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 این چه وضعی شده؟ همه چیز روز به روز  •
گران می شود از پارسال تاحاال ماشین و 
خانه چندبرابرشده. پول مون با این که این 
قدر بی ارزش شده اما به دست آوردنش هم 

سخت شده.
به نظرمن رعایت نکردن دستورالعمل  •

های بهداشتی توسط بعضی ازمردم خنجر 
زدن از پشت به مدافعان حریم سالمته. 
ــده ای  ــاری کــه عـ ــ ــون ک ــم دقــیــقــامــثــل ه
بامدافعان حرم می کردند و می گفتند که 

آن ها برای پول به جنگ میرن!
جالب اســت که مسئوالن با ایــن دسته  •

گل هایی که به آب داده اند باز هم انتظار 
دارند مردم ازشان تشکر کنند! انگار تا االن 
بهترین عملکرد را داشتند! آقایان واقعا 
خسته نباشید! دست مریزاد. اوضاع خیلی 

خوبی برایمان درست کردید!
 کسانی کــه از احــمــدی نـــژاد دفـــاع می  •

کنند اصال می دانند 800 میلیارد درآمد 
یعنی چــه؟ راحــت ترین وزیـــران، در زمان 

احمدی نژاد بودند. 
نیازی نیست به آقای رائفی پور با این همه  •

مثل  بهتره  شما  بندازید.  متلک  طرفدار 
همیشه طبق پروتکل های از قبل تعیین 
شده توسط دولت رفتار کنید تا مبادا جیره 

کاغذتون قطع بشه!
 با قیمت سکه هــای بــاالی 10 میلیون  •

تومان و دالر باالی 20 هزارتومان، خانه 
های مسکونی25 متری دور از ذهن نیست!

 همیشه هزینه برق مان کمتر از صدهزار  •
تومان می آمــد. ایــن دفعه بــرای یک خانه 
123 متری و فقط با یک کولرگازی که اکثر 
ــات خاموش اســت، 500 هزارتومان  اوق
ــه شــرکــت بـــرق زنـــگ می  ــده! هــرچــه ب ــ آم
زنم، می گویند تعرفه ها گران شده و باید 

پرداخت کنید. آخر گرانی چنددرصد؟
 به یکی از فروشگاه های بــزرگ رفتم تا  •

برنج بخرم. برنج گلستان 5 کیلویی 179 
هزار تومان! برنج هندی 10 کیلویی169 

وزیرکشاورزی  از  مسئولین  هزارتومان! 
وصمت گرفته تا سازمان های مقابله کننده 
باگران فروشی پاسخ دهند که آیا نظارت 

وکنترلی هست؟
 دانشگاه پیام نور حقوق هر ترم استادان  •

رو یک سال بعد میده و نصف مبلغ رو واریز 
می کنه. لطفا مسئولش جواب گو باشه، توی 
این اوضاع شرم آور چرا این طور پرداختی 

دارند؟
 از مسئوالن محترم صمت خواهش می  •

کنم برای مبارزه با گران فروشی سازمان 
تعزیرات کــاری بکند گرانی مــردم را فلج 

کرده  است.
 آیاکسی نیست که بگه چرا پول 30 درصد  •

فروش سهام عدالت را بانک ها نمی دهند؟ 
ماکه دیوانه شدیم.

ــی  • ــدام ــران در اق ــ شــرکــت مــخــابــرات ای
یــک طــرفــه بـــدون  اطـــالع مـــردم رومینگ 
بین الملل روی خطوط موبایل همراه اول با 
هزینه ماهانه شش هزار تومان را فعال کرده 
و فیش های ماهانه را حتی برای مکالمات 
داخل کشور با هزینه رومینگ بین الملل 

صادر می کند.
خراسان:این مسئله از سوی  مسئوالن  •

مربوط  تکذیب شد.
مسئوالن در کشورهای دیگر با کوچک  •

ترین خطایی استعفا می کنند. آن وقت این 
جا قیمت خانه و ماشین در یک سال پنج 
برابر می شود اما کسی تکانی به خودش 
نمی دهد. تازه با پررویی جلوی دوربین می 
آیند وبا خنده هایشان، مردم را عصبانی 

می کنند.
یکی از رفتگرهای منطقه 3 به من گفت:  •

من به کی شکایت کنم که پاسخ گو باشه؟ 
پیمانکارهای شهرداری بیمه ما رفتگرها 
17 سال  رو یکی در میون رد می کنن. 
ــان تامین  ــازم ــار دارم، رفــتــم س سابقه ک
ــرای شما رد  اجتماعی گفتن 12 ســال ب

شده. خواهشمندم پیگیری کنید.

مثل کرونا چابک باش! 
نمای اول- وقتی سن و سال یا وزن باال می رود، 
دیگر آن چاالکی و چابکی هم کمرنگ می شود. 
ــن چست و چــاالکــی آن زمـــان بیشتر  نــبــود ای
احساس می شود که فرد در یک موقعیت ویژه و 
اضطرار ،تازه درمی یابد که چه فرصت ها در پی 

این سنگینی از کف رفته است و می رود.
نمای دوم- شیوع کرونا که تا همین چند ماه قبل 
در هیچ جای جهان دارای تجربه پیشینی نبود، 
با آمدنش تحولی بزرگ در عین حال ناخوشایند 

را در عرصه های گوناگون متوجه جهان کرد.
نمای سوم-  برخی کشورهاهمچون ایتالیا  و 
کــره جنوبی با شیوع کرونا، شرایط را قرمز و 
وضعیت جنگی اعالن و با هشدارهای اساسی 
و اعالم آمارهای سنگین ،تــدارک گسترده ای 
کشورها  برخی  مقابل  در  کردند.  طراحی  را 
همچون برزیل کوشیدند کرونا را جدی نگیرند 
امــا کرونا خیلی جــدی تر از آن بــود که رئیس 
جمهور این کشور تصور می کرد و حتی به سراغ 

خود او نیز آمد.
نمای چهارم- مرور، بررسی و تماشای تجربه 
و عملکرد دولــت ها در برابر کرونا بر ما عیان 
کــرده اســت، بــدون شک آنــان که در مواجهه با 
این ویــروس با چابکی و چاالکی عمل کردند، 

توفیقات بیشتری نصیبشان شد.
و ما...

ــود تــالش هــای گسترده طــی 5 ماه  1- بــا وج
ــذاری و  گذشته که در بخش هــای سیاست گ

اجرایی مقابله با کرونا در کشور صورت گرفته 
است، به نظر می رسد هنوز قدری سنگین وزنی 
و تعلل احساس می شود که همین امر باعث شده 
اســت، بخشی از جامعه درگیر با تبعات کرونا 
دچار بالتکلیفی و گاهی آسیب شود. در بررسی 
این چالش به دو حوزه مشخص عملکردی اشاره 

می کنیم.
الف: تسهیالت و کمک های حمایتی کرونا

به این موارد دقت کنید:
* رئیس اتاق اصناف ایران: اکنون مسئله مهم 
این است که پرداخت تسهیالت از سوی بانک 
ها به کندی پیش می رود که قرار شد بانک ها 
تمهیداتی را فراهم کنند تا دریافت آن سرعت 
بیشتری پیدا کند. )22تیر99 / خبرگزاری 

تسنیم(
سازمان  مسافر  نقل  و  حمل  دفتر  *مدیرکل 
راهداری: بر اساس وعده ای که به رانندگان داده 
شده بود قرار بود که ابتدای تیرماه مبالغ واریز 
شود، متأسفانه روند خیلی کند پیش می رود 
و رانندگان محترم در خصوص ایــن موضوع  
گله مند هستند، به نظر می رسد که افرادی در 
این زمینه باید پاسخگو باشند. )تین نیوز، شبکه 

خبری تخصصی حمل ونقل  / 16تیر99(
رضوی  خراسان  اجتماعی  تامین  مدیرکل   *
گفت: بیمه بیکاری کرونایی اردیبهشت، هفته 
آینده واریــز خواهد شد. غرامت پزشکی افراد 
مبتال به کرونا نیز در بازه زمانی 15روزه پرداخت 

می شود. )20تیر99 (
ــور قطع در شــرایــط بــحــران و پیشامدی  بــه ط
همچون کرونا، تاخیر و تعلل به ویژه در شرایط 
تحریم و کاهش درآمدها و نقدینگی دولــت تا 
حدودی قابل پیش بینی و اغماض است اما این 
تاخیر و تعلل ها تا چه زمانی باید ادامه داشته 
باشد؟ برای نمونه اگر دلیل تاخیر بیمه بیکاری 

ــرای دومــاه نخست را بپذیریم، قطعا تاخیر  ب
در ماه های آینده چندان توجیهی نــدارد. به 
هرحال به همان میزان که مسئوالن مربوط دچار 
غافلگیری در سیستم های اجرایی شده اند، آن 
کارگر، آن راننده، آن بیکار شده و آن آسیب دیده 
از کرونا هم در وضعیت سخت زندگی و معیشت 
به سر می برد و انتظار دارد که دولت و مجموعه 

حاکمیت به موقع از او دستگیری کنند.
ب: آموزش و پرورش و آموزش عالی

اگر برای نبود چابکی و چاالکی سویه انتقاد 
را به بخش های حمایتی که به طور مستقیم با 
اعتبار و نقدینگی سر و کار دارند نشانه رفتیم، 
تا حــدود زیــادی می تــوان برایش پاسخ هایی 
همچون کاهش درآمد دولت و چالش تاریخی 
بودجه  را دست و پا کرد اما آیا می توان برای 
نبود تحرک الزم در بخش هایی همچون حوزه 
آمــوزش و پــرورش و دانشگاه ها دلیل قانع 

کننده ای ارائه کرد؟ 
دراین بخش به ویژه برای آموزش و پرورش که تا 
مدت ها دچار سردرگمی و وضعیت نامشخص، 
روزگار گذراند شاید بتوان نبود چنین تجربه ای 
را برشمرد اما دیگر از یک نقطه به بعد برای این 
مجموعه استراتژیک این عذر پذیرفتنی نیست. 
نحوه امتحانات پایان سال در مقطع دوازدهــم 
که تا آخرین روزها نامشخص بود، وضعیت این 
ــدارس شامل ثبت نــام هــای جدید،  روزهـــای م
ــدارس و دیگر  مبالغ دریافتی بابت سرویس م
هزینه ها، نحوه حضور فیزیکی و مجازی دانش 
آموزان در سال جدید و... از جمله مواردی است 
که از نوعی سرگشتگی حکایت دارد. نمی دانم 
این روزها گذرتان به مدارس افتاده است یا نه. 
اما مدارس برای این که از دریافت پول از والدین 
غفلت نکنند همچنان خانواده ها را برای کارنامه 
و ثبت نام پایه جدید به مدارس می کشانند و در 

این شرایط کافی است مدیر یک مدرسه کمی کم 
سلیقه و کم انعطاف باشد که حاال بیا و ببین چه 
ازدحامی در مدرسه پدید می آید. یا ثبت نام در 
مقطع جدید این خودش حدیث مفصلی است و 
تنها تفاوت حاال با گذشته فقط ماسک هایی است 
که روی صورت افراد است و گرنه همان شلوغی 
ها و همان داستان های گذشته همچنان در حال 
تکرار است. آیا آموزش و پرورش نمی توانست در 
چند ماه گذشته برای چنین مواردی، پروتکل ها و 
فرایندهای مجازی و حساب شده تری پیش بینی 
کند؟ مگر این سیستم نمی دانست که با آغاز موعد 
ثبت نام ها با چنین داستانی مواجه خواهد شد؟ 
آیا ثبت نام یک پایه به پایه بعد الزم است شبیه 
روال های پیشین باشد؟ و واقعا نمی توان برای 
مواردی این چنین که به تغییر مدرسه و مقطع نیاز 
ندارد، روش مجازی را پیش بینی کرد؟آیا در این 
میان با شروع مدارس دوباره داستان اینترنت و 
قطع و وصلی آن و نرم افزار های آموزش از راه دور 
حل می شود یا وزارت ارتباطات به جای آن دراین 
شرایط مشغول ماجرای ممنوعیت واردات موبایل 

300 یورویی است ؟
بــرگــزاری کنکور و سناریوهای پیش روی آن 
نیز اکنون در شرایطی  قطعی شــده اســت که 
همچنان بسیاری از خانواده ها و حتی مسئوالن 
نیز در نحوه اجرای آن دچار تردید هستند. به 
هر حال رفت وآمد  و تجمعی که برپایی کنکور 
در شهرها ایجاد می کند، امری اجتناب ناپذیر 
است و این در حالی است که هشدارها برای 
شرایط بحرانی شیوع ویروس و آینده مبهم آن 
درچندماه اخیرهمواره از موارد ثابت اعالمی 
ستاد ملی کرونا بوده است. یعنی این وضعیت در 
چند ماه گذشته موضوع جدید و خلق الساعه ای 
به شمار نمی رود که تصمیم گیری برای آن این 

قدر با کندی و تعلل پیش رود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از دو اتفاق خوب 
برای بازنشستگان  تامین اجتماعی و کشوری 
خبر داد. به گزارش فارس وزیر کار با بیان این 
که همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
از آبان ماه انجام می شود افزود: با آقای نوبخت 
مذاکره کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم 

همین  در  را            کشوری  بازنشستگان  حقوق  که 
ــد حقوق شاغلین  مــاه هــای آیــنــده تــا 90 درص
برسانیم. وزیر کار درباره همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: پس از 
57 جلسه با بخش های مختلف دولت با دستور 
رئیس جمهور که در سایه شفاف سازی اطالعات 

تأمین اجتماعی به دست آمد 32 هزار میلیارد 
تومان منابع دولت پرداخت شد به گونه ای که 
بازنشستگان 30 ساله زیر دو میلیون و 800 هزار 
تومان و بازنشستگان با 35 سال سابقه زیر سه 
میلیون تومان دریافت نخواهند کرد.  وی افزود: 
2 درصــد از سهام شستا به مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی واگذار خواهد شد. به گزارش 
سایت اطالع رسانی وزارت کار، شریعتمداری 
همچنین از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه 
برای واگذاری 30هزار میلیارد تومان از سهام 
شرکت های دولتی به ازای مطالبات سازمان 

تامین اجتماعی از دولت خبر داد.

2درصد ازسهام شستا به مستمری بگیران تأمین اجتماعی واگذار خواهد شد
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از آبان

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شد. 
به گزارش ایسنا، حسن شجاعی علی آبادی، 
سید محمود نبویان، سید نظام الدین موسوی  و 
نصرا... پژمانفر از گزینه های تصدی این پست، 
توسط هیئت رئیسه به مجلس معرفی شده 
بودند که در نهایت و در جلسه علنی روز گذشته 
پژمانفر نماینده مشهد و کالت به عنوان رئیس 

کمیسیون اصل 90 انتخاب شد.

رئیس جدید کمیسیون اصل 90
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رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به قانون امنیتی 
چین برای هنگ کنگ تحریم های تازه ای اعالم 
ــدف آن بــه گفته وی محکوم کــردن  ــرد کــه ه ک
»رفتار اختناق آمیز« چین است. چین در مقابله با 
تحریم های تازه آمریکا به نوبه خود افراد و مؤسسات 
آمریکایی را تحریم می کند.ترامپ در مصاحبه ای 
گفت: »از این پس رفتار در قبال هنگ کنگ  مانند 
رفتار ما در قبال چین خواهد بود؛ امتیازات ویژه ای 
وجود نخواهد داشت، نه پیمان ویژه اقتصادی در 
کار خواهد بود و نه صادرات فناوری های حساس.« 
او که هیچ فرصتی برای حمله به جو بایدن را از 
دســت نمی دهد همچنین تاکید کــرد دولــت او 
بیش از هر دولــت دیگری در تاریخ آمریکا علیه 

چین سخت گیری کرده است در حالی که جو 
بایدن چیزی جز هدیه به دولت کمونیستی چین 
نخواهد بود. تحریم های تازه همچنین، شامل 
مسدود کردن دارایی افرادی در ایاالت متحده و 
جلوگیری از ورود آن ها به این کشور است. شماری 
از بانک های خارجی که به نظر آمریکا در نقض 
خودگردانی هنگ کنگ از منویات چین پیروی 
می کنند نیز مشمول اقدامات تحریمی هستند. 

همزمان با ایــن خبر، وزارت خارجه جمهوری 
خلق چین اعالم کرد که به رشته ای از اقدام های 
تحریمی علیه آمریکا دست می زند. به گفته وزارت 
خارجه چین، تحریم ها هم افراد و هم بنگاه ها و 
شرکت های آمریکایی را در بر می گیرند. پکن ۲۳ 
تیرماه نیز اعالم کرده بود که به تالفی تحریم چند 
مقام حزب کمونیست این کشور از سوی آمریکا به 
دلیل نقض حقوق بشر اقلیت اویغور مارکو روبیو، 

سناتور جمهوری خواه فلوریدا، تد کروز سناتور 
جمهوری خواه تگزاس، کریس اسمیت نماینده 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سم براونبک، 
سفیر ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب را تحریم 
می کند. همزمان با نبرد تحریمی آمریکا، به نظر 
می رسد بریتانیا سعی در همراهی واشنگتن دارد. 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در ارتباط با 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا تحت فشار زیادی 
قرار دارد. او نمی تواند در جنگ تجاری میان آمریکا 
و چین خنثی بماند. از این رو، نخست وزیر بریتانیا 
اعالم کرده است که پروژه ایجاد شبکه نسل پنجم 
)5G( این کشور را بدون همراهی شرکت هواوی 

چینی پیش خواهد برد.

نزاع ترکی-سعودی در لبنان 

دکترسعید غفاری -وزیر کشور لبنان هفته گذشته 
از نقش ترکیه در آشوب های اخیر لبنان سخن گفت و 
اعالم کردکه چند نفر سوار بر یک هواپیمای ترکیه ای 
با چندین میلیون دالر بازداشت شده اند.فعالیت 
ترکیه در لبنان اشکال مختلفی به خود گرفته که هدف 
آن ها تقویت نفوذ در میان اهل تسنن در لبنان به ویژه 
در شمال و مقابله با نفوذ سعودی-اماراتی در جنگ 
»رهبری جهان اهل سنت« است؛ جنگی که از یک سو 
میان ریاض و متحدانش و از سوی دیگر میان ترکیه و 
متحدانش در جریان است )هرچند به نظر می رسد 
هم اکنون حزب ا... و مقاومت دغدغه ای مهم برای 
ترکیه در لبنان هستند(:1- بر اساس برآوردها تعداد 
لبنانی هایی که از بورسیه های تحصیلی در ترکیه طی 
1۵ سال استفاده کرده اند بیش از 1۰ هزار نفر است 
و بیشتر این افراد زبان ترکی را آموخته اند و در ارتباط 
دایم با برنامه های حمایتی ترکیه در شمال لبنان 
از طریق سازمان تیکا هستند که در زمینه کمک به 
لبنانی ها در استان های طرابلس و عکار کار می کند و 
منابع این موضوع در نهایت در راستای دستورکارهای 
ترکیه است.۲- ترکیه برخی از شخصیت های سلفی 
در شمال لبنان مانند »سالم الرافعی« را با آغوش باز 
پذیرفته و این اقدام را به مــوازات حمایت مستمر از 
شاخه لبنانی اخوان المسلمین انجام می دهد.۳- 
سفارت ترکیه در بیروت به دنبال لبنانی های دارای 
اصالت ترکیه ای یا ترکمان است تا آن ها را به گرفتن 
تابعیت ترکیه تشویق کند.  هــدف ترکیه اعطای 
تابعیت ترکیه به این افراد بر اساس این اصل است 
که بنا به تاریخ، آن ها »شهروند سلطنت عثمانی« 
بوده اند. بر اساس برآوردها تا کنون ۵۰ هزار لبنانی 
شامل این پروژه شده اند.4- تحرکات سفارت ترکیه و 
تعدادی از بازرگانان لبنانی و ترک برای برآورده کردن 
نیازهای بازار لبنان و پر کردن آن با کاالهای ترکی 
است؛ عالوه بر این که برخی لبنانی های عالقه مند به  
سرمایه گذاری در بخش زراعی برای سرمایه گذاری 
در ترکیه تشویق می شوند. این موضوع اگرچه در 
کوتاه مدت مثبت است اما در بلندمدت به تولیدات 
لبنان ضربه می زند. شاید بارزترین شکل نزاع ترکی-
سعودی در لبنان، عملیات جذب مسئوالن و حامیان 
جریان المستقبل توسط ترکیه است. بنا بر یک منبع 
دیپلماتیک عربی بسیاری از مسئوالن المستقبل 
که برخی از آن ها واقعا به الحریری نزدیک هستند، با 

ترکیه هماهنگ شده  اند.

چهره روز 

تحلیل روز

تظاهرات هزاران نفر از مردم آذربایجان برای جنگ با ارمنستان 

آتش جنگ قره باغ شعله خواهد کشید؟ 
پایتخت جمهوری آذربایجان در دو روز گذشته یکی 
از پرهیجان ترین روزهــای خــود را پشت سرگذاشته 
است.پس از کشته شدن هفت تن از اعضای ارتش ملی 
آذربایجان که دوتن از آن ها جزو افسران بلندپایه و پنج 
نفر نیز سرباز بودند، باکو شاهد راهپیمایی بزرگی در 
مقابل منزل یکی از کشته شدگان ارتش بود که پس از آن 
راهپیمایی در میدان اصلی شهر ادامه یافت. در حالی که 
روز گذشته نیز چند تن دیگر از طرفین قربانی این درگیری 
جدید شدند صدها نفر با حضور در این راهپیمایی در باکو  
درحالی که پرچم جمهوری آذربایجان را در دست داشتند 
و شعار »قره باغ ما باقی خواهی ماند« ،»فرمانده به ما سالح 
بده« خواستار اعزام داوطلبانه به جبهه   و حتی ده ها تن با 
خودروهای شخصی خواستار حضور درمناطق جنگی 
شدند،حتی گروهی از راهپیمایان معترض با حمله به 
ساختمان مجلس ملی این کشور و اشغال چند ساعته 
ساختمان مجلس، خواستار اقدام جدی دولت در باره 
مسئله قره باغ شدند.التهاب روزهای گذشته باکو می 
تواند احتمال اقدامی تند از سوی دولت این کشور برای 
ــد.در حوزه  راضــی کــردن افکار عمومی را افزایش ده

دیپلماتیک نیز باکو و ایروان روزهای پر ترافیکی را از سر 
گذراندند. وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی الوروف 
در تماس تلفنی با همکاران ارمنی و آذربایجانی خود 
خواستار توقف هرچه سریع تر درگیری شد.همچنین 
مقامات گــروه مینسک نیز که به صــورت تخصصی در 
مسئله قــره بــاغ در حــال رایزنی اســت، از هر دو طرف 
خواسته اند خویشتنداری کنند.در مقابل دبیر سازمان 
پیمان امنیت جمعی که متشکل از روسیه، ارمنستان، 
بــالروس، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان است 
نسبت به آن چه زیر پا گذاشتن شرایط آتش بس از سوی 
ارتش آذربایجان نامید اعتراض کرد. اما نکته جالب ماجرا 
در این است که این سازمان نشست اضطراری خود را که 
قرار بود روز دوشنبه برگزار شود برای مدت نامعلومی و با 
هدف مشورت بیشتر به تاخیر انداخت.این در حالی است 
که بسیاری از کارشناسان، با توجه به قیمت پایین نفت و 
کاهش درآمدهای نفتی و نیز بحران مالی ناشی از شیوع 
کرونا، آذربایجان وارمنستان را ناتوان از آغاز یک درگیری 
گسترده می دانند و درگیری های روزهــای گذشته را 

مقطعی و محلی اعالم می کنند.

حساب های بانکی پسرعموهای بن سلمان عالج کسری بودجه  است 

جیب بری ولیعهد سعودی 
ممکن است چرخه مضحکی به نظر برسد، 
اما از واقعیت دور نیست. ترامپ ریاض 
را تحت فشار قرار می دهد و می تواند به 
ــای خــودش با تماسی تلفنی ۵۰۰  ادع
میلیون دالر بــرای ماجراجویی هایش 
از سعودی بگیرد. بن سلمان، ولیعهد 
سعودی نیز هرگاه چالش مالی پیدا می 
کند، شاهزادگان عربستان و اقوام خود 
را مجبور به پرداخت پول می کند. البته 
گاهی هم از سر خصومت بــرای جنگ 
قدرت است که جیب برخی شاهزادگان 
برای پرکردن خزانه حکومت خالی می 
شود.به نوشته  روزنامه لبنانی االخبار، 
به نظر می رسد که دو عامل اصلی در 
این رویکرد محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان نقش دارنــد: نخست ایــن که 
وی تمایل دارد هرگونه عناصر قدرت 
ولــو خارجی را که به نظرش می تواند 
تهدیدی برای به قدرت رسیدن وی باشد، 
از بین ببرد، دوم این که کشورش با بحران 
اقتصادی بی سابقه ای دست و پنجه نرم 
می کند و این بحران مسئوالن را واداشته 
تا به دنبال هر منبع نقدینگی برای تامین 

کسری بودجه ای باشند که پیش بینی 
می شود به بیش از دو برابر آن مقداری 

برسد که ســال گذشته بــود. آن 
طور که پایگاه اینتلیجنس 

آنالین فرانسه گزارش 

داده اســـت،  مــســئــوالن عربستانی با 
تعدادی از شرکت های تخصصی برای 
جست و جوی درآمدهای خاندان ملک 
عبدا... بن عبدالعزیز،  به ویژه درآمدها 
در صــنــدوق هــای اعــتــبــاری مرتبط با 
دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدا... 
قــرارداد بسته اند. پیشتر شرکت هایی 
ــای  ــرارداده کــه بیشترین سهم را از ق
این دانشگاه داشتند، )به عنوان مثال 
شرکت بن الدن(، در معرض روند تسویه 
حساب هایی طی سال های گذشته قرار 
گرفتند که این روند در چارچوب کمپین 
»مــبــارزه بــا فــســادی« انــجــام شــد کــه بن 
سلمان از بازداشت هتل ریتزکارلتون آغاز 
کرد. طبق گزارش اینتلیجنس آنالین، 
مسئوالن چند هفته قبل عبدا... الشهری، 
مشاور مالی سلطان و بازرگان سعودی را 
بازداشت کردند تا به واسطه او به اطالعاتی 
درخصوص ثروت های انباشت شده وزیر 
دفاع اسبق در قراردادهای دولتی منعقد 
شده، دست یابند. همان اتهام را مسئوالن 
در حال تدارک هستند تا علیه محمد بن 
نایف، ولیعهد سابق عربستان مطرح 
کنند مبنی بر این که به همراه 
عمویش احمد بن عبدالعزیز 
در اوایل ماه مارس گذشته به 
اتهام "خیانت" از طریق تالش 

برای کودتا بازداشت شد.

رسوایی مالی خانوادگی ترودو
ــرودو« نخست وزیر  »جاستین ت
سوءاستفاده  به خاطر  کــانــادا 
خانواده اش از یک مؤسسه خیریه 
مجبور به عذرخواهی شد.ترودو 
چندی پیش، پـــروژه پرداخت 

۹۰۰ میلیون دالر به دانشجویان کانادایی را برای 
کمک به معاش آن ها در بحران کرونا به مؤسسه خیریه 
»WE« محول کرد.اندکی بعد مشخص شد بابت 
سخنرانی های »مارگارت ترودو« مادر نخست وزیر 
کانادا و »الکساندر ترودو« برادر وی در این مؤسسه 

خیریه، مبلغ ۳۲۰ هزار دالر به آن ها پرداخته است!

ــی،  ــالـ ــارشـ رتـــبـــه مـ
عــالــی تــریــن نــشــان 
نظامی در افغانستان 
ــور رســـمـــی به  ــ ــه ط بـ
دوستم  عبدالرشید 

توسط عبدا... عبدا...، رئیس شورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان با فرمان اشرف غنی، رئیس جمهوری 

افغانستان اعطا شد.

رنگ موهای ترامپ عوض شد!

رئیس جمهور آمریکا کنفرانسی 
ــاخ سفید  ــاغ رز ک خــبــری در ب
دربــاره طیفی از مسائل شامل 
بازار بورس، بازیابی اقتصادی 
و چین برگزار کرد؛ با این حال 

کاربران توئیتر متوجه یک نکته غیرعادی در ظاهر 
دونالد ترامپ شدند. به نظر می رسید که او رنگ 
جدیدی به موهایش زده است. بسیاری از کاربران 
توئیتر پرسیدندکه چرا رنگ موهای او مثل قبل زرد 
و نارنجی نیست؟  تعدادی از کاربران نیز سناریوهای 
مختلفی را برای توضیح اتفاقی که برای موهای این 
رئیس جمهور ۷4 ساله آمریکا افتاده مطرح کردند. 
عده ای  گفتند: شاید استفاده از اسپری رنگ موی 
خود را فراموش کرده است یا شاید لوازم آرایش 

پوست و موی او تمام شده است!

خبر متفاوت 
با امضای ترامپ، هنگ کنگ مشمول تحریم های ضدچینی آمریکا شد 

ترامپ و جانسون علیه شی

نمای روز 
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 اجاره 10 میلیونی شماره حساب 
و استرس آموزنده وزیر!
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اجاره شماره حساب ماهی 10 میلیون!

»چقدر وسوسه کننده!« در روزگــاری که کار 
به سختی گیر می آید ، داشتن درآمد ماهانه 
10 میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه برای 
در اختیار قراردادن شماره حساب تان بسیار 
وسوسه کننده است و دور از ذهن به نظر می 
رسد. اما این اتفاق در تبلیغ یک سایت که ادعا 
می کند برای خریدهای کالن نیاز به کارت دارد 
دیده می شود. در این سایت ادعا شده که یک 
تا 3 درصد از تراکنش پول به دارندگان شماره 
حساب تعلق می گیرد که طبق آن چه خود سایت 
ادعا کرده این رقم حدود حداقل 10 میلیون 
تومان در ماه خواهد بود. البته باید به کسانی 
که وسوسه شده اند شماره حساب شان را 
اجــاره دهند گفت که آن ها این حساب ها را 
برای اعمال مجرمانه ای چون پول شویی، سایت 
های شرط بندی و ... استفاده می کنند و ظرف 
کمتر از یک ماه شما می مانید و یک پرونده قطور 

کالهبرداری.
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قصاص برای شیوع عمدی کرونا

این روزها که شیوع کرونا به اوج خود رسیده 
و شهرهای زیادی در وضعیت قرمز قرار دارند 
می توان با ماسک زدن و شست و شوی مرتب 
دست ها از انتقال آن جلوگیری کرد. هرچند به 
قاطعیت نمی توان گفت که هر مبتال از چه کسی 
این ویــروس را گرفته اما با این حال محمود 
عباسی که دستیار وزیر دادگستری در امور 
حقوق شهروندی هم هست، به خبرگزاری موج 
گفته: »کسی که با علم و اطالع از ابتالی خود به 
کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی موجبات ابتالی 
دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر 
به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی شده و 
مستوجب قصاص است.« کاربران به این اظهار 
نظر واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
حرف اگه برای تشویق مردم به ماسک زدن 
باشه خوبه و اال به لحاظ حقوقی به نظر قابل اجرا 
نیست چون اثبات این که ویروس از چه کسی 

منتقل شده به شدت سخته!«
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استرس آموزنده وزیر

فیلمی از وزیر فرانسوی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که در آن می بینیم این وزیر 
وقتی برای شرکت در جشن روز ملی از خودرو 
پایین می آید ، ماسک اش را جا می گذارد و چون 
خودروی وزیر خیلی زود محل را ترک کرده او به 
دنبال خودرو  می دود اما به آن نمی رسد و همین 
اتفاق باعث می شود بسیار استرس داشته 
باشد و تا وقتی کسی برای او ماسک می آ ورد 
او مدام  دستش را جلوی دهان و بینی اش قرار 
می دهد. کاربری نوشت: »جالبه در حالی که این 
خانم وزیر این قدر استرس داره که ماسک نزده 
اطرافیانش هیچ کدوم ماسک ندارن.« کاربر 
دیگری نوشت: »کاش همه ما موقع نداشتن 
ماسک همین قدر استرس داشتیم و بدون 
ماسک از خونه بیرون نمی اومدیم تا این کرونای 
لعنتی رو شکست بدیم.« کاربری هم به طنز 
نوشت: »اگه همه این قدر جون دوست بودن 

کرونا تا حاال شکست خورده بود.«
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نماینده ای که برای سومین بار مادر شد

تولد نوزاد یکی از نماینده های مجلس در همین 
ماه های آغازین مجلس با بازتاب زیادی همراه 
بود. زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس در توئیتی خبر از مادر شدنش داده و 
گفته : » خداوند رو شاکرم که در اوج مسئولیت 
برای سومین بار لذت مادری رو به من چشاند 
و با انگیزه بیشتری در مجلس برای حمایت از 
بانوان محروم از نعمت مادری و کمک به تمام 
ــادران پر دغدغه سرزمینم، تالش خواهم  م
کرد. «   کاربری با تبریک به این نماینده نوشت: 
»خانم دکتر شیخی برای بار سوم مادر شد تا 
ثابت کنه مادر شدن منافاتی با فعالیت اجتماعی، 
حتی در عالی ترین سطح سیاسی اجتماعی کشور 
نداره.« کاربر دیگری نوشت: »حاال شاید بیشتر 
با مشکالت خانواده ها و هزینه هاشون آشنا 
بشین.« کاربر دیگری هم نوشت: »کاش شش 
ماه دیگه هم توئیت بزنید و کارهایی که برای 
رفع مشکالت خانواده ها و مادران شاغل انجام 

دادید رو هم بنویسید .«

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.

