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کلینیک مرگ !

 ۱۹ نفر از هموطنان در حالی قربانی منفعت طلبی یک کلینیک شدند 
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انقالب خراسان رضوی خبر داد: 

احضار نماینده بهزیستی 
درباره پرونده »عسل« 

خراسان رضوی

 تله پورت؛ واقعی یا ساختگی؟ 
مرور چند فیلم مرموز که احتمال 

دورنوردی را تقویت کرده اند

زندگی سالم
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ترامپ و سوپرپک ها
انتشــار کتاب بولتون، موضوع روابط ایــران و آمریکا 

در دوران ترامپ را دوباره در معرض...

یادداشت روز

دکتر علیرضا میریوسفی

  صفحه 2

پخت و پز 
تباهی!

گفت وگو با یک آشپزخانه دار 
تولید ماده مخدر »شیشه« درباره 

  صفحه ۵تجربه های هولناکش

خیز طارمی  برای آقای گلی 
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مژده ای اهل رضا، روی رضا)ع( پیدا شد
جلوه حسن الهی به جهان معنا شد

عکس: روابط عمومی آستان قدس
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41 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 5صفحه روزنامه استانی

 + 1۶ صفحه ویژه نامه جیم
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 10 ذی القعده 1441 . 2 جوالی 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20414 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

 از هیچکاک و چاپلین
تا نوالن و اسکورسیزی

10 فیلم سازی که رکورددار 
فهرست 2۵0 فیلم محبوب 

وبسایت   IMDB   هستند

همزمان با ثبت  ۳ رکورد جدید  در بازار سرمایه  ، کارشناسان دیدگاه های متفاوتی درباره چشم انداز رشد شاخص دارند

 بدهی دولت به تامین اجتماعی

300 هزارمیلیارد تومان!
۵
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999   تلفن: 37009111 051                 

بازگشایی هــای ناشیانه و بی موقع که  •
تحریک و خروج مردم از خانه را به همراه 
داشته به بازگشت و اوج گرفتن کرونا منجر 
شد. حاال تــوِپ این بی تدبیری را به میان 
مردم انداختند که اگه مردم چنین وچنان 
نکنند ما مجبوریم چنین وچنان کنیم! تاواِن 
این تصمیمات فردی را مردم می دهند و هیچ 

کس هم نیست که به مسئولش گیر بدهد.
دولتمردان ما این قدر از تبعیض نژادی  •

در آمریکا انتقاد می کنند انگار در کشور ما 
تبعیض نیست. نمونه اش دستمزد پایین 
کارگران که زمین تا آسمان با بقیه فرق 

داره. این تبعیض نیست؟
آقــای روحانی بیا به مناطق مستضعف  •

نشین حاشیه شهر مشهد یا هر شهری که 
دوست داشتی یک سری بزن. ببین مردم 

چطوری دارند خودشون رو سیر می کنند.
ــم چــرا ما همیشه نیمه خالی  • نمی دون

لیوان را می بینیم و گالیه از رئیس جمهور 
ــم؟ به نظر من ایشان و دولت  محترم داری
شان کارهای بسیار بزرگ و قابل تقدیری 
در کارنامه دارند و من بر خود الزم می دانم 
به نوبه خودم از ایشان تشکر و قدردانی ویژه 

داشته باشم.
خدا ازتون نگذره. بگذارید یک شیر پاکتی  •

بی کیفیت بمونه سر سفره مردم. چرا هر 
هفته قیمت ها فرق می کنه با هفته قبل؟ به 

کجا اعتراض کنیم؟
 بعضی از پزشکان ما روزی چندین میلیون  •

درمیارن مالیات هم که نمیدن. هیچ جای 
دنیا درآمد یک پزشک ۱۰۰برابر یک معلم 
نیست. من کاری ندارم. نوش جون شون 

فقط مالیاتش رو بدن.
 امروز برای فروش زعفران به بازار مراجعه  •

ــردم ولــی قیمت ها بسیار پایین بــود با  ک
این که نیاز مبرم به پول داشتم ولی ارزان 
ــای وزیر  آق به خانه برگشتم.  و  نفروختم 
محترم کشاورزی! پس کار وزارتخانه شما 
چیست و کی می خواهید از کشاورز حمایت 

کنید؟

ــا پویش  • ــی کنند ب ــا فــکــر م مــســئــوالن م
ــازی مــی توانند بــا مشکالت  و فرهنگ س
پویش  دفعه  یک  کنند.  مقابله  اقتصادی 
ــد و فکر  ــدازن ــوب راه مــی ان صاحبخانه خ
حل  مستاجرها  مشکالت  همه  می کنند 
می شود. آقایان کمی بیشتر به فکر مردم 

باشید.
بهزیستی مشهد، مدرسه و به خصوص  •

پدر مقتول در جریان شرایط زندگی عسل 
ــدام معقول  ــرا اقـ کــوچــولــو بــودنــد پــس چ
پیشگیرانه ای برای نجات آن طفل مظلوم 
نکردند؟ آیا مقصران این حادثه تلخ جوابی 

برای خدا دارند؟!
انسولین هم شد مخصوص باال شهری  •

ها! به معاونت غذا و دارو زنگ زدم برای 
انسولین قلمی آدرس چند تا داروخانه را 
دادند؛  بولوار وکیل آباد و بولوار پیروزی. 
یک کارگر باید یک روز از کار بیفته کلی 
هم کرایه بده تازه سه تا انسولین هم بیشتر 

نمیدن.
ــواب آقــایــی کــه میگه مسکن مهر  • در ج

احمدی نژاد دست دالل ها افتاده، باید بگم 
که احمدی نژاد بیشتر مردم رو صاحبخانه 
کرد و خدا خیرش بده. وام مسکن با شرایط 
ــی دادن ولـــی االن  ضــامــن در ضــامــن م

شرایطی گذاشتن که نمی شه وام گرفت.
ــازاده ها خوب می خــورن و  •  االن فقط آق

خوب می پوشن و خوب راه میرن، چون پول 
فقط تو جیب این آدم ها پیدا میشه ولی قشر 
کارگر جامعه روزی 8۰ تومان در میاره ولی 
باید روزی 2۰۰ تومان خرج کنه تا بتونه 

زنده بمونه. برابری کجاست!
لطفا گزارشی درباره بورس و روش خرید  •

و فروش سهام چاپ کنید.
پاسخ: مخاطب گرامی! مستحضر باشید 
که شنبه های هرهفته با انتشار هفته نامه 
دخل و خرج به طور کامل و مفصل به بررسی 

بازار سرمایه می پردازیم.
کارگرم. با دو تا بچه هر بنگاهی میرم 2۰  •

میلیون پول پیش می خوان از کجا بیارم؟ 

ترامپ و سوپرپک ها

انتشار کتاب بولتون، موضوع روابط ایران و آمریکا 
در دوران ترامپ را دوباره در معرض توجهات قرار 
داده است. ادعای اصلی کتاب بولتون این است 
که تمام اقدامات ترامپ در سه سال و نیم گذشته 
فقط یک هــدف را دنبال می کــرده و آن انتخاب 
مجدد بوده است. بولتون در این مسیر، عمدتا بر 
نمایش های انتخاباتی و رسانه ای ترامپ تاکید 
دارد ولی یک نکته مهم را عمدا جا می اندازد و آن 
اهمیت نقش سوپرپک ها و پول های تزریق شده 
در راهبردهای انتخاباتی و همچنین در سیاست 
سازی های ترامپ است. ترامپ هم در انتخابش در 
سال 2۰۱6 و هم برای انتخاب مجددش، به شدت 
به این سوپرپک ها  توجه داشته و پیروزی اش مدیون 
این پدیده نوظهور در آمریکا بوده و هست. بولتون 
هم در کتابش با افتخار از تاسیس و مدیریت یکی 
از این سوپرپک ها به عنوان پروژه بزرگش یاد می 
کند. یکی از کلیدهای فهم ترامپ و سیاستش و 
در نتیجه پاسخ به این سوال که ما در مقابل وی چه 
باید می کردیم و در آینده چه باید بکنیم، فهم تحول 
مهمی اســت که سوپرپک ها در عرصه سیاست 
آمریکا ایجاد کرده اند و ترامپ یکی از محصوالت 
و در عین حال بهره مندان آن است. سوپرپک ها 
پدیده ای جدید هستند که در سال 2۰۱۰ با حکم 
دادگاه عالی آمریکا متولد شدند. ریشه این حکم 
دادگــاه، به فیلم مستند »فارنهایت ٩۱۱« مایکل 
مور، علیه جرج بوش در سال 2۰۰٣ و فیلم تالفی 
جویانه یک موسسه جمهوری خواه علیه هیالری 
کلینتون در سال 2۰۰8 برمی گردد. دموکرات 
ها با ایــن استدالل که منبع مالی ساخت فیلم، 
قانون محدودیت کمک مالی به کمیته های اجرایی 
انتخاباتی یا »پک«ها را نقض کرده است،  جلوی 
انتشار فیلم را گرفتند ولی دادگــاه عالی آمریکا  
رای داد  که تبلیغات علیه یک نامزد، محدودیت 
های  کمک به ستادهای انتخاباتی را شامل نمی 
شود و این رای باعث تولد افسار گسیخته سوپرپک 
ها و تغییر ماهیت انتخابات از تبلیغات ایجابی به 
تبلیغات به شدت تخریبی شد. یکی دیگر از نتایج 
این تحول این است که دیگر می شود بر سر بسیاری 
از موضوعات با سیاستمداران و حتی شخص رئیس 

جمهور به طور مستقیم وارد معامله شد. مثال می 
شود رفت و به ترامپ گفت، حاضر هستم ٣۰۰ 
میلیون دالر به سوپرپک طرفدارت کمک کنم، 
به شرط این که سفارت آمریکا را به بیت المقدس 
منتقل کنی یا در آستانه انتخابات توافق کرد که 
فالن مبلغ به طرفداران ترامپ کمک می شود، به 
شرط این که ترامپ الحاق کرانه باختری به اسرائیل 
را بپذیرد و... . تا قبل از 2۰۱۰، قانون افراد و شرکت 
ها را از کمک مالی بزرگ تر از چندهزار دالر به 
ستادهای انتخاباتی حزبی و شخصی منع می کرد تا 
جلوی معامله مستقیم سرمایه داران و شرکت ها را با 
سیاستمداران بگیرد، به همین دلیل برخی سرمایه 
داران و شرکت ها، سعی داشتند به طور غیرمستقیم 
و با تاسیس، خرید یا کمک به دانشگاه ها، بنیادها 
و اندیشکده ها یا رسانه ها  بر  سیاست های رئیس 
جمهور و دولت تاثیربگذارند یا در واقع مسیر دولت 
را ریل گذاری کنند ولی در دوره جدید  امکان معامله 
مستقیم و سریع با شخص رئیس جمهور فراهم شده 
است. البته برای سوپرپک ها، به ویژه آن هایی که به 
مثابه البی برای کشورهای خارجی عمل می کنند، 
معامله بر سر برخی موضوعات که پایگاه رای ترامپ 
را متاثر می کند مثل شعارهای مهاجرتی و ساخت 
دیوار یا کاهش مالیات ها، سخت تر به نظر می رسد، 
به همین دلیل آن ها سعی می کنند روی موضوعاتی 
که پایگاه رای ترامپ نسبت به آن حساسیت کمتری 
دارد، مثل موضوع فلسطین، کره شمالی، جنگ 
یمن و سوریه و امثال آن معامله کنند. در جای جای 
کتاب بولتون، می شود این طور استنباط کرد  که 
پای برخی  معامله سوپرپکی با طرف های ضدایرانی 
درمیان است. مثال قراردادن سپاه  در فهرست گروه 
های تروریستی جزو شعارهای انتخاباتی ترامپ 
نبود و با توجه به نوع صحبت های ترامپ با بولتون، 
ترامپ خیلی از معنی یا ابعاد آن سر در نمی آورد. 
می شود تصور کرد که ترامپ این سفارش را در قبال 
انجام کاری )احتماال واریز پول به حساب سوپرپک 
هایش( پذیرفته که انجام دهد. برعکس در برخی 
موضوعات که پایگاه رای ترامپ به آن حساس است 
یا جزو محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی وی بوده، 
مثل اجتناب از جنگ جدید در خاورمیانه و تالش 
های رژیم اسرائیل برضد آن، ترامپ بسیار حساس 
تر نشان می دهد. در کتاب جدید بولتون، ردپای این 
موضوع و توجه ترامپ به دام نتانیاهو در این زمینه، 
به چشم می خورد. مثال ترامپ از بولتون می خواهد 
به نتانیاهو بگوید اگر اسرائیل به ایران حمله کند، 
آمریکا از آن حمایت خواهد کرد که معنی اش این 
است که من این کار را نخواهم کرد. البته معامله های 
این چنینی با ترامپ همیشه ساده نبوده و  ترامپ 

در برخی از معامله هایش مردد، بدبین و نامطمئن 
نشان داده است.مثال در دوره انتخابات 2۰۱6 بعد 
از برخی سخنانش که یهودی ستیزانه تعبیر شد، در 
کمال تعجب مجبور شد به شلدون ادلسون، سرمایه 
دار طرفدار اسرائیل و حزب لیکود روی بیاورد و از وی 
بخواهد با کمک چندصدمیلیون دالری به سوپرپک 
های وی، کمپین اش را نجات دهــد. با این حال 
ترامپ در برابر شرط اصلی ادلسون مبنی بر وعده 
انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، چندهفته 
ای مقاومت کرد و فقط وقتی آن را قبول کرد که 
در آستانه شکست در انتخابات مقدماتی به خاطر 
ضعف در منابع مالی قرار گرفت. هرچند ترامپ 
بعد از پیروزی، وعده اش را به ادلسون فراموش کرد 
اما مجدد وقتی به انتخابات کنگره در سال 2۰۱8 
نزدیک شد و دانست که شکست در آن می تواند 
باعث استیضاحش شود،  مجدد به ادلسون روی 
آورد و  شرط وی را برای انتقال سفارت در ازای کمک 
مالی به سوپرپک های مدنظرش اجرا کرد. همین 
طور در کتاب بولتون آمده که وقتی ترامپ مشتاقانه 
خواهان مالقات با دکتر ظریف در بیاریتز فرانسه در 
جریان اجالس جی ٧ بود، بولتون پیشنهاد می دهد 
که به نتانیاهو زنگ بزند و وی را در جریان این مالقات 
بگذارد ولی ترامپ و کوشنر هر دو این پیشنهاد را 
رد می کنند  و می گویند این مسئله به دیگران هیچ 
ربطی ندارد.یک نکته دیگر درباره سوپرپک ها، تاثیر 
آن ها بر راهبرد انتخاباتی و رسانه ای ترامپ است 
که  شرح تفصیلی آن مجال دیگری می طلبد ولی 
به طور خالصه  کم عملی سیاسی و ماهیت به شدت 
سلبی  و تخریبی کمپین انتخاباتی جزو مهم ترین آن 
ها هستند. سوپرپک ها حق حمایت از یک کاندیدا 
و بیان دستاوردها یا تبلیغات ایجابی برای وی را 
ندارند و برعکس فقط مجاز به عملیات تخریبی علیه  
نامزدهای انتخاباتی رقیب هستند و همین موضوع 
ترامپ را در خصوص اقداماتی که بتواند خوراک 
سوپرپک های مخالفش را تامین کند، در ماه های 
پیش رو تا انتخابات به شدت محتاط خواهد کرد. 
به عالوه یک دلیل عمده که محور کمپین انتخاباتی 
ترامپ در سال 2۰۱٦ بر آن بنا شد و امسال نیز 
همچنان بر مخالفت و انتقاد از هرچیزی که قبل از 
وی انجام شده است )برجام، بیمه درمانی اوباما، 
معاهده پاریس و...( استوار خواهد بود، به ماهیت 
تبلیغات مجاز برای سوپرپک ها برمی گردد و بعید 
است ترامپ این راهبرد تبلیغاتی را تا آن زمان تغییر 
دهــد. نتیجه ایــن که در شرایط فعلی به احتمال 
زیاد ترامپ تا نوامبر دست به عصا و محتاط حرکت 
خواهد کرد. تا آن زمان ایران باید کماکان به مدیریت 

خسارت و مقاومت حداکثری ادامه دهد.

پیام تسلیت رهبر انقالب 
درپی حادثه تلخ در یک 

مرکز درمانی تهران

درپی حادثه بسیار تلخ آتش سوزی در یکی 
از مراکز درمانی تهران که به جان باختن 
حضرت  انجامید،  شــهــرونــدان  از  جمعی 
ــت ا... خــامــنــه ای رهــبــر معظم انقالب  ــ آی
اسالمی با صدور پیام تسلیت، دستگاه های 
بررسی  ضمن  کــردنــد  موظف  را  مسئول 
موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن از آسیب 
ها و خسارت ها به کار گیرند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت ا... خامنه ای، متن پیام رهبر 

معظم انقالب به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

حادثه بسیار تلخ آتش سوزی در یک مرکز 
درمانی را که به جان باختن تعدادی از مردم 
مکّرم  خانواده های  به  انجامید  عزیزمان 
آنان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و تساّل 
ــش قلبی آنــان و رحمت الهی برای  و آرام
درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت 
باید همه  می کنم. دستگاه های مسئول 
تالش خود را برای جلوگیری از وقوع چنین 
ــوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای  ح
کاستن از آسیب ها و خسارت های آن به کار 
بی جبرانی  ضایعات  چنین  مانع  و  گیرند 
ــت ایــن حــادثــه مرکز  شــونــد. بــررســی درس
دستگاه های  به وسیله  باید  نیز  درمــانــی 

مسئول سریعا انجام گیرد.
99/4/11
سّید علی خامنه ای

یادداشت روز

  دکتر علیرضا میر یوسفی 
کارشناس مسائل سیاسی
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ترامپ طرح خروج 9۵00 سربازآمریکایی از آلمان را امضا کرد 

تشدید شکاف در دو سوی آتالنتیک 
از سه ســال ونیم پیش که ترامپ در آمریکا 
ــروز هیچ گاه شکاف دو  روی کار آمد تا به ام
سوی آتالنتیک  تا به این حد عمیق و گسترده 
نبوده است.رئیس جمهور آمریکا، بدون در 
 ۹۵۰۰ خــروج  ــرح  ط انتقادها  نظرگرفتن 
سرباز آمریکایی از آلمان را امضا کرد. دربین 
کشورهای اروپایی، آلمان میزبان بیشترین 
نیروهای آمریکایی است. عالوه  بر حدود 3۵ 
هــزار نیروی آمریکایی که در آلمان مستقر 
هستند، 17 هزار نیروی آمریکایی و 12 هزار 
غیر نظامی آلمانی هم توسط نیروهای ایاالت 
متحده شاغل انــد. ایــن وضعیت باعث شده 
ده ها هزار شغل در آلمان هم به حضور نیروهای 
امنیتی آمریکا در ایــن کشور وابسته باشد. 
شاید به این خاطر بود که صدراعظم آلمان 
با دلخوری از رهبران اروپایی خواست برای 
جهانی که دیگر آمریکا رهبر آن نیست، آماده 
ــدام خود  شوند.ترامپ پیشتر،دلیل ایــن اق
را »کوتاهی« آلمان در پرداخت سهم به ناتو 
ــت. او همچنین آلمان را به  ــرده اس ــالم ک اع
دلیل خریداری انرژی از روسیه مورد انتقاد 
قــرار داده است .با وجــود نیاز آلمان به گاز، 
آمریکا در دسامبر گذشته تحریم هایی را علیه 
شرکت هایی تصویب کــرد که در ایــن پــروژه 
ــازی مشارکت می کنند.با ایــن حال،یک  گ

گروه فراحزبی از سناتورها از تالش هایی برای 
ــردن صالحیت دونــالــد ترامپ در  محدود ک
بیرون کشیدن سربازان آمریکایی از آلمان خبر 
دادند.این گروه شش نفری از جمله چهره های 
نامداری چون لیندسی گراهام و مارکو روبیو از 
یک الیحه الحاقی قانون مصرف بودجه دفاعی 
سال 2۰21 پرده برداشتند که مانع استفاده 
از بودجه برای کاهش سربازان آمریکایی از 
آلمان خواهد شد. آن ها گفته اند که این الیحه تا 
زمانی مانع مصرف بودجه به این منظور خواهد 
شد که وزارت دفــاع ایــن کشور یک گــزارش 
»تضمین دهنده« تهیه کند، مبنی بر این که 
خــروج این سربازان از آلمان امنیت ایاالت 
متحده و متحدینش را با تهدید مواجه نمی کند. 
پنتاگون به صورت رسمی گفته است که اگر 
نیروهای آمریکایی در آلمان کاهش یابند، 
برخی از این سربازان به کشورهای متعلق 
به بلوک شرق سابق مانند لهستان فرستاده 
می شوند. برخی کشورها از جمله فرانسه و 
آلمان متمایل به استقالل عمل بیشتر اتحادیه 
اروپــا در برابر آمریکا هستند، اما کشورهای 
دیگری مانند مجارستان یا لهستان و حتی 
ایتالیا با دولت های راست گرای خود بیش از 
آن که به اروپا دلبستگی داشته باشند، با کاخ 

سفید همنوا هستند.

عاقبت طالی ونزوئال در بانک انگلیس چه می شود؟ 

راهزنی »طالیی« جانسون 
سرنوشت سپرده 1.8 میلیارد دالری طالی 
ونزوئال در بانک انگلیس به عنوان یکی از موارد 
نزاع بین دولت مادورو و خوان گوآیدو مخالف 
سیاسی وی، به گروگانی نزد لندن برای تحت 
فشار قرار دادن دولت قانونی مــادورو تبدیل 
شده است. بانک انگلیس دومین بانک بزرگ 
ــده طال در جهان پس از فــدرال رزرو  نگه دارن
آمریکاست و حــدود 2۵۰ میلیارد دالر طال 
جمله  از  خارجی  کشورهای  آن  مالکان  که 
ونزوئالهستند در آن جا نگهداری می شود.
به نوشته آسوشیتدپرس، مناقشه بر سر تملک 
این حجم طالی ونزوئال در بانک انگلیس در 
حالی ادامه دارد که قاضی دادگاه مربوط به این 
پرونده  قرار است به زودی تکلیف این مسئله را 
روشن کند که دولت ونزوئال یا مخالفان صاحب 
ایــن اندوخته طال هستند.نیکالس مــادورو 
رئیس جمهوری ونزوئال اعــالم کــرده به این 
اندوخته طال برای کمک به وضعیت اقتصادی در 
بحبوحه شیوع کرونا نیاز دارد. اما بانک مرکزی 
انگلیس به دلیل به رسمیت شناخته شدن خوان 
گوآیدو رهبر مخالفان به عنوان رئیس جمهور 
ونزوئال توسط دولت لندن، تاکنون از انتقال 
ــادورو امتناع  این اندوخته طال بــرای دولــت م
کرده است.مایکل کامیلری کارشناس مسائل 
ونزوئال در اندیشکده مذاکره بین آمریکایی در 

این زمینه گفت: اگر مــادورو به این اندوخته 
طال دست یابد، مسئله به رسمیت شناخته 
شدن گوآیدو توسط دولت انگلیس تضعیف 
مخالفان  رهبر  درحالی  می شود.انگلیس 
دولت ونزوئال را به عنوان رئیس جمهوری این 
کشور به رسمیت می شناسد که گوآیدو اوایل 
سال جاری میالدی در تور اروپایی اش با بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس نیز دیدار کرد.به 
رغم حمایت لندن از گوآیدو، دولت جانسون 
همچنان با دولت کاراکاس روابط دیپلماتیکش 
را حفظ کرده است. روسیو مانیرو سفیر دولت 
مادورو همچنان در سفارت ونزوئال در لندن 
حضور دارد و اندرو ساپر سفیر انگلیس نیز در 
سفارت این کشور در کاراکاس به فعالیت هایش 
ادامه می دهد. انگلیس اعتبارنامه دیپلماتیک 
به نماینده گوآیدو به عنوان سفیر ونزوئال نداده 
است.دولت مادورو جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
کشورش را عامل بیشتر مشکالت اقتصادی 
خوانده و به دنبال راه هایی برای حل و فصل 
چالش های مختلف است.اتحادیه اروپا، آمریکا 
و چند کشور دیگر »خوان گوآیدو« را به عنوان 
رئیس جمهوری ونزوئال به رسمیت شناخته اند 
اما  دولت مادورو همچنان از حمایت نیروهای 
روسیه  و  چین  مانند  کشورهایی  و  مسلح 

برخوردار است. 

گروه بین الملل-تازه ترین اظهارات بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حکایت 
از آن دارد که روند اجرای طرح الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری در موعدی که پیشتر تعیین شده 
بــود، انجام نمی شــود. قــرار بود دولــت ائتالفی 
نتانیاهو از دیروز  بحث و بررسی الیحه جنجالی 
اعمال حاکمیت بر بخش هایی از سرزمین های 
اشغالی فلسطینیان را آغاز کند، اما نتانیاهو پس 
از دیــدار روز سه شنبه خود با دو مقام آمریکایی 
اعــالم کرد که گفت وگوها با واشنگتن در این 
خصوص طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت. 
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل هم به فرستاده 

کاخ سفید گفته بود که اجرای این طرح در حالی 
که اسرائیل با بحران ویروس کرونا مواجه است 
»مقدس« و »فوری« نیست. از این رو هنوز معلوم 
نیست که آیا اجرای این طرح به تاخیر می افتد و 
الحاق به صورت محدود صورت می گیرد یا تصمیم 
می گیرند همه بخش های کرانه باختری یک جا 
ضمیمه اسرائیل شود یا اجرای آن متوقف می شود.
همزمان بوریس جانسون،نخست وزیر انگلیس با 
درخواست از رژیم صهیونیستی برای اجرا نکردن 
طرح اشغال 3۰ درصدی کرانه باختری، گفت که 
این طرح نقض قوانین بین المللی است و لندن 
آن را نمی پذیرد.همه این ها در حالی است که 

هزاران فلسطینی در نوار غزه در اعتراض به قصد 
رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری 
به خیابان ها آمدند. از جمله شرکت کنندگان 
در تظاهرات دیـــروز »یحیی الــســنــوار« رئیس 
ــت. 1۶  ــوار غــزه اس دفتر سیاسی حماس در ن
سازمان بین المللی و فلسطینی برای شرکت در 
تظاهرات روز خشم که در اعتراض به طرح اشغال 
برنامه ریزی شده است، فراخوان داده بودند. این 
گروه ها تاکید کردند که الحاق بخش های دیگری 
از کرانه باختری رود اردن تهدید کننده موجودیت 
فلسطینی ها و آغازگر انتفاضه سومی است. در 
همین باره »میچله باچله«، نماینده ارشد حقوق 
بشر سازمان ملل نیز گفت: »الحاق غیرقانونی 
است. من به شدت نگرانم، حتی کوچک ترین 
حرکتی در اجرای این طرح، باعث خشونت های 
گسترده شده و جان افراد زیادی از دست می رود. 
این کشمکش ها در نهایت امید صلح و اجرای طرح 

دو دولت را از بین خواهد برد.«

اما و اگرهای پیش روی نتانیاهو	 
ــال هــاســت بــا شهرک  رژیـــم صهیونیستی س
سازی های غیرقانونی در کرانه باختری، نفوذ 
غیرقانونی خود در این منطقه را آغاز کرده است. 
اکنون نیز به بــاور ناظران »نتانیاهو« به دنبال 
آن است که با اجرای معامله قرن ترامپ، به این 
تجاوزگری مشروعیت ببخشد و به طور رسمی 
هم منطقه را به نقشه رژیم صهیونیستی بیفزاید 
و هــم بــا اعــمــال محدودیت های بیشتر بــرای 
فلسطینی ها و کنترل نظامی منطقه، قدرت 
آن ها را از بین ببرد.با تمام این جذابیت ها برای 

»نتانیاهو« اما مشکالت پیش روی نخست وزیر، 
او را تا آخرین لحظات در برزخ انتخاب قرار داده 
بــود. »وادی ابوناصر« تحلیلگر فلسطینی در 
گفت و گو با خبرگزاری »آناتولی«، شرایط سخت 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را با چهار سناریو 
تشریح کرد: »سناریوی اول؛ تعویق زمان الحاق 
به بهانه هجمه مخالفان بین المللی، اعــراب و 
اسرائیل، در سایه عقب نشینی سیاستمدارانه 
آمریکاست. سناریوی دوم؛ الحاق مرحله ای است 
که از الحاق شهرک های نزدیک بیت المقدس 
شــروع می شود و نخست وزیر را گام به گام به 
3۰ درصد مد نظرش در کرانه باختری خواهد 
رساند. سناریوی سوم؛ نادیده گرفتن مخالفان 
بین المللی و اجــرای تمام و کمال طرح الحاق 
است و سناریوی چهارم هم معتقد است، ممکن 
اســت، نتانیاهو شوک بزرگی به جهان وارد و 
طرح الحاق را تمام و کمال اجرایی کند. به نظر 
می رسد محتمل ترین انتخاب، الحاق مرحله ای 
باشد. البته در این میان فشار کشورهای عربی و 
اروپایی و حتی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در روند پیشروی طرح مؤثر خواهد بود.«در 
کل همان طور که »هندوستان تایمز« نوشته 
است، مهم ترین و ابتدایی ترین نتیجه طرح الحاق 
برای منطقه اشغال شده فلسطین، آغاز درگیری 
و پایان احتمالی طرح تشکیل دو دولت است 
که کشورهای بسیاری روی آن سرمایه گذاری 
کرده اند، عالوه بر این اختالفات درون کابینه 
رژیم صهیونیستی نیز بزرگ ترین معضلی است 
که تا آخرین لحظات، نتانیاهو را دچار بیم و امید 

اجرای این طرح کرده است.

طرح»الحاق«چیست؟ 
طرح غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق 
ــا محافل  ــن روزهـ کــرانــه باختری و رود اردن ای
خبری را به جنب و جوش انداخته و خود را به مهم 
ترین موضوع خبری در منطقه غرب آسیا تبدیل 
ــوال برایشان  ــت. حــال بسیاری ایــن س ــرده اس ک
پیش آمــده که منظور از الحاق چیست؟ به طور 
خالصه می توان گفت این طرح به دنبال رسمی 
کردن الحاق شهرک های ساخته شده یهودیان 
در بخش های کرانه باختری فلسطین به عنوان 
بخشی از خاک رژیم جعلی اسرائیل است. برای 
درک صحیح از چیستی این طرح ابتدا باید نگاهی 
به وضعیت کنونی کرانه باختری فلسطین انداخت. 
همان گونه که می دانیم کرانه باختری و نوار غزه 
حداقل روی کاغذ تنها مناطق باقی مانده از سرزمین 
ها  صهیونیست  اشغال  به  که  هستند  فلسطین 
درنیامده اند و جزو سرزمین های رژیم جعلی در 
جهان شناخته نمی شوند.برای درک وضعیت کرانه 
باختری باید به سازش بزرگ و تاریخ ساز اسلو گریزی 
زد. طی سازش اسلو در سال 1۹۹3 کرانه باختری 
فلسطین به سه منطقه؛ »الف«، »ب« و »ج« تقسیم 
شد. منطقه »الف« که تنها 2۰ درصد کرانه باختری 
ــود، مناطقی اســت که  مدیریت  را شامل می ش
سیاسی و امنیتی آن به صورت کامل با تشکیالت 
خودگردان به نمایندگی از فلسطینی هاست. البته 
گفتنی است که حتی در این مناطق طرف فلسطینی 
حق داشتن ارتش ندارد و لذا ما تنها شاهد حضور 
پلیس فلسطینی برای کنترل امنیت هستیم. منطقه 
دوم در تقسیم بندی کرانه باختری براساس سازش 
اسلو مناطق »ب« هستند که حــدود  2۰ درصد 
کرانه باختری را تشکیل می دهند. این مناطق از 
نظر سیاسی با مدیریت طرف فلسطینی است ولی 
کنترل امنیتی آن با حضور اسرائیل تحقق می یابد.
اما بخش زیادی از کرانه باختری در همان اسلو به 
صورت دوفاکتور به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد. 
براساس اسلو مناطق سومی در کرانه باختری که به 
مناطق  »ج« مشهور شدند و نزدیک به ۶2 درصد از 
کل کرانه را هم شامل می شوند، در کنترل اداری و 
امنیتی اسرائیل قرار گرفت. در آن توافق قرار بر این 
بود که با عقب نشینی اسرائیل از شهرک ها و تداوم 
مذاکرات، اسرائیل از کل کرانه باختری و نوار غزه 
عقب نشینی کند و دولت فلسطینی تشکیل شود که 
تاکنون محقق نشده است. حال که سخن از الحاق 
کرانه باختری به رود اردن اســت، نتانیاهو قصد 
دارد نیمی از »ج« یعنی 3۰درصد کرانه باختری را 
ضمیمه کشور جعلی اسرائیل کند تا بخش دیگری 
از خاک فلسطین در اسناد داخلی و خارجی رژیم 
جزو اسرائیل جعلی نامیده شود. از منظر حقوقی 
این اتفاق چیزی شبیه به اعالم ترامپ در پذیرش 
اشغال جــوالن سوریه به عنوان خاک اسرائیل 
است. در این طرح تندروهای صهیونیستی به 
دنبال رسمی کردن بخش شهرک های ساخته 
شده در کرانه باختری به عنوان جزئی از خاک رژیم 
جعلی اند. لذا این طرح بسیار حائز اهمیت است. 
در صورت عملیاتی شدن این اتفاق به جرئت می 
توان از پایان امکان تحقق یک دولت فلسطینی در 

سرزمین های فلسطین سخن گفت. 

تحلیل روز

"ایرباس، شوک اجتماعی تاریخی"/تیتر یک روزنامه 
فرانسوی " لز اکو".هواپیماسازی ایرباس تا سال 
2۰21 حدود  1۵ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج 
می کند. از این تعداد پنج هزار نفر در فرانسه و 1۰ 
هزار نفر  دیگر از کارکنان هواپیماسازی ایرباس در 
اروپا و سایر کشورهای جهان شغل خود را از دست 
می دهند.تعداد کارکنان ایرباس حدود 118 هزار 
نفر گزارش شده است. به دلیل شیوع کرونا، قرنطینه 
سراسری و کاهش شدید تقاضا برای سفرهای هوایی 
این هواپیما سازی دچار خسارات مالی زیادی شده 
است ."لز اکو" ) Les Echos(  روزنامه فرانسوی است 
که در حوزه خبرهای مالی و اقتصادی فعالیت می 

کند و در سال 1۹۰8 تاسیس شد.

 گام جدید حکیم 
برای حمایت از الکاظمی

عمار حکیم رهبر جریان ملی الحکمه عراق، برای 
حمایت از مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید این 
کشور، یک ائتالف بزرگ و فراگیر به نام "عراقیون" 
شکل می دهــد. این ائتالف ۵۰ عضو دارد و در 
اولین جلسه بعدی پارلمان اعالم موجودیت می 
کند.این در حالی است که دستور الکاظمی، برای 
حمله و بازداشت نیروهای الحشد الشعبی باعث 
ــران مقاومت،الکاظمی را به  شد بسیاری از س

خوش خدمتی برای آمریکا متهم  کنند.

خواننده اپرای چینی بابت شباهتش 
به رئیس جمهوری چین از رسانه های 
ــالک شده  ــن کشور ب اجتماعی ای
است.»لیو کچینگ« یک خواننده 
اپرای چینی که اکنون ساکن برلین 
است، از رسانه های اجتماعی برای 
نمایش قابلیت های صدایش استفاده 
می کند. این خواننده تاکید دارد 
که خودش احساس نمی کند شبیه 
رئیس جمهور  پینگ،  جین  شــی 
چین باشد و این موضوع را که قصد 

ــرای اهــداف  دارد از ایــن شباهت ب
شخصی استفاده کند، نمی پذیرد. 
حساب های کاربری او با این که با 
ــودش بــودنــد، در دو  مشخصات خ
برنامه تیک تاک و دویین بارها مسدود 
شده اند. این خواننده مدعی است که 
حساب کاربری تیک تاک او با حدود 
3۰۰ هــزار دنبال کننده، به علت 
تصویر پروفایلش مسدود شده است. 
عکس او با کت و شلوار و کراوات قرمز 
رنگ است که ظاهرا شبیه تصاویر 

رسمی شی جین پینگ است. اقدام 
او برای ساخت حساب کاربری جدید 
نیز ناموفق مانده و مرتب به او تذکر 
داده می شود که از تصویر شخص 
دیگری برای پروفایل خود استفاده 
می کند که این نقض قوانین است! 
او در خصوص مسدود شدن حساب 
رسانه های اجتماعی خودش گفت: 
»درک نمی کنم. شاید ایــن کشور 
نگرانی های امنیتی دارد.« براساس 
این گــزارش، این خواننده چینی با 

تغییر عکس پروفایل خود توانست 
یک حساب کاربری جدید درست 
کند اما اظهارنظر دنبال کننده های 

ویدئوهای او حکایت از آن دارد که 
او همچنان در رسانه های اجتماعی 

چین، بالک است.

بایدن »زوال عقل« دارد؟
ــداوم حمالت  همزمان با ت
لفظی رئیس جمهور آمریکا 
به جو بایدن رقیب دموکرات 
او از یــک ســو و نگرانی ها 
ــای  ــ ــاره گـــاف دادن  ه ــ دربـ
ــر،  ــگ ــوی دی ــ ــایـــدن از س بـ
نتیجه نظرسنجی موسسه 

آمریکایی »راسموسن« نشان می دهد که »38 درصد 
از رأی دهندگان احتمالی )در انتخابات ریاست 
جمهوری( ایاالت متحده فکر می کنند که بایدن به 
نوعی )بیماری( زوال عقل دچار است«.از جمله دیگر 
نکات مهم این نظرسنجی آن است که2۰ درصد 
از رای دهندگان حزب دموکرات اعالم کردند که 
از نظر آن ها بایدن دچــار این نوع اختالل ذهنی 
اســت.۶۶ درصد از رأی دهندگان جمهوری خواه 
هم در این نظرسنجی اعالم کردند که نامزد دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 2۰2۰ )13 
آبان 13۹۹( دچار زوال عقل است و 3۰ درصد از 
رأی دهندگان و حامیان احزاب مستقل هم بر این 
باور هستند. ترامپ در یک اظهارنظر در مصاحبه با 
فاکس نیوز گفته بود: »بایدن وقتی صحبت می کند 
نمی تواند دو تا جمله کنار هم بچیند. منظورم این 
است که این آدم بلد نیست حرف بزند. بعد ممکن 
است رئیس جمهورتان شــود، چون بعضی ها مرا 
دوست ندارند«. ترامپ هفته جاری نیز در یک توئیت 
در این باره نوشت: »هیچ کس خواستار آن نیست که 
فردی با ضریب هوشی پایین مسئولیت کشورمان را 
در دست بگیرد و جو بایدن خواب آلود قطعا فردی با 

ضریب هوشی پایین است«.

