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صنایع  زنگ زده !
 با وجود فرسودگی 50 درصدی خطوط تولید استان ، امسال 
یک ریال تسهیالت برای نوسازی صنایع پرداخت نشده است

نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت 
درحالی که آمریکا تالش کرده با تغییر بندهای قطعنامه ضدایرانی، موافقانی پیدا کند، تردیدها درباره رای 

آوردن افزایش یافته و ایران نیز در یک تهدید صریح، حرف آخر را زده است 
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 ماسـک سـه الیه کـه ابتـدای سـال قـرار بود  •
450 تومان باشـد، حاال 2800 تومان است 

یعنی هـر الیـه ای حـدود 900 تومان!
 اشـغال لبنـان بسـیار نگـران کننـده اسـت.  •

انفجـار کار اسـرائیل بـود. دو نـاو انگلیسـی 
لبنـان هسـت. شـکی  و فرانسـوی نزدیـک 
دراشـغال و جنـگ بـا حـزب ا... نکنیـد. آماده 

نبـرد باشـید. 
 برخی افسـران که امتحان داخل شهری از  •

متقاضیان می گیرند سخت گیری می کنند! 
در حالـی کـه یـک کارشـناس زمانـی کـه کنار 
دسـت راننـده مبتـدی می نشـیند و حالـت 
ایـن  کـه  بفهمـد  بایـد  می بینـد  را  شـخص 

شـخص توانایـی رانندگـی را دارد یـا خیـر؟
ایـران،  • در  کـه  هسـتند  قشـری  یـک   

مظلوم انـد! اون هـا صـورت خودشـون رو بـا 
سـیلی  سـرخ نگـه می دارنـد! و خودشـون رو 
تحت حمایت بهزیسـتی یا کمیتـه امداد، قرار 
ندادنـد! کسـی هـم از حقیقـت زندگـی شـون 
خبـر نـداره! مثـا اون هـا سـالی یـک بـار هـم 
رنگ گوشـت رو نمی بینند! برعکس کسـانی 
کـه اسـم شـون در لیسـت نهادهـای حمایتـی 
اسـت، حداقل در اعیاد مختلـف، مثل قربان، 

می خورنـد! گوشـت 
 در خصـوص اون عکـس صفحـه هشـتگ  •

روزنامـه کـه مجسـمه عقـاب رو تـوی دزفـول 
تخریـب کـردن بایـد بگـم مجسـمه عقـاب بـه 
کنـار اون درخت هـای پشـت مجسـمه چـرا 

غیـب شـدن؟
 آقـای برانکـو، مربـی حرفـه ای اسـت ولـی  •

مـا طرفـداران پرسـپولیس، در درجـه اول 
آرزو داریـم، ایشـون رو مجـدد در تیـم محبوب 
مـون ببینیـم! کـه بـه نظـر آقایـون باالدسـتی 
شـون    سـوگلی  تیـم  چـون  نمی گذارنـد، 

! له سـتقا ا
 با توجـه بـه فشـار مالـی وارد شـده به اقشـار  •

جامعه به خصوص قشر کارگر و بازنشستگان 
تامیـن اجتماعـی و بـی عدالتـی در همسـان 
کارگـران  و  بازنشسـتگان  حقـوق  سـازی 
درخواسـت  آور  زیـان  و  سـخت  مشـاغل 

رسـیدگی و پیگیـری   آن  را داریـم.
 بنده با 20 سـال سـابقه و  10 سال مشاغل  •

۳0سـال  مجمـوع  در  آور،  زیـان  و  سـخت 
بازنشسـته شـدم. متاسـفانه در طرح همسان 
زیـان  و  سـختی  سـابقه،  10سـال  سـازی 
آور محاسـبه نشـده و در حـق بنـده و همـه 
شـده  اجحـاف  سـخت  مشـاغل  مشـموالن 
اسـت. لطفـا صـدای مـا را به گـوش مسـئوالن 

باتشـکر برسـونید. 
 کـی  گفتـه  مـا فرهنگیـان  با وجـود ایـن  همه  •

 تعطیـات    کرونـا نمی گیریـم ! مـن  فرهنگی   با 
وجـود رعایـت  شـدید  پروتکل های بهداشـتی  
بـاز هم  مبتـا  به  ایـن  ویـروس  منحوس  شـدم. 
 پـس  تعطیـات  باعـث  نشـد مـن  فرهنگـی  هم  

 کرونـا نگیرم!
 مگـر دولـت ادعـا نـدارد کـه انبارهـا پـر از  •

غـات خـوراک دامـی اسـت پـس چـرا امـروز 
دالر گران می شـود فردا همه چیز گران شـده 
اسـت؟ یعنـی هنـوز وارد نشـده، گـران شـده! 
جـور مفـت خـواران را بایـد مـردم پرداخـت 

؟ کننـد
بـاور  • کثیـری  کـه  بـاوری  یعنـی  حقیقـت   

. نمی کننـد
 وزیـر صمـت در ایـن مـدت کارنامـه قابـل  •

فکـر  بـه  نماینـدگان  پـس  نداشـته  قبولـی 
باشـند. کارآمـد  شـخصی 

 خود آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور  •
مایحتـاج  کـردن  کوپنـی  می دانـد  خـوب 
ضـروری مردم بـه صـاح اکثریت مردم اسـت 
چـون کمتـر از یک سـال از دولـت باقـی مانده 
بـه زعـم خودشـان نمی خواهنـد ایـن طـرح 
بـه نـام دولـت خودشـان کـه نتیجـه ضعـف 
مدیریتـی اقتصـادی اسـت، اجرایـی شـود. 
بعـدی  دولـت  تـا  می دهنـد  قـوس  و  کـش 

اجرایـی کنـد.
بـا  • کرونـا  دلیـل  بـه  میگـه  کـه  دولـت   

مسـتأجران راه بیاییـد، یک سـر به شـوراهای 
حـل اختـاف بزنیـد و ببینیـد چقـدر شـلوغ و 
آشـفته شـده و پر اسـت از موجـران مظلـوم که 
مسـتاجران به دلیل این تصمیـم دولت دارند 

تاخـت و تـاز می کننـد. خیلی هـا همـان جـا 
می گیرنـد. کرونـا 

 بـا ایـن سـم پاشـی های بـی رویـه بعضـی از  •
کشـاورزان بیشـتر میوه و سـبزی های امسال 
هـم تلـخ مـزه بودنـد ماننـد کاهـو، هویـج و 
انـواع سـبزی خـوردن! محصـوالت غذایـی 
کارخانـه ای هم کـه مـواد نگـه دارنـده دارند و 

باعـث سـرطان اند.
اسـتفاده  • مایـع  گاز  از  ایـران  مـردم  کل   

دولـت  چـرا  خودروهـا.  ویـژه  بـه  می کننـد 
کاری  مایـع  گاز  ماشـین های  بـرای 
نمی کند؟جایگاهـی اگـه نمی زننـد حداقـل 
کاری کننـد چـون راننده ها از ایـن طریق نون 
می بـرن سـر سـفره هاشـون. نون مـا بـه خاطر 
نبـودن گاز آجـر شـده. سـرویس هامـون رو بـا 
بودن گاز مایـع هماهنگ می کنیم. اگه باشـه 

میریـم نباشـه نمیریـم.
 لطفـا بـرای کاهـش مصـرف بـرق سـاعات  •

شـروع بانـک و ادارات را دو سـاعت دیرتـر 
کنیـد. اعمـال 

 ایـن جانـب از زحمات شـما در چـاپ پیام ها  •
بـی نهایـت تشـکر می کنـم و از طـرف کسـانی 
که به شـما کم لطفی دارند و قضـاوت عادالنه 
ندارند، معذرت می خواهم. سـامت باشـید.

 دربـاره »رابطـه یـخ زده« در امتـداد تاریکـی  •
اون خانـم مجـوز فـرار یـک ماهـه بـه شـمال را 
نداشـته. مراکـز مشـاوره و قانون بـرای همین 
کارهاسـت. از طرفـی کاش بـا خـدا ارتبـاط 

برقـرار می کـرد تـا مشـکل حـل بشـه!
 باسـام و تقدیـر از توجـه روزنامـه خراسـان  •

بـه اقشـار مسـتضعف. پرسـنل ناجـا از وام یک 
میلیونـی کرونـا محـروم شـدند، درحالـی کـه 
بـه دیگـر نهادهـا ایـن وام تعلـق گرفـت. کاش 

عدالـت وجـود داشـت. 
خراسـان  • روزنامـه  نیازمندی هـای  چـرا   

نیشـابور رو دیگـه نمیـذارن؟ لطفـا پیگیـری 
 . کنیـد

 تـو رو خـدا قانـون اجـاره بهای20درصدی  •
رو که دولـت گفـت، پیگیری کنید کـه اجرایی 

بشـه.

