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 خطرات طرح دولتی 
اوراق نفتی چیست؟ 

هفته گذشته با اعالم خبر بررسی طرحی که از سوی 
رئیس جمهور از آن به گشایش ...
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 خدمات وی آی پی 
یک قاچاقچی انسان!

گفت وگو با یک قاچاقچی که مدعی است بدون دردسر، مشتریانش را از مرز خارج می کند
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 تاکنون به چه دستاوردهایی در این زمینه رسیده اند؟

getty images:تصویر 2 پیرمرد روسی که ماسک به صورت دارند و در کافه ای نشسته اند- عکس



یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

اخبار چهارشنبه 22 مرداد21399
22 ذی الحجه 1441.شماره20448

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

نمابر: 37009129  051 پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                  تلفن: 37009111 051                 

 ایــن چه سهام عدالتی اســت که عــده ای  •
میلیاردر هم گرفتند ولی خیلی از فقرا جا 
موندند؟ آیا نیازبه غربال و تجدید نظر نیست؟ 

من ورشکسته ومقروض و بیکارم جا موندم.
آقای روحانی چرا با مردم درباره گرانی حرف  •

نمی زنی؟ یعنی تمام اون همه وعده  و وعید 
قبل از انتخابات فقط برای رای بود؟ 

 یکی به من بی سواد بگه چرا بعضی کشورها  •
مثل کره شمالی که تحریم هستند ارزش پول 
شان ثبات داره ولی ایران و لبنان هر لحظه 
ارزش پول خود را از دست می دهند؟ واقعا 

پشت پرده چه خبره؟
 به جای عقب انداختن کنکور یاد بگیرید  •

چطوری مدیریت کنید؟این چه کاری بود که 
کردید و اعصاب فرزندان ما را به هم ریختید؟ 

حال من وقتی خوب می شود که حال همه  •
نیازمندان شهرم خوب شود وقتی در شهرمان 
بچه های کار هستند وقتی مردان دور میدان ها 
و زنان جوراب به دست را می بینم چطور حالم 

خوب شود ببینم زنی فریاد می زند از فقر !
 وقتی دولت  میگه گشایش اقتصادی ایجاد  •

می کنم یاد وقتی می افتم که می گفت چنان 
رونق اقتصادی ایجاد می کنم که نیازی به 

یارانه نداشته باشید!
اگر کنکور را عقب بیندازید بچه های ما  •

دیوانه می شوند. چطور روزی 100 تا پرواز 
انجام می شود؟ چطور عید غدیر تجمع ها و 
دست افشانی ها برگزار می شود؟ فقط دیوار 

کنکور این وسط ،کوتاه است؟!
 شنیده بودم که نون به نرخ روز خورید ولی  •

به خودم ثابت شد که همین طوره چندین پیام 
درباره طرح ممنوعیت بهشت رضا فرستادم 
ولی چون انتقادی بود چاپ نکردید. اسم 
ستون رو حرف مردم نذارین، بهتره بذارین 

ستون دل خودمون!
ساعات کاری بانک افتضاح است. این جوری  •

نه تنها در مصرف برق صرفه جویی نمی شود 
بلکه بیشتر شده. شروع کار زودتر شده ولی 
تعطیلی به علت ازدحام مشتری فرقی نکرده.

 مشترک 50ساله شما هستم ولی متأسفانه  •

هر چه پیام داده ام چاپ نکرده اید اشکال 
نــداره ولی چرا یک شبه نان سنگک 700 
تومان گران شد؟ حتما به خاطر خراب شدن 

سیلوهای لبنان است!
آقــایــان مسئول! جــوانــان انگیزه ای برای  •

ازدواج نــدارنــد چه رســد به ایــن که فرزندی 
داشته باشند ! چگونه با این گرانی ها واجاره 
های سنگین زندگی کنند من جوانی را دیدم 
درایستگاه اتوبوس اشک می ریخت از کم پولی !

من هم از این که فرزندم هر روز برای کنکور  •
دچار تنش فکری می شود عصبانی هستم اما 
فکر این را هم بکنیم که ممکن است چقدر آدم 

بعد از شیوع کرونا از این طریق فوت کنند.
 جنگ میان قدرت های بزرگ  جنگ زرگری  •

است و آن ها در نهایت با هم به تفاهم می رسند 
ایــن کشورهای جهان ســوم هستند که در 

نهایت ضرر می کنند.
 چند وقتی است مخابرات درایــن اوضاع  •

ــرای مبلغ جزئی حتی  واحـــوال کرونایی ب
زیر10 هزارتومان بدون درنظرگرفتن خوش 
حسابی قبلی مشترک برای یک طرفه کردن 
خط اقدام می کند یا به تازگی امکان تماس 
گرفتن به خاطر نقص مدارک ممکن نیست. 
ان شاءا... که نارضایتی مردم مد نظر نباشد!

این چه وضعیه که بــرای ما خانواده ها راه  •
انداختید؟ چرا با اعصاب ما بازی می کنید؟چرا 
این قدر کنکور رو عقب می اندازید و با سرنوشت 
فرزندان مان بازی می کنید؟ هرکسی نگران 
بچه اش است بذاره سال آینده کنکور بده. چرا 

همه به پای هم باید بسوزند؟
 دیــروزبــه خاطر دود سیاه، گشت کارت  •

ــوس های  ــوب ــرا بــا ات ماشینم رو گــرفــت. چ
خودتون که دود می کنن برخورد نمی کنین؟ 
حاال باید چند روز بدوم دنبال کارت ماشینم! 

فقط مردم رو اذیت می کنین.
چرا بعضی ها که وابسته به هیچ سازمانی  •

نبودند و جزو طبقه پایین جامعه هستند االن 
سهام عدالت ندارند؟ مگر این ها جزو این 

کشور نیستند؟
آقــا تو رو خــدا کسی می دونــه تکلیف این  •

وام شش میلیون تاکسی برون شهری چی 
شد باالخره؟ تو سایت رفتم می زنه درحال 
بررسی، بانک هم رفتم هنوز اسمم تو لیست 
نیست. میگن مهلتش هم تمومه! امان ازیک 

اطالع رسانی شفاف ازمسئوالنش!
ــازی  • ــان سـ ــس ــم ــت شـــعـــار ه ــ ــاه اس ــ ــ دوم

بازنشستگان تامین اجتماعی داده می شود 
ولی به گفته شعبه خبری نیست.

 تنها کسی که از ایــن گشایش اقتصادی  •
خوشحال می شه بابک زنجانی است و بس 
چون در آینده نفرات بیشتری با جرم مشابه به 
ایشان می پیوندند شکر خدا الاقل ایشون از 

تنهایی در میان!
ــردن دالر تــوســط دولــت  •  چند نــرخــی کـ

یعنی مهیا شدن زمینه فساد و ضرر. یعنی 
پنهان کردن نرخ واقعی ارز و تورم با وجود 

نشانه های آشکار آن.
 انصاف هم خوب چیزی اســت. انسانیت  •

ــوری باشه کــه همه  وجـــدان انــســان باید ط
احساس آرامش بکنن همه چیز در هرمغازه 
ای یک قیمت است. کاسب یا هر فرد صبح 
از خانه اش می زنه بیرون باید بگه خدایا به 
امید تو نه این که سرش تو گوشیش هست که 
کاالهاشو با باالترین قیمت به فروش برسونه 

و به فکر سرکیسه کردن افراد باشه.
 با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا بانک  •

سپه به جای خدمات غیر حضوری بهتر امکان 
دسترسی به حساب جاری رو از خودپردازهایش 
حذف کرده تا ازدحام و تردد به بانک ها بیشتر 

بشه. این جوری به جنگ کرونا می رویم!
 به سازمان نظام مهندسی ساختمان توصیه  •

می شود مانند دفاتر اسناد رسمی، مهندسین 
و سازمان، از مهر برجسته استفاده کنند تا 

احتمال جعل کمتر شود.
 به بانک ملت شیروان مراجعه کردم کارمند  •

ــواب دادن به اربـــاب رجوع  بانک به جــای ج
سرگرم بورس و خرید سهام بود! لطفا مسئوالن 
رسیدگی کنید مردم تو این وضعیت بیماری باید 
ساعت ها منتظر باشند تا بعضی از کارمندان 

کارهای جانبی خودشون رو انجام بدن.

 خطرات طرح دولتی اوراق 
نفتی چیست؟ 

هفته گذشته با اعالم خبر بررسی طرحی که از 
سوی رئیس جمهور از آن به گشایش اقتصادی 
تعبیر شد، گمانه زنی های زیادی درباره محتوای 
این طرح مطرح شد. سرانجام ابتدای این هفته 
جزئیات ایــن طــرح منتشر شــد، جزئیاتی که با 
واکنش برخی صاحبنظران و روسای دو قوه مقننه 
و قضاییه همراه بود که بر ضرورت بررسی این طرح 
و دقت در جزئیات آن برای رفع تبعات منفی طرح 
اصرار داشتند.واقعیت این است که بازارهای مالی 
فرصت بسیار خوبی برای تامین مالی است و دولت 
نیز می تواند از این فرصت استفاده کند. چنان که 
اکنون فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را 
در دستور کار دارد و بخشی از کسری بودجه خود را 
از این محل تاکنون جبران کرده است ولی واقعیت 
کسری بودجه کشور به دلیل کاهش فروش نفت و 
هزینه های ناشی از کرونا، به قدری است که دولت 
چاره ای ندارد جز این که به فکر منابع دیگری نیز 
باشد. با این حال هرگونه تامین مالی دولت چند 

پیش شرط اساسی دارد:
1- ایجاد بدهی اگرچه اقدامی فوری و زودبازده 
برای رفع کسری بودجه است، اما باید توجه داشت 
که نباید موجب غفلت از اصالحات ساختاری 
بودجه شود. اصالحات ساختاری که به گفته رئیس 
سازمان برنامه و بودجه بیش از یک سال و نیم است 

که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معطل 
مانده است. کم کاری دولت در اصالحات مالیاتی 
و مولد سازی دارایی های دولت موجب می شود که 
فشار بر تامین درآمد از محل ایجاد بدهی و فروش 
غیرمنطقی شرکت های دولتی، افزایش یابد و 
تبعات اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
2- هر گونه پیش فروش دارایــی از جمله نفت و 
انتشار اوراق بدهی و مشارکت، به منزله ایجاد تعهد 
برای آینده است. اوراق مشارکت چون به مصرف 
پــروژه های عمرانی می رسد، می تواند از محل 
آورده این پروژه ها پس از بهره برداری، اصل و سود 
را پاسخگو باشد. انتشار اوراق بدهی نیز با توجه به 
نسبت پایین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی 
در ایران توجیه دارد و می توانیم در سال های بعد با 
تراز کردن بودجه و انتشار اوراق جدید، پاسخگوی 
اوراق بدهی که اکنون منتشر می شــود، باشیم 
ولی ماجرای پیش فروش نفت تفاوت دارد و ایجاد 
تعهدی برای آینده می کند که پاسخگویی به آن 

محل تردید جدی است.
3- پیش فروش نفت در حد طرحی که دولت مطرح 
کرده است، مستلزم افزایش فروش روزانه 600 
هزار بشکه نفت است که در شرایط تحریمی فعلی 
و با توجه به ارقام غیررسمی که از صــادرات نفت 
کشور مطرح است، هدفی بلندپروازانه و خطرناک 
است. به گونه ای که با فرض بسیار سختِ  تراز شدن 
بودجه در حد صادرات فعلی نفت طی سال های 
آینده، افزایش 600 هزار بشکه ای صادرات نفت 
برای بازپرداخت اوراق منتشر شده، مستلزم تغییر 
در شرایط سیاسی و تحریمی است. واضح است که 
در شرایط تحریمی فعلی، دور زدن تحریم ها و توافق 
با برخی متحدان سیاسی کشورمان شاید بتواند 
بخشی از این افزایش فروش نفت را جبران کند ولی 
در عمل تعهد خطرناکی برای آینده ایجاد می کند 

و حتی دست ما را در توافق سیاسی در آینده می 
بندد چرا که عمال بخشی از آن چه را که در توافق 
بتوانیم به دست بیاوریم ،امروز به نرخی نامشخص 
پیش خرید کرده ایم و طرف مقابل با علم به این که 
ما متعهد به فروش 600 هزار بشکه نفت بیشتر 
هستیم، در عمل به راحتی تن به کاهش تحریم ها و 

صادرات نفت بیشتر ما نمی دهد.
ــد نفتی دیگر  ــش وابستگی بــه درآمـ ــزای 4- اف
اشکال طرح دولــت است که به صراحت خالف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. چنان که 
باالتر گفته شد، نفت در عمل متغیری خــارج از 
کنترل ماست و گره زدن بیشتر اقتصاد کشور به 
نفت و متعهد شدن به مردم در قبال متغیری که تا 
حد بسیار زیادی دست ما نیست، کشور را در برابر 
تحوالت نفتی و متغیرهای برون زا آسیب پذیرتر 
می کند. عالوه بر این با توجه به این که افزایش 
قیمت ارز پس از عرضه اوراق نفتی  به ویژه در زمان 
سررسید، ســودآوری طرح را افزایش می دهد، 
اقتصاد کشور با انتظارات ناشی از افزایش قیمت 
ارز مواجه خواهد شد و در صورت تحقق این مسئله، 
تعهد ریالی دولت در قبال این اوراق ارزی سنگین 
تر نیز خواهد شد و امکان پاسخگویی به آن سخت 
تر خواهد بود.خوشبختانه ورود مجلس و پس از آن 
قوه قضاییه تاکنون توانسته جلوی قطعی شدن این 
طرح را قبل از بررسی دقیق و رفع اشکاالت  بگیرد. 
این ورود قطعا  باید تا زمان قطعی شدن جزئیات 
و رفع اشکاالت اساسی آن ادامــه داشته باشد. 
شورای هماهنگی اقتصادی قوا در آزمونی سخت 
قرار گرفته است و با وجود شرایط سخت اداره کشور 
در شرایط محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، 
نباید بار غیرمنطقی و تعهد غیرعقالیی برای آینده 
کشور ایجاد کند و نسل آینده را قربانی کم کاری 

امروز کند.

تاخیر در واریز پول سهام عدالت را به وزارت اقتصاد اطالع دهید
وزیر اقتصاد گفت: مردم در صورت تاخیر در 
واریز پول سهام عدالت با روابط عمومی وزارت 
اقتصاد تماس بگیرند تا با پیگیری از تضییع 
حقوق دارندگان سهام عدالت جلوگیری شود. 
چندروزی است که مردم با ارسال پیامک به 
ستون حرف مردم روزنامه از تاخیر طوالنی 
ــز پــول فــروش 30 درصــد سهام  مــدت در واری
عدالت خود انتقاد می کنند. به گزارش ایرنا،  
روز گذشته دژپسند درباره دالیل تاخیر در واریز 

پول فروش سهام عدالت تصریح کرد: فروش 
سهام عدالت مراحلی دارد؛ سفارش، فروختن، 
ــان بر  تسویه و پــرداخــت، به همین دلیل زم
است اما زمان آن نباید غیرمعمول باشد، اگر 

ایــن زمــان غیرمعمول اســت مــردم با روابــط 
با  تا  اقتصاد تماس بگیرند  عمومی وزارت 

پیگیری از تضییع حقوق دارندگان 
سهام عدالت جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد واریزنکردن پول 

افـــرادی که سهام عدالت خــود را به فروش 
رساندند، غیرممکن دانست و افزود: صاحبان 
سهام عدالت دو گروه هستند؛ افرادی 
که سهام خــود را آزاد کردند که 
1۹ میلیون نفر بـــوده و  حـــدود 
می توانند از طریق کارگزاری ها 
و بانک ها برای فروش سهام خود 
اقدام کنند که گروه نخست 

هستند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تشریح کرد: 

تمهیدات فضای مجازی برای عزاداری محرم و صفر
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز 
فضای  ملی  مرکز  گفت:  مجازی  فضای  ملی 
مجازی در تالش برای هماهنگی و برنامه ریزی 
همه جانبه برای استفاده از تمام ظرفیت های 
این فضا برای تکریم و بزرگداشت شعائر دینی 
در ماه های محرم و صفر است.امیرخوراکیان  
در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به موضوع تقابل 
ــزاداری و رعایت  و دوگانگی دو مسئله انجام ع
سالمت عزاداران اباعبدا... )ع( با توجه به شرایط 
کرونایی بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی  در 
تالش است تا از همه توانایی و ظرفیت های کشور 
در فضای مجازی برای پیش  بینی و اجرای تدابیر 
الزم استفاده کند. وی تصریح کرد: مرکز ملی 
فضای مجازی به صورت مستمر به ویژه در دهه 
اول ماه محرم، رصد کامل و جامعی از وضعیت 
بازنمایی موضوعات مربوط به عزاداری حضرت 
سیدالشهدا )ع( در فضای مجازی انجام خواهد 
دادو بــراســاس آن گــزارشــی به فعاالن فضای 
مجازی ارائه خواهد کرد. این گزارش عالوه بر 

شناخت و بررسی تهدیدات موجود، برنامه های 
مورد استقبال مردم را در فضای مجازی برای 
معرفی الگوها و حمایت از بازنشر نمونه های برتر 
شناسایی می کند.معاون فرهنگی، اجتماعی 
با  مجازی  فضای  ملی  مرکز  محتوایی  ــور  ام و 
اشاره به بندهایی از محورهای جمع بندی شده 
در صدونهمین جلسه کمیسیون ارتقای تولید 
با حضور دستگاه های  ایــن مرکز که  محتوای 
ذی ربــط و بخش خصوصی برگزار شد، گفت: 
سازمان تبلیغات اسالمی با راه اندازی سامانه ای 
برای قرارگرفتن تولیدات مذهبی هیئت ها و 
اشخاص با رویکرد ماه محرم، امکان دسترسی 
آسان به محتوای مطلوب را برای دیگرفعاالن 
فضای مجازی فراهم می کند. همچنین مرکز 
ملی فضای مجازی، هماهنگی های الزم به منظور 
اطالع رسانی در خصوص این بانک محتوایی 
و همچنین سرویس های فعال در این حوزه را 
توسط سازمان صداوسیما انجام خواهد داد. 
ــزود: مرکز رسانه های  خوراکیان همچنین اف

ــاد اسالمی با  دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش
طرح  نیز  قم  اسالمی  تبلیغات  دفتر  همکاری 
»فراخوان ایده های عاشورایی در فضای مجازی« 
را با در نظر گرفتن تدابیر و پیش بینی های الزم 
در خصوص اطالع رسانی گسترده و تخصیص 
جوایز معنوی ارزنده پیگیری خواهد کرد و  وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز همه امکانات 
خود را برای تأمین نیازهای زیرساختی، پهنای 
بــانــد، ارتــبــاطــات و شبکه سایت های مذهبی 
فعال فضای مجازی در ایام محرم و صفر به کار 
خواهد گرفت.خوراکیان افزود:  وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات نیز همه امکانات خــود را 
برای تأمین نیازهای زیرساختی، پهنای باند، 
فعال  مذهبی  سایت های  شبکه  و  ارتــبــاطــات 
فضای مجازی در ایام محرم و صفر به کار خواهد 
و  خصوصی  بخش  ظرفیت های  همه  گــرفــت. 
سرویس های محتوایی کشور در فضای مجازی 
به ویژه vod هانیز در این امر مشارکت فعال و 

گسترده خواهند داشت.

پایان بالتکلیفی کنکوری ها

ــوزان و  ــش آمـ بعد از چند روز بالتکلیفی دان
داوطلبان کنکور،  اعضای ستاد با هر گونه تغییر 
در زمــان برگزاری کنکور سراسری مخالفت 
ــوم،  ــل ــران»ع کــردنــد. در بیانیه مشترک وزی
تحقیقات و فــنــاوری« و »بهداشت، درمــان و 
آمــوزش پزشکی«که شب گذشته مطرح شد، 
ــان بیشتر برای  ــده اســت:» پیرو نیاز به زم آم
برگزاری آزمون سراسری توسط مجریان آزمون 

به نیت یافتن فضای مناسب بــرای برگزاری 
منطبق با پروتکل های سختگیرانه و مشروط به 
تایید تغییر تاریخ در ستاد ملی مدیریت کرونا، 
از آن جا که ایــن تغییر به دالیــل متعدد مورد 
تایید ستاد قرار نگرفت، مقرر شد با همکاری 
استانداران محترم، مراکز آموزشی، فرهنگی، 
ــی، نظامی و انتظامی، کمبود فضاها و  ورزش
تجهیزات مورد نیاز برای اعمال و اجرای پروتکل 

ها مهیا و آزمون سراسری در تاریخ مصوب قبلی 
ستاد ملی مدیریت کرونا )در روزهای 2۹- 30 
و 31 مرداد و یکم شهریور( برگزار شود.«این در 
حالی است آخرین بار از احتمال تعویق یک ماه 
آزمون سراسری گفته شده بود و دانش  آموزان و 
والدین آن ها به دنبال اظهارنظرها و تصمیمات 
متناقض وزارتخانه ها، مسئوالن و کمیته مقابله 

با کرونا همچنان نگران هستند.

قــول قالیباف به مــردم خراسان جنوبی و اعــزام 
کاروان مجلسی ها به استان خبری بود که از گزارش 
سفر استاندار به مجلس منتشر شد.»معتمدیان« 
ــروز مهمان بهارستان بود و مشکالت استان  دی
را به مجلس برد تا نگاه مجلس را متوجه استان 
کند.او با دکتر »قالیباف« نشست داشت تا راوی 

مشکالت شود و از اعتبارات ملی برای اتمام پروژه 
های فرا استانی کمک بگیرد.این خبر را روابط 
عمومی استانداری بدون این که اجزای خبر را باز 
کند، بارگذاری کرده و به این که چه موضوعات و 
پروژه هایی با رئیس مجلس مورد بحث قرار گرفته، 
نپرداخته است.بر پایه این گزارش، قالیباف ضمن 

پذیرش شرایط برای کمک به تقویت ردیف های 
بودجه ای درباره مشکالت استان قول مساعد داد. 
معتمدیان توانست در این سفر از نیکزاد نایب رئیس 
مجلس نیز قول هایی بگیرد تا آن جا که کاروانی 
تخصصی از نمایندگان به خراسان جنوبی می آید 

تا استان را کمک کند. 

گزارشی از رایزنی پارلمانی استاندار

قول مجلسی ها به خراسان جنوبی
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فراخبر 

چرا عمر دولت ها در لبنان کوتاه است؟

سید رضی عمادی- حسان دیاب، پنجاه و چهارمین نخست وزیر 
لبنان از سال 1943 که این کشور به استقالل رسید تاکنون بود.از 
سال 1992 تاکنون پنج نخست وزیر از سمت خود استعفا کردند.
عمر کرامی در سال 1992 از نخست وزیــری لبنان استعفا کرد 
و رفیق حریری جایگزین وی شد. عمر کرامی برای دومین بار در 
سال 2005 از نخست وزیری استعفا کرد.نجیب میقاتی در سال 
2013 و سعد الحریری نیز در سال 2019 از سمت نخست وزیری 
لبنان استعفا کردند و حسان دیاب نیز پنجمین نخست وزیر مستعفی 
لبنان در 28 سال اخیر بود. بنابراین کنار رفتن دولت ها با استعفا در 
لبنان موضوع جدیدی نیست. نکته دیگر این است که حسان دیاب 
پس از کمتر از هفت ماه از سمت نخست وزیری لبنان استعفاکرد 
، اما کمترین مدت نخست وزیری به دیاب اختصاص ندارد.نجیب 
میقاتی در سال 2005 تنها سه ماه نخست وزیری را بر عهده داشت. 
عمر کرامی نیز در سال 2005 تنها چهار ماه در پست نخست وزیری 
حضور داشت.نکته مهم دیگر این است که مخالفان مقاومت در داخل 
و خارج از لبنان تالش می کنند از طریق رسانه های سنتی و نوین، 
از یک سو استعفای دولت دیاب را شکست حزب ا...اعالم و از سوی 
دیگر حزب ا... را عامل نابه سامانی های اقتصادی و سیاسی در لبنان 
معرفی کنند.واقعیت این است که استعفای دیاب شکست حزب ا...
محسوب نمی شود زیرا دیاب نخست وزیر مقاومت نبود بلکه صرفًا با 
مساعدت ائتالف مقاومت موفق به تشکیل کابینه شد همان گونه که 
حزب ا... در فرایند تشکیل دولت های نجیب میقاتی در سال 2011، 
تمام سالم در 2014 و سعد الحریری در سال های 2016 و 2019 
نیز همکاری کرد. معرفی حزب ا...به عنوان عامل نابه سامانی های 
کنونی لبنان نیز "وارونه سازی واقعیت" و "تصویرسازی نادرست" در 
قالب جنگ شناختی علیه حزب ا... است. در 28 سال اخیر حدود 15 
سال قدرت در اختیار رفیق الحریری )10 سال( و سعد الحریری )5 
سال( بود.52 ماه قدرت در اختیار فواد سنیوره بود که مخالف جدی 
حزب ا... محسوب می شد.نجیب میقاتی و تمام سالم نیز جمعًا 70 
ماه قدرت را در اختیار داشتند که هر دو از جریان 14 مارس بودند. 
در دولت های "سلیم الحص" )1998 تا 2000( و عمر کرامی )21 
اکتبر 2004 تا 28 فوریه 2005( نیز اساسًا حزب  ا... لبنان نقشی 
در قدرت و هیچ مشارکتی نیز در شکل گیری دولت نداشته است.
نکته مهم و پایانی این است که تحوالت معاصر لبنان از سال 1943 
تاکنون نشان می دهد عمر دولت ها در این کشور کوچک، کوتاه 
است.به طور میانگین در 78 سال اخیر 54 نخست وزیر با میانگین 
عمر یک سال و چهار ماه در لبنان روی کار آمده اند.از زمان روی کار 
آمدن رفیق حریری در سال 1992 تاکنون یعنی در 28 سال لبنان 
شاهد 12 دولت بود که میانگین عمر این دولت ها دو سال و سه ماه 
بود.این وضعیت سبب طرح سوال مهمی می شود که چرا اساسًا لبنان 
سرزمین دولت های با عمر کوتاه است؟ شاید پاسخ به این سوال در 
درون جغرافیای لبنان نباشد و آن را باید خارج از تمامیت ارضی این 
کشور جست وجو کرد، همچنان که خشونت سیاسی و اجتماعی 
علیه دولت دیاب که به استعفای این دولت انجامید نیز بدون فشارهای 

خارجی شکل نگرفته است.

ــار دیگر به  ب الملل-لبنان  ــروه بین  گ
بن بست سیاسی پس از اعتراضات اکتبر 
2019 و همان سناریوهای تکراری برای 
تشکیل دولت جدید بازگشته است. پس 
از سلسله حــوادث امنیتی و سیاسی که 
به تازگی در لبنان رخ داده و آخرین آن 
ها استعفای »حسان دیــاب« بود، به نظر 
می رسد لبنان وارد یک تونل ناشناخته 
از خألهای سیاسی و قانون اساسی و 
هرج ومرج امنیتی و به دنبال آن بحران 
نظام سیاسی شده است.دیاب در نطق 
استعفای خود با اشــاره به این که وجود 
فساد مزمن در کشور و طبقات سیاسی 
باعث فاجعه بیروت شد گفت: کسانی که 
فساد آن ها فاجعه انفجار بیروت را آفرید، 
باید از خود خجالت بکشند که با دولت من 
که موفقیتش وجود آن ها را تهدید می کند، 
همکاری نکردند.حاال پس از استعفای 
دولت لبنان، سناریوهای مختلفی درباره 
تشکیل دولت جدید مطرح می شود که 
البته همه آن ها تنها در حد تحلیل باقی 
مانده است.در شرایط کنونی بهترین گزینه 
تشکیل دولت وحدت ملی است که با توجه 
به پیامدهای انفجارهای اخیر بیروت و 
نارضایتی مردمی و مطالبات خانواده های 
گزینه  موجود،  ویرانی های  و  قربانیان 
مطرح تری برای دولت آینده لبنان است 
چرا که دشواری های بسیاری در مقابل 
برگزاری انتخابات پارلمانی قــرار دارد 
و نیازمند توافق بر سر قانون انتخاباتی 
جدید است.اما اطالعات نشان می دهد 
که رونــد رایزنی های داخلی و خارجی 

ــرا انتخاب  هرگز سریع نخواهد بــود زی
نخست وزیر جدید مرتبط با پرونده های 
مختلفی است که بارزترین آن ها سطح 
استقبال مردم از ماهیت دولت جدید و 
نیز شخص نخست وزیر به اضافه آشنایی 
بــا برنامه های دولــت بــه ویــژه در زمینه 
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 
است که برخی طرف ها مطرح می کنند. 
البته مهم تر از همه آن ها میزان حمایت 
مالی است که دولت می تواند پیش بینی 
کند که این موضوع بستگی به دیدگاه 
سیاسی غربی در خصوص آینده لبنان 
دارد؛ همان طور که مواضع فرانسه بیانگر 
تغییر خاصی دربــاره آینده لبنان بود.اما 
آزمون حقیقی در این میان، رایزنی ها در 
خصوص تشکیل دولت همزمان با روند 
پرونده ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی_ 
که توسط »دیوید هیل« فرستاده آمریکا 
مدیریت می شود و قرار است هفته جاری 
اطالعات  است.طبق  ــ  بیاید  لبنان  به 
روزنامه البناء طرح سرنگونی دولــت از 
ماه ها قبل از طریق چندین محور وجود 
داشــت: تشدید بحران های اقتصادی 
افزایش  مانند  سناریوهایی  و  مالی  و 
قیمت دالر و مواد غذایی و احتکار مواد 
ــای ضـــروری همچون روغـــن و  ــااله و ک
بنزین و سهمیه بندی بــرق، هجمه های 
سیاسی و رســانــه ای ضددولت با هدف 
متهم کــردن آن به فروپاشی اقتصادی، 
ــرای برنامه اصــالحــات  از اجـ ممانعت 
ـ اروپایی  دولت، محاصره مالی آمریکاییـ 
ــ عربی ضدلبنان و سیاست  تحریم ها.

روزنامه البناء در این زمینه می نویسد: 
شماری از وزیران تحت فشارهای خارجی 
و داخلی و نیز تهدیدهایی که از جانب 
ــای خیابانی متوجه آن هــا بود  ــروه ه گ
مجبور به استعفا شدند و قادر نبودند در 
برابر کمپین سیاسی رسانه های حامی 
غرب که دولت را مسئول کشتار در خیابان 
معرفی می کردند مقاومت کنند تاجایی 
که سخنان حسان دیاب درباره برگزاری 
پارلمانی، موجب  انتخابات زودهنگام 
نارضایتی میشل عون و نبیه بری و حزب ا... 
می شود؛ به ویژه آن که این پیشنهاد بدون 
هماهنگی با رئیس جمهور و پارلمان بود، 
بنابراین پس از این که عون مخالفت خود را 
با برگزاری انتخابات مطرح کرد، جلسه از 
کاخ نخست وزیری به کاخ ریاست جمهوری 
منتقل شد و سپس پرونده انفجار بیروت به 
شورای دادگستری رفت که بعد از آن دولت 
استعفا کرد.اما پس از استعفای حسان 
دیاب و پذیرش آن از جانب رئیس جمهور، 
میشل عون از وی می خواهد تا تشکیل 
دولــت جدید نخست وزیر پیشبرد امور 
باشد، به دنبال آن رایزنی های ضروری 
پارلمانی برای معرفی نخست وزیر جدید 
آغاز می شود.اما نبود نام جایگزین تا این 
لحظه ممکن است رئیس جمهور را مجبور 
کند رایــزنــی هــای ضــروری در خصوص 
انتخاب نخست وزیر جدید را تا یک یا دو 
بیندازد.روزنامه  تعویق  به  آینده  هفته 
االخبار نیز در این بــاره نوشت که محور 
ـ فرانسوی نام »نواف  ـ آمریکاییـ  سعودیـ 
سالم« حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه 
الهه را به عنوان نامزد نخست وزیری جدید 
ــا روزنــامــه  ــت.ام لبنان مطرح کــرده اس
الجمهوریه در این زمینه اعالم کرد که در 
این میان نام »سعد حریری« نخست وزیر 
سابق و رئیس جریان المستقبل شاید بیش 
از همه برای گزینه نخست وزیری جدید 
لبنان مطرح باشد؛ اما هنوز نهایی نشده 
اســت. صرف نظر از این که چه زمانی 
دولت جدید تشکیل شود و آیا این دولت 
ــدت ملی"  بتواند مــصــداق "دولـــت وح
باشد به نظر می رسد مهم ترین تکلیف 
دولت جدید رسیدگی به پرونده انفجار و 
سامان دادن به اوضاع سخت و شکننده 
اقتصادی کشور باشد. این که شخص 
جایگزین چه کسی و با چه بهره ای از 
توانمندی باشد باید به انتظار نشست. 
خیابان هــای بیروت حتی پس از خبر 

استعفا همچنان ناآرام است.

برگردان سخنان ماکرون 

 تا این لحظه انفجار بندر بیروت عالوه بر خسارت 
و  کشته   200 از  بیش  و  دالری  میلیارد   16
7000 زخمی ،یک دولت را نیز سرنگون کرده 
است.انفجار بیروت، رساترین پــژواک فشل و 
ناکارآمدی نظام سیاسی فرقه ای و بوروکراتیک 
لبنان و در کل، نظم منطقه ای شکل گرفته از 
سایکس پیکو تاکنون اســت. از ســال 2014 
گلوگاه  مهم ترین  در  )آمونیوم(  بالقوه  بمبی 
تجاری لبنان کارگذاشته شده، ولی هیچ دولتی 
نه دولت  پیشین حریری نه دولت کنونی دیاب، 
زحمت انتقال آن به مکانی امن را به خود نداده 
اند و اساسا امر مهمی در متن دعواهای سیاسی و 
حزبی قلمداد نشده؛ اما این ها تنها اثر آنی فاجعه 
اســت؛ فاجعه ای که دور از ذهن است بیروت 
بتواند به این زودی از زیر آوار آن سر بــرآورد و 
می رود که تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
بی سابقه ای داشته باشد. در این زمینه، سه عامل 
مانع خوش بینی ولو حداقلی به اصالح و ترمیم 
وضعیت برآمده از انفجار و کنترل پیامدهای آن 
است و همزمان مروج یک نوع بدبینی حداکثری 
ــت زمانی  ــت. نخست ایــن کــه انفجار درس اس
اتفاق افتاد که لبنان با بحران اقتصادی نسبتا 
بی سابقه ای مواجه است و در این شرایط دولت 
لبنان توان مالی تامین 16 میلیارد دالر حجم 
خسارت بــرآورد شده را برای ترمیم ویرانی ها 
ــدارد و جــدا از  و کنترل تبعات اقتصادی آن ن
این زیان ها، آسیب دیــدن بندر بیروت بحران 
پیامدهای  بر  و  عمیق تر  را  کنونی  اقتصادی 
سیاسی و اجتماعی آن خواهد افزود.دوم این که 
نه تنها هیچ نوع وفاق و انسجامی میان نیروهای 
سیاسی بــرای مواجهه مشترک با این فاجعه 
ــدارد، بلکه به آن به عنوان یک فرصت  وجــود ن
علیه طرف مقابل و تسویه حساب های داخلی 
و منطقه ای می نگرند و جریان 14 مــارس در 
صرافت بهره برداری از آن به دنبال پایان دادن به 
حضور حزب ا... در قدرت و خلع سالح آن است. 
سوم این که با وجود اعالن کمک های خارجی، 
اما این کمک ها بیشتر پزشکی و درمانی است 
و بعید است کمک اقتصادی قابل توجهی برای 
عبور از ایــن محنت در شرایط فعلی با وجود 
ــران در  ــرف، ای وعــده هــا انجام گیرد. از یک ط
شرایط کنونی توان مالی تامین اعتبارات الزم 
برای بازسازی و جبران زیان های اقتصادی انفجار 
را ندارد و از طرف دیگر نیز عربستان سعودی که 
در گذشته حکومت مورد حمایت خود را در راس 
قدرت در لبنان می دید و در چنین مواقعی دست 
و دلبازانه میلیارد دالری کمک می کرد، دست 
به جیب نخواهد بــرد. موضع دیگر کشورهای 
محور عربستان نیز چنین خواهد بود اما دیگر 
قدرت های خارجی و بین المللی نظیر آمریکا و 
دولت های اروپایی نیز چنین خواهند کرد و بدون 
اصالحات سیاسی و اقتصادی جــدی مد نظر 
وعده های خود را عملی نخواهند کرد و در نهایت 
کمک های مالی جزئی ارسال  می کنند. سخنان 
امانوئل ماکرون در میان جمعی از مردم بیروت در 
این خصوص جالب توجه است. وی گفته است 
که پاریس "بــرای دولــت بــدون پشتوانه مردمی 
چک سفید نمی کشد" و به "دست های فاسد" 
پولی نمی سپارد و بدون انجام اصالحاتی کمکی 
نمی کند. در واقع برگردان این سخنان ماکرون 
تنها ساقط کردن دولت دیاب که دوشنبه شب اتفاق 
افتاد نیست، بلکه قطع نفوذ ایران و حضور حزب ا...
در قدرت است. لبنان ماه های بسیار پرتنشی پیش 
روی خود دارد و بحران داخلی با خأل قدرت ایجاد 

شده، ابعاد وسیع تری پیدا خواهد کرد.