»الحاق« در فاز تاخیر
گروه های فلسطینی: الحاق اراضی کرانه باختری آغازگر انتفاضه سوم است 

پیشخوان بین الملل 

  محمدمحسن فایضی
international@khorasannews.com

چهره روز 

نمای روز 

برنی سندرز سناتور آمریکایی در توئیتی می نویسد: 
»تعداد آمریکایی هایی که از کرونا فوت شده اند 
از تعداد آمریکایی هایی که در جنگ جهانی اول 
کشته شده اند بیشتر است. ده ها میلیون نفر شغل 
خود را از دست داده اند  یا در خطر اخراج قرار دارند. 
هم اکنون به جای این که 74۰ میلیارد دالر بودجه 
دفاعی داشته باشیم زمان سرمایه گذاری در حوزه 
اشتغال، آمــوزش، ساخت مسکن و بهداشت و 

درمان است.«

`توئیت روز 

دردسرهای شباهت با یک رئیس جمهور
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خاطره بازی با قیمت ها و مباشران قتل های کرونایی!
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بازهم تجمع مردم همیشه در صحنه حادثه

آتش سوزی در کلینیک »سینا  « تهران حوالی ساعت 
21 سه شنبه شب خواسته یا ناخواسته حادثه پالسکو 
را در ذهن ها ترسیم کرد. هرچند این حادثه به بزرگی 
پالسکو نبود اما آتش نشانان و امدادگران با کوله باری از 
تجربه توانستند خیلی زود آتش را مهار کنند. در این میان 
تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد 
که نشان می داد برخی از مردم برای تماشای حادثه اطراف 
کلینیک جمع و مانع از امدادرسانی سریع امدادگران و 
آتش نشان ها به حادثه دیدگان شده بودند! کاربری نوشت: 
»خیلی ها فقط برای این که یه عکس خودشون از حادثه 
داشته باشن و بتونن استوریش کنن تا الیک بگیرن توی 
اون صحنه حاضر بودن.« کاربر دیگری نوشت: »اگر یکی 
از آدم هایی که االن تو خیابون شریعتی وایستادن کرونا 
داشته باشه تا دو هفته دیگه  شاهد این هستیم که تعداد 

مبتالیان به کرونا از ۴ هزار نفر هم رد بشه.«
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آمریکا داروی کرونا را به کسی نمی دهد

همین چند وقت پیش بود که اعالم شد داروی رمدسیویر 
برای درمان کرونا موثر است و طول درمان را  می توان با 
این دارو به مدت قابل توجهی کاهش داد. این دارو در 
آمریکا تولید می شود و به تازگی اعالم شده که آمریکا 
تقریبا تمام موجودی این دارو را خریده است و اجازه 
استفاده دیگر کشورها از این دارو را نمی دهد. کاربران به 
این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »حاال به ما 
که اون دارو نمی رسید ولی خوبه که اروپایی ها ببینن که 
ارباب شون توی مواقع ضروری باهاشون چطوری برخورد 
می کنه.«کاربر دیگری نوشت: »آمریکا به جای این که کمک 
کنه تا تولید این محصول که در بهبود بیماران کرونایی 
موثره بیشتر بشه، انحصاریش کرده.« قیمت این دارو 
390 دالر اعالم شده بود که برای یک دوره درمان باید 

3120 دالر هزینه کرد.
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خاطره بازی با قیمت ها

این روزها خاطره بازی با قیمت سکه، دالر و طال در شبکه 
های اجتماعی به وفور دیده می شود. در یکی از این خاطره 
بازی ها، کاربری تصویری از قیمت ها را که 16 سال پیش 
روزنامه جام جم چاپ کرده بود، منتشر کرد و در شرح آن 
نوشت: »باورتون میشه این قیمت ها مال 16 سال قبل 
بوده؟ توی این 16 سال، سکه 90 برابر شده، دالر حدودا 
2۵ برابر و طال هم 100 برابر.« کاربری در واکنش به این 
بریده روزنامه نوشت: »کی فکرش رو می کرد یه زمانی 
دیگه نشه طال خرید و فقط قیمتش رو باید دید و افسوس 
خورد.« کاربر دیگری نوشت: »ما داریم خواب اصحاب کهف 
رو در طول دوران زندگی مون بارها تجربه می کنیم و در 
هر دهه از زندگی مون به اندازه 300 سال خواب اصحاب 

کهف تورم داریم.«
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این فاصله 70 کیلومتری!

ویدئویی از آب برداشتن یک زن بلوچ از داخل یک هوتک 
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در شرح این ویدئو 
نوشته شده بود: »نمی دانم تا به حال این صحنه های 
آب برداشتن زن و مرد بلوچ ایرانی را از کثیف ترین آب 
ممکن در ۷0 کیلومتری دریای عمان متصِل به اقیانوس 
هند برای شست و شوی ظرف و لباس، حمام، وضو و 
دیده اید!؟« کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »کاش یک نفر یه بشکه و شن و زغال می 
برد و براشون یه فیلتر ساده می ساخت تا الاقل از آب 
کثیف استفاده نکنن.« کاربر دیگری نوشت: »مشکل ۷0 
کیلومتر نیست، مشکل اینه برخی مسئوالن این منطقه 
خودشون از امکانات بهره مندند و به فکر مردم نیستن و 
اگه فاصله، یک کیلومتر هم بود تا اعتراضی صورت نگیره 
و زوری بهشون نیاد خودشون رو به زحمت نمی اندازن.«
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 مباشران یک قتل!

نوشته های یکی از کاربران فضای مجازی که به دلیل 
کرونا دو تن از عزیزانش را از دست داده، بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. این کاربر بسیاری را در 
ماجرای جان باختن بیماران کرونایی مقصر دانست و در 
توئیتر نوشت: »کرونا دو نفر از بستگانم را گرفت .مجری 
و مسئولی که گفتید کرونا عین سرماخوردگیه، صدا و 
سیمایی که بیماری را عادی جلوه دادی و به سخره گرفتی، 
تو که گفتی ویروس ضعیف شده، تو که ماسک به چانه 
زدی،تو که گفتی از شنبه همه چیز به حالت عادی بر می 
گرده، همه تون در مرگ مردم و کادر درمان مقصرید.« 
کاربری نوشت: »خود اون بستگانتون هم که آمار رو می 
خوندن و می دونستن روزانه ده ها نفر دارن می میرن و 
رعایت نکردن، از همه بیشتر مقصرن ولی بقیه مسئوالن 

هم بی تقصیر نیستن.«
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تولید لوازم یدکی تقلبی در زیرزمین

به تازگی ویدئویی در شبکه های اجتماعی پربازدید شده 
که نماینده تعزیرات در زمان پلمب یک زیرزمین که لوازم 
یدکی تقلبی خودرو تولید می کند، می گوید: »در این 
زیرزمین هم تسمه تولید می شود و هم وایر. بعدش هم 
برچسب برندهای مختلف  را روی آن می چسبانند و راهی 
بازار می کنند.« همچنین روی تبلیغات این تولیدکننده 
غیرمجاز لوازم یدکی خودرو نوشته که با جمع آوری 20 
کارت از ما هدیه بگیرید! البته آدرس هم ندارد که 
فردا از کجا جایزه بگیریم، تازه اگر بعد از استفاده از این 
لوازم روی خودرویمان و کاهش ایمنی اش، زنده بمانیم! 
کاربری در این باره نوشت: »تازه عالمت استاندارد هم 
داره روی کارتن هاش! باید فقط از جاهای آشنا و معتبر 
خرید کرد«. کاربر دیگری نوشت: »پس همینه که گاهی 
هنوز از تعمیرگاه نیومدیم بیرون، دوباره همون قسمتی 

که عوضش کردیم، خراب میشه!«

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.

منبع معتبر

بوسیدن دیوار برای نفوذ کالم
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چقدر خوبه 
که جوون 
ها زندگی 
مشترک 
شون رو 

شروع کنن 
و مثل این 
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عنایت رهبر انقالب به نوجوان اهل غیزانیه

بهترین کارت عروسی در این روزها

 این هفته طبق روال  هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی
 و فضای مجازی با هم مرور می کنیم. 

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

 انفــجارهـــــای  هتـــــــران و 
تجربه مرگ داور عرص جدید!

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#تعویق_کنکورهای_ و  #ســالمــت_دانــشــجــو 
سراسری: بسیاری از کسانی که امسال کنکور دارند 
و بسیاری از خانواده ها به دلیل شیوع کرونا درخواست 

تعویق تمام کنکورهای سراسری را داشته اند. 
#کرونا: خب با اوج گرفتن دوباره کرونا و افزایش آمار 
مبتالیان و جان باختگان، دوباره این هشتگ در توئیتر 

بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
#حقوق_بشر_آمریکایی: تاریخ ۶ تا ۱۲ تیرماه به 
عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی 
نام گذاری شده است که در این هفته جنایات آمریکا 
و متحدانش علیه ایران و سایر کشورهای منطقه مرور 

می شود.
#تاجگردون: اعتبارنامه تاجگردون با گذشت بیش از 
یک ماه از شروع مجلس هنوز به طور رسمی تایید نشده و 
حاال که کمیسیون تحقیق هم آن را تایید کرده باید منتظر 
ماند و دید نماینده ها در صحن مجلس به اعتبارنامه 

تاجگردون رای می دهند یا خیر.
#شــارمــیــن_مــیــمــنــدی_نــژاد: بعد از دستگیری 
میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی )ع( ویدئو ها و 
ویس هایی از او در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
نشان می داد او علیه سردار سلیمانی و حتی دین صحبت 
می کرده است. البته برخی هم معتقدند این صداها 
تقطیع شده است و نمی توان بر اساس صحبت های 

تقطیع شده قضاوت کرد.
#نسیم_دوستی: همزمان با برگزاری مراسم تشییع 
و تدفین شهید نسیم افغانی از رزمندگان اتباع کشور 
ــا )ع(، کــاربــران  ــرم مطهر امــام رض افغانستان در ح
هشتگ هایی چون #نسیم_افغانی و #نسیم_دوستی 

را در صفحات خود داغ کردند.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

۱. دالر شنبه ای ۱8,980 فروشنده ...
6.4۷ میلیون بازدید در ۱6 کانال، تاریخ انتشار: 4/6

۲. خالصه بازی پرسپولیس و پیکان
4.25 میلیون بازدید در 453 کانال، تاریخ انتشار: 4/8

3. آخرین آمار از وضعیت مبتالیان به کرونا
4.۰8 میلیون بازدید در ۱۷58 کانال، تاریخ انتشار: 4/6

4. شناسایی ۲۶۲8 بیمار جدید در 7 تیر
3.8۱ میلیون بازدید در ۱۷6۹ کانال، تاریخ انتشار: 4/۷

5. حدنصاب اضافه شدن اجاره بها اعالم شد
3.۷3 میلیون بازدید در ۱۰۹4 کانال، تاریخ انتشار: 4/8

۶. خراسان رضوی در وضعیت قرمز
3.64 میلیون بازدید در ۱636 کانال، تاریخ انتشار: 4/8

7. شدت موج دوم کرونا در پاییز بیشتر است
3.5۱ میلیون بازدید در 8۷2 کانال، تاریخ انتشار: 4/6

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

کویتی پور و دخترش: کویتی پور که از مداحان شناخته 
شده کشورمان است همزمان با روز »دختر« قطعه کوتاهی 
با عنوان »دیگه نمیشه به عقب برگشت« را با همخوانی 
خواننده نوجوانی به نام »پریچهر« به تمام دختران تقدیم 
کرد که واکنش های زیادی را در پی داشت. برخی ادعا 
کــرده بودند پریچهر دختر خود کویتی پور است که او 

تکذیب کرد.
جنگنده کوثر: هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده 
پیشرفته با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به 
طور کامال بومی ساخته شده و کشورمان را در زمره معدود 
کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای 
جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل 4 قرار 
داده است.سه فروند از این جنگنده 5 تیر به نیروی هوایی 

ارتش تحویل داده شد.
امین زندگانی: انتشار تصاویر مراسم عقد این بازیگر با 
الیکا عبدالرزاقی نام این بازیگر را در این فهرست قرار داد.
ثبت نام مسکن ملی: ۶ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام 
مسکن ملی بود و به نظر می رسد بسیاری برای پیدا کردن 

سایت ثبت نام دست به دامن گوگل شده اند.
انفجار پارچین: جمعه شب ویدئوهایی از یک انفجار 
در شرق تهران در فضای مجازی بازنشر شد که دلیل آن 
انفجار مخازن گاز در منطقه پارچین بیان شد. خوشبختانه 

این انفجار و آتش سوزی بزرگ تلفات جانی نداشت.
موز پختنی: ویدئویی از تفاوت پالنتین با موز در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد که درآن ادعا می شود 
بسیاری از موزهایی که در بازار موجود است، موز نیست و 

پالنتین است که باید آن را پخت و به موز پختنی معروفند.
تجمع  پیش  شــب  دو  سینا:  کلینیک  در  انفجار 

کــپــســول  هــای اکــســیــژن و 
نگهداری نامناسب آن ها 
در کلینیک سینا واقع در 

خیابان شریعتی تهران 
ــار  ــج ــف ــاعـــث ان بـ

شـــدیـــدی شد 
متاسفانه  کــه 
از  نـــفـــر   ۱9
ــان  کـــادر درم

ــاران ایــن  ــم ــی و ب
جــان  کلینیک 
خود را از دست 

دادند.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل
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ــازاده مجموعه ای نمایشی به  سریال آقــا زاده: آقـ
تازگی در شبکه  به  نویسندگی حامد عنقاست که 
نمایش خانگی توزیع شده و قسمت اول آن با استقبال 

خوبی همراه بوده است.
سید محمود موسوی خوئینی ها: نامه دبیرکل 
مجمع روحانیون مبارز که در آن سعی داشته مشکالت 
اقشار مختلف مردم و کاستی ها و ضعف های مدیریتی را 
بر دوش کلیت نظام بیندازد هم با واکنش های مختلف 

همراه بود.
فیلم سینمایی جهان با من برقص: آخرین فیلم 
ســروش صحت هم که به تازگی وارد شبکه نمایش 

خانگی شده، یکی از پربازدیدهای ویکی پدیا بود.
آریا عظیمی نژاد: صحبت های احسان علیخانی درباره 
تجربه مرگ عظیمی نژاد و ایست قلبی این داور عصر 
جدید نام او را در فهرست پر بازدیدها جا داد.عظیمی 
نژاد چند سال پیش به دلیل نارسایی قلبی به بیمارستان 

رفته و در آنجا به کما می رود و مرگ را تجربه می کند.
سریال همگناه: این سریال هم که در آن پرویز پرستویی 
و هدیه تهرانی ایفای نقش می کنند، مورد توجه مردم در 

ایام کرونا قرار گرفته است.
محمود قنبری: محمود قنبری که دوبلور نقش لینکلن 
بارز در سریال فرار از زندان و نقش داوس سی ورث در 
سریال بازی تاج و تخت بوده ۶ تیرماه در برنامه دورهمی 

حضور داشت.
در بین پر بازدیدهای این هفته یک مقاله غیر اخالقی هم 

به چشم می خورد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7 7

چند روز پیش مصادف بود با روز جهانی شبکه های 
مرور  به  تصمیم  مناسبت  همین  به  اجتماعی؛ 
تغییراتی گرفته ایم که این پلتفرم ها طی سال های 
اخیر در زندگی مان ایجاد کــرده انــد. تغییراتی 
که زندگی ما طی یک دهــه اخیر به خــود دیده 
باورنکردنی است. تصور دنیایی که در آن هر لحظه 
می توان تصاویر و ویدئوهای زنده میلیون ها نفر 
دیگر را در آن سوی دنیا مشاهده و به شکل زنده با 
آن ها ارتباط برقرار کرد، تا اوایل دهه قبل ناممکن به 
نظر می رسید اما شبکه های اجتماعی آن را ممکن 
کرده   و بسیاری از جوانب زندگی ما از نحوه ارتباط با 
دیگران گرفته تا نگاهمان به دنیای پیرامون را تغییر 
داده اند. این شبکه ها آن قدر برایمان اهمیت پیدا 
کرده اند که 30 ژوئن یا ۱0 تیر به افتخار آن ها نام 

گذاری شده است.

1. منابع خبری	 
از زمانی که روزنامه ها با تیراژهای بسیار 

باال منتشر می شدند مدت ها سپری شده 
است. همین مسئله درباره رادیو و تلویزیون هم 

صدق می کند و حاال کمتر کسی برای اطالع از 
خبرهای روز، منتظر اخبار ساعت ۱4 می ماند. حاال 
دیگر کافی است سری به اولین شبکه اجتماعی 
بزنید تا سیلی از خبرهای دست اول به سراغتان 

بیاید   اما  ممکن است خبرها  موثق نباشند!

2. راه اندازی کسب و کار	 
شروع و راه اندازی کسب و کار به لطف اینستاگرام، 
لینکدین، گروه های فیسبوکی و حتی توئیتر از 
همیشه ساده تر شده اســت. کافی است در این 

شبکه ها به جست و جو بپردازید تا در 
حداقل زمان زنجیره تامین، شرکا 

و کارکنان مناسب را پیدا 
این  کنید. 

شبکه ها هزینه تبلیغات را هم به حداقل رسانده اند. 

3. برقراری ارتباط با دیگران	 
ــدن هم به  ــرای دی هرچند هنوز هم بسیاری ب
کافه و پارک می روند اما پیدا کردن افرادی که 
عالیقشان با ما مشترک باشد، در شبکه های 
اجتماعی بسیار ساده تر است. حتی اگر عالیق 
خاصی مثل اشعار تبتی قرن دوازدهــم داشته 
باشید، در اینستا، فیسبوک یا توئیتر می توانید 
ــرد دیــگــری را بــا همین عــالیــق پــیــدا کنید.  ف
مطالعات نشان داده که طی یک سال گذشته، 
زمانی را که پای این شبکه ها گذاشته ایم، سه 

برابر شده است.

4. آن چه از خودمان به دیگران می گوییم	 
یکی از پارادایم های قدیمی در ارتباطات این 
است که افــراد تنها بخش کوچکی از ترس ها و 
تردیدهایشان را لو می دهند و سعی می کنند 
تصویری کامل و با اعتماد به نفس از خودشان 
ارائه دهند. این پارادایم اما کم کم رنگ باخته 
از آن ناشی از شبکه های اجتماعی  و بخشی 
است. حاال افراد هیچ واهمه ای از نمایش افکار و 

باورهایشان ندارند.

۵. اثرگذاری ما	 
 حاال دیگر رسانه هایی که زمانی جریان ساز بودند، 
حداکثر می توانند با جریان حرکت کنند یا زیر 
فشار آن در هم بشکنند. تعداد فالوئرهای افرادی 
که هرگز پایشان به تلویزیون باز نشده گاهی به 
میلیون ها نفر می رسد. این تنها بخشی از ماجراست 
و گاهی مطالب افراد عادی با تعداد اندکی فالوئر 
هم به اصطالح پربازدید می شود و بسیاری آن را 
می بینند. همین مسئله باعث شده ما این حس 
را پیدا کنیم که دیگر تماشاگر صرف نیستیم و 

می توانیم صدایمان را به گوش همه برسانیم.

نتیجه گیری	 
فرهنگ  ها در هر عصری دستخوش تحوالت خاصی 
می شوند و در سال های اخیر فرهنگ ما تحت 
تاثیر شبکه های اجتماعی بوده است. قرار نیست 
یک شبه رسانه های سنتی ناپدید شوند یا ارتباط 
فیزیکی منسوخ شود اما شبکه های اجتماعی به 
شکل قابل توجهی نحوه تعامل ما با افراد و جهان 
اطراف را دگرگون کرده اند. نحوه استفاده از این 
ابزار بر عهده خودمان است؛ می توان از آن به شکلی 
نابه هنجار استفاده کرد یا با ایجاد ارتباطات موثر و 
منبع: دیجیاتو کارآمد، زندگی را بهبود بخشید. 

شبکه های اجتماعی چگونه زندگی ما را تغییر داده اند؟
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خبر جامعه

بازگشت محدودیت های کرونایی 
به 13استان

ــهــداشــت گــفــت: اقــدامــات  ــرب ــل وزی ــاون ک ــع م
ــرای مقابله با  مــحــدودیــتــی در 13اســـتـــان بـ
ــوارد گــروه 3 و ۴ اعــام شد.به  کرونا ابــاغ و م
ــزود:  گـــزارش صداوسیما،  ایرج حریرچی اف
اقــدامــات محدودیتی بــرای مقابله با کرونا به 
استانداران سیستان و بلوچستان ، هرمزگان، 
کردستان،  کرمانشاه،  خــوزســتــان،  بوشهر، 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، فارس، 
خراسان رضوی، تهران، البرز و کرمان اباغ شده 
و از نیروی انتظامی و دادستانی ها خواسته شده 
با متخلفان برخورد کنند.به گفته وی، مهم ترین 
نگرانی ها دربــاره روستا ها و شهر های کوچک 
است که هنوز ویــروس در آن هــا، چرخش پیدا 
نکرده است. وی علت عمده شیوع بیشتر کرونا را 
جشن ها و مراسم ترحیم و دورهمی ها اعام کرد.

فهرست موارد اعمال محدودیت       
گروه 3 شامل دانشگاه ها، مدارس و حوزه های 
علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان 
سراها و سایر آموزشگاه ها، کتابخانه ها و مهدهای 
کودک، استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر 
و مراکز مشابه، مــوزه و باغ مــوزه ها، تاالرهای 
پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، 
کاهش زمان فعالیت مترو و حمل و نقل درون 
شهری، مساجد و مصا ها و برگزاری آزمون های 

حضوری.
ــرگــزاری مــراســم اجتماعی و  ــروه ۴ شامل ب گ
فرهنگی، برگزاری مراسم مذهبی و همایش 
ها، باشگاه های ورزشی و ورزش های پربرخورد، 
ــاری شاغان گروه حساس، کافه،  انجام دورک
قهوه خانه، چایخانه و مراکز عرضه مواد دخانی، 
باغ وحش و شهربازی ها، مراکز تفریحی آبی و 
استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی 

سالنی و مدارس شبانه روزی.

سال گذشته 10 هزار فرد باالی 
50 سال وام ازدواج گرفتند

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که در 
1۰ ماهه سال گذشته )پایان دی مــاه(، ۹ هزار 
و ۸۶۲ فرد باالی ۵۰ سال از تسهیات ازدواج 
استفاده کرده اند، خواستار تعیین سقف سنی 
برای دریافت تسهیات قرض الحسنه ازدواج در 
قوانین بودجه سنواتی شد. این مرکز در پژوهشی 
قرض الحسنه ازدواج  تسهیات  خصوص  در 
و افزایش سقف آن در قانون بودجه امسال به 
1۰۰ میلیون تومان برای زوجین )هر نفر ۵۰ 
میلیون تومان( آورده است: دولت در الیحه ای 
که بــرای بودجه جــاری امسال به مجلس ارائه 
داد، تسهیات قرض الحسنه ازدواج را برای هر 
نفر 3۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود که در 
کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان، به نفری ۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافت.

فرانس پرس: نیمی از مردم جهان 
در قرنطینه هستند

به نوشته خبرگزاری فرانسه، هم اکنون نیمی 
از جمعیت جهان در قرنطینه هستند. طی روز 
جمعه بیش از دو هزار نفر در جهان بر اثر ابتا 
به ویروس کرونا جان باختند  و حدود 3۰ هزار 
نفر نیز به شمار مبتایان افزوده شده اند. تاعصر 
روز جمعه بیش از ۲1۶ هزار نفر در آمریکا به این 
ویروس مبتا شده اند که باالترین رقم در جهان 

است.

دستگیری 40 نفر در ارتباط با 
آتش سوزی  در جنگل های کشور

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
ــاره آخــریــن وضعیت  و آبــخــیــزداری کشور دربـ
ــراد متخلف در آتش سوزی های  دستگیری اف
ــاط با  ــب اخــیــر در کــشــور گــفــت: ۴۰ نفر در ارت
آتش سوزی های اخیر دستگیر شدند که برای 

این افراد پرونده تشکیل شده است.
بــه گـــزارش فـــارس، علی عــبــاس نــژاد در جمع 
خبرنگاران درباره کمبود امکانات برای اطفای 
افــزود:  حریق در استان های شمالی کشور، 
در فصل آتش سوزی شمال کشور بنا داریم که 
استان های  نیازهای  با  متناسب  بالگردهای 
شمالی را در اختیار سازمان های مرتبط قرار 
دهیم.وی در باره میزان قاچاق چوب در کشور 
نیز اظهار کــرد: قاچاق چوب در کشور بعد از 
اجرای طرح تنفس جنگل افزایش یافته و یگان 
حفاظت با مشکات عدیده ای برای مقابله با 

قاچاقچیان مواجه است.

گفت وگو با یک آشپزخانه دار تولید ماده مخدر »شیشه« درباره تجربه های هولناکش

 اعالم رقم جدید بدهی دولتماجرای پرزهای فرش و دل و روده برادر!
 به تامین اجتماعی

300 هزارمیلیارد تومان!

ــزار میلیارد، ۲۵۰  گــروه اجتماعی- ۲۶3 ه
هزار میلیارد تومان و این گونه عددها در یک سال 
گذشته عددهایی است که دربــاره میزان بدهی 
دولــت به تامین اجتماعی توسط افــراد مختلف 
اعام شده است اما روز گذشته عضو هیئت امنای 
تأمین اجتماعی از رقم جدیدی سخن گفت که 
البته با گذشت زمــان و تــداوم بدهی ها این رقم 
طبیعی به نظر می رسد. اکبرشوکت عضو هیئت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی دیروز با اشاره به 
این که دولت 3۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین 
اجتماعی بدهکار است گفت: دولت طی هفت 
سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی 
و پرداخت مطالبات انجام دهــد.وی  با اشــاره به 
این که امیدواریم تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی 
در خصوص همسان سازی حقوق رخ دهد به مهر 
گفت: اکنون که شرایط بحرانی است رسیدن 
به اهداف مد نظر نیاز به اقدامات خاقانه دارد و 
بهترین اقــدام، واگــذاری شرکت های سودده به 
تأمین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی 
است. آن هم در شرایطی که نرخ های بورس واقعی 
نیست و به حبابی تبدیل شده است و باید کمک 
کنیم بهترین اتفاق برای ۴۵ میلیون جامعه هدف 

تأمین اجتماعی بیفتد.

دولت نتوانست کاری بکند       
ــی طــی هــفــت  سال  ــان ــزود: دولـــت روح ــ وی اف
گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی 
و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این 
یک سال پایانی فکری برای امنیت خاطر و آرامش 
بازنشستگان بکند و با همان بدهی  که سازمان را 
تحویل گرفت )۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان( در 

پایان دولت نیز با همان از ما خداحافظی کند. 

غــفــوریــان- طـــوری از مـــواد اولــیــه تولید 
»شیشه« برایم صحبت می کند که انگار من 
هم با آن آشنایی دارم. پرسش های زیادم 
میان حرف هایش، مدام رشته کالمش را 
قطع می کند. راستی بگویم که منظورم 
نیست.  پنجره  و  در  شیشه  »شیشه«،  از 
ماجرای گفت وگوی من با یک تولیدکننده 
و آشپزخانه دار ماده مخدر صنعتی شیشه 
است. ماده مخدری که وقتی حرفش میان 
چند معتاد پیش می آید، همه سرشان را به 
یک نشانه ای تکان می دهند، نشانه ای که 
نمی دانم معنایش چیست؛ تاسف، حسرت، 

بدبختی، فالکت یا... .
آقای آشپزخانه دار که حاال بهتر است بگویم 
آشپزخانه دار سابق، از ماجراهای خودش و 
تولیدکنندگی شیشه برایم می گوید. ماه 
قبل 40 ساله شده و اکنون مدتی است در 
پاکی به سر می برد. با او که وقتی مقابلم می 
نشیند بسیار مرتب و آراسته است، در یک 

مرکز ترک اعتیاد همکالم می شوم.

در تهران شیشه سازی را یاد گرفتم       
آن موقع برای این که آشپزخانه خودم را راه 
بیندازم، برای یادگیری تولید شیشه به تهران 
رفتم. تولید شیشه طــوری نیست که بشود 
روش ساخت را شفاهی و با گفتن یاد بگیری، 
حتما باید مدتی را شاگردی می کــردم تا به 
طور عملی کار را یاد بگیرم. چند نوبت و هر 
بار دو هفته یا یک ماه را در تهران می ماندم و 
از یک نفر که به اصطاح دکترا داشت وچند 
ــار وارد بــودنــد روش  ــن ک نفر دیگر کــه در ای
تولید را آموختم. البته تا جایی که خبر دارم 
 همه آن ها باطل شدند )یعنی اعدام شدند(

 سپس در مشهد در یکی از محله ها آشپزخانه 
تولید شیشه راه انداختم. آن زمان شیشه را از 
قرص تبدیل می کردند، یعنی هنوز »اف« )یکی 

از مواد اولیه تولید شیشه( نیامده بود. 
این اواخر بود که »اف« از پاکستان و افغانستان 
به داخل قاچاق می شد. این جا هر کسی که 
آشپزخانه داشت، شیشه را از »اف« تولید می 
کــرد، چون تهیه »اف« از قرص خــودش چند 

مرحله داشت که هرکسی آن را بلد نبود.
* کار را در تهران یاد گرفتی و تصمیم گرفتی 
سرمایه  چقدر  بزنی؟  آشپزخانه  جا  ایــن 

می خواست؟
- آره، اون موقع )۴-3ســال قبل( قیمت هر 
کیلو »اف« 1۵میلیون بود و الکل و استون و 
بشر و لوازم دیگه ای که نیاز داشت در مجموع 
حدود ۲۵ میلیون می شد، یعنی من و دوستم 
که با هم کار می کردیم در اول کار ۲۵ میلیون 

برای آشپزخانه هزینه کردیم...
* االن احتماال دیگر نمی شود آشپزخانه 

شیشه راه انداخت...
- بعید می دونم با پلیس االن بشه آشپزخانه 
راه انداخت. ضمن این که شنیدم حاال شرایط 

با اون زمــان فرق کــرده و تمام مــواد اولیه در 
افغانستان کار می شه و فقط آب میاد داخل 
ایران. این جا فقط یک پخت می زنند و شیشه 
در میاد ، این جا فقط سنگ اش را می زنند... 
)این توضیحات او به درد من و شما نمی خورد. 
من هم در مصاحبه آن را فقط می شنیدم. اما 
ظاهرا مــواد اولیه این مــاده لعنتی در کشور 

همسایه تولید می شود(
* بعد از این که شیشه تولید می شد برای 

پخش مشکل نداشتید؟
- نــه بــابــا! اون موقع چند نفری بــودنــد که 
باهاشون کــار می کــردیــم.  همه هم ایــن رو 
می دونن که این ساقی های لعنتی همیشه و 

توی هر محله ای هستن.
* پــول رو بعد از فــروش جنس ها از پخش 

کننده ها می گرفتید؟
- آره خب، روال خاصی نداشت. با هم حساب و 

کتاب داشتیم. به هرحال کاسب بودیم!
* وقتی یک نفر شیشه مصرف می کنه دقیقا 

چه اتفاقی میفته؟
- وحشتناکه آقا. عجیب آدم رو می بره توی 
توهم و خیلی مخربه. یک طوری روی مغز اثر 
میذاره که به یک چیزی کلید می کنی. مثا 
یک نفر بعد از مصرف به پرزهای فرش گیر 
ــود،  از شب تا فــردا صبح بــدون توقف  داده ب
ــود. صبح آمدیم  پــرزهــای فــرش رو کشیده ب
دیدیم یه عالمه پرز فرش جمع کــرده، یعنی 
رنگ و روی فرش طور دیگه ای شده بود. حاال 
خدا نکنه این حالت توی یک فاز منفی قرار 
بگیره. همون موقع ها که مصرف می کردم 
می شناختم یک نفر رو که از مصرف شیشه 
به جایی رسید که مغزش کا از کار افتاد و 
ــرادرش رو به طــرز وحشتناکی کشت، دل  ب
و روده هــاش رو از شکمش بیرون آورد و به 
ــورد را مدیر کمپ  ــن م سقف پــاشــونــد... )ای
ــا بعضی هــاشــون  ــم نــقــل و تــایــیــد کـــرد( ی ه
ــرت مــی کنند... ــاع پ ــف ــون رو از ارت ــودش  خ

* اثر شیشه توی بدن چقدر می مونه؟
- بستگی داره تنها بزنی یا دو عمله باشه )دو 

عمله یعنی همراه شیشه کراک یا ماده دیگری 
ــود( ولــی کــا، وقتی معتاد به  هم مصرف ش
شیشه می رسه یعنی به صنعتی ها می رسه 
فاتحه اش خونده است یعنی هر موقع و هر 
لحظه مواد به دستت برسه می زنی و همین 

باعث می شه همیشه داغون باشی. 
از دکترها شنیدم که میگن شیشه اکسیژن 
خون رو زیاد می کنه و آب و مخاط مغز خشک 
می شه و بــرای همین مغز کوچک می شه و 

وظایف خودش رو نمی تونه انجام بده...
*شنیدم این جا مورد اعتماد مدیر کمپ 

هستی. چرا نمیای بیرون از این جا؟
- ایشون به من لطف داره. خب نمی تونم بیرون 
از کمپ باشم. یعنی دوست ندارم بیرون باشم. 
االن فقط هفته ای یک بار چند ساعتی می رم 
به مادرم سر می زنم، احوالش رو می پرسم و 
 باز دوبــاره بر می گردم همین جا توی کمپ.

*می ترسی بیرون از کمپ باشی؟
- ترس هم باید داشته باشم اما فضای این جا 
رو بیشتر دوست دارم. این جا فکرم آزاد تره. 
بیرون دیگه اون رفقای قدیم رو ندارم و نمی 
خوام داشته باشم. خیلی هاشون هم یا زندان 
هستن یا مردن یا باطل شدن! )اعدام شدند(. 

البته گاهی وقت ها کسی من رو شناخته ولی 
انکار می کنم و میگم اشتباهی گرفتی. سعی 
می کنم از اون ماجراها فرار کنم. نمی خوام 

اون آدم باشم.
ــدوم خــاطــره از اون دوران تــوی ذهنت  ک

همیشه هست؟
همه اون دوران خاطراتش برام بده و اذیتم می 
کنه. شاید یکی از اونا، مردن دوستم و شریکم 
بود. او یک بار که می خواسته به زندان برگرده، 
۲۰ گرم شیشه آب بندی می کنه )آب بندی 
یعنی مواد را می بلعند که پس از ورود به زندان و 
دفع، آن را توزیع کنند( که بسته توی زندان قبل 
از دفع باز می شه و می میره. حدود دوسال قبل 
این اتفاق افتاد و وقتی خبر رو فهمیدم ناراحت 
شدم. توی آشپزخانه با هم کار می کردیم و 
هم محله ای هم بودیم. یادش و عاقبت بدش 

همیشه اذیتم می کنه...
*وقتی آشپزخانه شیشه داشتی، هیچ وقت 
به این فکر نکردی که این مواد داره عده ای 

رو بیچاره می کنه؟
- نه واقعا چون من خودم هم مصرف کننده 
بودم. یک سال و نیم سنتی مصرف می کردم 

و همین قدر هم کراک و شیشه. 
ذهنم قفل شده بود به درآمد بیشتر از تولید 
شیشه. گاهی برای این که دو سه شب بیدار 
باشیم  مــواد می کشیدیم که بتونیم سر کار 
باشیم. یعنی فقط پول مهم بود و وقتی آمدم 
این جا دیدم چه جوون ها و خانواده هایی از 

مواد بیچاره شده اند...
گفت و گویم با او طوالنی بــود، حرف هایش 
از زندگی، طعم زنـــدان، تــرک مــواد و گاهی 
بازگشت به مواد و این که در این سن و سال، 
خودش خانواده ای ندارد، حسرت ها، خاطرات 
گذشته تلخ و لحظه های تنهایی اش، همه حرف 
هایی بود که من شنونده اش بودم. میان حرف 
هایش رعشه و لــرزه دهــان و لب هایش مدام 
توجهم را جلب می کرد که شاید این لرزش 
صورت و دهان، در برابر زلزله ای که »مواد« به 

زندگی اش انداخته است، هیچ است... 

رئیس پلیس فتای پایتخت تشریح کرد:

جزئیات تازه از بازداشت دالل نوزاد
ــای  ــت ــس ف ــی ــل ــس پ ــیـ رئـ
پــایــتــخــت در خــصــوص 
نــحــوه دســتــگــیــری باند 
ــه هفته  ــروش نـــوزاد ک فـ
قبل در دام پلیس گرفتار 
ــرار  ــا ق ــت: ب ــف ــد، گ ــدن ش
دادن طعمه هایی برای 
این افراد طی عملیاتی، 
آن  دستگیری  بــه  موفق 
ها شدیم.سرهنگ داوود 
مــعــظــمــی گــودرزی   در 
ــری  ــی ــگ ــت ــوص دس ــص خ
ــروش نــــوزاد در  ــ ــد ف ــان ب

فضای مجازی به جام جم آناین گفت: بنابر 
تماس های مکرر مردم و ابراز نگرانی آن ها 
مبنی بر وجود صفحه های اینستاگرامی که 
خرید و فــروش کــودک در این فضا را انجام 
ــود روی  ــد خ مـــی دادنـــد، هــمــکــاران مــا رص
ــاز کــردنــد. با  صفحات فضای مجازی را آغ
دستیابی به سر نخ هایی به تعدادی صفحه 
رسیدیم که بعد از بررسی متوجه شدیم تمام 

این صفحات مربوط به یک نفر است.
سرهنگ گودرزی در تشریح نحوه دستگیری 
این باند اظهار کرد: با پیگیری فراوان و قرار 
دادن طعمه هایی برای این افــراد در نهایت 
به  فتا  پلیس  پلیسی مأموران  طی عملیات 
عوامل اصلی این صفحات برخورد می کنند. 
وی افزود: از اعضای این باند یک نفر به عنوان 
سرکرده و دو نفر زن و شوهر که سه نوزاد را 
در فضای مجازی به فــروش رسانده بودند 
شناسایی و دستگیر شدند. همچنین دو نفر 
از نوزادان که به مبلغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون توسط 

این افراد به فروش رفته بودند شناسایی شدند 
اما نوزاد سوم هنوز شناسایی نشده است.

این  ــرد:  ک تاکید  تهران  فتای  رئیس پلیس 
فرد ادعا کرده که می تواند برای این نوزادان 
شناسنامه بگیرد اما این کار غیرقانونی است 
ــوزادان  ــرای ایــن ن ــردی نمی تواند ب و هیچ ف
شناسنامه بگیرد. افراد دستگیر شده سابقه 
دار نیستند و تــاش پلیس بــرای شناسایی 

همدستان دیگر آن ها ادامه دارد. 
ــد و  ــده ان خــریــداران هــم مــجــرم شناخته ش
پلیس  قــرار گرفتند. تحقیقات  پیگرد  تحت 
فتا بــرای پیدا کــردن والدین این نــوزادان و 
همچنین آگاهی از انگیزه آن ها برای فروش 
فرزندان شان ادامه دارد. سرهنگ گودرزی 
در خصوص صفحات دیگری که در این فضا 
با عنوان فروش نوزاد و کودک با قیمت پایین 
فعالیت می کنند گفت: برخی از این صفحات 
واقعی نیستند و صرفا برای کاهبرداری از 

خریداران ایجاد شده اند.
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اعضای  جمع  به  آبیار  نرگس 
ــی اســکــار اضــافــه شد.  ــادم آک
چون  چهره هایی  با  همراه  او 
ــادی، زنـــده یـــاد  ــ ــره ــ اصــغــر ف
رخشان  و  کیارستمی  عباس 

بنی اعتماد، از معدود کارگردان های ایرانی عضو 
آکادمی است.

ــم با  ــاز ه ــاری بـ ــی کــیــانــوش ع
توقف در تولید ســریــال »87 
متر« مواجه شده اســت. گفته 
ــن تــوقــف بــه دلیل  مــی شــود ای
مشکالت مــالــی بـــوده اســت. 

ــار  عیاری کــارگــردان مجموعه ماندگار »روزگ
قریب« است.

ــروش صحت ایــن روزهــا دو  س
سریال »شمعدونی« و »پژمان« 
آی فیلم  شبکه  آنــتــن  روی  را 
گذشته  ــال  سـ کـــه  او  دارد. 
نخستین فیلم سینمایی خود 
را ساخت، احتماال تا مدتی به فعالیت در سینما 

بپردازد.

حامد عنقا فردا با دومین قسمت 
ــازاده« بــه نمایش خانگی  ــ »آق
خواهد آمد. نخستین قسمت 
از این سریال به دلیل نمایش 
ــرده حــراج هــای هنری  پشت پ
در شبکه های اجتماعی سروصدایی به پا کرده 

است.

چهره ها و خبر ها

ــا  ــن روزه هدیه تهرانی کــه ای
»هم گناه« را در نمایش خانگی 
دارد، به زودی با فیلم »روزهای 
ــران آنــالیــن  ــ ــه اک ــی« ب ــج ــارن ن
خواهد آمد. او در این فیلم نقش 
یک واسطه استخدام کارگران فصلی را بازی 

می کند.

مه لقا باقری که فیلم سینمایی 
»شنای پــروانــه« را روی پرده 
سینماها دارد، این فیلم را در 
سینماماشین تهران و مشهد 
ــت. او در این  نیز خواهد داش

ــواد عزتی همبازی شده  با همسرش ج فیلم 
است.

شهره لرستانی اعــالم کــرده 
ــرگ،  م از  پیش  ــا  ت دارد  آرزو 
نخستین فیلم سینمایی اش را 
کارگردانی کند. این بازیگر 54 
ساله، فیلمش را اثری کمدی 

و پرفروش می داند ولی تاکنون سرمایه گذاری 
برای آن نیافته است.

  مصطفی قاسمیان   - اگر عالقه مند به سینمای جهان باشــید، احتمااًل کمابیش با فهرست 250 
فیلم برتر وبسایت آی ام دی بی آشنا هستید. این وبسایت که برای عالقه مندان سینما در سراسر 
جهان به یک مرجع تبدیل شده است، آرای کاربران را برای همه فیلم های سینمایی و سریال های 
تلویزیونی سراســر جهان جمع آوری و با فرمولی نســبتًا پیچیده، آن هــا را رتبه بندی می کند. در 
این فرمول، حتی تعداد رأی های یک فیلم نیز تأثیرگذار اســت. این فهرســت در کشــور ما هم به 
عنوان معیار مناســبی برای ســنجش محبوبیت فیلم ها در میــان مخاطبان عام )نه ســنجش نظر 
منتقدان سینما( مورد استفاده سینمادوســتان قرار می گیرد. در گزارش امروز با مراجعه به این 
فهرســت، در تالش بودیم تا محبوب ترین فیلم ســازان تاریخ را بیابیم. بدیهی است که برای این 
 منظور، نمی توان به فروش فیلم ها در گیشه اســتناد کرد، زیرا ممکن است فیلمی در طول تاریخ، 
عالقه مندانی پیدا کند یا فیلمی با تعداد سالن کم یا در زمانی نامناسب اکران و در نهایت، بعدها 

ارزش آن نزد سینمادوستان مشخص شود.

