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 دخل از استان 
خرج در تهران!

 خراسان،  فهرست  34 واحد بزرگ تولیدی را که درآمد 
مالیاتی آن ها پرداخت نمی شود  برای اولین بار منتشر کرد

  اعتراض پرسپولیسی ها 
را وارد می دانم اما...

مجری »صبح بخیر ایران«   می گوید 
جمله ای که گفتم نباید در این حد 

حاشیه ساز می شد

زندگی

اختالف 200 هزار هکتاری
آمار نگران کننده از تعارض مالکیت اوقاف ومنابع طبیعی

 دستگیری 445 نفر در 
ماجرای» ارزهای بازنگشته«

10

 فرزندان پیرزن »قاتل الف زن« 
را بخشیدند

ماجرای جنایت در ساختمان 118
9

 جهرمی در اولین حضور 
رسانه ای بعد از یک ماه:

مبالغ گران فروشی اپراتورها 
باید به مردم برگردد 

5

 کتک خوردم، الیکم کنید!

 ماجرای زنی که کتک خورد و
از فالوئرهایش الیک خواست 

زندگی سالم

 برآورد 3800 میلیاردی 
از رانت فوالدی در 4 ماه
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   صفحه 4

   خراسان رضوی

دردنامه ای برای این 3 گروه
روزگارشــان قبال هم چندان آش دهان ســوزی نبود، 
کرونا که آمد اولین ضربــه اش انگار بر پیکر آن ها فرود 

آمد. حاال آن قدر آن ها را زیاد ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2

 سفارش 
بیت کوینیِ  
ماری جوانا!

  صفحه 5

چهارشنبه
15 | مرداد |1399

24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 15 ذی الحجه 1441 . 5 آگوست 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20443 

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

انتخاب های همیشگی 
آقایان کارگردان

   صفحه 6
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   صفحه 2

 انفجار مهیب در پایتخت لبنان صدها کشته و زخمی داشت
فاجعه ای که استاندار بیروت آن را شبیه هیروشیما و ناکازاکی دانست

کابوس هیروشیما در بیروت 



اخبار چهارشنبه 15 مرداد21399
15 ذی الحجه 1441.شماره20443

دردنامه ای برای این 3 گروه 
روزگارشان قبال هم چندان آش دهان سوزی نبود، کرونا 
که آمد اولین ضربه اش انگار بر پیکر آن ها فرود آمد. حاال آن 

قدر آن ها را زیاد می بینیم که گویی دیگر دیده نمی شوند.
در این دردنامه می خواهیم دربــاره سه گروه بگوییم و 
درد و رنجشان را با هم مرور کنیم، شاید که از میان این 
نوشتارها و یادآوری ها گام های جدی تری برداشته شود، 
چه از سوی مسئوالن و چه هر کدام از من و شما که حداقل 

وظیفه مان رعایت جانب انسانیت و نوع دوستی است.
اما این دردنامه برای این 3 گروه است:

1- کودکان خیابانی
2- زباله گردها

3- زنان متکدی
کودکان خیابانی این جا، آن جا، همه جا

حاال دیگر آن ها را نمی توان ندید، همه جا هستند در 
کوچه ها و خیابان ها درحال تکدی گری یا کاری شبیه 
آن، سر گذرها یا پشت چراغ های قرمزبه بهانه نظافت 
شیشه خودروها به نوعی به همان تکدی گری مشغول اند. 
حاال دیگر مسئوالن هم حرف و ایده جدیدی درباره آن ها 
ندارند. آمار و روایت امروز مسئوالن بهزیستی، شهرداری 
و بعضا نمایندگان مجلس درباره آن ها همان آمار قدیمی 
است که 90درصد کودکان خیابانی مهاجران قانونی و 
غیرقانونی از کشورهای همسایه شرقی هستند. این آمار 
البته در برخی سال ها از 50 تا 90 درصد در حال تغییر 
بوده است اما به طور مشخص و حداقل از پنج سال گذشته 
تا امروز هرگاه موضوع این کودکان در صحبت مسئوالن به 
میان می آید همین اعداد و ارقام تکراری مطرح می شود 
و دریغ از طرح و برنامه مشخصی که آثارش به طور عینی 

و دایمی در جامعه جاری و ساری شود. همواره وجود 
باندهای سودجو در پشت پرده حضور این کودکان در 
خیابان ها مطرح است اما ظاهرا آن ها آن قدر قدرت دارند 

که خودشان را بر پیکر جامعه تحمیل کنند.
بــه هــر روی ایــن کــودکــان بــی گناه و بــه معنای واقعی 
»مظلوم« که گاهی نیز اخباری هولناک از جنایت هایی 
که بر آن ها می رود، منتشر می شود، تنها سوژه هایی 
بــرای تماشا در خیابان ها نیستند. امــروز بهزیستی و 
شهرداری ها بــرای عملکردشان در قبال این واقعیت 
اجتماعی چه پاسخی دارند؟ آیا سامان دهی این کودکان 
بی گناه با هر ملیتی که هستند، آن قدر امر ناممکن و 
 پیچیده ای است که نمی توان برایش گامی برداشت؟

زباله گردها این روزها مظلوم تر از همیشه
در این روزها غم انگیزترین تصاویر شهرها که هرنقطه 
اش جایی برای جوالن ویروس است، آن جاست که زباله 
گردی را ببینیم که برای یافتن تکه های بازیافتی تا کمر 
در مخزن زباله فرو رفته است. زباله هایی که همه می 
دانیم حاال به دلیل شیوع بیماری و مالحظات مردم، 
بیش از هر زمان دیگری به  منشأ جدی انتشار ویروس 
تبدیل شده است. اما این گروه که احتماال بخشی از آن ها 
معتادان مواد مخدر هستند و چرخ خوراک و اعتیادشان 
از همین طریق می چرخد، انگار که مدت هاست به بخش 
فراموش شده جامعه تبدیل شده اند و کسی کاری به آن 
ها ندارد و آن ها هم گویی کاری با کسی ندارند. بهزیستی 
و شهرداری ها هم دلشان خوش است که با ایجاد چند 
و کارتن  زباله گردها  به منظور شب خوابی  گرمخانه 
خواب ها برایشان کاری کرده اند. نمی خواهم در این باره 
داوری کنم اما اگر مسئوالن نام این اقدام را »سامان دهی« 
گذاشته اند که وای بر آن ها و وای بر ما برای این مسئوالن. 
همین روزهای قبل بود که خبر نزاع مرگبار دو زباله گرد بر 
سر یک تکه زباله بازیافتی که به قتل یکی از آن ها منجر می 
شود، در رسانه ها منتشر شد و نمی دانیم وقتی مسئوالن 
مربوط این خبر را شنیدند آیا تنشان لرزید یا نه؟ قطعا آن 
زباله گرد که امروز نامش »قاتل« است، از زباله گردی به 

دنبال قتل نبوده بلکه برای یافتن یک لقمه نان و زنده 
ماندن روزگارش به این تباهی کشیده شده است.

زنانی که باید مادری کنند اما...
هنوز از چند روز قبل تصویر زنی دخترکش را پشت چراغ 
قرمز که تکدی گری می کردند، در ذهن دارم؛ دخترک 
هفت هشت ساله با ماسکی کثیف روی صــورت که با 
حالتی نزار و خسته در پی مادرش از این سو به آن سو می 
رفت. من و هیچ کدام از خودروهای گذری نمی دانیم چه 
شرایطی آن ها را به این وضعیت کشانده است و نهایت 
قدمی که هر یک از ما می توانیم برداریم همین است که 
دست در جیب و مبلغی به آن ها کمک کنیم اما هیچ گاه 
این کمک های خرد، زندگی نابه سامان آن ها را سامان 
نخواهد داد. کیست که نداند این زنان آسیب دیده از 
نامالیمات  زندگی نیازمند شرایط توان یابی و بازآفرینی 
برای زندگی بهتر  توسط انجمن های مردم نهاد با حمایت 
بهزیستی هستند که باز نمی دانیم بهزیستی برای این 

بخش اکنون چه پاسخی دارد.
حاال ما...

  در وضعیت کنونی که تنگناهای معیشتی رو به افزایش 
است، شمار این طبقات آسیب پذیر نیز رو به فزونی نهاده و 
از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی مردم را دوچندان کرده 
است. دراین که رفع آسیب ها و حمایت از این اقشار وظیفه  
دستگاه ها و نهادهای رسمی  است شکی نیست اما این 
که من و شما بخواهیم به عنوان شهروندان، با این بهانه که 
سامان دهی این آسیب ها فقط و فقط وظیفه این بخش 
هاست، تنها  نظاره گر باشیم قطعا هیچ گاه مشکلی حل 
نخواهد شد که در هیچ جای دنیا نیز این گونه نیست. آری، 
قطعا دولت ها و سازمان های مددکار، مسئولیت سامان 
دهی و کنترل این شرایط را دارند اما ورود مردم و به ویژه 
حمایت های هدفمند آن ها  نقش موثری در کاستن از 
ــک نکنیم که این کودکان، این  این  آسیب ها  دارد.ش
زباله گردها و این زنان نیز همچون ما و اعضای خانواده 
مان پر از آرزوهایی هستند که می توانیم بخشی از آن را 

محقق کنیم...

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 کسانی که مخالف برگزاری کنکور هستند می شه  •
راهکار جایگزینش را هم بگن چون کرونامعلوم نیست 
تاکی مهمان جهان هست؟ چاره ای جز تطبیق خودمان 

با آن نداریم.
 اگه اوضاع همین جوری پیش بره، خانه و ماشین که  •

هیچ، متاسفانه به زودی ازدواج هم رویا می شود.
 روزنامه خراسان که ادعای پیگیری گران فروشی می  •

کردی و پویش گران نمی خریم راه انداخته بودی، قیمت 
هر شاخه آهن 1۴ می دونی شده دومیلیون و 300 هزار 
تومان؟!یعنی یک ساختمان باالی یک میلیارد آهن نیاز 
داره. می دونی میلگرد کیلویی چند شده؟ می دونی 
شهرداری چقدر جریمه ساختمانی را افزایش داده؟ بعد 

توقع دارین مسکن برای مردم ارزون بشه؟
 در این زمان که همه ما نیاز به شادی داریــم هر وقت  •

تلویزیون را روشن می کنیم یا برنامه تکراری گذاشته 
یا از مرگ ومیر می گوید. مسئوالن برای شادی مردم، 
مسکن  و گرانی چه کردند؟ دراین دوران خودمان باید 
برای شادی یکدیگر تالش کنیم. زنده باد خیران ایران 

زمین که همیشه آماده اند.
برنج هندی و پاکستانی واقالم دیگر جزو بسته حمایتی  •

مستمندان و فقرا شده اســت. چرا باید مــردم زیرخط و 
روی خط فقر یک کیسه برنج هندی و پاکستانی را180تا 

2۴0هزار تومان یعنی سه برابر قیمت قبلی بخرند؟
هر روز علیه تیم استقالل و فرهاد مجیدی تیتر می زنید  •

و حتی داستان سازی برای انتقال دیاباته هم انجام دادین 
اما برای حمایت از تیم پرسپولیس از سید جالل حسینی 

گزارش اغراق آمیز تهیه می کنید!
 یک بیمار کرونایی با هزار مشکل بهبود پیدا می کنه،  •

هزینه های گزاف و گران و شرایط جسمی سخت به کنار، 
تازه باید کفش آهنین بپوشه و توی بیمه تامین اجتماعی 
دنبال رد کردن لیست بیمه و حقوقی باشه که قراره سه 
ماه دیگه یک سومش پرداخت بشه! توی ازدحام و شلوغی 
بیمه اگر دوباره مبتال شد هم که به هیچ کدوم از مسئوالن 

برنخواهد خورد!
 بعضی از تبلیغات واقعا در این اوضاع بد اقتصادی و  •

پیدایش ویروس کرونا در تلویزیون چه معنا داره مانند 
تبلیغ کرم صورت که فقط به درد قشر خاصی می خوره 
!خانمی می گفت با دیدن تبلیغات، بی خود عصبی شدم!

 خیلی از کسانی که چه بر اثر کرونا و چه بیماری دیگری  •
از بین رفتند انسان هایی بودند که به درد این جامعه 
می خوردند یعنی یکی از این ها بودنش ارزشمندتر بود 

مانند پزشکان تا یک سارق معتاد به درد نخور!
 خیلی به روزنامه پیام میدم ولی طبق معمول چاپ نمی  •

شه. کارمند اداره دارایی هستم. چرا دورکاری برای ما 
اجرا نمی شه؟ بیشتر همکارانم کرونا گرفتند. آخه چطور 
تهران این طرح رو اجرا می کنه ولی مشهد نمی تونه؟ االن 
هم یک ساعت زودتر میایم و نیم ساعت هم به زمان کاری 

مون اضافه شده.
 کارگران میراث فرهنگی با دو برج حقوق عقب افتاده  •

و پنج ماه اضافه کار عقب افتاده همچنان در این وضعیت 
اسف بار مشغول کار و خدمت رسانی به زائران هستند، 
بدون هیچ امکاناتی، حتی دریغ از لباس کار و وسایل 
بهداشتی. بدون حقوق هم نمی توان حتی یک ماسک 

خرید .
در مطلب تفریح و هیجان با آدرنالین اضافه، همچین  •

به ما توصیه رفتن یا نرفتن و هشداردرباره دستگاه های 
پارک های دنیا را می دهید که انگار این ها توی همین 

طرقبه و شاندیز خودمونه!
این ساعت کار را بردارید تا ساعت 9 باید چرت بزنیم  •

همون هفت و نیم تا دو و نیم از همه بهتر بود.
 واقعا از کارگزاری بورس آگاه به خاطر قطع شدن بی  •

رویه سیستم بسیار ناراضی هستم. در شرایط اوضاع 
فعلی، سرمایه گذاری مردم در بورس و وقت مردم بسیار 
ارزشمند وگران بهاست. چرا کسی رسیدگی نمی کند؟

 متاسفم براتون! کره جنوبی دزد و مکار، پول ایران رو  •
نمیده، بعد شما هنوز دارید فیلم های مزخرف کشورشون 
رو در ایران، نشون میدید! شبکه افق، دیشب داشت یک 
فیلم کره ای تبلیغ می کرد، شبکه سالمت، تماشا و ... 
دوبلورهای بیچاره همه شاکی اند از این فیلم های بیخود!

چرا همه سازمان های زیرمجموعه شهرداری مشهد  •
باید از دورکاری استفاده کنند به جز پرسنل سازمان مپ 

شهرداری، قسمت مالی و اداره درآمد؟
ــدون موبایل و گوشی  • ــش آمـــوزان ب  لطفا به فکر دان

هوشمند شهر مشهد هم باشید.
 جناب مدعی فوق لیسانس مکانیک، ابتدا بروید مدرک  •

اخالق بگیرید ، شاید بعدها مدرک تان ارزش بیشتری از 
لیسانس اجتماعی معلم تان پیدا کند .

 اخیرا در بازار بورس برای حفظ تعادل در بازار سرمایه  •
به دستور دولت 25 درصد از سهام شرکت های دولتی 
به شکل آبشاری عرضه می شود .مسئوالن پاسخ دهند 
چرا سهامداران باید تاوان اشتباهات و سوء مدیریت آن 

ها را بپردازند؟
اگر واقعا دلتون برای مردم می سوزه فکر خوب بکنید. با  •

یک ساعت زود آمدن بانک واداره ها چیزی حل نمی شه.
 استانداری محترم خواهشمند است ساعات کاری  •

ادارات رو تغییر ندهید. ساعت شش و نیم هیچ مراجعه 
کننده ای نداریم.

 وضعیت کرونا در شهرستان مشهد و استان خراسان  •
رضوی قرمز و خطرناکه. ضرورت دارد آقای استاندار 
به عنوان باالترین مقام اجرایی استان برخی محدودیت 
ها از قبیل دورکاری ادارات و شرکت ها و کشیک بندی 
کارکنان را که تاثیر به سزایی در کاهش ابتال به کرونا در 
جامعه دارد اجرایی فرمایند تا در آینده نزدیک مجبور به 
قرنطینه شهر و تعطیلی ادارات و اصناف نشویم. ادارات و 
شرکت های خیلی از استان ها که در شرایط مساعدتری 
نسبت به استان خراسان رضوی هستند از قبیل استان 
تهران با دو سوم کارکنان و حتی نصف کارکنان فعالیت 

می کنند.

کابوس هیروشیما در بیروت 
انفجار مهیب در پایتخت لبنان صدها کشته و زخمی داشت، فاجعه ای که استاندار بیروت آن را شبیه هیروشیما و ناکازاکی دانست 

ساکنان بیروت غــروب سه شنبه را در شوک و وحشت 
سپری کردند. انفجاری شدید وهولناک که ستونی از 
دود وآتش را به ارتفاع زیاد در آسمان پدید آورد. تا لحظه 
تنظیم خبر )ساعت 22:30( هیچ بیانیه رسمی درباره 
این حادثه صادر نشد اما خبرنگار شبکه العالم در بیروت 
انفجار حاصل  از منابع امنیتی اعــالم کردکه  به نقل 
اشتعال مواد محترقه در انبار شماره 12 بندر بیروت 
بوده است. شیشه های ساختمان های اطراف شکسته 
و حتی بسیاری از دیوارهای اطراف محل انفجار تخریب 
شده اند.تصاویر نیز به خوبی میزان خسارت ها را نشان 
می دهد و کسانی که این منطقه را می شناسند می دانند 
که از محل انفجار چیزی باقی نمانده است. شاید به این 
دلیل است که استاندار بیروت می گوید، بیروت شهری 
آسیب دیده به حساب می آید و حجم خسارات بسیار زیاد 
است. به گفته وی »آن چه روی داده، شبیه هیروشیما و 
ناکازاکی است«. صدای انفجار تا 8 کیلومتری از محل 

انفجار در بیروت حدود شهر نبیه نیز شنیده شده است. 
حتی شهروندان قبرسی  می گویند صدای انفجار به رغم 
فاصله زیاد از بیروت در این منطقه نیز شنیده شده است. 
انفجاری که بزرگ ترین انفجار در بیروت از سال 2005 و 
حادثه ترور رفیق حریری به شما می رود و البته در آستانه 
صدور رای دادگاه مورد حمایت سازمان ملل درباره کشته 
شدن رفیق حریری، صورت گرفته است که بی بی سی در 
اولین لحظات به نوعی سعی  کرد این انفجار را به این رای 

مرتبط کند. 
در ایــن بین هــر چند بــرخــی کــاربــران و رســانــه هــای 
صهیونیستی مدعی شدند که انبار ســالح حــزب ا... 
منفجر شده است اما شبکه تلویزیونی OTV لبنان به 
ــزارش داد،  نقل از منابع نزدیک به حـــزب ا... لبنان گ
برخی شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به انبار 
تسلیحاتی حزب ا... در بیروت صحت ندارند. مقام های 
رژیم صهیونیستی هم گفته اند که ارتباطی با وقوع انفجار 

در بیروت نداشته اند. شبکه الجزیره نیز به نقل از مدیرکل 
امنیت عمومی لبنان نوشت: آن چه رخ داد به دلیل انفجار 
ترقه ها نبوده، بلکه به دلیل انفجار مواد منفجره قوی 
بوده است که از چند سال پیش مصادره شده بود. شبکه 
المیادین لبنان هم تاکید کرد که  این انفجار تروریستی 
نیست. سعد الحریری هم  که الجزیره در گزارش اولیه 
خود مدعی شده بود، انفجار در نزدیکی منزل او رخ داده، 
برای بازدید و بررسی، به محل انفجار رفت. بسیاری از 
قربانیان انفجار در محل وقوع این حادثه گیر افتاده اند 
و دسترسی به آن ها با مشکل مواجه شده است. تعداد 
کشته ها و زخمی های حادثه بیروت بسیار زیاد  )تا زمان 
تنظیم گزارش ۷0 نفر( است و به گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت لبنان رسیدگی به همه زخمی ها از عهده این 
وزارتخانه خارج است. به نظر می رسد این انفجار و ابعاد 
آن طی روزهای آینده  تحوالت  داخلی  لبنان را هم تحت 

تاثیر قرار دهد.

توضیحات یک منبع آگاه درباره 
اظهارات عمران خان 

هادی محمدی – روز گذشته برخی خبرگزاری ها 
به نقل از عمران خان، نخست وزیر پاکستان نوشتند 
که وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر 
گفته است میانجی گری پاکستان میان ایــران و 
عربستان ادامه دارد و تالش های اسالم آباد برای 
جلوگیری از رویارویی نظامی ایــران و عربستان 
ــت.وی همچنین افــزوده  »نتیجه بخش« بــوده اس
اســت: »میانجی گری ما میان ایــران و عربستان 
متوقف نشده،  پیشرفت ها به صورت کند و آرام ادامه 
دارد.« از سوی دیگر یک منبع آگاه در گفت و گو با 
خراسان با بیان این که ایران ماموریت رسمی به 
کشور دیگری در خصوص میانجی گری میان تهران 
و ریاض نداده است، گفت : »با این حال ایران همواره 
از تالش همسایگان خود و کشورهای دوست برای 
ایجاد ثبات بیشتر و تعمیق روابط دوستانه و برادرانه 
میان کشورهای منطقه حمایت می کند.« عمران 
خان سال گذشته میالدی دو بار به ایران سفر کرده 
بود. اولین سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در ماه 
آوریل سال 2019 )اول اردیبهشت 1398( انجام 
شد. عمران خان مجدد اکتبر )مهر( همان سال، 
پس از سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ به ایران رفت. 

وی پیشتر به عربستان رفته بود.
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 تنها چند هفته پس از آن که نام خوان کارلوس، 
پادشاه سابق اسپانیا، در ارتباط با تحقیق و 

تفحص از مناقصه قطار سریع السیر مکه-مدینه 
که هزینه آن ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر 

برآورد شده، مطرح شد، او اعالم کرد که برای 
تبعیدی خودخواسته، اسپانیا را ترک می کند. 
وی مدعی شده است بــرای آن که تحقیقات 
قضایی به حیثیت پسرش، فیلیپه ششم آسیبی 
نرساند، ترجیح داده خاک اسپانیا را ترک کند. 
هنوز مشخص نیست که او چه زمانی اسپانیا را 
ترک خواهد کرد و به کدام کشور خواهد رفت 
اما  یک روزنامه سوئیسی مدعی است که خوان 
کارلوس، ۱۰۰ میلیون دالر از ملک عبدا...، 
پادشاه پیشین عربستان دریافت کرده است. 
کارلوس نیز برای پنهان کردن این پول بخش 
اعظم آن را به حساب شریک زندگی خود واریز 
کــرده اســت.  او، در نامه ای به پسرش فیلیپه 
ششم، پادشاه کنونی اسپانیا، او را از تصمیم اش 
آگاه کرده هر چند گفته آمــاده پاسخ گویی به 
سواالت احتمالی دادستان های پرونده است. 
خوان کارلوس، ۸۲ ساله، در ژوئن سال ۲۰۱۴ 
)شش سال پیش( پس از حــدود ۴۰ سال از 
قدرت کناره گرفت. آن هم پس از دو رسوایی 
بزرگ؛ یکی اتهام فساد اقتصادی دامادش و 

دوم ماجرای مناقشه برانگیز رفتن او به شکار 
فیل در میانه بحران اقتصادی کشور. همان 
زمان، اخبار متعددی نیز درباره رسوایی های 
اخالقی و مالی، از جمله روابط با زنان و داشتن 
حساب های پنهان در بانک های سوئیس و 
دوران  در  مالی  ریخت و پاش های  همچنین 
بحران اقتصادی اسپانیا منتشر شد. پادشاه 
سابق اسپانیا پس از آن که از سمت خود کناره 
گیری کرد، مصونیت قضایی اش لغو و تحقیقات 
درباره وی آغاز شد. پدرو سانچز، نخست وزیر 
اسپانیا به تازگی اعالم کرده بود آن چه را که 
درباره پیشرفت تحقیقات پرونده  فساد مالِی 
خــوان کارلوس در اسپانیا و سوئیس شنیده 
»نگران کننده« می داند. این تحقیق و تفحص 
پای بانک سوئیس را هم پیش کشیده و به همین 
علت هم سوئیس تحقیقاتی در این باره را در 
دست گرفته است. مقام های مبارزه با فساد 
اقتصادی اسپانیا می گویند مظنون اند که خوان 
کارلوس، پادشاه سابق، مبالغی را در بانک 

سوئیس دارد که تاکنون برمال نکرده است.

انتخابی دشوار پیش روی بایدن 

جو بایدن ، نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا وعده داده است 
طی هفته نخست ماه آگوست، نامزد معاونت ریاست 
جمهوری را معرفی کند. بر اساس قوانین آمریکا، در 
انتخابات ریاست جمهوری، دو فرد از هر حزب وارد 
رقابت ها می شوند. اولی که منتخب رای دهندگان 
حزبی است، در جایگاه نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری قرار می گیرد و دومی از سوی فرد نخست 
به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری معرفی 
می شود. به عبارت دیگر، بر خالف نامزد ریاست 
جمهوری که حمایت اکثریت حزب متبوع را پشت 
سر دارد، نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری در 
فرایند سیاسی ، توسط سران حزبی و پشت درهای 
بسته انتخاب می شود. در انتخاب نامزد معاونت 
ریاست جمهوری، مالک های متعددی مد نظر قرار 
می گیرد. اما در یک جمله می توان گفت که نامزد 
معاونت ریاست جمهوری، تکمیل کننده کمبودها 
و نقایص نامزد ریاست جمهوری است. به عبارت 
دیگر، این دو نفر که از آنان به عنوان » هم تیمی « یا 
Running Mate  یاد می شود، باید تا حد ممکن، 
متنوع ترین مطالبات، خواسته ها، عالیق و تفاوت 
ها را نمایندگی کنند. به همین دلیل، مثال اگر 
نامزد ریاست جمهوری فردی مسن، سفید، لیبرال 
و متعلق به جنوب آمریکا باشد، فردی جوان، متعلق 
به گروه های اقلیتی، محافظه کار و متولد شمال 
آمریکا به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری 
معرفی می شود. با توجه به این سابقه، انتظار می 
رود جو بایدن سفید پوست و سیاستمداری کهنه 
کار با سن باال و گرایش سیاسی مرکزگرا از منطقه 
نیوانگلند، افرادی را به عنوان معاون خود مد نظر 
داشته باشد که دارای ویژگی هایی همچون مونث، 
ــوان، چپگرا و متعلق به دیگر  رنگین پوست، ج
مناطق جغرافیایی ایاالت متحده باشند. در سال 
های اخیر، تجربه نشان داده است که بی تدبیری 
در معرفی نامزد معاونت ریاست جمهوری می 
تواند عواقب هولناکی برای کمپین های انتخاباتی 
داشته باشد که نمونه بارز آن، اشتباه فاحش جان 
مک کین در معرفی سارا پلین در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا بود ؛ موضوعی که برخی، 
آن را از دالیل شکست جمهوری خواهان در برابر 
تیم اوباما – بایدن دانسته  اند. از این رو انتظار می 
رود، بایدن فردی را به عنوان هم تیمی خود در 
انتخابات حساس ۲۰۲۰ معرفی کند که از توان 
کافی برای کمک در راه شکست رئیس جمهوری 

مستقر برخوردار باشد. 

تحلیل روز

تاکتیک ترامپ برای سرکوب آرا 
رئیس جمهور آمریکا: حق دارم رأی گیری پستی را متوقف کنم 

»دونالد ترامپ«که به شدت با برگزاری انتخابات 
به صورت پستی مخالف است، مدعی شد این حق 
را دارد که ایالت ها را با وجود شیوع ویروس کرونا از 
اجرای این نوع رأی گیری باز دارد. به نوشته وبگاه 
»نیشن«، رئیس جمهور آمریکا در صحبت های خود 
با خبرنگاران گفت: »با این که  حق دارم یک فرمان 
اجرایی را برای متوقف کردن این اقدام، امضا کنم، 
اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم.« وی افــزود: »اما 
خواهیم دید چه خواهد شد. ما از ایالت نوادا شکایت 
می کنیم که البته کارهایش انجام شده و احتمااًل فردا 
پرونده آن را تشکیل می دهیم.« اظهارات ترامپ در 
حالی مطرح شده که روز گذشته »استیو سیسوالک«، 
فرماندار دموکرات ایالت نــوادا، طرحی را به امضا 
رساند که بر اساس آن هر یک از رأی دهندگان در 
این ایالت برگه رأی را برای انتخابات ماه نوامبر از 
طریق پست دریافت خواهند کرد و دیگر الزم نیست 
برای این منظور درخواستی بدهند. ترامپ نیز در 
ــدام وی در پیامی توئیتری نوشت: »در  پاسخ به اق
کودتایی شبانه، فرماندار نوادا با پارتی بازی امکان 
برنده شدن در ایالت را از جمهوری خواهان سلب 
کرد. اداره پست هرگز نمی تواند از پس حجم آرای 
پستی بــدون آمادگی برآید.« رئیس جمهور آمریکا 
ــه پیام خــود ضمن تهدید فرماندار نوشت:  در ادام
»]فرماندار نــوادا[ در حــال سوء استفاده از کووید 
)بیماری کووید-۱۹( است تا از این ایالت سرقت کند. 
در دادگاه تو را خواهم دید.« اگر به مجادله هایی که این 
روزها بین   دموکرات ها و ترامپ بر سر نحوه برگزاری 
انتخابات وجود دارد دقت کنیم تاکتیک های ترامپ 
بــرای سرکوب آرا مشخص می شود؛ در انتخابات 
فعلی، دموکرات ها به دنبال اعمال فشار برای برگزاری 
انتخابات به روشی هستند که به باال رفتن مشارکت 

در ایالت های مخالف ترامپ منجر شود و در مقابل 
جمهوری خواهان دنبال برگزاری انتخابات به روشی 
هستند که مشارکت را به حداقل می رساند.ترامپ در 
یک مصاحبه در خردادماه امسال گفت که با برگزاری 
انتخابات به صورت پستی، دادن حق ثبت نام برای 
رأی دهندگان در همان روز انتخابات و دیگر روش های 
مورد حمایت دموکرات ها برای برگزاری انتخابات 
مخالف است. او گفت که دموکرات ها می خواهند 
»با تقلب« انتخابات را از او سرقت کنند. ترامپ گفت: 
»مردم باید با کارت شناسایی و به صورت حضوری رأی 
بدهند.«او البته تاکتیک های دیگری هم دارد. »بن 
ویکلر«، رئیس حزب دموکرات در ایالت ویسکانسین 
گفته یکی از راهبردهای ترامپ کاهش بودجه اداره 
پست و اخالل در عملکرد این اداره در زمانی است 
که آن ها باید رأی مــردم را در کشور بچرخانند. او 
گفته ترامپ البته طرح های مخرب تری هم در سر 
دارد مثل دشوار کردن دسترسی رأی دهندگان به 
مراکز رأی گیری یا اعزام مأموران و فعاالن راستگرا 
به مراکز اخذ رأی برای ارعاب آن ها. این سیاستمدار 
دمــوکــرات با توجه به رفتار ترامپ با معترضان در 
بحبوحه اعتراضات گفت: »حــوادث این چند هفته 
بــرای من روشــن کرد که ترامپ مایل است از تمام 
ــاالت متحده آمریکا اعم  امکانات ماشین دولــت ای
از ارتــش و نیروهای انتظامی بــرای قدرت نمایی و 
باقی ماندن در قدرت استفاده کند.«پیشتر »دیوید 
رالستون«، رئیس مجلس نمایندگان ایالتی جورجیا 
که جمهوری خواه و حامی ترامپ است دلیل مخالفت 
خود و جمهوری خواهان با رأی گیری پستی را این 
طور توضیح داده بــود: »ایــن مسئله به شدت برای 
جمهوری خواهان و محافظه کاران بد خواهد بود زیرا 

مشارکت را باال خواهد برد.« 

فاز جدید تنش ترکی- عربی
ایجاد پایگاه نظامی دریایی ترکیه درعمان اختالفات آنکارا و ابوظبی را به اوج رسانده است

عربی  کشورهای  بــا  ترکیه  اختالفات 
امارات، عربستان و مصر پس از به قدرت 
رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه به 
اوج خود رسیده و بخشی از این اختالفات 
حاصل اندیشه هــای اخــوانــی حاکم بر 
حــزب عدالت و توسعه و ضدیت با این 
ــزاب اخوانی در ابوظبی،  اندیشه و اح
ریاض و قاهره است.بخش عمده دیگری 
از ایــن اختالفات در حــوزه رقابت های 
منطقه ای و رقابت ترکیه با امـــارات و 
عربستان بر سر بسط و گسترش حوزه 
نفوذ خود در منطقه غرب آسیا تا شمال 
اختالفات  و  رقابت ها  آفریقاست.این 
تا جایی پیش رفته اســت که امـــارات و 
عربستان در کودتای سال ۲۰۱۶ علیه 
اردوغان از کودتا گرایان حمایت کردند.

در جــریــان اخــتــالفــات مــحــور امــاراتــی 
سعودی با قطر هم این ترکیه بود که با 
احداث پایگاه نظامی در قطر خطر حمله 
ــارات و عربستان به قطر را به  نظامی ام
حداقل رساند.این اختالفات سبب شده 
است که ترکیه به همراه قطر در جبهه 
سوریه و لیبی در مقابل محور اماراتی 
سعودی قرار گیرند و هر کدام در صدد 
از میدان بیرون کردن رقیب برآیند.در 
ایــن میان قتل فجیع جمال خاشقچی 
در کنسولگری عربستان در استانبول 
و افشاگری های آنکارا، سیلی محکمی 
بر حیثیت خاندان آل سعود وارد کرده 
شدت  بــر  ریـــاض  از  ابوظبی  حمایت  و 
اختالفات این دو محور افزوده است.این 

اختالفات پس از حمایت ترکیه از دولت 
وفاق ملی لیبی و امضای توافق دریایی 
میان دو طرف و همچنین اقدام ترکیه به 
اعزام هزاران مزدور خارجی از سوریه به 
لیبی و تضعیف جایگاه نیروهای ژنرال 
ــارات و  خلیفه حفتر که از پشتیبانی ام
عربستان برخوردار است به اوج رسیده 
و اکنون مقام هــای ابوظبی و آنکارا به 
شدت به یکدیگر حمله می کنند.در تازه 
ترین این تهدید ها، خلوصی آکــار وزیر 
دفاع ترکیه، دولت امارات را به حمایت 
از نیروهای حفتر متهم کرده و گفته است 
در زمان و مکان مناسب به اقدامات مضر 
امــارات پاسخ می دهیم که ایــن مسئله 
واکنش متقابل مقام های ابوظبی را در 
پی داشته است.به نظر می رسد ترکیه 
اکنون در مقابل دخالت های امارات در 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا رویکرد 
ــری را اتــخــاذ کـــرده و حتی  تهاجمی ت
می توان رد پای این تنش ها را در تونس 
شرایطی  چنین  ــرد.در  کـ مشاهده  نیز 
سایت عرب زبان الخلیج الجدید به نقل 
از یک منبع آگــاه اعــالم کــرد: ترکیه به 
دنبال احداث پایگاه نظامی دریایی در 
عمان اســت. این خبر اگر درســت باشد 
باید گفت تنش در روابط آنکارا و ابوظبی 
وارد مرحله جدیدی خواهد شد.ضمن 
این که این اتفاق نگرانی جدی عمان را 
از طمع ورزی عربستان و امارات و شکاف 
در شورای همکاری خلیج فارس  آشکارتر 

خواهد کرد.

طرح روی جلد مجله نیویوركر : بازگشت به مدرسه

توئیت برنی سندرز درباره ترامپ:داشتن رئیس 
جمهوری که از مجانین توطئه گر حمایت  می کند، 
علم را رد می کند و متخصصان بیماری های همه 
گیر مانند دکتر فائوچی و دکتر بیرکس را مورد 
حمله قرار می دهد، چقدر سورئال است. نحوه 
مدیریت همه گیری )کرونا( توسط ترامپ، ده ها 
هزار جان برای ما هزینه داشته است. برای سالمت 

و امنیت آمریکا، ترامپ باید شکست داده شود.

دیدار جمعی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه 
ارشد عراقی با نوری المالکی نخست وزیر اسبق 
عراق در سال ۲۰۰۸. مصطفی الکاظمی نخست 
وزیر فعلی عراق نیز در ردیف باال دیده می شود. 
مجله  عــراق  بخش  سردبیر  مدتی  الکاظمی 

نیوزویک بود و مدتی هم ستون نویس المانیتور.

»شربل وهبه« وزیرخارجه جدید لبنان که  دیروز 
رسما منصب جدید خود را از وزیر خارجه پیشین 
تحویل گرفت، تأکید کرد در راستای مقابله با 
کارشکنی های تل آویو و باز پس گیری منطقه 
اشغالی »مزارع شبعا« تالش خواهد کرد. وهبه در 
برهه ای از زمان که جبران باسیل وزیر امور خارجه 
لبنان بود، سمت معاونت وزارت امور خارجه را 
برعهده داشت و پس از آن، به عنوان مشاور میشل 
عون رئیس جمهور لبنان در امــور دیپلماتیک 
به کاخ ریاست جمهوری این کشور منتقل شد. 
برخورد قاطع »حسان دیاب« نخست وزیر لبنان 
در مقابل بی ادبی های وزیر خارجه فرانسه علیه 
لبنان در سفر اخیر او به بیروت، »ناصیف حتی« 
وزیرخارجه سابق لبنان را که به داشتن گرایش 
های خارجی به ویــژه به پاریس مشهور است، 
ناراحت کــرد و سبب استعفایش شــد. گفتنی 
است، استعفای »حتی« چند روز پیش از صدور 
حکم نهایی دادگاه ویژه بین المللی برای ترور 

رفیق الحریری نخست وزیر اسبق ارائه شد.

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

افغانستان

قاب بین الملل 

چهره روز 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

پادشاه سابق اسپانیا به خاطردریافت رشوه از سعودی به تبعیدی خودخواسته می رود 

شاه فراری شده 

پول شویی به سبک پرستار چاوز 
رد شمش های طالی ونزوئال به خزانه دار سابق رسید 

افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئال 
نشان می دهدکه پرستار سابق هوگو چاوز بعد 
از مرگ او ۲۵۰ شمش طال را به صورت فیزیکی 
از ونــزوئــال به خــزانــه ای خصوصی در خارج 
انتقال داده است.به نوشته آسوشیتدپرس، 
ــاز، خــزانــه دار سابق  ســال ۲۰۱۴ کلودیا دی
ونزوئال به دنبال پناهگاه امنی بــرای پنهان 
کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی 
سال ها جمع آوری کرده بود. هوگو چاوز، رئیس 
جمهور وقت که زمانی کلودیا دیاز از او پرستاری 
ــرده و با پــیــروزی نیکوالس  مــی کــرد، فــوت ک
مــادورو، سیاست و روابط این کشور با آمریکا 
نیز ملتهب بود.بنابراین، کلودیا دیاز به یکی از 
قدیمی ترین شیوه های انتقال حجم انبوهی از 
پول به صورت ناشناس روی  آورد: خرید طال. 
به گزارش ایسنا براساس اسناد دادگاهی از 
لیختن اشتاین که به دست آسوشیتدپرس 
رسیده است، در اقدامی سریع، یک شرکت 
پوسته )شــرکــت هــای غیرفعالی کــه بــرای 
مانورهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند( 
و  سنت وینسنت  کارائیب  جزیره  کشور  در 
گرنادین ها تاسیس شد که گفته می شود تحت 
کنترل کلودیا دیاز بود و او ۲۵۰ شمش طال را به 
ارزش بیش از ۹/۵ میلیون دالر خریداری کرد.
این شمش ها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم 
بودند، در یک خزانه خصوصی در این قلمرو 
کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم 

شده بود، قرار گرفتند. چند سال بعد، حجم 
مشابهی از شمش ها ظاهرا توسط یک نماینده 
دیاز فروخته و بخش عمده ای از پول آن به بانکی 
در سوئیس واریز شد.آن تراکنش ها، اکنون 
در کانون یک تحقیقات کیفری بین المللی 
درباره شبکه شرکت های پوسته و بانکداران 
سوئیسی اســت.در حالی که بــرآورد می شود 
ــدود ۳۰۰ میلیارد دالر از خزانه دولتی  ح
ونزوئال طی دو دهه حاکمیت سوسیالیست ها 
خارج شده باشد، درک بازرسان از چگونگی 
اجــرای این پول شویی هنوز در حال تکمیل 
اســت. انتقال فیزیکی شمش های سنگین 
طال که پیشتر در سوابق دادگاه ها مشاهده 
نشده اســت، بیانگر شیوه خالقانه ای است 
که برخی از ونزوئالیی ها به کار بسته اند تا 
ثروت مسروقه خودشان را پنهان کنند.  دیاز 
۴۶ ساله و همسرش که قبال مشاور امنیتی 
دولت هوگو چاوزبود، عمدتا ناشناس بودند، 
تا این که در سال ۲۰۱۶ در یک سری اسناد 
مالی محرمانه موسوم به اسناد پاناما نام آن 
ها آورده شد. این اسناد نشان مــی داد که 
برخی از ثروتمندترین اشخاص جهان چگونه 
پول هایشان را پنهان می کنند.مقام ها در 
جست وجوی منزل این زوج در کاراکاس به 
کلکسیونی از خودروهای لوکس، آثار هنری 
و اسناد مرتبط با هلدینگ های امالک داخل 

و خارج از ونزوئال دست یافتند. 