تحلیل روز

پوتین در پیام تبریک به رئیس جمهور بالروس: بیایید بیشتر ادغام شویم 

والدیمیر در فکر احیای مرزهای شوروی
نبی شریفی- شش سال از انتخابات بحث 
برانگیزی که منجر به جدایی شبه جزیره کریمه 
از اوکراین و الحاق آن به روسیه شد، می گذرد؛ 
حاال پیام تبریک والدیمیر پوتین به الکساندر 
لوکاشنکو برای آغاز ششمین دوره ریاست 
جمهوری اش بر بالروس خبرساز شده است. 
در پیام تبریک پوتین آمده است: »امیدوارم 
فعالیت دولت شما مناسبات متقابل روسیه و 
بالروس را در همه زمینه ها تسهیل، همکاری 
ها را در داخل کشور یکپارچه و متحد، عمیق 
تر و فرایند ادغام را تقویت کند.« پیامی که به 
وضوح نشان می دهد میراث دار تزار ها در فکر 
زنده کردن مرزهای سیاسی شوروی سابق 
در قرن بیست و یکم است.  روسیه از دیرباز 
متحد مینسک بــوده و با هــدف تــالش برای 
ادغام این کشور و تشکیل کشوری یکپارچه و 
متحد خواهان روابط بسیار نزدیک با بالروس 
بوده است؛ حال آن که لوکاشنکو تاکنون این 
درخواست را رد کرده و روسیه را به تالش برای 
بلعیدن این کشور 9 و نیم میلیون نفری متهم 
کرده بود. بالروس یک کشور ترانزیت کلیدی 
بــرای نفت روسیه است که کرملین به غرب 
صادر می کند. مسکو مدت هاست که بالروس 
را به عنوان منطقه ای حائل میان روسیه و قلمرو 
ناتو قلمداد می کند. به گزارش یورونیوز، پوتین 
در ادامه پیام تبریکش اظهار امیدواری کرد 
ــالروس در یک بلوک دفاعی که هر دو  که ب
کشور در آن عضویت دارند بیش از گذشته به 
مسکو نزدیک شود و در جهت تقویت مناسبات 
نظامی و سیاسی با روسیه حرکت کند. تبریک 
به »آخرین دیکتاتور اروپا« برای ششمین دوره 
ریاست جمهوری اش از سوی کرملین، در 
حالی است که والدیمیر پوتین با تغییر قانون 
اساسی روسیه در اوایل تیر، خود در مسیر ابدی 
شدن گام برداشته است. پوتین 67 ساله که از 

سال 2000 به این سو در مقام رئیس جمهور یا 
نخست وزیر بر روسیه حکم رانده، با قوانینی که 
ماه گذشته تصویب شد می تواند تا سال 2036 

)86 سالگی اش( بر روسیه حکومت کند. 

فرار رقیب به لیتوانی	 
از سوی دیگر، در حالی که بازداشت گسترده 
معترضان به نتیجه انتخابات در بالروس 
ادامه دارد، تیخانوفسکایا رهبر معترضان 
به لیتوانی گریخت. دیروز، وزیر امور خارجه 
لیتوانی، لیناس لینکویسیوس در توئیتر 
خود اعالم کرد که »سوتالنا تیخانوفسکایا« 
انتخابات  در  لوکاشنکو  آلکساندر  رقیب 
ــود را  ــن کشور کــه خ ریــاســت جمهوری ای
برنده انتخابات اعالم کرده به لیتوانی آمده 
است. وزیر خارجه لیتوانی خبر داد که او 
در جایی »امن« در لیتوانی به سر می برد. 
تیخانوفسکایا پیش از عزیمت به لیتوانی 
دو فرزند خود را به این کشور فرستاده بود. 
این در حالی است که همسرش سرگئی 
تیخانوفسکی، وبالگ نویس بنام بالروس، 
از اواخر مه سال جاری به اتهامات مختلفی 
در مینسک، پایتخت این کشور، زندانی شده 
است. لیتوانی کشوری عضو اتحادیه اروپا و 
پیمان دفاعی ناتو به شمار می رود و عموما به 
چهره های اپوزیسیون کشورهای بالروس و 
همچنین روسیه پناهندگی اعطا می کند. 
پناهندگی تیخانوفسکایا در حالی است که 
پس از اعالم نتایج انتخابات تاکنون دو نفر 
کشته شده اند. طبق گــزارش خبرگزاری 
ــه پلیس از  ــدان گفتند ک ــاه فــرانــســه، ش
گلوله های الستیکی، نارنجک های بی حس 
کننده و گــاز اشـــک آور استفاده می کرده 
ــزار نفر نیز در جریان  است.بیش از دو ه

ناآرامی های بالروس بازداشت شدند.

سربازان آمریکایی در تایلند به دنبال چه هستند؟ 

لهستان دوم در دریای چین جنوبی!
حدود 3600 سرباز آمریکایی برای همکاری در 
 )SFAB SMEE( رزمایش نیروی زمینی ارتش تایلند
وارد این کشور شدند.سوالی که برای مردم و برخی 
از رهبران احــزاب ایجاد شده این است که کشور 
تایلند در وضعیت جنگ  یا اختالف با کشوری نیست 
که بخواهد در این شرایط سخت بیماری تمرینات 
و رزمایش نظامی داشته باشد.نکته این جاست که 
آمریکا پس از وارد کردن ناوگان های نظامی خود در 
آب های چین و تهدید حمله موشکی چین به ناوهای 
دریایی خود، نیاز به پایگاه موشکی در جنوب شرق 
آسیا را احساس کرد.در این منطقه کامبوج متحد 
چین است، ویتنام دشمنی دیرینه ای با آمریکا دارد، 
ژاپن و کره جنوبی آمادگی همکاری الزم را ندارند و 
سنگاپور هم قابلیت تاسیس پایگاه موشکی را ندارد 
به همین دلیل تایلند بهترین گزینه برای تاسیس 
یک پایگاه موشکی در منطقه جنوب شرق آسیاست.
پس از به نمایش گذاشتن موشک های برد متوسط 
با نام »تونگ فانگ« توسط چین، آمریکا احساس 
خطر بیشتری کرده است، به همین دلیل  به یک 
پایگاه موشکی نیاز دارد که بتواند موشک های فرا 
صوتی خود را در منطقه آماده شلیک کند.سربازان 
آمریکایی که وارد تایلند شده اند بیشتر تکنیسین و 
مهندسان ارتش آمریکا هستند و سفر آن ها به تایلند 
هم برای بررسی امکانات و آماده سازی این کشور 
برای هدف اصلی خود یعنی احداث پایگاه موشکی 
در جنوب شرق آسیاست. این موضوع نیز به شدت 
باعث نارضایتی مردم تایلند و احزاب سیاسی کشور 
شده است تا جایی که بسیاری از احزاب سیاسی از 
دموکرات و جمهوری خواه گرفته تا سلطنت طلب و 
مشروطه خواه به شدت با حضور پایگاه موشک های 
مافوق صوت آمریکا در تایلند مخالفت کرده اند.برای 
مردم تایلند جای سوال دارد که آمریکا با در اختیار 
داشتن جزیره »گوام« و روابط تنگاتنگ با کشورهایی 
مثل ژاپن و کره جنوبی چرا تایلند را برای این کار 
انتخاب کرده و چرا ارتش و دولت تایلند در این زمینه 

قصد همکاری کردن با آمریکا را دارنــد تا تایلند را 
وارد درگیری و اختالف بین آمریکا و چین کنند.اما 
آن چه فراتر از این مسائل در حال رخ دادن است، 
استراتژی یک تیر و دو نشان آمریکا در تایلند است. 
تصمیم آمریکا در برپایی پایگاه موشکی در تایلند، 
این کشور را به لهستان دوم برای مقابله با چین تبدیل 
خواهد کرد و فرهنگ پایدار و سیاست بی طرفی 
کشور لبخندها را به زوال خواهد کشید و با ایجاد 
نارضایتی های گسترده و یکپارچه کردن تمام گروه ها 
و احزاب سیاسی تایلند، نظام سیاسی و پادشاهی 
500 ساله تایلند را با چالش جدی فروپاشی روبه رو 
خواهد کرد.آمریکا امید داشت پادشاه جدید تایلند 
به دلیل ریشه های فرهنگی و آموزشی اش که با غرب 
در ارتباط بود، خود شخصا تایلند را به دامان غرب و 
آمریکا بیندازد اما پادشاه جدید در سه سال گذشته با 
اتخاذ سیاست های بی طرفانه و همچنین اقداماتی 
در راستای بازیابی فرهنگ غنی مردم تایلند همچون 
دستور به تعطیلی بسیاری از کلوب های شبانه، 
سامان دهی سیاست های گردشگری، بررسی برای 
بازگرداندن مقام سلطنتی شیخ االسالمی به صورت 
رسمی، اتخاذ سیاست های بی طرفانه و مستقل 
در وقایع مختلف بین المللی از جمله رای ممتنع به 
قطعنامه آژانس انرژی اتمی علیه ایران و همچنین 
اتخاذ بی طرفی در تنش میان چین و هند، نشان 
داد که به دنبال تبدیل تایلند به جزیره ای مستقل 
در جنوب شرق آسیاست، اتفاقی که به شدت منافع 
آمریکا را در جنوب شرق آسیا و دریای چین جنوبی 
تهدید خواهد کــرد.در همین باره به نظر می رسد 
آمریکا با کمک دولت تایلند که نخست وزیرش طی 
انتخاباتی مشکوک و پس از چهار سال حکومت بر 
آمده از کودتا قدرت را به دست گرفت، قصد دارد طرح 
جدیدی را به صورت همزمان هم در راستای تثبیت 
حضور نظامی خود در جنوب شرق آسیا و هم ایجاد 
تغییرات گسترده و راهبردی در ساختار سیاسی و 

اجتماعی تایلند آغاز کند.

ــوی   ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ ــر یــــــک روزنــــــــامــــــــه فـ ــ ــت ــ ــی ــ ت
Libération"لیبراسیون" )آزادی(تــیــک تاک: 
تاکتیک ترامپ ژانــدارم."رئــیــس ایــاالت متحده 
که تهدید به ممنوعیت اپلیکیشن چینی مردمی 
)تیک تاک( در بین جوانان آمریکایی می کند، 
را  کشورش  در  سایبری  حاکمیت  خواهد  می 
تایید کند، با یادآوری روش های... پکن"روزنامه 
لیبراسیون در سال 1973 در پاریس تاسیس شد و 
در صحنه سیاست فرانسه گرایش های چپ گرایانه 
و سوسیالیستی دارد. ژان پل سارتر فیلسوف، 
نمایشنامه نویس، نویسنده و منتقد سرشناس 

فرانسوی یکی از بنیان گذاران این روزنامه است.

»عبدالباری عطوان   درباره اجرای تحقیقات بین 
المللی درخصوص انفجار بیروت نوشت:آیا ما 
فراموش کرده ایم که تیم تحقیقاتی در عراق چه 
کرد؟ خاطرات »اسکات ریتر« جاسوس آمریکایی 
را بخوانید تا حقیقت را بدانید.ارتش لبنان از 
جایگاه و مقبولیت و صالحیت بیشتری برای 
اجرای این تحقیقات برخوردار است.هر کسی 
غیر از این را بخواهد به دنبال تکرار فاجعه عراق یا 
اقدامات ناتو در لیبی است.پیش از این نیز برخی 

مسئوالن لبنانی در این باره هشدار داده بودند.

لحظه دستگیری" جیمی الی" میلیاردر هنگ 
کنگی و صاحب روزنامه "اپل دیلی" و مجله "نکست" 
با استناد به قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ و 
اتهام تبانی با نیروهای خارجی و کالهبرداری . 
مجموعه رسانه ای "جیمی الی" حامی منتقدان 

دموکراسی خواه دولت چین است.

المای میانجیگر!

یورونیوز:یک المــا تبدیل به میانجیگر صلح در 
پورتلند شده است. این الما به نام »سزار« که قهرمان 
بازنشسته مسابقات الما دوانی در آرژانتین است، 
اکنون به عنوان یک حیوان »درمانگر« کار می کند. 
یکی از بهترین استعدادهای این المای درمانگر 
حمایت عاطفی از معترضان و حتی نیروهای پلیس 
در راهپیمایی ها با در آغوش کشیدنش و ایجاد جوی 
از آرامــش است.الما نوعی شترسان اهلی بومی 
آمریکای جنوبی است که بومیان کوه های آند از آن به 
عنوان حیوان بارکش و گوشتی استفاده می کنند.
پورتلندشاهد درگیری های شدید بین معترضان 

به نژادپرستی و نیروهای فدرال آمریکا بوده است.

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

پشت پرده سقوط دولت دیاب و گزینه های نخست وزیری کابینه جدید 

لبنان دوباره در بن بست 

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

قاب بین الملل 

خبر متفاوت 

فرار ناگهانی از کنفرانس خبری

در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی حصار 
آمریکا که در  کــاخ سفید، رئیس جمهور 
حال برگزاری کنفرانس خبری مربوط به 
همه گیری کووید-19 بود، ناگهان از محل 
ــدود 9 دقیقه  ــرده شد.ترامپ ح بیرون ب
پناهگاه گفت:  از  بازگشت  از  بعد و پس 
»یک تیراندازی واقعی روی داده و یک نفر 
که من وضعیت جسمی او را نمی دانم به 
بیمارستان منتقل شده است.« با وجود این 
ترامپ اشــاره نکرد که آیا فرد مسلح قصد 

رسیدن به او را داشته یا خیر.

نمای روز 
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ناصری - تولید واکسن کرونا به یک رقابت بین کشورها تبدیل شده و  هر روز یک شرکت و یک کشور ادعای 
ساخت یا طی مراحل پایانی ساخت آن را دارد. واکسنی که در گذشته بین 10 تا 12 سال تولیدش طول 

می کشید حاال که هفت ماه از زمان شیوع کرونا گذشته، زمزمه های تولیدش در 12 ماه و 18 ماه به 
گوش می رسد.  همان طور که احتماال در خبرها خواندید، روز گذشته پوتین ادعا کرد به واکسن 

کرونا دست پیدا کرده  است  البته سازمان بهداشت جهانی گفته با روسیه وارد مذاکره می شود 
تا مراحل  بررسی پیش از  تایید را طی کند.   یک مقام روسی درباره این واکسن که به یاد اولین 
ماهواره جهان که اسپوتنیک نام داشت آن را اسپوتنیک V نام گذاری کرده اند گفته این واکسن 
را هم اکنون بیش از 20 کشور و به مقدار یک میلیارد دوز خریداری کرده اند.   البته حدود 140 

شرکت در 10 کشور جهان هم  به دنبال دست یافتن به واکسن کرونا هستند که  ایران  هم یکی 
از آن هاست  و مراحل تست حیوانی اش را هم با موفقیت پشت سر گذاشته است. در این گزارش 

سعی کرده ایم به بهانه  اعالم دست یافتن روسیه به واکسن کرونا از آخرین دستاوردهای دیگر کشورها 
درباره این واکسن بنویسیم و آخرین وضعیت واکسن کرونای کشورمان را هم ارزیابی کنیم.

  گدایی مدرن در اینستاگرام و کپسول الغری با شیشه!
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جنجال کرونایی یک دکترای جغرافیا

دو روز پیش خبری به نقل از یک عضو ستاد مقابله با 
کرونا در یکی از روزنامه ها به چاپ رسید که در آن ادعا 
شده بود آمار کرونا در ایران 20 برابر آمار فعلی است. 
این خبر جعلی خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد و برخی رسانه های خارجی از آن سوء استفاده 
کردند. البته بعد از انتشار این خبر مشخص شد مصاحبه 
شونده نه عضو ستاد مقابله با کروناست و نه پزشک! بلکه 
دکترای جغرافیا دارد. کاربران به این موضوع واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »یکی از این بنده خدا بپرسه 
تویی که علمش رو نداشتی چرا با رسانه ها گفت و گو 
کردی!« کاربر دیگری نوشت: »این یارو رو بی خیال، اون 
خبرنگار چرا دقت نکرده ببینه این بنده خدا کیه و چی کاره 
است.« کاربری هم نوشت: »به نظر باید با این کارشناس 
جعلی برخورد بشه تا دیگه کسی جرئت نکنه برای معروف 

شدن از این کارا بکنه.«
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گدایی در اینستاگرام

یکی از شرکت کنندگان در مسابقه خنداننده شوی 
خندوانه که این روزها مربی کسانی است که در عصر 
جدید استندآپ اجرا می کنند، در توییتی نوشت: »یه 
واینر اینستا )با درآمــد باال( درگــاه پرداخت گذاشته 
و از فالوئراش خواسته پول رهن خونه اش رو بدن 
)200میلیون تومن( و مردمم دارن میدن. روش زندگی  
رو این ها یاد گرفتن، چرا تالش کنیم وقتی میشه از بالهت 
مردم پول درآورد؟« قبل ازاین که نظر کاربران را بنویسیم 
به آن دسته از دوستانی که معنی واینر را نمی دانند باید 
بگوییم واینر به کسانی گفته می شود که در اینستاگرام 
یا یوتیوب، ویدئو های سرگرم کننده درست می کنند و از 
این راه درآمد دارند. کاربری نوشت: »یارو ماشین زیر 
پاش جکه و از هر تبلیغ توی پیجش هم حداقل دو میلیون 
میگیره بعد واسه اجاره خونه میاد این جوری گدایی می 
کنه!« کاربر دیگری نوشت: »تقصیر خود ماست که این 

آدم ها رو فالو داریم.«
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دستبند به دست کودک 8 ساله

ویدئویی به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است که 
نشان می دهد، دو افسر پلیس آمریکایی در مدرسه ای 
در فلوریدا به دستان یک پسربچه هشت ساله که دچار 
ناتوانی هایی نیز بوده، دستبند می زنند. این اتفاق خیلی 
زود خشم جهانی را علیه این حرکت برانگیخت. پلیس 
مدعی است این کودک با مشت به سینه معلم ضربه وارد 
کرده و سپس به بازداشتگاه منطقه »مونرو« منتقل شده 
است. کاربری نوشت: »من که طاقت دیدن این فیلم تا انتها 
رو نداشتم، آخه چطور دلش اومد به دست یه بچه هشت 
ساله دستبند بزنه!« کاربر دیگری نوشت: »به نظر بعضیا 
چون توی آمریکاست این کار ایراد نداره ولی گرفتن یک 

اغتشاشگر توی کشور خودمون ضد حقوق بشره!«
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دمت گرم هموطن شیرازی

یک ویدئوی تاثیر گــذار از مــروت و مردانگی یکی از 
هموطنان شیرازی مان در شبکه های مجازی دست به 
دست شد که حال آدم را خوب می کرد. در این ویدئو 
پیرمردی با پای شکسته در حال عبور از خیابان است. در 
همین حین جوانی هم عرض خیابان را طی می کند و وقتی 
می بیند چراغ سبز شده برای این که همشهری پا شکسته 
اش گرفتار ماشین ها نشود او را تا آن ور خیابان کول می 
کند. کاربران زیادی این ویدئو را بازنشر کردند و واکنش 
های زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: »در نهایت 
گمنامی کارخیری انجام داده ولی االن چندین میلیون 
نفردیدن.« کاربر دیگری نوشت: »من هم این کار رو 

کردم، حال خود آدمم خیلی خوب میشه.«
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کپسول الغری با شیشه!

یکی از کاربران فعال توییتر با انتشار تصویر یک آزمایش 
خونی که تست اعتیادش مثبت دیده می شود، ادعا کرده 
این اتفاق به دلیل استفاده از داروی یک عطاری بوده است. 
او در شرح این ادعا نوشت: »اشتباه نکنید! این آزمایِش 
یک معتاد به شیشه نیست که تست مت آمفتامین اش 
مثبت شده است! بلکه مال خانم جوانی است که برای 
الغری به عطاری رفته و برایش یک کپسول مثال گیاهی! 
تجویز کرده اند. اما این دارو حاوی این مخدر صنعتی بوده 
است.« کاربری نوشت: »داروهای الغری رو فقط با نسخه 
پزشک و از داروخانه تهیه کنید .« کاربر دیگری نوشت: 
»متاسفانه نظارت درستی بر عطاری ها وجود ندارد! از نظر 
قانونی، عطارها فقط حق عرضه گیاهان دارویی به شکل فله 

و بدون فراوری رو دارند.«
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رحم های اجاره ای!

روز گذشته گزارشی درباره برخی از آگهی های عجیب و 
غریب در اینستاگرام منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. 
در این گزارش به آگهی های تخمک فروشی، رحم اجاره ای 
و ازدواج موقت برای بارداری اشاره شده است. بیشتر 
کسانی هم که به این آگهی ها توجه می کنند، معموال از طبقه 
محروم جامعه هستند و حاضرند این رنج را برای به دست 
آوردن پول تحمل کنند. در این گزارش آمده این زنان 
نهایتا ۳۴ ساله، بیشترشان سابقه زندگی شکست خورده 
دارند و به واسطه پیشنهادهایی از سوی دالالنی که آن ها 
را به خانواده در آرزوی فرزند متصل می کنند، عضوی از 
بدن شان را اجاره می دهند یا می فروشند که زندگی بخش 
است. این زنان عمدتا قربانی یکی از کلینیک های خصوصی 
ناباروری در شمال تهران هستند؛ چراکه پروسه اهدای 
تخمک و مادر جایگزین  شدن در بیمارستان های دولتی 

کار سختی است.

آخرین دستاوردهای جهان از واکسن کرونا به چه مرحله ای رسیده و آخرین جزئیات از تست واکسن کرونای ایرانی

       فرایند تولید واکسن
چرخه توسعه واکسن یک فرایند شش مرحله ای متشکل از 
اکتشافی، پیش بالینی، کارآزمایی بالینی، تایید مجوز، تولید انبوه 
و کنترل کیفیت است. مراحل اول و دوم )اکتشافی و پیش بالینی( 
در آزمایشگاه انجام می شود. کارآزمایی بالینی خود به تنهایی در 
سه زیرمرحله انجام می شود. زیرمرحله اول، بر ایمنی تمرکز دارد 
و 100 تا 200 نفر از افراد سالم، واکسن آزمایشی را دریافت 
می کنند. در این زیرمرحله، پژوهشگران به بررسی ارتباط مقدار 
واکسن با میزان عوارض جانبی می پردازند. در زیرمرحله دوم، 
مطالعه کارآزمایی بالینی آغاز و واکسن به افرادی با ویژگی های 
مشخص تزریق می شود )در این مرحله ممکن است اطالعات 
اضافه درباره عوارض جانبی کوتاه مدت و سنجش مقدار واکسن 
ایمنی دهنده ارائه شود(. در نهایت، به منظور ارزیابی ایمنی و 
اثربخشی در زیرمرحله سوم، واکسن به هزاران نفر تزریق می شود 
)در این مرحله افراد واکسینه شده با افرادی مقایسه می شوند که 
دارونما یا واکسن دیگری دریافت کرده اند بنابراین محققان می 
توانند درباره ایمنی و اثربخشی واکسن جدید اطالعات بیشتری 
کسب و عوارض جانبی متداول را شناسایی کنند(. در صورت 
تایید ایمنی و اثربخشی در این مرحله )کارآزمایی بالینی(، واکسن 

تاییدیه و مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می کند. 

             وضعیت تولید واکسن در جهان

سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین ارزیابی خود اعالم کرده 
حدود 1۴0 پروژه  جهانی برای تولید واکسن کرونا به صورت 
رسمی در حال انجام  است که از این تعداد 2۶ واکسن به مرحله 
تست روی انسان رسیده که هشت مورد در چین، چهار مورد در 
ایاالت متحده، دو مورد در استرالیا، دو مورد در انگلستان، دو 
مورد در هند، یک مورد در روسیه، کره جنوبی، ژاپن، کانادا و آلمان 
هستند. به هرحال همچنان مسابقه کشورها برای دستیابی به 
واکسن موثر در پیشگیری از کرونا ادامه داشته و امیدواری های 
جدی هم برای دستیابی به این واکسن وجود دارد. دراین بین 
صحبت های تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
نیز قابل توجه است: »تعدادی واکسن در مرحله سوم آزمایش 
بالینی هستند و امید است به زودی تعدادی واکسن موثر که به 
پیشگیری از ابتال به ویروس کمک می کند در اختیار قرار گیرد 
ولی هم اکنون هیچ راه حل جادویی وجود ندارد.« البته باید به 
این نکته هم توجه داشت که این واکسن ها هنوز در مرحله آزمایش 
قرار دارند و ممکن است هر لحظه خبر شکست آن ها منتشر شود 

پس نباید امید واهی به آن ها داشت.

ChAdOx1، nCoV-19 :دانشگاه آکسفورد   نام واکسن

در بین خبرهادرخصوص ساخت ویـــروس کــرونــا، واکسن 
ساخت دانشمندان دانشگاه آکسفورد جدی تر به نظر می رسد. 
ایندیپندنت در گزارشی نوشت دانشمندان در باره این  واکسن 
چنین اظهار می کنند که واکسن ساخته شده توسط دانشگاه 
آکسفورد، این قابلیت را دارد که سه برابر بیشتر از بهبود یافتگان 
کرونایی، در بدن آنتی بادی تولید کند. سارا گیلبرت، رهبر تیم 
پژوهشگران تولید واکسن ویروس کرونا در تازه ترین اظهارات خود 
گفته است واکسن آخرین مراحل خود را طی می کند تا با نهایی 

شدن، مورد استفاده قرار گیرد.

CoronaVac   :شرکت سینواک   نام واکسن

این داروسازی چینی که دفتر مرکزی آن در پکن قرار دارد، آخرین 
مرحله از آزمایش بالینی واکسن ویروس کرونای خود را روی 
1۶20 بیمار در اندونزی آغاز کرده است. به گزارش رویترز؛ 
»لو بیشان«، محقق شرکت سینواک اعالم کرده به احتمال ۹۹ 

درصد این واکسن از آزمایش ها سربلند بیرون خواهد آمد. هیچ 
عوارض جانبی  برای این واکسن گزارش نشده است. سینواک 
در ماه گذشته وارد مرحله سوم آزمایش ها در برزیل شد و قرار 
است ۹000 کارمند نظام درمانی را در سراسر این کشور در این 

مرحله به کار گیرد.

mRNA-1273 :شرکت مدرنا  نام واکسن

شرکت آمریکایی مدرنا هم در حال تالش برای رسیدن به واکسن 
کروناست. این واکسن در مرحله اول آزمایش روی تمام ۴۵ 
داوطلب سالمی که آن را دریافت کردند، واکنش سیستم ایمنی 
بدن را برانگیخت. با این حال، چهار هفته بعد از تزریق اول، نیاز به 
دریافت واکسن دومی بود تا بدن بتواند واکنش ایمنی قوی تری از 
خود نشان دهد. هیچ یک از داوطلبان این آزمایش عوارض جانبی 
جدی را هم تجربه نکردند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، مرحله 
سوم آزمایش اواخر ماه گذشته میالدی کلید خورد و حدود ۳0 

هزار داوطلب قرار است در آن شرکت کنند. 

BNT162b2 :فایزر و بایون تک  نام واکسن

ــایــون تــک، شرکت  ــاز آمــریــکــایــی و ب ــ ــزر، شــرکــت داروسـ ــای ف
زیست فناوری آلمانی است که ماه گذشته میالدی مرحله سوم 
آزمایش خود را با جذب ۳0 هزار داوطلب در ۳۹ ایالت آمریکا و 
کشورهای برزیل، آرژانتین و آلمان آغاز کردند. آمریکا پیش از 
این اعالم کرد 100 میلیون دوز از این واکسن را به قیمت 1.۹۵ 
میلیارد دالر خریداری کرده است و با شروع سال 2021 نیز 

120 میلیون دوز از این واکسن به ژاپن تحویل داده خواهد شد.

           دیگر واکسن های پیشرو

کان سینو بیولوژیکس: این شرکت داروساز چینی هنوز در 
مرحله دوم آزمایش های خود به سر می برد ولی در ماه ژوئن 
مجوزی محدود از دولت دریافت کرد تا واکسن خود را تنها به مدت 

یک سال روی نیروهای نظامی آزمایش کند.
سینوفارم: این شرکت داروســاز چینی ماه گذشته میالدی 
مرحله سوم آزمایش خود روی 1۵ هزار داوطلب 1۸ تا ۶0 ساله 

در امارات متحده عربی را کلید زد.
موسسه تحقیقات کودکان مرداک، موسسه تحقیقات علمی 
اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا و ... هم از شرکت های 

پیشرو در تولید واکسن در جهان هستند.

           ایران در چه مرحله ای قرار دارد؟

ایران نیز یکی از کشورهایی است که پیشرفت های قابل توجهی 
در زمینه توسعه واکــســن داشــتــه اســت. بــر اســاس آخرین 
گزارش ها؛ پنج گروه برجسته ایرانی در زمینه توسعه واکسن 
کرونا فعالیت دارند. این پروژه ها در فاز اول و دوم قرار دارند 
و روی حیوانات آزمایش شده اند . به گفته  معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، هنوز وارد مرحله سوم و مطالعه روی 
انسان ها نشده ایم. این واکسن تکنولوژی فوق العاده پیشرفته ای 
دارد و روند ساخت آن به گونه ای است که باید ژن ویروس کرونا، 
در یک ویروس جدید وارد و آن ویروس به عنوان واکسن به بدن 
فرد تزریق شود. البته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات واکسن 
و مدیرگروه ایمونوتراپی پژوهشکده علوم داروی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران هم در گفت و گویی با فرهیختگان اظهار کرده 
بود: »االن با توجه به وضعیت اورژانسی  که وجود دارد عوارض 
کوتاه مدت را مالک قرار می دهیم. به صورت کلی حداقل هفت 
ماه زمان نیاز است تا به مراحل پایانی برسیم. به همین دلیل 
اگر در ایران هم بخواهیم به واکسن برسیم قبل از سال  1۴00 

بسیار بعید به نظر می رسد.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

 بسته شدن دهانه زیرین سی وسه پل

کار قشنگ یک نانوایی

 دختران
 هنرمند 

اصفهانی با 
یک کار درجه 
یک، خط عابر 

پیاده سه بعدی 
رو با هدف 

ایمن سازی و 
زیباسازی شهر 
اصفهان اجرا 

کردن

بعد از سر 
خوردن و 

مردن پرهام 
12 ساله که 
قهرمان واتر 
پلو هم بوده 
دهانه های 

 زیرین 
سی و سه پل 

رو بستن

جایگزین های یخچال

فهمیدن 
شیرها و پلنگ 

ها به چشم 
شکار نگاه 

می کنن بعد 
روی پشت 
گاو چشم 
کشیدن و 

از اون تاریخ 
هیچ گاوی 
شکار نشده!

خط عابر سه بعدی

گول زدن شیر و پلنگ!

کاشکی همه 
مون مثل 

این نونوای 
رضوانشهری 

قبل از هر 
چیزی اول به 
فکر منفعت 
مردم باشیم 
بعد منفعت 

خودمون

با این قیمت 
یخچال و 
فریزر  به 

نظرم دیگه 
وقتشه 

روش های 
نمک سود 

کردن و 
دودی 

کردن مواد 
غذایی رو یاد 

بگیریم!

رقابت واکسینرقابت واکسین

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

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

یک عکس  

 شنیده  های یک فعال رسانه ای 
در یک توئیت

کرونا همچنان قربانی می گیرد

گزیده

خدمات وی آی پی  یک قاچاقچی انسان!
گفت وگو با یک قاچاقچی که مدعی است بدون درد سر  مشتریانش را از مرز خارج می کند

کوچيک،  کوله  »یــک  مصطفی عبدالهی – 
سيگار، یک خــورده یــوروی نقد، کمپوت، یک 
پاوربانک و گوشی فول شارژ« ... . این، همه آن 
چيزی است که قرار است برای خروج غيرقانونی 
از کشور همراه من باشد. چيزهایی که فردی با نام 
احتماال مستعاِر »کوروش تهرانی« به من گوشزد 
می کند که تهيه کنم و منتظر آمدن ماشين باشم. 
قرار است ترانسفر غيرقانونی ام از مشهد و با سوار 
شدن در یک پژوی اختصاصی انجام شود و بعد از 
رسيدن به مرز بازرگان، دو سه روزی را هم برای 
آماده شدن گذرنامه جعلی منتظرم بمانم، بعد از 
آن وارد خاک ترکيه شوم و این خدمات وی.آی.

پی تا رسيدن به استانبول ادامه یابد.

حسابی زبان بازی می کنند!       
یافتن راه ارتباطی با افــرادی که ادعــای انجام 
ترانسفر غيرقانونی دارند، چندان دشوار نيست و 
هر کسی که اراده کند می تواند شماره های تماس 
آن را بيابد. برای آن ها هم کافی است پشت خط 
تلفن بفهمند تو واقعا مشتری هستی و حاضری 
برای خروج غيرقانونی از کشور پول خرج کنی، 
حسابی زبان بازی می کنند و مشتری درمانده 
را به باتالقی می کشانند که معلوم نيست آخرش 
مرگ است یا سقوط از کوه های مرزی، شاید هم 
بازداشت توسط مرزبانان ایران یا ترکيه و سپری 
کردن بقيه سال های عمر پشت ميله های زندان.

ارتباطم با »کوروش« از طریق تماس واتس اپی 
برقرار می شود و وارد گفت وگو می شویم:

من خیلی سریع باید از کشور خارج 
بشم، می خوام بدونم باید چه کار کنم؟

پــول بــزن بــرام، پاشو بيا، می فرستمت بری، 
مشکلی نداره اصال.

مــن بــه خــاطــر یــه مشکلی، ممنوع 
الخروجم. نمی تونم قانونی از ایران خارج بشم.

ببين داداش هر مشکلی داری، مهم نيست. ما 
از هيچ کس سوال و جواب نمی کنيم. هر جا می 
خوای بری پول بزن به شماره حسابی که بهت می 
دم، آدرس می فرستم برات، پاشو بيا لب مرز ردت 

می کنم. شما فقط مقصدت رو بگو.
برام بهتره که برم ترکیه، اون جا چند 

تا دوست و آشنا دارم.
خب، مشکلی نداره، ِکی می خوای اقدام کنی؟ 

تاریخش رو به من بگو.
آخر همین هفته. 

می خوای وی.آی.پــی بری یا از کوه و کمر ردت 
کنم؟ کدوم رو می خوای؟

هزینه هاش چقدر فرق داره؟
ــی با  ــورو. راه وی.آی.پـ از کــوه و کمر 1000 ی
مدارک اورج )منظورش اورجينال است یعنی 
ادعا می کند که مدارک اصلی در اختيارم می 
گذارد( 1500 یورو. یه نفر رو می فرستم که هواتو 
داشته باشه، از راه خوب ردت می کنم با مدارک 
اورج و گارانتی، اما برای وی.آی.پی اولش باید 

پيش پرداخت بدی که مدارکت رو آمــاده کنم، 
بعدش ماشين می فرستم دنبالت، تحویلت می 
گيره و مستقيم مياره تا لب مرز. نان استاپ )بدون 

توقف( مياردت مرز بازرگان.
پس من چون می خوام از مشهد بیام، 
چی کار کنم دقیقا؟ ماشین می فرستی دنبالم؟

بفرستم  ماشين  من  هستی  کجا  بگو  فقط  تو 
دنبالت.

میتونی ماشین رو بــرای پنج شنبه 
صبح هماهنگ کنی؟

اگه بيعانه بزنی، ادا در نياری، نری و دوباره شش 
ماه دیگه بيای، کــاِرت رو انجام ميدم. اگه نه، 
بخوای بری فکر کنی و هی سوال جواب کنی، 

بی خيال.
نه بابا، من واقعا می خوام سریع برم 

اون ور.
 پس یه ليست بهت ميگم برو سریع تهيه کن. یه 
کوله کوچيک، اگه سيگاری هستی سيگار، یه 
خورده یوروی نقد، کمپوت، غذا، یه دونه پاوربانک 
خوب، عرق گير، با گوشی فول شارژ. برو اینا رو 

بخر.
باشه. اینا اوکی هست. فقط این که من 

چطوری اعتماد کنم و پول بریزم براتون؟
مشتی من سایت دارم، کــارم اینه، همه من رو 
ميشناسن، یارو اومده می خواد خودش و زن و 
بچش رو بفرستم اسکاتلند، هنوز من رو ندیده، 
واسه هر نفر 7600 یورو پول زده، ميشه نزدیک 
200-300 ميليون. این 20-30 تومنی که تو 
می خوای بدی پولی نيست واسه من. بعدشم، من 
باید به شما اعتماد کنم، حاال این که شما مشکل 
داری یا نداری و می خوای بری به کسی ربطی 
نداره، اما اگه من ردت کنم و فردا داستان بشه، 
واسه من داستان ميشه نه تو. به خاطر 30-20 
تومن نگران اعتماد کردنی؟ خب اصال اعتماد 

نکن.
 ترجیح میدم اعتماد کنم چون باید 

خیلی زود از کشور خارج بشم.
ــب، من  شما داداِش بــزرگ مــا، احترامت واج
اعتبار خودم رو واسه این پوال خراب نمی کنم. 

پيجم هست، سایتم هست، کانالم هست. شماره 
تماسم هم هر موقع از 24 ساعت پيام بدی جواب 
ميدم، چون به مسافرهام متعهدم. واسه من فرقی 

نمی کنه طرف کيه و چيه!
بیعانه رو تا ِکی باید بریزم؟

گفتی می خوای پنج شنبه راه بيفتی دیگه؟ تا فردا 
پس فردا بيعانه رو بریزی خوبه.
چقدر باید واریز کنم؟

ــری؟ مـــدارک می  ــوای ب چه مسيری رو می خ
خوای یا نه؟

آره ترجیح میدم وی.آی.پی باشه. با 
مدارک خیالم راحت تره. چه مدارکی میدی 

بهم؟
گذرنامه و آیدی کارت اصلی ميدم بهت. توی 
مسير اگه یهو پليس اومد توی ماشين یا اتوبوس 
جلوت رو گرفت گير نکنی. اگه گفتن االن که 
کرونا هست چه جوری پا شدی اومدی، مدارکت 
رو نشون ميدی و ميگی که ُمهرش مال شش ماه 
یا سه ماه قبل هست، اقامت هم دارم. مدرک 
اورج هم که ميگم مدارک ایرانی اصلی هست ها، 

گذرنامه ها ثبت شده است.
خب پس باید عکس بفرستم برات؟

ميری عکاسی، دوتا عکس می گيری، یه دونه با 
ته ریش، موهای یه وری، تی شرت رنگ روشن. یه 
دونه هم شيش تيغ، حالت موهات رو عوض کن، 
با تيشرت رنگ تيره. بعدش فایل عکس ها رو بدون 
روتوش و دست نخورده برای من می فرستی. یه 
هزار تا هم برام می زنی به حساب صرافم. بعدش 
من یا برات ماشين می فرستم، یا ميگم بيا تهران 
ميدون آزادی. یه پژو مياد دنبالت، تحویلت می 
گيره تا لب مرز. اون جا هم می فرستمت پيش 
رفيقم حسن. یه جای جدا و تميز واست درنظر 
می گيریم، اون جا می مونی تا دو سه روزه ردت 

کنيم بری.
چرا دو سه روز عالفی؟

من باید مرزها رو بسنجم، همين جوری نيست که 
تا بيای ردت کنم. ميای، استراحت می کنی، آب 
و غذا رو بهت می دم، مرز رو می سنجم، مسيری 
 که بــرای خــروج وی.آی.پــی اوکــی بود انتخاب 

می کنم، بعدش ماشين مياد سوارت می کنه و 
ميری. وارد خاک ترکيه ميشی، اون جا ميری 
توی یکی از دهاتای ترکيه، از اون جا هم 1700 

کيلومتر تا استانبول فاصله است.
قراره من تک باشم یا گروهی میریم؟

چون شما می خوای وی.آی.پــی بری تر و تميز 
جابه جات می کنم، مسير خوب، مدارک خوب، 
با آب و غذا و سيم کارت و هر چی که بخوای. اصال 

اگه نياز باشه خودم ميام باال سر کاِرت.
اون ور چی؟ توی ترکیه کسی هست 

که ساپورتم کنه اولش؟
وارد که شدی تسویه حسابت با ما رو انجام ميدی، 
گذرنامه هم که دستته، بعدش برات یه ماشين می 
گيریم تا استانبول. اگه با اتوبوس بری دو سه روز 
توی راهی اما برات ماشين می گيریم که یه روز و 
نيمه برسی. سه هزار لير ميدم به اون طرف که 
جابه جات کنه، پنج هزار تا هم ميدم که برسونت 

تا استانبول.
اوکی، حله، می خوام بیعانه رو بدم که 

کار رو شروع کنی. شماره حساب بده بهم.
هر وقت خواستی بری بانک، همون جا تماس 

بگير که شماره شبا بفرستم.
می خوام اینترنتی واریز کنم.

