لس آنجلسى در تيتراژ قطعى نيست و 
این که در این هم آوایى چگونه صدای خواننده لس 
آنجلسى تشخيص داده شده را نمى دانم. هنوز هم 
نسبت به این موضوع مشکوک هستيم که چنين 
چيزی وجود داشته باشد و سندی پيدا نکردیم 

که این خانم در یک هم آوایى حضور داشته باشد.
انــصــاف نيوز نوشت :مــعــاون خبر ایــرنــا در  •

واکنش به ادعای بى بى سى با عنوان »مدیر عامل 
خبرگزاری رسمى ایران پس از مصاحبه جنجالى 
تغيير کرد« این ادعا را تکذیب کرد. پدرام الوندی 
در توئيتى نوشت: »دوستان، بزرگواران، منابع 
محترم خبری! موضوع تعيين مدیرعامل جدید 
ایرنا از حدود دو ماه قبل مطرح و در جریان بود 
و برخالف خبر جعلى منتشر شده هيچ عامل 
دیگری، از جمله مصاحبه با امير سياری، در این 

ماجرا تأثيری نداشته است«.
تابناک نوشت :مهرعليزاده معاون رئيس دولت  •

ــاره انتخابات 1400 پيش بينى  اصالحات درب
جالبى کرد و گفت:» در انتخابات آینده طيف خاصى 
از اصولگرایان شانس موفقيت بيشتری خواهند 
ــروه که تأیيد صالحيت  ــت که طبيعتا آن گ اش د

خواهند شد، هرگز از جناح اصالح طلب نيستند«.

تا پاستور 1۴00

الریجانی با حمایت خاتمی هم رایی ندارد

زیبا کالم معتقد است که » حيات سياسى على الریجانى به پایان رسيده و او هيچ حرفى برای 
گفتن ندارد و نسل نيز نمى تواند  با او ارتباط برقرار کند«. او با اشاره به این که »الریجانى پایگاه 
اجتماعى ندارد« و اصالح طلبان » به عنوان یار قرضى از او در انتخابات 1400 استفاده نخواهند 
کرد« اظهار کرد: اگر» آقای خاتمى و همه اصالح طلبان روی الریجانى اجماع کنند یک رای هم به 
سبد او اضافه نخواهد شد. وی همچنين گفت که ممکن است على الریجانى در انتخابات شرکت 
کند و بگوید» که من همچنان از نظر بنيه فيزیکى مى توانم امور ریاست جمهوری را انجام دهم« اما 

سوال این جا ست که »واقعا چه کسى حاضر است به او رای بدهد؟«/ نامه نيوز

صادق زیبا کالم

مطهری گزینه 1400 اصالحات ؟

سيد محمود ميرلوحى عضو شورای عالى سياست گذاری اصالح طلبان با اشاره به این که 
»جریان اصالحات در انتخابات مجلس نشان داد که گزینه خود را به ميدان مى آورد تا این که 
از گزینه مستقل استفاده کند« درپاسخ به این که آیا على مطهری یکى از گزینه های 1400 
اصالحات مى تواند باشد یا نه؟ » سابقه و عملکرد او را موفق« و او را » اصالح طلبى با ریشه های 
اصولگرایى« توصيف کرد. وی در عين حال با بيان این نکته که» اصالحات در سال 98 نشان 
داده که حاضر نيست به معدود افرادی که توسط شورای نگهبان تایيد صالحيت شده اند، تن 

بدهد« تلویحا اشاره کرد که او گزینه اصلى اصالح طلبان نخواهد بود./ خبرآنالین

محمود مير لوحی

فعال سياسیاستاد دانشگاه

ــزارش  گ جدیدترین   – محمدی  هــادی 
ــاره  ــرژی اتمى درب ــس بين المللى ان آژان
برنامه هسته ای ایــران و برجام در حالى 
روز گذشته منتشر شد که اذعان به افزایش 
بيش از 800 کيلوگرم از ذخایر UF۶ غنى 
شده ایران در مدت کمتر از سه ماه و در واقع 
افزایش 50درصدی این ذخایر مهم ترین 
خبر گزارش بود. بر اساس گزارش آژانس 
ــاده راهــبــردی در جمهوری  ذخایر ایــن م
اسالمى به حدود 2 هزار و 200 کيلوگرم 
ــزار کيلوگرم آن  2 ه رسيده که حداقل 
ــد دارد. البته ایــن عدد  غنای 4.5 درص
مربوط به آخرین حسابرسى آژانس در 31 
اردیبهشت ماه بوده و خبرهای رسيده به 
خراسان حاکى است این رقم تا روز جمعه 
ــزار و 500  ــدود 2 ه ــرداد مــاه به ح 1۶خـ
ــت. حجمى که  کيلوگرم نيز رســيــده اس
براساس ادعــای غربى ها مى تواند برای 

ساخت حداقل دو بمب اتمى کافى باشد. 
ــران در  ــش ظرفيت غنى ســـازی ایـ ــزای اف
ــه کــارگــيــری  ــه در ب ــش ــال ری ــک سـ ــن ی ایـ
سانتریفيوژهای جدیدی دارد که تهران 
در گــام هــای پنج گانه خــود به مــدار غنى 
سازی اضافه کرده است. براساس بند 22 
گزارش، تا تاریخ 12 خرداد ماه 99، ایران 
همچنان در حال جمع آوری اورانيوم غنى 
شده از طریق تزریق  UF6 در آبشارهای 
164 تایى سانتریفيوژهای IR4، یک آبشار 
IR2m ، یک  164تایى سانتریفيوژهای 
 ، IR6 135 تایى سانتریفيوژهای  آبشار 
 IR4، 10 سانتریفيوژ   20 تا  آبشارهایى 
سانتریفيوژIR5 و 10 سانتریفيوژ IR6 و 

یک آبشار دیگر از 20 سانتریفيوژ IR6 و 
سانتریفيوژ   10 و   IR6s سانتریفيوژ   20
ــران در ادامـــه  ــ ای ــوده همچنين  بـ  IR-s
برنامه تحقيق و توسعه ماشين های خود 
سانتریفيوژهای تکى را نيز با UF6 بدون 
جمع آوری مواد غنى شده آزمایش کرده، 
IR2m، یک سانتریفيوژ  یک سانتریفيوژ 
IR3، دو سانتریفيوژ IR4، یک سانتریفيوژ 
IR5، سه سانتریفيوژ IR6، یک سانتریفيوژ 
یک   ،IR6s ســانــتــریــفــيــوژ  ــک  ی  ،IR6m
 ،IR7 یک سانتریفيوژ ،IR6sm سانتریفيوژ
 ،IR8s یک سانتریفيوژ ،IR8 دو سانتریفيوژ
 IRs دو سانتریفيوژ ،IR8b یک سانتریفيوژ
و یک سانتریفيوژ IR9 از جمله این ماشين 

هاست.
 دیگر آمار مهم گزارش اخير آژانس به ذخایر 
آب سنگين کشورمان ارتباط دارد. ایران 
تا قبل از شروع گام های خود مى توانست 
130تــن آب سنگين را ذخيره  تا سقف 
سازی کند اما با عبور از این سقف و طبق 
گزارش آژانس تا تاریخ 22اردیبهشت ماه 
مقدار ذخایر آب سنگين ایــران 132.۶ 
تن بوده است. البته به گفته یک مقام آگاه 
این ميزان ذخایر موجود ایران است و در 
ایــن مــاه ها توانسته ایــم بخشى از توليد 
خود را به صورت آب سنگين صادر کنيم 
یا با تبدیل به محصوالت دوِتــره در صنایع 
دارویى ، بهداشتى و آرایشى مورد استفاده 
قرار دهيم.  نکته جالب دیگر این که طبق 
ــران هر قطعه ای که  بند 25 گـــزارش، ای
توليد کرده اعم از لوله های روتور و بيلوز 
بــرای ساخت سانتریفيوژ، نه فقط برای 

برجام  در  ــده  ش مشخص  ــای  ه فعاليت 
بلکه بــرای فعاليت هایى فراتر از برجام 
هم بــوده ضمن ایــن که دیگر بــرای توليد 
سانتریفيوژ IR-1 که نسل ابتدایى بودند 
به کار نرفته اند و این یعنى ایران کامال از 
نسل اول سانتریفيوژهای خــود به نسل 
های جدیدتر با ظرفيت غنى سازی باالتر 
عبور کرده است. همچنين ایران با استفاده 
از فيبرکربن، که تحت اقدامات نظارتى و 
مراقبتى مــداوم آژانــس نبوده است، لوله 
ــرده که خــود تحولى  ــور توليد ک هــای روت
مهم در استفاده از مواد اوليه و در عبور از 
محدودیت های برجامى اســت. گزارش 
آژانس همچنين تاکيد دارد که به  رغم آثار 
سفر،  ترتيبات  بــر   COVID-19 شيوع 
و  راستى آزمایى  فعاليت های  به  ــس  آژان
نظارت خود در ایران ادامه داده به گونه ای 
که این رفت و آمدها برای آژانــس تاکنون 
بيش از 4ميليون یورو هزینه در برداشته 
است.  برخالف جو سازی رسانه های غربى 
در هفته های اخير، در بند 33 این گزارش 
تصریح شده در ژانویه 2019، آژانس ذرات 
اورانيوم طبيعى ساخت بشر را در مکانى 
که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود، 
شناسایى کــرده اما طى ژانویه 2020 و 
ــران در  متعاقب اطالعاتى که از ســوی ای
اورانيوم  ذرات  احتمالى  منشأ  خصوص 
طبيعى ساخت بشر کشف شده ارائه شد، 
آژانــس از دو تاسيسات اعــالم شده ایران 
نمونه برداری محيطى انجام داد اما اعالم 
نتایج این نمونه برداری ها در نتيجه شيوع 

ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

بررسی فنی نکات جدید گزارش آژانس انرژی اتمی 

اذعان آژانس به عبور قطعی ایران از سانتریفيوژهای نسل اول 
آژانس : ميزان اورانيوم غنى شده ایران به 8 برابر حد مجاز رسيد

آیت ا...رئيسی دستورالعمل لزوم اجرای 
عدالت و رسيدگی منصفانه به اتهامات 

مرتکبان جرایم سياسی را صادر کرد 

 بخشنامه دستگاه قضا 
برای جرایم سياسی 

 رئيس قوه قضایيه در خصوص » لزوم اجرای عدالت و 
رسيدگى منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سياسى« 
بخشنامه ای ابالغ کرد. در بخشنامه جدید قوه قضایيه 
منتقدان سياسى در حمایت قانون قرار مى گيرند. 
پيش ازاین نقد سياستمداران یا سياست های داخلى 
و خارجى کشور توسط فعاالن سياسى گاه با عواقب 
خطرناکى روبه رو مى شد  وجرم آن ها، امنيتى محسوب 
مى شد. اما بخشنامه جدید جرم سياسى ، انگيزه 
اصالح امور و نيت خير منتقدان را مالک قضاوت قرار 
مى دهد و فرایند قضایى را بر اساس قانون مطبوعات 
سامان مى دهد. قسمت های مهم این بخشنامه را 

بخوانيد :
* در ابتدای این بخشنامه به برگزاری علنى دادگاه 
رسيدگى به جرایم سياسى در حضور هيئت منصفه 

تاکيد شده است.
* همچنين تشخيص سياسى بودن اتهام نيز با دادسرا 

یا دادگاهى است که پرونده در آن مطرح است.
ــرا در  * درجریان تحقيقات و رسيدگى در دادس
هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرســى در 
دادگاه، متهم مى تواند، به غيرسياسى بودن اتهام 

خود ایراد کند.
* هيئت منصفه کــه بــراســاس مـــاده 3۶ قانون 
ــالم ختم  مطبوعات تشکيل مــى شــود، پس از اع
رسيدگى توسط دادگــاه مطابق قانون مطبوعات 
وارد شور شده و نسبت به مجرميت یا بى گناهى 

متهم اعالم نظر مى کند.
* دادسرا ها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرایم 
سياسى حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم 
سياسى را در کليه مراحل دادرسى و اجرای حکم 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



18 خرداد 1399  یک شنبه
7 ژوئن 2020  15 شوال 1441 
شماره 20394

 1614

ــرای هر  ــدون شــک ب ب
گردشگری مهم است 
هتلی که قرار است در 
آن جا ساکن شود، یک 
سری امکانات رفاهی اولیه را داشته 
باشد. در کنار این مسئله، چشم انداز 
آن هتل هم مورد توجه قرار می گیرد و 
بسیار اهمیت دارد که محل استراحت 
مسافران در مکانی خــوش آب و هوا 
با منظره ای زیبا مانند جنگل یا دریا 
و .... باشد. در ایــن بین، بسیاری از 
گردشگران هم  حاضرند تجربه های 
خود  سفر  ــول  ط در  غریبی  و  عجیب 
در هتل هــای مختلف داشته باشند، 
هتل هایی که شاید شکل و مکان آن ها 
خیلی متعارف نباشد. امروزه بسیاری از 
گردشگران عالقه مندند در هتل هایی 
اقامت داشته باشند که امکاناتی خاص 
دارند یا به شکلی از دیگر هتل ها جدا 
هستند. در پرونده امروز زندگی سالم 
قصد داریــم با شما به 8 هتل عجیب و 
غریب جهان سفر کنیم! ما فهرستی 
از برخی هتل های خاص، منحصر به 
فــرد و غیرمعمول از سراسر جهان را 
گردآوری کرده ایم، پس در ادامه با ما 

همراه باشید.

پرونده

 آشنایی با خاص ترین، جذاب ترین و مشهورترین
 هتل های منحصربه فرد و غیرمعمول دنیا

!دریایی ، منکـی وزرافه ای
هــــتل هایی

کنار ماهی ها بخوابید

نام هتل:          دریایی مانتا

در کدام کشور:           تانزانیا

این هتل از لوکس ترین هتل های جهان است که درجزیره پمبا در زنگبار قرار دارد و منظره منحصربه 
فردی از اقیانوس هند و ساحل آفریقایی را برایتان فراهم می کند. اتاق زیر آب وجه تمیز این هتل از 
سایر هتل های دنیاست که هر اتاق حدود ۴ متر زیر دریا قرار دارد و انواع ماهی ها در تمام طول روز 
از کنار دیوار های شیشه ای عبور و اقامت شما را هیجان انگیزتر می کنند. هزینه اقامت در این هتل 

شبی ۱۵۰۰ دالر است.

یک رویای شنی

نام هتل:          شنی و ماسه ای

در کدام کشور:           انگلیس

فهرست عجیب و غریب ترین هتل های دنیا را با هتل شن و ماسه ای در ساحل Weymouth در انگلیس که اولین هتل 
شنی دنیاست، ادامه می دهیم . این هتل توسط چهار مجسمه ساز انگلیسی به وسیله هزار تن شن تنها در عرض یک 
هفته ساخته شده است. عالوه بر این، مجسمه های بزرگ و چشمگیری نیز در این هتل از شن ساخته شده اند. فضای 
اتاق ها، شامل تخت خواب ها و مبلمان ها نیز از شن تشکیل شده اند. هزینه اقامت در این هتل و لذت بردن از ستاره های 
ساحلی آسمان شب، برای هر تخت ۱۰ پوند است. تنها جنبه منفی این هتل نداشتن سرویس بهداشتی و حمام است!

آرامش در شوره زار

نام هتل:           نمکی

در کدام کشور:           بولیوی

این هتل در سال ۱۹۹8 فقط از نمک و در دل بزرگ ترین کویر نمکی جهان 
»ساالر دویونی« ساخته شده است  یعنی  دیوارها، سقف ها، میزها، صندلی ها و 
دیگر قسمت های اتاق ها، همه از مکعب های نمک معدنی ساخته شده اند. این 
هتل بیش از ۴۴۶۰ متر مربع وسعت دارد و شامل ۳۰ اتاق و سوئیت است که هر 
یک از این اتاق ها یک حمام اختصاصی، آب گرم و سرد، یک تلفن، فضای نشستن 
کوچک و گرمایش دارد.این مکان همچنین محلی برای در تماس بودن مسافران 
هتل با طبیعت و آسودن مطلق آن هاست. اگرچه مصرف زیاد نمک برای بدن خوب 
نیست اما قرار گرفتن در نزدیکی نمک همیشه به عنوان روشی با خاصیت های 

درمانی، شامل بهبود تنفس و خواب انسان در نظر گرفته می شود.

معلق در آسمان

نام هتل:           رشته طناب جنگلی

در کدام کشور:           آلمان

این هتل یکی از خارق العاده ترین مکان ها برای اقامت در آلمان است. آیا 
می خواهید یک شب عالی را در خارج از منزل بگذرانید؟ اگر ترس از ارتفاع ندارید 
پس به جایی مناسب آمده اید! به عنوان بخشی از یک تجربه ماجراجویانه در این 
جا، به افراد آموزش داده می شود به طور ایمن از درخت باال بروند تا بتوانند به تخت 
خواب هایشان روی درخت ها برسند. با توجه به طول باال رفتن تا تخت خواب 
و ارتفاع تخت روی درخت، افراد مجازند تنها یک چراغ و یک کتاب همراه خود 

ببرند. برای اقامت یک شب در این چادر های درختی باید ۳۰۰ دالر بپردازید.

استراحت روی کوهی مرموز در جنگل

نام هتل:           کوهستان جادویی

در کدام کشور:           شیلی
هتل های  کوهستان جادویی شیلی یکی از عجیب ترین 
هتل های روی کره زمین است چرا که مسافران، زندگی 
درون یک آتشفشان را تجربه می کنند! این هتل به صورت 
یک آتشفشان زیبا طراحی شده و به جای گدازه، آب از 
آن خارج و روی دیواره سنگی و پنجره های هتل سرازیر 
می شود. هتل ۹ اتاق لوکس دارد که همگی با امکانات 
مدرن و پنجره های بزرگ به جنگل و حیات وحش خارج از 
هتل شامل توکان، ایگوانا، یوزپلنگ آمریکایی و مارمولک 
مشرف هستند. هزینه اقامت در این هتل، هر شبانه روز 

حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ دالر است.

هم اتاق شدن با زرافه ها

نام هتل:           زرافه ها

در کدام کشور:           کنیا
هتل زرافه ها نام هتلی است که در کشور کنیا در شرق آفریقا واقع شده است و یکی از مشهورترین، خاص ترین و 
جذاب ترین هتل های جهان به حساب می آید. همان طور که از نام هتل زرافه ها بر می آید، جذابیت این هتل به دلیل 
وجود دوستان گردن درازی است که همراه مهمانان در همین هتل زندگی می کنند! در همه جای این هتل زرافه 

ها آزادانه به این سو و آن سو 
می روند. ساکنان این هتل 
می توانند در ناهارخوری 
هـــای داخـــلـــی و محیط 
خــارجــی غــذا میل کنند. 
این هتل ۱۰ اتاق لوکس 
و مجهز دارد و می تواند از 
۲۵ مهمان پذیرایی کند. 
میانگین قیمت اقامت در 
ــن هتل بـــرای یــک شب  ای

۴8۵ تا ۶8۵ دالر است.