آینده حزب ا... پس از حوادث لبنان 

صرف نظر از این که انفجار بندر بیروت در این برهه  
زمانی خاص را توطئه ای از قبل طراحی شده توسط 
جریان ضد مقاومت بدانیم یا ندانیم، از لحظه اّول 
انفجار، دو خط سیاسی در رسانه های دشمن 
با شدت و قوت مطرح شد:1- انتساب انفجار به 
حزب ا... به بهانه نگهداری مواد منفجره یا سوخت 
موشک ها در بندر، با هدف ایجاد مطالبه خلع 
ساح مقاومت از سوی افکار عمومی.2- اتهام به 
دولت تازه روی کار آمده و برخوردار از پشتیبانی 
حزب ا... به فساد و اهمال و تقصیر منجر به انفجار 
بندر، با هدف اسقاط دولت و فرار به جلو و گریز از 
مسئولیت انفجار )با توجه به این که مقصر اصلی 
اهمال و تقصیر و فساد سال ها ذخیره مواد منفجره 
در بندر خود همین جریان است.(اتهام نخست به 
رغم تاش پیوسته بلندگوهای تبلیغی سعودی- 
آمریکایی مورد اقبال مردمی واقع نشد؛ از سوی 
و نفی قاطع سیدحسن  آرام  دیگر، توضیحات 
نصرا... نیز آب سردی بر آتش دشمن ریخت. در 
چنین شرایطی، ماکرون پرونده لبنان را از ترامپ 
پس گرفت و ترامپ را قانع کــرد سیاست های 
آمریکا در لبنان و تحریم اقتصادی این کشور، به 
تقویت حزب ا... منجر شده است )یا خواهد شد(.
در واقع سفر ماکرون به بیروت، آغاز تحول سیاسی 
و بازگشت به وضعیت قبل از جنبش اعتراضی 
شهریور 98 بود چرا که پیش شرط ماکرون برای 
مساعدت به لبنان، تشکیل "دولت وحدت ملی" 
بود و این به معنای پیگیری سیاست دوم )اسقاط 
دولت( از سوی فرانسه بود. حسان دیاب نیز که 
دست خود را خالی می دید، برای حفظ حکومت، 
مجبور به عملیات انتحاری شــد: مطرح کردن 
انتخابات زودهنگام مجلس، به منظور شکل گیری 
طبقه جدید سیاسی اما این طرح پر ریسک، اگر چه 
با استقبال جریان ضد مقاومت روبه رو شد ولی از 
واقع بینی به دور بود. از سویی شرایط نامستقر کشور 
امکان برگزاری انتخابات زودهنگام را نمی داد؛ و از 
سوی دیگر، حزب ا... و امل و جریان آزاد )عون( که 
اکثریت پارلمانی فعلی را در دست دارند، زیر بار 
چنین طرحی نرفتند. بنابراین مقابله با دولت، در 
پارلمان کلید خورد: طرح مجلس برای استیضاح 
دولت در خصوص انفجار؛ و تهدید به سقوط دولت 
توسط مجلس. در این شرایط، دولت دید چاره ای 
جز استعفا ندارد؛ چون مشخص بود اگر پنج شنبه 
به مجلس برود، به دلیل جرم نکرده محاکمه خواهد 
ــران یکی یکی شــروع به استعفا  شد بنابراین وزی
کردند. حسان دیاب هم دید عمًا با استعفای هفت 
وزیر، دولت ساقط خواهد شد؛ لذا در جلسه هیئت 
وزیــران تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفته 
شد و حاال دوباره همه چیز برمی گردد به خانه اول؛ 
احتماال شکل گیری توافق بر سر تشکیل دولت 
وحدت ملی ماه ها طول خواهد کشید و احتماال در 
نهایت سعد حریری مجدد برخواهد گشت!فقط این 
وسط چیزی به اسم "الثورة" نمی دانم می خواهد 
چه کار کند!! از طرفی خوشحال است که به خیال 
خودش با تظاهرات های چند روز گذشته و ایجاد 
فشار مردمی )که البته کاما در پازل سیاست دوم 
جریان ضد مقاومت عمل کرد( حکومت را ساقط 
کرده است؛ و از طرف دیگر متوجه نیست که همه 
چیز دارد برمی گــردد به شرایط قبل از شهریور 
98 و این یعنی یک سال تضییع وقت و امکانات 
بــدون هیچ دستاورد واقعی در کنار زدن طبقه 
سیاسی فاسد لبنان. البته با سقوط دولت، هدف 
اصلی دشمن، انحال مجلس است و لذا آتش 
اعتراضات خیابانی را تا رسیدن به این هدف داغ 
نگه خواهند داشت اما در مجموع، حزب ا...بما هو 
حزب ا...، چیزی را از دست نداده است. مقاومت 
در شرایط سخت اقتصادی، کار خودش را پیش 
برده است. هم توان نظامی خود را توسعه داده و هم 
با راه انــدازی »مقاومت کشاورزی و صنعتی« بنیه  
اقتصادی طرفداران خود را تقویت کرده است. 
حتی می توان گفت حزب ا... همیشه در شرایط 
دولت تصریف اعمال)پیشبرد امور( راحت تر بوده و 
مشکلی با نبود دولت ها نداشته است!و البته حزب 
ا... از این که گشایشی ایجاد شود و به بهانه انفجار 
هم که شده، از تحریم های اقتصادی کشور کاسته 
شود و تعاطفی بین المللی با لبنان شکل بگیرد و 
فشار اقتصادی تا حدی از روی مردم برداشته شود، 
راضی است. لذا سیدحسن نصر ا... تاکید کرد به 
تاش های بین المللی برای کمک به لبنان و از جمله 
سفر ماکرون )و در واقع خارج شدن پرونده لبنان از 
دست آمریکا( با دید مثبت نگاه می کنیم.اما قصه 
این دولت که به اصطاح تنها دولت تکنوکرات و 
غیر حزبی لبنان بود، درس عبرت و تجربه دیگری 
شد بــرای لبنان سیاسی شکل گرفته بر مبنای 
توافق طائف؛ که دولت تکنوکرات در لبنان شوخی 
بی مزه ای بیش نیست. دولتی که نه پشتوانه مردمی 
دارد، نه حزبی، نه بین المللی! این جاست که بار 
دیگر صدق کام دبیر کل حزب ا... لبنان و افق نگاه 
دقیق او  به اثبات رسید؛ زیرا قبل از تشکیل دولت 
تکنوکرات گفته  بود: »همین نیروهای سیاسی 
که به دنبال دولت تکنوکرات هستند، خودشان 
اولین کسانی خواهند بود که برای اسقاط آن تاش 

خواهند کرد.«

 مخالفت مجلس با مدرس خیابانی 
در روز غیبت روحانی و سکوت جهانگیری 

وزارت صمت پس از 3 ماه سرپرستی، بالتکلیف باقی ماند 

مجلس شورای اسامی با 140 رای مخالف 
در برابر 104 رای موافق به مدرس خیابانی 
بــرای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعتماد نکرد.  صبح روز چهارشنبه، 
مدرس  حسین  صاحیت  و  برنامه  بررسی 
خیابانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دریافت رای اعتماد در دستور کار 
جلسه علنی  قــرار گرفت ولی در نهایت وی 

نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

 استناد مخالفان به معضالت خودرو 	 
و درهم ریختگی بازار 

نماینده  زنگنه  محسن  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
مــردم تربت حیدریه در بخشی از سخنانش 
به عنوان مخالف وزیــر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت با بیان این که اقتصاد کشور 
در دست مافیاهای مختلف صنعت، معدن 
و کاالهای اساسی است،تصریح کرد: وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قابلیت 
مقابله با مافیاها را ندارد. وی گفت: مخالفت 
ــدرس خیابانی نیست  ــای م ما با شخص آق
بلکه با یک سال عملکرد ضعیف بزرگ ترین 
وزارتخانه اقتصادی دولت است. حسینعلی 
حاجی دلیگانی به عنوان مخالف تاکید کرد که 
بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و 
نداشتن روحیه کار جهادی از مهم ترین دالیلی 
است که نباید به آقای خیابانی رای اعتماد داد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد نیز به 
عنوان مخالف با بیان این که مدرس خیابانی 
15 ماه باالترین اختیارات را در وزارت صنعت 
داشته است، افزود: مدرس خیابانی به جای 
این که کاندیدای دریافت رأی برای وزارت 

باشد باید در جایگاه پاسخ گو قرار گیرد.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار نیز 
به عنوان مخالف گفت: آقای مدرس خیابانی 
با یک تیر سه نشان می زند، هم تنظیم بازار را 
خراب کرده و هم قیمت ها دو برابر افزایش 

یافته و صادرات نیز کاهش یافته است.

دفاع موافقان از وزیر پیشنهادی	 
حجت االسام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه 
به عنوان موافق وزیر پیشنهادی گفت: نباید 
همه مشکات کنونی کشور را به گردن آقای 
مدرس خیابانی انداخت. نباید همه نواقص و 
آسیب ها را به ایشان منتسب کرد. علی بابایی 
کارنامی نیز گفت: کسانی که تا دیروز در حوزه 
صنعت خودرو برای گرانی تاش داشته اند، 
ــد ما را مدیریت کنند که به  ــروز قصد دارن ام
مدرس خیابانی رای ندهیم. محمد خدابخشی 
نیز در دفاع از مدرس خیابانی تاکید کرد که 
مدرس خیابانی مدیری شجاع، مدبر، توانمند 
و متعهد بوده و کارآمدی خود را در پست های 
متعددی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

داشته، به اثبات رسانده است.

مدرس خیابانی: اطمینان می دهم از 	 
واردات بی رویه جلوگیری کنم

وزیر پیشنهادی صمت ضمن تشریح برنامه 

های خود گفت: اطمینان می دهم وزارت 
صنعت در دوره جدید فعالیت خود همچون 
ماه های گذشته از هرگونه واردات بی رویه 
به شدت ممانعت و از این آسیب مراقبت الزم 
را می کند. حسین مــدرس خیابانی افــزود: 
از رویکردهای اصلی برنامه من که حاصل 
کار کارشناسی،حضور میدانی در بازدید از 
واحدهای صنعتی و تشکیل جلسات مکرر با 
بخش های صنعتی است، بهبود معیشت مردم 
و اشتغال است، دقیقا همان دو موضوعی که 
دشمن آن را نشانه رفته است. بعد از توضیح 
وزیر و اظهارات مخالفان و موافقان، در نهایت 
نمایندگان با 104 رای موافق، 140  رای 
مخالف و 10 رای ممتنع  از مجموع 254 رای 
با انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان 

وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.

حاشیه جلسه رای اعتماد به روایت 	 
خراسان

محمد اکبری - جلسه رأی اعتماد به وزیر 
پیشنهادی صمت که در نهایت با اقبال کم 
نمایندگان مجلس به منتخب رئیس جمهور 

ختم شد، با حاشیه هایی همراه بود.
*یکی از حاشیه هایی که در همان دقایق 
نــخــســت جــلــســه بــررســی صــاحــیــت وزیــر 
پیشنهادی دولت، صحن مجلس با آن مواجه 
بــود، حضور نداشتن رئیس جمهور و انتقاد 

برخی نمایندگان از این موضوع بود.
*از آن جایی که اسحاق جهانگیری به عنوان 
نایب رئیس جمهور در صحن حضور یافته بود، 
ترجیح داد از خیابانی در صحن دفاع شفاهی 

نداشته باشد.
*پــس از آن که دولتمردان صحن علنی را 
ترک کردند و رأی گیری آغاز شد، جمعی از 
نمایندگان همچنان از حضور نیافتن رئیس 
جمهور گایه داشتند از جمله علیرضا سلیمی، 
عضو هیئت رئیسه مجلس که در ایــن باره 
گفت:  گویا ستاد ملی کرونا به رئیس جمهور 
توصیه کــرده در مجلس حضور نیابد، آقای 
روحانی آیا خون شما از دانش آموزانی که قرار 
است کنکور دهند، رنگین تر است که حضور 

نمی یابید؟
*محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ 
به این تذکر اعام کرد گویا ستاد ملی کرونا 
مصلحت ندیدند رئیس جمهور در این جلسه 
حضور یابد که این مسئله اعتراض نمایندگان 
را به همراه داشت و با فریاد "دو-دو" مخالفت 

خود را اعام کردند.

خشم رسانه اسرائیلی از دستگیری 5 تیم جاسوسی 
ضربه  وزارت اطاعات و دستگیری پنج تیم 
را  صهیونیستی  ــه  ــام روزن ،خشم  جاسوسی 
برانگیخت. دو روز پیش وزارت اطاعات در 
اطاعیه ای از شناسایی و دستگیری پنج تیم 
جاسوسی مرتبط با سرویس های اطاعاتی نظام 
سلطه خبر داده بود. در همین زمینه به گزارش 
تسنیم،  روزنامه صهیونیستی » یسرائیل هیوم« 
در گزارشی به دستگیری این تیم های جاسوسی 
اشاره   و خشم خود را از شناسایی و دستگیری 
بــا ســرویــس های  پنج تیم جاسوسی مرتبط 
اطاعاتی نظام سلطه در کشورمان ابراز کرد.روز 
سه شنبه وزارت اطاعات در اطاعیه ای با اعام 
شناسایی و دستگیری پنج تیم جاسوسی مرتبط 
با سرویس های اطاعاتی نظام سلطه تاکید 
کرد: »افسران اطاعاتی بیگانه با بهره گیری از 

روش های پیچیده و متنوع اطاعاتی، درصدد 
انجام جاسوسی در پــروژه هــای هسته ای، 
زیرساختی  و  نظامی  اقتصادی،  سیاسی، 
برای سرویس های اطاعاتی سیا، موساد و 
برخی کشور های اروپایی مرتبط با پرونده های 
ــاهــدف خــرابــکــاری در  جــاســوســی اخــیــر؛ ب
زیرساخت ها، پروژه ها، تشدید تحریم های 
جمهوری  دستیابی  از  ممانعت  و  ظالمانه 
اسامی ایران به دانش و تکنولوژی های نوین 
و همچنین ایجاد چالش در روابط جمهوری 
اسامی ایــران با کشور های همسو بوده که 
این تاش ها و اقدامات مذبوحانه با هوشیاری 
و اشراف اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عجل ا... تعالی فرجه الشریف(، با شکست 