هزار یورو ميشه تقریبا 29 ميليون تومن. من عجله 
ای ندارم ها، فکر نکنی می خوام به خاطر 20-
30 تومن فرار کنم. من همين االن که دارم با تو 
صحبت می کنم، دارم با دو سه تا مشتری دیگه 

هم چت می کنم.
نه، من اعتماد کردم و می خوام کارم 

زودتر پیش بره.
ببين داداش، خدا شاهده اگه همين االنم راه 
بيفتی بيای، کاِرت رو انجام ميدم که زودتر رد 

بشی. از بابت من خيالت راحت... .

زندگی هایی که تباه می شود       
گفت و گویم با کوروش تمام می شود و دقایقی بعد 
شماره حساب را برایم ارسال می کند : به نام... 
 »62210612 xxxxxxxx« با شماره کارت
و شماره حساب و شبای بانکی. داستان من و 

کوروش فعال در این مرحله تمام می شود اما نمی 
دانم کــوروش های دیگر چند نفر از متقاضيان 
تا لب مرزها خواهند  را  مهاجرت غيرقانونی 
کشاند و با این کالهبرداری ها زندگی شان را 

تباه خواهند کرد.

مرگ، بازداشت، خودکشی       
طی سال های اخير خبرهای بسياری درباره 
وضعيت بغرنج پناهجویان و مهاجران غيرقانونی 
در کشورهای مختلف منتشر شده است. آن چه 
می خوانيد، گزیده ای از این خبرهاست که توسط 
خبرگزاری های رسمی داخلی و خارجی انعکاس 

داده شده است:
* در سال گذشته، دو هزار و 36 نفر شامل اتباع 
ایرانی و خارجی که بين بار کاميون های ترانزیت 
بودند و قصد خروج غيرقانونی از گمرک بازرگان 

را داشتند، شناسایی و دستگير شدند.
* بر اساس اعالم گمرک، همچنين طی 11 ماه 
سال گذشته ۸7۸ نفر قاچاق انسان در گمرکات 
شناسایی و کشف شده است. این کشفيات که 
خروج غيرقانونی افراد را شامل می شود بيشتر به 
سمت غرب یعنی کشور ترکيه گزارش شده است.
* بر اساس اعالم سازمان بين المللی مهاجرت، 
فقط در سال 2016 ميالدی بيش از 3 هزار نفر از 
مهاجران غيرقانونی در راه رسيدن به مقصد جان 

خود را از دست داده یا ناپدید شده اند.
* در آبان سال 9۸، وزارت کشور گرجستان از 
بازداشت چهار تبعه خارجی از جمله دو تن از 
شهروندان ایران به اتهام ورود غيرقانونی به خاک 
این کشور خبر داد. بر اساس قانون کيفری این 
کشور بازداشت شدگان به چهار تا پنج سال زندان 

محکوم می شوند.
* روزهای پایانی اسفند 9۸، خانواده کامران 
ــد که فرزندشان در پی  ــودرزی اطــالع دادن گ
خــروج غيرقانونی از کشور، در ترکيه مفقود 
شده است. جنازه کامران دو ماه بعد، همراه 
هفت پناهجوی اهل کشورهای دیگر داخل 
خاک ترکيه و در کوه های نزدیک شهر مرزی 

چالدران پيدا شد.
ــش آمــار  ــزای * طــی ســال هــای اخــيــر، خبر اف
خودکشی در جزایر »مانوس« و »نائورو«، نگرانی 
ها درباره وضعيت مهاجران غيرقانونی در استراليا 
را بيشتر کرده است. این جزایر محل اردوگاه های 
اسکان این مهاجران است. خبرها حاکی است، 
بيشتر این پناهجویان ایرانی، پاکستانی، عراقی، 

افغانستانی، سریالنکایی و ویتنامی هستند.
* طبق قانون گذرنامه، خــروج غيرقانونی از 
کشور جرم است و با مجازات حبس و جریمه 
نقدی همراه خواهد بود. هرچند که به نظر می 
رسد الزم است این قانون به روزرسانی شود و 
ميزان جریمه نقدی و مدت زمان لحاظ شده 
برای حبس در آن، افزایش یابد تا بازدارندگی 

بيشتری داشته باشد.

ادعای روس ها در ثبت نخستین واکسن کرونا  

 پوتین: واکسن کرونا را روی دخترم هم تست کردیم
غفوریان- فارغ از این که کم و کيف واکسن کرونا چيست اما 
اعالم دیروز پوتين رئيس جمهور روسيه مبنی بر ثبت اولين 
واکسن کرونا، بسياری از توجهات مردم و رسانه های جهان 
را به خود جلب کرد. آقای پوتين حتی ادعا کرده است که این 
واکسن به یکی از دختران وی تزریق شده و حال او اکنون 
خوب است. خبرگزاری اروپایی یورونيوز دیروز به نقل از پوتين 

نوشت: »می دانم که کامال موثر است، مصونيت کامل ایجاد 
می کند و تکرار می کنم که این واکسن همه بررسی های 
الزم را پشت سر گذاشته است.« وی ابراز اميدواری کرد 
که توليد انبوه این واکسن به زودی آغاز شود. در این 
ميان اظهارات دیــروز رودریگو دوترته، رئيس جمهور 

فيليپين هم که  اعالم کرد به واکسن ویژه بيماری 
کووید-19 ساخت روسيه اعتماد دارد 

تا جایی که حاضر است این واکسن را 
نخست روی وی آزمایش کنند، بسيار 

مورد توجه رسانه های جهان قرار 
گرفت. دوترته در سخنانی اعالم 

کرد: »بسيار )بابت توليد واکسن 
کرونا در روسيه( خوشحالم. 
چون روسيه دوست ماست. آن 

ها به ما واکسن خواهند رساند و هنوز از پول هم حرفی نزده اند.«  
در عين حال مقامات بهداشتی روسيه نيز اعالم کرده  اند که 
کارمندان بخش بهداشت،  آموزگاران و دیگر افراد آسيب پذیر 

در اولویت واکسيناسيون قرار دارند.
این خبر حاکی است، روسيه نخستين کشوری است که رسما 
واکسنی را برای بيماری کووید-19 به ثبت می رساند حال آن 
که بسياری از کارشناسان بهداشت اقدام این کشور را 
به دیده تردید می نگرند، چرا که این کار بدون انجام 
مرحله سوم آزمایش واکسن صــورت می گيرد،  
مرحله ای که برای گذراندن آن به ماه ها زمان و 

هزاران داوطلب نياز است.
ــروز به نوعی  به هر روی، توليد واکسن کرونا ام
جنگ ميان قدرت ها نيز تلقی می شود به 
طــوری که سه هفته قبل هم برخی 
خبرگزاری های بين المللی از تالش 
ــای هکری روســی  بــرای  گــروه ه
مالکيت  و  اطـــالعـــات  ــت  ــرق س
ــوارد مرتبط با توليد  معنوی م
ــا و  و تست این واکسن در اروپ

آمریکا  گزارش داده بودند.

ضرب االجل ۴۸ ساعته دولت به اپراتورها
ربيعی : اپراتورها روزانه 17ميليارد جریمه می شوند

ربیعی: MTN برنامه ای برای 
خروج فوری از ایران ندارد

 MTN محمدی -سخنگوی دولت گفت: گروه
و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل هيچ برنامه 
فوری برای خروج MTN  از بازار ایران ندارند. به 
گزارش خراسان، علی ربيعی دیروز در پاسخ به 
خراسان درباره زمزمه های خروج ایرانسل از ایران و 
منطقه با اشاره به بيانيه جدید  گروه MTN و شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانسل و این که گفته اند هيچ 
برنامه فوری برای خروج ام تی ان از بازار ایران وجود 
ــاس 51.7 ميليون  نــدارد، اظهار کرد: بر این اس
اسالمی  جمهوری  در  ایرانسل  فعال  مشترک 
ایران، می توانند اطمينان داشته باشند که خدمات 
متمایزی را که از اپراتورشان انتظار دارند، بدون 

هيچ مشکلی دریافت می کنند.

 آمار نادرست کرونایی 
مرد ۲ هزار چهره

فردی به نام محمدرضا محبوب فر با انواع و اقسام 
شناسی  جامعه  انجمن  عضو  مانند  عناوینی 
ایران، عضو انجمن آسيب شناسان، کارشناس 
محيط زیست، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
ــای گذشته و در  اپيدميولوژیست و... در روزه
ایام کرونا با رسانه های مختلفی گفت وگوهایی 
انجام داده است که اکنون گفته می شود او اصال 
عضو این ستاد نيست. به گزارش برنا، کيانوش 
جهانپور، رئيس مرکز روابــط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت با اشاره به مصاحبه های 
مستمر این فرد به عنوان عضو ستاد، تصریح کرد: 
نمی دانم رسانه ها چگونه به این فرد اعتماد کردند 
و به عنوان عضوی از ستاد با او مصاحبه انجام 
دادند؟ این خبر حاکی است، به هر روی این فرد 
که بدش نمی آمده در رسانه ها به این شکل مطرح 
شود، برای خودش عنوان جعلی ساخته بود.  وی 
روز گذشته به آخرین خبر گفته مدرک کارشناسی 
ارشد  در رشته توریسم  دارد  و در مقطع دکترا نيز 

جغرافيا خوانده است .

هادی محمدی - دولت به اپراتور ها از دیروز سه 
شنبه تا 4۸ ساعت فرصت داد که قيمت و حجم 
بسته های اینترنت را به چارچوب های تعرفه های 
قبل بازگردانند. گزارش خراسان حاکی است، 
دیروز متن دستورالعمل تعيين ضرب االجل 4۸ 
ساعته دولت به اپراتور ها که به امضای معاون 
اول رئيس جمهور رسيده، در رسانه ها منتشر 
شد و با این دستورالعمل می توان اميد داشت 
که در نهایت تا فردا قيمت گران شده غيرقانونی 
بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل به قيمت 
های قبل بازگردد. البته در این دستورالعمل به 
چگونگی بازگرداندن مبالغ اضافه گرفته شده از 

مردم اشاره ای نشده است. براین اساس، در صورتی که اپراتور ها 
تا فردا تخلف های خود را از مقررات تعرفه ای برطرف نکنند، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند دارنده پروانه 
این شرکت ها را به ازای هر روز تاخير تا سقف 0.1 درصد از درآمد 
ناخالص ساالنه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، 
جریمه کند.در همين زمينه ما به سراغ علی ربيعی سخنگوی 
دولت رفتيم و تکليف مبالغ اضافه را که توسط اپراتورها از مردم 
گرفته شده، جویا شدیم. ربيعی گفت: باید تعرفه ها به گذشته 
بازگردد و خسارت مردم نيز داده شود. اختياری که دولت به 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی داده بود همان سقف 
جریمه دو ميلياردی بود. به تازگی دولت مصوبه ای داد که اوال باید 
مبالغ گران فروشی به مردم بازگردد و ثانيا به وزارت ارتباطات 
اختيار داده به ازای هر روز تبعيت نکردن از مقررات تعرفه ای 
توسط اپراتورها، آن ها را روزانه 17 ميليارد تومان جریمه کند.  روز 
گذشته وزارت ارتباطات اخطار را صادر کرده و 4۸ ساعت وقت 
داده و اگر تبعيت نشود این جریمه های سنگين آغاز خواهد شد. 
همچنين چون این دو اپراتور به دو اخطار وزارت ارتباطات توجهی 
نکرده اند، مدت اجاره قانونی فعاليت اقتصادی آن ها یا به عبارتی 
مدت پروانه آن ها کاهش خواهد یافت و از این طریق هم جریمه ای 

چندهزار ميلياردی خواهند شد.



تکراری ترین برنامه
                                         برزو ارجمند و پژمان بازغی

تعدادی از مهمانان سری چهارم 
بودند  چهره هایی  »دورهــمــی« 

که قبال به این برنامه دعــوت شده 
بودند. قبال به طور مفصل به حضور 
پرتعداد مهمانان تکراری در »دورهمی« 
پرداختیم، اما دو نفر از مهمانان سری چهارم، برزو ارجمند و 
پژمان بازغی برای سومین بار به عنوان مهمان در این برنامه 
حاضر شدند، بنابراین می توان گفت تکراری ترین برنامه های 
»دورهمی« در سری چهارم مربوط به حضور این دو هنرمند در 
برنامه بوده است. هرچند که مهران مدیری در سری چهارم، 
نسبت به سری های قبل برنامه سواالت متفاوتی را مطرح می 
کرد اما این باعث نمی شود که در اصل موضوع تفاوت مهمی 

اتفاق بیفتد.

جدی ترین گفت وگو
           مسعود فراستی

وقتی خبر حضور مسعود فراستی 
در »دورهمی« اعالم شد، عموم 
مخاطبان تصور می کردند شاهد 
یک گفت وگوی پرحاشیه و جنجالی 
ــن برنامه بــا دیگر  ــا ای خواهند بـــود، ام
قسمت های »دورهمی« بسیار متفاوت بود و جریان گفت وگو 
کامال جدی پیش رفــت. مهران مدیری فــارغ از حاشیه های 
زیادی که شخصیت مسعود فراستی داشت، درباره موضوع نقد 
و سینمای ایران سواالتی از او پرسید. مدیری برخالف معمول، 
بیشتر سکوت کرد و مسعود فراستی دربــاره تصوراتی که از 
خودش نزد مردم وجود دارد، عالیق سینمایی اش و نقدهای 
تندی که به فیلم های سینمای ایران دارد مفصل توضیح داد. 

می توان لقب »جدی ترین« را به این گفت وگو داد.

چالشی ترین
امید حاجیلی  

در سری های قبلی »دورهمی« 
ــواالت چالش  بیشتر شــاهــد سـ
 برانگیز از ســوی مهران مدیری 
بودیم و به طور کلی این جو چالشی 
در سری چهارم کمتر بر گفت وگوها حاکم 
می شد، اما با این حال در برنامه ای که امید حاجیلی خواننده 
پاپ در آن به عنوان مهمان حضور داشت، شاهد یک گفت وگوی 
چالش برانگیز البته از سوی امید حاجیلی بودیم. این خواننده 
ــواالت مختلفی دربــاره ایــن که چــرا بازیگران وارد عرصه  س
خوانندگی می شوند، مطرح کرد و بحثی نسبتا طوالنی با مدیری 
داشت. عالوه بر این، یکی از اظهارنظرهای مدیری درباره تعداد 
قطعاتی که باخ ساخته را زیر سوال برد و از او پرسید چطور به عدد 

پنج هزار رسیده است؟
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مــحــســن تــنــابــنــده ســرپــرســت 
نویسندگان »پایتخت 6« نامزد 
نامه  فیلم  نویسنده  بهترین 
ــت. این  جشن حافظ شــده اس
ــت کــه در برخی  در حــالــی اس

محافل، آرش عباسی که نویسندگی فصل 6 را بر 
عهده داشت، مقصر حواشی قسمت های پایانی 

این مجموعه معرفی شد.

هفته  سه شنبه  رادان  بــهــرام 
آینده با فیلم »سونامی« ساخته 
نمایش  به  صدرعاملی  میالد 
خانگی می آید. این فیلم دی 
مــاه 98 اکـــران شــد و مهرداد 

صدیقیان و رعنا آزادی ور از بازیگران آن هستند.

حسن پورشیرازی برای بازی در 
سریال »باخانمان« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد جلوی دوربین رفته 
است. شهره لرستانی، افسانه 
امیرسلیمانی  سعید  و  بایگان 

دیگر بازیگران این سریال کمدی هستند.

ســریــال  در  خطیبی  اشـــکـــان 
»خاتون« اثر تینا پاکروان، ایفای 
نقش خواهد کرد و در این مجموعه 
نمایش خانگی با نگار جواهریان 
همبازی خواهد شد. این سریال 

تاریخی است و قصه آن در دهه 30 و 40 می گذرد.

چهره ها و خبر ها

ــازی در فیلم  بهرام افــشــاری ب
اثـــر علیرضا  ــی«  ــه زن ــن ــح »ص
صمدی را به پایان رسانده. او 
فیلم »سگ بند« ساخته مهران 
احمدی را آمــاده اکــران دارد و 
در فیلم »بعد از اتفاق« به تهیه کنندگی شهاب 

حسینی هم بازی کرده است.

شهره سلطانی به جمع بازیگران 
سریال »خانه امن« به کارگردانی 
احمد معظمی، اضافه شــده و 
ــن سریال  مشغول بـــازی در ای
است. او اکنون با مسابقه »شام 

ایرانی« در نمایش خانگی حضور دارد.

ــه عــنــوان  ــان ب ــوری ــف ــران غ ــه م
مهمان در سری جدید برنامه 
»چــهــل تیکه« حــضــور داشته 
ــه از 25  ــام ــرن ــن ب ــ اســــت. ای
مردادماه، با اجرای محمدرضا 

علیمردانی و بدون حضور تماشاگران از شبکه 
نسیم روی آنتن خواهد رفت.

سینمای جهان

بامزه ترین گفت وگو
بهنام بانی              

به طور کلی ذات برنامه »دورهمی« 
طنز و سرگرم کننده است. محتوای 

گفت وگوهای آن نیز مانند بسیاری 
جدی  گفت وگومحور  برنامه های  از 
نیست، بنابراین شاید سخت باشد که تنها 
یکی از گفت وگوها را به عنوان بامزه ترین دانست، اما در میان 
خواننده  بانی  بهنام  با  گفت وگو  چهارم،  سری  برنامه های 
موسیقی پاپ را می توان به عنوان بامزه ترین برنامه معرفی 
کــرد. مهران مدیری مسیر گفت وگو را با توجه به روحیه نه 
چندان جدی که بهنام بانی دارد، طوری پیش برد که لحظات 
خنده دار زیادی در برنامه ایجاد شد. تست بازیگری معروف 
او از این خواننده نیز یکی از بامزه ترین تست های بازیگری در 

»دورهمی« بود.

پرگاف ترین برنامه
                                                                            امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی

می توان صفت »پرگاف ترین« را 
مختص برنامه ای که زوج امین 

زندگانی و الیکا عبدالرزاقی در 
یافتند دانــســت. تپق و  آن حضور 
اشتباهات لفظی ممکن است برای هر 
مجری  پیش بیاید و مهران مدیری نیز از این قاعده مستثنا 
نیست، اما تپق بامزه او در یکی از جمالتی که خطاب به این زوج 
گفت، معنی جمله را به طور اساسی تغییر داد. مدیری به جای 
این که بگوید هنرمندانی که »با یکدیگر« ازدواج می کنند، به 
اشتباه گفت هنرمندانی که »با من« ازدواج می کنند. عالوه بر 
این، مهران مدیری هنگام تست بازیگری از این زوج، دستش 
به لیوان آب روی میز برخورد کرد و خیس شدن میز نظم برنامه 

را بهم زد.

پرحاشیه ترین برنامه
                                                                                     بنیامین بهادری و امیر آقایی

پرحاشیه ترین قسمت های برنامه 
مربوط به حضور بنیامین بهادری 
خواننده و امیر آقایی بازیگر بود. 
بــهــادری در بخشی از »دورهــمــی« 
قطعه »بـــوی عــیــدی« را بــا تــرانــه بسیار 
ضعیفی اجرا کرد که انتقاد ترانه سرا و آهنگ ساز نسخه اصلی 
ترانه را برانگیخت. او مدتی بعد در اینستاگرامش به این موضوع 
اشاره کرد که به دلیل جوی که علیه او به راه افتاد ، دوستان 
گرافیست وی حاضر به طراحی پوستر قطعه جدیدش نشدند. 
اولیه پخش نشد و حواشی  نیز در موعد  آقایی  امیر  برنامه 
فراوانی را در فضای مجازی رقم زد. در آن زمان به جای آن 
بازپخش برنامه ژاله صامتی روی آنتن رفت و گفت وگوی آقایی، 

چهارشنبه هفته گذشته، بدون اعالم قبلی پخش شد.

 بامزه ترین، جدی ترین 
و پرحاشیه ترین »دورهمی«

بهنام بانی، مسعود فراستی و امیر آقایی چگونه گفت وگوهایی با مهران مدیری داشتند؟

مائده کاشیان/روزنامه نگار

آنتونیو باندراس کرونا گرفت

ــالم کــرد که تست  بازیگر مشهور اسپانیایی اع
ــزارش باشگاه  کرونایش مثبت شــده است.به گ
خبرنگاران جوان، آنتونیو باندراس بازیگر اسکار 
هم به جمع چهره های مشهوری پیوست که به 
ویــروس کرونا مبتال شده اند. او در پیامی که روز 
دوشنبه همزمان با تولد 60 سالگی اش در توئیتر 
و به زبان اسپانیایی منتشر کرده بود، اعالم کرد که 
تولدش را در قرنطینه جشن گرفته است. او نوشت: 
»می خواهم به اطالع عموم برسانم که امروز، دهم 
ماه آگوست، مجبور شدم تولد خودم را به دلیل آن 
که تست من برای ابتال به ویروس کرونا مثبت اعالم 

شده در حالت قرنطینه برگزار کنم.«

 اسپین آف »باب اسفنجی« 
ساخته می شود

رفیق و همسایه »باب اسفنجی« شخصیت اصلی 
یک سریال شد تا یک اسپین آف دیگر برای این 
کارتون شناخته شده خلق شود.به گزارش مهر، 
پاتریک  ــوی  »ش دارد  قصد  نیکولدئون  شبکه 
استار« را به عنوان یک سریال جداگانه در فضای 
پویانمایی »باب اسفنجی شلوارمکعبی« بسازد. 
شخصیت اصلی این سریال، پاتریک استار با 
صداپیشگی بیل فیگرباکی از پویانمایی »باب 
اسفنجی شلوار مکعبی« خواهد بود. فصل اول این 
سریال در ۱3 اپیزود توسط نویسندگان سریال 
ــوی پاتریک  اصلی تولید مــی شــود. سریال »ش
استار« با تمرکز بر »پاتریک« و خانواده او ساخته 
می شود. این سریال شخصیت های کاماًل جدیدی 
خواهد داشت و ممکن است گاهی شخصیت های 

پویانمایی »باب اسفنجی« هم در آن ظاهر شوند.

 سری چهارم »دورهمی« رو به پایان است و این برنامه با موکول شدن 
وعده تغییرات به سری بعد، این هفته به پایان می رسد. مهران 
مدیری در سری چهارم میزبان چهره های مختلفی بود و با افراد 
زیادی به گفت وگو نشست، اما بعضی برنامه ها به واسطه شخصیتی 
که به عنوان مهمان در »دورهمی« حضور یافت یا به دلیل جریان 

گفت وگو، نسبت به دیگر قسمت ها متفاوت بود و شاخص شد.

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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قطعه های جدید ساالر و بازخوانی های قربانی	 
آلبوم »با من بخوان« قربانی شامل 10 آهنگ با 
کالم است. از میان قطعه های این آلبوم، »دلم 
گرفته« پیشتر بــرای سریال نمایش خانگی 
»هم گناه« و »روزگار غریب«، »ا... مزار« و »بوی 
گیسو«، »پل« و »عاشقانه نیست« به صورت 

تک آهنگ یا در کنسرت ها اجرا شده است. 
در واقع چهار قطعه این آلبوم 33هزار تومانی 
جدید است. قربانی در این آلبوم دو اثر »ا... 
مــزار« که یکی از مقام های محلی و معروف 
موسیقی خــراســان اســت و قطعه »از خون 
جــوانــان« عــارف قزوینی را بازخوانی کرده 
است. این قطعه که به نظر می رسد محبوب 
خــوانــنــده هــای کالسیک دوران مــاســت و 
مشهورترین اجــرای آن به استاد محمدرضا 
شجریان و گــروه شیدا برمی گردد، از قضا 
پیشتر توسط ساالر عقیلی هم بازخوانی شده 
است. به سراغ آلبوم ساالر عقیلی می رویم. 
»این که دلتنگ توام«، 9 آهنگ باکالم دارد و 
در سایت های مجاز فروش، 25هــزار تومان 
فروخته می شود. اثر بازخوانی شــده ای در 
این آلبوم به چشم نمی خورد و محور 
آلبوم نیز، همان موسیقی کالسیک 
ــوع قــیــمــت گــذاری این  اســـت. ن
آلبوم نشان می دهد بعد ازاین 
باید منتظر قیمت های جدیدی 
بـــرای خــریــد قــانــونــی آلــبــوم 
ــدوار بــه تعیین  ــی باشیم و ام
یک ساز و کار مشخص برای 

قیمت گذاری.

صداهای شنیدنی برای آهنگ سازی های نو	 
علیرضا قربانی و ساالر عقیلی اشتراکات زیادی 
دارند. هر دو خواننده کالسیک اند و اکنون دهه 
پنجم زندگی خود را می گذرانند. قربانی 49 
ساله و در انتهای این دهه ایستاده و ساالر 43 
ساله در ابتدای این دهه است. صدا و آثار هر دو 
پرطرفدار است و جایگاه تثبیت شده ای در اذهان 
مردم دارد. در مورد آثار جدید این دو خواننده نیز، 
اتفاق خوب این است که خود را وارد چالش های 
عجیب با نتیجه نامطلوب نکرده  و با همکاری با 
آهنگ ساز و تنظیم کننده های جوان، آثار قابل 
قبولی ارائه کرده اند. البته فضای هر دو آلبوم 
محزون است و جای  چند قطعه نغز و شیرین در 
آن خالی. ساالر عقیلی، این بار آهنگ سازی 
6 قطعه از آلبومش را به یک خانم سپرده است. 
نسیم شاملو که نوازنده پیانو و سنتور نیز است، 
در این آلبوم آهنگ سازی چند قطعه راهبردی 
را بر عهده داشته که از میان آن ها قطعه »این که 
دلتنگ توام« موردتوجه قرار گرفته است. پدر 
شاملو، از شاگردهای ابوالحسن صبا بوده و بعد 

از انقالب یک آموزشگاه موسیقی در خیابان 
ستارخان دایر کرده که محمدرضا گلزار هم 
شاگرد آن جــا بــوده اســت. حسام ناصری، 

آهنگ ساز آلبوم »با من بخوان« علیرضا قربانی 
است. آهنگ سازی او در این آلبوم با محوریت 

دو سبک کلی پیش می رود؛ یکی 
استفاده از موسیقی زمینه ای 

الکترونیک برای آواز ایرانی 
که در قطعه »روزگار غریب« 
شنیده می شود و دیگری 
آهـــنـــگ ســـازی بـــه هــمــان 
سبک همیشگی آثــار این 
تنظیم  یعنی  خــوانــنــده، 
ارکسترال که بیشتر آن 
شنیدنی از آب در آمــده 

است.

نغمه سرایان 2 آلبوم	 
شعر و ترانه یکی از ارکان مهم یک آلبوم است. 
تکیه علیرضا قربانی در آلبوم جدید خود بیشتر 
بر شاعران نامدار مانند موالنا، واقف الهوری، 
احمد  منزوی،  حسین  ابوالخیر،  ابوسعید 
شاملو و عــارف قزوینی اســت. ناگفته نماند 
که قطعه »عاشقانه نیست« اثر اهــورا ایمان 
ترانه سرای بسیاری از قطعه های وایرال مانند 
»مرو ای دوست« با صدای محمد اصفهانی و 
»خوب شد« با صدای همایون شجریان است؛ 
اما در آلبوم ســاالر عقیلی جریان شعر طور 
دیگری رقم می خورد. شاعر همه آهنگ های 
این آلبوم، مهدی مظاهری 36 ساله است و در 
کاور آلبوم هم به این نکته این طور اشاره شده  
است:»عاشقانه های مهدی مظاهری«. او پنج 
کتاب شعر در کارنامه خود دارد و پیشتر در 
آلبوم »صبر کن« با محمد معتمدی همکاری 

داشته است.

ادبی 

 نوشتن نقد ناب
دشوارتر از آفرینش ادبی

اســتــاد مــیــرجــالل الــدیــن 
کــزازی اعتقاد دارد: آن چه 
تباهی آفرین است، در نقد آن 
است که بیشینه نقدنویسان 
ــش و آگاهی بایسته  از دان
بهره نــدارنــد. نوشتن نقِد 
بهین آیین،  نقد  نغز،  ــاِب  ن
دشوارتر است و باریک تر از 
نویسندگی و سرایندگی و 
آفرینندگی ادبی. به گزارش ایبنا، این استاد ادب 
فارسی تصریح کرد: نقد و سنجش و ارزیابی همواره 
سودمند و راهگشا می تواند بود و تالشی ارزشمند در 
پیراستن کاستی ها و نادرستی ها از متنی که ارزیابی 
و نقد می شود. پرسمان در کاِر باریک و دشوار نقد، 
آن است که آن چه انجام می گیرد به راستی و درستی 
نقد نیست و در آن سره از ناسره و راست و درست از 
نادرست و ناراست بازشناسانیده نمی شود. آن چه 
هنجار آن است که نقد نامیده شود، نوشته ای است 
بی آغاز و انجام و آشفته و ناروشمند که یا یکسره 
ستایش است یا به یکبارگی نکوهش. زیرا سوز و 
ــاب و نقاد، در بند بررسی  ســودای سنجنده و ارزی
نویسنده بوده است، نه نوشته و خاستگاه و انگیزه پدید 
آمدن آن نقد، مهری که نقدنویس بر نویسنده در دل 
می اندوخته است یا کینی که بر وی می توخته است.

»تئاتر شهر« کتاب می شود

پیمان شیخی از آماده سازی کتاب »تئاترشهر« که 
شامل وقایع نگاری درباره مجموعه تئاترشهر از 
زمان تاسیس تا امروز می شود، خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، این پژوهشگر، مجری و فعال 
رسانه ای درباره مراحل آماده سازی کتاب گفت: 
تاکنون ۷0 درصد از مراحل تالیف و گــردآوری 
کتاب »تئاترشهر« به پایان رسیده است. شیخی 
افزود: طبق برنامه ریزی هایی که داشته ام، اگر با 
همین روند پیش بروم  ،امیدوارم کار آماده سازی 

کتاب تا 30 روز آینده به اتمام برسد.

در رویدادی نادر، تازه ترین آلبوم های 2 خواننده سنتی سرشناس در یک روز منتشر شد

 مرور خاطرات شهبازیانآواز علیرضا قربانی دل می برد یا ساالر عقیلی؟
 با »وقتی برگشتم« 

تازه ترین آلبوم فریدون شهبازیان، آهنگ ساز و 
رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان با عنوان 
موسیقی  چند  بر  مشتمل  برگشتم«،  »وقتی 
فیلم از این هنرمند، در دسترس مخاطبان قرار 
گرفت. به گــزارش مهر، »گلچهره )قطعه 1 تا 
6(«، »فرزندچهارم )قطعات ۷ تا 19(« و »وقتی 
برگشتم )قطعات 20 تا 2۸(« عنوان آثاری است 
که طی سال های اخیر، به کارگردانی وحید 
موساییان و آهنگ سازی فریدون شهبازیان به 
ــده اســت . بهراد جوانبخت طراح  نمایش درآم
ــورراد مجری طــرح، مهدی  گرافیک، محمد پ
یاسین  عسگری،  حمید  اردســتــانــی،  سالک 
فالح پور صدابرداران، ماهور موساییان عکس 
و نیما جوان مدیر اجرایی، عوامل آلبوم »وقتی 
برگشتم« را تشکیل می دهند که در استودیو 
»پــژواک« ضبط شده است. فریدون شهبازیان 
از  سینمایی  فیلم   40 از  بیش  متن  موسیقی 
کــارگــردانــان شاخص سینمای کشورمان را 

ساخته است.

 »تا تو با منی«؛ همنوایی موسیقی
 با بزرگان ادبیات

آلبوم »تا تو با منی« 
بـــا اجــــــرای آثـــار 
ــران مــطــرح  ــاعـ شـ
معاصر کشورمان، 
دســــتــــرس  در 
ــان قـــرار  ــب ــاط ــخ م
گرفت. به گزارش 
ــن  ــ ــا، ای ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ایـ

آلبوم،  تازه ترین اثر تولیدشده از سوی موسسه 
ــه با  ــش« اســت ک ــدی ــو ان ــ فرهنگی هــنــری »رادن
آهنگ سازی و رهبری ناصر ایـــزدی، همراهی 
ارکستر ملی »مهر« و خوانندگی داود فتحی در 
اختیار دوستداران موسیقی و ادبیات قرار گرفت. 
در این آلبوم، آثاری از شاعران مطرح معاصر کشور، 
اخوان ثالث،  مهدی  ابتهاج،  هوشنگ  جمله  از 
سهراب سپهری، حمید مصدق و گلچین گیالنی، 
پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در آلبوم »تا 
تو با منی«، علیرضا دریایی نوازندگی ویولن و مجید 

واصفی نوازندگی تار را برعهده دارد. 

موسیقی

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اکرم انتصاری - دیروز موسیقی کالسیک بعد از مدت ها، یک تکان اساسی خورد. روز گذشته، 
علیرضا قربانی و ساالر عقیلی که هر دو خواننده های نامدار این عرصه هستند، آلبوم های 
تازه ای منتشر کردند. »با من بخوان« بیستمین آلبوم مستقل علیرضا قربانی و تازه ترین اثر 
او بعد از آلبوم مشترک »افسانه چشم هایت« با همایون شجریان است. »این که دلتنگ توام« 
نیز تازه ترین آلبوم ساالر عقیلی بعد از »نگار« است که سال گذشته منتشر شد. البته پیشتر، 
در رسانه ها تاریخ انتشار این آلبوم 13 مرداد اعالم شده بود که این اتفاق عملی نشد و قرعه به 
نام دیروز افتاد. همزمانی انتشار این دو آلبوم کالسیک و موردتوجه قرارگرفتن آن در فضای 
مجازی، باعث شد تا بیشتر درباره جزئیات این آثار و نکته های جالب آن بنویسیم.هرچند با 
شنیدن این دو آلبوم می توان پی برد که هر دو خواننده در رقابتی تنگاتنگ، شانه به شانه هم پیش 

می روند و باید منتظر آمار فروش این دو آلبوم ماند.

دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران گفت: با وجود این که پیک خبر

شرایط کرونایی هر گونه برنامه ریزی 
قطعی را درباره نحوه برگزاری رویدادهای مختلف، 
تحت تاثیر خود قرار داده است و جشنواره موسیقی 
نواحی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما دوستان من 
در دبیرخانه جشنواره، تمام تالش خود را می کنند تا 

نحوه برنامه ریزی و طراحی پالن اجرایی به شکلی 
باشد که چــارچــوب ایــن رویـــداد مبتنی بر دوران 
کرونایی و دوران پساکرونایی برگزار شود. به گزارش 
خبرگزاری مهر، احمد صدری افزود: برنامه ریزی 
برای برگزاری مجازی جشنواره یا شرایط اجرای آثار 
موسیقایی در قالبی متفاوت است. ما برای هر دو نوع 
برگزاری، برنامه ریزی داریم؛ اما هنوز نمی توان درباره 

قطعیت اجراشدن طرح ها صحبت کــرد؛ چرا که 
میزبان جشنواره مشخص نیست. وی تصریح کرد: با 
توجه به شرایط کرونایی امسال فراخوانی برای 
بخش های مختلف جشنواره موسیقی نواحی منتشر 
نمی شود، اما محور اصلی جشنواره موسیقی نواحی 
هنرمندان  شرکت کنندگان،  حـــوزه  در  ایـــران 

پیش کسوت مناطق مختلف کشورمان هستند.

برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، بدون فراخوان!
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تست هوش هوش منطقی

به نظر شما گزینه مناسب برای جای خالی در 
این تصویر کدام است؟
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جواب ها

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

نباشد.
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واحد وزن روسیه-واحد مکالمه تلفنی7.هر یک از اعضای 
هیئت دولت-کنیه 8.کاشف میکرو های گیاهی 9.حرف 
ندا-کابوی خوش شانس-سه کیلوگرم-طرف 10.دیبای 
نازک و لطیف-گفت و گوی اینترنتی-حفره امنیتی در 
برنامه های کامپیوتر 11.کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا-

تازه-مستعمره 12. قطب شناس بزرگ انگلیسی

  عمودی:  1. سریال آمریکایی سیاسی 2.صنف-ور آمدن 
خمیر-اولین شهید اسالم 3.هوش-حشره سمی-قله 
دماوند 4.کافی-ویتامین جدول-جاده قطار-مایه حیات 
5.لیدر-پول کره 6.ذره باردار-ضربه ناگهانی روحی-
عید ویتنامی 7.منقار کوتاه-از آفات زراعتی -از ادات 
استفهام 8. نماد سبکی-افترا  9.دویار هم قد-ضربه پیچ 
دار در تنیس-از درختان-حشره جهنده 10. آیین -کاغذ 

ــیـــمـــه شـــفـــاف  نـ
ــی- آفــت   ــراحـ طـ
- یستگی با .1 1
دنــــــدان سست 
شهری  -بارکش 
جــاذبــه  از   .12
هـــــای طــبــیــعــی 

ایسلند

افقی:1. مشهورترین غذای ایرلند 2.کنف-قورباغه-خدا 3.ماده بیهوشی قدیمی-رود 
اروپایی-روشنایی 4.عدد منفی-کوچک -بروفه-ابر رقیق 5.دانشمند انگلیسی 6. 