اخبار

کریستوفر نوالن
7 فیلم

در رتبه اول، نوالن 
ــه قـــرار  ــال 50 س
دارد که به عنوان 

جوان ترین فیلم ســاز ایــن فهرست، 
آثارش در رتبه های باال دیده می شود. 
ــوالن،  ن فیلم های  رتبه  پایین ترین 
»بتمن آغاز می کند« با امتیاز 8.2 در 
ــت. »شوالیه تاریکی  رتبه 129 اس
برمی خیزد« با امتیاز 8.3 در رتبه 70، 
»یادگاری« با امتیاز 8.4 در رتبه 54، 
»حیثیت« و »بین ستاره ای« با امتیاز 
8.5 در رتبه های 46 و 30 و »تلقین« 
با امتیاز 8.7 در رتبه 13 فیلم های 
ــن فهرست هستند.  ای دیــگــر او در 
محبوب ترین فیلم ایــن کــارگــردان 
انگلیسی، »شوالیه تاریکی« است که 
با امتیاز 9، چهارمین فیلم فهرست 
است. نکته جالب این که تنها سه فیلم 
»تعقیب«، »بی خوابی« و »دانکرک« اثر 
این فیلم ساز در فهرست 250 فیلم 

محبوب جای ندارد.

مارتین اسکورسیزی
7 فیلم

ــردان  ــارگ ایـــن ک
ــی  ــ ــای ــ ــک ــ ــری ــ آم

 ، ر یی تبا لیا یتا ا
دومین فیلم ساز محبوب این فهرست 
است. بهترین فیلم او در این فهرست، 
ــت که  شاهکار »رفــقــای خــوب« اس
با امتیاز 8.6 در رتبه 17 فهرست 
250 فیلم محبوب آی ام دی بی قرار 
گرفته است. »مــرده« که تنها اسکار 
کارگردانی را برای اسکورسیزی به 
ارمغان آورد، با امتیاز 8.5 در رتبه 43 
است. از این فیلم ساز 77 ساله مکتب 
نیویورک، سه فیلم »راننده تاکسی«، 
»کازینو« و »گــرگ وال اســتــریــت« با 
امتیاز مشابه 8.2، در رتبه های 107، 
140 و 142 قرار گرفته اند. آخرین 
فیلم های مارتین اسکورسیزی در 
این فهرست، »گاو خشمگین« با امتیاز 
8.1 در رتبه 146 و »جزیره شاتر« با 
امتیاز 8.1 در رتبه 158 محسوب 

می شوند.

استنلی کوبریک
7 فیلم

فقید  ــاز  س فیلم 
ــی در  ــورک ــوی ــی ن

ــت 250  ــرس ــه ف
فیلم محبوب آی ام دی بـــی با هفت 
فیلم حاضر است. محبوب ترین فیلم 
او »راه های افتخار« است که با امتیاز 
8.4 در رتبه 60 قرار گرفته است. دو 
فیلم »درخشش« و »دکتر استرنجالو« 
ــک، در  ــزدی ــا امــتــیــازاتــی بسیار ن ب
رتبه های 61 و 67 حضور دارند. این 
کارگردان گزیده کار فیلم »2001: 
یک اودیسه فضایی« را با امتیاز 8.3 
در رتبه 89 این فهرست دارد؛ فیلمی 
که تنها اسکار وی را در رشته عجیب 
طراحی جلوه های ویژه بصری برای 
او به ارمغان آورد. »غالف تمام فلزی« 
و »پرتقال کوکی« با امتیاز 8.2 در 
رتبه های 98 و 101 و در نهایت »بری 
لیندون« با امتیاز 8.1« در رتبه 205 
فیلم های بعدی استنلی کوبریک در 

این فهرست هستند.

آکیرا کوروساوا
6 فیلم

فیلم  نخستین 
ــی  ــ ــن ــ ســـــــاز ژاپ

ــت  ــرس ــه ــن ف ــ ــ ای
دارای شش فیلم در فهرست 250 
ــی اســت.  ــ فیلم محبوب آی ام دی ب
محبوب ترین فیلم کوروساوا »هفت 
سامورایی« است که با امتیاز 8.6 
در رتبه 19 فهرست قرار گرفته و با 
دیگر فیلم های او فاصله دارد. فیلم 
بعدی، »بهشت و دوزخ« با امتیاز 8.3 
در رتبه 81 فهرست است. »ایکیرو«، 
»راشــومــون« و »یوجیمبو« سه فیلم 
بعدی ایــن فیلم ســاز فقید آسیایی 
هستند که با امتیاز بسیار نزدیک 
8.2، در رتبه های 112، 127 و 
128 قرار گرفته اند. »آشوب« آخرین 
فیلم کوروساوا در این فهرست نیز 
با امتیاز 8.2 در رتبه 135 فهرست 
آی ام دی بـــی  محبوب  فیلم   250
قرار دارد. »آشوب« تنها نامزدی این 

کارگردان را در اسکار رقم زد.

استیون اسپیلبرگ
6 فیلم

ــاز 73  ــ فــیــلــم س
آمریکایی  ساله 

کــــه بــــا فــــروش 
فیلم هایش،  دالری  میلیارد   10
پــرفــروش تــریــن کـــارگـــردان تاریخ 
محسوب می شود، در این فهرست 
پنج فیلم دارد. »فهرست شیندلر« با 
امتیاز 8.9 ششمین اثر فهرست 250 
فیلم محبوب آی ام دی بی است. فیلم 
محبوب »نجات سرباز رایان« با امتیاز 
8.5 در رتبه 26، »مهاجمان صندوق 
گمشده« با امتیاز 8.4 در رتبه 55، 
»ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی« 
با امتیاز 8.2 در رتبه 120، »پارک 
ژوراسیک« با امتیاز 8.1 در رتبه 165 
و »اگــه می تونی منو بگیر« با امتیاز 
ــار این   8.1 در رتبه 195، دیگر آث
فیلم ســاز محبوب هالیوود در این 
فهرست اســت. جالب است بدانید 
اسپیلبرگ برای این شش فیلم، برنده 

سه جایزه اسکار شده است.

در جست وجوی 
محبوب ترین 
فیلم ساز تاریخ
نوالن، اسکورسیزی و کوبریک، بیشترین فیلم ها را در 
فهرست 250 فیلم محبوب وبسایت مرجع آی ام دی بی دارند

پخش یک مستند بعد از 50 سال

مستند »ایمان« به کارگردانی حسین ترابی برای 
نخستین بار پس از حدود 50 سال از تلویزیون 

پخش می شود.
به گزارش مهر، »ایمان« سال 51 تولید شده است 
و درباره مفهوم ایمان و زیارت آستان قدس رضوی 
است. در این مستند چشم دوربین، چشم زائری 
مجذوب و مسحور و جست وجوگر است، در طول 
مستند همزمان با ورود یک زائر به حرم مطهر 
امام رضا)ع( صدای شیپورها، سرناها و طبل ها 
تحویل سال 50 را اعالم می کنند. حسین ترابی 
کارگردان و مستندساز ایرانی، دانش آموخته 
سینما، تلویزیون و رادیــو از دانشکده هنرهای 
دراماتیک و فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی 
از دانشگاه فارابی است. وی فعالیت فیلم سازی 
خود را از سال 1349 در مرکز سینمایی وزارت 
نام  به  کوتاهی  فیلم  ساخت  با  هنر  و  فرهنگ 
»مجلس سرچشمه« آغاز کرد. فیلم مستند »برای 
آزادی« اثر ماندگار اوست که چندی پیش توسط 
مارک کازینزز مورخ و منتقد سینما در مؤسسه 
بی اف آی لندن به عنوان 10 فیلم مستندی که 
دنیا را تکان داد، در کنار آثاری از لنی ریفنشتال 
و مایکل مور و... انتخاب شد.  »ایمان« با دوربین 
35 میلی متری رنگی تصویربرداری و برنده 
جایزه سپاس شده است. ترابی مستند »ایمان« 

را نوشته و کارگردانی کرده است.
امام  باسعادت  میالد  مناسبت  به  مستند  این 
رضا)ع( برای نخستین بار جمعه 13 تیر ساعت 

12:45 از شبکه مستند سیما پخش می شود.

هشدار شورای عالی تهیه کنندگان 
درباره وی  اودی ها

دبیر شــورای عالی تهیه کنندگان سینما بیان 
کرد: قراردادهای منعقدشده برای شبکه نمایش 
خانگی، برای نمایش در وی اودی ها اعتبار قانونی 
ندارد و از پلتفرم های نمایش دهنده و فروشنده 

می توان به مراجع قانونی شکایت کرد.
به گــزارش مهر، سیدغالمرضا موسوی گفت: 
»در سال های گذشته به خصوص قبل از فعالیت 
پلتفرم های نمایش اینترنتی، قراردادهایی بین 
تهیه کنندگان و مؤسسات نمایش خانگی منعقد 
می شد. این قراردادها صرفًا برای نمایش فیلم 
در اشکال فیزیکی همچون دی وی دی و امثال 
آن بــود. برخی از ایــن مؤسسات پس از شروع 
فعالیت وی اودی هــا و آی پی تی وی ها، فیلم ها 
را به این مراکز فروخته اند. این اقدام غیرقانونی 
و قابل تعقیب قضایی اســت. وی تصریح کرد: 
»موضوع مربوط در دو جلسه اخیر شورای عالی 
تهیه کنندگان مطرح و بررسی و در نهایت مقرر 
شد تا به تهیه کنندگان همکار اطالع داده شود 
که نمایش فیلم هایشان در پلتفرم های نمایش 
فضای مجازی، بدون ذکر کلمه وی اودی اقدامی 
غیرقانونی است و فروشنده نیز فروشنده »اموال 
مال غیر« به شمار مــی رود. فروشنده و خریدار 
در این شکل از نظر برخی وکالی دادگستری 

همانند خریدار »مال دزدی« هستند.«
دبیر شورای عالی تهیه کنندگان تاکید کرد: »از 
سوی دیگر برخی قراردادها صرفًا برای داخل 
ــذاری آن هــا از سوی این گونه  کشور است و واگ
مؤسسات برای درآمدزایی به مؤسسات خارج 
از کشور مثاًل یوتیوب و امثال آن نیز غیرقانونی 
ــه داد: »متأسفانه بــرخــی از  ــت.« وی ادامـ اسـ
مؤسسات از ناآگاهی همکاران سوء استفاده می 
کنند و با توجیه مثاًل کلمه »سایر اشکال«  یا »غیره« 

این اقدام خود را قانونی جلوه می دهند.«

آلفرد هیچکاک
6 فیلم

تعلیق  اســـتـــاد 
در  ــا  ــ ــم ــ ــن ــ ــی ــ س
ــت 250  ــرس ــه ف

فیلم محبوب آی ام دی بـــی با شش 
فیلم حاضر است. »روانــی« که یکی 
از آخرین فیلم های این کارگردان 
پرکار انگلیسی است، با امتیاز 8.5 
در رتبه چهلم این فهرست قرار دارد. 
»پنجره عقبی« دیگر فیلم محبوب 
وی، با امتیاز 8.4 در رتبه 51 است. 
بــه عقیده  کــه  شاهکار »سرگیجه« 
بسیاری از منتقدان، بهترین فیلم 
تاریخ سینماست، با امتیاز 8.3 در 
رتبه 91 جزو محبوب ترین فیلم های 
آی ام دی بی قرار گرفته است. »شمال 
از شمال غربی« با امتیاز 8.2 در رتبه 
100، »ام را به نشانه مرگ بگیر« با 
امتیاز 8.1 در رتبه 152 و »ربه کا« با 
امتیاز 8 در رتبه 231 فیلم های بعدی 
سر آلفرد هیچکاک کارگردان فقید 

هالیوود است.

چارلی چاپلین
6 فیلم

ــن بـــزرگ  ــدی ــم ک
سینمای  ــاریــخ  ت

صــــامــــت، شــش 
اثــر در فهرست 250 فیلم محبوب 
آی ام دی بــی دارد. محبوب ترین فیلم 
چارلی چاپلین در این فهرست، فیلم 
»عصر جدید« است که با امتیاز 8.5 در 
رتبه 39 جا خوش کرده است. به فاصله 
کمی بعد از این فیلم، »روشنایی های 
شهر« قرار دارد که با امتیازی مشابه، 
در رتبه 42 قرار گرفته است. »دیکتاتور 
بزرگ« که برای نخستین بار نامزدی 
اسکار را برای چارلی چاپلین به ارمغان 
آورد، فیلم بعدی اوســت که با امتیاز 
8.4 در رتبه 56 فهرست محبوب ترین 
فیلم های آی ام دی بی دیده می شود. 
چاپلین در این فهرست دو فیلم دیگر 
هم دارد. »پسربچه« با امتیاز 8.2 در 
رتبه 102، »جویندگان طال« با امتیاز 
8.1 در رتبه 153 و »سیرک« با امتیاز 

8 در رتبه 235.

بیلی وایلدر
5 فیلم

فیلم ساز محبوب 
ســــیــــنــــمــــای 

کـــــالســـــیـــــک 
فیلم   250 فهرست  در  آمــریــکــا، 
مــحــبــوب آی ام دی بــــــی پــنــج فیلم 
دارد. محبوب ترین فیلم های بیلی 
وایلدر به ترتیب »سانست بلوار« و 
»شاهدی برای تعقیب« هستند که 
با امتیاز مشابه 8.4، در رتبه های 
از این  قـــرار گرفته اند.   69  64 و 
فیلم ســاز اتریشی هالیوود کــه به 
عنوان یکی از بهترین فیلم سازان 
تاریخ سینما شناخته می شود، سه 
فیلم »آپارتمان«، »غرامت مضاعف« 
و »بعضیا داغشو دوست دارن« نیز با 
امتیاز 8.2 در رتبه های 116، 117 
و 134 فهرست 250 فیلم محبوب 
آی ام دی بــی قرار گرفته است. او که 
از فیلم سازان محبوب عصر طالیی 
هالیوود است، برای این پنج فیلم، به 
چهار جایزه اسکار دست یافته است. 

کوئنتین تارانتینو
5 فیلم

کوئنتین تارانتینو 
کـــــــارگـــــــردان 

کــه  ســـالـــه   57
از فعال ترین فیلم ســازان حاضر در 
این فهرست 10 نفره اســت، با پنج 
فیلم در فهرست 250 فیلم محبوب 
ــت. سومین  آی ام دی بـــی حاضر اس
فیلم او با عنوان »داستان عامه پسند« 
که به عنوان بهترین فیلم او شناخته 
ــود، بــا امتیاز عــالــی 8.8 در  ــی ش م
رتبه هشتم محبوب ترین فیلم های 
ــرار دارد. »جانگوی  ایــن فهرست ق
ــا امــتــیــاز 8.4 در رتبه  رهــاشــده« ب
این  در  تارانتینو  فیلم  دومین   59
فهرست اســت. »سگ های انباری« 
و »حــرامــزاده هــای لعنتی« با امتیاز 
مشابه 8.3 در رتبه های متوالی 85 
و 86 فیلم های بعدی اوست. »بیل را 
بکش 1« با امتیاز 8.1 که در رتبه 174 
قرار گرفته است، آخرین فیلم کوئنتین 

تارانتینو در این فهرست است. 

هایائو میازاکی
5 فیلم

تــــــــنــــــــهــــــــا 
ز  یی سا نما یا پو

ــن فــهــرســت،  ــ ای
اسطوره صنعت انیمه سینمای ژاپن 
است. هایائو میازاکی که در آستانه 
80 سالگی، همچنان فعال است، 
محبوب  فیلم   250 فهرست  در 
آی ام دی بـــی پنج فیلم دارد. »شهر 
اشباح« تنها فیلم او که برنده اسکار 
بهترین پویانمایی شده است، با امتیاز 
8.5 در رتبه 27 این فهرست قرار 
گرفته است. »شاهزاده مونونوکه« 
با امتیاز 8.4 فیلم بعدی میازاکی 
است که در رتبه 65 قرار دارد. »قصر 
متحرک هاول« با امتیاز 8.2 در رتبه 
136، »همسایه من توتورو« با امتیاز 
8.1 در رتبه 144 و »نائوشیکا از 
ــاد« با امتیاز 8 در رتبه 228  دره ب
فیلم های بعدی این پویانمایی ساز 
ژاپنی در فهرست 250 فیلم محبوب 

آی ام دی بی هستند.

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

مناسبت

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

ــده ام که  ــت متوجه شـ پــرســش: مــدتــی اس
همسرم بــه مــن خیانت می کند و بــا خانم 
دیگری در ارتباط است. قصد دارم از او جدا 
شوم و می خواهم موضوع خیانت را هم در 
دادگاه مطرح کنم. آیا این کار تأثیری در روند 
پرونده دارد؟ البته برای موضوع خیانت، 

سند یا مدرکی ندارم.
پاسخ: در صــورت طرح اتهام رابطه نامشروع و 
عدم اثبات، طرف مقابل می تواند متقاباًل علیه 
اتهام زننده، شکایت افترا طرح کند. از سوی دیگر، 
برای صدور حکم طالق به درخواست زن یا گواهی 
ــازش، به درخواست مــرد، نیازی  عدم امکان س
به طرح اتهام رابطه نامشروع نیست و این امر در 
رسیدگی به درخواست طالق تاثیری نــدارد. بر 
اساس ماده 697 و 698 قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات(، مصوب 1375، »هرکس به وسیله 
اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و 
جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی 
امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید 
که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و 
نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی 
که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا  
7۴ ضربه شالق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم 
خواهد شد.« شخصی که با طرح اتهامات واهی و 
دروغین علیه دیگری، نزد مراجع قضایی شکایت 
کند نیز، به استناد همین ماده، مجازات می شود. 
البته شرط محکومیت به مجازات افترا، احراز 
سوءنیت افترا زننده است. از سوی دیگر، باید توجه 
داشت که مطابق قانون، »مرد می تواند هر وقت که 
بخواهد زن خود را طالق دهد.« البته اعمال این 
حق، مشروط به شرایط و مقدماتی، از جمله صدور 
گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه است. 
صدور این گواهی نیز، به نوبه خود، تابع تشریفاتی، 
از جمله مراجعه به مراکز مشاوره و داوری است. به 
عالوه، ثبت طالق، موکول به پرداخت حقوق مالی 
زوجه از سوی شوهر یا صدور حکم قطعی اعسار 
شوهر و تقسیط محکوٌم به است.)ماده 29 قانون 
حمایت خانواده( حقوق مالی زوجه در زمان طالق 
شامل این موارد است: مهریه، شروط مالی ضمن 
عقد نکاح، به عنوان مثال، شرط تنصیف دارایی، 
نفقه، اجرت المثل یا نحله، هزینه های انجام شده 
در زندگی مشترک از سوی زن. در صورتی که ادامه 
زندگی مشترک، موجب ُعسر و َحَرج باشد نیز، زن 
می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورت 
اثبات ادعایش، از شوهر خود طالق بگیرد. عسر و 
حرج، یعنی شرایطی که تحمل زندگی در آن برای 

زن دشوار باشد.

 پاداش شاد کردن دیگران
 در کالم ثامن الحجج)ع(

حجت االسالم دکتر جواهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

امام رضا)ع( ایجاد سرور در مومنان را بسیار با ارزش 
ــزرگ شمرده و با نقل کــالم پیامبر)ص( این  و ب
رفتار بسیار نیکو را به اهل خیر آمــوزش داده انــد. 
ــا)ع( نقل کــرده انــد که پیامبرخدا)ص(  ــام رض ام
فرمودند: »من ادخل علی مومن فرحا، فقد ادخل 
علّی فرحا و من ادخل علّی فرحا فقد اتخذ عندا... 
عهدا و من اتخذ عندا... عهدا، جاء من االمنین یوم 
القیامه«)الفقه المنسوب لالمام الرضا علیه السالم: 
ص373( هرکس مؤمنی را خوشحال کند، مرا 
خوشحال کرده است و هرکس مرا خوشحال کند، 
با خداوند پیمانی نیکو بسته است و هرکس با خدا 
پیمانی نیکو ببندد، روز قیامت از کسانی است که در 
امان خواهد بود. در این حدیث، امنیت روز قیامت 
و ورود به بهشت، پــاداش ایجاد شادمانی و سرور 
در مومنان معرفی شده است. باید توجه داشت که 
راه های شادکردن مؤمنان از طریق حالل، بسیار 
است و کمک کردن به مؤمن درمانده و نیازمند، از 
بهترین روش های واردکردن شادی در قلب اوست. 

به مناسبت روز بزرگداشت مؤلف »الغدیر«

راهی که عالمه امینی با عشق پیمود

بی تردید، عالمه شیخ عبدالحسین امینی یکی 
اندیشمندان  و  پژوهشگران  برجسته ترین  از 
جهان اسالم است. این که برای تدوین یک اثر، 
ده هــزار کتاب را بررسی کنی و شهر به شهر و 
کشور به کشور، در پی اسناد و مــدارک باشی، 
می خواهد.  رفیع  قله های  بلندای  بــه  عزمی 
طی کردن راهی که عالمه امینی برای تدوین 
و تألیف »الغدیر« پیمود، جز با پای عشق میسر 
نبود. رهـــاورد ایــن تکاپوی عاشقانه و تحقیق 
عالمانه، اثــری است که تشنگان حقیقت را از 
زالل معرفت سیراب می کند و بذر آگاهی را در 
دل رهپویان اندیشه و پژوهش می پاشد. »الغدیر«، 
اثر جاودانه عالمه امینی، تنها دایرةالمعارفی 
ــرای اثــبــات یــک واقــعــه تاریخی نیست، بلکه  ب
گنجینه ای از معارف ناب اسالمی است که به 
تمامی مسلمانان تعلق دارد. او برای تألیف این 
اثر جاودانه، ابتدا به مطالعه کتاب ها و منابع 
موجود در کتابخانه های جهان اسالم پرداخت 
و حدود 10 هزار جلد کتاب را، از ابتدا تا انتها، 
مطالعه کرد. آن گاه به طبقه بندی میلیون ها فیش 
تحقیقی و یادداشت های خود، از این آثار، مشغول 
شد. تهیه این یادداشت ها، کاری سخت، سنگین 
و طاقت فرسا بود. بسیار پیش می آمد که عالمه 
امینی، اجازه تهیه تصویری از کتاب یا بیرون بردن 
آن از کتابخانه را پیدا نمی کرد؛ آن گاه مجبور بود 
کتاب را استنساخ کند؛ کاری که امــروزه حتی 
تصورش مشکل است. حتی بعضی وقت ها ناچار 
می شد، بــرای نسخه برداری از کتاب ها، شب 
را در کتابخانه بماند و با هوای گرم و تاریکی آن 
کنار بیاید و در نور شمع یا چراغی کوچک، کار 
نسخه برداری را ادامه دهد. این تالش بی وقفه، 
سالمت عالمه را به مخاطره می انداخت، اما او 
حاضر به متوقف کردن تحقیق و پژوهش نبود. 
دغدغه او، زدودن غبار غفلت از حقیقتی بزرگ 
ــود؛ حقیقتی کــه طــی قــرن هــای متمادی، با  ب
وجود محدودیت ها و دشمنی ها، در آثار بیشتر 
علمای جهان اسالم انعکاس یافته بود. یازده 
جلد نخست »الغدیر«، در زمان حیات عالمه چاپ 
شد، اما روند چاپ و انتشار کتاب هم با سختی و 
مشقت توام بود. ظاهرًا پس از چاپ جلد یازدهم، 
عالمه تصمیم گرفت برای تدوین بقیه مجلدات، 
به تکمیل اطالعات و تحقیقات خود بپردازد. 
»احمد امینی«، فرزند وی، می گوید:»الزم بود 
که به کشورهای مختلف بروند تا دیگر آثار خطی 
را ببینند، بیش از 10 سال از عمرشان برای این 
موضوع صرف شد. عالمه خیلی پیگیری کرد 
و آخر عمرش نیز مشغول تحقیق بود، اما دیگر 
اجل مهلت نداد.« عالمه که پایان عمر را نزدیک 
می دید، کار تدوین و تکمیل »الغدیر« را به پسرش 
»حاج رضا امینی« سپرد و توصیه های خود را برای 
تدوین کتاب، در 100 صفحه برای او نوشت. 
عالمه شیخ عبدالحسین امینی، ظهر روز جمعه، 
12 تیرماه سال 13۴9 درگذشت و پس از تشییع 
باشکوه پیکرش در ایــران و عــراق، در کتابخانه 
امیرالمؤمنین)ع( نجف اشرف که خود، بانی و 

توسعه دهنده آن بود، به خاک سپرده شد.

مشاوره حقوقی

جواد نوائیان رودسری – چه تفاوت دارد که از »باب الرضا)ع(« 
بگذری یا »باب الجواد)ع(«؟ چه فرق می کند که در ورودی »نواب« 
اذن دخول بخوانی یا در ورودی »شیخ توسی«؟ از هر جا که بیایی، 
مهمان رضایی. این جا، در این قطعه مقدس از خاک خطه توس، همه 
عالمیان دعوت دارند؛ همه می آیند تا بر سر سفره کرامت بنشینند و از 
طعام رحمت تناول کنند. این جا مشهد است و جای شهادت؛ شهادت 
به وحدانیت خدا و نبوت پیامبران و والیت اولیای او. این جا دهان را 
با ذکر صلوات شیرین می کنند و »سنگ سراچه دل« را    با آب دیده  
می شویند. چه فرق می کند از کدام دروازه بگذری و مهماِن مهربانی 
شوی که دوست دارد میزبانی تو را؛ هرچند که گمان کنی دلت را 
سیاهی گرفته و روحت اسیر نفس است. امشب که فرشتگان نغمه 
شادی سر می دهند و هفت آسمان نورباران است، هنگام دعاست و 
شاید شب قدری برای دل های آزرده از گناه. فردا، میالد نور است و 
هنگام شادی و سرور. برای ما که سال هاست در جوار اوییم و هر سال 
می خوانیم :»ای صفای قلب زارم/ هرچه دارم، از تو دارم«، چطور 
می توانیم در مرکز دایره مهربانی او، آرزوی بهشت کنیم؟ این جا، 
خود قطعه ای از بهشت است که آن رسول رحمت)ص( فرمود: »بین 

الجبلین، روضة من ریاض الجنة«.

طلوع شمس الشموس	 
»شیخ مفید« در کتاب شریف »االرشاد«، والدت امام رضا)ع( را در 
سال 1۴8 هـ.ق و در شهر مدینه دانسته است؛ »شیخ صدوق« به نقل 
از »بزنطی« و او به روایت از جواداالئمه)ع(، لقب »رضا« را موهبتی 
از جانب پروردگار می داند؛ چرا که ابوالحسن)ع(، محل رضایت 
خدا و رسول او بوده است. طبرسی هنگام والدت را، شب یازدهم 
ذی القعده گزارش می کند، در شب جمعه و از قضا امسال نیز، در 
چنین شبی، شادمان والدت سلطان سریر ارتضاییم. »اربلی« نیز با 
سخن »طبرسی« در این مهم، هم داستان است. امام رضا)ع( پس 
از شهادت مظلومانه پدر در زندان مخوف هارون، سکان امامت 
را در دستان مبارک خود گرفت و هدایت خلق را عهده دار شد. او 

بزرگ بنی هاشم و عزیزترین مرد شهر مدینه بود؛ با این حال، ساده 
می زیست، کم می خورد و آن چه داشت به نیازمندان می بخشید. 
در عفو و گذشت، همتایی نداشت؛ عذر عذرخواه را می پذیرفت؛ 
چنان که وقتی »محمدبن خالد«، یکی از مخالفان آن حضرت،  از 
ــام)ع( پشیمان شد و از وی پــوزش طلبید،  بدگویی نسبت به ام

ابوالحسن)ع( او را بخشید و پذیرفت.

تجسم واقعی فرمان الهی	 
امــام)ع( در برابر دیگران، سراسر ادب و احترام بود؛ برای انسان 
ارزش قائل می شد؛ »معمربن خالد« از آن حضرت نقل کرده است 
که می فرمود: »هرگاه خواستی با کسی رو در رو سخن بگویی، او 
را  با ُکنیه خطاب کن« و این از اعظم احترامات در میان عرب است. 

فضل بن حسن طبرسی در »اعالم الوری« به نقل از محمدبن ابوعباد 
آورده است که امام رضا)ع( با وجود تمام مکنتی که داشت، در تابستان 
روی حصیر می نشست و زیرانداز او در زمستان، زیلویی معمولی بود. 
آن حضرت، همیشه در دسترس مردم بود. سحرگاه، پس از اقامه نماز 
صبح، تا هنگام طلوع آفتاب، سر بر سجده داشت و چون بر می خاست، 
کار او پاسخ دادن به پرسش های مردم و رفع حوائج آن ها بود. در 
زمانه ای که اعراب، نسب خود را به رخ یکدیگر می کشیدند و با آن، به 
عجم فخر می فروختند، امام رضا)ع( در پاسخ به مردی که گفته بود: 
»در روزی زمین، مردی از جهت نسب بهتر از تو نیست«، فرمود: تقوا 
بهترین فضیلت پدران من بود و اطاعت از خداوند، بهترین حظ و بهره 
آنان به شمار می رفت«؛ ابوالحسن)ع( تجسم واقعی آن فرمان الهی 

ِ َأتقاُكم«. بود که »إَِنّ َأكَرَمُكم ِعنَد الَلّ

روایت شیخ مفید و شیخ صدوق از مردم داری بی بدیل علی بن موسی الرضا)ع(

مژده ای اهل رضا، روی رضا)ع( پیدا شد
ُجلوه حسن الهی به جهان معنا شد
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طرح تخفیف 10 تا 50 درصدی باغ  کتاب تهران، به منظور 
اخبار کتاب

رعایت اصول پیشگیری از بیماری کووید 19 اجرا نخواهد 
شد. به گزارش ایبنا، محمد جباری، مدیر ارتباطات و آموزش 
باغ  کتاب تهران در این باره گفت:»بنا بود به مناسبت سومین سالگرد افتتاح 
این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری، با تخفیف های ویژه میزبان شهروندان 
باشیم؛ اما متأسفانه در چند روز اخیر، با افزایش موارد ابتال به بیماری کرونا 
و افزایش مرگ ومیر ناشی از این بیماری، تصمیم گرفتیم برای حفظ سالمت 
شهروندان، طرح های تخفیفی این مجموعه را لغو کنیم تا از امکان شیوع 
بیشتر بیماری جلوگیری کنیم. ان شاء ا... با بهبود شرایط، طرح تخفیف در 

زمان مناسب دیگری در باغ کتاب اجرا خواهد شد.«

یک مدیر نشر، نبود الزام دریافت مجوز از 
دیدگاه

اتحادیه را، دلیل رفتارهای غیرصنفی مانند 
ــه تخفیف های نــامــتــعــارف و عرضه  ــ ارائ
کتاب های قاچاق از سوی برخی از فروشگاه های آنالین 
کتاب خواند. به گزارش ایبنا، کاوه علی نقی با اشاره به تبعات 
فروش اینترنتی کتاب با قیمت های نامتعارف در سایت های 
اینترنتی گفت: فروشگاه های اینترنتی، با تخفیف های باالیی 
که در سایت های خود ارائه می دهند، مشکالت زیادی را در 
بازار ایجاد کرده اند؛ از جمله این که مخاطب را به فروش کتاب 
با قیمت هایی پایین عادت داده اند و این موضوع اصال خوب 

نیست.  متأسفانه این فروشگاه ها، زیرنظر هیچ اتحادیه ای 
نیستند تا بتوان بر فعالیت آن ها نظارت داشت. 

فروشگاه های اینترنتی بالی جان صنعت نشرکرونا وارد »باغ کتاب« شد!

4 قلم زرین در خدمت نشر معارف رضوی
سیره و شخصیت امام رضا)ع( در آثار عالمه عسکری، آیت ا... مکارم  شیرازی، عزیزا... عطاردی و باقر شریف قرشی 

ــری - در دوران معاصر، موضوع بررسی سیره و میراث ارزشمندی که از امام  رودس
هشتم)ع( به دست ما رسیده، بسیار مورد توجه بوده است. جمع زیادی از اهل نظر، هم در 
راستای انتشار معارف رضوی و هم برای ابراز ارادت به سلطان سریر ارتضاء، حضرت امام 
علی بن موسی الرضا)ع(، دست به قلم برده و هر کدام، بخشی از سیره و شخصیت آن وجود 
بی مثال را، الهام بخش نوشتن تحقیق یا انجام ترجمه یا جمع آوری روایات و احادیث قرار 
داده اند. حاصل آن ارادت ها، میراث مکتوب ارزشمند و نفیسی است که امروزه در اختیار 

ما قرار دارد و خوشبختانه، به برکت وجود بارگاه ملکوتی آن امام همام)ع(، در شهر مقدس 
مشهد و کشور عزیزمان ایران، روز به روز بر تعداد این آثار فاخر افزوده و مسیر برای گسترش 
معارف رضوی و شناخت بیش ازپیش آن حضرت، هموارتر می شود. در این نوشتار مختصر، 
برآنیم تا به مناسبت میالد سراسر نور و سرور حضرت ثامن الحجج)ع( به معرفی چند اثر 
ارزشمند که حاصل فکر و خامه اندیشمندان گرانمایه این مرز و بوم است، بپردازیم و شما 

عزیزان همراه روزنامه خراسان را به مطالعه و تدّبر در این آثار دعوت کنیم.

طب الرضا)ع( 
 عالمه عسکری

رســالــه ذهبیه در مــوضــوع طــب و سالمت 
ــد و مــنــســوب به  ــن ــم انـــســـان، اثـــری ارزش
ــا)ع( اســـت. تــاکــنــون شــرح هــای  ــام رضـ امـ
بسیاری بر این کتاب نوشته شده و سلسله 
سند آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
مرحوم عالمه عسکری، عالم بزرگ و چهره 
تحقیق  در  شیعه،  معاصر  تاریخ  برجسته 
مذکور  رساله  مستندات  جامع،  تتبعی  و 
را بــررســی کـــرده اســت و افـــزون بــر ایــن، 
و  »طــب الــرضــا  کتاب  از  معتنابهی  بخش 
طب الصادق)ع(« که به مجموعه احادیث 
هر دو امــام همام در حــوزه طب و سالمت 
اختصاص دارد، گزارش کامل و مستندی 
از رویداد والیتعهدی امام رضا)ع( و حوادثی 
را که به شهادت آن حضرت منجر شد، در 
ادامه متن آورده است. این کتاب در سال 
1366، توسط انتشارات »فواد« و با ترجمه 
زین العابدین کاظمی ترجمه شد و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفت.

اخبار و آثار حضرت امام رضا)ع( 
 عزیزا... عطاردی

مرحوم آیــت ا... عزیزا... عطاردی در زمره 
گوهرهای درخشان سپهر پژوهشی ایران 
بود که چند سال قبل، دارفانی را وداع گفت. 
از آن مرحوم، آثار متعددی در تاریخ، جغرافیا، 
فقه و حدیث باقی مانده است که »اخبار و آثار 
حضرت امام رضا علیه السالم« یکی از آن ها 
محسوب می شود. مرحوم عطاردی افزون بر 
این کتاب، در مجموعه »مسند«های خود نیز، 
کتابی را به احادیث امام رضا)ع( اختصاص 
داده که آن اثر نیز، کاری در خور توجه است. 
ــار امــام رضــا)ع(«، کتابی نسبتًا  »اخبار و آث
پرحجم است که در آن، ضمن ارائه گزارشی 
مفصل و بسیار مستند از سیره و حیات مبارک 
حضرت ثامن الحجج)ع(، فصل های معتنابهی 
هم به مسائل اعتقادی، ابواب مختلف فقه و 
همچنین، کرامات امام رضــا)ع( اختصاص 
داده شده است. این کتاب، سال ها قبل، در 
888 صفحه، توسط انتشارات کتابخانه صدر 

تهران، به زیور طبع آراسته شد.

مناظرات تاریخی امام رضا)ع( 
  آیت ا... مکارم شیرازی

موضوع مناظرات امام هشتم)ع( با علمای 
اسالم و نیز، دانشمندان ادیان دیگر، یکی 
آموزنده ترین  عین حال  در  و  مهم ترین  از 
فرازهای زندگی آن حضرت است. آیت ا... 
ناصر مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید 
که در عرصه نگارش آثار دینی و اخالقی، 
سابقه ای گرانمایه دارد، هفت مناظره از 
مشهورترین و مستندترین مناظرات امام 
رضا)ع( را برگزیده و با مقدمه ای عالمانه و 
بسیار تأثیرگذار، در 100 صفحه، منتشر 
ــی بــســیــار مــهــم کتاب  ــژگ ــرده اســـت. وی کـ
»مناظرات تاریخی امام رضا)ع(«، اواًل مستند 
بودن آن و ثانیًا، ترجمه بسیار روانی است که 
آیت ا... مکارم شیرازی از آن، به دلیل تسلط 
بر بحث و البته شیوایی قلم، ارائه کرده است. 
این کتاب در سال 1388، توسط انتشارات 
آستان قدس  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
رضوی، تجدید چاپ شد و در اختیار عموم 

عالقه مندان قرار گرفت.

زندگانی امام علی بن موسی الرضا)ع( 
 باقر شریف قرشی

مرحوم باقر شریف قرشی با دایرةالمعارف 
۴0 جلدی خود درباره سیره اهل بیت)ع(، در 
بین عالقه مندان به مطالعه و تحقیق، شهرتی 
بسزا دارد. او در کتاب »پژوهشی دقیق در 
زندگانی امام علی بن موسی الرضا)ع(« که 
توسط محمد صالحی ترجمه شده، مجموعه ای 
کم نظیر را از روایات تاریخی درباره زندگانی 
امام هشتم)ع( گردآوری کرده و تقریبًا از کنار 
هیچ موضوعی به سادگی نگذشته است. این 
کتاب ارجمند در دو جلد به زیور طبع آراسته 
شد؛ جلد نخست آن به بررسی ویژگی های 
و  تألیفات  مناظرات،  فضایل،  شخصیتی، 
بحث های عقیدتی امام هشتم)ع( اختصاص 
دارد و جلد دوم، به احادیث مشهور، معرفی 
اصحاب، بررسی دوران حیات امام)ع( و نیز 
رویدادهایی که از جریان والیتعهدی تا شهادت 
ــرای آن حضرت اتفاق افتاد، مــی پــردازد.  ب
این کتاب ارزشمند، در سال 1382، توسط 

دارالکتب اسالمیه تهران روانه بازار نشر شد. 
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تست هوش هوش تحلیلی

با توجه به الگوی عــددی داده شده،به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

7 4
1

۲ 7 4 5 3
6 3 1

5 1 ۸ ۲
3 ۸ 6

9 4 ۲ ۸ 7
5

۲ 3 5
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5 1 6

5 ۸ 7
4 3

9 3 ۲
5 3 ۲
۸ 6 1

7 6 4 ۲

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.

986724351
531869247
274513689
612395874
457186923
893247516
145932768
328671495
769458132

795863421
348152976
216749583
869237154
571496832
423581769
954628317
637915248
182374695 

حل جدول شماره  7703 حل جدول شماره 909   

یخچال طبیعی 5-پایمال شده-خوش پوش6-کاروان 
شادی7- اختراعی از ژرژ استفنسن 8- مو-نام کوچک 
بالتر 9-آالله-دانه کش بــی آزار 10- کوه-غربال-یار 
ــش-از ادات استفهام  ــری  شیرین 11-گــیــتــی- پــول ات

12-اثری از  داوود میرباقری-موجود

 عمودی:
1-  پایتخت -ســوا 2- آالخــون واالخــون-ژالــه3-عــدد 
خیتی-تشعشع بخار 4-قدیمی ترین بخش اوستا-رئیس 
ابریشم پست- قبرس6-  کشور  5-پایتخت  جیمزباند 
ــاق آذری-سنگ خرد-برزن  برش سینمایی-کم 7-ات
ــالم  ــش-از نــجــاســات در اس ــ ــاط 9-مــخــفــف آت ــط 8-خ
10-وسیله کاهش فشار گاز-فلز تمدن 11-غــروب-

درشــــــکــــــه ران 
12-خـــوردنـــی 
نــــــــــاگــــــــــوار-
ــت  ــس ــی ــال ــب ــوت ف

پیشین تیم ملی

افقی:1-شش یک هر چیزی-جرثقیل کوچک 2- از گروه های خونی-شعله آتش-
عجب 3- از هفت دستگاه موسیقی ایرانی-احمر-کابوی معروف 4-  ابزار نجاری-

افقی:1-جانور ذره بینی-اول 2-برعکس شود خرماست-گزند-حرف مجهول 
3-تکنیک-کنایه از چیز نایاب-عار 4-واحد سنجش جریان الکتریکی-آیین ها 

5-سقز جویدنی-گونه 6-دورویی-فراهمایی 7-نوعی 
شیرینی-از ادات تحسین 8-آزاد-شجاعت 9-خانه-لباس 
ایرانی-بیابان  10-تصدیق بیگانه-نوعی غــذای   زنانه 
11-عنصر شماره 28-گشوده-آبنما 12-خدای قدرت 

یونان باستان-توکسین میکروب ها

عمودی :
2-کشور  ــت  1-ســازمــان مخوف ایتالیایی-هیئت دول
آسیایی-زبان فارسی امروزه-آسان 3-ناشنوا-تحریم-
ــب رســتــم-مــنــحــرف-نــاواضــح  ــرک حــشــره جــهــنــده 4-م
5- گل نومیدی-پنهان کاری  بــودن عکس در عکاسی 
6-شمارک-خانم خانه 7-شرکت-ضد حقیقت 8-تکرار 
حرف-ورزش آبی 9- بوستان-رعشه-کرکس 10-حرف 
صلیب-باشگاه داخلی-خدای باستان 11-مغازه-نصف-

ــول  پـ  -12 در 
کاغذی-آزمایش
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هوش تحلیلی:

گزینه 3 - در تمام گزینه ها )به جز گزینه 3(، در ردیف های متناظر، سه شکل 
مشابه داریم که البته در مکان های متفاوتی قرار گرفته اند.