مواجه شد.«

 توضیحات اسماعیلی 
درباره بازداشت نماینده سابق مجلس 

سخنگوی دستگاه قضا اعام کرد که ارتباطی 
وقت  مدیریت  و  شــده  دستگیر  نماینده  بین 
ــت. غامحسین  شــهــرداری مطرح نشده اس
اسماعیلی در نشست خبری سه شنبه خود  در 
ــای مصطفی میرسلیم نماینده  خصوص ادع
مردم تهران و بحث گرفتن رشوه ۶5 میلیاردی 
از سوی یکی از روسای کمیسیون های مجلس 
اعام کرد که »یکی از نمایندگان سابق مجلس 
در این خصوص  در بازداشت است.« در همین 
زمینه سخنگوی قوه قضاییه در گفت وگو با مهر 

بیان کرد:»همان گونه که در نشست خبری اعام 
شد، این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی 
قرار دارد و بر اساس بررسی ها و تحقیقاتی که 
از ناحیه بازپرس مربوط انجام شده تاکنون هیچ 
اظهار و اعترافی دایر بر ارتباط بین متهمان و 
موضوع اتهامی پرونده با مدیریت وقت شهرداری 
مطرح نشده است.« وی همچنین تاکید کرد:»هر 
گونه گمانه زنی و نسبت دادن اتهام به اشخاص، 
بدون دلیل و قبل از احراز توسط مراجع قضایی 

اقدامی غیر اخاقی و غیر قانونی است.« 

نوازنده چیره دست موسیقی مقامی شمال خراسان دارفانی را وداع گفت

وداع  با دوتار »سهراب«
مرتضوی- »سهراب محمدی« آخرین هنرمند 
کرمانج  خودبند  بخشی های  نسل  از  بازمانده 
شمال خراسان روز گذشته دار فانی را وداع گفت.
و  مقامـی  موسـیقی  هنرمنـد  »محمـدی«، 
دارای نشـان درجـه یک هنـری بـود که از سـنین 
کودکـی در کنـار پـدر خـود بـا فنـون آواز و دوتـار 
و  حماسـه خوانی  در  ویـژه  بـه  و  آشـنا  نـوازی 
منظومه خوانی هـای کرمانجـی سـرآمد روزگار 
شـد. از ایـن هنرمنـد نزدیـک بـه چهـل ترانـه 
انقابـی در زمـان انقـاب و جنـگ تحمیلـی بـه 

یـادگار مانـد.

 این استاد فرهیخته موسیقی مقامی تاکنون در 
رویدادهای فرهنگی و هنری بی شماری مانند 
نواحی،  موسیقی  فجر،  موسیقی  جشنواره 
سرنا نوازان و پیران چنگی حضور داشت.  او 
از ابتدای راه اندازی رادیو کرمانجی با صدا  و 

سیمای مرکز خراسان  همکاری داشت.  
آثار فاخری همچون شاره جان، آهنگ توفان، 
شهید، لیاره و ُگا ِمن از آثار فاخر این هنرمند 
امور  معاون  حسینی،  اســت.  سیدمجتبی 
هنری  وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در پیامی 
درگذشت »سهراب محمدی« را تسلیت گفت.

در پی اقدام چند روز پیش دبیرخانه شورای 
همکاری خلیج فــارس مبنی بر ارســال نامه  
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای 
امنیت ، یک مقام مسئول قطری به صراحت 
از اهمیت ارسال این نامه کاست و گفت که 

ــورای همکاری مبتنی بر مصوبات  مواضع ش
نشست های وزیران خارجه کشورهای عضو این 
شوراست نه بیانیه های دبیرکل. »مطلق بن ماجد 
القحطانی« نماینده ویژه وزیر خارجه قطر برای 
مبارزه با تروریسم و میانجی گری درخصوص 

حل اختافات در گفت وگو با »الجزیره« در این باره 
بیان کرد: ما در قطر معتقدیم که تحریم های کنونی 
علیه ایران به نتایج مثبتی منجر نمی شود و به حل 
بحران ها کمکی نمی کند. حل بحران ها باید بر 

اساس گفت وگو باشد.

آب سرد قطر بر بیانیه ضد ایرانی شورای همکاری خلیج فارس 
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فراخبر

نقش معاون اول در سیاست خارجی آمریکا

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا طی یادداشتی 
به ارزیابی اهمیت نقش معاون اول رئیس جمهور در 
پیشبرد برنامه های سیاست خارجی آمریکا پرداخته 
است. نویسنده بیان می کند تا اواسط قرن 20، معاون 
رئیس جمهور وظیفه ای بیش از مدیریت سنا و عزل  
ونصب برخی مدیران کــاخ سفید نداشته ولــی پس 
از آن نقش مهم تری در سیاست داخلی و خارجی بر 
واالس،  نقش آفرینی  با  فرایند  می گیرد.این  عهده 
معاون روزولـــت پس از جنگ جهانی دوم در حوزه 
دیپلماتیک آغــاز و با تصویب حضور معاون اول در 
شورای امنیت ملی توسط ترومن تقویت شد. نیکسون 
معاون آیزنهاور با رهبری مذاکرات با شوروی، نقش این 
مقام در سیاست خارجی را نهادینه کرد.با آغاز دهه 
1970، این نقش در سیاست خارجی قوی تر شد. 
کارتر با برقراری دسترسی معاونش والتر به جلسات و 
گزارش های جامعه اطالعاتی، نقش جدی تری به او داد 
که در سیاست های آمریکا علیه دولت آپارتاید آفریقای 
جنوبی، انعقاد پیمان کمپ دیوید و اسکان آوارگــان 
هندوچین نمود یافت.بوش پدر، معاون ریگان نیز در 
مذاکرات با چین برای تعدیل تنش ها دربــاره تایوان 
نقشی انکارناپذیر داشت. وی در دوره ریاست جمهوری 
نیز از معاونش کوئیل برای پیشبرد اجماع داخلی میان 
دولت و کنگره در جریان جنگ اول خلیج فارس بهره 
گرفت.ال گور معاون کلینتون ضمن پیشبرد مذاکراتی 
در راستای تنش زدایی با روسیه، مصر و آفریقای جنوبی 
و همچنین پیگیری خلع سالح هسته ای قزاقستان 
و اوکراین، در اقناع و مداخله دولت آمریکا در جنگ 
داخلی بوسنی نیز نقش چشم گیری داشت.بسیاری 
از تحلیل گران معتقدند دیک چنی، معاون اول بوش 
پسر بسیار بیش از وزیر خارجه، کاندولیزا رایس و وزیر 
دفاع، کالین پاول در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 
سپتامبر، به ویژه اقناع بریتانیا برای حمله به عراق نقش 
داشته است.جو بایدن تقریبًا نماینده ویژه اوباما در امور 
افغانستان بود و سیاست افزایش نیروهای آمریکایی 
در این کشور را به اجرا درآورد. پس از ظهور داعش نیز 
رابط اصلی دولت آمریکا با عراق در جریان مأموریت به 
اصطالح مبارزه با تروریسم بود. درباره ترامپ با توجه به 
مواضع تنش زا و متناقض، مایک پنس عمدتًا به توجیه آن 
و جلوگیری از تزلزل در روابط آمریکا و متحدان اروپایی 
پرداخته است.به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق 
و با افزایش احتمال پیروزی بایدن در انتخابات و سن 
باالی او، اهمیت معاون اول وی در سیاست خارجی 
این کشور افزایش خواهد یافت. نکته ای که دولت های 
رقیب و متخاصم آمریکا را به تأمل در ویژگی ها و رفتار 

سیاسی فرد متصدی این سمت وامی دارد.

گمانه  سرانجام   - ابوالفتح  امیرعلی 
زنی ها برای انتخاب گزینه معاونت "جو 
بایدن" به پایان رسید و بایدن سناتور "کامال 
هریس" را به عنوان معاون خویش برگزید. 
با این تصمیم، جو بایدن و کامال هریس 
باید در روز سوم نوامبر به مصاف دونالد 
حزب  نامزدهای   ، پنس  مایک  و  ترامپ 
جمهوری خواه در انتخابات پیش رو بروند. 
بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری 
سعی داشته یا دارند که با انتخاب معاونی 
کارآمد، ضعف ها و خألهای موجود خویش 
را پوشش دهند تا بتوانند با قدرت بیشتری 
شوند.  ظاهر  انتخاباتی  رقابت های  در 
انتخاب کامال هریس توسط جو بایدن را 
نیز می توان در این زمینه ارزیابی کرد. 
پوست،با  زن،رنــگــیــن  معاونی  انتخاب 
سنی نسبتا معقول می تواند در افزایش 
رای کمپین جوبایدن موثر افتد. هریس 
سومین زن در تاریخ آمریکاست که شانس 
خود را بــرای نشستن بر کرسی معاونت 
ریاست جمهوری آمریکا می آزماید. وی 
درعین حال، نخستین زن آفریقایی تبار 
از  و نخستین زن آسیایی تبار اســت که 
سوی یکی از دو حزب بزرگ آمریکا، برای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شرکت 
معرفی می شود. تبار کامال هریس از طریق 
پدر جامائیکایی به آفریقا و از طریق مادر 
هندی به آسیا می رسد. با توجه به چنین 
تبار متنوع خانوادگی، معرفی هریس از 
سوی بایدن، موقعیت نامزد دموکرات ها 
در میان زنــان، آفریقایی تبارها، آسیایی 
تبارها و دیگر گروه های نژادی و قومیتی در 

آمریکا را تقویت می کند. همچنین هریس 
55 ساله در مقایسه با بایدن 77 ساله، 
فردی میان سال به شمار می آید. عامل 
سن برای معاون بایدن از این نظر اهمیت 
دارد که وی در صــورت راهیابی به کاخ 
سفید در زمره پیرترین روسای جمهوری 
آمریکا قــرار می گیرد و احتماال در سال 
2024 قادر نخواهد بود در82 سالگی 
ــرای بــار دوم در رقابت هــای انتخابات  ب
ریاست جمهوری شرکت کند. از این رو، 
هریس به عنوان معاون احتمالی ریاست 
جمهوری، از شانس زیادی برای پیروزی 
در انتخابات 2024 بــرخــوردار خواهد 
ــواری پیش روی  بــود. البته هنوز راه دش
تیم بایدن - هریس است تا با غلبه بر تیم 
ترامپ - پنس، راهی کاخ سفید شوند. با 
وجود بحران های عمیق ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، بیکاری گسترده و درگیری 
های وسیع نژادی در آمریکا، هنوز پیروزی 
دموکرات ها بر جمهوری خواهان قطعی 
 ، بایدن  غیرتهاجمی  شخصیت  نیست. 
ــق دمــوکــرات ها و برخی  کمپین کم رون
ضعف ها در کارنامه هریس، سبب شده 
است تا با وجود برتری چشمگیر دموکرات 
ــیــروزی آنــان در  ــا، پ هــا درنظرسنجی ه
انتخابات قطعی قلمداد نشود.همچنین 
انتظار می رود در روزهای آینده، محافظه 
کاران حمالت شدیدی را علیه هریس به 
راه اندازند. با این حال ترامپ دقایقی پس 
از اعالم خبر معرفی هریس به عنوان معاون 
بایدن، حمالت خود را آغاز کرد. وی هریس 
را فــردی ضعیف توصیف کــرد که در پی 

افزایش مالیات ها، کاهش بودجه دفاعی 
و نابودی نیروهای پلیس است؛ موضوعاتی 
که بــرای محافظه کــاران آمریکایی حائز 
اهمیت اســت. همچنین پیش بینی می 
شود عملکرد هریس در سمت های قضایی 
در ایالت کالیفرنیا، در کانون توجه رقبای 
جمهوری خواه قرار گیرد، به ویژه این که 
گفته می شود برخی از احکام صادره ای 
از سوی وی علیه سیاهپوستان و رنگین 
پوستان بــوده اســت. به هرحال، تا زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
حــدود 80 روز باقی مانده اســت. در این 
مدت، نامزدهای ریاست جمهوری سه بار 
و نامزدهای معاونت ریاست جمهوری یک 
بار با یکدیگر مناظرات تلویزیونی برگزار 
خواهند کــرد. به همین دلیل رویارویی 
هــریــس بــا پنس در مــنــاظــره تلویزیونی 
شده،  بینی  پیش  اکتبر  هفتم  ــرای  ب که 
از اهمیت بــه ســزایــی در جلب نظر رای 

دهندگان آمریکایی برخوردار است.   