افقی:1. از کشور میزبان اخراج کردن-چابک 2.تیم یونانی-سازمان نفتی-مطیع   
3.عزیز تابستان-شانه به سر-فلز تمدن 4. عنکبوت سمی-ماز 5.زردک-خیمه 

عنصر   .7 جین  کوتاه-توقف-نوعی  6.منقار  صحرایی 
در  وسیع  8.فــالت  انگلیسی  مــرغ  تیروئید-تنها-تخم 
جغرافیا-پدال 9. بیماری دردناک مفصلی- صوم 10.شهر 
مذهبی-شتر بی کوهان-اساس 11.شکیبایی-جانب-
کشور آفریقایی 12. خدای قدرت یونان باستان-رشته 

فرنگی

عمودی :
1. برقرار-جد-داستان 2.ســلــول-از مــاه هــای فرنگی 
3.نفس ســیــگــاری-ذره بــاردار-نــوعــی شیرینی-حرف 
بی پــرده 4. بالگرد   5. جوانمرد-جسر 6.خیال-عایق 
بندی شده 7.تدافع-حیوان خون خوار 8.یگانه-مورچه 
9.والیبال با پا  10.طال-حرف دهان کجی-حیوان مفید-

استفهام  ادات  از 
11.گیاه زینتی-
ــت آذری  ــوش ــگ آب
12.دیروز-سالح 
ــارت  ــت ــور -اس ــب زن

قدیمی ماشین
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 معمای میخ و درخت: میخ در همان ارتفاع خواهد بود زیرا درختان از باال 
رشد می کنند.

معمای این چی چیه؟:  سن هر فرد.

هوش منطقی: 

گپاسخ عدد 3 می شود. عدد پایینی در هر جدول برابر میانگین دو عدد باالست. 
یعنی اگر دو عدد باال را با هم جمع  و بر 2 تقسیم کنیم عدد پایین به دست می آید.

چالش ذهن :

1. کوفته تبریزی 2. کوکولوبیا 3. آش میوه 4. دلمه برگ مو 5. خورش هویج 
6. شیرین پلو

تست هوش: پاسخ صحیح گزینه چهار است.

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

بازی ریاضی

بازی با کلمات:
 ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 

در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: اره، هنر، رهن، ران، تره، نهر و ...

چهار حرفی: تنها، انتر، رانت، هرات و ...
پنج حرفی: ترانه و تهران

با توجه به تصویر باال چه عددی باید جایگزین 
عالمت سوال شود؟

منتخب چی شده

* وقتی بعد از چند ماه قرنطینه میری بازار خرید!
نرجس احمدی طرقبه
* فاصله اجتماعی را به جای افقی، عمودی رعایت کرده 
رضا پورنامدار  طفلک.  
* وقتی که با میله ترقی زودتر از پله ترقی به اوج می رسی! 
محسن حسن آبادی  
* وقتی زیادی عصرجدید نگاه می کنی.  مسعود رحیمی

* هیچی داشتم بارفیکس می رفتم نگو تاور بوده! 
فرهاد دوست علی

* پسرا وقتی سوسک توی اتاقشون گم میشه! 
ستایش خاندانی
* وقتی پول ماسک نداری و می خوای از شر کرونا در امان 
احسان سعادتی باشی.  

* وقتی داری زور می زنی تا تورم را بیاوری پایین! 
طناز عادل فهمیده
* وقتی می بینی کسی به حرفت نمی کنه مجبوری خودتو 

اسما عربیخوان آویزون کنی!  
* وقتی دستگاه ایست بازرسی خراب میشه و تعمیرکار اون 
لیانا درویشی باال گیر می کنه !  
* وقتی می بینی بعضی ها ماسک ندارن میری اون باال 
الهه جالئیان بهشون هشدار بدی!  
* وقتی می خوای به مردم نشان بدی به جای پله های ترقی 
علی پارسا میشه نرده های ترقی روهم طی کرد.  
*  وقتی از اون باالمی بینی هیچ کس کاله ایمنی نداره! 
حسین پارسا  
* وقتی می خــوای ژیمناستیک کار کنی و پول نداری 
عباس یعقوبی باشگاه بری.  
* وقتی به خاطر ترس از موج دوم کرونا عالوه بر فاصله 

زمینی، فاصله هوایی رو هم رعایت می کنی! 
سیدحسین آروند
* وقتی طلبکارها دورتو می گیرن وراهی برای گریز نداری!
 مسعودجواهری

شادی فضلی * وقتی تیم مون دیرک دروازه نداره!  
* وقتی سوزنبان بیسیمش قطع شده و بچه رو داده باال تا 
غریبی ببینه قطار کی میرسه . 
* وقتی می خوای همیشه توی اوج باشی!  قاسم دشتی

برای در اوج بودن!

امروز هم با ستون منتخب چی شده در خدمت تون هستیم. این هفته تعداد پیامک ها خیلی زیاد بود و ما رو شگفت زده کرد. برخالف میل باطنی مون مجبور شدیم تعدادی 
از پیامک های شما رو حذف کنیم تا موارد بهتر در صفحه جا بشن! در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو ببینید و درباره اش برامون بنویسید. منتظر پیامک هاتون هستیم. 

در ضمن ماسک یادتون نره.
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در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک غذا 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به 

کار رفته نام آن را پیدا کنید.

چالش ذهن عددیاب

شش رقمی: 

   431892 – 132789
837429 - 796231

سه رقمی: 

   372 – 237 – 189
   732 – 629 – 423
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چهار رقمی:
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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

معما  )1( 

معما  )2( 

این چی چیه؟
من چیزی هستم که مردم من را دوست دارند یا از 
من متنفر هستند. ظواهر و افکار مردم را تغییر می 
دهم. اگر شخصی از خود مراقبت کند، من حتی 
باالتر می روم. برای بعضی از افراد آن ها را فریب 
خواهم داد. برای دیگران من یک راز هستم. ممکن 
است برخی از افراد بخواهند من را مخفی کنند اما 
من خود را نشان خواهم داد. مهم نیست که مردم 
چقدر سخت تالش می کنند هرگز کم نخواهم شد. 

من چی هستم؟

میخ و درخت

وقتی مجید شش ساله بود، میخی را به 
درخت مورد عالقه خود زد تا قد خود را 

مشخص کند. ده سال بعد در شانزده 
سالگی، مجیدبرگشت تا ببیند میخ 
چقدر باالتر رفته است. اگر درخت 

هر سال پنج سانتی متر رشد   کند ، 
میخ چقدر باالتر می رود؟
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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان خبرها
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مرداب وحشتناک!

ــت کــه خـــواب و خـــوراک نـــدارم.  ــاه اس چند م
اضطراب و استرس سراسر وجودم را فرا گرفته 
اســت. با هر جمله و کالمی که نزدیک به راز 
پنهانی زندگی ام باشد، بر خود می لرزم و همواره 
از افشای ماجرایی که زندگی ام را به آتش خواهد 

کشید، بسیار وحشت دارم چرا که ...
ــارات زن 34ســالــه ای  ــه ــن هــا بخشی از اظ ای
است که به خاطر ارتباط غیراخالقی در فضای 
مجازی به مردابی سقوط کرده که اکنون برای 
ــرداب وحشتناک به هر رشته  نجات از ایــن م
امیدی دست می آویزد. او که با کورسوی امیدی 
بــرای حفظ زندگی اش وارد کالنتری سناباد 
مشهد شده بود، درباره این ماجرای تاسف بار به 
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 14 سال 
قبل با »کیان« ازدواج کردم و صاحب یک دختر 
شدم اما هیچ عالقه ای بین من و همسرم وجود 
نداشت. او مردی متکبر و خودبین بود به طوری 
که مرا در خانه نمی دید، حتی نظراتم را درباره 
هر موضوعی به تمسخر می گرفت تا جایی که 
آرام آرام اختالفات ما آغــاز شــد. کیان بیشتر 
اوقاتش را با دوستانش می گذراند و توجهی به 
من نداشت. در واقع، مهر و عاطفه ای بین من 
و او وجــود نداشت. هیچ وقــت نمی توانستیم 
کلمات محبت آمیز به یکدیگر بگوییم. کم کم نه 
تنها هیچ نقطه مشترک اخالقی یا عاطفی بین 
ما به وجود نیامد بلکه این اختالفات به مشاجره و 
کتک کاری کشید تا حدی که دیگر کتک زدن من 
برای کیان به یک عادت تبدیل شده بود و او با هر 
بهانه ای مرا زیر مشت و لگد می گرفت. به گونه 

ای که احساس تنفر از او در وجودم موج می زد.
خالصه، چهار ســال قبل در گیر و دار همین 
اختالفات بود که با پیام های عاشقانه ای در یکی 
از شبکه های اجتماعی رو به رو شدم. آن جوان 
ناشناس با جمالتی که برایم ارسال می کرد مرا 
به یک ارتباط غیراخالقی فرا می خواند. اگرچه 
شماره تلفن برایم ناشناس بود اما همه فکر و 
ذهنم را درگیر کرده بود. باالخره مدتی بعد از 
این ماجرا، تــازه فهمیدم که عامل ارســال این 
پیام ها یکی از اطرافیان بسیار نزدیکم است که 
قصد دارد ارتباط غیراخالقی با من برقرار کند، 
چرا که در جریان اختالفات عمیق خانوادگی و 
ناسازگاری بین من و همسرم قرار داشت. وقتی 
این ماجرا را فهمیدم، با نشان دادن پیام ها به 
اقوام و بستگانم تالش کردم تا ذات بی شرمانه او 
را برای دیگران فاش کنم. او هم که به خاطر این 
آبروریزی در میان فامیل خجالت زده شده بود، 
دیگر پیامی برای من ارسال نکرد اما من همچنان 
از وضعیت زندگی ام رنج می بردم و احساس 
کمبود محبت می کردم تا این که مدتی بعد جوان 
دیگری از طریق تلگرام پیام محبت آمیزی برایم 
ارســال کرد. من هم با یک اشتباه بچگانه و در 
حالی که فکر می کردم همسرم با زنان دیگری 
ارتباط دارد، به آن پیام عاشقانه پاسخ دادم. 
بدین ترتیب ارتباط  مجازی من و »نادر« شروع 
شد به طوری که دیگر با جمالت محبت آمیز او 
زندگی می کردم و شیفته شخصیت مهربان او 
شده بودم. آن قدر در فضای مجازی غرق بودم 
که همسر و خانواده ام را به فراموشی سپردم. 
ارتباط تلفنی ما به جایی رسید که تصمیم به 
دیدار یکدیگر گرفتیم. به همین دلیل نزدیک  
باشگاه ورزشی دخترم با هم قرار گذاشتیم و من 
او را در آن جا مالقات کردم. نادر در همان دیدار 
اول با تعریف و تمجید از زیبایی های ظاهری و 
نوع آرایشم ، از من خواست تصاویری را با تلفن 
همراهم برایش ارسال کنم تا خاطره خوبی از این 
دیدار برایش باقی بماند. من هم که هیچ گاه به 
عاقبت وحشتناک این ارتباط غیراخالقی و شرم 
آور نمی اندیشیدم، خیلی زود تحت تاثیر کلمات 
عاشقانه اش قرار گرفتم و تعدادی از عکس هایم 
را برایش ارســال کــردم اما از همان روز به بعد 
ارتباط نادر با من بسیار کم شد به طوری که  دیگر 
بیشتر اوقات به تلفن هایم پاسخ نمی داد. هنوز 
علت و انگیزه این رفتار او را نفهمیده بودم که به 
طور کلی ارتباطش را با من قطع کرد و تلفنش 

خاموش شد. 
چند روز بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که یکی 
از بستگانم چند تا از آن عکس ها را از طریق 
تلگرام برایم فرستاد و تهدیدم کرد چیزی که 
عوض دارد گله ندارد! تازه فهمیدم نادر توسط 
همان فامیل نزدیکم اجیر شده است که قصد 

ارتباط غیراخالقی با مرا داشت و ...
حاال او مرا تهدید می کند که اگر به خواسته های 
شرم آورش پاسخ ندهم، تصاویرم را نه تنها به 
شوهرم نشان می دهد بلکه آن ها را برای همه 
فامیل ارسال می کند. اکنون که به خاطر یک 
اشتباه احمقانه زندگی ام در آستانه نابودی 
قرار گرفته است، نمی خواهم برای یک بار دیگر 

بازیچه  هوسرانی دیگران باشم و ...
شایان ذکر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرگرد جــواد بیگی )رئیس کالنتری سناباد 
مشهد( پرونده این زن جوان توسط مشاوران 
زبده کالنتری مورد بررسی های کارشناسی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

»گاندو«دستپسربچهچابهاریراخورد
پسر بچه روستایی در شهرستان چابهار هدف 
حمله تمساح قرار گرفت و از ناحیه مچ دست 

چپ دچار آسیب جدی شد.
ــزارش  ایرنا  مدیرکل حفاظت محیط   به گ
زیست سیستان و بلوچستان گفت: پسر بچه 
روستایی از اهالی روستای هوت گت باال از 
توابع شهرستان چابهار  هدف حمله تمساح 
قــرار گرفت و از ناحیه مچ دســت چپ دچار 

آسیب جدی شد.
وحید پورمردان  اظهار کرد: با توجه به فصل 
گرما و کمبود آب در مناطق روستایی اهالی 
باوجود نصب تابلوهای هشدار دهنده محیط 
زیست و اطالع رسانی های مداوم و چهره به 
چهره محیط بانان مستقر در منطقه، متاسفانه 
برای استفاده و برداشت آب یا آب تنی و بازی 
به برکه های محل زیست تمساح پوزه کوتاه 
نزدیک می شوند که ایــن بــار پسر بچه اهل 
ــدف حمله جدی  روســتــای هــوت گــت بــاال ه

تمساح قرار گرفت.
ــرای درمـــان به  وی گــفــت: ایــن پسر بچه بـ
بیمارستان چابهار انتقال یافت و با توجه به 
رایزنی های انجام شده و هماهنگی با دانشگاه 

اجتماعی  سیاسی  معاون  و  پزشکی  علوم 
استاندار در صددهستیم به سرعت برای انجام 
مراحل درمانی وی را به مرکز استان  یا در 
صورت نیاز به خارج از سیستان و بلوچستان 

منتقل کنیم.
سیستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و بلوچستان افــزود: تمساح ها در این فصل 

مهاجم هستند و از قلمرو و النه های خود که 
در آن تخم گــذاری کــرده اند دفــاع می کنند 
به همین دلیل نزدیک شدن هر موجودی از 
جمله انسان را به منزله تهدیدی برای نوزادان 
در شرف تولد خود می پندارند و به فرد مزاحم 

حمله می کنند.
گاندو یا تمساح پوزه کوتاه  نوعی کروکودیل 

ــراف است  بومی شبه قاره هند و مناطق اط
که در کشورهای هند، بنگالدش، پاکستان، 
ــران، سریالنکا و برمه زنــدگــی می کند.  ایـ
گاندو تنها کروکودیل بومی پاکستان و ایران 
و بزرگ ترین خزنده این دو کشور و همچنین 
هندوستان در  کــروکــودیــل   پرشمارترین 

 است.
وی ادامه داد: رفتارهای اجتماعی تمساح ها 
در فصل تولید مثل به ظهور می رسد که در این 
میان حس ایجاد مامن جدید یا قلمرو طلبی به 
شدت افزایش می یابد و با عکس العمل های 
خاص این عــادت را از خود بــروز می دهند و 
بسیار تهاجمی می شوند که به همین منظور 
به رغم وسعت بسیار زیــاد زیستگاه تمساح 
پوزه کوتاه و نبود امکان حصارکشی و ایجاد 
محدودیت، عالوه بر نصب تابلوهای جدید 
هشدار دهنده و گشت و کنترل مداوم همیاران 
و محیط بانان این اداره کل، مباحث آموزشی 
نیز در اشکال گوناگون در منطقه اجرا شده 
اما متاسفانه بی احتیاطی و بی توجهی به 
عالیم هشدار دهنده گاهی موجب بروز چنین 

حوادث ناگواری می شود.

سجادپور- دزد حرفه ای کامپیوتر خودروها 
در مشهد با اصابت چهار گلوله به پاهایش، 
در حالی دستگیر شد که با چاقوکشی به 
سمت ماموران قصد داشت راه فراری برای 

خودش باز کند. 
به گزارش خراسان، در پی افزایش سرقت 
ــودرو در برخی از خیابان های  قطعات خ
حوزه استحفاظی کالنتری شفا که موجب 
ــود، بالفاصله  نگرانی شــهــرونــدان شــده ب
)رئیس  ساداتی  صارمی  عباس  سرهنگ 
پلیس مشهد( دستورات ویــژه ای را برای 
عامالن  یــا  عامل  دستگیری  و  شناسایی 
سرقت های مذکور صادر کرد. به دنبال این 
دستور، جلسه کارشناسی و تجزیه و تحلیل 
پرونده های سرقت با حضور گروه ویژه ای 
از نیروهای تجسس به فرماندهی سرگرد 

علی امارلو )رئیس کالنتری شفا( برگزار شد 
و همه جوانب سرقت های قطعات خودرو و 
محیط های جغرافیایی جرم مورد بررسی 
قرار گرفت. گزارش خراسان حاکی است، 
در نهایت گروه مشترکی از نیروهای گشت 
ــژه و تجسس به سرپرستی ستوان یکم  وی
آریایی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده 
ای را در چند شاخه اطالعاتی عملیاتی آغاز 

کردند. نیروهای انتظامی با رصد مناطق 
افزایش سرقت، دزدان حرفه ای و سابقه 
دار را نیز زیر چتر اطالعاتی گرفتند اما در 
عین حــال ایــن عملیات را به شیوه گشت 
نامحسوس به صــورت شبانه روزی ادامــه 
دادند تا این که چند روز قبل وقتی خودروی 
پلیس در تاریکی شب به داخــل ابوطالب 
47 پیچید ناگهان افسر گشت پدال ترمز 
را کوبید و سراسیمه از خودرو بیرون پرید. 
قرار  جک  روی  که  روشنی  موتورسیکلت 
داشت و ساک قرمز رنگ به دسته اش آویزان 
بود توجه افسر انتظامی را جلب کرده بود. 
مامور انتظامی که گویی به دنبال صاحب 
موتورسیکلت می گشت در فاصله نزدیکی 
از محل پارک موتورسیکلت جوانی را دید که 
کاپوت یک دستگاه پژو نقره ای رنگ را باال 

زده و با اضطراب و هراسان در حال بیرون 
کشیدن قطعه ای از درون خودروست. او که 
با دیدن رفتار و حرکات مشکوک آن جوان 
دیگر یقین پیدا کــرده بود با سارقی حرفه 
ای طرف است بی درنگ برای دستگیری 
وی وارد عمل شد اما سارق جوان با پرشی 
چند متری خود را روی موتورسیکلت روشن 
انداخت و فرار کرد. در این هنگام افسر گشت 

نیز با اقدامی متهورانه به سوی موتورسیکلت 
پرید و راه را بر او سد کرد. ولی در یک لحظه 
دزد حرفه ای قمه 30 سانتی متری خود را 
بیرون کشید و ضربه ای به سمت سینه افسر 
گشت پرتاب کرد. اگرچه نوک قمه به مامور 
انتظامی رسید اما وی که آسیبی ندیده بود، 
تالش کرد با افشانه فلفل، سارق را زمین 
گیر کند . با این حال، دزد جوان با استفاده 
ــده و با پــای پیاده به  ــود آم از فرصت به وج
داخل کوچه های فرعی گریخت. فریادهای 
»ایست« و شلیک شش تیر هوایی در تعقیب 
و گریز با سارق هم بی فایده بود و او همچنان 
از کوچه ای به کوچه دیگر فرار می کرد تا این 
که افسر گشت به ناچار پاهای سارق را هدف 
گرفت و در مسیر فــرار حــدود هفت گلوله 
دیگر شلیک کرد که سه گلوله بر پاهای دزد 
فــراری نشست. با این حال او برای فرار از 
مجازات در حالی همچنان می گریخت که 
خون از محل برخورد گلوله ها بیرون می زد. 
گزارش خراسان حاکی است، پس از چند 
کیلومتر تعقیب و گریز، گشت ویژه کالنتری 
نیز از راه رسید و بدین ترتیب سارق جوان در 
خیابان یاس 13 به محاصره ماموران درآمد 
اما او باز هم قمه را در دست می فشرد و سعی 
داشت با تهدید ماموران انتظامی راه فراری 
بــرای خــودش باز کند. اخطارهای متعدد 
برای تسلیم شدن نیز بی فایده بود تا این که 
ماموران به ناچار چهارمین گلوله سربی را نیز 
به پای سارق شلیک کردند و این گونه با رها 
شدن قمه از دست سارق، وی نقش بر زمین 
شد. نیروهای انتظامی به سرعت با اورژانس 
تماس گرفتند و دزد مجروح را که »علی-س« 
نام دارد به بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

مشهد انتقال دادند. وقتی ماموران به محل 
رها شدن موتورسیکلت بازگشتند چهار عدد 
کامپیوتر سرقتی خودروها را درون ساک 
قرمز کشف کردند. ایــن در حالی بــود که 
کامپیوتر خودروی پژو نقره ای نیز به صورت 
آویزان روی موتور خودرو قرار داشت و مالک 
خودرو بعد از شنیدن صدای تیراندازی از 
منزل بیرون آمده و متوجه سرقت شده بود. 
بنابر گزارش خراسان، با پایان این عملیات 
که احتمال می رود بسیاری از پرونده های 
سرقت در حوزه استحفاظی کالنتری شفای 
مشهد بسته شود، موتورسیکلت سارق نیز 
برای بررسی به مقر انتظامی انتقال یافت. 
ــدور دســتــورات ویــژه  از ســوی دیگر و بــا ص
قضایی از سوی قاضی سیدجواد حسینی 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 
بررسی های موشکافانه و دقیقی برای کشف 

سرقت های دیگر این متهم آغاز شده است.

برق جان 2 کارگر را گرفت 

یک کارگر کارگاه آجرپزی بر اثر برق گرفتگی 
جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، این کارگر جوان  به نام »صالح 
علیزاده«که متاهل و دارای یک فرزند است، از 
سال ها پیش از سقز )استان کردستان( به دلیل 
نبود فرصت های شغلی به همراه خانواده  در 
کوره های آجرپزی بناب )آذربایجان شرقی( 

مشغول به کار شده بود.
همچنین کارگر جوان دیگری هنگام کار در یک 
شرکت صنعتی به علت برق گرفتگی جان خود را 
از دست داد.به گزارش رکنا، سرهنگ منوچهر 
نصیری فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: 
ــای پلیسی 110  ــت ه ــوری ــز ف ــرک ــا اعـــالم م ب
ــرق گرفتگی در یکی از  مبنی بــر یــک مــورد ب
شرکت های شهرک صنعتی شهر یزد بالفاصله 

ماموران پلیس به محل اعزام شدند.
نصیری افزود: تحقیق های پلیس نشان داد که 
کارگر 3۹ ساله هنگام کار در شرکت به علت 
اتصالی و بــرق گرفتگی جان خود را از دست 

داده است.

واژگونی  های مرگبار

 پلیس راه شمالی استان  فــارس  از فــوت یک 
نفر و مجروح شدن سه فرد دیگر بر اثر واژگونی 
سواری پژو 405 در محور روستایی "تنگ تیزاب" 

شهرستان سپیدان خبر داد. 

ــروز )۲1  ــزارش ایلنا، صبح دی همچنین به گ
مـــردادمـــاه( یــک کــشــاورز در  مــحــور جـــاده ای 
اثر  ارمغانخانه روستای بهرام بیگ زنجان بر 
ــود را از  ــان خ ــی کامیون دروگـــری ج ــون واژگ
دست داد. از سوی دیگر  به گــزارش خبرنگار 
خراسان ،واژگــونــی اتوبوس کارگران  معدن  
 در محور سیرجان -شیراز سه زخمی  به جا  

گذاشت.
 سرهنگ " سلیمی"فرمانده پلیس راه سیرجان  
علت حادثه را ناتوانی راننده اتوبوس در کنترل 
وسیله نقلیه به علت خواب آلودگی یا خستگی 
ذکر  کرد و افزود: اتوبوس مزبور هنگام واژگونی 
به خاطر شرایط رعایت مقابله با ویروس کرونا 
تنها حامل 10 کارگر معدن بود که سه نفر  زخمی 
منتقل  بیمارستان  به  حادثه   ،بالفاصله   این 
شدند و حال آنان خوب و مساعد  گزارش شده 

است.

کالهبرداری   با  انتقال سند جعلی آپارتمان 
توکلی-متهم به کالهبرداری که در پوشش  
کارمند دولت ،اقدام به کالهبرداری  میلیاردی  
می کرد ، در جریان تحقیقات کارآگاهان  پلیس 
آگاهی  کرمان  شناسایی و دستگیر شد. به  
گزارش خراسان ،به دنبال دریافت خبرهایی  
مبنی بر کالهبرداری از طریق غصب عنوان 
کارمند وزارت اطالعات، با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده  
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
 کالهبرداری پلیس آگاهی کرمان  قرار گرفت.
ــزارش،  تحقیقات کــارآگــاهــان  ــ بــنــابــرایــن گ
نشان داد آنــان با یک کالهبردار حرفه ای و 
سابقه  دار روبه رو هستند و در ادامه با اقدامات 

اطالعاتی خود  یک متهم سابقه دار را در این 
زمینه شناسایی کردند و مشخص شد این فرد 
خود را از کارکنان وزارت اطالعات معرفی و با 
شگردهای زیرکانه ای ازجمله  ارائه شناسنامه 
قربانیان،   تنظیم  با  موقت  ازدواج  و  جعلی 
ــذاری یــک واحــد  ــ اســنــاد جعلی مبنی بــر واگ
آپارتمان به آنــان و نیاز به مبالغی بــرای خرید 
 آن اقـــدام بــه کــالهــبــرداری مــی کــرده اســت.
به گزارش خبرنگار ما، رئیس پلیس آگاهی استان 
کرمان  با بیان  این که  این کالهبردار تحت 
تعقیب  پلیس  قرار داشت ، افزود: سرانجام با 
تالش ها و پیگیری های پلیس  این متهم در شهر 

کرمان  دستگیر وبه مقر انتظامی منتقل شد .

صید سارق با 4 گلوله سربی!
دزد مغز خودروها دستگیر شد

تصویر متهم 

کامپیوترهای خودرو کشف شده از سارق

 کالهبرداری جدید
 با ترفند فروش ماسک 

پلیس از شیوه جدید کالهبرداران سایبری با 
ارسال پیامک لینک جعلی پرداخت وجه برای 
دریافت ماسک در برخی سامانه های الکترونیک 

خبر داد.
به گزارش  ایرنا،  سرهنگ دوم مهدی قاسمی 
رئیس پلیس فتای بوشهر در تشریح این خبر 
ــازگــی از طــریــق ســامــانــه مؤسسه  ــه ت گــفــت: ب
ستاد  مجموعه های  زیر  از  برکت  دانش بنیان 
اجرایی فرمان حضرت امــام خمینی )ره( در 
نشانی اینترنتی hastinja.com ، ماسک های 
سه الیه با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه 

می شود. 
سرهنگ قاسمی بیان کرد: در همین خصوص 
گزارش هایی رسیده که عده ای مجرم سایبری 
ــه  ارائ و  بــا طــراحــی لینک های جعلی مشابه 
نشانی های غیرواقعی برای توزیع ماسک، به 

کالهبرداری از افراد اقدام می  کنند.
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شاخص

تغییرات محیط کسب و کار 
تعاونی ها در بهار 

برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار 
بخش  تعاون در بخش های عمده اقتصادی 
نشان می دهد که در بهار امسال، تعاونی های 
صنعتی بهترین و تعاونی های خدمات، بدترین 
محیط کسب و کار را داشته اند. این در حالی 
اســت که در زمستان گذشته، ایــن موضوع 
برعکس بوده است. در این میان، تعاونی های 
کشاورزی در میانه این رده بندی بــوده اند. 
همچنین در کــل، محیط کسب و کــار برای 
تعاونی ها در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۸، 
بدتر شده است. )اعداد بیشتر شاخص محیط 

کسب و کار وضعیت بدتر را نشان می دهند(

نبض بازار

بودجه

بازار خبر

چهار شنبه ۲۲ مرداد  1399
۲۲ ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴۴8

نگاهی به قیمت های رسمی لبنیات 

بردبار-  لبنیات جزو کاالهایی است که هر از چند 
گاهی با نوسانات قیمت مواجه اســت، البته این 
نوسانات گاهی قانونی و بر اساس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار بوده و گاهی نیز محمل قانونی نداشته 
است و درمواقعی به دلیل آشفتگی در این بازار، 
سرانجام با ورود مراجع قانونی مسئله حل شده 
و بازار روی آرامش در این کاالی پرکشش به خود 
گرفته است، با این اوصاف لبنیات جزو کاالهایی 
است که بیشتر باید مورد رصد باشد چرا که سالمتی 
آحاد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان بیشتر به آن 
گره خورده است.در ذیل قیمت چند محصول اصلی 
لبنی را در سایت ۱۲۴ وابسته به سازمان حمایت 

از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می خوانید:
  شیر کم چرب )بطری یک لیتری(

قیمت مصوب: ۵۶,۰۰۰ ریال
  شیر خام در دامداری

قیمت مصوب: ۲۹,۰۰۰ ریال
  شیر استریل پرچرب )پاکت یک لیتری(

حداقل: ۷۰,۰۰۰ و حداکثر: ۸۶,۰۰۰ ریال
  ماست پاستوریزه پرچرب )۹۰۰ گرم(

قیمت مصوب: ۷۳,۰۰۰ ریال
  ماست کم چرب )دبه  ۵/۲ کیلوگرمی(

 قیمت مصوب: ۷۷۵,۰۰۰ ریال
  کره پاستوریزه بسته بندی )۱۰۰ گرم(

 حداقل : ۴۵,۰۰۰ و حداکثر : ۴۶,۰۰۰ ریال

 سقوط 81 دالری طالی جهانی 
به زیر ۲ هزار دالر

فارس- قیمت طال در معامالت دیروز بازارهای 
ــد مــعــادل ۸۱.۴۶ دالر، به  جهانی بــا ۴ درص
۱۹۴۵.۸۸ دالر در هر اونــس رسید. احتمال 
ــزب آمــریــکــا بــر ســر بسته محرک  تــوافــق دو ح
اقتصادی و اعــالم خبر کشف واکسن کرونا در 
روسیه از جمله دالیل این سقوط به شمار می روند. 
درخور ذکر است با این افت و در صورت ثبات نرخ 
دالر در بازارهای داخلی، احتمال کاهش نرخ طال 

در داخل کشور ما نیز افزایش می یابد. 

شمارش معکوس برای اتصال 
دریایی مستقیم ایران و روسیه

ایسنا- جاللی فر، عضو اتاق مشترک ایران 
ــدازی خــط دایــمــی کشتی  ــ و روســیــه از راه انـ
ــای خــزر بین ایــن دو کشور  کانتینربر در دری
 ۲۰۲۰ سپتامبر  در  کشتی  اولین  حرکت  و 
ــدازی ایــن  ــ )شــهــریــور ۹۹( خــبــر داد. راه ان
کریدور  مسیر  در  که  کشتیرانی  دایمی   خط 
ــت، زمینه ساز  ــع شــده اس شمال-جنوب واق
افزایش میزان صادرات محصوالت کشاورزی 

و غذایی ایران به روسیه خواهد شد.

 خرید خانه با وام مسکن یکم 
آسان تر شد

مهر- بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: سقف 
تسهیالت  مشمول  مسکونی  واحدهای  سنی 
ــداز مسکن یکم از ۱۵ ســال به  صندوق پس ان
ــرد. پیش بینی می  ۲۰ ســال افــزایــش پیدا ک
شــود به دلیل اختالف قیمت قابل توجه بین 
واحدهای مسکونی با عمر بنای باالی ۱۵ سال 
اثر  کمتر،  ساختمانی  سن  با  آپارتمان های  و 
تسهیالت مسکن یکم بر پوشش هزینه خرید خانه 

اولی ها افزایش یابد.

  هواوی ارزشمندترین 
برند چینی شد

ــودی- موسسه  ــ ــه نــقــل از راشـــا ت فـــارس ب
برندآلیانس اعالم کرد که برند هواوی هم اکنون 
با ۱۱۷ میلیارد دالر ارزش گران ترین برند چین 
به شمار می رود. پس از هواوی شرکت پنسنت 
با ارزش ۱۰۷ میلیارد دالر و علی بابا با ۹۶.۴ 
میلیارد دالر قــرار دارنــد. این لیست همچنین 
نشان می دهــد که شرکت شیائومی با ارزش 
۱۲.۳ میلیارد دالر ارزشمندترین شرکت تولید 

تجهیزات الکترونیک در چین است.

  بازگشت مجدد درج اجاره بها
 در وب سایت ها

مهر- در حالی که دادستانی با هدف کنترل بازار 
مسکن، اپلیکیشن ها و پلتفرم های موبایلی و وب 
سایت های اینترنتی را مکلف به حذف قیمت ها 
کرده بود، اما برخی از سایت ها درج اجاره بها را 

آغاز کرده اند.

  هشدار اتحادیه امالک نسبت
 به درج اجاره نامه های صوری

ایسنا- رئیس اتحادیه امالک گفت: اگر متوجه 
ــاوران امـــالک بـــرای یــک واحــد  ــش شــویــم کــه م
مسکونی خالی اجــاره نامه صــوری نوشته اند 
دفتر فرد خاطی را پلمب و پروانه اش را باطل 

می کنیم.

و اخــتــالفــات دو  ناهماهنگی هــا 
وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر نحوه 
عرضه سهام پاالیشی ها و تشکیل 
صندوق دارادوم که این روزهــا به 
از  بعد  شــده،  تبدیل  خبری  بمب 
ظهر دیــروز تا حــدودی رفــع شد و 
وزیر اقتصاد از عرضه این صندوق 
داد.  خبر  شهریور  اول  هفته  در 
اختالفات بر سر نحوه عرضه این 
سهام که از صبح دوشنبه علنی شده 
بود به ریزش سنگین بورس طی دو 
روز اخیر و بازگشت شاخص کل به 

زیر ۲ میلیون واحد منجر شده بود.

وزیــر نفت و اقتصاد: دارادوم 	 
عرضه می شود

به گــزارش خراسان، در اثر شوک 
خبر لغو عرضه دارادوم پاالیشی، 
دیروز هم بازار سرمایه سراسر صف 
فروش بود به نحوی که شاخص کل 
دیروز با عقبگرد ۶۵ هزار واحدی 
به زیر ۲ میلیون واحد سقوط کرد. 
همه نمادهای بزرگ و بسیاری از 
نمادهای کوچک بازار دیروز صف 
فــروش بودند. با این حال از عصر 
دیروز و بعد از اتمام زمان معامالت 
اخــبــاری مبنی بــر حــل اختالفات 
و عــرضــه دارادوم در مــوعــد مقرر 
منتشر شد. به گزارش فارس وزیر 
اقتصاد در این خصوص گفت: با رفع 
ناهماهنگی ها برای عرضه صندوق 
پاالیشی موسوم به دارا دوم، این 
به  شهریورماه  اول  هفته  صندوق 
همه آحاد ایرانی تا سقف ۵ میلیون 
ــود. دژپسند  ــی ش ــه م ــ ــان ارائ ــوم ت

تکلیف  راســتــای  در  داد:   توضیح 
قــانــون بــودجــه مبنی بــر واگـــذاری 
سهام دولت در شرکت ها قرار شد 
باقی  از  مرکب  دوم  دارا  صندوق 
مانده سهام دولت در ۴ پاالیشگاه 
به آحــاد مــردم و تا سقف ۵ میلیون 
ــدی  تــومــان و بــا تخفیف ۳۰ درص
برای همه دارندگان کارت ملی از 
طریق بورس و بانک ها ارائه شود. 
دیــروز وزیــر نفت هم گفت: با ارائه 
مخالف  بـــورس  در  هــا  پاالیشگاه 
نیستیم بلکه موافقیم. اول گفتند در 
قالب ETF واگذار شود و بعد گفتند 
کنیم.  عرضه  خواهیم  می  بلوکی 
وقتی قرار باشد بلوکی عرضه شود 
دیگر به صورت ETF نمی شود عرضه 
کــرد. ولی به هر طریقی بخواهند 
همکاری  ها  آن  با  ما  کنند  عرضه 

می کنیم.

علت مشکالت چه بود؟	 
ــی کـــه نــاهــمــاهــنــگــی دو  ــال در ح
وزارتخانه و اختالفات آن ها در روز 
دوشنبه عیان شده بود و این موضوع 
منجر به ریزش سنگین بورس طی 
دو روز شد، وزیر نفت در اظهاراتی 
عجیب درباره این اختالفات گفت: 
اختالف بین وزارت نفت با وزارت 
اقتصاد در این باره را عده ای بیکار 
ــال و پــر مــی دهــنــد!! دیـــروز وزیــر  ب
اقتصاد هم سعی کــرد اختالفات 
را به سطوح اجرایی تقلیل دهد و 
گفت: »با وجود هماهنگی بین وزرا 
در مرحله اجرا ناهماهنگی ایجاد 
شده بود«. گفتنی است تعلل چند 
ماهه وزارت نفت در انجام فرایند 
به  منجر  دارادوم  تشکیل  قانونی 
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای 
پاالیشگاه   ۴ سهام  بلوکی  عرضه 

شده بود. در این شرایط وزیر نفت و 
شرکت پاالیش و پخش بدون اشاره 
که  گویند  مــی  چندماهه  تعلل  بــه 
تصمیم اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر 
عرضه بلوکی بوده بنابراین تشکیل 
ETF الزم نبوده است! و اختالفات 
را هم به گــردن عــده ای بیکار می 
اندازند! گفتنی است طی دو روز 
شدیدی  مردمی  اعتراضات  اخیر 
نسبت به این ناهماهنگی ها از سوی 
اهالی بــازار سرمایه مطرح شد و 
در برخی کمپین ها نیز خواستار 

استیضاح دو وزیر شده بودند.