در ضد سرقت!

در این روزها 
که درستکاری 
کمیاب شده، 

پاکبان اردکانی 
۴ میلیارد 

تومان چک و 
پول و مدارک 

را تحویل 
صاحبش داد. 
احسنت به تو 

 مرد 
زحمت کش

یه جاهایی از 
ویتنام پدر و 

مادرا برای این 
که بچه هاشون 
خشک برسن 
به مدرسه اونا 

رو میذارن توی 
پالستیک و از 

 رودخونه رد
 می کنن و 

غروب هم به 
همین ترتیب

خدا رو 
شکر در ضد 

سرقت بوده و 
دزد نتونسته 
قفلش رو باز 
کنه و کلی 

توی زحمت 
افتاده تا 

تونسته در رو 
بشکنه!

پاکبان امانت دار

یه غم عجیبی 
داره این 

عکس!  البته 
ما بچه های 

دهه 60 رو این 
 جوری

 می بردن 
آرایشگاه و 

جرئت جیک 
زدن هم 
نداشتیم

تالش برای پیشرفت فرزند

نوستالژی دهه 60

این هفته طبق روال هر هفته هفت 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؟

بدون تعارف جنجایل  وقرارداد اب چین 

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#اعدام_نکنید و #نه_به_اعدام: این دو هشتگ بعد از 
اعالم تایید حکم اعدام  سه محکوم اتفاقات آبان ماه  توسط 
سخنگوی قوه قضاییه شروع به رشد کرد وبرای لحظاتی  
به ترند یک جهان تبدیل شد. بسیاری با این هشتگ ها 
خواستار اجرا نشدن حکم اعدام شدند این در حالی است که 
سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرده است که آن ها به جرم سرقت 
مسلحانه، آتش زدن بانک و ... دستگیر شده اند و  فیلم اعمال 

مجرمانه شان در تلفن همراه خودشان بوده است. 
#سالمت_دانشجو و #سالمت کنکوری: بسیاری از 
کسانی که قصد شرکت در کنکور دارند ،  به دلیل شیوع کرونا 
خواستار تعویق کنکورها  شده اند . هرچند کنکور ارشد و دکترا 
به تعویق افتاد اما مسئوالن در تالش هستند تا قبل از شروع 

پاییز و اوج گرفتن کرونا تمام کنکورها را برگزار کنند.
#کرونا: با افزایش آمار مبتالیان و جان باختگان، دوباره این 

هشتگ در توئیتر بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
#ترکمنچای_چینی: برخی از کاربران هم با این که هنوز 
توافقی با چین صورت نگرفته آن را با معاهده ترکمنچای 
مقایسه کردند این در حالی است که قرار است در صورت توافق 

مفاد آن اعالم شود.
#من_متعهدم: همزمان با هفته عفاف و حجاب این هشتگ 

در توئیتر به راه افتاد.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

1. کوپن دوباره برمی گردد
6/06 میلیون بازدید در 1۸22 کانال، تاریخ انتشار: 4/21

2. ماسک ها را قبل از دور انداختن پاره کنید
4/65 میلیون بازدید در 1۳61 کانال، تاریخ انتشار: 4/24

3. کرونا اسرارآمیزتر شد
4/2۸ میلیون بازدید در 1265 کانال، تاریخ انتشار: 4/24

۴. آزمون های سراسری در زمان مقرر برگزار می شود
4/25 میلیون بازدید در 2۳66 کانال، تاریخ انتشار: 4/22

5. نماینده بهار و کبودرآهنگ به دلیل کرونا درگذشت
4/2۳ میلیون بازدید در 1۳21 کانال، تاریخ انتشار: 4/2۳

6. عکسی از درون ضریح پیامبر )ص(
4/22 میلیون بازدید در 105۷ کانال، تاریخ انتشار: 4/21

7. جدید ترین آمار مبتالیان به کرونا
۳/94 میلیون بازدید در 1۸26 کانال، تاریخ انتشار: 4/20 

سویل خیابانی و محسن افشانی: مصاحبه سویل خیابانی 
همسر محسن افشانی جنجال جدیدی درباره افشانی به راه 
انداخت. او مدعی شده است افشانی مادر، کارگر و خود او را 
کتک زده و عکس های خصوصی او را هم منتشر کرده است. 
البته بسیاری احتمال داده اند این موضوع  سناریویی برای 

جذب فالوئر باشد.
منوچهر والی زاده: حضور این دوبلور نام آشنا در دورهمی 

باعث شد نام او در فهرست قرار بگیرد.
ثبت نام خودرو: این روزها که خودرو روز به روز گران تر می 
شود خیلی ها به امید خرید خودرو از سایپا و ایران خودرو این 

واژه را جست وجو می کنند.
بهاره رهنما و کیانوش گرامی: این دو بازیگر هم در استوری 
و صفحات مجازی خود از ابتالیشان به کرونا خبر دادند. البته 
کیانوش گرامی در بیمارستان هم بستری شده است. غیر از 
این دو چندین هنرپیشه دیگر هم به کرونا مبتال شده اند که 
در صفحات مجازی شان آن را اعالم کرده اند مانند منوچهر 

هادی، یکتا ناصر، پیمان قاسم خانی و ...
واریــز یارانه نقدی تیر: در این 

روزهای کرونایی که کاسبی 
ــده برخی  بسیار کساد ش

چشم شان به یارانه 
نــقــدی اســت تا 
کمی  بتوانند 
چــرخ زندگی 
بچرخانند  را 
ــبــال  و بـــه دن

زمان واریز آن 
هستند.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

روح ا.. زم: مصاحبه خبرنگار صدا و سیما با زم در برنامه بدون 
تعارف در شبکه های اجتماعی جنجالی شد و نام مدیر کانال 

آمد نیوز را دوباره در فهرست پر بازدیدها قرار داد.
ابن سینا: هرچند برخی سرطان روده را دلیل مرگ این 
دانشمند دانسته اند اما در چند روز گذشته بخش هایی از 
زندگی نامه ابن سینا به قلم ابوعبید جوزجانی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود که مدعی شده علت مرگ 

او زیاده روی در شهوات  بوده است!
جالل طباطبایی: این بازیگر سریال های شب های برره، 

ترش و شیرین و خانه به دوش در روز 22 تیر درگذشت.
برنامه 2۵ ساله همکاری های ایران و چین: این توافق که 
هنوز به امضا نرسیده درباره سرمایه گذاری چینی ها در صنعت 

نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر حوزه های اقتصادی  است.
سریال آقازاده: آقازاده به تازگی در شبکه نمایش خانگی 

توزیع شده و با استقبال همراه بوده است.
مالقات زناشویی: یا همان مالقات شرعی بعد از گزارشی که 
درباره وضعیت حسین هدایتی در زندان منتشر شد مورد توجه 
قرار گرفت . در بخشی از این گزارش به نقل از یک زندانی آمده 
است  : »حسین هدایتی هر روز مالقات شرعی دارد در حالی 

که این جا مالقات شرعی برای زندانی ماهی یک بار است.«
این هفته هم  یک مقاله غیر اخالقی پربازدید شد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7 7

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7
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بازارها در شهرهای مقاصد گردشگری، این 
روزها اصال شرایط خوبی ندارند.

 نمایی از بازار وکیل شیراز

رودر رو با صاحبخانه های بی رحم!
گفت وگو  با چند مالک که برای افزایش غیرمنصفانه اجاره دلیل های من درآوردی می تراشند  آغاز پویش ملی 

»همدلی با مدافعان سالمت«

 ۹ هزار پرستار در بیمارستان ها 
به کرونا مبتال شده اند

همزمان با آغاز پویش ملی »همدلی با مدافعان 
سالمت« و اعالم شهادت 140نفر  از کادر درمان 
طی روند مبارزه با کرونا، رئیس کل سازمان نظام 
پرستاری گفت: براساس آمــار موجود ۹ هزار 
نفر از پرستاران در بیمارستان ها به کرونا مبتال 
شــده انــد. هم اکنون از ایــن ۹ هــزار نفر، حدود 
چهار هــزار نفر با این بیماری دست و پنجه نرم 
 می کنند و عمال از چرخه خدمت خارج شده اند.  
محمد میرزابیگی رئــیــس کــل ســازمــان نظام 
ــه باشگاه  ب تــوضــیــحــات بیشتر  پــرســتــاری در 
خبرنگاران گفت:  آماری که به دست ما رسیده 
این است که ۹ هزار نفر از پرستاران ما به کرونا 
مبتال شــدنــد. حـــدود ۷0 هـــزار پــرســتــار بــرای 
ــم که به ازای هر  ــزار تخت دولتی داری 140 ه
تخت بیمارستانی حــدود 0/۸نــیــروی پرستار 
در حال خدمت به بیماران هستند. ۶0 تا ۷0 
درصــد این پرستاران مدت هاست که به دیدار 
خانواده های خــود نرفته انــد تا بتوانند موجب 
قطع زنجیره انتقال ویروس کشنده کرونا شوند، 
اما با این تعاریف مردم همچنان به رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی ادامه می دهند که کادر 
درمان بیشتر در معرض کرونا قرار بگیرند. مقیم 
به  بیمارستان  در  پرستاران  ماهه  چند  ــودن  ب
ــاد جسمی،  ــه رو شــدن با خستگی زی معنی روب
ــی و همچنین گذراندن بیشترین  روحــی و روان
زمان در کنار بیماران کرونایی است. میرزابیگی 
تصریح کــرد: همین موضوع موجب شده است 
 تا ۹ هــزار نفر از ایــن پرستاران به کووید- 1۹ 
مبتال شوند و ما با کمبود نیرو رو به رو شویم. هم 
اکنون از این ۹ هزار نفر، حدود چهار هزار نفر با این 
بیماری دست و پنجه نرم می کنند و عمال از چرخه 

خدمت خارج شده اند. 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

دعا کنیم که در تهران زلزله نیاید

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باید دعا 
کنیم که در تهران زلزله باالی ۶ ریشتر رخ ندهد. 
اسماعیل نجار  در نشست بررسی آخرین وضعیت 
شهر تهران در مقابله با ویروس کرونا و آمادگی برای 
مقابله با زلزله های اخیر گفت: تهران یک مجموعه 
است و هرچه زمان می گذرد به دلیل کسب آگاهی 
نگرانی مردمی بیشتر می شود. طبق گــزارش 
باشگاه خبرنگاران، وی ادامـــه داد: گزارش ها 
حاکی از این است که فقط1۸/۸درصد آمادگی 
برای زلزله باالی ۶/۶ ریشتر در تهران وجود دارد.    

غفوریان- اگر خودت را »خبرنگار« معرفی کنی و 
از یک صاحبخانه بپرسی چرا مبلغ اجاره را این قدر 
زیاد افزایش دادید، همین که نگوید »به شما هیچ 
ربطی ندارد«، در نوع خودش یک موفقیت بزرگ 
است. موفقیتی که البته برای این گزارش کم پیش 
می آید و اگرچه به آن ها اطمینان می دهم قرار 
نیست اسم و رسم و نشانه ای از شما درج شود اما باز 
هم کمتر حاضر می شوند پاسخ گوی یک خبرنگار 
باشند.  در عین حال به سراغ چند صاحبخانه رفتم 
که حتی در همین شرایط سخت اقتصادی باز هم 
حاضر نشده اند با مستاجر راه بیایند.به طور قطع 
افزایش اجاره مطابق با درصدی از تورم با چاشنی 
انصاف دور از انتظار نیست اما این جا ما به سراغ 
صاحبخانه هایی رفتیم که منصفانه عمل نکردند 
اگرچه در همین روزها هم تعداد مالکان با انصاف 

و بخشنده کم نیست.  

۲5 میلیون افزایش پول پیش!

ــاره بـــرای یــک واحــد 1 تــا اول تیر اجـ
ــل کوچه دو متری  ۶0 متری داخ
که پارکینگ هم نـــدارد، پنج میلیون پیش با  
ــوده است.  ۸00هـــزار تومان اجـــاره ماهانه ب
مستاجر می گوید: »این واحد رو سال قبل برای 
مادرم اجاره کردم  ولی امسال صاحبخانه گفت 
۳0 تومان رهن و یک تومان اجاره.« از مستاجر 
می خواهم که شماره تماس آقای صاحبخانه 
 را در اختیارم بگذارد. با این صاحبخانه تماس
 می گیرم و در ابتدا می گوید من صاحبخانه 
نیستم چه کسی شماره من را به شما داده است؟! 
با کمی صحبت و جلب اعتمادش خودش شروع 
به گفت وگو می کند. صحبتش را با یک »جمله 
فلسفی!« آغاز می کند که چندان متوجه نکته 
اش نمی شوم. می گوید: »ببین آقاجان! زندگی 
به مــردم فشار میاره و مالک هم به مستاجر«. 
همان طور که گفتم من این جمله فلسفی آقای 
 صاحبخانه را درک نکردم اما با ادامه حرف ها،
 او انگیزه اش را این گونه توجیه می کند: »االن 
من خــودم هرچی بخوام بخرم نسبت به سال 
قبل 10 بــرابــر شـــده. نــشــده؟ مثال حبوبات 
بوده کیلویی 5-۶ تومن، االن شده 2۷-2۶ 

تومن. من حقوقم دو میلیونه و یک تومانش 
ــرام باقی  ــرای قسط هــام و یک تومان ب  میره ب
 می مونه. خب حاال شما می گی من چکار کنم؟«
می پرسم، حاال نمی شد اجاره امسال رو کمتر 
ــن سختی  ــد؟ بــه هــرحــال ای ــردی تعیین مــی ک
 بــرای همه هست و بــرای مستاجرها بیشتر...
آقای صاحبخانه که بعید می دانم درآمد ماهانه 
اش آن طور که می گوید فقط دو میلیون باشد، 
پاسخ می دهد: »ببین آقاجان! من نباید پاسخ 
بدم، دولت باید برای این وضعیت پاسخ بده. من 
هم اگه مجبور نباشم نمی گیرم. تازه من برای این 
که فشار روی مستاجر نیاد، پول رهن رو بردم باال 
که نخواد هر ماه اجاره سنگین بده...«نمی دانم از 
نظر این صاحبخانه با افزایش یک باره 25 میلیون 
به مبلغ پیش و احتساب اجاره ماهانه یک میلیون 
تومان چگونه می شود که به مستاجر فشار نیاید؟ 
به هرحال این سوالی است که احساس می کنم با 

هر پاسخ این صاحبخانه قانع نخواهم شد. 

مشتری دارم...

با صاحبخانه ای دیگر تماس می گیرم ۲
که بــرای واحــد 150 متری اش که 
پیش از این 120 میلیون پول پیش و یک میلیون 
تومان اجاره می گرفته است،  برای اجاره جدید 

دومیلیون و۸00  هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه 
کرده است. ابتدا خودم را مشتری جا می زنم و 
پس از دریافت مشخصات آپارتمان، می گویم: 
شما امسال دومیلیون و۸00هزار تومان به اجاره 
اضافه کردید، به نظرتون این مبلغ زیاد نیست؟ 
پاسخ این صاحبخانه را که با غرور و تبختر حرف 
می زند ، می شنوم: »همین االن 5-۶ نفر مشتری 
داره که برای قولنامه عجله دارن و می خوان که 
زودتر قولنامه بنویسن ولی چون مستاجر هنوز 
تخلیه نکرده قولنامه ننوشتیم، حاال شما چی 
می گی؟!« برای این که به پاسخم برسم خودم را 
معرفی می کنم و می گویم من خبرنگار هستم و 
فقط می خواهم بدانم یک صاحبخانه مثل شما 
چگونه این مبلغ را تعیین می کند، او تماس را قطع 
می کند و البته از این که صدای پرغرورش را بیشتر 
نشنیدم خوشحال می شوم. او در همان لحظات 

کوتاه در ذهنم شبیه یک دیو آمد.

دولت برای خودش می گوید

با این تماس هایم متوجه می شوم 3
 که صاحبخانه های بی رحم را کال
 می توان به دو گروه تقسیم کرد، آن هایی که 
فقط جیب خودشان برایشان مهم است و هیچ 
دلیلی جز منفعت طلبی ندارند و آن هایی 

که برای این بی رحمی، دلیل دارنــد اگرچه 
دلیل من درآوردی و بی منطق. یکی از این 
صاحبخانه های بی منطق مــوردی است که 
وقتی مستاجر به او می گوید، دولــت اعالم 
کرده مالکان در شهرهای بزرگ اجاره را 20 
درصد افزایش دهند، می گوید: »دولت بریه 
خودش مگه« )با لهجه مشهدی(. تالش من 
هم برای گفت وگو با این مستاجر به نتیجه نمی 
رسد چون پاسخ آقای مستاجر یک کالم است، 
»دولت بریه خودش مگه« و یعنی من به عنوان 
صاحبخانه هرکار دلم بخواهد انجام می دهم و 

قانون و انصاف هم کشک. 

صاحبخانه مودب اما بی رحم!

آخــریــن صــاحــبــخــانــه گــزارشــم، ۴
ــودب امــا تقریبا   صاحبخانه ای م
بی رحم است. از فردی که نشانی اش را گرفتم، 
گفت: اجـــاره قبل ایــن آپــارتــمــان ۸0متری 
10میلیون پول پیش و ۷00هزارتومان اجاره 
ماهانه بــوده اســت که حــاال 50میلیون پول 
پیش و دومیلیون اجاره تعیین شده است. با 
صاحبخانه تماس می گیرم و می گویم این 
مقدار افزایش منطقی است؟ مودبانه پاسخم را 
می دهد:» بعید می دانم واحدی با این امکانات 
را بتوانید ارزان تر پیدا کنید. تازه من برای مبلغ 
پیش راه می آیم و کم می کنم. ضمن این که من 
خودم در مرکز شهر دنبال خونه هستم و اجاره 
ها به همین شکله. تازه واحد من تمیز هست و 
امکانات خوبی داره...«در تمام گفت وگوهایم 
در می یابم که انصاف چه نعمت بزرگی است 
که برخی از ما که اصطالحا »آدم« هستیم فاقد 
آنیم. به ویژه در شرایط کنونی که شیوع کرونا، 
ــد و  به شکل گسترده ای باعث کاهش درآم
افزایش هزینه ها شده است،  این نبود انصاف 
و رحم به دیگران خصوصا به محرومان بیشتر 
به چشم می آید و تلخ تر آن جاست که ببینی 
یک صاحبخانه صاحب چند خانه و مغازه است 
و همچنان برای یک تومان و دوزار بیشتر حرص 
می زند و چقدر این »آدم ها!« حال به هم زن 

هستند...

 آیا همسان سازی شامل از
کار افتاده ها هم می شود؟

مدیرعامل تامین اجتماعی درباره متناسب  سازی 
حقوق بازنشستگان و این که آیا شامل از کارافتادگان 
نیز می شود یا خیر؟ گفت: مستمری بگیران را 
مشمول متناسب سازی کرده ایم و از اول مرداد با 
تامین ۳2 هزار میلیارد تومان اعمال و اجرایی خواهد 
شد. به گزارش تامین اجتماعی، ساالری افزود: این 
اتفاق در 1۶ تا 1۷ سال گذشته بی سابقه بود. کسی 
که ۳0 سال سابقه کار دارد و در سال ۹۸ کمتر از یک 
میلیون و ۶00 هزار تومان دریافت می کرده است 
و حداقلی بگیر بوده حقوقش با احتساب افزایش 
سنواتی به دو میلیون و ۷50 هزار تومان می رسد 
و اگر ۳5 سال سابقه کار داشته و همان مبلغ را 

می گرفته حقوقش به سه میلیون تومان می رسد. 
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 رونمایی از زندگی نامه شهریار
 در نخجوان 

رئیس کتابخانه دانشگاه 
دولتی جمهوری نخجوان، 
از تهیه و گردآوری تازه ترین 
ــوان  ــن رمـــــان خــــود بـــا ع
»زندگی نامه محمدحسین 
شهریار« خبر داد و گفت: 
ایــن کتاب در مراسم صد 
سالگرد  پــانــزدهــمــیــن  و 

بزرگداشت شهریار رونمایی می شود. به گزارش 
روابـــط عمومی ســازمــان فرهنگ و ارتباطات 
ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی  اســامــی، 
جمهوری اسامی ایران در نخجوان، با فارض احمد 
اف، رئیس کتابخانه دانشگاه دولتی نخجوان در 
همین زمینه، در محل سرکنسولگری ایران دیدار و 
گفت وگو کرد. فارض هم در سخنان خود، خواستار 
همکاری وابستگی فرهنگی ایران در نخجوان برای 

ترجمه این رمان به زبان فارسی شد.

خوانندگان»پازل  بند« بازیگر شدند

عــلــی رهـــبـــری و آریـــن 
ــان  ــدگ ــن ــوان ــاری، خ ــ ــه ــ ب
ــازل، اولین حضور  گــروه پ
سینمایی خود را به عنوان 
بازیگر در »ُگل به خودی« 
تــجــربــه مــی کــنــنــد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران 
جــوان،  فیلم برداری »ُگل 

به خودی« در تهران ادامه دارد.ایــن فیلم در ژانر 
کــودک و نوجوان ساخته می شود و گــروه پازل 
عاوه بر حضور علی رهبری و آرین بهاری به عنوان 
بازیگران فیلم، ساخت موسیقی متن را نیز بر عهده 
دارد. همچنین، یکی از قطعات جدید این گروه در 
»ُگل به خودی« رونمایی می شود. فیلم نامه این اثر 
نوشته مشترک احمد تجری و الله قهرمانی است 
و فضایی عروسکی موزیکال دارد. داستان »ُگل 
به خودی« قصه آمال و آرزو هــای تعدادی کودک 
است که در پرورشگاه زندگی می کنند و به کمک 
چند عروسک وارد ماجرا هایی فانتزی و جذاب 
می شوند. فیلم برداری این اثر به نیمه رسیده است.

پیک خبر  کودکان، سعدی را الیک باران کردند!
 منصور ضابطیان در گفت وگو با خراسان درباره استقبال چشمگیر

 از مسابقه مجازی »شش بیت سعدی«سخن گفت

استقبال باور نکردنی از  سعدی	 
پویش »شش بیت سعدی« با استقبال 
خوبی در فضای مجازی رو بـــه رو شد. 
منصور ضابطیان دربــاره این که آیا این 
پویش برای شاعران دیگر ادامه  خواهد 
یافت، می گوید: »باالخره چون تجربه 
موفقی بود، فکر می کنم این فضا را در 
مقاطع دیگر، به شکل های دیگری ایجاد 
کنم تا تعاملی بین مردم و ادبیات شکل 
بگیرد. ولی هنوز برای آن برنامه ریزی 

خاصی نــکــردم، چــون پــروژه سعدی 
ــود و خیلی  ــ ب ــی ســنــگــیــن  ــل ــی خ

وقــتــم را گــرفــت. راســتــش زمــان 
طراحی اش فکر نمی کردم این 

قدر کار پرمشغله و سختی باشد؛ ولی 
به هر حال مشارکت مردم در این پویش 

خوشحال کننده بود.« 

خوانش درست و تاثیرگذاری خوب	 
نویسنده کتاب »مارک و پلو« در پاسخ به 
این که چطور شد سعدی برای این پویش 
انتخاب شد، می گوید:»من معتقد نیستم 
شعرهای سعدی سخت خوان 
ــر قــرار  اســـت. اتــفــاقــًا اگ
ــد یــــک شــاعــر  ــ ــاش ــ ب
کاسیک را انتخاب 
کنم که زبانش به زبان 
امروز ما خیلی نزدیک 
ــد، بــی تــردیــد آن  ــاش ب
شاعر سعدی است. ولی 
به هرحال ماک های 
ــود که  ــ ــن ب ــ ــا ای مـ
شــرکــت کــنــنــده 
خوانش درست 
تاثیرگذاری  و 
خـــوب داشــتــه 
باشد. جدا از 
این که نکات 

فنی هم مدنظرمان بود. حضور بچه ها در 
این مسابقه غافلگیرمان کرد؛ اول این که 
انتظار نداشتم 700 نفر در این مسابقه 
شرکت کنند و دوبــاره انتظار نداشتم 
70 نفر از این شرکت کننده ها کودک 

باشند.«

در انتظار سفرنامه غذایی ایتالیا	 
منصور ضابطیان در پاسخ به این سوال که 
آیا برای دور بعدی پویش هایی مانند »شش 
بیت سعدی« به ســراغ شاعرانی مانند 
فردوسی خواهد رفت، می گوید :»چرا که 
نه. شاید خودم به اندازه ای که با شیخ اجل 
سعدی مانوسم، با فردوسی نباشم، ولی 
خــب بخش دیــگــری از جامعه به شدت 
عاقه مند به فردوسی است، باید برای 
آن هم ســاز و کــاری پیدا کنم که بتواند 
حق مطلب را ادا کند و شــان فردوسی 
هم حفظ شود.« نویسنده سفرنامه های 
»چای نعنا«، »مــوآ« و »بی زمستان« این 
روزها منتظر چاپ کتاب جدیدش است. 
او دربـــاره ایــن کتاب می گوید:»کتاب 
جدیدم »سه رنگ« نام دارد که سفرنامه 
غذایی من به کشور ایتالیاست.« البته او 
مشغول ساخت یک برنامه جدید نیز است 
و درباره آن می گوید:»این روزها به همراه 
تیم برنامه »رادیو هفت« مشغول تولید یک 
برنامه مشابه »رادیو هفت«، منتها به زبان 
عربی برای یک شبکه عربی و عرب زبانان 

نیز هستم.«

 پاسخ همایون شجریان 

به ادعای احمدی نژاد

تکذیب می کنم!

 چندی پیش محمود احمدی نژاد در گفت وگویی، از 
عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه موسیقی دفاع 
کرد. او در بخشی از سخنانش، به ممنوعیت فعالیت 
محمدرضا شجریان اشاره کرد؛ ممنوعیتی که اتفاقا در 
زمان ریاست جمهوری خود او اتفاق افتاد. احمدی نژاد 
در این مصاحبه تصریح کرد: »شجریان را دوست دارم 
و هرکس در انتخابات می تواند به هر کسی که دوست 
دارد، رای بدهد«. او در بخشی از سخنان خود به دیدار 
اسفندیار رحیم مشایی، با محمدرضا شجریان اشاره 
کرد. به گزارش ایسنا، همایون شجریان در پاسخ به 
این سخنان ، اظهار کــرد:»دربــاره این موضوع، پدر 
در شرایطی نیستند که صحبت کنند. ماقاتی که 
در مصاحبه به آن اشاره می کنند، این تصور را پیش 
مــی آورد که پس از انتخابات ۸۸، دیــداری با معاون 
اول رئیس دولت نهم اتفاق افتاده و از سوی پدر هم 
هیچ گاه به آن اشاره ای نشده است. در همین جا قویا 
چنین مطلبی را تکذیب می کنم. به هیچ وجه این گونه 
صحت ندارد.« وی افزود: »خاطرم هست در سال ۸7، 
اواخر دوره اول دولت ]آقای احمدی نژاد[ و پیش از 
انتخابات بعدی، ماجرایی که به نظر پدر برنامه ریزی 
شده می توانست باشد، عصبانی شان کرده بود. پس 
از عمل جراحی ریه که عده ای از هنرمندان و بازیگران 
به دیــدار و عیادت پدر می روند، یکی از  هنرمندان 
پیش کسوت، با معاون یادشده سرزده وارد می شود 
و پــدر متعجب از حضور ایــشــان، بر خاف میل و به 
شرط  ادب، سکوت می کنند و چیزی نمی گویند. از 
جزئیات خواسته ایشان بی اطاع هستم، همین قدر 
می دانم که گویا پیشنهادهایی مطرح می شود که پدر 
با بی اعتنایی، با آن ها مخالفت می کنند و ایشان جمع 

را ترک می کند.«

اکرم انتصاری- سایه کرونا هنوز سنگین است، اما نه آن قدر 
که شور سعدی خوانی را از سر دوستدارانش بیندازد. ماجرا 
ایــن اســت که منصور ضابطیان سفرنامه نویس و مجری 
برنامه های تلویزیونی »رادیو هفت« و »صدبرگ«، چندی پیش 
مسابقه ای را به نام »شش بیت سعدی« در فضای مجازی به 
راه انداخت. مسابقه ای که در آن افراد شرکت کننده باید 

شش بیت از یکی از غزل های سعدی را انتخاب می کردند و 
آن را مقابل دوربین تلفن همراه خود می خواندند تا در نهایت، 
هیئت داوران شش ویدئوی برتر را انتخاب کنند. در ادامه، 
از منصور ضابطیان، طراح و یکی از اعضای هیئت داوری 
این پویش، درباره جزئیات »شش بیت سعدی« و فعالیت  این 

روزهایش پرسیدیم.

لذت شعر 

ممیزی ترانه چاوشی با بوق!

قطعه »اال دختر« جدیدترین قطعه محسن چاوشی 
منتشر شد. او این قطعه را بر اساس یکی از قطعات 
فولکلور با آهنگ سازی و تنظیم خود برای سریال 
نمایش خانگی »هم گناه« ساخته است. نکته عجیب 
در این قطعه سانسور قسمتی از آن و جایگزین کردن 
یک کلمه با صدای بوق است. اتفاقی که در قطعه  
»حالم کن« که برای فیلم سینمایی »ژن خوک« 
ساخته بود نیز افتاد. به هرحال این یک بام و دو 
هوا در مورد آثار چاوشی هنوز ادامه دارد و رویکرد 
مشخصی در زمینه ممیزی وجود ندارد. اگر قرار 
به حذف است، بهتر است به جای پخش بوق روش 

درستی درباره آن اثر انتخاب شود.