بایدن "کودن"، هریس "حقه باز"!	 
در این بین،ترامپ با این توئیت: "بایدن 
کودن و هریس حقه باز، ترکیبی فوق العاده 
اما اشتباه برای آمریکا" به انتخاب کامال 
هریس به عنوان معاون بایدن در انتخابات 
نشان  واکنش  آمریکا  ریاست جمهوری 
داد.در جریان کنفرانس خبری دربــاره 
پاندمی کرونا نیز از دونالد ترامپ درباره 
سوابق کامال هریس و تاثیر انتخاب او به 
عنوان معاون جو بایدن در رقابت ریاست 
جمهوری نوامبر سوال شد.ترامپ گفت: او 
انتخاب اول من بود. منظورم این است که 
او انتخاب شماره یک پیش نویس من بود و 
باید ببینیم که چطور عمل خواهد کرد. 
همان طور که شما می دانید، او عملکرد 
بسیار بسیار ضعیفی در رقابت درون حزبی 
دموکرات ها داشت. از او انتظار می رفت 
که خوب عمل کند و در نهایت کــارش با 
دو درصد متوقف شد و پول زیادی هزینه 
کرد. او عامل اتفاقات زیادی بود. بنابراین، 
چندان تعجب نکردم که بایدن او را انتخاب 
کــرد.دونــالــد ترامپ همچنین در ادامــه 
صحبت هایش گفت که هریس در جریان 
رقابت های درون حزبی هم رفتار زننده ای 
با بایدن داشته اســت. او گفت: او خیلی 
خیلی زننده است. او احتماال زننده تر از 
پوکاهانتس )نام مستعاری که ترامپ برای 
سناتور الیزابت وارن استفاده می کند( 

برای جو بایدن است. 

بازی ادامه دار در زمین مینسک 

دکتر حامد رحیم پــور -هــر چند که ششمین 
انتخابات ریاست جمهوری بالروس با نتیجه ای که 
تقریبا بدیهی بود پایان یافت و بر اساس آن الکساندر 
لوکاشنکو که در رسانه های غربی از او به عنوان 
»آخرین دیکتاتور اروپا« یاد می شود برای یک دوره 
پنج ساله دیگر زمام امور این کشور را در دست گرفت 
اما بازی غرب و شرق در زمین مینسک همچنان ادامه 
خواهد یافت. ناآرامی های اخیر در بالروس پس 
از انتخابات ریاست جمهوری در حالی پایان نیافته 
که  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بالروس 
را به اعمال تحریم تهدید کرده است.به گفته جوزف 
بورل، اتحادیه اروپا باور ندارد انتخابات  بالروس 
آزاد یا عادالنه بوده و حاال به دنبال راه هایی برای 
اعمال تحریم علیه افرادی است که مسئول خشونت 
پلیس بعد از پایان رأی گیری هستند.این در شرایطی 
است که برای دو طرف غربی و روسی روشن بود که 
لوکاشنکو قطعا پیروز ششمین دور انتخابات ریاست 
جمهوری بالروس است به طوری که هیچ نامزد قوی 
و قابل اعتمادی برای رقابت با لوکاشنکو در شرایط 
امروز بالروس نداشتند و در چشم انداز نزدیک نیز 
ندارند، اما آمریکا و اروپا و ناتو همچنان برای گرفتن 
امتیازات بیشتر از لوکاشنکو در مسیر تقابل هرچه 
بیشتر با سیاست ها و رویکردهای مسکو و پوتین در 
قبال تحوالت داخلی بالروس و جایگاه بالروسی 
سیاست های منطقه ای روسیه و همچنین برای 
اجــرای منویات خودشان در بــالروس و منطقه به 
تنش ها ادامه خواهند داد.روسیه نیز به رغم همه 
ناخرسندی ها از لوکاشنکو به دلیل رویکردهای 
جدید و غرب گرایانه و باب پسند آمریکا و اروپا به ویژه 
طی 1،2 سال اخیر و در شرایط امروز بالروس هیچ 
انتخاب بهتری از لوکاشنکو برای حفظ یکپارچگی 
بالروس و ممانعت از استقرار ناآرامی و غوغا در کنار 
مرزهای غربی روسیه و به عبارتی در خط مقدم 
مقابله روسیه با ناتو و به نوعی جلوگیری از حاکمیت 
رویکردهای ضــدروســی ناتو و غــرب در بــالروس 
نداشته و ندارد.بنابراین، در چنین محیطی هر دو 
طرف غربی و روسی بنابر داده های میدانی فعال به 
هرگونه اقدامی برای امتیازگیری بیشتر از لوکاشنکو 
تا زمان ساختن و یافتن جایگزین  و عنصری بهتر و 
قوی تر از وی برای پیاده کردن رویکردهای خاص 
خودشان در بالروس ادامه خواهند داد.گرچه در 
این بین،لوکاشنکو نیز  پس از قریب به سی سال، 
با موجی از مطالبات فروخفته مردمی مواجه است 
که با حضور موثر خود در رویدادهای اخیر، رئیس 
جمهور این کشور را از توّهِم  اول و آخر بودن در همه 

امور در آورده اند.

تحلیل روز

قاب بین الملل 

ترکیه مجوزهای تازه برای اکتشاف و بهره برداری از منابع گازی شرق مدیترانه صادر می کند 

پشت کردن اردوغان به رویای نزدیکی با 
اتحادیه اروپا 

رجب طیب اردوغان، یک گام دیگر در مسیر 
برداشته  ای اش  منطقه  هــای  ماجراجویی 
تا نشان دهــد دیگر همچون گذشته رویــای 
ــا را در سر نمی پروراند. در  پیوستن به اروپ
همین زمینه ترکیه به صورت رسمی اعالم کرد 
که به زودی مجوزهای اکتشاف و بهره برداری 
از منابع انــرژی در شرق دریــای مدیترانه را 
صادر می کند. این در حالی است که اواخر 
ماه گذشته میالدی آلمان به ترکیه هشدار 
گفت  پیشرفت  خواستار  چه  چنان  که  داد 
وگوها برای روابط بیشتر با اروپاست، حفاری 
برای اکتشاف منابع طبیعی در آب های شرق 
دریای مدیترانه را متوقف کند. صدور مجوز 
بهره برداری از میادین گازی و هیدروکربن ها 
در آب های مورد مناقشه شرق دریای مدیترانه 
بخش مهمی از سخنان مولود چاووش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه را در نشست خبری 
اخیرش پس از دیــدار با همتای آذربایجانی 
خود در آنکارا تشکیل مــی داد. این سخنان 
که بی شک آتش تنش میان آنکارا و آتن بر سر 
دستیابی به منابع دریایی را شعله ور تر می کند 
ــراد شــده که ترکیه روز دوشنبه  در حالی ای
از ورود کشتی اکتشافی »اوروچ رئیس« به 
آب های شرق مدیترانه خبر داد و وزارت خارجه 
این کشور به انتشار نقشه و جزئیات مرتبط با 
محدوده فعالیت کشتی یاد شده اقدام کرد. 
از سوی دیگر یونان، همسایه ترکیه که هر دو 
از اعضای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، 
ناتو محسوب می شوند در پایان تشکیل یک 
جلسه اضطراری با حضور فرماندهان نیروهای 
مسلح این کشور تاکید کرد که آماده هرگونه 
رویارویی دریایی در مدیترانه است. پیش از 

این، نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه یونان 
گفته بــود: »رفتار غیرقانونی و تحریک آمیز 
ترکیه نه تنها به صلح و بی ثباتی در مدیترانه 
شرقی، بلکه به انسجام ناتو و پیوندهای میان 
آنکارا و اتحادیه اروپا آسیب جدی می زند.« 
اقدام ترکیه در اعزام یک کشتی اکتشافی به 
منطقه مورد مناقشه با یونان در شرق مدیترانه 
در واقع پایانی بود بر یک دوره آرام و کم تنش 
که به واسطه میانجیگری آلمان رقم خورده 
ــرارداد دریایی یونان با مصر را  بــود. آنکارا ق
بهانه اقدام تازه خود در اعزام کشتی اکتشافی 
به شرق مدیترانه کرده است. ترکیه در واکنش 
به توافق تعیین حــدود دریایی میان مصر و 
یونان آ ن را فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرده 
ــدام با هــدف حــذف ترکیه از  اســت که ایــن اق
شرق مدیترانه صورت گرفته است. به گفته 
مقامات ترکیه انعقاد قرار داد یاد شده نشان 
داد که ترکیه نمی تواند به یونان اعتماد داشته 
باشد، بنابراین به حضور در آب هایی که یونان 
ــای مالکیت بر آن را دارنــد  و قبرس نیز ادع
نیز ادامــه می دهد. وزیــر امــور خارجه ترکیه 
در سخنان روز سه شنبه خود تاکید کرد که 
کشتی اکتشافی »اوروچ رئیس« کار خود را 
ادامه خواهد داد و آنکارا تا پایان ماه آگوست 
مجوزهای جدید اکتشاف و حفاری لرزه ای 
را نیز صادر خواهد کرد. مولود چاووش اوغلو 
در واکنش به ضرب االجل های یونان برای 
ــورد مناقشه نیز  ــروج ترکیه از آب هـــای م خ
یــادآور شد: »به دفاع از منافع ترکیه و مردم 
جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه 
شرقی ادامه خواهیم داد و در این باره سازش 