اعتراض جهانگیری	 
این اختالفات حتی صدای معاون 
اول رئیس جمهور را هم در آورد. 
ــزارش ایسنا، جهانگیری در  به گ
حساب کاربری خــود در توئیتر با 

اشاره به وضعیت بازار بورس نوشت: 
»  اعتماد مردم سرمایه دولت است 
که تحت هیچ شرایطی نباید آسیب 
ببیند. اعضای دولــت باید به قول 
هایی که به مــردم می دهند، عمل 
کنند. نباید برخی اختالف نظرهای 
ــرای زندگی  ــت ب جزئی درون دول
مــردم و رونــد جــاری اقتصاد کشور 

مشکل ایجاد کند.«

دارادوم بــه شــهــریــورمــاه می 	 
رسد؟

گفتنی است با وجــود آن که صبح 
ــر نفت از آمــادگــی برای  ــروز وزی دی
ایجاد ETF خبر داد و وزیر اقتصاد 
هم بعد ازظهر موعد عرضه را هفته 
اول شهریور دانست، اما سازمان 
خصوصی سازی صبح دیروز )قبل از 
اظهارات وزیر اقتصاد( با رد آمادگی 
وزارت نفت اعالم کرد که دارا دوم 
در شهریور ماه عرضه نمی شود.  وی 
با اعالم این که عرضه دارا دوم در 
شهریور ماه انجام نمی شود، افزود: 
وقتی شرکت ثبت نشده است چطور 
باید در شهریور مــاه عرضه شود؟ 
دستگاه تخصصی در عرضه دارا دوم 
وزارت نفت است و این وزارتخانه 
باید برود ابتدا شرکت ETF را ثبت 
و سپس اعــالم پذیره نویسی کند، 
بورس  در  آن  پذیره نویسی  وقتی 
انجام شد سهام آن منتقل می شود. 
بنابراین به نظر می رسد با وجود 
اظهارات وزرای نفت و اقتصاد، باز 
هم باید منتظر مشکالت و تغییراتی 

در زمان عرضه باشیم. 

در حالی که همچنان طرح موسوم به گشایش 
اقتصادی و به تعبیری دیگر، پیش فروش نفت 
ــت، رئیس  همچنان محل بحث و چالش اس
جمهور از تصویب کلیات این طرح استقبال 
کرد و گفت: امیدواریم پس از تصویب نهایی و 
تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را 
عملیاتی کند. در همین حال جزئیات شروط 
مجلس و قوه قضاییه برای اجــرای این طرح و 
برخی مواضع جدید درباره پشت پرده های این 
طرح و تبعات آن مطرح شد.به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحــانــی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، طرح فروش داخلی 
نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح 
های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و گام مهمی 
برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با 
توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز 
گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و 
تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را 

عملیاتی کند.
در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــروط مطرح شده از سوی مجلس و 

قوه قضاییه درباره طرح فروش نفت در داخل را 
که در جلسه عصر دوشنبه شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا مطرح شده بود، تبیین کرد. 
مهدی طغیانی در گفت وگو با تسنیم، گفت: 
رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفًا 
تامین بودجه باشد ضمن این که قطعا با توجه 
به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت 
نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به 
فروش نقدی به جای سلف و خرده فروشی نیز 
مورد تاکید مجلس است. رئیس قوه قضاییه هم 
شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح 
دولت مطرح کرد که درباره نحوه فروش و تحویل 
نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات 
گازی، ممانعت از تبدیل فرایند اجرای این طرح 
به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سال 
های آینده و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید 

اوراق توسط بانک ها بوده است.
نماینده مردم اصفهان گفت: به طور خالصه 
این  بــر  مبتنی  قضاییه  ــوه  ق و  مجلس  موضع 
استدالل است که به منظور حل مشکالت امروز 
کشور، نباید معضالت بزرگ تری برای آینده 
اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای 
بررسی این موضوع ارائه الیحه به مجلس شورای 

اسالمی و دریافت مجوز قانونی از مجلس است.
در همین حال احسان خاندوزی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با 
ایلنا، نهاوندیان را طراح فروش اوراق نفتی در 
بورس دانست و گفت: بنده در پیش جلسات 
کمیسیون شورای هماهنگی سران اقتصادی 
شرکت داشتم اما متاسفانه هیچ اسناد پشتیبانی 
و نتایج اجرای این مصوبه را در اختیار ما قرار 

ندادند. 
مجمع  عضو  توکلی،  احمد  دیــروز  همچنین 
تشخیص مصلحت نظام راجــع به طرح دولت 

برای پیش فروش نفت موضع تندی گرفت و در 
توئیتی نوشت: این آینده فروشی است. انتقال 
مشکالت از امروز به فردا. آقای روحانی ظاهرًا 
می خواهد با پیش فروشی نفت سال های آینده 
به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دالر 
نیز طلبکار باشند. تا حاال امروزمان را با نفت سر 
می کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می 
زنیم. آقای روحانی قیمت دالر را ظرف ۷ سال 
۶ برابر کرده اید. اگر دولت های بعدی مانند 
شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این 

ساقط کردن کشور به دره فالکت است.

بازگشت دارا دوم پس از شوک80 هزار واحدی به بورس 
۲ وزارتخانه آشتی کردند؛ دارا دوم ۲ هفته دیگر عرضه می شود 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

جزئیات بیشتر از شروط مجلس و قوه قضاییه برای طرح نفتی دولت 
روحانی: پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت طرح را عملیاتی می کند 

وضعیت  شکل گیری  در  عوامل  موثرترین  از  یکی 
ترازنامه بانک ها،  وضعیت سود سپرده پرداختی به 
سپرده ها و مجموع درآمدهای مشاع بانک ها )سود 
حاصل از تسهیالت اعطایی و سود سرمایه گذاری( 
است. در این زمینه بررسی  صورت های مالی ۱۶ 
بانک و موسسه اعتباری بورسی نشان می دهد که ۱۶  
بانک و  موسسه اعتباری در وضعیت مثبت هستند. 
به عبارت دیگر سود حاصل از تسهیالت اعطایی و 
سرمایه گذاری این بانک ها بیش از سود پرداختی 
به سپرده هاست. از سوی دیگر و از این ۱۶ بانک و 

موسسه اعتباری، ۹ بانک در وضعیت منفی قرار دارند 
و سود پرداختی آن ها به سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار بیش از سودی است که از محل درآمدهای 
مشاع به دست آمده است. در مجموع نیز مشاهده می 
شود که این ۱۶ بانک و موسسه اعتباری بورسی در 
سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان سود 
سپرده پرداخت  کرد ه اند و ۱۵۳ هزار و ۳۶۱ میلیارد 
از اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری  تومان سود 
مستقیم )۵۷۵ میلیارد تومان کمتر از سود پرداختی 

به سپرده ها( به دست آورده اند. 

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
دهم از تفریغ بودجه 97 نشان داد: 

کسری 6 هزار میلیاردی واریز 
 درآمد فروش شرکت های دولتی 

و اموال مازاد بانک ها 

گــزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم 
از تفریغ بودجه ۹۷ نشان می دهــد که بیش از 
۳ هزار میلیارد تومان از پول شرکت های دولتی 
واگذار شده به خزانه برنگشته است. از سوی دیگر 
همزمان با تعلل ۴ ساله بانک ها در اجرای بخشی 
از قانون رفع موانع تولید، ۲۹۰۰ میلیارد تومان 
حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها وصول نشده 
ــزارش کمیسیون  ــارس، در گ ــزارش ف است.به گ
برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه 
ــوان محاسبات  ــزارش دی سال ۹۷ در راستای گ
درباره خصوصی سازی آمده است: گزارش دیوان 
محاسبات نشان می دهد در روند واگــذاری های 
سهام شرکت های دولتی و سهام دولت در دیگر 
شرکت ها، مبلغ ۱۹۷۸ میلیارد تومان اقساط 
معوقه شرکت های واگذار شده تا پایان سال ۹۷ 
به خزانه واریز نشده است. این گزارش می افزاید: 
این مبلغ مربوط به ۹۵ شخص حقیقی و حقوقی 
است. گزارش سازمان مذکور همچنین رقم ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان عدم واریز اقساط تا پایان سال ۹۸ را 
نیز مورد تایید قرار داد که الزم است اقدامات قانونی 
نسبت به تعیین تکلیف واگذاری ها صورت گیرد.  
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچنین 
گزارش داده که بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از 
پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک ها به 
خزانه بازنگشته است. منابعی که قرار بوده است 

طبق قانون صرف افزایش سرمایه بانک ها شود.
در متن این گــزارش که منطبق با گــزارش تفریغ 
بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، آمده: بر 
اساس قانون رفع موانع تولید )مــاده ۱۶(، کلیه 
بانک ها مکلفند ساالنه ۳۳ درصد از اموال منقول 
و غیر منقول، سهام خود و شرکت های با فعالیت 
غیربانکی )مــازاد( را واگذار کنند. با این حال، تا 
پایان سال ۹۷، اقدام خاصی صورت نگرفته و اموال 
مازادی که جمعا به مبلغ ۲.۹ هزار میلیارد تومان 

به فروش رفته به حساب خزانه واریز نشده است.

ناترازی سود 
سپرده و درآمد 
تسهیالت در 9 
بانک بورسی 

 بررسی صورت های مالی
 16 بانک و موسسه مالی 
حاضر در بورس نشان داد: 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنامه فرهيختگان با انتشار عکسى از »مايک  •
پمپئو« که تنها روی قطعه يخى نشسته که در حال 
آب شدن است، به غرق شدن او در سياست های 
ــاره ايــران اشــاره مى کند.  غير معقوالنه اش درب
همچنين »برايان هوک« و »جان بولتون« در حال 
دور شدن از او هستند که اشاره به اخراج آن ها از 

کاخ سفيد دارد.
آفتاب یزد- مديرمسئول اين روزنامه خطاب  •

به همتى رئيس بانک مرکزی نوشت: »گفته ايد: 
»شبهات ايجاد شده برای بانک ها فرافکنى است.« 
ــزار ملک متعلق بــه 30 بانک  يــا »کمتر از 10 ه
عمدتا اموال تمليکى و برای فروش است.« يا اين 
که »بسياری از اين موارد، خانه مسکونى نيست و 
کاربردهای ديگری دارد.« اين ها را مردم نمى پذيرند 
حتى اگر ما رسانه ای ها با تيتر درشت بنويسيم! 
نمى پذيرند و بدتر، باعث بدگمانى مى شود که رئيس 
بانک مرکزی چرا بايد از رفتار برخى بانک ها که تنها 

به سودهای سرشار فکر مى کنند، دفاع کند.«
شرق- اين روزنامه در گزارشى با تيتر »رحم های  •

پول ساز« به سراغ سوژه جنجالى »اهدای تخمک« 
به خانواده های نابارور رفت و پس از گفت و گو با 
چند زن که درقبال دريافت مبالغى اين کار را انجام 
داده انــد، به نقل از دکتر ساغر صالح پور، رئيس 
کلينيک ناباروری بيمارستان طالقانى نوشت: برخى 
کلينيک های خصوصى هستند که بدون وجدان 
کاری... از يک زن به چندين خانواده تخمک اهدا 
مى کنند. اين باعث مى شود چندين خواهر و برادر در 
خانواده های متعدد وجود داشته باشند و حتى ممکن 
است در سال های بعد ازدواج هايى بين خواهرها و 
برادرها داشته باشيم... از طرفى اين کلينيک ها با 
اين که اهدای اسپرم در ايران هم غيرشرعى و هم 
غيرقانونى است؛ اما اين کار را هم با قيمت های گزاف 

انجام مى دهند.
جام جم- سه عضو گروهک تروريستى داعش که  •

قصد عمليات انتحاری در ايران را داشتند به اتهام 
محاربه محاکمه شدند. متهمان سه سال قبل در 
قالب يک تيم 21 نفره وارد ايران شده بودند که در يک 
روستای مرزی شناسايى شدند. در جريان درگيری با 
نيروهای نظامى ايران، پنج نفر از اعضای اين گروهک 
تروريستى به هالکت رسيد ند  و 16 نفر ديگر دستگير 
شدند.  متهم دوم اين پرونده که به گفته خودش با 
يک کليپ جذب داعش شده مى گويد: اگر سردار 
سليمانى نبود االن عراق را فتح و حکومت اسالمى 
را در آن جا برپا کرده بوديم. شما در ايران بايد با زنان 
برخورد شديدی انجام دهيد و زنانى را که روسری 

مى پوشند، در شهر شالق بزنيد. 

برنا نوشت: طى روزهای اخير و همزمان با لغو  •
طرح ترافيک در شهر تهران شاهد ترافيک های شديد 
در برخى نقاط شهر هستيم که به دنبال اين اتفاق 
شائبه هايى مبنى بر ايجاد ترافيک به صورت عمدی 
و ساختگى ايجاد شده است که در اين شائبه ها عمدتا 
دو مرکز پليس راهور و شهرداری مورد انتقاد قرار 
گرفته اند و متهم مى شوند که عمدی ترافيک ايجاد 
مى کنند. سرهنگ محمد رازقى، رئيس مرکز کنترل 
ترافيک پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ با 
بيان اين که اين ادعاها اساسا نمى تواند صحت داشته 
باشد، افزود: کارکنان راهنمايى و رانندگى از اولين 
لحظات صبح به صورت گسترده در شهر حضور دارند 

تا ترافيک را در تمامى نقاط شهر برطرف کنند.
خبرآنالین نوشت: رسول منتجب نيا، دبيرکل  •

حزب جمهوريت گفت: شورای سياست گذاری به 
جای وحدت سازی در جريان اصالحات، اختالفات 
را تشديد کرد. به بزرگان اصالح طلب پيشنهاد کردم 
چند نفر ريش سفيدی کنند و يک شورای سه نفره 
يا پنج نفره از بزرگان دور هم جمع شوند و احزاب را 
تقويت کنند. شورای سياست گذاری فاجعه جديدی 
بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخى را به جا گذاشت. 
عملکرد شورای سياست گذاری در رد صالحيت 
بسياری از کانديداهای 94 مؤثر بود و اگر اين شورا 
نبود و روال گذشته طى مى شد، بسياری از آن ها رد 

صالحيت نمى شدند.
عصرایران نوشت: اعضای شورای اسالمى شهر  •

تهران به تغيير نام هفت خيابان در پايتخت رأی مثبت 
دادند. به پيشنهاد مسجد جامعى، نام گذاری خيابان 
سازمان آب حد فاصل بزرگراه شيخ فضل ا... نوری 
تا بولوار آيت ا... کاشانى در محدوده گذر صادقيه 
در منطقه 2 و ۵ به نام مهندس بازرگان پيشنهاد و 
تصويب شد و اين در حالى است که خيابان سازمان 

آب 1۷ بار در تهران تکرار شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با دست پر و درعين حال 
با خبرهايى متفاوت  پا به سى و يکمين نشست 
خبری خود گذاشت؛ نهايى شدن حکم طبری  تا 
حداکثر دو هفته ديگر، فراِر داماد وزير سابق با 
گذرنامه جعلى و قطعى شدن حکم دو جاسوس 
هسته ای و اقتصادی از جمله بخش های مهم 
بــود.  اسماعيلى   غالمحسين  هــای  صحبت 
نشست روز گذشته سخنگو رنگ وبوی ورزشى 
هم به خود گرفت و اسماعيلى از ورود دستگاه 
قضا به پرونده »ويلموتس« سرمربى سابق تيم 
ملى خبر داد. سخنان اسماعيلى به همين 
جا ختم نشد و  او  به سراغ »بدهکاران بانکى و 
مالياتى« رفت و از وصول 23 هزار ميليارد تومان 
از بدهى بدهکاران عمده مالياتى طى يک سال 
گذشته خبر داد. مهم ترين بخش های صحبت 
های غالمحسين اسماعيلى سخنگوی دستگاه 

قضا را به گزارش ميزان مى خوانيد:

تعین تکلیف پرونده طبری تا 2 هفته دیگر	 
* آخرين دفاع خود آقای طبری هفته گذشته اخذ 
ــاه ختم رسيدگى را اعالم خواهد  شده ...دادگ
کرد...پيش بينى مى کنيم تا يکى دو هفته آينده 
البته قانونا بايد رای ظرف يک هفته صادر شود، 
منتها چون )وکالی متهمان( مهلتى خواستند 
برای ارائه اليحه آخرين دفاع، ممکن است چند 
روزی بر آن يک هفته اضافه شود که سعى مى کنيم 
اين اتفاق نيفتد و به زودی رای اين پرونده صادر 
خواهد شد... آن چه در دادگــاه رسيدگى شد، 
همه موارد اتهامى اين فرد نبود. عالوه بر آن چه در 
دادگاه رسيدگى شده، بخش های ديگری از اين 
پرونده در دادسرا هنوز مفتوح و تحقيقات رو به 
اتمام است و به زودی بخش دوم پرونده به دادگاه 

برای رسيدگى ارسال خواهد شد.

فرار داماد نعمت زاده با گذرنامه جعلی	 
* آقای رياحى هم به تازگى از کشور خارج شده 
و ممنوع الخروج بوده و ظاهرا با اسناد جعلى 
و گذرنامه ديگری غير از گذرنامه خــودش از 

کشور خــارج شــده اســت؛ امــا اميدواريم که با 
همکاری پليس بين الملل در اسرع وقت به کشور 

برگردانده شود.
*)در خصوص ادعای مصطفى ميرسليم نماينده 
مردم تهران و بحث گرفتن رشوه 6۵ ميلياردی 
از سوی يکى از روسای کميسيون های مجلس(: 
يکى از نمايندگان سابق مجلس در اين ارتباط 
بازداشت شده و در بازداشت است؛ اما آغاز کار 
است و هنوز ماهيت و جزئيات موضوع روشن 
نشده   و نمى شود تا زمانى که ما به جمع بندی 
کافى در خصوص اين موضوع نرسيده ايم، اطالع 

رسانى در اين حوزه داشته باشيم.

دستگیری 5 جاسوس فقط در مرداد	 
* به تازگى 4-۵ فقره دستگيری داشتيم که 
هم در وزارت امور خارجه بوده و هم در برخى از 
صنايع خرد و شرکت های ديگر و شرکت های 
تامين کننده قطعات و پشتيبانى کننده مربوط 
به حوزه انرژی، وزارت دفاع و انرژی هسته ای 
که افراد در مرداد امسال شناسايى و دستگير 

شدند.
* در همين ايام دو نفر از جاسوسان ديگر هم 
حکم محکوميت شــان صــادر شد و قطعيت 
پيدا کرد و در حال اجراست. آقــای مسعود 
مصاحب فرزند محمود که در قالب دبيرکل 

انجمن دوستى اتريش و ايران از طريق اقدام 
عليه امنيت و همکاری با رژيم اشغالگر قدس و 
همچنين سرويس آلمان مبادرت به جاسوسى 
مى کرد و اطالعات مختلفى را در حوزه های 
گوناگون از جمله حوزه های زيربنايى، نظامى، 
هسته ای، موشکى، نانو و درمانى را در اختيار 
سرويس های بيگانه قرار مى داد، محاکمه و 
محکوم به 10 سال حبس شد و حکم وی نيز 
قطعى شده است ... محکوم ديگری هم در 
همين ايام داشتيم؛ آقای شهرام شيرخانى از 
جاسوسانى بود که شناسايى شد و جاسوس 
انگليس در حوزه های مختلف بود و به ويژه 
در حــوزه هــای حساس کشور اطالعاتى را 
جمع آوری مى کرد که شناسايى و دستگير 
و محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شد و 

حکم قطعى او در حال اجراست.

ورود دستگاه قضا و بررسی همه جوانب 	 
قرارداد ویلموتس

* قوه قضاييه به پرونده قرارداد سرمربى سابق 
تيم ملى فوتبال، ورود کرده و ابتدا سازمان 
بازرسى کل کشور اشکاالت متعددی را در 
اين قرارداد يافته است، چه از نظر شکلى که 
بدون نظر کميته فنى اين انتخاب انجام شده 
و چه از نظر مبلغ قــرارداد، نحوه پرداخت و 
اين که در مجموع برای حدود 63 روز حضور 
سرمربى سابق در ايــران فدراسيون فوتبال 
متحمل هزينه سنگينى شده است. موضوع 
دقيقا بررسى و اشکاالت احصا شده و در فرايند 
رسيدگى قرار دارد و برای اين موضوع تصميم 

مقتضى گرفته خواهد شد.
ــاران در  ــک ــم *بـــا تـــالش و پــيــگــيــری هــای ه
بخش های مختلف و به ويــژه شورا های حل 
اختالف، از آغاز سال 99 تا امــروز،در 166 
فقره از پرونده های محکوميت به قصاص با 
گذشت اوليای دم، اجرای قصاص منتفى شده 
است و محکومان به قصاص، حيات و زندگى 

مجددی پيدا کرده اند. 

سخنگوی دستگاه قضا با تازه ترین تحوالت پرونده جنجالی روز به میان خبرنگاران آمد 

پرونده دوم طبری، ماجرای ویلموتس و نحوه فرار آقای داماد

خبر مرتبط
   

دادگاه طبری به ایستگاه آخر رسید 
روز گذشته جلسه رسيدگى به اتهامات اکبر طبری متهم دانه درشت دستگاه قضا و ديگر متهمان 
پرونده به رياست قاضى بابايى برگزار شد و متهمان هر يک به بيان آخرين دفاعيات خود پرداختند. 
به گزارش ميزان، طبری در ابتدای دفاعيات خود ضمن رد تمام اتهامات گفت: »من تمام 16 اتهامى 
را که در کيفرخواست آمده است، رد مى کنم. آخرين دفاع را وکيلم انجام مى دهد، چون من حقوقى 
نيستم و از مسائل حقوقى چيزی نمى دانم.«  در ادامه جلسه دادگاه، وکيل متهم طبری در جايگاه قرار 
گرفت و با ارائه 18 اليحه مکتوب، از دادگاه يک هفته برای تکميل گزارش های خود مهلت خواست. 
درادامه ديگر متهمان و وکال به دفاع از اتهامات وارد شده پرداختند و در پايان قاضى بابايى رئيس 
دادگاه  ختم رسيدگى به پرونده اکبر طبری و ديگر متهمان را اعالم کرد و گفت که »حکم دادگاه در 

زمان قانونى صادر خواهد شد.«

ويژه های خراسان  

توئيت سياسى

Hossein Dalirian
@HosseinDalirian

22 مرداد سالروز يک خيانت بزرگه، خيانتى 
که مردم ايران هرگز فراموشش نخواهند کرد. 
در 22 مرداد ماه سال 13۵0، بحرين پاره 
تن وطن مون از خاک ايران توسط حکومت 
پهلوی جدا شد. بياييد با #خيانت_پهلوی از 

اين واقعه تلخ بنويسيم

بازگشایی پرونده کهریزک؛ این بار به درخواست مرتضوی
مرتضوی، دادستان سابق تهران و محکوم پرونده جنجالى کهريزک با پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسى اش به دنبال لغو بخشى از حکم دادگاه است 

در روزهای گذشته، اخباری مبنى بر موافقت ديوان عالى کشور با 
درخواست سعيد مرتضوی برای اعاده دادرسى جهت حکم انفصال 
دايم از خدمات قضايى منتشر شده بود و ديروز اين خبرها، رنگ 
واقعيت گرفت. به گزارش تسنيم، روز گذشته در شعبه 8 دادگاه 
کيفری يک استان تهران، اولين جلسه رسيدگى مجدد با حضور 
متهم و شاکيان پرونده ازجمله روح االمينى پدر مرحوم محسن روح 
االمينى و نماينده فعلى  تهران در مجلس شورای اسالمى برگزار 
شد. گفته مى شود موضوع درخواست متهم، پرونده کهريزک بوده 
که با حکم دادگاه در اين پرونده، مرتضوی محکوم به انفصال دايم 
از خدمات قضايى شده بود. سعيد مرتضوی در پرونده »کهريزک« 
به »معاونت در قتل« سه نفر از بازداشت شدگان سال 88 متهم 
شده بود که دادگاه بدوی او را به پنج سال حبس و انفصال دايم از 
خدمات قضايى محکوم کرد، اما در دادگاه تجديدنظر حکم حبس 
او به دو سال تقليل يافت. سعيد مرتضوی که روزی دادستان تهران 
بود، در سال 9۷ پس از آن که مدتى اثری از او نبود،  به اتفاق يکى از 

بستگانش در وياليى در منطقه سرخرود مازندران بازداشت و برای 
اجرای حکم به زندان اوين تهران منتقل شد. او پس از گذراندن 
دوســوم از محکوميت خــود، در شهريور سال گذشته آزاد شد. 
بازداشتگاه کهريزک، بازداشتگاهى است که در جريان اتفاقات 

سال 88  به تعبير رهبر انقالب در آن »جنايت« رخ داد و آبروی نظام 
را در جهان برد. نقطه آغاز بررسى پرونده کهريزک در سال 88 با 
دستور رهبر معظم انقالب بود. ايشان در شهريور سال 88 در ديدار 
دانشجويان با اشاره به سخنان دانشجويان درباره لزوم پيگيری 
دستور ايشان در برخورد با حادثه کوی دانشگاه و مسئله کهريزک 
تاکيد کرده بودند: »در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتى 
صورت گرفته است که به طور قطع با آن ها برخورد خواهد شد«. 
حاال سعيد مرتضوی که به حکم دادگاه از برخى خدمات دولتى 
محروم است، درخواست لغو اين حکم را داده است. طاهری وکيل 
خانواده مرحوم روح االمينى در اين باره به باشگاه خبرنگاران گفت: 
در اين جلسه همان مطالبى که قبال گفته شده بود، بيان شد و موکل 
بنده و آقای مرتضوی به دفاع از خود پرداختند. وی ادامه داد: اعاده 
دادرسى به استناد ماده 4۷4 در اسفند سال گذشته به ديوان عالى 
کشور ارسال شده بود که همان موقع رئيس ديوان با اين اعاده 

دادرسى موافقت کرده بود.

خبرسازی های دروغ در آستانه نشست شورای امنیت 
ــادی محمدی – در حالى که ايــن روزهــا  ه
آمريکايى ها در به در به دنبال شريک جرم 
مى گردند تا بتوانند قطعنامه ضد ايرانى و 
غير قانونى خود را بــرای تمديد تحريم های 
تسليحاتى تهران در شورای امنيت به تصويب 
برسانند، روز گذشته يک خبرسازی مشکوک 
در فضای رسانه ای کشور دقايقى فضای خبری 
کشور را تحت تاثير قرار داد. ماجرا از جايى 
شروع شد که خبرگزاری ايلنا به نقل از يک منبع 
آگاه مدعى شد برای نشان دادن حسن نيت 
و بازگشت به توافق201۵، تا 10 روز ديگر 
تحريم های غيرهدفمند آمريکا عليه ايران به 
طور موقت بسته مى شود و اگر نتيجه گيری 
مثبت شد، لغو آن ها هميشگى خواهد بود 
ــورد گفت وگو افزايش  و حتى موضوعات م
مى يابد؛ چون باور بر اين است که ايران بازيگر 
اصلى در منطقه اســت. منبع ايلنا پا را فراتر 
گذاشته و ادعا کرده بود که اين طرح را  آلمان 
با همفکری و حمايت انگلستان ارائه کرده اند. 
اما هنوز دقايقى از انتشار اين موضوع نگذشته 
بود که موسوی سخنگوی وزارت خارجه به آن 
واکنش نشان داد و ضمن رد خبر منتشر شده 
در برخى رسانه ها به نقل از يک منبع ناشناس 
در خصوص لغو موقت بخشى از تحريم های به 
اصطالح غيرهدفمند، اين قبيل اظهارات را 

خبرسازی های غيرواقعى دانست که مشخص 
نيست با چه اهدافى صورت مى گيرد. در همين 
زمينه يک مقام ارشد کشورمان نيز در گفت وگو 
با خراسان چنين خبری را از پايه دروغ دانست.

تالش مذبوحانه تروئیکای اروپا 	 
همچنين براساس گزارش ها، تالش دقيقه 
آخری سه کشور اروپايى فرانسه، انگليس 
و آلمان برای جلب رضايت روسيه و چين به 
منظور همراهى با آمريکا و تمديد تحريم های 
ــران موفق  تسليحاتى سازمان ملل عليه اي
نبوده است. اين خبر را رويترز به نقل از برخى 
ديپلمات هايى که نامشان را ذکــر نکرده، 
منتشر کرد. به گزارش تسنيم، يک ديپلمات 
چينى مستقر در سازمان ملل نيز که رويترز 
نامى از وی نبرده اســت، در اين بــاره گفته: 
»گسترش تحريم تسليحاتى عليه ايران فاقد 
مبنای قانونى است و اين اقدام تالش ها برای 
حفظ توافق هسته ای )برجام( را تضعيف 
مى کند و پيش نويس طرح آمريکا نيز هيچ 
شانسى بــرای تصويب نخواهد داشــت.« 
در همين حال يک ديپلمات اروپايى که به 
صورت ناشناس صحبت کرده درباره اين اقدام 
واشنگتن گفته است: »هدف دولت آمريکا 

پايان دادن به توافق هسته ای با ايران است«.

تذکر ویژه به اعضای کابینه درباره 
آینده صندوق های بازنشستگی

پس از وصول گزارش هايى در خصوص ضرورت 
توجه بيشتر به صندوق های بازنشستگى و وضعيت 
آن ها در سال های آينده با توجه به موضوعاتى 
همچون افزايش تعداد بازنشستگان و چالش 
های تامين منابع مالى، يک مسئول مهم اجرايى با 
ارسال نامه ای به  تعدادی از اعضای کابينه، از آن ها 
خواسته است با برگزاری جلسات و تهيه گزارشى، 
برای بررسى دقيق وضعيت فعلى منابع و مصارف 
صندوق های بازنشستگى، ميزان استفاده از بودجه 
عمومى و پيش بينى آينده آن ها اقدام و گزارش 

مربوط را به دولت ارائه کنند.

مصوبه دولت درباره منابع 
ژنتیکی چه شد؟

در حالى که بر اساس قانون مصوب سال 9۷، مقرر 
شده بود دسترسى به منابع ژنتيکى و بهره برداری از 
آن در داخل کشور تابع آيين نامه اجرايى خاصى باشد 
که توسط چهار نهاد دولتى ظرف مدت سه ماه تهيه 
خواهد شد، يک مقام مسئول در گزارش جديد خود به 
تعدادی از اعضای کابينه اعالم کرده، به رغم اهميت 
مدون و منظم کردن اقدامات دستگاه های اجرايى در 
موضوعات مرتبط با حفاظت از منابع ژنتيکى، تسهيل 
در امر پژوهش محققان داخلى و رعايت حقوق عرفى 
جوامع محلى، اجرای اين آيين نامه هنوز در پيچ و خم 

های بوروکراتيک گرفتار شده است.

ما کار خودمان را می کنیم!

واکنش  در  انتخابات  نامزد  غرضى  سيدمحمد 
به اظهارات شخصى کدخدايى مبنى بر حضور 
نداشتن رد صالحيت شدگان دوره قبل در انتخابات 
رياست جمهوری 1400 گفت: »ما کار خودمان 
را مى کنيم. آقای کدخدايى و عزيزان ديگر هم کار 
خودشان را بکنند، من که نمى خواهم درگير شوم. 
حرف من به شــورای نگهبان و عزيزان ديگر اين 

است که روش های گذشته تان 
اشتباه است، حاال باز بروند 
و يک عزيز ديگر را بياورند و 

 مثل گذشته شود.«
/ برنا
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قهرماانن   
ســـریایل

 نهمین قهرمانی متوالی یوونتوس 

 و هشتمین قهرمانی متوالی بایرن مونیخ

  در لیگ کشورشان بهانه ای شد تا از تیم هایی بگوییم

 که سال ها بر قله قهرمانی جا خوش کرده اند

باورش سخت است اما در لیگ معتبر ایتالیا که تیم های 
سرشناسی همچون اینتر، آث میالن، التزیو، آ اس رم و 
... حضور دارند، 9 سال پیاپی است که بانوی پیر به مقام 
قهرمانی می رسد! در این بین، یوونتوس تنها نیست. 
بایرن مونیخ هم امسال برای هشتمین بار متوالی به قهرمانی در بوندس 
لیگا دست یافت. سلتیک هم در اسکاتلند نهمین قهرمانی پیاپی را 
کسب کرد. نکته جالب این است که به رغم رقابت ها، این قهرمانی های 
پیاپی زمینه اتهام زنی و توهین و زیرسوال بردن موفقیت یک تیم 
توسط بقیه تیم ها  را فراهم نمی کند. کسب پیاپی عنوان قهرمانی 
چند تیم در لیگ های معتبر دنیا، بهانه ای شد که نگاهی دقیق تر 
داشته باشیم به باشگاه هایی که این قهرمانی ها را به دست آوردند 
زیرا در ورزش حرفه ای و به ویژه فوتبال، دفاع از عنوان قهرمانی به 
مراتب سخت تر و چالشی تر از کسب آن عنوان است. در پرونده امروز 
زندگی سالم، از شاخص ترین تیم هایی که موفق به کسب قهرمانی های 

پیاپی شدند، خواهیم گفت و دالیل این اتفاق.

پرونده

صالح یعقوبی| خبرنگار 

باشگاه متمول پاریسی قطری که طرفداران فوتبال آن را به هزینه های 
سرسام آور می شناسند در لیگ فرانسه برای سومین سال پیاپی قهرمان 
شد. البته این قهرمانی کامال در زیر سایه شیوع ویروس کرونا قرار داشت 
زیرا لیگ فرانسه ناتمام ماند و با توجه به فاصله پاری سن ژرمن با رقبایش، 
فدراسیون فوتبال فرانسه این باشگاه را به عنوان قهرمان این رقابت ها 
معرفی کرد. این تیم در هشت سال گذشته فقط یک بار آن هم در سال 
2017 رقابت بر سر قهرمانی لوشامپیونه را به تیم موناکو واگذار کرده 
و هفت عنوان قهرمانی از جمله سه جام اخیر را با اقتدار به دست آورده 
است. این باشگاه تا پیش از سال 2011 حتی برای کسب عناوین داخلی 
هم مشکل داشت و آخرین قهرمانی آن ها به سال 1994 باز می گشت و 
زیر سایه تیم های دیگری مانند المپیک لیون بود که هم در لیگ قهرمانان 
اروپــا خوش می درخشید و هم در سال های پسا دوهــزار هفت عنوان 
قهرمانی پیاپی در فرانسه کسب کرده بود، اما ورق از سال 2011 برگشت 
و سرمایه گذاران قطری با خرید این باشگاه پاریسی نگاه ها را به این باشگاه 
خیره کردند و با خریدهای بزرگ، پاری سن ژرمن را در سطح اروپا مطرح 
کردند و در ابتدا تیاگو سیلوا، ستاره خط دفاعی آ.ث. میالنی را به خدمت 
گرفتند که آخرین قهرمانی پیش از قهرمانی های یوونتوس را کسب کرد 
و دیوید بکهام ، جی جی بوفون، کاوانی و دی ماریا هم در مدتی بعد به این 
تیم پیوستند تا در لیگ داخلی فرانسه بیش از پیش دست نیافتنی شوند. 
در ضمن، بزرگ ترین خریدشان که البته بزرگ ترین نقل و انتقال تاریخ 
فوتبال هم هست، خرید نیمار با 222 میلیون یورو از بارسلونا بود تا در 
کنار کیلیان امباپه، زوجی طالیی برای رساندن مالکان قطری به آرزوهای 
شان تشکیل دهند. در لیگ گذشته امباپه با 33 گل آقای گل شد و در 
مجموع هم کاوانی برترین گلزن باشگاه است. پی اس جی اما هرچه در 
لیگ فرانسه بی رقیب و یکه تاز است در رقابت های اروپایی توفیقی نداشته 
است. در این سال ها به دست تیم های مختلف حذف شده تا نشان دهد 
زمانی که رقابت تا حدودی عادالنه تر می شود و در رقابت قاره ای شرکت 
می کند تنها پول کارساز نیست! مهم ترین مثال از حذف های این تیم هم 
که در خاطر تمام فوتبال دوستان ماندگار شد، مقابل بارسلونا رقم خورد 
و در حالی که بازی رفت را چهار بر صفر پیروز شده بودند در بازی برگشت 

شش بر یک مغلوب شدند و از دور رقابت ها کنار رفتند.

حکمرانی 8 ساله مونیخی ها

  کشور: آلمان
  باشگاه: بایرن مونیخ

  تعداد قهرمانی پیاپی: ۸

بایرن مونیخ که در دهه نود به سبب اتفاقات حاشیه ای فراوانش به »اف سی هالیوود« 
مشهور شده بود، امسال هشتمین جام پیاپی را باالی سر برد تا از این حیث در بوندس 
لیگا دست نیافتنی تر شود. مردان قرمز پوش شهر مونیخ که با درخشش مهاجم شان 
یعنی رابرت لواندوفسکی حتی در سالی که نیمکت شان ثبات هم نداشت و مربی 
عوض کردند با اقتدار در لیگ آلمان اول شدند تا برای هشت سال دست دورتموند، 
رقیب مستقیم شان و دیگر تیم ها را از جام کوتاه کنند. آخرین قهرمانی دورتموند 
در لیگ آلمان سال 2012 بوده و از 2013 حکمرانی مونیخی ها آغاز شده است. 
بایرن که نسبت به دیگر تیم های لیگ آلمان بودجه و شرایط بهتری دارد با خرید 
بازیکنان بزرگ از رقبایش فاصله گرفته است. یک اتهامی که رقبای بایرن مونیخ به 
این تیم وارد می کنند این است که هر ساله ستاره های بوندس لیگا را جمع می  کند 

تا توسط حریفان در لیگ غافلگیر نشود و نمونه هایی هم که برای این ادعا ذکر شده 
به این شرح است؛ در این دو دهه زی روبرتو و میشائیل باالک که با لورکوزن تا فینال 
لیگ قهرمانان پیش رفته بودند، هردو جذب بایرن شدند و متس هوملس، رابرت 
لواندوفسکی و ماریو گوتزه کاپیتان و ستاره های رقیب بایرن یعنی دورتموند به این 
تیم آمدند. از دیگر خریدهای مهم بایرن از رقبا می توان به مانوئل نویر از شالکه،  ماریو 
گومز از اشتوتگارت،  ماریو مانژوکیچ از ولفسبورگ، لوکاس پودولسکی از کلن و 
لوییس گوستاوو از هوفنهایم اشاره کرد. با توجه به بازی های چشم نواز بایرن مونیخ 
در لیگ آلمان و لیگ قهرمانان اروپا که این تیم را به یکی از اصلی ترین گزینه های 
قهرمانی این رقابت ها هم تبدیل کرده، احتمال این که سلطه مونیخی ها بر بوندس 

لیگا در سال های بعد هم ادامه یابد، بسیار زیاد است.

از سلتیک تا سالزبورگ

در دیگر لیگ های دنیا هم قهرمانی های متعدد اتفاق می افتد اما کمتر مورد توجه رسانه ها قرار 
می گیرد.  در لیگ اسکاتلند، اتریش، آذربایجان و ... هم تیم هایی هستند که از قهرمانی خسته 

نمی شوند. تیم هایی که از جوانب مختلف نسبت به حریفان شان برتری دارند و در ادامه، نام و تعداد 
قهرمانی متوالی آن ها را خواهید دید.