چالش ذهن :  1. پیکان وانت 2. پراید 3. ساینا 4. پژو پارس 5. تندر نود  
 6. دنا پالس

تست هوش: پاسخ عدد 7 است. حاصل جمع اعداد سمت راست + مربع وسط 
برابر با مجموع اعداد سمت چپ می شود.

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

بازی ریاضی

چی شده؟

جکوزی خانه ۲5 متری

ســالم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از 
شر ویروس کرونا هم در امان باشید. بهتره با 
شیوع مجدد کرونا نکات بهداشتی رو رعایت 
و حتما از ماسک استفاده کنید. در ضمن از 
شست وشوی 30 ثانیه ای دست ها با صابون هم 
غافل نشید. برگردیم به سوژه امروز »چی شده« 
که براتون یک حمام با صفا رو انتخاب کردیم. 
حاال شما هم با کمی خالقیت برای این عکس، 
یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید 
و تا ساعت ۲4 روز دوشنبه برای ما به شماره 
۲000999 ارســال کنید. حتما کلمه »چی 
شده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. 
بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که اسم 
نویسنده دارند، روز چهارشنبه به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشید.

چالش ذهن

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

که شما باید آن را حدس بزنید.

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی ریاضی:

سینمابیون: جواب ها: 1( دارک، 2( حمید نعمت ا...، 3( شنای پروانه،  
 4( زی زی گولو، 5( بازرس ناوارو،  6( دواین جانسون معروف به راک،

 7(محمدصالح اعالء، 8( ژاله علو، 9( چارلتون هستون 10( بچه رزماری 
تحلیل امتیازها: با توجه به این که بیشتر سوال های این هفته ساده بود اگه 

بین 90 تا 100 امتیاز گرفتین یعنی شما خیلی کار درست هستین. اگه بین 
80 تا 90 امتیاز گرفتین یعنی شما یه فیلم بین و سریال بین قهار و قدیمی 

هستین، اگه بین 70 تا 80 امتیاز گرفتین یعنی گاهی حوصله ندارین اسم 
فیلم ها رو حفظ کنین، اگه بین 60 تا 70 امتیاز گرفتین یعنی شما اهل کتاب 

یا بورس یا فوتبال یا بیسبال یا سپک تاکرا هستین.

خفن استریپ:   آبکاری

سینمابیون

عیار سینمایی بودن خود را بسنجید

شماره پیامک ۲000999 سرگرمی سینمایی تلویزیون پنج شنبه ها   

۱     سریالی آلمانی محصول نتفلیکس که داستان پیچیده ای دارد و فصل 
سوم و پایانی آن به تازگی پخش شده است. سریال درباره پیچیدگی های 
مفهوم زمان و سرنوشت انسان است و با خودکشی یک مرد میان سال و 
)10 امتیاز/ متوسط(  گم شدن یک پسربچه شروع می شود.  

۲     صحنه ای از فیلم »رگ خواب« با بازی لیال حاتمی. اسم کارگردان فیلم 
)10 امتیاز(  را بفرمایید.  

۳       یکی از آثار روز سینمای ایــران که دربــاره گنده الت های تهران و 
مناسبات داخلی جامعه آن هاست و به خاطر سوژه جالب و پرداخت منحصر 
)10 امتیاز/ متوسط(  به فردش مورد توجه قرار گرفته است.  

۴      سریالی کودکانه از مرضیه برومند که قصه موجودی خیالی بود 
 که کارهای عجیب می کرد؛ با بازی لیلی رشیدی و امیرحسین صدیق.
  )10 امتیاز(

۵      سریالی فرانسوی و پلیسی درباره یک بازرس بداخالق و باهوش 
ــای جالبی در حل معماها  که با دخترش تنها زندگی می کند و روش ه
 دارد. این سریال دهه هفتاد پنج شنبه شب ها از شبکه یک پخش می شد.
  )10 امتیاز/ متوسط( 

۶      ســتــاره دنــیــای کشتی کــج کــه او را بــا فیلم های اکشن پرخرج 
 هالیوودی در سینما دیده ایم، فیلم هایی مثل سری »سریع و خشن«.  
)10 امتیاز/ متوسط(  

۷      مجری و گوینده رادیو و تلویزیون که همراه جواد زرینچه بازیکن باشگاه 
استقالل در فیلم »مثلث آبی« بازی کرده است.  )10 امتیاز/ متوسط( 

۸      بازیگر و دوبــلــور پیش کسوت کشورمان کــه صــدایــش به خاطر 
ــه« مــانــدگــار شد.  ــال »ســال هــای دور از خــان  مــونــولــوگ مــعــروف ســری
)10 امتیاز/آسان(        

9      بازیگر معروف آمریکایی که 97 سال دارد و به خاطر نقش های 
 تاریخی معروفش مثل »بن هور« و »السید« در کشورمان معروف است. 
)10 امتیاز/ سخت(   

۱0     یکی از شاخص ترین آثــار سینمای کالسیک در ژانــر وحشت به 
)10 امتیاز/ متوسط(  کارگردانی رومن پوالنسکی. اسم فیلم؟  

نمونه : * من هرچی درباره خونه ۲5 متری فکر می کنم می بینم بیشتر از اندازه یک بشکه نمی شه 
برای حمومش جا در نظر گرفت.

* وقتی لباس ندارم و می خوای برای ستون چی شده ازم عکس بگیری!
* بهترین روش برای از بین بردن کرونا، وقتی که از بیرون می خوای بیای توی خونه! 

یکی از این گزینه ها از قوانین حاکم بر بقیه 
گزینه ها تبعیت نمی کند. آن را مشخص کنید.
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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب
دستگیری عامل نزاع مسلحانه و  گروگان گیری در کرمان

توکلی- عامل نزاع ، تیراندازی  و گروگان گیری  در  عملیات  
ماموران پلیس امنیت عمومی کرمان  در حالی  پس از یک سال 
دستگیر شد که در پی نزاع و درگیری مسلحانه با سالح جنگی 
در مردادسال گذشته در یکی از محالت شهر کرمان بررسی 
موضوع و دستگیری عامل یا عامالن این تیراندازی در دستور کار 
ماموران این پلیس   قرار گرفت . به گزارش خبرنگارما ، تحقیقات 
وبررسی اولیه ماموران نشان داد این متهم خطرناک   به اتهام  
سه فقره پرونده ضرب و جرح با سالح سرد ، آدم ربایی و گروگان 

گیری و تخریب اموال نیز فراری و تحت تعقیب ماموران دیگر رده 
های  پلیسی   قرار دارد.  سرپرست پلیس  امنیت عمومی استان 
کرمان دراین باره گفت :سرانجام  ماموران براساس  اقدامات 
اطالعاتی و   پلیسی ،موفق شدند  عامل اصلی  تیراندازی   را 
در مکانی که در آن مخفی شده بود،در یک عملیات غافلگیرانه  
دستگیر کنند. سرهنگ »محمود پارسا « افزود:  این متهم   19 
فقره سابقه  آدم ربایی ،ضرب و جرح ،  تخریب اموال  و سلب  

آرامش مردم و...را در کارنامه و  پرونده سیاه خود دارد.

ــوزی شــامــگــاه  ــ ــار مــهــیــب و آتـــش س ــج ــف  ان
سه شنبه 1۰ تیر 1۳99  در مرکز پزشکی 
که   تهران  شریعتی  خیابان  در  ــع  واق سینا 
14 مصدوم به جا گذاشت بار  19 فوتی و 
دیگر خاطره تلخ پالسکو را زنده کرد .اظهار 
ــاره علت انفجار اگر چه به دپوی  نظرها درب
کپسول هــای اکسیژن و اتصال بــرق اشــاره 
دارد اما سخنان رئیس  و یک عضو شورای 
ــده به  شهر تــهــران از چند اخــطــار داده ش
مالکان این بیمارستان ،انگشت اتهام را به 
سمت کوتاهی ها و آن چه صدر اعظم نوری 
رئیس  کمیته ایمنی  شورای شهر بیان کرده 
»منفعت طلبی های  مالکان «نشانه رفته است. 
همزمان رئیس قوه قضاییه در دستوری  به 
دادستان  تهران  ،خواستار شناسایی دقیق 
عوامل بروز این حادثه و رسیدگی به مشکالت 
قضایی و حقوقی خانواده های داغدار شد و 
رئیس پلیس  پیشگیری پایتخت نیز  ازصدور 

دستور  بازداشت چهار نفراز مسئوالن این 
پزشکی  به  کلینیک  کلینیک  خبرداد.این 
ــوژی،  ــول بخش هــای جــراحــی زیبایی، رادی
داروخانه و...مجهز بوده و دارای پنج طبقه 

است.
سـید جـالل ملکـی در گفت وگـو بـا باشـگاه 
خبرنـگاران پویـا دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه  
شـنبه  2۰:46  سـه  سـاعت  کـرد:  اظهـار 
شـب  حادثـه آتش سـوزی گسـترده در یـک 
مرکـز درمانـی در خیابـان شـریعتی، خیابـان 
125 اعـالم شـد کـه در  قـدس بـه سـامانه 
لحظات نخسـت، آتش نشـانان چهار ایسـتگاه 
آتش نشـانی بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند.
محـل حادثـه یـک سـاختمان پنـج طبقـه بـا 
کاربـری کلینیـک درمانی بـود کـه در لحظات 
اولیـه اعـالم شـد در طبقـه 2- آن انفجـار روی 
داده و حتـی بعـد از حضـور آتش نشـانان نیـز 
ایـن انفجارهـا ادامه داشـت.وی تصریـح کرد: 
ظاهرًا انفجارها ناشی از سـیلندرهایی بود که 
در ایـن مرکز اسـتفاده می شـد؛ شـدت آتش به 
حدی بـود کـه از فواصـل دور قابل رؤیـت بود و 
دود زیـادی طبقـات باالیـی را فراگرفتـه بـود.
ملکی افـزود: نیروهای آتش نشـانی از چندین 
طـرف مشـغول اطفـای حریـق و موفق بـه نفوذ 
به طبقات باالیی شـدند. در نهایـت حدود 2۰ 

نفـر از افـرادی کـه در طبقـات باالیـی گرفتـار 
شده بودند، توسط آتش نشـانان خارج شدند.
داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیز  با 
اشاره به  این که  شدت انفجار ها به حدی بود 
که ساختمان های مجاور هم دچــار آسیب 
شده بودند و شیشه بسیاری از منازل اطراف 
این مرکز شکسته بود گفت: متاسفانه 1۸ 
نفر از شهروندان مان که عمدتا در طبقه پنج 
ساختمان حضور داشتند جــان خــود را از 
دست دادند و حال یک نفر نیز وخیم گزارش 
شده است )که ساعتی بعد جان باخت(.1۳ 
نفر از این افراد در اتاق های عمل و ریکاوری 
که در باالترین طبقه ساختمان قرار داشت 
حضور داشتند و به دلیل شرایط حرارت و دود، 
امکان خارج شدن نداشتند. رئیس اورژانس 
کشورهم  گفت :از این تعداد پنج نفر در یک 
کمد مخفی شده بودند که متاسفانه  همگی 

فوت کردند.

نقش نردبان های جدید در  کنترل آتش 	 
ــزارش رکــنــا ،مــهــار این  ــن مــیــان بــه گـ  در ای
آتــش ســوزی با استفاده از تجهیزات جدید 
آتش نشانی از جمله نردبان های بلند و در 
 2 ــدود  ایثار آتش نشانان، ح و  سایه تجربه 
ساعت به طول انجامید و با وجــود دو مورد 
انفجار در دقایق اولیه، از سرایت آتش به دیگر 

ساختمان های منطقه جلوگیری شد.

ــش نشانی به 	  جزئیات  چند  اخــطــار آت
مسئوالن ساختمان

زهرا صدراعظم نوری  رئیس کمیته ایمنی 
شورای شهر تهران اعالم کرد که طبق گزارش 
برق  سیستم  در  اشکال  آتش نشانی  اولیه 
نگهداری سیلندر های اکسیژن علت وقوع 
حادثه کلینیک سینا اطهر بــوده اســت.وی 
ضمن تسلیت به خانواده های داغدار تصریح 
کرد: این حادثه بر اثر رعایت نکردن ایمنی 
و بی توجهی به دستورالعمل و استانداردها 
ــت و می بینیم خــودخــواهــی و  رخ داده اس
زندگی  به  چگونه  نفعان  ذی  منفعت طلبی 

همشهریان مان پایان می دهد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان 
این که این ساختمان از جمله ساختمان های 
ناایمنی بوده که وضعیت نامناسب شبکه برق 

داخلی ساختمان را در آن شاهد بودیم، افزود: 
اتاقک انــبــاری غیراصولی بــرای نگهداری 
سیلندرهای اکسیژن در مجاورت ورودی و 
محل دسترسی به ساختمان استفاده می شده  
و این در حالی است که لوازم قابل اشتعال در 
پلکان دسترسی به پشت بام دپو شده بود که 
این مسئله امکان تردد مناسب را سلب کرده 

و موجب توسعه حریق شده بود.
وی با بیان این که در پشت بام فضایی را با 
کاربری انباری ایجاد کــرده بودند، افــزود: 
پلکان دوربــنــد کافی نداشت و ایــن مسئله 
باعث انتقال سریع دود به طبقات از طریق 
راه پله شده بود.نوری با تأکید بر این که این 
ساختمان پنج طبقه 14۰۰ مترمربع زیربنا 
داشــت، گفت: این ساختمان ایمنی الزم را 
نداشته است به گونه ای که آتش نشانان در 
سال 94 اخطاریه ای را برای این واحد صادر و 
دستورالعمل هایی را نیز در زمینه ایمن سازی 

به آن اعالم کرده اند  اما مورد توجه مالک قرار 
نمی گیرد.

وی  با تأکید بر این که در سال 96 سازمان 
آتش نشانی با توجه به این که در این ساختمان 
دستورالعمل های ایمنی قبلی رعایت نشده 
بود ضمن تذکر مجدد به مالک، نامه استنکاف 
از دستورالعمل های ایمنی را مجدد ابالغ 
می کند، افزود: در سال 9۷ یکی از واحدهای 
ــاره هــشــداری به  بــازرســی آتش نشانی دوبـ
تمکین  متأسفانه  کــه  مــی دهــد  ساختمان 
نمی کند ودر نهایت در سال 9۸ شهرداری 
منطقه یک ضمن ابــالغ دستورالعمل ها در 
اخطار جدی به مالک اعالم می کند که اگر 
اقدامی در این خصوص صــورت نگیرد ذی 
نفعان باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو 
ناقص  اقداماتی  مالک  که  چند  هر  باشند. 
همچون نصب خاموش کننده آتش یا اجرای 
سیستم اعالم و اطفای حریق را انجام می دهد 
اما این اقدامات به صورت ناقص اجرا شده و 
دستورالعمل را به صورت کامل اجرا نکردند.
رئیس اورژانس کشور هم با اشاره به ۳ نوبت 
اخطار به مسئوالن ایــن بیمارستان  افــزود 
ــال 9۸  کــه  مــالــک ساختمان  درنــهــایــت س
کارهایی برای ایمنی ساختمان انجام داده 
بــود که یکی از آن هــا نصب سیستم اطفای 

حریق بود که البته آن هم  فعال نبود. مدیرکل 
مدیریت بحران استان تهران هم با بیان این 
که  در فضای مجازی گمانه زنی های مختلفی 
سینا   بیمارستان  حادثه  علت  خصوص  در 
اطهر اعالم می شود در حالی که نشت گاز و 
اتصال برق علت این حادثه نبوده است افزود: 
در باره  این حادثه هر نوع کاستی و کمبودی 
به خود ساختمان بر می گردد چون تجمع 
کپسول  های اکسیژن و نگهداری نامناسب 

آن حادثه ساز شده است.

خنک شدن به موقع مخزن هلیوم 	 
 موسوی شهردار منطقه از وجود  یک مخزن 
بــزرگ هلیوم در ایــن مکان خــبــرداده  که با 
حضور به موقع مأموران و خنک نگه داشتن 
این مخزن اتفاقی رخ نداد و اگر به موقع این 
امر مدیریت نمی شد، ابعاد حادثه گسترش 

بیشتری پیدا می کرد، در همین حال حریرچی 
»شایعه وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار« 
را تکذیب   و تاکید کرد این  مرکز  مربوط به 
پزشکی هسته ای نبوده است. حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران هم  شایعه »امکان 

خرابکاری«  را رد کرد .

تحقیق از 4 نفر از مسئوالن بیمارستان 	 
سردار حمید هداوند" جانشین رئیس پلیس 
پایتخت  نیز بــا اشـــاره بــه ایــن کــه هــم اینک 
چهارنفر از عوامل مرکز تحت نظر هستند، 
مدیرعامل  از  بررسی  و  تحقیق  ــرد:  ک بیان 
بیمارستان، مدیرداخلی، مدیر تصویربرداری 
و متصدی سانترال ادامه دارد.وی  در پاسخ به 
این سوال که آیا این حادثه عمدی بوده است؟ 
گفت: تاکنون به این نتیجه نرسیده ایم که 

حادثه عمدی بوده باشد.

خبر مرتبط 

کابوس ساختمان های مرگ آفرین 
شهر  شــورای  سالمت  کمیسیون   رئیس 
تهران با بیان این که الزم است مراکزی 
رعایت  را  ایمنی  دستورالعمل های  کــه 
نمی کنند ولی از سویی مرکز مراجعه مردم 
پیگیری  از طریق مراجع قضایی  هستند 
برای پلمب آن ها صورت گیرد، تصریح کرد: 
بــراســاس گــزارشــی که در صحن شــورای 
ــد، حــدود ۳۳ هــزار واحــد  شهر مطرح ش
پرخطر در تهران شناسایی شده است که 
تعدادی از آن هــا مراکز آموزشی، اداری، 
مذهبی و درمانی هستند که ذی نفعان این 
ساختمان ها باید به گونه ای موظف شوند 
اجرایی  را  ایمنی  دستورالعمل های  که 
کنند و الزم است که در قانون بازنگری شود 
و مالکان و ذی نفعان در مقابل اقداماتی که 
سبب می شود که هموطنان مان از نظر جانی 
و مالی دچار آسیب شوند، پاسخگو باشند.

وی افزود: باید سازوکاری فراهم شود که 
اگر ذی نفعان ساختمان های غیراستاندارد 
به قوانین تمکین نکنند برخورد قاطع تری 
با آن ها صورت گیرد.مرداد سال گذشته  
نوشته  گزارشی  در  فرهیختگان  روزنامه 
بود :پس از حادثه آتش سوزی در خیابان 
جمهوری در سال 92 دولت وزارت کشور را 
مکلف کرد که ظرف شش ماه قانون مدیریت 
یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور 
را تهیه و ابالغ کند که این امر محقق شد، 
اما متاسفانه به دلیل اختالف نظر و سلیقه 
و همچنین طوالنی شدن روند بوروکراسی 
اداری این قانون از پنج سال پیش تاکنون 
در کمیسیون خاص امور کالن شهرهای 
ــت معطل مانده اســت و تصور  هیئت دول
می شود با این روند تا 5۰ سال دیگر هم به 

تصویب نرسد.

قربانیان منفعت طلبی کلینیک مرگ!
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پیراهن ولباس ورزشی که بر تن مقتول بود 

گزارش پزشکی قانونی مسیر تحقیقات در پرونده جنایی را تغییر داد

ماجرایجسدمردجواندردلچاهمتروکه!
سجادپور- پس از انجام بررسی های دقیق پزشکی 
درباره بقایای کشف شده جسد یک انسان در دل چاه 
متروکه کوره های آجرپزی مشهد، روند تحقیقات این 
پــرونــده جنایی در حالی تغییر کــرد که مشخص شد 

استخوان های مذکور متعلق به یک مرد جوان است.
به گــزارش اختصاصی خراسان، هفدهم اردیبهشت 
گذشته، زمانی که چند مقنی مشغول الی روبی یک چاه 
متروکه در کوره های آجرپزی اطراف روستای فارمد 
بودند، ناگهان با بقایای نیمی از پیکر جسد یک انسان 
رو به رو شدند که هنوز به عمق چاه سقوط نکرده بود و 
بخشی از بقایای جسد کنار حصارهای درون چاه قرار 
داشت. چند دقیقه بعد مقنی ها با نگرانی موضوع کشف 
جسد را به پلیس گزارش دادند. بدین ترتیب با حضور 
قاضی علی اکبر احمدی نــژاد )قاضی ویــژه قتل عمد 

مشهد( در کوره های آجرپزی اطراف روستای مذکور، 
تحقیقات در این باره آغاز شد. با پیدا شدن دمپایی و 
برخی پوشش های زنانه درون چاه و همچنین پیراهنی با 
آرم پپسی و با عنوان تبلیغی »کانون والیبال آینده سازان 
خاوران« این احتمال قوت گرفت که جسد مربوط به زنی 
درشت اندام است. به همین دلیل و با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی شعبه 2۰۸ دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد، تحقیقات گسترده ای با شناسایی این 
کانون های تبلیغاتی آغاز شد اما نتیجه مهمی از بررسی 
های تخصصی به دست نیامد.  گزارش خراسان حاکی 
است، از سوی دیگر، مقام قضایی از پزشکان قانونی 
خواست با انجام آزمایش های دی ان ای و دیگر معاینات 
ــاره جنسیت و  و بررسی هــای تخصصی پزشکی، درب
سن وسال بقایای جسد کشف شده اعالم نظر کنند. 

این گونه بود که به دستور دکترآریا حجازی )مدیرکل 
پزشکی قانونی خراسان رضوی( آزمایش های گوناگون 
پزشکی با همکاری پزشکی قانونی مرکز کشور در این 
باره ادامه یافت و در نهایت مشخص شد که جسد مربوط 
به مرد جوانی بین 22 تا 4۰ساله است که کمتر از یک 
سال از مرگ وی می گذرد. همچنین نتیجه بررسی های 
پزشکی بیانگر آن بود که مقتول فردی درشت اندام بود 
که بقایای اسکلت وی توسط آتش نشانان از عمق چاه 
آب بیرون کشیده شد. قاضی احمدی نژاد با بیان این که 
نظر پزشکی قانونی روند تحقیقات در این پرونده جنایی 
را تغییر داد، از شهروندان خواست چنان چه کسانی 
افراد گمشده دارند یا از هویت مقتول اطالعاتی به دست 
آورده اند، با تلفن های 11۰ یا ۰9۳۷۰۰995۷1 

اطالع بدهند.  
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رئیس کمیته ایمنی  شورای شهر علت اصلی حادثه   بیمارستان اطهر تهران را  که 19 کشته و14 مصدوم  به جا گذاشت،  رعایت نکردن ایمنی و منفعت طلبی مالکان بیان کرد

تخریب 
 ساختمان

 3 طبقه در 
خیابان مجد 

مشهد به دلیل 
گودبرداری 

غیراصولی

جنینم را سقط نکردم اما...

ــارم سیاه شد به  به خاطر اشتباه در ازدواج روزگ
طوری که هیچ وقت در زندگی ام رنگ خوشبختی 
را ندیدم و به زنی عصبانی و پرخاشگر تبدیل شدم 
شاید اگر خانواده ام در انتخاب همسر برای من 
دقت می کردند امروز مهر »قاتل« بر پیشانی ام نمی 

خورد اما...
زن 25 ساله که به اتهام قتل دختر خوانده اش با 
صدور دستوری از سوی قاضی علی اکبر احمدی 
نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( دستگیر شده 
است پس از آن که به سواالت کارآگاه عظیمی مقدم 
)افسر پرونده( پاسخ داد گذشته تلخش را عامل 
اصلی وقوع این جنایت هولناک دانست و درباره 
داستان زندگی اش گفت: پدرم اهل کرکوک عراق 
است. سال ها قبل به ایران آمد و در استان خراسان 
رضوی به زندگی ادامه داد. او مدتی بعد با مادرم 
که اهل بجنورد بود ازدواج کرد که من و خواهر و 
برادرم حاصل این ازدواج هستیم آن زمان پدرم در 
کرمانشاه مشغول کار بود و نمی توانست شغلش 
را رها کند به همین دلیل کمتر به ما سر می زد اما 
مخارج زندگی را برایمان می فرستاد. او ماهی 
چند روز نزد ما می آمد و سپس برای آن که از کارش 
اخراج نشود دوباره به کرمانشاه باز می گشت.  از 
همان ابتدا من و خانواده ام در حاشیه شهر مشهد 
زندگی می کردیم. مادرم نیز به امور خانه داری 
و تربیت فرزندانش مشغول بود. به خاطر این که 
خواهرم چهار سال از من کوچک تر است مجبور 
بودم به تنهایی به مدرسه بروم.  هر کسی در خانواده 
ما گرفتار مسائل و مشکالت خودش بود و من از این 
تنهایی ناراحت بودم. با وجود این همه کارهایم 
را انجام می دادم و به درس و مشقم می رسیدم تا 
این که وقتی 9 ساله شدم و کالس سوم دبستان 
را به پایان رساندم پدرم تصمیم گرفت دوبــاره به 
عراق برگردد چرا که با سقوط صدام دیگر احساس 
امنیت می کردیم. پدرم به خاطر آن که اهل کرکوک 
بود فکر می کرد آن جا اوضاع زندگی مان بهتر می 
شود. خالصه وسایل مان را جمع کردیم و عازم عراق 
شدیم. پنج سال در آن جا زندگی کردیم و من هم به 
تحصیالتم در عراق ادامه دادم. با وجود این نمی 
دانم دوباره چه اتفاقی افتاد که پدر و مادرم تصمیم 
گرفتند به ایران برگردند.  زمانی به منطقه گلشهر 
مشهد بازگشتیم که دیگر من 14 سالم شده بود و 
پدر و مادرم به فکر شوهر دادنم افتادند. بدین ترتیب 
مرا در همان سن آغازین دوران نوجوانی پای سفره 
عقد نشاندند و لباس عروس به تنم کردند.  شوهرم 
یکی از بستگان مادرم و اهل خراسان شمالی بود 
ولی زمانی که پا به خانه بخت گذاشتم تازه بدبختی 
ها و سختی هایم شروع شد. همسرم مردی عصبی 
و پرخاشگر بود به طوری که یا مرا زیر مشت و لگد می 
گرفت  یا خودزنی می کرد.  او به مواد مخدر اعتیاد 
داشت و نمی توانست مخارج زندگی را تامین کند 
همسرم بیشتر روزها بیکار بود و تنها هزینه های 
اعتیادش را جور می کرد. از همان اوایل زندگی 
اختالفات من و او شروع شد به طوری که روزهای 
زیادی را پس از مشاجره و کتک کاری با یکدیگر قهر 
بودیم. دو بار از او شکایت کردم و به خاطر آثار ناشی 
از کتک کاری به پزشکی قانونی معرفی شدم. بارها 
تصمیم گرفتم   از او طالق بگیرم اما خانواده ام اجازه 
چنین کاری را به من نمی دادند آن ها از حرف مردم 
می ترسیدند چرا که در فامیل مادرم طالق گرفتن 
بسیار زشت و ناپسند بود به همین دلیل مجبور بودم 
به این زندگی ادامه بدهم. وقتی دخترم »هستی« 
را باردار بودم آزار و اذیت های همسرم نیز شدت 
گرفت.  او به من سوءظن داشت و اجازه نمی داد از 
خانه خارج شوم با همین بهانه تهمت هایی به من 
می زد، ناسزا می گفت و در خانه حبسم می کرد. 
این رفتارهای خشن به جایی رسید که دیگر کارد به 
استخوانم رسید. چندین بار تصمیم گرفتم به طور 
پنهانی جنینم را سقط کنم ولی هر بار با مخالفت 
شدید خانواده ام روبه رو می شدم و آن ها مرا از این 
کار منع می کردند با وجود این زندگی آرامی نداشتم 
و بر سر دو راهی مانده بودم تا این که باالخره دخترم 
به دنیا آمد و من تصمیم گرفتم تا او را بزرگ کنم ولی 
نمی توانستم در کنار همسرم بمانم این بود که بعد 
از هفت سال باالخره از او طالق گرفتم تا سرنوشتم 
را تغییر بدهم و زندگی آرامی داشته باشم.  زمانی 
که در کشاکش طالق بودیم و    به دادگاه خانواده در 
مشهد رفت و آمد می کردم با »محمد« )همسر فعلی 
ام( آشنا شدم چرا که او نیز با همسرش مشکل داشت 
و برای پیگیری پرونده طالق به دادگــاه خانواده 
می آمد. این آشنایی در حالی به ازدواج انجامید 
که محمد نیز سرپرستی دخترش عسل را به عهده 
گرفت و قرار شد عسل هم با ما زندگی کند ولی او 
به حرفم گوش نمی داد و من در حالت عصبانیت 
زانویم را به کمرش گذاشتم و گردنش را به پشت سر 

کشیدم تا این که به قتل رسید و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی
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شاخص

 ارزش سبد سهام عدالت
 40 روزه ۲ برابر شد 

در حالی که ارزش سهام عدالت 500 هزار 
تومانی مشموالن اوایــل خــرداد حــدود هشت 
میلیون تومان بود، هم اکنون ارزش این سبد در 
حال نزدیک شدن به 15 میلیون تومان است که 
در صورت تداوم روند صعودی سهم های بزرگ 
بورسی موجود در این سبد مثل هلدینگ خلیج 
فــارس، فــوالد مبارکه، ملی مس و بانک ملت 
ارزش  این سهام اوایل هفته آینده می تواند به 16 
میلیون تومان برسد.                منبع نمودار: دنیای بورس

بازار خبر

یادداشت

خبر

شرط بانک مرکزی برای دریافت 
سپرده به عنوان وثیقه تسهیالت

فارس- بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به 
شبکه بانکی با اعالم این که بلوکه کردن بخشی 
از تسهیالت اعطایی به مشتریان، در قالب انواع 
سپرده ها ممنوع است، یــادآور  شد: در صورتی 
که بانک ها قصد دارنــد معادل بخشی از مبلغ 
تسهیالت اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در 
قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به 

آن سپرده تعلق گیرد.

قیمت سیمان باز هم تغییر کرد

تسنیم- بر اساس توافقات به عمل آمده با وزارت 
صنعت، قــرار بود از امــروز قیمت سیمان 20 تا 
30 درصد افزایش پیدا کند اما به دنبال مخالفت 
ســازمــان حمایت مجوز افــزایــش 30 درصــدی 
قیمت سیمان باطل شد و فقط تولیدکنندگان 
امکان افزایش حدود 20 درصدی قیمت ها را پیدا 
کردند. به گزارش فارس، »شیخان« دبیر انجمن 
تولیدکنندگان سیمان در این باره افزود:  تالش 
می کنیم در مقطع بعدی یعنی اوایل مهر بتوانیم 
مجوز دیگری برای تعدیل قیمت محصوالتمان 

داشته باشیم تا افزایش هزینه تولید جبران شود.

سیاست جبرانی جدید دولت 
برای کمک به اقشار آسیب پذیر

و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  تسنیم- 
تجارت از سیاست جدید دولت برای کمک به 
اقشار آسیب پذیر جامعه با توجه به افزایش قیمت 
کاالهای اساسی خبر داد. مدرس خیابانی در 
پاسخ به این پرسش که سیاست جبرانی چه زمانی 
اجرایی می شود،  افــزود: باید دید وزارت کار و 
دولت چه زمانی می توانند منابع مالی مورد نیاز 

این برنامه را تامین کنند.

 پیش فروش تابستانه ایران 
خودرو؛ به زودی

تسنیم- فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو 
ــه ایـــران خـــودرو  ــزی شـــده ک گــفــت: بــرنــامــه ریـ
برای تابستان، طرح های مشارکت در تولید، 
پیش فروش و فروش فوق العاده داشته باشد که 

زمان آن ها متعاقبا اعالم خواهد شد.
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در ادامه روند صعودی بورس، دیروز 
ســه رکـــورد جدید ثبت شــد. رکــورد 
رشد مقداری در یک روز که روز سه 
شنبه جابه جا شده بود، دیروز با 66 
هزار واحد رشد، مجدد شکسته شد. 
بنابراین شاخص کل توانست برای 
اولین بار وارد ابرکانال 1.6 میلیون 
ــود. رکـــورد ســوم مــربــوط به  ــد ش واح
ــدی مشارکت در  افزایش 50 درص
عرضه اولیه و ثبت رقم بی سابقه 4.5 

میلیون نفری در این خصوص بود.
به گزارش خراسان، در حالی شاخص 
ــد دیگر  ــروز 4.3 درص ــورس دی کل ب
رشد کرد که هجوم نقدینگی و تداوم 
خریدها به ایجاد صف خرید برای اکثر 
سهم های بازار منجر شد. البته نسبت 
به روز سه شنبه، همه گیری رشد کمتر 
بود و برخی سهم های کوچک تر بازار 

منفی شدند و بعضا صف فروش را هم 
تجربه کردند اما رشد قابل توجه سهم 
های بزرگ در کنار بازگشایی برخی 
نمادهای معدنی با رشد 20 درصد 
و بیشتر باعث جهش مجدد شاخص 

کل شد.
ــروز عرضه  این در حالی است که دی
ــزرگ ترین شرکت سیمانی  اولیه ب
کشور با نماد سیتا هم انجام شد. طی 
این عرضه اولیه به هر نفر 300 سهم 
تعلق گرفت که کمتر از 50 درصد 
مقدار پیش بینی شــده در اطالعیه 
عرضه این سهام بود. علت این موضوع 
مشارکت فــوق العاده 4.5 میلیون 
نفری در این عرضه اولیه بود. پیش از 
این بیشترین مشارکت در یک عرضه 
اولیه حدود سه میلیون نفر بود. این 
روند پرشتاب افزایش کدهای بورسی، 

نشانه تــداوم ورود نقدینگی به بازار 
سرمایه است.

هشدار و تحلیل نیلی	 
همزمان با این شرایط و در حالی که 
دولت و برخی از کارشناسان حضور 
نقدینگی در بــورس را مثبت و مفید 

قلمداد می کنند، برخی کارشناسان 
دیگرهشدارهایی را درباره این رشد 
عجیب و احتمال ریزش بعدی بیان 
می کنند. در همین حال نیلی، مشاور 
ارشد اقتصادی سابق رئیس جمهور 
در یادداشتی این موضوع را که بورس 
نقدینگی  نهایی  منزلگاه  تواند  می 

باشد، به چالش کشید. مسعود نیلی 
در یادداشتی که در روزنامه دنیای 
اقتصاد منتشر شده، با اشاره به کاهش 
حدود 11 درصدی تولید در اقتصاد و 
رشد افسارگسیخته نقدینگی، مزاج 
ــای بلغمی  صفراوی بــورس در روزه
اقتصاد و بنگاه ها را وضعیت خاص این 
روزهای اقتصاد ایران  می داند و تصریح 
می کند: »منزلگاه نهایی نقدینگی در 
هر صورت، کاالها و خدمات مصرفی 
و تورم است. بازار دارایی »پلی« است 
به منظور عبور ایــن نقدینگی برای 
رسیدن به مقصد نهایی«. به اعتقاد 
نیلی، نقدینگی سرشار ابتدا خود را در 
بازار دارایی نشان می دهد ولی بعد از 
آن به کاالهای مصرفی می رسد اما هم 
اکنون هنوز فرصت برای پیشگیری از 

تورم افسارگسیخته وجود دارد. 

در شرایطی که قرار است، جزئیات وام ودیعه 
مسکن برای مستاجران تا پایان تیرماه مشخص 
ــر راه و شهرسازی برخی  ــود، مــعــاون وزی ش
جزئیات طرح وام ودیعه مسکن به مستاجران 
را اعالم کرد.محمود محمودزاده در گفت وگو 
با فارس در توضیح بسته حمایتی از مستأجران 
و تسهیالت ودیعه مسکن، گفت: مدل ارائه 
شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از 
مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه 
مسکن اعطا شده به مستاجر به عنوان بخشی 
از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر 
قرار می گیرد. پس از آن، سود ودیعه از سوی 
مستاجر در اقساطی به بانک باز پرداخت و بعد 
از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از 
سوی موجر به بانک عامل انجام می شود. معاون 
مسکن وزیر راه و شهرسازی، درباره نکات مثبت 
بسته حمایتی از مستاجران گفت: در شرایطی 
که تسهیالت ودیعه مسکن حتی با باالترین 
نــرخ ســود تسهیالت یعنی 18 درصــد اعطا 
شود، مستاجر نفع 50 درصدی می  برد زیرا در 
شرایطی که قصد پرداخت اجاره معادل مبلغ 
رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت 30 تا 
36 درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر 
از پرداخت 50 درصد رقم اجاره معادل مبلغ 
ودیعه مسکن معاف خواهد بــود.وی در بیان 
روند تصویب بسته حمایتی از مستاجران در 
قالب تسهیالت ودیعه مسکن، افزود: جزئیات 
مدل از سوی وزارت راه اعالم شده و  منتظر 

تامین مالی به منظور ارائه تسهیالت هستیم.

وزیر راه: وضعیت لجام گسیخته قیمت ها 	 
در بازار اجاره آرام شده است

در همین حال وزیر راه و شهرسازی  از آثار  مثبت 

تصمیمات جدید دولت  برای اجاره در بازار خبر 
داد.محمد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولــت در خصوص مصوبه ستاد کرونا برای 
سامان دهی بازار اجاره، بر دریافت کد رهگیری 
هنگام ثبت تمام معامالت مسکن تاکید کرد 
و گفت: همه معامالت مسکن باید در سامانه 
ثبت معامالت ثبت شود، چه قراردادهایی که در 
دفترخانه ها تنظیم می شود و چه قراردادهایی 
که در بنگاه های امالکی تمدید یا جدید نوشته 
می شود؛ همه باید کد رهگیری دریافت کنند.
وزیر راه به تالش دولت برای تمدید قراردادهای 
اجاره با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
اشاره کرد و ادامه داد: قراردادها با این نرخ 
اعالمی برای یک سال دیگر تمدید می شود. 
بعد از یک سال اگر به نقطه ای رسیدیم که 
ــه داشته باشد، این مصوبه  هنوز کرونا ادام
همچنان قابل اجراست و دوبــاره برای سال 
بعد میزان آن را اعــالم می کنیم.وزیر راه در 
ــاره بها ذیل  خصوص تاثیر تعیین سقف اج
مصوبه ستادملی کرونا، گفت: این مصوبه در 
این دو هفته توانسته تاثیر خود را بر بازار اجاره 
بگذارد و  مصوبه، امروز به اتحادیه امالک  ابالغ 
شد، ضمن این که رئیس اتحادیه امالک در 
جلسات کارشناسی اعالم کرد این مصوبه برای 
کنترل قیمت ها کارگشا بوده است.وزیر راه و 
شهرسازی گفت: بر اساس اخبار و اطالعاتی 
که داریم وضعیت لجام گسیخته قیمت ها در 
بازار اجاره کنترل و جامعه آرام شده است و مردم 
به آرامش رسیده اند. همچنین سایت هایی که 
بدون مالحظه، نرخ های کاذب اعالم می کردند 
کنترل شدند و تاکید شده است که دادستانی 
ورود کند تا از این که التهاب مجدد به بازار 

مسکن سرایت کند، جلوگیری شود.

مدیرعامل بورس تهران یکی از اهداف بورس جدید امالک را سرمایه گذاری و پس انداز 
ساالنه در بخش مسکن به صورت متری اعالم کرد و گفت: هفته آینده این بورس راه اندازی 

خواهد شد.
به گزارش مهر، علی صحرایی با اشاره به راه اندازی بورس امالک در هفته آینده گفت: در این 
بورس امتیازات، پروژه ها و زمین الزم  برای این هاعرضه می شود،  ضمن این که آپارتمان هم 
در آن قابل معامله است. صحرایی در خصوص اهداف این بورس که پنجمین بورس کشور 
است، توضیح داد: کار تخصصی این بورس معامالت دارایی های مالی مبتنی بر امالک برای 
تأمین مالی است. هدف اول این بازار پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان است. 
در مرحله بعد، این بورس هدف سرمایه گذاری و پس انداز ساالنه در مسکن به صورت متری 

را دنبال می کند و بدین ترتیب نگرانی افزایش قیمت ها )برای مردم( برطرف خواهد شد.