درنگ 

خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست
راحت جان و شفای دل بیمار آن جاست

من در این جای همین صورت بی جانم و بس
دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

سعدی
****

ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا
من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا

جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر
چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا

عطار
****

تا نقش خیال دوست با ماست
ما را همه عمر خود تماشاست

آن جا که جمال دلبر آمد
وا... که میان خانه صحراست

سنایی
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای جای 
خالی مناسب است؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

۶ 2 1 ۸
1 9

3 2 1
1 9 4 7

5 7 4
2 3 ۶ 1
۸ 5 ۶

2 5
۸ ۶ 7  2

۸ 3 2
9 4 ۸ 7

5 ۶
5 2 4

3 7 9 ۸
9 4 ۶

۶
9 1 5 ۸

4 3 5

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.
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حل جدول شماره  7715 حل جدول شماره 921   

نور می دهد-سالح داور- مدرک 6- حد واسط فرایندهای 
شیمیایی –عصب 7- پول انگلیسی - بزرگ ترین سرخرگ 
بدن 8-خرس ترکی-طویل-از ساز ها 9-ُبرنده نامرتب- 
آقای اسپانیولی –شهر صنعتی آلمان 10-کوبنده مطبخ- 
دختر ژوپیتر  11- طعام رقیق-مکان-جدا-از به پا کردنی 

ها 12-خوب-فوتبالیست آلمانی

 عمودی:
1-  درخت زینتی –کشور آسیایی 2-زهر- بیماری تورم 
نایژه ها -چیز 3-خیابان زیبای پاریس 4-حرف عطف-

حرف دهان کجی-کدو تنبل 5-محاسن-پالهنگ- ژول 
در ثانیه 6-کافی- نت میانی-جید 7- طحال-لحظه-

ــازی- بــاالنــس- جــواِب هــای  دورنــمــای عمر 8-وسیله ب
9-پایمال شـــده-روز گذشته-خانه سنگ پشت 10- 

مخوف  کشیش 
روســــــــی  11- 
تیروئید  عــنــصــر 
- روز سی ام   هر 
خورشیدی  مـــاه 
-نــــــمــــــایــــــش 
12-رمـــزیـــنـــه- 
ــل  ــر ری ــ ــوب زی ــ چ

قطار

افقی:1- بیماری کمبود ویتامین C-سرازیری 2-شهر مذهبی-یخ فرنگی-آزاد-مادر 
لر 3- زادگاه نیما-فلک 4-لباس مردانه قدیمی-گونه-تیم یونانی 5-  اگر مرتب شود 

افقی:1-والیبالیست تیم ملی 2-چهره پردازی-مقابل جزر-دهانه اسب 3-واحد 
شمارش احشام-نفی عرب-جدا 4- راندن مزاحم-مکان-ثبت-ضربه سر 5-مرکز 

استان هرمزگان6-میوه نرسیده- سر و صــدای مزاحم 
7-سیماب-آیین 8-  سرزمین کانگوروها 9-برنج-شیوه-
صنم-شامل همه 10-صفت چای مطبوع-نت بیماری-
آموزگار مکتب 11-مشهور-ناپیدا-بانو 12-مثل آدم لوس

عمودی :
ــود را کــوچــک کـــردن 2- لــبــاس رسمی  1- کنایه از خ
اروپایی-حرف ندا-نوعی شیرینی 3-نخ تابیده-آشوب-
موجودنامرئی-یخ-گیاه  غــم-  یــار   -4 مودبانه  ضمیر 
پرخار 5-نوعی گل-آرامگاه فردوسی 6- حرارت-بانگ 
-نیایش-آسمان  7-قــامــت  طبی  بند  درندگان-شکم 
8-باختر-هزار دستان 9- پهلوان-روان-هنوز فرنگی-
مخفف خــان 10-حــشــره مــوذی-بــازرگــان-قــمــر 11- 
بیهوده-حرف دهان کجی-مستعمره 12-فیلمی با بازی 

فتحعلی اویسی
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هوش منطقی:

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

ردیف ضربدر 2 است. 

چالش ذهن :

 1. پراید 2. ماکسیما 3. پورشه
 4. شورلت 5. کادیالک

 6. پژوپارس

تست هوش:

  گزینه )3( هــر كــدام از 
شكل ها 3 بــار تكرار می 
شوند. در هر سطر و ستون 
نیز یكی از 3 شكل وجود 
دارد. پس گزینه  3 صحیح 

است.

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

بازی با کلمات:  

ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه 
برایتان نوشته ایم به دست آورید. ما در این 

جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها: تیز، نیز، یون، زین، وزن و...

چهار حرفی: ونیز و زینت
پنج حرفی: زیتون

بازی ریاضی:

سینمابیون: 1( احمدرضا عابدزاده،2( میوه ممنوعه،3( مرز،4( سریال خانه 
کاغذی یا همان سرقت پول،5( کوروش تهامی، 6( محمدرضا حقگو،7( فرار از 

زندان،  8( محله بهداشت،    9(جوکر، 10( رستگاری در شاوشنگ
تحلیل امتیازها)هر سوال 10 امتیاز(: با توجه به این که بیشتر سوال های 
این هفته متوسط یا ساده بود اگه بین 90 تا 100 امتیاز گرفتین یعنی شما دهه 
پنجاهی یا دهه شصتی هستین و تلویزیون رو قورت دادین در کودکی. اگه بین 80 
تا 90 امتیاز گرفتین یعنی شما تلویزیون رو قورت دادین منتها یه جزئی حافظه تون 
ضعیفه. اگه بین 70 تا 80 امتیاز گرفتین یعنی اواسط دهه شصت به دنیا اومدین، 

اگه بین 60 تا 70 امتیاز گرفتین یعنی شما تو کوچه دنبال فوتبال بودین.

سینمابیون

این هفته سرگرمی تم خاصی ندارد و سعی کردیم سواالت متنوع و ساده ای بپرسیم که 
بیشتر درباره فیلم و سریال های معروف است. مثل همیشه می توانید با شماره پیامک 

2000999 یا شماره تلگرام 0935439457۶ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی تلویزیون پنج شنبه ها   

۱     بازیگر نقش اول فیلم »ازدواج غیابی« محصول 
سال 1379؟

راهنمایی: بازیگر این فیلم دروازه بان معروف فوتبال 
کشورمان بود. 

۲      سریالی که اواسط دهه 80 با بازی علی نصیریان، 
هانیه توسلی و امیر جعفری و به کارگردانی حسن فتحی 
و برگرفته از داستان معروف شیخ صنعان در ماه مبارک 

پخش شد. 
۳     اولین فیلم جنگی سینمای ایران چه نام داشت؟

و  1360 ساخته شــد  ــال  ــن فیلم س ای راهنمایی: 
 سعید راد، داوود رشیدی و آهو خردمند در آن بازی 

کردند.
۴ سریالی اسپانیایی که در آن هنرپیشه های اصلی نام 
شهرهای مختلف را دارند و تا کنون سه فصل از آن منتشر 

شده است.

۵     بازیگری که نقش عباس میرزا را در سریال تبریز 
در مه بازی کرد. 

6     اسم بازیگر نقش دکتر در سریال کمدی »قطار 
ابدی« به کارگردانی رضا عطاران. 

۷  »دومینیک پــرســل« نقش دوم ســریــال معروف 
آمریکایی که در کنار الست جزو اولین سریال هایی بودند 
که مخاطب ایرانی با سی دی به تماشای آن نشست. 

اسم سریال؟
8      اسم برنامه ای محبوب برای کودکان که در دهه 
60 با بازی اکبر عبدی، آتیال پسیانی ، محمود جعفری 
و حمید جبلی تولید شد و نویسندگی این مجموعه 

تلویزیونی به عهده بیژن بیرنگ بود. 

9     فیلمی روان شناختی محصول سال 2019 که 
توانست جایزه بهترین بازیگر، بهترین کارگردانی و ... 

اسکار را از آن خود کند.
۱0     بسیاری از سایت ها و مجله ها این فیلم را به 
معرفی  جهان  سینمایی  فیلم  ترین  محبوب  عنوان 

کرده اند.
راهنمایی: این فیلم محصول سال 1994 براساس 

رمان کوتاهی از استیفن کینگ است. 

چی شده؟

ماسک صد درصد گیاهی

سالم. دوباره با مسابقه »چی شده« در 
خدمت تــان هستیم و با توجه به داغ 
بــودن استفاد از ماسک بازهم عکس 
مربوط به این موضوع رو براتون انتخاب 
کردیم. امیدواریم شما از اون دسته 
آدمایی که ماسک نمی زنن نباشید و 
به فکر سالمتی خودتون و اطرافیان 
تون باشید.  باید برای این عکس یک 
شرح حال بامزه بنویسید و تا ساعت 24 
روزدوشنبه هفته آینده  برای ما به شماره 
پیامک 2000999 بفرستید. در ابتدای 
هر پیامک، نام ستون »چی شده؟« و در 
آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو 
حتما بنویسید. بنابراین پیامک ارسالی 
باید این جوری باشه: چی شده؟ وقتی 
... )نام و نام خانوادگی(. بانمک ترین و 
خالقانه ترین جمله  های فرستاده شده، 
روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها 

چاپ می شه. همیشه خوش باشید.

نمونــه :* وقتی میفهمی بعضیا ماســک های پارچــه ای رو از 
زباله ها در میارن و دوباره میفروشن!

* وقتی دیگه فیلترهای اینســتاگرام جواب نمیدن و به اندازه 
دلخواهت قیافه ات رو عجیب نمی کنن!

* وقتی می خوای از یک ماسک صد در صد گیاهی استفاده کنی!
* وقتی می خوای ماسکی بزنی که هم کار ضد آفتاب گیاهی رو 

برات بکنه هم ماسک!

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

چالش ذهن

در تصویر زیر در هر شماره با جا به جایی حروف 
به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یک مدل 
خودرو را نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید. 

در تصویر زیر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات

سرگرمی سینمایی تلویزیونی ویژه آخر هفته
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بازگشت به آغوش نامادری

حرف هایش بسیار زیبا و رویایی بود. همیشه می 
گفت من مخاطب خاص شعرهای عاشقانه اش 
هستم .گاهی من را مهر و ماه می خواند و گاهی 
دختر ماه پیشونی قصه های کودکی اش... با 
او به خانه آرزوهایم کوچ می کردم و خوشبخت 
ــودم تصور می کردم  ترین دختر روی زمین ب
نیمه گمشده ام را پیدا کردم کسی که با او می 
توانم تمام تلخکامی های گذشته را پشت سر 
بگذارم... اما اکنون از خانه آرزوهایم جز ویرانه 
ای باقی نمانده است... دختر جوان ۲۱ساله که 
به همراه نامادری اش برای  شکایت از مزاحمت 
۲۴ ساله به کالنتری  ها و تهدیدهای پسری 
ــاره ماجرای زندگی اش  مراجعه کرده بود درب
به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد 
گفت:" کودکی سه ساله بودم که پدر و مادرم از 
یکدیگر جدا شدند و مسئولیت نگهداری من به 
پدرم سپرده شد مــادرم نیز به دنبال سرنوشت 
خودش رفت و فراموش کرد که دختری دارد!! 
پدرم نیز ازدواج کرد تا به زندگی اش سرو سامان 
بدهد نامادری ام زن خوشرو و مهربانی بود و مثل 
فرزند خودش از من مراقبت می کرد بعد از مدتی 
من هم صاحب خواهر و برادر دیگری شدم وقتی 
بزرگ تر شدم هنگامی که درباره مادرم از پدرم 
سوال می کردم پدرم تنها به یک جمله بسنده 
می کــرد:"مــادرت زن خوبی نبود!!!" وقتی به 
سن نوجوانی رسیدم متوجه شدم که حرف های 
بدی پشت سر مــادرم است مــادرم را خیلی کم 
مالقات می کردم شاید هر چند ماه یک بار در 
حد چند ساعت کوتاه اما در این ساعات کوتاه او 
را زنی مهربان و خوش اخالق شناختم اما او از 
لحاظ ظاهری حجاب و وضعیت مناسبی نداشت 
خالصه بعد از پایان دوره متوسطه و کسب مدرک 
دیپلم از آن جایی که عالقه ای به ادامه تحصیل 
نداشتم ترک تحصیل کردم مدتی بعد در کالس 
ورزشــی ثبت نام کردم و در مسیر رفت و آمد به 
کالس با مهران آشنا شدم این آشنایی خیابانی به 
ارتباط تلفنی کشیده شد تا این که مادرم متوجه 
ماجرا شد و از من خواست که به این ارتباط پایان 
دهم اما من مخالفت کردم مادرم گفت اگر مهران 
قصد ازدواج دارد به خواستگاری ات بیاید وقتی 
موضوع را با مهران در میان گذاشتم به من گفت 
فعال شرایط ازدواج  راندارد و باید کار مناسبی پیدا 
کند نامادری ام وقتی پاسخ مهران را شنید با او 
تماس گرفت و به او گفت اگر قصد ازدواج با دخترم 
را داری با خانواده ات به خواستگاری بیا در غیر 
ــداری!!!  این صــورت حق ارتباط با دخترم را ن

مهران این برخورد نامادری ام را بهانه کرد و 
ارتباطش را با من قطع کرد من که از لحاظ عاطفی 
به مهران وابسته شده بودم از این اتفاق ناراحت 
شدم و از نامادری ام کینه به دل گرفتم و حرف 
های بدی به او زدم به او گفتم که او تنها همسر 
پدرم است وحسودی می کند و می خواهد جلوی 
خوشبختی من را بگیرد و هیچ گاه نمی تواند 
جای مادرم را برایم پرکند و... او با این که از این 
حرف ناراحت شد اما باز هم به من مهربانی می 
کرد اما من در منزل با او بدرفتاری می کردم تا 
این که تصمیم گرفتم مدتی با مادرم زندگی کنم 
احساس می کردم در کنار او آزادی بیشتری دارم 
پدر و نامادری ام وقتی از تصمیم من مطلع شدند 
به شدت مخالفت کردند حتی نامادری ام وقتی 
فهمید که من در تصمیمم مصمم هستم با گریه 
التماس کرد که آن ها را ترک نکنم اما من قبول 
نکردم. مادرم در منزلی به صورت مجردی زندگی 
می کرد وقتی مدتی در منزل مادرم ساکن شدم 
متوجه شدم که مردان غریبه در خانه او رفت و 
آمد دارند از طرفی مادرم خیلی وقت ها شب ها 
به خانه نمی آمد و من در خانه تنها می ماندم ،کم 
کم  متوجه شدم که چرا همه می گفتند که مادرم 
زن خوبی نیست...بیشتر اوقات که در خانه تنها 
بودم خودم را در فضای مجازی سرگرم می کردم 
تا این که در فضای اینستاگرام با پسری به اسم 
مهرداد آشنا شدم من خیلی تنها بودم و کم کم 
به او وابسته شدم او به من ابراز محبت می کرد 
و زیباترین جمالت را بر زبان می راند تا این که 
ارتباطی عاشقانه و صمیمانه بین ما شکل گرفت و 
من عکس های شخصی ام را برای او ارسال کردم 
بعد از مدتی رفتار مهرداد تغییر کرد او من را تهدید 
می کرد که اگر با او رابطه خصوصی نداشته باشم 
آن عکس ها را در فضای مجازی منتشر می کند 
خیلی ترسیده بودم نمی دانستم چه کنم از طرفی 
از این که به منزل مادرم آمده بودم پشیمان بودم 
دلم برای نامادری ام خیلی تنگ شده بود بنابراین 
دوباره به منزل پدرم بازگشتم و از نامادری و پدرم 
عذر خواهی کردم و مشکلی را که جرئت نداشتم 
با مادرم مطرح کنم با نامادری ام مطرح کردم 
وقتی مشکلم را با نامادری ام در میان گذاشتم او 
از من خواست که به کالنتری بیاییم تا از مهرداد 
ــرای حــل مشکل پیش آمــده  شکایت کنیم و ب

راهنمایی بگیریم .
شایان ذکر است به دستور سرگرد امارلو)رئیس 
کالنتری شفا (اقدامات قانونی برای دستگیری 

جوان مزاحم آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل قتل دختر بچه خردسال محکوم شد

قصاص برای سلطان گوشواره دزد
این زن در شهرهای مختلف کشور کودکان را برای سرقت گوشواره هایشان می ربود

سجادپور- زن معروف به »سلطان« که به 
اتهام ۱۲ فقره کودک ربایی، سرقت های به 
عنف گوشواره، پاره کردن الله گوش دختران 
ــال در سرویس  ــردس و قتل یــک کـــودک خ
بهداشتی، دستگیر شده است در حالی با 
رای دادگــاه به قصاص نفس محکوم شد که 
به دلیل شیوع کرونا در کشور، رسیدگی به 
بخش زیادی از اتهامات وی با تاخیر صورت 

می گیرد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، ماجرای  به گ
کودک ربایی های یک زن جوان در شهرهای 
مختلف خراسان رضوی زمانی رنگ وحشت 
به خود گرفت و موجی از ترس و نگرانی را 
در میان خانواده ها به راه انداخت که سوم 
شهریور سال 96 قتل دختر بچه فریمانی پس 
از سرقت النگوهایش دهان به دهان پیچید.

این دختر کوچولو که »فاطمه-ح« نام داشت 
عصر هنگام از منزل خارج شد و دیگر هیچ کس 
او را ندید. خانواده کودک با نگرانی به جست 
وجوی فاطمه پرداختند و به همه جا سر زدند 
اما باز هم اثری از دختر خردسال نیافتند تا 
این که حدود ساعت ۲0 شب ناگهان با پیکر 
بی جان این دختر در سرویس بهداشتی منزل 
پدربزرگش روبه رو شدند و هراسان او را به 
بیمارستان انتقال دادند ولی کودک عالیم 
حیاتی نداشت و ساعتی قبل جان خود را از 
دست داده بود. معاینات پزشکی با توجه به آثار 
کبودی روی گونه های فاطمه کوچولو، نشان 
داد که او بر اثر انسداد راه تنفسی )خفگی( 
جــان داده اســت. با ورود پلیس فریمان به 
ماجرای قتل این دختر مشخص شد که عامل 
جنایت با انگیزه سرقت النگوهای کودک، 
دست به این جنایت وحشتناک زده است! 
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که 
تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی  قاتل 
ادامه داشت، دو روز بعد از این ماجرا، ماموران 

به  معروف  مطلقه  زن  جــام  تربت  انتظامی 
»سلطان« را به اتهام سرقت طالهای کودکان 
خردسال دستگیر کردند. بررسی های پلیس 
بیانگر آن بود که زن 36 ساله افغانستانی در 
حالی خود را با اسامی مختلفی به نام رحیمه، 
نجیبه و »سلطان افغانی« معرفی می کند که از 
دوازدهم مرداد سال 96 به اتهام کودک ربایی 
و گوشواره دزدی تحت تعقیب کارآگاهان 
تربت جام قرار داشــت. تحقیقات نشان می 
داد: این زن مطلقه کودکان زیادی را به منظور 
سرقت طالهایشان در شهرهای مختلف ربوده 
و در بسیاری از موارد نیز الله گوش دختران 
خردسال را پاره کرده است. بنابراین گزارش، 
ماجرای سرقت های به عنف این زن بی رحم 
درحالی به شهرهای دیگر خراسان رضوی 
مانند باخرز، مشهد، تایباد، خــواف، تربت 
حیدریه، شاندیز و ... کشیده شد که او به قتل 

دختر فریمانی نیز اعتراف کرد.
بررسی های پلیس نشان داد: »فاطمه« )دختر 

کوچولوی فریمانی( در برابر پنجه های خون 
آلود »سلطان گوشواره دزد« مقاومت کرده 
است و او نیز با دستان ترسناک خود، جان این 
دختر بی گناه را در سرویس بهداشتی گرفته 
است. با افشای راز قتل دختر بچه فریمانی 
و انجام یک سری تحقیقات گسترده، پرونده 
این زن به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ــال شد و با توجه به حساسیت موضوع  ارس
در شعبه سوم دادگاه کیفری یک به ریاست 
قاضی اسماعیل شاکر، مورد رسیدگی دقیق 

قرار گرفت.
ایــن متهم که اواخــر ســال گذشته پــای میز 
جنایت  ــرد  ک سعی  ابــتــدا  ایستاد  محاکمه 
هولناک خــود را انکار کند امــا تجربه سال 
ها رسیدگی به پرونده های جنایی رئیس 
دادگــاه، موجب شد تا متهم به گونه ای در 
تنگنای سواالت فنی و تخصصی قرار گیرد که 
دیگر هیچ چاره ای جز بیان حقیقت نداشت. 
ــت، در نهایت  گـــزارش خــراســان حاکی اس
متهم ایــن پرونده جنایی عــالوه بر اعتراف 
به قتل، راز ۱۲ فقره کودک ربایی و سرقت 
طالجات را در شهرهای مختلف فاش کرد و 
بدین ترتیب قضات شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی پس از برگزاری چندین 
جلسه محاکمه، اتهام او را محرز دانستند و 
دربــاره قتل کودک فریمانی رای به قصاص 
نفس دادند اما به دلیل شیوع کرونا، شاکیان 
اتهامات کودک ربایی و سرقت های به عنف 
نتوانستند در دادگاه حضور یابند و به همین 
دلیل، رسیدگی به بخش زیادی از اتهامات 
»سلطان گوشواره دزد« به تاخیر افتاد. این 
در حالی است که رای صادره درباره قصاص 
نفس متهم نیز قابل فرجام خواهی در دیوان 
عالی کشور است و پرونده مذکور با اعتراض 
متهم و وکیل مدافع او، در دیوان عالی کشور 

مورد بررسی قضایی قرار می گیرد.

به خاطر رعایت نکردن محدودیت های 
کرونایی صورت گرفت

جشن تولدی که به بازداشتگاه 
ختم شد!

توکلی- با دستور دادستانی جیرفت دو نفر 
در   تولد   مراسم   جشن   برگزارکنندگان  از 
این  شهر در حالی   بازداشت شدند که  شهر 
جیرفت در وضعیت قرمز قرار دارد. دادستان 
گفت:  جیرفت  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
ایــن افــراد به دلیل  رعایت نکردن  مصوبات 
 ستاد ملی کرونا ،به برگزاری مراسم جشن تولد 
ــدام  کــرده بودند.به    به صــورت غیرقانونی اق
،قــاضــی حسین سالمی  گـــزارش خبرنگارما 
ــزود: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با  اف
کرونا مبنی بر ممنوع بودن مراسم  جشن، عزا 
و تجمعات،شامگاه گذشته  دو نفر از افــرادی 
که اقــدام به برگزاری مراسم جشنی  آن هم از 
نوع غیر ضــروری ) جشن تولد( کرده بودند  با 
 حکم دادستانی دستگیر و  بازداشت شدند.
ــزارش های  وی بیان کــرد : پس از دریــافــت  گ
مردمی مبنی بر بــرگــزاری دو جشن تولد در 
ماموران  بالفاصله  جیرفت،  شهر  از  دونقطه 
انتظامی به محل های  مزبور  مراجعه کردند 
و با توجه به ازدحـــام جمعیتی که در کوچه و 
ــا  ــود داشــت،ب مــنــزل شخصی ایــن افـــراد  وجـ
حکم دادستانی برگزار کنندگان اصلی  این 
شدند. بازداشتگاه  روانــه  و  دستگیر   مراسم 
این مقام قضایی با بیان این که سالمت مردم و 
جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است،افزود: 
این افراد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی 
جامعه تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند  و  هم 
اکنون با قرار تامین کیفری در بازداشت به سر 
می برند. شایان ذکراست ،با توجه به فرهنگ و 
سنت موجود در مناطق جنوبی استان کرمان ،  
بیشتر مراسم شادی و عزا در این منطقه با حضور 
گسترده افراد برگزار می شود که با توجه به لزوم 
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
به منظور کنترل بیماری کرونا، برگزاری این 
گونه مراسم  تا عادی شدن شرایط و اعالم ستاد 

ملی کرونا ممنوع است.

 سیل   آمل راننده و 2 خودرو 
را با خود برد

 در سیل منطقه نمارستاق آمل یک تن کشته شد.   
به گزارش رکنا، فرماندار آمل گفت : در پی این 
حادثه، یک دستگاه خودروی سواری به همراه 
یک سرنشین گرفتار سیالب شدند که به فوت 
راننده منجر شد.بنابر گفته های مردم محلی یک 
دستگاه خودروی دیگر نیز در این سیالب گرفتار 
شد که از وجود سرنشین در آن اطالعی به دست 

ما نرسیده است.

تصادف 2 قطار در جمهوری چک 

مقام های جمهوری چک اعــالم کردند: 
بــرخــورد یــک قطار مسافربری در حال 
حــرکــت بــا قــطــار بـــاری کــه متوقف شده 
بــود موجب مــرگ رانــنــده قطار و زخمی 

ــد. ایــن  ــران شـ ــاف ــس شــــدن35 نــفــر از م
ــار در جــمــهــوری  ــط دومــیــن تــصــادف ق
ــر  ــی اخ ــه  ــت ــف ه دو  از  ــر  ــت ــم ک در   چـــک 

است.

 ۷ ژوئیه برخورد دو قطار مسافربری در 
منطقه روستایی پرنیک این کشور، جان سه 
نفر را گرفته و موجب زخمی شدن بیش از 

30 نفر دیگر شده بود.



اقتصاد 10

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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)                            2/000( 229/500252/500275/54331/00059/34610/203/560)               1/700/000(107/000/00053/500/00031/900/00096/15265/000 بازار خبربورس

 راهکار جدید 
برای هسته خسته بورس! 

شاخص کل بورس بعد از آغاز به کار منفی و افت 8 
هزار واحدی در ساعت اول معامالت، توانست خود 
را به مدار مثبت برگرداند اما نهایتا دوباره منفی شد.  
همزمان تدبیر جدیدی برای هسته خسته بورس 
اتخاذ شد.به گزارش خراسان، شاخص کل بورس 
دیروز با افت 3 هزار واحدی، به سطح یک میلیون و 
841 هزار واحد برگشت تا هفته چهارم تیرماه را با 
رشد 5 درصدی پشت سر بگذارد.  دیروز از سازمان 
بــورس هم خبر رسید که بــرای حل مشکل هسته 
معامالت طی 2-3 هفته آینده از روش بروکر بیزینس 
استفاده خواهد شد. در این خصوص خدابخش مدیر 
نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: در این 
رویه 108 کارگزار بورس با تجمیع سفارش های 
خرید و فروش و در فاصله زمانی هر 30 ثانیه یک بار، 
براساس قیمت های بازار اقدام به معامله می کنند. 
عالوه بر این معامله گران آنالین، طبق رویه فعلی 
فعالیت خواهند کــرد. بنابراین انتظار می رود با 
تغییر رویه، اختالل سامانه معامالت به پایان برسد. 
همچنین شایعاتی در خصوص انتقال معامالت 
نمادهای بیشتری به ساعت بعد از ظهر منتشر شده 
که فعال تایید نشده است اما خدابخش تصریح کرد 

احتماال زمان داد و ستد افزایش می یابد. 
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 درآمد روسیه از صادرات طال
 بیش از صادرات گاز طبیعی شد!

مهر- داده های بانک مرکزی و سرویس فدرال 
کاال نشان می دهد صادرات طالی روسیه برای 
ــادرات گــاز طبیعی ایــن کشور  ــار از صـ اولــیــن ب
جلو زده است. طبق این آمار در ماه آوریل و می 
)فروردین- اردیبهشت( شرکت های معدن کاری 
روسیه 65.4 تن طال را به ارزش 3.55 میلیارد 
ــت که  ــن در حالی اس ــد. ای ــرده ان دالر صــادر ک
صادرات گاز روسیه در همین دوره به 2.4 میلیارد 
دالر رسیده است. درخور ذکر است قیمت اونس 
خود  تاریخی  بیشینه  به  تازگی  به  طال  جهانی 

نزدیک شده است.

 تالش چین و انگلستان
 برای توسعه ارز دیجیتال بومی

ــارس- بلومبرگ به نقل از رئیس کل بانک  ف
مرکزی انگلیس، اعالم کرد این بانک در حال 
توسعه یک ارز مجازی با پشتوانه منابع مالی خود 
است. در این حال، راشاتودی از چین خبر داد که 
بانک مرکزی چین احتمااًل ارز دیجیتال یوآن را به 
صورت آزمایشی در سامانه پرداخت بزرگ ترین 
اپلیکیشن سفارش غذای این کشور استفاده کند.

کلیات طرح مالیات بر خانه های خالی 
در شرایطی دیروز در مجلس به تصویب 
رسید که برخی کارشناسان نقدهایی را 
به آن وارد کرده و معتقدند جزئیات این 

طرح باید اصالح شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس، 
دیروز با کلیات طرح دو فوریتی اصالح 
ــاده 54 مکرر قانون مالیات های  م
مستقیم که مربوط به دریافت مالیات 
از خانه های خالی می شود، موافقت 
ــرح، تصریح شده  کــردنــد. در ایــن ط
است: خانه هایی که بیش از 12 ماه از 
پایان عملیات ساخت )برای واحدهای 
نوساز( یا بیش از شش ماه از آخرین نقل 
و انتقال یا آخرین زمان سکونت )برای 
واحدهای غیر نوساز( گذشته باشد، 
مالیاتی  مشمول  نخست،  ســال  در 
به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره 
ماهانه ملک می شوند که این مالیات 

در سال های بعد 50 درصــد بیش از 
سال قبل خواهد بود. بر این اساس، 
واحد مسکونی که سرپرست خانوار به 
عنوان محل سکونت ابراز می کند، به 
عنوان سکونتگاه اصلی خانوار و مالک 
ــه خدمات دولتی به متقاضیان  ارائ
خواهد بود. همچنین واحدهای دیگر 
)به ازای هر عضو خانوار یک واحد( به 
عنوان سکونتگاه فرعی خانوار شناخته 
خواهد شد که البته یارانه مصرف برق و 
گاز به آن ها تعلق نخواهد گرفت. طبق 
این مصوبه واحدهای غیر قابل سکونت 
به حکم مراجع قانونی و تا حل و فصل 

دعاوی مشمول مالیات نمی شوند.
سید احــســان خــانــدوزی طــراح این 
طرح در جلسه علنی دیــروز مجلس 
گفت: حتی اگــر از طریق ایــن طرح 
20 درصد از خانه های خالی به بازار 
عــرضــه شــونــد، مــعــادل کــل ساخت 

مسکن در سال 98 اســت، یعنی در 
بدترین سناریو، این قانون می تواند 
معادل کل ساخت مسکن در سال 
98 یعنی 500 هزار واحد مسکونی را 
محقق و به عرضه بیشتر مسکن در بازار 
کمک کند. در مقابل الیاس نادران در 
مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما 

بر سایر دارایی های مردم نظیر سکه، 
ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم. با 
تصویب این قانون نبود تعادل در بازار 
مسکن تشدید می شود و مردم تشویق 
می شوند سرمایه های خود را به سایر 
بازارها هدایت کنند. امیدعلی پارسا 
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در 

موافقت با این طرح،  با بیان این که 
این طرح در راستای هوشمندسازی 
نظام مالیاتی است،تصریح کرد: با 
قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری 
ــرا نـــرخ و جریمه  را شــاهــد بـــود زیـ
انتخاب شده برای دریافت مالیات 
از خانه های خالی موثر نیست. به 
رغم مثبت بودن اقدام مجلس برای 
حل فوری یکی از معضالت کنونی 
بازار مسکن در قالب این طرح، هم 
اینک کارشناسان نقدهایی به آن 
ــروی رئیس  وارد می کنند.علی م
اندیشکده حکمرانی شریف در گفت 
و گو با مهر، معتقد اســت ایــن طرح 
در صورت تصویب، پدیده ای تحت 
عنوان بازار اجاره کد ملی را شکل می 
دهد چرا که کد ملی آن هایی که خانه 
ندارند، می تواند مورد اجاره مالکان 

واحدهای خالی قرار بگیرد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
بنای مجلس، تعامل با قوای دیگر است، خاطرنشان 
کــرد:در  نظارت به دنبال مچ گیری نیستیم، به 
دنبال این هستیم که کار به درستی انجام شود و 
در حقیقت به دنبال این نیستیم که چوب الی چرخ 
دولت بگذاریم بلکه به دنبال این هستیم که عصایی 
برای دولت باشیم تا گرهی از کار مردم باز شود.به 
گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در گفت وگوی 
زنده تلویزیونی که شامگاه سه شنبه )24 تیرماه( از 
شبکه یک سیما پخش شد، در تشریح بسته اقتصاد 
مردمی با اشاره به اصالح ساختار بودجه به عنوان 
اولویت نخست آن گفت: باید بودجه ای تنظیم و  

درآمدهای پایدار و هزینه های مفید در آن گنجانده 
شود چرا که هم اکنون در برخی بخش ها هزینه های 
مفید نمی شود.قالیباف نوسازی نظام مالیاتی را از 
دیگر الزامات در اصالح ساختار بودجه بیان کرد 
و افــزود: بخشی از جامعه از طریق سفته بازی در 
حوزه ارز، طال و مسکن درآمد باد آورده ای کسب 
می کنند و مالیات نمی پردازند که این اشکال باید 
رفع شود. رئیس مجلس بهبود معیشت اقشار کم 
درآمد جامعه را محور سوم بسته اقتصادی مجلس 
ذکر کرد و ادامــه داد: جامعه هدف در این بخش 
مستضعفان و محرومان هستند که باید به درستی 
شناسایی شوند.رئیس قوه مقننه رونق کسب و 

کار و ایجاد اشتغال را محور چهارم بسته مجلس 
بیان کرد و افزود: سیستم اداری کشورمان نشسته 
است؛ این در حالی است  که کسی که به دنبال شغل 
است، چند سال برای دریافت مجوز یک کسب و کار 
دوندگی می کند. قالیباف در تشریح توسعه سیاست 
ــادرات غیرنفتی به عنوان پنجمین  خارجی و ص
محور این بسته اظهارکرد: باید وزارت خارجه و 
تجارت بین الملل داشته باشیم و به همین دلیل باید 
سفارتخانه هایمان فعال شوند به ویژه در کشورهای 
همسایه و منطقه. سفارتخانه های کشور باید از  
سیاست و امنیت به سمت حوزه های اقتصادی، 

سیاسی و تجاری بروند.