در کلبه شیشه ای اسکیموها

نام هتل:            کاکسکالتانن

در کدام کشور:            فنالند
هتل،  ــن  ای ای  شیشه  اسکیمویی  ــای  ه کلبه 
یک  و  تماشایی  مناظری  خصوصی،  محیطی 
تجربه استثنایی در قطب را در اختیار مسافران 
قرار می دهند. همچنین شما می توانید محیط 
تماشایی اطــراف این هتل را به وسیله سورتمه 
ــوزن های  هایی که با سگ هــای هاسکی یا گ
شمالی کشیده می شوند، بگردید. غیر از کلبه 
های اسکیمویی خاص این هتل، فرصت دیدن 
شفق قطبی، انگیزه ای عالی برای اقامت در این 
هتل است. این هتل همچنین یک سونای بخار 
بزرگ، یک کلیسای برفی و یک کافه یخی دارد. 
قیمت اقامت در هر کدام از کلبه های این هتل 

حدود ۲۰۰ دالر برای هر شب است.

خوابیدن در سردترین جای ممکن

نام هتل:           یخی

در کدام کشور:           سوئد

هتل یخی سوئد یکی از جاذبه های گردشگری سوئد است که هر ساله، هزاران نفر را از نقاط مختلف جهان 
به سمت سوئد می کشاند. ساخت هتل یخی سوئد در اکتبر هر سال آغاز می شود تا در فصل زمستان پذیرای 
گردشگران باشد. این هتل به امکانات مدرنی مجهز است که دمای هتل را ثابت نگه می دارند و همچنین 

امکان استفاده از استخر آب گرم 
نیز در هتل وجود دارد. در این 
مجموعه خارق العاده توریستی 
حتی کلیسایی فوق العاده زیبا 
از یخ با شمعدان هــای یخی و 
تزییناتی خیره کننده و زیبا وجود 
دارد که هر ساله پذیرای عروس 
و دامــاد هایی از سراسر جهان 
ــت کــه مــراســم آغــاز زندگی  اس
مشترک خود را در آن برگزار می 
کنند. هر ساله حدود ۵۰ هزار 
بازدیدکننده به ایــن هتل می 
آیند و هزینه هر شب اقامت در آن 

حدود هزار دالر است.

wonderslist،منابع این پرونده: برترین ها، عصر جدید     
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تغذیه       

بانوان
خوراکی هایی که صورت 

شما را چاق می کنند

دنیای غریبی اســت، همین که تصمیــم بگیریم چند 
کیلویی به گوشــت تن مــان اضافه کنیــم، اول از همه 
شــکم مان جلــو می آیــد و اگــر بخواهیم اندکــی وزن 
کــم کنیــم، اولین نقطــه ای که آب می شــود گوشــت 
صورت مان است. این ناهماهنگی های دردسرساز به 
تعادل رسیدن اندام را دشوار می سازد. در این مطلب 
قصد داریم چند راهکار ســاده در اختیار افرادی قرار 
بدهیم که از وزن شان راضی هستند، اما دوست دارند 

به اجزای صورت شان جان بیشتری بدهند.
    آب را دست کم نگیرید

آب عالوه بــر پرکردن اندام هــای صورت، با انباشــته 
شــدن در معده باعث ســیری و آب شــدن چربی های 

شکمی خواهد شد.
    گالب شاداب کننده طبیعی و ماسک میوه

خــوب اســت هفتــه ای چنــد بــار از کمپــرس گالب 
کنیــد. اســتفاده  خــود  صــورت  پوســت   روی 

از ماسک خیار یا گالبی رنده شده غافل نشوید.
    خاک رس و گالب

اگر بتوانیــد خــاک رس تمیز و الک شــده تهیــه کنید، 
می توانید یک قاشــق از آن را به همراه اندکی گالب به 
حالت خمیری درآورید و به عنوان ماسک استفاده کنید.

    معجون معجزه گر
معجون ســاده خرمــا و آجیل هــم معجــزه می کند. با 
خرمای له شــده و سه مغز کوبیده شده پســته، بادام و 
فندق، توپ های کوچک خرمایی درست کنید و روزی 

دو تا سه دانه نوش جان کنید.
    پرهیز از زیاده روی در خوردن

در مصرف کره بادام زمینــی، کلم بروکلی، تخم مرغ، 
شکالت تلخ و چای سبز زیاده روی نکنید که با چاقی 

موضعی صورت در تضاد هستند.
    خوراکی های آب رسان

هویج، خیار، گالبی و موز بهترین این موارد هســتند؛ 
ســاالد کاهو و جوانه گندم هم برای پر شــدن صورت 

تجویز شگفت انگیزی هستند.
    تمرین های ورزشی

برای چاق کردن صورت، نرمش های خاص و ساده ای 
وجود دارد کــه به راحتــی و در موقعیت های مختلفی 
می توانید انجام دهید. به عنوان مثال لب های تان را 
در حالت غنچه نگه دارید و سپس سعی کنید در همین 
حالت و بدون این که دندان های تان دیده شود لبخند 
بزنید. این تمرین را 15 دفعه و هــر دفعه به مدت پنج 

ثانیه تکرار کنید.

بیشتر بدانیم

الهام حبشی
خربنگار 

 راهکارهای پیشگیری ازگرمازدیگ
 در روزهای گرم 

   نباید جلوی تعریق بدن را گرفت

عرق ســوزی در بزرگ ســاالن  به دلیل تماس لباس با 
پوست اتفاق می افتد و با رعایت نکات بهداشتی برطرف 
می شــود. اگر عرق سوزی درمان نشــود به شکل تاول 

های پوستی خود را نشان می دهد.
    در گرمازدیگ چه اتفایق یم افتد؟

در حالــت گرمازدگی بــدن نمی تواند گرمــای اضافی 
خود را دفع کند، در نتیجه دمای بدن به شدت افزایش 
می یابــد. افزایش دمای بدن باعث آســیب به ســالمت 

فرد می شود.
کاهــش مایعــات بــدن و از دســت رفتن رطوبــت مورد 
نیازسلول ها از جمله عواملی است که احتمال ابتال به 
گرمازدگی و همچنین سردردهای تابستانی را افزایش 

می دهد.
هوای گرم تابستان بسیاری از مردم را دچار گرمازدگی 
می کند که کودکان و سالمندان، بیشتر در معرض این 

بیماری قرار دارند.
   عوامل موثردر ایجاد و تشدید گرمازدیگ 

1- شرایط زمینه ای و مصرف داروها
2- میزان فعالیت فیزیکی

3-دما و رطوبت باال
4- پوشش و لباس

5-فاکتورهای مرتبط با محیط مانند وجود یا نبود سایه 
بان، باد و میزان رطوبت هوا

6-سن افراد

7-شرایط نامساعد کاری و محیطی
    عالیم گرمازدیگ

سردرد، سرگیجه، تشنج، حالت تهوع یا استفراغ، دمای 
باالتر از4۰ درجه ســانتی گراد، پوســت خشک و گرم، 
اختالل ضربان قلب، افت فشارخون در مراحل پیشرفته 

و تغییر سطح هوشیاری.
    راه های پیشگیری 

1- مقدار زیادی آب خنک بنوشید.
2- تا حد امکان زیر تابش مستقیم آفتاب نمانید.

3- زیر نور آفتاب از کاله نقاب دار یا چتر استفاده کنید.
4- بطری آب به همراه داشته باشید.

5- ترجیحًا بین ســاعت هــای 11 صبح تــا 15 عصر، 
بیرون نروید.

6- غذای چرب و سنگین نخورید.
7- خاکشیر خنک با شربت آب لیمو بخورید.

8 - مرتب دوش آب خنک بگیرید.
9- از عینک آفتابی مناسب استفاده کنید.
1۰- پوست تان را مرتب با آب خنک کنید.

11- لباس گشاد و رنگ روشن بپوشید.
12- در ورزش افراط نکنید.

13- از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید.
14- فعالیت های بدنی شدید را محدود کنید.

   برای خنک شدن، این کارها را انجام دهید

   پوست را با استفاده از دستمال نم دار کنید.
   بســته های یخ را در یک حوله بپیچیــد و آن ها  را زیر 

بغل، کشاله ران، گردن و پشت فرد قرار دهید. از آن جا 
که ایــن مناطق سرشــار از رگ هــای خونــی نزدیک به 
پوست هســتند، خنک شــدن آن ها ممکن است دمای 

بدن را کاهش دهد.
   بیمار را در حمام یا وان آب خنک غوطه ور کنید.

   اگر فــرد، جــوان و ســالم اســت و در هنــگام ورزش 
شــدید دچار »گرمازدگی« می شــود، می توانید از یک 

حمام  خنک استفاده کنید.
    رفع گرمازدیگ اب نوشیدین های شیرین ممنوع!

دکتر امیر نجاتی، متخصص طــب اورژانس می گوید: 
در حالت عادی درجه حرارت بدن بین 36 تا 38 درجه 
است. گرمازدگی به حالتی گفته می شود که دمای بدن 
به مدت طوالنی و به دالیل محیطی و استعداد فردی به 

بیش از 4۰ درجه افزایش یابد.
نوشــیدنی های کافئین دار مانند قهوه و چای ادرارآور 

است و سبب از دست دادن آب بدن می شود.
بهتر اســت افراد آب خنک حاوی یــخ در قالب بطری با 
خود داشــته باشــند تا در صورت تشــنگی یا مواجهه با 
گرما از آن اســتفاده کنند و اگر برای مدت مدیدی قرار 
اســت در گرما باشــند، مقداری نمک یا آب لیمو در آب 

نوشیدنی خود بریزند.
وجود قنــد در مایعــات هم عاملــی برای دفــع آب بدن 
است، چرا که هضم قند نیاز به آب دارد. بنابراین مصرف 
نوشــیدنی های شــیرین مانند نوشابه و شــربت در این 

موارد توصیه نمی شود.

 پوست با عرق کردن 

خشــکی  حالــت  از 

درمــی آیــد. امــا اگر 

افــراد بــه هرطریقی 

اجازه تعریق کردن به بدن خود ندهند 

منافذ غــدد عرق مســدود می شــود و 

عرق  تولید شــده نمی تواند روی سطح 

پوســت حرکت کند که نتیجــه آن عرق 

ســوز شــدن خواهد بــود.در ادامــه به 

راهکارهــای پیشــگیری از گرما زدگی  

اشاره می کنیم :

سالمت

 با عرق کردن منافذ پوستی بدن باز و سموم از بدن خارج می شود و روی پوست انسان قرار می گیرد

تازه ها

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی 

آب دوغ خیار با کشمش و گردو، ناهار روزهای گرم

مواد الزم برای  ۳ نفر
    ماست کم چرب – 2 لیوان

    دوغ – یک لیوان
    کشمش – یک قاشق غذاخوری

    گردوی ساتوری – 4 عدد
    نعنــاع خشــک – یــک قاشــق 

غذاخوری
    نمک ، فلفل سیاه – به میزان الزم

    پودرســیر- یــک قاشــق چــای 
خوری

)می تونیــد از نعنــاع و ریحــان یــا 
ترخــون  تــازه ســاتوری شــده هم 

استفاده کنید(
    خیار- 6 عدد متوسط

ورزش در زمان عصبانیت ممنوع

همه  می داننــد ورزش فواید زیادی برای ســالمت 
دارد، مانند کاهش حمالت قلبی و کاهش بیماری 
های مزمن. همچنین در مقاالت زیادی مشخص 
شد که ورزش می تواند استرس و عصبانیت شما را 
کاهش دهد، اما سوال ایجاد شده این است که در 

زمان عصبانیت باید ورزش کرد یا خیر؟
  تیر خالص به قلب

تمام افراد عصبانیت شدید را تجربه کرده اند. در این 
حالت قلب جوری به قفسه سینه می کوبد که کامال 

تپش قلب را حس می کنید.
عصب ســمپاتیک ضربان قلب و فشــار خون شما 
را افزایش می دهــد. رگ های خونــی را منقبض و 
منبسط می کند تا خون و اکسیژن بیشتری به اندام 
هایی برساند که به آن ها نیاز دارد. هنگام ورزش، 
غدد فوق کلیوی نوراپی نفرین و اپی نفرین ترشــح 
می کند که سبب باال بردن ضربان قلب و فشار خون 

می شود.
    قلب قوی با ورزش

ورزش منظم، خطر بیماری های قلبــی را کاهش 
می دهــد. بــرای بیشــتر افــراد، ورزش خاصیــت 
آرامش بخــش دارد. مثال مطالعات زیادی نشــان 
داده انــد کــه ورزش کــردن، انــرژی منفــی را آزاد 
می کنــد و به رهــا شــدن از احســاس خســتگی و 
فرســودگی ذهنی کمک می کند. حرکــت دادن 
بدن، نوعی رهایی هیجانی و راهی برای مبارزه با 

استرس است.
همچنین ورزش هــوازی، ترشــح اندورفین ازمغز 
و سیســتم عصبــی را افزایــش می دهد. ایــن مواد 
شــیمیایی دارای خاصیت ضد درد است و حسی 
از تندرســتی و حال خــوب  را  ایجاد می کنــد و این 
همان حس سرخوشی است که ورزشکاران به آن 

می رسند و عادت می کنند.
اما زمانی که احساس خشــم و عصبانیت دارید، 
زمان مناســبی برای شروع یک جلســه تمرین با 
فشار زیاد نیست. در عوض بهترین کار این است 
که چنــد حرکت کششــی معمولی، یــوگا یا چند 
تمرین کم شــدت مانند پیــاده روی انجام دهید 
تا آرام شــوید. ســعی کنید از خوردن مواد قندی 

خودداری کنید.
همچنین نشــان داده شده اســت که اسیدهای 
چرب امــگا 3 باعــث کاهش عالیم اســترس می 
شــود، پس یک لیوان آب به همراه تخم شــربتی 
میل کنید. ضمنا یادتان باشد که مصرف کافئین 
پیــش از تمریــن می توانــد خطــر حملــه قلبی را 

افزایش بدهد.

1-ماست را خوب هم بزنید تا بافتش کامال باز 
شــود. 2-بعد دوغ را اضافه کنیــد و خیارهای 
نگینی خرد شــده را بریزید.3- کشــمش ها را 
چنــد دقیقه خیس و ســپس بــه ماســت اضافه 
کنید. 4-گردو و نعناع )تازه یا خشک( را به بقیه 
مواد اضافه کنید. 5-نمک، فلفل ســیاه و پودر 
سیر را اضافه کنید.6- می توانید مقداری سیر 

تازه هم رنده کنید.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نکات کروانیی استفاده ایمن از اتوبوس و مرتو

 برای استفاده از مرتو از بلیت الکرتونیک استفاده کنید.

 از ملس کردن سطوح نظیر دستگیره ها، دیواره واگن ها، صندیل ها، دیوار ایستگاه ها و... پرهیز کنید.

 از دست فروشان خرید نکنید.

 در صورت استفاده از رسویس هبداشیت در مرتو دست های خود را حداقل به مدت ۲۰ اثنیه اب آب و صابون بشویید.

 توصیه یم شود از تلفن هرماه در داخل مرتو استفاده نکنید.

 از غذاهای بسته بندی شده در فضاهای عمویم مرتو استفاده کنید.

 هنگام رسفه یا عطسه، دهان اتن را اب دسمتال بپوشانید؛ سپس دسمتال را در 
کیسه ای انیلوین قرار دهید و بعد از گره زدن، کیسه را در اولین سطل زابله بیندازید.

 هنگام عطسه یا رسفه در داخل مرتو از دسمتال و در صوریت که در دسرتس نباشد، از آستین لباس در انحیه آرنج استفاده کنید. پس از 
پیاده شدن از مرتو، در اولین فرصت دست ها را اب محلول های ضد عفوین کننده یا آب و صابون، حداقل به مدت ۲۰ اثنیه بشویید.

در داخل واگن های مرتو، متاس های پوسیت و تنفیس را به حداقل برسانید و از متاس دست ها اب چمش، دهان و بیین خودداری کنید.

 هنگام خروج از مزنل، وسایل رضوری مانند دستکش، دسمتال کاغذی، محلول ضدعفوین 
کننده و کیسه های پالستییک یک ابر مرصف را به هرماه داشته ابشید.

توصیه  جدید سازمان جهانی بهداشت:
 همه مردم ماسک بزنند

استفاده از ماسک صورت در اماکن عمومی می تواند سرعت 
انتشار ویروس در میان مردم را بسیار کاهش دهد.

پژوهشی در هنگ کنگ نشان می دهد که استفاده از ماسک 
می تواند در حفاظت مــردم از ابتال به کرونــا کمک کند. با 
استناد به شــواهد جدیدی که از مشــاهدات و مطالعات در 
شیوع ویروس بین مردم نقاط مختلف جهان به دست آمده 
است، سازمان بهداشــت جهانی درباره توصیه خود یعنی 
استفاده از ماسک صورت در جریان شــیوع ویروس کرونا، 
تجدیدنظر کرده اســت. اریا وان کرکوف متخصص ارشــد 
WHO می گوید: »توصیه به مردم این اســت که از ماســک 
غیر پزشکی در مناطقی که خطر انتقال بیماری وجود دارد، 
اســتفاده کنند]با رعایت جدی شرایط اســتفاده از ماسک 
[. توصیه ما به دولت ها این اســت که مردم را به استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی ترغیب کنند«.طبق توصیه های 
قبلی این سازمان، گفته می شد، تنها افراد آلوده به ویروس 
کرونا و کســانی که از بیماران مبتال به کووید-19 مراقبت 
می کننــد، دهان و بینی خود را با ماســک بپوشــانند اما به 
دنبال انتشار پژوهش های جدید، کارشناسان به این نتیجه 
رسیده اند که استفاده از ماسک می تواند در حفاظت مردم 
از ابتال به کرونا کمک کند. این سازمان تاکید کرده است: 
اطالعات جدید نشان می دهد که ماسک ها، سدی در برابر 
قطرات بالقوه عفونی هستند. بر همین اساس با توجه به این 
که ویروس کووید-19 می توانــد از طریق افرادی که هیچ 
گونه عوارضی ندارند، منتشر شود، پروفسور دیوید ِهیَمن، 
از دانشگاه بهداشت و بیماری های مناطق حاره می گوید: 
»طبــق معمول، بــا فراهم شــدن شــواهد جدید، ســازمان 
بهداشت جهانی درباره سیاست خود یعنی استفاده معمول 
از ماســک صورت تجدیــد نظر کــرده اســت.« در راهنمای 
سازمان بهداشت جهانی آمده که ماسک های پزشکی تنها 
هنگامی موثر اســت که با تدابیــر دیگر بهداشــتی از جمله 
شســتن مرتب دســت ها همراه باشد. پروفســور هیمن که 
متخصص بیماری های واگیردار است البته هشدار می دهد 
که توصیه برای استفاده از ماسک به خاطر مشکالت مربوط 
به استفاده درست یا نحوه صحیح دور انداختن آن، پیچیده 
اســت. همچنین الزم اســت، مردم توصیه های بهداشتی 
قبلی درباره شستن صحیح دست ها را هم به خوبی رعایت 
منبع: ایندیپندنت کنند.   
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زندگی سالم 
یک شنبه 
    18 خرداد 1399   
شماره 1614 

    سالمت جسم و روان تان را با ورزش تضمین کنید

یکی از معمول ترین بهانه ها برای نپرداختن به ورزش، کار 
و فعالیت هایی بوده که حاال تقریبا از آن ها خبری نیســت. 
بنابراین ورزش و فعالیت های سبک بدنی می تواند یکی از 
مهم ترین برنامه های این دوران برای سالمت جسم، روان 
و ذهن شما باشــد. ورزشــی را انتخاب کنید که از آن لذت 
می برید یا همیشه دوست داشــتید آن را یاد بگیرید. برای 
پرداختن به ورزش مورد عالقه تان بسته به توانایی تان دیر 

نشده است؛ می توانید در کنار فوایدش، لذت هم ببرید.