نخواهیم کرد.«

پارلمان لبنان امروز درباره تشکیل دولت یا انتخابات زود هنگام تصمیم می گیرد 

حریری یا نواف سالم؟
انفجار بندر بیروت و خسارت های مالی و انسانی 
ــراوان آن در کنار استعفای »حسان دیاب«  ف
نخست وزیر لبنان شرایط سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی پیچیده ای را فراروی این کشور قرار 
داده است.امروز پنج شنبه قرار است پارلمان 
لبنان در خصوص انحالل خــود و برگزاری 
کند. تصمیم گیری  هنگام  زود  انتخابات 
قراین موجود نشان دهنده مخالفت پارلمان 
با بــرگــزاری انتخابات زود هنگام اســت. هم 
اکنون تنها گروهی که به شدت در پی برگزاری 
انتخابات زودهنگام است حزب »قوات لبنانی« 
به رهبری »سمیر جعجع« است.این حزب تالش 
می کند با تشویق نمایندگان منتسب به جریان 
14 مارس به استعفا از مجلس، حلقه فشار برای 
برگزاری انتخابات را تنگ تر کند. این درحالی 
است که جریان »المستقبل« به رهبری »سعد 
حریری« به دلیل اشتیاق زیاد برای بازگشت به 
پست نخست وزیری تمایل چندانی به برگزاری 
انتخابات زود هنگام نــدارد و به نظر می رسد 
حریری و »ولید جنبالط« بار دیگر جعجع را در 
این کارزار تنها بگذارند.تحول بعدی در فضای 
سیاسی لبنان تشکیل دولت جدید با توافق 
گروه های سیاسی است. راهبردی که اجرایی تر 
به نظر می رسد به ویژه آن که نیاز چندانی به 
بحث های طوالنی و جدال های سیاسی رایج 
در میان احزاب لبنانی ندارد. روزنامه لبنانی 
االخبار نیز در مقاله ای تأکید کرد که حزب ا... ، 
جنبش امل و جریان آزاد ملی لبنان در نشستی 
که در عین التینة برگزار کردند، روی دو نکته 
مهم و ثابت تأکید کردند که »مخالفت با برگزاری 
انتخابات پارلمانی زودهنگام« و »مخالفت با 
تشکیل دولت موسوم به بی طرف« بود، این در 
حالی است که تشکیل دولت وحدت ملی نیز 
در سایه مخالفت آمریکا با روی کار آمدن دولتی 
که حزب ا... لبنان در آن حضور نداشته باشد، 

مشکل است. این مقاله تأکید می کند که سقوط 
دولت ها در لبنان به  معنی ورود به مرحله انتظار 
منفی و خأل دولــت اســت، رسیدن به راهکار 
تشکیل دولت در لبنان در شرایط عادی چندین 
ماه طول می کشد، چه برسد به این که شرایطی 
فاجعه بار در کشور به وجود آید و فروپاشی مالی 
و اقتصادی فراگیر در آن رخ داده باشد و اصرار 
بین المللی برای بهره برداری های سیاسی از 

عرصه لبنان افزایش یابد.

گزینه های 8 مارس و مخالفان	 
به عنوان  نیز  مختلفی  اسامی  هم اکنون  از 
گزینه های ریاست بر دولت جدید لبنان در 
ــده اســت؛  ــن کشور مطرح ش رســانــه هــای ای
گزینه هایی که در راس آن ها نام سعدحریری، 
نـــواف ســالم،  نخست وزیر اســبــق لبنان و 
سفیر سابق ایــن کشور در ســازمــان ملل به 
چشم می خورد. روزنامه االخبار در این باره 
و  فرانسه  آمریکا،  اصلی  گزینه  می نویسد: 
عربستان سعودی برای ریاست بر دولت جدید، 
نواف سالم، سفیر سابق لبنان در سازمان ملل 
و قاضی کنونی در دادگــاه بین المللی الهه 
است. شعار این دولت »بی طرفی سیاسی« 
و »جذب نیروهای تکنوکرات« خواهد بود. 
ــران، از تحلیل گران  در مقابل اما سالم زه
سیاسی نزدیک به جریان 8مارس )حزب ا... 
و متحدانش( با انتشار مقاله ای مدعی شد:  
نشستی میان نبیه بری، جبران باسیل )داماد 
ــون( و علی حسین خلیل، معاون  میشل ع
سیاسی حــزب ا... برگزار شده است. در این 
نشست تمام اعضا، ضمن مخالفت با تشکیل 
»دولــت موسوم به بی طرف « و مخالفت با 
انتخابات زودهنگام بر تشکیل »دولت وحدت 
ملی« تأکید کرده اند. اصلی ترین گزینه مد نظر 

هر 3شخصیت نیز، سعدحریری بوده است.

تیتر یک روزنامه بلژیکیLa Libre Bélgique"لیبر 
بلژیک" )بلژیک آزاد("هــر روز لبنان کمی بیشتر 
در آشوب فرو می رود"روزنامه فرانسوی زبان لیبر 
بلژیک در سال 1915 در بروکسل تاسیس شد و 
با قیمت 2 یورو در بلژیک، 3 یورو در فرانسه و  2,10 

یورو در لوکزامبورگ توزیع می شود.

ویلیام بار دادستان کل آمریکا در مصاحبه ای با 
حمله به جناح چپ جامعه سیاسی آمریکا گفته 
است که این جناح معتقد به فروپاشی نظام در این 
کشور است. کایل کالینسکی از فعاالن چپگرای 
آمریکایی در توئیتی به وی پاسخ داده است: »نرخ 
بیکاری واقعی 20 درصد. میلیون ها نفر بدون 
بیمه درمانی. 80 درصد مردم بدهی انباشته 
دارند. تریلیون ها دالر خرج جنگ ها شده است. 

بله من به فروپاشی نظام)آمریکا( معتقدم.«

ایلهان عمر، زن سومالیایی 
ــزب  تـــبـــار و مــســلــمــان ح
دموکرات که در انتخابات 
ــروز و به  ــی ســـال 2018 پ
محجبه  عضو  تنها  عــنــوان 
وارد کنگره آمریکا شد، به 

 2020 سمت پیروزی مجددش در انتخابات 
گام برداشته است. به گزارش رویترز، عمر یکی 
نمایندگان  نماینده زن مسلمان مجلس  از دو 
آمریکا، توانست رقیب هم حزبی اش »آنتون ملتون 
میکوس« را در رقابت مقدماتی حوزه پنجم ایالت 
مینه سوتا شکست دهد و به نمایندگی از حزب 
دموکرات، راهی دور نهایی شود که در ماه میالدی 
انتخابات ریاست جمهوری  با  نوامبر، همزمان 
برگزار می شود. پیشتر البی های صهیونیستی 
تالش داشتند تا به هر نحو ممکن مانع از پیروزی او 
در انتخابات مقدماتی شوند. اکنون او آماده است 
تا در دور دوم، به مصاف رقیب جمهوری خواه برود.

بایدن، »کامال هریس« را به عنوان معاون خود برگزید 

ضــربــه گیر »جـــو «!

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

ــرز : مــنــصــور  ــتـ رویـ
هــادی رئیس جمهور 
دیروز  یمن  مستعفی 
ــاض را بــه مقصد  ــ ری
ــرک کــرد.  ــا تـ ــک ــری آم
گفته می شود این یک 
سفر درمانی یک هفته 
ای خواهد بود. خروج 
منصور هادی از ریاض 

نقطه عطف بسیار مهمی در تحوالت یمن خواهد 
بــود. هــادی بــزرگ ترین اهــرم عربستان برای 

کنترل اوضاع یمن به نفع خود است.

 مناقشات سرزمینی بی شمار
ضربه دوران استعمار به آسیا

آسیا مناقشات سرزمینی متعددی را در دل خود جای 
داده است. درگیری نیروهای هند و چین در هیمالیا 
وجنگ لفظی چین و آمریکا در دریای جنوبی چین 
نمونه ای از این مناقشات است. به تازگی نیز اختالف 
سرزمینی قدیمی میان فیلیپین و مالزی با توئیتی از 
وزیر امور خارجه فیلیپین و پاسخ همتای فیلیپینی 
او از سر گرفته شده است. برخی از نکات مهم در این 
اختالف را می توان در دیگر ادعاهای سرزمینی در 
آسیا مشاهده کرد. »بایرنز شولتو« در گزارشی برای 
روزنامه اماراتی »نشنال« نوشت: این اختالف به 
دوران استعماری یا حتی پیش از استعمار باز می 
گردد که بسیاری از کشورهای امروزه وجود نداشتند. 
در سال 19۶3، هیئتی از سازمان ملل به این نتیجه 
رسید که بیشتر ساکنان آن منطقه با پیوستن به کشور 
جدید مالزی موافق هستند؛ اما فیلیپینی ها هرگز زیر 
بار آن نرفتند و سال ها بعد روابط دو کشور بهبود یافت 
و به این دلیل تمایلی برای طرح این موضوعات که می 
توانست بر روابط دوجانبه اثر منفی بگذارد، دیده نشد. 
بسیاری دیگر از اختالف های سرزمینی حل نشده 
در آسیا ریشه در تاریخی دارند که خود محل اختالف 
است؛ مواردی از قبیل ادعاهای چین و ژاپن درباره 
جزایر دیائویو، سنکاکو؛ اختالف ژاپن و روسیه در جزایر 
کوریل؛ اختالف ارمنستان و آذربایجان در منطقه 
ناگورنو-قره باغ؛ اختالف چین و هند در آروناشال 
پرادش و َلداخ )بخشی از کشمیر(. اگر چه در گذشته 
تالش هایی برای حل آن ها صورت گرفته است، اما 
بیشتر آن ها اکنون به دلیل هزینه سیاسی بسیار باال 
ــذاری تالش  بــرای رهبرانی که بــرای ســازش یا واگ
می کنند، حل نشدنی شده اند. توسعه مشترک در 
سرزمین های مورد منازعه راهی برای متوقف کردن 
منازعات و منفعت هر دو طرف است. کاری که مالزی 
و تایلند در خلیج تایلند انجام داده اند. شاید بسیاری از 
این اختالف ها ریشه در اقدامات استعمارگرانی دارد 
که از دانش یا دغدغه کافی راجع به سرزمین هایی که 
مرز آن ها را ترسیم می کردند، نداشته اند. اکنون سال 
هاست که کسانی که آن مرزها را ترسیم کرده اند، رفته 
اند؛ اما اختالف ها همچنان باقی مانده است و این 
رهبران کنونی هستند که باید به آن ها بپردازند. اگر 
آسیا می خواهد موتور رشد جهان بماند، دیگر نباید 
وقت خود را صرف اختالفات درونی کند. ادعاهایی 
وجود دارد که هرگز حل نخواهد شد. پذیرش این 
موضوع و یافتن راهی برای حرکت رو به پیش می تواند 

پاسخ بسیاری از این مسائل باشد. 

نمای روز 

چهره روز 

تحلیل رسانه 

نیروهای  مــاراتــن  انتشار تصاویر تمرین دوی 
آمریکایی در خیابان های  استان االنبار، واکنش 
فعاالن مجازی عراقی را در پی داشته است. 
بسیاری از فــعــاالن مــجــازی معتقدند کــه این 
اقدامات و انتشار تصاویر آن دهن کجی آشکار 

آمریکا به حاکمیت عراق است.
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

قتل عام در سد، صف شلوغ مهریه و زمزمه های بازگشت حیاتی!
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زمزمه های بازگشت حیاتی؟

اولین گفت وگوی محمدرضا حیاتی بعد از حواشی مصاحبه 
جنجالی اش که منجر به قطع همکاری او با تلویزیون شده 
بود بازتاب زیادی درفضای مجازی داشت. خالصه ای از 
صحبت های او در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد. خالصه حرف های او به این شرح است. »*با من تماس 
گرفتند و گفتند شما نباشید؛ گفتم چشم! *اگر می خواستم 
از ایران بروم سال های قبل این کار را می کردم. *من پنج 
سال پیش بازنشسته شدم. *کار تبلیغاتی انجام ندادم 
و فقط در فضای مجازی سعی کردم ارتباط خبری داشته 
باشم.« کاربران به این گفت و گو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »امیدوارم همین گفت و گو زمینه حضور 
مجدد حیاتی رو که باهاش خاطره های زیادی داریم توی 
تلویزیون فراهم کنه.« کاربر دیگری نوشت: »کاش همون 
موقع که عذرخواهی کرد برش می گردوندن تلویزیون و 

نمی ذاشتن این قدر طول بکشه.«
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صف شلوغ مهریه!