 پمپئو با مالبرادر معاون رهبر طالبان 
به صورت مجازی گفت وگو کرد 

تقال برای سورپرایز دقیقه90 

تنها ۹۰ روز تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
باقی است. سه مالقات ترامپ با رهبر کره شمالی 
بی نتیجه مانده و خبر مهمی نیز از تحوالت ونزوئال 
که رئیس جمهورآمریکا گفته بود »اتفاقاتی درباره 
ونزوئال رخ خواهد داد« به گوش نمی رسد. حاال که 
تظاهرات نژادپرستی، بحران کرونا و آثار اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی آن به افزایش احتمال ریاست 
جمهوری بایدن در نظرسنجی ها انجامیده، ترامپ در 
به در دنبال راهی برای برون رفت سیاسی و دوپینگ 
انتخاباتی است. آن چه که نقش اصلی را در انتخابات 
آمریکا ایفا می کند، وضعیت اقتصادی این کشور 
است و سورپرایزهای دقیقه ۹۰.حــاال سخنگوی 
سیاسی طالبان اعالم کرده است که وزیر خارجه 
آمریکا با »مال عبدالغنی برادر«، معاون سیاسی رهبر 
ــاره روند صلح  و مذاکره کننده ارشد طالبان، درب
افغانستان و مذاکرات بین طرف های افغان نشستی 
برگزار کرده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر دیروز در توئیتر نوشته است 
که این گفت وگو به شکل ویدئویی انجام شده و در آن 
دو طرف درباره آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت 
افغانستان و وضعیت جاری صحبت کرده اند.به گفته 
شاهین، مایک پمپئو از اعالم آتش بس به مناسبت 
عید قربان از سوی گروه طالبان استقبال کرده است. 
گفت و گوی پمپئو و مال برادر در حالی صورت گرفت 
که نیروهای امنیتی افغانستان حمله تروریست های 
داعش به زندان ننگرهار در شرق این کشور را مهار 
کردند. رویترز گزارش داده که در این حمله صدها 
زندانی فرار کرده اند اما مشخص نیست در میان 
زندانیان فرار کرده، زندانیان طالبان هم دخیل بوده 
اند یا نه. آزادی زندانیان طالبان به یک مانع بزرگ 
برای آغاز مذاکرات صلح بین طرف های افغان تبدیل 
شده است که قرار بود تا ۱۰ مارس گذشته برگزار 
شود. توافق نامه ۲۹ فوریه آمریکا و طالبان بر خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان و آزادی ۵ هزار 
زندانی طالبان از سوی کابل در برابر آزادی یک هزار 
زندانی دولتی از طرف طالبان تأکید دارد. طالبان 
حدود ۱۰۰۰ زندانی دولتی را آزاد کرده است. 
دولت افغانستان، تحت فشار آمریکا حدود ۴۶۰۰ 
زندانی طالبان را که در فهرست تهیه شده شورشیان 
قرار داشتند آزاد کرده است. اما محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در برابر آزادی ۴۰۰ نفر 
از این فهرست مقاومت می کند ومی گوید که این 
افراد در جنایت های جدی دست داشته اند، از جمله 
بمب گذاری گسترده در سال ۲۰۱۷ علیه سفارت 
آلمان و دیگر حمالت خونین. درعــوض، انتظار 
می رود اشرف غنی ۵۰۰ زندانی را که نام آن ها در 
این فهرست قرار ندارد آزاد کند، هرچند به نظرمی 
رسد طالبان از بن بست نظامی در افغانستان رضایت 
دارد و همین موضوع موجب شده در مذاکرات با 

آمریکا دست باال را داشته باشد. 

کابینه بی بی در هفته سرنوشت 
کابینه متزلزل رژیم صهیونیستی به سمت انحالل پیش می رود؟ 

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان 
با دستاویز قرار دادن شیوع گسترده ویروس کرونا 
در سرزمین های اشغالی به دنبال حفظ کابینه 
متزلزل خود است، اما خبرهای رسیده حاکی است 
این کابینه به انحالل بیش از ثبات نزدیک شده ، 
تاجایی که  روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت 
هفته جاری را هفته سرنوشت برای ائتالف حاکم 
بر این رژیــم توصیف کرد.به نوشته این روزنامه، 
ائتالف متشکل از بنیامین نتانیاهو ، بنی گانتس و 
شماری از احزاب کوچک با چالش بزرگی برای بقا 
به ویژه در سایه اختالفات عمیق داخلی به وجود 
آمده در این ائتالف روبه رو هستند. آحارانوت با 
بر شمردن برخی از این اختالفات مانند بودجه 
، نوع مدیریت کرونا ، نحوه تعامل با پرونده خرید 
زیردریایی ) و موافقت با فروش زیردریایی به مصر( 
این اختالفات را به عنوان مسیری که مجدد به 
انتخابات منتهی می شود توصیف کرد.در بخش 
دیگری از این تحلیل تاکید شده است : تنش بسیار 
شدیدی که امروز بر روابط بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر و بنی گانتس جانشین نخست وزیر و وزیر جنگ 
حکمفرماست ، باعث می شود در چنین شرایطی 
بررسی و تــالش بــرای حل هر یک از مشکالت و 
اختالفات ساختار ائتالف را تا مرز فروپاشی پیش 
ببرد.به نوشته یدیعوت آحارانوت یکی از مهم ترین 
مشکالت موجود در داخل ائتالف نحوه تصویب 
بودجه ساالنه است که نتانیاهو همچنان بر یک 
ساله بودن آن تاکید دارد در حالی که شریک اصلی 

اش در ائتالف یعنی حزب آبی سفید )کاحول الوان( 
اعالم می کند در چارچوب توافق ائتالفی نتانیاهو 
تصویب بودجه دو ساله بود ، زیرا از این طریق می 
توان مشکالت اقتصادی را کاهش داد.ضلع سوم 
این بحران ، شیوع گسترده ویروس کروناست که از 
نگاه تحلیل گر این روزنامه عبری زبان ، پاشنه آشیل 
ادامه بقای ائتالف محسوب می شود.در این حال  
احزاب راستگرای رژیم صهیونیستی که متحدین 
سنتی بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود محسوب می 
شوند و یکی از عوامل اصلی بقای او در قدرت هستند 
، تهدید کردند در صورت برگزاری انتخابات مجدد ، 
دیگر از نتانیاهو حمایت نخواهند کرد.سران احزاب 
شاص و یهودت هتوراه نیز در بیانیه ای اعالم کردند 
که نامه ای  تهدیدآمیز را برای نتانیاهو ارسال و اعالم 
خواهند کرد اتحاد طوالنی مدت خود را با نتانیاهو 
به پایان رسانده و دیگر از او حمایت نمی کنند و به 
ائتالف راستگرا ملحق نخواهند شد.آن ها همچنین 
تهدید کردند از لحظه اعالم برگزاری انتخابات 
مجدد  دیگر حمایتی از نتانیاهو نخواهند داشت.
به اعتقاد کارشناسان گرچه تهدید این دو حزب 
عمده راستگرا منوط به برگزاری انتخابات  است، 
اما بیانگر میزان تزلزلی است که نتانیاهو در ساختار 
سیاسی رژیم صهیونیستی پیدا کرده است.برخی 
دیگر از تحلیل گران هم بر این عقیده اند که تغییر 
زاویه احزاب راستگرا از بنیامین نتانیاهو به طرف 
بنی گانتس و احزاب افراطی به سوی حزب کاحول 
الوان)آبی سفید( بعد از ترک لیکود آغاز شده است.
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رعیت نواز- اگر چه ماجرای اختالف منابع طبیعی و اوقاف با خبر وقف عرصه های طبیعی بخشی از مهم ترین اقلیم 
سرزمین ایران یعنی کوه دماوند رسانه ای شد و واکنش  اجتماعی منفی  در افکار عمومی ایران ایجاد کرد اما با نگاهی به 
دعاوی حقوقی موجود بین اوقاف و منابع طبیعی می توان به بسیاری از پرونده های حقوقی که به دلیل تعارض مالکیت 
اوقاف با منابع طبیعی ایجاد شده پی برد. رقم این اختالف قابل تامل است  لذا  به نظر می رسد باید برای حل این اختالف 
ها که در بسیاری از استان ها وجود دارد فکری کرد چون این گونه تعارضات پیش آمده عالوه بر احتمال تضییع  انفال 
و اموال عمومی  به دیدگاه عمومی از  وقف که آثار مفیدی برای جامعه دارد ضربه می زند. در ادامه به چند نمونه از این 

اختالف ها و البته میزان اراضی اختالفی اشاره کرده ایم.

آمار تعارض نگران کننده  مالکیت اوقاف و منابع طبیعی در بسیاری از استان های کشور نشان 
می دهد که باید هر چه سریع تر برای حل آن کاری کرد

مازندران        5  هزار هکتار جنگل

ــذاری پنج هزار هکتار از جنگل های  ماجرای صدور حکم واگ
هیرکانی در روستای آق مشهد در جنوب ساری، به متولی موقوفه، 
مشکل آفرین شده است. این اختالف بیش از 15 سال است که 
وجود دارد. با این اتفاق پنج هزار هکتار از جنگل های هیرکانی از 
دست دولت خارج می شود و دیگر سازمان امور جنگل ها نمی تواند 
بر آن نظارت داشته باشد و ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
هم با  مشکالتی جدی روبه رو خواهد شد. در این منطقه مورد 
تعارض حدود ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه درختان شمشاد، بلوط و 
دیگردرختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث شده و گونه های 

دیگر از جمله کاج نیز از سوی منابع طبیعی کاشته شده است.

مازندران    میانکاله

طرح دعوی بر سر وقفی بودن ۶۰۰ هکتار  از عرصه های طبیعی 
در مازندران موضوع جدیدی نیست چنان که پیش از این وقف 
بخشی از منطقه میانکاله که بیشتر به خاطر تاالب بین المللی 
و میزبانی از پرندگان مهاجر برای مردم شناخته شده است، در 
کمال ناباوری مطرح شد. میانکاله از سال 1۳۴۸ یعنی هشت 
سال پس از تاریخی که وقف بخشی از عرصه های آن هم اکنون 
مــورد ادعــا قــرار گرفته، به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین 
ــاالب  ــش، ت شــد و هــم اکــنــون بــا عناوین پناهگاه حــیــات وح
بین المللی و ذخیره گاه طبیعی زیست کره تحت حفاظت محیط 

زیست قرار دارد.

فارس  دومین استان  با اراضی موقوفه

تا سال 95 اختالف بین اوقاف و منابع طبیعی در فارس به 5۰۰ 
هزار هکتار می رسید که حاال میزان آن کم شده اما هنوز هم این 
اختالفات وجود دارد. استان فارس که  بعد از خراسان رضوی، 
دارای بیشترین اراضی موقوفه کشور است    به گزارش ایسنا  هنوز 
تعارضاتی در اراضی وقفی متعلق به آستان مقدس حضرت امام 
رضا)ع(، حضرت معصومه)س(، حضرت شاهچراغ)ع(، حضرت 

شاه عبدالعظیم)ع( و  حضرت ا حمدبن موسی)ع( وجود دارد.

خوزستان   شهر وقفی

نزدیک به 1۰ سال پیش بود که خبر وقفی بودن شهرستان رامشیر 
رسانه ای شد. شهرستانی که تا پیش از این 7۰۰ هزار بشکه نفت 
از آن استخراج می شد و منابع طبیعی زیــادی دارد. فرماندار 
سابق این شهرستان در مصاحبه ای با تسنیم  گفته : »این شهر 
75 سال پیش توسط شیخ خزعل حاکم وقت خوزستان به یکی از 
همسرانش به نام نظام السلطنه مافی به عنوان مهریه بخشیده شد 

و این خانم نیز این شهر را به طور کامل  وقف کرد.« 
البته این یکی از  مواردی  است که   عده ای معتقدند در خصوص 
برخی از موقوفه ها اصل انجام وقف باید مورد بررسی جدی قرار 
گیرد. ضمن این که ممکن است  این شهر در زمان وقف قریه ای 

بیش نبوده و به مرور زمان به شهر تبدیل شده است .

اصفهان اختالف 12 هزار هکتاری

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1۳9۶ میزان 
زمین های مورد اختالف اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان 
را 1۲ هزار هکتار بیان کرده بود.   به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
سازمان اوقاف،  شاملی در کنار این اختالف از حل اختالف شش 

هزار هکتار اراضی موقوفه این استان هم خبر داده است. 

اراک     15 درصد اراضی ملی

اختالف اوقاف و منابع طبیعی در سال 91 بیش از 17۳ هزار 
هکتار بود که این رقم در سال 9۴ به 1۶5 هزار هکتار رسیده 
و بعد از آن هم خبری درباره حل اختالف آن ها دیده نشده 
است. در استان اراک نزدیک به دو میلیون هکتار اراضی ملی 
در این استان قرار دارد که به گفته مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری وقت استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا  ۸5 
درصد آن دارای سند مالکیت و حدود 15 درصد بقیه ، بدون 
سند است که مربوط به اراضی دارای اختالف منابع طبیعی و 

اوقاف استان می شود.

اختالف های دیگر

در این میان می توان به موارد مشابه دیگری در استان های 
دیگری هم که نامشان نیامده از جمله خراسان رضــوی، 
هرمزگان، گیالن، کردستان و ... هم اشاره کرد که اوقاف با 
منابع طبیعی به دلیل تعارض مالکیت دچار اختالف هستند 
که ممکن است با تلنگری دوباره رسانه ای شود و آسیب های 

زیادی به افکار عمومی و امر مقدس وقف وارد کند.

اختالف 200 هزار هکتاری	 
از  صیانت  همایش  نخستین  در  و   1۳95 ســال  شهریور 
ــی ملی،  وقــف با رویــکــرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراض
آیت ا...  آملی الریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه از میزان 
اختالف اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی خبر داد.  رئیس 
پیشین قوه قضاییه در آن سال از اختالف حدود ۲۰۰ هزار 
هکتاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل ها خبر داد و 
در همان همایش خطاب به سازمان اوقاف اظهارکرد: »درباره 
اراضی موقوفی، سازمان اوقاف باید توجه داشته باشد در مورد 
اراضی که وقف بودن آن ها محرز نیست و فقط گفته می شود 
زمین مورد نظر وقف است، اصرار نکند که آن را وقف اعالم کند 
و سازمان های مزبور باید در این زمینه چاره اندیشی کنند تا 
هم از تصرفات افراد نسبت به اراضی ملی و موقوفی جلوگیری 

شود و هم از طرف دیگر حقوق مردم تضییع نشود.«

به سوی حل اختالف	 
با توجه به آن چه خواندید وجود اختالفات بین اوقاف و اراضی 
ملی و طبیعی کشور به وفور دیده می شود و از آن جایی که هم 
حفاظت از موقوفه مهم است و هم باید اراضی ملی کشور که 
متعلق به همه مردم کشور است باید  حفظ شود باید در سطح   
کالن کشور به این موضوع رسیدگی شود تا نهاد شریف وقف 
که در جامعه ما از دیرباز وجود داشته و باعث برکات زیادی 
هم هست در افکار عمومی خدشه دار نشود. بهتر است هرچه 
زودتر ایرادهایی را که باعث شده این اختالفات بعد از این 
همه سال پا برجا بماند احصا و برای حل آن کاری کرد. این 
مشکالت اگر نیاز به قانون گذاری دارد باید زودتر به شکل 
طرح یا الیحه در مجلس مطرح شود، اگر نیاز به تفسیر قانون 
دارد که با توجه به این که تغییرات جدی در شرایط اقلیمی 
و همچنین وضع قوانین جدید همچون قانون ملی شدن 
جنگل ها و ... صورت گرفته باید از    مجلس و   شورای نگهبان 
استفساریه گرفت در غیر این صورت باید از طریق رسیدگی 
قضایی سریع    این اختالفات حل شود و موقوفات و اراضی 

ملی به متولیانشان بازگردد.

دپوی خودروها پشت تپه و هشدار کامنتی!
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مراقب  کامنت ها باشید!

حتما شما هم تا به حال در صفحه برخی افراد  در شبکه 
های  اجتماعی دیده اید که نوشته شده: »مسئولیت 
کامنت ها برعهده من نیست.« اما رئیس مرکز تشخیص 
جرایم سایبری اعالم کرد که شخصی که توانایی حذف 
کامنت دارد مسئول نظرات منتشر شده در صفحه 
مجازی خود است و همین موضوع بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. سرهنگ رجبی گفته قانون 
گذار برای عضویت در شبکه های مجازی مختلف جرم 
انگاری نکرده پس عضو شدن در شبکه های اجتماعی 
تخلف و جرم محسوب نمی شود اما اگر رفتار مجرمانه  یا 
یک محتوای مجرمانه در هر شبکه اجتماعی داخلی  یا 
خارجی صورت گیرد جرم شناخته می شود و مورد پیگرد 
قرار می گیرد. او همچنین گفته در خصوص کامنت های 
توهین آمیز  یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر 
شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام 
ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته می شود اما اگر 
تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت ها برای حذف 

کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود.
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شیرجه به قلب کرونا

ــه؟« در حالی که همچنان  »ایــن چه توجیهاتیه آخ
متاسفانه روزانه بیش از 200 نفر از هموطنان مان بر 
اثر کرونا جان خودشان را از دست می دهند ویدئویی 
از چشمه علی تهران در فضای مجازی منتشر شده که 
عده ای از جوانان و نوجوانان مشغول آب تنی در یک 
آبگیر هستند و به گونه ای  جمعیت زیاد  است که 
انگار اصال کرونایی وجود ندارد. وقتی خبرنگار از 
آن ها می پرسد با این شرایط فکر نمی کنید احتمال 
ابتال به کرونا زیاد است هر کدام توجیهی می آورند. 
یکی می گوید: »ما آب تنی می کنیم تا قبل از این که 
کرونایی شویم بیرون می آییم«. یکی می گوید: »ما 
این جا سالم هستیم و هیچ کس کرونا نمی گیرد«. 
بعضی ها هم اذعان دارند که خطرناک است ولی با این 
حساب باز هم از کارشان دست نمی کشند. کاربری 
نوشت: »ما هی از مسئوالن انتقاد می کنیم ولی الزمه 
که مردم هم همکاری کنن وگرنه همچنان اوضاع وخیم 

خواهد بود«.
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دریاخواری در ماهشهر

»دریا رو هم واسه خودشون برداشتن!« ویدئویی 
از صیادان ماهشهری در فضای مجازی منتشر شده 
است که حکایت از تصاحب دریا توسط یک عده خاص 
دارد. این صیادان می گویند:یک عده خاص آب های 
آزاد دریا را معلوم نیست بر چه اساسی به مالکیت 
خود درآورده اند و به ما اجازه ماهیگیری نمی دهند. 
یعنی این افراد برای توقف و ماهیگیری باید به این 
افرادی که معلوم نیست بر چه اساسی دریا را ملک 
شخصی خود می دانند اجــاره پرداخت یا خریداری 
کنند. این ماهیگیران می گویند: »صاحبان  خودخوانده   
دریا از طریق جی پی اس  مکان را ثبت می کنندو اجاره 
می دهند و شیالت هیچ گونه برخوردی تاکنون انجام 
نداده است«. کاربری نوشت: »خیلی شرایط عجیبی 
شده. هر کی هر جا رو دلش می خواد تصاحب می کنه. 
یکی جنگل رو می گیره، یکی کوه رو. یکی مسیل رو 
واسه خودش ساخت وساز می کنه. یکی دریا رو. چرا 

هیچ متولی وجود نداره؟«
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چشم ناظر کجاست؟

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از دپوی 
صدها خودروی صفر می داد. در این ویدئو که توسط 
باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده ادعا می شود 
نمایندگی شرکت خــودرو سازی ایــران خــودرو، در 
پشت تپه ای و در کنار یک زمین کشاورزی در شهر 
بابل صدها دستگاه خودروی صفر را دپو کرده است 
که با واکنش کاربران همراه بود. کاربری نوشت: 
»خودروسازها ،خودروها رو توی پارکینگ هاشون 
دپو می کنن تا عرضه کم بشه و قیمت بره باال و بعد 
با قیمت گرون وارد بازار می کنن.« کاربر دیگری 
نوشت: »تعزیرات باید بیاد پای کار و نذاره این جوری 
خودروسازها احتکار کنن و از این احتکار سود ببرن!« 
کاربری هم نوشت: »وزارت صمت، شورای رقابت، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات و کلی 
نهاد و سازمان دیگه مثال ناظرن که تخلف نشه بعد یک 

خودروساز این جوری صدها خودرو رو دپو می کنه!«
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درآمد میلیونی کودکان کار!

ویدئویی از صحبت های رئیس بهزیستی استان 
تهران در فضای مجازی منتشر شده که خبر از درآمد 
عجیب کودکان کار تهران دارد. این مسئول درآمد 
یک کودک کار در مناطق شمالی تهران را روزانه چیزی 
حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان ذکر می کند. 
مبلغی که البته به جیب یک عده سودجو می رود نه 
به جیب خود کودک کار. با این که این بچه ها گاهی 
10 تا 20 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند فقط 
مزد روزانه 50-60 هزار تومان خودشان را دریافت 
می کنند و این مبلغ کالن به جیب کسانی می رود که 
به صورت مافیایی عمال مناطق مختلف شهر را غرق 
ــد. یعنی اگر فرد  درکاسبی خودشان قــرار داده  ان
ناشناسی کاری شبیه کودکان کار در این مناطق انجام 
دهد به سرعت این افــراد با او برخورد می کنند. 
کاربری نوشت: »دلم برای این بچه ها می سوزه که 
این قدر باید زحمت بکشن و آخرش درآمدشون هم 

توی جیب کسان دیگه ای می ره«.
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مسمومیت همزمان اهالی یک روستا

چند روزی است که مسمومیت حدود ۳50 نفر از 
اهالی روستای محمدآباد گرگان خبرساز شده و مردم 
این روستا معتقدند آلودگی در آب شرب ،سبب بروز 
اسهال و استفراغ شدید مردم شده در حالی که آب و 
فاضالب استان این موضوع را رد می کند. مدیر گروه 
بهداشت محیط ،آب آشامیدنی فعلی روستا را سالم 
اعالم کرده اما گفته در مقطعی آب روستا قطع شد 
که از یک منبع دیگر تأمین شده است برای همین 
باید سوابق آب را هم بررسی کنیم. با این حال برخی 
مدعی بودند این افراد کرونا گرفته اند اما مدیر گروه 
بهداشت محیط استان گلستان اعالم کرده که چون 
بیماران عالیم سرفه، تب و تنگی نفس ندارند بعید به 
نظر می رسد که موضوع کرونا باشد اما شاید نیاز باشد 
نمونه برداری انجام شود. به هر حال باید بررسی های 

بیشتری صورت بگیرد.

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.

نا امید نباش

تنبل های خالق

دونفر از 
پرستاران 

فعال در بخش 
ویژه خدمات 

کرونای 
بیمارستان 
اهواز حاال 

که وضعیت 
اهواز سفید 
شده زندگی 

مشترک 
شون رو توی 
بیمارستان 
شروع کردن

حتی موقعی 
 که فکر

 می کنی 
توی دهن 
مشکالتی 
و هیچ راه 

نجاتی نیست 
به تالشت 

ادامه بده شاید 
لحظه آخر یه 
اتفاق خوب 

افتاد

ببینید، بترسید و رعایت کنید

هرجور حساب 
 می کنم

 می بینم توی 
کشور خودمون 

ارزونیه توی 
خارج بری 

باید چیپس رو 
کیلویی یک 

میلیون تومن 
بخری!

چه دامادی، چه عروسی!

چیپس  4 میلیون تومنی!

خیلی از 
پیشرفت ها 

رو مدیون 
تنبالییم مثال 
همین تصویر 
رو ببین چون 

یه عده حوصله 
پایین اومدن 

از پله برای 
دستشویی رو 
نداشتن این 
ترفند رو زدن!

این عکس ریه 
فاسد شده 

این خانمه که 
کرونا گرفته 
و شش هفته 
زیر دستگاه 
ونتیالتور 

بوده آخرشم 
مجبور شدن 

ریه جدید 
بهش پیوند 

بزنن

اختالف 200 هزار هکتاری

خبر مرتبط

پرونده جنگل آق مشهد روی میز رئیس دستگاه قضا
مدیرکل منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت که اسناد جنگل آق مشهد ساری از سوی این اداره 
کل تکمیل شده و برای اعمال ماده ۴77 در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. سید محسن موسوی تاکامی افزود: 
در شرایط فعلی منابع طبیعی مازندران در انتظار دستور رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده و رسیدگی مجدد آن است. 
وی گفت: در رای قضایی که مورد اعتراض قرار گرفت و خواستار اعمال ماده ۴77 شدیم، حدود پنج هزار هکتار از جنگل 

های هیرکانی که از انفال و غیرقابل واگذاری و وقف است به یک متولی وقف واگذار شده است.
موسوی اظهار کرد: همه ما به وقف اعتقاد داریم ولی طبق قانون و شرع ،انفال وقف پذیر نیست و ما به وقف انفال انتقاد 
داریم و خوشبختانه با حمایت تشکل های زیست محیطی و رسانه ها بار دیگر پرونده جنگل آق مشهد باز شده است. مدیرکل 
منابع طبیعی مازندران ابراز امیدواری کرد که با اعمال ماده ۴77، جنگل آق مشهد به انفال و اموال ملی بازگردد. طبق 
ماده ۴77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 9۲ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک 
از مراجع قضایی را خالف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به 

آن رسیدگی شود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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یک گفت وگو 

یک توئيت

جامعه 

گزیده 

یک عکس  

 پویش جدید چاوشی
 برای کمک مالی  به محکومان  قصاص 

نوار زرد به معنی وضعیت قرمز است. اما برخی 
با بی توجهی هایشان به این هشدارها خود و 
دیگران را در معرض خطر کرونا قرار می دهند. 
این عکس نمایی از یک بی توجهی را تصویر 
عکس: ایسنا  کرده است.  

محمد اکبری/خبرنگار پارلمانی

سفارش بیت کوینی ِماری جوانا  !
   ردزنی یک قاچاقچی مواد مخدر در فضای مجازی که مدعی است با بيت کوین فعاليت می کند

       و مواد مخدر را با  پست به دست مشتری می رساند  

 جزئیات اعطای تسهیالت به
 ۴۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی از افزایش 
اعتبارات تسهيالت پرداختی به بازنشستگان 
طی امسال خبر داد که بر اساس آن با افزایش 
اعتبارات این ردیف به ۲۰۰۰ ميليارد تومان، 
رقــم وام هــای پرداختی به پنج ميليون تومان 
ــزار نفر توزیع خواهد  ۴۰۰ ه رسيده که بين 
شد. مصطفی ســاالری  ضمن اشــاره به اعطای 
سازمان  بازنشستگان  به  پرداختی  تسهيالت 
تامين اجتماعی و افزایش اعتبار آن طی امسال 
افزود: تا سال گذشته این اعتبار ۲۰۰ ميليارد 
تومان و مبلغ آن سه ميليون تومان بــود که به 
حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اعطا می شد. امسال 
این اعتبار به ۲۰۰۰ ميليارد تومان و مبلغ وام به 
پنج ميليون تومان رسيده که بين ۴۰۰ هزار نفر 
توزیع می شود. وی افزود: تا کنون شماری از این 
تسهيالت در دو مرحله پرداخت شده است و بقيه 
طی سال در مراحلی توزیع خواهد شد. سهميه 
استان ها مشخص شده و کانون های استانی 

اسامی را در اختيار سازمان می گذارند.

وزیر ارتباطات در اولین حضور رسانه ای پس از یک ماه:

 تخلف اپراتورها در گران فروشی محرز شد
مبالغ باید به مردم برگردد

گروه اجتماعی- وزیر ارتباطات دراولين 
اظهارنظر و حضور رسمی اش پس از حدود 
یک ماه غيبت رسانه ای، درباره گران فروشی 
اخير اپراتورها اظهارنظر کرد و به صراحت 
گفت که » مبالغی که در این مدت از مردم 
دریافت شده باید به آن ها برگردد.«ماه قبل 
اپراتورها در اقدامی غيرقانونی قيمت بسته 
های اینترنت همراه را تا حدود۵۰درصد 
گــران کردند که وزیــر و معاون وزیــر و حتی 
سخنگوی دولت هم به این اقــدام اعتراض 
و تصریح کردند که این اقــدام غير قانونی 
است و اپراتورها باید مبالغ اضافه را به مردم 

بازگردانند.
حاال وزیر بهداشت دیروز در حاشيه نشست با 
اعضای کميسيون صنایع مجلس دوباره در 
پاسخ به خبرنگاران به این موضوع پرداخته و 
گفته است:  گران فروشی اپراتورها احراز شده 
است. این کار دو اپراتور خالف ضوابطی است 
که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعيين 

شده و مصداق گران فروشی است.  
وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظيم مقررات، 
اختياراتی را در برخورد با این گران فروشی 
دارد که بر حسب همان اختيار، جریمه دو 
ميليارد تومانی بــرای شــان در نظر گرفت. 
اختيارات برای برخورد بيشتر کفایت نمی کرد 
بــه همين دلــيــل طــرحــی را بـــرای افــزایــش 
اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
ــم تا آن را در  رادیویی کشور به دولت داده ای
دستور کار قرار دهد.جهرمی اظهار کرد: نبود 
اختيارات کافی باعث شد خألیی در برخورد 
مناسب با گران فروشی ایجاد شود و آن ها نيز 
با استفاده از همين خأل  گران فروشی خود 
را ادامه دادند. وی افزود: البته گران کردن 
بسته های اینترنت از نظر ما توجيه اقتصادی 
ندارد و منطقی پشت آن نيست، این مشکل 

باید برطرف شود.
ــن  ای ــری  ــي ــگ ــي پ روال  خـــصـــوص  در  وی 

ــازمـــان  مــســئــلــه خـــاطـــرنـــشـــان کـــــرد: سـ
تنظيم مـــقـــررات و ارتــبــاطــات رادیــویــی 
ــده گــــــــران فـــروشـــی ــ ــ ــرون ــ ــ ــور، پ ــ ــشـ ــ  کـ

 دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و 
سازمان حمایت نيز روز دوشنبه   مبالغ گران 
فروشی و اصل گران فروشی را تایيد و پرونده 
را برای بررسی بيشتر به تعزیرات ارسال کرد. 
در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعيات اخذ شده 
است.وزیر ارتباطات افزود: در همين روزها 
حکم تعزیرات اعالم و طی این هفته ابزارهای 
نظارتی برای افزایش اختيارات برخورد با 
گران فروشی از سوی دولت اخذ می شود.

وی تاکيد کرد: از دید ما این کار گران فروشی 
است و مبالغی که در این مدت از مردم دریافت 

ــد بــه  ــ ــای ــ شـــــده ب
آن ها برگردد. 
ــن  ــر ایـ ــي ــگ ــي پ
هستيم  ماجرا 

امــا نمی توان 
فضا  ایـــن  در 

بــــــــرخــــــــورد 
احـــســـاســـی 

ــام  ــ ــجـ ــ انـ
داد.

اولین شهردار زن ایران می گوید

رشد 3۰ درصدی سهم مدیریت 
زنان تعارف یا واقعیت؟

با اولين شهردار زن ایران گفت وگو کردیم. وی 
دغدغه اش این روزها حضور اجتماعی زنان است 
و می گوید: هم اکنون سهم اشتغال زنان در کشور 
۱۲٫۸ درصد است. با این که باید تا پایان برنامه 
 ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست های
  مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش پيدا کند می بينيم

 که این قانون در حد تعارف اداری باقی مانده 
است.مژگان نوری  شهردار و رئيس اسبق  شورای 
ــا مشغول تهيه کتابی  شهر املش که ایــن روزه
در حــوزه اجتماعی زنــان اســت، می گوید: این 
روزهــایــم بيشتر با مطالعه در موضوع اهميت 
حضور زنان درتحقق  توسعه سياسی اجتماعی 
سپری می شود و سوال هایی در این حوزه ذهنم 
را درگــيــر مــی کند کــه  چــرا در کــشــوری توسعه 
 محور که حــدود یک دهــه از فزونی تعداد زنان 
تحصيل کرده آموزش عالی آن بر مردان می گذرد 
رشد فعاليت های اجتماعی زنان نسبت به مردان 
همچنان نامتوازن جلو می رود.نوری خاطرنشان 
کــرد: واقعا جــای تعجب دارد که باوجود آن که 
 باور داریــم  توسعه بدون حضور زنان تحقق پيدا

 نمی کند و رهبر انقالب بارها در این زمينه فرمایش 
روشنی داشته اند و از سوی دیگر درصد بسيار 

بـــاالیـــی از کــرســی هــای 
آمــوزش عالی را زنــان به 
خود اختصاص داده اند 
ــان  ــم زنـ ــه ــرا س ــ ــا چ ــ ام

همچنان کم است.

یکی از آلبوم های عکس های نفیس 
تاریخی کاخ گلستان گم شد

خبر گم شدن یا سرقت یک آلبوم ناصری حاوی 
۱۰۰ قطعه عکس نفيس از دوره ناصرالدین شاه 
ــروز حاشيه ساز شد  در مجموعه کاخ گلستان دی
ــوری که مدیر مجموعه ميراث جهانی کاخ  به ط
گلستان مجبور به واکنش شد. ایمنا دیروز  واکنش 
این مدیر را گزارش کرد.آفرین امامی، مدیر مجموعه 
ميراث جهانی کاخ گلستان گفت: اواخــر اسفند 
سال ۹۸ امين  امــوال آلبوم خانه کاخ گلستان در 
آخرین انبارگردانی خود متوجه شد که یک آلبوم 
ناصری حاوی ۱۰۰ قطعه عکس کوچک در قفسه 
نيست البته برای پيشگيری از بروز موضوعات سوء 
بعدی، اقــدامــات حقوقی انجام شــد. وی افــزود: 
تصاویر مرتبط با اثر برای پليس اینترپل ارسال و با 
واحدهای ذی صالح وزارت ميراث فرهنگی و قوه 
قضایيه مکاتبات الزم انجام شد. وی تصریح کرد: این 
انبارگردانی آغاز شده و با توجه به این که حجم آثار 
زیاد است انجام این کار زمان بر است و ما نمی توانيم 
درباره دليل مفقود شدن اثر تا پایان انجام آن نظر 
قطعی اعالم کنيم. امامی ادامه داد: گزارش های 
اوليه از تيم حفاظت نشان می دهد هيچ نشانه ای 
مبنی بر سرقت اثر دیده نمی شود و به همين دليل 

موضوع مفقودی اعالم شده است.

 فرصت یک ساله پرداخت جرایم رانندگی به صورت اقساطی
رئيس پليس راهور نيروی انتظامی گفت: در هفته والیت مقرر شده افراد 
تا پایان مرداد ماه به منظور پرداخت قسطی جرایم با هر مبلغی که باشد 
مراجعه کنند و در طول یک سال، همه جرایم خود را بپردازند. به گزارش 
ایرنا، سردار هادیانفر دیروزاظهار کرد: مردم برای رفع توقيف وسایل نقليه 

اعم از خودرو و موتورسيکلت به راهنمایی و رانندگی محل مراجعه و برگه 
سبز خود را ممهور به مهر پليس کنند. وی ادامه داد: جرایم راهنمایی و 
رانندگی به صورت پيش پرداخت در طول یک سال قابل پرداخت خواهد 

بود تا بعد از یک سال سند خودرو از رهن پليس خارج شود. 

ــواد مخدر و  مصطفی عبدالهی - »فـــروش م
سایکدليک )روان گردان( از طریق پست همراه 
با کد رهگيری« ! خواندن همين یک جمله کافی 
است که کنجکاو شوم و چگونگی آن را پيگيری 
کنم. در کانال تلگرامی اش نوشته که از ۱۸ 
جوالی )۲۸ تيرماه( شروع به کار کرده و ادعایش 
این است که خالص ترین مواد را مستقيم از اروپا 
 عرضه می کند، آن هم از طریق پست، با بسته بندی

 حرفه ای و پاکت هــای نامه کامال درزگــيــری و 
بوگيری شده. تنها راه ارتباطی برای خرید هم، 
یک روبات تلگرامی است با گزینه های شيشه ای:

    خوش آمدید! برای استفاده از فروشگاه »...« باید 
باالی ۲۱ سال داشته باشيد.

   ۲۱ سال و باالتر هستم.
    منوی فروشش به نمایش در می آیــد : وید 
)ماری جوانا(، کوکائين کلمبيایی خالص، مجيک 
مــاشــروم، قــرص اکستاسی تسال، ال اس دی 

)اسيد(، ام دی ام دی و ... .
    قرص اکستاسی تسال را انتخاب می کنم.

    پيغام می دهد : قرص خالص اکستاسی ۳۰۰ 
ميلی گرم طرح تسال، ارسال از اروپا.

   انتخاب : ۵ تا ۱۰ عدد، هر عدد ۱۳۰ هزار تومان.
    سفارش ثبت می شود. سبد خرید شما: ۵ عدد 
قرص اکستاسی تسال، قيمت عدد: ۱۳۰۰۰۰، 

هزینه تمام شده: ۶۵۰ هزار تومان.
   گزینه »نهایی کردن خرید« را انتخاب می کنم.

ــزار تومان،  ــال؛ معمولی : ۸۰ ه     روش ارسـ
اکسپرس با کد رهگيری : 7۵۰ هزار تومان.

توضيحات ایــن بخش هم جالب اســت : »بــا کد 
رهگيری می توانيد هر لحظه موقعيت بسته را 
مشاهده کنيد. هزینه ارسال ماری جوانا به تهران و 
کرج رایگان است. )فعال متاسفانه امکان ارسال به 
شهرهای دیگر را نداریم(. هزینه ارسال محصوالت 
 دیگر از اروپــا، با پست معمولی ۸۰ هزار تومان

 )۳ یورو( و هزینه پست اکسپرس 7۵۰ هزار تومان 
)۲۵ یورو( است«.