    در روابط دوستی نوآوری کنید 

ایــن دوران را با دور شــدن از دیگــران و قطــع ارتباط با 

دوســتان و آشــنایان حیف نکنید. دایــره ارتباطات تان 
را گســترش بدهید. ارتباط با آدم هــای مختلف جدا از 
ســن و سال شــان با دیدگاه فکری متفاوت، در نشاط و 
سرزندگی دوران بازنشستگی تان تاثیرگذار است. چه 
فردی درون گرا باشید و چه برون گرا، داشتن دوستان 
و خانواده های قابل اتکا یکی از مهم ترین شاخص های 

طول عمر و سالمت روان است.

    کار خیر و داوطلبانه انجام بدهید

حاال که به اندازه کافــی وقت دارید، بــه انجام کارهای 
خیر و خداپسندانه بپردازید و گره ای هر چند کوچک از 
زندگی دیگران باز کنید. فعالیت در کارهای داوطلبانه 

راهی اســت بــرای این کــه شــما همچنــان در اجتماع 
حضوری پررنگ و فعال داشته باشید بدون این که تعهد 
کاری ســفت و ســخت باعث اضطراب شــما شــود. این 
فعالیت ها می تواند انتقال تجربیات کاری به تازه کارها 
باشد یا کمک و مشاوره به کسب و کارهای کوچک و ... .

    سرتان را گرم کنید

با بازنشســته شــدن، شــما فرصت کافی برای بررســی 
گزینه های مختلف سرگرمی دارید. این سرگرمی با در 
نظر گرفتن توان تان هر چیزی می تواند باشد از پرورش 
گل و گیاه، موســیقی، نقاشــی، جمع آوری تمبر گرفته 
تا هرآن چه که شــما را هیجان زده می کنــد. البته بهتر 
است سرگرمی هایی را انتخاب کنید که ارتباط شما را 
با دیگران  بیشتر می کند. پیداکردن دوستانی با عالیق 

مشترک برای تداوم این فعالیت الزم است.

  برای یادگیری یــک مهارت جدیــد هیچ وقت دیر 
نیست

یادگرفتــن هــر مهارتــی در ایــن دوران، روحیه تــان را 
شــاداب نگه می دارد و خوش اخالق تان می کند.  قدم 
گذاشتن در راه یادگیری یک حرفه، مهارت یا هنر، امید 
به زندگی را به میزان قابل توجهی باال می برد. مطمئن 

باشــید که لذت آموختن در این دوران بســیار جذاب تر 
از دوران نوجوانــی و جوانی اســت. یادگیری چیزهای 
جدید یــک روش عالی بــرای ســالم نگه داشــتن مغز و 
بهبود عملکرد آن است. الزم هم نیست برای یادگیری 
یک مهارت جدیــد راهی کالس های حضوری شــوید. 
این روزهــا، ســایت ها و شــبکه های اجتماعی پر شــده 
از کالس های آنالین. فقــط باید کمی تحقیــق کنید تا 

کیفیت کالس مناسب باشد.

  دل به جاده بزنید

سفر به وضوح محبوب ترین و مطلوب ترین برنامه برای 
این مرحله از زندگی اســت. حاال که زمان، دربست در 
اختیار شماســت و هیچ محدودیت کاری مانع راه شما 
نیست، سفرهای جاده ای را بعد از مهار کرونا این بار با 
تجربه ای نو و با فراغ بال امتحان کنید. اگر تمام عمر به 
کشف زیبایی های کشــورمان بپردازیم باز هم وقت کم 
است. البته این توصیه مربوط به زمانی است که شرایط 
کرونایی بهبود پیدا کند و امکان ســفر بــدون نگرانی از 

احتمال مبتال شدن به کرونا فراهم شود.

  داشتن شغل جدید هم پیشنهاد بدی نیست

بعد از کمــی وقفه زمانی بــرای اســتراحت و فکر کردن 
دربــاره اســتفاده مفیــد از ایــن دوران، کار جدیــدی را 
شــروع کنید. البته دلیل مهم دیگر برای این پیشنهاد، 
نیــاز بــه پــول در دوران بازنشســتگی اســت. توصیــه 
می شــود به یک حرفه نو، ســبک و غیرمرتبط به شــغل 
قبلی خود بپردازید. بازنشســتگی فرصت خوبی برای 
امتحان کردن شــغل هایی است که همیشــه آرزوی آن 
را داشته اید، اما دقت کنید که قبل از هر شروع دوباره، 
توان مالی خود را بســنجید و با افراد باتجربه مشــورت 
کنید. مثال با گذراندن دوره های حسابداری می توانید 
به عنوان حســابدار در برخــی شــرکت ها پاره وقت کار 
کنید. توصیه می  شــود یک باره دست از کار نکشید و از 

فعالیت روزانه تان کم نکنید.

  با دل سیر کتاب بخوانید و فیلم ببینید
در این سال ها احتماال فرصت نشــده است که با خیال 
راحت کتاب بخوانیــد و فیلم ببینید و در بازنشســتگی 
هم اگر دست نجنبانید، ممکن است همان روال سابق 
همچنان ادامه پیدا کند. این اوضاعی است که خیلی ها 
تجربه کرده اند. از مرحله ای به مرحله دیگر زندگی وارد 
می شــویم، اما دریغ از یک روز خالی. بهتر اســت از این 
فرصت اســتفاده کنید و با آرزوی وقت های فراغتی که 
نداشــتید و به دل تان مانده بود، حاال تا می توانید چهار 

صفحه مطالعه کنید یا فیلم و سریال روز ببینید.

مخاطــب گرامــی، وقتــی 
مــواردی شــبیه بــه شــما و 
بــه خاطــر همیــن مشــکل 
به مراکــز مشــاوره مراجعه 
می کنند با یک بررسی روان شناسانه، معموال 
یک پاسخ مشترک به همه آن ها داده می شود 

اما وقتی قرار است در یک فضای عمومی به این 
سوال پاسخ داده شــود، نیاز به دقت بیشتری 
وجود دارد بنابراین قبل از هر توضیحی از شما 
می خواهم که برای مراجعه به یک مشاور متعهد 
و گرفتن تصمیم نهایی، اقدام کنید تا راهنمایی 
اصولی تری دریافت کرده باشید. فقط فراموش 

نکنید که این مســئله، موضوعی نیســت که به 
راحتی از کنارش بگذرید.

 با خانواده پسر صحبت نکنید
نظــر خانــواده و احتــرام بــه خواســته آن هــا 
یكی از اصول شــروع زندگی مشــترك موفق 
اســت. از آن جا كه پدر و مادر این آقا با ازدواج 
شــما مخالفت كردنــد، در آینده امــكان بروز 
رفتارهای غیــر متعارف از ســمت آن هــا زیاد 
اســت. بهتــر اســت چشــمان تان را بــاز كنید 
و احساســی تصمیــم نگیریــد. گفته ایــد کــه 
می خواهم بروم با پــدر و مادرش صحبت کنم 
امــا نمی دانم بــه آن ها چــه بگویم کــه راضی 
شــوند؟ این را بدانید که صحبت كردن شــما 
با خانــواده این پســر تنهــا اوضــاع را وخیم تر 

می كند چراكه در فرهنگ ما پیشــقدم شدن 
دختــر در ازدواج امری ناخوشــایند اســت به 
خصوص که آن ها، نظــر و نــگاه مثبتی هم به 

شما ندارند.

 اول این مشکل را حل کنید، بعدش ازدواج
تنهــا كســی كــه باید ایــن وســط، شــرایط را 
مدیریت كند خود پســر اســت. او باید بتواند 
با دالیــل منطقی و شناســاندن تصویر واقعی 
شما به خانواده اش، شــرایط را ایده آل كند و 
نظر پدر و مادرش را تغییر دهد. دوباره تاکید 
می کنم که اگــر باز هم بــا مخالفــت خانواده 
پسر مورد عالقه تان روبه رو شدید، بهتر است 
منطقی باشــید و از زوایای مختلــف قضیه را 
بررســی كنید زیــرا ایــن ازدواج تــا زمان حل 
نشــدن این مشــکل به صــالح شــما نخواهد 

بود و در آینده، دردسرســاز 
خواهد شد.

مخاطب گرامی، با این که مادر و دختر هر دو 
خصوصیات ظاهری و اخالقی جنس مونث 
را دارند اما گاهی رفتارهای شان برای یکدیگر 
عجیب به نظر می رسد. به طور مثال، بعضی 
دختران نوجوان و جوان شــکایت می کنند که مادرشــان فقط 
انتظار اطاعت محض از آن ها دارد و بعضی مادران هم شکایت 

می کنند که دخترشان هرگز متوجه منظور آن ها نمی شود.

 احترام مادرتان را نگه دارید
مهم ترین نکته کلیدی که می تواند یک رابطه دوستانه میان مادرها 
و دخترها ایجاد کند، احترام گذاشــتن به یکدیگر است. احترام 
گذاشتن به یکدیگر از مواردی است که هر مادر و دختری باید در 
تمام طول زندگی شان رعایت کنند چراکه این نکته تا حدود زیادی 
تضمین کننده رابطه ای مناســب بین مادر و دختر خواهد شــد. 

بنابراین و در هر شرایطی، شما باید احترام مادرتان را نگه دارید.

 افکار غیرمعقول تان را شناسایی کنید
بعضی مادرها نسبت به دخترشان و دخترها نسبت به مادرشان 
این حــس را دارند کــه طرف مقابل شــان باید بی عیــب و نقص 
باشد و همین باور غیرمنطقی زمینه ســاز بسیاری از مشکالت 
برای هر دو طرف می شود. با توجه به این که دخترها و مادرشان 
ساعت های زیادی از روز را در کنار یکدیگر می گذرانند، دخترها 
باید با مشخص کردن افکار غیرمعقول شان و جایگزینی آن ها با 
افکار منطقی تر، رابطه بهتری را برقرار کنند. همچنین مادری که 
فکر می کند دخترش باید دقیقا شبیه به او رفتار کند، سخت در 
اشتباه است بلکه مادرها باید عالوه بر آموزش عملی رفتار کردن 
به دخترشان به صورت کالمی هم با او صحبت کنند و نظرشان را 

به او بگویند و از داشتن توقع های بی جا خودداری کنند.

 خصوصیات دوران بلوغ و نوجوانی را بشناسید

روابط یک دختر با مــادرش می تواند تاثیر گذارتریــن رابطه در 
تمام زندگی او باشــد و تمامی روابط او با دیگران حتی رابطه با 
همسرش را تحت تاثیر قرار دهد. رابطه بین مادر و دختر همزمان 

با رشد دختر متحول می شود و مادر بلوغ، 
نوجوانــی، جوانــی و تبدیل شــدن دختر 

خود را به یک زن مستقل تجربه می کند. این 
تغییرات می تواند به اختالف نظرهای کم یا زیاد بین آن ها منتهی 
شــود. دخترها برای شــروع یک ارتباط خوب و درست با مادر، 
ابتدا باید از خودشان شروع کنند تا متوجه شوند که خودشان از 
چه شخصیتی برخوردار هستند و چه کارهایی می توانند انجام 
بدهند تا یک ارتباط خوب میان آن ها برقرار شود. به طور مثال 
اگر شما خصوصیات دوران بلوغ و نوجوانی را بشناسید، تا حد 
زیادی برای کاهش جدل ها موفق خواهید شــد. بی توجهی و 
حرف نشــنوی از والدین، دعوا و بحث کردن یا گوشه گیرشدن 

همگی از جمله نشانه های دوران نوجوانی است.

 مادرتان را درک کنید

این را قبول دارم که بعضی رفتارهای مادرتان باعث ناراحتی تان 
می شــود و باید در یک فرصت مناســب، با مادرتــان در این باره 
صحبت کنید و احساسات تان را به ایشــان بگویید اما این را هم 
بدانید که در هر خانواده ای، فرزندان به تدریج بزرگ می شوند 
و به دنبال استقالل و آزادی می گردند اما در مقابل، والدین هر 
روز نگران تر می شــوند و در حالی که می خواهند فرزندشان را 
زیر نظر داشته باشند حس می کنند نوجوان آن ها را پس می زند 
و هر روز از آن ها دورتر می شود. این پس زدگی در هر خانواده با 
توجه به ســطح فرهنگی و اجتماعی خود را به یک شکل نشان 
می دهد و شما باید با درک بهتر نگرانی های مادرتان برای بهبود 

شرایط تان تالش کنید.

مشاوره 
ازدواج

مشاوره 
فردی

با پسری در دانشگاه آشنا شدم که از من خواستگاری کرد و متاسفانه پدر و مادرش 
به خاطر این که من فرزند طالق هستم، راضی به این ازدواج نمی شوند. آن ها قبول 
نمی کنند. خود این آقا پسر به گفته خودش به من عالقه دارد اما به خاطر راضی نشدن 
پدر و مادرش، منصرف شده است. اما دلم بدجور عاشقش شده است. می خواهم بروم با پدر و 

مادرش صحبت کنم اما نمی دانم به آن ها چه بگویم که راضی شوند؟

نمی دانم که همه مادرها بچه هایشان را دوست دارند یا استثنا هم وجود دارد؟ دختری ۱۸ ساله هستم. احساس می کنم 
مادرم از من متنفر است. روزش شب نمی شود مگر این که من را به خاطر یک مسئله، ده ها بار دعوا کند. در توهین و تحقیر 

هم کم نمی گذارد. من هنوز که هنوزه، بعد از این همه سال به این رفتارهایش عادت نکردم. چه کنم؟

دکترسیدعلی ظریفی | مشاور خانواده

احترام اسماعیل زاده | روان شناس عمومی

فرزند طالقم و بدجور عاشق شدم!

مادرم در توهین به من و تحقیرم کم نمی گذارد

* حیوانی که تصویــر بزرگش را در زندگی ســالم چاپ 
کردید، بدنش شبیه لحظه ای است که نقاش برای اولین 

بار چرتکه اش را روی دیوار می کشد! 
یک نقاش 45 ساله  
* در پاســخ مشــاور زندگی ســالم به ســوال فــردی که 
می ترســیده ناقل کرونــا باشــد، رابطــه کرونا و ایــدز را 
نفهمیدم! همه ما راه های انتقال ایــدز را می دانیم، این 
چه ربطی به کرونا دارد؟ اصال این مثال مشاور، درست 

نبود. من که نفهمیدم.
* درباره پرونده »سینما بدون ســالن« باید بگم که فیلم 
دیدن با اون VHSها خیلی باحال بود. وقتی فیلم می رفت 
داخل دستگاه و شروع به پخش می شد، از خوشحالی در 

پوست خودمون نمی گنجیدیم. یادش به خیر.
* گیــر دادن هــای صفحــه ســالمت کــم بود، ســتون 
قرار و  مدار هم زده کــه تنقالت نخوریــد. جمع کنین 
بابا زندگی سالم رو. همه خوشــی هامون رو می خواد 

ازمون بگیره.
* چرا در پرونده زندگی  سالم از حیوانات عجیب و غریبی 
که در همین ایران خودمان زندگی می کردند و منقرض 

شدند، چیزی ننوشتید؟
* یک ســوالی ذهنم رو مشــغول کرده که آیــا مخاطبان 
زندگی ســالم، موافــق شــروع لیــگ هســتن یــا خیر؟ 
استقاللی ها و پرسپولیسی ها جواب بدن. واقعا دلم برای 
فوتبال دیدن تنگ شده به خصوص بازی های سرخابی با 

تراکتور و سپاهان که خیلی هیجان داره.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز کوتاه کردن ناخن ها

قرار و مدار

زیــر ناخن ها یکــی از محل هــای تجمع 
میکروب هاســت و اگــر هر چنــد وقت 
یک بــار، ناخن هایتان را کوتــاه نکنید، 
ســامتی تان بــه خطر 
خواهد افتاد. امروز و در 
یک فرصت مناسب، با 
ناخن گیر بروید سر 
وقت ناخن های 

دست و پایتان

  ناچاریم کمتر کار کنیم!
اولین کسی که در این زمینه صحبت کرد، الیزابت 
هانون، سردبیر نشریه فلسفه علم در انگلیس بود. 
او در توصیف این مسئله گفت که در طول زندگی 
حرفه ای اش تــا به حال شــاهد چنیــن وضعیتی 
نبوده اســت. خانم هانون گفته است ،طی دو ماه 
اخیر زنان زیادی با او تماس گرفته و از تجربه کنار 
گذاشته شدن در پروژه های تحقیقاتی گفته اند. 
البته گروهی دیگر از زنان هم گفته اند به انتخاب 
خود، کمتــر از قبــل کار می کنند. اما مگــر بعد از 
شیوع کرونا و دورکار شدن اســتادان چه اتفاقی 
افتاده کــه باعث مشــارکت کمتر زنــان در تولید 

مقاالت علمی شده است؟

  دورانی دشوار برای مادران شاغل
بحث هایی که به دنبال این موضوع در رســانه ها 
مطرح شده است، نشان می دهد زندگی حرفه ای 
مــادران شــاغل در محیط هــای دانشــگاهی و 
پژوهشــی، در این مدت بیش از بقیــه دچار تغییر 
شده است. دلیل این موضوع هم چندان پیچیده 
نیست. از افراد شــاغل در دانشگاه ها در بسیاری 
از کشورها خواسته شده است تا این روزها در خانه 
کار کنند. در کنار آن اما باید کسی از کودکان که 

حاال خانه هستند مراقبت و وضعیت درسی آن ها 
را پیگیــری کند و مواظب باشــد تا در کنــار انجام 
تکالیف، غــذا به موقع آمــاده شــود و اوضاع خانه 
مرتب باقــی بماند.  به رغــم تفاوت های فرهنگی 
بین کشــورها اما هنوز هم به صــورت عمومی در 
همه کشــورها، این مادران هســتند که در درجه 
اول مسئول رسیدگی به کارهای فرزندان و انجام 

کارهای خانه هستند.

  و یک سوا ل بی پاسخ
با توجه به شــرایط پیش آمــده در نتیجــه کرونا و 
قرنطینه، حجم کارهایی که انتظار می رود مادران 
شــاغل آن ها را بــه ســرانجام برســانند، ناگهان 
افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل هم حاال 
مادران ناچارند از حجم مســئولیت های مربوط 
به زندگی حرفه ای خود کم کنند؛ موضوعی که 
تعامل همه خانواده بــا مادر را می طلبــد و گرنه  
نتیجه این وضعیت   چه خواهد شد؟ این سوالی 
است که مادران شاغل در مراکز علمی با نگرانی 
به آن فکــر می کنند، آن هــم در شــرایطی که در  
بیشتردانشگاه ها، این تعداد مقاالت علمی نوشته 
شــده افراد اســت که معیار اصلی در پیشــرفت 

شغلی آن هاست.

بانوان

کرونا، مانع جدید در فعالیت علمی زنان؟
بعد از شیوع ویروس کووید -19، مشارکت زنان در تولید مقاالت علمی کاهشی محسوس 

داشته است

 حدود دو ماه قبل، اولین هشدارها در این زمینه به گوش رسیدند؛ این که تعداد مقاالت علمی که توسط 
زنان نوشته شده اند، بعد از شیوع کرونا کاهش محسوسی پیدا کرده است. این موضوع اما درباره 
مردانی که در حوزه مطالعات علمی مشغول به کار هستند، نه تنها گزارش نشده است که برخی نشریات 

از افزایش 50 درصدی مقاالت نوشته شده توسط مردان در این مدت صحبت می کنند.