مالیات خانه های خالی  یک گام به اجرا نزدیک شد
دفاع طراحان از افزایش عرضه مسکن به بازار در پی مصوبه مجلس و نقدهای کارشناسان درباره راه های فرار از مالیات در جزئیات طرح 

ترمز قضایی 
 بانک ها
 به نفع تولید 

قوه قضاییه از این پس به شکایات 
ــده از سمت بانک ها و  مطرح ش
مؤسسات اعتباری که به دریافت 
سود و جریمه تسهیالت، بیشتر از 
نرخ اعالم شده توسط بانک مرکزی 
اقدام کرده اند، رسیدگی نخواهد 
کرد.به گزارش فارس، در بخشنامه 
حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
آمــده اســت: بــرابــر گــزارش هــای 
ــده،  برخی از بانک ها و  واصــل ش
ــر خــالف  مــؤســســات اعــتــبــاری ب
مصوبات بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل 
بر دریافت سود و جریمه تسهیالت 
بانکی بیشتر از نرخ سود اعالمی 

بانک مرکزی با مشتریان منعقد 
کرده اند که در بسیاری از موارد 
اختالف بین بانک ها و مشتریان 
به دادگــاه هــا ارجــاع می شود. در 
ادامه این بخشنامه با اشاره به این 
کــه چنین قــراردادهــایــی خالف 
قوانین و مقررات کشور است، آمده: 
ــای مذکور تا حــدودی  ــرارداده ق
که مغایرتی با مــقــررات نداشته 
باشد، معتبر است و بیش از آن، 
قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی 
نیست بنابراین این دادگاه ها در 
نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی 
از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر 
قرار دهند و از صدور حکم مازاد بر 

مصوبات بانک مرکزی و شورای 
ــودداری کنند.  ــ ــول و اعتبار خ پ
طی سال های گذشته بخشی از 
پــرونــده هــای مفتوح در دستگاه 
ــا نیز  قضایی که تــعــدادی از آن ه
مربوط به واحدهای تولیدی بوده، 
به شکایت بانک ها از مشتریانی 
بودند  نتوانسته  که  برمی گردد 
سود و جریمه نامتعارف وام اخذ 
شــده از بانک را پــرداخــت کنند. 
ــوارد متعددی  ایــن اختالف در م
واحــدهــای  تعطیلی  بــه  منجر 
تولیدی تسهیالت گیرنده، بیکاری 
کارگران و مصادره امــوال به نفع 

بانک می شد.

با ابالغ رئیس قوه قضاییه 
به شکایت های بانک ها در 
پرونده هایی که بیش از نرخ 
مصوب، سود تسهیالت دریافت 
کرده اند رسیدگی نمی شود

ضمن تبیین 5 محور بسته اقتصاد مردمی 

قالیباف: برای حل مشکل مردم عصای دولت هستیم 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنامه شهروند  از مالچ پاشى »غیرقانونى«  •
در منطقه »بیت کوصر« خوزستان خبر داده و 
نوشته است: »بیت کوصر در فهرست کانون های 
غبار خوزستان نیست...با همه اين ها اصرار 
بر ادامه مالچ پاشى در اين نقطه جنوبى منطقه 

حفاظت شده میشداغ تمامى ندارد.«
شرق- »دست کاری در پرونده سقوط« عنوان  •

ــامــه اســت کــه در آن بــه نقل  تیتر يــک ايــن روزن
سقوط  پرونده  بازپرس  صادقى  حبیب ا...  از 
هواپیمای آنتونف 140 تهران- طبس که در  
ــرداد 93  رخ داد آمــده اســت: »مديرکل  19 م
بررسى سوانح سازمان  ايمنى  و  کنونى دفتر 
هواپیمايى کشوری، در گزارشى که اين اواخر 
به پرونده اضافه شــده، برخالف رويــه قضايى، 
گزارش جديدی به پرونده مختومه افزوده که در 
آن، خلبان به عنوان مقصر اين سانحه شناخته 
شده است. اين موضوع سبب شد تا هم بازپرس 
ــرای او قــرار جلب به  دادگـــاه کارکنان دولــت ب
دادرسى صادر کند و هم دادستان کیفرخواستى 
علیه »ح.ر.ف« تنظیم و به دادگاه کارکنان دولت 

ارسال کند.«

خارج از دستور

جدال لفظی حاجی بابایی و 
امیرآبادی درباره یک فهرست

روز گذشته در صحن علنى مجلس پس از آن که 
برخى تذکرها دربــاره اعضای کمیسیون های 
تخصصى مجلس مطرح شد، جدال لفظى میان 
حمیدرضا حاجى بابايى رئیس کمیسیون بودجه 
و احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه رخ داد. 
رئیس کمیسیون بودجه در تذکری گفت: »وقتى 
عزيزی در هیئت رئیسه مجلس مى نشیند حتى 
اگر يک کمیسیون از نظر تايپى اشتباهى داشته 
ــالم کنند،  ۸0 میلیون نفر اع نبايد در مقابل 
کمیسیون برنامه و بودجه از صبح همه چیز را 
اشتباه داده است! اگر قرار باشد من تخلف آيین 
نامه ای از هیئت رئیسه بگیرم از ساعت ۸ صبح 
تا يک بعد از ظهر بگويم باز پر نمى شود؛ شما در 
روز 100 تخلف مى کنید ما نمى گويیم و قرار 
هم نیست بگويیم؛ يک تايپیست جای اول و دوم 
را اشتباه نوشته است که همان اول صبح هم 
خدمت آقای امیرآبادی نوشتم که اشتباه اين 
است؛ اين چه طرز برخورد است؟ اين جا مجلس 
شورای اسالمى است و بايد شان نمايندگى حفظ 
شود اين جا خیابان نیست که هر طوری دلتان 
مى خواهد رفتار کنید اين آخرين بارتان باشد 
که به يک نماينده و يک کمیسیون اين چنین 
پاسخ  بابايى  مى کنید.«تذکرحاجى  توهین 
نرم على نیکزاد که رياست جلسه را در غیاب 
قالیباف عهده دار بود، در پى داشت مبنى بر اين 
که »توهینى در کار نبوده است.« اما امیرآبادی 
برخاست و گفت: »زمانى که من صبح داشتم 
اسامى نامزدهای کمیسیون را اعالم مى کردم، 
اعضای کمیسیون بودجه اعتراض کردند و ما 
مجبور شديم مذاکرات را متوقف کنیم. شما افراد 
را اشتباه به هیئت رئیسه معرفى کرديد و اشتباه 
تايپى هم نبوده است. من گفتم من مقصر نیستم 
کمیسیون بودجه اشتباه کرده اســت... آيا اين 
شأن نماينده است که نماينده ديگری را تهديد 

کند، مى خواهید من را بکشید؟

ماجرای صدور حکم اعدام برای 3 متهم حوادث آبان 
پس از اعالم تايید حکم اعدام برای 3 متهم حوادث آبان، اين ماجرا در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت، جزئیات اين پرونده را 

بررسى کرده ايم و جالب آن که وکالی آن هادرخواست اعاده دادرسى ارائه نکرده اند

عصر ایران خبرداد: با گذشت بیش از دو سال  •
از بازداشت پنج ايرانى شامل »اسدا... اسدی« 
دبیرسوم سفارت ايران در اتريش به اتهام تالش 
برای بمب گذاری در نشست گروهک تروريستى 
منافقین در پاريس، برخى رسانه ها از اقــدام 
دادستانى بلژيک در ارجاع پرونده چهار ايرانى 
به دادگــاه کیفری خبر دادنــد. هنوز مقام های 
بلژيک درباره اين که چهار ايرانى ديگر چه کسانى 
هستند و پرونده اتهامى آن ها شامل چه موضوعى 

است، اظهارنظر رسمى نکرده اند. 
برنا نوشت : حسین ا...کــرم، رئیس شورای  •

هماهنگى حــــزب ا...، در خــصــوص وضعیت 
کانديدای اصالح طلبان در انتخابات 1400 
در  حتى  شدند  متوجه  »اصالح طلبان  گفت: 
آقايان  ســه  هــر  حداکثری  مشارکت  وضعیت 
صفايى فراهانى، مصطفى معین و محمدرضا 
خاتمى تايید صالحیت نخواهند شد، چون در 
زمره رجل سیاسى قرار نمى گیرند؛ بنابراين، 
به سمت حمايت از سیدحسن خمینى خواهند 
ــام در واکنش گــفــت:ا... کــرم  ــواد ام رفــت.« ج
ماموريت تخريب چهره اصالح طلبان و ناامید 

کردن جامعه را دارد.

دستگاه  سخنگوی  هفته  اين  نشست  اگرچه 
ــود، امــا در  قضا پر از اخبار جنجالى و مهم ب
ايــن میان خبر قطعى شــدن حکم اعــدام سه 
نفر از اغتشاشگران آبــان 9۸ در ديــوان عالى 
کشور، مثل يک بمب در فضای مجازی صدا 
کرد و هشتگ »اعــدام نکنید« توسط کاربران 
فضای مجازی بــرای لحظاتى به ترند اول  در 
سطح جهان تبديل شد. کاربران زيادی در میان 
چهره های مختلف در اين باره واکنش نشان 
دادند از جمله پرويز پرستويى  که بابیان اين که 
اين ها اشتباه کرده اند، خواستار صرف نظر 
از حکم آن ها شد. در اين میان اگرچه برخى 
کاربران هم نوشتند که اعالم حکم اعدام اين 
سه نفر بدون ارائه مستندات محکومیت آن ها، 
خوراک خوبى برای رسانه های معاند خواهد 
بود که بتوانند با سیاه نمايى به کشور ضربه 
بزنند و برخى نیز معتقدند مقام های مسئول 
بايد شفاف سازی بیشتری برای رفع شبهه ها 
دراين باره انجام مى دادند اما توضیحات مقام 
های قضايى و برخى منابع خبری درباره جزئیات 
اتهامات و اقدامات  اين سه محکوم به اعدام  نیز 
در خور تامل و توجه است. از جمله فیلم هايى 
که در موبايل های آن ها  از صحنه های تخريب و 
آتش زدن يافت شده و... . به هر صورت اين ماجرا 
در عصر روز گذشته با خبری که فارس مبنى بر 
دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسى 
از اين پرونده منتشر کرد ابعاد جديد مى گرفت 
که کانال تلگرامى میزان  )خــبــرگــزاری قوه 
قضايیه( با تکذيب آن اعالم کرد، اساسا وکالی 
آنان درخواستى برای اعاده دادرسى نداده اند.

اما اصل ماجرا چیست؟	 
روز سه شنبه اسماعیلى سخنگوی قوه قضايیه در 
نشست خبری خود اعالم کرد که حکم اعدام سه 

نفر از اغتشاشگران آبان 
9۸ در ديوان عالى قطعى 
ــاره  ــ ــت. وی درب شــده اسـ
نحوه دستگیری آن ها اين 
طور گفت که اين سه نفر در 
صحنه اغتشاشات آن سال 
دستگیر نشده انــد، بلکه 
يــک »سرقت  و در  بعدها 
شده  دستگیر  مسلحانه« 

انــد و  پس از بررسى محتويات موبايل شان 
مشخص شده که در اغتشاشات آبان نقش داشته 
اند: »آن ها برای ربودن اموال يکى از خانم ها با 
سالح سرد و تهديد با اسلحه اقدام کرده بودند 
که برخى از بستگان آن خانم رسیدند و کمک 
کردند و باعث دستگیری اين افراد شدند. بعد 
از دستگیری، مشخص شد در گوشى موبايل 
اين افراد صحنه هايى که بانک و اماکن عمومى 
و اتــوبــوس هــای مربوط به شــهــرداری را آتش 
مى زنند، موجود است و از اقدامات خرابکارانه و 
اعمال مجرمانه که انجام دادند، با جسارت فیلم 
برداری و برای برخى از خبرگزاری های خارج از 
کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبايل 

آن ها نیز موجود بود«.

امیر آلمانی و منافقین	 
فــارس در گزارشى اين محکومان را مرتبط 
با باند امیر آلمانى دانست. در همین حال  
اسماعیلى اگرچه به همین مقدار از توضیحات 
در نشست تیرماهى خود اکتفا کرد اما سابقا و در 
نشست خبری بهمن سال گذشته، توضیحات 
بیشتری در اين باره ارائه کرده و گفته بود که 
اين افراد متعلق به باند »امیر آلمانى« هستند: 
»يکى از پرونده های رسیدگى شده در تهران 
که اصطالحا از زبان خودشان مشهور به پرونده 

ــت، باند  امیر آلمانى اس
تبهکاری بــودنــد کــه هم 
مجرمانه  اعــمــال  سابقه 
داشتند و هــم در همین 
سرقت  مــرتــکــب  مقطع 
ــده بــودنــد و  مسلحانه ش
ــاش بودند  از اراذل و اوب
حضور  اغتشاشات  در  و 
داشــتــنــد، بــانــک و پمپ 
ــد و از اقــدامــات خالفکارانه  بنزين آتــش زدن
شان فیلم برداری و برای شبکه های خارجى 
ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور 
خارج شدند و به ترکیه رفتند که با پیگیری های 
مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند.« 
سخنگوی قوه قضايیه خاطرنشان کرد: »در 
ــا کــه مشهور به  بــررســى ســوابــق يکى از آن ه
امیر آلمانى است، معلوم شد که سابقه خروج 
غیرقانونى از کشور به کشور های مختلف را دارد 
و مدتى در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است 
و در آن جا با عناصر وابسته به گروهک نفاق، 
مالقات ها و همکاری هايى داشته است. اين 
فرد و اين تیم در حوادث آبان میدان داری و اين 
اغتشاشات را سردمداری کردند و اين جناياتى 

را که مردم شاهد بودند، رقم زدند.«

هزینه ای که به جا ماند	 
در اغتشاشات آبــان 9۸، براساس گــزارش 
های ارائه شده، 193 مرکز دولتى و عمومى، 
991 بانک، 123جايگاه سوخت و ۵3 مقر 
نظامى و انتظامى، ده ها آمبوالنس و اتوبوس 
شهری، ايستگاه های اتوبوس درون شهری 
و... هــدف حمالت مهاجمان قــرار گرفت و 
دچــار تخريب و آتش ســوزی شد.  اين آسیب 
ها حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده 

است. اغتشاشاتى که نه تنها میلیاردها تومان 
به کشور آسیب مستقیم وارد کرد بلکه اوال برای 
معاندان مسلح، فضايى آماده کرد که بتوانند به 
زيرساخت های گران قیمت شهرها و مناطق 
حاشیه برخى شهرها آسیب جدی وارد کنند 
و ثانیا باعث شد مسیر اعتراض مردم به نحوه 
تصمیم گیری در اعالم قیمت بنزين منحرف 
شــود و در نتیجه حــرف به حق مــردم شنیده 
نشد. مردمى که در همان برهه بارها تاکید 
کرده بودند که بايد با اغتشاشگرانى که با آتش 
زدن امــوال عمومى و ايجاد رعب و وحشت، 
مسیر صحیح اعتراض را منحرف کرده اند، با 
قاطعیت برخورد شود. ضمن اين که درباره 
بازداشتى های اين اغتشاشات هم اسماعیلى 
در آذرماه 9۸  از غربالگری اغتشاشگران گفت 
و از تاکید رياست دستگاه قضا بــرای آزادی 
 سريع افرادی که در اين زمینه »کم تقصیر« يا 

» بى تقصیر « بوده اند، خبرداد.

امکان تغییر حکم اعدام؟	 
در همین حال عصر ديروز میزان نوشت: »در 
اين پرونده نیز در صورت وصول درخواست، 
قوه قضايیه طبق روال قانونى به آن رسیدگى 
خواهد کرد، اما تاکنون درخواستى از جانب 
ــل نشده اســـت«. در  ــالی محکومان واص وک
فضای مجازی نیز برخى کاربران اين سوال 
را مطرح کرده بودند که چرا تاکنون وکالی 
ــاده دادرســـى را  ايــن متهمان درخــواســت اع
ارائه نکرده اند؟ با اين حال طبق گفته های 
سخنگوی قوه قضايیه، حکم اعدام اين سه نفر 
الزم االجرا و حتمى نیست و امکان دارد که با 
دادرسى های فوق العاده مانند اعاده دادرسى 
يا اعمال ماده 4۷۷ يا هر موجب قانونى ديگری 

نتیجه اين پرونده تغییرکند. 
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 دسِتــ یاری مــردم به سوی
 »دشتـیاری«

 ماجرای پروژه آب رسانی
 به روستاهای منطقه دشتیاری 
که به همت  مردم و گروه های 
 خیریه انجام،
 بدون حضور مسئوالن افتتاح 
و در شبکه های اجتماعی 
خبرساز شد، چه بود؟

»یک گروه خیریه تونستن آب لوله کشی 
برسونن به پنج روستا در منطقه دشتیاری تا 
دیگه مجبور نباشند از آب هوتگ ها بنوشن، 
این پروژه بدون حضور مسئوالن دولتی افتتاح شد. مردم 
این روستا از آب همین هوتگ استفاده می کردن، آبی که 
حیوانات هم ازش استفاده می کردن«. این چندخط از توئیت 
»نوید برهان زهی«، فعال اجتماعی، این روزها در فضای 
مجازی دست به دست می چرخد به عالوه چند عکس از 
لوله و شیرآب و حیرت و افسوس و چندتا سوال! چرا هنوز 
مردم بعضی مناطق کشور به آب لوله کشی، حداقلی ترین 
امکان زندگی، دسترسی ندارند؟ این گروه َخِیر از چه نیروی 
عجیبی برخوردار بودند که توانستند وظیفه چندین و چند 
ساله معوق مانده مسئوالن را به سرانجام برسانند؟ کل 
پروژه چقدر هزینه و زمان برده و آیا واقعا امکان نداشته است 
زودتر از این ها به مردم دشتیاری آب برسد؟ مردم منطقه 
دشتیاری، حاال حال وروزشان چطور است؟ سه نفر از ساکنان 
مناطق »دشتیاری«، »چابهار« و »وشنام ها« به این سواالت 
جواب داده اند. سوال اول البته از آن جایی که درحوزه 
اختیارات مصاحبه شونده ها نبود، بی جواب ماند. مسئوالن 
مرتبط اگر توضیحی در این زمینه دارند، زندگی سالم حاضر 

است پاسخ شان را به گوش مردم برساند.

پرونده

الهه توانا| روزنامه نگار 

سال ها بی آبی به خاطر 1300 متر کسری لوله!
 جوانی که در تمام مراحل لوله کشی پای کار بوده

می گوید این کار با 350 میلیون تومان جمع شده است

»جواد محمدیان« اهل چابهار است و مدیرعامل یک شرکت گردشگری؛ همان شرکتی که 
روی بنر افتتاحیه این پروژه آب رسانی روی عکس ها، اسمش را می بینید. محمدیان که در 
تمام مراحل لوله کشی پای کار بوده است، ماجرا را این گونه تعریف می کند: »در جریان سیل 
دی ماه سال گذشته برای امدادرسانی به روستاهای دشتیاری رفته بودیم. در بعضی از روستاها 
چندین رودخانه طغیان کرده بود و زمان زیادی طول کشید تا راه های شان باز شود. وقتی باالخره بعد از کلی سختی 
رسیدیم، فهمیدیم عالوه بر خرابی ها و خسارات سیل چندتا از روستاها لوله کشی هم ندارند. ماجرا از این قرار است که 
هشت سال پیش در پروژه لوله کشی منطقه، خط لوله به روستای شان می رسد ولی 1300متر کم می آید و همان طور رها 
می شود! بعدا فهمیدیم غیر از این کسری، 50 متر هم وسط لوله گذاری ها، نقصی وجود دارد. همچنین در هشت نقطه خط 
لوله ها به هم وصل نبودند و عالوه بر 1300متری که باید تامین می شد، 32 میلیون تومان هم صرف اصالح خط لوله هایی 
شد که هشت سال پیش قرار بوده پیمانکار بگذارد و بازرس تأیید کند. معلوم نیست بازرس چطور چنین پروژه ای را تایید 
کرده است. بگذریم! َخیری اهل مشهد به اسم آقای »حسین وحیدپور«، یک سری اقالم ضروری آورده بود. ما چون منطقه 
را می شناختیم، راهنمای شان بودیم. ایشان وقتی وضعیت روستاها را دیدند، گفتند کمک های مردمی جمع می کنند و به 
منطقه آب می رسانند. دو، سه تا گروه داوطلب دیگر هم بودند که کمک کردند و پول های ریزودرشت از سراسر کشور جمع 
شد. از زمان برآورد هزینه ها تا وقتی پول جمع شد و لوله و اتصاالت رسید، پنج یا شش ماه طول کشید. بعد هم خوردیم به 
20 روزی که وضعیت سیستان به خاطر کرونا قرمز شده بود. در نهایت دو پیمانکار از خراسان آمدند و طبق آخرین برآورد با 

350 میلیون تومان کار جمع شد«.

   تمام هزینه های پروژه بر عهده مردم بود
می پرسم کار چطور پیش می رفت، محمدیان توضیح می دهد: 
»مشکالت زیادی در اجرای پروژه پیش آمد. مثال همان طور 
که گفتم لوله هایی که قبال آب وفاضالب کار گذاشته بود، بر 
اثر سیل شکسته بودند. مثال کار را شروع می کردیم، چندمتر 
جلوتر می دیدیم آب دارد از زمین بیرون می زند و مجبور 
می شدیم لوله های قبلی را هم تعمیر کنیم. همچنین باید یک 
سری قطعه سفارش می دادیم ولی زمان و هزینه زیادی نیاز 
داشت و مجبور بودیم خودمان بسازیم شان. مسئوالن هم اگر 
تک وتوک کمک هایی کردند، تحت فشارها و سفارش های 
معاون فرمانداری چابهار، »دکتر علیرضا میر« بــود. مثال 
آب وفاضالب روستایی بهمان بیل مکانیکی داد ولی سوختش 
را خودمان تامین کردیم. حتی هزینه تعمیر کولر بیل مکانیکی 
را هم پرداختیم تا کار پیش بــرود. جز ایــن، هیچ کمکی از 
بخشداری و دیگر مسئوالن نرسید و همه هزینه ها برعهده مردم 
بود. حتی در اجرای پروژه هم خود اهالی روستا آمدند پای کار. 
به خاطر گرما، روزها نمی توانستیم کار کنیم. پیمانکارها به 
گرمای منطقه عادت نداشتند و روزهای اول گرمازده شدند. 
این شد که شب ها کار می کردیم؛ از پنج بعدازظهر تا 9 صبح روز 
بعد. باید درباره این پیمانکارها بیشتر برای تان بگویم. خانه به 
خانه رفتند و لوله و شیرآب وصل کردند در حالی که وظیفه شان 
نبود. خود مردم باید امتیاز آب می گرفتند و انشعابات خانگی 
را فراهم می کردند. پیمانکارها با این که تعهدشان همان 
1300متر خط لوله بود، وقتی وضعیت زندگی اهالی را 
دیدند نصف اجرت شان را بخشیدند و تا کار را کامل انجام 
ندادند، کوتاه نیامدند. نمی خواستند این پروژه هم مثل خیلی 
از پروژه های دیگر فقط افتتاح بشود. می خواستند مطمئن 
شوند بعد از نصب لوله، مردم واقعا می توانند در خانه شان از 

آب شیر استفاده کنند«.

   دردسرهای سیل سال گذشته، تمامی ندارد
حاال اوضاع در دشتیاری چطور است؟ محمدیان پاسخ می دهد: 
»هنوز روستاهای دیگری در منطقه هستند که آب لوله کشی 
ندارند یا داشته اند و سیل از بین بــرده شــان. مــردم مصارف 
روزانه شان را با آبی که تانکر توی حوضچه های شان تخلیه می کند 
و آب های فصلی که توی گودال ها جمع می شود، تأمین می کنند. 
من با چشم های خودم در روستای »جنگارک پایین« دیدم که 
یک سِر رود حیوانات بودند و سِر دیگرش مردم آب برمی داشتند. 
مشکالت این روستا با لوله کشی تمام نشده است. اهالی ملک 
و امالکی ندارند که کشاورزی کنند. از دار دنیا، چند رأس دام 
داشته اند که آن را هم سیل برده است. خانه بهداشت هم ندارند. 
برای دسترسی به ساده ترین خدمات بهداشتی باید 30 کیلومتر 
طی کنند. آن هم در حالی که از نظر اقتصادی در  مضیقه اند 
و طبیعتا خودرو هم ندارند که خودشان را به مرکز بهداشت 
روستاهای دیگر برسانند. سیل اخیر، در منطقه فرسایش زیادی 
ایجاد کرده است و مارها وارد محل زندگی مردم شده اند. چند 
وقت پیش بچه ای را مار گزید و خانواده اش نتوانستند به پزشک 
مراجعه کنند. پای بچه تا مدت ها ورم داشت و آخر سر  با داروهای 
سنتی خوب شد. مکان مرکزبهداشت را شاید بشود مثل خط لوله 
با کمک مردم نیکوکار فراهم کرد اما برای تأمین دارو و امکانات به 
حمایت دولت نیاز است. عالوه بر مردم که باعث شدند آب به شش 
روستای دشتیاری برسد، »ناصر ساالری«، یکی از کلیدی ترین 
افراد در به سرانجام رسیدن پروژه بود. آقای ساالری، حدود 
16سال است که در چابهار و دشتیاری خدمت می کند. در سیل 
دی ماه، تمام مدِت امدادرسانی درمنطقه حضور داشت و در 
جریان لوله کشی همه هماهنگی های الزم با فرمانداری چابهار 
و اداره آب وفاضالب را هم انجام داد. اصال مجموعه روستاهای 
جنگارک را آقای ساالری هدف گذاری کرده بود وگرنه بدون 

راهنمایی ایشان نمی توانستیم روستاها را پیدا کنیم«.

قرار است فقط یک روز در ماه آب به داخل لوله ها بیاید!
به سراغ یکی از ساکنان دشتیاری درباره وضعیت دسترسی به آب در منطقه شان رفتیم  که  

می گفت ،  لوله کشی مشکل آب را حل نمی کند

»حکیم پاده بان«، در روستای نوبندیان، مرکز تجاری دشتیاری، زندگی می کند. پاده بان، 
کاسب است و مسئول یک انجمن مردم نهاد. حرف های او درباره وضعیت دسترسی منطقه 
به آب، نشان می دهد مسئله جدی تر از آن است که امیدوار باشیم با کمک های مردمی حل 
شود: »روستای ما  که نزدیک به دشتیاری است و حدود 50 روستای دیگر از 15 سال پیش 
لوله کشی شده است ولی به خاطر خشکسالی، هفت سالی بود که آب توی لوله نمی آمد. 
تازه یک ماه است که آب داریم آن هم نه دایم، بلکه یک هفته در ماه که قرار است کمتر شود. 
گفته اند به دلیل کم آبی، این یک هفته به یک روز در ماه کاهش پیدا خواهد کرد. برای همین 
بیشتر طول سال از آب چاه استفاده می کنیم. 15کیلومتری روستا، چاهی است که با تانکر از آن آب 
برمی داریم. هر تانکر 150 هزار تومان هزینه دارد. این جا در هر حیاط دو، سه خانواده با هم زندگی می کنند. یک تانکر 12 هزار 
لیتری آب مصرفی یک هفته دو خانواده را تأمین می کند. آن هایی که در روستاهای دورتر زندگی می کنند، برای حمل تانکر 

هزینه بیشتری متحمل می شوند؛ مثال روستاهای لب مرز 
هفته ای تا حدود 400 هزار تومان خرج آب می کنند. وضعیت 
روستاهای لوله کشی نشده از این هم بدتر است. ما حداقل یک 
هفته در ماه می توانیم آب ذخیره کنیم، آن ها همین امکان را 
هم ندارند و از آب هوتگ استفاده می کنند. خطر غرق شدن 
و غیربهداشتی بودن هوتگ ها واقعیتی است که نمی شود 
انکارش کرد ولی چاره ای نداریم. اگر خیلی روی این موضوع 
تمرکز کنید، همین گودال ها را هم از دست می دهیم و مردم 
بدبخت می شوند. مشکل ما اما الینحل نیست. رودخانه ای 
در دشتیاری وجود دارد که به طور مستقیم به دریای عمان 
می رسد. این رودخانه در هر بارندگی، پرآب می شود ولی 
به طورمستقیم به دریا می ریزد در حالی که ما تشنه این آب 
هستیم. این آب را می توانند هدایت کنند حاال یا با سد زدن 
یا با ساختن چاه نیمه)چاه هایی به عمق 40، 30متر و شعاع 
10متر( ولی این کار انجام نمی شود. هر بار هم موضوع را در 
جلسات جوانان چابهار مطرح کرده ایم، وعده بررسی داده اند 

ولی  هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است«.

بی آبی بیخ گوش بندر همیشه بهار!

یکی از اهالی منطقه وشنام ها درباره محرومیت مردم این منطقه 
از آب آشامیدنی و دردسرهایش می گوید، روستایی که تنها 25 

کیلومتر با چابهار فاصله دارد

حاال که دشتیاری در معرض توجه قرار 
گرفته است و در روزهــای آینده احتماال 
اسمش بیشتر شنیده می شود، الزم است 
بدانیم مشکل آب فقط مختص این منطقه 
نیست که با چند عکس و خبر و فعالیت های 
ــردم در  ــود. م نمایشی مسئوالن حل ش
استان سیستان وبلوچستان سال هاست 
که آب ندارند. »عبدالقادر بلوچ«، فعال 
فرهنگی و اجتماعی، اهل روستای »وشنام 
دری« است و یک سالی می شود که در این 
روستای بی امکانات کتابخانه راه انداخته 
است. آقای بلوچ درباره دسترسی وشنام ها به آب برای مان نوشته است: »منطقه وشنام ها با جمعیتی حدود چهارهزارنفر در 
25کیلومتری چابهار قرار دارد. 26روستای این منطقه همچنان از آب آشامیدنی و بهداشتی محروم است در حالی که خطوط 
لوله کشی از پنج کیلومتری روستاهای وشنام می گذرد. چندین سال است که دهیاران و شوراهای این منطقه خواسته خود را 
از بخشداری، فرماندار و نماینده حوزه انتخابیه خود مطالبه کرده اند اما کماکان مردم این خطه ایران از آب آشامیدنی محروم 
هستند. این منطقه ازطریق تانکرها و به صورت سقایی آب رسانی می شود و هر تانکر کوچک 60هزارتومان قیمت دارد. گذشته 
از فشار اقتصادی سنگینی که بر مردم تحمیل می شود، این آب به دلیل ماندگی در تانکرها و ناخالصی به شدت برای آشامیدن 
ناگوار است و باعث ناراحتی های گوارشی و دیگر بیماری ها به  خصوص در کودکان می شود. از مسئوالن محترم خواستار 

رسیدگی به این مسئله هستم. امیدوارم که مردم این روستاها هرچه سریع تر به آب تمیز و بهداشتی دسترسی پیدا کنند«.