    مرحله بعد وارد کردن آدرس است و آن را در پنج 
مرحله )کشور، استان، شهر، کدپستی، آدرس 

کامل( تکميل می کنم.

پای بیت کوین به معامله باز شد !       
صورت حساب نهایی نمایش داده می شود و یک 
نکته جالب درج شده در آن : قيمت آنی بيت کوین 
به دالر، مقدار دقيق بيت کوین جهت واریز و شماره 
والت بيت کوین جهت واریز. )بيت کوین یک پول 
دیجيتالی و غيرفيزیکی است که به عنوان اولين 
ارز دیجيتال شناخته می شود و شما توسط این 
پول دیجيتالی قادر خواهيد بود، هزینه خرید کاال 
 و دریافت خدمات را از هر کجای دنيا، بالفاصله و 
بی معطلی و بدون نياز به هيچ بانک، صرافی یا 

سيستم پرداخت واسطه،بپردازید. (
حاال نوبت پيگيری چگونگی پرداخت صورت 
حساب با بيت کوین است. با یک جست وجوی 
ساده، شرکت های واسطه ای متعددی که خدمات 
پرداخت بين المللی را انجام می دهند، می یابم. 
نتيجه گفت وگوی من با کارشناس پاسخ گو در 
یکی از این شرکت ها این است: »مقدار عددی 
بيت کوین با والت بيت کوین فروشنده رو بدین تا 
پرداخت کنيم، حداقل مبلغ خرید باید ۲۰۰ هزار 
تومن باشه، پرداخت انجام ميشه و لينک تراکنش 

رو ميدیم که بفرستين برای فروشنده«.

بدون قابلیت پیگیری       
سوال مهمی به ذهنم می رسد :» اگه من پول رو بدم 
و پرداخت با بيت کوین انجام بشه، اما بعدا فروشنده 
کاال رو ارسال نکنه چی، قابل پيگيری هست؟« و 
پاسخ این است که  »نه، اصال قابل پيگيری نيست، 
ویژگی بيت کوین همينه که به هيچ وجه نمی شه 
پيگيریش کرد«. برای کنجکاوی بيشتر، نظر یکی 
از فعاالن ماینينگ  را  هم می پرسم و پاسخش این 
است : »توی پرداخت با بيت کوین، ميشه فهميد 
پول به چه حسابی واریز شده، اما این که صاحب 

اون حساب کی هست، مشخص نمی شه«.

یک کالهبرداری شیک ؟       
با این اطالعات می توان به این نتيجه رسيد که 
بعيد نيست  کل این فرایند یک کالهبرداری است 
و فرد آن سوی معامله از ویژگی خاص بيت کوین 
استفاده می کند تا  قابل ردزنی نباشد. در حالت 
عادی تبليغ فروش تلگرامی مواد مخدر از طریق 
کــارت های بانکی تقریبا غيرممکن است چرا 
که امکان پيگيری آن توسط پليس فتا و مراجع 
 قضایی وجود دارد اما استفاده از بيت کوین به 
سوء استفاده کنندگان فرصت می دهد برای 
اجرای یک کالهبرداری شيک برنامه ریزی کنند. 
در عين حال با وجود این که احتمال کالهبرداری 
بودن این کار جدی به نظر می رسد، با مسئوالن 
شرکت پست هم در این باره گفت وگو می کنم تا 

ادعای این کانال بررسی شود.

پست چه می گوید؟       
اما این ادعای عجيب که می شود این مواد مخدر 
را با پست ارســال کرد، موضوع مهمی است که 
نظر »سيد احمد موسوی« مدیر کل پست خراسان 

رضوی را در این باره جویا می شوم.
 ادعاشون درباره امکان پست مواد درسته ؟

طبق قوانين موجود، پست برخی کاالها ممنوعه از 
جمله مواد مخدر، مواد منفجره و اسيدها.

 آخه این ها ادعا کردن می تونن با درزگیری 
حرفه ای محصوالتشون رو ارسال کنن.

 اینا دروغ ميگن، شاید با پيک های موتوری انجام 
ميدن. این که گفتن با پست اکسپرس یا سفارشی 

ارسال می کنن هم می تونه فقط یه ادعا باشه.
البته یه ادعای دیگه شون هم اینه که پست 
مستقیم از اروپا انجام میشه. ما داخل کشور 
بــرای بررسی مرسوالتی که از خــارج میاد 

امکانات الزم رو داریم ؟
بله، همه مرسوالتی که وارد کشور ميشه، زیر 
دستگاه ایکس-ری پيشرفته ميره و  هر مدل 
تبدیلی که در کاال انجام شده باشه تشخيص داده 
ميشه. البته برای پست محصوالت در داخل کشور 
هم اگه مــورد مشکوکی مشاهده بشه، کاالی 

پستی رو با ایکس-ری چک می کنيم.
در کل بــرای کاالهای پستی که از خــارج از 
کشور میاد، می تونیم با قاطعیت بگیم که 

امکان کاری که ادعا کردن وجود نداره ؟
نه نمی شه، کالهبردارها هميشه یه راهی پيدا 
می کنن، البته مسئوليت ورود مرسوالت پستی به 

کشور به عهده گمرک است.

هوشیاری دو جانبه       
درباره آن چه در این گزارش اشاره شد دو نکته قابل 
تامل است. نکته اول و مهم، احتمال انجام این 
گونه معامالت مواد مخدر و توهم زاست که نظارت 
های بيشتر و دقيق تر نهادهای انتظامی، گمرک و 
پست را می طلبد و نکته دوم این که ممکن است این 
معامالت، نوعی کالهبرداری هم باشد و در کنار 
 تهدید جان و سالمت استفاده کنندگان از این مواد 

پول های آن ها را هم دود کند.

 رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری:

 روزانه ۲5۰ نفر بر اثر کرونا جان 
می دهند

ــيــام طــبــرســی، رئــيــس بــخــش عفونی  دکــتــر پ
بيمارستان مسيح دانشوری در پيامی تصویری 
به مردم که خبرآنالین آن را منتشر کرد، گفت: 
بيماری در تهران تحت کنترل نيست و روزانه 
۲۵۰ نفر بر اثر ابتال به کرونا فوت می کنند. هر 
چند این آمار با تعدادآمار رسمی متفاوت است 
ــوارد فــوت در منزل و PCR منفی را شامل  و م

 نمی شود. در عين حال روزانه در تهران معادل 
بستری  تختخوابی   ۱۰۰۰ بيمارستان  یــک 
بيمار جدید داریــم. بنابراین تخت خالی برای 
بستری بيشتر باقی نمانده است. وی همچنين 
در  کشور  شمال  پزشکان  از  بسياری  ــزود:  افـ
بيمارستان های تهران بستری شده اند ، این در 
حالی است که مردم همچنان به مسافرت های 

خود به شمال کشور ادامه می دهند.
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ـــرای بـــازی  ــاران کـــوثـــری بـ ــ بـ
در سریال »ملکه گــدایــان« به 
کارگردانی حسین سهیلی زاده 
جلوی دوربین رفت. این بازیگر 
آخرین بار سال 94 با سریال 

ــدون طال« در نمایش خانگی دیده  کمدی »دن
شده بود.

بیستمین  در  قریبیان  فرامرز 
جشن حافظ به پاس یک عمر 
فعالیت هنری تجلیل می  شود 
و تندیس »حافظ« را دریافت 
این  دوره  بیستمین  می کند. 

جشن به دلیل شیوع کرونا، آنالین برگزار خواهد 
شد.

پــژمــان بــازغــی هفته آیــنــده با 
فیلم »تیغ و ترمه« اثر کیومرث 
پــوراحــمــد بــه نمایش خانگی 
مــی آیــد. ایــن فیلم خــردادمــاه 
آنالین  سینمای  در  ــال  ــس ام
اکــران شد و الله اسکندری، هومن برق نورد و 

دیبا زاهدی از بازیگران آن هستند.

کامران تفتی از روز سه شنبه 
ــاس  ــر اس نــمــایــش »هــمــلــت« ب
نمایش نامه معروف شکسپیر را 
به روی صحنه برد. اجرای این 
تئاتر تا 17 مرداد ادامه خواهد 
داشت. او پیشتر تجربه هایی در زمینه کارگردانی 

تئاتر داشته است.

ــرای فیلم  فــریــدون جیرانی ب
با عنوان »می خواهم  نامه ای 
سالم زندگی کنم« درخواست 
پروانه ساخت ارائه کرده است. 
فیلم  شانزدهمین  اثـــر،  ــن  ای
کارنامه این فیلم ساز خواهد بود و احتماال برای 

شرکت در جشنواره فجر آماده می شود.

چهره ها و خبر ها

هانیه توسلی به جمع بازیگران 
ــال »عــاشــقــانــه 2« به  ــریـ سـ
کــارگــردانــی منوچهر هــادی، 
اضافه شده اســت. این بازیگر 
اول ســریــال حضور  در فصل 
نداشت. تصویربرداری این مجموعه با نام »گیسو« 

به زودی آغاز می شود.

امـــروز فیلم  از  رویـــا نونهالی 
»مثل یک عاشق« ساخته بهرام 
گــوهــری را روی پــرده سینما 
ــن فیلم در  خــواهــد داشـــت. ای
گروه هنر و تجربه اکران خواهد 

شد و لیال زارع و امین زندگانی دیگر بازیگران 
آن هستند.

بهرنگ علوی از امروز با فیلم »تا 
ابد« ساخته امید امین نگارشی 
محسن  مـــی آیـــد.  سینما  بــه 
کیایی، میالد کی مرام و مهرداد 
صدیقیان دیگر بازیگران فیلم 

هستند. علوی فیلم کمدی »گیج گاه« را نیز آماده 
اکران دارد.

سینمای جهان

سینمای ایران

ابراهیم حاتمی کیا - پرویز پرستویی	 
ابراهیم حاتمی کیا در فیلم های خود با بازیگران 
مختلفی همکاری کرده، اما یکی از انتخاب های 
همیشگی او پرویز پرستویی بوده. اولین همکاری 
این کارگردان با پرستویی در یکی از بهترین و 
به یادماندنی ترین آثار کارنامه او یعنی »آژانس 
شیشه ای« محصول سال 7۶ اتفاق افتاد. این 
همکاری موفقیت آمیز تا دو دهه بعد و در دیگر آثار 
حاتمی کیا که در حوزه دفاع مقدس بودند، مانند 

»روبان قرمز«، »موج مرده«، »خاک سرخ«، »به 
نام پدر« و »بادیگارد« ادامه یافت. همکاری پرویز 
پرستویی با او در سه فیلم »آژانس شیشه ای«، 
»به نام پدر« و »بادیگارد«، جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را برای او به همراه داشت. اکنون 
پنج سال از آخرین همکاری آن هــا می گذرد 
و حاتمی کیا در دو فیلم اخیر خــود از هادی 
حجازی فر و ستاره قدیمی سینما فرامرز قریبیان 

به عنوان نقش اصلی قصه استفاده کرده است.

مهران مدیری - انصاری، رضویان و شفیعی جم	 
مهران مدیری تا به حال در ساخته های خود، 
با بسیاری از بازیگران محبوب آثــار کمدی 
همکاری هایی داشته است. هادی کاظمی، 
سحر زکریا و محمدرضا هدایتی در سریال های 
مختلف مهران مدیری بازی کرده اند، اما او 
بیشترین همکاری را با بازیگرانی مانند سیامک 
انصاری، جواد رضویان و رضا شفیعی جم داشته 
است. سیامک انصاری تا پیش از سریال »هیوال« 
در بیشتر ساخته های مهران مدیری در سینما، 

تلویزیون و نمایش خانگی بازی کرده است، 
پس از او جواد رضویان و رضا شفیعی جم نیز 
به ترتیب در پنج ، شش سریال ساخته مهران 
مدیری بازی کرده   و همکاری های متعددی 
ــردان داشــتــه انــد.  »پــاورچــیــن«،  ــارگ بــا ایــن ک
»جایزه بزرگ«، »شوخی کردم«، »باغ مظفر«، 
»شب های برره« و »در حاشیه« از سریال هایی 
هستند که ایــن دو بازیگر در آن هــا با مهران 

مدیری تجربه همکاری داشته اند.

محمدحسین مهدویان - هادی حجازی فر	 
محمدحسین مهدویان از زمانی که فعالیت 
حرفه ای خود را به طور رسمی در سینما آغاز 
کــرده، با هادی حجازی فر چندین همکاری 
داشته اســت. اولین همکاری ایــن بازیگر با 
مهدویان سال 94، در فیلم »ایستاده در غبار« 
اتفاق افتاد. پس از بازی خوب حجازی فر در 
نقش شهید »احمد متوسلیان«، این همکاری 
ادامـــه یافت و او در ساخته های بعدی این 
کارگردان مانند »ماجرای نیمروز«، »التاری« 

و »ماجرای نیمروز: رد خون« نیز حضور یافت. 
محمدحسین مهدویان پس از چهار همکاری با 
هادی حجازی فر سال گذشته در فیلم »درخت 
گـــردو« از بــازیــگــران دیــگــری استفاده کــرد. 
حجازی فر در جدیدترین ساخته خود یعنی 
فیلم کمدی »شیشلیک« هم حضور ندارد و باید 
دید مهدویان در انتخاب بازیگران ساخته های 
بعدی خود چه می کند و آیا »ماجرای نیمروز: رد 

خون« پایان همکاری آن ها خواهد بود یا خیر.

هومن سیدی - نوید محمدزاده	 
هومن سیدی تا به حال در فیلم های سینمایی و 
سریال نمایش خانگی خود با بازیگران مختلفی 
ــا نوید محمدزاده  همکاری کــرده اســت، ام
چهره ای است که در بیشتر آثار او ایفای نقش 
کــرده و از میان شش اثــری که هومن سیدی 
ساخته، در چهار ساخته او بازی کرده است. 
این  با  سیدی  هومن  همکاری  اولین  سابقه 
بازیگر به سال 92 و فیلم »سیزده« می رسد. 
نوید محمدزاده پس از این فیلم، به استثنای 

ــات ذهـــن خــطــرنــاک مـــن« در همه  ــراف ــت »اع
ساخته های بعدی هومن سیدی مانند »خشم 
و هیاهو«، »مغزهای کوچک زنگ زده« و سریال 
»قورباغه« حضور داشته اســت. به جز سریال 
»قورباغه« که هنوز منتشر نشده، نتیجه همکاری 
این دو با یکدیگر تا به حال رضایت بخش بوده 
است. آثار هومن سیدی معموال مورد توجه قرار 
گرفته اند و نوید محمدزاده حضور موفقی در 

هریک از این فیلم ها داشته است.

عبدالرضا کاهانی - رضا عطاران	 
رضــا عــطــاران چــه در فیلم های کمدی و چه 
همیشگی  انتخاب های  از  یکی  غیرکمدی، 
عبدالرضا کاهانی بــوده اســت. سابقه اولین 
همکاری این کارگردان با عطاران به سال ۸9 و 
فیلم »اسب حیوان نجیبی است« می رسد و این 
همکاری تا سال 97 ادامه داشته است. او پس 
از این فیلم در ساخته های بعدی این کارگردان 
مانند »بی خود و بی جهت«، »استراحت مطلق«، 
»خانم یایا« و »آزاد مثل هوا« هم ایفای نقش کرد. 

چهارمین همکاری رضا عطاران با این کارگردان 
در فیلم »خانم یایا« موفق نبود و نتیجه آن شکست 
سنگین این فیلم در گیشه بود، اما پنجمین تجربه 
همکاری آن ها در فیلم »آزاد مثل هــوا«، گفته 
می شود که تجربه متفاوتی را برای عطاران رقم 
زده است. فیلم برداری این فیلم در کانادا انجام 
شده و عطاران که تنها بازیگر ایرانی فیلم است در 
آن به زبان انگلیسی صحبت کرده. این فیلم هنوز 

اکران نشده است.

حمید نعمت ا... - لیال حاتمی	 
حمید نعمت ا... تاکنون پنج فیلم سینمایی 
ساخته و در سه فیلم ، از حضور لیال حاتمی 
استفاده کرده است. »بی پولی«، »رگ خواب« 
و »قاتل و وحشی« ایــن سه فیلم هستند. به 
جز فیلم سوم که هنوز به نمایش درنیامده، 
همکاری لیال حاتمی با حمید نعمت ا... در 
»بی پولی« و »رگ خواب«، برای او دو سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول زن را به ارمغان آورده 
است. با توجه به اخباری که از فیلم »قاتل و 

وحشی« به گوش می رسد، به نظر می رسد 
نقش های  بــه  نسبت  متفاوتی  بسیار  نقش 
قبلی لیال حاتمی برای وی نوشته شده و این 
بازیگر ممکن است با درخشش در این فیلم، 
سه گانه موفقیت هایش را همراه  با هدایت 
حمید نعمت ا... تکمیل کند. گفته می شود 
»قاتل و وحشی« در کارنامه حمید نعمت ا... 
و لیال حاتمی کــارگــردان و بازیگر شاخص 

سینمای ایران اثر مهمی خواهد بود.

منوچهر هادی - ناصر و گلزار	 
منوچهر هادی در اغلب آثارش نقشی را به یکتا 
ناصر سپرده است. این همکاری که در نهایت به 
تولید شش فیلم سینمایی و دو سریال نمایش 
خانگی انجامیده، قبل از ازدواج آن ها شروع 
شده و تا به امروز با قوت بیشتری ادامه یافته 
است. جالب این که همگی این آثار پرشمار، 
در دهه 90 تولید شده اند. محمدرضا گلزار 
بازیگر دیگری  است که منوچهر هادی معمواًل 
در آثارش از حضور وی استفاده کرده. همکاری 

آن ها با یکدیگر از سال 95 و سریال نمایش 
خانگی »عاشقانه« آغــاز شد و در فیلم های 
»آینه بغل« و »رحمان 1400« ادامــه یافت. 
اکــنــون فصل دوم ســریــال »عاشقانه« کــه با 
عنوان »گیسو« در حال تولید است ،چهارمین 
همکاری گلزار با منوچهر هادی است. اگر یکتا 
ناصر در این سریال هم بازی کند، این مجموعه 
به نهمین همکاری وی با منوچهر هادی تبدیل 

می شود.

 انتخاب همیشگی 
آقای کارگردان

ابراهیم حاتمی کیا، هومن سیدی و منوچهر هادی در بیشتر آثارشان از 
حضور پرویز پرستویی، نوید محمدزاده و محمدرضا گلزار استفاده کرده اند

  مائده کاشیان   - بعضی از کارگردانان به دالیل مختلفی مانند شناخت یک بازیگر و 
تجربه خوب از اولین همکاری، در آثار بعدی خود نیز از حضور آن بازیگر خاص استفاده 
می کنند. مخاطبان هم با توجه به سابقه ای که از این همکاری همیشگی سراغ دارند، 
قبل از هر بازیگر دیگری، منتظر شنیدن نام آن بازیگر در اثر جدید آن کارگردان 
هستند. مهران مدیری، منوچهر هادی، هومن سیدی، حمید نعمت ا...، محمدحسین 
مهدویان، عبدالرضا کاهانی و ابراهیم حاتمی کیا، جزو کارگردان هایی هستند که در 

ساخته های خود معموال از حضور یک یا دو بازیگر ثابت استفاده کرده اند.

آغاز اکران آنالین »آبی به رنگ آسمان«

اکران آنالین فیلم »آبی به رنگ آسمان« به کارگردانی 
امیر رفیعی از ساعت 20 دیشب آغاز شد.

به گزارش فارس، »آبی به رنگ آسمان« مروری 
بر تاریخ باشگاه استقالل ایران از زمان تاسیس تا 
به امروز دارد، باشگاهی که در سال 1۳24 با نام 
»دوچرخه سواران« تاسیس شد، در سال 1۳2۸ 
به »تاج« تغییر اسم داد و از 1۳5۸ تا به حال نیز 
»استقالل« است. در این فیلم که زنده یاد خشایار 
الوند متن آن را نوشته است همایون ارشادی، 
مهناز افشار، سیامک انصاری، فرهاد اصالنی، 
حمیدرضا آذرنگ، بابک حمیدیان و رضا یزدانی 
حضور دارند. عالقه مندان برای تماشای قانونی 
این اثر می توانند به پلتفرم ها و سایت های تحت 
نظر ساترا: نظر اپرا، هابینا، فیلم نت، آیو، آنتن، 

پیشتاز مووی و چارخونه مراجعه کنند.

قرارداد تلویزیونی دی کاپریو و اپل

شرکت لئوناردو دی کاپریو با عقد یک قرارداد 
چند ساله با اپل، برای این شرکت برنامه های 
تلویزیونی تولید می کند. به گــزارش مهر، اپل 
قراردادی با »اپین وی«شرکت تولید محصوالت 
سینمایی متعلق به لئوناردو دی کاپریو منعقد 
کرد. بر مبنای این قرارداد چند ساله، »اپین وی« 
برنامه های تلویزیونی برای اپل تولید می کند. 
ایــن شرکت همین حــاال هم قـــرارداد تولید 2 
پروژه را با اپل در دست اجرا دارد که یکی از آن ها 
تولید »قاتالن ماه کامل« به کارگردانی مارتین 
اسکورسیزی با بازی دی کاپریو و دیگری سریال 
تریلر »دختران درخشان« است که دی کاپریو 
تهیه کننده اجرایی آن است و الیزابت ماس در آن 
نقش آفرینی می کند. »اپین وی« پیشتر نیز تولید 
فیلم های دی کاپریو را انجام داده که »بازگشته از 
گور«، »گرگ وال استریت«، »هوانورد« و »جزیره 

شاتر« از جمله آن ها هستند.

ساخت مستند زندگی بکهام
منچستر  تیم های  سابق  ستاره  بکهام  دیوید 
یونایتد و رئــال مادرید بــرای ساخت مستندی 
ــاره زندگی خود با شبکه های نتفلیکس و  درب
آمازون پرایم وارد مذاکره شد. به گزارش ایرنا، 
پخش مینی سریال 10 قسمتی آخرین رقص 
از نتفلیکس که جریان حضور حرفه ای مایکل 
جــردن در دنیای بسکتبال را دنبال می کند، 
دیوید بکهام ستاره سابق فوتبال انگلیس را به 
ــاره زندگی خود ترغیب  ساخت مستندی درب
کرد. این مستند ماجراهای زندگی حرفه ای و 
شخصی بکهام پس از بازنشستگی از مستطیل 
ــدازی باشگاه اینتر  سبز و به ویژه داستان راه ان
میامی را به تصویر می کشد و ترکیبی از محتوای 
جدید و فیلم های آرشیوی خواهد بود. بکهام این 
مستند را در شرکت فیلم سازی استودیو 99 که 
سال قبل تاسیس کرد، می سازد و همین حاال 
نیز مذاکراتی را در این باره با شبکه هایی چون 

صفحه آرایینتفلیکس و آمازون پرایم آغاز کرده است.
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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گروه اندیشه – حضرت امام علی النقی)ع( 
در حالی مسئولیت سنگین امامت مؤمنان 
را عــهــده دار شد که از سن مبارکش، کمتر 
از 9 سال گذشته بود؛ با این حال، تالش آن 
حضرت برای سامان دهی به اوضاع شیعیان 
و سیاست ها و راهبردهای بی نقص ایشان 
برای گسترش آموزه های اهل بیت)ع(، تربیت 
یاران پارسا و آگاه و ایستادن در برابر شبهات 
و انحرافات، دوران امامت امام هــادی)ع( را 
به عصر پر رویــداد و مهم در تاریخ اسالم بدل 
کرده است. آن چه در پی می آید، متن گفتاری 
از آیت ا... جعفر سبحانی درباره سیره مبارزاتی 
ــام دهـــم)ع( اســت که فرازهایی از آن، به  ام
مناسبت فرخنده سالروز والدت آن امام همام، 
به شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت 

علیهم السالم تقدیم می شود.

منزل امام)ع(؛ ملجأ مؤمنان مدینه	 
ــادی)ع( در سال ۲۱۲  آقا ابوالحسن امام ه
هجری قمری در مدینه منوره متولد شدند و تا 
سال ۲۳۶ در مدینه منوره تشریف داشتند. 
البته بعد از شهادت والــد بزرگوارشان امام 
جـــواد)ع(، مقام امامت به ایشان رسید، در 
ــدود ۸ یا 9  حالی که سن مبارک ایشان ح
سال بود. البته نباید تعجب کرد که کودکی 
هشت ساله بتواند چنین بار بزرگی را بر دوش 
بکشد: »ما َقَدُروا اهلل َحَقّ َقْدِره«)حج؛ ۷۴(. ما 
اگر امام و مقام او را بشناسیم، درک این مسائل 
آسان است. جناب عیسی بن مریم در دوران 
کودکی در مهد و گهواره به مقام نبوت می رسد: 
ــی َعــْبــُداهلِل آتاِنَی اْلِکتاَب َو َجَعَلنی  ــاَل ِإِنّ »ق
ا«)مریم؛ ۳۰( یا جناب یحیی بن زکریا در  َنِبًیّ
دوران کودکی به مقام نبوت می رسد: »یا َیْحیی 
ا«)مریم؛  ٍة َو آَتْیناُه اْلُحْکَم َصِبًیّ ُخِذ اْلِکتاَب ِبُقَوّ
۱۲( ما نباید این گوهرها و آفرینش ها را با 
دیگر گوهرها مخلوط کنیم. امام هادی )ع( در 

مدینه تدریس فقه و حدیث می کند و مشکالت 
مردم را رفع می کند، اما متوکل خیلی ناراحت 
است؛ زیرا فرماندار مدینه به او گزارش می دهد 
مردمی که به مدینه می آیند، در منزل امام 
هادی)ع( می روند و مسائل علمی و امور مالی 
خود را به ایشان ارجاع می دهند و می ترسم 
روزی علیه تو قیام کند)االرشاد، ص۴۳۵. 
اعالم الــوری، ص ۳۶۵(. مسلمًا کسانی که 
عاشق مقام هستند، تمام هّم و غّم خویش را 
در راه آن صرف می کنند و کوچک ترین خبری 
که در نظرشان مقام آن ها را به خطر بیندازد، 

ناگوار است.

جهاد علمی امام هادی)ع(	 
لذا متوکل عباسی، یحیی بن هرثمه را فرستاد 
تا حضرت را از مدینه به سامرا آورد و امام)ع( 
حدود ۲۴ سال دارد که ایشان را از مدینه منوره 
به سامرا آوردنـــد. آن حضرت در سامرا هم 
مشغول کارهای امامت است. در درجه اول، 
امام هادی)ع( در مدینه و مجموعًا در سامرا، 

حدود ۸۵ فقیه و محدث تربیت کرده است. 
تربیت یک فقیه و محدث کار آسانی نیست؛ آن 
هم در شرایط و خفقانی که در سامرا بوده است. 
مقام علمی امام به گونه ای بود که همه در مقابل 
ایشان خضوع و خشوع می کردند. حضرت در 
سامرا هم مشغول تبلیغ و تعلیم است. حضرت 
رساله ای در جبر و تفویض دارد که در آن رساله، 
به وسیله آیات و روایــات و با ادله عقلیه جبر و 
تفویض را ابطال و أمٌر َبیَن األمرین را اثبات 
کرده اند. )تحف العقول، صص ۳۳۸- ۳۵۶( 
این کلمات و کماالت، حاکی از مقام علمی 
ــراف متوکل  امــام اســت. در عین حال که اط
کسانی بودند که خود را فقیه می دانستند، 
اما در بسیاری از مسائل، به امام هــادی)ع( 
مراجعه می کردند. گاهی در مسائل روشن 
متوکل  می کردند.  مراجعه  حضرت  به  هم 
خادمی غیرمسلمان به نام ابن نوح داشت و 
به او کنیه داده بود. کنیه نشانه احترام است 
و غالبًا عرب ها که دارای عشیره هستند برای 
فرزندان خود کنیه انتخاب می کنند و با کلمه 

»ابو« یا »ابن« او را می خوانند. متوکل به این مرد 
ذمی می گفت ابن نوح. فقیهانی که در حقیقت 
قشری هستند و از آیات و روایات خبری ندارند، 
کنیه  غیرمسلمان  فرد  یک  به  نباید  گفتند: 
بدهیم و کنیه، نشانه احترام است. گفتند: از 
امام هــادی)ع( سؤال کنید. حضرت این آیه 
«)مسد؛  ْت َیدا َأبی َلَهٍب َو َتَبّ را خواندند: »َتَبّ
۱( خداوند به او لقب داده است و این ها نشانه 

احترام نیست.

دیدگاه علمای اسالم	 
حضرت مقام عظیمی در جهان آن روز داشت. 
به قــدری که علنًا دانشمندان اســالم، حتی 
کسانی که شیعه اثنی عشری نبودند، از عظمت 
حضرت سخن می گفتند و من، برخی از کلمات 
آن ها را نقل می کنم تا ببینید که غیر از ما هم، 
دیگران بــرای ایشان احترام قائل بوده اند. 
ابن صباغ مالکی در کتاب »الفصول المهمة فی 
معرفة االئمة« می فرماید: امام هادی انسانی 
اســت که زمین و آسمان مناقب و فضایل او 
را پر کرده است و من نمی توانم با قلم و بیانم 
گوشه هایی از مناقب و فضایل حضرت را بگویم. 
با این که اموال به منزل امام می رود، اما ایشان 
این اموال را بین فقرا تقسیم و خود با یک حصیر 
زندگی می کند و برای این که زندگی خودش 
معتمد بر حقوق عامه نباشد، مزرعه ای را در 
سامرا تهیه و خودش گاه و بی گاه در آن جا کار 
می کرد)الفصول المهمة، ابن صباغ المالکی، 
ج ۲، ص ۱۰۷۳(. راوی می گوید: دیدم امام 
هادی)ع( در آن جا مشغول کار است و عرق از 
پای او می ریزد. عرض کردم: »أین الرجال؟«؛ 
دوستان شما کجا هستند؟ اجازه دهید ایشان 
این کار را بکنند. حضرت فرمودند: نه، بهتر 
از من با دسترنج خود زندگی کردند؛ جدم 
رسول ا... و علی بن ابی طالب و پدرانم)کافی 

)ط - اإلسالمیة(، ج ۵، ص ۷۵(.

سخن اندیشه 

حدیثی اخالقی از پیشوای دهم)ع(

 تأثیر تربیتی »یاد مرگ« 
بر اندیشه و کردار انسان

 حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
ــْر  ــادی علیه السالم فــرمــوده انــد: »اْذُكـ ــام ه ام
َمْصَرَعَك َبْیَن َیَدْي َأْهِلَك َو اَل َطِبیَب َیْمَنُعَك َو اَل 
َحِبیَب َیْنَفُعَك« )بحاراالنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۰(؛ 
پایان عمرت را به یادآور، هنگامی که پیش روی 
خانواده در بستر مرگ افتاده ای که نه پزشک 
می تواند مانع مرگ تو شود و تو را از مرگ بازدارد 
و نه دوست به کارت می آید و می تواند نفعی به تو 
برساند. »ذکر موت« آثار مثبت و سازنده زیادی 
دارد. یاد مرگ انسان را برای سفر آخرت آماده 
می کند و او را از گناه بــازمــی دارد. انسان های 
خردمند، همواره به یاد مرگ و معاد هستند و 
این نگاه، آنان را به خوشبختی و رهایی از آتش 
جهنم می رساند. مرگ قطعی است؛ هیچ کس 
نمی تواند جلوی آن را بگیرد. جاهالن میل ندارند 
در اندیشه مرگ باشند؛ یاد مرگ عقل و قلب 
را زنده، شهوت و غضب را مهار می کند. لحظه 
مرگ، تنها »عمل صالح« برای انسان سود دارد؛ 
مال و مقام و امکانات و دوستان و خانواده، همه 
خارج از قبر می مانند و تنها »عمل« با انسان همراه 
می شود. پس باید همواره به یاد آن لحظات سخت 

بود و خود را برای روبه رو شدن با آن، آماده کرد. 

متن گفتاری از آیت ا... سبحانی درباره حیات و سیره مبارزاتی امام علی النقی)ع(

 کتاب فروشان تهرانیمبارزه علمی امام هادی)ع(، زیر سایه اختناق عباسیان
 تابلودار می شوند

معاون تبلیغات و درآمــد سازمان زیباسازی شهر 
تهران، از تدوین آیین نامه اجرایی نصب تابلو راهنما 
برای کتاب فروشان و ناشران تا دو هفته دیگر خبر داد 
و گفت: کتاب  فروشان می توانند با مراجعه به سامانه 
»Tehran.ir« و مکاتبه با اداره تبلیغات و اصناف 
سازمان زیباسازی به ثبت تقاضای خود اقدام کنند. 
به گزارش ایبنا، صابر فرزام افزود: این طرح از سوی 
شهرداری منطقه دو تهران، به صورت آزمایشی و 
بدون آیین نامه اجرا شد. هنوز با اتحادیه ناشران و 
کتاب  فروشان تهران دربــاره این موضوع، تعاملی 
نداشتیم؛ اما برای احراز اصالت کتاب فروشان باید 

با یک مرجع در ارتباط باشیم.

 کاشان؛ نخستین پایتخت
 نهج البالغه ایران

معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از معرفی رسمی شهر کاشان به عنوان پایتخت 
نهج البالغه ایران در هفته آینده خبر داد. به گزارش 
ایرنا، عبدالهادی فقهی زاده گفت: شهر کاشان تا 
پایان هفته آینده به عنوان پایتخت نهج البالغه ایران 
معرفی می شود و هماهنگی های پایانی در این زمینه، 
انجام شده است. وی افــزود: امیدواریم با معرفی 
کاشان به عنوان نخستین پایتخت نهج البالغه ایران، 
تحوالت مثبت و فعالیت های مهمی درحوزه فرهنگ 

دینی آغاز شود.

»کشتی پهلوگرفته« گویا شد

نوشته  پهلوگرفته«،  »کشتی  ــای  ــوی گ کــتــاب 
ــزارش  گ بــه  ــد.  ش منتشر  شجاعی  سیدمهدی 
ایسنا، ایــن کتاب با صــدای نویسنده، در مدت 
زمــان هفت ساعت و با قیمت ۳۲ هــزار تومان، 
در انتشارات کتاب نیستان عرضه شده است. 
این کتاب از آثــار ادبــی و دینی سال های پس از 
انقالب اسالمی به شمار می رود و روایتی است 
از مصائبی که بر حضرت فاطمه زهـــرا)س( در 
ــرم)ص( رفته  سال های پس از رحلت پیامبر اک
است. کشتی پهلوگرفته از ۱۴ فصل تشکیل شده 
و راوی اول شخص در هر کدام از فصل ها یکی از 

وابستگان حضرت فاطمه )س( است.

پیک اندیشه 

مشاوره حقوقی 

بایسته هایی برای تابستانه کتاب پیش رو 

تخفیف ها جوابگوی نیاز کتاب خوان ها نیست

یک مدیر نشر، با بیان این که 
بهتر است در طرح تابستانه، دیدگاه 

تخفیف هر فرد افزایش یابد، 
ــاب مــیــزان  ــت ــت: بــا افـــزایـــش قــیــمــت ک ــف گ
تخفیف هایی که در طرح های قبلی لحاظ 
می شد، جوابگوی افــراد نیست. به گزارش 
ایبنا، محمد شاملو با اشاره به آثار برگزاری طرح 
تابستانه در شرایط موجود گفت: با توجه به 
کاهش فروش کتاب فروشی ها در ماه های اخیر 
و گسترش بیماری کرونا، طرح تابستانه کتاب 
ــم به  ــ بــــه صــــورت مـــوقـــتـــی مـــی تـــوانـــد ه

کتاب فروشی ها کمک و هم با اعطای یارانه به 
مخاطبان، دسترسی آن ها را به کتاب تسهیل 
کند. وی با بیان این که برای بهتر اجراشدن 
طرح، چند اقدام ضروری است، افزود: در این 
زمینه، خوب است که بانک اطالعاتی خانه 
کتاب به روز باشد؛ یعنی هم از نظر قیمت ها و هم 
از نظر وجود شابک کتاب ها، آخرین اطالعات 
در بانک ها قرار داده شود. شاملو ادامه داد: 
اختصاص سهمیه عادالنه نیز، نکته دیگری 
است که برای هر کتاب فروشی باید در نظر 

گرفته شود. 

ضرورت برنامه ریزی اهالی نشر برای دوران »پساکرونا«

یــک مــدیــر نشر معتقد است 
ناشران و کتاب فروشان باید اهالی نشر 

به گونه ای برای آینده حرفه ای 
خود برنامه ریزی داشته باشند که بعد از کرونا، 
کمترین ضربه را بخورند و یک گام روبه جلو 
بروند. به گزارش ایبنا، مهدی عمران لو با اشاره 
به وضعیت فعاالن نشر در دوره کرونا گفت: 
شرایط امروز کسب وکار نه فقط در ایران، بلکه در 
سراسر جهان دچار چالش بزرگی شده است. 
مسئله مهم این است که ما در مواجهه با چنین 
بحران هایی، زیرساخت های مناسبی در صنایع 
مختلف، ازجمله صنعت نشر نداریم. وی با اشاره 
به وضعیت این روزهای کتاب فروشان، گفت:  
ــرد مــــردم به  ــکـ ــر رویـ ــی ــای اخ ــال هـ طـــی سـ
کتاب فروشان تغییر کرده است و به دنبال آن 
کتاب فروشان نیز تغییر چهره و ماهیت دادند، به 
فروشگاه های بزرگ تر رفتند و وارد مراکز خرید 
شدند تا بتوانند پوشش هزینه مناسبی داشته 
نتیجه  ایــن  به  تقریبا  کتاب فروشان  باشند. 

رسیدند که باید در کار خود، تغییر ماهیت دهند؛ 
به طوری که کتاب فروشی فیزیکی را با ایده های 
دیگری جایگزین کنند.  عمران لو با اشاره به لزوم 
توجه اهالی نشر به آینده صنعت نشر پس از کرونا 
بیان کرد: باید از این فرصت استفاده شود که نیاز 
مشتری و بازار و کسب و کار را شناسایی کنیم تا با 
ــود را در  ــار حـــرفـــه ای خـ ــت ــه آن، رف ــه ب ــوج ت
مجموعه مان شکل دهــیــم. ایــن هــا از جمله 
موضوعاتی است که باید اتفاق بیفتد و ما نیز باید 
شرایط بعد از کرونا را پیش بینی کنیم؛ این که 
بعد از کرونا چگونه می توانیم این روند را ادامه 

دهیم و به نقطه قبل برنگردیم.

انتشار ویرایش جدید »تأملی در نهضت عاشورا« 

نهضت  در  ــی  ــل ــأم »ت کــتــاب 
ــر اســتــاد رســول تازه های نشر  عــاشــورا«،  اث

ــش و  ــ ــرای ــ جـــعـــفـــریـــان، بـــا وی
افزوده های جدید توسط نشر علم منتشر شد. 
به گزارش مهر، نویسنده، کتابچه ای را هم که 

قباًل دربـــاره مــالآقــا دربندی 
ــل همین  ــود، در داخ نوشته ب
کتاب منتشر کرده است. استاد 
جعفریان  در ابتدا منابع تاریخی 
مربوط به قیام عاشورا را معرفی 
تاریخی،  نگاهی  بــا  سپس  و 
زمینه های قیام و گزارش قیام از 
ــادت امـــام )ع( و  ــه ــا ش آغـــاز ت
پیامدهای اجتماعی و سیاسی 
ــت.  ــرده اس ــ ــی ک ــررس آن را ب
نویسنده در بخش های بعدی 

کتاب، ضمن پرداختن به موضوع اربعین، به 
قیام حسینی  ــار  آثـ و  قــیــام  ــداف  ــ اه تحلیل 
می پردازد. رسول جعفریان عالوه بر رویکرد 
ــام حسین)ع(، در  توصیفی دربـــاره قیام ام
بخش های پایانی این کتاب، رویکردی تحلیلی 
دارد و به چرایی قیام امام)ع( 
پایان  در  می کند.  توجه  نیز 
کـــتـــاب، نــویــســنــده بـــه بحث 
آن  علل  و  ــورا  ــاش ع تحریفات 
پــرداخــتــه و کــتــاب »روضـــة 
الشهدا« مالحسین کاشفی را 
مــورد نقد و بررسی قــرار داده 
ــی در نهضت  ــل ــأم اســــت. »ت
عاشورا«، در ۷۱9 صفحه و با 
ویرایش جدید، روانه بازار نشر 

شده است. 