نرگس عزیزی| روزنامه نگار  منبع خبر: گاردین

خوشحایل در دوران ابزنشستیگ
پسااشتغال می تواند بهترین فرصت برای انجام دادن کارهایی باشد که همیشه گوشه ذهن تان جای داشته اما برای انجامش زمان نداشتید
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چند روز یا حداکثر چند ماه بعد از این که اطرافیان تان به شما می گویند که بازنشستگی تان مبارک، 
به این فکر خواهید افتاد که چطور در این دوران در کنار استراحت فکری و جسمی، بهترین بهره وری 
را داشته باشید و از زندگی لذت ببرید؟ حاال که بازنشسته شدید، هیچ چیزی نمی تواند جلوی شما را 
بگیرد و وقت آن رسیده که خودتان را برای تجربه های جدید و همه فعالیت هایی که »کار« بزرگ ترین 
بهانه برای انجام ندادنش بوده، آماده کنید. در این مطلب چند ایده بکر و جذاب برای این دوران ویژه پیشنهاد می کنیم، 

شاید همگی آن ها انجام شدنی نباشد اما دست کم می تواند کمکی باشد به شما برای عملی کردن ایده  های دیگرتان.

محوری

marketwatch، newretirement :فاطمه قاسمی | مترجم  منابع



با نزدیک شــدن به فصل تابســتان و روزهای تابش مســتقیم خورشــید روی پوست، ســوالی ذهن ما را درگیر 
می کند؛ »زدن ضدآفتاب ضروری اســت یا کاری بیهوده و تجمالتی است؟« اول از همه 

باید بگویم استفاده از ضدآفتاب، فقط محدود به فصل تابستان نمی شود و باید حتی در 
روزهای برفی هم از آن استفاده کنیم اما معموال به دلیل گرم تر شدن هوا در فصول گرم، 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شما با زدن ضدآفتاب از پوست خود دربرابر اشعه های 
مضر نور خورشید محافظت می کنید و با این کار احتمال آفتاب سوختگی و آسیب دیدن 

الیه های پوستی تان کاهش می یابد. همچنین این کرم محافظت کننده، احتمال ابتال به 
سرطان پوست را که یکی از شایع ترین سرطان ها در بزرگ سالی است، کاهش می دهد. باید 

در انتخاب کرم ضدآفتاب بــه spf )معیار محافظت دربرابر uv( توجه کنید. این عدد براســاس 
نوع، میزان حساسیت و رنگ پوست شــما متفاوت است. برای 

اطمینان بیشتر در این زمینه، می توانید با یک پزشک مشورت 
کنیــد. نکته آخــر هم این کــه یادتان نــرود بــا یک بار اســتفاده از 

ضدآفتاب قرار نیســت کل روز از اشــعه های مضر خورشــید در امان 
باشید بلکه باید به طور میانگین هر دو ساعت یک بار ضدآفتاب را روی 

پوست تان تمدید کنید.
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

چرا باید ضدآفتاب بزنیم؟ 

پیشنهاد

من عروسک ساز هستم
آشنایی با مهارت عروسک سازی از زبان مژده دانش پژوه 

سالم باشک 

اجرایی مشترک از موج، باد و نور صبحگاهی!
عکس از: اسکات هریسون

 

خیلی های مان از گوشی های هوشمند استفاده می کنیم، مخصوصًا این روزها که به خاطر 
کرونا درس هــا و کارهای مدرســه  را هم باید با گوشــی و اینترنــت پیگیری و ارســال کنیم. 
بعضی وقت ها، به خاطر استفاده زیاد و وابستگی  به گوشــی زمان مان تلف می شود و گاهی 
هم حین درس خواندن و کار وسوسه می شویم ســری به گوشی بزنیم. برای همین تصمیم 
گرفتم امروز شما را با یک برنامه کاربردی آشنا کنم؛ Forest )جنگل(، اپلیکیشنی ا ست که 
برای کمک به کاربران در ایجاد تمرکز ارائه شده است. این برنامه از یک روش منحصر به فرد 
و متفاوت برای دور کردن شما از گوشــی  اســتفاده می کند. به این صورت که شما زمانی را 

در برنامه مشــخص می کنید و دانــه ای در زمین 
می کارید تــا در زمان تعیین شــده، بــه درخت یا 
بوته ای زیبا تبدیل شود. اگر از برنامه خارج یا وارد 
برنامه دیگری بشوید، دانه شما خشک می شود. 
درنتیجه برای جلوگیری از این موضوع، دربرابر 
وسوســه چک کردن گوشــی مقاومت می کنید 
تا زمانی کــه مشــخص کرده اید تمام شــود. این 
نکته را هم بگویم که در زمانی که تعیین کرده اید 
اگر صفحه گوشــی تان را بــاز کنیــد پیغام هایی 
دریافت می کنید مثل: »برگرد ســرکارت« یا »به 
من نــگاه نکن«. ایــن پیغام ها به زبان انگلیســی 
است. اگر به صورت مداوم از این برنامه استفاده 
کنیــد، می توانیــد بعــد از مدتــی جنگلــی برای 
خودتان داشته باشــید. اگر دوستان تان هم این 
برنامه را داشته باشــند، می توانیــد جنگل تان را 
با آن ها به اشتراک بگذارید. Forest برای هردو 
سیســتم عامل اندروید و آی اواس از کافه بازار و 

پلی استور قابل دانلود است.

    من کی ام و چه کار می کنم ؟
مژده دانش پژوه هســتم. 50ســال دارم، در تهران به دنیــا آمده ام و در 
همین شــهر هم زندگی می کنم. رشــته تحصیلی من عروسک ســازی 
نبوده و در دانشگاه نقاشی و طراحی چاپ پارچه خوانده ام اما عروسک 
را همیشــه دوســت داشــتم؛ بلد بودن مهارت هایی مثــل طراحی، 
نقاشــی و تصویرســازی هم به کمکم آمدند و توانســتم در این 
حرفه فعالیت کنــم. غیــر از عروسک ســازی، در حوزه های 
مجسمه ســازی و تصویرســازی هــم مشــغول هســتم. اگر 
بخواهــم خیلــی خالصــه روال کارم را توضیــح بدهم، به 
این ترتیب اســت؛ اول به شــخصیتی که قرار است بسازم، 
فکــر می کنــم. بعــد طراحــی اش می کنــم، در مرحلــه بعد 
تصویرســازی رنگی انجام می دهم و درنهایت از روی تصاویر 

دست به کار ساختنش می شوم.
   چطور عروسک ساز شدم؟ 

وقتی بچه بودم برای ســرگرم کردن خواهر کوچکم و بچه های 
کوچک تر دیگر که با ما زندگی می کردند، با عروسک برای شان 
نمایش اجرا می کردم و قصــه می گفتم اما به عنوان یک شــغل، 
همه چیز خیلی اتفاقی پیش آمد؛ تصویر عروسکی را که از دوستم 
ساخته بودم، به رئیس و موسس موزه عروسک ملل نشان دادم. 
بعد از آن موزه ملل، ســفارش مجموعه ای با عنــوان »مروجین و 
بزرگان ادبیات کودک و نوجوان« را به من داد و من از همان جا 

به طور حرفه ای این عروسک ها را برای موزه ساختم.
   شما چطور می توانید همکار من بشوید؟

من چون تحصیالت دانشــگاهی در رشــته عروسک ســازی 
ندارم و ساخت عروسک ریشه در کودکی ام دارد، نمی توانم 
دوره خاصی را پیشــنهاد کنم. به طــور کلی فکر می کنم 

بهتر اســت خوب ببینید و با تمرین زیاد به مهارت عروسک ســازی برســید. مثال رفتــن به موزه 
عروسک و بادقت دیدن عروســک ها، شــما را تاحدودی با تکنیک های مختلف عروسک سازی 
آشنا می کند. موزه عروســک تهران، کارگاه هایی هم در این حوزه برگزار می کند. همچنین در 
موزه »کودکی ایرانک« می توانید درباره تاریخچه عروســک ها اطالعاتی به دســت  آورید. موز ه  
عروسک که برای اغلب ما نامی ناآشناســت، فضای مناسبی برای حفظ عروسک ها و ترغیب به 
ساخت عروسک های ایرانی است؛ عروسک هایی که با توجه به فرهنگ، اسطوره ها و باورهای 
ما ساخته شد ه اند. درنهایت پیشــنهاد من به عالقه مندان، بیشــتر دیدن، تالش و تمرین مکرر 

برای ساخت عروسک هاست.
   با این تخصص، چه کارهای باحال دیگری می توانید انجام بدهید؟

یک گــروه مهم از عروســک ها، عروســک های هنــری )art      dolls( هســتند که عروســک-
مجسمه های تک ساختی اند یعنی از هرکدام فقط یک عدد ساخته می شود. این عروسک ها 
از مواد مختلــف و عموما برای موزه ها تولید می شــوند و جنبه هنری آن ها از عروســک هایی 
که در تعداد انبوه برای بازی تولید می شــوند، بیشــتر است. عروســک »حاج حسین ملک« و 
»کمال الملک« برای مــوزه ملک، »مجموعه مروجین ادبیات کودک« برای موزه عروســک و 
شخصیت هایی مثل ابو علی سینا، اخوان ثالث و استاد شجریان برای موزه عروسک بیرجند، 
نمونه این عروســک ها هســتند که من ســاختم. این  یک بخش از کاری اســت که می توان با 
مهارت عروسک  سازی انجام داد. ســاخت عروسک های نمایشــی، همان هایی که می شود 
حرکت شــان داد مثل پاپت ها )عروســک های دســتی( و برای اجرای نمایش زنــده از آن ها 
استفاده می شود، فعالیت جالب دیگری اســت که می توانید انجام بدهید. »استاپ موشن« 
هم که یکــی از تکنیک هــای انیمیشن ســازی اســت، با اســتفاده از ایــن عروســک ها انجام 

می شود.
   چه آینده  ای پیش روی یک عروسک ساز است؟

اگر روی کار عروسک ســازی متمرکز شــوید، این مهارت می تواند برای تان درآمدزا باشد. مثال 
من االن با گروهی ســه نفره همکاری می کنم؛ عروســک هایی را که طراحــی می کنم، با کمک 
هم در تعداد زیاد تولید می کنیم و به موزه ها، عروســک خانه ها و در اینستاگرام به عالقه مندان 
می فروشیم. خب این کار درآمد دارد هرچند نه آن قدر که بشود زندگی را با آن گذراند اما از جنبه 
غیرمادی و فرهنگی اگر به ماجرا نگاه کنیم، ما با این کار روی افسانه های فراموش شده قومیت ها 
کار می کنیم. با عروسک هایی که برای قصه های فراموش شده می سازیم، آن قصه ها را هم زنده 
می کنیم. مثال »خاتون چهارشــنبه«، »شــاماران«، »دختر دال«، »عمو چله جــون« و »چله زری« 
افســانه هایی هســتند که دارند فراموش می شــوند و ما هم اکنون روی آن ها کار می کنیم و این 

برای من جذاب ترین بخش کار عروسک سازی است.

زهرا فرنیا| طنز پرداز

خوبی از خودتونه! 
شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین سالح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چــون خیلی طرفــدار صلحیــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم که با 
 شما دوست باشــیم و اختالط کنیم . نویســنده این ســتون می داند که چطور به 
پیام هایتــان جــواب بدهد چون بیــن خودمــان بماند به شــکل شــگفت انگیزی 

خودش هم یک روز نوجوان بوده . 

  سالم. لطفا یه ذره بیشتر »بگونگو« بذارید. 
   سالم و صددرود به شمایی که اصال فقط عاشق همین ستونی اما متاسفانه این کار دست 
من نیســت. به من گفته اند باید همه باهم به روزنامه پیام بدهند، یعنی تک تک خوانندگان 
ســتون بگونگو باهــم بگویند کــه این بخــش بزرگ تر شــود. بعد منتهــا چــون نمی توانیم از 
هیچ بخشی کم کنیم که به بگونگو اضافه شــود، قرار اســت بقیه پیام ها را با دست بنویسیم 
و منگنه کنیم به روزنامه. خالصه اگر ســتون بگونگو، ستون خودتان را دوست دارید همین 

االن به ۲000۹۹۹  پیامک بدهید و درخواست تان را بگویید که ما سوزن منگنه بخریم.

   بهمون بگید توی ایام امتحانات چی ها بخوریم که درس ها یادمون نره.
     خوش مان می آید از هر فرصتی برای خوردن استفاده می کنید. معطل این  هستید که 
بگوییم باید پسته و گردو و بادام و این ها بخورید. االن هم  که کسی در خانه اش آجیل ندارد، 
می خواهید بهانه داشته باشــید که اگــر نمره تان کم شــد بگویید به خاطر آجیل اســت. بعد 
مامان و بابا را بفرستید دنبال شان و بگویید جوانه گفت این جوری نمره تان خوب می شود. 
نه ما هیچ توصیه ای نداریم. شما همان صبحانه تان را ســاعت ۱۱ نخورید، ساعت ۸ کامل 

میل کنید کافی ا ست.

     جوانه خ. خ !
   قشنگ مشخص اســت که فصل امتحانات تا عمق گوشت و اســتخوان تان نفوذ کرده. 

خ خ ای از خودتان است. خودتان خوب  هستید، ما که نیاز به تالش بیشتریم!

بگو نگو

 زندگی سالم
  یک شنبه

    18 خرداد 1399    
 شماره 1614 

مهسا کسنوی| خبرنگار

اپلیکیشنی برای افزایش تمرکز 

محدثه مشجری| کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

یک شــنبه هااین جــا با هم 
زبان تمرین می کنیم .

 به ما بگوییدیاد گرفتن چه 
چیزهایی در زبان انگلیسی 
برای تان سخت است تا راه 
آســان تــر کردنــش را با هم 

پیدا کنیم .

  

My grandfather usually takes a nap after lunch .                                     :مثال

 پدربزرگم معموال بعد از ناهار چرت می زند .

کالس زبان

 Take a nap چرت زدنبه خواب رفتن، خوابیدن  Fall asleep

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

رفقا سالم!
همون طوری که می دونین سایه ویروس 

هنوز روی زندگی مونه. بزرگ ترها ممکنه به خاطر 

حفظ روحیه شما، این روزها خطر رو دست کم بگیرن و 

پیشنهاد سفر و مهمونی و تفریح بدن بهتون؛ به ویژه این که امتحان ها 

هم تا چندروز دیگه تموم می شه و فرصت خالی پیدا می کنین. می دونیم که 

این مدت خیلی براتون سخت بود ولی لطفا تا عادی شدن شرایط، 

 به نفع سالمتی خودتون این سختی رو بازهم تحمل کنین و

شماره پیامک 2000999 بزرگ ترها رو هم قانع کنین که از پسش برمیاین.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

   

Tiredness and boredom cause me to fall asleep .                  :مثال

خستگی و کسالت باعث می شود به خواب بروم.

 متن و اجرا:این موجود مرموز خانه ما 
محمدپور - مرادی

کمیک

  رفقای جوانه! شما هم اگر کتاب، پادکست، فیلم یا انیمیشن خوبی سراغ 
دارید کــه می خواهید به  دوســتان تان معرفی کنید، از طریق شــماره های 

باالی صفحه برای مان بفرستید.

مسیر

 هیچ کس نمی داند چرا آن جاست

روحیات مادر خانواده را نشان می دهد

قدمت بسیار زیادی دارد

 و درنهایت خواسته  این سینِی همیشه تنها

مامان 
همیشه واسم 

سوال بوده این سینی 
واسه چی همیشه این 

جاست؟

هیچ کس 
نمی دونه. هیچ کس! اون 

همیشه اون جا بوده. اولین 
وسیله ای که مامانت گذاشت 

همین سینِی پشت شیر 
بود

حتی مادر مادر 
مادرم که اصال شیر آب 

و سینک نداشتن یه سینی 
 پشت سطل آب 

می ذاشتن

وقتی این سینی 
این جا نبود، بدون حتما یه 

اتفاق مهمی افتاده

ببین ترسناک تر از پدری  که 
کولر رو خاموش نمی کنه،  مادریه که سینی 

پشت شیر ظرفشویی  اش  نیست

ببینید من خواسته  زیادی ندارم. فقط می خوام به پاِس این همه 
تنهایی کشیدن و قدمتم، یه روز رو تو تقویم نام گذاری

                            کنن به نام: روز جهانِی سینی های تنهای پشت
 شیر ظرف شویی!

ی
ی : زهره اقطاع

صویر ساز
ت

به مناسبت 

 روز جهانی عروسک  
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محمد انصارى ۶ ماه 
خانه نشين شد!

تا�يد پارگ� رباط ستاره سرخ ها

نقش  دوست سلطانی فر  در انتخاب ویلموتس!
رمــزگشـــا�� از صحبـت هــا� مهــد� تــــاج
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پس از محروميت فوالد از ٣ پنجره 
نقل وانتقاالت

آذرى: پيش بينی این تصميم را داشتيم
باشــگاه فوالد خوزســتان به دليــل بدهــ� بــه 
سيلوا ســوارس، باز�!ن برز�ل� توسط فيفا از 
٣ پنجــره نقل وانتقاالت� محروم شــد. ســعيد 
آذر2، مد�رعامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان 
در گفت وگو با ا�ســنا در ا�ن خصــوص، اظهار 
@ــرد: «پيش بينــ� ا�ــن تصميــم را از ســو2 
فيفا داشــتيم. با توجه بــه را2 فيفا، به محض 
پرداخت مانــده حق الزحمه باز�!ــن برز�ل�، 
فوالد از ليست تحر�م ها2 فيفا خارج م� شود 
و پنجره نقل وانتقاالت آن باز خواهد شــد. ا�ن 
پرونده واقعا ســنگين بود. ا�ن @ه ا�ن پرونده از 
@جا شروع شد و ا�ن باز�!ن برز�ل� تا چه اندازه 
مدعــ� مطالبــات  خود شــده بــود و همچنين 
عمل!رد باشــگاه فوالد برا2 حل ا�ن مشــ!ل، 
در قالــب �ــO بيانيــه از ســو2 باشــگاه فوالد 

خوزستان اعالم خواهد شد.»

تالش فوالدى ها براى رساندن 
پاتوسی به استقالل

مســئوالن باشــگاه فوالد خوزســتان در تــالش 
هســتند تا هرطور شده آ�اندا پاتوس� را به د�دار 
با اســتقالل برسانند. پاتوســ� هافبO توانمند 
تيم فــوالد @ه در دوران تعطيل� فوتبال در ا�ران 
به @شورش ســفر @رده بود، حاال برا2 بازگشت 
بــا مشــ!الت متعــدد2 مواجه شــده اســت. در 
ا�ن خصوص مســئوالن باشــگاه فوالد در تالش 
هستند تا هرچه ســر�ع تر ا�ن باز�!ن را به ا�ران 
برگردانند امــا هنوز موفق نشــده اند. تيم فوالد 
در آخر�ــن روزهــا2 خرداد مــاه با�ــد در د�ــدار 
معوقه ليگ برتر به مصاف اســتقالل تهران برود 
و مد�ران باشــگاه خوزستان در تالش هستند تا 
پاتوس� ط� �!�، ٢ روز آ�نده به ا�ران بيا�د و با 
آمادگ� بدن� بتواند مقابل اســتقالل باز2 @ند 
اما مم!ن اســت چنين اتفاق� رخ ندهد. سعيد 
آذر2، مد�رعامــل فــوالد در ا�ن بــاره گفت: «ما 
اســتعالم ها2 ز�اد2 گرفتيم امــا در حال حاضر 
هيچ پرواز2 برا2 بازگشت پاتوس� وجود ندارد. 
ما اميدوار�م �O ا�رال�ن امارات� از ژوهانسبورگ 
@ه قرار است پروازها�ش را ا�ن هفته شروع @ند،  
پرواز بگذارد و بتوانيم مقدمات بازگشت پاتوس� 
را فراهم @نيم. اما با شرا�ط @نون� مم!ن است 

ا�ن باز�!ن د�دار با استقالل را از دست بدهد.» 