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

 آیا رشد بی سابقه بورس
 واقعی است؟ 

ــورس حرکت مــداوم   مدتی اســت کــه شاخص ب
صعودی پیدا کرده است و از زیر رقم یک میلیون 
واحد در ابتدای امسال اکنون به مرز یک میلیون و 
600 هزار واحد رسیده است به طوری که دیروز در 
خبرها داشتیم که شاخص کل بازار سرمایه با رشد 
بی سابقه 4.3 درصدی و افزایش 53 هزار و 520 
واحدی، از رکورد یک میلیون و 600 هزار واحدی 
نیز فراتر رفت. اکنون این پرسش مطرح است که در 
شرایطی که تولید کشور به دلیل مشکالت ناشی از 
تحریم ها و کرونا با چالش هایی مواجه است، دلیل 
این رشد بی سابقه در بازار بورس چیست؟ آیا رشد 
سهام شرکت های ارائه دهنده خدمات و محصوالت 
گوناگون که به تاالر شیشه ای بورس راه یافته اند، 
ناشی از رشد تولیداتشان است یا دلیل دیگری 
دارد؟ به عبارت دیگر چقدر رشد شاخص کل بورس 
که نشانه ای از رشد سهام شرکت های بورسی 

است، ناشی از رشد واقعی تولیدات آن هاست؟
پاسخ کامل به این پرسش به آسانی میسر نیست 
و نیازمند محاسبات دقیقی است اما دو عامل هم 
اکنون قیمت های بازار بورس را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است که آن ها را از حالت واقعی دور می 
کند. اولین عامل افزایش حجم نقدینگی است؛ 
هم در اقتصاد کشور و هم در خود بــازار سرمایه. 
به عبارتی از یک سو در خبرها رقم کل نقدینگی، 
عدد بی سابقه 2600 هزار میلیارد تومان اعالم 
شده است و از سوی دیگر شاهد ورود کم سابقه 
نقدینگی به بازار سرمایه به دلیل جو روانی حاکم 
بر این بازار هستیم. این نقدینگی موجب می شود 
که قیمت ها در بورس حالت حبابی به خود بگیرد 
و واقعی نباشد. افزایش تقاضاهای جدید ناشی از 
عرضه های اولیه مختلفی که این روزها روانه بازار 
سرمایه می شود نیز در افزایش رقم شاخص کل 

تاثیر خوبی دارد.
اما عامل دومی که قیمت های بازار بورس را تحت 
تاثیر خود قرار داده است و آن ها را از شکل واقعی 
دور می کند، افزایش افسارگسیخته قیمت ارز 
دراین روزهاست که به افزایش قیمت بسیاری 
از محصوالت و کاالها و خدمات در داخل کشور 
منجر شده است و این افزایش بی تردید به افزایش 
کارخانجات  سهام  ارزش  نتیجه  در  و  سرمایه 
تولیدی آن ها به صورتی غیرواقعی منجر می شود. 
به عبارتی در چنین شرایطی بخشی از افزایش 
قیمت سهام کارخانجات و شرکت های بورسی به 
جای آن که ناشی از افزایش تولید و سرمایه واقعی 
آن ها باشد، ناشی از کم ارزش شدن پول ملی و 
افزایش تقاضای کاذب در بازار و افزایش نقدینگی 
در کشور است. در چنین شرایطی هنگام سرمایه 
گذاری در بازار بورس باید دقت بیشتری داشته 
باشیم تا سهامی نخریم که امــروز دچــار حباب 
باشد و فردا با ترکیدن این حباب ها، شاهد ریزش 

ناگهانی قیمت آن باشیم.

بیم و امید رکوردشکنی بورس
همزمان با ثبت رکورد جدید شاخص کل، بزرگ ترین رقم افزایش روزانه شاخص و بیشترین میزان حضور در عرضه اولیه نیز ثبت شد 

رئیس سازمان نظام مهندسی در نامه ای به وزارت 
راه و شهرسازی، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای 
ساختمان را برای سال 99، اعالم کرد که نشان می 
دهد این رقم بر حسب تعداد طبقات، بین 1.6 تا 
3/4 میلیون تومان متغیر است.به گزارش مهر، 
احمد خرم، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، جدول هزینه های ساخت 
هر مترمربع واحد مسکونی در سال 99 را به معاونت 
مسکن وزارت راه و شهرسازی برای تایید ارائه 
کرد. بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک 
و دو طبقه، متری یک میلیون و 687 هزار و 500 
تومان، سه تا پنج طبقه متری یک میلیون و 968 
هزار و 700 تومان، شش و هفت طبقه متری دو 
میلیون و 250 هزار تومان، هشت تا 10 طبقه 
متری دو میلیون و 531 هزار و 200 تومان، 11 
و 12 طبقه متری دو میلیون و 812 هزار و 500 
تومان، 13 و 14 طبقه متری سه میلیون و 93 هزار 
و 800 تومان و 16 طبقه به باال متری سه میلیون 
و 375 هزار تومان تعیین شده است. به گزارش 
خراسان، به نظر می رسد از این ارقام برای تعیین 

قیمت واحدهای مسکن ملی استفاده شود.

ــدی نهاده های 	  رشــد قیمت 17.3 درص
ساختمانی در بهار 99

در این حال، مرکز آمار ایــران، گزارش شاخص 
قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران در بهار 
99 را منتشر کرد. داده های این گزارش حاکی 
از آن است که این شاخص نسبت به  زمستان 
98، به طور متوسط  17.3 درصد و نسبت به  
بهار سال گذشته، 31.9 درصد افزایش داشته 
است. در بین گروه های نهاده های ساختمانی، 
ــد، گــروه سنگ با  گــروه خدمات با 25.8 درص
23.9 درصــد و گــروه یــراق آالت در و پنجره با 
21.5 درصــد، گــروه هایی بودند که بیشترین 
رشد قیمت فصلی را داشته اند. در مقابل، گروه 
های نقاشی، چوب و آهن آالت، به ترتیب با 8.1، 
9 و 10.8 درصد با کمترین رشد قیمت فصلی 

مواجه شده اند.
 از سوی دیگر و از منظر رشد قیمت نسبت به بهار 
98، گروه آهن آالت با 50.8 درصد صدرنشین 
است و گروه های سنگ، انوع بلوک سفال آجر 
و نیز سیمان به ترتیب با 42.5، 35.6 و 34.4 

درصد رشد ساالنه بعد از آن قرار دارند.

رشد قیمت نسبت به بهار 98رشد قیمت نسبت به زمستان 98  رشد قیمت نهاده های ساختمانی در بهار 99

 31.9 17.3کل بخش ساختمان

 27.1 25.8گروه خدمات

 50.8 10.8گروه آهن آالت

 34.4 19.1گروه سیمان

 42.5 23.9گروه سنگ

 16.6 9.0گروه چوب

 35.6 19.2گروه بلوک سفال آجر

 25.8 15.8گروه تاسیسات برقی

 33.1 17.3گروه تاسیسات مکانیکی، عایق های حرارتی

16 و باالتر13 تا 1115 تا 81۲ تا 10 6 و 37 تا 15 تا ۲تعداد طبقات از روی شالوده

 هزینه ساخت هر متر مربع 

)ارقام به میلیون تومان( 
1/6871/969۲/۲5۲/531۲/81۲ 3/0943/375 

حساب و کتاب ساخت مسکن 
 سازمان نظام مهندسی هزینه ساخت یک متر زیربنای مسکونی

 را 1.6 تا 3.4 میلیون تومان اعالم کرد

برخی جزئیات وام ودیعه اجاره مسکن 
وزیر راه: وضعیت لجام گسیخته قیمت ها در بازار اجاره آرام شده است 

جزئیات جدید از راه اندازی بورس امالک از هفته آینده 

سرمایه گذاری در مسکن از طریق بورس 

رکورد 8 ساله طالی جهانی  
شکسته شد

در پی افزایش شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا 
که امید به بهبود سریع اقتصاد را کم می کند، 
اقبال سرمایه گــذاران جهانی به طال به عنوان 
دارایی امن بیشتر شد. این رشد تقاضا قیمت فلز 
زرد را در مسیر صعودی اخیر خود، به باالترین 
رقم از سپتامبر 2011 )شهریور- مهر 1390( 
یعنی بیش از هشت سال گذشته رساند. بر این 
اساس، نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
به 1797 دالر رسید. در این حال، قیمت طال 
در بازارهای داخلی نیز در روزی که دالر نوسان 
چندانی نداشت، رشد کرد. به گزارش اتحادیه 
طالی تهران، هر گرم طالی 18 عیار با بیش از 
3400 تومان افزایش، حدود 877 هزار تومان 
و هر قطعه سکه بهار آزادی با 200 هزار تومان 
افزایش، 9 میلیون و 270 هزار تومان معامله شد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فرهیختگان- اين روزنامه با انتشار عکسی از  •
ظريف، بخشی از صحبت وی را در نشست ويدئويی 
شورای امنیت سازمان ملل  تیتر کرد: » هرگونه تقابل 
با ايران با پاسخ قاطع همراه خواهد شد؛ اوباما هم 

دنبال رفع تحريم نبود.«
جوان- عبدا... گنجی در سرمقاله اين روزنامه با  •

انتقاد از برخی رويکردهای عدالت خواهان نوشت: 
»پديدار شدن مقوله فساد از يک سو و فشار اقتصادی 
سال های اخیر بر طبقه پايین اقتصادی از سوی ديگر، 
بستر گفتمان عدالت خواهی را پررنگ تر کرد و اين جا 
بود که عدالت همانند ابزاری برای اهداف متفاوت 
و حتی بی ربط با عدالت خواهی مورد برنامه ريزی 
قرار گرفته و می گیرد. سؤال اساسی اين است که 
طیف های متفاوت عدالت خواه، عدالت را »در نظام« 
می طلبند يا عدالت را »بر نظام« دنبال می کنند 
يا عدالت را رهــاورد مهمی بــرای »عبور از نظام« 

شناسايی کرده اند؟«
ــان ملی- محمود صادقی نماينده سابق  • آرم

مجلس با بیان دغدغه اصالح طلبان در انتخابات 
1400 گفت : »حل مشکل مشارکت، دغدغه اول 

اصالح طلبان باشد.«
ــدا... نـــاصـــری مـــشـــاور رئــیــس  • ــ ــب ــ شــــرق- ع

ــی در روزنـــامـــه  ــت ــادداش دولـــت اصــالحــات در ي
شرق نوشت:  »مهم ترين چالش جريان های سیاسی 
کشور و مسئوالن در شرايط فعلی ايران و  اوج گیری 
تحريم های کامال هوشمند اياالت متحده، مديريت 
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم است... نمی توان 
مسئولیت را فقط متوجه يک  قوه دانست؛ چون 
 وضعیت آرايش تصمیم سازی در کشور روشن است.«

الــف خــبــرداد: جلسه شــورای عالی فضای  •
مجازی پس از وقفه ای چهارماهه روز دوشنبه، 
برگزار شد؛ وقفه ای که دولــت، شیوع کرونا را 
علت آن دانسته بود. در آستانه هشتمین سالگرد 
تاسیس اين شورا به نظر می رسد میزان اثرگذاری 
ــن شــورا مــورد ســوال بسیاری از  و عملکرد اي

کارشناسان است.
حزب  • دبیرکل  کرباسچی   : نوشت  تابناک 

ــزاران سازندگی گفت: شـــورای سیاست  ــارگ ک
گذاری االن ماهیتی ندارد و معلوم نیست اعضای 
آن چه کسانی هستند. تعريف اصالح طلبان روی 
هواست؛ يکی می گويد می خواهیم از ريشه بزنیم 
و  ــالح کنیم  و ديگری می گويد می خواهیم اص
معلوم نیست اصالح طلبان چه کسانی هستند و 
می خواهند چه کنند. بايد معلوم شود چه کسانی 
با چه هدف مشترکی می خواهند شورا ايجاد کنند. 
يک شورا در شرايطی ايجاد می شود که افرادی بر 
اساس اهــداف مشترک دور هم جمع شوند. اگر 
نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند، ايجاد شورا 

هم معنايی ندارد.
شفاف نیوز نوشت : چند روز پیش نماهنگی  •

از غــالم کويتی پور حماسه خوان دوران جنگ 
که  ــد  ش منتشر  ــازی  ــج م فــضــای  در  تحمیلی 
واکنش هايی را به دنبال داشت. میثم مطیعی نیز 
در ساعات اولیه پخش اين نماهنگ، مطلبی را در 
واکنش به اين اقدام، روی شبکه اجتماعی اش قرار 
داد تا اين که مطیعی، به تازگی مطلبی را توئیت 
کرده و در آن از مداحان و هنرمندان و استادان 
دانــشــگــاه دعــوت کــرده اســت  در نشست های 
و  رسانه  رابطه  تبیین  موضوع  با  که  تخصصی 
فناوری با هیئت، موسیقی و نسبت سنجی آن با 
مداحی، شعائر حسینی و مرزهای سنت و بدعت، 
سبک شناسی و ملودی سازی علمی هیئت است، 

حضور يابند.
تابناک خبرداد: سیدامیرحسین قاضی زاده،  •

نايب رئیس اول مجلس گفت: ما در هر دوره مجلس، 
ــم که از شهرستان رای  ــادی داري نمايندگان زي
مــی آورنــد و به تهران می آيند ولــی بحث منازل 
سازمانی مانند ساير دستگاه ها، در مجلس پیش 
بینی نشده است. البته اين موضوع را بايد در نظر 
گرفت که برخی از نمايندگان درســت است که 
از شهرستان به مجلس راه پیدا کردند اما ممکن 
است در تهران مسکن داشته باشند...نفس ساکن 
بودن يا نبودن در تهران نشانه نیازمندی نماينده 
به آن وديعه نیست مگر اين که ما برويم و آمار کلیه 
نمايندگان را احصا کنیم ...که اين کار هم به راحتی 
مجلس  در  موضوع  ايــن  بنابراين  نیست؛  میسر 
يازدهم مطرح شد که اين وديعه مسکن به صورت 

داوطلبانه باشد.

ــورای امنیت سازمان ملل که  نشست اخیر ش
ــورت مجازی بــرگــزار شد،  ــاره ايـــران به ص دربـ
واکنش هايی را در بیشتر رسانه های جهان در پی 
داشت. روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« در 
يادداشتی به بررسی نزديک شدن تاريخ انقضای 
تحريم تسلیحاتی ايران در سازمان ملل و جلسه 
شب گذشته شــورای امنیت پرداخت و نوشت 
موضع کشورهای ديگر درباره ايران، آرزوی تل آويو 
برای تصويب طرح واشنگتن علیه تهران را بر باد 
داد. جروزالم پست ضمن اشاره به تمايل نداشتن 
کشورهای عضو شورای امنیت به همراهی آمريکا 
و اسرائیل در تمديد تحريم ايران نوشت : »مهم تر از 
هر چیز اين است که بیشتر کشورهای ]حاضر در 
نشست ديشب شورای امنیت[ تمايلی به تقابل 
با ايران بر سر تحريم تسلیحاتی ندارند و نگران 
هستند چنین تقابلی، اولويت مهم تری به نام 
توافق هسته ای را تضعیف کند...آن ها با اظهارات 
خود نشان دادند آمريکا هیچ جايگاهی برای فعال 
کردن مکانیسم بازگرداندن تحريم های سازمان 
ملل علیه ايران، برای اعمال فشار به منظور تمديد 
تحريم تسلیحاتی، ندارد.« روزنامه نیويورک  تايمز 
با اشاره به انزوای آمريکا در نشست شورای امنیت، 
به نقل از چند ديپلمات نوشت: پیشنهاد واشنگتن 
درباره تمديد نامحدود تحريم تسلیحاتی ايران 
محکوم به شکست است و حتی شايد حمايت 
کافی برای رای گیری را هم جلب نکند. گزارش 
نیويورک تايمز می افزايد تحلیل گران بر اين 
باورند که مقاومت در برابر درخواست پمپئو نه 
فقط از جانب رقبايی همچون چین و روسیه بلکه 
از سوی متحدان مهم واشنگتن، بیانگر انزوای رو 
به گسترش و تاثیر رو به افول آمريکاست. به نقل 
از نشريه تايمز اسرائیل، »برايان هوک« نماينده 

ويژه آمريکا در امور ايران در مصاحبه ای با کانال 
13 رژيم صهیونیستی گفت که »گزينه نظامی 
]علیه برنامه هسته ای ايران[ همچنان روی میز 
است.« هوک همچنین در گفت و گو با اين شبکه 
خاطرنشان کرد آمريکا ترجیح می دهد به جای 

ساير تحريم ها، تحريم تسلیحاتی را تمديد کند. 
نشريه آمريکايی »فارين پالیسی«در گزارشی 
ــت و دشمن  دربــاره ايــن نشست نوشت: »دوس
آمريکا را سرزنش کردند و اين نشست به صحنه 
انزوای آمريکا تبديل شد.« به نوشته اين نشريه، 

در روزی که اتحاديه اروپا آمريکا را از »فهرست 
ايمن« کشورهايی که شهروندانش اجازه سفر 
به اين بلوک 2۷ کشوری را دارند، حذف کرد، 
برخورد سرد با پمپئو، تصوير انــزوای روزافــزون 
آمريکا را کامل و احترام ناچیز کشورهای ديگر به 
دولت ترامپ را که در آستانه رقابت های انتخاباتی 

سختی قرار دارد، نمايان کرد.

هشدار روحانی به 1+4 درباره تبعات ضربه 	 
سیاسی به برجام

همچنین حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهور نیز در واکنش به نشست 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و تالش آمريکا 
برای تمديد تحريم های تسلیحاتی ايران اعالم 
کرد اگر آمريکايی ها باز هم زير برجام بخواهند 
بزنند که تاکنون ضربه اقتصادی بوده است و ما 
نیز بخشی از تعهدات را کنار گذاشتیم اما اگر 
بخواهند ضربه سیاسی به برجام بزنند بايد بدانند 
جمهوری اسالمی تحمل نخواهد کرد و اقدام 

قاطع خودش را در اين زمینه نشان خواهد داد.   

تحلیل رسانه ها از قرنطینه دیپلماتیک آمریکا 
نیويورک تايمز: پیشنهاد واشنگتن برای تمديد تحريم تسلیحاتی ايران محکوم به شکست است 

خبر مرتبط
   

توئیت سیاسی

روحانی: حمایت ایران از سوریه همچنان پابرجاست 

نشست آستانه با تاکید ايران، روسیه و ترکیه بر حفظ تمامیت ارضی سوريه و نقش مهم کمیته 
قانون اساسی در ژنو به کار خود پايان داد 

رئیس جمهور در نشست آستانه که به صورت 
مجازی برگزار شد، اعالم کرد ايران همچنان 
به حمايت از سوريه ادامه می دهد.  نشست 
آستانه که قرار بود به منظور بررسی تحوالت 
سوريه در تهران برگزار شود، به دلیل شرايط 
کرونايی محقق نشد و روســای جمهور سه 
کشور ايران، روسیه و ترکیه روز گذشته اين 
نشست را به صورت ويدئو کنفرانس برگزار 
ــزارش ايسنا، حجت االسالم  کردند. به گ
والمسلمین دکتر حسن روحانی در اين 
نشست با بیان اين نکته که ويروس کرونا يک 
پاندمی جهانی است  و مردم سوريه هم از اين 
قاعده مستثنا نیستند، از تحريم های »سزار« 
آمريکا علیه مردم سوريه انتقاد کرد:» از آن روز 
که چنین اتفاقی افتاد  تالش برای تسکین 
آالم مردم سوريه و بهبود اوضاع بهداشتی 
آنان الزم بوده است اما آمريکا تحريم های 
تازه ای موسوم به سزار را برای فشار بیشتر 
به مردم سوريه اعمال کرده که غیرانسانی 
و يک تروريسم اقتصادی است.« وی خاطر 
نشان کرد:» آمريکا مطمئن باشد  آن چه از 
طريق فشار نظامی و توسل به گروه های 
تروريستی به دست نیاورده، نمی تواند از 
طريق ابزار فشار اقتصادی با مجازات مردم 
سوريه به دست بیاورد.« روحانی با يادآوری 
اين که راه حــل بحران سوريه نه نظامی که 
سیاسی است، خاطر نشان کرد:» ما به عنوان 
کشورهای ضامن رونــد آستانه همواره از 
گفت وگوهای سوری - سوری در چارچوب 
توافقات ايجاد شده در روند آستانه حمايت 
می کنیم و بر عزم خود برای مبارزه با تروريسم 
داعش و القاعده و ساير مجموعه های ذيل 

آن ها در تمام منطقه از جمله سوريه تاکید 
 داريــم.«  وی  در اين خصوص تصريح کرد:
» آمريکا خود را مدعی مبارزه با تروريسم 
می داند اما قهرمان اين مبارزه در منطقه 
و همراهانش را به شهادت رسانده که اين 
نشانه ادعای دروغین رژيم آمريکا در زمینه 
مبارزه با تروريسم است.« پس از سخنرانی 
روحــانــی، والديمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه با بیان اين نکته که حفظ حاکمیت 
ملی سوريه هدف اعضای نشست آستانه 
است؛ اظهار کرد:» در اين مدت توانستیم 
اقدامات بسیاری انجام و میزان خشونت ها 
را کاهش دهیم و زمینه الزم  را بــرای حل 
و فصل ديپلماتیک بحران سوريه با کمک 
سازمان ملل فراهم کنیم.« پوتین با بیان 
اين که می توانیم کارهای تکمیلی را انجام 
دهیم تا گام های روبه جلوی بیشتری برای 
عادی سازی برداشته شود، اظهار کرد: »بايد 
اقدامات تکمیلی تری برای خنثی سازی 
اقدامات تروريست هايی که همچنان در 
سوريه حضور دارند، انجام دهیم. همچنین 
بايد به حاکمیت دولت سوريه بر کل کشور 
کمک کنیم. امروز همچنان در شرق فرات 

مشکالتی وجود دارد که بر اساس تفاهم 
نامه  سال 201۸ با همکاران ترک خود در 
حال فعالیت در اين منطقه هستیم. در اين 
منطقه بــرای کاهش خشونت ها فعالیت 
خواهیم کرد.« پس از سخنان رئیس جمهور 
روسیه، رجب طیب اردوغان  طی سخنانی 
اعالم کــرد:» برای تامین استقالل سوريه 
تمام تالش خود را می کنیم و امــروز هم به 
همین مسیر ادامه می دهیم و آغوش باز خود 
را برای پناهجويان سوری باز کرديم و دربرابر 
اقدامات تجزيه طلبانه ايستادگی می کنیم.« 
ــای جمهوری اسالمی  گفتنی اســت روس
ايران ، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه 
در يک بیانیه مشترک که شامل 14 بند 
شده است، بر تعهد قوی خود به حاکمیت، 
استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری 
عربی سوريه و همچنین به اهداف و اصول 
منشور ملل متحد تاکید کردند. در اين بیانیه 
همچنین »بر نقش مهم کمیته قانون اساسی 
در ژنو که تشکیل آن حاصل مشارکت مسلم 
ضامنین آستانه و اجرای تصمیمات کنگره 
گفت و گوی ملی سوريه در سوچی است« 

تاکید شد. 

قالیباف: اولویت اصلی مجلس بازگرداندن ثبات اقتصادی است  

دست نیاز به سوی جوانان جهادی دراز می کنم 

رئیس مجلس شورای اسالمی اولويت اصلی 
به  اقتصادی  ثبات  بازگرداندن  را  مجلس 
کشور توصیف کرد و با بیان اين که تحول 
در مجلس منجر به تحول در اداره کشور 
خواهد شد، تصريح کرد: مديريت راهبردی 
ما در طرح تحول مجلس مبتنی بر حل مسئله 
ــت. بــه گـــزارش خانه ملت، محمدباقر  اس
قالیباف روزگذشته در نشست هم انديشی 
جامعه انديشگاهی کشور، پس از شنیدن 
سخنان مديران و نمايندگان انديشکده های 
مختلف از سراسر کشور  با تشکر از موضوعات 
مطرح شــده، گفت: هدف از برگزاری اين 

نشست ها نبايد تنها گفت و شنود باشد، 
ما هر قدر کنار هم بنشینیم، سخن بگويیم 
و از انــديــشــه ورزی، انديشگاه ها و مراکز 
آن  خروجی  امــا  کنیم  صحبت  تحقیقاتی 
در زندگی مردم و کارآمدی نظام اسالمی 
ديده نشود، خاصیتی نخواهد داشــت؛ ما 
به اين نوع از کار، بیگاری می گويیم به اين 
ــم و  معنا که تنها دغدغه خودمان را داري
بساطی پهن کرده ايم که مشکالت زندگی 
خودمان را حل کنیم اين در حالی است 
که بنا بايد بر حل مسائل مــردم گذاشته 
شود. رئیس مجلس با بیان اين که تا پايان 

چشم انداز 20 ساله زمان اندکی را در پیش داريم، ادامه داد: 
ما تا پايان چشم انداز 20 ساله يعنی سال 1404 تنها پنج  
سال زمان داريم که بايد در اين مدت دست به دست هم دهیم  
و به گونه ای عمل کنیم که گذشته ها جبران شود. وی، اولويت 
اصلی مجلس را بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور برشمرد و 
گفت: ما قادر به بازگرداندن ثبات اقتصادی هستیم؛ اگر رشد 
اقتصادی می خواهیم قبل از آن بايد ثبات اقتصادی داشته 
باشیم، در سايه ثبات اقتصادی است که به سمت رشد اقتصادی 
قابل قبول و همچنین بازگشت آرامش به جامعه حرکت خواهیم 
کرد، در چنین شرايطی است که کارهای فرهنگی و سبک 
زندگی در مسیر درست قرار خواهد گرفت؛ متأسفانه امروز در 
شرايطی هستیم که سبک زندگی مان به جای آخرت محوری، 
منفعت محور است، ما بايد به دست جوانان انقالبی و متخصص 
به سمتی حرکت کنیم که با کارآمدی، مشکالت موجود را رفع 
کنیم، در چنین شرايطی می توانیم بگويیم مجلس يازدهم با 

ديگر مجالس متفاوت است.

هدایایی که احمدی نژاد 
در دوران ریاستش گرفته 

کجاست؟ 
مدير کل مــوزه ها اعــالم کرد هم اکنون نشانه ای از 
هدايايی که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد 
توسط وی دريافت شده است، در دست نداريم. محمد 
رضا کارگر با اشاره به اين که  در دوره رياست جمهوری 
سیدمحمد خاتمی، مصوبه ای توسط دولت تصويب  شد 
که روسای جمهور موظف هستند آثار و هدايای دريافتی 
خود را به کتابخانه و مرکز اسناد ملی تحويل دهند، 
گفت: » در آن دوران، آقای خاتمی اين کار را انجام داد و 
آثار را در همان ساختمانی که هدايای آيت ا... سیدعلی 
خامنه ای نگهداری می شد، گذاشت.« به گزارش ايلنا، 
وی در ادامه به دوره رياست جمهوری محمود احمدی 
نــژاد و مصوباتی که در اين دوران درخصوص موزه 
رياست جمهوری و اهدای هدايای رياست جمهوری 
تصويب شد، اشاره کرد و گفت: »در دوره آقای احمدی 
نژاد، مصوبه دوره قبل نقض و در مصوبه ای جديد بیان 
می شود که هدايای رئیس جمهور متعلق به خودش 
است و در نهايت خود رئیس جمهور در اين خصوص 
تصمیم می گیرد. به اين دلیل است که اکنون نشانه ای 
از هدايايی که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد 
توسط رئیس جمهور دريافت شده اســت، در دست 
نداريم. گفته می شود، بخشی از اين هدايا توسط شخص 
ايشان برده شده و بخشی از هدايا به حرم حضرت امام 
خمینی)ره( اهدا شده است. به هر حال ما به صورت 
يکپارچه اطالعی از هدايای آن دوره رياست جمهوری 
در دست نداريم.« کارگر  درخصوص وضعیت پرونده ای 
که به دوره احمدی نژاد بازمی گردد و گفته می شود در 
آن زمان چند اثر از هدايای دوره سیدمحمد خاتمی به 
سرقت رفته است، اذعان کرد: »طی سال های گذشته 
ادامــه و پیگیری از سوی نهاد رياست جمهور در اين 
خصوص نديدم و فکر می کنم اين پرونده بسته شده 

است. اين پرونده هیچ گاه به ما ارجاع داده نشد.«

واکنش های توئیتری به نشست شورای امنیت
نشست شورای امنیت سازمان ملل واکنش هايی را هم در فضای توئیتر 

در پی داشت از جمله:
* حسام الدين آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتی نوشت : »ايــران به 
قامت تاريخ بلندش برای دفاع از حقوق و منافع خود در شورای امنیت 
ايستاد. ظريف نام و مرام مصدق را در استدالل حقوقی و بین المللی زنده 
کرد. کدخدا حتی نتوانست رعیتش را با خود همراه کند چه برسد به روسیه 

و چین! استکبار حیله های ديگری هم در آستین دارد. هوشیار باشیم.«
* محسن رضايی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی با 
هشتگ های ترامپ و افول آمريکا نوشت: »شکست آمريکا در شورای 
امنیت، تنها به دلیل بی منطق بودن ترامپ نیست بلکه نشانه ای از افول 

آمريکا هم هست.«
* بعیدی نژاد سفیر ايران در انگلیس هم در توئیتی نوشت: »آمريکا حتی 
در بین متحدانش نیز منزوی شده بود، به نحوی که پمپئو مجبور شد اين 

جلسه را زودتر ترک کند.«
* محمد جواد ظريف در توئیت خود آورده است: »دستورکار شورای 
امنیت: اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت. راه حل ايران: حاکمیت 
قانون، چندجانبه گرايی، پاسخگو بودن!« فشارهای آمريکا چه از طريق 
طرح اتهامات يا جنگ و چه تحريم يا ترور، از جمله ترور بزدالنه قهرمان 
ضدتروريسم منطقه ما، سردار قاسم سلیمانی نتوانسته است ايرانیان 

را به زانو درآورد.«

شرط میرلوحی برای حذف 
شورای عالی اصالح طلبان 

عضو حزب اتحاد ملت،  توقف يا ادامه فعالیت شورای 
عالی سیاست گــذاری اصــالح طلبان را منوط به 
تشکیل جلسات اين شورا و جمع بندی نظرات درباره 
عملکرد آن دانست. به گزارش تابناک، سیدمحمود 
میرلوحی گفت: کرونا مانع برگزاری جلسات شورا 
ــدارد که در برگزاری  ــود ن شــده وگرنه دلیلی وج
جلسات وقفه ای ايجاد شود. وی گفت: بر اين باورم 
ــذاری اصالح طلبان  ــورای عالی سیاست گ که ش
جلسات خود را به روال گذشته برگزار و اقدامات 
خود را ارزيابی کند و گزارشی را نیز به خاتمی و جريان 
اصالحات ارائه دهد و نظر و پیشنهادهای خود را برای 
حل مسائل بیان کند. به هر حال قبل از شورای عالی، 
شورايی به نام شورای هماهنگی احزاب وجود داشت 
که اين شورا توان و ظرفیتی داشت ولی نتوانست 
در يک زمانی، پاسخ الزم را به نیاز يک جريان ارائه 
دهد. او افزود: تا اين که شورای عالی با تغییراتی که 
ايجاد کرد و يکی از آن تغییرات، گسترده تر شدن 
احــزاب بود؛ از 1۸ حزب به 2۸ حزب رسیديم. با 
اين وصف، شخصیت های حقیقی هم در کنار اين 
تعداد حزب قرار گرفتند. از شورای عالی استان ها 
گرفته تا شورای عالی تهران و فراکسیون امید در 
کنار اين شورا قرار گرفتند. تقريبا جمع فراگیرتری 
از شورای هماهنگی تشکیل شد و جلساتی را برگزار 
کردند و در دو دوره قبل نیز اقداماتشان نسبتا ناموفق 
بوده است. به هر حال هم اکنون نیز که جلسه ای 
تشکیل نداده اند بايد بیايند داليل خود را توضیح يا 
گزارش و جمع بندی از عملکرد خود ارائه دهند تا 
از گزارش شان مشخص شود نواقص چه بوده است 
تا در دوره چهارم شــورا، برای انتخابات 1400، 
ســازوکــاری تعیین شــود. به بیانی ديگر آيا همین 
سازوکار فعلی باقی بماند يا بايد سازوکار جديدی 

انديشید تا پاسخگوی نیازها باشد؟
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حال و هوایی معنوی در

هندســه ای
ملکویت

 نگاهی به جنبه های هنری
رضا)ع(   و معماری حرم امام  

  به همراه عکس های اختصاصی
 از این بارگاه ملکوتی

چه بگویم از این همه نقش و نگار بی مثال؟
باستان شناس، پژوهشگر و مولف کتاب »تزیینات معماری بارگاه حضرت رضا)ع(« به 

سوال هایی درباره دیدنی ترین ها و ویژه ترین هنرهای به کار رفته در حرم پاسخ می دهد

 از شکوه در و دیوار بگوییم یا از صحن و رواق ها؟ از ظرافت آینه کاری ها بگوییم یا از دقت عمل به کار رفته در خاتم کاری ها... در این بخش گفت وگوی 
ما را با دکتر میثم جاللی می خوانید؛ دانش آموخته دکترای رشته باستان شناسی و پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی. 

دکتر جاللی مولف کتاب »تزیینات معماری بارگاه حضرت رضا)ع(« هستند و با حوصله و شکیبایی به سواالت ما پاسخ دادند.

  چطور شد که کتاب »تزیینات معماری بارگاه حضرت رضا)ع(« را 
تألیف کردید و این کتاب چه ویژگی هایی دارد؟

فکر اجرای طرحی با این عنوان برمی گردد به دوره ای که من کارشناس 
تزیینات وابسته به معماری موزه آستان قدس رضوی بودم. در آن دوره 
از یک سو وظایف شغلی ام ایجاب می کرد که با فضای معماری حرم 
امام رضا)ع( و تزیینات وابسته به آن مأنوس تر باشم و از سوی دیگر به 
واسطه مراجعانی که داشتم، متوجه کمبود و خألهای موجود در حوزه 
پژوهش های مرتبط با معماری و تزیینات معماری حرم امام رضا)ع( 
شدم. البته دالیل دیگری هم داشت، نظیر رشته تحصیلی مرتبط، پیشینه 
پژوهشی قبلی که در این خصوص داشتم، سال ها تدریس و همکاری با 
گروه معماری دانشگاه آزاد و مسائلی از این دست  که موجب شد  به فکر 
پیشنهاد و در نهایت اجرای این طرح بیفتم. این را هم بگویم که بارزترین 
ویژگی این کتاب، آن است که تقریبا تمام تزیینات معماری حرم امام 
رضا)ع( درآن  مورد توجه قرار گرفته است، کاری که پیش از این انجام 
نشده بود. البته هستند معدود کتاب هایی که به معماری و تزیینات 
معماری حرم امام رضا)ع( پرداخته اند، اما هیچ کدام به جامعیت این 
کتاب نیستند. همکاری محققان ممتاز در حوزه هنر و معماری اسالمی 
و حرم رضوی، انجام یک کار علمی و نگاه تخصصی به موضوع، استفاده 
از عکس های با کیفیت و جدید یا کمتر دیده شده، روان بودن مطالب 
و ویراستاری قابل قبول، کیفیت چاپ عالی و قیمت پایین از دیگر 

ویژگی های این کتاب به شمار می آید.
   از آن جا که بارگاه ا مام رضا)ع( از بزرگ ترین زیارتگاه های جهان 
به شمار می رود، از جایگاه معماری حرم در جهان برایمان بگویید.
ــه یکی از بزرگ ترین  ــا)ع(، به واسطه آن ک ــام رضـ مجموعه حــرم ام
زیارتگاه های شیعیان محسوب می شود، بسیاری از مردمان جهان به ویژه 
مسلمانان، این مجموعه را می شناسند. در قرون گذشته نیز جهانگردان 
بسیاری به ویژه اروپاییان تالش کرده اند تا خود را به مشهد برسانند و از 
نزدیک با حرم امام رضا)ع( آشنا شوند. من دوستان اروپایی دارم که هر 
از گاهی تور به ایران و مشهد می آورند. از جمله اماکنی که حتما جایی در 
بازدیدها و برنامه های آن ها خواهد داشت، حرم امام رضا)ع( است که 
معموال من نیز آن ها را همراهی می کنم. در این بازدیدها متوجه شدم  

با چه شگفتی و اشتیاقی به تماشای هنر و معماری حرم امام رضا)ع( 
می نشینند. همچنین برای بسیاری از محققان دنیا به ویژه پژوهشگرانی 
که در حوزه هنر و معماری اسالمی کار می کنند، حرم امام رضا)ع( و 
بنایی همانند مسجد گوهرشاد، مجموعه ای شناخته شده و مطرح به 
شمار می رود و در منابع متعدد به فراخور نیاز به اجزای معماری حرم 
مطهر اشاره شده است. امروزه حرم امام رضا)ع( یکی از قدیمی ترین و 
وسیع ترین مجموعه های مذهبی فعال جهان محسوب می شود،  به 
طوری که قدمت هسته مرکزی آن، بنا بر آن چه در متون آمده یا برخی از 

کارشناسان ادعا می کنند حتی به قبل از اسالم می رسد.
  این بار که به حرم مشرف شدیم، به چه قسمت هایی بیشتر توجه 

کنیم تا زیبایی های معماری اش را بهتر درک کنیم و بهره ببریم؟
جای جای حرم به لحاظ معماری و هنری حرف برای گفتن دارد. من 
همیشه به دانشجویانم تاکید می کنم که هنگام بازدید از یک مکان 
فرهنگی یا تاریخی با چشمانی باز و نگاهی پرسشگرانه این کار را انجام 
دهند. خوب است پیش از بازدید از حرم امام رضا)ع( با مراجعه به اینترنت 
و سایت های معتبر یا مقاالت و کتاب هایی که در این خصوص نوشته شده، 
از سیر تاریخی و معماری حرم مطهر اطالعاتی کسب کنیم. به عنوان مثال 
به دنبال پاسخ به این پرسش ها باشیم که »گنبد یا ایوان های طال در چه 
دوره ای ساخته شده یا به شکل فعلی در آمده اند؟ فلسفه نقاره زنی چه 
بوده و از چه دوره ای شروع شده است؟ فرق کاشی کاری صحن مسجد 
گوهرشاد با صحن انقالب و صحن آزادی در چیست؟ نام کدام حکمرانان   
بانیان ،  معماران،   هنرمندان روی کتیبه ها و در کنار کاشی ها و حجاری ها 
دیده می شود؟ کتیبه های حرم مطهر با چه نوع خطوطی نوشته شده اند 
و مضامین آن ها چیست؟ چرا امروزه بیشتر رواق های حرم امام رضا)ع( 
با تزیینات آینه کاری پوشیده شده اند و مفهوم نقوش شکل گرفته با این 
آینه ها چیست؟« و ده ها و صدها سوال دیگر. قاب های کاشی کاری صحن 
آزادی، مقرنس های نقاشی شده و منبر منبت کاری ایوان مقصوره مسجد 
گوهرشاد، اتاق نقاشی مدرسه میرزا جعفر و گچ بری های سقف گنجینه 
قرآن، تنها چند نمونه از صدها نمونه معماری و هنری موجود در حرم 
مطهر است که ما می توانیم با کمی دقت و مطالعه متوجه آن ها بشویم و از 

اوقات زیارت خود لذت و بهره بیشتری ببریم.