پرسش: خودروی خود را به شرکتی فروختم 
و بابت بخشی از قیمت آن، چک گرفتم. اما 
چند ماه بعد وقتی به بانک مراجعه کردم، 
فهمیدم که آن شرکت حساب خود را مسدود 
کرده است. آیا شرکت حق چنین کــاری را 

دارد؟ چگونه می توانم حقم را بگیرم؟ 
پاسخ: صادرکننده چک حق نــدارد بدون دلیل 
موجه قانونی، مانع پرداخت وجه چک شود. در 
ــرارداد شما پرداخت باقی مانده  صورتی که در ق
بهای خودرو مشروط به شرط دیگری نشده باشد 
تسلیم  جمله  از  را  خــود  تعهدات  تمامی  شما  و 
ــودرو( انجام داده باشید،  مبیع )یعنی تحویل خ
می توانید بهای خودرو را مطالبه کنید. برای وصول 
باقی مانده بهای خودرو دو راه دارید: ۱- راه اول 
این است که به دادگاه حقوقی محل شرکت خریدار 
ــرارداد تنظیمی،  خــودرو مراجعه و با استناد به ق
دادخواست »مطالبه ثمن« تقدیم کنید. ماده ۳۶۲ 
قانون مدنی بیان می کند:»به مجرد وقــوع بیع 
مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.« 
بنابراین پس از انعقاد قرارداد، هر کدام از طرفین 
ملزم به ایفای تعهدات قــراردادی خود هستند. 
فروشنده باید خــودرو را به خریدار تسلیم و سند 
بهای  باید  خریدار  و  کند  تنظیم  انتقال  رسمی 
خودرو را بپردازد. ۲- راه دوم این است که با استناد 
به چک و گواهی عدم پرداخت آن، دادخواست 
»مطالبه وجه« تقدیم کنید. اگر در قرارداد شما برای 
تأخیر در انجام تعهدات، از جمله تاخیر در پرداخت 
باقی مانده بهای خودرو )یا ثمن معامله( مبلغی به 
عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در 
نظر گرفته شده باشد، می توانید با استناد به قرارداد 
خود از دادگــاه درخواست کنید که خریدار را به 
پرداخت مبلغ مذکور نیز محکوم کند. در هر حال، 
می توانید از دادگاه درخواست کنید که خریدار را 
به پرداخت خسارات دادرسی )یعنی حق الوکاله 

وکیل و هزینه های دادرسی( نیز محکوم کند. 

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

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

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

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

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

9 ۸
6 4 ۵ 3
3 ۸ 9 2

۸ 7 1 6
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4 6 7 ۵
7 2 ۸ 6
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2 9 7
3 1 2 ۵

4 9 1
۸ 4 6

3
6 9 1

4 ۵ ۸
1 9 3 4

6 ۸ ۵

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.

529167483
314892675
867543912
258719346
471236598
693458127
745381269
186925734
932674851

527938461
694127583
381645792
238751649
146289357
975463128
463812975
752394816
819576234 

حل جدول شماره  7732 حل جدول شماره 93۸   

رفتار 5.  خدای بابلی-معبد یهود-برنج فروش 6. ماه هفتم 
سریانی-محکمه باطنی 7. گیاه ترش مزه-دستگاه مولد 
برق 8.خاص نیست-ثمر-گنجشک 9.دیلم- آسیب –آسان 
شدن 10.موسیقی سبک 11.بادمجانش آفت ندارد-مرتفع 
ترین سد اروپا-کوچک  12.بدخلقی-موشک زمین به زمین

 عمودی: 1.  از پادشاهان اشکانی-سرانجام 2.باوفای 
حیوانات-روز سی ام از هر ماه خورشیدی -ضمیر خودخواه 
3.از جاذبه های گردشگری مصر 4.فراموشی-از گروه های 
خونی-قصه گو 5.نقره-خانه درندگان-حرف انتخاب 
ــاک کمر و  6.گــشــوده-شــکــم بند طبی-اختالل دردنـ
بانوان  اتوماتیک-قورباغه-تعجب  چــاپ  7.ماشین  پا 
8.تصدیق بیگانه-از سوره های قرآن-لقبی اشرافی در 
اروپا 9.مدرسه قدیمی-ماه سرد-خط کش مهندسی10.

بــیــمــاری تــوهــم 
فـــرمـــان   .11
ید  تشد - و ر د خو
فیزیکی–مرتجع 
الســــتــــیــــکــــی 
ــی  ــ ــ ــالم ــ ــ 12.ک
بازی  با  -فیلمی 

مریال زارعی

افقی:1.  اختراعی از اوتیس آمریکایی-موزیک نظامی 2.جوی خون-از عصب های بدن 
معروف به عرق النسا-واحد پول بلغارستان 3. فرمان ایست 4.باران تند-عظیم-اسب تیز 

افقی:1. بی رونق-ماهر 2.حــرف مجهول-پول چین 3.فیلمی با بازی نازنین 
–گردشگری  تنفسی  لوله   .6 5.ذریه-جدل-مذکر  سفره  بیاتی4.خال-برکت 

7.زجاج-میوه تلفنی 8.زینت رو-آب دیده- یار اسطرالب 
9. ناپاک-امر 10.خودکار 11. شنای سینه -شایستگی 

12.نوعی شیرینی-عظمت

عمودی :
1. ویتامین جدول- پرآشوب - حشره جهنده  2. از نسبت 
های مثلثاتی –غربال کردن حبوبات و غالت 3.تخم مرغ 
انگلیسی-یار بیل- شاخه نــازک و تــازه 4. زنگ بزرگ-
نشانه-اما 5.وسیله اعدام-شگرد 6.کشور آسیایی-بخار 
دهان-محصول آسیاب 7.نوعی آچار- ماهوت پاک کن 
- صالبت 8. کاله فرنگی - آویزه لباس افسران 9. گریبان-
مته-لم 10.پیه- واحد پول مشترک اروپا-حرف درد 11. 
تعادل در ژیمناستیک –بپا 12.نفس خسته-طبیعی-تکرار 

حرف
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 معمای نجات زندانی: به یكی از زندانبان ها نزدیك  می شوده، از او می پرسد: 
»آقا، اگر من از دربان دیگر بپرسم كه در آزادی كدام است، كدام در را نشان 
خواهد داد؟« هر دری را كه دربان نشان دهد، می فهمد آن در، َدِر اعدام است 
لذا برعكس عمل می كند، از در دیگر خارج خواهد شد. چرا؟ علتش آن است 
كه اگر جمله فوق را از دروغگو بپرسد، او چون دروغگوست، به جای َدِر آزادی، 
َدِر اعدام را نشان خواهد داد لذا او برعكسش كرده، از در دیگر خارج می شود. 
و اگر از دربان راستگو بپرسد، چون او راستگوست، عین عبارت دروِغ دروغگو 
را بیان خواهد كرد؛ پس این بار هم مرد زندانی عكس آن عمل خواهد کرد و از 

در آزادی خارج خواهد شد.

معمای تعداد گوسفندان : اگر کمی دقت کنید در سوال آمده به جز 9 تا همه 
را فروخته اید. پس 9 گوسفند برایتان مانده است.

هوش تحلیلی: گزینه )2(، فلش 
گوشه ها در حال چرخش در جهت 

عقربه های ساعت است.

چالش ذهن :  1. اقاقیا 2. ارکیده 
3. شقایق 4. ارغوان 5. نیلوفرآبی 

6. شیپوری 7. آنتوریوم

تــســت هـــوش: 
گــــزیــــنــــه )2( 
اخــتــالف اعــداد 
خانه های مقابل 

هم ثابت است

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ 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: اجر، ابر، باج، بار، جور، روا، وار و ...

چهار حرفی: وراج، رواج، جواب و ...
پنج حرفی: جوراب

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

منتخب چی شده

* وقتی چند بار باتری ماشینت رو می دزدن و تو عاجز 
صدف  میشی که کجا بذاری ماشینت رو!  

* آخرو عاقبت صحبت کردن با تلفن همراه. 
عباس یعقوبی  

* وقتی می خوای یه حرفی بزنی که به طرف برنخوره میگی 
مسعودجواهری روم به دیوار!   

* وقتی توزندگی به بن بست می رسی ومجبورمی شی بری 
زهرافرامرزنیا تودیوار.  

* وقتی کرونا قرمز شده پناه به ماسک دیواری می بری. 
سعید شایگان نی  

* وقتی موقع امتحان رانندگی یکی عطسه کنه از ترس 
محمدرضا بصیری می زنی توی دیوار!  

* وقتی می فهمی  ماشین  گرون شده و  با  سر میری  توی 
مهدی  امامی دیوار!  

* بابا دمت گرم ال نود مثه تانک و بولدوزر »دیفال« رو هم 
سوراخ کردی ایول با این حساب قیمتت 500 میلیون شد!
  مهدی ثالثیان
* وقتی تند آمد و زد به در اسمشو گذاشتن تندر!  
شعیب غفاری
* آخه ماشین این قدر فضول؟هر جایی که نباید رفت! فکر 
رضا سیدالحسینی کنم مدلش دهه نودی باشه!  
لیال احمدی * ال نود همین جوری چند؟  
* وقتی شرکت سایپا مــی خـــواد تولید جدید ش رو 
استحکامش رو امتحان کنه.  یعقوبی

* وقتی موتورتو می فروشی و ماشین می خری !  
نرجس احمدی  
* وقتی که حس دیوید کاپرفیلد بهت دست میده و فکر 
محسن حسن آبادی می کنی  از دیوار   رد  میشی!  

*  وقتی می فهمی دالر گران شده ونمی خوای ماشینت رو 
زهرا زحمتکش دزد ببره.  

* وقتی دنبال جورابت تو یخچال می گردی! 
نوید محمدنژاد
* وقتی یه ماشین اضافه داری که گذاشتی تو دیــوار 
محترم دررودی مهربانی!  
* چراغ های میلیونی جلوی خودروها و راه حفاظت از 
ایلیا درویشی آن ها!  
*  وقتی به خاطر ترافیک به تونل های مترو فکر می کنی ! 
اشرف بیدلی  
* وقتی می فهمی پراید با  آپشن زه بغل در و کمربند ایمنی 
محمد زواری شده نود میلیون!  
* وقتی خانمت فردا امتحان تو شهری داره .اومدی باهاش 
عباس یعقوبی تمرین کنی.  

عاقبت صحبت با تلفن همراه!

از این که برای شما مخاطبان دوست داشتنی مطلب می نویسیم به خودمون می بالیم. امروز هم با ستون 
منتخب چی شده، با کلی پیامک شما در خدمت تون هستیم. برخالف میل باطنی مون مجبور شدیم تعدادی 
از پیامک های شما رو حذف کنیم تا موارد بهتر در صفحه جا بشن! بازهم از همه دوستانی که درست و طبق روش 
گفته شده در مسابقه شرکت کردن، سپاس گزاریم. در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو ببینید و درباره اش 

برامون بنویسید. منتظر پیامک هاتون هستیم. خوش باشین همیشه. در ضمن ماسک یادتون نره.

معما  )1( 

معما  )2( 

تعداد گوسفندان 

فکر کنید در این گرانی گوشت 12 تا گوسفند دارید.  
اگر به جز 9 تا همه آن ها رو بفروشید. چند گوسفند 

برای تان باقی می ماند.

معمای نجات زندانی

زندانی دو در دارد، یكی در آزادی و دیگری َدِر 
ــدان دارای دو زندانبان اســت كه  اعـــدام. ایــن زن
یكی از آن ها راستگو و دیگری دروغگوست. خوِد 
زندانبانان همدیگر را به خوبی می شناسند. در این 
زندان مردی محبوس است كه نمی داند كدام یك 
از زندانبانان راستگو، و كدام یك دروغگو ست. به 

او اجازه می دهند، از هر یك از زندانبانان 
كه دلش می خواهد سؤالی بكند و از 

پاسخ طرف مقابل بفهمد در آزادی 
كدام است تا از آن خارج شود. به 
نظر شما او باید چه سوالی بپرسد 

تا بتواند از اعــدام فرار کند و آزاد 
شود؟ 
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عدد یاب :

ی: 
ض

ی ریا
باز

در هر یک از شماره های تصویر زیر نام یک گل را 
نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 

رفته در آن نام گل را پیدا کنید.

چالش ذهن عددیاب

شش رقمی: 

  792548 – 967235
297853 - 243167

سه رقمی: 

   746 – 216 – 954
  982 – 824 – 863

126 - 253

چهار رقمی:

   8634 – 5324
   9582 – 2873
8542 - 3769

پنج رقمی: 

   59872 – 743825
   48351 – 98153

75923 - 49216
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در تصویر زیــر 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
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها
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احساسات سیاه!

نمی دانم چرا وقتی می خواهم کاری را انجام 
بدهم تحت تاثیر احساسات و عواطف قرار می 
گیرم و هیچ گاه به عاقبت آن کار فکر نمی کنم. 
این بار نیز فقط به خاطر یک آشنایی ساده در 
فضای مجازی، یک بار دیگر زندگی ام در آستانه 

فروپاشی قرار گرفته است و ...
زن 26 ساله که با چهره ای نگران وارد کالنتری 
شده بود تا چاره ای برای رهایی از مزاحمت های 
تلفنی یک مرد جوان بیابد درباره ماجرای این 
مزاحمت ها به کارشناس اجتماعی کالنتری 
سپاد مشهد گفت: تازه دیپلم گرفته بودم که با 

»شهرام« ازدواج کردم. 
آن روزها فقط دوست داشتم زودتر ازدواج کنم 
و زندگی مستقلی تشکیل بدهم اما خیلی زود 
فهمیدم که در انتخابم اشتباه کرده ام. شهرام 
مرد آرزوهای من نیست روزی که به خواستگاری 
اش پاسخ مثبت دادم هیچ وقت فکر نکردم که 
ازدواج مهم ترین تصمیم زندگی یک فرد است 
و باید با حساسیت و دقت درباره شریک زندگی 

تصمیم گرفت. 
خالصه زمانی فهمیدم راه را اشتباه رفته ام 
کــه دیگر یــک ســال از ازدواجـــم مــی گذشت و 
اختالفات بین من و همسرم شدت گرفته بود 
باالخره پس از مدت ها قهر و آشتی در نهایت 
دو سال قبل از شهرام جدا شدم اما خأل های 
عاطفی که در زندگی ام وجود داشت مرا به سوی 
فضاهای مجازی سوق داد تا این که در یکی از 

شبکه های اجتماعی با »کاظم« آشنا شدم.
 او با حرف هایش به من آرامش می داد به همین 
دلیل دوباره برای پر کردن خأل عاطفی به ارتباط 
تلفنی با او ادامه دادم ولی مدتی بعد مردی باوقار 
و با شخصیت به خواستگاری ام آمد من که او را از 
هر نظر شایسته ازدواج می دیدم به خواستگاری 
اش پاسخ مثبت دادم چرا که او مردی ایده آل 
با کاظم تماس گرفتم و ماجرای  ــود. وقتی  ب
ازدواجم را شرح دادم با کمال بی توجهی گفت: 
بــرای من مهم نیست هر کــاری دوســت داری 

انجام بده!
ــوده است!   ارتــبــاط ما فقط در حد یک تلفن ب
باالخره من ارتباطم را با کاظم قطع کردم تا شاید 
زندگی بی دغدغه ای را در کنار همسرم آغاز کنم 
ولی هنوز مدت زیادی از ازدواجم نگذشته بود 
که مزاحمت های تلفنی کاظم شروع شد، اما 
از آن جایی که می خواستم به همسرم خیانت 
نکنم سیم کارتم را عوض کردم ولی او باز هم خط 
جدید مرا پیدا کرد و به مزاحمت هایش ادامه داد. 
او حتی با بستگان و نزدیکانم تماس می گرفت تا 
زندگی مرا نابود کند، چنان برادرم را تحریک 
ــرادرم بــدون هیچ گفت و گویی  کــرده بود که ب
مشتی به دهانم کوبید و دندانم را شکست. حاال 
نه تنها همسرم به کتک کاری من توسط برادرم 
مشکوک شده است بلکه می ترسم این بار نیز 
 برای همین مزاحمت ها زندگی ام نابود شود 

و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کالنتری سپاد( رسیدگی به این پرونده 
در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- جوان 28ساله که سه سال قبل 
به دنبال الف پولداری برای یک زن مطلقه، 
زن عمویش را برای سرقت طال خفه کرده بود، 
صبح روز گذشته با گذشت فرزندان مقتول، از 

قصاص نفس نجات یافت.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، ماجرای 
جنایت در ساختمان 118 خیابان کوهسنگی 
96 هنگامی لو  ــال  آبــان س مشهد هفدهم 
رفــت که عــروس جــوان پیرزن 82ساله با در 
دست داشتن جعبه شیرینی به طرف منزل 
مادرشوهرش حرکت کرد تا در سالروز تولد 
مادرشوهرش، او را غافلگیر و خوشحال کند. 
قــرار بود شوهر عــروس خانم نیز بعد از اتمام 
کارش به ساختمان 118 بیاید و جشن کوچکی 
را دور هم برگزار کنند اما هیچ کس در منزل را 
باز نکرد. با نگرانی عروس خانم، شوهر او نیز به 
در منزل مادرش آمد ولی فشار دادن ممتد کلید 
زنگ منزل بی فایده بود. پسر »منیژه« با کلیدی 
که در دست داشت وارد منزل مادرش شد اما 
ناگهان، صحنه وحشتناکی مقابل دیدگانش 
قــرار گرفت. لــوازم منزل به هم ریخته و پیکر 
بی جان مادر روی تخت اتاق خواب قرار داشت.

به گزارش خراسان، وقتی نیروهای اورژانس 
مرگ مشکوک پیرزن را تایید کردند، دیگر 
حضور قاضی ویژه قتل عمد در صحنه حادثه 
اجتناب ناپذیر بود. به همین دلیل دقایقی بعد 
و در حالی که پرده سیاه شب بر آسمان شهر 

خودنمایی می کرد، قاضی کاظم میرزایی 
پوشه به دست، پا  به ساختمان 118 گذاشت 
و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی آغاز 
شد که قاضی میرزایی با دیدن چند پرز متکا 
روی صورت پیرزن، پرونده را جنایی اعالم 
کرد و این گونه فرضیه خفگی »منیژه« با متکا 

قوت گرفت. 
از سوی دیگر، بررسی های مقام قضایی نشان 
داد که قاتل یک نفر و از آشنایان مقتول بوده 
است چرا که قاتل بدون تخریب در و به راحتی 
وارد منزل شده بود که این فرضیه را وجود دو 
ظرف آش و ظروف پذیرایی شکالت تایید می 
کــرد. بنابراین با دستور قاضی شعبه 211 
ــرای عمومی و انقالب مشهد، گروه  دادسـ
زبــده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی کارآگاه 
نجفی وارد عمل شدند و به تحقیق در این باره 

پرداختند. 
ــی ســوابــق  ــررس ــا ب ــی هـــای مــیــدانــی ب ــررس ب
اجتماعی چند مظنون در حالی به سپیده دم 
روز بعد کشید که مشخص شد پیرزن 82ساله 
از حدود 10 روز قبل مقداری طال خریده بود 
ــرادی از این موضوع اطــالع داشتند، به  و اف
همین دلیل تحقیقات میدانی با حضور قاضی 
میرزایی دوباره به منزل پیرزن کشیده شد و 
این بار سرنخ ها به جوان 25 ساله ای به نام 

»علی« رسید که از بستگان پیرزن بود. 
بنابر گــزارش اختصاصی خراسان، ساعتی 
بعد کارآگاهان با هدایت و نظارت مستقیم 
)رئیس  ثانی  غالمی  محمدرضا  سرهنگ 
اداره جنایی آگاهی( جوان 25ساله را هنگام 
عزیمت به منزلش دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کــردنــد. در بــازرســی بدنی از متهم 
مذکور، مدارک شناسایی منیژه )مقتول( و 
مقداری از جواهرات وی کشف شد و در نهایت 
چند دقیقه بعد این جــوان قتل زن عمویش 
را به گــردن گرفت و در بازجویی ها گفت: 
مدتی قبل با زن مطلقه جوانی آشنا شدم و از او 
خواستگاری کردم ولی برای آن که نظر آن زن 
مطلقه را جلب کنم، به »الف زنی« پرداختم و به 
او گفتم که جوانی پولدار هستم! با وجود این، 
هیچ پولی در بساط نداشتم! تا این که به فکر 

سرقت طالهای زن عمویم افتادم و به راننده 
تاکسی تلفنی زنگ زدم که از چند روز قبل با او 
آشنا شده بودم! سپس با تاکسی به ساختمان 
118 رفتم. راننده پایین ساختمان ایستاد و 
من زنگ منزل را به صدا درآوردم. زن عمویم 
وقتی از چشمی در نگاه کرد و مرا شناخت، در 
منزل را گشود و از من با شکالت و آش پذیرایی 
کرد اما من که نقشه قتل او را در سر داشتم، 

به داخل اتاق خواب رفتم 
را صدا  پیرم  و زن عموی 
زدم. وقتی به درون اتاق 
ــدادم،  ــد، دیگر مهلت ن آم
او را روی تخت انداختم و 
متکا را روی صورتش فشار 
که  فهمیدم  وقتی  دادم. 
دیگر جان نــدارد، رهایش 
کــردم و گردنبندش را به 
همراه پول ها برداشتم ولی 
گاوصندوق  به  نتوانستم 
دستبرد بزنم چرا که کلید 
آن را پیدا نکردم! به همین 
ــت همین  ــرق ــه س ــل ب ــی دل
مقدار طال و پــول رضایت 
ــده گفتم  ــن ــه ران دادم و ب
چون زن عمویم پول کمی 
ــت، طالهایش را هم  داش

به من داد تا بفروشم! سپس به همراه راننده 
مقداری از طالها را به یک طالفروشی فروختم 
و مبلغ یک میلیون و 700 هزار تومان را به 
راننده دادم تا به آن زن مطلقه برساند که مدتی 

قبل با او آشنا شده بودم! 
به گزارش خراسان، در پی اعترافات »علی. و« 
بالفاصله کارآگاهان به سراغ زن جوان رفتند 
و او در حالی که پول ها را به کارآگاهان باز می 
گرداند، در باره ماجرا گفت: من می دانستم 
که علی »الف« می زند به همین دلیل به پول 
ها مشکوک شدم و به آن ها دست نــزدم! در 
عین حــال، با دستور قاضی ویــژه قتل عمد، 
راننده تاکسی تلفنی نیز بازداشت شد اما با 
روشــن شدن ماجرای جنایت در ساختمان 
118 و بی گناهی دو متهم دیگر، آنان با دستور 
قضایی آزاد شدند و پرونده متهم اصلی با 

ــاه  ــدور کیفرخواست به شعبه اول دادگ ص
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد.

گزارش خراسان حاکی است، عامل جنایت 
در ساختمان 118، در چندین جلسه، پای میز 
محاکمه ایستاد و به صراحت قتل زن عمویش 
را با انگیزه سرقت طال و پول پذیرفت. این 
گونه بود که وی به قصاص نفس محکوم شد و 
رأی صادر شده پس از تایید قضات شعبه ششم 

دیــوان عالی کشور قطعیت یافت و مقدمات 
اجرای حکم در دادســرای عمومی و انقالب 
مشهد فراهم شد اما در این میان با میانجیگری 
برخی افراد خیرخواه و همچنین همکاری و 
راهنمایی های قاضی زرگر )قاضی باتجربه 
ــرای احکام دادســـرای عمومی و انقالب  اج
مشهد( فرزندان مقتول در حالی تصمیم به 
گذشت از خونخواهی مادرشان گرفتند که 
همه مقدمات برای اجرای حکم فراهم بود و 
قاتل، وحشت مرگ باالی چوبه دار را به چشم 
می دید اما در نهایت، اولیای دم بدون دریافت 
هیچ وجهی، در حضور قضات اجرای احکام 
از خون مادرشان گذشتند و عمری دوبــاره 
به »علی. و« )جــوان 28ساله( بخشیدند تا 
بار دیگر با اقتدا به ائمه اطهار)ع( ثابت کنند 
»لذتی که در گذشت است، در انتقام نیست«.

 موج سهمگین بچه ها را 
جلوی  چشم پدر و مادر برد ! 

خواهر و بــرادر خردسال هنگام شنا در سواحل 
مکران غرق شدند و هنوز همه مــردم شهرستان 
سیریک بــرای شان اشک می ریزند و در شوکی 
ــا ، اهالی  ــن ــزارش رک ــه گ ــرو رفــتــه انــد.ب عمیق ف
روستای گوهردو)شهرستان سیریک( هنوز هم 
درباره حادثه تلخ غرق شدن خواهر و برادر صحبت 
می کنند. یکی با آه و حسرت و آن دیگری با حیرت و 
تعجب از درد و رنجی که پدر و مادر هادی و مهدیه به 
جگر تحمل می کنند. مظفر سوری، دایی هادی و 
مهدیه درباره روز حادثه گفت:» روز یک شنبه قرار 
بود سه  خانواده که خانواده خواهرم هم جزو آن 
ها بود، با هم به تفریحگاه بروند. ساعت چهار و نیم 
از میناب به سمت روستای گوهردوی شهرستان 
سیریک حرکت کردند. وقتی به آن جا رسیدند، 
بچه ها از خوشحالی سر از پا نمی شناختند. دریا 
بسیار توفانی و مواج بود. بچه ها به سمت آب رفتند 
و همین که نزدیک امواج دریا شدند، موج، جلوی 
چشم پدر و مادرشان، آن ها را با خود برد. دریا به 
قدری آشفته و توفانی بود که حتی پدر و مادرشان 
هم نتوانستند به دل آب بزنند و آن ها را نجات 
دهند. روز حادثه و آن ساعت، متاسفانه هیچ کدام 
از اهالی در آن حوالی نبود و حدود 50 دقیقه طول 
کشید تا اهالی به کمک آن ها بیایند. مهندس 
مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان هرمزگان درباره حادثه گفت: »این حادثه 
ناگوار حوالی ساعت 21 شب یک شنبه به ما اطالع 
داده شد و اعالم شد که دو کودک گم شده اند. پس 
از اعالم حادثه، سه تیم امداد و نجات شامل 15 
نفر به محل حادثه اعزام شدند و جست وجوها آغاز 
شد. با آغاز جست وجو و پس از مدتی، جسد اول در 
کمترین زمان و جسد دوم ساعت یک نیمه شب با 
کمک نیروهای امداد و نجات هالل احمر و مردم 

محلی پیدا و تحویل خانواده های شان شد.

 جوان 20 ساله کرمانی 
در سد حلبی ساز  غرق شد

توکلی-جوان 20 ساله کرمانی در سد حلبی ساز  
بردسیر  غرق شد و جان باخت .  سرپرست معاونت 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان  
گفت:در پی تماس تلفنی با سامانه 112 هالل 
احمر  مبنی  بر غرق شدن جــوان 20 ساله  ای 
در "سد حلبی ساز"بردسیر، بالفاصله  نیروهای 
امــدادی هالل احمر   این شهرستان خود را به 
محل حادثه رساندند و پس از ارزیابی حادثه ،گروه 
واکنش سریع از مرکز استان با همراهی نجات 
غریق جمعیت به محل حادثه  عزیمت کردند.  به 
گزارش خبرنگار ما  "محمد امیرخانی"   با اشاره 
 به حضور دو   گروه  امدادی در محل حادثه ،افزود:
ــول کــشــیــد و پیکر  ــت  طـ ــاع  عــمــلــیــات ســه  س
بی جان   قربانی پس از بیرون  کشیدن از عمق  

سد به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد. 
ــاز" در 25  ــت  "ســـد حلبی سـ ــراس ــان ذک ــای ش

کیلومتری محور بردسیر – سیرجان واقع است.

یک کشته و 7 مصدوم در انفجار 
گاز در سوسنگرد 

انفجار گاز شهری در سوسنگرد منجر به جان باختن  
یک نفر و مصدومیت 7  تن از ساکنان ساختمان 
مسکونی شــد. به گــزارش رکــنــا، ایــن حــادثــه در 
منطقه ساحلی نخلستان شهر سوسنگرد در یک 
ساختمان 2 طبقه رخ داد که بر اثر آن حدود50 
درصد ساختمان ریزش کرد.  علت اصلی انفجار 
نشت گاز اعالم شد که در این حادثه یک مرد 60 
ساله جان خود را از دست داد و یک زن مجروح نیز 
توسط عوامل اورژانس115 به بیمارستان انتقال 
یافت و 6 نفر به صورت درمان سرپایی مورد مداوا 

قرار گرفتند.

سد شیان قربانی گرفت 

مرد میان سال که برای شنا به سد شیان اسالم 
آبادغرب مراجعه کرده بود به علت آشنا نبودن با 
فنون این کار در آب غرق شد و جان خود را از دست 
داد.  به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی اسالم 
ــالم یــک مــورد غــرق  آبــادغــرب گــفــت: پــس از اع
شدگی در سد شیان به پلیس، ماموران به سرعت 
در محل حاضر شدند. محمدرضا یاری افزود: 
در تحقیقات پلیس مشخص شد مردی 50 ساله 
هنگام شنا در آب غرق شده و جان خود را از دست 
داده است جسد این مرد پس از ساعتی جست 
وجو توسط نیرو های امدادی و مردمی از آب بیرون 
کشیده شد. طبق اعــالم سرهنگ "محمدرضا 
یــاری" فرمانده انتظامی اسالم آبادغرب، پیکر 
ــرای تعیین دقیق علت مرگ  مــرد غــرق شــده ب

به پزشکی قانونی منتقل شد.

 آتش سوزی گسترده 
در نیروگاه شهید باکری سمنان 

آتش سوزی گسترده در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان  رخ داد.
به گزارش رکنا، این آتش سوزی پیش از ظهر دیروز سه شنبه رخ داد. تا زمان 

تنظیم این گزارش  خبری از  علت و کم و کیف این آتش سوزی منتشر نشد.
نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان معروف به نیروگاه شهید باکری در 
کیلومتر 10 بزرگراه سمنان - دامغان واقع است که در دی 1۳91 بهره 

برداری شد.
این نیروگاه یکی از نیروگاه های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 
۴8۴ مگاوات است که شامل 2 واحد گازی 162 مگاواتی و 1 واحد بخار 

160 مگاواتی در زمینی به مساحت 100 هکتار است.

سجادپور- مرد 50 ساله ای با شلیک گلوله 
به سینه یک نصاب مــاهــواره، او را به قتل 
رساند. به گــزارش خراسان، این ماجرای 
تاسف بار عصر روز گذشته در بولوار هدایت 
مشهد در حالی رخ داد که جوان ۳7 ساله ای 
با شلیک گلوله از سالح وینچستر در منزل 
مسکونی واقع در خیابان هدایت 2 نقش بر 
زمین شد. وقتی نیروهای اورژانس به محل 
رسیدند که جوان ۳7 ساله عالیم حیاتی 
نداشت و جان خود را از دست داده بود. این 

گزارش حاکی است: مرد 50 ساله مجردی 
که با مــادرش در منزل محل وقــوع جنایت 
زندگی می کرد درباره چگونگی حادثه به 
قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد( گفت: مقتول ۳7 ساله از دوستانم 
بود که او را بــرای نصب ماهواره به منزلم 

دعوت کردم و مدام می گفتم که فالن شبکه 
را نصب کن! او هم به شوخی گفت: نصب 
نمی کنم! در این هنگام اسلحه وینچستری 
را که یکی از دوستانم به من امانت داده بود از 
خانه برداشتم و به او گفتم اگر نصب نکنی، 
شلیک می کنم! او هم می گفت: بزن! وقتی 

ماشه را فشردم ناگهان گلوله ای خارج شد 
و بر سینه دوستم نشست در حالی که من 
از پر بودن سالح خبر نداشتم! به گزارش 
خراسان، با دستگیری متهم به قتل توسط 
نیروهای تجسس کالنتری شفای مشهد، 
تحقیقات گسترده ای در این باره با دستورات 
ویژه قاضی میرزایی در حالی آغاز شد که 
متهم درباره دوستی که مدعی است اسلحه 
را به او داده دچار تناقض گویی های آشکار 

شده است.

 قاتل در اولین جلسه بازپرسی

 قاتل  هنگام بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی میرزایی

ماجرای جنایت در ساختمان 118
فرزندان پیرزن »قاتل الف زن« را بخشیدند

روز گذشته در مشهد رخ داد

شلیکبهسینهنصابماهواره!
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گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از 241 
مدیر نجومی بگیر در سال 97 نشان داد: 

 95درصد نجومی بگیران
 در5 دستگاه! 

در گــزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
دهــم دربـــاره تفریغ بودجه ســال ۹۷، اسامی 
۱۴ دستگاهی که مدیران آنها حقوق نجومی 
گرفتند ذکر شده است که در این میان 5 دستگاه 
بیشترین حــدود ۹5 درصــد نجومی بگیران را 
در خود جای داده است.به گــزارش فــارس، در 
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم 
ــورای حقوق و دستمزد، سقف  آمــده اســت: ش
حداکثر خالص پرداختی به مدیران را برای سال 
۱3۹۷ بیش از 23.5 میلیون تومان تعیین کرد. 
براساس این گزارش، دیوان محاسبات با بررسی 
اطالعات ۱۱ هزار نفر از کارکنان دولتی با حقوق 
باال 2۴۱ نفر از کارکنان دستگاههای اجرائی 
را که بیش از ایــن سقف دریافتی داشته اند، 
شناسایی کرد. الزم به ذکر است که مجموع این 
دریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان است.براساس 
این گزارش از مجموع 2۴۱ مدیری که دریافتی 
مــازاد بر قانون داشته اند، ۱6۹ نفر مربوط به 
شرکتهای تابعه وزارت نفت هستند. پس از آن 
بازنشستگی  صندوق  زیرمجموعه  شرکتهای 
و تامین اجتماعی 32 نفر، دانشگاه های علوم 
پزشکی ۱6 نفر، سازمان پزشکی قانونی  6 نفر و 
بانک مرکزی و بانک مسکن مجموعا 5 نفر مدیر 

نجومی بگیر داشته اند.

140 شرکت جدید در راه بورس 

ــروز بــازار  شاخص بــورس در جریان معامالت دی
ــدی در ارتفاع  ــ سرمایه با ثبت رشــد ۱۴55واح
یک میلیون و ۹۹۴هزار واحد قرار گرفت.به گزارش 
تسنیم، بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در 
روز جاری به نام نمادهای معامالتی شرکت های 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین شد و در مقابل شرکت های کلی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو با افت 
خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
همزمان، رییس سازمان بــورس و اوراق بهادار 
اعالم کرد: ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس در 
حال طی کردن فرایند پذیرش هستند.به گزارش 
پایگاه خبری بازارسرمایه ایــران، حسن قالیباف 
اصل اضافه کرد: اکنون ۹۰ شرکت در فرابورس و 
5۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند 

پذیرش قرار دارند.

 شاخص

سهم پایین خانوارهای ایرانی 
از تسهیالت بانکی 

مقایسه سهم خانوار از کل تسهیالت بانکی 
با مقادیر سایر کشورها، نشان می دهد که 
دسترسی خانوارهای ایرانی به تسهیالت 
بسیار  سطح  در  کشورها،  اغلب  به  نسبت 
بــرای  فرضیه  چندین  دارد.  قــرار  پایینی 
مساله وجــود دارد که از آن جمله می توان 
به استفاده بانک ها از منابع بانکی برای 
کاهش بدهی به بانک مرکزی یا پرداخت 
سود سپرده و یا سرمایه گذاری در بازار سهام 
اشاره کرد. از سوی دیگر  گزارش های اخیر 
نشان می دهند عملکرد شمار قابل توجهی 
از بانک ها از نظر ارائــه تسهیالت کالن و یا 
تسهیالت به اشخاص مرتبط، چندان شفاف 
و به روز نیست و همین موضوع نیز لزوم شفاف 
سازی بیشتر بانک ها در این زمینه را آشکار 

می سازد.  )آمار: اقتصاد آنالین(

خرید وام مسکن ارزان شد

مهر-  در حالی که با هیجانات ماه های اخیر بازار 
بورس، قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز در حال 
افزایش بود و حتی در برخی از روزهای تیرماه به 
کانال ۹۰ هزار تومانی نیز رسید، در دو هفته اخیر، 
قیمت هر برگه گواهی حق تقدم استفاده از امتیاز 
تسهیالت مسکن )تسه( نزولی شده و نرخ این اوراق 

هم اینک به کانال 6۰ هزار تومانی بازگشته است.

گوشت و مرغ در سرباالیی قیمت

مهر- قیمت گوشت گوسفندی در یک ماه اخیر 
حدود ۱۷ هزار تومان افزایش یافته و در حال 
حاضر نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه به۱۱۰ 
تا ۱۱5 هزار تومان رسیده است. در این رابطه، 
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزایش 
قیمت نهاده های دامــی و امتناع دامـــداران از 
عرضه دام به بازار را علت افزایش قیمت گوشت در 
یکماه اخیر اعالم و به مردم توصیه کرد از میادین 
تره بار اقدام به خرید کنند. از سوی دیگر گزارش 
خبرگزاری تسنیم حاکی از افزایش قیمت مرغ 
در روزهای اخیر است. بر این اساس، قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول در شرایطی حدود ۱۹ 
هزار تومان در تهران به فروش می رسد که قیمت 

مصوب آن ۱5 هزار و 5۰۰ تومان است.

 خبر خوش درباره  افزایش
 حق مسکن کارگران

تسنیم - ربیعی سخنگوی دولت دربــاره علت 
ــت در تصویب حق مسکن کارگران  تعلل دول
اظهار داشت:حق مسکن در دستور کار کمسیون 
اقتصادی قرار گرفته است. وی افزود: پیگیری ها 
این  کمسیون  جلسه  اولین  در  می دهد  نشان 
موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص 
میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته 
است. قرار است حق مسکن کارگران از ۱۰۰ 

هزار تومان به 3۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

بازار خبر

اخبار
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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معاون قضایی دادستان تهران از روند قطره 
چکانی معرفی متخلفان ارزی از سوی بانک 
مرکزی انتقاد کرد و از تشکیل ۱2۰۰ پرونده 
در راستای تخلف 25۰ صادرکننده، همزمان 
با قــرار تامین بــرای ۱۰۰۰ نفر و دستگیری 
۴۴5 نفر خبر داد. مدیر اداره صادرات بانک 
مرکزی نیز با اشــاره به این که این متخلفین 
هستند،  خصوصی  بازرگانی  هــای  شرکت 
گفت: با بررسی آمار صــادرات تا 3۱ تیر ۹۹ 
گروه های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه 

قضائیه معرفی می کنیم.
به گزارش مهر، محمدرضا صاحبی پسندیده 
مــعــاون قضایی دادســتــان تــهــران در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری دو شب قبل در خصوص 
معرفی متخلفان ارزی به این قوه گفت: قوه 
قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان 
ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی 
شوند. الزم به ذکر است اخیرًا بانک مرکزی 
اسامی 25۰ متخلف ارزی که بالغ بر 6.8 
میلیارد یــورو )۷.6 میلیارد دالر( تعهدات 

ارزی ایفا نشده دارند را به قوه قضائیه اعالم 
کرده است. با این حال، به گفته اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضائیه این آمار، تنها مربوط به 
25 درصد ارزهای صادراتی است. صاحبی 
ادامه داد: برای 25۰ متخلف ارزی که بانک 
مرکزی معرفی کرده است هزار و 2۰۰ پرونده 
تشکیل شده، برای هزار نفر قرار تأمین کیفری 
ــادر شــده اســت و ۴۴5 نفر هم بازداشت  ص
ــد. ســه روز قبل نیز ۱۴ نفر در این  ــده ان ش
زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن ها 

یک میلیارد یورو بوده است. معاون قضایی 
دادســتــان تهران افـــزود: بررسی سه ضابط 
بانک  کــه  نفر   ۱5۰ ارزی  تخلف  از  قضائی 
مرکزی آن ها را معرفی کرده بود نشان می دهد 
یکی از مشکالت زمینه ســاز ایــن تخلفات، 

کارت های بازرگانی اجاره ای است.