پيشــين  رئيــس  تــاج،  مهــد2   
فدراســيون فوتبال درباره زوا�ا2 
مختلc قرارداد مــارb و�لموتس برا2 هدا�ت 
تيم مل� فوتبال ا�ــران صحبت و ابعاد جد�د2 
را از نحــوه حضور ا�ن مربــ� بلژ�!� در ا�ران و 
جدا�� و ش!ا�ت او از فدراسيون فوتبال  مطرح 
@ــرد. در مهم تر�ــن بخش صحبت هــا2 رئيس 
ســابق فدراســيون، نــام وز�ــر ورزش و مر@ــز 
فرهنگ� ا�ــران و هلند به ميان آمد. تاج درباره 
ا�ن @ــه چه @ســ� و�لموتــس را به فدراســيون 
فوتبــال معرفــ� @رد، گفــت: «وز�ــر ورزش در 
نامــه ا2 و�لموتــس را معرفــ� @ــرد. در واقــع 
نامه ا2 به وز�ر ورزش و جوانان ارسال شده بود 
و او را معرفــ� @ــرده بودنــد. طبيعــ� هم بود. 
وز�ــر هم ا�ــن نامه را بــرا2 بررســ� و رو�ت به 
فدراســيون فوتبــال فرســتاد. مر@ــز فرهنگ� 
ا�ــران و هلنــد ا�ــن نامــه را بــه وزارت ورزش 
فرســتاد و و�لموتس، لوپتگ� و رنار را پيشنهاد 
@ــرده و گفته بود ا�ن مربيــان برا2 هدا�ت تيم 
مل� بهتر�ن هســتند. و�لموتس سومين گز�نه 
پيشنهاد2 بود و بعد از نا@ام� در عقد قرارداد 
همــ!ار2 با لوپتگ� و رنار، به ســراغ و�لموتس 
رفتيــم.» تــاج همچنيــن با اشــاره بــه پرداخت 
دســتمزد و�لموتــس توســط شــر@ت شســتا، 
گفت: «ما به ستاد مقابله با تحر�م نامه زد�م @ه 
معاون اول رئيس جمهور و ٩ وز�ر هيئت دولت 
هم حضور دارند. در نامه ارســال� به ما نوشــته 
شــد @ه پرداخت دســتمزد تيم ملــ� فوتبال از 
محل منابع شــر@ت ها2 ز�ر مجموعه شــر@ت 
ســرما�ه گذار2 تامين اجتماع� انجام خواهد 
شــد و فدراســيون ا�ن پول @ه بــه عنوان قرض 
در�افــت @ــرده را از محــل مطالباتــش در فيفا 
م� دهد. هر وقت پول ما در فيفا آزاد شد، آن را 

پرداخت م� @نيم.»
  

بعــد از مصاحبه @وتاه اما جنجال� مهد2 تاج و 
به ميان آمدن پــا2 وزارت و وز�ر ورزش، پا�گاه 
خبر2 وزارت ورزش و جوانان بيانيه ا2  صادر  و 
نقش وز�ر در انتخاب و�لموتس را ت!ذ�ب @رد. 
در بخشــ� از ا�ــن بيانيــه آمده: «وز�ــر ورزش و 
جوانــان آقــا2 و�لموتس �ــا هر مربــ� د�گر2 
را به فدراســيون فوتبــال معرف� ن!ــرده، بل!ه 
همان طور @ه آقا2 تاج در مصاحبه جمعه شب 
گفتند وز�ر ورزش وجوانــان صرفا نامه  انجمن 
ا�ــران و هلنــد  @ــه در آن ٣ مربــ�  فرهنگــ� 
خارج� باســابقه در تيم ها2 مل� و باشــگاه� 
@شور ها2 مختلc معرف� شده بودند را  جهت 
بررس�  به فدراسيون فوتبال ارجاع داده و ا�ن 
�O رو�ه معمول است @ه برخ� افراد، نهادها و 
�ا سازمان ها  @ه در مورد فدراسيون ها پيشنهاد 
�ا در خواســت� دارند @ه بــرا2 وزارت ورزش و 
جوانان ارســال @ــرده و وزارت ورزش و جوانان 
ا�ن نامه ها را به فدراســيون ها2 مختلc جهت 

بررس� ارجاع م� دهد.»
  

از جمعه شــب تعداد ز�اد2 از هواداران فوتبال 
در ا�ران دربــاره مر@ز2 به نــام مر@ز فرهنگ� 
ا�ران و هلنــد صحبت م� @نند @ــه قبل از ا�ن 
هرگز اســمش در بين معــادالت فوتبال� آورده 
نشده بود. اما ن!ته مهم ا�ن @ه در پيگير2 برا2 
�افتن مشــخصات ا�ن مر@ز فرهنگ� در فضا2 
ا�نترنت، چيز چندان� دســتگيرتان نم� شود؛ 
بجــز �!ــ�، دو خبر @ه بــه افتتاح ا�ــن مر@ز در 
دوره حضــور مســعود ســلطان� فر در ســازمان 
گردشــگر2 اشــاره دارد. اما در بين ا�ن موارد 
هيچ اشــاره ا2 به فعاليت ها2 ورزشــ� نشــده 
و مشــخص نيســت @ه ا�ن مر@ــز از چه طر�ق� 
توانســته نامه خود را به دســت عال� تر�ن مقام 
ورزش ا�ــران برســاند تــا ا�ــن نامــه در اختيــار 
مهــد2 تــاج قــرار بگيرد. بــرا2 رمز گشــا�� از 

ا�ــن پروســه با�ــد بــه ٤ ســال پيــش برگرد�م. 
ســلطان� فر در ٢١ شــهر�ور ســال ١٣٩٥ @ه 
رئيس ســازمان گردشــگر2 و ميراث فرهنگ� 
بــود، مر@ــز تجــار2 و فرهنگــ� ا�ــران و هلند 
را در الهــه افتتــاح  و ماز�ار تشــ!ر2 تيمجان� 
را هــم بــه عنــوان مد�ر عامل ا�ن مر@ــز معرف� 
م� @نــد. ا�ــن شــخص در اوليــن مصاحبه اش 
گفتــه بود دفتــر مر@ــز فرهنگ� تجــار2 ا�ران 
و هلنــد بــا حما�ت هــا2 همه جانبــه ســازمان 
ميراث فرهنگ�، صنا�ع دســت� و گردشــگر2 
وقــت �عنــ� ســلطان� فر تاســيس شــد. ٢ ماه 
بعــد از افتتاح ا�ن مر@ز فرهنگــ� در هلند بود 
@ه ســلطان� فر به عنوان وز�ــر ورزش و جوانان 
انتخــاب شــد و مســلما ارتباط دوســتانه وز�ر و 
ماز�ار تشــ!ر2 به عنوان مد�ــر مر@ز فرهنگ� 
ا�ــران و هلنــد در انتخــاب مــارb و�لموتس به 
عنوان ســرمرب� تيم مل� نقش پررنگ� داشته 

است.
  

مشــخص اســت @ه @ســ� انتخــاب و�لموتس 
از  او  چرا@ــه  نم� گيــرد؛  گــردن  بــه  را 
ش!ست خورده تر�ن مربيان مل� تار�خ ماست. 
بخصوص مقارن شــدن حضــور او بــا پا�ان @ار 
@ارلــوس @ــ� روش در فوتبــال ا�ــران موضوع 
بــا  ا�ن @ــه  ن!تــه  م� @نــد.  هــم  پيچيده تــر  را 
صحبت ها2 جمعه شب تاج، حاال فشار متوجه 
وز�ر ورزش است و مسئوليت انتخاب به سمت 
 bن باره البته انتشار مدار�وزارتخانه رفته ؛ در ا
بيشتر و شفاف ساز2 مسئله را روشن تر خواهد 
@ــرد. به نظــر م� رســد وزارت ورزش و جوانان 
با�ــد قبــل از آن @ه ا�ــن ماجرا به �ــO جنجال 
تــازه در فضا2 رســانه ا2 تبد�ل شــود، درباره 
چگونگــ� ورود مر@ز تجار2 و فرهنگ� ا�ران و 
هلند در ماجرا2 مارb و�لموتس و ارتباط ا�ن 

مر@ز با وز�ر ورزش روشنگر2 @ند.

شيخ د�اباته در شروع فصل نم� تواند برا2 تيمش 
باز2 @نــد و آب� ها با�ــد از زوج ا�ران� خود در خط 
حمله اســتفاده @نند. مهاجم اهل مال� اســتقالل 
باز�!ن� است @ه تا همين جا2 فصل هم هفته ها2 
ز�اد2 را به دليل آســيب د�دگ� از دســت داده  و از 
مجموع ١٨٠٠ دقيقــه مم!ن، حــدود ٨٠٠ دقيقه 
برا2 ا�ن تيم باز2 @رده، اما آمار گلزن� فوق العاده 
باعث شــده ا�ن باز�!ــن محبوبيت ز�ــاد2 در بين 
هواداران تيمش داشته باشد. د�اباته بعد از تعطيل� 
ليگ برا2 ٢ هفته در تهران ماند و پا2 مصدومش را 
مداوا @رد اما بعد از آن به فرانســه سفر @رد تا مدت� 
را در @نــار خانــواده اش ســپر2 @نــد. مهاجم اهل 
مال� اســتقالل حاال مدت� است  @ه دوباره به ا�ران 
برگشــته  تا در ادامه فصــل به ا�ن تيم @مO @ند اما 
آنچه در او مشــهود اســت، اضافه وزن وحشــتنا@� 
اســت @ه ا�ن باز�!ن دچار آن شده  و باعث م� شود 
رســيدن ا�ن باز�!ن به شروع باز2 ها چيز2 در حد 
محال باشــد. ظاهرا د�اباتــه در مدت تعطيل� ليگ 

برتر به دليل شــيوع و�ــروس @رونــا برنامه تمر�ن� 
مشخص� نداشته  و به همين دليل با فرم� ناآماده 
بــه تمر�ن اســتقالل اضافه شــده اســت؛ به همين 
دليــل هم هســت @ه با گذشــت حدود �ــO هفته، 
فرهــاد مجيد2 هنوز او را بــه تمر�ن گروه� اضافه 
ن!رده  و شــيخ استقالل با بادگير ورزش� به صورت 
اختصاصــ� تمر�نات خود را دنبــال م� @ند. آنچه 
در مــورد د�اباته مشــخص بــه نظر م� رســد ا�ن @ه 
ا�ن باز�!ن مم!ن است چند باز2 اول استقالل را 
به دليــل اضافه وزن و ناآماده بودن از دســت بدهد، 
آن هــم در شــرا�ط� @ــه فرهــاد مجيــد2 رو2 ا�ن 
باز�!ن حساب و�ژه ا2 باز @رده  و اميدوار بود بتواند 
از او در تر@يب اصل� تيمش از همان ابتدا2 شروع 
باز2 ها استفاده @ند. با ا�ن شرا�ط فرهاد مجيد2 
برا2 شــروع باز2 ها با�د از زوج ارســالن مطهر2- 
مهد2 قائد2 استفاده @ند و مرتض� تبر�ز2 هم @ه 
ا�ن روزها فرم خوب� دارد، م� تواند برا2 آب� ها در 

ا�ن پست به ميدان برود.

رمزگشا�� از صحبت ها� مهد� تاج اضافه   وزن مش/ل ستاره آب� ها

نقش  دوست سلطانی فر  در انتخاب ویلموتس! شيخ دیاباته به شروع فصل نمی رسد

هشدار به فوتباليست هاى ایران؛ ٢۶  مصدوم، حاصل شروع مجدد بوندس ليگا
آخر�ــن خبر/ طبق آمار2 @ه در ســا�ت بيلد آلمان منتشــر شــده، در همين ٤ هفته ا2 @ــه باز2 ها2 
بوندس ليگا بعد از تعطيالت @رونا�� از ســر گرفته شد، ٢٦ باز�!ن مصدوم شده اند. بعد از وقفه ٢ ال� 
٣ ماهه، ا�ن نگران� وجود دارد @ه باز�!ن ها با فشــار عضالن� مواجه شــوند و ا@ثر مصدوميت ها از ا�ن 
ناحيه است. باز�!نان بوندس ليگا در حال� با موج� از مصدوميت ها مواجه شده اند @ه با توجه به حضور 
در سطح اول فوتبال اروپا از نظر بدن� شرا�ط� به مراتب بهتر از باز�!نان شاغل در ليگ ا�ران دارند. با 
ا�ن اوصاف با شروع دوباره ليگ برتر @شورمان با�د منتظر شروع مصدوميت باز�!نان باشيم و مسلما ا�ن 

مسئله م� تواند به مش!ل بزرگ مربيان در ٩ هفته پا�ان� ليگ برتر تبد�ل شود.

تا�يد پارگ� رباط ستاره سرخ ها
محمد انصارى ۶ ماه خانه نشين شد!

باشگاه پرسپوليس پارگ� رباط صليب� مدافع چپ پا2 خود را تا�يد و اعالم @رد @ه ا�ن باز�!ن ٦ ماه از مياد�ن 
دور خواهــد بــود. ا�ن باز�!ن در تمر�ن چنــد روز پيش پرســپوليس و در برخورد2 با ســيامO نعمت� دچار ا�ن 
آســيب د�دگ� شده بود. د@تر عليرضا حقيقت درباره مصدوميت مدافع پرسپوليس اظهار @رد: «پس از بررس� 
ت!ميل� و مشخص شدن ام آر آ2 گرفته شده، پارگ� رباط صليب� زانو2 چپ محمد انصار2 تا�يد شد و متاسفانه 
او حــدود ٦ مــاه دور از مياد�ن خواهد بود.» او ادامه داد: «قرار اســت اوا�ل تيرماه عمل جراح� رو2 پا2 او انجام 
شود و پس از آن طبق برنامه و�ژه برا2 ر�!اور2 و بازگشت به مياد�ن آماده خواهد شد.» ا�ن در حال� است @ه از 
دقا�ق نخست مصدوميت انصار2 گمانه زن� ها و اخبار2 درباره پارگ� رباط صليب� ا�ن باز�!ن وجود داشت اما 
تيم پزش!� باشگاه پرسپوليس باوجود مش!وb بودن وضعيت ا�ن باز�!ن، ترجيح داد @ه تا اعالم آزما�ش ام آر آ2 
اظهارنظر2 درباره ا�ن باز�!ن نداشــته باشد اما سرانجام او د�روز در مطب د@تر @يهان� تست داد @ه نتيجه آن 
برا2 پرسپوليســ� ها بسيار تلخ بود. انصار2 �O بار هم در باز2 فينال ليگ قهرمانان آسيا از ا�ن ناحيه مصدوم 

شده و ادامه ليگ هفدهم را از دست داده بود و حاال با ت!رار ا�ن آسيب د�دگ�، ٦ ماه از مياد�ن دور خواهد ماند.

ش/ا�ت پادوان� به 9اس و درخواست غرامت ميليون�

دردسر دردسر ٨٨٨٨ ميلياردى آبی ها! ميلياردى آبی ها!

موبایل در جلسه موبایل در جلسه 
هیئت مدیره استقالل هیئت مدیره استقالل 
ممنـوع شـد!ممنـوع شـد!

شیخ دیاباته به شروع 
فصل نمى رسدفصل نمى رسد

اضافه   وزن مش/ل ستاره آب� هااضافه   وزن مش/ل ستاره آب� ها تالش فوالدى ها براى 
رساندن پاتوسى
 به استقالل
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جریمه سانچو به خاطر اصالح مو
جيــــــــــــدون ســــــــــــــانچو همچنــان به 
ب� انضباط� ها�ش ادامه م� دهد. پس از 
ا�ن &ه او �% بار توســط باشگاه دورتموند 
جر�مــه شــد بــه خاطــر رعا�ــت ن(ــردن 
قوانين قرنطينــه از طرف بوندس ليگا هم 
جر�مه شــد. ســتاره انگليســ� بــه همراه 
مانوئــل آ&انج� تصميــم گرفتند در خانه 
موها�شــان را &وتاه &نند اما نه آرا�شــگر 
و نه باز�(نان از دســت(ش �ا ماس% برا? 
ا�ن &ار اســتفاده ن(ردند. بوندس ليگا در 
�ــ% بيانيه اعــالم &رد &ه تصميــم گرفته 
سانچو و آ&انج� را جر�مه &ند. باز�(نان 
دورتمونــد قوانيــن معمول بــرا? اصالح 
را رعا�ــت ن(ردنــد در حالــ� &ــه در خانه 
به انجــام ا�ن &ار مشــغول بودند. شــ(� 
در آن نيســت &ــه باز�(نان حرفــه ا? با�د 
موها�شــان را &وتــاه &ننــد امــا با�د طبق 

پروت(ل عمل م� &ردند.

بالوتلی در آستانه اخراج از برشا
ب� نظم� ها? مار�و بالوتل� و عدم شر&ت 
او در تمر�نات برشا، درنها�ت &ار دستش 
داد. ا�ن باشگاه به دليل ا�ن ب� نظم� ها 
تصميم به اخراج او گرفت. انتظار م� رود 
اخراج بالوتل� از برشا بدون درگير? ها? 
حقوقــ� انجام شــود ز�ــرا رئيس برشــا با 
و&ال? بالوتل� توافق &رده اســت. انتظار 
مــ� رود به زود? جدا�� بالوتل� از برشــا 

رسم� شود.

لمپارد و چک، ورنر را راضی 
کردند

در حالــ� &ــه انتظــار مــ� رود بــه زود? 
انتقــال ٥٤ميليــون پوند? تيمــو ورنر به 
چلســ� طــ� روزها? آتــ� نها�� شــود، 
گو�ا سفر مخفيانه پتر چ% به آلمان نقش 
مهم� در انتقال تيمو ورنر به چلســ� ا�فا 
&رده اســت. چ% به عنوان مد�ر ورزش� 
چلس� به همراه فران% لمپارد، سرمرب� 
تيم قبل از قرنطينه جهان� به خاطر شيوع 
و�ــروس &رونا، ســفر? به آلمان داشــت. 
پيش از ا�ن گفته م� شــد ليورپول مقصد 
احتمالــ� ورنر اســت ول� و�ــروس &رونا 
معــادالت را بــر هــم زد و قرمزهــا مجبــور 
شدند از خر�د مهاجم تيم مل� آلمان &نار 

ب(شند.