ــاره ویــژگــی هــای منحصر بــه فــرد هنرهای منبت کاری، آینه کاری،    دربـ
کاشی کاری، تذهیب و خاتم کاری، ضریح سازی و... در حرم توضیح بدهید. چرا 
این تزیینات منحصر به فرد هستند؟ چه کسانی از کجاهای ایران این حرفه ها 

را داشتند و انجام دادند؟
از دیرباز حکومت ها، فرمانروایان و صاحب منصبان مهم ترین حامیان احداث شهرها 
و بناهای فاخر و یکی از ارکان مهم رشد و شکوفایی هنرها بوده اند. البته باید در نظر 
داشت که بر عکس این هم رخ داده است. درباره بارگاه رضوی نیز این موضوع صدق 
می کند. به هر حال با چنین حامیان مهمی این امکان فراهم شده تا در طول قرن ها 
هنرمندان بسیاری که اغلب آن ها نیز جزو بهترین های زمان خود بوده اند از اقصی 
نقاط ایران و حتی دیگر نقاط جهان به مشهد بیایند و در این مجموعه کم نظیر به 
خلق اثر بپردازند. یا آن که همین رونق شهر مشهد به واسطه وجود بارگاه رضوی 
در این شهر باعث توجه دوچندان هنرمندان و معماران به این شهر شده و آن ها را 
به سمت مشهد گسیل داشته است. در برخی شاخه های هنری نظیر فرش بافی، 
صنایع دستی و منبت کاری نیز برخی از هنرمندان و بزرگان، بنا به دالیل متعدد 
از جمله ارادت به بارگاه امام رضا)ع( اثر خود را به این مجموعه اهدا کرده اند. این 
ویژگی ها سبب شده تا در طول قرون متمادی مجموعه ای بی نظیر و منحصر به فرد 
از آثار معماری و هنری، نظیر مجموعه ای از درها و پنجره های چوبی منبت کاری و 
خاتم کاری شده، درهای طال و نقره میناکاری و قلم زنی شده، کاشی های نفیس 
زرین فام خاندان ابی طاهر، انواع کتیبه ها از جنس طال و کاشی و سنگ به خط 
خوش نویسان برجسته ای نظیر بایسنقر میرزا، علیرضا عباسی، محمدرضا امامی 
و عنایت ا... بن حسین، آثار نقاشی و تذهیب به قلم محمدحسن رضوان، ساخت 
مسجد گوهرشاد توسط استاد قوام الدین شیرازی یا آثار معماری حاج شکرا... 
خوشدست معمار زبردست، آثار گچبری حاج حسین مطیفی فرد هنرمند برجسته 
اصفهانی، آثار آینه کاری استاد سیدمیرزا عسگری، حاج قاسم ملکی، حاج محمود 
جاللیان و حاج محمد علی کوزه گر، آثار طالکاری استاد زرگر و آثار مقرنس کاری 
استاد شمسی نژاد و اشعار به جا مانده از محمد کاظم صبوری، قاسم رسا و سرخوش 

و بسیاری آثار دیگر، شکل بگیرد.
  دیدنی ترین ها و ویژه ترین هنرهای به کــار رفته در حــرم بیشتر در کدام 

قسمت هاست؟ کدام رواق ها، صحن ها و...
اگر بخواهم به صورت فهرست وار بیان کنم، روضه منوره متعلق به قرون نخستین 
اسالمی، مسجد گوهرشاد، مدرسه های دو در و پریزاد و رواق هــای دارالحفاظ 
ــان،  و دارالسیاده متعلق به دوره تیموری، صحن انقالب، گنبد ا...  وردی خ
توحیدخانه و رواق حاتم خانی متعلق به دوره صفوی، صحن آزادی و رواق های 
دارالسعاده و دارالضیافه متعلق به دوره قاجار، فضاها و نماهای باقی مانده از 
صحن موزه، رواق دارالذکر، آرامگاه شیخ بهایی و ساختمان گنجینه قرآن متعلق 
به دوره پهلوی، صحن جمهوری اسالمی، رواق های دارالوالیه و داراالجابه و برخی 
قسمت های ساختمان کتابخانه مرکزی متعلق به دوره جمهوری اسالمی جزو 
شاخص ترین قسمت های حرم امام رضا)ع( به لحاظ معماری و تزیینات وابسته به 
آن محسوب می شوند. اما این به آن معنا نیست که دیگر قسمت ها فاقد ویژگی های 

معماری و هنری هستند.
   باستانی ترین نقطه حرم به لحاظ هنر ی، کدام قسمت است؟

قدیم ترین نقطه حرم، گنبدخانه مطهر است. اتفاقا کاشی های زرین فامی که در کناره های 
دیوارهای اطراف بقعه 
ــت به  مطهر نصب اس
همراه بقعه، قدیم ترین 
اثــر معماری اســت که 
هــم اکــنــون در شهر 
مشهد به یادگار مانده 
است. این کاشی های 
نفیس، بنا به نظر برخی 
نظیر  کارشناسان  از 
استاد عبدا... قوچانی 
از اواخر دوره سلجوقی 
تا دوره ایلخانی را در 
قسمت  و  می گیرد  بر 
ــا  ــده ای از آن هـ ــ ــم ــ ع
ــدان ابــی   ــان تــوســط خ
طاهر کاشانی ساخته 

شده اند.

 هر وقت از حرم امــام رضــا)ع( صحبت 
می کنیم، قبل از هرچیز تصویر گنبد 
بــزرگ و گل دسته های طالیی اش در 
ذهن مان تداعی می شود. همین طور 
بزرگی و بلندی سقف ها، انعکاس زیبای نورها در شب، 
همهمه آدم ها و زمزمه های دور و نزدیِک راز و نیازشان یا 
صدای بلند و با شکوه نّقاره ها برای مان مجسم می شود. 
اما تا حاال چقدر به جزئیات به کاررفته در ساختمان آن 
نگاه کرده ایم؟ چقدر روی نقش و نگارها و زیبایی های 
گوناگونی که در جای جای حرم به چشم مان خورده 
اســت، دقیق شده ایم؟ راستش را بخواهید با توجه 
به شرایط چندماه گذشته و جدا از محدودیت های 
اجتماعی و تجربه های تلخی که از سوی ویروس کرونا 
بر همه مراکز جمعی وارد شد، اتفاِق دیگری نیز به 
خودی خود رقم خورد که توجه عکاسان به حرم و چنین 
فضایی بیشتر از پیش جلب شود تا بتوانند در خلوت، 
جزئیات و زوایایی از معماری حرم را ثبت و عکاسی کنند 
و چیزهایی را ببینند که قبل از این ماجرا، کمتر به چشم 
می خورد. از این رو تصمیم گرفتیم در پرونده امروز و به 
مناسبت والدت حضرت رضا)ع( نگاهی متمرکز بر شکل 
و شمایل بارگاه ایشان داشته باشیم. به همین دلیل گفت 
و  گویی را با دکتر میثم جاللی، باستان شناس و پژوهشگر 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی ترتیب 
دادیم تا سواالتی را در این باره از ایشان بپرسیم که 
در ادامــه می خوانید. همچنین با انتشار چند عکس 
از تجربیات منحصر به فرد عکاسان که در این صفحه 
می بینید، حسابی در هندسه  زیبا، بزرگ و ملکوتِی حرِم 
حضرت رضا)ع( غوطه ور خواهیم شد تا شاخصه های 
معماری اش را قدری بیشتر و بهتر بشناسیم. در خور 
ذکر است که تمام عکس های  گرفته شده از حرم که در 
این صفحه چاپ شده، متعلق به »محمد مهدی ثقفی نیا« 
بوده که در ایام همه گیر شدن ویروس کرونا با کسب 
مجوزهای الزم برای ثبت و انتشار چنین عکس هایی، 
توانسته فرصتی بیابد و از زوایــای مختلف حرم امام 

رضا )ع( در نبود مردم و زائران عکاسی کند.

پرونده

مهسا فارسی| خبرنگار 
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اولی: امروز یه خبر واسه تون دارم که شما رو از خنده 
روده ُبر می کنه.

دومی: من خیلی وقته روده کوچیکم، روده بزرگه رو 
خورده، دیگه فکر نکنم روده ُبر بشم.

ســومی: ولی قبال روده بزرگه، کوچیکه رو می خورد 
ها! واقعا احترام ها از بین رفته.

اولی: حاال می ذاریــن بگم یا نه؟ ببینیــد خبر اینه که 
کنســرت خنده حســن ریوندی در مردادماه با بلیت 

300 هزار تومانی داره پیش فروش می شه.
دومــی: مگــه تــو ایــن اوضــاع کرونایــی همچیــن 

جشن هایی اصال برگزار می شه؟
سومی: شاید آنالینه؟

اولی: نه دیگه داره پیش فروش می شه و صندلی تون 
رو انتخاب می کنین.

دومی: آخه آدم این جوک های بی مزه ای که ریوندی 

می  خواد تعریف کنه رو تو همین فضای مجازی می تونه 
بخونه. فقط فرقش اینه که ریوندی بی مزه ترین هاش 

رو با یه افکت صدا اجرا می کنه.
ســومی: این جوری نگو. البته طرفدارانــی هم داره 
ایشون. شوهر عمه  من 300 گیگ تو هاردش کنسرت 

خنده ریوندی داره.
دومی: پس شوهرعمه  شــما خیلی باید آدم بامزه ای 

باشه.
اولی: حاال هنوز از شوک این خبر درنیومدین باید بگم 
که چند روز پیش هم خبر کنســرت امیــد حاجیلی با 

قیمت 265 هزار تومان خیلی پرسروصدا بود.
دومی: 265 هزار تومان؟ من در شــرایطی حاضرم 
همچین پولی بدم که میکروفن آقای حاجیلی تو تمام 

کنسرت قطع بشه فقط آهنگ بی کالم پخش کنن.
سومی: حاال این جوری نگید ایشون هم طرفدارانی 

داره به هرحال. باجنــاق خودم 50 گیگ آهنگ امید 
حاجیلی داره.

دومی: 50 گیگ؟ خود حاجیلی 10 گیگ از خودش 
آهنگ نداره.

اولی: حاال جــا داره شــما رو وارد شــوک ســوم کنم. 
ادکلن نوید محمدزاده هم اومد بــا قیمت 520 هزار 

تومان.
دومی: یعنی ادکلن اســم نداره؟ مگــه بابای آراته که 

اسم نداشته باشه؟
سومی: خود نوید محمدزاده رو همیشه یا با عرق گیر 
دیدیمش یا لباس هــای عجیب و غریــب. اصال بهش 

نمیاد خودش ادکلن بزنه.
دومــی: آقــا تــا شــوک چهــارم وارد نشــده مــا بریــم 
دست هامون رو بشوییم، ماسک بزنیم و تا حد ممکن 

در خانه بمانیم.
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ای صاحب فال، اوال عیدتون مبارک و به شادی و خوشی 
و بی کرونایی! بعدشم ممنون از تبریک های تولدی که به 
خراسان و دارکوب گفتی، دارکوب هم تولد شما را متقابال 
پیشــاپیش یا پســاپس تبریک می گوید! از اینا گذشــته، 
همین االن اگر ماســک نداری، به خاطر گل روی ما بلند 
شو برو ماسک بزن و بیا ادامه دارکوب را بخوان، تا بتوانیم 
با همدیگر و در کنار یکدیگر تولد ســال آینــده خودتان و 

دارکوب را هم ببینیم و جشن بگیریم!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

با دستور رئیس جمهور، زدن ماسک از پانزدهم 
تا پایان تیرماه اجباری می شود

دارکوب: عاشق همین وسواس 
ایشون به ُرندکردن اعداد شدیم!

کرونای جدید، سلول های قلب را آلوده می کند

ویروس جدید: می خوام قشنگ برم 
تو قلب تون بشینم!

روحانی: کرونا تمام نشده و باید مراقب باشیم

 مردم: جدی؟ ازبس همه چیز 
عادی شده ما فکر کردیم تموم شده!

عضو کمیسیون عمران مجلس: الگوی جامعه، 
مسکن کمتر از ۷5 متر را قبول ندارد

 برخی از جامعه: کی گفته؟ 
سرپناه باشه، حتی 2 متر!

سخنگوی دولت: دولت قصد گران کردن 
گازوئیل را ندارد

 هجوم شهروندان دبه به دست 
به سمت پمپ های گازوئیل!

 ورود سکه به کانال 9 میلیونی و
 دالر به کانال 20 هزاری

دارکوب: کانال هم کانال های قدیم 
که تهش رو می شد دید!

  صداوسیما باز هم خود را تکذیب کرد )اقتصاد آنالین(

صداوسیما:آخه  شکسته نفسی 
 اجازه نمی ده همیشه خودمون رو

 تایید کنیم!

آق کمال ماسک می زند

هی مو هر هفته مخوام َیــگ چیز غیرکرونایی تعریف 
کُنم، بــاز میبیُنم اوضــاع دره خطری ِمشــه و مجبور 
مُشم از ای ویروس جوُنمرگ شده بُگم. چند روزه که 
شــیفت کاری عیال زیاد شــده و داروخانه شان دگه 
توان جــواب دادن به مریضــا ره ِندره. از کله ســحر تا 
نصف شب باید نسخه بپیچن که خیلیاش کروناییه. 
اشکش درآمد وقتی داشــت مگفت: »بدیش اینه که 
هنوز میزان فروش ماســک مون تغییــر نکرده، یعنی 
مردم حاضر نیســتن ماســک بزنن و دست هاشــون 
رو بشــورن، ولی وقتی بیمار میشــن مجبــورن بیان 
داروهاشون رو بگیرن که خیلی گرون تر از ماسک.« 
خواسُتم شــوخی کُنم که حالش جا بیه، گفُتم: »پس 
دخل ای ماهتان خیلی دندون گیر ِنمشه، چون ِمگن 
ســود تو فروش ماکســه!« با اخــم نگام کــرد و گفت: 
»خجالت بکش!« آمُدم ماستمالی کُنم، گفُتم: »خب 
بیا از امروز مــا کمپین ماکــس راه بندازم، َیگ اســم 
باحال هــم روش ِمذاِرم«! فکری شــد و گفــت: »فکر 
خوبیه!« ادامه داُدم: »بــرای راه انداختنش اول َیگ 
پیج اینه ســتا مزُنم، بعــد 10 کا فالوئر فیــک مخُرم، 
بعد َیگ کانال هم مزُنم و به مســود مُگــم تبلیغ بخره 
بــراش، توئیت هم مزُنم با هشــتگ تا عالی بشــه...« 
نذاشــت بقیه حرُفمــه بزُنــم و گفــت: »دســت بردار 
از ایــن کمپین هــای مجــازی و هشــتگ زدن هــای 
الکــی. کار بایــد عملــی باشــه. االن تو این شــرایط 
دیگه پیج و کانــال فایده ای نداره، بایــد وارد میدون 
بشــیم...« هموجور که با حرارت داشــت حرف مزد 
مویم چارچشــمی نگاش مکرُدم و قربون صدقه اش 
مرفُتم تو دُلم. با حرارت گفــت: »فردا از داروخانه دو 
کارتن ماسک میارم، راه می افتیم تو شهر و به اونایی 
که ماسک ندارن ماسک میدیم.« گفُتم: »ایول، چی 
کار باحالــی، به آبجیــم هم ُمگــم بیاد ازمــان عکس 
بیگیره و بذاره اینه ســتا تا همه یاد بیگیرن و اســمش 
هم مــذارم #جــان_ آق-میرزات_ماکس_بزن!« 
خندید و گفــت: »آق میرزا کــدوم یکی بــود؟« گفُتم: 
»شوهر خواهر!« گفت: »این قســم رو دیگه کسی زیر 
پا نمی ذاره و قطعا بهش گوش میده! راســتی، اول از 
همه باید از کــودکان کار و زباله گردها شــروع کنیم، 
یادم بنداز چندتا صابون هم بیارم از داروخونه، طفلیا 
شاید حتی نتونن دست هاشون رو درست بشورن.« ای 
به قربون ای فکر ماهش. گفُتم: »نه دگه، صابونا ره از 
مغازه مسود میاُرم که اویم تو ای کار خیر شریک بشه!«
ایــم از ای. ولی اگــه آق میرزا نــدِرن، جان مــا، جان 
آق کمــال ماکــس بزنــن تــا ای اوضــاع آروم بیگیره، 

دمتان هم گرم ِمشه، زیر ماکس!

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

بچه ها 
ماسک هاتون 
رو بزنین... 
خواستین 
بیاین خونه هم 
دست هاتون 
رو 20 ثانیه 
بشویین!
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نه کرونا جرئت 
می کنه به من 

نزدیک بشه
نه هیچ اژدهای 

دیگه ای!
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یگ جای خوب بِرم...

بیا و دستاِت بده، با هم قدم قدم بِرم
با عجله کجا ِمری؟ پیاده شو با هم بر ِم!
ِمخی بِرم با طیاره؟ نه َیره او خطر دِره

اگر که خواستی با شتر، نخواستی با َبلم برم
اگر که خواستی ای وری با هم بِرم به »طرقبه«

نخواستی هم از او وری به »کن«، »اوشون« »فشم« برم
باید بری اجازه ته بیگیری اول از بابات
مویم ُمُرم اجازه مه بیگیُرم از ننه م، برم
با ای  که نه نمیاری تو کار نامزدت ولی

ِره ُمُدم قسم برم اگر یه وقتی گفتی نه، تو
اوشون فشم بهانه بود، َیگ جه دُلم روانه بود
دلم مخواد که دوّتایی، پیاده تا »حرم« برم...

مجید رحمانی صانع  

*****
مسکن

برای قیمت باال ُمسکن
برای درد بی درمان ُمسکن
ز ترس ارزش زور و زر و ارز

سفارش می شود هرشب ُمسکن
اگر قسمت نشد مسکن از آنت

چه غم داری اگر داری ُمسکن؟
نه در سوله نه در انبار و تحریم

فراوان است و بی منت ُمسکن
به صرفه، بی گرانی، بی غل و غش

انیس و یاور دیرین ُمسکن
حساب بانکی ام با عجز گوید:
ُمسکن، وا ُمسکن، وا ُمسکن!
اگر گوشت و برنج و رب نداری
تناول کن ناهار نان و ُمسکن
بگفتم گفتنی ها را و اکنون

فقط یک نکته گویم از ُمسکن
چو یارای رقابت نیست در تو
رفاقت خوب باشد با ُمسکن!

شیما اثنی عشری  

!

مدرسه اعالم 
کرده بیاین شهریه 

رو تسویه کنین 
و کارنامه تون رو 

بگیرین

ماسک ندارم
بدون ماسک 

خطرناکه!

بهانه نیار! 
االن ماسک 

 خونگی برات 
می سازم!

بدو بیا شربت تگری ضدکرونا، دوای هرچی درد 

بی درمونه، جیگرت حال میاد!
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کروانیی ریز ، اما تیز

می دهد جوالن کرونا توی شهر
باز می ریزد به جان خلق زهر
یک ِجِغل ویروس ُگنده آمده
چون اراذل شهر را بر هم زده

گرچه این ویروس خیلی ریز بود
در عوض نامرد خیلی تیز بود

دست و روبوسی »به را« شد هر کجا
او سه سوته می رساند خویش را
می شود از راه دست و از دهان

در وجود فرد سالم میهمان
بین مردم فاصله چون کم شود

در تن آن ها کرونا دم  شود
عطسه و سرفه چو زد بیمار سخت

بر گروِه دور و بر، برگشت بخت
مانعی پیش دهان وقتی که نیست
غیر بیماری بگو محصول چیست؟

تا مریضی را نگیری چون کره
ماسک را بر روی خود می زن، یره!

جان من! یک ذره کار خوب کن
ماسک را بر بینی ات منصوب کن

عبدا... مقدمی  

*****

ژست و ژست!

یک شبی جوراب او سوراخ شد
در فضاهای مجازی شاخ شد
حیف با گفتار چرت و کار پرت
پرتماشاگر شده در شهر هرت

طفلکی در کافه با ژستی تیتیش!
عکس گیرد با سس و ساالد خویش

گاه گیرد عکس در حال اریب!
می کشد سیگار با ژستی عجیب

گشته پنهان در میان دودها
دور او پر گشته از کمبودها

می کند یک سر گدایی الیک را
می زند گاهی برند »نایک« را

دوست دارد شاخ باشد طفلکی
هم ردیف »باخ« باشد طفلکی

درک و فکرش کهنه، گفتارش مدرن
کاغذش از کاه و خودکارش مدرن
یک لباس شیک و اندامی کثیف
فیل را در چشم مردم کرده لیف!

عشق ایران است و ایران دیده نیست
عشق باران است و باران دیده نیست

انتقاد از هرچه دارد گاه گاه
گاه می خندد به مردم قاه قاه
طبل توخالی است اما پرصدا

او ندیده آب و گشته ناخدا!
روز و شب از غرب می گوید سخن
از شب پاریس و صبح »منهتن!«

کرده ام رفتارشان را نقد و تست:
ژست و ژست و ژست و ژست و ژست و ژست

عاقبت یک شب ز دست این گروه
می پرم کت بسته از باالی کوه!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز
با خانمان 

پیامک روز 

در قرنطینه چه آموختم

هیچ وقــت فکــر نمی کــردم چیــزی باعــث شــود که 
روند مدرســه رفتن بچه ها با اختالل مواجه شود، ما 
بچه های دهه 60 هستیم. حتی جنگ تحمیلی هم 
نتوانست سر و ته مدرسه رفتن ما را هم بیاورد. اوضاع 
تحصیل ما آن قدر پیچیده بود که با وجود آبله مرغان 
هــم بــه مدرســه می رفتیــم. وقتی کســی بــا بحران 
آبله مرغان در خانه روبه رو می شد به آن به چشم تبدیل 
تهدید به فرصت نگاه می کردیم. همیشــه در فامیل 
یک نفر پیدا می شــد که می گفت: »برو بوســش کن. 
بذار آبله رو بگیری و خیالت جمع بشــه.« ما با همین 
فرمان با کرونا هم رو به رو شدیم. شــاید برای همین 
است که خیلی کرونا را جدی نمی گیریم و متاسفانه از 
ماسک زدن به هر بهانه ای دوری می کنیم. حاضریم 
از کرونا بمیریم اما با دوستان و آشنایان به همان روال 

قبلی دست بدهیم و روبوسی کنیم.
با همه این تفاســیر، قرنطینه به ما آموخت: حتی در 
ازدواج هم دوری و دوســتی بیشــتر جواب می دهد. 
قــدر معلــم بچه هــا را بیشــتر بدانیــم، همیــن  که 6 
ســاعت در روز جای ما حــرف می زنند خدا را شــکر. 
شــاید باورتان نشــود ما ۱۲ سال مدرســه رفتیم که 
مادران مان نفس بکشــند، نه این که چیزی بشویم. 
همــه مــا یــک سرآشــپز درون داریــم، با وجــود همه 
انکارها. بهتریــن راه پس انــداز پــول، تعطیلی همه 
دنیاست! دل مان حتی برای نوه عمه دختر خاله مان 
تنگ می شــود وقتی که در خانه ایم. خدا را شــکر که 
دســت FBI به ما بــرای دانلود ســریال های خارجی 
نمی رســد . »شــنبه  رژیم و کتــاب و درس« یک توهم 
تاریخی  اســت. گول پیامک های وزارت بهداشت را 
نخوریم که وانمود می کند نگران ماســت، همین که 
فیش پیامک دو ماه اول قرنطینه به دســتش رسید، 

یک طرفه با ما کات کرد.
 و در نهایــت قرنطینه به مــا آموخت: خدا نیــاورد آن 
روزی را که از »نیچه و دکتر شریعتی و مارکس و یونگ 
چه گفت« به »در الیو دنیا و ساشا و پویان چه گذشت« 
برســیم! در ضمن همیشــه با فایرواِل روشن زندگی 
کنیم تا ویروسی نشویم. راستی، ماسک حتی برای 
دوران پساکرونا هم الزم اســت، جلوی زیادی حرف 

زدن برخی را می گیرد!

     لطفا صفحه دارکوب دو روز در هفته باشه، آخه خیلی 
خنده به روی لب میاره.

دارکــوب: ممنونیــم از لطــف شــما و خوشــحالیم از این 
موضوع، ســعی می کنیم تو این یک روز در هفته به اندازه 

همه روزهای هفته شما رو بخندونیم!
  زنده  باد آق کمال  و کله چغوکی اش! آق کمال؛ برای  ما 

پشت کنکوری ها هم  دعاکن!
آق کمال: مو بری همــه دعا مکنــم، مهم ایه قابل باشــم و 

دعام بیگیره.
  دارکوب جان، یه زمانی مردم پول پس انداز می کردن 
تا خونه بخرن، االن ما باید به زور از شکم خودمون و خانواده 
بزنیم تا بتونیم رهن و اجاره بدیم. فکر کنم بچه های ما باید 

برای اجاره چادر گوشه جنگل آماده بشن از حاال!
دارکــوب: اگه این طــوری بشــه که خیلــی خوبــه، یعنی 

جنگلی باقی مونده که بشه توش چادر زد!
  دارکــوب می دونی قــراره کی بیمه بیــکاری کرونا رو 

واریز کنن؟
دارکوب: دوســت عزیز بی خیالش شــو، مگه بیکاری که 

می خوای بیفتی دنبال گرفتن بیمه بیکاری؟!
  دارکوب ، در تعطیالت  تابستانی  بگو ایام  فراغت مون 

 روبا چی  پر کنیم؟
دارکوب: با موندن در خونه و ماسک زدن!

     قرار شده از خونه های خالی مالیات بگیرن؟ خب این 
چه به درد من بدون خونه می خوره دارکوب؟ این طرح که 
فقط جیب خود دولــت رو پرمی کنه و بازم ســر ما بی کاله 

می مونه.
دارکوب:نه دیگه، باید امیدوار بشــیم دولــت با این طرح 
پولدار بشــه تا فکــرش آزاد بشــه و بعد یــه فکری بــرای ما 

بی خونه ها بکنه!

   نونوایی محل برای رعایت فاصله اجتماعی به فاصله 
۲0سانت روی زمین دایره کشیده، یه غریبه اومد تو صف 
پرسید مگه قبال چه جوری می ایستادید؟ گفتم اون دایره 

جلو جلویی رو می بینی؟ قبال همه اون تو بودیم!
   من با ماســک از حالت عادی هم زشــت تر می شــم. 
قشــنگ می تونم عکســم رو به عنوان کاراکتر ترسناک 

بفروشم به والت دیزنی!
   بعضی هــا این قــدر نگران ماشین شــون هســتن که 

ماسک رو به آینه وسط آویزون می کنن!
  یک نکته مهم برای کســانی که امسال کنکور میدن 

تا برن دانشگاه و می خوان موفق بشن: نرین دانشگاه!
   مــادرم می گه پــدرت وقتــی اومد خواســتگاریم هم 
خوش تیپ بود، هم دو متر قد، هم ماشین گرون داشت، 
هم خونه ویالیی داشت، اما به خاطر اخالق مردونه  اش 

زنش شدم!
    من تــا اون وقتی صــدام خوبه کــه صــدای موزیک و 

خواننده آهنگ قطع نشه!

   یه سری از فامیل های ما کال از وجود گزینه ای به نام 
»فراموشی رمز عبور« خبر ندارن. هر موقع پسورد یادشون 
می ره یه اکانت جدید می ســازن. اینه کــه هرکدوم ۵ تا 

اکانت فیسبوک و ۱0 تا اینستاگرام دارن!
   درس خونــدن که جــای خود داره، حتــی تصمیم به 

درس خوندن هم جوریه که... بیا خوابم گرفت!
  از هر ۱0تا پســر 9نفرش موها رو بلند کرده یا مثل 

درخت فرفریه. االن وقت جذابیت و متفاوت 
بودن ما کچل هاست!

    امیــد داشــتن رو بایــد از قمــری یــاد 
بگیرین، مثال با ماشین که میری سمتشون 
تا اون لحظــه آخر امیــد دارن که تــو ترمز 
بگیــری، آخرش هــم مجبــورت می کنن 

بگیری!
   یــه قــرص خریــدم موهــام نریــزه، موهام 

تغییری نکــرد ولی ناخن هام شــده مثل 
ناخن های جادوگر شهر ُاز!

    بازگشت به تنظیمات کارخانه فقط چند روز اولی که 
از مسافرت برمی گردی و دل و دماغ انجام هیچ کاری رو 

مثل سابق نداری!
  99 درصــد کســانی کــه اول جمله شــون می گــن 
»نمی خوام ناراحتت کنم ها« دقیقا می خوان ناراحت تون 

کنن، به محض گفتن این جمله صحنه رو ترک کنین!
    زدم شبکه4 ، مجری پاشد داد زد که این جا به حریم 

خصوصی آدم احترام نمی ذارن و رفت!
  هرروز که از خواب پا می شم جلوی آینه با جمله  »پسر 
که نباید خوشــگل باشــه« به خــودم امید بــه زندگی 

می دم!
 هــر روز صبــح یه جــوری بــا خســتگی و 
کوفتگی از خواب پا می شــیم انگار که شب 
قبلش مثل انســان های اولیه برای شکار با 
یه خرس گریزلی جنگیدیم و بعدش رو سنگ 

و کلوخ خوابیده بودیم، نه یه تخت راحت و نرم!
   کاش یــه چیــزی هــم مثل پتو واســه 
تابســتون درســت می کردن که تو 
هوای گرم بندازی روت و خنک 

بشی!

نیازطنزی

فراکسیون ماسک زنندگان!
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فروش بدون واسطه
 تعداد محدودی کاانل 

اب رشایط ویژه واگذار یم شود

کاانل کولر: خنک و ضدخامویش 

توسط پدران

کاانل تلویزیون: رسگرم کننده، 

بدون تکرار جومونگ و مختار

کاانل سکه: اثبت و بدون افزایش 

)مدل کاهیش به زودی یم رسد(

کاانل دالر: اب عمق و عرض 

سفاریش مشا

کایف است اب ارسال عدد 

9473801293564 به 

4653921083749

کاانل خود را جلوی مزنل دریافت 

کنید و لحظایت شاد برای خود و 

خانواده اتن بسازید

مهدیسا صفری خواه

 طنزپرداز

ی
جهانگیر

آخیش... مگه کرونا بیاد که ما تو سینما 
بتونیم از دوتا دسته صندلی مون لذت 

ببریم!

توئیت روز

تکذیب طرح ساخت 
خانه های 25 مرتی توسط دولت

بیا... مشکل مسکنت 
هم حل شد! کی گفته 
25 متره؟ یک وجب 

بزرگ تره...

آغاز لیگ فوتبال اب رعایت پروتکل های هبداشیتکمیک روز

ب
کو

دار

طبق معمول ما  مردم مقرصیم!
1- آقای 

رئیس جمهور 

گفتن هرکی 

ماسک بزنه و 

دست هاشو 

بشوره، 

جایزه داره

3- نمخوام! 

زود تموم 

کنین که به 

بازپخش 

بیست وسی 

برسم

2- من... 

من...

4- صبر کنین 

منم اومدم... 

به به آدم 

لذت می بره، 

کاش مردم 

هم مثل 

ما رعایت 

می کردن!



     تله پورت در برنامه زنده تلویزیون

این  فیلم را اولین بار یک کاربر ناشناس در یوتیوب، به صورت زنده پخش کرد. تلویزیون 
در یک برنامه خبری زنده درحال مصاحبه با مردی در فرودگاه است. کمی آن طرف تر و 
پشت سر مرد، زنی بی هدف و بدون این که کاری برای انجام دادن داشته باشد، در جمع 
ایستاده است و ســعی دارد با دیگران ارتباط برقرار کند. زنی با چرخ دستی از مقابل زن 
مدنظر می گذرد و زن مرموز بی  هیچ اثری ناپدید می شــود. ناگفتــه نماند که برای هیچ 
یک از این موارد تله پورتی، گزارش یا توضیح قابل درکی ارائه نشده است جز این که شاید 
همه ماجرا مخلوطی از کمی شیطنت و تسلط بر نرم افزارهای تدوین و سینمایی باشد. 

به هرحال علم، تله پورت را کامال رد نکرده است و همچنان درباره اش تحقیق می کند.

     دورنورد ناشی
این ویدئو در سایت یوتیوب منتشر شد. خودرویی در جاده با سرعت و در تاریکی شب درحال 
حرکت اســت که ناگهان فردی از ناکجاآباد در مقابلش ظاهر و به چشــم بر هم زدنی ناپدید 
می شود. چیزی که درباره این ویدئو عجیب به نظر می رسد، این است که مرد با حالت معمولی 
وارد جاده نمی شــود بلکه خیلــی ناگهانی مقابل خــودرو ظاهر و بعد هــم بالفاصله ناپدید 
می شود. واکنش غافلگیرکننده او تاحدی فیلم را باورپذیر می کند. اگر بنا را براین بگذاریم که 
این مرد توانایی تله پورت داشته است، احتماال باید بپذیریم خطای محاسباتی در دورنوردی 

رخ می دهد وگرنه چه کسی به جای ساحلی دلپذیر در جاده ای خطرناک ظاهر می شود؟

همکالسی که توی مدرسه بغل دستت می نشیند و هرازگاهی وقتی غیبت می کنی یا حالت بد است از 
جزوه اش برایت عکس می فرستد، او که اگر تمرینی را زودتر حل می کرد و پاسخش را می فهمید تو را هم 

درجریان می گذاشت و او که هرازچندی حواسش هست خبری از تو بگیرد و پیام و صوت برایت بفرستد، 
واقعا »مهربان« است. مامان که جوراب های گلوله شده توی اتاقت را جمع می کند و لیوان های پنهان شده 

زیرتخت را به آشــپزخانه می برد، واقعا »بزرگوار« اســت. رفیق ات که عکس های کج ومعوج اینســتاگرام ات 
را الیک می کند و برای اســتوری  هایت اســتیکر 100 می فرســتد، واقعا »بامرام« است. 

هیچ  کدام از این آدم  ها وظیفه ندارنــد مهربان و بزرگوار و بامرام باشــند. آن ها چون ما را 
دوست دارند و دل شان می خواهد ازما حمایت کنند بعضی از کارها را بدون انتظار انجام 

می دهند و معنایش این نیســت که تمام این کارها جزو وظایف شان باشد. گاهی بعضی ها 
آن قدر مهربان  و باحوصله اند و توی کارها به آدم کمک می کنند که خیال می کنیم وظیفه شان 

است اسالیدهای ارائه کالسی مان را آماده کنند، وظیفه شان اســت دسته گل هایی را که به آب 
می دهیم از دیگران مخفی کنند و در تمام ساعات شبانه روز، دایرکت و چت شان به روی ما باز 

باشد و ظرف جیک ثانیه پاسخ مان را بدهند. تشکری کوچک از کسانی که هوای آدم را دارند و 
دست به کمک اند، باعث می شود این حمایت و محبت ادامه دار باشد و دیگران از بودن کنار ما و 

کمک کردن به ما، لذت ببرند.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

به افتخار همه مهربان  ها که مهربانی وظیفه  شان نیست! 

خودت بساز 

سرگرمی 

 

خرگوش برنجی دیگه چیه؟ 

  
مهسا فارسی | خبرنگار

بله درست خواندید؛ خرگوش برنجی! خرگوشی که توی شــکمش پر از برنج است. این هفته 

قرار نیست یک »خودت بساز« کاربردی داشته باشیم بلکه قرار است کمی خوش بگذرانیم و چیزی با 

هم بسازیم که بیشتر جنبه سرگرمی دارد و خیلی بامزه است. البته من حدس می زنم کاردستی امروز 

به درد هدیه دادن بخورد و خیلی هم غیرکاربردی نباشد. شاید هم نشاندیمش روی میزمان و هر روز 

باهاش اختالط کردیم!

 همه آن چه نیاز دارید: 
لنگه جوراب ساق دار خاکســتری، نخ و روبان، قیچی، کمی برنج، 

ماژیک مشکی
ابتدا شروع می کنیم به پرکردن جوراب با برنج ها؛ همان طور که در 
تصویر می بینید، این کار را باید تا جایی که چیزی برای گوش های 
بلند خرگوش باقی مانده باشد، ادامه بدهیم. حاال از دو مقطع، نخ 
را محکم به دور جوراب می پیچیــم و گره می زنیم. درواقع با این کار 
شکم و سر خرگوش آماده می شود. حاال می رویم سروقت گوش ها. 
با قیچی یک برش خرگوشــی به بــاالی جوراب اضافــه می کنیم تا 
گوش ها به خوبی آویزان شوند. برای زیباتر شدن خرگوش با روبان، 
نخ را می پوشانیم و برایش پاپیون می زنیم. خرگوش بدون چشم هم 

که نداریم. پس با اضافه کردن دوتا نقطه و یک ضربدر، 
برایش چشــم و دماغ و دهان می کشــیم. خب چطور 

بود؟ برویم خرگوش مان را بسازیم؟

 چطور در تعطیالت 
سرگرم شویم؟ 

  
سارینا شریفی، 12ساله 

سالم آقا پســرها و دخترخانم های 

عزیز! من می خواهم چندتا بازی و ســرگرمی را 

که می شــود ایــن روزهــا انجــام بدهیم به شــما 

معرفی کنم. امیدوارم خوش تان بیاید.

1. پرتاب توپ به ســبد| هم بازی و هم ورزشی 
برای افزایش قد

این بازی مانند بســکتبال اســت با این تفاوت که 
توی خانه انجام می شــود و باید مناســب این فضا 
باشــد. یک ســبد و چند عــدد توپ کوچــک الزم 
داریم. یک نفر باید برود روی صندلی، سبد را باال 

بگیرد تا شخص دیگر توپ را بیندازد.
نکته: ســبد را خیلی باال نگیرید. ارتفاع را طوری 
تنظیم کنید که شخص دیگر بتواند توپ را با پرشی 

متناسب با قدش داخل سبد بیندازد.

2. بازی های خانوادگی| هم بــازی و هم راهی 
برای صمیمی تر شدن اعضای خانواده

بازی های خانوادگی بهتر اســت بیشــتر فکری و 
معمایی باشد تا همه اعضای خانواده بتوانند در آن 
شرکت کنند. مثل چی؟ همه مان چندتایی بلدیم؛ 
اســم و فامیل، درســت کــردن پازل هــای بزرگ، 
جرئت و حقیقت، مار و پله، منچ، برج هیجان، نون 
بیار کباب ببر و فوتبال دستی. شما چه بازی های 

دسته جمعی  بلدید؟
3. فیلم و کتاب| هم سرگرمی و هم آموزش

 پیشنهاد می کنم برای این که بیشتر خوش بگذرد 
و ذهن مــان بیخــودی درگیــر نشــود، فیلم  هــای 
مناسب سن مان را ببینیم. االن وقت خوبی است 
بــرای خوانــدن کتاب هایــی کــه قبال برای شــان 
فرصــت نداشــتیم. یــک ســرگرمی جالــب که به 
حافظه مــان هــم کمــک می کنــد ایــن اســت که 
داســتان ها و شــعرهایی را کــه قبــال خوانــده یــا 
شــنیده ایم، برای خودمان بنویســیم. روخوانی و 

حفظ قرآن پیشنهاد دیگر من است. 

خالقیت با خوراکی ها 

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 12 تیر۱۳۹۹    
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     ارسال بچه در محل!

این فیلم که اولین بار در فیس بوک منتشر شد، زنی را نشان می دهد که بی خیال و آهسته 
درحال قدم زدن است. پس از مدتی کمی مکث می کند، بدنش به یک سمت خم  و به تدریج 
دختربچه ای درکنارش ظاهر می شود. زن، دست کودک را می گیرد و با آرامش و قدم های 
تندتر به راه شــان ادامه می دهند. به نظر می رسد این اولین بار نیســت که زن چنین کاری 
می کند.  فیلم را که از نزدیک تر و بادقت ببینیم مثل این است که کودک را احضار می کند!

slappedham :منبع

تله پورت؛ واقعی یا ساختگی؟ 

رفقا سالم!
اگه تا االن چیزی از المپیاد فیلم سازی 
نشنیدی، اگه خوره فیلم و کارتونی و 

یه چیزهایی هم بلدی، اگه دلت می خواد تو دوره های 

بعدی این مسابقه شرکت کنی، این فرصت رو ازدست 

نده. فیلم های برگزیده سه دوره المپیاد فیلم سازی نوجوانان ایران 

دردسترس عموم قرارگرفته. با دیدن شون، این جا icff.ir هم لذت 

می بری از هنِر همسن وسال هات، هم کلی ایده می گیری و از 
شماره پیامک 2000999االن می تونی روی فیلمت کار کنی.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

»هلگا اســتنتزل«، قصه گــو و هنرمنــد حوزه  
هنرهــای تجســمی اســت. کارهــای هلــگا 
شــوخ طبعانه، شــیطنت آمیز و منحصربه فرد 
هســتند. مــن مجموعــه خوراکی هایــش را 
از  چندتــا  دارم.  دوســت  بیشــتر  همــه  از 
خالقیت هــای خوردنــی اش را از صفحــه 
اینستاگرامش )made_by_helga( انتخاب 
کرده ام تــا با هم ببینیم. شــما هــم می توانید 
ازطریق جوانه، هنرمنــدان محبوب تان را به 

دوستان تان معرفی کنید.

   دیدن قدرت های فرابشــری مثل تله پــورت در فیلم های تخیلــی موضوع عجیبی 
نیست چون این نمایش رایانه ای به کمک فناوری روز دنیا شدنی  است ولی شاید این 
سوال ذهن تان را درگیر کند که آیا تله پورت توضیح علمی هم دارد؟ چرا بشر طرفدار 
تله پورت است؟ شــاید به آدم ها برای رسیدن به رویاهای شــان کمک می کند. مثال 
کی بدش می آید از رخت خواب، یکراست به محل کارش منتقل شود یا از کشوری به 
کشوری دیگر؟ همین موضوع باعث شده است دانشمندان از گذشته سخت درتالش 
باشند تا سازوکار تله پورت را کشف کنند. به هرحال در طول تاریخ داستان های زیادی 
از افرادی نقل شده است که در کسری از ثانیه توانسته اند به نقطه ای دیگر روی نقشه 
منتقل شوند. چندنمونه از این ماجراها را که در فضای مجازی، پرسروصدا شده  اما 

صحت و سقم شان معلوم نیست ، باهم مرور می کنیم.

مروری بر چند فیلم مرموز که احتمال دورنوردی را تقویت کرده اند 

medium.com :عکس از

 چیزهایــی را کــه این جــا بــا هــم یادمی گیریــم، 

بــرای خودتــان می ســازید؟ دوســت داریــد عکس 

کاردســتی های تان را بــرای  مــا بفرســتید تــا در 

خودت بسازهای بعدی به دوستان تان نشان بدهیم؟ 

خب، شماره های باالی صفحه برای همین کار هستند.