   9 قهرمانی پیاپی سلتیک
پس از تایید لغو فصل 2019-2020 لیگ اسکاتلند 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، سلتیک رسمًا به عنوان 
قهرمان این رقابت ها معرفی شد. در فاصله 8 هفته 
تا پایان این رقابت ها، سلتیک با 13 امتیاز اختالف 
نسبت به رنجرز به عنوان قهرمان انتخاب شد. این 

عنوان از سال 2012 در تصاحب سلتیک است.

  9 قهرمانی پیاپی لودوگورتس رازگراد

باشگاه فوتبال لودوگورتس رازگــراد یک باشگاه 
فوتبال در شهر رازگــراد واقع در کشور بلغارستان 

کشور  باشگاه  ثروتمندترین  باشگاه  ایــن  ــت.  اس
بلغارستان به شمار می رود. این باشگاه در تاریخ 18 
ژوئن 2001 بنیان گذاری شده است و تیم ریشه دار 
و با سابقه ای محسوب نمی شود. با این حال و از سال 
2012، جام قهرمانی را هر فصل به دست آورده 
است و معلوم نیست که تا چه زمانی به این روند ادامه 

خواهد داد.

  7 قهرمانی پیاپی سالزبورگ

باشگاه سالزبورگ در بوندس لیگای اتریش توپ 
می زند. این باشگاه اولین عنوان قهرمانی خود در 

لیگ کشورش را سال 1994 کسب کرد. این تیم 
از سال 2013 به این طرف، قهرمان بالمنازع لیگ 

اتریش است.

   و اما چند تیم دیگر ...
باته  همچون  بــاشــگــاه  هــایــی  ــی  ــام اس همچنین 
بوریسوف در لیگ بالروس با 13 قهرمانی پیاپی، 
باشگاه لینکلن در لیگ جبل الطارق با 14 قهرمانی، 
7 قهرمانی و قره باغ در  آپوئل در لیگ قبرس با 
لیگ آذربایجان با 7 قهرمانی در این فهرست دیده 

می شوند.

نه گانه بانوی پیر

   کشور: ایتالیا
   باشگاه: یوونتوس

   تعداد قهرمانی پیاپی: 9

یوونتوس امسال برای نهمین بار پیاپی به عنوان قهرمانی سری آ ایتالیا 
رسید تا سن حسرت رقبایش برای قهرمانی در نزدیکی دو رقمی شدن 
باشد. بانوی پیر امسال با مائوریتسیو ساری که برکنار هم شد، نهمین 
قهرمانی متوالی اش را جشن گرفت تا رقبای اهل میالن و رم همچنان 
در حسرت قهرمانی بمانند. این تیم ایتالیایی از سال 2012 و پس از 
عبور از بحران رسوایی مالی و سقوط به سری B، روند قهرمانی هایش 
را آغاز کرد و تا امروز تیمی توان متوقف کردنش را نداشته، هرچند 
امسال اینترمیالن با مربیگری آنتونیو کونته فصل را در فاصله یک 
امتیازی یوونتوس به پایان رساند تا زنگ خطری بزرگ برای تیم 
تورینی به صدا در آورد. یوونتوس که در سال 2006 در ماجرای 
معروف »کالچوپولی« به سری بی سقوط کرده بود بالفاصله به سری آ 
بازگشت اما تا بازیابی قدرت سابقش چند سالی فاصله داشت که 
در این چند سال شانس هم با این تیم همراه بود و نسل طالیی دو 
تیم میالن و اینتر با بازنشستگی بازیکنانی مانند گتوزو، سیدوروف، 
زانتی، نستا، اینزاگی و ... روبه رو شد تا رقبای همیشگی اش هم 
تضعیف شوند و آندره آنیلی مدیر و مالک یووه هم با خرید استعدادهای 
بزرگی مانند پائولو دیباال، داگالس کاستا، الکس ساندرو، مانژوکیچ، 
آندره پیرلو و این اواخر هم کریستیانو رونالدو تیمی رویایی بسازد 
که در لیگ ایتالیا یکه تازی کند. البته در یکی دو سال اخیر ناپولی و 
اینتر میالن، سفید و سیاه پوشان تورینی را در کسب اسکودتو اذیت 
کردند و پیش بینی می شود با نتایج درخشان میالن با استفان پیولی 
و زالتان ابراهیموویچ سال آینده یوونتوس کار 
بسیار سخت تری هم در لیگ ایتالیا داشته 
باشد. در این چند سال یوونتوس دو بار هم 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافت که 
یک بار مغلوب بارسلونای لویئز انریکه 
و بار دیگر مغلوب رئال مادرید زیدان 
شد و دستش از این جام کوتاه ماند 
تا همچنان جای این جام در ویترین 
ــان چهل و دو ساله  بوفون دروازه بـ
این تیم خالی باشد و قهرمان 9 ساله 

ایتالیا توفیق قاره ای کسب نکند.

هت تریک پی اس جی پولدار

  کشور: فرانسه
  باشگاه: پاری سن ژرمن

  تعداد قهرمانی پیاپی : 3

چهارگانه سرخ پوشان ایرانی

  کشور: ایران
  باشگاه: پرسپولیس

  تعداد قهرمانی پیاپی: 4

تیم سرخ پوش پایتخت که امسال موفق به کسب ششمین 
قهرمانی خود در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران و چهارمین قهرمانی 
متوالی خود در این رقابت ها شد از هر دو حیث تعداد قهرمانی و قهرمانی متوالی 
رکــورددار اســت. پرسپولیس بعد از یک نایب قهرمانی که به خاطر تفاضل گل 
اتفاق افتاد، 4 سال است که دست از سر جام قهرمانی لیگ برتر برنمی دارد. البته 
دوستداران این تیم حتما دوران سخت پرسپولیس را پیش از این چند سال به یاد 

دارند.  سال 9۵ بود که محمدحسین نژادفالح به عنوان مدیر موقت پرسپولیس انتخاب شد و منصوب کردن برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس به مهم ترین 
تصمیم فوتبالی چند سال اخیر این تیم تبدیل شد. برانکو که با فوتبال ایران آشنا بود و با علم به تمام مشکالت، پرسپولیسی شد، سه کار مهمش مقابله با بازیکن ساالری و میدان 
دادن به جوانان و ایجاد ثبات در تیم بود. البته برانکو در ابتدای اولین فصل کاملی که تیم را در اختیار داشت تا رتبه شانزدهم هم سقوط کرد اما حمایت مدیریت و صبوری هواداران 
باعث شد تیم مجدد اوج بگیرد و در این بین یک اتفاق پرسپولیس و فوتبال ایران را به شوک فرو برد و آن هم درگذشت هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس بود. بعد از آن اتفاق، تیم 
سرخپوش پایتخت برای هدیه جام قهرمانی به روح کاپیتان فقید می جنگید اما دنیای فوتبال خواب دیگری برای مردان برانکو دیده بود و آن ها در هفته آخر لیگ و با تفاضل گل 
جام قهرمانی را به استقالل خوزستان واگذار کردند و  هواداران شان آن ها را مانند تیم قهرمان تشویق کردند و این فصل پر فراز و نشیب چنان اتحادی در این تیم ایجاد کرد که 
تا چهار سال بعد آن ها را بر قله فوتبال ایران نگه داشت و پرسپولیس سه فصل بعد از آن را با اقتدار قهرمان شد و هر دو فصل عنوان آقای گل هم از آن یک قرمزپوش بود و البته در 
فصل سوم در کنار قهرمانی لیگ قهرمان جام حذفی هم شدند. این مربی چنان همدلی در پرسپولیس ایجاد کرده بود که محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت و رفتن ستاره ها 
هم مانع موفقیتش نشد و تیم محرومش از خرید بازیکن با چند جوان زیر بیست سال تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت و حفظ اسکلت اصلی تیم در لیگ فعلی هم حتی در 

غیاب برانکو ایوانکوویچ بازهم برای این تیم قهرمانی با اختالف زیاد و چهار هفته مانده به پایان لیگ به ارمغان آورد.
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پیچیدیگ های درست کردن چای در ماکروویو
نگاهی به نتایج مطالعه ای جدید که می گوید چرا درست کردن چای با کمک ماکروویو ایده خوبی نیست

  

شاید این وسوسه برای شما 

هم پیش آمده باشد که وقتی 

عجله دارید، به فکر درست 

کردن چای در ماکروویو افتاده باشید اما خب 

اگر این کار را انجام داده باشید، به احتمال زیاد 

می دانید که آبی که داخــل ماکروویو  به جوش  

می آوریــم ، کیفیت آب جــوش روی اجاق گاز یا 

کتری برقی را ندارد. اما چرا؟

  کمی اب فیزیک جوش آمدن آب آشنا شویم

دانشــگاه علوم و فنــاوری الکترونیک چین بــه تازگی 
نتایج بررســی جدید خود را در این زمینه منتشر کرده 
اســت. این محققان می گوینــد زمانی که شــما داخل 
کتری روی اجاق آب را گرم می کنید، آب از پایین ترین 
ســطح شــروع به گرم شــدن می کند. آب گرم به دلیل 
کاهش چگالی به سمت باال و آب ســردی که در سطح 
باالتر است، به سمت پایین حرکت می کند. این جریان 
همرفت آب داخل کتری باعث می شود که دمای تمام 
حجم آب متناســب با هم افزایش یابد. در نتیجه وقتی 
آب جوش می آید، همه آب داخل کتری به نقطه جوش 
رسیده اســت اما داخل ماکروویو داستان به این شکل 

اتفاق نمی افتد.

   آب جویش که جوش نیامده

این محققــان می گوینــد افزایش دمای آب یــک لیوان 
داخل ماکروویو به صورت یکنواخت روی نمی دهد. چرا 
که ماکروویو مانع از بروز جریان همرفت آب داخل لیوان 
می شود و از طرفی حرارت دیدن آب برعکس کتری روی 
گاز، نه از یک ســمت که از همه جهات اتفــاق می افتد. 
برای همیــن روی لیوانی کــه داخــل ماکروویو حرارت 
دیده شــما می توانید قل زدن آب را ببینید در حالی که 
بخش پایین آب آن دمایی بسیار پایین تر دارد. در نتیجه 
این موضوع هم وقتــی آب داخل ماکروویو جوش آورده 
 شده و سپس چای کیسه ای داخل آن انداخته می شود
 نتیجه در بیشترمواقع جالب از کار در نمی آید. چرا که 
چای کیسه ای در بخش پایین تر لیوان که دمای آب در 

آن خیلی باال نیست، قرار می گیرد. اما آیا راهی هست 
که بشود این مشکل را برطرف کرد؟

   اگر ارصار به درست کردن چای در ماکروویو دارید

محققان روش هــای مختلفی برای حل مشــکل توازن 
نداشــتن دمــای آب و دیگــر مایعــات داخــل ماکروویو 
پیشــنهاد کرده انــد؛ از تغییــر در نحــوه ارســال امــواج 
داخل ماکروویــو تــا تغییــر در لیوان ها. اما خب شــاید 
دم دســت ترین راهی که هر یک از ما می توانیم در خانه 
آن را انجام دهیم، گرم کردن آب داخل ماکروویو، سپس 
خارج کردن آن و هم زدن آب با قاشق و دوباره گرم کردن 
آب داخل ماکروویو اســت. با این کار حداقل می توانید 
مطمئن باشید که دمای بخش پایین لیوان حداقل های 

الزم برای درست کردن چای را دارد.

تازه ها 

بایدها  و نبایدهای 
الیه برداری پوست

ســلول های مرده پوســت اتفاقــی رایج در همــه افراد 
اســت. ایــن ســلول های مــرده باعث مســدود شــدن 
منافذ پوست و بروز عالیم پیری روی صورت می شود. 
الیه برداری یا پیلینگ فرایند برداشتن این سلول های 
مرده از الیه بیرونی پوســت اســت. ازآن جا که توانایی 
پوســت برای دفــع این ســلول های مــرده بــا افزایش 
سن کم می شــود، این فرایند باید با یکی از روش های 
شــیمیایی، مکانیکــی و لیــزری بــا تجویــز و انتخــاب 
متخصص پوست انجام  شــود. دراین مطلب به برخی 

نکته ها و ممنوعه های این فرایند می پردازیم.
   فواید الیه برداری صورت

ایــن کار بــا از بین بردن ســلول های پوســتی مــرده و 
دیگــر لکه های ســیاه پوســتی، صــورت شــما را تمیز 
می کند. تمام جوش های سرســیاه و سرسفید از بین 
خواهد رفت. این کار باعث درخشندگی و بهبود تاثیر 
محصوالت مراقبت از پوست می شود چرا که با از بین 
رفتن ســلول های مــرده، کرم هــا و دیگــر محصوالت 
مراقبتی بهتــر جذب پوســت می شــوند. الیه برداری 
بــا باال بــردن کیفیت گــردش خــون در صــورت باعث 

جوان سازی پوست می شود.
  دفعات استفاده از الیه برداری سطحی و خانگی 

در هفته
پیشــنهاد می شــود هر فرد دو بار در هفته الیه برداری 
ســطحی را انجام دهد. البته در صورت نرمی پوســت 
برای پیشــگیری از حساسیت آن، بیشــتر از یک بار در 
هفته نباید انجام شــود. بــرای افرادی کــه در نواحی 
گرم زندگی می کنند شــاید نیاز به الیه بــرداری بیش 
از دو بار در هفته باشــد تا مانع جمع شدن سلول های 
مرده پوستی بر اثر آفتاب ســوختگی شود. فصل های 
بهار و پاییز به دلیل اعتدال دمایی بهترین زمان برای 
انجام الیه  بــرداری اســت. در الیه برداری های عمقی 
و غیرخانگی بسته به حساســیت پوست تعداد دفعات 

الیه برداری در سال باید با مشورت پزشک باشد.
    انتخاب الیه بردار مناسب با تجویز پزشک

 الیه بردارهای غلظــت باال که بــرای درمان کک ومک
اسکارهای آکنه، کومدون های آکنه و الیه بردارهایی 
که ترکیب فنول دارند بهتر است با تجویز پزشک باشد. 
انتخاب نادرست الیه بردار منجر به تحریک و التهابات 
 پوستی، خشکی پوست، تشدید رنگدانه های پوستی
ایجاد لک و حساسیت در برابر نور آفتاب و کمرنگی یا 
پررنگی در نواحی مختلف پوست می شود. همچنین با 
درنظر گرفتن رنگ پوست و با توجه به این که کرم های 
الیه بردار در همه افراد واکنش مشابهی ندارند، بهتر 

است انتخاب الیه بردار مناسب را به پزشک بسپاریم. 
   عوارض الیه برداری پوست

از جمله عوارض ناشی از این فرایند، تیره شدن پوست 
در اثر برخورد زودهنگام با نور آفتاب پس از الیه برداری 
اســت. خطر عفونت با ویروس تبخال هم افراد را با هر 
نوع الیه برداری پوســت تهدید می کند بنابراین افراد 
پیش از الیه برداری باید درمان پیشگیرانه با داروهای 
ضد ویروس انجام دهند. همچنین ممکن است افرادی 
که الیه برداری با فنول انجام می دهند دچار بی رنگی 
پوست شــوند چون در این الیه برداری، مالنوسیت ها 
که وظیفه ساخت رنگدانه های پوست را دارند توانایی 

تولید رنگدانه را از دست می دهند.
 موارد  الیه برداری   

1- آکنه؛ جوش های سرســیاه و سرســفید، ضایعات 
التهابی و ضایعات کیستیک

2- تغییرات رنگدانه ای پوســت؛ کک ومک، لک های 
صورت و لک های تیره ایجاد شــده بــه دنبال ضایعات 

التهابی
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 وچروک های ظریف و کراتوزهای آفتابی
4- اصالح اسکارهای ظریف

 مواردی که نباید الیه برداری کرد
1-پوست  با حساسیت باال

2- پوست تیره
3- مصرف داروهایی که منجر به حساسیت پوست در 

برابر نور می شود
4- بروز تبخال مکرر

5- درماتیت فعال صورت
6- قرار گرفتن طوالنی مدت در برابر آفتاب

7- در بیماران با انتظارات غیر واقعی و وسواسی

behdashtnews، cuteskin :منبع 

بانوان

فاطمه قاسمی
مترجم

شیوا رضایی  |  روزنامه نگار 

رویش ساده برای انبودی ویروس کروان

پرسش و پاسخ

سالمت

تغذیه 

دکتر محمد کالنی 
فوق تخصص بیماری های گوارشی

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

forbes.com
ScienceDو 

aily  :منابع

علت صدای غیر عادی شکم چیست؟

صدای غیر عادی شکم به علت انقباض عضالت 
معــده و روده باریــک و به میــزان کمتر بــه علت 
انقباض عضــالت روده بزرگ ایجاد می شــود ، 
عضالت برای هضم غذا مهم هســتند و مخلوط 
کردن و جابه جایی غذا در طول دستگاه گوارش 
را انجــام می دهنــد. محتــوای گاز در دســتگاه 
 گوارش هم به دلیل هوای بلعیده شده بین غذا ،
توســط  گاز  تولیــد  یــا  غــذا  خــوردن   حیــن 
باکتری های روده ای اســت  بنابرایــن در معده 
و روده ها مخلوطــی از غذای هضمــی، مایعات 
و گاز وجــود دارد. بــه هنــگام انقبــاض عضالت 
معده و روده ها، این محتویــات حرکت می کند 
و حرکت غــذا ، حرکت مایعات و بــه ویژه حرکت 
گازها ســبب ایجاد صدای شــکم می شــود. در 
بعضی حالت های بیماری ممکن اســت صدای 
شکم تشدید شود. تجمع مواد در قسمت قبل از 
محل انسداد باعث ایجاد اتساع شدید شکم هم 
می شــود. حالت بیمــاری دیگری کــه با صدای 
غیر عادی شکم ممکن است همراه شود افزایش 
 overgrowth   رشــد غیر عادی باکتری ها یــا
باکتری هــا در روده هاســت کــه در ایــن حالت 
معمواًل اتساع گازی شــکم و دفع غیر عادی گاز 

از روده ها هم وجود دارد.  

 دوغ پاستوریزه خارج از یخچال
 را نخرید

دوغ پاســتوریزه را از مغازه دارانی خرید کنید که 
این محصول را در یخچال نگهداری می کنند.

با توجه به افزایش دما، شــرایط نگهداری برخی 
دوغ های پاســتوریزه )به ویژه در فصل تابستان( 
باعث خرابــی محصول و مشــاهده »دلمه« در آن 
شــده اســت.محصوالت لبنی کــه روی آن جمله 
»در یخچال نگهداری شود« درج شده است باید 
در یخچال و دمای بین 1 تا 6 درجه ســانتی گراد 
نگهداری شود، در غیر این صورت حالت دلمه  در 
آن ایجاد می شــود.بدترین روش برای نگهداری 
قبل از فــروش دوغ ، قرار دادن آن هــا در خارج از 
مغازه یا در معرض نور خورشید است که در برخی 
فروشــگاه ها مشاهده می شــود .نور خورشید در 
تماس با بطری یا کیسه های پالستیکی، موجب 
اکسید شدن چربی موجود در محصول و خرابی  

آن می شود.                                     

خواص  ویتامین ث

همه ما ویتامین »ث« را با میوه هایی مانند پرتقال  
مرکبات و کیوی می شناسیم و این که  ویتامین 
»ث«، بــرای پیشــگیری از ســرماخوردگی مفید 
اســت، اما مصرف کافی این ویتامیــن  به فرد در 

مشکالتی از جمله موارد زیر کمک می کند:
 ســرماخوردگی| ویتامیــن »ث « بــا تقویــت 
حمــالت  شــدت  بــدن  ایمنــی  سیســتم 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش می دهد. این 
ویتامین آثار رایج سرماخوردگی از جمله التهاب 

و آبریزش بینی را کاهش می دهد.
  فشار خون باال| اگر با فشــار خون باال درگیر 
 هســتید، غذاهــای سرشــار از ویتامیــن »ث«
  مــی تواند برای شــما بســیار کارســاز باشــد. با 
مصرف منظم ایــن ویتامین می توان بروز فشــار 

خون غیرطبیعی را کاهش داد.
  متابولیســم چربــی| چربی شــکمی، بافت 
چربــی اطــراف یــا داخل حفره شــکمی اســت. 
برای متابولیســم مناســب چربی مصرف منظم 
ویتامیــن »ث« ضــروری اســت.ویتامین »ث « به 
تقویت متابولیســم کمک و بنابراین وزن شما را 

کنترل می کند.
  تولیــد کالژن|  کالژن مــاده ای اســت که به 
طور طبیعی توســط بدن تولید می شــود. با این 
 حال با افزایش سن افراد، تولید این ماده کاهش 
می یابــد. ویتامیــن »ث «نقش مهمــی در تولید 
کالژن دارد کــه باعــث کاهش چیــن و چروک و 

عالیم و نشانه های پیری می شود.
 برخی میــوه هــا و ســبزیجات حــاوی ویتامین ث
 می توانند به دریافت نیاز روزانه ما برای این ویتامین 
کمک کننــد. منابع حــاوی ویتامین »ث « شــامل 
 کیوی، توت فرنگی، گوجه فرنگــی، کلم بروکلی
فلفل دلمه ای زرد، سبزیجات با برگ های سبز تیره 

مانند اسفناج، برگ چغندر و شلغم است.

ماسک شدت بیماری را کم می کند 
 ماسک شدت عالیم بیماری را در مبتالیان به کووید 1۹ کاهش می دهد

نتایج یک بررسی نشان داد استفاده از ماسک می تواند 
شدت عالیم بیماری را در افراد آلوده به ویروس کرونا 
کاهش دهد. در این بررســی آمده اســت اســتفاده از 
ماســک در افراد مبتال بــه بیماری کوویــد 1۹ مانع از 
آن می شود تا بیماری شــدت پیدا کند چرا که ماسک 

می تواند میزان ویروس را  در بدن کاهش دهد.
محققان آمریکایی تاکید کردند استفاده از ماسک نه 
تنها افراد ســالم را در برابر بیماری کووید 1۹ مصون 
می ســازد؛ بلکه افراد آلوده به ویــروس کرونای جدید 
نیز با استفاده از ماسک می توانند شدت عالیم بیماری 

را در خود کاهش دهند.تاکنون این فرضیه تنها مورد 
بررسی قرار گرفته و تایید نشــده است. هرچند پیش 
از ایــن محققــان چینی بــه بررســی این فرضیــه روی 
همســترها پرداختند. آنان حیوانات آلوده به ویروس 
کرونــا و حیوانــات ســالم را در قفس های مجــاور هم 
قرار دادند که برخی از آن ها با پارتیشــن های ساخته 
شــده از ماســک های جراحی از یکدیگر جدا شــدند.
بسیاری از همســترهای سالم که در پشــت پارتیشن 
قرار داشــتند به ویروس کرونــا آلوده نبودند و شــدت 
بیماری در همسترهایی که به این ویروس آلوده شدند 

نیز در مقایسه با حیواناتی که در قسمت محافظت شده 
نبودند کمتر بوده است.

به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد استفاده 
از ماسک بیش از آن چه در گذشته تصور می شد حائز 
اهمیت است زیرا موجب کاهش دوز ویروسی و میزان 
 عفونت در بدن می شود. به نقل از روزنامه ایندیپندنت
 محققان تاکیــد کردند درصورتی که سیســتم ایمنی 
بدن با تعداد محدودتری از ویروس ها مواجه باشد بهتر 

و موثرتر می تواند با آن ها مقابله کند.
منبع: ایسنا

دانستنی ها  

تاثیر گرما و رطوبت بر ویروس ها

از جنبه تاریخــی نیز گرمابه، ســونا و بخور آب گــرم راهکار هایــی برای درمان بیماری ها در گذشــته بوده اســت. 
گرمادرمانی یکی از راهکار های ارزان قیمت، مناســب و در دســترس برای مبارزه با بیماری های عفونی تنفسی 
است. تحقیقات نشان می دهد درجه حرارت 55 تا 65 درجه ســانتی گراد می تواند به راحتی باعث از بین رفتن 
غشای ویروس و نابودی آن شود. همچنین در مقایسه با زمانی که رطوبت هوا 5۰ درصد است، رطوبت 2۰ درصدی 
می تواند باعث کاهش عملکرد مخاط برای پاک ســازی سیستم تنفســی در پستانداران شــود. زمانی که فرد در 
مرحله ابتدایی  ابتال به کروناست، استنشاق هوای گرم و مرطوب می تواند نخستین الیه دفاعی بدن برای مواجهه 
با ویروس کرونا را فعال کند. این عمل باعث تحریک مخاط و گیر افتادن ویروس در الیه باالیی سیســتم تنفسی و 

خروج آن از بدن می شود.

جنبه های روانی افزایش درجه حرارت 
از جنبه روانی نیز افزایش درجه حرارت بدن می تواند باعث ایجاد تمرکز، حس آرامش و خواب در انسان شود. سونای 
بخار و خشک می تواند باعث کاهش اســترس در این زمان شــود  به همین دلیل گرمادرمانی برای مقابله با کووید 1۹ 
می تواند مفید باشد. سونای خشک و بخار، بخور آب گرم، استفاده از چشمه های آب گرم طبیعی و نیز حمام آب گرم از 

توصیه های پزشکان برای مقابله با ویروس کروناست.

تب؛ واکنش دفاعی بدن

تمامــی پســتانداران از راهکار ســاده ای بــه نام تــب بــرای مقابله بــا عفونت و بیمــاری بهــره می برند. بــه گفته 
محققان،درجه حرارت قابل تحمل برای انسان می تواند به راحتی با نابود کردن غشای لیپیدی ویروس، باعث 
نابودی آن شــود. درصورتی که ویروس بتواند از اولیــن الیه دفاعی بدن یعنی مخاط عبور کنــد و خود را به ریه ها 
برساند، بدن به صورت هوشمندانه الیه دفاعی دوم را که ایجاد تب است فعال می کند. تب باعث ایجاد آمادگی بدن 
برای مقابله با ویروس می شود و حرکت گلبول های سفید خون را برای مقابله با عوامل خارجی تسهیل می کند.

ویروس هایی مانند کرونا و  سرماخوردگی دارای یک غشای لیپیدی 

هستند که با محافظت از ویروس، می توانند در طوالنی مدت در هوای 

سرد و خشک از طریق تنفس منتقل شوند و افراد را آلوده کنند. با این 

حال، ویروس کرونا برخالف مقاومت در برابر ســرما، به شــدت در 

مقابل گرما و حرارت آسیب پذیر است. روش هایی که در ادامه درباره 

آن ها صحبت می شــود روش هایــی قطعی نیســتند امــا می توانند به 

نابودی ویروس کمک کنند.بنابراین ضمن مطالعه چنین مواردی دقت 

همیشگی و استفاده از ماسک را فراموش نکنید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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* باورم نمیشه برای تولید یک شــلوار جین، 30 برابر 
شســتن یک خــودرو آب نیاز باشــه! برســد به دســت 

مسئول صفحه نوجوان.
* تنها شباهت من به تسال و داوینچی و بتهوون که در 
پرونده عادت های عجیب چهره ها بهش اشــاره شده، 

اینه که شب ها خوابم نمی بره!
* در مطلــب مهم تریــن علــل بــروز کمــر درد، 5 یــا 6 
مــوردش از آســیب های ورزش کــردن بــود! شــنا، 
پیــاده روی، دوچرخه ســواری و ... . بنابرایــن بهتــره 

ورزش نکنیم تا سالم تر بمانیم.
ما و شــما: مخاطب گرامــی، همان طور کــه در مطلب 
هــم گفته شــده، رعایــت نکردن یک ســری نــکات در 
ورزش های مطرح شده باعث کمردرد می شود وگرنه 

شنا، دوچرخه سواری و ... بسیار مفید هستند.
* درباره پرونده گفت و گو با پرستارها می خواستم بگم 
که وزارت بهداشــت باید قدردان کادر درمانی کشور 
باشد که در این روزهای سخت برای نجات جان مردم، 

جان خودشان را به خطر انداخته اند.
* در مطلــب »رایج تریــن اشــتباهات والدیــن در روزهای 
کرونایی«  گفتید که به بچه ها زمان پایــان کرونا را نگوییم 
اما نگفتید کــه چه بگوییم؟ بــه نظرم این کــه بگوییم زمان 
نابودی اش مشخص نیست، باعث استرس کودک می شود.
* صــدای مــا کــه بــه جایــی نمی رســد مگــر همیــن 
زندگی ســالم عزیز که گاهــی پیامک های مــا را چاپ 
می کند. چــرا باز همشــهری ســالم حذف شــد؟ نظر 

مخاطب برای تان اهمیت ندارد؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز زدن توری به پنجره ها

قرار و مدار

در این شــب و روزهای تابســتانی، توصیه 
میشــه که گاهی اوقات پنجره ها رو باز 
کنیــن، چند لحظه ای بــه بیرون 
نگاه کنین و از هــوای آزاد لذت 
ببرین. فقــط امروز به 
پنجره هاتــون توری 
بزنیــن کــه پشــه و 
حشــرات موذی دیگه 

نیان تو خونه تون...

 کمتر لبخند می زنند

تحقیقات نشــان داده اســت افراد و بــه ویژه 1
می گوینــد  دروغ  کــه  هنگامــی  مــردان، 
کمتر لبخنــد می زننــد. پل اکمن دانشــمند شــناخته 
شــده آمریکایی در زمینــه زبان بــدن، روان شناســی و 
انسان شناسی، بر این عقیده اســت كه ما معموال دروغ 
گفتن را با لبخند زدن مرتبط می دانیم و به همین دلیل 
ســعی می کنیم با حذف این عامل، بهتر دروغ بگوییم، 

اما اگر کسی هنگامی که دروغ می گوید، لبخند هم بزند 
لبخندش معموال حالت واقعی ندارد به این معنی که با 
سرعت بیشــتری لبخند می زند و مدت زمان لبخندش 

هم بیشتر است و الکی طوالنی اش می کند.
 گردن خود را می خارانند

عالمت برمال کننــده دیگر خارانــدن گردن 2
درست در قسمت زیر الله گوش است. معمواًل 
این کار به شکل خاصی انجام می شود یعنی با انگشت 

اشاره دست غالب. این کار نشانه ای از ناامنی، تردید و 
نداشتن اطمینانی است که در ذهن فردی که حقیقت 

را نمی گوید در جریان است.
 زیاد به صورت شان دست می زنند

دســت زدن بــه صــورت احتمــااًل یکــی از 3
رایج تریــن عالیم دروغ گویی اســت. این کار 
که به احتمال زیاد از ویژگی های دوران کودکی ناشی 
می شــود، می تواند قــرار دادن دســت روی چشــم ها، 
پیشــانی یا گونه هــا را شــامل شــود. کــودکان معموال 
برای این کــه حــرف زدن، دیدن یــا شــنیدن را متوقف 
کننــد دست شــان را روی چشــم ها یا گوش های شــان 
قرار می دهند. آن ها به شــکل مبالغه آمیــزی این کار را 
انجام می دهند. این ویژگی که در دوران بزرگ ســالی 
کمرنگ تر می شــود به طور ناخــودآگاه در هنگام دروغ 
گفتن توسط فرد مورد اســتفاده قرار می گیرد. با وجود 
این دســت زدن به صورت همیشه نشــانگر دروغ گویی 
طــرف مقابل شــما نیســت و می تواند فقط بــه این معنا 
باشد که او از دادن برخی اطالعات خودداری می کند، 
کاری که البته ممکن است از نظر برخی، به همان اندازه 

فریبکارانه تلقی شود.

 یقه خود را می کشند 

کشیدن یقه یک نشانه کالسیک دروغ گویی 4
است. علت این کار حساس شدن بافت های 
ظریف صورت و گردن است. وقتی کسی دروغ می گوید 
در این مناطق نوعی احساس سوزن سوزن شدن ایجاد 
می شــود و در نتیجــه  فــرد تمایل بــه لمس آن هــا پیدا 
می کند. همچنین فشــار دروغ گفتن بر فــرد، افزایش 
تعریــق در اطــراف گــردن را به همــراه دارد کــه عامل 

دیگری برای کشیدن یقه توسط اوست.
 دست شان را جلوی دهان شان می گیرند

قرار دادن دســت مقابل دهان، یک واکنش 5
ناخودآگاه اســت که می توانــد از تالش فرد 
برای ســرکوب ســخنان فریب دهنده ای که از دهانش 
خارج می شود، حکایت داشته باشد. این حالت ممکن 
است به صورت قرار دادن دست روی دهان یا حتی قرار 
دادن انگشت روی لب ها بروز کند. قرار دادن انگشت 
روی لب ها در واقع نوعی الگوبرداری از رفتار والدینی 
است که این حرکت را برای ساکت کردن کودک انجام 
می دهند اما در بزرگ سالی می تواند نشانه ای از تالش 
شــخص باشــد برای این که به خودش بگویــد از گفتن 

کلمات و احساساتش خودداری کند.
 بینی شان را مکرر لمس می کنند

همه ما بــا بینــی پینوکیو و تأثیــری که دروغ 6
هســتیم.  آشــنا  داشــت،  آن  روی  گفتــن 
دانشــمندان بنیاد تحقیقات و درمان بویایی و چشایی 
در شــیکاگو پی بردند که بینی انســان در هنگام دروغ 
گفتن واقعــا بزرگ تــر می شــود! ایــن حالت بــه دلیل 
مواد شــیمیایی که بر اثر فشــار دروغ  گفتن بر فرد آزاد 
می شــوند و تورم بافت داخل بینی را به همــراه دارند، 
ایجاد می شــود. هرچند این بزرگ شــدن به اندازه ای 
نیست که شــما بتوانید آن را مشــاهده کنید اما اتفاقی 
کــه می افتد این اســت که حس ســوزن ســوزن شــدن 
ایجاد شده بر اثر این تورم باعث می شود  فرد دروغگو به 

منظور خارش بینی خود آن را مکرر لمس کند.
 چشم هایشان را می مالند

این حرکت هم ریشه در دوران کودکی دارد. 7
همان طور که گفته شد، کودکان غالبًا وقتی 
نمی خواهند بــه چیزی نگاه کنند، دست شــان را روی 
چشم هایشــان قرار می دهند. مــا تا بزرگ ســالی این 
رفتار را به طور کامل تــرک نمی کنیم. وقتی فرد دروغ 
می گوید، نمی خواهد به شخصی که به او دروغ می گوید 
نگاه کند به همین دلیل ناخودآگاه ناحیه چشم را لمس 
می کنــد. ایــن کار درواقع نوعی مکانیســم مغــز برای 
مقابله بــا بازدارندگــی ذهنی و فشــار روبه رو شــدن با 

شخصی است که فرد به او دروغ می گوید. 

 دروغ گویی معموال در صدر فهرســت صفات منفی ما قرار می گیرد. هیچ کدام از ما دوست نداریم 
بفهمیم که دیگران به ما دروغ گفته اند، در عین حال دروغ گفتن کاری است که بعضی از ما،  در مواقعی 
که احساس خطر می کنیم، انجام می دهیم. احتماال برایتان عجیب نیست که بدانید به گفته جیمز 
پترسون نویسنده و مردم شناس آمریکایی، از بین یک گروه جمعیتی دو هزار نفری در آمریکا، 91 
درصد به طور مرتب در خانه و محل کار دروغ می گویند، اما واقعیت این است که حتی اگر ما بتوانیم به طور قانع کننده ای 
دروغ بگوییم، حرکات بدنی مان واقعیت را برمال خواهند کرد. دلیلش این است که در هنگام دروغ گفتن فرد فقط روی 
کلمات و حالت های صورت خود تمرکز می کند و زبان بدن را کامال نادیده می گیرد و بر خالف کلمات، حالت های بدنی غیر 
قابل کنترل هستند. در این مطلب شما را با رایج ترین حرکات بدنی که می توانند دروغ گویی یک فرد را برمال کنند، آشنا 
می کنیم. البته که ممکن است در بعضی شرایط خاص، بروز چنین رفتارهایی از سوی یک فرد نشانه دروغ گفتن نباشد.

ترجمه

lifehack.org :یاسمین مشرف |   مترجم  منبع

مــردان بــه طــور طبیعــی نســبت 
بــه زنــان از کارهــای یــدی بیشــتر 
نوعــی  بــه  و  می آیــد  خوش شــان 
دارنــد.  بیشــتری  مهــارت  آن  در 
این کــه همســر گرامــی شــما ایــن چنین نیســت چند 
دلیــل می توانــد داشــته باشــد. اگــر بــه آن هــا دســت 
 یابیــد، می توانیــد راهــکار مناســب را اتخــاذ کنیــد.

 رابطه تان با کیفیت است 

شاید دلیل آن وجود سردی و بی اعتنایی کلی در رابطه 
باشد که تبعات آن بی اعتنایی به امور تعمیراتی و ترمیمی 
خانه و وسایل آن نیز کشیده خواهد شد. 

اگر نسبت به امور تعمیراتی خودروی خود، احیانا خانه 
پدری خود یا حتی برادر و خواهر خود بی اعتنا نیست به 
احتمال قوی در رابطه و خانه شما زوج محترم مشکالتی 
اســت که وی را به خانه خود و کیفیت آن بی اعتنا کرده 
 اســت. درمــان آن هــم پیگیــری تخصصــی می طلبد.

 شاید هوش تعمیراتی اش پایین است

برخی مردان به دلیل ژنتیک و دوره رشد خود و نوجوانی 
و به ویژه والدین سخت گیر و وسواسی از هوش تعمیراتی 
»یدی« کمتری برخوردار هستند. بنابراین  و اصطالحا 
در انجام امور تعمیراتی خانه خود مهارت کافی ندارند و 
از مبادرت بدان به این دلیل پرهیز می کنند که مبادا با 
خرابکاری بیشتر موجب کاهش عزت نفس مردانه خود 
شوند.در باب ارتقای مهارت های یدی همسر گرامی نیز 

راه مشخص اســت، یادگیری مهارت و گذراندن برخی 
دوره های کوتاه تعمیر و ترمیم وسایل منزل تا اصطالحا 
جرئت آموزی کند و بیشتر در این امور مداخله کند. البته 
این کار ممکن است االن دیر باشد یا ایشان چندان میلی 
به آن نداشته باشد که در نهایت پذیرش این بی مهارتی 
همســر به نوعی ســازگاری با شــرایط است و شــما را از 

مجادله بی جا و آسیب رسان پرهیز می دهد.