در گفت وگوهای این پرونده، چندین بار به »هوتگ« اشاره شد. 
چیزی درباره اش شنیده اید؟ هوِتگ یا هوَتک، گودال مصنوعی 
یا طبیعی نسبتًا بزرگی است که آب حاصل از بارندگی ها در آن 
هدایت و جمع آوری می شود و در طول سال به مصارف کشاورزی 
و آشامیدنی انسان و حیوانات اهلی و وحشی می رسد. درست 
خواندید؛ آب این گودال ها به طور مشترک به مصرف انسان و 
حیوان می رسد. اما غیربهداشتی بودن هوتگ ها تنها مشکل 
نیست. معموال بچه ها و بیشتر دختربچه ها مسئول آب برداشتن 
از هوتگ هستند و هرازگاهی خبر می رسد چند کودک و نوجوان 
در هوتگ غرق شده اند. آب، مایه حیات، اگر در روستایی محروم 
و دورافتاده زندگی کنید، می تواند قاتل جان تان شود. آن چه در 

ادامه می آید، آخرین اخبار حوادث هوتگ هاست.

کودک 5ساله قربانی هوتگ های مرگ    
 در سیستان وبلوچستان شد

پانا، 21 فروردین 99
به گزارش پانا در سیستان وبلوچستان، »علی اصغر برا« پسربچه 
پنج ساله اهل روستای عارف آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
دشتیاری عصر امروز در هوتگ غرق شد و جان خود را ازدست 

داد.

     یک دختر 4 ساله در چابهار غرق شد
اقتصادنیوز، 31 فروردین 98

رئیس شــورای اسالمی روستای »سیتل دلگان« اظهار کرد: 
متأسفانه به علت بی احتیاطی، یک دختر چهار ساله دیروز در 
بخش دشتیاری در آب غرق شد. وی افــزود: به علت بارندگی 
های اخیر و ُپرشدن هوتگ ها در کنار روستا،  زمانی که این 
کودک برای بازی به آن مکان می رود در هوتگ غرق می شود. 
رئیس شورای اسالمی روستای »سیتل دلگان« بخش دشتیاری 
شهرستان چابهار ادامه داد: همچنین یک دختر 16ساله دیگر نیز 
روز گذشته به علت بی احتیاطی و آشنانبودن به شنا در رودخانه 

روستای »رادو پایین« بخش »پالن« جان خود را ازدست داد.

     هوتگ هایی که جان می گیرند
 همشهری، 19خرداد 98

یسرا دلشب، منیره و مریم خدمتی از توابع روستای کموبازار، 
ــازه هوتگ ها در  بخش پــالن شهرستان چابهار، قربانیان ت
بلوچستان هستند. این سه دختر 9 ساله در ۸ خردادامسال 
برای برداشتن آب به هوتگ یعنی همان گودال دست ساز آب 

رفته بودند که غرق شدند.

    تا کی »هوتگ ها« در دشتیاری  قربانی می گیرد
تسنیم، 17مهر 98

 امروز در روستای مرزی ریمدان دو دختر 14 و 16ساله که طبق 
معمول برای شست وشوی ظروف و پوشاک  به هوتگ رفته بودند، 
به علت ناایمن بودن درون گودال آب افتادند و در دم جان باختند.

آب این جا جان می گیرد!

درباره هوتگ، دردسرهای استفاده از آن و 

خطراتی که برای مردم این منطقه ایجاد کرده است
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اولی: بچه ها خوبین؟ سالمین؟
دومــی: اوهو! چی شــده همیــن اول کار حــال ما رو 
می پرسی؟ تو که از راه می رسیدی و یه خبر می گفتی 

و ما رو می انداختی به جون هم و می رفتی پی کارت!
اولی: خیلــی بی معرفتــی، اگه من همیــن خبرها رو 
بهتون ندم و ســر بحــث رو بــاز نکنم و به قــول خودت 
شــماها رو به جــون هم ننــدازم کــه چرخ این ســتون 
نمی چرخه و همه از نون خوردن می افتیم! به هرحال 

قصدم این بود ببینم شماها هنوز کرونا نگرفتین؟
دومی: زبونت رو گاز بگیر... یعنی منتظری ما کرونا 
بگیریم تا خودت تنهایی این ستون رو بچرخونی؟ بعد 
فکر کردی کســی میاد حرف های خنــک و خبرهای 

بی نمک تو رو بخونه؟
ســومی: ما که هنوز نگرفتیم ولــی دایره کرونــا داره 
 تنگ تر می شــه. دیگه از حالــت دایره دراومــده و داره 
می شه حلقه، شبیه حلقه ازدواج که ازش فراری نیست 

و با پوست و گوشت و استخون باید حسش کنیم!
اولی: مثال از این بی ربط تر نمی تونستی بزنی؟ تو این 
شرایط که جوان ها دنبال بهانه می گردن تا از ازدواج 
فــرار کنن، ما بایــد حرف هایــی بزنیم که ترس شــون 

بریزه.
دومی: مثال بگیــم ازدواج برعکس کروناســت، همه 
قبلش ازش می ترســن ولی وقتی بهش مبتال میشن 

می بینن که حیف بوده تا حاال نگرفته بودنش!
سومی: به به، تقریبا میل به ازدواج رو دوبرابر کردی 
با این مثالت! بــه هرحال نصف اقــوام و دوروبری هام 
به کرونا مبتالشدن ولی خوشبختانه سبک گرفتن و 
ایشاال حال شون خوب می شه. امیدوارم بقیه رعایت 

کنن و دیگه هیچ کس نگیره.
دومی: می دونین آخرش کیا فقط کرونا نمی گیرن؟

سومی: معتادها؟
دومــی: اتفاقا معلوم شــد اونــا هم می گیــرن! نخیر، 

طراحان کنکور دکترا. چون به گفته رئیس ســازمان 
ســنجش قرار بوده این کنکور اســفند پارسال برگزار 
بشه و نشده، اون بنده های خدا هنوز تو قرنطینه ان و 

قطعا سالم هستن.
سومی: ولی طفلکی ها وقتی بیان بیرون قطعا شوکه 
میشن و از کرونا بدتر می شه حال شون، به خاطر دیدن 

قیمت ها!
اولی: چیزی کــه معلوم شــده اینه که ایــن ویروس از 
این چیزها زرنگ تــر و پیگیرتره. دانشــمندان تالش 
می کنن بفهمن چطوری ۵۷ خدمه کشتی ماهیگیری 
آرژانتینــی در حالی کــه 3۵ روز روی دریا بــودن و به 

هیچ کسی نزدیک نشدن، ویروس کرونا گرفتن.
یکی از مسئوالن که عالقه دارد توپ را توی زمین 
مردم بیندازد: مطمئن باشین اگه ماسک می زدن، 
ســر کار روی عرشــه نمی رفتن و تو کابین خودشــون 

می موندن، مبتال نمی شدن!
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ای صاحب فال، دیدی ایــن هفته هم به پایان رســید؟ با 
همه گرانی ها و کروناها و... عمر ما هم می گذرد و... نه، 
خط رو خط نشده! ســتون فال روز است، فقط یک کمی 
حس مجری های رادیویی بهمان دســت داد! به هرحال 
پیش بینی می کنیم اگر مراقب خودت و اطرافیانت باشی، 
ماسک بزنی و الکی بیرون نروی، قطعا هفته آینده همین 
موقع داری همین ستون را با دل خوش می خوانی. میگی 

نه؟ امتحان کن!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

روحانی: کارنامه سال ۹۸ ما نشان می دهد که 
هم توانستیم تورم را کاهش بدهیم و هم رشد 

اقتصادی بدون نفت مثبتی داشته باشیم

دارکوب: یاد کارنامه های خودم و 
تعریف ازش جلوی فامیل افتادم!

وزیر راه: نمی توانیم رقم وام ودیعه مستاجران را 
رسانه ای کنیم، چون قیمت ها باال می رود

صاحبخانه ها: اقال در گوش ما بگین!

روحانی: عقدها می تواند برقرار شود، اما 
عروسی ها برای فرصت مناسب بماند

دارکوب: حنابندون و پاتختی 
چی؟ منتفیه؟!

معاون وزیر بهداشت: موضوع بازیافت ماسک 
صحت ندارد

 چند زباله گرد: خوب  شد
کار یادمون دادین!

 جشن سینمایی حافظ امسال آنالین
 برگزار می شود

حافظ: فالم رو که آنالین کرده 
بودین، اقال جشنم رو می ذاشتین 

سنتی بمونه!

قیمت سمعک ناشنوایان ۵ برابر شد
دارکوب: پس برای همینه که این جا 

 هرچی میگیم بعضی مسئوالن
 انگار نه انگار!

پسر دیوید بکهام در سن ۲۱سالگی ازدواج کرد

آق کمال: ِانا حاال خوب رفت! کی 
فکرشه ِمکرد دیویدبکهام یگ 

روزی ُخُسر بره؟!

آق کمال سر کار ناهار می خورد

گفته بــوُدم که بعضــی روزا ناهار ره ســر کار مخوُرم. 
بری همی بنده خــدا عیال مجبــوره زودتر بــرام غذا 
درســت کنه. بعد بری که ناهاُرم تازه باشه کله سحر 
ورِمخزه غذا ِمپــزه. حــاال هرچی بهش مُگــم قربون 
شــکل ماهت، همی ره شــب بپز، مو که ســر کار گرم 
مکُنم، ای چند ساعت توفیری ِندره که تو به خاطرش 
بی خواب ِمری، بــاز گوش ِنمده. حــاال ایش به کنار، 
همی که هر روز ُمپرسه »فردا ناهار چی درست کنم« 
َیگ جــور دگه اعصــاب خودش و مــو ره خــرد ُمکنه. 
اعصاب خودش خرد ِمشــه چون مخــواد هرروز یگ 
چیز جدید و غیرتکراری درســت کنه، اعصاب موَیم 
خرد مشه چون واقعا هیچی به ذهُنم ِنمرسه و َیگ روز 
درمیون مُگم قیمه و کشک و بادمجون و بری که تنوع 
بشــه ماکارونی. باز از اوبر هم ای مشــکل ره دِرم که 
عیال هر دفعه سعی مکنه غذای آبرومند و خوشگلی 
درســت کنه. او شــب ِمگه: »باز فردا چی برات ناهار 
درســت کنم؟« گفُتم: »هیچی، صبح ورمخــُزم دو تا 
نیمرو منداُزم و مبُرم« همچی چشماشه گرد کرد که 
کپ کرُدم. گفــت: »دیگه چی؟ جلوی دوســت هات 
نیمرو بخوری؟« گفُتم: »نیمرو مخوُرم، سوپ خفاش 
و اشــکنه سوســک و کباب پانگولین که نمخــوُرم!« 
صورتشــه به هم کیشــید و گفت: »حالمو به هم نزن 
دیگه... منظورم اینه زشــته جلوی همــکارات ناهار 
نیمرو بخوری.« گفُتم: »یعنی هیچ کدوم از همکارام 
نیمرو نخــوردن و نمخــورن؟« گفــت: »چــرا، ولی با 
خودشــون میگن زن کمــال چقدر تنبل و بدســلیقه 
بوده که ناهــار بهش نیمرو داده« گفُتــم: »اوال جواب 
حرف شما نبشه، او همکاری که مخواد همچی حرفی 
ره بلند یا تــو دلش بزنه، بی خود مکنــه، ثانیا، همو تو 
شرکت اول جار مزُنم که امروز ناهارمه خوُدم درست 
کرُدم. از اینا گذشــته، اصال بری کرونا همه ســر میز 
خودمان غــذا مخوِرم و کســی غذای او یکــی دگه ره 
نمی بینه.« َیگ کم فکــر کرد و گفت: »بــاز اگه املت 
باشه یه چیزی...« گفُتم: »ها باریکال، املت هم خوبه. 

دست شما درد نکنه.«
ظهر ســر کار وقتــی در ظرفمه بــاز کرُدم دیــُدم َیگ 
غذایی درست کرده که به همه چیز شبیهه ِاال املت. 
پیام داُدم بهــش: »قرار بــود املت درســت کنی که، 
باز بری چی خودته بــه زحمت انداختی عزیزجان؟« 
جواب داد: »زحمتی نبود، نوش جــان، گفتم اگه به 
همکارات تعــارف کردی یا خواســتی عکس بگیری 
بذاری اینستا، خوشگل باشه و آبروت نره!« ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

دلت خوشه ها! 
اگه پولی بود 
که قسط های 
وام کرونا رو 
تو این شرایط 
از مردم پس 
نمی گرفتیم!

پیس پیس... 
جهانگیری... 

می تونی یه وام 
برای محیط زیست 

جور کنی که 
وسایل اطفای 
حریق بخریم؟

در امان ماندن از کرونا روی دریا!
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 حضور چمشگیر 
اجناس تقلیب در ابزار
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دوبییت های کروانیی هفته

ارائه خدمات دولیت فقط اب ماسک

برای درد این دوران، دوا: ماسک
بزن ای دوست! در هر کجا ماسک

شعار کارمندان اداره:
برو فردا بیا البته با ماسک!

***

تعداد زیادی از اعضای تیم های لیگ 
کروانیی شدند

کرونا ریخته در لیگ چون ریگ
بجوشد  آش بیماری در این دیگ

میان جمله بازیکنان شد
کرونا بهترین بازیکن لیگ!

***

افراد بدون ماسک مجازات یم شوند

زنجیره ابتال شود تا پاره
داریم برای حل مشکل چاره

تا بلکه مجازات شود سهل انگار
ده ماسک بزن به صورتش یک باره!

عبدا... مقدمی

!

ب
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حریرچی: 
در بسياری 
استان ها 
حدود ۹۲ درصد 
موارد ابتال از 
مرامس  عرویس 
و دورهمی های 
خانوادیگ است

فایده گران شدن سکه

همه جا هی سخن از سکه و از زر شده  است
سخن از قیمت اقالم، مکرر شده است

و چه بدبخت شد آن کس که زنش ترکش کرد 
غم او نان که نه، مهریه همسر شده است!

همه دایم گله مندند از این وضعیت
که چرا سکه ما  قیمت خاور شده است

پیشتر  شاد ز پیوند ولی حاال چه؟
که کنون تلخ ترین خاطره؛ محضر شده است!

لیک من معتقدم نکته مثبت هم داشت
تو ببین عشق به همسر سه برابر شده است!

بهار نژند
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

ماجرای رضایت من از تلویزیون

چند شب پیش از موضوعی اعصابم خرد بود و روی کاناپه 
به تلویزیون خاموش زل زده بودم که ناگهان تلفنم زنگ 
خــورد. )حاال مگــه تلفــن غیرناگهانی هــم داریم؟ مثال 
تلفنی هست که قبل زنگ خوردن مقدمه چینی کنه؟( 
گوشی را برداشتم و گفتم: »بفرمایید«  طرف پشت خط 
با انرژی باالیی گفت: »جوان ایرانی ســالم. امیدوارم از 
لحظه  لحظه زندگی ات لذت ببــری.« بعد با همان لحن 
کلیشه ای مجری های تلویزیونی گفت: »امیدوارم حال 
دلت خوب باشــه.« یک نگاهــی به دلم کــردم، چیزی از 
حالش دستگیرم نشــد، پرسیدم: »شــما؟« گفت: »منم 
همدم لحظه های تنهایی ات. شریک شادی و غم هات. 
منم یار مهربان« گفتم: »کتاب هســتی؟« لحنش عوض 
شــد و گفت: »نه آقا از تلویزیون تمــاس می گیرم« گفتم: 
»آهان...« حرفم را قطع کرد و گفت: »خواستیم ازت تشکر 
کنیم که ما رو می بینی« گفتم: »نیازی به تشــکر نیست، 
من خیلی تلویزیون نمی بینم«. گفت: »ادای سرشلوغ ها 
رو درنیار. همین االن زل زده بودی به ما« اطرافم را نگاه 
کردم و گفتم: »شما مگه منو می بینی؟« گفت: »معلومه. 
ما همیشه حواس مون بهت هست« در این لحظه گوشی 
را به خانم معاونی، مجری قدیمی برنامه کودک داد. خانم 
معاونی گفت: »سالم پسر خوب. حاال ازت می خوام بری 
عقب . آفرین عقب و عقب تر« کاناپه رو هل دادم و چسبیدم 
به دیوار که گوشــی را ســرهنگ علیفر دســتش گرفت و 
گفت: »وعععععــع... تــووووی دیوار. کجا مــی ری برادر 
بایست!« همان نفر اول گوشی را گرفت و گفت: »دیدی 
ما همه مون حواس مون بهت هست؟« گفتم: »مرسی که 
هستید« بعد گوشی را به مجری 20 و30 داد که با همان 
لحن همیشگی گفت: »و بشنوید از جوان ایرانی که اخبار 
را فقط از طریق ما پیگیری می کند« گفتم: »ولی فقط از 
طریق شــما...« گفت: »ما می گیم هســت یعنی هست« 
گفتم: »ببخشــید حاال که واحــد خبره می تونــم با آقای 
حیات...« ســریع حرفــم را قطع کرد و گفــت: »همچین 
کسی این جا نداریم« گفتم: »یعنی چی آقا؟ مگه می شه؟« 
گفت: »بله می شــه«  گوشــی را دوبــاره نفــر اول گرفت و 
گفت: »خب حاال یه عدد از 10 تــا 24 بگو« گفتم: »عه! 
قرعه کشی برنامه...« حرفم را قطع کرد و گفت: »عدد؟« 
گفتم: »24« گفت: »حاال یه عدد از 80 تا 100« گفتم: 
»90« گفت: »ممنون که ما رو 24 ســاعت در  شبانه روز 
می بینــی و 90 درصد از ما رضایــت داری. از این که در 
نظرسنجی ما شــرکت کردی ممنونیم« تا آمدم چیزی 
بگویم تلفن داشــت بوق های کوتاه پشــت هــم می زد. 
اعصابم خرد شد. تلویزیون را روشن کردم. شبکه چهار 
بود. مجری که روی زمین دراز کشیده بود با دیدن من 
هول شد و تشک اش را برداشــت از قاب تلویزیون رفت 
بیرون. برق های شــبکه چهار خاموش شــد. به صفحه 

سیاه زل زدم و فکر کردم و فکر کردم.

     دارکوب دمت گرم که هر هفته درباره کرونا هشدار 
می دی و مطلب و تصویر ازش چاپ می کنی. همین طور 

با قدرت ادامه بده تا شکست کرونا.
     عکــس دالر نیمایــی و دالر مینایی آقــای روحانی و 
جهانگیری تو دارکوب خیلــی باحال بود. دمتون گرم که 

حسابی خندیدیم.
     کارتون هــای گرانــی اینترنت و برگــزاری کنکور در 
دارکوب خیلی خوب بودن. لطفا شــعر با لهجه مشهدی 
صالحی هم چاپ کنین.  

     برای پویش ماسک زدن:
این نیست دگر شعار، هی ماسک بزن
خواهی نشوی شکار، هی ماسک بزن
جدی ست کووید اگر به شوخی گیریم

علی گیاهی گردیم همه دچار، هی ماسک بزن!  
     دارکوب به مسئوالن بگو تو رو به جون هرکی دوست 
دارن کنکور رو بی خیال بشن تا اوضاع کرونا یه مقداری 
آروم و عادی بشــه. آخــه ما چه گناهــی کردیم کــه تو این 

شرایط خطرناک و با استرس باید بریم کنکور بدیم؟
دارکوب: امیدواریم کنکور در شرایط بی خطر برگزار 
بشه ولی دکتر و مهندس بیکار شدن این سختی ها رو 

هم داره!
     آق کمــال؛ چرا لوگوی  ســتون  کله چغوکی  ماســک  

نداره؟
آق کمــال: اوال ماکــس ره بــه دهــن و دمــاغ مزنــن، نه به 
پس کله! بعدشــم ای عکســم مال زمانیه که ماکس زدن 
سوســول بازی بود و خبری از ای کرونای جونمرگ شده 

نبود.
     دارکوب، من عمری ازم گذشته و باالخره باال و پایین 
زندگــی رو دیدم، ولی شــب ها خواب راحت نــدارم برای 
نســل جوان و بچه هامون که قراره چطوری با این گرونی 
یک بازنشسته زندگی کنن؟ یه چیزی بگو آروم بشم.  
دارکــوب: االن که ایــن حرف های شــما رو خوندم لطف 

کنین خودتون یه چیزی بگین که من آروم بشم!

    اگــه کرونا همین جوری ادامه داشــته باشــه رکورد 
200 کیلــو رو می زنم. از تــرس کرونا هر ســه دقیقه یه 
چیزی می خورم تا بفهمم  حس چشاییم کار می کنه یا نه!
   کاش کرونــا تــو آپدیــت جدیــدش بــه جــای ریــه، 

چربی های اضافه بدن رو از بین ببره!
    یــه روز با رفیق هام صبــح زود بیدار می شــم می ریم 
زیر درخت پشت پنجره اتاقم دادوبیداد می کنیم تا این 

گنجشک ها بفهمن رئیس کیه!
   ۵0 درصد مشــکالتم گرونی، بی پولی، افسردگی 
و تنهاییه، ۵0 درصد بقیه ش اینه که نمی دونم شب ها 
موقع خواب دســت هام رو کجام بذارم که تو دســت و پا 

نباشن و بتونم راحت بخوابم!
    دو تــا پشــه گرفتــم چســبوندم رو چســب نــواری 
گذاشتم شون وســط اتاق که بقیه شون ببینن بفهمن 

آخر این رفتارها به کجا ختم می شه!
   ما دهه شــصتی ها بچگی هامون همش با دوچرخه 
داستان داشتیم. همیشــه یا پنچر بود یا زنجیرش پاره 

می شد و ما همیشه دوچرخه رو گرفته بودیم رو کول مون 
و می رفتیم سمت خونه!

    من هیچ وقت نفهمیدم چرا تو برنامه دورهمی وقتی 
از مهمون ها سوال می کردن، مردم دست می زدن؟!

   غم شل شــدن گوجه ســبزها رو فقط حضور شلیل، 
بهترین میوه دنیا می تونه بشوره و ببره!

    گلس گوشی یه جوریه آدم دوست داره خود گوشی 
بشکنه ولی گلس نه!

   می ری شــیرینی بخری که دهنت رو شیرین کنی، 
قیمتش رو که می بینی دنیا به کامت تلخ می شه!

   پارسال یه پولی گذاشته بودم کنار iMac بخرم، االن 
نهایتش با اون پول بتونم YakhMac بخرم!

  خواهــش می کنم تو پیــاده رو ماشــین تون رو پارک 
نکنید. من نمی فهمم کی قراره اصول اولیه شهرنشینی 
رو یاد بگیریم؟ یه ذره جا بذارین تو پیاده رو ماهایی که با 

موتوریم اصال رد نمی شیم خب!
   یه نوع بیماری هم هست به اسم »گوشیت رو دربیار 
قفلش رو باز کن، قفل کن بذار سرجاش«. نمونه پیشرفته 
اون بیماری هست که »روی دسکتاپ راست کلیک کن 

و رفرش کن«!
  گزینــه take photo موقــع انتخــاب عکــس آواتار، 

بی مصرف ترین آپشن بوده!
   یه خانم قبل از من داشت از عابربانک پول می گرفت، 
بهم گفت شما دوست داشتی گوینده عابربانک بشی؟ 
گفتم بله چطور؟ گفت آخــه داری همزمــان با گوینده 

عابربانک مراحل رو توضیح می دی!

نیازطنزی

رکورد کرونا و شل شدن گوجه سبزها!
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 دروس خود را
به ما بسپارید

تیم حرفه ای دانمشندان مهرابن

گروهی متخصص شامل: ریایض دان، 

فیزیک دان، پزشک، دکرتای انواع 

ادبیات و سایر رشته های عمیل و نظری

آمادیگ خود را برای کمک رساین به 

دانش آموزان و دانشجویان عزیز 

برای برگزاری امتحاانت آنالین 

اعالم یم کنند

اب یک متاس، در کنار گویش و 
لپ اتپ مشا خواهیم بود و اپسخ 

سوال هایتان را یم دهیم، طوری 
که هیچ کس خربدار نشود

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

ت
وزیر بهداش

 باید عریض تر بشه...

 هنوز مناسب کانال سکه و ارز نیست!

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بدان ماسکش شله یا کشش دررفته!

توئیت روز

معاون وزارت هبداشت: از افرادی که ماسک منی زنند 
دوری کنید، خطرانک هستند 

ای بابا چقدر 
چیزهایی که باید 

ازشون دوری کنیم 
زیاد شدن!

کمیک روز

ب
کو

دار

طرح دولت 
برای افزایش 
قدرت مایل 
 مستاجران:
 وام ودیعه

فروش بلیت کمرت از ظرفیت هواپیما برای مقابله اب کروان )ایران(

فاز دنیای مجازی

عجب چیزی ست دنیای مجازی
که هستی گاه دکتر گاه قاضی

دمی خواننده ای با صد مخاطب
و هی دنبال موسیقی و سازی

هر از گاهی درونت کودکی باز
تو را می گیرد از ذوقش به بازی

دمی درگیر چندین آزمایش
و می بینی شدی آقای رازی!

دمی هم رفته ای دنبال ورزش
َتوهم می زنی گشتی حجازی!
و از َجوی که حاکم شد به عقلت
به گردش می روی و پا به گازی
و حاال هم شدی ناگه بدن ساز

و مشغولی به تمرین هوازی
شب بعدش چه خواهی شد تو آیا

به چندین شغل خواهی شد تو راضی؟!
و اکنون هم شدی ناگه معلم
و مشغولی به تدریس ریاضی

بگو چی می زنی وجدانا ای دوست
که انقد عاشق صد مود و فازی!

بهار نژند  
*****

آموزش آداب معارشت بدیهی!

ای جوان! بد با پدرجانت نکن
یا نگاه بد به مامانت نکن

گرکه گشتی میزبان یک نفر
هی نگاه بد به مهمانت نکن

دلبری کردی ز هرکس با دروغ
اعتماد اما به چاخانت نکن

گرکه جایی کار داری می کنی
چوب الی چرخ قربانت نکن

دست کردی در دهانت توی جمع
بعدش آن را توی فنجانت نکن

دست کردی توی فنجان؛ شد تمیز!
لطفا آن را الی دندانت نکن

چای آورد او برایم گفت: دست
از دهانت توی قندانت نکن!

امیرحسین خوش حال  

هنوز خبری از 
وام اجاره نیست 

ولی باالخره با 
وام ازدواج تون 

موافقت شد!

راه های جایگزین برای جلوگیری از رضر رشکت های هواپیمایی! 

راهکار ننشسته ولی ایستادهسیستم تو جعبه ایروش 3 در 1



بله، بله، بله. من هم قبول دارم در این روزهای سخت کرونایی  باید روحیه مان را حفظ کنیم و کم نیاوریم 
و خوش اخالق باشیم تا سخت تر نگذرد اما واقعا شدنی ا ست؟ اصال ویروس و گرما و قرنطینه هیچی، در 

شرایط عادی چه کسی می  تواند همیشــه روحیه اش را باال نگه دارد؟ غمگین و خسته و بی حوصله شدن 
هم جزو احساسات ما هســتند و نمی توانیم و اصال نباید از زندگی مان پرت شان کنیم بیرون. حاال چرا دارم 

این چیزها را می گویم؟ این روزها برای همه مان پیش می آید که فرد عزیزی پیش ما گله و شکایت 
کنــد و از حال بدش برای مــان بگوید. ما هــم ممکن اســت از روی محبت و 

دلسوزی به دوســت مان ســفارش کنیم که »ســرحال باش«، »مثبت فکر 
کن«، »حرف های ناراحت کننده نزن«. این توصیه ها اما همیشه جواب 

نمی دهند و حتی می توانند نتیجه عکس داشته باشند. دوست غمگین 
و ناامید ما بیشتر از هرچیزی نیاز دارد به حرف هایش گوش کنیم. وقتی 

به طرف مقابل توصیه می کنیم که »باید خوب باشی« پیامش این است 
که من حال بد تو را درک نمی کنم و نمی دانم که حق غمگین بودن داری. 

این طوری نه تنها کمکی به او نمی کنیم بلکه باعث می شویم فشار بیشتری 
را احساس کند چون درنتیجه رفتار ما فکر می کند خودش مقصر حال بدش 

است. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

اجازه بی حوصله بودن به همدیگر بدهیم 

خودت بساز 

آثار شما

 

النه ای برای عینک ها 

مهسا فارسی | خبرنگار  

عینک تان را که برمی دارید، بعد کجا می گذارید ؟ هیچ جا؟ خب می خواهم بگویم قرار نیست 

عینک های طفلک مان تا همیشه این طرف و آن طرف بیفتند و بمانند زیر دست وپا! چطور؟ در »خودت 

بســاز« جذاب و باحال ایــن هفته قرار اســت جایــی برای 

عینک ها بسازیم.

 همــه آن چه نیــاز دارید:  یــک تخته چوبــی، یک تکه 
طنــاب کنفی یــا هــر نــوع نــخ ضخیــم و زیبــا، قیچی، 

جاکلیدی، مداد و خط کش، میخ و چکش
همان طور که در تصویر می بینید این ایده مناسب جاعینکی 
و جاکلیــدی اســت و به ســادگی می توانیــد به دســته کلید و 
عینک های تان سروســامانی بدهید. برای این کار پیشنهاد 
من به شما جورکردن یک تخته چوبِی خوشگل و تمیز است. 
حتی می توانید تخته شاسی هایی را که روی شان عکس چاپ 
کرده اید، بردارید و تبدیل شان کنید به این وسیله کاربردی. 
خب تخته که آماده شــد. نــخ  را هم مانند تصویــر باالی تخته 
بتابانید و از پشت گره محکمی بزنید تا بشود محل قرار گرفتن 
عینک ها. برای آماده کردن بخِش جاکلیدی، باید ســری به 
ابزار فروشی بزنید و از آن جا، سه چهار تا قالب آویز جاکلیدی 
بخرید. من نمونه طالیی اش را انتخاب کردم، رنگ نقره ای هم 
دارد. تِه این قالب ها رزوه دارد تا مانند پیچ در سطوح مختلف 
قابل نصب باشد. الزم است اول با میخ و چکش، سوراخ هایی 
روی تخته ایجاد کنید. ســپس قالب ها را در محل سوراخ ها 
بپیچانید تا محکم شود. برای ایجاد سوراخ ها حتما با خط کش 
و مداد عالمت گذاری کنید تا نتیجه کار منظم و تمیز دربیاید. 

این هم از ایده این هفته، چطور بود؟

کرونا و گزینه های روی میز! 