وزارت اطــالعــات شبکه اخــالل گــر یک 	 
میلیارد یورویی بازار ارز را منهدم کرد

وزارت اطالعات اعــالم کــرد: شبکه متخلف 

ارزی که منجر به اتالف سرمایه ارزی کشور 
شده، شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، 
اعضای اصلی آن و تعدادی از مرتبطین شبکه 
مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت 
شدند. به گزارش فارس با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عجل 
متخلف  شبکه  الشریف(،  فرجه  تعالی  اهلل 
ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از 
کارت های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد 
یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار 
گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به 
اتالف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و 
با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی 
مذکور  شبکه  مرتبطین  از  تعدادی  و  شبکه 
در استان خراسان رضوی بازداشت شدند. 
همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی 
ــه  ادام تکمیلی  تحقیقات  توقیفی،  اســنــاد 
داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام 
تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت 

می کردند متصور می سازد.

معاون قضایی دادستان تهران خبر داد: 

دستگیری445 نفردرماجرای» ارزهای بازنگشته«

برآورد3800 میلیارد تومانی از رانت فوالدی در4ماه 

اگرچه قیمت میلگرد در بازار آزاد بعد از یک 
جهش تا ۱2 هزار تومان رام شده اما بازار فوالد 
)شامل ورق و مقاطع و اسلب( هنوز آرام نیست 
و سیاست دولت هم برای مدیریت این وضعیت، 
تناقض آمیز و غیرشفاف است. بعد از 2 هفته 
رفت و آمدها و جلسات  ادامــه دارد و معاون 
قضایی دادستان با حضور در تلویزیون ضمن 
انتقاد از بی تدبیری در این خصوص تصریح کرد 
که فوالد برای سفره مردم مهم است و اگر سقف 
قیمتی حذف و رقابت ایجاد شود تالطم کاهش 
می یابد. با این حال دولــت باز هم با ارسال 
نامه هایی تحکم آمیز از شرکت ها خواست در 
همین شرایط غیرشفاف و رانــت آلــود عرضه 
ها را افزایش دهند.به گزارش خراسان، اصل 
مشکل بازار محصوالت آهن و فوالد قیمتگذاری 
دستوری و تعیین سهمیه غیرشفاف است. به 
این ترتیب که شرکتهای تولیدکننده مجبورند 
محصول را به قیمت های تکلیفی در بورس 
کاال عرضه کنند که خیلی پایین تر از قیمت 
بــازار اســت. پایگاه اقتصادانالین با اشــاره به 
قیمت 5۴۰۰ تومانی فروش اسلب توسط دو 
شرکت فروالد هرمزگان و خوزستان در ۴ ماهه 
اول امسال و اختالف فاحش با قیمت ۱2 هزار 

تومانی محصوالت حاصله )ورق( میزان رانت 
توزیع شده را حــدود 38۰۰ میلیارد تومان 
محاسبه کرده است. این رقم فقط برای ۴ ماهه 
ابتدایی امسال و فقط برای اسلب تولیدی این 
دو شرکت است. دربــاره سایر محصوالت نیز 
شرایط مشابه است.   در این شرایط، کسانی 
که بتوانند سهمیه خرید از بورس کاال را کسب 
کنند، صاحب یک رانت عظیم خواهند شد. 
طبیعتا باید افراد و شرکت های مصرف کننده 
واقعی بر اساس پروانه های بهره برداری این 
سهمیه را دریافت کنند. اما عمرانی نماینده 
قضایی دادستان اعالم کرد که : »حدود 5۰۰ 
مشتری فوالد را در بورس می شناسیم و می 
دانم کسانی هستند که اصاًل حرفه آنان فوالد 
نیست و افراد معروف سرشناسی هستند«. به 
گزارش تسنیم وی با اشاره به اینکه فوالد از سکه 
مهمتر است و بر سفره مردم بسیار تاثیر دارد به 
افزایش قیمت بسته بندی محصوالت غذایی 
)مثل رب(، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و ... 
در اثر تالطم بازار فوالد اشاره کرد و افزود: به 
اینکه همه تمرکز ما روی سکه است اما امروز 
فوالد به جای استفاده در تولید نقش کاالی 

سرمایه ای را بازی می کند.

مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شد 

وزارت  فعلی  سرپرست  خیابانی،  مــدرس 
ــر  ــوان وزی ــن ــه ع ــارت ب ــج صــنــعــت، مــعــدن و ت
پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی 
شــد.بــه گـــزارش فـــارس، حسینعلی امیری 
مصاحبه  در  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
ــا اعـــالم این  بــا خــبــرگــزاری صــدا و سیما، ب
خبر گفت: رئیس جمهور طبق اصــل ۱33 
قانون اساسی در نــامــه ای به رئیس مجلس 
ــر  ــوان وزی ــن ــه ع ــدرس خــیــابــانــی را ب ــای مـ آقـ
این  پیشنهادی صمت معرفی کرد و قاعدتا 
موضوع امــروز در صحن علنی مجلس اعالم 

ــول مــی شــود.وی گفت: چهارشنبه  وص
آینده 22 مــرداد جلسه رای اعتماد به 
وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن 
علنی مجلس برگزار خواهد شد. وزیر 

پیشنهادی وزارت صمت 52 ساله 
مهندسی  ــاس  ــن ــارش ک

مــــواد و مــتــالــوژی و 
ــد  کـــارشـــنـــاس ارشـ

مهندسی صنایع اســت.آن چه دربــاره گزینه 
جدید وزارت صمت جالب توجه است، چند 
نوبت جلسات وی و مدیران این وزارتخانه با 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار حاجی 
زاده برای استفاده از توان فنی و مهندسی این 
نیرو در طراحی برخی قطعات حساس خودرو 
در 2 ماه گذشته بوده است. عالوه بر آن اظهار 
نظر یک ماه قبل وی نیز خبرساز شد. جای که 
اظهارنظر وی در یک همایش به انتقاد صریح 
از رویکرد دولــت فعلی در گــره زدن اقتصاد 
کشور به مذاکرات تعبیر شد. وی گفته بود: 
دیگر تمام شد که ما انتظار داشته 
باشیم نیازمندی های کشورمان 
را خارجی ها تامین کنند و ما خیلی 
اقتصاد، صنعت و کشور را به بهانه 
اینکه حاال ممکن است آن طرفی ها 
ــوزد و  ــس ــا ب ــان بـــرای م ــش دل
تکنولوژی به ما بدهند 
معطل کردیم، اما نشد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آفتاب یــزد- ایــن روزنــامــه دربــاره مسافرت  •
مردم در ماه شهریور هشدار داد و با تیتر » قتل 
عام کرونایی« نوشت : »اگر مردم در شهریور ماه 
مسافرت بروند روزانه بین 1600 تا 2000 نفر 

کشته خواهیم داشت.«
اعتماد- پیگیری های خبرنگار اعتماد حاکی  •

از آن است که حدود 10 روز پیش از آذری جهرمی 
به صورت تلفنی و نه با احضاریه رسمی خواسته 
می شود که به دادســرا مراجعه کند اما از آن جا که 
این اقدام و احضار تلفنی بدون رعایت پروتکل های 
رسمی موجود در نظام حقوقی و سیاسی کشور و عدم 
هماهنگی با حسن روحانی در قامت عالی ترین مقام 
قوه مجریه بوده، آذری جهرمی از این اقدام خودداری 
کرده و همچنان به ادامه فعالیت خود می پردازد و این 

عمال به معنای کذب بودن اخبار منتشر شده است.
هفت صبح- این روزنامه در واکنش به ارائه  •

اسنادی علیه یکی از وزرا توسط دامادش نوشت 
: »داماد بی معرفت«.

ــراد و  • صبح نو- ایــن روزنــامــه با بیان ایــن که اف
جریان هایی هنوز در داخل کشور سیگنال سازش 
»اهمیت  نوشت:  می دهند،  مقابل  طــرف  به  را 
آنتی سیگنال های سازش در زمانه فعلی، اهمیت 
و ضــرورت خود را بیش از هر زمان دیگری به رخ 
می کشند؛ نشانه ها و پالس هایی که نشان می دهند 
هرچند جمهوری اسالمی به دنبال ماجراجویی 
نیست اما از منافع خود نیز کوتاه نخواهد آمد. 
اقداماتی از قبیل رزمایش اخیر سپاه پاسداران در 

خلیج فارس را باید در این راستا تحلیل کرد.«

الف  مدعی شد  : شهردار تهران مدتی است  •
به جلسات هیئت دولت دعوت نمی شود. ظاهرا 
ایــن دعــوت  نشدن به مــاجــرای ساختمان نهاد 
ریاست جمهوری در جماران مربوط می شود. مدتی 
پیش نیز حسن رحیم پور ازغدی و عزت ا... ضرغامی 
به دلیل بحث با روحانی به جلسات شورای عالی 
انقالب فرهنگی دعوت نمی شدند .اما فراتر از بحث 
قانونی، از منظر سیاسی نیز رفتار رئیس جمهور 
درست به نظر نمی رسد. اوال شهرداری تهران به 
وظیفه قانونی خود درباره ملک جماران عمل کرده 
و نمی توان ایشان را بابت انجام وظیفه قانونی توبیخ 
کرد. ثانیا رفتار رئیس جمهور نباید تداعی کننده این 
مسئله باشد که ایشان با هرکسی که نظر متفاوتی 

دارد برخورد می کند.
جهان نیوز نوشت: آسوشیتدپرس در گزارشی   •

هدفمند که به نظر می رسد از سوی سازمان مرکزی 
جاسوسی آمریکا )سیا( در اختیار این خبرگزاری 
قرار گرفته مدعی شده که شارمهد، روز چهارشنبه 8 
مردادماه، از امارات متحده عربی به البریمی ُعمان 
منتقل شده و فردای آن روز از البریمی به ُصحار انتقال 
یافته  و از آن جا با توقف ارسال سیگنال جی پی اس 

گوشی تلفن همراهش، به ایران آورده شده است.
جماران نوشت : سیدمحمد انجام و رضا باقری،  •

وکــالی رئیس دولــت اصالحات با تشریح روند 
شکایت از سردار نقدی و بی نتیجه ماندن پرونده تا 
این لحظه اعالم کردند که درخواست اعمال ماده 
4۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی 

و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.
تابناک نوشت : ناصرایمانی فعال سیاسی  •

اصولگرا اظهار کرد: بدون شک فردی که در سال 
1400 بر مسند ریاست جمهوری تکیه می زند، 
چهره ناشناخته ای نیست و گرنه از سوی شورای 

نگهبان تایید صالحیت نمی شود.
انصاف نیوز نوشت : فائزه هاشمی  دختر مرحوم  •

هاشمی رفسنجانی می گوید امید ها به آقای روحانی 
زیاد بود، بابا این امید ها را ایجاد کرد. بعد از فوت بابا 
آقای روحانی دگرگون شد، بسیار دور از انتظار بود، 
همه چیز تغییر کرد. با رفتن بابا خیلی ها از جمله 

برخی احزاب و افراد اصالح طلب هم عوض شدند.
خبرآنالین نوشت: در حالی که فضای سیاسی  •

کشور در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست 
ــواالت مطرح  ــت، ایــن س جمهوری سیزدهم اس
است که رئیس آینده قوه مجریه سیاستمدار باشد 
یا اقتصاددان یا چهره تکراری باشد،  مصطفی 
هاشمی طبا، می گوید: رئیس جمهور باید هم 
سیاست و هم اقتصاد را بفهمد. رئیس جمهور 
نمی تواند تئوریسین اقتصاد باشد، اما باید توانایی 
جمع بندی نظریه هایی را که به او می گویند داشته 
باشد. احمد خرم، اما معتقد است رئیس جمهور باید 

اقتصاددانی باشد که زورش بر سیاسیون بچربد.

چند روزی از خبر  به دام افــتــادن »جمشید 
شــارمــهــد« رهــبــر گــروهــک تروریستی تندر 
ــردی که خــود را در طبقه ششم  مــی گــذرد. ف
ساختمان اف بی آی می دید  در خواب شبش 
هم نمی دید که روزی در  دام سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در وزارت اطالعات بیفتد. باید 
گفت که نه تنها او بلکه سرویس های امنیتی 
آمریکا و اسرائیل که این تروریست را در چندین 
الیه امنیتی خود قرار داده بودند خبر دستگیری 
اش را باور نکردند و با استفاده از رسانه هایی که 
در اختیار داشتند تالش کردند که شارمهد را 
فردی معمولی  و غیر مهم جلوه بدهند. پیشتر نیز 
سازمان اطالعات سپاه در یک عملیات پیچیده 
توانسته بود سرکرده شبکه معاند آمدنیوز را که 
ساکن فرانسه بود، بازداشت کند. در همین راستا 
سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی 
به تحلیل این اتفاق می پردازد و توضیح می دهد 
که چگونه ساختار اطالعاتی کشورمان 100 در 

صد بومی و درعین حال کامال به روز و پویاست. 

ساختار اطالعاتی 100 درصد بومی 	 
یکی از مهم ترین ویژگی هــای منحصر به فرد 

کشورمان این است که ساختار اطالعاتی آن 
کامال بومی است و این باعث  می شود که توسط 
سرویس هــای اطالعاتی دیگر کشورها قابل 
پیش بینی نباشد:» بخشی از اهمیت فوق العاده 
ــت کــه بیشتر  ــن موفقیت ها از آن جهت اس ای
وابستگی های  چــارچــوب  در  دنیا  کشورهای 
ــزرگ، معموال به یکی  سیاسی به قدرت های ب
جهان  در  امنیتی  و  اطــالعــاتــی  قطب های  از 
وابسته اند و همه تجهیزات، آموزش ها و... را از 

آن ها دریافت می کنند. اما ایــران با دارا بودن 
ساختار اطالعاتی و امنیتی 100درصد بومی که 
مولود انقالب اسالمی است تقریبا در این بخش 
استثنا بوده و به همین دلیل هم اقداماتش توسط 
سرویس های دیگر قابل پیش بینی و خنثی سازی 
نیست. توانمندی اطالعاتی ایران در حوزه های 
سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری کامال بومی 
 و غیر مشابه با سیستم های رایج در جهان بوده و از 
این رو امکان بهره گیری از رویکردهای خالقانه 

ــرای اجــرای عملیات های پیچیده  و بدیع را ب
اطالعاتی و ضد اطالعاتی فراهم می کند. «

بومی و در عین حال پویا 	 
باید گفت که ساختار اطالعاتی ایران در عین 
حالی که بومی است کامال به روز و پویاست و 
همین باعث می شود که بتواند با  قدرتمندترین 
سیستم های اطالعاتی جهان مقابله نکند و اگر 
چنین نباشد مخاطرات غیرقابل جبرانی برای 
کشور و امنیت جامعه به دنبال خواهد داشت. 
ضربه اطالعاتی نیروهای امنیتی کشورمان 
به سرویس هــای اطالعاتی آمریکا بخشی از 
توانمندی غیر قابل انکار ایران در این حوزه است: 
» عمق غافلگیری و ضربه پذیری کشورهایی چون 
آمریکا در برابر عملیات های اطالعاتی ایران به 
اندازه ای است که پس از کشف شبکه گسترده 
ارتباطی و جاسوسی سایبری سازمان سیا در 
منطقه از سوی ایران و شناسایی و فروپاشی شبکه 
افسران اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از 
جاسوسان و مجازات آن ها در کشورهای مختلف، 
آمریکایی ها از این رسوایی کم سابقه به عنوان 

»شکست مفتضحانه اطالعاتی« نام بردند« .

ویژه های خراسان  ساختار امنیتی ایران چگونه تروریست ها را رهگیری می کند؟

روایت ۲ مقام اسرائیلی از تله موفق ایران و حزب ا... برای تل آویو 
گذشته  هفته  اسرائیلی  نظامی  نــیــروهــای 
واحدهای ویژه ارتش این رژیم را به مرزهای 
ــزام کردند تا از  شمالی سرزمین اشغالی اع
مواضع خود در این منطقه در راستای مرزها با 
لبنان و سوریه اطمینان حاصل کنند. به گزارش 
دیپلماسی ایرانی، مقامات اسرائیلی در گفت 
و گو با »بیزینس اینسایدر« این شرایط را مهم 
ترین تهدید توسط ایران و بزرگ ترین متحد آن 
در لبنان یعنی حزب ا...، در سال های گذشته 
توصیف کردند. این تحرکات وضعیت غیرممکن 
تل آویو در امتداد مرز با لبنان در مواجهه با 150 
هزار موشکی که آن را هدف گرفته اند، آشکار 
می سازد. از نظر اسرائیل این تهدید غیرقابل 
تحمل است و می تواند به از دست رفتن زندگی 
و سرمایه در مقیاس گسترده بینجامد. اسرائیل 
از زمان آغاز درگیری های داخلی در سوریه از 
حدودهشت سال پیش، حمالت زیادی علیه 
مواضع ایران و حزب ا... در سوریه و لبنان انجام 
داده، اما مرزهای فلسطین اشغالی تاکنون 

از این اتفاقات متاثر نبود و آرام مانده بودند. 
اما به گفته منابع »بیزینس اینسایدر«، محافل 
نظامی اسرائیل نگران این مسئله هستند که 
ــش نسبی چندان دوام نــیــاورد. یک  ایــن آرام
مقام ارشد سابق اسرائیلی گفت: »ایرانی ها و 
حزب ا... یک دام بسیار خطرناک برای ما در 
شمال پهن کرده اند و من نمی توانم درک کنم 
که چطور می تــوان یک راه حل نظامی برای 
این بحران با هزینه قابل قبول پیدا کرد.« این 
مقام که  خواست نامش فاش نشود، در انتقاد از 
رویکرد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
در امور امنیتی افزود: »از نظر نظامی درک این 
مسئله که حزب ا... و ایران 150 هزار موشک به 
سمت اسرائیل هدف گرفته باشند، قابل قبول 
نیست.« این منبع به برنامه حزب ا... در سه 
دهه گذشته برای توسعه سایت های موشکی 
پنهانی و محافظت شده در جنوب و شرق لبنان 
اشــاره کرد که حمالت هوایی به آن ها تقریبا 
غیرممکن است. دبیر کل حزب ا... لبنان تاکید 

می کند که »این موشک ها برای جلوگیری از 
تجاوز اسرائیل علیه لبنان استقرار یافته اند«. 
حزب ا... به آسانی می تواند ده ها یا حتی صدها 
موشک به سمت شهرک سازی های اسرائیلی 
هدف بگیرد و سامانه های بزرگ تر و پیشرفته تر 
آن حتی توانایی هدف گرفتن سراسر سرزمین 

های اشغالی را دارند. 
مقام پیشین اسرائیلی در ادامــه به »بیزینس 
اینسایدر« گفت: »ارتش اسرائیل قادر به انجام 
عملیات در لبنان نیست و نمی تواند موشک 
ها را در فاصله زمانی کوتاه متوقف و از آسیب 
های شدید سیاسی و اقتصادی هر گونه حمله 
احتمالی جلوگیری کند. برای چنین کاری 
به یک حمله گسترده به لبنان نیاز است که 
...این امر تلفات گسترده در میدان جنگ را در 
پی خواهد داشت«. همچنین  یک مقام سابق 
اطالعاتی نظامی اسرائیل که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: »در سال 2006 مشخص 
شد که پس از عقب نشینی نیروهای نظامی 

اسرائیل از لبنان، حزب ا... کل جنوب این 
کشور را سنگرسازی کرده و احمقانه است که 
کسی فکر کند حزب ا... از آن زمان تا کنون این 
سنگرها را تقویت نکرده است. حزب ا... توانایی 
نظامی خود را با دقت و با تمرکز منحصر به فرد 
طراحی کرده است؛ تا زمانی که موشک ها در 
سرزمین های اشغالی و در شهرک سازی های 
اسرائیلی فرود آیند، حزب ا... برنده است.« 
»آوی« که در جریان اشغال جنوب لبنان در 
سال های 19۷8 تا 2000 در این منطقه کار 
می کرد، گفت: »این تله ای که ایرانی ها برای 
ما گذاشتند، جالب است و اسرائیل در 30 سال 
گذشته کورکورانه در این تله پا گذاشته است...

ایرانی ها و حزب ا... سطحی از بازدارندگی 
ایجاد کــرده اند که اسرائیل در دهه 19۷0 
توانایی تصور آن را نداشت؛ به این معنی که اگر 
اسرائیل به ایران یا برنامه هسته ای آن حمله 
کند، آن ها هم تل آویو یا شاید حتی تاسیسات 

هسته ای اسرائیل را هدف خواهند گرفت.«

فرمانده سپاه: انتقام سردار سلیمانی 
را خواهیم گرفت 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که اگر سردار سلیمانی نبود 
اکنون حاکمیت عراق و سوریه در اختیار داعش بود. فرمانده کل سپاه 
نیز گفت که نه تنها انتقام حاج قاسم را خواهیم گرفت، بلکه راه مقدسی 
که او بخشی از آن را پیمود تا انتهای کار که ان شاءا... آزادسازی قدس 
شریف است ،خواهیم پیمود. روز گذشته    » مراسم سراسرنمای  مقاومت 
سردارشهید حاج قاسم سلیمانی« و نمایشگاه »پایان حکومت داعش و 
اقتدار جبهه مقاومت«  شاهد حضور بزرگان نظامی کشور  بود؛ رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه ، فرمانده کل ارتش، وزیر 
دفاع و فرمانده سپاه قدس از جمله افرادی بودند که در آیین افتتاحیه 

این نمایشگاه حضور پیدا کردند.
بـه گـزارش تسـنیم ،سرلشـکر محمدباقـری رئیـس سـتاد کل نیروهـای 
مسـلح در بخشـی از این مراسـم با اشـاره به این که این نمایشـگاه نشـان 
دهنـده ایـن اسـت کـه چگونـه دشـمنان اسـالم و  بشـریت بـا گروه هـای 
تروریسـتی و وحشـی گری کامـل تـالش کردنـد کـه آزادی و امنیـت 
ملت هـای منطقـه را بـه خطـر بیندازنـد، از نقـش سـردار سـلیمانی در 
حفظ حاکمیت در عراق و سـوریه سـخن گفـت. یکی دیگر از سـخنرانان 
این مراسـم سرلشـکر حسـین سـالمی فرمانده کل سـپاه بود. وی اظهار 
کـرد:» امـروز هـم مشـاهده می کنیـم کـه مشـعل مقاومـت همچنـان در 
دست سردار سـلیمانی قرار دارد، این پرچم در اهتزاز است و بیرق های 
مقاومـت برافراشـته اسـت و مسـیر نورانـی کـه او افتتـاح کـرد امـروز بـا 
شـتابی بیشـتر جریـان پیـدا کـرده و حتـی انتقـام خون شـهید سـلیمانی 
بـه یـک آرمـان تبدیـل شـده اسـت.« سـالمی تاکیـد کـرد: مـا اصـاًل بـرای 
ایسـتادن و سـکون نیسـتیم. پیش می رویم تـا انتهـا و در این راه شـهادت 

افتخـار، آرزو و آرمـان ماسـت.« 

ناز بانک ها برای کمک به 
آسیب دیدگان از کرونا

گـــزارش یــک مــقــام مسئول دولـــت در حــوزه 
اقتصاد بــه تــعــدادی از مــدیــران نهاد ریاست 
جمهوری نشان می دهــد به رغــم تاکیدات و 
ابالغیه هــای صــورت گرفته به بانک ها برای 
ــب و  ــس ــان ک ــب ــاح اعـــطـــای تــســهــیــالت بـــه ص
ــل و   کــار متضرر شــده از کــرونــا، همچنان دالی
بهانه هایی از جمله عدم پاسخ گویی مناسب 
برخی بانک ها و موسسات اعتباری در زمان 
مراجعه متقاضیان، اظهار بی اطالعی از روند 
ــه، باعث  ــروس مــوضــوع و کــنــدی طــی شــدن پ

نارضایتی و اعتراض جامعه هدف شده است.

هشدار جدی درباره بازگشت 
بحران به بازار تخم مرغ

طبق نامه روزهــای گذشته یک نهاد اجرایی به 
تعدادی از نهادها و سازمان های دولتی، با اشاره به 
گالیه مندی برخی مسئوالن از وضعیت نابه سامان 
بازار مرغ و تخم مرغ در هفته های قبل، تاکید شده در 
صورتی که پیگیری های الزم از سوی وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و صنعت برای تامین ارز و واردات 
مرغ های خاص، صورت نگیرد، تامین تخم مرغ در 

ماه های پایانی امسال با مشکل مواجه خواهد شد. قالیباف: با تالش و پرهیز از حاشیه باید 
فشار را از دوش مردم برداریم 

تاکید  بــا  مجلس  رئیس 
ــا در مسیر  ــه م ــن ک ــرای ب
تحول در پنج سال پیش 
رو باید از مسائل حاشیه 
ای بپرهیزیم و به متن وارد 
شویم گفت: باید با چهار 
ــازی،  رویــکــرد شفاف س

مردمی سازی، هوشمند سازی و کارآمدسازی راه را 
دنبال کنیم و مردم را با تمام وجود درک و تالش کنیم 
تا فشار کنونی ایجاد شده بر دوش آن ها را برداریم و در 
پنج سال آینده به ثبات اقتصادی بدون وابستگی  به 
نفت برسیم.  به گزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف 
که صبح دیروز در آیین تکریم و معارفه قاسمی و زاکانی 
ــای اسبق و کنونی مرکز پژوهش هــای مجلس  رؤس
شورای اسالمی سخن می گفت، یادآور شد: هم اکنون 
باید مجموعه اقتصادی کشور را از رانت و وابستگی به 
نفت که باعث عقب ماندگی و بالی جان کشور شده 
است نجات داد که تحقق این مهم نیز از طریق فعالیت 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به عنوان 
مغز متفکر مجلس امکان پذیر است که بستر الزم را در 
این خصوص ایجاد کند و تا پایان برنامه 20 ساله آن 
را محقق ســازد. وی تصریح کرد: روشن می گویم که 
مرکز پژوهش های مجلس مغز تحول مجلس بوده که 
نقشه راه در دستان مدیران و کارشناسانش قرار دارد و 
می تواند هم در مباحث کالن هم جزء و هم مینیاتوری 

از ابتدا تا انتها به تعریف 
مسائل و اولویت بندی آن 
ها بپردازد و قبل از اجرا از 
آن ها شبیه سازی کند و 
در کنار دیوان محاسبات 
مجلس به عنوان دو عضو 
مهم قوه مقننه در حوزه 

نظارت و ارزیابی قوانین به درستی فعالیت کند.

زاکانی: ایجاد شبکه تعامل نخبگان، مهم ترین 	 
برنامه مرکز پژوهش ها خواهد بود

های  پژوهش  مرکز  جدید  رئیس  زاکانی  علیرضا 
مجلس نیز با بیان این که افتخار دارم فصل جدیدی 
از فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی را آغــاز کنم گفت: ایجاد تغییر و تحول در 
مسیر رشد و تکامل از مهم ترین موضوعاتی است 
که دنبال می کنیم و تحقق این مهم نیز در گرو ایجاد 
حلقه وصل نخبگان و حاکمیت است به این معنا که 
بین حوزه و دانشگاه پیوستگی عملیاتی ایجاد و زمینه 
ای را فراهم کنیم که از این ظرفیت بتوانیم در پیش 
نویس قانون استفاده کنیم. وی افزود: ما تالش می 
کنیم شبکه نخبگان را ذیل دفاتر این مرکز قرار دهیم 
و آن ها را به گونه ای سامان دهی کنیم تا بتوان از 
نظراتشان در رفع مسائل محلی 202 حوزه انتخابیه 

استفاده کرد.

تمرکز اصالحات بر شوراها 
احمد حکیمی پور فعال سیاسی اصالح طلب با 
اشــاره به این که اصالح طلبان بر اساس »تحلیل 
مشخص، بــرای شرایط مشخص« و با توجه »به 
موقعیت شان در موعد انتخابات ریاست جمهوری 
تصمیم گیری کرده و کارهایی انجام خواهند داد؛ 
از متمرکز شدن اصالحات بر انتخابات شوراها 
به جای ریاست جمهوری خبرداد و تصریح کرد 
ــه نظر  ــات ب ــالح ــه جبهه اص ک
انتخابات  روی  بیشتر  مــن 
شوراها متمرکز خواهد شد 
تا دست کم در آن کنش به 
دستاوردهایی برسد.«/ 

اعتماد آنالین 

توضیحات یک منبع آگاه درباره 
اظهارات عمران خان 

هادی محمدی – روز گذشته برخی خبرگزاری ها 
به نقل از عمران خان، نخست وزیر پاکستان نوشتند 
که وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر 
گفته است میانجی گری پاکستان میان ایران و 
عربستان ادامه دارد و تالش های اسالم آباد برای 
جلوگیری از رویارویی نظامی ایران و عربستان 
»نتیجه بخش« بوده است.وی همچنین افزوده 
است: »میانجی گری ما میان ایران و عربستان 
متوقف نشده،  پیشرفت ها به صورت کند و آرام 
ادامه دارد.« از سوی دیگر یک منبع آگاه در گفت 
و گو با خراسان با بیان این که ایــران ماموریت 
رسمی به کشور دیگری در خصوص میانجی 
گری میان تهران و ریاض نداده است، گفت : »با 
این حال ایران همواره از تالش همسایگان خود و 
کشورهای دوســت بــرای ایجاد ثبات بیشتر و 
تعمیق روابط دوستانه و برادرانه میان کشورهای 
سال  خــان  عمران  کند.«  می  حمایت  منطقه 
گذشته میالدی دو بار به ایران سفر کرده بود. 
اولین سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در ماه 
آوریل سال 2019 )اول اردیبهشت 1398 ( 
انجام شد. عمران خان مجدد اکتبر )مهر( همان 
سال، پس از سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ 
به ایران رفت. وی پیشتر به عربستان سعودی 

رفته بود.

تقدیر رئیس سازمان اطالعات 
سپاه از وزارت اطالعات 

رئیس سازمان اطالعات سپاه ضمن قدردانی از 
اقدام مقتدرانه وزارت اطالعات در دستگیری 
جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی 
تندر اعالم کرد که تالش همه ما ایجاد امنیت 
همه جانبه برای مردم ایــران است. به گزارش  
سپاه نیوز، حجت االسالم و المسلمین حسین 
ــدام هوشمندانه و مقتدرانه وزارت  طائب، اق
اطالعات در ضربه به انجمن موسوم به پادشاهی 
ایران و دستگیری »جمشید شارمهد« را نشانه 
جمهوری  اطالعاتی   جامعه  صالبت  و  اقتدار 

اسالمی ایران دانست. 



مسخره کردن مربی حریف
چه کسی؟ علی ضیا

ماجرا چه بود؟
بعد از دربی هشتادویکم استقالل و پرسپولیس، علی ضیا که با 
دوستانش در کافه این مسابقه پرهیجان را که به تساوی در وقت 
اضافه انجامید تماشا می کرد، شادی پرشوری از خود بروز داده و 
همراه با دیگر تماشاگران درباره کاله گیس مظلومی شعار داده 
بود. البته این مجری تلویزیون خیلی سریع از پرویز مظلومی و 
هواداران باشگاه استقالل عذرخواهی کرد و در پستی در فضای 
مجازی نوشت: »تا حاال توی هیچ موضوعی و به هیچ کسی و هیچ 
وقت من بی ادبی نکردم. اتفاقی که توی بازی افتاد از هیجان زیاد 
بود و البته که کار اشتباهی هم بود. با آقای مظلومی حرف می زنم 
و امروز می بینمشون و تمام تالشم رو می کنم از دلشون در بیارم. 
از همه طرفدارهای تیم استقالل هم خیلی معذرت می خوام و...«

در نهایت چه شد؟
پرونده علی ضیا در یک کالم، ختم به خیر شد. کری خوانی هرچند 
باعث شد تا این مجری تلویزیون مدتی ممنوع التصویر شود اما او ظاهرا 
راه برگشت به تلویزیون را هم یاد داشت. ضیا به همراه حبیب کاشانی 
در اردوی استقالل حاضر شد و به صورت رسمی از پرویز مظلومی 

عذرخواهی کرد. مربی وقت استقالل هم بعد از این دیدار اعالم 
کرد علی ضیا را بخشیده است. مجری جوان هم 

در نهایت با وساطت برخی از پیش کسوتان 
فوتبال به تلویزیون برگشت.

مصطفیمیرجانیان|روزنامهنگار
صحبت های »عبدالرضا امیراحمدی« مجری 
ــاره قهرمانی  شبکه یک بر روی آنتن زنــده درب
پرسپولیس و حتی عذرخواهی عجیبش بابت آن 
ماجرا در چند روز اخیر حاشیه های زیادی را به 
وجود آورده است. او که از مجریان با سابقه تلویزیون است، چند روز 
قبل در برنامه »صبح بخیر ایران« از قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس با 
کنایه سخن گفت و قهرمانی سرخ ها را به دخالت وزیر ورزش ربط داد. 
این ادعا به اعتراض تیم پرسپولیس و تهدید شکایت از صداوسیما 
منجر شد که در ادامه، شبکه یک را به عذرخواهی و در نهایت، برکناری 
مجری باسابقه اش واداشت. حرف های جنجال برانگیز مجری با سابقه 
شبکه یک را بهانه ای کردیم تا از چهره هایی یاد کنیم که یک شوخی، 
اظهار نظر، کنایه  و... کار دست شان داده است. علی ضیا، حیاتی، 
حسین کلهر و ... در این دسته جای می گیرند. در این پرونده سعی 
کردیم ماجرای حاشیه سازی چهره ها را روایت کنیم و از سرنوشت 
چهره های جنجال ساز بعد از آن ماجراها بگوییم. یک گفت و گو هم با 
»عبدالرضا امیراحمدی« داشتیم که او برای اولین بار درباره جزئیات 
ماجرایی که  به تازگی به وجود آورده، صحبت های جالبی مطرح کرد. 
البته امیدواریم هم مجری ها دقت بیشتری داشته باشند تا باعث 
رنجش دیگران نشوند، هم مخاطب و صداوسیما در حدی شوخی 
و ُکری ها را به رسمیت بشناسند تا برنامه ها رسمی نباشند. این که 
برای یک شوخی و کری ورزشی یک مجری اخراج شود باعث می شود 

همکارانش دست به عصا شوند و جذابیت برنامه ها کم شود.   

پرونده

به بهانه  ماجرای حاشیه ساز  مجری شبکه یک، از مجری هایی گفتیم  که یک شوخی یا کنایه، کار دست شان داد و با »عبدالرضا 
امیراحمدی« درباره جزئیات برکناری اش گفت و گو کردیم
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عذرخواهی  که جنجالی تر شد
چه کسی؟ عبدالرضا امیراحمدی  

ماجرا چه بود؟
همه چیز از صبح روز ششم مرداد شروع شد. امیراحمدی در گفت وگوی زنده بخش 
ورزشی برنامه صبح بخیر ایران با کنایه به مسعود سلطانی فر، قهرمانی های پرسپولیس 
را به صورت غیرمستقیم حاصل حمایت های وزیر ورزش از این تیم دانست و گفت: »دست 
بابا مسعود درد نکند«. این حرف اما پایان کار نبود. عالوه بر اعتراض گسترده هواداران 
پرسپولیس در فضای مجازی، مسئوالن و مربیان این تیم هم به شوخی  امیراحمدی 
واکنش نشان دادند. به عنوان مثال، مدیر رسانه پرسپولیس در همین باره در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »وقتی در تلویزیون و رسانه ملی چند مجری حد 

جایگاه شون رو نمی شناسند و به پرسپولیس و قهرمانی هایش توهین می کنند، 
نمی توانیم از آن بگذریم. شکایت رسمی می کنیم و تا زمانی که در 

رسانه ملی عذرخواهی رسمی نشود هم خبری از بخشش نیست«. 
واکنش ها همین طور ادامه داشت تا این که امیر احمدی بابت 

حرف خود با ارسال ویدئویی عذرخواهی کرد، واکنشی که 
دوباره دردسرساز شد. امیراحمدی در پایان نطق طوالنی اش 
برای عذرخواهی، اشاره ای به گالیله کرد که کنایه ای به حواشی 

اخیر بود و گفت: »خدا تمام درگذشتگان را بیامرزد، به خصوص گالیله«. گالیله 
دانشمندی بود که می گفت زمین گرد است و مردم باور نمی کردند.

در نهایت چه شد؟
پس از صحبت های کنایه آمیز مجری روی آنتن زنده شبکه یک و عذرخواهی  
طعنه آمیزش، برنامه روز بعد صبح بخیر ایران بدون حضور او روی آنتن رفت 
و همه شایعات نشان می داد که مجری حاشیه ساز از این برنامه حذف شده 
است. این شایعات در فضای مجازی ادامه داشت تا مجید زین العابدین مدیر 
شبکه یک در توئیتی خبر برکناری آقای مجری را تایید کرد. کمی بعد اما 

داریوش دلیری، تهیه کننده برنامه در واکنش به این خبر گفت: 
»آقای  امیراحمدی، مجری ثابت برنامه ما نیست و شنبه ها و 

سه شنبه ها در برنامه حضور پیدا می کند. تاکنون درباره 
ایشان خبری دریافت نکرده ام و شنبه روزی است که آقای 

امیراحمدی باید بیاید و ...«. این اظهارات در حالی بود که 
نه تنها شنبه این هفته که سه شنبه هم گذشت اما از اجرای 

عبدالرضا امیراحمدی خبری نشد.

شوخی نابه جا با لوگوی استقالل
چه کسی؟ حسین کلهر

ماجرا چه بود؟
وقتی خبر توقیف لوگوی استقالل به دلیل یک 
بدهی چند میلیونی به شرکت ثبت منتشر شد، 
هیچ کس تصور نمی کرد که این خبر، عاملی برای 
یک جنجال بــزرگ باشد؛ مجری برنامه سالم 
صبح بخیر اما کاری کرد که احساسات هواداران 
آبی حسابی برانگیخته شود. حسین کلهر وقتی 
استقالل  لوگوی  توقیف  خبر  مقابلش  مجری 
را خواند، با بیان تردید دربــاره این که نمی داند 
حرفش را بزند یا نزند، گفت: »به مسئوالن استقالل 
توصیه می کنم اگر این لوگو به مزایده گذاشته شد 

و خواستند لوگوی جدید طراحی کنند، این قدر سوراخ در لوگو نگذارند و کاری کنند سوراخ هایش کم شود.« همین یک 
جمله بازتاب زیادی داشت و باعث شد بسیاری از هواداران استقالل دربرابر این مجری و صداوسیما موضع گیری کنند. آن 
زمان حتی باشگاه استقالل هم در بیانیه ای به این موضوع واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده بود: »با توجه به سابقه این 

رفتار های سخیف توسط مجریان مختلف تلویزیونی، باشگاه استقالل همکاری خود را با این سازمان قطع خواهد کرد«.