 شاید حساسیت شما باالست

دلیل دیگر می تواند در حساسیت باالی شما باشد. شاید 
همسر تان هم هوش مکانیکی خوبی دارد و هم مشکلی 
در رابطه عاطفی با شــما ندارد ولی اصرار افراطی شما 
به تعمیر آنی و ســریع قفل و دیگر موارد موجب واکنش 
لجبازی در ایشان شده است و از سویی ایشان نیز ممکن 
است مثال فقط روزهای تعطیل را به این کار اختصاص 
دهد ولی شــما اصرار دارید که سریع تر انجام دهد، این 
مجادله خود می تواند عوارضی داشته باشد که در نهایت 
مقابل به مثل دو طرفه را برانگیخته است. درمان آن نیز 
در تغییر روش و منش شماســت، طرح خواســته خود با 
احترام و حتی قــدری طنازی زنانه بی شــک با پذیرش 
باالی ایشان روبه رو خواهد شــد تا طرح دستوری و گاه 

مستبدانه خواسته  خود.

رضا زیبایی |    روان شناس عمومی

مشاوره 
زوجین

شوهرم در شغلش موفق اما در خانه بی خیال است

7 حرکت انخودآگاه که 

 در هنگام دروغ گفتن فرد فقط روی کلمات 

  دلیــل ترس تان را ریشــه یابی کنیــد  |   با نزدیک 

شدن به زایمان نگرانی مادر هم شدیدتر می شود پس 
از همان ابتدا خودتان و در موارد حادتر با کمک مشاور 
و متخصص دلیل ترس تان را شناسایی کنید و این کار 
را بــه روزهای نزدیک بــه زایمان موکول نکنید. شــاید 
برای درمان این ترس نیازمند زمان بیشــتری باشید. 
نگرانی های تان را درباره داروها، فرایند زایمان طبیعی، 
سزارین و سالمت فرزندتان را با پزشک  در میان بگذارید 
تا راهکار مراقبتی الزم و متناسب با وضعیت جسمانی 

شما و نوزاد را به شما پیشنهاد دهد.
  تجربه ناخوشایند دیگر مادران ارتباطی با شما 
ندارد  |  شنیدن تجربه ســخت زایمان دیگر مادران به 
نگرانی تان دامن می زند و این درحالی است که با توجه 
به شرایط متفاوت جسمانی مادران قرار نیست تجربه 
آن ها برای شــما هــم تکرار شــود. درعــوض اطالعات 

پزشکی مناسب در این زمینه را کسب کنید.
  در کالس های آموزشی قبل از زایمان شرکت 

کنید  |    برای آگاهی از روش های کنترل درد، آشنایی 

بــا فراینــد زایمــان و مســائل مرتبط بــا آن کــه تا حد 
زیــادی کاهنــده تــرس  و دلهــره اســت، کالس  های 
زایمان گزینه مناسبی است. مربیان منابع اطالعاتی 
درستی برای کنار آمدن با زایمان در اختیار شما قرار 
می دهند و پاسخ گوی همه سواالت احتمالی تان در 

این باره هستند.
  یــک شــبکه حمایتــی داشــته باشــید  |  اگــر 

اطرافتان جمعی از افراد حمایت کننده مثل همسر، 
مــادر، بســتگان نزدیک و دوســتان داشــته باشــید، 
می تواند تأثیر به ســزایی در کاهش ترس تان داشته 
باشــد. براســاس مطالعات، زنانی که دچــار ترس از 
زایمان بوده اند با دریافت حمایت اجتماعی و روانی 
کافی موفق شــدند بــر اضطراب خــود غلبــه کنند و 

زایمان راحتی داشته باشند.  
  روزنــگاری کنید  |  نوشــتن احساســات، افکار و 

دغدغه ها روی کاغذ روشی اســت که کمک می کند 
تــا اضطراب های تان را پشــت ســر بگذارید یــا آن ها 
را درک کنیــد. روزنــگاری بــه شــما دید وســیع تر و 
منطقی تری درباره وضعیت تان می دهد. با نگاهی به 
گذشته متوجه خواهید شد که در هفته ها و ماه های 

بارداری تان تا چه حد پیشرفت کرده اید.

بانوان

 ازدواج کارکردهای متعددی دارد

این  که بچه دار شــدن یکــی از اهــداف ازدواج باشــد نه تنها 
ایرادی ندارد که مطلوب هم هســت. مشــکل امــا آن جایی 
است که فردی تنها به دلیل بچه دار شدن تصمیم به ازدواج 
می گیرد و در این بین توجهی بــه کارکردهای دیگر ازدواج 
ندارد. ازدواج کارکردهای مختلفــی در زندگی افراد دارد. 
یکــی از مهم تریــن کارکردهــای ازدواج در ایــن روزگار آغاز 
زندگی مشترک با فردی همراه و پشتیبان است. همسری که 
در کنار او بتوان آرامش را تجربه کرد. برطرف کردن نیازهای 
زناشــویی را هم می توان در همین بخش کســب آرامش در 

نظر گرفت.

 نشانه هایی که می گوید ازدواج 
معنای دیگری هم دارد

با توجه به جنس شکایت همسران جوان 
از همدیگر در این روزها به نظر می رســد 
کارکرد حمایتی و آرامش بخشی ازدواج 
در ذهــن افــراد بیــش از پیــش اهمیــت 
یافته است. به همین دلیل هم می بینیم 
کــه روی بحــث مهارت هــای ارتباطــی و 
مهارت های زناشــویی تاکید بیشتری از 

قبل وجــود دارد چرا که بی توجهی بــه این ابعاد 
و ایــن کارکــرد، خیلــی زود می توانــد زندگــی 
مشترک را به بن بست بکشاند. مسئله  دیگری 
که نشان می دهد خود رابطه دو نفره همسران 
برای نسل جوان اهمیت زیادی دارد، به تاخیر 

انداختن آگاهانه زمان بچه دار شدن توسط نسل 
جوان است. بر همین اساس هم حاال جوانان زیادی 

را می بینیم که ترجیح می دهند برخالف نســل قبل، 

بالفاصله بعد از ازدواج بچه دار نشوند و چند سالی 
را صرف سرمایه گذاری روی رابطه دو نفره شان می کنند. چنین 
تغییراتی را نمی توان به خودی خود منفی یا مثبت در نظر گرفت. 
چرا که این اتفاق از بعدی مثبت است در عین حال که همزمان 
و از بعدی دیگر می تواند تبعاتی منفی به دنبال داشته باشد،اما 
نکته مهمی که قطعا منفی اســت، بی توجهی افراد در آســتانه 
ازدواج و خانواده های آن ها نســبت به این تغییــرات رخ داده در 

تعریف کارکرد ازدواج است.

 انتظارات روانی از ازدواج را جدی بگیرید
اگر قرار باشــد فــردی بــدون توجه 
به جایگاهی کــه ازدواج در زندگی 
نسل جوان این روزها دارد، تصمیم 
به ازدواج بگیــرد و به عنــوان مثال 
تنها به دلیل بچه دار شــدن ازدواج 
کنــد، احتمــال این که خیلــی زود 
در ازدواجش به مشــکل بر بخورد، 
باالســت. چرا کــه احتمــال این که 
چنین فردی بتواند انتظارات روانی 
همســر خود را در زمینــه همراهی 
و پشــتیبانی برآورده ســازد، بسیار 
ضعیف اســت. البتــه همان طور که 
در ابتــدا هم اشــاره شــد بــه نظر 
نمی رســد بشــار رســن در فکــر 
ازدواج برای بچه دار شــدن باشــد 
اما اگر کسی در اطرافیان شما تمایل 
به ازدواج با چنین نیتی دارد، او را تشــویق 
کنیــد تــا روی انگیزه  خــود بــرای ازدواج 

بیشتر تامل کند.

دلیل »بشار« برای ازدواج منطقی است؟!
بازیکن محبوب پرسپولیس در یک ویدئوی پربازدید می گوید چند بچه دوست دارد و می خواهد ازدواج کند

 

شاید شما هم ویدئوی کوتاه صحبت های بشار رسن را دیده باشید؛ جایی که صحبت از شیرینی بچه های 
دیگر بازیکنان می شود و بشار می گوید که دوست دارد ازدواج کند تا او هم بچه دار شود. در حاشیه مراسم عکس 
گرفتن بازیکنان پرسپولیس و خانواده هایشان با 4 جام قهرمانی این تیم، بشار رسن گفته: »وقتی من دیدم 
بازیکن ها دارن با بچه هاشون و کاپ های قهرمانی پرسپولیس عکس می گیرن، خیلی خوشحال شدم و دلم 
می خواست ازدواج کنم تا زودتر بچه دار بشم«. البته که به نظر نمی رسد بشار رسن در فکر ازدواج، فقط به نیت بچه دار شدن باشد 

و این بازیکن محبوب و دوست داشتنی، در لحظه و در واکنش به حضور بچه های دوستانش برای این که عالقه اش را 
به بچه ها نشان دهد این حرف را زده است، اما واقعیت این است که برای برخی موضوع بچه دار شدن آن چنان جدی 
است که ممکن است تصور کنند ازدواج تنها به هدف بچه دار شدن ایرادی ندارد. غافل از دردسرهایی که در پس چنین 

ازدواج هایی می تواند وجود داشته باشد.

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

چهره ها

ترس از زایمان، چرا؟!

در مادرانی که اولین بارداری خود را تجربه می کنند و هیچ تصــوری از زایمان ندارند، ترس از زایمان 
امری طبیعی است. ترس از بارداری و زایمان یا »توکوفوبیا« باعث می شود برخی از زنان، باوجود میل به 
بچه دار شدن از بارداری پرهیز کنند یا در صورت بارداری از ترس زایمان طبیعی به سزارین روی بیاورند. 
البته توکوفوبیا فقط مخصوص زنان با تجربه اول بارداری نیست بلکه گریبانگیر مادرانی که پیش از این با 
تجربه  سخت و دشوار زایمان دست و پنجه نرم کرده اند هم می شود. درصورت نبود مدیریت این ترس 
و استرس، ممکن است به تپش قلب، سرگیجه، تنگی نفس، زایمان زودرس و دیررس، کم وزنی نوزاد 

و... منجر شود. در این مطلب برخی از روش های مقابله با این ترس را خواهیم گفت.

niniplus، parents :فاطمه قاسمی |    مترجم  منابع

و حالت های صورت خود تمرکز می کند و زبان
 بدن را کامال نادیده می گیرد

 دروغگوها را لو یم دهد

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

شوهری 30 ساله دارم که در خانه دست به سیاه و سفید نمی زند. حتی کارهای فنی مثل 
عوض کردن شیر آب را هم خودم باید انجام دهم. چند وقتی است که قفل در خانه گیر دارد، 
همان را هم درست نمی کند. مرد بی خیالی اســت. البته در شغلش، موفق است و مشکل 

مالی نداریم. چطور با او رفتار کنم؟



 قاشــق نشســته، پابرهنه و نخود آش به گوش تان خورده اســت؟ وقتی دو یا چندنفر درباره موضوعی سرگرم 
صحبت هســتند و یک نفر که اصال هیچ ارتباطی با موضوع بحث ندارد خودش را قاطی ماجرا می کند، بسیار 

شبیه یک »قاشق َنُشسته« است که خودش را قاطی جمعی از قاشق های تر و تمیز و مرتب کرده است! البته خیلی 
سخت است که ببینیم دوســتان مان، اعضای خانواده یا عده ای غریبه دارند درباره ماجرایی صحبت می کنند که 

برای ما هم جالب اســت ولی خودمان را کنترل کنیم و حرفی نزنیم. وقتی مامان دارد بــا خاله درباره اتفاقی حرف 
می زند و  زمانی که رفقای داداش بزرگ تر دارند درباره دبیری که حسابی حرص شان را درآورده می گویندو لحظات 

مشابه دیگر بهتر اســت بی خیال نظرهای کارشناسانه بشــویم و فرصتی بدهیم تا دیگران از آن 
جمــع و از آن گفت و گو بیرون بیایند و بعــد نظرات مان را بگوییم یا حتی صبر کنیم تا کســی از 

ما هم چیزی بپرســد. قطعا خودمان هم از این که کسی یکهو خودش را وسط بحث مان با یک 
دوست بیندازد و توجه همه را به خودش جلب کند، خوش مان نمی آید. ازطرفی وقتی یک فرد 

جدید که توی بحث نبوده خودش را وارد صحبت ها می کند، احســاس ناامنی به همه دســت 
می دهد که »نکنه فالنی حرف ها رو از این جمع بیرون ببره«. برای همین هم هست که می گویند 

طرف بدون این که از چیزی باخبر باشد، خودش را »نخود آش« کرده است. نظردادن درباره همه 
چیز و قاطی شدن وســط هر بحثی دیگران را از ما فراری می دهد پس بهتر است فقط نخود آِش 

جمع های خودمانی باقی بمانیم!
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

نخود هر آش یا نخود آش های خودمانی؟ 

خودت بساز 

آثار شما

 

»باب راسِ «کی بودی؟  

مهسا فارسی | روزنامه نگار    

تا حاال اثــر هنری خلق کرده ایــد؟ اصال میانه ای با نقاشــی دارید یا نه؟ خــب زیاد هم مهم 

نیست. نیازی به گفتن ندارد که نقاشی روی بوم با قلم مو و گواش یا رنگ روغن کار ساده ای نیست 

و هنِر بسیار با ارزشی اســت اما در »خودت بســاز« این هفته قرار اســت با ترفندی ساده و باحال، 

مثل نقاشــان حرفه ای  در سه ســوت تابلوی نقاشــی بکشــیم و به خودمان افتخــار کنیم! موضوع 

نقاشــی هم تنه درختان قطور و بلند در نمایی از جنگل است.

 همه آن چه نیاز دارید:   تخته چوبی، رنگ آکریلیک، نخ کوک، قلم مو

اگر تا  حاال از این طور نقاشــی ها نکشــیده اید، اصال جای نگرانی نیســت. چون فقط برای رنگ آمیزی 
پس زمینه نیاز به کار با قلم مو دارید. سعی کنید با خالقیت و ســلیقه، پس زمینه را با دو رنگ آکریلیک 
)باال را روشن و پایین را تیره( نقاشی کنید و آن قدر رنگ ها را روی تخته با هم ترکیب کنید تا سایه روشن 
تشکیل شود و نتیجه زیبایی به شــما بدهد. من از دو رنگ آبی ِفیروزه ای و سورمه ای استفاده کرده ام. 
شــما می توانید از رنگ هــای نزدیک به هــِم دیگری اســتفاده کنید. نارنجــی، قرمز و ســبز نتیجه های 

جذابــی خواهدداشــت. 
حــاال نــخ را برداریــد و 
در حالی که به رنگ سفید 
آغشــته اش کرده اید، آن 
را بین دو دســت بگیرید. 
نــخ را صــاف و مســتقیم 
روی کار قــرار بدهیــد و 
به آرامــی در یــک جهــت 
بکشیدش. با یکی، دو بار 
امتحان کردن دست تان 
می آید. بــرای این که کار 
خراب نشــود بهتر اســت 
اول روی یــک تکــه مقوا 
یا کاغــذ امتحــان کنید. 
ســادگی.  همیــن  بــه 
و  شــوید  دســت به کار 
تابلوی جنگل را بکشید، 

ببینیم چه می کنید!

آینه شکسته 

   
مریم سادات خاکساری| ۱۶ ساله  از بشرویه 

باضرب صندلی را جلویت می  کوبم و می نشــینم. 
مثل خودم خیــره نگاهــم می کنی، مثــل خودم 
صورتــت خیــس عــرق اســت. زیر نــور کــم اتاق 
رخت کن مظلوم تر دیده می شــوی. داد می زنم: 
»همه چی به خودت بستگی داره... بفهههمم... 
میــری روی اون صحنه و بهترین نمایشــی رو که 
می تونی اجرا می کنی.« نگاهــت می کنم. انگار 
تو هم عصبانی هستی اما آرام تر از من می گویی: 
»نمی تونم. من می ترســم. شاید نشه. اگه خراب 
کردم، چی؟ جلــوی اون همه آدم آبــروم میره تو 

که...«
 بــا ســیلی کــه بــه صورتــت می زنــم حرفــت را 
می خــوری. پشــتم را بــه تــو می کنــم: »تــو نباید 
بترســی. همــه آینــده ا ت بــه ایــن اجرا بســتگی 
داره، می فهمی؟« صدایــم کم کم اوج می گیرد و 
خش دار می شود: »اون کارگردان اومده بازی تو 

رو ببینه. باید خوب باشی، متوجهی؟«
 صــدای گریــه ات را می شــنوم. مثــل خــودم 

چشم هایت نم زده. برنمی گردم تا اشک هایم 
را نبینی. مالیم تر می گویم: »ما این همه تمرین 
کردیــم... بایــد بتونیــم.« بــا صــدای گرفتــه ات 
می گویــی: »نبایــد منــو مــی زدی...« و صــدای 
هق هــق آرامت اتــاق را پــر می کند. تو هــم مثل 
من ترســیده و نگرانی، مثل من گریــه می کنی. 
این بار درســت مثل تــو بلندبلند گریــه می کنم. 
تو هم اشــک های من را ببین. به ســمتت می آیم 
که در اتــاق با ضــرب کوبیده می شــود. یک نفر، 
از فاصلــه دور داد می زنــد: »چــرا نمیــای؟ اجرا 
االن شــروع میشــه...«. منشــی صحنه با توپ پر 
می آید توی اتــاق: »چرا نمیای؟« بــا دیدن قیافه 
آشــفته من و اتاق، دســتپاچه می شــود: »این جا 
چه خبــره؟ چرا داد می زدی؟« نگاهی ســریع به 
اطراف می انــدازد: »چــی کار کردی؟ چــرا آینه 
رو شــکوندی؟« به حــال به هم ریختــه ام توجهی 
نمی کند: »زود حاضر شــو بیا روی صحنه«. کنار 
شیشــه خرده های آینه می نشــینم. خودم و توی 
هزارتاشــده را می بینم. آرام لــب می زنم: »میرم 

که انجامش بدم«.

گریم های خفن سیمنا  

 زندگی سالم
  چهارشنبه

 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۶۸
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sciencealert، cbsnews :منابع

رازهای پایان ناپذیر یک بنای سنگی  

رفقا سالم!
از دیدن مون تعجب کردین؟ اشتباه نمی بینین. 

خط  روخط هم نشده! به دلیل یک سری تغییرات در برنامه 

روزنامه، »جوانه« از این به بعد روزهای زوج منتشر میشه و صفحه 

شماره پیامک 2000999گم مون نکنن.فرفره )کودک( روزهای فرد . لطفا به دوست هاتون هم خبر بدین که 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

 دوایر سنگی »استون هنج« یکی از مشهورترین محوطه های باستانی 
امروز جهان اســت که از ســال ۱۹۸۶ در فهرســت میــراث جهانی یونســکو ثبت 
شده اســت. قدمت این محوطــه باســتانی کــه در »ویلت شــایر« انگلســتان واقع 
شده اســت، به عصر نوســنگی و حدود۲ هزار و 500ســال پیش از میالد مســیح 
برمی گــردد. ارتفاع این ســنگ ها به ۹متر و وزن شــان به حدود 50تن می رســد. 
ســاخت این بنا چه در زمان خودش و چه امروز، یک شــاهکار مهندســی به شــمار 
می رود و نیازمند وقت و نیروی انسانی بسیاری است اما تا به امروز هدف از ساختنش 
با قطعیت روشن نشده است. تئوری های ثابت نشده زیادی درباره کاربرد این دوایر 
سنگی مطرح شده است؛ از تقویم نجومی و وسیله هواشناسی گرفته تا محلی برای 
عبادت با قدرت شــفادهندگی. در پرونده امروز برخی از گمانه زنی ها درباره این 

بنای تاریخی را با هم می خوانیم:

»استون هنج« یکی از بزرگ ترین معماهای تاریخ باستان شناسی است که 
توجه بسیاری از یوفولوژیست ها و دانشمندان را به خود جلب کرده است 

شهاب هایی که ردپای یک دنباله دار هستند 

بالتازار

دیدنی

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار 

کارن گیلن| نگهبانان کهکشان جیم کری| چگونه گرینچ کریسمس را دزدید بیل اسکاشگورد| ایت

 
مریم ملی| روزنامه نگار

بارش  های شهابی به شدت آدم را به وجد می آورند و تصویرشان مدت ها توی 
ذهن تان باقی می ماند اما تا حاال از خودتان پرسیده اید این نورهای عجیب در فضا از کجا 
می آیند و چطور ایجاد می شــوند؟ دنباله دارها را که می شناســید؟ همان اجرام سنگی و 
یخی که در منظومه شمسی وجود دارند و به دور خورشید می چرخند. بارش های شهابی 
درواقــع ذرات به جامانــده از دنباله دارهایــی هســتند که در مدارشــان به دور خورشــید 
می چرخیدنــد. این نورهــای ســحرآمیز از جنس ســنگ ریزه هایی هســتند کــه در زمان 
مشخصی از سال که زمین در مسیر حرکت خودش به دور خورشید می گردد، از میان آن ها 
عبور می کند. ســنگ ریزه ها با جــو برخورد می کنند و می ســوزند و ســوختن آن ها باعث 
می شود یک بارش شــهابی به وجود بیاید. از آن جایی که دنباله دارهای زیادی از نزدیک 
خورشــید رد شــده اند، زمین در مســیرش بــه باقی مانده هــای دنباله دارهــای مختلفی 
برمی خورد و برای همین هم هست در طی سال چندین شــب داریم که می شود در آن ها 
بارش شهابی دید. به دلیل خاصیت جو و اثر »پرسپکتیو«، وقتی ما از روی زمین شهاب ها 
را نگاه می کنیم ممکن اســت به نظرمان برسد که همه شــهاب ها از محدوده ای خاص در 
آسمان سرچشمه می گیرند ؛ به این نقطه کانون بارش می گویند. منجم ها برهمین اساس 
نگاه می کنند تا ببینند این کانون بارش نزدیک کدام یک از صورت های فلکی  آسمان قرار 

دارد و اســم آن بارش شــهابی را از صورت فلکی نزدیکش انتخاب می کننــد؛ مثال بارش 
شهابی که در 21 تا23 مردادماه )همین روزها( هرسال به اوج خودش می رسد، نامش را 
از صورت فلکی نزدیکش گرفته و به »َبرساووشی« معروف است. شهاب ها از آن پدیده های 
نجومی هستند که برای دیدن شــان هیچ ابزاری الزم نیســت. کافی است به آسمان نگاه 
کنید و منتظر باشید البته باید صبور هم بود و با گذشت چنددقیقه ناامید نشد. راستی اگر 
به سمت شمال شرق بایستید، احتماال شهاب های بیشتری خواهیددید ولی اصال نگران 
نباشید این شــهاب باران آن قدر پرتعداد هســت که بتوانید در تمام قســمت های آسمان 

حداقل یک شهاب را  ببینید. 

  آیا استون هنج ساخت دست انسان است؟

نکته  اسرارآمیز درباره این بنا تنها چرایی ساخت آن نیست بلکه مهم تر از آن نحوه قرارگیری 
سنگ های آن در کنار یکدیگر، محل سوال است. مهندسان قدیم با چه قدرتی توانسته اند 
ســنگ هایی با این وزن و حجم را کنار یکدیگــر قرار دهند؟ به باور باستان شناســان فقط 
همین موضوع به تنهایــی این قابلیت را دارد که ذهن آن ها را به خودش مشــغول کند چه 
برسد به چگونگی حمل سنگ ها و برش آن ها. براساس تحقیقات، این سنگ ها از کوه های 
»مارلبرو داون« در فاصله 30کیلومتری شمال استون هنج به این محل آورده شده اند. از 
این تعداد، 30 تخته سنگ دایره درونی را شکل داده اند و 29 تخته به صورت افقی روی 
آن ها قرار گرفته  و بقیه داخل دایره ، شکل نعل اسب را ساخته اند. برای حرکت دادن این 
سنگ ها به محل فعلی شان باید دست کم 1000نفر در مدت سه هفته یک قطعه را حمل 
می کردند. این گمانه زنی نقش فرازمینی ها را در ساخت این بنا قوت می بخشد و بعضی ها 
ادعا می کنند احتماال ابزار و تکنولوژی الزم از ســوی فرازمینی ها دراختیار ســازندگان 

استون هنج قرار گرفته است.

  پرواز یوفوها بر فراز دیواره های سنگی

یوفولوژیست ها معتقدند از سال های گذشته بیگانگان فضایی بر فراز منطقه استون هنج 
در بریتانیا پرواز می کرده اند. به گفته آن ها فرازمینی ها، ســازنده این دیواره های سنگی 
هســتند و هرازگاهی بازگشــتی کوتاه به این قطعــه تاریخــی دارند. به عقیده پروفســور 
»هاتن« یوفولوژیست ، شــیء پرنده مرموزی که در ســال های 2007 تا 2009 میالدی 
گزارش شده و  ابعادی ۶ تا 9متر داشــته ، بر فراز  این منطقه ســنگی در پرواز بوده است. 
می گویند ایــن گــزارش عجیــب از موجــودات فرازمینــی در اســناد محرمانــه دولتی به 
اســم »ایکس فایل« نگهداری می شود. در ســال 19۵2 میالدی، »وینســتون چرچیل« 
نخســت وزیر وقت انگلیس موضوع موجودات فرازمینی را بســیار جدی گرفته و دســتور 
داده بود درصورت دیده شــدن هر شــیء بیگانه، گزارش ها به طور مخفی نگهداری شود 
تا باعث وحشــت مردم نشــود. از آن جا که دنیای باســتان پر از تمدن های مرموز است که 
حتی خبره ترین باستان شناسان هم نتوانسته اند به طور کامل از کار آن ها سر دربیاورند، 
همیشه افرادی هستند که مایل اند با به میان کشیدن موجودات فرازمینی، به پرسش های 
غیرقابل حل پاسخ بدهند. دراین میان رازهای استون هنج هم تمامی ندارد و همیشه با 
ابهامات جدید، دانشمندان و رسانه ها را به فکر فرو می برد. بررسی های علمی درباره این 
بنا همچنان ادامه دارد و هربار فرضیات جدیدی درباره چگونگی و علت ساخت آن بر سر 
زبان ها می افتد. هنوز هیچ یک از این تئوری ها توضیح قانع کننده ای درباره استون هنج 

نداده اند.

پرونده های مجهول

پنج شنبه ها 

بخوانید

عاشق باش!

برو بابا!

عاقل باش!

سخته!

 این شد یه نصیحت 
حسابی!

بخواب!

*بــاب راس، نــام نقــاش و 

هنرمنــد بــاذوق آمریکایی 

اســت کــه مــا او را بــا برنامه 

»لذت نقاشی« اش از شبکه 

ســال  از  و  صداوســیما   4

۱3۸0 می شناسیم. IMO بارش شهابی برساووشی ، عکس از
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پاکدل: مشکالت ارزى 
ترمز ما را کشيد!

شرایط خاص و پرریسک عليپور 
در صورت قبول پيشنهاد چينی

بده� ماليات�،  سد راه فدراسيون هندبال مهاجم پرسپوليس و �� تصميم سخت

بازنشستگى ژنـرال!؟
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با برگزار� آخر
ن د
دار مرحله 
مشــخص  و  نها
ــ�  � چهــارم 

نيمه نها
ــ�،  مرحلــه  چهــارم  تيــم  شــدن 
روز  مســابقات  از  مرحلــه  ا
ــن  قرعه +شــ� 
گذشــته در ســازمان ليــگ برگــزار شــد و بر 
اساس قرعه پرســپوليس و استقالل با
د٤ 
ا 
٥ شهر
ور در ورزشگاه بدون تماشاگر آزاد� 
بــه مصــاف هــم برونــد و دومين دربــ� بدون 
تماشــاگر ســرخاب� را برگزار +ننــد. دومين 
د
ــدار ا
ــن مرحله را هــم تيم هــا� ترا+تور و 
نفت مسجد سليمان در تبر
ز برگزار خواهند 
خــط و  و  +ر� هــا  همــه  از  گذشــته  +ــرد. 
نشــان ها� هواداران و برخ� از عوامل ٢ تيم 
برا� 
Lد
گــر در فضا� مجاز� و رســانه ها، 
چنــد نLته دربــاره آن وجــود دارد +ه ذ+ر آن 
خالــ� از لطO نيســت. ا
ن دربــ� چهارمين 
درب� ســرخاب� در مســابقات حذف� خواهد 
بود ضمــن آن +ــه نبــود عليرضــا بيرانوند در 
درب� ســرخاب� پس از چنــد فصل حضور در 
بــدون  آن  برگــزار�  و  پرســپوليس  دروازه 

تماشــاگر آن هم بــه خاطر +رونا و نه مســائل 
انضباطــ� از د
گــر نــLات اســت. امــا شــا
د 
مهم تر
ــن نLتــه دربــ� حذفــ� انتظــار برا� 
رونما
� از شيخ د
اباته در تقابل پرسپوليس 
و استقالل است. شــيخ د
اباته بهتر
ن گلزن 
اســتقالل و ليگ تا پا
ان هفته بيست و هشتم 
اميد اول +ســب عنوان آقا� گل� +ه به دليل 
مصدوميت باز� با ســپاهان در جام حذف� را 
از دســت داده بود، به باز� بــا پيLان در هفته 
بيست و نهم م� رسد. اما با توجه به قرعه +ش� 
مرحلــه نيمه نها
ــ� مســابقات جــام حذف� و 
تقابل پرسپوليس و اســتقالل در ا
ن مرحله، 
حضور او در درب� حذف� برا� اســتقالل� ها 
از اهميت باال
� برخوردار اســت. شيخ هر ٢ 
درب� سرخاب� در ليگ را به دليل مصدوميت 
از دســت داده  و هــواداران اســتقالل همواره 
حســرت نبــود او را در بــاز� بــا پرســپوليس 
خورده انــد. ا
ن بــار آن هــا اميدوارنــد مهاجم 
ســرحال و آمــاده ا
ــن روزهــا� اســتقالل به 
دربــ� حذفــ� برســد و مقابــل پرســپوليس 

عرض انــدام +نــد. موضوعــ� +ــه بــا توجه به 
پا
ان ليگ در ٣٠ مرداد و پا
ان تعهد باز
Lنان 
به باشگاه ها در پا
ان ليگ ابهام و سوال ا
جاد 
+رده است. شيخ +ه قرارداد ٢ ساله مشروط 
بــا اســتقالل دارد و چند روز پيــش هم تا+يد 
+رده بود +ه مشــخص نيست ســال آ
نده هم 
در ا
ــن تيــم بماند 
ا نــه، برا� باز� حســاس 
جــام حذفــ� اســتقالل بــا پرســپوليس چــه 
موضعــ� خواهــد گرفت؟ آ
ــا با پا
ــان ليگ و 
آقا� گل� احتمال� د
اباته در ليگ، او  انگيزه 
+اف� برا� جام حذف� خواهد داشت؟ ا
ن ها 
سواالت� است +ه استقالل� ها را برا� حضور 
ستاره شــان در درب� حذف� بــه فLر فرو برده 
اســت. ســواالت� +ــه در آســتانه 
ــ� بــاز� 
حســاس ذهــن همــه فوتبال� هــا� ا
ــران را 
مشغول +رده؛ د
دار حساس� +ه حواش� آن 
از هميــن حاال بــا اظهارات افشــين پيروان� و 
وا+نش سعيد رمضان� +ليد خورده و مطمئنا 
تــا چند روز بعــد از برگــزار� باز� هــم ادامه 

خواهد داشت.

تقابل سرخاب� در جام حذف� و چند ن&ته

طلسم دربی براى دیاباته می شکند؟ 

سال ها3 بدون جام و بيمار3 و اولين استعفا

ورود قـوه قضاییه 
به قـرارداد ویلموتس

استراماچونى گزینه هدایت 
یک تیم دسته دومى!

وریا غفورى و گلزنى
 در هر 3 تورنمنت

 طلسم دربى براى  شیخ دیاباته  طلسم دربى براى  شیخ دیاباته 
باالخـره  مى شکنــد؟باالخـره  مى شکنــد؟

تقابل سرخاب� در جام حذف� و چند ن&تهتقابل سرخاب� در جام حذف� و چند ن&ته
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 ليگ اروپا
 ا�نتر ٢ - لور�وزن ��

 منچســتر�ونا�تد �ــ� - �پنهاگن صفر 
(وقت اضافه)

 ليگ قهرمانان اروپا
 آتاالنتا - پار* سن ژرمن؛ ٢٣:٣٠

منچستریونایتد خسته است
بدشانســ6، ب6 دقت6 و البته درخشش �ارل 
�وهان �انســون، دروازه بــان �پنهاگن موجب 
شد منچستر�ونا�تد �ار سخت6 برا* رسيدن 
به جمع ٤ تيم برتر اروپا داشته باشد؛ به همين 
خاطر خوان ماتا پس از برد ��-صفر شياطين 
ســرخ مقابــل �پنهاگــن، از خســتگ6 مفرط 
هم تيم6 ها�ش گفت: «تيم ما از نظر جسمان6 
�امال خسته است. در ا�ن مقطع از فصل مهم 
اســت �ه فقط مثل ا�ن باز* برنده شــو�م و به 
دور بعد* برســيم. مدتــ6 در آلمان م6 مانيم 
و اميدوار�ــم �ه قهرمان شــو�م. هــر ٢ تيم در 
ا�ن باز* خســته شــدند و بد�ــن ترتيب فضا و 
فرصت بيشتر* ا�جاد شد. آن ها فوتبال خوب6 
بــاز* �ردند و با�د به ا�ن تيم تبر�� گفت. ما 
م6 توانســتيم در وقت ها* اضاف6 باز هم گل 
بزنيم ول6 درنها�ت مهم ا�ن بود �ه به دور بعد 

رسيد�م.»

سانچز مصدوم شد
الWســيس ســانچز در جر�ان بــرد ٢-�� ا�نتر 
مقابل لور�وزن در ليگ اروپا از ناحيه ران مصدوم 
شــد و با درد باز* را به پا�ان رســاند. ا�نون ا�ن 
نگران6 به وجود آمده �ه الWسيس سانچز د�دار 
نيمه نها�ــ6 و در صــورت صعــود ا�نتــر، فينــال 
ليگ اروپا را از دســت بدهد. به نقل از وب سا�ت 
جانلو�ا د* مارتز�و، مصدوميت الWسيس سانچز 
از ناحيه عضله فلWسور ران راست است و سانچز 
به زود* مورد معا�نه پزشــWان قــرار م6 گيرد تا 
شــدت مصدوميت او مشخص شــود. در صورت 
�شيدگ6 �ا پارگ6 عضله، فصل برا* الWسيس 

سانچز به پا�ان خواهد رسيد.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

رونالــدو �ــه هنــوز قــرارداد ســنگينش با 
�وونتوس تمام نشده، االن ٣٥ ساله است 
و صرف نظر از تصميم او برا* باز* �ردن تا چهل و چند 
سالگ6 با�د بداند �ه پنجره فرصت ها�ش در حال بسته 
شدن اســت. وقت6 ٢ سال پيش �ر�ســتيانو رونالدو به 
تور�ن آمد، هواداران پشــت نرده ها* خارج از ورزشگاه 
آليانــز همانند �� گروه �ر شــروع به خوانــدن �ردند. 
آواز* �ه در آنجا طنين انداز شد مشخصا نشان م6 داد 
�ه هواداران �وونتوس از او چه انتظار* داشتند. آن ها 
فر�اد م6 زدند: «ما ليگ قهرمانان را م6 خواهيم.» قبل 
از ا�ن �ه رونالدو به بانو* پير ملحق شود، در هر ٣ فصل 
پيــش از آن، ا�ن جام را باال* ســر برده بود. ا�ن باز�Wن 
پرتغال6 بهتر�ن گلزن تار�خ ا�ن رقابت هاســت و تعداد 
مدال ها* ليگ قهرمانانش نيز از جام ها* ا�ن رقابت ها 
در موزه �وونتوس بيشتر است. او نه تنها عامل شWست 
�وونتــوس در فينال ٢٠١٧ در �ارد�j بود �ه چند ماه 
قبل از انتقال ر�وردشــWنش به سر* آ با �� پنالت6 در 
زمان هــا* تلj شــده در برنابئو موجب حــذف ا�ن تيم 
شده بود اما با حضور ا�ن باز�Wن شانس �وونتوس برا* 
باال بــردن جام برا* اولين بار از ســال ١٩٩٦ در ذهن 
هــواداران و رســانه ها به باالتر�ن حد خود رســيده بود. 
بــه زمان حال برم6 گرد�م و ا�نون بردن جام قهرمانان 
توســط �وونتوس حت6 در مقا�ســه با زمان قبل از ورود 
رونالدو، بعيدتــر به نظر م6 رســد. �وونتوس فصل قبل 
در مرحله �� چهارم نها�ــ6 در مصاف با آژا�س حذف 
شــد اما امســال در مرحله �� هشــتم و در مقابل ليون 
حذف شد؛ تيم6 �ه فصل بعد* حت6 در ليگ اروپا هم 
حضور ندارد. پاول ندود، معــاون �وونتوس گفت وقت6 
قرعه مشخص شد اعتراض6 نداشــتيم اما ا�نون و با از 
بين رفتن شــانس مجدد صعود ا�ن تيم توســط �� تيم 
نه چنــدان محبوب، نارضا�ت6 ها به اوج رســيده  اســت. 
پــس از ١٠ ســال ا�ن اولين بار* اســت �ــه رونالدو در 

ا�ن مرحلــه از تورنمنت �نار رفته و نWتــه جالب ا�ن �ه 
دفعــه قبل هم تيم ليون او را از ميــدان خارج �رده بود. 
فابيــو پاراتيچــ6، مد�ــر ورزشــ6 �وونتوس قبــل از ا�ن 
مســابقه گفته بــود: «ا�ن رقابت هــا به او تعلــق دارد.» و 
رونالدو نيز تمام تالش خــود را برا* ماندن در آن �رد. 
ا�ن مرد �ه حماســه ها�6 بيشــتر از هومر دارد، مصمم 
بود تا حماســه ا* د�گر را رقم بزند و تقر�با توانسته بود 
بانو* پير را به شــيوه ا* مشــابه باز* فصل قبل مقابل 
اتلتيWومادر�ــد در همين مرحله نجــات دهد. در حال6 
�ــه برخ6 از هم تيم6 ها�ش نااميدانــه باز* م6 �ردند 
و پــس از گل ممفيــس د�پــا* از رو* نقطــه پنالتــ6 به 
دروازه وو�شــخ شــزن6 و ٢-صفر جلو افتــادن ليون در 
مجموع ٢ باز* ظاهرا سرنوشت شــان را پذ�رفته بودند 
اما رونالــدو به دنبال �� هت تر�� د�گر بود. او آنتون6 
لوپــز، هم بــاز* اش در تيم ملــ6 پرتغــال را وادار به �� 
وا�نش فوق العاده �رد، با �� پنالت6 باز* را به تساو* 
�شاند و سپس با پا* غيرتخصص6 اش شوت مرگبار* 

را به ســمت دروازه حر�j زد و در دقا�ق تلj شده پشت 
�ــ� ضربه آزاد ا�ســتاد؛ ضربــه ا* �ــه هم تيم6 ها�ش 
اميــدوار بودند بــه گل بعد* تيم شــان تبد�ل شــود اما 
افســوس �ه ا�ن اتفاق نيفتــاد. پيروز* ليــون در باز* 
رفت زمان6 �ليــد خورد �ه ماتيــاس ده ليخت خارج از 
زمين در حال درمان بود و در باز* برگشت هم فليWس 
زوآ�ــر، داور بــاز* با ٢ پنالت6 عجيب موجب خشــم هر 
٢ تيم شــد. حت6 با ا�ــن وجود بانو* پير نم6  توانســت 
غيرممWــن را ممWــن �نــد. از زمــان آمــدن رونالــدو از 
رئال مادر�ــد مســير حر�ت تيم در رقابت هــا* اروپا�6 
بــه شــWل غيرمنتظره ا* رو بــه عقب بوده اســت. حت6 
در ا�تاليــا نيز ا�ن تيــم بعد از دبل �ردن هر ســاله خود 
تحــت مربيگر* مWس آلگــر* (و ٢ بار از دســت دادن 
ســه گانه در باز* ها* فينال) فقط به بردن ليگ آن هم 
به خاطر وجود ا�ن باز�Wن پرتغال6 رضا�ت داد. هرچند 
شيوه فتح ليگ هم آن اقتدار قبل را نداشت. پس خر�د 
رونالدو �م� بزرگ6 به مقتدرتر �ردن بينWونر* نWرد.