ویدئویی از صف شلوغ اجــرای مهریه خبرساز شده 
است. از دو روز پیش ویدئو و تصاویری از اداره پنجم 
اجــرای ثبت مهریه در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود که از تعداد زیاد مراجعه کنندگان برای 
درخواست مهریه حکایت دارد. بسیاری از کاربران به 
این جمعیت زیاد که برای گرفتن مهریه صف کشیده 
بودند واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »سقف ۱۱۰ 
سکه هم با توجه به افزایش چند برابری قیمت سکه، 
نتوانست جلوی برخی کاسبی ها در ازدواج را بگیرد.« 
کاربر دیگری نوشت: »یک کارگر اگه هیچی نخوره با حقوق 
یک سالش می تونه سه تا سکه بخره چه جوری می خواد 
مهریه هم بده!« کاربری هم نوشت: »به نظر می رسه نیازه 
که مجلس در این خصوص طرح جدیدی ارائه بده  تا باز با 
ترافیک زندانیان مهریه مواجه نشیم.« کاربر دیگری هم 
نوشت: »کاش موقع تعیین مهریه حواسمون جمع باشه.«
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مخدری با قدرت تخریبی 100 برابری!

خبر مخدر جدیدی به نام »کمیکال« که قاچاقچیان از 
ترکیب مرگ موش با ماری جوانا تولید کرده اند هم از 
خبرهای مورد توجه فضای مجازی بود. رئیس پلیس 
مبارزه با موادمخدر درباره این مخدر گفته: »کمیکال از 
نوع مخدر ماری جواناست اما در فرایندی پیچیده ضمن 
ترکیب با مواد شیمیایی، تبدیل به اسپری می شود؛ 
اسپری نیز روی مواد توهم زا پاشیده و قدرت تخریبی 
آن بیش از ۱۰۰ برابر می شود.« یک کارشناس در 
خصوص عوارض این ماده مخدر نوشت: »این ماده 
مخدر باعث کاهش فشار خون و تشنج می شود و 
آسیب های روانی و اجتماعی هم دارد. مصرف کنندگان 
این مخدر منزوی و بی مسئولیت می شوند.« کاربری 
نوشت: »باید با این قاچاقچی ها به شدت برخورد کنن 
که با این مخدرهاشون روح و روان جوون های ما رو 

داغون می کنن و سالمت شون رو به خطر میندازن.«
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قتل عام  در سد!

ویدئویی از دریاچه سد شهید کالنتری انامق در فضای 
مجازی منتشر شد که نشان می داد این سد که در جنوب 
مرند قرار دارد در حالی که در ترسالی هستیم خشک 
شده و بستر سد به قتلگاه ماهیان تبدیل شده است. 
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مرند گفته: »برداشت غیرمجاز و شبانه و بی رویه از 
آب سد توسط تانکرهای حمل آب برای فروش، کشت در 
بستر و حاشیه های سد، تبخیر آب بر اثر گرمای تابستان، 
نبود بارش مناسب در تابستان و جاری نشدن آب باعث 
مرگ هزاران  ماهی هرز و کپور در این سد شده است.« 
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»برخی مسئوالن چرا به جای قبول مسئولیت همه تقصیرها 
رو گردن دیگران میندازن.« کاربر دیگری نوشت: »آدم با 
دیدن این صحنه که هزاران ماهی به دلیل سوء مدیریت 

یه عده جونشون رو از دست میدن دلش به درد میاد.«
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انتقام در جنون آنی!

ماجرای انتقام عجیب و غیر انسانی یک خانواده که 
معلوم نیست متعلق به کدام کشوراست، از یک گاو 
در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. در شرح 
ویدئویی که از این واقعه منتشر شده ادعا شده است: 
»یک گاو بعد از حمله به یک کودک او را به شدت زخمی می 
کند و در نهایت کودک جان می سپارد. بعد از این اتفاق 
خانواده این کودک در یک جنون آنی بعد از کشتن گاو با 
چنگ و دندان به الشه گاو حمله و آن را تکه و پاره می 
کنند.« کاربری نوشت: »جهل و حماقت وقتی با عصبانیت 
توأم باشه چیزی ازاین بهتر ازش در نمیاد!« کاربر دیگری 
نوشت: »با خنده هایی که توی فیلم شنیده می شه به 
نظر نمیاد صحنه یک انتقام باشه بلکه بیشتر می خوره 
یک رسم عجیب و غریب باشه که توی برخی روستاهای 

آفریقا مرسومه!«
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نه به اعدام واقعی

یکی از خبرهای خوبی که سخنگوی قوه قضاییه در سی و 
یکمین نشست خبری خود اعالم کرد این بود که از ابتدای 
امسال تاکنون ۱۶۶ مورد از پرونده های محکومیت به 
قصاص با گذشت اولیای دم، منتفی شده و محکومان به 
قصاص حیات دوباره یافتند. کاربران زیادی این خبر را 
بازنشر کردند و از این که عده ای که ناخواسته مرتکب 
قتل شده اند و حاال با فداکاری و گذشت اولیای دم 
به زندگی برگشته اند ابراز خوشحالی کردند. کاربری 
نوشت: »نه به اعداِم واقعی اینه، نه  برخی کمپین هایی 
که سر و تهش معلوم نیست به کجا وصله .« کاربر دیگری 
نوشت: »کاش همیشه کشور پر بشه از این خبرهای خوب 
که امید رو به جامعه تزریق می کنه.« کاربری هم نوشت: 
»باید از کار بزرگی که اولیای دم انجام دادن و از قصاص 
که حق مسلم شون بوده چشم پوشی کردن، تشکر کرد.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

گشایش تمام شد؟

 نمایی از ما 
و میکروب ها!

این عقاب 
طالیی به 
دکل های 

برق فشار قوی 
رجایی شهر 
استان البرز 

خورده و 
مفصل بالش 
آسیب دیده 

حاال هم 
منتظره تا 

خوب بشه و بره

یک قرن 
پیش به دلیل 
شیوع ویروس 

آنفلوآنزای 
اسپانیایی 
آرایشگرها 

 ماسک 
می زدن و توی 
فضای باز کار 

می کردن االن 
تاریخ دوباره 
تکرار شده!

قطعا تا حاال 
نماهای 

مختلفی از 
دیوار چین 

دیده بودین 
حاال اینم 
نمایی از 
جاییه که 

باالخره دیوار 
بلند چین 

تموم می شه!

نجات عقاب طالیی

باشگاه 
منچسترسیتی 

انگلیس از 
لباس سوم تیم 

فوتبال خود 
برای فصل 

آینده رونمایی 
کرده که پر از 
بته جقه های 

ایرانیه

تکرار تاریخ

بته جقه ایرانی در لباس منچسترسیتی

فکر کردید تا حاال وقتی با میکروسکوپ 

دارید میکروب ها رو نگاه می کنید، 

میکروب ها ما رو چه شکلی می بینن این 

تصویر نمایی از ما و میکروب هاست!

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

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

رسگیجه کنکوری ها و جست وجوی 
هســــــــام عدالت!

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#لبیک_یا_خامنه_ای: از روز عید غدیر این هشتگ 
در توئیتر به راه افتاد و کاربران توئیتر با این هشتگ با 

رهبر انقالب بیعتی مجدد کردند.
#LiveLikeAli: کاربران توئیتر مطالب،  روایات و... 
را با هشتگ »LiveLikeAli« در حساب های توئیتری خود 
منتشر کردند و در شب و روز عید سعید غدیرخم توفانی 

توئیتری به راه انداختند.
#تعویق_کنکور و #قالیباف_کمک: از ماه ها قبل  بحث 
بر سر کنکور و تعویق یا برگزاری آن  در توئیتر مطرح بود تا 
این که ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت کنکور در تاریخ 
مقررآن یعنی  آخر مرداد برگزار شود. همین اتفاق هشتگ 
قالیباف کمک را به راه انداخت و برخی برای به تعویق 
انداختن کنکور از رئیس مجلس کمک خواستند. هرچند 
در وهله اول به دلیل رعایت نشدن پروتکل ها در آزمون 
کارشناسی قرار به تعویق یک ماهه کنکور بود اما دو شب 
پیش اعالم شد که همچنان کنکور در آخر مرداد برگزار 
می شود.البته هنوز برخی  کنکوری ها دچار سرگیجه 
شده اند و  معتقدند بعید نیست پس از این تغییرات چند 

باره دوباره   تصمیم جدیدی گرفته شود .
#بیروت: این هشتگ از لحظات اولیه بعد از انفجار 
هولناک بندر بیروت شروع به رشد کرد و با جنجال های 

بعد از آن هم ادامه داشت.
هشتگ های اپوزیسیون دربــاره تحریک به اعتراض و 
اعتصاب هم که عموما از خارج از کشور ارسال شده است 

در میان هشتگ های این هفته قرار دارد.
به صورت  ــران  ــارب ک )ع(:  #فقط_به_عشق_علی 
خودجوش پویشی را تحت عنوان »فقط به عشق علی)ع(« 
در شبکه های اجتماعی شروع کرده اند که با این هشتگ 
در قالب کمک های مردمی به نیازمندان کمک می کنند.

1. اعالم ساخت واکسن کرونا توسط پوتین
8/5۷ میلیون بازدید در 1۹۷1 کانال، تاریخ انتشار: 5/21

2. صحبت های جنجالی فتاح در تلویزیون
6/32 میلیون بازدید در 512 کانال، تاریخ انتشار: 5/1۹

3. تصاویر میکروسکوپی از ویروس کرونا روی ماسک
5/63 میلیون بازدید در 255۰ کانال، تاریخ انتشار: 5/21

4. ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
5/18 میلیون بازدید در 25۹8 کانال، تاریخ انتشار: 5/1۷

5. امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت
3/۹۰ میلیون بازدید در 1۴26 کانال، تاریخ انتشار: 5/18

۶. افزایش ۹ برابری سرایت پذیری کرونا
3/33 میلیون بازدید در 818 کانال، تاریخ انتشار: 5/21

7. تعویق یک ماهه کنکور سراسری )البته تکذیب شد(
3/13 میلیون بازدید در 133۹ کانال، تاریخ انتشار: 5/21

آزادســازی سهام عدالت و سایت سهام عدالت: 
قــرار بود بعد از عیدغدیر دارنــدگــان سهام عدالت 
بتوانند ۶۰ درصد از سهامشان را بفروشند و از روز بعد 
از عید غدیر این واژه ها در گوگل بسیار مورد استفاده 

قرار گرفت.
ماه چهره خلیلی: این بازیگر در سریال هــای»در 
چشم باد«،» مختارنامه« و» کاله پهلوی« ایفای نقش 

کرده بود و در 17 مرداد در لندن از دنیا رفت.
جدول رده بندی لیگ: خب هفته های پایانی لیگ 
است و بسیاری برای مطلع شدن از آخرین وضعیت 
تیم محبوبشان به دنبال وضعیت تیم ها در جدول 

لیگ بودند.
قهرمانی  چهارمین  جشن  پرسپولیس:  قهرمانی 
متوالی پرسپولیس هم بعد از بازی این تیم با ذوب آهن 

در ورزشگاه آزادی و بدون تماشاگر برگزار شد.
یارانه مرداد: بسیاری برای دانستن تاریخ واریز یارانه 

این ماه به سراغ گوگل رفتند.
سلمان رشدی:  انتشار این خبر که این نویسنده مرتد 
کتاب آیات شیطانی صبح روز یک شنبه 1۹ مرداد در 
منچستر انگلیس خودکشی کرده است به سرعت 

بازتاب یافت اما تاییدی بر 
درستی آن منتشر نشد.