در نهایت چه شد؟
او  در ویدئویی که در اینستاگرامش منتشر کرد ، گفت: »من به خاطر کری با کارگردان و تهیه کننده برنامه که استقاللی دوآتشه 
هستند، شوخی  کردم. درواقع این کری ها از پشت صحنه به جلوی دوربین کشیده شد. از همه عوامل باشگاه استقالل عذرخواهی 

می کنم و واقعا نمی خواستم شما را ناراحت کنم«. او بعد از مدتی که آب از آسیاب افتاد، خیلی راحت به اجرای تلویزیونی برگشت.

ابراز عالقه به خواننده آن طرف آبی
چه کسی؟ محمدرضا حیاتی

ماجرا چه بود؟
»تماس گرفتند، گفتند فعال نیایید.  من هم گفتم چشم!« این اتفاق بعد از روزهایی افتاد 

که حیاتی صدای یک خواننده آن طرف آبی را صدای سال ها خاطره خواند که هنوز 
هم گوش می دهد و لذت می برد. جمالتی که فضای مجازی را ترکاند و برای آقای 

حیاتی گران تمام شد. بعد از این ماجرا، حیاتی در گفت و گو با روزنامه هفت صبح 
خاطرنشان کرد که از آن روز به بعد تلویزیون نرفته ام چون تماس گرفتند و گفتند 

فعال نیایید،  من هم گفتم چشم.

در نهایت چه شد؟
محمدرضا حیاتی تابستان سال ۹۴ بازنشسته شده بود و بعد از آن با 

دستور مسئوالن صداوسیما همچنان به کارش در اجرای اخبار 
ادامه مــی داد. آن طور که او در گفت وگوی  اخیرش بیان کرده، 
مدیران صدا وسیما اگر بخواهند، او به اجرای اخبار برخواهد گشت.

اعتراض پرسپولیسی ها را وارد می دانم اما...
امیراحمدی در اولین گفت وگویش بعد از حاشیه های اخیر می گوید جمله ای که گفتم نباید در 

این حد حاشیه ساز می شد

  کنایه ام، خلق الساعه بود
مجری تلویزیون به دلخوری هواداران اشاره می کند و 
می گوید: »همه چیز سر برنامه اتفاق افتاد. برنامه ای که 
اجرا شد نمایشنامه یا تئاتر نبود که همه با هم هماهنگ 
کرده باشیم که چه چیزی بگوییم. چند جمله ای که 
گفتم خلق الساعه اتفاق افتاد. متاسفانه در ویدئویی 
که در فضای مجازی بازنشر شد، همه ماجرا وجود 
ندارد. من قبل از آن، از پیراهن قرمز همکار مجری ام 
تعریف کردم و او هم گفت که قرمز رنگ شادی و نشاط 
است و آدم، اول صبح باید رنگ هیجانی بپوشد. ما 
ــادی صحبت کردیم و  ــاره موضوعات خیلی زی درب
رسیدیم به همان یکی دو جمله من. متاسفانه در باره 
چیزی که گفتم مقداری شیطنت شد و جمله ام اصال 
چیزی نبود که این قدر واکنش داشته باشد. یک کری 
ساده بود اما باعث تکدر پرسپولیسی ها شد. اعتراض 
پرسپولیسی ها را وارد می دانم البته در این حاشیه ها، 
نقشه هایی از جانب سه نفر از همکاران خودم وجود 
داشت که آرام آرام مشخص می شود که چرا آن ها آتش 
بیار معرکه بودند. از این سه نفر، یکی مجری است و دو 
نفر دیگر در بخش های دیگری از سازمان کار می کنند. 
البته قصد آن ها تخریب خود من یا برنامه نبود. آن ها 
قبال در جایی سوتی داده بودند و با پخش کردن 
ویدئوی حرف های من می خواستند فضا را به سمتی 
دیگر ببرند. ما هم که زود حواس مان پرت و سرمان گرم 
می شود. همین جوری سرمان را به دعوای استقالل و 
پرسپولیس گرم کردند و سکه شد 11 میلیون تومان!«

  خبر برکناری ام با شیطنت یک نفر منتشر شد
عبدالرضا امیراحمدی به خبر برکناری اش اشاره 
می کند و می گوید: »همان شب که 
حجم حمالت خیلی زیـــاد بــود، 
ساعت نه و نیم در شبکه جام جم 
برنامه داشتم و خودم با تهیه 
گرفتم  تماس  برنامه  کننده 
و گفتم حجم واکنش ها زیاد 
شده اســت. پیشنهاد دادم که 
اگر ممکن است چند روزی نیایم تا 
اوضاع بهتر شود. البته اگر در مقابل 
هرچیزی بخواهیم عقب بنشینیم 
بــرای سازمان عریض و طویل ما 
خوب نیست. من نه تهمتی زدم 
و دروغی گفتم. چند روز قبل 
از من، یکی از مجری های 
ــق هــم همین  شبکه اف
حرف من را گفت و هیچ 
اتفاقی نیفتاد. خودم 
خواستم که مقداری 
اســتــراحــت کنم و به 
زندگی ام برسم. تهیه 
کننده  هم قبول کرد 
امــا یکی از دوستان 
و  می کند  شیطنت 
با تهیه کننده تماس 
می گیرد. تهیه کننده 
هم از روی دوستی و 
رفاقت از درخواست 
ــن خبر  مــرخــصــی م
می دهد. دوست مان 
همان  شیطنت  بـــا 
جمله تهیه کننده را 
به تیتر خبری تبدیل 
می کند که من برکنار 

شده ام! به فاصله 15 دقیقه از تماس من و تهیه کننده 
این خبر در سایت ها و فضای مجازی پخش شد و همان 
موقع خودم در سایت ها دیدم که نوشته اند مجری صبح 
بخیر ایران برکنار شد. البته در این مدت همه همکاران 
رسانه ای از من حمایت کردند. ما یک صنف هستیم 
و ممکن است فردا برای یک نفر دیگر همین مشکل 
پیش بیاید. به قول احسان علیخانی آستانه تحمل مان 
پایین آمده است و این جوری دیگر نمی شود شوخی 
کرد و هر حرفی را زد. البته نمی گویم که همدیگر را 
مسخره کنیم ولی این شوخی ها و کنایه ها فقط برای 

سرگرمی مردم است«.

  کری خوانی روی آنتن به 2 شرط درست است
از مجری با سابقه می پرسم رسانه ملی جای کری 
خوانی است؟ او می گوید: »کری خوانی روی آنتن 
اگر دو تا پیش شرط را داشته باشد، کار درستی است. 
اول این که منصفانه باشد و دوم این که به تهمت و 
توهین و هجو و لوده بازی ختم نشود. من از این به بعد 
پناه می برم به خدا. نمی توانم بگویم که دیگر شوخی 
نمی کنم اما تا جایی که بتوانم رسما اعالم می کنم 
که هر موقع اسم رنگ ها و طرفداری بیاید، دست 
من باالست. من تسلیم هستم و فقط عاشق تیم ملی 
هستم! البته من بعد از اعتراض پرسپولیسی ها 
عذرخواهی کــردم. نمی دانم چرا تازگی ها همه 
این قدر حساس و ظریف شدند وگرنه به گمان خودم 
ــاره حاشیه ساز  حرفم چیزی نبود که بخواهد دوب
بشود. به قول حافظ که می فرماید: »من چه گویم که 
تو را نازکی طبع لطیف/ تا به حدیست که آهسته دعا 
نتوان کرد« قصه ما هم همین طور است. هرچه می 
گوییم به عده ای بر می خورد و معترض ما می شوند. 
من اصال آبی نیستم. عکس های اینستاگرامم را 
ببینید، من با یحیی گل محمدی عکس دارم، با 
بچه های تیم های دیگر هم عکس دارم. ما باید فارغ 
از رنگ ها باشیم چون رسانه نماینده یک طیف خاص 
نیست. صداوسیما ملی است ولی من سعی کردم 
مثل عــادل فردوسی پور عمل کنم. او اگر خطا و 
اشتباهی را می دید درباره اش صحبت می کرد. من 
غرض شخصی با کسی ندارم. فقط چیزی را مطرح 

کردم که در جامعه فراگیر شده است«.

  دنبال جمع کردن مخاطب نیستم
امیراحمدی در بخش پایانی صحبت هایش می گوید: 
»اگرحتی تصمیم مدیران ایــن باشد که دیگر در 
برنامه ای نباشم، آن قدر جای افسوس و حسرت 
ــدارد. شغل های فراوانی دارم. ما االن در پیش  ن
تولید سریال »فی المدت المعلوم«  مشغول به کار 
هستیم. من تدریس شبکه های اجتماعی دارم و 
ایده های خالق تولید می کنم. عــالوه بر این ها، 
مدیر روابط عمومی و رسانه یک شرکت خیلی بزرگ 
هستم. شما می دانید که در صداوسیما مسائل مالی 
خیلی مهم نیست. همچنان که همه تهیه کننده ها 
همیشه از سازمان طلبکارند. بعضی ها می گویند 
این حاشیه سازی ام برای بیشتر دیده شدن است 
ولی هیچ وقت به آن فکر نکردم. حداقل در ایران تا 
حدودی شناخته شده هستم و معروف شدن بیشتر 
از این به دردم نمی خورد وگرنه خیلی راحت است که 
برای خودم فالوئر جمع کنم. صفحه اینستاگرامی 
دارم ولی درگیر آن نیستم. من بارها گفتم که عاشق 
مردمم و هنوز هم عاشق آن ها هستم. با این حواشی 
میدان را خالی نمی کنم. حتی اگر بگویند کار من در 
تلویزیون تمام شده است من اهداف خودم را دارم. 

ناامید نمی شوم«.

او به محض این که به تماس ما پاسخ می دهد، بدون مقدمه می گوید: »روز دوشنبه جلسه ای در سازمان 
برگزار شد تا درباره ادامه همکاری ام با تلویزیون تصمیم گیری شود اما ظاهرا همچنان همه چیز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. چند متغیر وجود دارد که به مدیران صداوسیما، شبکه یک و شبکه جام جم 
ارتباط دارد. اگر همه این متغیرها خوب عمل کنند، به تلویزیون برمی گردم. البته حس شخصی 
خودم این است که برمی گردم. من کارمند رسمی سازمان هستم، حدود 22 سال سابقه کاری دارم و 
جمله ای که گفتم، اصال چیزی نبود که این قدر حاشیه داشته باشد. ساعت شش و نیم صبح مگر چند 
نفر بیدارند که بخواهند مچ من را بگیرند؟ فکر می کردم ظرفیت مان بیشتر از این است و همه به این 
کری خوانی ها می خندیم. ما قبال حرف های خیلی مهم تری زده بودیم و سیاست و آدم ها را نقد کرده 
بودیم اما تا حاال صدای کسی در نیامده بود. با این همه واکنش، خودم هم شوکه شدم«. در ادامه چند 

سوال در همین باره از او پرسیدم که خواهید خواند.
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10 عالمت اولیه 
اختالالت کلیوی

  بیماری های کلیه اغلب به عنوان
 »قاتل خاموش« شناخته می شود زیرا 

افراد تا رسیدن بیماری به مراحل پیشرفته 
هیچ مشکلی احساس نمی کنند

یاسمین مشرف  |مترجم   

کلیه ها یکی از مهم ترین اندام های حیاتی بدن هستند 

اما متاســفانه میلیون ها نفر در سراســر جهان با انواع 

مختلــف بیماری هــای کلیــوی زندگــی می کنند و بیشــتر آن هــا حتی 

کوچک ترین اطالعی از مشکل خود ندارند. بیشتر افراد تا رسیدن بیماری 

به مراحل پیشرفته هیچ مشکلی را احســاس نمی کنند و عالیم هشدار 

دهنده بیماری های کلیوی را  به دلیل ماهیت غیر اختصاصی شان نادیده 

می گیرند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می کنند عالیم اولیه این 

بیماری ها را بشناسید و با مشاهده آن ها برای انجام آزمایش های تشخیصی 

 به پزشــک مراجعه کنید. همچنین اگر از مشــکالتی مانند فشــارخون

دیابت، چاقی، سندروم متابولیک یا بیماری های عروق کرونر رنج می برید 

یا سابقه خانوادگی نارسایی کلیه دارید و حتی اگر سن شما بیشتر از 60  

سال است، توصیه می شود به طور منظم آزمایش های کنترل سالمت کلیه 

را انجام دهید.موارد زیر از عالیم اولیه نارســایی کلیوی هســتند که هر 

فردی باید آن ها را بشناسد:

دانستنی ها

فاطمه قاسمی 
مترجم

با بروز نارسایی کلیه فرد ممکن است متوجه 1 تورم در مچ یا ساق اپها
تورم در این قسمت ها شود. این تورم به گونه ای است 
که بــا فشــار دادن انگشــت روی موضع متــورم جای 
فرورفتگی در آن باقی می ماند. هنگامی که عملکرد 
کلیه هــا دچــار اختــال می شــود، احتباس ســدیم 
در مناطقی مانند ســاق و مــچ پا باعث تــورم در آن ها 
می شــود. به طور خاصــه باید گفت، هر فــردی باید 
هنگام مشاهده تورم در پاها با مراجعه به نفرولوژیست 
یا متخصص تشــخیص بیماری های کلیــوی ارزیابی 

فوری از عملکرد کلیه های خود به عمل آورد.

اختــال در عملکــرد کلیه هــا باعــث تجمع 2  تورم پری اوربیتال یا تورم اطراف چمش
مایعات در سلول  ها و بافت های اطراف چشم می شود 
و در این ناحیه تورم ایجاد می کند. تورم پری اوربیتال 
یکی از اولین عایم بیماری کلیوی است که به ویژه در 
افرادی که نشت مقدار قابل توجهی پروتئین از کلیه ها 
به درون ادرار وجود دارد مشــاهده می شود. از دست 
دادن پروتئین از بدن کاهش فشــار آنکوتیک ) فشــار 
انکوتیک یا فشار اسمزی فشــاری  است که در داخل 
رگ ها توســط پروتئین هــای پاســما آلبومین ایجاد 
و باعث حفــظ آب در داخل رگ ها می شــود( و تجمع 
خارج عروقی مایعات در نقاط مختلفی مانند اطراف 

چشم را به دنبال دارد.
خســتگی زودرس تقریبــًا همیشــه یکــی از 3 ضعف و خستیگ

عایم بیماری های کلیوی است. با پیشرفت اختال 
عملکرد کلیه، این عامت برجسته تر می شود. ممکن 
اســت فرد نســبت به روزهای عادی بیشــتر احساس 

خســتگی کند و نتواند فعالیت های شدیدتری انجام 
دهد. این مشکل که تا حد زیادی به دلیل تجمع سموم 
و ناخالصی ها در خون ایجاد می شود ناشی از عملکرد 
ضعیف کلیه هاســت امــا اغلب به عنــوان یک عامت 

غیراختصاصی  نادیده گرفته می شود.
 یکــی از عوارض تجمع ســمومی ماننــد اوره4 کاهش اشهتا

 کراتینین و اســیدها در خون، ســرکوب اشتهاســت. 
همچنین، با پیشــرفت بیماری کلیوی، طعم بدی در 
دهان ایجاد می شود که اغلب بیماران از آن به عنوان 
مزه آهن یــاد می کنند. اگــر در طــول روز چیز زیادی 
نخورده اید اما احساس سیری زودرس دارید، باید آن 

را زنگ خطری از ضعف عملکرد کلیه هایتان بدانید.
یکــی دیگــر از اولیــن عایــم ضعیف شــدن 5  حالت هتوع هنگام صبح

عملکرد کلیه ایجاد حالت تهوع در اوایل صبح اســت 
که معمــوال هنــگام مســواک زدن بروز می کنــد. این 
شــرایط همچنین با کاهش اشــتها مرتبط اســت. در 
مراحل پیشرفته تر نارسایی کلیه، حالت تهوع به طور 
مکرر اتفاق می افتد و فرد اشتهای خود را به طور کامل 

از دست می دهد.
یکی از عوارض شــایع بیماری های کلیوی 6  کم خوین

کاهش ســطح هموگلوبین خون است که کم خونی 
و درنتیجه رنگ پریدگی فرد را بــه همراه دارد. این 
مشــکل همچنین می تواند باعث ضعف و خســتگی 
شــود. کم خونی چنــد عامل دارد که کاهش ســطح 
اریتروپویتین ) ترکیبی که در کلیه ســاخته می شود 
و به تولیــد گلبول های قرمز کمــک می کند(، پایین 
بودن ســطح آهن و تجمع ســموم در خــون از جمله 

آن هاست.
توجه به میزان و دفعات دفع ادرار یک عامل 7  تغییر تعداد دفعات دفع ادرار

مهم در تشــخیص زودهنگام مشکات کلیوی است. 
کاهش یا افزایش خروجی ادرار یا نیاز به دفع ادرار در 
طول شب می تواند یک زنگ هشدار و حاکی از آسیب 
دیدگی واحدهای تصفیه کلیه، عفونت های ادراری 
یا بزرگ شدن پروســتات در مردان باشــد. بنابراین، 
تغییرات قابل توجه خروجی ادرار بهتر است با پزشک 

متخصص درمیان گذاشته شود.
پوســت خشــک و خارش دار می تواند نشانه 8 خشیک و خارش پوست

بیماری پیشرفته کلیه باشــد. تجمع سموم در بدن بر 
اثر ضعف عملکرد کلیه، خارش و خشــکی  پوســت را 

به همراه دارد.
درد در ناحیه پشــت، پهلوها یا زیر دنده ها 9 درد

ممکن است از عایم اولیه اختاالت کلیوی مانند 
 ســنگ کلیه یــا پیلونفریت باشــد. به همیــن ترتیب
 درد پایین شــکم می تواند از عفونت مثانه یا ســنگ 
مجاری ادراری )لوله اتصال دهنــده کلیه و مثانه( 
ناشــی شــده باشــد. ایــن عایــم را هیــچ گاه نباید 

نادیده گرفت.
وجود کف زیاد در ادرار نشان دهنده وجود 10  وجود کف یا خون در ادرار

پروتئین در ادرار است )که در شرایط عادی باید ناچیز 
باشــد.( خون در ادرار نیز ممکن اســت نشان دهنده 
وجود تومور، سنگ کلیه یا انواع عفونت باشد. بنابراین 
تغییر رنگ، قوام یا ماهیت ادرار باید در اسرع وقت به 

یک متخصص کلیه اطاع داده شود.

ترفندها

شگاه خبرنگاران جوان
حتوا  : با

منبع م

پزشکی 
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 معجزه نمک دریا
 برای پوست، مو و ناخن خانم ها

نمک دریا، نمک طبیعی اســت که از تبخیــر آب دریا به 
دست می آید. این نوع نمک نه فقط در آشپزی، بلکه به 
دلیل وجود مواد معدنی مثل منیزیم، کلســیم، ســدیم 
و پتاســیم، برای داشتن پوســت، ناخن و موی سالم هم 
معجزه آسا عمل می کند. در این مطلب به برخی خواص 
توصیه شده نمک دریا در زمینه سامت پوست و زیبایی 

می پردازیم:  
   الیه برداری طبیعی

ترکیــب نمــک و عســل بــا خاصیــت ضدالتهابــی و 
متعادل کننده چربــی و آب در الیه های پوســت همراه 
اســت. مخلوط دو قاشــق چای خوری نمک دریای ریز 
و چهار قاشق چای خوری عســل را روی پوست صورت 
به جز اطراف چشم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار بدهید. 
ســپس پوســت تان را با آب ولرم بشــویید و با انگشــتان 

به آرامی و حرکتی دایره ای، الیه برداری کنید. 
 پاک کننده صورت

نمــک منافــذ پوســت را بــه طــور عمیــق پاک ســازی و 
چربی های اضافه و باکتری هایی را که موجب تحریک 
جوش و آکنه می شــود ، رفع می کند. یک قاشــق چای 
خوری نمک دریا را با کمی آب حل و روی پوست خشک 

و تمیز صورت به جز ناحیه چشم اسپری کنید.
 نرم کننده بدن

نمک همچون لوسیون نرم کننده بدن موجب آب رسانی 
طبیعی پوســت می شــود و پوســت های مرده را از بین 
می برد. یک چهارم فنجان نمک را با نصف فنجان روغن 
 زیتون یا نارگیل مخلوط کنید و با لیف حمام یا کف دست

 به آرامی پوست خود را با این اسکراب ماساژ دهید.
  ضدشوره سر

نمک دریا عــاوه براین که باعث گردش بهتــر خون در 
پوســت ســر می شــود ، چربی اضافی را جذب می کند 
تا  مانع رشد قارچ و شوره سر شود. کافی است موی خود 
را به چند بخش تقسیم و بسته به حجم موی سر مقداری 

نمک روی پوست سر پخش کنیدو ماساژ دهید.
  رفع کننده خستگی پا

برای رفع خســتگی و نظافت پاها بعد از  ماندن طوالنی 
مدت در کفــش، پاها را پیش از خــواب در محلول نمک 
دریا ماساژ دهید تا هم زیبایی و سامت آن ها حفظ شود 
و  هم خســتگی پاها را رفع کنید. مقدار مساوی نمک و 
جوش شــیرین را در یک لگن آب گرم حل و پاها را در آن 

اسکراب کنید.
 روشن کننده ناخن

نمک، الیه شاخی پوست )الیه شــاخی پوست، بیرونی 
ترین الیه بشره و از سلول های مرده سخت و محکم به هم 
چسبیده تشکیل شده است( را نرم و ناخن ها را مستحکم 
می کند. یک قاشق چای خوری از نمک، جوش شیرین 
و آب لیمو را در نصف فنجان آب گرم حل کنید. ناخن ها 
را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول ماساژ دهید. در نهایت 

دست ها را بشویید و مرطوب کننده بزنید.
womenshealthmag  :منابع

 ماست خانگی ،  بدون نگهدارنده 
میل کنید

 از آن جا که به لبنیات مواد نگهدارنده اضافه می شود
بسیاری از خانم ها تمایل دارند تا فراورده های لبنی 
از جمله ماســت را در خانه تهیه کنند. به همین دلیل 
در این مطلب به روش های تهیه ماست در منزل اشاره 

می کنیم :
۱- ماست خانگی را باید از شیر با کیفیت و بدون مواد 

افزودنی تهیه کنید .
2- شیر را به مقدار الزم  بجوشانید، دقت داشته باشید 
که دلیل شل یا سفت بودن ماست به میزان جوشاندن 

شیر بستگی دارد.
3- اجازه  دهید تا دمای شیر حدود 4۰ درجه سانتی 

گراد پایین بیاید طوری که انگشت را نسوزاند.
4- ابتدا دو قاشق غذاخوری ماست را به ازای هر لیتر 
شیر اضافه کنید و آن را  هم بزنید . قبل از افزودن مایه 
به شیر بهتر است آن را با کمی شیر مخلوط و سپس به 

شیر اضافه کنید.
۵- ظرفی را که شیر مایه زده شــده در آن قرار دارد با 
پتو یا پارچه گرم 2 تا 3 ساعت بپوشانید، تا دمای شیر 

پایین نیاید .
6- ظرف ماســت را آرام در یخچــال بگذارید و تا چند 

ساعت به آن دست نزنید.
7- ترش شــدن ماســت ممکن اســت  به علت  دمای 
 باالی شــیر مایه زده شــده ، تــازه نبودن مایه ماســت 

مقدار زیاد مایه ماست و زمان تخمیر طوالنی باشد.
8- شیرین شــدن یا بی مزگی ماســت ممکن است به 
 علت کمتر بودن دمای شیر مایه زده شده از دمای بدن 
 تازه بودن مایه ماســت ، شــیرین بودن مایه ماســت و 
کوتاه بودن زمان گرمخانه گذاری ) الی پتو پیچیدن(

باشد.
9- اگر ماســت آب انداخت می توانید با یک دستمال 

تمیز آب آن را بگیرید.
۱۰- برای درســت کردن ماســت خانگی به ازای هر 
لیتر شیر  یک قاشق غذاخوری ماســت به عنوان مایه 

ماست استفاده کنید. 
 

چه بُرسی، برای چه مویی؟
براساس جنس، اندازه و مدل مو باید برس مناسبی 

انتخاب کنیم تا از سالمت موی مان مطمئن باشیم

برسی که استفاده می کنیم ممکن است به مو یا پوست 
ســر ما آســیب بزند یا حالتی را کــه از مو انتظــار داریم 
برآورده نکند. بنابراین مهم اســت براساس یک سری 

عوامل یک برس مناسب انتخاب کنیم.
  برس گــرد بزرگ| بــرای حالــت دادن بــه موهای 

بلندموج دار یا صاف کردن موی فر مناسب است.
  برس گرد کوچک|  برای موهای نازک و شــکننده 
مناسب است. بهتر اســت برس های گرد کوچک را از 
نوع چوبی انتخاب کنید تا مطمئن باشید به مو و به  ویژه 
پوست سر شما آسیبی وارد نمی شود. برس چوبی برای 
موهای فر هم مناسب است چون فشار کمی به مو وارد 
می کند و باعث می شــود موهای فر که عمومــًا نازک و 

ظریف هستند ،  آسیب نبینند. 
  برس پهن چهارگوش|  برای صاف کردن موی بلند 
خشک مناسب اســت. این برس ها به خوبی گره موها 
را باز می کنند و با ایجاد فضا بین دسته های مو، باعث 

خشک شدن آن می شوند.
   برس حالت دهنده|  این برس ها برای حجم دادن و 
پوش دادن مو مناسب هستند، اما بهتر است ابتدا موها 

خشک شوند و بعد از این برس ها استفاده شود.
  برس بالــش دار|  برای موهــای بلنــد و ظریف. اگر 
پوست سرتان حساس است از این مدل استفاده کنید 
چون مو را نمی کشــد و با پوست ســر هماهنگ است. 
البته حالت دادن و مجعد کردن مو، به ویژه برای آقایان 
با این برس ها دشوار است.در پایان فراموش نکنید برس 
و شانه ها را هفته ای یک بار بشویید و برای بهتر حالت 
دادن ابتدا مو را خشــک کنید بعد از برس برای حالت 

دادن استفاده کنید.

نکات الزم داوطلبان ارشد برای پیشگیری از کروان 

در زمان برگزاری 
آزمون حتما 
از ماسک و 
دستکش 

استفاده کنید

اشیا و سطوحی 
مانند صندلی ها 
را قبل از لمس 

کردن ضدعفونی 
کنید

بهتر است ساعت 
سر جلسه نبرید و 
برای تنظیم وقت 
به ساعت سالن 
نگاه کنید یا از 
مراقب بپرسید

بعد از زدن اثر 
انگشت حتما 

دست های تان را 
با پد الکلی تمیز 

کنید

از تهویه محل آزمون 
اطمینان حاصل کنید 
و در صورت مناسب 

نبودن آن حتما گزارش 
دهید

تلفن همراه خود را 
در خانه بگذارید تا 

در محل آزمون ناچار 
به ایستادن در صف 

تحویل نشوید

قبل از شروع 
آزمون از حضور 

در هر نوع تجمعی 
خودداری کنید

حتما همراه خود 
خوراکی داشته 

باشید و از مصرف 
خوراکی های پذیرایی 

شده، پرهیز کنید

هنگام ورود به 
سالن، فاصله 

اجتماعی را 
رعایت کنید

بعد از اتمام 
آزمون هرچه 

سریع تر محل را 
ترک کنید

بانوان

با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۱6 تا ۱۸ مرداد ماه الزم است داوطلبان نکاتی را برای دور ماندن از ویروس کرونا رعایت کنند
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* در پرونده »داستان عکس ها و آدم ها«، خیلی جالب بود 
که همه مردم دنیا مثل من، اتاق شــون خیلی به هم ریخته 
اســت! حتی خانم ها هم اتاق شون کثیف بود. به خصوص 

اون خانم چینی!
* من یک تعمیرکار خودرو هستم و نمی دانم چطور از مطلب 
»راز پرفروش ترین ها« در کارم استفاده کنم تا درآمدم بیشتر 

شود؟ خیلی متوجه منظورتان نشدم.
ماوشما: اگه یکی دو آدم با توانایی اجتماعی باال از خدمات 
شــما اســتفاده کنن و راضی باشــن باعث فراگیرتر شدن 

مشتریان شما میشن. 
* االن این عکاس از کجا پول درآورده که شش سال به 55 

کشور سفر کرده تا از اتاق هاشون عکس بگیره؟
* لطفا یک ستون در زندگی ســام را اختصاص بدهید به 
قصه عکس هایی کــه  در پرونده امروز زندگی ســام چاپ 
کردید. دو موردی که چاپ شده، بســیار جذاب بودند و به 

نظرم خوب است که ادامه دار باشد.
* مطلب »نکات مهم خرید در روزهای کرونایی« نکات بسیار 
خوبی داشــت. ممنون که به فکر ســامتی ما در روزهای 

سخت و ناگوارشیوع بیماری کرونا هستید.
* در پرونــده زندگی ســام با موضــوع تفریــح و هیجان با 
آدرنالین اضافه، همچین به ما توصیه رفتن یا نرفتن و هشدار 
درباره دستگاه های پارک های دنیا را می دهد که انگار اینا 

توی همین طرقبه و شاندیز خودمونه!
* اتاق سرباز کنیایی که کنارش یک عالمه چوب گذاشته و 
ظاهرا همون جا هم غذا درست می کرده، خیلی جالب بود. 

منم یک اتاق همین جوری دوست دارم!

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز ضدعفونی کردن دستگیره های در

قرار و مدار

این روزها همه ما بعد از این که در خونه رو 
باز می کنیم، قبل از هر کاری، دست هامون 
را با مایع به مدت 20 ثانیه می شوییم اما 
معموال از ضدعفونی کردن دستگیره 
در، غافل می شویم. امروز 
دســتگیره در خونه تون رو 
ضد عفونی کنین و یادتون 
باشــه که اون هــم باید 

مدام ضدعفونی بشه.

   مزایای رواقی اندیشیدن
سال ها پیش فیلسوفانی که خود را رواقی می نامیدند، 
با اندیشه کردن در زندگی به این دریافت رسیدند که اگر 
انسان بتواند به صورت خودخواسته گاهی به مشکات 
و ناگواری هایی که ممکن اســت زندگی در ســر راهش 
قرار دهد بیندیشد، از مواهب زندگی بیشتر بهره خواهد 

برد. رواقیون دریافته بودند کــه تفکر در این باره نه تنها 
آســیب زننده نیســت که می تواند آگاهی بخش و رشــد 

دهنده هم باشد.

   آمادگی برای رخدادهای بد
اولیــن دلیــل بــرای این کــه اندیشــیدن گهگاهــی بــه 

ناگواری های زندگی می تواند سودمند باشد، این است 
که می تواند باعث ایجاد آمادگی برای آن اتفاقات شود. 
یکی از راه هایی که به ما امکان می دهد تا آسیب کمتری 
از رخدادهای ناگــوار زندگی ببینیم، آمادگی داشــتن 
بــرای وقــوع آن اتفــاق اســت. در واقع کســی می تواند 
قدرت مخرب اتفاقات بد را خنثی کند که پیشاپیش به 
آن ها اندیشیده باشــد. به طور مثال کسی که از قبل به 
امکان از کار افتادن خودرویش در سفر فکر کرده باشد، 
از آمادگی بیشتری برای روبه رو شدن یا حل این مشکل 
نسبت به کســی که هیچ تفکری در این موضوع نکرده، 

برخوردار خواهد بود.

   هیچ چیز ثابت نمی ماند
دلیــل دوم بــرای ســودمندی تفکــر دربــاره اتفاقــات 
ناخوشــایندی که خــواه ناخــواه در زندگــی برای مان 

رخ خواهد داد، یادآوری این نکته اســت کــه هیچ چیز 
در هیچ کجــا پایدار نمی مانــد. یا به زبان دیگــر این نیز 
بگذرد که البته هم شامل رخدادهای خوب است و هم 
رخدادهای بد. آگاهــی مداوم از ایــن موضوع که هیچ 
چیز ثابت نیســت به لــذت از آن چــه که اکنــون داریم، 
منتهی می شــود. در واقــع زمانی کــه فــرد بداند هیچ 
ضمانتی برای بقای آن چه که اکنون دارد وجود ندارد، 
بیشــتر از آن چــه کــه در این جــا و اکنون هســت، لذت 
می برد و با علم به این که چه بخواهم و چه نخواهم، هیچ 
چیز پایدار نیســت، دلبســتگی اش به شــرایط  کاهش 

می یابد.
بگذارید برای روشن تر شدن موضوع، یک مثال ملموس 
بزنم. دو پــدر را تصور کنید که یکی بعضــی از اوقات به 
نبود فرزندش فکر می کنــد و دیگری هیچ گاه به امکان 
نبود فرزندش فکــر نمی کند. پدر اول بــا علم به این که 
فرزندش بزرگ خواهد شــد و از پیــش او خواهد رفت، 
قدردان لحظات بودن با فرزنــدش خواهد بود، اوقات 
بیشتری را با او خواهد گذراند و درباره نوع رفتارش با او 
مراقب تر خواهد بود. اما پدری که هیچ گاه درباره نبود 
فرزندش به هــر دلیلی تفکر نکرده اســت، همواره فکر 
می کند که فرصت باقی اســت، می تواند بعــدا برای او 
وقت بگذارد، می تواند بعدا با او صحبت کند یا می تواند 

بعدا به او محبت خود را نشان دهد.

   اصل خوگیری لذت
ســومین دلیــل بــرای ســودمندی مکــث گهگاهی در 
زندگی و اندیشیدن درباره اتفاقات ناگواری که ممکن 
اســت برای مان رخ دهــد، اصل خوگیری لذت اســت. 
انســان موجودی است که بســیار ســریع به شرایطش 
خو می گیــرد و فراموش می کنــد که چه چیزهــا یا چه 
امکانات یا چه موهبت هایی هــم اکنون در زندگی اش 
دارد. بسیاری از ما اکنون در شرایطی زندگی می کنیم 
که زمانی در گذشــته ای نه چنــدان دور، رویــای آن را 
داشــته ایم اما هم اکنون از آن لذت نمی بریــم. با تفکر 
گهگاهــی به اتفاقــات بد، تجدیــد میل به آن چــه  را که 
اکنــون داریم و زمانــی آرزویمان بوده اســت به دســت 
می آوریم.  مــردی را در نظــر بگیرید که زمانــی رویای 
زندگی با دختر مد نظرش را داشته است که هم اکنون 
با او زندگی می کند، یا زنی که آرزوی داشــتن فرزندی 
داشــته یا فردی که رویای شغل خاصی را داشته و االن 
به آن دست یافته است. اگر این افراد به از دست دادن 
یا نداشــتن یا نبود آن فرد یا موقعیت مد نظر فکر کنند، 
آن گاه امــکان تجدیــد میل گذشــته برایشــان بیشــتر 
خواهد شد و قطعا لذت بیشــتری از زندگی فعلی شان 

خواهند برد.

 آیا تفکر در باره اتفاقات ناگوار زندگی می تواند به ما در داشتن زندگی بهتر کمک کند؟ شاید برایتان 
عجیب باشد که پاسخ این سوال مثبت است و تفکر به اتفاقات ناگوار زندگی می تواند در داشتن زندگی 
بهتر به ما کمک کند. در دنیای امروز که مقیاس زندگی خوب، بهره وری و لذت بیشــتر است، شاید 
این گونه طرز فکر عجیب یا حتی مضحک به نظر برسد اما مکث گاه به گاه در زندگی و تفکر درباره 
اتفاقات ناگواری که می تواند در زندگی رخ بدهد از چندین نظر می تواند برای داشتن زندگی بهتر سودمند باشد. در ادامه 

به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

محوری

ریحانه نوذریان |   کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

به تلخ ترین 
پیش بیین هایتان 
هم فکر کنید
 این یک پیشنهاد به ظاهر عجیب و متفاوت است

  اما می تواند به شما برای داشتن زندگی

 بهتر کمک کند

   بودجه تان را مشخص کنید |  قبل از شروع کار، تحقیقات 

کافی را انجام دهید و متناسب با آن بودجه را در نظر بگیرید. 
قبل از این  که طراحی اتاق  تان را شــروع کنید، الزم است که 
حداقل به یک ایده کلی فکر کنید. این یعنی چند سوال بیشتر 
از خودتان بکنید. به طور مثال: می خواهید بیشتر فضاها را 
تغییر دهید؟ آیا شما مبلمانی  را که قبًا داشته  اید نگه می  دارید 
و یک سری را تعویض می  کنید؟ چه چیزی شما را قادر خواهد 

ساخت که پروژه را به رضایت خود کامل کنید؟
  تجسم کنید |  مرحله بعدی، تجسم است. برای طراحی 

اتاق پذیرایــی الزم نیســت عینــا از مجــات دکوراســیون 
کپی برداری کنیــد. در ذهن خود مجســم کنید که دوســت 
دارید خانه شما، دکورها، دیوارها و تابلوهای آن چطور باشد. 
تجسم تک تک اتاق ها، کار طراحی و دکوراسیون را برای شما 

آسان تر می کند.

  با موارد مهم و مورد توجه شــروع کنید |  هر دکوراتور 
باتجربه  ای می  داند که باید در هر اتاق به چیزهای مهم بپردازد. 
بقیه موارد دکوری به راحتی فراهم می شــوند. هر اتاق ابعاد 
منحصر به فرد خود را دارد که شما باید به اندازه آن کار کنید. 
به اندازه فضا، سبک داخلی و خارجی خانه  تان و منطقه  ای که 

در آن زندگی می  کنید، فکر کنید.
  رنگ  هــا اثر روان شناســی دارند |  انتخــاب یک الگوی 

رنگ به شما این امکان را می  دهد که اتاقی را ایجاد کنید که 
یک حس واحد داشته باشد و منسجم و یکپارچه به نظر برسد. 
همچنین شما را در مسیری نگه می  دارد تا مطمئن شوید که 
همه چیز به خوبی پیش مــی  رود، بنابراین با یــک تکه  ای که 
مناسب نیست و همخوانی ندارد شروع نکنید. رنگ  ها عامل 
مهمی در طراحی هستند. چون به جز تغییر حال و هوای یک 
اتاق روی افراد تاثیر روان شناسی دارند. مثا رنگ آبی چون 

اشتها را کم می کند، مناســب اتاق ناهارخوری یا آشپزخانه 
نیست، برعکس رنگ  های روشن، شاد و آرامش بخش مناسب 
اتاق پذیرایی هستند. مطمئن شوید که رنگ  هایی که انتخاب 

می کنید، مکمل یکدیگرند.
  سبک دکوراسیون به هماهنگی کمک می کند |  خانه 

شما چه سبکی دارد؟ یا چه سبکی را دوست دارید؟ سنتی، 
مدرن یا تلفیقی از این نوع یا ســبک دیگری را دوست دارید؟ 
سبک دکوراسیون نه تنها کار دکوراسیون را آسان می  کند بلکه 
چون سلیقه و نحوه زندگی صاحبخانه را نشان می  دهد، دارای 
اهمیت است. سبک دکوراسیون می  تواند کاسیک، مدرن، 
دریایی، استوایی، اروپایی، آسیایی یا هر چیزی که فکر آن را 
بکنید، باشد. مبلمان و وسایلی بخرید که با سبک و موضوع مد 

نظر هماهنگی داشته باشد.
  نور پردازی مناســب |  یکی از اجزای طراحی داخلی که 
مردم اغلب فراموش می  کنند، نور پردازی است. اندازه و مکان 
پنجره  ها، موقعیت روشنایی ساختمان و قرار گرفتن چراغ  ها 
همگی در چیدمان یک اتاق تفاوت ایجاد می  کند چون به جز 
روشنایی، حال و هوای خانه را تغییر می  دهد. پس از نورهایی 
استفاده کنید که شــما را به این دو مورد نزدیک کند. المپ و 
فلورسنت برای نور کلی و شمع و المپ  های کوچک برای نور 

پردازی  های رمانتیک مناسب هستند.