رونالدو به خروج از تورین 
ليگ قهرمانان ميسر نيستفکر مى کند- قسمت اول

ظاهــرا زانو* آگــرو فعال بــه او اجازه حضــور در مياد�ن 
را نخواهــد داد و مهاجــم مل6 پــوش آرژانتينــ6 تصــور 
نم6  �نــد تــا قبــل از آغــاز فصــل جد�ــد بتوانــد بــرا* 
منچسترسيت6 باز* �ند. سيت6 زن ها روز دوشنبه برا* 
د�دار با ليون در مرحله �� چهارم نها�6 ليگ قهرمانان 
اروپا عازم ليســبون شــدند ولــ6 آگرو بــرا* ادامه دادن 

بــه روند ر�Wاور* خود در بارســلون ماند. حت6 اگر او به 
هم تيم6 ها�ش در پرتغال ملحق شــود هم شانس بسيار 
ناچيــز* برا* باز* �ــردن خواهد داشــت. ا�ن مهاجم 
آرژانتينــ6 به دوســتانش گفتــه �ه احتمال برگشــتن او 
بــه مياد�ــن قبل از آغــاز فصل جد�د بســيار �م اســت و 
بد�ــن ترتيب او نم6  تواند آب6 پوشــان شــهر منچســتر را 

در  ليــگ قهرمانــان اروپا همراه6 �ند. آگــرو در جر�ان 
برد ٥-صفر منچسترســيت6 مقابل برنلــ6 در تار�خ ٢٤ 
ژوئن مصدوم شد و پس از آن ز�ر تيغ جراح6 رفت. از آن 
زمان تا به حال آگرو نتوانسته برا* سيت6 باز* �ند و در 
غياب او، گابر�ل خســوس در ٧ بــاز* اخير ٥ بار گلزن6 

�رده است.

آگرو غا�ب سيت� زن ها در ليگ قهرمانان

رومرو لوکاکو بــا گلزنی مقابل لورکوزن به اولين بازیکن تاریخ 
ليگ اروپا تبدیل شد که در ٩ بازى پياپی در این رقابت ها موفق 

به گلزنی شده است.

کونستانتينوس سيميکاس، مدافع چپ یونانی باشگاه المپياکوس 
با انتقالی به مبلغ ١٣ميليون یورو به صورت رســمی به ليورپول 

پيوست.

پس  روخو  مارکــوس 
از ســپرى کردن دوران 
در  ناموفــق  قرضــی 
انجام  و  استودیانتس 
تنها یک بازى، با انتشار 
این  هواداران  از  پستی 
تيــم خداحافظی کرد 
منچستریونایتد  به  و 

برگشت.
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جایزه دالرى شوراى کشتی آسيا براى بنا و محمدى
شورا	 �شت� آســيا امروز مراســم تقد�ر از برتر�ن ها	 �شت� ا�ن 
قــاره را بــه صورت پخش زنــده و ا�نترنت� برگــزار م� �ند. ط� ا�ن 
مراسم از محمد بنا و غالمرضا محمد	، سرمربيان تيم ها	 �شت� 
فرنگ� و آزاد ا�ران به عنوان بهتر�ن مربيان آســيا نيز تجليل خواهد 
شــد و آن ها جوا�ز دالر	 خــود را در�افت خواهند �ــرد. به گزارش 
ا�ســنا، بر اساس توافقات صورت گرفته و با توجه به شرا�ط خاص به 
وجود آمده، مبلغ ٦هزار دالر جا�زه مربيان برتر از ســو	 فدراسيون 
�شت� به آن ها اهدا خواهد شد تا در آ�نده و به نحو مقتض� در مورد 

تسو�ه ا�ن مبلغ با شورا	 �شت� آسيا اقدام شود.

تشکيل پرونده براى پسر یکی از روساى فدراسيون ها
غالمحســين اسماعيل�، ســخنگو	 قوه قضا�يه از تشــHيل پرونده 
برا	 پسر ��H از روسا	 فدراسيون ها	 ورزش� خبر داد. به گزارش 
فارس، او گفت: «پسر ��H از روسا	 فدراسيون ها مشHالت� داشته 
�ه برا�ش پرونده ا	 تشHيل شده و استعفا و عدم استعفا، تاثير	 در 

رسيدگ� ها	 قضا�� ندارد.»

پرداخت کمک هزینه به قایقرانان شانس سهميه المپيک
جلســه �ميتــه فنــ� روئينگ، �انــو و �ا�ــاN برگزار شــد و تصميم 
فدراســيون ا�ن اســت �ه ورزشــHاران منتخب� �ه شــانس �ســب 
سهميه المپيS دارند با تا�يد �ميته فن� �مS هز�نه در�افت �نند. 
بر ا�ن اساس به ٤ ورزشHار بانوان و آقا�ان رشته روئينگ �ه از سو	 
مربيان به عنوان شــانس ها	 �ســب ســهميه معرف� شدند با تا�يد 
�ميته فن� از ســو	 فدراســيون �مS هز�نه پرداخت خواهد شد. 
در جلســه �ميته فن� آب ها	 آرام اعضــا با پرداخت �مS هز�نه به 
ورزشــHاران بر اســاس اولو�ت قا�قران� �ه شــانس �ســب سهميه 

دارند تا اتمام دوران محدود�ت �رونا موافقت �ردند.

رسانه بلغارى: پایان حضور مربی خارجی  در واليبال ایران!
موضوع انتخاب سرمرب� تيم مل� واليبال ا�ران و پر �ردن جا	 خال� 
ا�گور �وال�وو�چ به ��H از سوژه ها	 اصل� رسانه ها	 خارج� تبد�ل 
شده است. �S رسانه بلغار	 د�روز در ا�ن خصوص نوشت: «مسئوالن 
فدراســيون ا�ــران برا	 انتخاب ســرمرب� تيــم مل� در حــال مذا�ره 
بــا چنــد مرب� بزرگ هســتند تا ا�ن تيــم را در المپيــS تو�يو هدا�ت 
�ند. با ا�ن حال به نظر م� رســد �ارشناســان و مربيان ا�ران� پس از 
�ــS دهه حضــور مربيان خارج� در �شورشــان، م� خواهنــد به ا�ن 
داســتان خاتمه دهند.» ا�ن رســانه بلغار	 ادعا �رد �ه بهروز عطا�� 
گز�نــه اصلــ� هدا�ت تيم مل� واليبال ا�ران اســت و نوشــت «از د�گر 
نام ها�� �ه م� توان به آن ها اشــاره �رد مصطف� �ارخانه(ســرمرب� 
تيم واليبال سا�پا)، مسعود آرمات(دستيار عطا�� در تيم مل� جوانان 
و ســرمرب� ســابق تيم واليبال خاتم) و پيمان ا�بر	(مرب� تيم مل� و 
سرمرب� تيم واليبال شهردار	 اروميه) اشاره �رد. در روزها	 گذشته 
هم گازتادالاســپور ادعا �رده بود �ه بهــروز عطا�� جد	 تر�ن گز�نه 

فدراسيون واليبال برا	 هدا�ت تيم مل� ا�ران است.

اخبار رئيس فدراسيون هندبال تاکيد کرد بدهی مالياتی جلوى راهش را گرفته است

فدراســيون  ســنگين  بده� هــا	 
هندبال حاال شرا�ط را به قدر	 برا	 
رئيس جوان ا�ن فدراســيون سخت �رده �ه از ا�ن 
بدهــ� به عنوان �S غــده �اد م� �نــد. هرچند �ه 
به گفتــه عليرضا پا�دل، فدراســيون تحت مد�ر�ت 
او موفــق شــده ٩٥٠ميليون تومان بدهــ� ماليات� 
هندبال را بــه ١٥٠ميليون تومــان �اهش دهد اما 
بده� هــا	 بــه جا مانــده از جام ر�اســت  جمهور	 
هنــوز هــم برا	 ا�ن فدراســيون �مرشــHن اســت. 
پا�دل در تشر�ح ا�ن فدراســيون در اوضاع �رونا و 
مشــHالت و بده� ها م� گو�د: «ما بده� سنگين� 
از جــام ر�اســت جمهــور	 در گذشــته داشــتيم �ه 
وزارت ورزش وجوانان قول داد در حل ا�ن مشــHل 
به ما �مS �ند. بده� جام ر�است جمهور	 مانند 
�ــS غــده بود �ه در تالشــيم تــا آن را صفــر �نيم.» 
عالوه بر ا�ن غده چر�ين، هندبال با مشــHل بده� 
ماليات� هم روبه روســت: «اداره �ل امور ماليات� از 
ســال ٨٩ تــا ٩٥ در بخش ارزش افــزوده اقدامات� 
آغــاز �رده. ما نبا�د با ا�ن موضوعات درگير باشــيم 
و ا�ن مســائل با�د در بخش ها	 باالدست� و وزارت 
حل شود. حل ا�ن مسئله مشHل من نيست با�د در 
حــوزه وزارت حل شــود. مگر فدراســيون چه آورده 
مالــ� برا	 ا�ن مســائل دارد. ما از قبــل هم بده� 
ماليات� داشتيم �ه ا�ن بده� را از ٩٥٠ميليون به 
١٥٠ميليون رساند�م و تالش م� شود تا ا�ن بده� 
هم صفر شــود.» او اما تا�يد م� �ند هرچند �ه پا	 

بده� جام ر�اســت جمهور	 ا�ســتاده اما از بده� 
مالياتــ� ب� خبــر بــوده: «برخ� بــه مــن م� گو�ند 
بــا ا�ــن شــرا�ط چــرا مســئوليت قبول �ــرد	. من 
بدهــ� جام ر�اســت جمهور	 را م� دانســتم و پا	 
آن هم ا�ســتادم اما از بده� مالياتــ� و اظهارنامه و 
ارزش افــزوده خبر نداشــتيم! ما با�د بــرا	 اجرا	 
برنامه ها	 خود تالش �نيم اما ا�ن مســائل وقت ما 

را م� گيرد و جلو	 راه ما را گرفته است.» 
  

رئيــس فدراســيون درخصــوص انتخاب ســرمرب� 

تيــم ملــ� هندبــال هــم ا�نطــور صحبــت م� �ند: 
«ضمن احترام به همه مربيان، من بعد از ٣٠ ســال 
سنت شHن� و از مرب� داخل� استفاده �ردم . آقا	 
حبيبــ� از بهتر�ــن مربيان اســت و زحمــت ز�اد	 
برا	 تيم مل� هندبال �شيد. جامعه هندبال خسته 
شده، ما ٦ سال اســت هيچ مقام� نگرفته ا�م �عن� 
تالش شــد اما نتيجه نگرفتيم. ما در انتخاب� جهان 
 S� اتفاق نــادر و تنها با Sبا �ــ Sو انتخابــ� المپيــ
نتيجه حذف شــد�م. ما اســير بدشانســ� ها شد�م. 
معتقدم ما مربيان توانمند	 دار�م و اگر قرار اســت 

مربــ� درجــه ٢، ٣ بياور�ــم و همان نتيجــه مربيان 
داخلــ� را بگير�ــم، مربيــان داخلــ� اولو�ــت تيــم 
ملــ� خواهد بــود.» البته او قبــول دارد �ه تيم مل� 
هندبال ا�ران با مربيان مطرح خارج� نتا�ج خوب� 
�ســب �رده: «به نتا�ج خوب� با چنــد گز�نه مطرح 
خارج� رســيده بود�ــم ول� قضيه مشــHالت ارز	 
ترمز ما را �شيد. �ار	 نم�  �نم �ه هندبال را دچار 
مشHل �نم. اگر مشHالت ارز	 اجازه دهد از مرب� 
خارج� وگرنه از مرب� داخل� اســتفاده م� �نيم.» 
پا�دل به پيگير	 برا	 برگزار	 ليگ ها	 هندبال 
هم اشــاره م� �نــد و م� گو�د: «بســيار	 از اهال� 
خانــواده همچــون مربيــان و باز�Hنــان از راه ليــگ 
معيشــت خــود را م� گذرانند و اگر ليــگ راه نيفتد 
آن ها دچار مشــHل م� شــوند. البته ما برا	 ا�ن �ه 
مشــHالت دوره ها	 قبل پيش نيا�د قوانين ســفت 
و ســخت� را اجرا م� �نيــم. حت� اگر قرار باشــد با 
٨ تيــم ليــگ راه بيفتد ا�ــن �ار را م� �نم اما تالش 
م� �نيــم ليــگ با انضبــاط و با نظم برگزار شــود نه 
ا�ن �ــه تيمــ� وســط راه بمانــد و نتوانــد مطالبات 
باز�Hنان و �ادر را بدهد. االن هم تا تيم� مطالبات 
باز�Hنــان را ندهد نم�  توانــد در فصل جد�د حاضر 
باشــد. االن �Hــ� از تيم هــا	 بانــوان بــرا	 حضور 
در ليگ مشــHل دارد و آن را �نار گذاشــتيم. زمان 
آغاز ليــگ بانوان چهــارم مهرماه اســت و اگر مجوز 
بدهنــد ليگ مردان را اواخر شــهر�ورماه با شــرا�ط 

سختگيرانه ا	 آغاز م� �نيم.»

پاکدل: مشکالت ارزى ترمز ما را کشيد!

تبریک برایتون به عليرضا جهانبخش 
باشــگاه برا�تون با انتشار پست� تولد ٢٧ ســالگ� عليرضا جهانبخش را به او تبر�S گفت؛ باز�Hن� �ه 
در فصــل اخيــر ليگ برتر جز�ره خيل� به باز	 گرفته نشــد اما هــر وقت به ميدان آمــد موثر باز	 �رد. 
با وجود �م لطف� ها	 ســرمرب� برا�تون نســبت به عليرضا جهانبخش اما ا�ــن باز�Hن مل� پوش ا�ران 
اولو�تش ماندن در تيم برا�تون و تبد�ل شــدن به مهره ثابت ا�ن تيم اســت مگــر ا�ن �ه در روزها	 آت� 
باشــگاه به ا�ن نتيجه برســد �ه در تعامــل با عليرضا او را به عنوان باز�Hن قرضــ� به تيم د�گر	 انتقال 
دهد. از آنجا�� �ه عليرضا روزها	 درخشــان� در فوتبال هلند داشــته و در ليگ برتر ا�ن �شــور آقا	 
گل شــده تيم ها	 هلند	 تالش ز�اد	 برا	 به خدمت گير	 او داشــته اند به خصوص آژا�س �ه برا	 

درخشش در باز	 ها	 اروپا�� حساب و�ژه ا	 رو	 ا�ن باز�Hن باز �رده است.

نيمــا عالميــان، لژ�ونر تنيــس رو	 ميز ا�ــران در حال� قــرار بود روز 
سه شــنبه بــرا	 حضــور در تيــم باشــگاه� اش در فرانســه راه� ا�ن 
�شــور شود �ه اعالم شد سفر او به دليل مثبت شدن تست �رونا�ش 
فعال منتف� شــده. او اما در تشــر�ح ماجرا به ا�ســنا گفــت: «�رونا	 
خفيــ} گرفتــه بــودم �ه خــدا رو شــHر االن مشــHل� نــدارم و �امال 
سالمت هستم. البته نوشــاد مشHل� نداشت. و�زا	 من �ار	 است 
و مشــHل� از ا�ن جهت ندارم. ٨ شهر�ورماه نيز عازم فرانسه هستم و 
دوباره آنجا تســت م� دهم و اگر نتيجه مثبت باشــد قرنطينه م� شوم 
و اگر تســتم منف� شــود �ه د�گر مشHل� نيست و با�د د�د چه چيز	 
پيش م� آ�د.» او در مورد ضرورت ســفر به فرانســه گفت: «حتما با�د 
به فرانســه بروم چون ��H، دو ماه د�گر ليگ آغاز م� شود و تمر�نات 
تيمــم نيز شــروع شــده اما من نيســتم. تيمــم و خودم از ا�ــن موضوع 

ناراحت هســتيم و م� خواهم سر�ع تر به تمر�ناتم برسم. در ا�ن مدت 
�ه در ا�ران بودم توانستم آمادگ� خودم را حفظ �نم و فيز�S بدن� 
و فــرم باز	 ام را نگه دارم.» مل� پوش تنيس رو	 ميز ا�ران در پاســخ 
 Sبه ا�ن �ه حضور در ليگ فرانســه چقدر توانســته به پيشرفت او �م
�نــد، تصر�ح �رد: «حضور در فرانســه صددرصد �مS ز�اد	 به من 
م� �ند چون از ٢ ســال پيش تا�نون پيشرفت ز�اد	 داشتم و خودم 
�امال ا�ن مســئله را حــس م� �نم. نتا�ج خوب� در ليگ فرانســه هم 
گرفتم و همين باعث شد ��H از ٣ تيم برتر ليگ فرانسه من را جذب 
�نــد.» عالميان در مورد تاميــن هز�نه ها	 خود در شــرا�ط تعطيل� 
مســابقات و اردوهــا نيز گفت: «مجبــورم از جيب بخــورم و ا�ن �ار	 
اســت �ه بيشتر مردم در ا�ن شــرا�ط انجام م� دهند. اندوخته ها�� 

از قبل داشتيم و از آن اندوخته ها استفاده �رد�م.»

نيما عالميان: کرونا گرفته بودم اما االن سالمتم

هنوز حاشيه ها	 اقدامات عجيب سازمان ليگ در جشن 
قهرمان� تيم فوتبال پرسپوليس تمام نشده �ه مسئوالن 
ا�ن ســازمان با رد خواســته باشــگاه اســتقالل حاشــيه 
د�گر	 درســت �ردنــد. بعد از آنHه مســئوالن باشــگاه 
استقالل متوجه شــدند در د�دار پرسپوليس-ذوب آهن 
بنر بزرگ� از تبليغ �S شر�ت رو	 سHوها	 طبقه اول 
قــرار گرفته بــا ا�ن نيت �ــه بتوانند از حامــ� مال� خود 
درآمد بيشــتر	 داشته باشــند درخواست �ردند همين 
فضا برا	 باز	 با سپاهان در اختيار آن ها قرار بگيرد اما 
سازمان ليگ در پاسخ به پيگير	 ها	 مسئوالن باشگاه 

اســتقالل ا�نگونــه تبليغات را غيرقانون� دانســت و مجوز نصــب بنر حام� مل� اســتقالل را رو	 
ســHو	 طبقه اول نداد اما وقت� د�دار استقالل-ســپاهان شروع شــد مسئوالن باشگاه استقالل 
با تعجب د�دند رو	 ســHو	 طبقه اول همان بنر	 �ه در د�دار پرسپوليس-ذوب آهن نصب شده 
بود باز هم وجود دارد و ســازمان ليگ ورزشــگاه� �ه استقالل اجاره �رده و هز�نه اش را م� دهد 
در راســتا	 منافع خودش اســتفاده �رده اســت. باشــگاه استقالل �ه ا�ن اقدام ســازمان ليگ را 
منفعت طلب� و اقدام� غيرحرفه ا	 م� داند احتماال به ا�ن �ار آن ها پاســخ خواهد داد. مشــخص 
نيست پشت پرده ا�ن بنر تبليغات� چيست �ه با�د در ورزشگاه تحت اجاره استقالل و پرسپوليس 

نصب شود و عا�د	 آن به جيب سازمان ليگ و �ا حام� ا�ن سازمان برود؟!

سازمان ليگ باشگاه استقالل را دور زد
استراماچونی گزینه هدایت یک تيم 

دسته دومی!
ســرمرب� پيشــين تيم فوتبــال اســتقالل گز�نه 
فوتبــال  دوم  دســته  از  تيمــ�  ســرمربيگر	 
طــ�  �الچومر�اتــو  ا�تالياســت.  باشــگاه� 
گزارشــ� خبر داد �ه باشگاه ســالرنيتانا ا�تاليا 
از ســر	 ب� ا�تاليا، آنــدره آ اســتراماچون� را به 
عنــوان �Hــ� از گز�نه هــا	 ســرمربيگر	 ا�ــن 
تيــم در نظــر دارد. در ا�ن گــزارش آمده: «طبق 
شــنيده ها باشــگاه ســالرنيتانا قصد دارد آندره آ 
اســتراماچون� را پس از تجربه حضــور در ا�ران 
و هدا�ت تيم اســتقالل به عنوان ســرمرب� خود 
در فصــل جد�ــد انتخــاب �نــد. ا�ــن ســرمرب� 
عالقه دارد بعد از چند ســال تجربه مربيگر	 در 
خارج از ا�تاليا در �شــور خودش �ار �ند. البته 
مد�ران ا�ن باشــگاه در حال ارز�اب� گز�نه ها	 
د�گر	 همچون فابر�تز�و �اســتور	 و اســتفانو 
�والنتونــو هــم هســتند.» ا�ــن گمانه زن� ها در 
شــرا�ط� اســت �ه پيش بين� م� شــد و	 پس 
از اســتقالل هدا�ت تيم� از ســر	 آ ا�تاليا را بر 
عهده بگيرد چرا�ه پيش از ا�ن گفته م� شــد او 
�Hــ� از �اند�داها	 هدا�ت تيم فوتبال اود�نزه 
اســت اما ا�ــن خبر بــا آنچــه در مــورد و	 تصور 
م� شــد تا حد ز�اد	 تفاوت دارد چرا�ه باشگاه 
ســالرنيتانا در فصــل گذشــته در جا�ــگاه دهــم 

سر	 ب� ا�تاليا قرار گرفت.
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بازتاب استعفاى قلعه نویی در  اى اف سی 
اميــر  اســتعفا�  خبــر  آســيا  فوتبــال  �نفدراســيون  ســا�ت 
قلعه نو�#، سرمرب# تيم فوتبال سپاهان را بازتاب داد. سا�ت 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا خبر اســتعفا� اميــر قلعه نو�#، 
ســرمرب# ســپاهان قلعه نو�ــ# را بازتــاب داد و نوشــت: «امير 
قلعه نو�ــ#، ســرمرب# ســابق تيم مل# ا�ــران بعد از ش,ســت 
مقابل استقالل در �6 چهارم نها�# جام حذف# از مرب# گر� 
سپاهان اصفهان استعفا  �رد. تيم اصفهان# با�د در تار�خ ٢٥ 
شــهر�ور در ليــگ قهرمانان آســيا به مصاف النصر عربســتان 
بــرود، بــه همين خاطر با�ــد ســر�عا جا�گز�ن مناســب# برا� 

قلعه نو�# پيدا �ند.»
مهاجم سابق استقالل در راه اروپا

پــس از ش,ســت در دوئل حذف# اســتقالل و ســپاهان، امير 
قلعه نو�# از جمع طال�# پوشان جدا شد و چند عضو �ادرفن# 
ســپاهان هم همــراه قلعه نو�ــ# از جمــع اصفهان# هــا خارج 
شــدند؛ اما ا�ن همه ماجــرا نبود چرا �ه علــ# قربان# مهاجم 
بلندقامت ســپاهان هم با جدا�# توافق# از جمع سپاهان# ها 
جدا شــد. دربــاره قربان# �ه جدا�ــ# اش با توافــق طرفين از 
باشگاه  سپاهان انجام گرفت، شــنيده م# شود �ه او بار د�گر 
قصد باز� در فوتبال اروپا را دارد و گو�ا �,# از تيم ها� حاضر 

در �وروليگ خواهان جذب قربان# است.
پرداخت پاداش  ویژه و سکه به استقاللی ها 

تيــم فوتبال اســتقالل با پيــروز� مقابل ســپاهان بــه مرحله 
نيمه نها�ــ# جــام حذف# رســيد و هميــن موضوع باعث شــد 
تــا اســتقالل# ها پاداش هــا� و�ــژه ا� را در�افــت �نند. بجز 
پاداش# �ه قبل از باز� توسط باشگاه بابت ٢ پيروز� قبل# به 
استقالل# ها اهدا شد، �,# از دوستداران تيم استقالل به هر 
�6 از اعضا� ا�ن تيم نيم س,ه اهدا �رد. همچنين قرار است 
�,ــ# د�گر از طرفداران اســتقالل پاداش نقــد� به باز�,نان 
اهدا �ند �ه مسئوالن باشگاه در حال تنظيم فهرست اسام# 

�ادر فن# و باز�,نان برا� در�افت ا�ن پاداش هستند.

ورود قوه قضایيه به قرارداد ویلموتس
ســخنگو� قــوه قضا�يــه آخر�ن وضعيــت پرونده ســرمرب# 
بلژ�,# تيم مل# فوتبال را تشــر�ح �رد. بــه گزارش ميزان، 
غالمحســن اســماعيل#، در مورد پرونده مــار_ و�لموتس، 
ســرمرب# ســابق تيم مل# فوتبــال اظهــار داشــت: «در ا�ن 
مورد ورود پيدا �رد�م. در ابتدا ســازمان بازرســ# اش,االت 
متعدد� را در ا�ن قرارداد �افته است. ا�ن اش,االت ش,ل#، 
در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است.» و� ادامه داد: 
«برا� حضور ٦٣ روزه ا�ن مرب# هز�نه ســنگين# به �شــور 
وارد شــد و ا�رادات و اشــ,االت �ار بررس# شــده و تصميم 

مقتض# به سرعت اتخاذ خواهد شد.»

استقالل در د�دار� حساس و تماشا�# توانست از سد سپاهان بگذرد و راه# 
مرحله نيمه نها�# شود. در ا�ن د�دار شاگردان مجيد� با گل ها� ور�ا غفور� 
و عل# �ر�م# �ه روزگار� در تيم سپاهان باز� م# �ردند، توانستند موجبات 
ش,ســت و حذف تيم سابقشــان را فراهم �ننــد. ور�ا غفور� �ــه در ا�ن باز� 
�,صدمين گل تار�خ اســتقالل در جدال با سپاهان را به ثمر رساند، همچنان 
تنها باز�,ن استقالل است �ه توانسته در هر ٣ تورنمنت# �ه آب# پوشان حضور 
دارنــد، گلزنــ# �ند . غفــور� در د�دار مرحلــه پل# آف ليگ قهرمانــان �,# از 
٣ گل تيمــش را وارد دروازه ال,و�ــت �ــرد، او در جام حذف# نيــز ٢ بار مقابل 
فجرسپاســ# و سپاهان برا� اســتقالل گلزن# �رد و در ليگ  برتر نيز توانست 

دروازه تيم ها� سا�پا، صنعت نفت آبادان، پي,ان و ذوب آهن را باز �ند.

مهــد� ترابــ# بعد از تعطيلــ# ٤ ماهــه فوتبال ا�ــران از ناحيه همســتر�نگ 
دچار آســيب د�دگ# شــد و حــاال �م �م به مياد�ــن بازم# گردد. اما بررســ# 
نما�ش هــا� مهــد� تراب# پيــش از مصدوميــت و پس از آن، نشــان م# دهد 
�ه شــا�د او دچار افت محسوســ# شده است. ستاره خط هافب6 و حمله تيم 
پرســپوليس �ه در ٢١ باز� پيش از شــيوع و�روس �رونا ٨ گل زده و ٥ گل 
ســاخته بود، پس از آن تنها ٢ گل به ثمر رسانده �ه �,# از رو� نقطه پنالت# 
و در بــاز� با ماشين ســاز� تبر�ز بوده اســت. اما هميــن ٢ گل ٦ امتياز را به 
خزانه باشــگاه پرســپوليس ر�خت. بجز ٢ باز� �ه ترابــ# در آن گلزن# �رد، 
ا�ن باز�,ن شــماره ٩ در مقابل پي,ان، نفت مسجدســليمان و نساج# غا�ب 

بود و در برابر ذوب آهن و فوالد نما�ش خوب# را ارائه ن,رد. 

افت فاحش ستاره سرخور�ا غفور� و گلزن در هر ٣ تورنمنت

بازنشستگی ژنــرال!؟
٧ سال بدون جام و بيمار� و اولين استعفا

 اميــر قلعه نو�ــ# ســرمرب# ســپاهان پــس از 
مقابــل  تيمــش  متوالــ#  ش,ســت  دوميــن 
اســتقالل و حــذف از مســابقات جــام حذف# از ســمتش 
استعفا داد تا شــب تلخش �امل شود. ا�ن مرب# �ه ٣ بار 
با اســتقالل و ٢ بار با ســپاهان به مقام قهرمان# ليگ برتر 
رســيده، ٢ بار نيز با اســتقالل جــام حذفــ# را از آن خود 
�ــرده و بــه همــراه تيــم ملــ# ا�ــران، بــه مقــام قهرمان# 
باز� ها� غرب آســيا رسيده تا عنوان پرافتخارتر�ن مرب# 
ا�رانــ# را از آن خــود �نــد، در حال# اســتعفا �ــرد �ه ا�ن 
اتفاق در دوره ٢٠ ســاله مرب# گر� اش در ا�ران ب# سابقه 
�ارنامــه  در   ٩٩ مــرداد  قطعــا ٢٠  روز  ا�ــن  از  و  بــود 
محســوب  تلخــ#  شــب  قلعه نو�ــ#  اميــر  ســرمرب# گر� 
م# شــود. جا�# �ه او بــرا� اولين بار در طول ٢٠ ســال 
مرب# گر�، مجبور به استعفا شد. با �ناره گير� قلعه نو�# 
از سرمرب# گر� سپاهان حال دو  طرف سرنوشت مبهم# 
بــرا� ليــگ آ�نــده  دارنــد. در حالــ# �ــه پيــش از ا�ن از 
قلعه نو�ــ# بــه عنــوان گز�نه ســرمرب# گر� اســتقالل در 
فصــل آ�نــده �ــاد م# شــد و حتــ# برخــ# منابــع خبــر� 
احوال پرســ# و تمــاس وز�ــر ورزش با ا�ن مربــ# را چراغ 
ســبز� به و� برا� حضور رو� نيم,ت استقالل قلمداد 
م# �ردنــد امــا پا�ــان ناخــوش قلعه نو�ــ# در ســپاهان و 
نا�ام# هــا� چند ســال اخيرش قطعا او را فرســنگ ها از 
نيم,ت آب# ها دور �رده اســت. هرچند شــنيده م# شــود 
باشــگاه مس رفســنجان �ا �رمان مقصد آ�نــده قلعه نو�# 
اســت اما با توجه به ا�ن نا�ام# ها و توصيه پزشــ,ان به او 
پــس از حمله قبلــ# و تنش عصب# اش برا� اســتراحت و 

دور� از فوتبال بعيد نيست �ه ژنرال فصل آ�نده بيرون از 
گود باشد تا هم جسم# و هم روح# ر�,اور� �ند. ژنرال 
٧ سال است موفقيت و جام# �سب ن,رده و شا�د همين 

هم باعث بازنشستگ# زودهنگامش شود.
  

امــا آ�نده ســپاهان چــه خواهد شــد و ا�ن تيــم اصفهان# 
�ه ا�ن روزها حت# �ســب ســهميه را هم دور از دســترس 
م# بينــد، در پســاقلعه نو�# چه خواهد �رد؟ درســت روز 
باز� استقالل و ســپاهان برخ# منابع خبر� از تحر�ات 
و تحــوالت باشــگاه ســپاهان بــرا� فصل آ�نــده و مذا�ره 
بــا چنــد مرب# وطنــ# خبــر دادنــد. از مدت هــا پيش هم 
شــنيده م# شد �ه مســئوالن باشگاه ســپاهان تما�ل# به 
ادامه هم,ار� بــا قلعه نو�# ندارند و حت# به دنبال جذب 
بران,و ا�وان,وو�چ ســرمرب# سابق پرســپوليس بودند . اما 
اخبــار جد�د حا�# از جوان گرا�# در نيم,ت داشــت و از 
محرم نو�د �يا �اپيتان محبوب و ســابق سپاهان به عنوان 
جد� تر�ن گز�نه ســرمرب# گر� زردپوشــان اصفهان# در 
ليگ بيســتم �اد شــده بود. در راســتا� همين خبر گفته 
م# شــد نو�د�يا شــرط عجيب# برا� حضور رو� نيم,ت 
ســپاهان گذاشته و تا�يد �رده ا�ن تيم اگر در پا�ان فصل 
جار� ليگ و جام حذف# ســهميه آسيا�# بگيرد، از قبول 
ســرمرب# گر� آن خوددار� خواهد �ــرد! ظاهرا نو�د�يا 
باال بودن انتظار هواداران در صورت تحو�ل تيم با سهميه 
آســيا�# را دليل ا�ن شــرط عجيبش عنــوان �رده بود �ه 
البته فعال هم خبر� از تا�يد و ت,ذ�ب آن نيست. اما نتا�ج 
اخير سپاهان و دور شدن زردپوشان از هر ٢ جام و سهميه 

آسيا�# شــا�د مهر تا�يد� بر وجود چنين مذا�ره و شرط 
و شــروط# باشد �ه خيل# اتفاق# شــرا�ط را برا� حضور 
نو�د�يا فراهم �رده اســت! البته ا�ن ن,تــه را هم با�د در 
نظــر گرفت �ه ســپاهان ليــگ قهرمانان آســيا را پيش رو 
دارد و در صورت صعود به مراحل حذف# با�د با ســرمرب# 
جد�د در آن مراحل شر�ت �ند و اگر واقعا نو�د�يا شرط 
عدم حضور در آسيا را گذاشته باشد آ�ا شامل فصل جار� 

هم خواهد شد �ا نه؟ 

شرایط خاص و پرریسک عليپور در 
صورت قبول پيشنهاد چينی

مهاجم  عليپور  عل# 
�ـــه  پـرسپـوليـــس 
جـــار�  فصـــل  در 
هفتــه  پا�ــان  تــا  و 
هشتم ١٠  بيســت و 
پــاس   ٥ و  زده  گل 
مثــل  داده  گل 
گذشــته  فصل ها� 
با پيشنهادها� خارج# مواجه شده است. 
عليپور ا�ن بار از �ــ6 تيم بلژ�,# و �6 تيم 
چينــ# پيشــنهاد دارد و پيشــنهاد چين# ها 
وسوســه انگيزتر اســت و بــه احتمــال ز�ــاد 
مهاجــم ســرخ ها راهــ# د�ــار اژدهــا� زرد 
خواهد شــد. عليپــور �ه بارهــا تا�يد �رده 
اولو�ــت اش پرســپوليس اســت، در فاصلــه 
٢ هفته تــا پا�ان ليــگ هنوز پيشــنهاد� از 
باشــگاه برا� تمد�د قرارداد در�افت ن,رده 
و از ا�ــن رو در حال بررســ# پيشــنهادها� 
رســيده از خارج اســت. ن,ته ا� �ــه درباره 
پيشــنهاد چينــ# مهاجــم پرســپوليس با�د 
به آن اشــاره �رد شــرا�ط برگزار� متفاوت 
ليــگ چيــن بــا د�گــر �شورهاســت. ليگ 
چين ٤،٣ هفته ا� اســت شــروع شــده اما 
مســابقات باشــگاه# چين هميشــه اسفند 
استارت م# خورد �ه ا�ن فصل �رونا باعث 
تعو�قــش شــد. تيم هــا در ٢ گــروه ٨ تيم# 
باز� م# �نند. ٤ تيم بــاال� هر گروه برا� 
قهرمانــ# م# جنگند و تيم هــا� باق# مانده 
برا� تعييــن ســقوط �ننده ها. تقو�م فصل 
فوتبال# چين با ليگ ا�ران مطابقت ندارد. 
اگر �6 باشگاه  چين# باز�,ن# از ليگ ا�ران 
را بخواهد آن باز�,ــن ٢ هفته د�گر با�د در 
ليــگ باز� �نــد �عن# بــدون اســتراحت و 
بدنســاز� از ليگ ا�ران مســتقيم به �وران 
مســابقات ليگ چين وارد م# شود. در ا�ن 
شــرا�ط احتمال آســيب د�دگ# باال م# رود 
و بعيــد نيســت باز�,ن# �ه با ا�ــن وضعيت 
وارد مسابقات ليگ چين م# شود در همان 
باز� ها� نخســت مصدوم شــود و مدت ها 

بيرون بماند.

احتمال تغيير محل دیدار فينال جام حذفی
محــل د�دار فينال جــام حذف# مم,ن اســت به دليل آماده  نبودن ورزشــگاه پارس شــيراز 
تغييــر �نــد. طبق اعــالم قبل# از ســو� ســازمان ليــگ، فينال جــام حذف# قرار اســت در 
ورزشگاه پارس شيراز برگزار شود اما احتمال دارد �ه به دليل آماده نبودن زمين و ام,انات 
ورزشگاه، ا�ن د�دار در محل د�گر� برگزار شود. قرعه �ش# مرحله نيمه نها�# جام حذف# 
عصر د�روز برگزار شــد و تيم ها� پرســپوليس و اســتقالل درب# حذف# را برگزار م# �نند و 
تيــم ترا�تور هم در تبر�ز ميزبان نفت  مسجدســليمان خواهد بود. زمان برگزار� باز� ها� 
نيمه نها�# جام حذف# در تار�خ چهارم و پنجم شهر�ور ماه خواهد بود �ه برنامه آن از سو� 

سازمان ليگ متعاقبا اعالم خواهد شد.
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