 

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ماه چهره خلیلی: او که دارای مدرک کارشناسی 
ارشد معماری از دانشگاه آکسفورد انگلستان بود بر 
اثر سرطان لوزالمعده در 43 سالگی درگذشت و پیکر ش 

در آرامستان ِهندون واقع در لندن به خاک سپرده شد.
لوزالمعده یا سرطان  سرطان  لوزالمعده:  سرطان 
پانکراس بعد از این که ماه چهره خلیلی به همین دلیل 

فوت کرد مورد توجه قرار گرفت.
سریال آقازاده: این سریال که در شبکه نمایش 

خانگی توزیع می شود با استقبال خوبی همراه 
شده است.

عید غدیرخم: این هفته را با این عید 
سعید شروع کردیم روزی که پیامبر اکرم 
)ص( حضرت علی )ع( را به عنوان ولی و 

جانشین بعد از خود معرفی کردند.
سید پرویز فتاح: صحبت های جنجالی 
رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص امالک 
این نهاد که در دست دیگر سازمان ها و افراد 

است نام او را در این فهرست قرار داد.
امیر آقایی: این بازیگر سریال آقازاده که این 

روزها بازی اش در نقش یک آقــازاده فاسد در 
شبکه نمایش خانگی در حال پخش است این 

هفته مهمان برنامه دورهمی بود.
این هفته هم  یک مقاله غیر اخالقی پربازدید شد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7 7

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

رسگیجه کنکوری ها و جست وجوی 
هســــــــام عدالت!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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گزیده یک توئیت

یک عکس  

توصیه کرونایی سازمان بهداشت جهانی 
به جوانان 

گشت پلیس فیلیپین برای استفاده از  
ماسک در اماکن عمومی             

                        عکس و خبر: ایرنابین الملل

تــرجــمــه|جــوانــان می توانند در مــبــارزه با 
کرونابرای خود و دیگران پیشتاز باشند با:

ممارست بر بهداشت دست 
رعایت فاصله فیزیکی

استفاده از ماسک
اجتناب از حضور در مکان های شلوغ

جامعه 

جدال بر سر واکسن روسی
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به خراسان: اگر سازمان بهداشت جهانی واکسن روسی را تایید کند استفاده می کنیم

پلیس فتا: پرداخت بیعانه 
درسایت های دیوار و شیپور 
همچنان قربانی می گیرد

گفت:  نــاجــا  فــتــای  پلیس  اجتماعی  ــاون  ــع م
افــراد مجرم و کالهبردار به صــورت گروهی یا 
انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد با 
درج آگهی های مختلف در سایت های واسط 
فروشگاهی نظیر شیپور و دیــوار از هموطنان 
ــارس،  ــزارش ف کــالهــبــرداری می کنند. بــه گـ
سرهنگ رامین پاشایی با اعالم خبر کالهبرداری 
از افراد تحت عنوان فروش کاال به قیمت ارزان تر 
در سایت ها و شبکه های اجتماعی اظهار کرد: 
برخی ازکالهبرداران با سوءاستفاده از بستر و 
پلتفرم های ایجاد شده در سایت های واسط،  با 
درج آگهی های غیر واقعی و تعیین قیمت های 
ــازار با ترفندهای  عمدتا پایین تر از عــرف در ب
فریبکارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت 
کالهبرداری  مختلف  مبالغ  با  ــان  آن از  بیعانه 
می کنند و پس از اطمینان از واریز وجوه، دیگر 
پاسخگوی تعهد خود نیستند. وی افزود: برابر 
پرونده های قضایی مرجوعه، تماس های مکرر 
مال باختگان و دستگیری افراد مجرم که با این 
روش کــالهــبــرداری می کردند، مشخص شد 
بعضی از این افراد مجرم و کالهبردار به صورت 
گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های 
متعدد و حساب های بانکی عمدتا اجــاره ای با 
درج آگهی های مختلف در سایت های واسط 
فروشگاهی نظیر شیپور،  دیوار و. ..  از هموطنان 
کالهبرداری می کنند. معاون اجتماعی پلیس 
فتای ناجا با اشــاره به این که در هنگام کشف 
جرایم،  مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، 
برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی 
قــرار می گیرد و باید پاسخگوی فعل مجرمانه 
عمدی یا غیر عمدی خود باشد، خاطر نشان کرد: 
به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر 
گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی 
در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب 
ــراد،  به سرعت به  خود به هر عنوان به دیگر اف

استرداد یا انسداد آن ها اقدام کنید.

بازداشت ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی 
پاکستان در مرزهای ایران

رســانــه هــای پاکستان دیــروز چهارشنبه در 
ــد: جمهوری  تــازه تــریــن مــورد گـــزارش دادنـ
۲۰۰ مــهــاجــر غیرقانونی  ایـــران  ــی  ــالم اس
پاکستانی  را که درصــدد تــردد غیرمجاز در 
خاک ایــران و حرکت به سمت ترکیه و اروپا 
بودند، بازداشت کرد. ایرنا نوشت: برخی از 
افراد بازداشت شده قصد داشتند که از مسیر 
زمینی ایــران به ترکیه و سپس اروپــا حرکت 

کنند اما   ناکام ماندند.

بازنشستگان 

تامین اجتماعی:
مبلغ متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان در حال پرداخت است

تامین  امــور مستمری های سازمان  مدیر کل 
اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان و مستمری 
اعمال  بــا  مـــرداد  از  اجتماعی  تامین  بگیران 
متناسب سازی در حال پرداخت است. به گزارش 
ایسنا، ناهید حیدری در پاسخ به این که آیا حقوق 
مرداد بازنشستگان با اعمال افزایش های ناشی 
از متناسب سازی پرداخت می شود؟ اظهار کرد: 
مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان 
متناسب ســازی نام بــرده می شود، همزمان با 
پرداخت حقوق مــرداد پرداخت می شود. وی 
حقوق  افزایش  مبلغ  آینده  ماه های  از  گفت: 
قالب  در  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
متناسب سازی به صورت جداگانه واریز نمی شود 

و همراه با حقوق پرداخت می شود.

گالیه تند معاون وزیر بهداشت از 
پروازهای آلوده !

علیرضا رئیسی، معاون وزیــر بهداشت گفت: 
ما این جا بــرای کنکور کلی چانه زنی می کنیم 
ــزار  ــرگ ــری ب ــت ــا کــنــکــور بــا فــاصــلــه دو م کــه آیـ
ــت در هواپیما شــانــه به  بــشــود یــا نــشــود آن وق
می کنیم!  جــا  جابه  مسافر  لوله  یــک  در   شانه 

به گزارش خراسان، وی دیروز در صحبت هایش به 
شدت از سازمان هواپیمایی کشوری انتقاد و بیان 
کرد که بارها با آن ها مکاتبه کرده ایم ولی توجهی 
به تذکرات ما نشده اســت. او از دادستانی هم 
خواست تا به این موضوع ورود کند. رئیسی گفت: 
طبق قانون هر هواپیما باید با 6۰ درصد ظرفیت 
ــرواز کند امــا می بینیم که در پــرواز هــا رعایت  پ
نمی شود و با این وضعیت شک نکنید که احتمال 
مبتال شدن مسافران هواپیماها بسیار زیاد است.

هزینه درمان کرونا برای یک بیمار 
تامین اجتماعی چقدر است؟

مدیرکل درمـــان غیرمستقیم ســازمــان تامین 
اجتماعی، هزینه های درمــان کرونا برای بیمه 
شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف 
قـــرارداد را تشریح کــرد. شهرام غفاری دربــاره 
ــرای بیمه شدگان  هزینه های درمـــان کــرونــا ب
سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد 
توضیحاتی ارائــه و به ایسنا اظهار کــرد: میزان 
هزینه کــرد، متفاوت است اما تعهد ما در برابر 
بیماران کرونایی در مراکز طرف قــرارداد مانند 
تعهدی است که در دیگر بیماری ها داریــم. وی 
افــزود: به عــالوه ایــن که داروهــایــی را که طبق 
مصوبات دبیرخانه شــورای عالی بیمه در تعهد 
بیمه ها قــرار می گیرد و به ما ابــالغ می شود نیز 
اجرایی می کنیم و پوشش می دهیم. به عنوان 
مثال داروی “کلترا” را در بخش بستری پوشش 
می دهیم، ولی در بخش سرپایی تحت پوشش 
ــازاِر گسترده  ما نیست؛ زیرا از یک سو کنترل ب
در بخش سرپایی مشکل است و از سوی دیگر 
ضرورت آن در بیماران سرپایی هنوز معلوم نیست. 
وی با بیان این که فرانشیز یا پرداختی از جیب 
بیمار در بخش بستری ۱۰ درصد است، افزود: در 
بخش سرپایی نیز داروها را تا ۷۰ درصد  پوشش 
می دهیم و فرانشیز یا سهم بیمار  ۳۰ درصد است. 
در مجموع ۹۰ درصد هزینه های بخش بستری و 
۷۰ درصد هزینه های بخش سرپایی را پوشش 
می دهیم و بیماران بستری شده هزینه اندک و 

ناچیزی می پردازند.

غفوریان- پس از حدود شش ماه 
ــروس کرونا  از فراگیری جهانی وی
در جهان، انتشار خبر روز سه شنبه 
روسی ها در ثبت واکسن ضد کرونا، 
ــاره این  ــداد درب قطعا مهم ترین روی
ویروس وحشی به شمار می آید. اما 
چه کنیم که رقابت های سیاسی و 
ــدرت در جهان بر موضوع  جنگ ق
درمان انسان ها هم  سایه انداخته و 
افق دید را غبارآلود کرده است. طی 
دو روز گذشته اغلب دیدگاه های 
ــا و آمریکا دربـــاره  رســمــی در اروپـ
واکسن روسی، چندان مثبت نبود و 
به واقع نمی توان واکنش های همراه 
تردید مجامع پزشکی و تخصصی در 
این باره را نادیده گرفت. دلیل این 
امر را در نوع روابط گذشته دو رقیب 
دیرین نظامی و سیاسی جهان در 
غرب و شرق باید جست وجو کرد و 
چه بسا مبنا و روش روسی ها نیز در 
دخالت ندادن سازمان های جهانی 
همچون سازمان بهداشت جهانی 
در امور داخلی اش، به این تردیدها 
درباره این واکسن دامن زده است. 
اما روس ها خیلی محکم به این عرصه 
گام نهادند، آن ها نام این واکسن را 
هم »اسپوتنیک« نهادند که بگویند 
ما در واکسن کرونا هم اولین بودیم. 
اسپوتنیک نام اولین ماهواره روسی 
ــه ۱۹۵۰ بــه فضا  ــت کــه در ده اس

پرتاب شد.