قارچ »مارکولپیوتا« که در تاریکی جنگلی در یونان می درخشد.

پنج شنبه ها 

بخوانید

  

 عکس هــا و فیلم  های شــان آدم را به فکــر می اندازد کــه خب اگر 
آن ها واقعی نیســتند چرا این همه کتاب و داستان و گزارش 

درباره شــان وجود دارد؟ بشقاب هایی که نورهای رنگی 
مرموزی دارند و یک لحظه توی آسمان بعضی مناطق 

پیدا می شــوند و بعد تا چشــم به هم بزنی غیب شــان 
می زند. آن ها واقعا ساخته دســت موجودات فضایی 

هســتند یا افســانه ای توی ذهن ما انســان ها که دوســت 
نداریم توی فضا تنها باشــیم؟ یوفو )UFO( حروف اول کلمات 

انگلیســی به معنای »اشــیای پرنده ناشناخته« اســت و آن قدر برای 
مردم جهان اهمیت دارد که یک روز در تقویم  ها به نام آن ها ثبت شده است. 

73 ســال پیش در این روز، شــیئی عجیب در آمریکا از آسمان به زمین سقوط 
کرد که بعد مشخص شد یکی از بالون های نیروی هوایی این کشور بوده اما از آن 

روز به بعد مردم همیشــه خیال می کردند ماجرا طور دیگری بــوده و پای موجودات 
فضایی درمیان است. افراد زیادی در کشورهای مختلف داستان  هایی از یوفوها تعریف 
می کنند و می گویند آن ها را دیده اند. بعضی هــا حتی می گویند موجودات فضایی را 

که از بشقاب های پرنده پیاده شده اند و روی زمین دنبال چیزی می گشتند، دیده اند. 
اینترنت و کتاب  ها پر اســت از عکس های نامفهومی که یک شــیء پرنده را توی 
آســمان یا البه الی بوته و درخت ها روی زمین نشــان می دهند اما شــما که 
غریبه نیستید، هیچ کدام از این عکس ها و فیلم ها دلیل محکمی برای 
وجود یوفوها نیســت.  می دانید چرا؟ چون بعد از مدتی مشخص 
شده  مثال فالن شیء پرنده عجیبی که یک نفر گزارش کرده 
یک هواپیمای سری با شکلی عجیب وغریب بوده است 
یا بعضــی از نورهــای متحرکی که افــراد موقع تاریکی 
شــب در آســمان دیده  انــد، ماهواره  هــای بیــرون از جو 
زمین بوده اند که برای کارهای مخابراتی و جغرافیایی دور 
ســیاره مان می  چرخند و گاهی در آسمان شــب دیده می شوند. 
ولی اگر شــما هم با این توضیح ها قانع نمی شــوید و دوست دارید فکر 
کنید یوفوهــا واقعی اند و ما در کیهــان تنها نیســتیم، بگذارید یک ماجرای 
جالــب برای تان بگویــم. تا به امروز حــدود 4 هزار ســیاره در کهکشــان ما یعنی 
راه شیری کشف شده است که دانشمندان دارند روی شان تحقیق می کنند و ممکن 
اســت حیات در آن ها وجود داشته باشــد. کیهان، بسیار بزرگ اســت و نمی شود کامال 
قطعی گفت که ما تنها موجودات هوشمند عالم هستیم اما هنوز باید منتظر پیشرفت علم 

بمانیم تا شاید بتوانیم پاسخ این سوال بزرگ را پیداکنیم.

یوفوها را باور کنیم یا نه؟ 

بالتازار

دیدنی

مریم ملی  | روزنامه نگار

پرونده های مجهول

فاطمه قاسمی| مترجم

   تله پورت یا دورنوردی را به این ترتیب توضیح می دهند؛ پدیده ای که در آن، افراد و اشیا بدون 
عبور از فضای فیزیکی از یک نقطه زمانی یا مکانی به نقطه ای دیگر جابه جا می شوند.

به مناسبت 11 تیرماه 

روز جهانی یوفوها
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پاتر  و بی اعتقادى به جادوى 
علی جهان!

باقرى: جدایی از پرسپوليس 
برایم خيلی سخت است

اتمام حجت فدراسيون فوتبال با مرب	 پرسپوليسادامه روزها� تلخ ستاره ا�ران	 در جز�ره

 تصمیمى عاقالنه و اقتصادى!
بازگشت استــرا

شا�عه ا� +ه استقالل	 ها از آن استقبال م	 +نند
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تمرین انفرادى بیرانوند 
به دستور مربى آنتورپ

هشدار ستاد مقابله با کرونا 
در مورد لیگ برتر

سیاوش یزدانى به دیدار 
با تراکتور مى رسد

پيشنهاد جدید پرسپوليس به برانکو و کالدرون
باشــگاه پرسپوليس بار د�گر در تالش اســت تا پرونده ش�ا�ت سرمربيان پيشين خارج� خود را 
قبل از صدور ح�م نها�� ختم به خير 0ند. 0ميته انضباط� فدراسيون جهان� فوتبال همچنان 
را= خــود را در خصــوص شــ�ا�ت گابر�ــل 0الدرون از باشــگاه پرســپوليس بابت عــدم در�افت 
مطالبات ٥٨٠هزار دالر= اعالم ن�رده تا بخش حقوق� ا�ن باشگاه ضمن ارسال ال�حه دفاع� 
خود جهت مصالحه با ا�ن مرب� اقدام به مذا0ره 0ند. باشــگاه پرســپوليس در پرونده مربوط به 
شــ�ا�ت بران�و ا�وان�وو�چ 0ه در ح�م اوليه فيفا موظــN به پرداخت �M ميليون و ٥٠هزار �ورو 
به همراه ٥درصد از سود ا�ن پول شده نيز قصد مذا0ره دارد اما پيشنهادات ا�ن باشگاه از سو= 
و0يل قانون� بران�و رد شــده است. با ا�ن حال باشگاه پرسپوليس عالوه بر ارسال ال�حه دفاع� 
١٣٠٠ صفحــه ا= بــه دادگاه عالــ� ورزش، تصميم به ادامــه مذا0ره خود با بران�ــو و همچنين 
ارائه پيشــنهاد به 0الدرون دارد تا بتواند توافق نها�� را با سرمربيان پيشين حاصل 0ند. مهد= 
خواجه ونــد، معــاون حقوق� باشــگاه پرســپوليس ضمن تا�يد ا�ــن مطالب به مهر گفــت: «برا= 
رســيدن به توافق 0امال مشــتاقيم اما با�د بدانيم طرف مقابل هم تا ا�ن اندازه تما�ل به مصالحه 
دارد �ــا خير. قطعا ا�ــن موضوع را پيگير= م� 0نيم تا بتوانيم به توافــق الزم با آقا�ان 0الدرون و 

بران�و برسيم.»

در صورت� 0ه استقالل و پرسپوليس از طر�ق بورس به بخش خصوص� واگذار شوند بده� ماليات� 
آن ها بخشيده خواهد شد. استقالل و پرسپوليس، ٢ باشگاه دولت� هستند 0ه از سال ها= گذشته 
تا0نون در خصوص واگذار= آن ها به بخش خصوص� صحبت ها و وعده ها= ز�اد= داده شــده اما 
هيچــگاه ا�ن اتفاق رخ نداده اســت و هر ســال ا�ن ٢ باشــگاه در انتظار بودجه دولتــ� بوده اند. اما 
به نظر م� رســد ا�ن بار دولت به طور جد= پيگير خصوص� ســاز= اســتقالل و پرســپوليس است. 
مسعود سلطان� فر، وز�ر ورزش و جوانان عنوان 0رد 0ه تا پا�ان دولت دوازدهم ٢ باشگاه استقالل 
و پرسپوليس قطعا خصوص� خواهند شد. سازمان خصوص� ساز= قصد دارد سهام ا�ن ٢ باشگاه 
را در بورس عرضه 0ند و به همين خاطر وزارت ورزش برا= ا�ن 0ه سرما�ه سرخاب� ها بيشتر شود 
چند�ن ورزشــگاه را به ا�ن ٢ باشــگاه واگــذار 0رد. از طرف د�گر اتفاق مهمــ� 0ه در ا�ن خصوص 
رخ داد حل مشــ�ل بده� ماليات� آن هاســت. رئيس جمهور در نامه ا= به وز�ر اقتصاد خبر داد 0ه 
ورود ســازمان امور ماليات� به پرونده ها= سال ها= ماقبل ١٣٩٨ تمام� شر0ت ها�� 0ه در سال 
جار= در بورس پذ�رش م� شوند ممنوع شده و سازمان امور ماليات� معترض حساب ها= سنوات 
گذشــته آن ها نخواهد شــد. ا�ن مصوبه م� تواند شامل ٢ باشگاه اســتقالل و پرسپوليس هم شود 
چرا0ه ماليات ا�ن ٢ باشــگاه بيشــتر از ٢٠٠ميليارد تومان اســت و بخشــش ا�ن مبلغ گام بســيار 
مهم� در روند خصوص� ســاز= ا�ن ٢ باشــگاه خواهد بود. البته در صورت� 0ه ســهام اســتقالل و 

پرسپوليس در بورس عرضه نشود ا�ن بخشش ماليات� صورت نخواهد گرفت.
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ادامه روزها� تلخ ستاره ا�ران	 در جز�رهادامه درخشش مهاجم ا�ران	 در ليگ پرتغال

بيســت ونهم  هفتــه  رقابت هــا= 
ليــگ برتــر پرتغــال بــار د�گــر با 
درخشــش مهــد= طارمــ�، مهاجــم ر�ــوآوه 
همراه بود. ر�وآوه بامداد چهارشنبه به مصاف 
 Nتيم قدرتمند براگا رفت 0ه ا�ن د�دار به لط
گلزن� هــا= مهاجم تيــم مل� ا�ران بــا نتيجه 
٤-٣ به ســود ر�وآوه به اتمام رســيد تا جا�گاه 
ا�ــن تيم در جــدول بهبود پيدا 0نــد؛ د�دار= 
0ــه بــا توجه بــه تقابــل طارمــ� و پائولينيو در 
جــدول گلزنــان نيــز بــه جذابيــت آن افــزود. 
مهد= طارم� موفق شــد در دقا�ق ٣٤ و ٩٦ 
بــرا= ر�ــوآوه گلزن� 0نــد و �M پــاس گل نيز 
بدهد تا درخشــش 0م نظير او باعث 0ســب ٣ 
امتياز حســاس برا= تيمش شــود. گل دقيقه 
٩٦ طارمــ� از رو= نقطــه پنالتــ� و زمان� به 
ثمر رســيد 0ه باز= با نتيجه تســاو= ٣-٣ در 
جر�ان بود. ر�وآوه با ا�ن پيروز= ٤٧ امتياز= 
شــد تا بــه رده پنجم جدول صعــود 0ند و تنها 
�M برد د�گر با براگا 0ه در رده چهارم جدول 
باق� ماند فاصله داشته باشد. طارم� تا0نون 
١٣ گل در فصــل جار= رقابت ها= ليگ برتر 
پرتغــال بــه ثمر رســانده 0ه او را بيــن ٣ گلزن 
برتــر ا�ن مســابقات قــرار داده و بــا ادامه ا�ن 
رونــد م� توانــد نيم نگاهــ� بــه 0ســب عنوان 
آقــا= گلــ� هم داشــته باشــد. البتــه طارم� 
برا= رســيدن به ا�ن مهم 0ار ســخت� خواهد 
داشــت و با�د در ٥ هفتــه باق� مانده خودش 
را بــه 0ارلــوس و�نيســيوس ١٧ گله برســاند 

و البته اميدوار باشــد ا�ن مهاجــم برز�ل� هم 
نتواند به تعداد گل ها= خود بيفزا�د. طارم� 
در شــروع دوبــاره رقابت هــا= ليــگ پرتغــال 
بعــد از تعطيــالت 0رونا�ــ� برخــالف رقيــب 
برز�لــ� خود 0ه در گلزن� نا0ام بوده عمل�رد 
فوق العــاده ا= داشــته و در ٥ مســابقه اخيــر 
ر�وآوه، ٥ بار گلزن� 0رده و ��� از پا�ه گذاران 
صعود تيمش به رده پنجم جدول و �M قدم� 
0ســب ســهميه اروپا بــوده اســت. ر�ــوآوه در 
ا�ــن مدت به ترتيب به مصــاف تيم ها= فر�را، 
مور�رنســ�، بنفي�ا، و�تور�ا اســتوبال و براگا 
رفــت و طارمــ� فقــط مقابــل فر�ــرا موفق به 
گلزن� نشــد. او در هر �M از د�دارها= ر�وآوه 
برابــر مور�رنســ�، بنفيــ�ا، و�تور�ا اســتوبال 
�ــM گل زد و هــم موفــق شــد مقابل بــراگا ٢ 
گل وارد دروازه حر�ــN 0نــد. مهــد= طارم� 
0ه از بين تيم هــا= بزرگ پرتغال تنها به براگا 
گل نــزده بــود، در ا�ن باز= دبل 0ــرد تا براگا 
هم مثل د�گــر تيم ها= بزرگ پرتغال� قربان� 
شــم گلزن� مهاجم مل� پوش 0شورمان شود. 
لژ�ونر آماده ا�ن روزها= فوتبال ا�ران با وجود 
ا�ن 0ه زمزمه ها= رفتنش بــه بنفي�ا در پا�ان 
فصل شنيده م� شــود، بدون توجه به مسائل 
نقل وانتقاالت� همچنان مشــغول درخشش و 
جنگيــدن برا= آقــا= گل� در پرتغال اســت و 
بعد از جهانبخش م� تواند دومين فوتباليست 
ا�ران� شــود 0ه عنوان آقا= گل� در �M ليگ 

اروپا�� را 0سب م� 0ند.

بعد از درخشــش خيره 0ننده در 
ليگ هلند و 0ســب عنــوان آقا= 
گلــ� ا�ــن رقابت هــا، عليرضــا جهانبخــش به 
انگليــس رفت تا در بهشــت ســتارگان فوتبال 
آرزوها= بــزرگ خود را محقــق 0ند. خيل� ها 
معتقــد بودند درخشــش جهانبخــش در ليگ 
برتــر هم ادامه خواهد داشــت اما با گذشــت ٣ 
فصل از حضور ســتاره فوتبال ا�ــران در جز�ره 
همه چيــز به بدتر�ن شــ�ل مم�ــن پيش رفته 
اســت. مصدوميت بدموقع، ب� اعتماد= مرب� 
س�ونشــين�  هــم  گاهــ�  و  نيم�ت نشــين�  و 
روزها= تلخ� را برا= عل� جهان رقم زده اند و 
شا�د جدا�� اش از برا�تون تنها راه فرار از ا�ن 
روزها= تلخ باشــد. جهانبخش ا�ن فصل فقط 
٣ بــار در تر0يــب اصلــ� برا�تون قرار داشــته 
و ٥ بــار هــم در دقا�ق پا�ان� به عنــوان باز��ن 
ذخيره فرصــت حضور در ميــدان را پيدا 0رده 
اســت. اما ن�تــه نااميد0ننده تر ا�ن 0ه ســتاره 
فوتبــال 0شــورمان در فصل جــار= ١٦ باز= 
حت� در ليســت ســرمرب� تيم هم قرار نداشته 
و مجبــور بــوده از رو= ســ�وها نظاره گــر باز= 
هم تيم� ها�ش باشد. ا�ن ن�ته نشان م� دهد 
تا0تي�ــ�  پــازل  در  جا�ــ�  جهانبخــش  0ــه 
ســرمرب� برا�تــون نــدارد. ا�ــن اتفــاق صدا= 
هواداران برا�تون را نيز درآورده و آن ها عقيده 

دارند با�د به جهانبخش باز= برسد اما گراهام 
پاتر، ســرمرب� برا�تــون در ا�ن بــاره م� گو�د: 
«هــر باز��ــن وقتــ� خــارج از مياد�ــن باشــد، 
صرف نظــر از هر چيــز=، نااميد0ننده اســت. 
بعضــ� اوقــات م� توانيد در مــورد ١١ باز��ن 
اوليه تيم تصميم گير= 0نيد و سپس به تعادل 
رو= نيم�ــت نگاه 0نيد و گاه� خيل� ســخت 
است 0ه باز��نان اوليه را انتخاب 0نيد. درباره 
اســت.  بــوده  همينطــور  شــرا�ط  جهانبخــش 
عليرضا واقعا بدشــانس اســت. همــه ا�ن ها را 
من م� بينم و او واقعا با�د در تر0يب باشد ول� 
ســا�ر نفرات تيــم هم عال� هســتند و به همين 
دليــل مــن نم�  توانــم به او بــاز= بدهــم و ا�ن 
ســردرد= 0ه بــرا= انتخاب نفــرات اصل� تيم 
دارم را دوست دارم.» با توجه به ا�ن صحبت ها 
مشــخص اســت جهانبخش جــزو انتخاب ها= 
اول ســرمرب� لجبــاز برا�تون نيســت و جدا�� 
از ا�ــن تيم شــا�د بهتر�ن تصميــم مم�ن برا= 
حــال  در  باشــد.  0شــورمان  فوتبــال  ســتاره 
حاضــر آژا0س آمســتردارم و آ�ندهوون، ٢ تيم 
پرطرفدار فوتبال هلند هســتند 0ه برا= جذب 
جهانبخــش اعالم آمادگــ� 0رده اند و با�د د�د 
برا�تــون حاضر به انتقال قرضــ� �ا فروش ا�ن 
باز��ن م� شــود �ــا نيم�ت نشــين� ها= عل� 

جهان در جز�ره تداوم خواهد داشت؟

استقالل و پرسپوليس در آستانه بخشش بزرگ مالياتی

کاهش اجاره  بهاى آزادى براى پرسپوليس و استقالل؟
مد�رعامل شــر0ت توسعه و نگهدار= اما0ن ورزش� به ٢ تيم پرسپوليس و استقالل ا�ن وعده را داد 
0ه به خاطر بحران 0رونا در پرداخت اجاره بها= ورزشــگاه آزاد= تعامل الزم را با آن ها داشــته باشد. 
مســئوالن ٢ باشــگاه پرســپوليس و اســتقالل در ازا= برگزار= د�دارها= خانگ� خود در ورزشــگاه 
آزاد= مبلغــ� را به عنوان اجاره بها به شــر0ت توســعه و نگهدار= اما0ن ورزشــ� پرداخت م� 0نند. 
مبلــغ ا�ــن اجاره بها برا= هر فصل ليگ برتر فوتبال بر اســاس 0ارشناســ� رســم� و بــا افزا�ش ١٠ 
تا ٢٠ درصد= نسبت به فصل قبل محاسبه م� شود، 0ما ا�ن 0ه ٢ سال پيش رقم اجاره آزاد= برا= 
ســرخاب� ها و حضورشــان در ليگ هجدهم بــا افزا�ش بيــش از ٤٠ ميليون تومان� بــه ١١٢ ميليون 
تومان رسيد. برا= هفته ها= ابتدا�� ليگ نوزدهم 0ه از اواخر مردادماه سال گذشته آغاز شد هم به 
دليل انجام نشدن به موقع اقدامات 0ارشناس� الزم، همين رقم ١١٢ ميليون تومان� مال� در�افت 
اجاره بها از ٢ تيم پرســپوليس و اســتقالل قرار گرفت اما در ادامه شــر0ت توســعه و نگهدار= اما0ن 
ورزشــ� اجاره ١٥٠ ميليون تومان� را برا= سرخاب� ها در ليگ نوزدهم مصوب 0رد. ا�ن فصل ليگ 
برتر فوتبال همچون د�گر فعاليت ها= ورزشــ� در ميانه راه و به دليل بحران 0رونا متوقN شــد. حاال 
هم 0ه بعد از ٣ ماه برگزار= رقابت ها از ســر گرفته شــده، د�دارها بدون تماشــاگر برگزار م� شــود. 
همين مســئله درآمدزا�� باشــگاه ها= فوتبال و از جمله پرسپوليس و اســتقالل 0ه ملزم به پرداخت 
اجاره برا= باز= در ورزشگاه آزاد= هستند را تحت تاثير قرار داده است. بر همين اساس ا�ن فرضيه 
مطرح اســت 0ه احتماال شــرا�ط و�ژه فعل� و بحران 0رونا 0ه هنوز هم به پا�ان نرسيده، مم�ن است 

رو= اجاره بها= آزاد= برا= ٢ تيم پرسپوليس و استقالل تاثير داشته و باعث 0اهش آن شود.

آغاز مذاکره بشيکتاش ترکيه با سامان قدوس
باشــگاه بشــي�تاش تر0يه به دنبال جذب ســامان قدوس، مهاجم آميا فرانســه اســت. به نقل از روزنامه 
فاناتيM تر0يه، مد�ر�ت باشــگاه بشــي�تاش مذا0ره با ســامان قدوس، باز��ن ا�ران� و ٢٦ ساله آميا را 
آغاز 0رده است. بشي�تاش به دنبال تغييرات گسترده ا= در پا�ان فصل جار= سوپرليگ تر0يه خصوصا 
در خط حمله اســت. بشــي�تاش 0ه جذب پاپيس سيســه، مهاجم تيم آالنيااســپور را نيز در برنامه دارد، 
همزمان مذا0ره با سامان قدوس را آغاز 0رده است. از سو�� سران آميا فرانسه نيز در حال صحبت ها= 
مقدماتــ� با مهاجم ا�ران� شــان هســتند. ســامان قدوس ٢ فصل قبــل با قرارداد= بــه ارزش ٥ميليون 
�ورو از اوسترشــوندس سوئد به آميا پيوست. بشي�تاش حاضر است سامان قدوس را 0ه تا سال ٢٠٢٣ 
ميالد= با آميا قرارداد رســم� دارد، حت� به صورت قرض� جذب 0ند. گفتن� اســت قدوس در صورت 

حضور در بشي�تاش م� تواند در رقابتها= ليگ قهرمانان اروپا نيز خودنما�� 0ند.

ادامهادامه درخشش مهاجم ا�ران	 در ليگ پرتغال

خيــز طارمی خيــز طارمی 
براى آقاى گلی!براى آقاى گلی!
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تور�نو �� - التز�و ٢

جنوا �� - �وونتوس ٣
 الليگا

بارسلونا ٢ -اتلتي�ومادر�د ٢
ما�ور$ا ٥ - سلتاو�گو ��

لگانس صفر - سو�ا ٣

 ليگ برتر انگليس
شفيلد�ونا�تد – تاتنهام،٢١:٣٠

منچسترسيت1 – ليورپول، ٢٣:٤٥
پل� آف بوندس ليگا

وردربرمن – هيدنهيم، ٢٣:٠٠
 سر� آ

آتاالنتا – ناپول1، ٢٢:٠٠
رم – اود�نزه، ٠٠:١٥

 الليگا
ا�بار – اوساسونا، ٢٢:٠٠

رئال سوسيداد – اسپانيول، ٢٢:٠٠
رئال مادر�د – ختافه، ٠٠:٣٠

کاراسکو: بارسلونا یکی از  بهترین 
تيم  هاى جهان است

دارد  اعتقــاد  $اراســ�و  فر�ــرا  �انيــ� 
اتلتي�و مادر�د م1 توانســت با $سب هر ٣ 
 1�امتيــاز نو$مپ را ترE $ند. و�نگر بلژ�
روخ1 بالن�ــوس پــس از بازJ گفــت: «ما 
هميشه به دنبال برنده شدن هستيم ول1 
به نظــرم تيم خوب بــازJ $رد. بد شــانس 
بود�م $ه نتوانســتيم به هر ٣ امتياز دست 
 J1 از بهتر�ن تيم ها�پيدا $نيــم. مقابل �
جهــان بازJ $رد�م. �� بــازJ در خارج از 
خانه هميشه خوب اســت ول1 ما به دنبال 
برنده شــدن بود�ــم. احتمال بــرد و باخت 
هميشــه هســت ول1 زمان1 $ه تيم رو��رد 
درست1 داشته باشد، مرب1 رضا�ت خواهد 
داشــت. در ا�ــن بــازJ روز مــا نبــود ولــ1 

م1 توانيم به عمل�ردمان افتخار $نيم.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

آلبرت ا�نشتين م1 گو�د دو 
چيــز در دنيا ب1 انتهاســت؛ 
 Jهســت1 و حماقــت. اما در دنيا Jپهنا
 Jد�گــر ب1 نها�ــت  فوتبــال  عاشــقان 
از  �ــ1 � حســرت.  دارد:  وجــود  نيــز 
بعدهــا  $ــه  بزرگــ1   Jحســرت ها
دوستداران فوتبال به آن دچار خواهند 
شد، حســرت ند�دن بازJ ليونل مس1 
از   Jبســيار نيــز  حــاال  هميــن  اســت. 
ستا�شــگران او بر حال نوه هــاJ متولد 
نشــده خود حســرت م1 خورند، چرا$ه 
هرگــز نخواهنــد توانســت چيزها�1 را 
ببيننــد $ه آن ها غرق لذت تماشــاJ آن 
هســتند. ليونل مســ1 در حال حاضر از 
د�د بســيارJ از صاحبنظــران، بهتر�ن 
باز��ــن تار�ــخ فوتبال جهان اســت. از 
ســال ٢٠٠٤ $ــه او اوليــن بــازJ خود 
را براJ بارســلونا انجــام داد تا امروز $ه 
٧٠٠ گل براJ ا�ن تيم به ثمر رســانده، 
همواره بــدون افول در باالتر�ن ســطح 
 Jشناخت مسير Jظاهر شده است. برا
$ه مس1 تا$نون پشت سر گذاشته، تنها 
$اف1 اســت $ه بــه ٢ تصو�ــر از زندگ1 
 Jورزش1 او نگاه1 بينداز�م؛ ٢ تصو�ر
$ه با $نار هم قــرار دادن آن ها م1 توان 
پــازل مســ1 را $امــل $ــرد. تصو�ر اول 
-٢٠١٧ برگشــت   Jو�ال $الســي در 

٢٠١٦ ثبــت شــده اســت. در واقــع در 
دقيقــه ٩٢ ا�ــن مســابقه؛ وقتــ1 ليونل 
پانصدميــن گلــش بــا پيراهن بارســلونا 
را در ســانتياگو برنابئو وارد دروازه تيــم 
 Jرئال مادر�د $رد، در شب1 $ه رئال باز
٢- �� باخته را به تساوJ $شانده بود، 

مســ1 موفق شد در وقت هاJ تلi  شده 
بــا به ثمر رســاندن دومين گلــش در آن 
مسابقه، بارسا را به پيروزJ برساند و به 
 Jافتخار آن گل $ه پانصدمين گلش برا
بارســا بــود، پيراهنــش را از تــن درآورد 
 Jتماشــاگران عصبــ1 مادر�د Jو جلو
گرفــت. ا�ن حر$ت گو�ــاJ ا�ن عبارت 
بود $ه: ببينيد ا�ن من هستم؛ $س1 $ه 
م1 تواند در زمين فوتبــال معجزه $ند! 
 Jانفراد Jاو تقر�بــا در تمــام ر$وردهــا
بارســلونا صدرنشــين اســت. در ســال 
٢٠١٢ او موفق شــد با زدن ٩١ گل در 
�� فصل، ر$ورد گرد مولر(٨٥ گل) را 
$ه از سال ١٩٧٢(پيش از تولد مس1) 
بــود، بشــ�ند.  دســت نخــورده مانــده 
$ســب ٦ تــوپ طــال، ٦ $فــش طــال و 
٦ جا�ــزه مــرد ســال فيفا نيــز مهم تر�ن 
ر$وردها�1 هســتند $ه تا$نون به ثبت 
رســانده اســت و البته معلوم نيست ا�ن 
ر$وردشــ�ن1 ها تــا $جا ادامــه خواهد 
�افت. اما تصو�ر د�گرJ $ه با زوم شدن 
روJ آن م1 تــوان بــه واقعيــت زندگــ1 
ورزش1 مس1 نگاه عميق ترJ انداخت، 
تصو�ر گر�ــان او روJ نيم�ــت تيم مل1 
آرژانتيــن بعد از ش�ســت در فينال $وپا 
آمه ر�ــ�اJ ٢٠١٦ برابر شــيل1 اســت؛ 
رخ  پنالتــ1  ضربــات  در  $ــه  ش�ســت1 
داد و مســ1 ��ــ1 از باز��نانــ1 بود $ه 
پنالتــ1 اش را هــدر داد. ا�ــن ســومين 
پياپــ1  فينــال   ٣ در  مســ1  ش�ســت 
همراه بــا تيــم ملــ1 آرژانتيــن بود(بعد 
$وپــا  و   ٢٠١٤ جام جهانــ1  فينــال  از 
آمه ر�ــ�ا ٢٠١٥). عمل�ــرد او هميشــه 

در ترازو�1 سنجيده م1 شود $ه در $فه 
د�گرش مارادونا �ــا رونالدو قرار دارند. 
هرچنــد مقا�ســه بــا رونالــدو در عرصه 
باشــگاه1 به او  انگيزه م1 دهد اما گو�ا 
 Jمقا�ســه بــا مارادونــا تا$نــون نتيجه ا
بجــز فشــار روانــ1 طاقت فرســا روJ او 
نداشــته اســت. هــواداران آرژانتين1 و 
ا�ــن $شــور  شــب�ه هاJ تلو�ز�ونــ1 در 
همــواره بــا مقا�ســه مســ1 و مارادونــا، 
متوجــه  را   Jب1 رحمانــه ا انتقــادات 
مســ1 $رده اند. ا�ن در حال1 اســت $ه 
ليونل مســ1 با ٧٠ گل، آقاJ گل تار�خ 
تيــم ملــ1 آرژانتيــن اســت و در صعــود 
آرژانتين به ٣ فينال اخير تاثير بســزا�1 
در  او   ٢٠٠٧ ســال  در  اســت.  داشــته 
حر$تــ1 خارق العاده به قلــب دفاع تيم 
ختافــه �ورش بــرد و گل1 به ثمر رســاند 
$ــه شــباهت بســيار ز�ادJ بــه گل قرن 
د�ه گــو مارادونا(گل1 $ه در جام جهان1 

$ــرد)  انگلســتان  دروازه  وارد   ١٩٨٦
داشــت. در همان ســال او گلــ1 را وارد 
گل  $ــه  $ــرد  اســپانيول  تيــم  دروازه 
دســت خداJ مارادونا برابر انگلســتان 
را در ذهن هــا تداعــ1 $ــرد. امــا ادامــه 
داستان جانشــين مطابق پيش بين1 ها 
پيش نرفت و حاال دســتاورد مل1 ليونل 
مســ1 تنها در �� مدال طالJ المپي� 
خالصه م1 شود. وقت1 در سال ٢٠٠٤ 
در سن ١٧ سالگ1 به  عنوان جوان تر�ن 
باز��ن تار�خ بارســلونا تــا آن زمان وارد 
ميدان شــد، جهــان او را بــه  عنوان �� 
نابغه محض در مستطيل سبز شناخت. 
حاال ليونل مس1 ٣٣ ساله شده  و بيش 
از هــر زمــان د�گرJ �ــ� واقعيــت تلخ 
درباره او به چشــم م1 آ�ــد؛ ا�ن واقعيت 
$ه در �� روز غم انگيز براJ ا�ن نسل از 
فوتبال دوســتان، ليونل مس1 از فوتبال 

خداحافظ1 خواهد $رد.

ناکامى و موفقیت هاى 
ترس از خاموش شدن ستارهاعجوبه فوتبال

ر�چارد مسترز، مد�ر عامل ليگ برتر انگليس اعالم 
$رد خر�د باشگاه نيو$اسل توسط صندوق سرما�ه 
ســلطنت1 عربســتان بــا ٣٠٠ ميليون پونــد رو به 
اتمام اســت: «تمام1 مراحل تغيير مال�يت خاتمه 
پيدا $رده و من دوست دارم تا ا�ن مراحل سر�ع تر 
انجام شوند. عدم اطمينان از تغيير مال�يت باشگاه 

نيو$اسل را درE م1 $نم.» اخيرا شا�عات1 منتشر 
شــده بود $ه بــه دليــل ارتباط محمد بن ســلمان 
بــا شــب�ه beoutQ $ــه بــدون خر�ــد حق پخــش 
تلو�ز�ونــ1 بازJ هــاJ اروپا�1 را پخــش م1 $ند، 
مال�يت نيو$اســل به صندوق ســرما�ه عربستان 
واگذار نخواهد شــد اما مســترز تا�يــد م1 $ند $ه 

د�گر هيــچ مســابقه اJ از شــب�ه beoutQ پخش 
نخواهد شد. او در ا�ن باره م1 گو�د: «ا$نون شب�ه 
BeoutQ از رده خارج است و $ارJ $ه ما به همراه 
عربســتان ســعودJ م1 خواهيم انجــام دهيم ا�ن 
است $ه به دارندگان حق پخش مسابقات ورزش1 

اجازه دهيم تا از حقوق خود محافظت $نند.»

خر�د نيو�اسل 
توسط سعود� ها 
در آستانه  نها�� 

شدن

 به دليل وضعيت قرمز کرونا در منطقه لســتر، ســران دولت و 
ليگ برتر انگلســتان تصميــم گرفته اند از هفتــه آینده ادامه 
بازى هاى خانگی لسترسيتی را در زمين بی طرف برگزار کنند.

 تانگوى کواســی مدافع جوان پارى ســن ژرمن، به طور آزاد و با 
قراردادى ۴ ساله به بایرن مونيخ پيوست.

در جریان تســاوى بارســلونا برابر اتلتيکومادرید، کيکه ستين با 
تصميم عجيب به گریزمان بازى نداد و مهاجم فرانسوى بلوگرانا 
در دقيقه ٩٢ مقابل تيم سابقش به ميدان رفت. اتفاقی که برادر او 
با انتشار توئيتی به آن واکنش نشان داد و نوشت: واقعا می خواهم 

گریه کنم. فقط ٢ دقيقه؟
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اعــالم اســتعفا�  هــاد� رضا�ــ� از دبير�لــ� �ميته 
ملــ� پارالمپيــ$ در نشســت ٢ هفتــه پيــش هيئــت 
اجرا�� و هيئت رئيســه ا�ن �ميته مطرح شد و با وجود 
مخالفت ها�� �ه برخ� از اعضا نسبت به آن داشتند در 
نها�ت با موافقت محمود خسرو� وفا رئيس �ميته مل� 
پارالمپي$ مواجه شــد. بد�ن ترتيب د�روز چهارشــنبه 

ملــ�  �ميتــه  در  رضا�ــ�  �ار�  هــاد�  روز  آخر�ــن 
پارالمپي$ بود. البته رضا�� با وجود استعفا از دبير�ل� 
�ميته به همAار� خود با ا�ن �ميته به عنوان سرپرست 
�اروان اعزام� به تو�يو ادامه خواهد داد. او درحال� از 
پست دبير�ل� اســتعفا �رد �ه سرمرب� گر� تيم مل� 
واليبال  نشســته هم برعهده اش بــود. حال با�د منتظر 

مانــد و د�ــد آ�ــا او به همــAار� اش با تيم ملــ� واليبال 
نشســته ادامه خواهد داد �ا خير. گفتن� است رضا�� 
درحال� از پســت دبير�ل� اســتعفا �رد �ه بر اســاس 
تبصره �$ ماده ١٦ اساسنامه �ميته مل� پارالمپي$، 
محمــد تابع، معــاون فن� �ميتــه ملــ� پارالمپي$، به 

عنوان سرپرست دبير �ل� منصوب شد.

خسروى وفا با استعفاى  هادى رضایی موافقت کرد تابع سرپرست دبيرکلی کميته ملی پارالمپيک شد

کاپيتان تيم ملی کاراته از مسئوالن ورزش کشور خواست یک دهم فوتبال به غيرفوتبالی ها توجه کنند

تعو�ق المپيــ$ به همــان اندازه �ه ورزشــAاران 
المپيAــ� را بــا نااميــد� مواجــه �ــرد امــا برا� 
�اپيتان تيــم مل� �اراته ا�ران سراســر اميدوار� 
بود. درســت زمان� �ه فدراســيون جهان� �اراته 
اقدام به انتشــار ليســت ســهميه ها� المپي$ از 
سيستم رنAينگ نمود، شيوع �وو�د ١٩، المپي$ 
تو�يــو را �$ ســال بــه عقب رانــد تا فدراســيون 
جهان� هم بار د�گر به فAر برگزار� مسابقات لغو 
شده �سب سهميه المپي$ بيفتد. ا�ن اما فرصت 
طال�ــ� بود بــرا� ذبيح ا... پورشــيب �ه به خاطر 
قوانين عجيب فدراســيون جهان� در نحوه توز�ع 
سهميه ها� المپي�A در اوزان مختل^، از �اروان 
المپي$ ا�ران جا مانده بود. حاال اما با قرار  گرفتن 
مســابقات �اراته وان مرا�ش در ســال ٢٠٢١ به 
جا� مسابقات لغو شده ٢٠٢٠، �اپيتان پورشيب 
ا�ــن فرصت را دارد �ه در �ــ$ رقابت تمام ا�ران� 
با ســجاد گنج زاده �اراته �ا� مل� پوش ا�ران در 
 �Aوزن ٨٤+ �يلوگرم بر ســر ت$ ســهميه المپي

وزن ٧٥+�يلوگرم رقابت �ند.
 اميدها در من زنده شد

درســت اســت �ه تعو�ق المپي$ به خاطر شيوع 
�رونا و�روس شــانس دوباره ا� به پورشــيب داده 
اما او اميدوار است ا�ن و�روس هرچه زودتر از بين 
برود: «اميــدوارم ا�ن و�روس هرچــه زودتر از بين 
برود و مردم هرچه زودتر به زندگ� عاد� برگردند 
و بدون اســترس و ترس به زندگ� ادامه دهند. با 
شيوع �رونا و �نســل شدن مسابقات ا�ن شانس 
از من گرفته شد �ه حت� بخواهم به المپي$ فAر 
�نم. اما خدا را شــAر اعالم شد مسابقات �نسل 
شده قرار اســت دوباره برگزار شــود. با اعالم ا�ن 
موضــوع اميدها در من زنده شــد تا مثل هميشــه 
بــرا� هدفم تالش �نم و ا�ن قــول را هم م� دهم 

�ه تمام انرژ� ام را در ا�ن مسير بگذارم.»
 من و سجاد دوستانه �نار هم هستيم

پورشــيب اما برا� رســيدن به هدفــش �ه حضور 
دارد.  هــم  ســخت�  رقابــت  اســت  المپيــ$  در 
رقابت� تمام ا�ران� با ��A از دوســتانش؛ ســجاد 
گنــج زاده. چرا�ــه از بين او و ســجاد تنها �$ نفر 
شــانس رســيدن به ت$ ســهميه المپي$ در وزن 
٧٥+�يلوگــرم را دارد. �اپيتــان م� گو�ــد: «من 
و ســجاد دوســتان خوب� هســتيم و سال هاســت 
�ــه �نار هم تمر�ــن م� �نيم. اما در ا�ــن دوره از 

المپي$ قرار اســت تنها �$ نفــر از ما حضور پيدا 
�ند. بــه همين خاطر تمام تالش مان را م� �نيم. 
طــ� ا�ن مــدت هــم تــالش و رقابت دوســتانه ما 
باعث شــده �ــه خيل� خــوب تمر�ن �نيــم. جدا 
از ا�ن �ــه با�د بــه حر�فانمان فAر �نيــم، باالخره 
�$ رقابت داخل� هم دار�م و ا�ن باعث شــده �ه 
هميشه آماده باشيم و خدا را شAر نتا�ج خوب� هم 
ط� ا�ن مدت به دســت آورده ا�ــم. اما آن چه مهم 
اســت ا�ن �ه هر�ــدام از ما ٢ نفر �ــه به المپي$ 
مــ� رود، بهتر�ــن نتيجــه را بگيرد. مهــم پرچم و 
نام ا�ران عز�زمان اســت. قطعا بعد از مســابقات، 
ا�ن دوســت� ها و رفاقت هاست �ه م� ماند. من و 
سجاد در ا�ن مسير �نار هم هستيم. البته نه تنها 
ما بلAه تمام دوســتان در تمــام اوزان به هم �م$ 
�رده ا�م و �نار هم م� مانيم. مهم ا�ن است �ه نام 

ا�ران عز�زمان در المپي$ بدرخشد.»
 ادغام اوزان من و سجاد را حر�� هم �رد 

موضــوع رقابــت پورشــيب و گنــج زاده بــرا� ت$ 
ســهميه المپيــ$ در وزن ٧٥+�يلوگــرم شــا�د 
باعث ا�جاد ا�ن ســوال شــود �ه ا�ــن ٢ �اراته �ا 
با هم هم وزن نيســتند اما چرا با�د بر ســر سهميه 
المپيــ$ بــا هم رقابــت �ننــد. پورشــيب در وزن 
٨٤- �يلوگرم مبــارزه م� �ند و گنج زاده در وزن 
٨٤+ �يلو. پورشــيب در توضيح ماجرا م� گو�د: 
«هر�دام از ما در وزن خودمان مســابقه م� دهيم 
و حر�فان مان هم مشــخص هستند. اما با تصميم 
فدراســيون جهان� �اراته، از هــر ٢ وزن تنها �$ 
نفر به المپي$ اعزام م� شــود و در واقع ا�ن اوزان 
در المپيــ$ با  هم ادغام م� شــوند. اولو�ت هم با 
٢ نفر اول رنAينگ اســت. ما هم در وزن خودمان 
رقابــت م� �نيــم و �ســ� �ــه بيشــتر�ن امتياز و 
بهتر�ــن جا�ــگاه در رنAينگ اول و دوم را داشــته 
باشــد، به المپي$ اعزام خواهد شــد. در واقع اگر 
مــن و گنــج زاده هــر دو، نفــر اول رنAينــگ اوزان 
خود شــو�م، از بين ما �ســ� �ه بيشــتر�ن امتياز 
را �ســب �رده به المپي$ م� رود. اما اگر مثال او 
نفــر اول رنAينگ وزن خود باشــد و من نفر دوم �ا 
برعAــس، د�گر �ار� به امتيــاز ندارند و رنAينگ 
برتر مــالq تعيين �ننده برا� اعزام  ورزشــAار به 

المپي$ است.»
  نگاه واقع بينانه �اپيتان به شانس المپي!� 

وزن ٧٥+
پورشيب درحال� ا�ن صحبت ها را مطرح م� �ند 

�ه به لحاظ امتياز� از سجاد گنج زاده باالتر است 
امــا در رنــ$ دوم وزن ٨٤-�يلوگــرم قــرار دارد. 
حال آن �ه شــرا�ط در مورد سجاد �امال برعAس 
اســت و او با امتياز پا�ين تر در رن$ اول وزن ٨٤+ 
ا�ســتاده. �اپيتان تيم مل� در پاسخ به ا�ن سوال 
�ه اگر بخواهد واقع بين باشــد، شانس �دام �$ 
را بــرا� رســيدن به ت$ ســهميه المپيــ$ باالتر 
م� بيند، م� گو�د: «اگر بخواهم واقع بين باشــم، 
با�د بگو�م �ه ا�ن مسابقات است �ه مسافر تو�يو 
را در ا�ن وزن مشخص م� �ند. چون �اراته ورزش 
لحظه هاســت و ر�ورد� نيست. لحظه به لحظه و 
ثانيه به ثانيه هر مسابقه تاثيرگذار است. هم من و 
هم ســجاد هر دو برا� هدفمان تالش م� �نيم و 
اميدوار�م هر �س� هم راه� المپي$ شد بهتر�ن 
مدال را بگيرد. قطعا تمام مل� پوشان ا�ران لياقت 
حضور در المپي$ را دارند. رقابت من و سجاد هم 

�$ رقابت سالم است و ما در �نار هم هستيم.»
 طال3 المپي2 در انتظار سجاد �ا ذبيح ا...