در شــرایط کنونی دغدغه 
بســیاری از خانواده هــا و 
یکی از رایج ترین بحث های 
زن و شــوهرها، مشکات 
اقتصادی و یکسان نبودن میزان دخل و خرج 
اســت که می تواند به مرور، بنیان خانواده را 
سســت کند و خانواده را عاوه بر مشــکات 
اقتصادی با مشکات دیگری از جمله سردی 
در روابط عاطفی اعضای خانواده  به خصوص  
زوج هــا مواجــه کند.  اگر شــما و همســرتان 

برنامه ریــزی مالی داشــته باشــید، مدیریت 
اقتصادی ایــن روزهای زندگی تان ســاده تر 
خواهد شــد. برنامه مالــی ســاالنه، ماهانه و 
هفتگــی می توانــد از بســیاری از بحث هــا و 
تنش های مالی که در پیامک تان هم به آن ها 
اشاره کرده اید، جلوگیری کند و افق مشترکی 

را پیش روی شما و همسرتان قرار دهد.

 شاید همسرتان درگیر تجمل شده

تجمل، قانع نبودن، درست مصرف نکردن، 
چشم و هم چشــمی و بدون حســاب و کتاب 
خرج کــردن از جمله مواردی اســت که جزو 

عادات غلط اقتصادی خانواده است و باعث 
بی تعادلی در دخل و خرج خانواده می شود. 
شــاید همســرتان درگیر چنین مشــکاتی 

شده است. 

بــه  را  اقتصادی تــان  نگرانی هــای   

همسرتان بگویید
با همســرتان صحبت کنید. در پیامک تان 
ذکر کرده ایــد از رفتار همســرتان مبنی بر 
اظهار ناراحتی ایشــان از قیمــت اجناس و 
تورم، ناراحت هستید. در محیطی آرام و به 
دور از هر تنش در ابتدا به ایشان بیان کنید 
شــما نیــز از هزینه های اقتصادی ســنگین 
که هم اکنون آحــاد جامعــه را درگیر کرده 
است، نگران و ناراحت هستید اما نمی توان 
مایحتاج ضــروری خانــواده را تهیــه نکرد. 
سپس بیان کنید این ســبک رفتاری وی به 
مرور زمــان باعث دور شــدن و ایجاد فاصله 

عاطفی اســت و راه حل این موضــوع نه نق 
زدن و غر زدن بلکه مدیریت مالی است.

 چند توصیه به همسرتان

اگر همســرتان هــم خواننده ایــن مطلب 
باشــد، باید چند توصیه کوتاه به او داشته 
باشم. 1- از خریدهای ناگهانی بپرهیزید. 
اگــر چیــزی را الزم نداریــد و فقــط از آن 
خوش تان آمده، ترجیحا در برابر وسوســه 
خریــد آن مقاومــت کنیــد. 2- بدانید که 
نیاز از خواسته متفاوت است. جنس مورد 
نیاز، چیزی اســت که واقعا الزمش دارید 
مانند مواد غذایی الزم برای تهیه ناهار، اما 
خواسته ها، آرزوها و هوس های ما وسایل 
تزیینی منزل یا تنقاتی نیست که لزوما به 
آن نیاز نداریم. 3- قبل از خرید، فهرستی 
از آن چه که نیاز داریــد، تهیه کنید و تا حد 
امکان در همین باره با همسرتان مشورت 
کنید. صرفــا آن چه را دربــاره آن به توافق 
رســیده اید، خریــد کنیــد و از خریدهــای 

غیرضروری بپرهیزید.

خانمم هر وقت برای خرید کردن به بیرون از خانه می رود، دردسرهای من 
شروع می شود چون وقتی برمی گردد، تا یک ساعت به من غر می زند که چرا 
فالن میوه، فالن وسیله ای که باید برای خانه بخریم و ... این قدر گران شده. 
هرچه می گویم که حرص نخور، اما اعصاب خودش را خیلی خرد می کند. مدام به من 

می گوید باید بیشتر کار کنی و زندگی را به کامم تلخ کرده است.
تصویری عجیب از یک خانم در شبکه های اجتماعی پخش شده که طبق آن وی در 
پستی اینستاگرامی، عکس خودش را گذاشته و مدعی شده که همسرش او را کتک زده 
است. بعد هم پایین عکس نوشته هر الیک شما یک لعنت به همسر من است! و خب 
پست هم باالی چند ده هزار الیک گرفته است. البته شاید این عکس ساختگی باشد و 
اصال چنین اتفاقی برای این زن نیفتاده باشد)به دلیل دیگری گریه کرده باشد یا ... ( اما آن چه که قطعی به 
نظر می رسد، مبتال شدن بعضی افراد به جنون گرفتن الیک است. اما چرا افراد برای جلب الیک و فالوئر 
دست به چنین کارهایی می زنند و من و شمای مخاطب با رنگی کردن آن قلب بی رنگ پایین پست، دقیقا 

داریم چه کاری انجام می دهیم؟

گرانی ها باعث شده تا خانمم، زندگی را به کامم تلخ کند

سارا هجری |    کارشناس ارشد روان شناسی

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

مشاوره 
زوجین

شبکه های 
اجتماعی

پیش نیازهای تغییر دکوراسیون منزل
وقتی بعد از یک روز کاری شلوغ و خسته کننده به سمت خانه حرکت می  کنید، دوست دارید منزل  تان از همه نظر 
ایده  آل، آرامش بخش و زیبا باشد. اگر به فکر تغییر دکور منزل  تان هستید تا آن جا را تبدیل به یک مکان بی نظیر 

بکنید، باید به یک سری نکات قبل از انجام هر کاری توجه داشته باشید.

   جلب توجه اصال بد نیست اما ...
یکــی از کاربردهــای شــبکه های اجتماعــی ماننــد 
اینستاگرام، جلب توجه اســت. هر چند شاید ترکیب 
»جلب توجه« در فرهنگ عمومی ما خیلی مثبت تلقی 
نشــود اما در واقع کســب کردن توجه دیگران نه تنها 
ایرادی ندارد که مثبت هم اســت. جلب توجه دیگران 
پاسخی برای نیاز تعلق ماســت و از این نظر برای رشد 
روانی متعادل ما ضروری است اما مشکلی که در فضای 
شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام وجود دارد، 
امکان جلب توجه بسیار زیاد و ناگهانی توسط افرادی 
است که به واسطه برخی مسائل جزو افراد آسیب پذیر 

هستند. اما منظور از افراد آسیب پذیر چیست؟

   چه افرادی به جنون الیک مبتال می شوند؟
طبق نظر متخصصان ما تیپ شــخصیتی خاصی که 
به دنبال جلب توجه زیاد باشــد، نداریم. اما این به آن 
معنا نیســت که افرادی که به دنبال جلب توجه به هر 
روشی هستند، به همدیگر شــباهتی ندارند. برخی 
بررسی ها نشــان می دهد رفتارهای اغراق آمیز افراد 
در جلــب توجه دیگران، بیشــتر اوقات نشــان دهنده 
گذشته دردناک آن فرد است. بیشتر این افراد در دوره 
کودکی و زمانی که نیاز به جلب توجه سازنده و مثبت 
از اطرافیان داشته اند، مورد بی توجهی شدیدی قرار 
گرفته اند. چنین افراد آسیب پذیری وقتی در محیطی 
چون اینســتاگرام قرار می گیرند، ممکن است برای 
کسب توجه به هر کاری دست بزنند و به خود یا دیگران 
برای این منظور آســیب وارد کنند. مطالعات نشــان 
داده اســت که کســب این توجه زیاد و به نسبت آسان 
می تواند باعث افزایش ترشح دوپامین و اکسی توسین 

در مغــز )هورمون هایی که 
در بروز احســاس شــادی و 
عشــق نقش دارند( شــود و 
از این طریق احتمال تکرار 
ایــن رفتارهــا را افزایــش 
دهد. نکته  تکان دهنده آن 
است که کســب توجه از هر 
جنسی که باشد چه مثبت 
و چه منفی، می تواند چنین 
تاثیری بر مغز افراد داشــته 
باشــد و ایــن نکتــه  بســیار 
مهمی است که برخی از ما 

به آن توجه کافی نداریم.

   مراقب باشید چه چیزهایی را الیک می کنید
الیک کردن، به اشــتراک گذاشــتن یا دنبــال کردن 
پست ها و صفحاتی که  از چنین روش هایی برای جلب 
توجه اســتفاده می کنند، به هر نیتی که انجام شــود، 
نتیجه ای یکسان خواهد داشت. شما با صرف هر نوع 
توجهی، حتی در کمترین حد آن یعنی فقط باز کردن 
پســت مربوط، چنین رفتارهایی را تشویق می کنید. 
اهمیتی ندارد شما به چه نیتی پست را الیک می کنید یا 
چه کامنتی پایین آن می نویسید، نتیجه برای فردی که 
چنین محتوایی تولید کرده، یکسان است. او از توجهی 
که از شما دریافت کرده، لذت می برد. پس نوبت بعد که 
چنین پست هایی را دیدید، بی توجه به نوشته زیرش که 
گفته به خاطر اعام بیزاری الیک کنید یا معنای الیک 
شما لعنت به فان فرد اســت و ... توجه خود را از این 

افراد سلب کنید.

کتک خوردم، الیکم کنید 
زنی مدعی شده که همسرش او را کتک زده و از فالوئرهایش می خواهد تا با الیک کردن از رفتار 

همسرش اعالم بیزاری کنند 

بانوان
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 سالم کودکانه

یک روز شاد
مامان تصمیم گرفت برای روز عید کیک خانگی درست کند. بابا هم گفت 
شکالت می خرد و سه تا کادو هم برایمان گرفته که روز عید می بینیم. قرار 
شد با دوستان و فامیل هم تلفنی صحبت کنیم و عید را تبریک بگوییم. 
چند تا بازی هم انتخــاب کردیم که با اعضای خانــواده، دور هم انجام 

بدهیم.
 با این که امســال نمی توانیم مهمان دعوت کنیم یا مهمانی برویم، فکر 
می کنم باز هم خیلی خوش بگذرد و مثل همیشه روز عید، یک روز شاد 

باشد.

ارسال نقایش، قصه ، 
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹
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معرفی کتاب

 کفش های 
هیوالیی 

سرگرمی 

تصاویر مشابه

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

دوستان خوبم با دقت به این سبدهای گل نگاه کنید. فقط دو تا از آن 
ها کامالً شبیه به هم هستند. آن ها را پیدا کنید.

جک پســری اســت که 
ورزشــی  کفش هــای 
خیلــی  را  قدیمــی اش 
دوســت دارد. اما مادر 
جک اصرار دارد تا برای 

او یــک جفت کفش نــو بخرد. 
کفش های جدید جک برای او مشکل ســاز می شــود. چون آن ها 

خیلی عجیب هستند . دوستان خوبم، شما می توانید ماجرای جک 
و کفش هایش را در کتاب »کفش های هیوالیی« نوشته  اما لیبورن 
بخوانید. این کتاب را فروزنده داورپناه ترجمه کرده و نشر پیدایش 

ویژه  شما عزیزان ۶ تا ۱۲ سال به چاپ رسانده  است.

                    برشی از کتاب

با انگشت هایی لرزان، شــروع کردم بند کفش ها را باز کنم. نالیدم 
و گفتم: »نمی توانم آن ها را دربیــاورم!« مامان گفت: »به خانه که 
رسیدیم؛ درشــان بیاور.« و به طرف صندوق به راه افتاد. مثل یک 
فیل، گُرُپ گُرُپ کنان دنبالش راه افتادم.  مامان! دست نگه دار! اما 
مامان داشت پول کفش ها را حساب می کرد و من داخل یک جفت 

کفِش هیوالیی گیر افتاده بودم! 

ی
صویر گر:  سعید  مراد

ی      ت
شاعر:  طاهره اکرم

قصه تصویری

کیک تولد مورچه
روز تولد مورچه کوچولو بود. مورچه کوچولو دوست داشت یک کیک تولد خوشمزه برای تولدش داشته باشد. داشت راه می رفت و فکر می کرد که...

 یک قاب کوچک مادرم ساخت
یک »یا علِی« سبز و خوش خط

بعدش برایم نکته ها گفت
از جشن زیبای والیت

پیغام روز عید این بود
باید که ما تا می توانیم

با  »یا علی« گفتن، همیشه
در راهِ خوبی ها بمانیم

هنرمند کوچولو

تاج پر ستاره 
چی الزم داریم؟   مقــوای رنگی، 
چســب، قیچی و برچسب برای 

تزیین

ابتدا چند مقوا را به صورت مربع برش بزنید، حاال مانند تصویر دو 
مقوا را از وسط تا بزنید. حاال مقوا را باز کنید، در این مرحله وسط 
مربع باید خط افتاده باشد.ســپس از هر گوشه مانند آن چه در 
تصویر 3 و 4 می بینید، از کناره مقوا را تا کنید تا به خط وسطی که 
با تا کردن در مرحله قبل مشخص کرده اید، برسد. سپس مانند 
تصویر ۵ و ۶، قســمت پایین مقوا را در دو مرحلــه تا کنید. مثل 
تصویر شماره ۷، مقواها را داخل هم قرار دهید و چسب بزنید تا 
اندازه سر شما بشود.در انتها با ستاره های رنگی و  وسایل تزیینی، 

سمانه تلگردیتاج زیبایتان را تزیین کنید.

چطوری درست کنیم؟

۱ ۵

۲ ۶

3 ۷

۱

۵

۲

۶

۳

۴

ره
رف

ف

چون دوست دارم خوب باشم
برنامه چیدم با عالقه
همراه مامانم بخوانم
هر روز از نهج البالغه

شاعر: عفت زینلی

اتل و متل، قند و نبات
حسنی داره یه آب نبات

 نگاهی به مورچه  ناقال کرد
مورچه کوچولو همه رو صدا کرد

مورچه کوچولو آب نباتش رو دید
ملچ ملوچِ حسنی رو شنید

همه بدو بدو بدو رسیدن
آب نباتو  تا لونه شون کشیدن

 حسنی زودی کنار مورچه نشست
یه تکه از آب نباتش رو شکست

آب نبات رنگی توی تولد
کیک قشنگ بچه مورچه ها شد

4 ۸
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صالحی اميرى: در تعامل با شوراى نگهبان 
ابهامات اساسنامه را رفع می کنيم

�ناره  گير� سجاد� در دادگاه �اس   ت�ذ�ب شد

پاداش 6میلیاردى
در انتظار ببر سیاه!

گل ها� د�اباته برا� استقالل گران تمام م� شود
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سعادتمند: شرطى براى ادامه سعادتمند: شرطى براى ادامه 
همکارى با مجیدى نگذاشته ایم همکارى با مجیدى نگذاشته ایم 

باشگاه استقالل موظ� است به 
ازا� هــر گل شــيخ د�اباتــه به او 
پاداش و�ــژه ا� پرداخــت #ند. شــيخ د�اباته 
�,) از بهتر�ن باز�,نان خارج) اســت #ه به 
ا�ــران آمده و در ليگ نوزدهم برا� اســتقالل 
خوش درخشيده است. او حاال در ليگ برتر با 
١٢ گل زده در صــدر جدول گلزنان قرار دارد 
و بــرا� آقا� گلــ) تالش م) #نــد. ن,ته مهم 
ا�ن اســت #ه در زمان عقد قــرارداد د�اباته با 
اســتقالل او بندها�) در قراردادش گنجانده 
#ه حاال باشــگاه را موظ� م) #ند به ازا� هر 
گل بــه او پاداش دالر� و�ژه بدهــد. البته #ه 
ا#ثر مهاجمان در تمام دنيا چنين بندها�) را 
برا� گلزن) در قراردادشان م) گذارند و ا�ن 
موضوع طبيع) اســت اما با توجه به قيمت ارز 
در ا�ران ا�ن مسئله برا� استقالل گران تمام 
م) شــود. گفتــه م) شــود قــرارداد شــيخ بــا 
اســتقالل حــدود ٥٠٠هــزار دالر بــه همــراه 
آپشــن است. رقم درخواســت) ا�ن باز�,ن در 
ابتــدا ٨٠٠هزار دالر برا� �ــQ فصل بود #ه 
مد�ــران وقت اعالم #ردنــد نم)  توانند چنين 
قرارداد� را ببندند و چنين دســتمزد� را به 
د�اباته پرداخت #نند اما م) شود آپشن ها�) 
را در قــرارداد گنجانــد #ه اگر شــيخ عمل,رد 
خوب) داشــته باشد در�افت) اش در آخر فصل 
بــه رقم مــورد نظر او نزد�Q شــود. بــه عنوان 
مثــال �,ــ) از آپشــن ها در خصــوص تعــداد 
گل ها� ا�ن باز�,ن اســت. بر ا�ن اساس اگر 
شــيخ د�اباته بتواند ٥ گل بزند، ٥٠هزار دالر 
و در صورتــ)  #ــه ٥ گل د�گر بزنــد و ١٠ گله 
شود ٥٠هزار دالر د�گر در�افت خواهد #رد. 
پــس از ١٠ گل هــم در صورتــ) #ــه تعــداد 
گل ها� شيخ د�اباته به ٢٠ برسد، ١٠٠هزار 
دالر د�گــر پــاداش خواهــد گرفت و عــالوه بر 
همه ا�ن ها گفته م) شــود مبلغ ٥٠هزار دالر 
د�گر هم در صورت #ســب عنــوان آقا� گل) 
با�ــد به جمــع در�افت) هــا� ببرســياه اضافه 
شود. د�اباته تا#نون ١٢ گل در ليگ برتر و ٣ 
گل در ليگ قهرمانان آســيا برا� استقالل به 
ثمــر رســانده و مجمــوع گل هــا� او در فصل 
جار� به عدد ١٥ رسيده است. ا�ن در حال) 

است #ه استقالل ٣ باز� د�گر در ليگ برتر و 
٤ بــاز� در مرحلــه گروهــ) ليــگ قهرمانان 
 Q� خواهــد داشــت و عــالوه بــر ا�ــن حداقل
بــاز� و حدا#ثــر ٣ بــاز� هم در جــام حذف) 
خواهــد داشــت. بــا توجه بــه شــناخت) #ه از 
د�اباتــه دار�م و عمل,رد فوق العــاده ا� #ه در 
 �فوتبــال ا�ران داشــته بــا احتســاب باز� ها
باق) مانده زدن ٥ گل د�گر توسط ا�ن باز�,ن 
تــا پا�ــان فصــل بــه هيــچ عنــوان دور از ذهن 
نيســت. د�اباته تا#نون با ١٥ گل زده پاداش 
١٠٠هزار دالر� خــود را تضمين #رده و اگر 
٥ گل د�گــر هم بزنــد جمع ا�ــن پاداش ها به 
٢٠٠هزار دالر خواهد رســيد و در صورت) #ه 
ا�ن ٥ گل با آقا� گل) همراه شود در مجموع 
ســتاره آب) هــا با�ــد ٢٥٠هــزار دالر پــاداش 
بگيــرد #ه بــا توجه به قيمــت ارز ا�ــن پاداش 
چيــز� حــدود ٦ميليارد تومان برا� باشــگاه 
اســتقالل آب خواهــد خــورد! البتــه ناگفتــه 
نمانــد #ــه پرداخت پــاداش بــرا� باز�,ن) با 
#يفيت د�اباته #امال قابل دفاع اســت و نبا�د 
فرامــوش #ــرد #ــه اســتقالل بــدون ســتاره 
ماليا�) خودش شا�د االن در رده دوم جدول 
قــرار نداشــت و گل ها�) #ه مهاجــم محبوب 
هــواداران اســتقالل در ٤ بــاز� اخير تيمش 
زده باعث شــده #ه تيم فرهاد مجيد� به رتبه 
 �دوم جــدول صعــود #نــد. د�اباتــه در ٧ باز
اســتقالل غا�ــب بــوده و اســتقالل در ا�ــن ٧ 
بــاز�، فقط در �Q باز�(د�ــدار با ذوب آهن) 
پيروز شــده و ٣ تساو� و ٣ ش,ست(استقالل 
به االهل) عربســتان، گل گهر و فوالد باخته و 
مقابل پرســپوليس، سا�پا و الشــرطه عراق به 
تســاو� رســيد) خروج) ٦ د�ــدار بعد� ا�ن 
تيــم در غيــاب �,) از ٢ آقــا� گل فعل) ليگ 
برتر بوده اســت. آمــار شــيخ در ليگ ١٢٣٨ 
دقيقه باز� ١٢ گل اســت #ه هر ١٠٣ دقيقه 
�Q گل را نشــان م) دهــد. در ليگ قهرمانان 
آســيا هم ١٥٩ دقيقه باز� #ــرد و ٣ گل زده 
#ــه هــر ٥٣ دقيقــه �ــQ گل اســت. مجموع 
دقا�ق باز� او هم ١٣٩٧ دقيقه اســت #ه در 
ا�ــن مــدت ١٥ گل زده، �عن) هــر ٩٣ دقيقه 

�Q گل.

هفتــه  در  حالــ)  در  پرســپوليس-ذوب آهن 
بيست وهشــتم ليــگ بــه مصــاف هــم م) روند #ه 
 ٣ �ســرخ ها� پا�تخت در سال ها� اخير ٢ پيروز
گله برابر ذوب آهن داشــتند. سرخ پوشان پا�تخت 
تا#نون ٧ پيروز� ٣ گله برابر ذوب آهن داشــتند و 
عالوه بر آن �Q بــار با نتيجه ٤-�Q و بار د�گر هم 
با پيروز� ٦ گله، ذوب آهن را از پيش رو برداشتند. 
ن,ته جالب ا�ن #ه اولين و آخر�ن باز� تار�خ ٢ تيم 
با پيروز� ٣-صفر پرسپوليس) ها به اتمام رسيد و 
حاال شــاگردان گل محمد� به دنبال ثبت �Q برد 
د�گر هســتند. در تار�خ هماورد� ا�ن ٢ تيم #ه از 
 Q� ٦ گله و �سال ١٣٥٢ تا#نون بوده، �Q پيروز
برد ٤ گله نيز د�ده م) شــود. در برد� #ه با ٤ گل 
به ثبت رسيد، حســين #الن) ٢ گل به ثمر رساند 

و خوردبين و حاج رحيم) پور نيز گل ها� بعد� را 
به ثمر رساندند. در پيروز� ٦ گله #ه سال ١٣٧٣ 
رقم خورد اما ا�ن عل) دا�) بود #ه هت تر�Q #رد 
و فرشــاد پيوس و جواد مناف) هم گل ها� د�گر را 
زدند. ن,ته جالب ا�ن #ه در ليگ ششم قرمزها دبل 
#ردند و هر ٢ باز� رفت و برگشــت را با برد ٣ گله 
به اتمام رســاندند؛ معدنچ)، ني,بخت، بادام,)، 
شعبو و حاج) زاده گل ها� تيم مصطف) دنيزل) را 
زدند. ذوب آهن هم البته سابقه بردها� ا�نچنين) 
برابر پرســپوليس را دارد. در ليگ هشــتم، پنجم، 
 �چهــارم و دوم ذوب آهن پرســپوليس را بــا پيروز
پرگل بدرقه #رد و البته ســرخ ها هــم �Q بار د�گر 
با درخشش وحيد هاشميان در ليگ دهم ا�ن تيم 

باسابقه اصفهان) را ٣-صفر بردند.

#ميتــه داوران فدراســيون فوتبــال قضاوت 
بــاز� حســاس استقالل-ســپاهان در جام 
 �حذفــ) را بــه وحيــد #اظمــ) ســپرد. باز
٢ تيــم استقالل-ســپاهان از معوقــه مرحله 
�Q چهــارم نها�ــ) جــام حذفــ) در حالــ) 
ورزشــگاه  در  مردادمــاه   ٢٠ دوشــنبه  روز 
آزاد� برگــزار م) شــود #ــه با اعــالم #ميته 
داوران ســيدوحيد #اظم) به عنــوان داور، 
فرهــاد  همــراه  بــه   �منصــور محمدرضــا 
مروج) بــه عنــوان #مQ هــا� و� قضاوت 
بــر عهــده دارنــد. همچنيــن  بــاز� را  ا�ــن 
ســيدعل) اصغر مومن) به عنوان داور چهارم 
 �و محســن قهرمانــ) به عنــوان ناظــر داور
برا� ا�ن د�دار انتخاب شــده اند. به گزارش 

 �مهــر، #اظمــ) در حالــ) قضاوت ا�ــن باز
را بــر عهده گرفتــه #ه د�دار ٢ تيــم در هفته 
بيســت وهفتم رقابت ها� ليگ برتر به دليل 
اشــتباهات بيــژن حيدر� #ه قضــاوت آن را 
بر عهده داشــت جنجال ها� ز�اد� را ا�جاد 
 �#رد. وحيد #اظم) نيــز در حال) داور باز
استقالل-ســپاهان در جام حذف) شــده #ه 
قضاوت ها� او در فصل گذشته ا�ن باز� ها 
برا� ســپاهان در د�ــدار نيمه نها�ــ) مقابل 
پرســپوليس، بحث برانگيز شــده بــود. حال 
با�د د�ــد #اظمــ) م) تواند قضــاوت خوب) 
برا� ا�ن د�دار داشــته باشد �ا باز هم د�دار 
شاگردان فرهاد مجيد� با امير قلعه نو�) با 

حاشيه ها�) همراه خواهد بود.

گل ها� د�اباته برا� استقالل گران تمام م� شود

پاداش ۶ميلياردى در انتظار ببر سياه!
پرسپوليس-ذوب آهن؛ کلکسيون بردهاى پرگل!

شکایت رسمی استقالل به فيفا به خاطر شجاعيان

داور جنجالی براى بازى استقالل-سپاهان در جام حذفی

 نـــوراللهــی راه خروج را  نـــوراللهــی راه خروج را 
به رسول پناه نشان داد! به رسول پناه نشان داد! 

عصيان �اپيتان آرام پرسپوليس عليه مد�ر�ت باشگاه

آدام همتى، شاکى 
جدید پرسپولیس

محرومیت غیرمستقیم 
داور استقالل-سپاهان 

استوکس در یک قدمی 
حضور در ليگ هند

باشــگاه موهــان باتــان هنــد در آســتانه بــه 
خدمــت گرفتــن آنتونــ) اســتو#س اســت. 
به نقــل از آ�ر�ش تا�مــز، آنتون) اســتو#س، 
مهاجم ا�رلند� سابق تيم پرسپوليس بعد از 
ســفر ا�ن تيم به امارات به بهانه شيوع #رونا 
حاضر به برگشت به ا�ران نشد(استو#س در 
حال) به ا�ران برنگشــت #ه #رونــا در ا�ران 
شــيوع نداشــت اما پــس از ا�ن #ــه #رونا در 
ا�ران ز�اد شــد اعالم #رد بــه خاطر #رونا به 
ا�ــران نم) آ�د) و جدا�) پــر حرف و حد�ث) 
از تيــم ا�ران) داشــت. اســتو#س بــه تازگ) 
پيشــنهاد� از تيم تازه تاســيس هند� �عن) 
موهان باتان در�افت #رده و قصد دارد فصل 
آ�نده در ا�ن ليگ به ميدان برود. اســتو#س 
#ــه قبــال ســابقه بــاز� در ترا#تــور را نيز در 
 �#ارنامه خود داشــته از چند تيم اس,اتلند
نيز پيشنهاد باز� دارد ول) گفته م) شود او 
 �تما�ل به حضور در ليگ فوتبال هند را برا

فصل بعد دارد.

باشــگاه اســتقالل با ارســال نامه ا� به فيفا بــه ماجرا� دار�وش شــجاعيان 
اعتراض #رد. دار�وش شــجاعيان �,) از پربحث تر�ن باز�,نان فوتبال ا�ران 
ط) هفته ها� گذشــته بوده اســت. او #ــه در نيم فصل به دليــل پارگ) رباط 
 �صليب) نامش از ليست استقالل خارج شده، در تعطيالت #رونا�) به بهبود
#امل رسيد اما تا ا�ن لحظه سازمان ليگ مجوز ورود دوباره نام او به ليست را 
نداده و #ارت باز� ا�ن ســتاره آب) ها نيز صادر نشــده است. در ا�ن شرا�ط ٢ 

روز پيش احمد ســعادتمند، مد�رعامل استقالل اعالم #رد #ه برخالف ميل 
باطن) اش ا�ن مســئله را به فيفا م) #شاند و به همين خاطر اعتراض رسم) 
استقالل در قالب �Q نامه تنظيم و به فدراسيون جهان) فوتبال ارسال شده 
است. مسئوالن اســتقالل درصدد هستند تا هر طور شده قبل از پا�ان فصل 
جار� مجوز باز� شــجاعيان را بگيرنــد تا #ادر فن) بتوانــد از ا�ن باز�,ن در 

د�دارها� باق) مانده استفاده #ند. 
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 ليگ اروپا
 �پنهاگــن - باشــا� شــهير، ٢١:٢٥ 
(د�دار رفت �� - صفر به ســود باشــا� 

شهير)
وردربرمــن،   – دونتســ�  شــاختار   
٢١:٢٥ (د�ــدار رفــت ٢ - �ــ� به ســود 

شاختار دونتس�)
 ا�نتــر – ختافــه،  ٢٣:٣٠ (د�ــدار رفت 

تساو. بدون گل)
 ٢٣:٣٠ الســ�،    – منچســتر�ونا�تد   
ســود  بــه  صفــر   -  ٥ رفــت  (د�ــدار 

منچستر �ونا�تد)

کاسياس رسما از دنياى فوتبال 
خداحافظی کرد

 

ســاله   ٣٩ دروازه بــان  �اســياس،  ا�7ــر 
ســال  از ٢٠  بيــش  از  پــس  اســپانيا�= 
حضور در فوتبال و �ســب تمام افتخارات 
مم7ــن در رده باشــگاه= و ملــ=، اعالم 
�اســياس،  ا�7ــر  �ــرد.   بازنشســتگ= 
دروازه بان ســابق رئال مادر�ــد و تيم مل= 
درون  اخيــر  ســال ها.  در  �ــه  اســپانيا 
تابســتان  در  م= ا�ســتاد،  پورتــو  دروازه 
٢٠١٩ دچار ســ7ته قلب= شــد و به مدت 
�� ســال نتوانســت برا. پورتو به ميدان 
برود. ســنت ا�7ر اسپانيا�= ها پس از ا�ن 
حملــه قلب= ابتدا از فوتبــال خداحافظ= 
�ــرد امــا با بهبــود نســب= وضعيــت خود 
تصميم گرفت به تمر�نات خود ادامه دهد 
تا با مســاعدتر شــدن حالش بــار د�گر به 
مياد�ن بازگردد اما �اسياس روز گذشته 
رســما و در پيام= تو�يتر.، بازنشستگ= 
خود را اعالم �رد: «مهم تر�ن بخش سفر، 
مقصــد نيســت بل7ه افراد همســفر شــما 
هســتند. بدون ترد�د من مسير. رو�ا�= 

را ط= �ردم. متش7رم.»

برنامه

خبر

ســار.  مائور�تســيو  ظاهــر  در  شــا�د 
و  اســت  نامرتــب  �ــه  باشــد  پيرمــرد. 
ســيگار. بــر لــب دارد امــا در باطــن قضيه، ا�ــن مرد 
در لحظــه گرفته شــدن ا�ــن ع7س سرشــار از رضا�ت 
و خوشــحال= اســت. ســار. پــس از ٣٠ ســال �ار در 
زمينه ا. �ه عاشــقانه آن را دوســت داشت، باالخره به 
دســتاورد دلخواه و هدف غا�= اش رســيد. چه چيز. 
لذت بخش تر از رســيدن به رو�ا. تقر�بــا محال وجود 
دارد؟٣٠ ســال پيش و در ســال ١٩٩٠، مائور�تســيو 
ســار. ٣١ ســاله �ــه م= خواســت �� مربــ= فوتبال 
شــود، همزمــان بــا �ار در بان�، ســرمرب= تيم اســتيا 
در سطح هشــتم فوتبال ا�تاليا شــد و �ارش را در رده 
آماتــور آغاز �رد. ١٠ســال بعد، ســار. بــرا. جد. تر 
دنبــال �ــردن رو�ا. ســرمربيگر. اش، از شــغلش در 
بان� اســتعفا داد تــا به طور �امــل رو. فوتبال تمر�ز 
�ند و هدا�ت تيم تگولتو در ســطح پنجم فوتبال ا�تاليا 
را برعهــده گرفــت. �� فصــل بعد، او تيم سانســوو�نو 
ا�تاليــا،  د.  ســر.  بــه  را   ٠١-٢٠٠٠ فصــل  در 
ســطح چهــارم فوتبــال ا�ــن �شــور رســاند. در فصل

٠٤-٢٠٠٣، ســار. تيــم ســن جووانــزه را به ســر. 
س= ا�تاليا رســاند تا به سرمربيگر. در رده ها. باالتر 
نزد�ــ� شــود. در ســال ٢٠١٢ مائور�تســيو ســار. 
هدا�ــت امپولــ= را برعهــده گرفت و توانســت ا�ن تيم 
را در فصــل ١٤-٢٠١٣ بــه ســر.  آ برســاند تا پس از 
٢٤ ســال �ار در زمينــه مربيگر.، به باالتر�ن ســطح 
فوتبال ا�تاليا برسد. در امپول= بود �ه سار. توانست 
نامــ= بــرا. خــود دســت و پا �نــد. او بــا تيــم جذاب= 
�ه متشــ7ل از الســيد هوســا.، دنيله روگانــ=، مار�و 
رو.، پيوتــر ز�لينســ7=، لياندرو پاردس و... ســاخته 
بــود، ســب� فوتبــال ســار. بال را بــه دنيــا. فوتبال 
معرف= �رد و تحســين �ارشناســان فوتبــال ا�تاليا را 
برانگيخــت. عمل7رد بســيار خــوب ســار. در امپول= 
باعث شــد توجــه اورليــو د. لورنتيس، رئيــس ناپول= 
بــه او جلــب شــود و ســار. هدا�ــت ناپول=، تيم شــهر 
زادگاهــش را برعهده گرفــت. �ارمند ســابق بان� ٣ 
فصل سرمربيگر. ناپول= را برعهده داشت و در فصل 
١٨-٢٠١٧ و آخر�ــن فصــل حضــورش در ناپولــ=، 
بــا �ســب ٩١ امتياز در آســتانه �ســب اســ7ودتو قرار 

گرفت اما �وونتوس، تيم �نون= اش باعث شــد ناپول= 
در بهتر�ن فصل تار�خ خود از نظر �ســب امتياز نتواند 
فاتح ســر. آ شــود. در اولين ماجراجو�ــ= در خارج از 
ا�تاليا، مائور�تسيو سار. در چلس= توانست به اولين 
جــام دوران ٢٩  ســاله ســرمربيگر. اش دســت �ابد و 
آب= هــا. لندن= را قهرمــان ليگ اروپا �ــرد. موفقيت 
اروپا�= ســار. در چلســ= باعث شد �ه �وونتوس پس 
از اخراج ماســيميليانو آلگر.، او را به عنوان سرمرب= 
خود منصوب �ند. بد�ن ترتيب مائور�تســيو ســار. از 
دسته هشتم ا�تاليا به پرافتخارتر�ن تيم سر. آ رسيد. 
با وجود ســخت= ها. فراوان، توقــn ٣ ماهه فوتبال به 
سبب �رونا و ظهور رقبا�= چون ا�نتر و آتاالنتا، سار. 
توانســت �وونتــوس را در فصــل گــذارش نيــز قهرمان 
ســر. آ �ند. �ارلو آنچلوت=، ســرمرب= مشــهور دنيا. 
فوتبال معتقد است سار. با حل �ردن مش7ل تطبيق 
�افتــن باز�7نان با ســب� بــاز. اش، عمل7ــرد بهتر. 
طــ= فصــول بعد بــرا. �وونتــوس ارائــه خواهــد داد. 
تصور مرد. مسن و لجباز با لباس ها. شلخته و فيلتر 
ســيگار. �ه هميشــه بر لبش اســت، چنــدان جذاب 
نيســت. اما مائور�تســيو ســار. بــا وجود داشــتن ا�ن 
و�ژگ= ها فرد. قابل احترام و متواضع اســت. ســار. 
از ا�ن نظــر قابل احترام ز�اد. اســت �ه از رو�اها�ش 
دســت ن7شــيد و برا. تحقق آن، ٣٠ سال تالش �رد 

تا بتواند از سطح هشتم فوتبال ا�تاليا به قهرمان سر. 
 آ تبد�ل شــود. داســتان ســار.، م= تواند برا. خيل= 
از افــراد �� داســتان الهام بخش و  انگيزشــ= باشــد. 
اگــر در زندگــ= نااميــد شــد�د، م= توانيد به داســتان 
ســار. ف7ر �نيد؛ او راه صد ســاله را �� شبه نپيمود. 
داشــتن صبر در مواقع بحران= و ســخت، م= تواند راه 
حل موثر. برا. رو�ارو�= با مشــ7الت باشــد. ا�ن �ه 
سار. در ٦١ سالگ= به اولين جام ليگ خود و دومين 
جام دوران حرفه ا. اش رسيد، �عن= خوشبخت= برا. 
همه انسان ها در زمان �7سان= از راه نم=  رسد اما اگر 
استمرار، تخصص و  انگيزه داشته باشيد، باالخره طعم 
موفقيت را خواهيد چشيد. سار. م= توانست با ادامه 
دادن شغلش در بان�، پيشرفت �رده و پله ها. ترق= 
را طــ= �ند امــا او بــرا. رو�اها�ش ارزش قائل شــد و 
با وجود ســخت بــودن و طوالن= بودن مســير، تمام آن 
را طــ= �رد. شــا�د بتــوان انتقادات= به ســب� فوتبال 
ســار. وارد �رد اما شجاعت ا�ن مرد در ر�س� �ردن 
در ا�ن ســن و تغيير مســير زندگ= چيز. نيست �ه به 
آســان= انجام شــود و از ا�ن حيث قابل تحسين است. 
درنها�ت ســار.، مســن تر�ن ســرمرب= فاتح اس7ودتو 
مــزد زحماتش را گرفــت و از �� �ارمنــد بان� �م نام 
و نشــان به �7= از مشهورتر�ن ســرمربيان دنيا تبد�ل 

شد؛ معجزه د�گر. از فوتبال.

تحقق یک رویا پس از  ٣٠ سالاز بانک تا بام سرى  آ


نارضات� توخل از عمل�رد ا�ارد

کمپانی آدیداس که اسپانســر تيم منچستریونایتد به حساب 
می آیــد، از پيراهن جدیــد این تيم در فصــل ٢٠٢٠-٢٠٢١ 

رونمایی کرد.

باشــگاه خرونيخن هلند، آرین روبن هافبک ٣۶ ساله این تيم  که 
پس از یک فصل خداحافظی دوباره به دنياى فوتبال بازگشــت را 

به عنوان کاپيتان جدید این تيم انتخاب کرد.

جولين برانت هافبک دورتموند با چشم کبود در تمرینات زنبورها 
حاضر شد. گفته می شود برانت پس از برخورد به پنجره در هنگام 

کار در خانه به این سر و وضع دچار شده است!