  
محمد میمندی، 16 ساله 

سالم چطورید؟ چه سوالی  است اصال؟ 
فکر کنم  تو ایــن روزها کــه کرونــا اوج گرفته حال 
هیچ کس خوب نباشد. این ویروس لعنتی که همه 
را خانه نشین کرده است، از چین، خدای کپی کاری 
وارد زندگــی مــا شــد. حاال همیــن چیــن اگر یک 
استکان درست می کرد می داد دست مردم، طول 
عمرش از لیوان های یک بارمصرف کمتر بود. بحث 
ویروس که شد ماشاءا... ویروسی به دنیا هدیه داد 
که اگر بمب اتم می زد این قدر خســارت و بدبختی 
به بار نمــی آورد. آخر کدام ویروس پوســت کلفت و 
جان سختی تا 9روز روی سطوح باقی می ماند؟ در 
این اوضاع دوتــا حق انتخاب بیشــتر ندارید. یک، 
بروید بیــرون انــگار نه چیزی شــنیده  و نــه چیزی 
دیده اید و به زندگی عادی تــان بپردازید. دو، توی 
خانه بمانید و حال آن پرنده هایی را که می گیریم و 

می کنیم توی قفس، درک کنید. درصورت انتخاب 
گزینه اول بهتان خوش  می گذرد ولی خدای ناکرده 
باید یک قبر بــرای خودتــان آماده داشته باشــید. 
وصیت نامه تان را هم بنویسید که اگه خدای ناکرده، 
زبانم الل افتادید و ُمردید سر مال واموال تان دعوا 
نشود. من از این بابت خیالم راحت است چون اصال 
مالی ندارم که سرش دعوا بشود. درصورت انتخاب 
گزینــه دوم احتماال زنــده می مانیــد و خبر خوش 
این که می توانیــد بدبختی های جدیــدی را که در 
آینده بــه ســراغ تان می آینــد، ببینیــد. می توانید 
بفهمید دالر تــا کجا باال می کشــد و رئیس جمهور 
بعــدی آن را گــردن چــه کســی می انــدازد. در 
هرصورت این شــمایید که انتخاب می کنید زنده 
باشــید یــا آن دنیــا بــه قوم وخویــش مرحوم تــان 
بپیوندیــد. من با همه ســختی های زنــده ماندن و 
زندگی کردن گزینه دوم را انتخاب می کنم هرچند 

هنوز سختی های زندگی را نچشیده ام. 

زنبور اینفلوئنسر 

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 26 تیر۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۴۶
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     بتهوون و دورژاک؛ قربانیان سمفونی نهم
»بتهــوون« تنهــا 9 ســمفونی نوشــت. برخــی ســمفونی نهــم او را بزرگ تریــن و بهتریــن 
قطعه موســیقی می دانند. ایــن ســمفونی از اولیــن آثاری اســت کــه در آن از صــدای 
انسان استفاده شده است. این قطعه با یک ارکستر بزرگ و یک گروه کر پرجمعیت همراه 
بود و در شــنوندگان حس ترس ایجــاد می کرد به  ویژه بــه این دلیل که مردم با موســیقی 
آشــنایی زیادی نداشــتند. این موضوع آغازگر افسانه »نفرین ســمفونی نهم« بود چراکه 
بتهوون بعد از نهمین سمفونی اش ازدنیا رفت. »آنتونی دورژاک« هنرمند دیگری بود که 
باعث شد قصه سمفونی نهم در ذهن ها تقویت شــود. او وقتی سمفونی شماره پنجمش، 
»دنیای نو« را برای مخاطب ها و طرفدارانش رونمایی  کرد، شــماره آن را لو نداد. آنتونی 
کمی بعد از این اثر درگذشت. چهارسال بعد اطرافیان او چهار سمفونی دیگر پیدا کردند؛ 
یعنی قطعه دنیای نو با 9 سمفونی نوشــته شــده بود! با مرگ آنتونی مردم دیگر رسما این 

نفرین را باور کردند.

    گوستاو مالر؛ آهنگ سازی که نفرین را دور زد
»گوســتاو مالر« نویســنده بهترین ســمفونی های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، 
ازجمله آهنگ سازانی بود که به این افســانه اعتقاد و وسواسی بیش ازحد داشت. گوستاو 
که همیشــه از اتفاق افتادن ایــن نفرین برای خودش ترس داشــت، معتقد بــود این نفرین 
سرنوشت آهنگ سازانی مثل »بتهوون« و »بروکنِر« اتریشی را تحت تاثیر قرار داده است. او 

سعی می کرد برای فرار از آن دست به حیله ای بزند. به این ترتیب بعد از تمام کردن سمفونی 
هشتم، برای سمفونی بعدی اش نه نامی گذاشت و نه آن را با عدد 9 مشخص کرد با این تصور 
که می تواند نفرین را دور بزند. اتفاقا سمفونی نهم را تمام کرد و موفق شد به اثر دهم برسد اما 
هنگام نوشتن آن به ذات الریه مبتال شد و در ۵۱ سالگی درگذشت. این اتفاق، یکی دیگر از 

دالیلی بود که باعث شد مردم به نفرین افسانه ای ایمان بیاورند.    

    نفرین سمفونی نهم ازکجا پیدایش شد؟
خب حاال نظر شما چیست؟ انگار همه شواهد این افسانه را تأیید می کنند اما اگر تمرکزمان 
را از روی این چند آهنگ ســاز قرن های نوزدهم و بیســتم برداریم، چطــور؟ مثال می دانیم 
»موتسارت« 48 و »هایدن« ۱0۱ ســمفونی خلق کردند. هنرمندان زیاد دیگری در تاریخ 
موسیقی بوده اند که بیش از 9 سمفونی نوشته اند. بنابراین این افسانه با همه جالب و مرموز 
بودنش با بررسی تعداد بیشتری از آهنگ سازان خودبه خود منتفی می شود اما قضیه در آن 
زمان به همین سادگی نبوده است. مردم و هنرمندان مثل ما به گوگل دسترسی نداشتند که 
از تعداد سمفونی های ساخته شده سایر آهنگ سازان باخبر شوند و به راحتی آن نفرین را باور 
نکنند. از سوی دیگر احتماال داستان این نفرین، ترفندی در دنیای رقابتی موسیقی آن زمان 
بوده است تا به این ترتیب آهنگ سازاِن باسابقه به خاطر محافظت از جان شان تمایلی به ادامه 

کار نداشته باشند و شرایط برای دیگران فراهم شود.

classicfm، musicwithvision :منابع

نفرین سمفونی نهم 

رفقا سالم!
دوست های کتاب خوان  جوانه که ستون 

»پیشنهاد« رو حسابی رونق دادین و هر هفته 

یه کتاب تازه معرفی می کنین! جشنواره قصه گویی 

امسال رو ازدست ندین. حدودا یک ماه دیگه کانون پرورش 

فکری جزئیات برگزاری و زمان این جشنواره رو اعالم می کنه ولی ما 

زودتر بهتون خبر دادیم که از االن تمرین رو شروع کنین.

شماره پیامک 2000999یادبگیرین.در kpf.ir هم می تونین به صورت آنالین، قصه گویی رو  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

یک هنرمند ناشناس در اینستاگرام، صفحه  
بامزه ای برای یک زنبور راه انداخته و 

 این طوری معرفی اش کرده است: 
»من اولین زنبور اینفلوئنسرم«. همه 

 ،)bee_influencer( پست های این صفحه
عکس هایی است از این زنبور مشهور که 

به سبک اینفلوئنسرهای اینستاگرام ثبت 
شده ؛ قرار دادن یک حشره کوچک در 

موقعیت های جدی، شوخی های جالبی 
درست کرده. چندتایش را ببینید.

 سمفونی نهم، افسانه ای است درباره بزرگ ترین آهنگ سازان قرن نوزدهم و بیستم 
که شایع شــده بود بعضی های شان پس از نوشــتن سمفونی نهم شــان  مرده اند. از 
آن جا که در گذشته بازار خرافات، طلســم و نفرین داغ بود، مردم این افسانه را باور 
کرده بودند. حتی بعضی آهنگ سازان آن قدر قضیه را جدی گرفته بودند که جرئت 

نمی کردند بیشتر از هشت سمفونی بنویسند اما ماجرا چیست؟

درباره افسانه ای که می گوید آهنگ سازان بعد از نوشتن نهمین 

سمفونی شان از دنیا می روند 

مواد مذاب 
روی کوه 
 »اتنا« 
در ایتالیا 
به شکل 
سیمرغ 
درآمده 
است.

پنج شنبه ها 

بخوانید

  

شــاید این روزهــا تــوی اینســتاگرام و دیگــر شــبکه های اجتماعی عکســش را 
دیده باشــید؛ دنباله داری به اســم »نئووایز« کــه توی آســمان دم صبح حتی با 

چشم غیرمسلح یعنی بدون تلسکوپ و دوربین دوچشمی دیده می شود. 
تصور خیلی ها از دنباله دار، ستاره ای است که در آسمان شب دیده 

می شــود و از یک ســو به ســویی دیگر مــی رود درحالی که دمی 
نورانی را به دنبال خود می کشــد اما این تصور که از فیلم های 

علمی-تخیلی و پویانمایی ها به ذهن مان راه پیداکرده، کامال 
غلط اســت. دنباله دارها برخالف شهاب ها که لحظه ای در 
آسمان ظاهر و به شکل یک خط نورانی دیده می شوند، برای 
مدت بیشتری در نقطه مشخصی از آسمان دم صبح و بعد از 

چند هفته، کمی بعد از غروب دیده می شــوند. دنباله دارها 
مهمان هایی هستند که راه دوری را طی کرده اند تا به نزدیکی 

خورشید برســند، آن ها از لبه انتهایی منظومه شمسی به دیدن 
خورشید می آیند. مدار بعضی های شان درست مثل مدار سیارات 

منظومه شمســی بیضی شــکل اســت و بعضی هم مدارهــای بزرگ تر و 

بازتری دارند. »نئووایز« دنباله داری که این شب ها در آسمان خودنمایی می کند ۶ هزار سال 
دیگر دوباره به مالقات خورشید می آید. شاید از خودتان بپرســید یعنی تا ۶ هزار سال دیگر 
هیچ دنباله داری را در آســمان نخواهیم دید؟ خب نگران نباشــید. دنباله دارهای زیادی در 
منظومه شمسی وجود دارند، فقط باید منتظر بود تا بار دیگر یکی از آن  ها به خورشید 
نزدیک شود البته همه دنباله دارها به درخشــش »نئووایز« نخواهندبود 
و واقعا خوش شــانس هستیم که این شــب ها می توانیم در آسمان 
ببینیمــش. نئووایز مثــل بیشــتر دنباله دارها یک تکه ســنگ 
۱0کیلومتری اســت که با مقداری یخ مخلوط شده و برای 
همین وقتی به نزدیکی خورشــید می رسد بخشی از این 
مواد یخ زده ذوب می شوند و به شکل دنباله ای درخشان 
درمی  آیند. اگر مایل اید »نئووایز« را در آسمان ببینید، 
از اوایل هفته آینده یک ساعت بعد از غروب خورشید در 
سمت شمال غربی آســمان دنبالش بگردید. باید یک 
ستاره محو را ببینید که یک دم کم رنگ در ادامه اش دارد 
البته بهتر است یا خارج از شهر باشید یا باالی پشت بامی 
که نورهــای مزاحم اطرافش نباشــد. با یک جســت  و  جوی 
اینترنتی می توانید نقشه آسمان و محل دقیق دنباله دار را هم 

پیدا کنید.

مهمان این شب های منظومه شمسی را چقدر می شناسید؟ 

بالتازار

دیدنی

مریم ملی  | روزنامه نگار

فاطمه قاسمی| مترجم

پرونده های مجهول

Bob King :عکس از
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استقالل و فرهاد
 به دنبال جبران

 کار به مجلس 
کشيده می شود؟

آغاز دور جد*د تالش ها برا سرپرست% $فاشيان آغاز هفته بيست وپنجم تحت تاثير لغو باز پرسپوليس-فوالد

محصــول مشـــتــرک!
محروميت موقت استقالل و پرسپوليس از ٣ پنجره نقل وانتقاالت

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

امــروز قــرار بــود بــا برگــزار� ٢ بــاز� هفتــه 
آغــاز  برتــر  ليــگ  رقابت هــا�  بيســت وپنجم 
شــود امــا با لغــو $&ــ% از ا$ــن باز� ها امــروز با 
ت, بــاز� ذوب آهن-ماشين ســاز� ليــگ برتر 
به اســتقبال هفتــه بيســت وپنجم خواهد رفت. 
بر اســاس اعالم ســازمان ليگ، د$دار حساس 
پرســپوليس-فوالد ?ــه قــرار بود طبــق برنامه 
اعالمــ% امــروز برگزار شــود، به زمــان د$گر� 
مو?ول شــد. طبــق اعــالم جد$د، ا$ن بــاز� با 
تاخير ٤٨ ســاعته روز شــنبه برگزار م% شــود. 
فوالد به دليل مثبت شــدن تســت ?رونا� چند 
باز$&ــن خــود در د$ــدار مقابل نســاج% حضور 
نيافتــه بــود و جدال هفته گذشــته ا$ــن تيم نيز 
برابر نفت مسجدسليمان لغو شد. ا?نون طبق 
اعالم ســازمان ليگ برتــر، باز� ا$ــن تيم برابر 
پرســپوليس نيز با ٤٨ ساعت تاخير و روز شنبه 
برگــزار م% شــود. در تنها د$دار� ?ــه امروز در 
چارچوب رقابت ها� ليگ برتر برگزار م% شود 
ذوب آهن در خانه پذ$را� ماشين ساز� خواهد 
بود. ذوب آهن هفته گذشته توانست با $, برد 
پــرگل شــاهين را در خانه شــ&ار ?ند و خودش 
را به ميانه ها� جدول برســاند. در سو� مقابل 
ماشين ســاز� ٨ هفته رنگ بــرد را ند$ده و با ٥ 
باخت متوال% در سراشــيب% قرار گرفته است. 
تيــم دوم تبر$ــز اگرچــه بــا ٢٤ امتيــاز در رده 
$ازدهم جــدول ليگ قــرار دارد امــا در صورت 
باخت در اصفهان مم&ن است تا رده چهاردهم 

سقوط ?ند. 
  

هفته بيســت وپنجم رقابت ها� ليــگ برتر فردا 
بــا برگزار� ٦ بــاز� ادامــه خواهد داشــت ?ه 
در حســاس تر$ن باز� اســتقالل در آبــادان به 
مصاف صنعت نفت م% رود. آب% ها بعد از د$دار 

بــا فــوالد ?ه بــا اتفاقــات عجيبــ% همراه شــد، 
برا� مســابقه با ســا$پا و ترا?تور تعــداد ز$اد� 
?رونا$%، مصدوم و محروم داشــتند و به همين 
خاطــر فرهاد مجيد� در ا$ن ٢ باز� شــد$دا با 
?مبــود باز$&ــن مواجه بود. حاال شــرا$ط برا� 
اســتقالل% ها از ا$ن نظر بهتر شــده و بازگشــت 
تعــداد� از باز$&نان به تمر$نات تــا حد ز$اد� 
خيــال فرهاد مجيــد� و هم&ارانــش را راحت 
?ــرده اســت. طــ% روزها� گذشــته ارســالن 
مطهر�، مهاجم مصدوم اســتقالل به تمر$نات 
ا$ــن تيم برگشــت و ?ارش را بــرا� د$دار آ$نده 
شــروع ?ــرد و ور$ــا غفــور�، فرشــيد باقــر�، 
هرو$ه ميليچ و دار$وش شــجاعيان هم با منف% 
شــدن تســت آخر ?رونا� خــود از چهارشــنبه 
بــه تمر$نــات اضافــه شــدند؛ اتفاق% ?ــه باعث 
م% شــود مجيد� بــرا� انتخــاب نفــرات خود 
در پســت ها� مختلــe ?متر احســاس ?مبود 
باز$&ــن ?نــد. بــا اضافــه شــدن ا$ــن باز$&نان 
احتماال استقالل با ش&ل و شما$ل% هجوم% تر 
در آبادان ظاهر خواهد شد. استقالل در آبادان 
نيــاز مبرم به پيروز� دارد و به هر شــ&ل مم&ن 
با$ــد از ســد صنعت نفت بگــذرد تا بــه وضعيت 
خــود در جدول رده بند� ســر و ســامان بدهد؛ 
بــه همين دليل هيــچ بعيد نيســت مجيد� هر 
٣ مهاجــم اصلــ% و گلزن خود $عنــ% مطهر�، 
د$اباته و قا$ــد� را همزمان راهــ% ميدان ?ند 
 ،eچرا?ه بعد از رقم خــوردن چند نتيجه ضعي
چيــز� بــرا� از دســت دادن نــدارد. در حــال 
حاضــر تنها دغدغــه ?ادر فن% اســتقالل، خط 
دفاع% است؛ جا$% ?ه سياوش $زدان% و عارف 
غالمــ% به علت ابتال به ?رونا قرنطينه هســتند 
و در بــاز� بــا صنعت نفــت هــم غا$ــب خواهند 
بود. مسعود ر$گ% نيز به دليل محروميت د$گر 

غا$ب آب% هاست.
  

در د$گــر باز� حســاس فردا ســپاهان در تبر$ز 
ميهمان ترا?تور اســت. قلعه نو$ــ% ?ه ?متر$ن 
اميــد را بــرا� ?ســب قهرمانــ% بــا ا$ــن تيم در 
ليگ برتر دارد برا� ا$ن ?ه پس از ســال ها طعم 
خداحافظ% از ســرمربيگر� ا$ن تيم را نچشــد 
مح&ــوم بــه بــرد مقابل ترا?تــور اســت. در غير 
ا$ن صورت نه تنها جا$گاه او به عنوان ســرمرب% 
ســپاهان متزلزل تر از هميشــه خواهد شد بل&ه 
ترا?تــور را موقتا به رتبه دوم جدول م% رســد و 
پرســپوليس را در آســتانه قهرمانــ% زودهنگام 
قرار خواهدداد. شهرخودرو نيز با$ست% در جم 
بــه مصاف پارس جنوبــ% برود؛ تيمــ% ?ه هفته 
گذشــته توانســت از ســپاهان امتيــاز بگيرد اما 
حاال با استعفا� هومن افاضل% با$د بدون مرب% 
پا به هفته بيست وپنجم بگذارد. شهرخودرو در 
اولين حضور ســهراب بختيــار� زاده به عنوان 
ســرمرب% با$د به دنبال ?ســب ٣ امتياز باشــد 
و شــانس خود را برا� ?سب ســهميه همچنان 
صــورت  در  اســت؛  گفتنــ%  دارد.  نگــه  بــاال 
ش&ســت سپاهان و شــهرخودرو مقابل ترا?تور 
و پارس جنوبــ%، پرســپوليس م% توانــد بــا برد 

مقابل فوالد جشن قهرمان% بگيرد.
امروز 

ذوب آهن-ماشين ساز�؛ ٢٠:٤٥
فردا

ترا?تورساز�-سپاهان؛ ٢٠:١٥
پارس جنوب%-شهرخودرو؛ ٢٠:٣٠ 

گل گهر-شاهين؛ ٢٠:٣٠
صنعت نفت-استقالل؛ ٢١

سا$پا-پي&ان؛ ٢١
نساج%-نفت مسجدسليمان؛ ٢١

آغاز هفته بيست وپنجم تحت تاثير لغو باز پرسپوليس-فوالد

اولين تجربه سهراب در ليگ برتراستقالل و فرهاد به دنبال جبران
هــم  بختيــار� زاده  ســهراب 
به جمــع مربيــان ليــگ برتر� 
اضافــه شــد و بــا توجــه بــه حضــور مهــد� 
پاشــازاده در شــاهين حاال تعداد مربيان% ?ه 
در ليــگ نوزدهــم حضــور داشــته اند به عدد 
قابل توجه ٣١ مرب% رسيد. البته تا سه شنبه 
حضور پاشــازاده در شــاهين قابل پيش بين% 
بود اما بدون شــ, انتخــاب بختيار� زاده به 
عنوان ســرمرب% شــهرخودرو خبــر� بود ?ه 
خيل% ها را شــگفت زده ?رد. بــا ا$ن انتخاب 
عجيب، بختيــار� زاده در هفته هــا� پا$ان% 
ليــگ اولين حضــور خود به عنوان ســرمرب% 
در ليگ برتر را تجربه م% ?ند. بختيار� زاده 
بعــد از $, جلســه طوالن% با مال, باشــگاه، 
ح&ــم خــود را از و� در$افــت ?رد تــا دوباره 
باتجربــه  باز$&ــن  رحمتــ%،  ســيدمهد�  بــا 
عناب% پوشــان در ا$ــن تيم قــرار گيــرد. ا?بر 
صادقــ%، هافبــ, تاثيرگــذار ا$ن تيــم نيز از 
همباز$ان سابق ســهراب محسوب م% شود. 

بختيــار� زاده از مربيــان آ$نــده دار فوتبــال 
ا$ران اســت ?ه قــرار بود به عنوان ســرمرب% 
تيم مل% جوانان ا$ران معرف% شود اما برخ% 
مسائل و اتفاقات% ?ه از سو� برخ% افراد در 
فدراسيون رخ داد، ا$ن مسئله به تعو$ق افتاد 
تا سهراب عطا� ?ار در رده مل% را به لقا$ش 
ببخشــد و به عنوان ســرمرب% تيم باشــگاه% 
?ارش را آغاز ?ند. و� ســابقه ســرمربيگر� 
نفــت  و  خوزســتان  اســتقالل  تيم هــا�  در 
مسجدســليمان را دارد ?ــه هــر ٢ مربوط به 
ليگ آزادگان اســت و حضور در شــهرخودرو 
اولين تجربه ســرمربيگر� ســهراب در ليگ 
برتر خواهد بــود. بختيار� زاده بــرا� اثبات 
شا$ســتگ% ها� خود تا انتها� فصل فرصت 
دارد. او جانشــين مجتب% سرآســيا$% شــده 
?ــه چند� پيش از ســمت خود اســتعفا داد. 
همچنين ?وز$ن، مرب% ا$تاليا$% شهرخودرو 
نيــز ?ار خود را به عنــوان مرب% ادامه خواهد 

داد.

سردار هدف ٢۵ميليون پوندى بختيار زاده سرمرب% جد*د شهرخودرو 
آرسنال و اورتون

پيشــنهادها�  رو�  ســن پترزبورگ  زنيــت 
٢٥ميليــون پوند� از ســو� آرســنال، اورتون 
و لسترســيت% ف&ر خواهد ?رد. بــا پا$ان $افتن 
رقابت ها� ليگ روسيه حاال بار د$گر نام سردار 
آزمــون برا� انتقال به $, باشــگاه سرشــناس 
اروپا$ــ% در رســانه ها� مختلــe اروپا$% د$ده 
م% شود. ?الچو مر?اتو، سا$ت ا$تاليا$% درباره 
پيشــنهادات ســردار آزمون، مهاجم ا$ران% تيم 
زنيت نوشــت؛ پس از ا$ن ?ه زنيــت با برد ٤-٢ 
مقابل ?راســنودار بــه مقام قهرمانــ% در ليگ 
روســيه رســيد، حاال زمان توجه به پيشنهادات 
ســردار آزمون، ســتاره ا$ران% فرا رسيده است. 
ا$ن در حال% اســت ?ه ا$ن ســتاره بين الملل% 
تيــم مل% ا$ــران چند هفتــه پيش اعــالم ?رده 
بود بعد از ٨ ســال حضور در فوتبال روســيه به 
دنبــال چالش جد$ــد� اســت. او بعــد از زدن 
١٨ گل در ٣٤ مســابقه ا$ــن فصــل، توانســته 
نظر باشــگاه ها� مطرح اروپا$ــ% در ليگ ها� 
مختلe را به خــود جلب ?ند. $&% از تيم ها$% 
?ه ســردار را م% خواهد لسترســيت% است ?ه 
به دنبال $ــ, جا$گز$ن برا� جيم% وارد� ?ه 
ســن و سالش باال رفته و شــا$د به دنبال تجربه 
جد$د� در پا$ان فصل باشــد، اســت. اما شا$د 
فرهاد مشــير�، مال, ا$ران% تيم اورتون ?ه از 
مدت ها قبل از عالقه اش به سردار آزمون گفته 
 tبــود بتوانــد ا$ن مهاجــم را به گود$ســون پار
ببــرد. ا$ن خبر� اســت ?ه ناپولــ% آره نا مدت% 
اســت دوباره آن را مطرح ?رده اســت. با قيمت 
٢٥ميليون پوند، آزمون قطعا مهاجم% ارزان تر 
از امثال و$&تور اوسيمهن، مهاجم ليل، آندره آ 
بلوتــ%، مهاجم تيــم تور$نــو و چيــرو ا$موبيله، 

مهاجم التز$و خواهد بود.

فنــ%  ?ادر  ?نونــ%  دغدغه هــا�  از  $&ــ% 
اســتقالل ماجــرا� اضافــه شــدن دار$ــوش 
شجاعيان به ليســت ا$ن تيم است. مسئوالن 
نيم فصــل  در  پا$تخــت  آب% پــوش  باشــگاه 
رقابت هــا� ليــگ نوزدهم با توجه بــه پارگ% 
رباط صليب% شــجاعيان و ا$ن ?ــه پيش بين% 
م% شــد او تــا پا$ــان فصل قــادر بــه همراه% 
تيمش نباشــد نامــش را از ليســت تيم خارج 
?ردنــد تا باز$&نــان جد$ــد� را اضافه ?نند. 
بعــد از ا$ــن اتفــاق به واســطه شــيوع و$روس 
?رونا رقابت ها� فوتبال حدود ٤ ماه تعطيل 
شــد و ا$ن مدت فرصــت مناســب% در اختيار 
شــجاعيان قرار داد تا به بهبود� ?امل برسد 
و بتوانــد در تمر$نات اســتقالل حضــور $ابد. 
شــجاعيان حــاال به طــور ?امــل بهبــود $افته 
و آمــاده بازگشــت بــه مياد$ــن فوتبال اســت 
امــا خــروج نــام او از ليســت تيم دردسرســاز 
شده اســت. بر اساس قوانين ســازمان ليگ، 
باز$&نــ% ?ه نامــش در فصــل نقل وانتقاالت 
زمســتان% از ليســت $ــ, تيــم خارج شــده تا 
پنجــره نقل وانتقاالتــ% بعــد� قادر بــه باز� 
?ردن نيست و شجاعيان هم چنين وضعيت% 
دارد. از ا$ن رو مسئوالن استقالل در تالشند 

تا بتوانند ثابت ?نند چون فوتبال مدت ز$اد� 
تعطيل بوده با$د نام شجاعيان به ليست آن ها 
برگردد اما ا$ن مسئله نيازمند تصو$ب هيئت 
رئيســه ســازمان ليــگ اســت. هيئت رئيســه 
سازمان ليگ فوتبال چند� قبل مصوب ?رد 
هر تيم م% تواند با توجه به تعطيل% بلندمدت 
فوتبال تا ســقe ٥ باز$&ن اميــد و جوانان به 
ليســت خود اضافــه ?ند ?ه اســتقالل نيز ٢ 
نفر از ا$ن ســهميه را پر ?رد اما درباره ليست 
اتخــاذ  تصميمــ%  هيــچ  هنــوز  بزرگســاالن 
نشــده است. بر ا$ن اساس اگر قرار باشد نام 
شــجاعيان به ليست اســتقالل اضافه شود، 
ا$ــن مســئله با$د در هيئت رئيســه ســازمان 
ليــگ مورد بررســ% قرار بگيــرد و در صورت 
تصو$ــب، مســئوالن مربوطــه ?ارهــا� ا$ــن 
نقل وانتقــال را انجــام بدهند. اســتقالل% ها 
بســيار اميدوارند بتوانند موافقت مســئوالن 
سازمان ليگ برا� ورود دوباره شجاعيان به 
ليســت تيم خود را جلب ?نند اما ا$ن مسئله 
بدون مصوبه هيئت رئيســه ســازمان ليگ با 
قوانين بين الملل% نقل وانتقاالت همخوان% 
نــدارد و با$د د$د چه تدبيــر� برا� آن انجام 

خواهد شد.

تيم فوتبال پرسپوليس در حال% شنبه به مصاف 
فــوالد مــ% رود ?ــه مصدومــان ا$ــن تيــم نظيــر 
محمد نادر� مشــ&ل% بــرا� حضــور در تر?يب 
سرخ پوشــان ندارند. نــادر� در حالــ% م% تواند 
با مجــوز ?ادر فن% بــرا� پرســپوليس باز� ?ند 

?ــه ا$ن تيــم در غيــاب و� ٢ پيــروز� $,-صفر 
مقابل شاهين بوشهر و ماشين ساز� ?سب ?رد. 
?لين شيت ها� بوژ$دار رادوشوو$چ در حال% رقم 
خورد ?ه خط دفاع% سرخ پوشــان در هر ٢ باز� 
تغيير ?رد اما استح&ام خط دفاع% ا$ن تيم دچار 
مشــ&ل نشــد. محمد نادر� ?ه در غياب محمد 
انصار� به گز$نه نخســت دفاع چپ پرسپوليس 
تبد$ل شــده بود با آســيب د$دگ% روبه رو شــد تا 
محســن ربيع خواه و شــجاع خليــل زاده جا� او 

بــاز� ?ننــد و عمل&ــرد قابــل قبول% هم داشــته 
باشــند. شــرا$ط ا$ــده آل ســيدجالل حســين%، 
و  نــادر�  خليــل زاده، ?نعانــ% زادگان، محمــد 
مهد� شير� م% تواند بار د$گر تبد$ل به دردسر 
شــير$ن $حيــ% گل محمــد� بــرا� انتخــاب ٤ 
باز$&ــن خط دفاعــ% خــود شــود؛ مدافعان% ?ه 
نقش ز$اد� در صدرنشين% سرخ پوشان تا پا$ان 
هفته بيست وچهارم و اختالف ١٤ امتياز� آن ها 

با رده ها� دوم و سوم جدول دارند.

شرط بازگشت شجاعيان به ليست استقالل

دردسر شيرین یحيی در خط دفاعی پرسپوليس

اف ه ه شن حال د ل ال ت ف ت
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بــا وجود گذشــت چنــد روز از ح�ــم دادگاه عالــ� ورزش 
در خصوص بخشــيده شــدن محروميت منچسترسيت� از 
حصــور در اروپــا، وا0نش ها بــه ا.ن ح�م همچنــان ادامه 
دارد. حال خوزه مور.نيو، سرمرب� تاتنهام، بخشيده شدن 
محروميت منچسترسيت� از حضور در رقابت ها8 اروپا.� 
را .@ فاجعه م� داند: «اگر منچسترســيت� مقصر نيست 
پس مجــازات آن ها با پرداخت چند ميليون پوند شــرم آور 

اســت. اگر شــما مقصر نباشــيد، مجازات هم نم� شو.د و 
از طرف� د.گر، اگر مقصر باشــيد، با.د مجازات شو.د. من 
نم�  گو.م  منچسترسيت� مقصر است، حرف من ا.ن است 
0ــه اگر شــما مقصر نباشــيد، نبا.د .@ پوند هــم پرداخت 
0نيد. مــن م� دانم 0ه پرداخت ا.ن پول برا8 آن ها خيل� 
آسان است اما هنوز هم م� گو.م 0ه اگر آن ها مقصر باشند، 
با.د از حضور در ا.ن رقابت ها (ليگ قهرمانان اروپا) محروم 

شــوند. من ف�ــر م� 0نم 0ــه پــس از ا.ن تصميــم، دوران 
فيرپل� مال� به پا.ان رسيده باشد ز.را هيچ امتياز8 برا8 
ا.ن قانون وجود ندارد. در گذشته باشگاه ها.� د.گر8 نيز 
در چنين وضعيت� قرار داشتند و شما نتا.ج پرونده آن ها را 
م� دانيد. بنابرا.ن، من ف�ر م� 0نم 0ه بهتر است تا در ا.ن 
سيرR را باز 0نيد و بگذار.د تا همه به صورت را.گان وارد 

آن (سيرR) شوند و از آن بيرون بيا.ند.»