او درحال� از اميدوار� برا� �سب مدال المپي$ 
حرف م� زند �ه شــهرام هرو� سرمرب� تيم مل� 
�اراته پيش تر در مصاحبه با خراســان گفته بود از 
بين ســجاد و ذبيح ا... هر�دام به المپي$ بروند، 
قطعا ما �$ طال� خوشرنگ در ا�ن وزن خواهيم 
داشــت. پورشــيب در وا�نش به تمجيد سرمرب�  
از عملAــرد او و ســجاد م� گو�ــد: «آقــا� هــرو� 
لط^ دارد. درســت اســت �ه ا�ن حرف  واقعا �ار 
را برا� ما ســخت م� �ند اما از شنيدن آن  انگيزه 
مضاعفــ� م� گير�م. مــن هم معتقــدم بچه ها� 
ا�ران ا�ن توانا�� را دارند �ه در تمام اوزان بهتر�ن 

مدال را بگيرند.»
 مجبور�م با شرا�ط �نار بيا�يم

اردوهــا� تيم ها� ملــ� درحال� به دليل شــيوع 
و�روس �رونا با تعطيل� مواجه شده �ه هنوز ستاد 
مبــارزه بــا �رونا مجوز برگــزار� اردوهــا� �اراته 
را صــادر نAرده اســت. ا�ن مســئله باعث شــده تا 
�اپيتان تيم مل� �اراته برا� دور نماندن از شرا�ط 
تمر�ن� و حفظ آمادگ� جســمان� اش در باشگاه 
�وچ�A �ه امAانــات اردوها� تيم ملــ� را ندارد 
به صــورت اختصاصــ� تمر�ناتــش را ادامه دهد. 
پورشــيب م� گو�د: «باالخــره با�د با ا�ن شــرا�ط 
�نار بيا�يم. در روزها�� �ه نم�  توانيم از اردوها� 
تيم مل� اســتفاده �نيم مجبور�م در باشگاه ها�� 
�ه تعداد نفــرات حاضر در آن �م و انگشت شــمار 

هستند تمر�ن �نيم تا آمادگ� خود را حفظ �نيم. 
مهم ا�ن است �ه آمادگ� بدن مان را حفظ �نيم.» 
 از مــا هم مثل فوتباليســت ها تســت �رونا 

بگيرند!
او اما اميدوار است در �اراته و رشته ها� د�گر هم 
مثل فوتبال از ورزشــAاران تســت �رونا بگيرند تا 
هرچه زودتر شرا�ط تمر�ن� فراهم شود: «اميدوارم 
شــرا�ط به روزها� قبل برگــردد و مثل باز�Aنان 
فوتبال از مل� پوشــان رشــته ها� د�گر هم تست 
بگيرند تا بتوانيم �نار هم تمر�ن �نيم. وقت� همه 
سالم باشند، قطعا �نار هم تمر�ن �ردن مشAل� 
بــرا� �ســ� پيــش نخواهــد آورد.» او �ــه معتقد 
اســت اگــر خطر� باشــد قطعــا برا� رشــته ها� 
د�گر هــم به اندازه فوتبال خواهــد بود، م� گو�د: 
«فوتباليست ها هم با�د در�بل �نند و نزد�$ هم 
باشــند. تمر�نات ما هم مشــابه آن هاســت. اما از 
فوتباليست ها تست گرفته م� شود، ا�ن درحال� 
اســت �ه تعــداد فوتباليســت ها خيل� بيشــتر از 
تعداد مل� پوشــان حاضــر در �$ اردوســت. پس 
م� تواننــد از ما هم هر هفته تســت �رونا بگيرند. 
ضمن ا�ن �ه فوتباليســت ها برا� حضور در ليگ 
آماده شــده اند اما ما المپي$ را در پيش دار�م �ه 
بســيار مهم اســت. اميــدوارم مســئوالن تيم ها� 
مل� را فراموش نAنند. اگر م� خواهيم نتا�ج قبل 
را در المپيــ$ تAــرار �نيم، با�د آماده باشــيم و از 
مسير آمادگ� دور نشو�م چون در غير ا�ن صورت 

برگشت به مسير �ار بسيار سخت� خواهد شد.»
بــرا3 �ــدام غيرفوتبالــ� در طــول ســال   

ميليارد3 هز�نه م� شود؟
�اراتــه بــرا� اولين بار قــرار اســت حضور در 
المپيــ$ را تجربــه �نــد. امــا ا�ن �ــه ميــزان 
حما�ت مســئوالن ورزش �شــور از ا�ن رشــته 
چگونه است، سوال� است �ه سر درددل ها� 
پورشــيب را باز م� �ند: «�ميته مل� المپي$ 
و وزارت ورزش طــ� �Aــ�، ٢ ســال گذشــته 
حما�ت ها� خوب� نســبت به گذشته داشتند 
و بيشــتر بــه �اراته اهميت دادنــد �ه علت هم 
بــه المپي$ برم� گــردد. ولــ� اميــدوارم ا�ن 
حما�ت هــا بيشــتر شــود و مختــص زمان ها� 
خاص نباشــد تا ما هــم بتوانيم با تمــام  انگيزه  
بــه �ارمان ادامــه دهيم و  انگيزه ا� هم باشــد 
بــرا� جوانانــ� �ــه م� خواهند به ا�ن رشــته 
ورود �نند. اميدوارم �ــه ما هم بتوانيم جواب 
ا�ــن حما�ت هــا را بدهيــم.» او اما درخواســت 
قابل تاملــ� از مســئوالن ورزش �شــور دارد: 
«درخواســت من، فAر م� �نم درخواست �ل 
جامعه رزم� اســت؛ حما�ت ها از رزم� �اران 
شــود.  بيشــتر  انفــراد�  رشــته ها�  �ل  در  و 
چون هميشــه ا�ن رشــته ها� انفــراد� بودند 
�ــه در مســابقات مهم اعم از آســيا��، جهان� 
و المپيــ$، بهتر�ــن نتيجــه را گرفته انــد. دور 
از انصاف اســت �ه همــه توجه هــا معطوف به 
رشــته ها� توپ� باشــد �ه ا�ن همه برا�شــان 
هز�نــه م� شــود ولــ� بيشــتر مواقــع جا�ــگاه 
خوبــ� ندارنــد. البتــه آن هــا تــالش خــود را 
م� �ننــد. مــا هــم تــالش م� �نيــم و نتيجــه 

م� گير�ــم ول� رســيدگ� به رشــته ها� توپ� 
بيشــتر اســت. البتــه مــا نم�  گو�يم بــه  اندازه 
آن ها به ما رسيدگ� شــود اما فAر م� �نم اگر 
�$ دهم فوتبال به رشــته ها� د�گر رسيدگ� 
شــود، مــا در تمام رشــته ها اعــم از انفــراد� و 
رزم�، نفر اول دنيا باشــيم. همين االن هم در 
تمام رشته ها رو� ســAو ها� جهان� هستيم. 
ا�ن �$ گال�ه �ا �$ درخواســت اســت و واقعا 
نم�  دانــم اســمش را چــه بگذار�م. امــا اگر از 
ورزشــAاران سا�ر رشــته ها هم بپرســيم، فAر 
م� �نيــم آن هــا هــم ا�ــن گال�ــه را از وزارت 
ورزش دارنــد. اميــدوارم  آ�ين نامــه ا� تنظيــم 
شــود تا حداقــل پاداش هــا به موقــع پرداخت 
شــود. ما �ه مثل فوتبال بده� باال نم�  آور�م 
�ــه بخواهنــد آن را دالر� حســاب �ننــد. در 
فوتبال در بيشــتر اوقات باز�Aنان� را به تيم ها 
م� آورند �ه برا� حضورشان ميلياردها تومان 
هز�نه م� شــود. آ�ــا در رشــته ها� د�گر برا� 
�$ باز�Aن ميلياردها تومان در طول �$ سال 
هز�نــه م� شــود؟ فAر نم�  �نــم چنين چيز� 
باشــد. برا� ما مهم نام ا�ران است و با شرا�ط 
م� ســاز�م امــا ا�ــن توقــع را دار�ــم �ــه وقت� 
بدون هيچ چشم داشــت� جوان� مان را در ا�ن 
راه م� گذار�ــم از نتا�ج مان حما�ت شــود. اگر 
پاداش ها�ــ� �ه برا�مــان در نظــر م� گيرند، 
منصفانه باشــد، قطعا  انگيزه ا� م� شود برا� 
ســا�ر جوانان �ه در رشــته ها� غيرفوتبال� به 

صورت حرفه ا� فعاليت م� �نند.»  

پورشيب: ما مثل فوتبال بدهی دالرى باال نمی  آوریم!
سارا اصالنى

واکنش  کميته ملی المپيک به بيانيه اعتراضی کميل قاسمی
به گزارش �ميته بين الملل� المپي$، پس از بيانيه �ميل قاســم� در خصوص عدم پيگير� �اف� 
متوليــان ورزش بــرا� در�افت مدال طال� المپي$ ٢٠١٢ لندن، �ميتــه مل� المپي$ اعالم �رد 
همچنان در راســتا� دســت �اب� به حق مســلم قهرمان ارزنده �شــت� و بخصوص �شــور عز�زمان 
بــه مدال طال� المپي$ بــه پيگير� ها و نامه نگار� ها� خود بــا IOC  در ا�ن زمينه ادامه م� دهد. 
�ميته مل� المپي$ در ا�ن خصوص اعالم �رد: «متاســفانه ط� چند روز گذشــته ابهامات� مبن� بر 
عدم توجه الزم از ســو� فدراســيون �شــت� و �ا �ميته مل� المپي$ مبن� تغيير رنگ مدال �ميل 
قاســم� قهرمان با اخالق �شــورمان در باز� ها� المپي$ مطرح شده است. در نتيجه جهت تنو�ر 
اذهان جامعه �شت� اعالم م� دارد همان گونه �ه �ارشناسان امر م� دانند پيگير� مسائل مربوط 
به رقابت ها� آســيا�� و جهان� در هر رشته همچون �شت� در حيطه اختيارات �نفدراسيون آسيا 
و فدراســيون جهان� و فدراســيون مل� رشته مربوطه اســت اما موارد مربوط به باز� ها� آسيا�� و 
المپي$ و پيگير� ها� مسائل آن برعهده �ميته مل� المپي$، شورا� المپي$ آسيا و IOC است.»

ســوژهــســوژهــ
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غالمی در کميته انضباطی باشگاه استقالل 
مدافع جوان تيم فوتبال استقالل تهران به ميته انضباط� 
ا(ن باشگاه فراخوانده شد. عارف غالم�، مدافع تيم فوتبال 
استقالل پس از اتفاقات د(دار برابر فوالد به ميته انضباط� 
باشــگاه دعوت شــده اســت. احمد مــدد6، معاون ورزشــ� 
باشــگاه اســتقالل با تا(يد ا(ن خبــر گفت: «آقــا6 غالم� به 
ميته انضباط� دعوت شده اند و به دليل فشردگ� مسابقات 

قرار است بعد از باز6 مقابل تراتور ا(شان را مالقات نيم.»
حضور مدیرعامل استقالل در دادسرا

احمد ســعادتمند صبح د(ــروز دوباره در دادســرا6 فرهنگ 
و رســانه حضور پيــدا رد. و6 مدت� پيش به خاطر شــEا(ت 
ارگزار6 آر(ابرتر در دادســرا توضيحاتــ� داد و د(روز نيز به 
همين محل مراجعه رد. پيش از ا(ن اميرحســين فتح� به 
دليل ادعا6 سعادتمند درباره در(افت حقوق ٢٥ميليون� اش 
از باشــگاه اســتقالل، از ســعادتمند شــEا(ت رد ه به نظر 
م� رسد مد(ر(ت باشگاه استقالل به همين دليل در دادسرا 

حاضر شده است.
یزدانی به دیدار با تراکتور می رسد

مدافــع  (زدانــ�،  ســياوش 
اســتقالل در جر(ــان د(ــدار بــا 
ســا(پا دچــار مصدوميت شــد و 
شــيدگ�  اوليــه  معا(نــات  در 
همســتر(نگ برا6 ا(ــن باز(Eن 
روز  امــا  شــد  داده  تشــخيص 
گذشــته ا(ن باز(Eن از پا6 خود 

عEــس گرفت ــه جــواب عEــس و6 بــرا6 ادر فن� تيم 
اســتقالل خبر خوب� بود. از آنجا ه در صورت شــيدگ� 
عضلــه ا(ن باز(Eن شــا(د ٣، ٤ هفته را از دســت م� داد اما 
بعــد از جواب عEســبردار6 مشــخص شــد (زدانــ� با چند 
جلســه فيز(وتراپ� م� توانــد به تمر(نات تيمــش برگردد و 
تنها دچار گرفتگ� خفي] عضله شــده است. به ا(ن ترتيب 
(زدانــ� به د(دار روز (\ شــنبه نم�  رســد امــا م� تواند در 

صورت لزوم مقابل تراتور به ميدان برود.

هشدار ستاد مقابله با کرونا در مورد تعطيلی 
فوتبال! 

ستاد مقابله با رونا در ورزش اطالعيه شماره ١٨ خود 
را در خصوص فعاليت ها6 ورزشــ� صــادر رد. به نقل 
از پا(ــگاه خبر6-تحليل�-پزشــ�E ورزشــ� ا(ران، در 
ا(ن اطالعيه آمده است: «با توجه به روند شيوع بيمار6 
وو(ــد١٩ در روزها6 اخير و آمار اعالم شــده مبتال(ان 
و مــرگ و ميــر ناشــ� از آن، ا(ــن ســتاد ضمــن هشــدار 
بــه اهالــ� ورزش خصوصــا دســت اندراران ليگ ها6 
فوتبال، باشــگاه ها6 بدنساز6 و اســتخرداران، انتظار 
دارد به منظور حفظ ســالمت ورزشEاران و جلوگير6 از 
تعطيلــ� مجدد رو(دادها و امان ورزشــ�، ا(ن عز(زان 
با دقت حداثر6 نســبت به رعا(ت دســتورالعمل ها6 
بهداشــت� اهتمــام ورزنــد. بد(هــ� اســت تــا رفــع ا(ن 
همه گير6، نظارت ســتاد با همEار6 ادارات ل ورزش 
و جوانــان و دانشــگاه ها6 علــوم پزشــ�E اســتان ها بر 
حسن اجرا6 دســتورالعمل ها6 مذور به طور مستمر 

و مود ادامه خواهد داشت.»

توصيه دستيار مجيدى به هواداران استقالل 
مربــ� دروازه بان هــا6 تيــم فوتبــال اســتقالل گفــت: 
«هواداران استقالل فر(ب صفحات مجاز6 و شا(عات را 
نخورند.» بهزاد غالمپور با اشــاره به مطرح شدن دوباره 
اســتراماچون� و اميــر قلعه نو(� برا6 هدا(ت اســتقالل 
تصر(ح رد: «همانطور ه گفتم ا(ن بحث ها در صفحات 
مجــاز6 رخ م� دهد. باشــگاه اطالعيــه (ا بيانيــه نداده 
اســت. ســعادتمند، مد(رعامــل باشــگاه حما(تــش را از 
ادر فنــ� و باز(Eنــان اعالم ــرده و در ٢ باز6 اخير در 
اهــواز و تهران نار تيم بوده اســت. مد(ر(ت باشــگاه در 
ا(ن مدت به خوب� ارها را انجام داده و مطمئن باشــيد 
پشت مجيد6 هســتند، البته شرمنده هواداران هستيم 
ه نتوانســتيم ٢ بــاز6 اخيــر نتيجه بگير(ــم.» غالمپور 
خاطرنشــان ــرد: «از هــواداران اســتقالل م� خواهــم 
فر(ــب صفحات مجــاز6 را نخورنــد و اگر باشــگاه بيانيه 
و اطالعيــه ا6 داد بــه آن رجــوع ننــد. اگر بــه صفحات 
مجاز6 باشد، من االن به بارسلونا رفته بودم! به شا(عات 

توجه نEنند و بدانند سعادتمند پشت مجيد6 است.»

خاطره گویی پژمان براى علی مصفا از علی 
پروین

پژمــان جمشــيد6، باز(Eــن اســبق پرســپوليس و تيــم 
مل� ه ا(ن روزها در ســينما و تلو(ز(ون مشــغول به ار 
اســت، در (\ برنامــه خاطره جالبــ� از اولين د(دارش 
بــا علــ� مصفا پيــش از فيلمبــردار6 فيلم جهــان با من 
برقــص تعر(] ــرد. جمشــيد6 در ا(ن بــاره م� گو(د: 
«اوليــن روز6 ــه قــرار بــود بــرا6 ا(ــن فيلم به شــمال 
برو(ــم، آقا6 مصفا ماشــين نداشــتند و قرار شــد من به 
دنبال او بروم و با هم همســفر شــو(م. شب قبل از سفر، 
با پيمان قاسمخان� صحبت ردم و از او درباره فرهنگ 
و نو(ســنده ها6 فرانســه پرســيدم. همچنين (\ پوشه 
از موز(\ ها6 فرانســو6 هم انتخاب ردم ه در ســفر 
آن هــا را گوش نيم. اوا(ل راه د(ــدم آقا6 مصفا راحت 
نيســتند. رفتيــم جا(� تا نهار بخور(ــم و از آنجا د(گر (خ 
بين مان آب شــد و با دســت باب خورد(م و در ماشــين 
هم دربــاره اتفاقات رختEــن پرســپوليس و ا(ن ه عل� 

پرو(ن چ� م� گفت حرف زد(م.»

اســتقالل برا6 باز6 حســاس با سا(پا هافب\ وســط تخصص� و باز(ساز نداشت 
و باز(ســاز6 تيم را (\ هافب\ دفاع� انجام داد. بــا اخراج عل� ر(م� در د(دار 
مقابل فوالد، برخ� اميدوار بودند فرشيد اسماعيل� به باز6 با سا(پا برسد اما صبح 
روز باز6 با سا(پا به ادر فن� استقالل اطالع داده شد ه استفاده از اسماعيل� 
ر(س\ بزرگ� محسوب م� شود، از ا(ن رو فرهاد دست به تغييرات� در تاتي\ و 
تفEراتش زد. مجيد6 مجبور شد جابه جا(� ها(� در خط هافب\ استقالل انجام 
بدهد و از فرشــيد باقــر6 نار آرش رضاوند اســتفاده رد. همچنيــن در اتفاق� 
جالب، رضاوند وظيفه باز(ساز6 هم داشت. مسئله ا(نجاست ه مجيد6 با(د در 
باز6 مقابل سا(پا از چند باز(Eن در پست ها6 غيرتخصص� استفاده م� رد و ا(ن 

قضيه ار استقالل را مشEل رد.

دروازه بــان ا(رانــ� باشــگاه آنتورپ، تمر(نات خــود را انفــراد6 پيگير6 م� ند. 
عليرضا بيرانوند ه از د(روز رسما باز(Eن باشگاه آنتورپ بلژ(\ محسوب م� شود 
د(گــر اجازه ندارد در تمر(نات گروه� پرســپوليس شــرت نــد و از ا(ن رو قرار 
اســت تمر(نات خود را به صورت انفــراد6 در (�E از ورزشــگاه ها6 تهران انجام 
دهد. ٢ شــب پيش مربيان باشــگاه آنتورپ برنامه تمر(نــ� خاص� برا6 بيرانوند 
ارسال ردند تا پيش از سفر به بلژ(\ از نظر بدن� آمادگ� اش را حفظ ند. البته 
در ا(ن خصوص مسئوالن پرسپوليس درصددند ه با نامه نگار6 با فيفا و باشگاه 
آنتورپ مجوزها6 الزم برا6 ادامه حضور بيرانوند در پرســپوليس را اخذ نند اما 
بيرانوند ســفت و سخت به دنبال انجام ارها6 ســفرش به بلژ(\ است تا هرچه 

زودتر تست ها6 پيش از امضا6 نها(� قرارداد را انجام دهد. 

تمر	ن انفراد� بيرانوند به دستور مرب� آنتورپضرر استقالل از جابه جا	� ها� فرهاد! 

انصارى: این که می گویند عمل 
جراحی ام  خوب نبوده شایعه است! 
انصــار6،  محمــد 
تيم  مصــدوم  مدافع 
فوتبال پرســپوليس 
ا(ن ه  خصــوص  در 
م� شــود  گفتــه 
جراح� اول او خوب 
نبوده وانش نشان 
داد و گفت: «به هيچ 
عنوان ا(ن شا(عه صحت ندارد. عمل اول من 
خيل� خوب انجام شــد و ا(ن شــا(عات اصال 
صحت ندارد.» محمد انصار6 درباره آخر(ن 
وضعيــت خــودش در روزهــا6 پــس از عمل 
جراحــ� ــه رو6 زانو6 خــود انجــام داده، 
گفت: «خدا را شEر ه وضعيت خيل� خوب� 
دارم. ١٤ روز از عمل جراح� من گذشــته و 
ا(ــن روزها مراحــل انجام درمــان را پيگير6 
م� نم. اميدوارم همچنان روند درمان� من 
خوب پيش برود و شــرا(ط خوب� را به دست 
بياورم. االن هم چند روز6 است فيز(وتراپ� 
را آغــاز ــردم و با(ــد منتظــر روزهــا6 آ(نده 
باشــم.» و6 در پاسخ به ا(ن سوال ه پزش\ 
معالجــش دربــاره عمل او و ر(ــEاور6 پس از 
عمل چه نظر6 داشــته افزود: «خوشبختانه 
پزشEم از روند جراح� رضا(ت امل داشت 
و گفــت ه همه چيز خوب پيش رفته اســت. 
انشــاا... دوران ر(Eاور6 بعــد از جراح� هم 
خــوب پيش برود تــا بتوانم دوباره به شــرا(ط 
خوبــم برســم.» مدافع چپ پا6 پرســپوليس 
در خصوص ا(ن ــه از چه زمان� عصا را نار 
خواهد گذاشت، گفت: «با ادامه روند موجود 
فEــر م� نم از حــدود ٣، ٤ هفته د(گر عصا 
را به صــورت امل نار بگذارم. از زمان� ه 
عصا را نــار بگذارم م م تمر(نــات با وزنه 
را بــرا6 تقو(ــت عضالتــم آغاز خواهــم رد. 
ا(ن روزها طبق نظر پزش\ فقط فيز(وتراپ� 
م� نــم و برنامه آماده ســاز6 ام را طبق نظر 
پزشــEم پيش م� برم.» انصار6 در پاســخ به 
ا(ن ســوال ه در شرا(ط فعل� جا6 خودش 
را در تيم خال� م� بيند (ا خير، خاطرنشــان 
ــرد: «خوشــبختانه در پرســپوليس آنقــدر 
باز(Eن خوب هست ه جا6 خال� باز(Eن� 
بــه چشــم نيا(ــد امــا ا(ــن را واقعــا از تــه دل 
م� گو(ــم ه هيچ وقت ا(نقــدر دلتنگ باز6 
در پرســپوليس نبودم. البته اگر پرسپوليس 
انشــاا... قهرمان شــد و عمر6 بــود حتما در 

جشن قهرمان� شرت خواهم رد.»

از  فوتبــال  فدراســيون  دبيــر 
خواســت  پرســپوليس  مربــ� 
و  باشــگاه� اش  تيــم  بيــن 
فعاليــت در تيــم ملــ� (�E را 
انتخــاب ند. ر(ــم باقر6 به 
نبــ�  محمد مهــد6  خواســته 
فدراســيون  در  د(ــروز  صبــح 
فوتبال حاضر شــد تــا در مورد 
نحوه همEار6 اش با تيم مل� تصميم گير6 شــود. در ا(ن 
نشســت دبير فدراســيون رســما از ر(م باقر6 خواســت 
برا6 حضور در ادر فن� تيم مل� از تيم پرســپوليس جدا 
شــود. در حقيقت فدراســيون فوتبال از باقر6 خواسته از 
بيــن تيم مل� و پرســپوليس (�E را انتخــاب ند و امEان 

ار همزمــان در ا(ن ٢ تيم ممEن نيســت. در ا(ن بين تيم 
مل� قرار نيســت تا پا(ان ا(ن فصــل از باز6 ها6 ليگ برتر 
اردو(� داشــته باشــد و باقر6 ا(ن فرصت را دارد ه در ٨ 
باز6 باق� مانده رو6 نيمEت پرســپوليس بنشيند اما بعد 
از آن برا6 ار در تيم مل� با(د با پرســپوليس خداحافظ� 
ند. مرب� پرســپوليس هنوز تصميــم قطع� در مورد ا(ن 
موضــوع نگرفتــه و بــرا6 اتخاذ تصميــم نها(ــ� اش زمان 
خواســته. البته احتمال ا(ن ه باقر6 با تيم مل� همEار6 
ند خيل� ز(اد اســت چراه فدراسيون فوتبال قرار شده 
قــرارداد و6 را آمــاده ند تــا به زود6 به امضــا6 طرفين 
برســد. مرب� تيــم فوتبال پرســپوليس پس از ا(ن جلســه 
گفت: «فدراســيون فوتبال مرا در شــرا(ط خيل� ســخت� 
قرار داد چراه جدا(� از پرســپوليس برا(م خيل� سخت 

است.» ر(م باقر6 در پاسخ به ا(ن سوال ه آ(ا قرار است 
بــه صورت پاره وقت بــا تيم مل� همEار6 نــد و همچنان 
در ادر فن� پرســپوليس هم حضور داشــته باشد، عنوان 
ــرد: «نه فعال ه تيــم مل� برنامه ا6 نــدارد و تا پا(ان ا(ن 
فصل در خدمت پرســپوليس هستم. با توجه به ا(ن ه من 
(ــ\ فصل د(گر با پرســپوليس قــرارداد دارم با(ــد در ا(ن 
مورد مذارات� را با باشــگاه داشــته باشم چراه با(د بين 
باشــگاه و تيم مل� (�E را انتخاب نم. انشــاا... مشــEل 
خاصــ� پيــش نيا(د.» مرب� پرســپوليس در پاســخ به ا(ن 
ســوال ه آ(ــا آخر(ن فصــل حضــورش در پرســپوليس را 
ســپر6 م� ند، گفت: «ا(ن خواســته فدراســيون فوتبال 
اســت. بــا توجه بــه ا(ن ه بــا پرســپوليس قــرارداد دارم، 

فدراسيون و باشگاه با(د به توافق برسند.»

اتمام حجت فدراسيون فوتبال با مرب� پرسپوليس

باقر�: جدا	� از پرسپوليس برا	م خيل� سخت است

بازگرداندن استرا، تصميمی 
عاقالنه و اقتصادى!

شا	عه ا� 3ه استقالل� ها از آن استقبال م� 3نند

اواخر خرداد ســال گذشــته بود ه مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل با آنــدره آ اســتراماچون�، 
ســرمرب� ســابق ا(نتــر به توافــق رســيدند و قــرارداد6 ٣ 
ســاله با ا(ن مرب� ا(تاليا(ــ� امضا ردند. حضور و شــروع 
بــه ار ا(ــن مرب� جــوان ا(تاليا(ــ� در ا(ران و اســتقالل با 
انتقادها و ترد(دها(� همراه بود اما اســتراماچون� با صبر 
و حوصله و پشــتEار، تيم� ســاخت ــه با ارائــه باز6 ها6 
ز(با و چشــمنواز و ســب نتا(ج مطلوب تحســين دوســت 
و دشــمن و رقيــب را برانگيخــت و مــرد ا(تاليا(ــ� از فرش 
بــه عرش رســيد. محبوبيــت ب� نظير6 ه اســتراماچون� 
نزد هواداران اســتقالل پيدا رد شــا(د تــا مدت ها نصيب 
هيــچ باز(Eن و مرب� د(گر6 نشــود اما عمــر مربيگر6 مرد 
ا(تاليا(� در فوتبال ا(ران بنا به دال(ل مختل] و البته برخ� 
دال(لــ� ه هرگز بازگو نشــد وتاه بــود و او پيــش از پا(ان 
نيم فصل نخســت، ا(ران و اســتقالل را تر| رد. استرا در 
حالــ� از ا(ران رفت ــه ٤٠٠دالر از قــرارداد (\ ميليون 
و ٦٠٠هــزار دالر6 بابــت ٣ فصــل حضــور در اســتقالل 
را گرفتــه بــود. با وجــود تالش ها(ــ� ه بــرا6 برگرداندن 
اســتراماچون� صــورت گرفت او د(گر به ا(ران برنگشــت تا 
استقالل مســير باق� مانده ليگ را با فرهاد مجيد6 ادامه 
دهد. استراماچون� در اولين اقدام پس از جدا(� قطع� از 
استقالل از ويلش خواست شEا(ت نامه ا6 را عليه باشگاه 
ا(ران� تنظيم و به فيفا ارسال ند. ويل استراماچون� بعد 
از بازگشت او به ا(تاليا شEا(ت� از سو6 مولش تنظيم و به 

فيفا ارسال رد و خواستار پرداخت مبلغ ١٫٦ميليون دالر 
بابت باق� مانده قرارداد ســال اول و پول قــرارداد ٢ فصل 
د(گر به اضافه پاداش ها(� ه در قراردادش گنجانده شده 
بود، شد. استقالل� ها هم پس از در(افت ا(ميل فيفا درباره 
شEا(ت استراماچون� با تشEيل (\ تيم حقوق� دفاعيه ا6 
بلندباال نوشته و به فيفا ارسال ردند و جالب ا(ن ه آب� ها 
مدعــ� در(افــت خســارت از مــرد ا(تاليا(� بــه دليل تر| 
ب� دليل استقالل و فسخ (\ طرفه قرارداد شدند. در ادامه 
هم مســئوالن باشــگاه اســتقالل ه با انبوه� از شــEا(ت 
باز(Eنان و مربيان خارج� و احEام فيفا مواجه و مستاصل 
شــده بودند از مذاره با ويل استراماچون� برا6 رسيدن 

به توافق و حل و فصل دوستانه ماجرا خبر دادند. 
  

شــروع بــد فرهــاد مجيــد6 و تيمــش در اســتارت دوبــاره 
ليــگ برتر و دور شــدن آب� هــا از صدر جــدول و احتمال از 
دســت رفتن شانس سب سهميه آســيا(� باعث اعتراض 
از  اســتقالل  پيشEســوتان  و  هــواداران  شــد(د  انتقــاد  و 
مجيــد6 و مد(ران باشــگاه شــد. در ا(ن ميان شــا(عات� از 
جمله اســتعفا6 مجيد6 و اولتيماتوم باشگاه به ا(ن مرب� 
جوان مطرح شــد اما مهمتر از ا(نها بحث بازگشــت دوباره 
اســتراماچون� بــه اســتقالل بود. برخــ� منابع خبــر6 از 
احتمــال مذاره دوباره آب� ها با مرد ا(تاليا(� و بازگشــت 
او بــه نيمEــت آب� ها برا6 ليگ بيســتم خبــر دادند آن هم 
در شــرا(ط� ــه از اميــر قلعه نو(ــ� بــه عنــوان جد6 تر(ن 

گز(نه ســرمربيگر6 اســتقالل در فصل آ(نده (اد م� شود. 
اما چرا و بر چه مبنا(� چنين خبر6 منتشــر شــده و چقدر 
ا(ن خبر م� تواند صحت و ســقم داشــته باشــد؟ زمان� ه 
استقالل� ها با اســتراماچون� توافق ردند دالر در خرداد 
و تير ســال ٩٨ با نــرخ ١٣هزار و ٢٠٠ تومــان در بازار آزاد 
خر(د و فروش م� شــد. مســئوالن اســتقالل با همين نرخ 
هم برا6 پرداخت دســتمزد استراماچون� با مشEل مواجه 
بودنــد و تعو(ق و تاخير در پرداخت دســتمزد مرد ا(تاليا(� 
باعث ناراحت� و درنها(ت تر| او از استقالل شد. حاال ا(ن 
سوال پيش م� آ(د اســتقالل� ها چطور م� خواهند با دالر 
٢١هزار تومان� دوباره اســتراماچون� را برگردانند؟ شا(د 
همين مقا(ســه وتــاه قيمت دالر در ٢ ســال خط بطالن� 
بر شــا(عات� از ا(ن دســت باشــد اما در ا(ن ميــان (\ نEته 
ظر(] وجود دارد. اســتقالل� ها اگر در فيفا محEوم شوند 
با(ــد (\ ميليون و ٦٠٠هــزار دالر فقط بابت ٦ ماه حضور 
و ار اســتراماچون� بپردازند ضمن آنEه برا6 جانشــين او 

(عن� فرهاد مجيد6 و ادرش هم هز(نه جداگانه ا6 انجام 
داده انــد و برا6 ٢ فصل آ(نده هم با(د هز(نه نســبتا باال(� 
بــرا6 ادرفن� جد(د پرداخت نند؛ ضمن آنEه هواداران 
هم به شــدت معترض و ناراحت هســتند و هيچ مرب� را به 
جــا6 اســتراماچون� نم� پذ(رنــد و حت� فرهــاد مجيد6 
را هــم بــا آن همه محبوبيــت پس زده انــد! بنابرا(ن شــا(د 
بازگردانــدن اســتراماچون� عاقالنه تر(ــن ار6 باشــد ه 
مسئوالن باشگاه استقالل و وزارت بتوانند انجام دهند و با 
(\ تير دو نشان بزنند. با بازگرداندن استراماچون� همان 
(\ ميليون و ٦٠٠هزار دســتمزد او خواهد شــد و د(گر نه 
نيــاز6 به پرداخت غرامــت و نه نياز6 بــه هز(نه رد جد(د 
بــرا6 ادرفن� اســت. عالوه بر ا(ــن صرفه جو(ــ� ارز6 و 
ر(ال�، مسئوالن باشگاه و وزارت سEوها را هم آرام و راض� 
م� نند و هواداران هم به آنچه ه م� خواستند ه همان 
بازگشت استراماچون� و د(دن باز6 ز(با از استقالل همراه 

با نتيجه گرا(� بود م� رسند. 

فدراســيون بين المللــ� فوتبــال تا(يــد پرداخت طلــب فرنانــدو گابر(ل را به باشــگاه 
پرســپوليس ارســال رد. باشــگاه پرســپوليس به دليــل تحر(م ها6 مال� نتوانســت 
درآمد حاصل از حضور باز(Eنان خود در جام جهان� ٢٠١٨ روسيه را از فيفا در(افت 
نــد. سرخ پوشــان پا(تخت با وجود درآمــد ٦٠٠هزار دالر6 خود، حــدود ٢ميليون 
(ــورو بابت عــدم پرداخت مطالبــات باز(Eنان و مربيــان خارج� پيشــين خود بده� 
داشــت. از ا(ن رو سرخ پوشــان را(زن� هــا6 حقوق� الزم را برا6 پرداخت بخشــ� از 
بده� ها6 خود انجام دادند. فيفا نيز پذ(رفت طلب ٢٣هزار دالر6 فرناندو گابر(ل، 
١٠هــزار دالر6 ســتن چو| و ٨٧هزار دالر6 نيلســون ــوره آ را از محل درآمدها6 
پرسپوليس پرداخت ند. فدراسيون جهان� فوتبال در تازه تر(ن ا(ميل ارسال� خود 
به باشــگاه پرســپوليس پرداخت طلب قطع� فرناندو گابر(ل را اعالم رد. همچنين 
در ا(ــن نامه تايد شــده ه فيفــا در حال انجام امــور ادار6 مربوط بــه پرداخت پول 
باز(Eن و مرب� پيشــين سرخ هاست. به ا(ن ترتيب (�E از پرونده ها6 خطرنا| عليه 
پرسپوليس مفتوحه شد و قطعا در ادامه با پرداخت طلب چو| و نيلسون پرونده ا(ن 
٢ مرب� و باز(Eن روات و برز(ل� هم بســته م� شــود اما همچنان پرســپوليس با (\ 
پرونده ميليون دالر6 مربوط به برانEو و دستيارانش مواجه است و با(د منتظر نتيجه 

اعتراضش به دادگاه عال� ورزش در مورد ا(ن پرونده باشد. 

باشــگاه پرســپوليس در پرونده مهاجم ا(رلند6 اش قصد نــدارد از مواضع خود وتاه 
بيا(ــد و به دنبال غرامــت و محEوميت ا(ن باز(Eن اســت. آنتون� اســتوس، مهاجم 
ا(رلند6 پرماجرا و پرحاشــيه پرســپوليس بعد از د(دار دوم ا(ن تيم در ليگ قهرمانان 
آســيا برابــر الشــارجه بــه تهــران نيامــد و در ادامــه ماجرا6 بيــن طرفين به تشــEيل 
پرونده ا6 در فيفا منجر شد. در ا(ن رابطه انون باشگاه پرسپوليس ادعا6 جالب� در 
خصوص ا(ن باز(Eن مطرح رده و مدع� اســت تــا زمان تعيين تEلي] پرونده او، ا(ن 
باز(Eــن حق مذاره و انعقاد قرارداد با باشــگاه د(گــر6 را ندارد و ا(ن موضوع تخل] 
د(گر6 بــرا6 او خواهد بود. مهد6 خواجه وند، معاون حقوق� باشــگاه پرســپوليس 
درباره آخر(ن شــرا(ط پرونده ا(ن باشــگاه و آنتون� اســتوس گفت: «خيل� دوستان 
اظهــار نظرات� م� نند ه البته از ابعاد امل پرونده خبر امل� ندارند. اســتوس 
زمانــ� ه با(د در باشــگاه حضور پيــدا م� رد، نيامــد. زمان غيبت او هــم ربط� به 
رونا نداشــت و پروازها برقرار بود و باز6 ها برگزار م� شــد. در آن زمان تخل] انجام 
شده و نامه ا6 نيز در ا(ن زمينه به ويل او ارسال شد و حتما درخواست غرامت الزم 
طبــق قرارداد خواهد شــد.» و6 ادامــه داد: «از نظر ما او در قــراردادش آمده تا زمان 
تعيين تEلي] با پرسپوليس انجام مذاره و ثبت قرارداد با باشگاه د(گر تخل] است و 

برا6 آن غرامت پيش بين� شده است.»

تایيد پرداختی فيفا به پرسپوليس درباره گابریل پرسپوليس مانع انتقال استوکس به باشگاهی دیگراتفاق روز سوژه روز
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