مائــورو ا�ــ7ارد. شــروع خيل= خوبــ= در پار. ســن ژرمن 
داشــت ول= به نظر م= رســد بــه تدر�ج درحال محو شــدن 
است. با وجود جدا�= �اوان= از پار�س و حضور ا�7ارد. در 
تر�يب اصل=، او در باز. ها. تدار�ات= تيمش فرصت ها. 
فراوان= از دست داد و در فينال جام حذف= و ليگ �اپ هم 
�ار خاص= انجام نداد. عدم طر او ت او در استارت ها و تعلل 

ز�ــاد برا. زدن ضربــه پا�ان=، د�گر مــوارد نگران �ننده در 
مورد ا�7ارد. بوده اند. با توجه به ا�ن شرا�ط توخل اميدوار 
به بهبود هرچه زودتر امباپه اســت. مهاجم تيم مل= فرانسه 
بــه فاصله ٨ روز تا باز. حســاس تيمــش، از روند ر�7اور. 
خود جلوتر است. اگر امباپه به باز. با آتاالنتا برسد (حت= با 
توجه بــه عدم آمادگ= صد درصد. او) توخل از ا�ن باز�7ن 

در مر�ــز خــط حمله و از نيمــار و پابلو ســارابيا در جناحين 
اســتفاده خواهد �رد و ا�ن �عن= نيم7ت نشين= ا�7ارد.. 
گفتنــ= اســت توخل تنهــا با آمادگــ= جســمان= ا�7ارد. 
از دســتور العمل ها.  او  ن7ــردن  پيــرو.  نــدارد؛  مشــ7ل 
تا�تي7ــ= تيم نيــز برا. توخل قابل پذ�رش نيســت تــا او از 

شرا�ط مهاجم تيم مل= آرژانتين ناراض= باشد.
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پيکر نوایی به خاک سپرده شد
پي�ر مرحوم اســتاد محمدرضا نوا�� دارنده مدال برنز 
شــت� آزاد 
جهــان و برنــز باز( ها( آســيا��، صبح د�ــروز با حضــور جمع� از 
پيش�ســوتان به خا6 سپرده شد. نوا�� ســابقه مربيگر( تيم مل� 

شت� آزاد را نيز در 
ارنامه 
ار( خود داشت. در ا�ن مراسم حميد 
ســور�ان نا�ب رئيس و سيدجالل عســگر( دبير فدراسيون 
شت� 
حضور داشــتند. روزنامه خراسان ضا�عه درگذشت نوا�� را تسليت 

م� گو�د.

حضور بنا، سوریان و یزدانی در پویش کمک مومنانه 
مراســم پو�ــش 
مــE مومنانــه قهرمانان 
شــت� بــه خانواده ها( 
نيازمنــد صبح د�روز در خانه 
شــت� شــهيد ابراهيم  هــاد( برگزار 
شــد. در ا�ن مراسم مسعود سلطان� فر، وز�ر ورزش و جوانان ضمن 
تمجيد از اقدام فدراســيون 
شــت�، بــر لزوم ادامه ا�ــن راه از طرف 
فدراسيون ها( د�گر نيز تا
يد 
رد. عليرضا دبير، رئيس فدراسيون 

شــت� و قهرمان جهان و المپيE، حميد سور�ان دارنده ٧ طال( 
جهان و المپيE، محمد بنا سرمرب� تيم مل� 
شت� فرنگ�، حسن 
�زدانــ�، عبــاس جد�ــد(، اميــد نــوروز( و ... از جملــه چهره ها( 

شت� حاضر در ا�ن مراسم بودند. در ا�ن پو�ش تعداد ١٧٠٠ بسته 
معيشت� با 
مE جامعه 
شت� تهيه شــد و در اختيار خانواده ها( 

نيازمند قرار خواهد گرفت.

سوریان: کار سختی براى حضور در اتحادیه جهانی دارم
حميــد ســور�ان دارنــده ٧ مــدال طــال( 
شــت� فرنگــ� جهان و 
المپيE، درباره نامزد( اش برا( عضو�ت در هيئت  رئيسه اتحاد�ه 
جهان� 
شــت� خاطر گفت: «
ار ســخت� برا( عضو�ت در اتحاد�ه 
جهان� دارم و الزم اســت مسئوالن حما�ت همه جانبه داشته باشند 
و پيگيــر( و را�زن� 
ننــد. همه با�د پا( 
ار بيا�ند و در 
ســب ا�ن 

ننــد. ١٤ نفر نامزد شــده اند و ٦ نفــر انتخاب  Eم

رســ� مهم 
خواهنــد شــد. درخصــوص حما�ت مســئوالن نيــز با�ــد بگو�م 
ه 
جلســات مختلف� با وز�ر ورزش و رئيس 
ميته مل� المپيE برگزار 


نند تا اتفاق خوب� رخ بدهد.» Eم
و قرار شده همه 

زمان قرعه کشی مسابقات ليگ برتر واليبال مشخص شد
قرعه 
شــ� ســ� و ��ميــن دوره ليــگ برتــر واليبــال مــردان ا�ران 
دوشنبه ٢٠ مردادماه با حضور نما�ندگان باشگاه ها برگزار م� شود. 
شــهرام عظيم� سرپرســت 
ميته برگــزار( رو�دادها و مســابقات 
فدراســيون واليبال درمورد مراســم قرعه 
شــ� ليگ برتــر واليبال  
گفت: «نامه ا( به باشــگاه ها ارسال شــده تا ٢ نما�نده خود را برا( 
حضــور در مراســم قرعه 
شــ� معرف� 
ننــد. آن ها تــا فردا(امروز) 
فرصــت دارند نما�نــدگان خــود را برا( شــر
ت در ا�ن مراســم به 
فدراســيون معرفــ� 
نند. شــر
ت تيم هــا در قرعه 
شــ� منوط به 
تعيين ت�ليــe بده� ها و وار�ز ورود( مســابقات ليگ برتر واليبال 
سال ٩٩ است.» گفتن� است با توجه به وضعيت قرمز استان تهران 

ا�ن مراسم بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

اخبار رئيس کميته ملی المپيک کناره  گيرى سجادى از همراهی هيئت ایرانی در دادگاه کاس را تکذیب کرد

رئيــس 
ميتــه ملــ� المپيE در نشســت 
 Eخبــر( آنال�ن د�ــروز خود ضمــن تبر�
فرارسيدن عيد سعيد غد�رخم، ١٧ مرداد روز خبرنگار را 
هــم تبر�E گفــت و تا
يد 
ــرد در ا�ران تعر�ــe جا�گاه 
خبرنــگار منطبــق با 
ار
ــرد و شــأن فعاالن ا�ــن حوزه 
نيست. سيدرضا صالح� امير( با اشاره به ا�ن 
ه رسانه 
در گذشــته ابزار بــود و حاال به �E هدف تبد�ل گشــته، 
عنــوان 
ــرد اگــر در ا�ــران، اســتقالل در گفتمــان را به 
رسميت بشناسيم و ابزار فشار را از رو( خبرنگار بردار�م 

اتفاقات قشنگ� رخ خواهد داد. 
 �ناره گير� ســجاد� از حضور در دادگاه �اس را 

ت�ذ�ب م� �نم
ا�ن نشست اما با موضوع در پيش بودن جلسه رسيدگ� 
بــه پرونــده تعليــق جــودو( ا�ــران در دادگاه ح�ميــت 
ورزش(CAS) آغــاز شــد. دادگاهــ� 
ــه قرار اســت ٢٦ 
شــهر�ورماه برگزار شــود اما اخيــرا خبر رســيد نصرا... 
ســجاد( رئيس 
اروان المپيE قصــد همراه� هيئت 
ا�رانــ� در ا�ــن دادگاه را نــدارد. موضوعــ� 
ــه البتــه 
صالح� اميــر( آن را ت�ذ�ب 
رد تا بگو�د: «
ناره گير( 
آقا( ســجاد( را ت�ذ�ب م� 
نم. جودو �E پرونده مل� 
است. وزارت ورزش و ما مشتر
ا برنامه را پيش م� بر�م. 
بــه ا�ن باور دارم 
ه اگر رســيدگ� عادالنــه انجام گيرد، 
جودو( ا�ران ســربلند بيــرون م� آ�د. جلســات� برگزار 
م� شــود و 
ار حقوق� انجام م� شــود. مطمئن باشــيد 
مــا در 
ميته مل� المپيــE، وزارت ورزش و فدراســيون 
جــودو هم�ار( م� 
نيــم و ام�ان ندارد چالشــ� پيش 
بيا�د و ما ســا
ت باشيم. در ا�ن پرونده وقت اصل� برا( 
و
يل اســت و تنها ٥ دقيقه وقت به شــهود داده شده. ما 
با�ــد رو( ال�حــه و دفاع قو( 
ار 
نيــم. از روز اول آقا( 
عل� نژاد به عنوان مســئول ســتاد پرونده جودو انتخاب 
شــد چون رئيس 
ميسيون بين الملل اســت. در 
نار او 
ســجاد( به عنــوان نما�نده 
ميتــه، داورزن� بــه عنوان 
معاون  وقت وز�ر ورزش، ميراسماعيل� رئيس و زارعيان 

مرب� در ا�ن ستاد حضور خواهند داشت.»
 اساســنامه ها موضوع اختالف� است بين شورا� 

نگهبان، دولت و مجلس
رئيس 
ميته مل� المپيE در پاســخ به ســوال خراسان 
درخصــوص آخر�ــن اقدامات صــورت گرفته بــرا( رفع 
ابهامــات اساســنامه 
ميته ملــ� المپيــE و نامه نگار( 

ميتــه بــا معاونــت حقوقــ� ر�اســت جمهور( دربــاره 
اساسنامه و بررس� آن در هيئت دولت و شورا( نگهبان 
گفت: «در گذشــته تمــام مصوبات دولت به 
ميســيون 
تطبيــق مجلس م� رفــت و آن جا ظــرف ٢٠ روز تطبيق 

داده م� شــد و اگــر بــا قوانيــن مصوب مجلــس مغا�رت 
نداشــت، قانون الزم االجرا بود. از ٢ ســال قبل شــورا( 
نگهبــان ا�ن سياســت را در پيــش گرفت 
ه اساســنامه 
موسسات، شــر
ت ها و نهادها( دولت� با�د به تصو�ب 
شورا( نگهبان برسد. ا�ن موضوع اختالف� است ميان 
شورا( نگهبان و معاون حقوق� دولت و مجلس. معاون 
حقوقــ� دولت و معــاون حقوقــ� مجلــس معتقدند 
ه 
موضوع اساسنامه ها با�د در دا�ره دولت و مجلس باشد. 
اما شــورا( نگهبان معتقد اســت 
ه ا�ن موضوع با�د در 

دا�ره دولت و شورا( نگهبان باشد.» 
 با�د به شورا� نگهبان پاسخگو باشيم

صالح� با تا
يد بر ا�ن 
ه 
ميته مل� المپيE به عنوان 
دســتگاه، تابع سياست ها( رســم� نظام است، گفت: 
«مــا با�د به شــورا( نگهبان بــه عنوان �E نهاد رســم� 
فرادســت� پاسخگو باشــيم و درحال حاضر در چارچوب 
اساسنامه پاسخگو هســتيم. مسير قانون� 
ه اساسنامه 

ميته ملــ� المپيE به ترتيب ط� 
ــرد، به ا�ن صورت 
 ،Eميته بين الملل� المپي
بود: هيئت اجرا��، مجمع، 

ميســيون اجتماعــ� دولت، صحــن دولــت. درنها�ت 
اساســنامه 
ميته مل� المپيE تصو�ب شــد و ا�ن 
ار ٢ 
ســال زمان برد. ما اساســنامه جد�ــد ندار�م و فقط چند 
بند را در اساســنامه اصالح 
رد�م. خوشبختانه شورا( 
نگهبــان رو( اصالحاتــ� 
ه مــا رو( اساســنامه انجام 
داد�ــم، اعتراض� ندارد و آن ها را تا�يــد 
رد و فقط رو( 

�E اصل متمر
ز است.»
 اصالح منشور المپي8 از اختيار ا�ران خارج است
رئيــس 
ميته ملــ� المپيE بــا اشــاره به ا�راد شــورا( 

 E� گفــت: «تنها Eنگهبــان بــه اصل اول منشــور المپي
مســئله، اصل� اســت 
ــه آن هــم به اصــل اول منشــور 
المپيE درخصوص نف� تبعيض جنســيت�، سياســ�، 
نژاد( و مذهب� برم� گردد؛ شورا( نگهبان به ا�ن اصل 
ا�راد گرفــت. در ا�ن   خصوص با�د گفت اصالح منشــور 
المپيــE از اختيــارات ا�ــران خارج اســت. چــون ٢٠٦ 

شــور از جمله ا�ران، منشــور المپيــE را امضا 
ردند و 
پذ�رفتند و سپس تقاضا( عضو�ت در 
ميته بين الملل� 
المپيE را دادند و با پذ�رش از ســو( IOC، عضو 
ميته 
بين الملل� المپيE شدند. ما هم در ٢ مقطع هم در سال 
١٣٢٧ و هم در ســال ١٣٥٨ رســما منشــور المپيE را 
پذ�رفتيم و آن ها هم عضو�ت ما را قبول 
ردند. بنابرا�ن 
تغيير منشور المپيE، نه در صالحيت ا�ران است و نه در 

صالحيت هيچ 
شور د�گر(.»
 عدم پذ�رش منشــور المپي8 �عن� محروميت از 

تمام رو�دادها� بين الملل�
رئيــس 
ميتــه ملــ� المپيــE حرف ها�ــش را ا�ن طــور 
 Eميته مل� المپي
ادامــه داد: «درخصوص اساســنامه 
ا�ران هم با�د بگو�م 
ه شــورا( نگهبان اساسنامه را رد 
ن�رده، بل�ه تا
يــد دارد با�د ابهامــات را برطرف 
نيم. 
برنامــه ما هم ا�ن اســت 
ه با همــ�ار( معاونت حقوق� 
و شــورا( نگهبان رفع ابهام 
نيــم. بنابرا�ن معتقدم در 
گفت وگو( ســه جانبه ميان ما، دولت و شورا( نگهبان، 
م� توانيــم رفــع ابهام 
نيم. چــون ٢٠٦ 
شــور در دنيا 
منشــور المپيE را پذ�رفته و عضو IOC هســتند. اگر به  
هر دليل� رو( ا�ن محور مقاومت شود، مفهوم ا�ن است 

ه ما با عدم پذ�رش منشور از حضور در همه رو�دادها( 

بين الملل� محروم خواهيم شــد. اما ما در تعامل سازنده 
با شورا( نگهبان ان شاا... مسئله را حل خواهيم 
رد.» 

 �ميسيون ورزش�اران جز�ره نيست
صالح� امير( درباره انتخابات 
ميســيون ورزش�اران 

ــه چنــد( پيــش برگزار شــد، گفــت: «بهداد ســليم� 
مشــاور مــن و زهرا نعمت� دختر من اســت امــا من اصال 
نم�  دانستم نعمت� م� خواهد نامزد(ر�است 
ميسيون 
ورزشــ�اران) شود. من تا
يد م� 
نم در هيچ انتخابات� 

ميســيون  در  رقابــت  دارم  اعتقــاد  ن�ــردم.  دخالــت 
ورزش�اران ســازنده بود.  هاد( ساع�، ميراسماعيل�، 
عابد�ن� و سا�ر قهرمانان مورد احترام ما هستند. برخ� 
گفتنــد چــرا ٢ نفر اضافه شــدند؟ از 
ميتــه بين الملل� 
المپيE ســوال 
رد�م، آن ها گفتند بــرا( تعادل رئيس 
م� توانــد تعــداد( را معرفــ� 
نــد امــا با�ــد در اقليــت 
باشــد. در 
ميتــه بين الملل� المپيــE ١٢ نفر منتخب 
و ١١ نفــر انتخــاب رئيــس هســتند. ما هم بــرا( تعادل 
م� توانســتيم ١٤ نفــر را معرفــ� 
نيــم ول� ا�ــن 
ار را 
ن�رد�م تا ورزشــ�اران خودشــان با هم رقابت و انتخاب 

نند. 
ميســيون ها نقش مشــورت� دارند. ما ٢٣٠ نفر 
در 
ميســيون ها دار�م و نبا�د طــور( صحبت 
نيم 
ه 
ف�ر 
نند 
ميسيون ورزش�اران �E جز�ره د�گر است. 
ما هم بنا( هيچ گونه دخالت� را در 
ميســيون ندار�م و 

رسالت 
ميته، پدر( است.»
 درخواست ادامه فعاليت سعيد� را دادم

صالح� اميــر( در پاســخ بــه ا�ن 
ــه آ�ــا بــرا( ابقــا( 

ي�اووس ســعيد( در پســت دبير
ل� 
ميتــه با توجه 
بــه موضــوع بازنشــتگ� او، نامه نگار( 
ــرده هم گفت: 
«آقا( ســعيد( عمل�رد مثبت� داشته و به خاطر همين 
درخواســت ادامه خدمت دادم، بنابرا�ن تا د( ماه سال 
آ�نده م� تواند ادامه فعاليت دهد. همين موضوع درباره 
داورزنــ� و افراد د�گر هم مطرح شــد. وزارتخانه با�د در 

ا�ن خصوص صحبت 
ند.»
 تا د� ماه وا�سن م� آ�د

رئيس 
ميته مل� المپيE درباره باز( ها( المپيE هم 
 Eميته المپي
ا�ن طــور صحبت 
ــرد: «هم IOC و هــم 
ژاپــن مطمئن به 
شــe وا
ســن در المپيE هســتند و 

شــe شود، م� توانند  Eماه قبل از المپي E� حت� اگر
ورزشــ�اران را ا�مــن 
نند. ســازمان بهداشــت جهان� 
مــداوم به IOC مشــاوره م� دهد. تمــام رو�دادها را بعد 
از ٢٠٢٠ برگزار م� 
نند چون ا�ن موضوع مطرح است 

ه تا ا�ن زمان وا
ســن 
شــe شــود. به نظر م� رســد تا 
 Eه راه� المپي
د( ماه وا
ســن م� آ�د و ورزش�اران� 

م� شوند، م� توانند وا
سينه شوند.»

صالحی اميرى: در تعامل سازنده با شوراى نگهبان ابهامات اساسنامه را رفع می کنيم

موضوع آقا( گل� ســردار آزمون، مهاجم مل� پوش 
شــورمان و عضو 
باشــگاه زنيــت در ليگ روســيه به همــراه آرتيــم دز�وبــا همباز( اش 

ه به صــورت مشــتر6 ١٧ گل به ثمر رســاندند، درنها�ت حل شــد. 
ســازمان ليگ برتر روســيه در ابتــدا آزمون را به عنــوان آقا( گل ليگ 
روســيه معرفــ� 
رد چون تعــداد گل هــا( زده او از رو( نقطه پنالت� 

متر از دز�وبا بود اما  ســرگئ� پر�اد
ن، رئيس ســازمان ليگ روسيه 
در مصاحبه با نشــر�ه  اســپورت ا
ســپرس  گفت: «ما در ابتدا آزمون را 

بــه عنوان آقا( گل انتخاب 
رد�م چــون تعداد گل ها( زده او از رو( 
نقطه پنالت� 
متر از دز�وبا بود. ول� بعد از مشــورت ها تصميم خود را 
تغيير داد�م و م� خواهيم به هر ٢ باز��ن 
فش طال بدهيم.  با بررس� 
ليگ ها( معتبر اروپا�� متوجه م� شــو�د برخــ� از ليگ ها حت� تا ٣ 

فــش طال هم اهــدا 
ردند. به همين خاطر ما نيــز تجد�دنظر 
رد�م 
و م� خواهيــم بــه آزمون و دز�وبــا جا�زه 
فش طال بدهيــم و هر 
دام 

جا�زه خود را داشته باشند.»

ســرمرب� برا�تــون انگليس به ادامــه ماندن عليرضا جهانبخــش در تيمش 
چــراغ ســبز نشــان داد. عليرضــا جهانبخش، باز��ــن ١٧ ميليــون پوند( 
برا�تــون و ��� از خر�دها( ر
ورد( ا�ن باشــگاه همچنان بــرا( ماندن و 
بــاز( در ا�ن تيم تالش م� 
ند. شــا�د قيمت ا�ن باز��ــن ا�ران� 
ه او را به 
گران تر�ــن انتقال تار�خ برا�تون تبد�ل 
رده بود، باعث ماندنش در ا�ن تيم 
شــود. عليرضا جهانبخش پس از شــروع دوباره ليگ برتر انگليس فقط ٢٠  
دقيقــه در تر
يب برا�تــون باز( 
رد و اخبــار( درباره انتقالش به باشــگاه 

آژا
س هلند منتشــر شــد . گراهام پاتر، ســرمرب� برا�تــون نگران� عليرضا 
جهانبخــش را به  دليل باز( ن�ردنش در6 م� 
ند و م� گو�د ا�ن شــرا�ط 
با�ــد موردتوجه طرفين قرار بگيرد.  ســرمرب� برا�تــون گفت: «جهانبخش، 

ند. دوباره ا�ن  Eم
باز��ن خوب� است و م� تواند در برا�تون بماند و به ما 
موضوع را در6 
نيم 
ه او م� خواهد بيشتر در تر
يب برا�تون باز( 
ند.» 
ســرمرب� برا�تون در حال� از ماندن عل� جهان اســتقبال 
ــرده 
ه بارها و 

بارها با تصميماتش نشان داده 
ه اعتقاد( به ستاره ا�ران� تيمش ندارد!

یک بام و دو هواى سرمربی برایتون در خصوص جهانبخشآزمون و دزیوبا هر دو جایزه می گيرند

به نظر م� رســد در فصل بعــد( ليگ قهرمانان 
اروپا، ٣ ا�ران� با تيم ها( خود به رقابت بپردازند. 
ليگ قهرمانان اروپا مهم تر�ن رقابت باشــگاه� 
فوتبال اروپا ســت و هر از گاه� باز��نان ا�ران� 
نيز در ا�ن ليگ معتبر باز( و گلزن� 
رده اند 
ه 
آخر�ن آن سردار آزمون مهاجم تيم فوتبال ا�ران 
بوده اســت. ا
نون به نظر م� رســد برا( فصل 
آ�نــده ليــگ قهرمانان اروپــا م� تــوان انتظار ٣ 
ا�ران� را در ا�ن ليگ معتبر داشت. سردار آزمون 
مهاجم تيم فوتبال ا�ران به واســطه قهرمان� در 
ليگ برتر روسيه جواز حضور در مرحله گروه� 
را به دست آورده است. ا�ن باز��ن در فصل قبل 
ليگ قهرمانان نيز با گلزن� توانســت درخشش 
خوب� داشــته باشــد. ا�ن مهاجم جــوان، تعداد 
گل ها( خود در ليگ قهرمانــان اروپا را به عدد 
٤ رســاند و بهتر�ن گلزن ا�رانــ� در تار�خ ليگ 
قهرمانــان اروپا لقــب گرفت. پيــش از ا�ن  عل� 

دا��  سال ها قبل با پيراهن هرتابرلين آلمان در 
ليــگ قهرمانان اروپا، ٣ گل به ثمر رســانده بود. 
عليرضا جهانبخش نيز بعــد از تجربه ناموفق در 
برا�تون در آســتانه بازگشت به ليگ هلند و ا�ن 
بار تيم مطرح آژا
س است. ا�ن تيم هلند( نيز 
جواز حضور در ليگ قهرمانان اروپا را به دســت 
آورده  و جهانبخــش م� توانــد بــرا( اوليــن بار 
حضور در ا�ــن رقابت ها را تجربه 
ند. از پرتغال 
نيز خبر م� رسد پورتو گو( رقابت از سا�ر تيم ها 
برا( بــه خدمت گرفتن مهــد( طارم� مهاجم 
تيم فوتبــال ا�ران را ربــوده  و باز��ــن ا�ران� در 
تابســتان راه� پورتو خواهد شــد. پورتــو نيز به 
خاطر قهرمان� در ليــگ برتر پرتغال، به صورت 
مستقيم در مرحله گروه� ليگ قهرمانان اروپا 
حضــور دارد. رقابت ا�ــن ٣ ا�ران� در فصل بعد 
ليــگ قهرمانــان م� تواند ا�ــن رو�ــداد را برا( 

ا�ران� ها رو�داد( هيجان انگيز تر 
ند.

 ٣ ایرانی در فصل جدید ليگ قهرمانان اروپا؟
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محروميت غيرمستقيم داور استقالل-سپاهان 
داور د�دار استقالل-سپاهان در هفته بيست وهشتم قضاوت� 
 �نخواهد *رد. باشــگاه سپاهان به طور رسم� از بيژن حيدر
بــه *ميتــه داوران شــ2ا�ت *ــرد و همچنيــن در بيانيــه ا� به 
اشــتباهات ا�ن داور پرداخــت. از ا�ن رو حاال نــام حيدر� در 
فهرســت قاضيان هفته بيست وهشتم د�ده نم� شود. *ميته 
داوران اســام� داوران هفتــه بيست وهشــتم را اعالم *رد *ه 
بيــژن حيدر�، قضاوت هيچ مســابقه ا� را بر عهده ندارد و به 
نظر م� رســد جنجال ها� پيش آمده بعد از د�دار استقالل-

سپاهان بر ا�ن مسئله تاثيرگذار بوده.
غيبت اجبارى کاوه در نخستين بازى فصل 

بــه نقــل از Walfoot بلژ�ــK، *اوه رضا�ــ� بــا وجــود انتقال 
قرض� اخير از *لوب بروژ به شــالروا نم�  تواند شــنبه آ�نده در 
د�دار ا�ن ٢ تيم در هفته نخســت ژوپيلرليگ بلژ�K به ميدان 
برود. *اوه رضا�� طبق مفاد قرارداد انتقال قرض� به شالروا 
هنــوز هــم بخشــ� از دســتمزد ســاليانه اش را از *لوب بــروژ 
در�افت م� *ند و اجازه باز� برابر تيم پيشــين خود را ندارد. 
*اوه رضا�ــ� *ه در فصل گذشــته ليگ بلژ�ــK هم به صورت 
قرض� برا� شالروا باز� *رده بود در ٢ د�دار رفت و برگشت 

برابر *لوب بروژ حضور نداشت.
استقالل در یک پرونده شکایت پيروز شد

با اعالم احمد سعادتمند، باشگاه استقالل در پرونده ميگوئل 
*ول�، مرب� ســابق ا�ن تيم *ه دستيار و�نفرد شفر بود پيروز 
شد. مد�رعامل استقالل تا*يد *رد *ه ا�ن باشگاه برا� اولين 
بار در �K پرونده پيروز شده و به احتمال ز�اد در پرونده ساشا 

شفر نيز برنده خواهد شد.
رحمان رضایی مدیر فنی ذوب آهن شد

رحمان رضا��، باز�2ن پيشين تيم مل� فوتبال ا�ران و باشگاه 
پرســپوليس *ه ســابقه باز� بــا پيراهــن ذوب آهــن را هم در 
 ��*ارنامه دارد، به عنوان مد�ر فن� ا�ن تيم انتخاب شد. رضا
*ه با ح2م احمد جمشيد�، به عنوان مد�ر فن� انتخاب شده، 

عصر د�روز به اعضا� تيم فوتبال ذوب آهن معرف� شد. 

ادامه جام حذفی بدون تغيير در قوانين بازى
 �ادامه مسابقات جام حذف� فصل ٩٩-٩٨ بدون هيچ تغيير
در قوانيــن برگزار م� شــود. به نقل از روابط عموم� ســازمان 
 �ليگ فوتبال، ادامه مســابقات جام حذف�(�ادواره آزادســاز
خرمشهر) فصل ٩٩-٩٨ بدون هيچ تغيير� برگزار م� شود. 
بنابرا�ن در مرحله �K چهــارم نها��، نيمه نها�� و فينال جام 
 �حذفــ� اگــر مســابقات در پا�ــان ٩٠ دقيقه با نتيجه مســاو
تمام شود، مســابقه با ٢ وقت ١٥ دقيقه ا� ادامه پيدا م� *ند 
و در صورت تساو� در پا�ان ١٢٠ دقيقه، ضربات پنالت� برنده 

باز� را تعيين خواهد *رد.

باز�2ن جوان و ســرعت� پارس جنوب� عليه تيم ســابق خــود ح2م انضباط� گرفته 
اســت. در حال� *ه مد�ران باشــگاه پرســپوليس درگيــر رتق وفتق پرونــده بران2و 
��2 بر ش2ا�ات و مشــ2الت ا�ن باشگاه افزوده م� شود؛ از مطالبات  �2�هستند، 
سنگين بشار رسن و تمد�د با ا�ن هافبK عراق� تا پاداش قهرمان� و اعتراضات تند 
اعضا� *ادر فن� و باز�2نان به عمل2رد مد�ر�ت باشــگاه. حال در جد�دتر�ن ح2م 
صادره از ســو� *ميته انضباط� عليه باشــگاه پرسپوليس، ا�ن باشگاه به پرداخت 
٤٦٠ميليون تومان به آدام همت�، هافبK سابق خود مح2وم شده است. همت� *ه 
ا*نون در تيم پارس جنوب� توپ م� زند، در دوران بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
پرســپوليس �2ــ� از مهره ها� *ليد� تر*يــب بران2و ا�وان2وو�چ بود و توانســت با 

سرخ پوشان پا�تخت حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا را تجربه *ند.

اللهيــار صيادمنــش، پد�ــده فوتبال ا�ران در ســال ها� گذشــته *ه در اســتقالل 
روز ها� درخشان� داشــت و از ا�ن تيم به فنرباغچه تر*يه ترانسفر شد، ا�ن روزها 
در تهــران بســر م� بــرد. صيادمنــش *ــه در فنرباغچه توفيــق چندان� به دســت 
نياورده، حاال به خاطر مش2الت مربوط به خدمت سرباز� نتوانسته از *شور خارج 
شــود و برا� ا�ن منظور نيازمند در�افت نامه ا� از باشــگاه اســتقالل است. احمد 
سعادتمند، مد�رعامل استقالل به صيادمنش وعده داده *ه مش2ل خروج از *شور 
ا�ن باز�2ن جوان را حل *ند و او بتواند با باز شدن پروازها به تر*يه برود و *ارش را 
با تيم خود از سر بگيرد. از ا�ن رو صيادمنش د�روز به باشگاه استقالل رفت تا پيگير 
ا�ن موضوع شــود. مد�رعامل اســتقالل نيز به او قول هم2ار� داد و احتماال ط� 

روزها� آ�نده با حل مش2ل خروج از *شور صيادمنش به تر*يه سفر خواهد *رد.

قول سعادتمند به صيادمنش برا" رفع ممنوع الخروجآدام همت، شا� جد�د پرسپوليس

نوراللهی راه خروج را به 
رسول پناه نشان داد!  

عصيان �اپيتان آرام پرسپوليس عليه مد�ر�ت باشگاه

شــرا�ط باشگاه پرســپوليس در 
روزها� اخير به خاطر شــ2ا�ت 
بران2ــو و مح2وميــت پرســپوليس در فيفــا به 
گونه ا� اســت *ــه هر لحظه بيــم محروميت و 
جر�مه ســنگين آن از سو� فيفا م� رود و فردا 
مهلت پرداخت طلب سرمرب� سابق سرخ ها به 
پا�ان م� رسد. ا�ن در حال� است *ه مسئوالن 
باشگاه فقط همه را به آرامش دعوت م� *نند 
و قول حل مش2ل را م� دهند و تا*يد دارند *ه 
خطر� پرســپوليس را تهد�ــد نم� *ند. البته 
 �دردســرها از  �2ــ�  فقــط  بران2ــو  پرونــده 
پرســپوليس و مســئوالن آن اســت و شــ2ا�ت 
پشت ش2ا�ت و بده� پشت بده� ا�ن باشگاه 
را احاطه *ــرده و نم� گذارد پرسپوليســ� ها 
لــذت پو*ر قهرمانــ� را آنگونه *ــه با�د ببرند. 
برخ� از پيش2ســوتان و باز�2نان پرسپوليس 
در روزهــا� گذشــته دربــاره مشــ2الت ا�ــن 
باشــگاه و نگران� شــان از آ�نــده آن در صورت 
عدم پرداخت طلب بران2و صحبت *رده اند اما 
*ســ� توقع مصاحبــه انتقــاد� از نورالله�، 
باز�2ن سا*ت و آرام پرسپوليس عليه مد�ر�ت 
باشگاه و شخص مهد� رسول پناه را نداشت. 
احمد نورالله�، هافبK و *اپيتان پرسپوليس 
*ه باز�2ن ب� حاشيه و با اخالق� است و *متر 
از او مصاحبه حاشيه ا� و اعتراض� د�ده ا�م در 

مصاحبــه بــا ورزش ســه دربــاره شــرا�ط ا�ــن 
«مــن  اســت:  گفتــه  پرســپوليس   �روزهــا
م� خواستم درباره مشــ2الت آخر حرف ها�م 
حــرف بزنم امــا االن *ه پرســيد�د با�د جواب 
بدهــم. به نظرم مد�ر�ت ضعي} از �K طرف و 
ا�ن *ــه قــدر مربــ� بزرگــ� چــون بران2ــو را 
ندانســتن، عامل اصل� جدا�� او بود. شرا�ط 
برا� ما سخت شد اما بعد از آن آقا� *الدرون 
آمدند *ه ا�شــان هم البته خيلــ� *مK *رد. 
چند سال است *ه پرسپوليس ضع} مد�ر�ت� 
دارد. ط� ٦ ســال� *ه در ا�ن تيم هستم ا*ثر 
ســال ها مش2ل مد�ر�ت� داشــتيم. قبل� ها را 
*نــار بگذار�م و به حال هم نگاه *نيم شــرا�ط 
خيلــ� ســخت اســت. طلــب آقا�ــان بران2و و 
*الدرون وجود دارد. هــر روز در تمر�ن به ا�ن 
ف2ر م� *نيم *ه تيم محروم خواهد شد �ا خطر 
*سر امتياز برا� تيم خواهد بود. نظر شخص� 
مــن ا�ن اســت *ــه اگــر آقــا� رســول پناه در 
 �خــودش نم� بيند *ه به تيم *مــK *ند برا
چه ا�نجا آمدند؟ اگر مــرا به عنوان مد�رعامل 
پرســپوليس انتخاب *نند و بگو�نــد *ه برو به 
باشــگاه پرســپوليس اگــر بدانم *ــه *م�2 از 
دســتم برنم� آ�د هرگز نم�  آ�م. باشگاه� *ه 
ا�ــن همه هــوادار دارد *ــه با ا�ن تيــم زندگ� 
م� *ند حقش ا�ن اســت؟» *اپيتان ســرخ ها 

 �زبانــش را تندتر *رده و گفتــه: «فرصت ز�اد
بــرا� پرداخت طلــب بران2و باقــ� نمانده اما 
نم�  دانــم چطــور اســت *ــه هــر روز مصاحبه 
م� *نند *ه هيچ مش2ل� نيست و انشاا... حل 
م� شــود. ف2ــر *نــم ٥٥٠هــزار �ــورو از پول 
بيرانونــد م� آ�ــد امــا ف2ر *نيــد اگر ا�ــن پول 
 �نم�  آمد مد�رعامل چــه طرح و برنامه ا� برا
پرداخت بده� داشت؟ چند روز بيشتر نمانده 
و دوباره آقا� رسول پناه گفتند *ه حل م� شود 

و فوقش جر�مه م� شو�م!» 
  

پس از انتشار ا�ن مصاحبه جنجال� سرپرست 
باشــگاه پرســپوليس از صحبت هــا� احمــد 
نوراللهــ� عليــه مد�ر�ت ا�ن تيم ابــراز تعجب 
*ــرد. بــه گفتــه رئيــس هيئت مد�ره باشــگاه 
پرســپوليس نورالله� بــه همراه تنــ� چند از 

طلبــ2اران فصل جار� ســرخ ها بخــش قابل 
توجهــ� از مطالباتشــان را در�اقت *ــرده *ه 
حــدود ٧٣درصد م� شــود. اما اگــر بخواهيم 
منصفانــه صحبت ها� نوراللهــ� را نقد *نيم 
 �تا حــدود ز�اد� به ا�ن باز�2ن و ســا�ر اعضا
تيــم قهرمان ليگ حــق م� دهيــم. آن ها حق 
دارند نگــران آ�نده خــود و تيم باشــند چرا*ه 
ســابقه نشــان داده وقت� مد�ر� در ٢ باشگاه 
پرسپوليس و اســتقالل با ا�ن قاطعيت از حل 
بحــران آن هــم در آســتانه پا�ــان مهلــت فيفا 
�ــا  ا� اف ســ� صحبــت *ــرده پا�ان خوشــ� 
بــرا� ســرخاب� رقــم نخــورده اســت. چنــد 
ســال پيش اميــر قلعه نو��، ســرمرب� ســابق 
اســتقالل در وا*نــش بــه د�ــر ارســال شــدن 
ليســت آســيا�� تيم و اخطار  ا� اف س� گفته 
بــود: «فوقــش جر�مــه اش را م� دهيــم!» امــا 

نتيجه ا�ن خوش خيال� تــاوان تار�خ� آب� ها 
بــا حــذف از ليــگ قهرمانــان بود! چند ســال 
پيش هــم عل� ا*بر طاهــر�، مد�رعامل وقت 
باشــگاه پرســپوليس در جر�ان پرونده انتقال 
مهد� طارم� از باشــگاه ر�زه اســپور تر*يه به 
پرسپوليس با فسخ �K طرفه گفته بود مش2ل� 
پيش نم� آ�ــد و هواداران خاطرجمع باشــند 
و نتيجــه ا�ــن ب� تدبير� محروميت ســنگين 
پرســپوليس و طارم� و جر�مــه چند صدهزار 
�ورو�� طرفين بود. حاال هم *ه رسول پناه در 
آستانه �K روز مانده به پا�ان مهلت قانون� فيفا 
برا� تسو�ه حساب با بران2و گفته است فوقش 
جر�مــه اش را م� دهيــم. تن و بدن هــواداران 
و فوتبال دوســتان ا�رانــ� م� لــرزد و *اپيتان 
پرســپوليس به خود حق م� دهد چنين تند و 

ب� محابا به مد�ر�ت پرسپوليس بتازد. 

باشــگاه  مد�رعامــل  ســعادتمند،  احمــد 
اســتقالل در گفت وگــو بــا راد�ــو تهــران در 
ارتبــاط بــا شــرا�ط ا�ــن باشــگاه اظهاراتــ� 
داشــت *ه در ادامه مهمتر�ــن بخش ها� آن 

را م� خوانيد.
 � در ا�ــن ٢، ٣ مــاه اخيــر بــا �K گــروه قو
*ارها� مــان را برا� صدور ســند اســتاد�وم 
مرغوبــ2ار و *مپ ناصر حجــاز� پيش برد�م 

و خوشــبختانه بعــد از چند�ن دهــه ا�ن خبر 
خوب را به مردم بدهم *ه موفق شــد�م ســند 
ورزشگاه مرغوب2ار را به نام استقالل بگير�م.

را  فنــ�  *ادر  مدنظــر  باز�2نــان  اســام�   
گرفتيــم، مذا*رات را شــروع *رد�ــم و هفته 

آ�نده اطالع رسان� م� *نيم.
 مــا در بدتر�ــن زمــان مم2ــن به اســتقالل 
آمد�ــم و تمــام آرا� انضباطــ� فيفــا هــم در 

همين ٢، ٣ ماه� *ه توفيق خدمت داشتيم 
 �مثل آوار رو� ســر ما خراب شــد و هز�نه ها
ارز� ز�اد� به ما وارد شــده و با�د با توجه به 

باال رفتن نرخ ارز پرداخت *نيم.
 *ادر فنــ� اســتقالل مورد تا�يد اســت و از 
همــه م� خواهــم *ــه بگذارند بــا آرامش *ار 
*نيــم. ما شــرط� بــرا� ادامــه همــ2ار� با 

مجيد� نگذاشته ا�م.

سعادتمند: شرطی براى ادامه همکارى با مجيدى نگذاشته ایم 
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