مورینیو: بخشیده شدن سیتى یک فاجعه است

 ليگ برتر انگليس
چلس� .@ - نورو.چ صفر

 ليگ برتر انگليس
اورتون – استون و.ال، ٢١:٣٠

لسترسيت� – شفيلد.ونا.تد،٢١:٣٠
ساوتهمپتون – برا.تون، ٢٣:٤٥

منچستر.ونا.تد - 0ر.ستال پاالس، ٢٣:٤٥
 سر� آ

تور.نو – جنوا، ٢٢:٠٠
اسپال – ا.نتر، ٠٠:١٥

 الليگا
ا.بار - رئال وا.ادوليد، ٢١:٠٠

اتلتي@ بيلبائو – لگانس، ٢٣:٣٠
بارسلونا – اوساسونا، ٢٣:٣٠

سلتاو.گو – لوانته، ٢٣:٣٠
ختافه – اتلتي�ومادر.د، ٢٣:٣٠

ما.ور0ا – گرانادا، ٢٣:٣٠
رئال بتيس - د.پورتيوو آالوس، ٢٣:٣٠

رئال مادر.د – و.ارئال، ٢٣:٣٠
رئال سوسيداد – سو.ا، ٢٣:٣٠

والنسيا – اسپانيول، ٢٣:٣٠

زمان نقل وانتقاالت ليگ جزیره 
مشخص شد

0ــرد  اعــالم  انگليــس  فوتبــال  اتحاد.ــه 
پنجره نقل وانتقاالت تابستان� ا.ن 0شور 
ا0تبــر   ٥ تــا  مــرداد)   ٦) جــوال8   ٢٧ از 
(١٤ مهــر) باز خواهــد بــود. بد.ن ترتيب 
نقل وانتقــاالت تابســتان� فــردا8 پا.ــان 
برتــر  ليــگ   ٢٠١٩-٢٠٢٠ فصــل 
شــروع م� شــود و ١٠ هفته بعد بــه پا.ان 
م� رســد. در ضمــن .@ بــازه د.گر برا8 
نقل وانتقاالت داخل� در نظر گرفته شده 
اســت. ا.ن پنجــره نقل وانتقاالتــ� هم از 
٥ ا0تبر باز م� شــود و تــا ١٦ ا0تبر ادامه 
پيدا م� 0نــد. در ا.ن بازه تيم ها8 حاضر 
در ليــگ برتــر نم�  تواننــد از هــم باز.�ن 
بگيرند ولــ� م� توانند باز.�نان تيم ها8 

EFL را ترانسفر 0نند.

شورله از دورتموند جدا شد
آنــدره شــورله، و.نگــر آلمانــ� دورتموند 
0ه تا تابســتان ٢٠٢١ با زنبورها قرارداد 
داشت، به صورت توافق� قراردادش را با 
ا.ن باشگاه فسخ 0رد و هم ا0نون باز.�ن 
آزاد اســت. آنــدره شــورله 0ــه در ســال 
٢٠١٦ بــا انتقالــ� ٣٠ ميليــون .ورو.� 
از وولفســبورگ بــه دورتمونــد پيوســت، 
درمجمــوع  ٥١ بــار بــرا8 ا.ن باشــگاه به 
ميدان رفت 0ه حاصــل 0ار او ثبت ٨ گل 
و ١٠ پاس گل بود. شــورله در فصل ها8 
١٩-٢٠١٨ و  ٢٠-٢٠١٩ بــه صــورت 
 Rقرضــ� در تيم هــا8 فــوالم و اســپارتا

مس�و باز8 0رد.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

تيم تازه تاســيس اینتر ميامــی که مالکيــت آن را دیوید بکام 
بر عهده دارد، روز گذشــته مقابل فيالدلفيا بــا نتيجه  ٢-یک 
شکســت خورد تا با کســب چهارمين شکســت پياپی رکورد 

صددرصد باخت را از زمان تاسيس حفظ کند!

پيراهن جدید بارسلونا براى فصل آینده با حضور ستاره هاى این 
تيم رونمایی شد. برخالف سال گذشته، خطوط عمودى به پيرهن 

آبی و انارى پوشان بازگشت.

 قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی ليــگ قهرمانان یک نکته 
عجيب داشت و آن این بود که در یک طرف جدول تيم هایی وجود 
دارنــد که هيچ گاه قهرمان این رقابت ها نشــده اند و در طرف دیگر 

تيم هاى حاضر روى هم ٢۴ قهرمانی دارند.

تصاویر لو رفته از کيت ميالن براى فصل بعد، عکس هاى پيش تر 
پخش شده را تایيد می کند که پوما لباس فصل آینده روسونرى را 

این گونه طراحی کرده است.

قرارداد مســ� با بارســلونا خــرداد آ.نده 
بــه پا.ــان م� رســد و بر اســاس گــزارش 
رســانه ها8 اســپانيا.� او از ادامــه مذا0ــرات بــرا8 
تمد.د قــرارداد خوددار8 0ــرده و گز.نه ها8 د.گر را 
مد نظر دارد. مســ� آشــ�ارا از مد.ر.ت 0الن باشگاه، 
از باز.�نان� 0ه در اطرافش جذب شده اند و از ا.ن 0ه 
اخبــار8 منتشــر م� شــود مبنــ� بــر آن 0ــه او قدرت 
پشــت صحنه بارسلونا ســت، ناراض� است. هرچند از 
طرف مس� 0ســ� در ا.ن باره اظهارنظر ن�رده و تنها 
چيز8 0ه از ســو8 باشــگاه منتشر شــده ا.ن است 0ه 
خوزپ مار.ا بارتومئو، رئيس بارسا گفته، باشگاه ملزم 
اســت 0ه قرارداد او را تمد.د 0ند و البته خود باز.�ن 
هــم «بارهــا» گفتــه م� خواهــد در نو0مــپ از فوتبال 
خداحافظــ� 0ند. بــا ا.ن وجود، نم�  شــود از واقعيت 
فــرار 0ــرد 0ــه 0متــر از ١٢ ماه د.گــر او باز.�ــن آزاد 
م� شود و هنوز برا8 بعد از آن تعهد8 ندارد و تا وقت� 
ا.ن تعهد وجود نداشــته باشــد، مشــخص است 0ه به 
ام�ان حضور در .@ تيم د.گر بعد از پا.ان قراردادش 
ف�ــر م� 0نــد. با همه ا.ن هــا تصور ا.ن 0ــه او در جا8 
د.گــر8 باز8 0نــد، بدون در نظرگرفتــن همه عوامل 
د.گر ســخت و سســت اســت. ا.ن .@ حقيقت اســت 
0ه باز.�ن ٣٣ ســاله  از ١٣ ســالگ� در بارسلونا بوده 
و تــا به حال هرگز برا8 جدا.ــ� از ا.ن تيم ابراز تما.ل 
ن�ــرده. .ا ا.ن 0ــه اگر بارتومئو و ســا.ر مد.ران ارشــد 
باشــگاه مشــ�ل هســتند، فرصت خوب� پيش م� آ.د 
چون آن ها در ســال ٢٠٢١ م� روند؛ دوره ر.است او 
تمام م� شــود و نم�  توانــد دوباره 0اند.دا8 ر.اســت 
شــود و هر 0ســ� جا8 او را بگيرد، تغييرات عمده ا8 
در تيم رخ خواهد داد. از طرف د.گر دســتمزد ساالنه 
مســ� با در نظرگرفتن پاداش هــا و حق تصو.ر چيز8 
حدود ٧٠ ميليون دالر است و او .ا با.د به .@ 0اهش 
اساســ� دســتمزد تن دهد .ــا م� توانيد با انگشــتان 
.@ دست، تعداد باشــگاه ها.� 0ه توانا.� جذب او را 
دارند، بشمار.د. البته ام�ان جدا.� او به اندازه 0اف� 
شــو0ه آور اســت، بخصوص با توجه به ا.ن 0ه برخالف 
سا.ر 0ســان� 0ه م� توانند لقب بهتر.ن باز.�ن تار.خ 
را بــه خود اختصــاص دهند، مثل 0ر.ســتيانو رونالدو 
0ه بــا صدميليون .ورو به .وونتوس رفــت، او به عنوان 
باز.�ــن آزاد از تيم مــ� رود. بزرگ تر.ن عامل هم ا.ن 
اســت 0ه مســ� با.ــد «بخواهد» ا.ــن انتقــال صورت 
بگيرد. برا8 0ســ� 0ه دو دهه در .@ باشــگاه بوده و 
در آن تيــم به همه چيز رســيده و در حــال حاضر برنده 
تــوپ طــال محســوب م� شــود، واقعا   ســخت اســت. 
.ــا با.ــد عشــق� ناگهانــ� بــه چالش هــا8 جد.ــد در 
0شــورها8 ناآشــنا در او به وجود آ.د، .ا بارسلونا با.د 
چنــان اوضاع آشــفته ا8 داشــته باشــد 0ــه او در ٣٤ 

ســالگ� (ســن� 0ه .@ هفته قبل از پا.ان قراردادش 
بــه آن م� رســد) تحمــل مانــدن 0نــارش را نداشــته 
باشــد. اگر مســ� ا.ن تصميم حيرت انگيــز را بگيرد، 
بــه 0جا م� رود؟ ا.ن انتخاب از رو8 .@ دل (احتماال  
ش�ســته) و نــه ميل به رســيدن به آمــار حيرت انگيز و 
حســاب بان�� خارق العاده اســت. انتخاب رمانتي@ 
بازگشــت به آرژانتيــن و باز8 برا8 نخســتين تيمش، 
نيوولزاولدبو.ز اســت. 0م� شــبيه وقت� 0ه 0ارلوس 
تــوس به خانه رفــت و برا8 بو0ا جونيــورز باز8 0رد و 
قيــد شــهرت و پول بــاز8 بــرا8 .وونتــوس را زد. ا.ن 
حقيقــت 0ــه 0متــر از ١٨ مــاه بعــد از آن جام جهان� 
شروع م� شــود و او م� تواند آخر.ن شانسش را برا8 
رســيدن به بزرگ تر.ن جا.زه فوتبــال امتحان 0ند، به 
ا.ــن فرضيه قوت م� دهد. احتمال 0متر رمانتي@ اما 
واقع بينانه تر ا.ن اســت 0ه به ليگ آمر.�ا برود، شــا.د 
در ا.نتــر ميامــ�. .�ــ� از مال�ان ا.ن باشــگاه، د.و.د 
ب�ام، در ســال ٢٠٠٧ به دنبال شهرت و ثروت بيشتر 
به لس آنجلس گل�ســ� رفت اما احتمالش 0م است، 
آخر.ــن بار 0ه .ــ@ 0اند.ــدا8 بهتر.ن باز.�ــن تار.خ 
 Rبــه آمر.�ا رفــت در دهه ٧٠ بــود 0ه پلــه راه نيو.ور
0اســموس را در پيــش گرفت. قرار اســت جام جهان� 
٢٠٢٦ در آمر.�ا8 شــمال� برگزار شــود و ا.ن .عن� 
پول بيشــتر8 به ا.ن منطقه ســراز.ر م� شود. اما .@ 
چيز د.گر. اگر مســ� با رقيب هميشــگ� اش رونالدو 
هم تيم�  شــود، چه؟ اگر .@ تيم خوش شانس بتواند 
دو تــا از 0اند.داها8 بهتر.ن باز.�ــن تار.خ را در خود 
جــا دهد، چــه م� شــود؟ رونالــدو ٣٥ ســاله 0متر از 
٢ ســال د.گر با .وونتــوس قــرارداد دارد و ا.ن ام�ان 
هــم وجود دارد 0ه او و مســ� در اقدام� ب� ســابقه به 

عنوان رقبا8 هميشــگ�، هم تيم�  شــوند. مــا درباره 
٢ نفــر حرف م� زنيم 0ه به همه دســتاوردها8 مم�ن 
در فوتبــال باشــگاه� رســيده اند و مرزهــا8 فوتبــال 
در جهان� ســاز8 و تجار8 ســاز8 را در نورد.ده انــد. 
جا.گاهشــان در تار.خ مدت ها قبل تثبيت شــده اما آ.ا 
ا.ن م� تواند آخر.ن گام آن ها برا8 عبور از تمام رقبا8 
آ.نده باشــد؟ اگر مس� و رونالدو هم تيم�  شوند، چه؟ 
.�ــ� با.د با 0اهش قابل توجه دســتمزد 0نار بيا.د اما 
داشــتن دو تــا از بهتر.ن هــا8 تار.خ ســيل درآمدها8 
تجــار8 و اسپانسرشــيپ را روانــه م� 0نــد. ا.ن اتفاق 
لزوما در .وونتوس نم�  افتد، شا.د جا8 د.گر8 بروند 
و باز.�نــان آزاد د.گر8 هم به آنان ملحق شــوند، فقط 
برا8 ا.ن 0ه بگو.ند در .@ دوره به .ادماندن� هم تيم� 
لئو و 0ر.ســتيانو شــده اند. رو.ا.� اســت؟ قطعا اما در 
ورزش ها8 د.گر ب� سابقه نيست. گر8 پيتون و 0ارل 
مالون� 0ه در تاالر افتخارات بســ�تبال عضو هستند، 
در ســال ٢٠٠٣ حاضر به 0اهش دســتمزد شــدند تا 
بــه لس آنجلس لي�رز بروند و هم تيم�  شــ�يل اونيل و 
0وب� برا.انت شــوند. ا.ن ســنار.وها مطرح م� شــود، 
چرا 0ه مســ� با بارسلونا زاو.ه پيدا 0رده. اگر 0س� به 
رفتن او ف�ر نم�  0ند، باشــگاه م� توانــد به او تضمين 
بدهد. اگر ا.ن داستان ها واقعيت دارد و او مثل بيشتر 
هــواداران بارســا از مد.ر.ــت باشــگاه ناراض� اســت، 
تهد.ــد به جدا.� شــا.د تنها ابزار برا8 شــنيده شــدن 
صدا.ش باشــد. ا.ن برا8 او اهميت ز.اد8 دارد چون 
٢، ٣، ٥ .ا ٧ ســال د.گر باالخره از فوتبال م� رود. هر 
باز8 0ه م� گذرد، مس� .@ قدم نزد.@ تر م� شود به 
لحظه ا8 0ه د.گر نم�  تواند 0ار8 0ه عاشــقش است، 

انجام دهد: باز8 فوتبال.

مسی و رونالدو همبازى می شوندمسی و رونالدو همبازى می شوندرویایى زیبا اما غیرممکن



رشــته  را  قا�قرانــ�  �ا�ــا�،  ســابقه  بــا  مل� پــوش 
پرمدالــ� م� دانــد �ه پتانســيل �ســب حداقل ١٠ 
مــدال در المپيــ( و باز% ها% آســيا�� را دارد، اما 
بــه شــرط� �ه شــامل نــگاه و�ــژه مســئوالن ورزش 
�شــور شــود. همان نگاه� �ه رو% رشــته ها% ت( 
مدالــ� مثل فوتبال و واليبال متمر�ز اســت و باعث 
شــده ميلياردهــا تومــان بودجــه صرفشــان شــود. 
امين بوداغ� با اشــاره به ا�ن �ه به خاطر مشــBالت 
موجود نســل طال�� قا�قران� ت( ت( �نار گذاشته 
م� شــوند، در مصاحبه با خراسان محسن شاد% را 
اسطوره ا% خطاب م� �ند �ه اگر حما�ت شود، با ٦ 
ماه تمر�ن م� تواند دوباره به عرصه ورزش قهرمان� 

برگردد. 
  تعو�ق المپي� اميدها را در ما زنده �رد

اميــن بوداغــ� مل� پــوش �ا�ــا� در تشــر�ح تاثيــر 
�رونا بر رشــته قا�قران� م� گو�د: «٢٤ اســفند بود 
�ه تقر�با آخر�ن اردو% ما به خاطر شــيوع �رونا لغو 
شــد. به خاطر ا�ن اتفــاق تقر�با در شــو� بود�م اما 
بعــد از ٢، ٣ روز بــا صحبت ها و تدابيــر% �ه مربيان 
و رئيس فدراســيون اند�شــيدند، قرار شد �( سر% 
دســتگاه ها% شبيه ســاز در اختيارمــان بگذارند �ه 
مــا در خانه تمر�ن �نيم. ا�ن شــيوه تمر�ن� تا ســوم 
خرداد ادامه داشت و ما تمر�ناتمان را در خانه انجام 
م� داد�ــم. مــن صبح ها% زود در پار� ها% بســيار 
خلوت تمر�نــات دو% خود را پيگير% م� �ردم و در 
حياط خانه ام هــم �ار با وزنه را انجام م� دادم �ه از 
دور تمر�نــ� عقــب نيفتم. تعو�ق المپيــ( هم مز�د 
بر علت شــد تا ما با انگيزه بيشــتر% �ار �نيم. چون 
هر چه زمان� بيشــتر% تا شروع رقابت ها% انتخاب� 
باق� مانده باشــد، ورزشــBار با اميد بيشتر% تمر�ن 
م� �نــد. در مجموع تعو�ق المپي( به نوع� اميد را 
در مــا زنده �رد ولــ� اميدوارم مردم ا�ران به شــعار 
المپي( �ه م� گو�د «قو% بمانيد، ســالمت بمانيد، 
فعال بمانيد» اعتقاد داشــته باشــند تا بتوانيم �رونا 
را شBســت دهيــم. هرچنــد �ه امــروز ا�ــن و�روس 
شBســت ناپذ�ر بــه نظر رســيده امــا اميــدوارم مردم 

بتوانند خود را با ا�ن شرا�ط وفق بدهند.»
  فرصــت ١١ ماهــه تعو�ق المپيــ� را غنيمت 

شمردم
او درحال� معتقد است �ه تعو�ق المپي( اميدها را 
در قا�قرانان و بخصوص شــخص خودش زنده �رده 
�ه در تشــر�ح علت آن م� گو�ــد: «تقر�با ١٠ روز به 

برگــزار% رقابت هــا% انتخابــ� المپيــ( مانده بود  
�ــه �رونا مســابقات را لغو �رد و بعــد از آن با تعو�ق 
�( ســاله المپيــ(،   فرصــت ١١ماهــه ا% بــرا% ما 
ا�جاد شــد �ه دوباره به شــرا�ط تمر�نــ� برگرد�م تا 
اگر نقــاط ضعف� بود جبــران و نقاط قوت را بيشــتر 
تقو�ــت �نيــم. به هــر حال ١١ مــاه فرصــت ز�اد% 
اســت �ه �( ورزشــBار بخواهد برا% حضور در �( 
رو�داد برنامه ر�ز% �رده و به نتيجه مطلوب برســد. 
من هم ا�ن فرصت را غنيمت شمردم و از آن بهتر�ن 

استفاده را �ردم.»
  بــا برنامــه مــدون م$ توان بــه مــدال جهان$، 

المپي� و آسيا�$ رسيد
مل� پوش ماده �ا�ا� درخصوص شــانس قا�قران� 
بــرا% �ســب ســهميه و �ا حتــ� مــدال المپي( هم 
 �Bم� گو�ــد: «در رشــته قا�قرانــ� ١٢ مــاده المپي
اعــم از �ا�ا�، �انــو، آب هــا% آرام در بخش آقا�ان 
و خانم هــا وجود دارد. اگر مســئوالن ورزش �شــور 
نــگاه و�ژه تر% به قا�قران� داشــته باشــند از آنجا �ه 
ا�ن رشــته در زمره رشــته ها% پر مدال اســت، حت� 
م� توانــد در ســطح جهان� هم مدال آور باشــد. �ما 
ا�ن �ــه خانم بهروز% در پارو�انــو، عادل مجلل� در 
�انو و محمدنب� رضا�ــ� در بخش جوانان موفق به 
�ســب مدال جهان� شدند. م� خواهم بگو�م با �( 
برنامه ر�ــز% مدون حت� م� توان بــه مدال المپي( 
قا�قران� رســيد اما ا�ن برنامه، با�د �( برنامه ر�ز% 
بلند مدت باشد و در �نار آن، نگاه رئيس �ميته مل� 

المپيــ( و وز�ــر ورزش هم �( نــگاه و�ژه به رشــته 
قا�قرانــ� باشــد. قا�قرانــ� مجمــوع ٣ فدراســيون 
متشــBل از روئينگ، اســاللوم و آب ها% آرام است و 
م� تواند حداقل ٣٠ رشــته المپي�B داشــته باشد. 
مــن نم�  گو�ــم م� تواند ٣٠ مــدال المپيــ( بگيرد 
امــا حداقل م� توانــد ١٠ مدال المپيــ(، جهان� �ا 
آســيا�� بگيرد و در بخش آســيا�� رنBينگ ا�ران را 
از رده ششم باز% ها% آسيا�� به رده چهارم �ا سوم 
برســاند. �ار سخت� نيســت و فقط �( برنامه ر�ز% 

درست م� خواهد.» 
  در اردو1 استقالل هفته ا1 ٧ نفر �رونا م$ گيرند!

او با اشــاره به شــروع تمر�نات انفراد% و غيررسم� 
قا�قران� م� گو�د: «تقر�با از ســوم خرداد به صورت 
غيررســم� تمر�نــات خود را شــروع �رده ا�م. چون 
شــروع اردوهــا تبعاتــ� به دنبــال دارد. �مــا ا�ن �ه 
باز�Bنــان اســتقالل در  م� بينيــم درحــال حاضــر 
اردو هســتند و هفتــه ا% ٧ نفــر �رونــا م� گيرنــد. 
اردونشين� شرا�ط ســخت� دارد. به هر حال سلف� 
�ه اســتفاده م� �نيــم، خوابــگاه، ســالن وزنه همه 
م� توانــد خطرآفر�ــن باشــد. ولــ� در حــال حاضر 
�ــه انفــراد% تمر�ن م� �نيــم، م� دانيــم �ه چطور 
پروتBل ها% بهداشــت� را رعا�ت  و فاصله اجتماع� 
را رعا�ــت �نيم. فقط در آب تمر�ــن م� �نيم �ه آن 
هــم با فاصله ٩ متــر% از هم صــورت م� گيرد و اگر 
خدا�� نBرده �ســ� به و�روس آلوده باشــد، امBان 

انتقال آن بسيار �م است.»

  حي: است نسل طال�$ قا�قران$ از بين برود
بوداغ� در پاسخ به ا�ن �ه مهم تر�ن نBته ا% �ه نياز 
روز رشــته قا�قران� است و با�د مورد توجه مسئوالن 
م� گو�ــد:  چيســت،  بگيــرد  قــرار  �شــور  ورزش 
«مهمتر�ــن نيــاز ما توجــه و�ژه اســت. همان طور �ه 
گفتــم تعــداد مدال هــا در قا�قرانــ� ز�اد اســت و با 
حما�ــت م� توان  خيلــ� راحــت نتيجــه مطلوب� از 
ا�ن رشــته در ورزش گرفت. شا�د درست نباشد ا�ن 
را بگو�ــم اما مســئوالن ميلياردها تومــان در فوتبال 
و واليبــال هز�نــه م� �ننــد بــرا% گرفتــن تنها �( 
مدال. اما اگر همين هز�نه در قا�قران� انجام شــود، 
فقط در رشــته �ا�ا� �ه رشته تخصص� من است، 
شانس �سب ١٢ مدال را دار�م. �ما ا�ن �ه اگر �( 
مرب� رده باال را اســتخدام �ننــد، از ا�ن ١٢ مدال، 
حداقــل ٦ مدالش م� تواند طال باشــد. مدال ها�� 
�ه م� تواننــد در تغيير و افزا�ــش رنBينگ ا�ران در 
باز% هــا% آســيا�� و المپيــ( بســيار موثر باشــند. 
اميدوارم نگاه مسئوالن به ا�ن رشته بر حسب تعداد 
مدال و تجربه باز�Bنان باشــد. من ١٤ ساله بودم �ه 
وارد رشــته قا�قران� شــدم تا االن �ه ٣١ سال سن 
دارم، بــه صــورت حرفه ا% در حــال تمر�ن هســتم. 
تجربه ز�ــاد% دارم و هز�نه ز�اد% هــم برا% اعزامم 
به مســابقات و حضورم در اردوها شــده. پس خيل� 
راحــت م� تــوان نتيجه گرفــت. حيo اســت �ه ا�ن 
نســل از بين بــرود. چون ما نســل طال�ــ� قا�قران� 
هســتيم �ه در حــال حاضــر ت( ت( به خاطــر وجود 
برخ� مســائل �نار گذاشته م� شو�م. با�د ا�ن نگاه 
و�ــژه از باال ابتدا شــامل بچه ها% قا�قران�، ســپس 

رئيس فدراسيون و مربيان شود.»
  محســن شــاد1 اســطوره ا1 اســت �ه نياز به 

حما�ت دارد
به او م� گو�يم به خاطر همين مشــBالت هم بود �ه 
محســن شــاد% عطا% ورزش قهرمان� را به لقا�ش 
بخشــيد و رفــت. هرچنــد  گو�ــا تصميم به برگشــت 
دارد. بوداغــ� در جواب م� گو�د: «ببينيد، پروســه 
قهرمان�، پروســه ا% است �ه وقت� دار% م� تازان� 
با�ــد حما�ــت شــو%. امــا وقتــ� دلســرد شــد% و 
م� خواه� بــرو% و دوباره برگــرد% د�گر  انگيزه ها 
�م اســت و برگشــتن ســخت. شــاد% هــم در حال 
حاضر صاحب زندگ� و فرزند شــده و برگشتنش به 
ورزش قهرمان� �ار سخت� است. اما محسن شاد% 
اسطوره ا% اســت �ه اگر حما�ت شود، فBر م� �نم 

با ٦ ماه تمر�ن بتواند دوباره برگردد.»
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سهم ۴ هزار دالرى شمشيربازى ایران از کمک جهانی
فدراســيون جهانــ� شمشــيرباز% اعــالم �ــرد بــا توجــه به شــيوع 
و�ــروس �رونــا و توقــo فعاليــت در ا�ن رشــته، بــه فدراســيون ها و 
�نفدراسيون ها �م( مال� م� شود. سهم ا�ران از ا�ن �م( مال� 
فدراسيون جهان�، ٤ هزار و ٢٠٠ دالر است. اما از آنجا �ه به دليل 
تحر�م ها امــBان انتقال پول وجود نــدارد، بنابرا�ن ا�ن �م( مال� 
نزد فدراســيون جهان� م� ماند تا در �( مسابقه به صورت نقد% به 
ا�ران پرداخت شود. ا�ن �م( مال� مازاد بر �م�B است �ه ساالنه 
فدراســيون ها% جهان� به �شــورها م� دهد. داوران� �ه در ســال 

٢٠٢٠ قرار بود قضاوت �نند نيز هزار دالر در�افت م� �نند.

مالیی ر ئيس فدراسيون همگانی شد
مجمع انتخاب� فدراسيون ورزش ها% همگان� د�روز در آ�ادم� مل� 
المپيــ( برگزار و در پا�ان افشــين مال�� از ســو% اعضا% مجمع به 
عنوان رئيس جد�د فدراســيون ورزش ها% همگان� انتخاب شد. در 
ا�ــن مجمع مال�� ٢٦ را%، ابوالقاســم� ١٤ و نيBوخصال �( را% 
�سب �ردند. فاطمه ابوالقاسم�، ول� ا... شجاع پور�ان، رضا شجيع، 
افشــين مال��، فرهــاد نيBوخصال، محمد بابا�ــ�، مهد% حيدر%، 
عباســعل� ا�بر%، مجتب� اصالن�، شــهرام ميرزمان�، شهرام علم، 
١١ �اند�دا% ا�ن مجمع بودند �ه شــجيع و شــجاع پور�ان انصراف 

دادند. عباسعل� ا�بر%، حيدر% و شهرام علم هم غا�ب بودند.

کميل قاسمی قهرمان المپيک شد
ســرانجام پــس از �ــش و قوس ها% فــراوان و بــا تا�يد نها�� تســت 
دوپينــگ آرتور تا�مازوف ازب( و داو�د مادزمانشــو�ل� گرجســتان� 
نفــرات اول و دوم وزن ١٢٠ �يلوگرم المپي( ٢٠١٢ لندن، �ميته 
بين الملل� المپي( با بروز  رســان� نتا�ج ا�ــن وزن، مدال طال% ا�ن 
رقابت ها را مشــتر�ا بــه نام �ميل قاســم� از ا�ران و بــالل ماخوف 
روس ثبــت �ــرد. ا�ن در حاليســت �ــه انتظار م� رفــت طبق قانون 
اتحاد�ه جهان� �شت� ا�ن مدال تنها به نام �ميل قاسم� ثبت شود 
اما فدراسيون �شت� چند روز پيش اعالم �رد، قانون جد�د اتحاد�ه 
جهان� تا�يــد دارد در صــورت دوپينگ نفــرات اول و دوم �( وزن، 
مدال طال مشــتر�ا به نفرات سوم م� رسد. همچنين دولت شعبان 
با% قزاق و دالگنo آمر�Bا�� نيز به مدال ها% برنز مشتر� رسيدند.

دردسر کرونا براى پينگ پنگ بازان لژیونر ایران
شــيوع و�روس �رونا برا% لژ�ونرها% تنيس رو% ميز ا�ران شــرا�ط 
متفاوت� را رقم زده و آن ها تنها با و�زا% �ار% م� توانند به �شورها% 
اروپا�ــ� برگردنــد. برخــ� از �شــورها% اروپا�� تصميــم دارند در 
صورت بهبود وضعيت �رونا در �شورها% خود، ليگ تنيس رو% ميز 
را برگــزار �نند اما در حال حاضر برخ� از پينگ پنگ بازان ا�ران �ه 
با و�زا% تور�ســت� به اروپــا م� رفتند، به دليل صادر نشــدن و�زا% 
تور�ســت�، فعــال نم�   توانند راه� اروپا شــوند. احمد�ان، شــمس، 
هدا�� و نوشــاد عالميان باز�Bنان� هســتند �ه به دليل مشــBل در 

صدور و�زا فعال نم�   توانند به تيم ها% خارج� خود بپيوندند.

اخبار

سارا اصالنى

در حال� �ه عل� �فاشــيان گفته بود از نظر قانون� 
نم�  تواند سرپرســت فدراســيون فوتبال شــود، اما 
دور جد�ــد تالش ها بــرا% تحقق ا�ن موضــوع آغاز 
شــده اســت. محروميت ٥ ســاله عل� �فاشــيان از 
ســو% �ميته استيناف به �( سال تقليل �افت تا او 
بار د�گر با چهــره ا% خندان در فوتبال د�ده شــود. 
�فاشــيان �ه نا�ب رئيس اول فدراســيون فوتبال و 
عضو هيئت رئيسه است، طبق اساسنامه و به دليل 
اســتعفا% مهد% تــاج با�د سرپرســت فدراســيون 
م� شــد، اما در دوران اســتعفا% تاج او محروم بود. 
حاال رئيس سابق فدراسيون فوتبال ا�ران �ه ٨ سال 
مرد اول ساختمان سياه ســئول بود، به فدراسيون 
بازگشــته و بحث سرپرســت� او چند بار مطرح شده 
است. در ا�ن بين برخ� افراد در نهادها% قانونگذار 
اســالم�  شــورا%  مجلــس  جملــه  از  نظارتــ�،  و 
مخالفت ها�� را با بازگشت عل� �فاشيان به فوتبال 
مطرح �ردند. ا�ن مخالفت فقط به عنوان سرپرست 
نبــود، بلBــه حت� با حضــور او در هيئت رئيســه هم 
مخالفت م� شد.  با ا�ن حال �فاشيان در جلسه چند 
روز پيش هيئت رئيســه فدراســيون فوتبــال حضور 

�افت تا رســما بازگشــت او �ليد بخورد. تالش ها% 
اوليــه بــرا% سرپرســت� �فاشــيان در فدراســيون 
فوتبال، نافرجام بود. هرچند در ا�ن بين نا�ب رئيس 
اول فدراســيون هــم اعــالم �ــرد سرپرســت� او در 
فدراسيون منتف� اســت، چرا �ه او بازنشسته بوده 
و طبــق قانون نم�  تواند اوراق و اســناد فدراســيون 
را به عنــوان سرپرســت امضا �ند. وقتــ� هم درباره 
بازنشسته بودن بهاروند از �فاشــيان سوال شد، او 

اعــالم �رد �ه سرپرســت فعل� فدراســيون فوتبال 
اعــاده به �ار گرفتــه  و از نظر قانون� مشــBل� برا% 
حضور در راس فدراســيون ندارد. ا�ن صحبت ها% 
�فاشــيان از منتفــ� شــدن سرپرســت� اش خبــر 
مــ� داد، اما حاال موج دوم برا% بر مســند نشــاندن 
او آغاز شده اســت. گروه و افراد% در تالش هستند 
به هــر طر�ق� �ه شــده عل� �فاشــيان در چند ماه 
باق� مانده تا انتخابات فدراســيون فوتبال به عنوان 

سرپرست جانشين حيدر بهاروند شــود. با آغاز ا�ن 
تالش ها، باز هم مخالفت ها�� از ســو% مجلس� ها 
از جمله احســان قاض� زاده هاشم� صورت گرفته 
اســت. ا�ن نما�نده مجلس به صراحت اعالم �رده 
�ه بــا توجه بــه محروميــت �فاشــيان حضــور او به 
عنوان سرپرســت غيرقانون� است و مجلس مقابل 
ا�ن اقدام خواهد ا�ستاد. با توجه به شرا�ط موجود، 
با�د د�د آ�ا فشــارها برا% سرپرســت� �فاشــيان به 
نتيجه خواهد رســيد �ا خير؛ هرچنــد ا�ن تالش ها 
خالف صحبت ها% نا�ب رئيس فدراســيون فوتبال 
اســت �ه اعــالم �ــرده به دليل بازنشســتگ� برا% 
سرپرست� مشــBل قانون� دارد و نم�  تواند اوراق و 
اســناد فدراسيون را امضا �ند. ا�ن مسئله م� تواند 
فوتبــال،  فدراســيون  در  دوبــاره  تحــوالت  ضمــن 
مشــBالت� را هم برا% وز�ــر ورزش و جوانان ا�جاد 
�نــد، چرا �ه بعيد نيســت بــا فشــارها% اخير رو% 
مسعود ســلطان� فر، مجلس شورا% اســالم� او را 
برا% توضيح فرا بخواند و حضور �فاشيان به عنوان 
بازنشسته بر مسند فدراسيون، ا�ن مسئله را تسر�ع 

ببخشد.