اخبار

 بوندس ليگا
فرا�بورگ �% – مونشن گالدباخ صفر

 بوندس ليگا
وردربرمن – ولفسبورگ؛ ١٦

�ونيون برلين – شال(ه؛ ١٨
آگزبورگ – &لن؛ ٢٠:٣٠

اسکوربورد

برنامه

رســانه ها?  &مپيــن 
جلوگيــر?  بــرا?  قطــر? 
از واگــذار? احتمال� نيو&اســل به �% 
شــر&ت ســرما�ه گذار? مــورد حما�ــت 
عربســتان سعود?، ليگ برتر را در مر&ز 
مجادلــه سياســ� ميــان ا�ــن ٢ &شــور 
قرار داده اســت. شــب(ه ورزشــ� قطر? 
بين اســپورت &ه حق پخــش اختصاص� 
مســابقات ليگ برتر و ســا�ر رو�دادها? 
دارد،  را  خاورميانــه  در  دنيــا  ورزشــ� 
بارها عربستان ســعود? را به حما�ت از 
�% شــب(ه تلو�ز�ون� ماهــواره ا? به نام 
 ب� اوت &يــو متهم &رده &ه به گفته آن ها 
مســابقات ورزش� را به ش(ل غيرقانون� 
پخــش م� &ردنــد. در حالــ� &ــه ر�اض 
بارهــا ارتبــاط با ا�ــن شــب(ه را رد &رده 
امــا رســانه ها? طرفــدار ح(ومــت ا�ــن 
&شــور مــردم را بــه تماشــا? آن ترغيب 
م� &نند. رسانه ها? سعود? و متحدان 
آن ها مدت هاست ا�ن شب(ه را به عنوان 
«دزد? شــرافتمند» به تصو�ر م� &شند 
&ه جلــو? انحصارطلبــ� ناعادالنه قطر 
رو�دادهــا?  حق پخــش  بــا  رابطــه  در 
ورزش� ا�ستاده اســت. سازمان تجارت 
جهان� در تازه تر�ن گــزارش خود &ه در 
آن از اتهامات قطر به دولت ســعود? در 
مورد ارتباط با شب(ه ب� اوت &يو حما�ت 
&رده نسبت به موفقيت  عربستان در ا�ن 
معامله ابراز ترد�د &رده و ا�ن فرصت� در 
اختيار رسانه ها? طرفدار قطر قرار داده 
تا از ش(ســت احتمال� ر�اض احســاس 

پيــروز? &ننــد. عربســتان ســعود? در 
&نار مصر، امارات متحده عرب� و بحر�ن 
از ژوئن ٢٠١٧ درگير مجادله سياســ� 
بــا قطــر بــوده و دوحــه را بــه حما�ــت از 
ترور�ســم متهم &ــرده ؛ ادعاها�ــ� &ه از 

سو? قطر رد شده است.
 بين در برابر ب� اوت �يو

در آغــاز دعوا? سياســ� ميــان ر�اض و 
 lدوحــه، عربســتان خر�ــد حق اشــترا
شب(ه قطر? بين را در عربستان ممنوع 
&رد. به ا�ن ترتيب راه  قانون� تماشــا? 
مســابقات ليــگ برتــر رو? مــردم ا�ــن 
&شور بسته شــد. ب� اوت &يو &م� بعد 
و تقر�بــا در زمان برگــزار? جام جهان� 
٢٠١٨ شــروع بــه &ار &ــرد؛ اتفاق� &ه 
شب(ه بين را به دفاع از حق اختصاص� 
خــود برا? پخــش رو�دادها? ورزشــ� 
مهم جهان در منطقه وا داشــت. شــب(ه 
بين، عربســتان ســعود? را بــه حما�ت 
از ب� اوت &يــو متهــم &ــرده اســت. ا�ن 
شب(ه  &ه رو? ماهواره عرب ست متعلق 
برنامه هــا?  دارد،  قــرار  عربســتان  بــه 
طــور  بــه  را  بين اســپورت  انحصــار? 
غيرقانونــ� در اختيــار مخاطبــان خود 
قــرار م� دهــد. اما ر�ــاض گفته بــا ا�ن 
از  بســيار?  نــدارد.  ارتباطــ�  شــب(ه 
سا&نان &شــورها? عرب� بارها نسبت 
بــه حق پخش انحصــار? بين اســپورت 
 lاشــترا خر�ــد  بــاال?  هز�نه هــا?  و 
ا�ن شــب(ه ابراز ناخشــنود? &رده اند. 
رســانه ها? متعلق به &شورها? رقيب 

قطــر از جملــه مصــر و امــارات متحــده 
عرب� از ا�ن نارضا�ت� اســتفاده &رده و 
شب(ه ب� اوت &يو را به عنوان رابين هود 
تصو�ــر  بــه  تلو�ز�ونــ�  حق پخــش 
&شــيده اند. روزنامه البيــان امارات &ه 
حام� دولت است، نوشته: «ب� اوت &يو 
توانســته انحصارطلب� قطر در رابطه با 
رو�دادها? ورزشــ� را در هم بشــ(ند و 
ام(ان تماشا? ورزش با قيمت� پا�ين تر 
را برا? مخاطبان عرب فراهم &ند.» ا�ن 
در حال� اســت &ه به گفته رســانه ها? 
قطر? از جمله روزنامه الشــرق، شــب(ه 
ســعود? ب� اوت &يــو بخشــ� از تالش 
پادشــاه� عربســتان بــرا? ضربه زدن 
بــه شــر&ت ها? تجــار? قطــر اســت و 
ر�شــه در مجادله سياســ� ا�ن ٢ &شور 
دارد. در پــ� شــ(ا�ت ها? م(ــرر قطر، 
ب� اوت &يو از ماهواره عرب ســت حذف 
 ٢٠١٩ آگوســت  در  آن  خدمــات  و 
متوقq شــد. از آن زمان برخ� رسانه ها 
گــزارش داده اند ا�ن شــب(ه پخش خود 
را از ماهــواره نا�ل ســت متعلــق به مصر 
از ســر م� گيرد اما شمار? از مخاطبان 
ب� اوت &يو در عربستان سعود? و مصر 
به ب� ب� ســ� مونيتور�نگ گفته اند ا�ن 

شب(ه همچنان تعطيل است. 
 �ارش�ن� 

دولــت  حامــ�  رســانه ها?  گفتــه  بــه 
ســعود?، تالش قطــر بــرا? جلوگير? 
در  عربســتان  بــه  نيو&اســل  فــروش  از 
وهله اول تالشــ� اســت بــرا? انحصار 

در  برتــر  ليــگ  مســابقات  حق پخــش 
خاورميانــه. ن(ته قابل توجه ا�ن اســت 
&ــه عبــدا... بن مســاعد بن عبدالعز�ــز 
مالــ%  ســعود?  شــاهزاده  آل ســعود، 
�(� از باشــگاه ها? ليــگ برتر? �عن� 
شــفيلد �ونا�تد اســت. قطــر و بازوها? 
از  جلوگيــر?  هــدف  بــا  رســانه ا? اش 
ا�ــن معاملــه &ارزار? بــه راه انداختــه 
ســرقت  بــه  را  ســعود?  شــب(ه ها?  و 
حق پخــش متهــم &رده اند. شــب(ه بين 
در آور�ــل ٢٠٢٠ طــ� نامه ا? رســم� 
از ليــگ برتر و ٢٠ باشــگاه حاضر در آن 
خواســت مانــع از فــروش نيو&اســل به 
صندوق ســرما�ه گذار? مل� عربستان 
ســعود? شــوند. همانطــور &ــه انتظار 
م� رفت رســانه ها? قطــر? به گزارش 
ســازمان تجارت جهان� وا&نش نشــان 
دادنــد؛ گزارشــ� &ــه احتمال ســرقت 
حق نشــر توســط عربستان ســعود? را 
مطرح &ــرده و فروش نيو&اســل به ا�ن 
&شــور را ز�ر ســوال برده اســت. در ا�ن 
رابطه وب ســا�ت قطــر? الجز�ــره تيتر 
زد؛ ميراث ب� اوت &يو رو�ا? عربســتان 
ســعود? برا? خر�د نيو&اســل را نقش 
بــر آب م� &نــد. تيتــر روزنامــه الشــرق 
چــاپ دوحــه هــم ا�ن بــود؛ شــ(ا�ت ها 
عليــه دولــت ســعود? به دليل ســرقت 
حق پخش، معامله باشــگاه نيو&اسل را 
به خطــر م� انــدازد. با�د د�ــد آخر ا�ن 
باز? سياســ� &ه ا�ن بــار از دل فوتبال 

به رسانه باز شده به &جا م� رسد.

بن سلمان به نيوکاسل می رسد؟جنگ عربستان و قطر

�وهــان وا�گل ادعا م� &ند در زمســتان ٢٠١٨ زمان� 
&ــه در دورتمونــد حضــور داشــت، فرصــت انتقــال به 
پار? ســن ژرمن برا�ــش فراهــم شــد امــا تيــم آلمانــ� 
ا�ــن اجازه را بــه او نــداد. درنها�ت هــم پ� اس ج� در 
آن پنجــره ســراغ ليانــدرو پــاردس رفــت تــا �% ســال 
بعــد سرنوشــت، هافبــ% تيم ملــ� آلمان را بــه بنفي(ا 

برســاند. �وهان وا�ــگل م� گو�د: «در زمســتان ســال 
قبــل پيشــنهاد? از پار? ســن ژرمن در�افــت &ردم &ه 
م� خواســتم آن را قبــول &نــم و هــر &ار? از دســتم 
برم� آمــد، انجام دادم اما بروســيا &امال مانــع انتقالم 
شــد و من ا�ن را درl م� &نم. ما شــانس خوب� برا? 
قهرمانــ� در ليــگ داشــتيم و چند تــن از مدافعان تيم 

مصــدوم بودند.» وا�ــگل تا&يد &رد &ــه حضور توماس 
توخــل رو? نيم(ــت پار? ســن ژرمن انگيــزه بزرگــ� 
بــرا? انتقالــش به پــارl دوپرنس بود: «ا�ــده رفتن به 
پار? ســن ژرمن و &ار &ردن با مرب� ا? &ه م� داند چه 
انتظار? با�د از من داشــته باشــد و &س� &ه باعث شد 

پيشرفت &نم، جذاب بود.»

وا"گل: م� خواستم به پ� اس ج� بروم اما...

روز جمعه هزاران نفر راهی ورزشــگاه هاى ویتنام شدند تا به 
دور از فاصله گذارى اجتماعی به تماشــاى ادامه مســابقات 
فوتبال در این کشور بنشينند. مسابقات فوتبال در این کشور 
از مــاه مارس تعطيل شــده بود ولی با توجه بــه ابتالى فقط 
٣٢٨ نفــر به ویروس کرونا بدون ثبت هيــچ فوتی، بار دیگر در 

ورزشگاه ها باز شد.

مسابقات فيفا ٢٠ ميان ستارگان دنياى فوتبال همچنان در جریان 
اســت و  این بار نوبت به پائولو  دیباال رسيده تا براى رقيبش یعنی 
دله آلی کــرى بخواند. آنطور که گزارش شــده، گویــا جوایز این 
بازى هاى کامپيوترى تا ١.۵ ميليون دالر هم می رسد و  البته قرار 

است خرج  خيریه شود.

ليونل مسی که ٢ تمرین اخير بارسلونا را به دليل کشيدگی عضله 
پاى راست از دست داده بود، سرانجام به تمرینات برگشت و این 
اتفاق صبح در نوکمپ رخ داد. با توجه به اعالم باشــگاه و نزدیکان 
مهاجم بارسا، این ستاره آرژانتينی دیگر مشکل جسمانی ندارد و 

می تواند برابر مایورکا بازى کند.



15 2020 ژوئن   7       1441 شوال   15          1399 خرداد   18 یک شنبه      

کالهی سرپرست دبيرى فدراسيون بسکتبال شد
پس از قطع هم�ار� مســعود عمار� با فدراسيون بس�تبال به 
خاطر بازنشســته بودن، راميــن طباطبا$#، رئيس فدراســيون 
طــ# ح�مــ# شــبنم .الهــ# را بــه عنــوان سرپرســت دبيــر� 
فدراســيون و جا$گز$ــن عمــار� انتخــاب .رد. .الهــ# دارا� 
مدر; د.ترا� تربيت بدن# در رشــته مد$ر$ت ورزش است. او 
ســابقه پوشــيدن پيراهن تيم مل# بســ�تبال بانوان را دارد و در 
حال حاضر رئيس هيئت بســ�تبال تهران و سرپرست تيم مل# 

بس�تبال بانوان است.

رشوه چندهزار دالرى براى پيروزى در انتخابات! 
ر$چارد مE الرن، مســئول رسيدگ# به اتهام فســاد مال# عليه 
تاماش آ$ان، رئيس مســتعف# فدراســيون جهانــ# وزنه بردار� 
اعــالم .ــرد، بيــش از ٦٠٠هــزار دالر به صــورت نقــد� برا� 
٢ .نگــره انتخاباتــ# متوال# فدراســيون جهان# در ســال ها� 
٢٠١٣ و ٢٠١٧ هز$نه شــده .ه بيشتر ا$ن پول صرف خر$دن 
را� شــده اســت. گزارش مــE الرن حا.# از آن اســت .ه بعد 
از پيــروز� آ$ان در .نگره انتخابات# ســال ٢٠١٧ .ه در تا$لند 
 Tبــود، نما$نــدگان فدراســيون ها� عضو در راهــرو� هتل ص
بســتند و مبلغ ٥هزار دالر توســط نا$ب رئيــس اول تاماش آ$ان 
بــه آن ها پرداخت شــد. تيم مE الرن فاش .رد .ــه چگونه آ$ان 
٢ بار با .مE رشــوه توانســت رقيبش آنتونيو اورســو ا$تاليا$# 
را در انتخابــات ش�ســت دهــد. آ$ان بــا پرداخت رشــوه از ٥ تا 
٣٠هزار دالر به فدراسيون ها� عضو برا� را� دادن به او و تيم 
منتخبش، توانســت در انتخابات برنده شــود. بررســ# ها نشان 
م# دهــد .ال مبلغ ٤٠٥هــزار دالر در زمــان انتخابات ٢٠١٧ 
تا$لنــد و ٢١٨هــزار دالر در زمــان انتخابات ٢٠١٣ مســ�و در 
اختيــار تاماش آ$ان بــوده. همچنين از را� دهندگان خواســته 
شــده بود در زمان را� گير� از را� خود ع�س بگيرند و پس از 

آن رشوه خود را در$افت .نند.

افزایش ١۵درصدى نرخ استخرها در سال ٩٩
مد$ــر .ل ورزش وجوانــان اســتان تهــران گفت آماده بازگشــا$# 
اســتخرها از اواخــر خــرداد هســتيم. رضــا گل محمد� بــا تا.يد 
بــر ا$ن .ه .ليــه فعاليت ها� ورزش اســتان تهران و باشــگاه ها� 
بدنســاز� پس از ابالغيه ســتاد مقابله بــا .رونــا� وزارت ورزش 
فعاليت ها� خود را با رعا$ت پروت�ل ها� بهداشــت# آغاز .ردند، 
گفت: «منتظر$م تا ا$ن ستاد مجوز بازگشا$# استخرها� سربسته 
را نيــز بــه ما بدهــد. با توجه به شــروع فصــل گرما ســتاد مقابله با 
.رونا� وزارت ورزش از اواخر خرداد اجازه بازگشا$# استخرها� 
سربسته را بدهد تا بيش از ا$ن متحمل هز$نه ها� سنگين نشوند. 
تعرفه استخرها بر حسب ا$ن .ه خصوص# $ا دولت# باشند متفاوت 
خواهد بود اما ما افزا$ش نرخ تعرفه سال ٩٩ را تا ١٥درصد عنوان 
.رد$م و اگر در جا$# بيش از ا$ن ميزان افزا$ش نرخ داشته باشند 

با آن ها برخورد قانون# خواهيم داشت.»

واکاوى دالیل بازگشت رئيس اسبق به فدراسيون جودو با وجود اختالف نظرش با ميراسماعيلی

٨ روز پيــش بود .ه آرش ميراســماعيل#، 
رئيــس فدراســيون جــودو طــ# ح�مــ# 
محمــد درخشــان، رئيس ســابق ا$ــن فدراســيون را به 
عنــوان مشــاور خــود و رئيس شــورا� راهبــرد� جودو 
منصــوب .ــرد تا درخشــان .ــه از آذرمــاه ســال ٩٧ به 
دليل بازنشســتگ# از ر$است فدراســيون جودو استعفا 
.ــرده بود، بعد از ١٨ ماه دوباره به فدراســيون برگردد. 
با صدور ا$ن ح�م ا$ن ســوال مطرح شــد .ــه با توجه به 
رابطــه نه چندان دوســتانه ميراســماعيل# و درخشــان 
علت صدور ح�م مشــاور برا� رئيس اسبق فدراسيون 
چه بوده؟ ســوال# .ه البته پاســخش به در جر$ان بودن 
پرونده تعليق جودو� ا$ــران در دادگاه ح�ميت ورزش 
برم# گــردد. طبق اعالم آخر$ــن وضعيت پرونده تعليق 
جودو� ا$ران در دادگاه .اس، ا$ن دادگاه ٢٦ شــهر$ور 
در لوزان سوئيس با حضور ٣ شاهد از ا$ران و ٧ شاهد از 
طرف مقابل برگزار خواهد شــد. ا$ن در حال# است .ه 
طبق درخواست دادگاه ح�ميت ورزش، دوطرف ابتدا 
افراد� را به عنوان شاهد در ماجرا� اتفاقات رقابت ها� 
جهان# ژاپن معرف# .رده بودند به ا$ن صورت .ه طرف 
مقابــل ١٥ نفــر و ا$ران نيــز ٧ نفر را به عنوان شــهود به 
دادگاه معرفــ# .رده بــود اما درنها$ــت دادگاه ٧ نفر از 
طرف مقابل و ٣ نفر از ا$ران را به عنوان شاهد پذ$رفت. 
به ا$ن ترتيب ســعيد مال$#، جودو.ار پيشين تيم مل# و 
فرد اول ا$ن پرونده و محمد منصور�، سرمرب# پيشين 
تيــم مل# .ــه او نيز پــس از پناهنده شــدن مال$ــ# به او 
پيوسته به همراه وحيد ســرلE د$گر جودو.ار پناهنده 
ا$ران و ٤ نفر از عوامل برگزار� رقابت ها� جهان# ژاپن 
به عنوان شــهود طرف مقابل در دادگاه حاضر خواهند 
شد. از ا$ران نيز مجيد زارعيان، سرمرب# تيم مل# جودو 
در رقابت ها� جهان# ژاپن، محمدرضا داورزن#، معاون 
وقــت وز$ر ورزش و نصرا... ســجاد� بــه عنوان نما$نده 

.ميته مل# المپيــE در روز برگزار� دادگاه برا� ا$ران 
شهادت خواهند داد. با ا$ن اوصاف و با توجه به تذ.رات 
پيشــين آرش ميراســماعيل# مبنــ# بــر ا$ن .ــه پرونده 
جودو� ا$ران د$گر $E پرونده صرفا ورزشــ# نيســت و 
ابعاد سياســ# به خود گرفته، .امال مشــخص است .ه 
برگشت درخشــان به فدراسيون جودو� ا$ران با هدف 
رفــع تعليق جــودو و ورزش ا$ران صــورت گرفته چرا.ه 
درخشان به خاطر در اختيار داشتن .رس# بين الملل# 
در فدراســيون جهان# ارتبــاط خوب# با مار$ــوس و$زر، 
رئيــس فدراســيون بين الملل# جــودو دارد. مســئله ا� 
.ه البته ميراســماعيل# هم در مصاحبه اخير خود به آن 
اشاره .رده و گفته بود حضور چند$ن ساله درخشان در 
مياد$ــن بين الملل# و ارتباط و نزد$�# او با فدراســيون 
جهان# جــودو م# تواند بــه حل تعليق جــودو� ا$ران و 
خارج شــدن ما از شــرا$ط فعل# .مE .ند. با ا$ن حال 