 کار به مجلس کشيده می شود؟آغاز دور جدید تالش ها براى سرپرستى کفاشیان 

از کنایه ملی پوش کایاک به شيوع ویروس کرونا در اردوى استقالل تا درخواست از مسئوالن براى حمایت ویژه

بوداغی: قایقرانی پتانسيل کسب ١٠ مدال المپيک را دارد

 عليرضا بيرانوند روز دوشنبه تهران را به مقصد بلژ�( تر� �رد تا در تست ها% پزش�B باشگاه 
آنتورپ حاضر شــود و امضا% قرارداد ٣ ساله خود را نها�� �ند. ��B از موضوعات جالب توجه 
برا% بلژ��B ها، داســتان زندگ� پر مشــقت بيرانوند برا% رســيدن به ســطح اول فوتبال ا�ران 
است. سا�ت  اسپورت مگز�ن  بلژ�( از جمله رسانه ها�� است �ه درباره گذشته بيرانوند  رنج ها 
و دشــوار% ها% دروازه بان جد�د تيم آنتورپ مطالب� را بازگو   �رده است. سا�ت بلژ��B تا�يد 
�رده  �ه داستان زندگ� بيرانوند بسيار الهام بخش است. اسپورت مگز�ن در ا�ن مطلب به دوران 
زندگ� عشــا�ر% بيرانوند، چوپان� و ســپس فرارش بــه تهران برا% باز% �ــردن فوتبال و رو% 
آوردن به �ارها% مختلo پرداخته و اشاره داشته   �ه ا�ن دروازه بان مدت� به عنوان رفتگر و مدت� 
را در �ارواش مشغول به �ار بوده است. در بخش پا�ان� ا�ن گزارش به و�ژگ� قابل توجه بيرانوند 
�عن� پرتاب ها% بلند با دستش اشاره شده و آمده است: «حت� باز% قد�م� دال پران ا�نون به 
نفع بيرانوند است. ��B از نBات� �ه مار� و�لموتس خيل� به آن تا�يد دارد، پرتاب ها% دست 
بيرانوند است؛ بلند و دقيق. درست همان خصوصيات� �ه با�د برا% پرتاب سنگ داشته باشيد.»

از جمع ســرمربيان شــاغل در ليگ برتر ٥ مرب� استقالل� هســتند و ٣ مرب� سابقه حضور 
در پرســپوليس را دارنــد. مهــد% پاشــازاده مدافــع و �اپيتــان ســابق تيم اســتقالل  با نظر 
مسئوالن باشگاه شاهين بوشهر به عنوان سرمرب� جد�د ا�ن تيم معرف� شد تا جمع مربيان 
اســتقالل� شــاغل در ليگ نوزدهم به ٥ نفر برســد. در حال حاضر عالوه بــر فرهاد مجيد% 
�ه ســرمربيگر% اســتقالل را برعهده دارد، امير قلعه نو��، جواد نBونام و محمود فBر% نيز 
به ترتيب هدا�ت ســپاهان، فوالد و نســاج� را انجام م� دهند و حاال با اضافه شــدن مهد% 
پاشازاده به ليگ برتر جمع �اپيتان ها% سابق استقالل رو% نيمBت تيم ها به ٥ نفر رسيد. 
ا�ن در حال� اســت �ه حاال تعداد مربيان اســتقالل� ليگ برتر از پرسپوليس� ها نيز باال زده 
اســت. در حال حاضر از جمع مربيان� �ه قبال ســابقه حضور در پرســپوليس را دارند �حي� 
گل محمد% هدا�ت سرخ پوشــان را در دست گرفته و مهد% تارتار و بهنام سراج هم در نفت 
مسجدســليمان و نفت آبادان �ار م� �نند تا نســبت مربيان اســتقالل� به پرسپوليســ� در 

ادامه ليگ نوزدهم ٥ به ٣ باشد.

 تعداد مربيان استقاللی در ليگ به ۵ رسيدزندگی «الهام بخش» بيرانوند زیر ذره بين بلژیکی ها

١٠ مربی برتر تاریخ جام ملت هاى آسيا؛ با حضور ٢ ایرانی
�نفدراسيون فوتبال آسيا از ١٠ مرب� برتر تار�خ جام ملت ها% آسيا سخن به ميان آورد �ه در بين 
آن ها نام دو مرب� ا�ران� هم به چشــم م� خورد. به نقل از الوطن، جام ملت ها% آســيا معتبرتر�ن 
رقابت مل� در قاره �هن اســت �ه هر ٤ سال �Bبار برگزار م� شود. در جام ملت ها% آسيا ٢٠١٩ 
امارات ا�ن تيم مل� قطر بود �ه توانست جام قهرمان� را باال% سر برد. سانچس سرمرب� اسپانيا�� 
قطر با تيم جوان� �ه داشت، دست به �ار بزرگ� زد و با شBست دادن مدعيان بزرگ� مثل استراليا 
و ژاپن و البته عربستان با شا�ستگ� جام را باال% سر برد تا نام خود را برا% هميشه در تار�خ فوتبال 
قطر و آسيا جاودانه �ند. سا�ت �نفدراسيون فوتبال آسيا در �( نظرسنج� از ١٠ مرب� برتر تار�خ 
جام ملت ها% آســيا �ه توانســتند در فينال جام قهرمان� را باال% سر بردند سخن به ميان آورد �ه 
در بين آن ها دو مرب� از ا�ران هم به چشم م� آ�د.  ا�ن فهرست ١٠ نفره عبارتند از خليل الز�ان� از 
عربســتان (قهرمان� در جام ملت ها% ١٩٨٤)، محمد رنجبر از ا�ران (قهرمان� در جام ملت ها% 
١٩٧٢)، حشمت مهاجران� از ا�ران (قهرمان� در جام ملت ها% ١٩٧٦)، �ارلوس آلبرتو برز�ل� 
(قهرمان� در جام ملت ها% آسيا ١٩٨٠ و ١٩٨٨)، پوستيBوگلو (قهرمان� با استراليا در ٢٠١٥)، 
ز�Bــو برز�لــ� (قهرمانــ� در جام ملت هــا% ٢٠٠٤)، فيليــپ تروســيه (قهرمان� با ژاپــن در جام 
ملت ها% ٢٠٠٠)، و�را (قهرمان� در جام ملت ها% ٢٠٠٧)، زا�رون� (قهرمان� در جام ملت ها% 

٢٠١١) و سانچس (قهرمان� در جام ملت ها% ٢٠١٩).

ســوژهــســوژهــ

اقدام جالب مهاجم پرسپوليس در زادگاهش
وحيد امير%، مهاجم لرســتان� تيم فوتبال پرسپوليس قصد دارد به زود% وارد عرصه جد�د% از فوتبال 
�شــور شــود. امير% قصــد دارد تا ��B، ٢ ماه آ�نده در شــهر خرم آباد اســتان لرســتان �ــه زادگاه او نيز 
محسوب م� شود، ��B از بزرگ تر�ن آ�ادم� ها% فوتبال �شور را راه انداز% �ند. هدف امير% از انجام 
ا�ن �ار ا�ن است �ه او فBر م� �ند استعداد ها% ز�اد% شبيه به عليرضا بيرانوند و امثال او در ا�ن استان 
وجود دارند و ا�ن افراد با�د �شــo و به فوتبال �شــور معرف� شوند. به همين خاطر، مهاجم پرسپوليس 
تصميم گرفته با شناسا�� استعداد ها% زادگاهش، آن ها را در مسير خودش و عليرضا بيرانوند قرار دهد 

و به پيشرفت آن ها �م( �ند. 

یک قول تکرارى؛ پاداش بانوان فوتساليست پرداخت می شود
دبير�ل فدراسيون فوتبال اعالم �رده  به زود% پاداش معوقه بانوان فوتساليست را پرداخت خواهد �رد. 
پس از �شمBش ها% فراوان و بالتBليف� درباره پرداخت پاداش بانوان قهرمان فوتسال آسيا و مصاحبه ا% 
جنجال� از سو% نا�ب رئيس بانوان فدراسيون فوتبال، گو�ا قرار است سرانجام ا�ن مهم رخ دهد؛ هرچند 
 نســبت به زمان قهرمان�، ارزش ا�ن پاداش �اهش چشمگير% داشــته است. شهناز �ار%، سرمرب� تيم 
مل� فوتســال بانوان در برنامه صبحگاه� شــبBه سوم ســيما گفت: «آقا% نب� قول دادند اولين پول� �ه 

به فدراسيون تزر�ق شود، پرداخت پاداش ٢٢ ميليون تومان� تيم مل� فوتسال بانوان در اولو�ت باشد.»
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کاپيتان سابق استقالل مربی گل گهر می شود
مدافع و �اپيتان پيشــين تيم فوتبال اســتقالل به جمع 
�ادر فن) گل گهر خواهد پيوســت. تيم گل گهر شــرا�ط 
خوبــ) در جــدول ليگ برتــر نــدارد و از ٢٤ بــاز/ ١٩ 
امتياز �ســب �رده است. مسئوالن باشگاه گل گهر بعد 
از مخالفت با اســتعفا/ مجيد جالل)، سرمرب) ا�ن تيم 
قصــد تقو�ــت �ادر فن) را با اضافه �ــردن پيروز قربان) 
دارند. تيم فوتبال گل گهر فردا ســاعت ٢٠:٣٠ ميزبان 

شاهين بوشهر است.
تست کروناى وریا و باقرى منفی شد 

ور�ا غفور/ و فرشــيد باقر/ �ه 
به دليل مبتال شــدن به و�روس 
�رونــا و مثبت بودن تست شــان 
بســر  خانگــ)  قرنطينــه  در 
م) بردنــد، پس از منف) شــدن 
تســت آن ها و با صالحد�د �ادر 
پزشQ) و ســرمرب) تيم از امروز 

در تمر�نات آب) پوشــان حاضر شده و قرار است در �نار 
د�گر باز�Qنان تمر�ن �نند. اگر شــرا�ط ا�ن دو باز�Qن 
مســاعد باشــد به احتمال ز�اد به همراه ســا�ر باز�Qنان 
عازم آبادان خواهند شــد. تيم فوتبال استقالل از هفته 
بيســت وپنجم ليگ برتر امروز در ورزشگاه تخت) آبادان 

ميهمان صنعت نفت ا�ن شهر خواهد بود.
رقابت علی کریمی و اسکوچيچ در زمين تنيس

عل) �ر�م) و ســرمرب) تيــم مل) د�ــروز همد�گر را در 
�U مجموعه  ورزشــ) د�دند و تنيس باز/ �ردند. عل) 
�ر�م) و دراگان اســQوچيچ، ســرمرب) تيــم مل) با هم 
د�دار داشــتند و تصميــم گرفتند در زميــن تنيس با هم 
رقابــت �نند. ا�ــن دو در �U مجموعه ورزشــ) �Qد�گر 
را د�دنــد و پــس از خوش و بشــ) گرم تصميــم گرفتند 
 U�در نقــش فدرر و نادال ظاهر شــوند و �U رقابت نزد

داشته باشند. 

جام جهانی قطر ٣٠ آبان ١۴٠١ شروع می شود
فدراسيون جهان) فوتبال جدول زمان بند/ جام جهان) 
قطر را اعالم �رد �ه ا�ــن رقابت ها ٣٠ آبان ١٤٠١ آغاز 
م) شــود. به گزارش ا�ســنا، فدراســيون جهان) فوتبال 
زمان بنــد/ مســابقات جام جهانــ) قطــر را اعــالم �ــرد 
�ه بــر ا�ن اســاس ا�ــن رقابت هــا از ٢١ نوامبــر ٢٠٢٢ 
ميــالد/(٣٠ آبــان ١٤٠١ شمســ)) با برگــزار/ باز/ 
افتتاحيــه در ورزشــگاه البيــت در ســاعت ١٣ بــه وقــت 
محلــ)(١٤:٣٠ به وقــت تهران) آغاز م) شــود. به گفته 
فيفا، هــر روز ٤ د�دار از مرحله گروهــ) ا�ن رقابت ها در 
ســاعات ١٤:٣٠، ١٥:٣٠، ٢٠:٣٠ و ٢١:٣٠ بــه وقت 
تهران برگزار م) شــود. مســابقات مراحل حذف) نيز در 
ســاعت ١٩:٣٠ و ٢٣:٣٠ به وقت تهران برگزار خواهد 
شــد. باز/ رده بند/ ا�ن مسابقات ١٧ دسامبر (٢٦ آذر 
١٤٠١) در ورزشگاه خليفه برگزار م) شود و باز/ فينال 
نيز ١٨ دســامبر(٢٧ آذر ١٤٠١) در ورزشــگاه لوســيل 

ساعت ١٩:٣٠ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

درخواست پرسپوليس براى تعویق بازى با نفت 
مسجدسليمان

پس از تعو�ق باز/ تيم ها/ پرســپوليس و فوالد از هفته 
بيســت وپنجم ليــگ برتــر، قرار شــد ا�ن د�ــدار به جا/ 
پنج شــنبه، شــنبه هفته آ�نده ســاعت ٢١ در ورزشــگاه 
آزاد/ برگزار شــود. بر همين اســاس پرسپوليس) ها از 
ســازمان ليگ درخواســت �ردند باز/ ا�ــن تيم با نفت 
مسجدسليمان هم �ه قرار بود چهارشنبه اول مرداد در 
ورزشگاه بهنام محمد/ مسجدسليمان برگزار شود، به 
تعو�ق بيفتد �ه با�د د�د ســازمان ليگ چه وا�نشــ) به 

ا�ن موضوع نشان م) دهد.

تيم فوتبال پرســپوليس روز شــنبه با�د در چارچوب هفته بيست وپنجم ليگ 
 (�برتــر فوتبال در تهــران به مصاف تيم فوالد برود. ا�ن د�ــدار از اهميت باال
برا/ پرســپوليس برخوردار است. فوالد به دليل ٢ باز/ عقب افتاده و د�دار 
رودرو�) �ه با پرسپوليس دارد تقر�با تنها تيم) است �ه م) تواند در صورت 
پيــروز/ در ٣ بــاز/، خــود را بــه فاصله ٨ امتيــاز/ صدر جدول برســاند. به 
 (Qحي) گل محمد/، ســرمرب) تيم پرســپوليس از �ادر پزشــ�همين دليل 
تيمش درخواست �رده �ه هرطور شده اميد عاليشاه و وحيد امير/ را به ا�ن 
باز/ برســانند. عاليشــاه پيش از ا�ن گفته بود دوســت دارد در باز/ با فوالد 
بــرا/ پرســپوليس به ميدان برود. امير/ هم در تالش اســت تــا بتواند آماده 

باز/ با فوالد شود.

ســرمرب) تيم اميد اســتقالل م) گو�د از حضورش در �ادر فن) بزرگســاالن 
آب) ها ب) خبر اســت. د�روز در فضا/ مجاز/ شــا�عه شد �ه رضا حسن زاده، 
ســرمرب) اميدهــا/ اســتقالل بــا نظــر فرهــاد مجيــد/ بــه �ادر فنــ) تيــم 
بزرگساالن ا�ن باشــگاه اضافه خواهد شد. ا�ن در حال) است �ه حسن زاده 
از چنيــن موضوع) خبر نــدارد. او در گفت وگو با ورزش ســه گفت: «من ا�ن 
مســئله را از شــما م) شــنوم. از طرف مســئوالن باشــگاه و همچنيــن فرهاد 
مجيد/ هيچ صحبت) با من برا/ حضور در �ادر فن) تيم بزرگســاالن نشده 
و ب) اطالعم.» رضا حســن زاده چند ســال) اســت در تيم ها/ پا�ه اســتقالل 
فعاليــت م) �ند و در دوران بــاز/ نيز �Q) از برتر�ن مدافعان تار�خ باشــگاه 

استقالل محسوب م) شد.

حسن زاده: از حضورم در �ادر فن
 استقالل ب
 خبرمدرخواست گل محمد� از �ادر پزش�
 پرسپوليس

 
پا0ان قرارداد ٥ ساله سرخاب
با شهردار� تهران 

پرسپوليس و استقالل بدون 
ورزشگاه! 

وزارت  حقوقــ)  امــور  �ل  مد�ــر 
«ورزشــگاه ها/  گفــت:  ورزش وجوانــان 
متعلــق  شــهيد�اظم)  و  رضــا(ع)  امــام 
بــه شــهردار/ اســت.» مرتضــ) فــالح در 
خصوص مسائل مطرح شده مبن) بر ا�ن �ه 
استاد�وم ها/ امام رضا(ع) و شهيد�اظم) 
به تيم ها/ اســتقالل و پرســپوليس واگذار 
نشــده، اظهار داشت: «ورزشــگاه ها/ امام 
رضــا و شــهيد�اظم) متعلق به شــهردار/ 
اســت و ط) تفاهم نامه ا/ �ه ٤ ســال پيش 
منعقــد شــد ا�ــن دو ورزشــگاه بــه مــدت ٥ 
سال به پرسپوليس و استقالل واگذار شده 
اســت. فQر م) �نم امسال سال پا�ان) ا�ن 

تفاهم نامه خواهد بود.» 

محروميت سرخابی از ٣ پنجره نقل وانتقاالت
شو6 به پرسپوليس و استقالل به خاطر بو0ان و بران�و 

گذشــته  روز  �ــه  حالــ)  در 
رســانه ها/ معتبر خبــر دادند 
پرداخــت  خاطــر  بــه  پرســپوليس  باشــگاه 
نQردن مطالبات ســرمرب) پيشــين خود در 
آستانه محروميت از ٣ پنجره نقل وانتقاالت) 
قــرار دارد اما باشــگاه اســتقالل دچــار ا�ن 
محروميت شــد؛ هرچنــد بالفاصلــه پس از 
رقيــب  محروميــت  اســتقالل،  محروميــت 
ســنت) اش هــم رو/ خروج) هــا آمد. عصر 
باشــگاه  �ردنــد  اعــالم  رســانه ها  د�ــروز 
اســتقالل بــه دليــل عــدم پرداخــت طلــب 
بو�ان نا�دنــوف از ٣ پنجــره نقل وانتقاالت) 
محــروم شــد. بو�ــان، باز�Qــن مقدونيــه ا/ 
ســابق اســتقالل چنــد/ قبــل بابــت عدم 
در�افــت مطالباتش بــه فيفا شــQا�ت �رده 
بود و پرونده او مدت هاست به جر�ان افتاده 
اســت. در ا�ــن خصوص باشــگاه اســتقالل 
را�زن) هــا/ ز�اد/ انجام داد تــا بتواند ا�ن 
حQم را تغييــر بدهد اما عــدم پرداخت پول 
بو�ــان باعث شــد تــا �ميته انضباطــ) فيفا 
تصميــم خــود را در ا�ــن خصــوص بگيــرد. 
اســتقالل) ها تا ١٦ تيرماه فرصت داشــتند 
پــول بو�ــان را پرداخــت �نند امــا ا�ن مبلغ 
پرداخت نشد تا فيفا تصميم نها�) را درباره 
ا�ن پرونــده اتخاذ �نــد و را/ به محروميت 
آب) هــا بدهــد. بر اســاس حQم اوليــه فيفا، 
باشگاه استقالل از ٣ پنجره نقل وانتقاالت) 

جذب باز�Qن جد�د محروم خواهد بود. ا�ن 
در حال) است �ه مد�ران باشگاه استقالل 
پيش از ا�ــن اعالم �رده بودنــد تدابير الزم 
اند�شيده شده و خطر/ بابت �سر امتياز �ا 
محروميت نقل وانتقاالت) باشــگاه را تهد�د 
نم) �نــد اما حاال حQم فيفــا چيز د�گر/ را 
نشــان م) دهــد. احتماال منظور مســئوالن 
باشــگاه از تدابيــر الزم را�زن) بــا فيفا برا/ 
پرداخــت طلــب ٣٥٠هــزار دالر/ بو�ان از 
محــل درآمدها/ اســتقالل در فدراســيون 
جهانــ) فوتبال بود، مشــابه همــان اتفاق) 
�ه بــرا/ ا�گــور پروپيــچ، باز�Qن �ــروات و 
ســابق آب) هــا رخ داد و طلــب ٤٢٠هــزار 
دالر/ ا�ن باز�Qن از محل درآمد اســتقالل 
در فيفــا پرداخــت شــد. امــا ظاهــرا ا�ن بار 
ســاز و �ار فيفــا مطابــق خواســت و انتظــار 
اســتقالل) ها پيش نرفته �ــه با چنين حQم 
شــو�ه �ننده ا/ مواجه شده است. با اعالم 
منتظــر  همــه  اســتقالل  محروميــت  خبــر 
احمــد  و  بودنــد  باشــگاه  رســم)  وا�نــش 
سعادتمند، مد�رعامل ا�ن باشگاه نخستين 
�ســ) بود �ــه در ا�ــن بــاره اظهارنظر �رد 
و گفت: «مشــQل) برا/ باشــگاه اســتقالل 
وجــود نــدارد و مــا �U مــاه بــرا/ پرداخت 
خصــوص  در  دار�ــم.  مهلــت  شــفر  بدهــ) 
پرونده بو�ان نا�دنوف روز سه شــنبه ا�ميل) 
از فيفا در�افت �رد�م �ه دوســوم مطالبات 

بو�ــان �ــه بــاال/ ٩٠درصــد اســت، برا/ 
پرداخــت قطعــ) شــده و بــرا/ مابقــ) آن 
باشــگاه  مد�رعامــل  هســتيم.»  تــالش  در 
اســتقالل در ادامــه افــزود: «٦٠٠هزار هم 
با�د به شفر پرداخت �نيم �ه هفته گذشته 
را/ صــادر و روز سه شــنبه بــه ما ابالغ شــد 
و �ــU مــاه فرصت دادنــد �ه بدهــ) و/ را 
پرداخــت �نيــم. با توجــه به نوســانات نرخ 
ارز، معضــل بزرگــ) بــرا/ ما وجــود دارد و 
ا�ن رقم ها سنگين است اما تالش م) �نيم 
از طر�ــق هيئت مد�ــره و �ارگــزار منابــع را 

تامين �نيم.»
  

ساعت) پس از اعالم محروميت استقالل از 
٣ پنجره آت) نقل وانتقاالت ليگ برتر، حاال 
حQم) مشــابه از ســو/ فيفا برا/ باشــگاه 
پرســپوليس هم ارســال شــده و ا�ن باشگاه 
نقل وانتقــاالت  بعــد/  پنجره هــا/  از  هــم 
محروم شــده اســت. در پ) شــQا�ت برانQو 
اســبق  و  �ــروات  ســرمرب)  ا�وانQوو�ــچ، 
پرســپوليس، فيفا هفته گذشــته با ارســال 
نامــه ا/ به ا�ن باشــگاه رســما ٦ روز مهلت 
داد تا ا�ن باشگاه مطالبات سرمرب) پيشين 
خــود را پرداخــت �نــد. در ا�ــن نامــه ذ�ــر 
شــده بود �ه اگــر پرسپوليســ) ها در مهلت 
تعيين شــده مطالبــات برانQــو را پرداخــت 
نQننــد از ٣ پنجــره نقل وانتقاالتــ) محروم 

م) شوند. با گذشت �U هفته و پا�ان مهلت 
فيفــا بــه پرســپوليس حQم محروميــت فيفا 
برا/ ا�ن باشگاه ارســال شد و سرخ پوشان 
از حضــور در ٣ پنجــره آتــ) نقل وانتقــاالت 
محــروم هســتند. مســئوالن ا�ن باشــگاه از 
جملــه رســول پناه و خواجه وند، سرپرســت 
و معــاون حقوق) باشــگاه ابتدا ا�ــن خبر را 
تQذ�ب �ردند اما در ادامه از تالش باشــگاه 
برا/ رفــع محروميــت و تغيير حQم ســخن 
گفتنــد! مهد/ خواجه ونــد، معاون حقوق) 
باشــگاه پرســپوليس ضمــن تQذ�ــب خبــر 
محروميــت باشــگاه پرســپوليس بــه دليــل 
عدم پرداخــت مطالبات برانQــو ا�وانQوو�چ 
گفت: «را/ اوليه فيفا مربوط به محQوميت 
باشــگاه به پرداخت �U ميليــون و ٥٠هزار 
�ــورو بــود امــا بــه آن اعتــراض �رد�ــم تــا 
پرونــده بــه دادگاه عال) ورزش بــرود.» و/ 
ادامــه داد: «هيچ خطر محروميت) باشــگاه 

پرونــده  نم) �نــد.  تهد�ــد  را  پرســپوليس 
مربــوط به شــQا�ت آقا/ برانQو بــا �متر�ن 
هز�نه و بهتر�ن شــQل در حال دفاع است.» 
البتــه با توجه به تغيير قوانيــن فيفا در مورد 
جرا�ــم ا�نچنين) و رفــع آن پس از پرداخت 
طلب باز�Qن �ا مرب) شــا�) و تسو�ه �امل 
با طلبQار، سرخاب) چندان نگران ا�ن حQم 
نيســتند چرا�ه ليگ نوزدهم هنوز به پا�ان 
نرســيده و خبــر/ از نقل وانتقــاالت فصــل 
آ�نده نيست. با ا�ن حال نبا�د فراموش �رد 
�ه احQام ســر�ال) فيفا عليــه فوتبال ا�ران 
و معنــو/  و هدررفــت ســرما�ه ها/ مالــ) 
بيت المال نتيجه سوءمد�ر�ت افراد/ است 
�ه از ســو/ وز�ــر ورزش و جوانان به عنوان 
مد�ران باشگاه ها/ پرسپوليس و استقالل 
انتخاب شــده بودند و جــز بده) هنگفت و 
تشو�ش و نگران) هيچ ميراث مفيد/ به جا 

نگذاشته اند. 

�U ســا�ت بلژ�Q) اعالم �رد با موافقت باشــگاه �الب بروژ، مذا�ره تيم آنتورپ برا/ 
جذب �اوه رضا�) آغاز م) شــود. سا�ت voetbal٢٤ بلژ�U د�روز خبر/ در ارتباط با 
نزد�U شدن �اوه رضا�) به تيم آنتورپ منتشر �رد؛ «خبر عال) بروژ به آنتورپ: مذا�ره 
م) تواند آغاز شــود.» ا�ن تيتر خبر ســا�ت بلژ�Q) اســت �ه به مهاجــم ا�ران) تيم بروژ 
اختصاص دارد. voetbal٢٤ نوشت: «آنتورپ مدت) است به جذب �اوه رضا�) از بروژ 
اميــدوار اســت. ا�ن باز�Qن ا�ران) به �ار تيم بروژ نم) آ�ــد و با�د ا�ن تيم را تر� �ند.» 
فيليپــه �لمنت، ســرمرب) بروژ هم اعــالم �رده �ه رو/ ا�ن باز�Qن حســاب نم)  �ند. 
رضا�) فصل گذشــته در تيم شارلوا خوب عمل �رد اما ا�ن فصل در برنامه ها/ فيليپه 
�لمنت جا�) ندارد. شارلوا هم مدت ها اميدوار به جذب مجدد رضا�) بود اما ا�نون به 
نظر م) رســد ا�ن باشگاه نيQلسون را ترجيح م) دهد. انتقال رضا�) به آنتورپ ممQن 
اســت ســر�ع تر انجام شــود چرا�ه باشــگاه بروژ در حال مذا�ره با باشــگاه سن لورزنو 
آرژانتين برا/ جذب آدولفو جوليان است. قيمت ا�ن باز�Qن آرژانتين) باالست و برا/ 
همين بروژ م) تواند از هز�نه نقل وانتقال �U باز�Qن غيرضرور/ مثل رضا�) استفاده 
�نــد. در صورت) �ــه �اوه رضا�) به تيم آنتــورپ برود، دومين باز�Qــن ا�ران) ا�ن تيم 
برا/ فصل بعد خواهــد بود. عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم مل) فوتبال ا�ران هم روز 

دوشنبه برا/ انجام تست ها/ پزشQ) و امضا/ قرارداد با آنتورپ راه) بلژ�U شد.

 (�جدا�) ســتاره ها�) چون عليرضا بيرانوند و آنتون) اســتو�س، غيبت مهاجم نيجر�ا
�ر�ستين اوساگونا و پارگ) رباط صليب) محمد انصار/ سبب شده تا قرمزها نياز بيشتر/ 
به تقو�ت تيم و خر�د چند باز�Qن در ا�ن ٣ پســت داشته باشند. اما حاال حQم محروميت 
از پنجــره نقل وانتقاالت) �ه به خاطر بده) ســنگين خارج) صادر شــده، ممQن اســت 
برنامه گل محمد/ را به هم بر�زد. پرســپوليس در تر�يب فعل) خود بوژ�دار رادوشوو�چ 
و اميرحســين بيات را به عنوان دروازه بان در اختيــار دارد. در هفته ها/ اخير گمانه زن) 
ز�اد/ درباره خر�د گلر برا/ جانشين) بيرانوند وجود داشت و حت) داود فنا�) نيز تا�يد 
�رد �ه آن ها بعد از پا�ان ليگ برتر، جست وجو برا/ جذب دروازه بان را آغاز خواهند �رد. 
اما حاال در صورت) �ه حQم محروميت باق) بماند با�د با همين ٢ دروازه بان فصل بعد/ را 
سپر/ �نند. اگرچه هواداران پرسپوليس عالقه ز�اد/ به رادو دارند و او نيز خود را از نظر 
فن) و اخالق) ثابت �رده اما بد�ه) است �ه خر�د �U دروازه بان در �نار او از اولو�ت ها/ 
نقل وانتقاالت) �حي) گل محمد/ بود و حاال باشگاه پرسپوليس با�د هرچه زودتر عمليات 
برا/ باز �ردن پنجره نقل وانتقاالت) را آغاز �ند. حQم ها/ �نون) فيفا به شQل) است �ه 
در صورت پرداخت جر�مه پنجره باز م) شــود اما از �U ســو افزا�ش نرخ ارز از سو/ د�گر 
درآمد محدود باشگاه ها و همچنين مشQالت بانQ) برا/ پرداخت به حساب ها/ خارج) 

سبب شده تا ا�ن وضعيت سخت و خطرنا� به نظر برسد.

 
ليست خر0د و مازاد 0حي
 رو� هواآنتورپ به دنبال جذب دومين ا0ران

بوژیدار با حکم فیفا شماره یک پرسپولیس مى شود! ستاره استقاللى ها در آستانه همبازى شدن با گلر پرسپولیس!
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