اما درخشــان بازگشــتش به فدراســيون جودو را صرفا 
به خاطر باز .ردن گــره تعليق نم#  داند: «چنين ف�ر� 
نم#  .نــم. در عين ا$ن .ه بازگشــت من به فدراســيون 
جودو ب# ربط به تعليق نيســت اما در عين حال وابســته 
به تعليق هم نيست. تعليق مسير� را ط# م# .ند و در 
ا$ن مســير هر هم�ار� و .م�# بتوانم را انجام خواهم 
داد امــا .ار من محــدود به رفع تعليق نخواهد شــد.» او 
اما داشــتن روابط خوب با و$زر را رد نم#  .ند و در پاسخ 
بــه ا$ن .ه آ$ا ا$ــن ارتباط منجــر به رفع تعليــق جودو� 
ا$ــران خواهد شــد $ــا خير به تســنيم م# گو$ــد: «ا$ن را 
نم#  دانم چرا.ه ا$ن موضوع به مسائل مختلف# ارتباط 
دارد. بخشــ# از تصميمات در فدراســيون جودو گرفته 
 ،Eم# شــود و برخــ# تصميمات نيــز در .ميتــه المپي
وزارت ورزش و جوانــان و دســتگاه ها� مربوطــه. اگــر 
همه به $E همگرا$#، هم افزا$# و توافق برســند شــا$د 

بشــود .ارها$# .رد. البته ف�ر م# .نم هم�ار� من با 
فدراســيون جودو تعامالت را ساده تر م# .ند و و$زر نيز 
از ا$ن موضوع اســتقبال م# .ند.» درخشان اما با اشاره 
به ســابقه تعليــق جودو� ا$ــران در گذشــته در وا.نش 
بــه سرنوشــت پرونــده ا$ــران در دادگاه .اس م# گو$د: 
 E$ .جودو� ا$ران در چند مقطع با تعليق مواجه شده»
بار در ســال ٢٠٠٤ .ه ميراسماعيل# با حر$ف# از رژ$م 
صهيونيســت# مواجه نشــد. در $E مقطع نيــز به خاطر 
عدم ارسال اساســنامه فدراسيون در مدت زمان تعيين 
شده فدراسيون جهان# تعليق شد$م. تعليق د$گر جودو 
به بر.نــار� امين# و انتصاب رســتگار ارتباط داشــت. 
مــوارد د$گر� نيز از تعليق جودو� ما وجود داشــت اما 
همــه آن ها بــا تعليق فعلــ# تفاوت ها� ز$اد� داشــت. 
در حال حاضر شــرا$ط فــرق م# .ند و ا$ن بــار موضوع 
پيچيده تر اســت. قرار نيســت $E تنه وارد ميدان شــوم 
و بگو$ــم صددرصــد تعليق برطرف م# شــود. هم�ار� 
دســتگاه ها� تصميم گيرنده م# تواند ما را تقو$ت .ند 
و به جا$# برســاند .ــه با قدرت جلو برو$ــم. موضوع در 
حال حاضر از دست جودو� ا$ران و فدراسيون جهان# 
جــودو خــارج و در دادگاه .اس مطــرح شــده و د$گــر 
ا$نگونه نيست .ه موضوع را بدون جلب نظر .اس حل 
و فصــل .رد. من نيز چنين اختيــار� را نه م# خواهم و 
نه مصلحت اســت بل�ه .ليت نظام با$د در ا$ن موضوع 
مشــار.ت .نند تا بتوانيم .ار� ب�نيم.» درخشــان اما 
وجود اختالفات ميان خود و ميراســماعيل# را ت�ذ$ب 
نم#  .ند اما در وا.نش به ا$ن اختالفات و برگشــتنش 
به فدراســيون م# گو$ــد: «هيچ وقت با ميراســماعيل# 
اختالف چشمگير در درازمدت نداشتم. طبيع# است 
.ه در هر عزل و نصب# مخالفين# وجود داشته باشد اما 
با توجه به روحيه من و موارد� .ه در فدراســيون د$دم 

ف�ر م# .نم ا$ن هم�ار� ادامه داشته باشد.»

بازگشت درخشان منجر به رفع تعليق جودو خواهد شد؟
اخبار

عمل�ــرد خــط دفاع# پرســپوليس تاثيــر ز$اد� 
رو� حضــور ا$ن تيــم در صدر جــدول رده بند� 
رقابت هــا� ليگ برتر برا� ت�رار قهرمان# شــده 
اســت. تيم فوتبــال پرســپوليس در حال# قبل از 
تعطيلــ# رقابت ها� ليــگ برتر فوتبــال به دليل 
شــيوع و$روس .رونا بــا ٤٧ امتياز در پا$ان هفته 
بيســت و$�م در صدر جــدول جا خــوش .رد .ه 
عمل�رد درخشان ســرخ ها در حفاظت از دروازه 
ا$ن تيم نقش بســزا$# داشته است. سرخ پوشان 
پا$تخــت .ه بــا ١٠ گل خــورده .متر$ــن ميزان 
در$افت گل را در بين ١٦ تيم حاضر در ليگ برتر 
برا� خود .رده به لطT دفاع مقتدرانه مدافعان 
خود نظير شجاع خليل زاده، سيدجالل حسين#، 
محمدحسين .نعان# زادگان، مهد� شير� و... 
توانستند .متر$ن تهد$د را برا� سنگربانان ا$ن 
 Tتيم رقــم بزننــد. مدافعــان پرســپوليس به لط
قدرت ســرزن# و همچنين ت�ل هــا� موفق خود 

در تقابــل بــا باز$�نــان حر$ــT توانســته اند آمار 
دفــع تــوپ در مصاف هــا� $ــE مقابل $ــE را با 
آمار� نزد$E به ٨٤درصد پشــت ســر بگذارند. 

سرخ پوشــان در هر باز� ليــگ برتر� خود بيش 
از ١٠٠ ت�ل موفق رو� پا� حر$فان داشــته اند 
.ه باعث شــده آمار خوب# در توپ گير� داشــته 

باشند. .متر$ن اشتباه فرد� نيز در فصل جار� 
رقابت ها� ليگ برتر را به باز$�نان پرســپوليس 
با$د نســبت داد. آن ها تنهــا رو� ٣ گل در$افت# 
خــود اشــتباه فرد� داشــته اند .ــه منجر بــه باز 
شدن دروازه عليرضا بيرانوند شد. فا.تور مهم# 
.ه $حي# گل محمد�، سرمرب# پرسپوليس را بر 
آن داشــته تا در ٥ باز� اخير تيمش در ليگ برتر 
.متر$ن تغيير را در تر.يب دفاع# سرخ ها ا$جاد 
.نــد. تيمــ# .ه بــه لطــT ت�ل ها� دقيــق خود 
.متر از ٣ شــوت را به ســمت چارچوب ســرخ ها 
در هــر باز� تحمل .رده اما در هر باز� حدود ٧ 
شــوت موفق به ســمت دروازه رقبا� خود به ثمر 
رســانده اند. تيم# .ــه در صورت شــروع دوباره 
رقابت هــا� ليــگ برتر بــا توجه بــه اختالف ١٠ 
امتياز� اش نسبت به تيم ها� دوم و سوم فاصله 
چندانــ# با ت�رار قهرمان# و ثبــت اولين پو.ر در 

تار$خ ا$ن مسابقات ندارد.

گل نخوردن در مسير قهرمانیشگرد یحیى و سرخ ها براى ثبت اولین پوکر تاریخ لیگ
موبایل در جلسه هيئت مدیره استقالل ممنوع شد!

انتشار صدا� اعضا� هيئت مد$ره اســتقالل باعث شده مد$ران ا$ن باشگاه تصميم جد� 
در ا$ن باره بگيرند. در ماه ها� گذشــته بارها صدا� اعضا� هيئت مد$ره استقالل منتشر 
شــده؛ اتفاق# .ه نشان م# دهد چقدر درگير� و اختالف بين اعضا باالست و چيز� به نام 
همدل# و هماهنگ# حداقل در بين ســطوح مد$ر$ت# ا$ن باشــگاه وجــود ندارد. در آخر$ن 
اتفــاق د$روز صدا� .امران منزو� رســانه ا� شــده .ه ا$ــن مد$ر قد$م# فوتبــال در آن از 
اســتراماچون# و ور$ــا غفور� انتقــاد م# .ند؛ اتفاق# .ه حاال او را تحت فشــار وحشــتنا; 
فضا� مجاز� قرار داده است. ا$ن صدا مربوط به زمان# است .ه استراماچون# تازه ا$ران را 
تر; .رده بود و ور$ا غفور� مصاحبه تند� عليه اميرحسين فتح#، مد$رعامل وقت انجام 
داده بود و انتشــار صدا� او بعد از چند ماه به نظر دليل# جز پذ$رش اســتعفا� او از ســو� 
وزارت ورزش و جوانان نداشــته اســت. ظاهــرا به دليل اتفاق ها� پرت�ــرار در هيئت مد$ره 
اســتقالل و انتشار صدا� اعضا، قرار اســت از ا$ن به بعد در جلسات هيئت مد$ره موبا$ل ها 

جمع شود تا ا$ن اتفاق ها� عجيب د$گر ت�رار نشود.

ســوژهــســوژهــ

بــه نظر م# رســد باز� ها� معوقــه از مرحله 
آبــان  و  مهــر  در  جام جهانــ#  انتخابــ#  دوم 
٩٩ برگــزار خواهــد شــد .ه در ا$ــن صورت 
فدراســيون فوتبال با$د اقدامات# برا� باز� 
بــا هنگ .نــگ در اربعيــن حســين# انجــام 
دهد. به گفته رسانه ها� قطر�، .شورها� 
آســيا$# دربــاره تار$ــخ برگــزار� باز� ها� 
معوقــه از مرحلــه دوم انتخابــ# جام جهانــ# 
٢٠٢٢ و انتخابــ# جام ملت ها� ٢٠٢٣ به 
توافق رسيده اند. طبق اعالم نشر$ه الوطن، 
ا$ن مســابقات در روزها� هشتم و سيزدهم 

ا.تبر (١٧ و ٢٢ مهــر) و همچنين دوازدهم 
و هفدهــم نوامبــر (٢٢ و ٢٧ آبــان) برگــزار 
م# شــود و ت�ليــT تيم هــا� صعود .ننده به 
مرحلــه ســوم و نها$ــ# انتخابــ# جام جهان# 
 E$ مشخص خواهد شــد. در صورت# .ه هر
از نهادها� رسم# تار$خ ها� مذ.ور را تا$يد 
.ند، برنامه باز� ها� تيم مل# به ا$ن شــرح 
خواهــد بــود .ه بــا برخــ# از مناســبت ها� 

مذهب# و سنت# ا$ران همزمان شده است.
مهــر   ١٧ پنج شــنبه  ا$ران-هنگ .نــگ؛ 

(اربعين حسين#) تعطيل

.امبوج-ا$ران؛ سه شنبه ٢٢ مهر
ا$ران-بحر$ن؛ پنج شنبه ٢٢ آبان

ا$ران-عراق؛ سه شنبه ٢٧ آبان
٣ بــاز� خانگــ# ا$ــران مقابــل هنگ .نگ، 
بحر$ن و عراق در خانه و با حضور تماشاگران 
زن و مرد برگزار م# شــود و به جهت اهميت 
ا$ــن مســابقات، حما$ــت همه جانبــه از تيم 
ملــ# بــرا� .ســب مجــوز حضــور در مرحله 
بعد اهميت بســيار باال$# دارد. با ا$ن وجود 
طبــق جدول فــوق، باز� نخســت تيــم مل# 
ا$ران با هنگ .نگ با اربعين ساالر شهيدان 

همزمــان شــده و رعا$ت مســائل و شــئونات 
ا$ن روز بــرا� ا$ران# ها اهميت باال$# دارد. 
به همين دليــل احتماال فدراســيون فوتبال 
با$ــد م�اتباتــ# انجــام دهد تا باز� مشــ�ل 
خاص# از حيث مسائل مذهب# و بين الملل# 
نداشــته باشد. در گذشته فدراسيون فوتبال 
تجربــه برگــزار� مســابقات بين المللــ# در 
روزهــا� مهم مل# و مذهب# را داشــته .ه به 
علت نصب برخ# پرچم ها و بيان شــعارها� 
مختلT با جرا$م# برا� فوتبال ا$ران همراه 

شده است.

با ابالغ دبير.ل فدراســيون فوتبال، تخط# از 
مقررات ابالغ# درباره پروت�ل ها� بهداشت# 
محســوب  انضباطــ#   Tتخلــ مســابقات،  در 
م# شــود. بعد از نامه چند باشگاه ليگ برتر� 
به سازمان ليگ برا� لغو .امل مسابقات، حاال 
دبير .ل فدراســيون فوتبــال در ا$ن خصوص 
اطالعيــه ا� صــادر .ــرد. مهــد� محمدنب#، 
دبير.ل فدراســيون فوتبال با ارســال نامه ا� 
فوتبــال  فوتســال،  فوتبــال،  باشــگاه ها�  بــه 
ســاحل# در .ليــه رده هــا گفــت: «بــر اســاس 
مقــررات انضباط#، پا$بنــد� و رعا$ت تمام# 
آ$ين نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها� 

برگــزار�  چگونگــ#  خصــوص  در  صــادره 
مســابقات فوتبال، فوتســال، فوتبال ســاحل# 
همراه با رعا$ت پروت�ل ها� بهداشت# در همه 
رده ها از سو� باشــگاه ها، باز$�نان و مقامات 
رســم# الزم و ضــرور� اســت.» در ادامه نامه 
دبير.ل فدراسيون فوتبال به باشگاه ها آمده: 
 Tهر گونــه تخطــ# از مقررات ابالغــ#، تخل»
انضباط# محســوب و قابل ارجاع و رســيدگ# 
در .ميته انضباط# فدراســيون فوتبال است. 
بــر ا$ن اســاس بــر اجــرا� .امل و دقيــق ا$ن 
مقررات از ســو� اشــخاص حقيق# و حقوق# 

مرتبط تا.يد م# شود.»

بوژ$ــدار رادوشــوو$چ، دروازه بــان تيــم فوتبــال 
پرســپوليس با مهــار پنالت# باز� دوســتانه روز 
جمعــه مقابــل ســا$پا نشــان داد آمادگــ# الزم 
بــرا� اســتارت مســابقات را دارد. .ادر فنــ# 
قرمزها در ا$ن باز� .ه نخســتين مسابقه سال 
بوژ$ــدار  پرســپوليس محســوب م# شــد،   ٩٩
رادوشــوو$چ را درون دروازه قــرار داد تا قرمزها 
ســال خورشــيد� را با و� اســتارت بزنند. ا$ن 
انتخــاب حا.# از آن بود .ه $حي# گل محمد� 
با توجــه به جدا$ــ# بيرانوند، رو� رادوشــوو$چ 
حســاب باز .ــرده تــا گلر شــماره $E ســرخ ها 
شــود. رادو در نيمه اول ا$ن باز� سنگربان تيم 

پرســپوليس بود و با درخشــش فوق العاده خود 
مانــع گلزن# ســا$پا$# ها شــد. او در دقيقه ١٥ 
$E ســيو تماشــا$# داشــت و ٥ دقيقــه بعد نيز 
بــا مهار پنالت# نارنج# پوشــان امضــا� خود را 
پا� اولين .لين شــيت سال پرســپوليس زد. او 
ابتدا پنالت# را با تشخيص جهت و سپس پا$ين 
آوردن دست مهار .رد و بعد از آن با وا.نش باال 
اجازه نداد مهاجمان ســا$پا از ر$باند اســتفاده 
.نند. اگرچه شا$د دوضرب گير� مش�ل جد� 
برا� $E دروازه بان باشد اما رادو نشان داده .ه 
ع�س العمل باال$# بعد از ســيو نخســت دارد و 

پرسپوليس# ها نبا$د از ا$ن بابت نگران باشند.

احتمال برگزارى ایران-هنگ کنگ در اربعين حسينی 

روزهاى تلخ ستاره پيشين استقالل
$�# از ستاره ها� سرشناس استقالل .ه باز$�ن بسيار محبوب# هم بود همچنان به دليل 
مشــ�الت مال# ز$اد� .ه دارد در خانه دوســتانش زندگ# م# .ند. ط# ٢، ٣ ماه گذشته 
تالش ها$# صورت گرفت تا حداقل خانه .وچ�# به صورت اجاره ا� به ا$ن ســتاره ســابق 
باشــگاه اســتقالل تحو$ل داده شــود اما ا$ن اتفاق رخ نداد و آقا� ستاره همچنان در منزل 
$�# از دوســتان خــود و در $E اتاق .وچE روزگار را ســپر� م# .ند. ا$ــن باز$�ن زمان# 
حت# از تيم ها� متمول عرب# پيشنهاد داشت اما به هر حال عمر فوتبالش تمام شد و البته 
اشتباهات# هم در زندگ# شخص# خود مرت�ب شد تا حاال برا� گذران زندگ# عاد� خود 
با مشــ�ل مواجه شــود. ســتاره ســابق اســتقالل درآمد خاص# هم ندارد و همچنان بي�ار 

است.

وقتی پرسپوليسی ها پروتکل هاى بهداشتی را فراموش می کنند!
در  ســا$پا  و  پرســپوليس  فوتبــال  تيــم   ٢
د$ــدار� دوســتانه بــه مصــاف هــم رفتند 
.ه ا$ــن د$دار در پا$ان بــا نتيجه بدون گل 
به پا$ــان رســيد. ا$ن د$ــدار .ه نخســتين 
بــاز� دوســتانه ســرخ ها بعــد از تعطيالت 
و قرنطينــه بــود، ميهمان هــا� و$ــژه ا� از 
جمله مهد� رســول پناه، حبيب .اشان#، 
محمــد پنجعلــ# و فرشــاد پيوس داشــت. 
باشــگاه پرســپوليس نيــز از ا$ــن د$ــدار و 

ميهمان ها� و$ژه اش گزارش تصو$ر� رو� ســا$ت و .انال رســم# خود منتشر .رد .ه 
ا$ن ع�س ها $E ن�ته خاص داشت؛ رعا$ت ن�ردن فاصله فيز$�#! چند� پيش افشين 
پيروان# در مصاحبه ا� و در پاسخ به بسيار� از مد$ران باشگاه ها� د$گر مبن# بر رعا$ت 
پروت�ل هــا� اجتماع# همانند بوندس ليگا و الليگا اذعان .رد .ه باشــگاه پرســپوليس 
سع# در پيرو� از ا$ن ٢ ليگ مطرح اروپا$# دارد و با الگوبردار� از باشگاه ها� آلمان# 
پروت�ل هــا� بهداشــت# را با بهتر$ن روش رعا$ت م# .ند؛ اتفاق# .ه در نخســتين باز� 
ســرخ ها بعد از قرنطينه رعا$ت نشــد و ميهمانان و اعضا� ا$ن باشــگاه عــالوه بر رعا$ت 
ن�ــردن فاصله اجتماعــ# و در آغوش گرفتن $�د$گر حتــ# در ع�س ها� $ادگار� خود 
نيــز بــرا� نماد هم .ه شــده فاصله را رعا$ت ن�ردنــد و در .نار $�د$گــر ع�س $ادگار� 
گرفتند. ا$ن حر.ت اعضا� باشــگاه  پرســپوليس .ه از ســردمداران ادامه ليگ و رعا$ت 
پروت�ل ها� بهداشــت# بــرا� جلوگير� از ابتال به و$روس .رونا به حســاب م# آمدند به 
نوع# زنگ خطر را به صدا درآورده و بهتر اســت باشــگاه ها نه تنها در حرف بل�ه در عمل 

ن�ات بهداشت# را به صورت واقع# رعا$ت .نند.

رادو درخشيد، یحيی خندیدبا هر گونه تخطی از پروتکل بهداشتی برخورد انضباطی خواهد شد

حسين رسول# و بهنام شير�، ٢ مل# پوش دووميدان# بهمن ماه سال گذشته برا� برپا$# اردو راه# بالروس 
شــدند و قرار بود اواخر فرورد$ن به ا$ران برگردند اما به خاطر شــروع .رونا و لغو پروازها ا$ن اتفاق در آن زمان 
نيفتاد. چند روز پيش بود .ه بليت پرواز آن ها تهيه شــد و در حال# .ه با$د هر ٢ به .شــور برم# گشــتند، تنها 
شــير� برگشــت. آنطور .ه گفته م# شد رســول# اعالم .رده تا ٢ هفته د$گر به .شور برم# گردد اما خبرها از 
ازدواج او در ا$ن .شور ح�ا$ت دارد و بازگشت او در هاله ا� از ابهام است. ا$ن در حال# است .ه مهد� مبين#، 
سرپرســت فدراســيون دووميدان# در وا.نش به ماجرا� برنگشتن رسول# به ا$سنا م# گو$د: «صبح روز پرواز 
مطلع شــدم .ه رسول# به دليل مش�الت شخص# ام�ان برگشت ندارد. پدر ا$ن ورزش�ار گفت .ه فرزندش 
پيگير ازدواج در بالروس است و تا ٣ هفته آ$نده برم# گردد. ا$ن آمادگ# را دارم .ه هر گونه هم�ار� را انجام 

دهم تا ٣ هفته آ$نده .ه بنا به گفته رسول# و پدرش پيگير امور ازدواج هستند، با اولين پرواز چارتر برگردد.»

حســن $زدان#، دارنده ٣ طال� جهان و المپيE در مصاحبه با ســا$ت رسم# اتحاد$ه جهان# .شت# درباره 
چگونگ# ورودش به .شت# و نظرش درباره ا$ن رشته گفت: «از ١٢ سالگ# وارد .شت# شدم. مردم در .شور 
ما و مخصوصا شــهرم عالقه ز$اد� به رشــته .شــت# دارند. وقت# .ود; بودم م# رفتيم و از نزد$E .شــت# 
لوچو را م# د$د$م . همين موضوع باعث شد به .شت# عالقه مند شوم و به صورت حرفه ا� وارد .شت# شدم.» 
او در پاســخ بــه ا$ن ســوال .ه قصد دارد چنــد مدال المپيــE در دوران حضورش در مياد$ن .شــت# بگيرد، 
خاطرنشان .رد: «هدفم ا$ن است .ه در تمام# رقابت ها� جهان# و المپيE بهتر$ن نتا$ج را بگيرم و دوست 
دارم تا جا$# .ه بدنم جواب بدهد به خوش رنگ تر$ن مدال ها برسم. اگر بدنم جواب بدهد، هدفم ا$ن است 
تا المپيE ٢٠٢٤ .شت# بگيرم.»$زدان# درمورد الگو� اخالق# اش در .شت# هم گفت: «الگو� من از نظر 

اخالق#، جهان پهلوان تخت# است اما در بحث فن# همه قهرمانان برا� من قابل احترام هستند.»

 یزدانی: تا المپيک ٢٠٢۴ کشتی می گيرممبينی: رسولی پيگير ازدواج در بالروس است
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مخالفت گل محمد� با رفتن بيرانوند به بلژ�� تما�ل نوراف�ن برا� بازگشت به شارلوا 
ویلموتس گزینه هدایت شالکه آلمان

بــه نقــل از ســا�ت ٢٤  ruhr  آلمان، مســئوالن باشــگاه 
شــال,ه  به دنبــال تغيير  د�و�ــد واگنر  ســرمرب" ا�ن تيم 
هستند و در ا�ن ميان اسام" چند مرب" برا/ جانشين" 
او مطرح شده اســت. مار8 و�لموتس، رائول گونزالس 
و فن بومــل، ٣ گز�نه اصل" هســتند >ه مم,ن اســت در 
آ�نده جانشــين واگنر شوند. ا�ن ســا�ت آلمان" البته به 
اشــتباه از و�لموتس به عنوان ســرمرب" فعلــ" تيم مل" 
ا�ــران �ــاد >رده  >ــه تجربــه الزم را برا/ >ار در شــال,ه 

دارد!
مهاجم سابق استقالل به اى اف سی نامه زد

مهــد/ نظــر/ مهاجــم ســابق اســتقالل در نامــه ا/ به 
>نفدراســيون فوتبــال آســيا اعــالم >ــرد >ــه باشــگاه 
اســتقالل مطالباتــش را بــا وجــود صــدور را/ نها�" از 
ســو/ >ميتــه اســتيناف فدراســيون فوتبــال پرداخت 
نم" >نــد. طلــب محمــد مهد/ نظــر/ بابت ســال ٩٢ 
– ٤٥٠ ميليــون تومــان اســت و او بعد از ٧ ســال هنوز 

نتوانسته مطالباتش را در�افت >ند.
کی روش قرنطينه شد

صبــح  اســتنل"  >ــ" روش 
و  شــد  اصفهــان  وارد  د�ــروز 
بالفاصلــه از و/ تســت >رونا 
برز�ل"  گرفتــه شــد . مهاجــم 
بــا  >ــه  اصفهــان  ســپاهان 
تعطيل" رقابت ها/ ليگ برتر 
به زادگاه خــود رفته بود، پس 

از انجام تســت ها/ پ" آر ســ" به قرنطينــه خانگ" رفت 
تا پاســخ آزما�ش ها/ پزش," او مشــخص شده و مجوز 
حضــور در تمر�نــات گروهــ" بــرا/ مهاجــم بلندقامت 

سپاهان صادر شود.

افزایش قيمت سردار به ۴٠ ميليون یورو
>ــرد  اعــالم  ا�تاليــا  اســپورت  دلــو   >ور�ــره  روزنامــه 
آر>اد�ــوش ميليــa مهاجــم فعلــ" تيــم ناپولــ" قصــد 
تمد�ــد قــراردادش را ندارد و بــه همين خاطر فضا برا/ 
جذب ســردار آزمــون مهاجم ا�ران" >ه در صدر ليســت 
خر�دهــا/  جيونتول"  مد�ر ورزشــ" ناپول" قــرار دارد، 
بــاز م" شــود. ا�ــن روزنامه مدع" شــد زنيــت خواهان 
مبلغ ٤٠ ميليون �ورو برا/ فروش آزمون شده، در حال" 
>ه پيش از ا�ن مبالغ" نظير ٢٥ و ٣٠ ميليون �ورو برا/ 
فروش ا�ن مهاجم مطرح شــده بود. ا�ن در حال" اســت 
>ه گفته م" شود تيم ها/ آرسنال و وستهام انگليس هم 

به جمع مشتر�ان آزمون اضافه شده اند.

دردسر ٨٨ ميلياردى آبی ها!
ش�ا�ت پادوان# به *اس و درخواست غرامت ميليون#

 پس از ش,ا�ت نافرجام ٢ سال 
پيش لئونــاردو پادوانــ" مدافع 
سابق و برز�ل" استقالل از ا�ن باشگاه به فيفا و 
درخواســت غرامــت، حــاال دوبــاره و>يل ا�ن 
باز�,ن به دادگاه عال" ورزش ش,ا�ت >رده تا 
بل,ه بتواند پول بيشتر/ از استقالل بگيرد. ٢ 
سال پيش و>يل پادوان" در ش,ا�ت" >ه به فيفا 
ارجــاع داده بــود، خواســتار غرامــت ميليون 
دالر/ به خاطر مصدوميت مو>لش شــده بود 
>ه فيفا به دليل رخ دادن حادثه حين مسابقه و 
داخــل زميــن، بحــث غرامــت  را رد و تنهــا به 
پرداخــت ١٠٠ هــزار دالر طلــب پادوانــ" از 
باشگاه استقالل را/ داده بود. البته متاسفانه 
مسئوالن باشگاه اســتقالل در ٢ سال اخير با 
ب" توجه" به ا�ن را/ و ناد�ده گرفتن وضعيت 
نامناســب پادوانــ" >ــه پــس از حادثــه تلــخ 
ورزشــگاه اهواز تــوان حر>ت و راه رفتــن را از 
دســت داده و همچنــان تحت درمــان اســت، 
باعث ناراحت" و دلخور/ شد�د ا�ن باز�,ن و 
گال�ه ها و انتقادها/ تند او شدند >ه همراه" 
و همدل" هواداران اســتقالل و همباز�انش را 
هم در پ" داشــت. با انتخاب احمد سعادتمند 
به عنوان مد�رعامل جد�د باشگاه استقالل، او 
پرونده پادوان" و تسو�ه حساب با ا�ن باز�,ن را 
در اولو�ــت برنامه ها�ش قرار داد و مســئوالن 
امور بين الملل و حقوق" باشــگاه را موظo به 
در  >ــرد.  پادوانــ"  >ار  جــد/  پيگيــر/ 

اســتقالل  باشــگاه  >ــه  بــود  همين راســتا 
را�زن" ها�ــ" را بــا فيفا انجام داد تا بخشــ" از 
مطالبــات را از منابــع ا�ــن باشــگاه در فيفــا 
پرداخــت >ند >ــه مطالبات پاد وانــ" هم جزو 
آن هاست. باشــگاه از پادوان" خواست شماره 
حســاب بدهد و آن ها بعــد از ا�ن درخواســت 
>م" تعلل >ردند و �a ش,ا�ت د�گر به >ميته 
انضباطــ" انجــام دادند و درخواســت غرامت 
>ردند >ه البته ا�ن شــ,ا�ت تا�يد نشــد و صد 
هزار دالر بده" تا�يد شــده اســت. پس از ا�ن 
اتفــاق پادوان" و و>يلش شــماره حســاب را با 
تاخيــر اعالم >ردنــد و بعد بــه تا�يد باشــگاه، 
فدراســيون فوتبــال و فيفــا رســيد امــا و>يل 
پاد وان" شــماره حســاب را تا�يد ن,رد تا پول" 
وار�ز شود. عل" خلo سرپرست روابط  عموم" 
باشگاه اســتقالل هم با تا�يد ش,ا�ت پادوان" 
باشــگاه  از  در خصــوص درخواســت غرامــت 
اســتقالل، گفت: «پاد وان"  شــ,ا�ت جد�د/ 
مطــرح  و درخواســت غرامت ميليــون دالر/ 
>رده است. نم" خواهيم گناه >س" را بشور�م 
امــا به نظر م" رســد آن ها با شــ,ا�ت به >اس 
م" خواهنــد ٣،٢ ماه" >ه بررســ" شــ,ا�ت 
طول م" انجامد، روزشمار پول شان را در�افت 
>نند. البته باشگاه اســتقالل هم چاره جو�" 
>رده و م" خواهد نامه ا/ به فيفا ارسال >ند و 
شــرح ماوقــع را بــه اطــالع آن هــا برســاند >ه 
خودشان از در�افت ا�ن بده" امتناع >رده اند 

و باشگاه مش,ل" نداشته است.»
    

رســانه ا/ شــدن شــ,ا�ت پادوان" به دادگاه 
هــواداران  ناراحتــ"  باعــث  ورزش  عالــ" 
اســتقالل از ا�ن باز�,ن شــده >ــه بارها مورد 
حما�ــت و تشــو�ق آب" هــا قــرار گرفتــه اما به 
نظر م" رســد ا�ــن نظر خــود پادو نباشــد و او 
تحت فشــار �ا پيشنهاد فرد �ا افراد/ دست به 
ا�ن اقدام زده است! اگر خاطر فوتبال دوستان 
باشــد پادوان" چند هفته پيش ط" پست" در 
ا�نســتاگرام ماجرا/ عبدالحق نور/ باز�,ن 
مراكشي االصل اهل هلند را >ه عضو باشگاه 
آژا>ــس آمســتردام بــود، پيــش >شــيد. ا�ن 
باز�,ن در ٨ ژوئيه ٢٠١٧ در باز/ دوســتانه 
ورزشــ"  باشــگاه  در  وردربرمــن  و  آژا>ــس 
وردربرمن به دليــل آر�تم" قلب از حال رفت 
و بيهوش شــد و بعد از ا�ن اتفاق مشخص شد 
>ــه عبدالحق نــور/ بــه دليل ضا�عــه مغز/ 
د�گر قادر به باز/ >ردن نيست و فوتبالش به 

پا�ان رسيد. او پس از ٢ سال و ٩ ماه از >ما در 
آمد و در ا�ن مدت باشــگاه آژا>س دستمزد و 
هز�نه درمانش را پرداخت م" >رد اما با اعالم 
برادر نور/ مبن" بر خــروج عبدالحق از >ما، 
باشگاه آژا>س دســت به >ار شد و با پرداخت 
٥ ميليون �ورو قرارداد ا�ن باز�,ن آسيب د�ده 
را رسما فســخ >رد. با توجه به اشاره و استناد 
پادوان" به ا�ن ماجرا، به نظر م" رســد مدافع 
برز�ل" و سابق اســتقالل �ا و>يلش به دنبال 
متقاعــد >ــردن ار>ان قضا�" فيفــا و دادگاه 
عال" ورزش بــه پرداخت غرامــت ميليون" از 
ســو/ باشــگاه ا�ران" بــه خاطــر مصدوميت 
شــد�د اســت. اگر رقم مورد نظر پــادو همان 
مبلغ" >ه باشــگاه آژا>س به نــور/ پرداخت 
 a� رده باشد، بنابرا�ن با�د گفت استقالل با<
دردسر ٨٨ ميليارد/ مواجه است، مگر آن >ه 
>اس هــم مثل فيفا درخواســت پادوان" را رد 
>ند و باشــگاه ا�ران" فقط موظo به پرداخت 

طلب ١٠٠ هزار دالر/ او و د�ر>ردش باشد.

پشت پرده اظهارات نامجومطلق 
درباره شانس قهرمانی پرسپوليس

در روزها�ــ"  >ــه برخــ" از اعــالم قهرمان" 
پرســپوليس در صــورت تعطيلــ" ليگ برتر 
 oصحبــت م" >ردنــد، اســتقالل" ها مخال
ا�ــن موضــوع بودنــد. مجيــد نامجومطلــق 
مرب" تيم استقالل اما اظهارات قابل تامل" 
پرســپوليس  گفتــه  او  اســت.  داده  انجــام 
اســت.  ليــگ  قهرمانــ"  اصلــ"  شــانس 
اگر چه نامجومطلق برا/ اســتقالل شانس 
قهرمان" قائل شــده، اما اظهــارات او >م" 
بــرا/ هــواداران اســتقالل تعجب برانگيــز 
بود. در ا�ن خصوص شنيده م" شود هدف 
رو/  از  فشــار  برداشــتن  اســتقالل  مربــ" 
باز�,نــان تيمش بوده تا آن ها بدون توجه به 
فاصله امتياز/ با پرسپوليس، بتوانند خود 

را به صدر جدول برسانند. 

صادرکننده نمونه ملی ایران در یک 
قدمی آبی ها

چند روز د�گر هيئت مد�ره استقالل، آخر�ن 
عضــو اقتصاد/ خــود را خواهد شــناخت تا 
جا�گز�ــن >امــران منــزو/  شــود و فعاليت 
خود را در ا�ن باشگاه آغاز >ند . گز�نه جد�د 
عضو�ت در هيئت مد�ره استقالل،   به عنوان 
�," از طرفداران پرو پاقرص ا�ن باشگاه در 
دنيا/ تجارت فرد/ موفق قلمداد م" شود . 
ا�ن عضــو جد�ــد هيئت مد�ره اســتقالل به 
عنــوان مالa �,ــ" از موفق تر�ن بنگاه ها/ 
اقتصــاد/ و صادر>ننده نمونه مل" >شــور 

شناخته م" شود.

اميــد نوراف,ن هافبa فوتبال ا�ــران در حال" >ه با تيم شــارلوا بلژ�a قرارداد 
دارد، ا�ن فصل به صورت قرض" به تيم سپاهان اضافه شد و عمل,رد خوبش در 
جمع شــاگردان امير قلعه نو�"، سپاهان" ها را به ف,ر جذب دائم" ا�ن باز�,ن 
 aانداخــت. حت" منوچهر ني,فر سرپرســت باشــگاه ســپاهان ســفر/ به بلژ�
داشــت تا با مال,ان ا�ران" ا�ن باشگاه برا/ به خدمت گرفتن نوراف,ن مذا>ره 
>ند؛ اتفاق" >ه هنوز به صورت رســم" به توافق منجر نشــده.  نوراف,ن درباره 
وضعيتش گفت: «نم" دانم در آ�نده چه اتفاق" م" افتد. اگر شــارلوا به من نياز 
داشــته باشد، از بازگشت به بلژ�a خوشحال م" شوم.» نوراف,ن >ه ا�ن روزها 
به و�روس >رونا مبتال شده و در قرنطينه است، گفت: «من گز�نه ا/ را انتخاب 
م" >نم >ه برا/ فوتبال و البته حضورم در تيم مل" ا�ران بهتر�ن تصميم باشد.»

�حي" گل محمد/ سرمرب" تيم پرسپوليس در گفت وگو با سا�ت رسم" باشگاه 
گفت: « ٢ هفته است >ه تمر�نات را شروع >رده ا�م و بيشتر در بخش ها/ بدن" 
و هواز/ در قالب تا>تيa با باز�,نان >ار >رده ا�م. چند مش,ل هم داشته ا�م. 
از جمله ا�ن >ه بشار رسن و اوساگونا هنوز به تمر�نات برنگشته اند و رادوشوو�چ 
هم د�ر به تمر�نات برگشــت. �,"، دو مصدوم هم در تمر�نات داشته ا�م. » و/ 
دربــاره ا�ن >ه بيرانوند با�د چند روز د�گر برا/ حضور در تســت ها/ پزشــ," 
تيم جد�دش به بلژ�a برود، گفت: «ا�ن اتفاق نبا�د بيشــتر از ٤٨ ساعت طول 
 aب,شد. ف,ر نم"  >نم خيل" الزم باشد >ه عليرضا قبل از شروع مسابقات بلژ�
به ا�ن >شور برود و به نظرم بعد از پا�ان ليگ ما هم م" تواند برود و تست ها�ش را 
انجام دهد. من به باشگاه هم گفته ام مخالo رفتن بيرانوند برا/ تست هستم.»
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