ایران و واکسن روسی       
ــه واکــنــش هــای  ــه ب قــبــل از ایـــن ک
ــن  ــس جــدیــد جــهــان دربــــــاره واک
روسی بپردازیم، بهتر است تکلیف 
خودمان را در قبال محصول روسی 
بدانیم و بــرای این پرسش پاسخی 
بیابیم که آیا قرار است ایران از این 
واکسن استفاده کند؟ برای یافتن 
این پرسش با دکتر ایرج حریرچی 
معاون کل وزارت بهداشت تماس 
گرفتیم و همین دغدغه و سوال را با 

او در میان گذاشتیم. آقای حریرچی 
پاسخی داد که جز این هم انتظار 
نبود: »سازمان بهداشت جهانی اگر 
واکسن روسی را تایید کند ماهم از 

آن استفاده خواهیم کرد.«

بسته های واکــســن روســـی تا        
۲هفته آینده آماده می شود

در حالی که اسپوتنیک، خبرگزاری 
مطرح روســی دیــروز به نقل از وزیر 
بهداشت این کشور نوشت که طی 
دو هفته آینده بسته های اول واکسن 
ــاده می شود  روســـی ضــد کــرونــا آمـ
و مــورد استفاده قــرار می گیرد اما 

غربی ها این واکسن 
را آماج حمالت خود 
قــرار دادنــد. یکی از 
این موارد گزارش بی 

بی سی از وزیر بهداشت آلمان بود 
که دیروزپس از موج خبری واکسن 
روسی، درباره آن ابراز تردید و اعالم 
ــرد: »بــراســاس اطالعاتی که در  ک
دســت داریـــم، ایــن واکسن به طور 

کامل آزمایش نشده است و موضوع 
بر سر اول بودن نیست، بلکه داشتن 

یک واکسن موثر و امن است.«

سپر بالی پوتین چه بود؟       
اما آقای پوتین رئیس جمهور روسیه 
این  روز سه شنبه وقتی خبر ثبت 
واکسن را اعالم کرد، برای این که 
به منتقدان احتمالی این محصول 
پــاســخ داده بــاشــد، گفت کــه این 
واکسن را روی دخترم تست کردیم 
و هنگام تست خـــودم هــم حضور 
ــن اظــهــار اطمینان  ــا ای داشــتــم. ام
پوتین چندان کارساز نبود و طبق 
منتقدان  ایندیپندنت،  ــزارش  گـ
ایــن واکسن را زودهنگام و بدون 
دانسته اند  بالینی  مــراحــل  طــی 
و  مسکو را به یک »رفتار تبلیغاتی 
و بلندپروازانه« متهم کــرده انــد. از 
ــروز  ــن خــبــرگــزاری  دی همین رو ای
ــس گــوســتــیــن،  ــ ــ ــت: »الورنـ ــوشـ نـ
جهانی  بهداشت  ــور  ام کارشناس 
در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، 

نگران این است که روسیه مراحل 
مهمی را در فرایند تولید واکسن 
از ســر نــگــذرانــده و در نتیجه این 
واکسن ممکن است نه تنها بی اثر، 

بلکه خطرناک هم باشد.«

روس ها چه گفتند؟       
ــا خودشان چه گفتند؟  امــا روس ه
قطعا در این فاز و در میان حرف های 
منتقدان، اظهارات کاشفان واکسن 

خواندنی و شنیدنی است.
ــی بــی ســی دیــــروز بــه نــقــل از  *بـ
میخاییل موراشکو، وزیر بهداشت 
روسیه نوشت که: »به نظر می رسد 
خارجی  همکاران 
ما احساس کرده اند 
که روسیه در رقابت 
برای دست یابی به 
واکسن از آن ها جلوتر رفته و سعی 
می کنند نظراتی ابراز دارند که مطلقا 

بی اساس است.«  
*یورونیوز دیــروز نوشت: همچنین 
»کریل دمیتریف«، رئیس صندوق 

سرمایه گذاری مستقیم روسیه که 
در حال تأمین اعتبار آزمایش های 
واکسن کرونا در ایــن کشور است، 
ــت: روسیه به طور  ــرده اس اظهار ک
بسیار  واکسن ها  تولید  در  سنتی 
قوی بوده و واکسن ما در واقع نوعی 
کــپــی بــرداری از واکــســن ابوالست 
ــال پیش در مسکو تهیه  کــه پنج س
شده است. به گفته دمیتریف که در 
کارآزمایی های اولیه بالینی واکسن 
شرکت کرده، واکسن کرونای روسیه 
به این دلیل توانسته پیشروی کند که 
نسخه ارتقا یافته از واکسن قبلی علیه 
ویروس سندروم تنفسی خاورمیانه 
)مرس( است. وی گفته است که ۲۰ 
کشور بیش از یک  میلیارد دوز از این 

واکسن را سفارش داده اند.
معاون  گینتسبورگ  *الکساندر 
مرکز گامالئی هم که مرکز کشف 
این واکسن است، درباره مالحظات 
واکسن اسپوتنیک می گوید: فعال 
نمی توان آن را بی خطر برای کودکان 
دانست و تست روی کودکان پس از 
پایان مرحله تست روی بزرگ ساالن 

صورت خواهد گرفت.
در همین حــال ســازمــان بهداشت 
جهانی هم پس از انتشار این خبر 
اعالم کرد که با مقامات روسی برای 
بررسی این واکسن، وارد مذاکره 
شده است. هم اکنون، این سازمان 
شش واکسن مختلف را در مرحله 
شامل  کــه  دارد  بالینی  ــش  ــای آزم
آزمایش گسترده تر روی انسان است.
با همه این تفاسیر اما حق این است 
که بپذیریم در برابر واکسن روسی 
و هر واکسن دیگری، ذوق زدگی 
هیچ جایی ندارد همچنان که نفی 
تالش های علمی دیگران رفتاری 
منطقی نیست و همان طور که وزارت 
بهداشت اعالم کرد باید اجازه دهیم 
مراجع ذی صالح جهانی همچون 
سازمان بهداشت جهانی مهر تایید 

بر آن بزنند.

وزیر بهداشت:

 واکسن ایرانی کرونا وارد فاز
 انسانی شد

وزیر بهداشت گفت: سه، چهار مورد 
از پروژه های تحقیقاتی واکسن کرونا 
در ایران پیشرفت هایی داشته و این 
بالینی  کارآزمایی  وارد  واکسن ها 
شده اند.  دکتر سعید نمکی دیروز 
در جلسه پرسش و پاسخ مجازی با 

خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی درباره 
واکسن کرونا وجود دارد؟گفت: ما هم برای این که از دنیا 
عقب نیفتیم همزمان با دنیا در شرکت های دانش بنیان، 
انستیتو پاستور ایران و انستیتو رازی کارهای واکسن را 
آغاز کردیم.وی گفت: امروز می گویم که در سه، چهار مورد 
این همکاری چند جانبه واکسن پیشرفت هایی داشته و 
این واکسن ها مراحل مدل حیوانی را پاس کرده است و 
وارد کارآزمایی بالینی شده است. اما این که این واکسن  
یا واکسن های جهانی چه زمانی به بــازار می آید مورد 
تردید است. نمکی خاطرنشان کرد: همچنین برای خرید 
واکسن هم اقدامات الزم انجام شده و در مجمع جهانی 
که سازمان جهانی بهداشت برای واکسن تشکیل داده 
است سبد خودمان را در صف خرید گذاشته ایم تا برای 

شهروندانمان بخریم.

دکتر مینو محرز:

روسیه واکسن کرونا را برای تایید در 
اختیار who نمی گذارد

انــوار- دکتر مینو محرز متخصص 
بیماری های عفونی و از کارشناسان 
وزارت بهداشت، دیروز به خراسان 
گفت:  ایــران واکسن هایی را که به 
تایید یکی از سه مرجع بین المللی 
 FDA بهداشت،  جهانی  ســازمــان 

ــا رسیده باشد در اختیار  آمریکا و موسسه داروی اروپ
ــاره واکسن روســی ضد  همگان قــرار می دهد. وی درب
کرونا توضیح داد: روسیه معموال داروها و واکسن های 
تولیدی خود را برای تایید در اختیار  مراجع بهداشت 
بین المللی  نمی گذارد و خودش مستقل عمل می کند، 
این روال همیشگی روسیه بوده است.در حالی که وزارت 
بهداشت کشورمان واکسنی را در اختیار همگان قرار 
می دهد که به تایید مراجع ذی ربط جهانی رسیده باشد. 
اما واکسن روسیه تایید هیچ جایی را ندارد،  حال این که 
موسسات این کشور در حد موسسات کشورهای اروپایی و 
آمریکایی باشد من اطالعی ندارم.تاکنون روال کار ایران 
این بوده که واکسن ها از کانال وزارت بهداشت وارد کشور 
می شده است مگر این که بعد از این پروتکل های مربوط 

تغییر کند.

رئیس سابق  انستیتو پاستور در گفت وگو با خراسان:

دنیا هنوز برای تولید انبوه واکسن 
آنفلوآنزا مشکل دارد

ــس ســابــق  ــی مــحــمــداکــبــری- رئ
ــاره خبر  ــران درب انستیتو پاستور ای
ــا به  ــرون ــن روســـی ک ــس کــشــف واک
خراسان گفت: صرف ادعا برای به 
کارگیری این واکسن کافی نیست. 
باید کارآزمایی بالینی آن در مراکز 

 متعدد و تایید آن با پروتکل های جهانی صــورت گیرد.
عبدالحسین روح االمینی که اکنون عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس نیز است، اظهارکرد:هرچند روس ها 
گفته اند آزمایش ها همچنان ادامه دارد اما شرط تاثیر ۷۹ 
روزه این واکسن که کمتر از یک فصل است کفایت کننده 
نیست و بسیاری از واکسن ها پس از مراحل کشف معلوم 
نیست به چرخه تجاری برسد.حسب آخرین اطالع اکنون 
پنج تیم تحقیقاتی در مراکز پژوهشی داخل روی کشف 
واکسن کرونا مشغول تحقیقات جدی هستند. البته این 
 کار زمان بر است و نباید توقع فوری برای جامعه ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: به یاد داشته باشیم همین واکسن آنفلوآنزا 
در ایام پیک با چالش تولید مواجه می شود و دنیا نمی تواند 
جوابگو باشد بنابراین نباید تا پایان مرحله کارآزمایی و 

کنترل و همچنین  تولید انبوه، در مردم توقع ایجاد کنیم.  

دریافت وجه برای کالس فوق  
برنامه در مدارس ممنوع است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایت وزارت آمـــوزش و پـــرورش گفت: 
ــوان هــزیــنــه کــالس  ــن ــه ع دریــافــت وجـــه ب
فوق برنامه در زمان ثبت نام دانش آموزان 
ــدارس دولــتــی و غیردولتی تخلف  در مـ
محسوب می شود و ممنوع است. به گزارش 
فارس، زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایت وزارت آمــوزش و 
پــرورش، در یک برنامه خبری اظهار کرد: 
ــوان هــزیــنــه کــالس  ــن ــه ع دریــافــت وجـــه ب
فوق برنامه، هم اکنون در مدارس دولتی و 
غیردولتی تخلف محسوب می شود و ممنوع 
است.  وی ادامه داد: کالس های فوق برنامه 
در مدارس خاص مانند سمپاد، نمونه دولتی، 
هیئت امنایی باید از مهر به بعد انجام شود و 
مدارس حق دریافت وجهی به عنوان کالس 

فوق برنامه را ندارند.  
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ــه  مــهــران احــمــدی بـــرای ادام
بازی در فیلم کمدی »کوسه« 
به کارگردانی علی عطشانی به 
ترکیه سفر کرده است. عالوه 
در  نیز  هاشمی  مهدی  او،  بــر 

سکانس هایی که در ترکیه فیلم برداری می شود، 
ایفای نقش می کند.

روز  از  ــا  ــ آری معتمد  فــاطــمــه 
چهارشنبه هفته آینده با فیلم 
»بنفشه آفریقایی« به کارگردانی 
مونا زندی حقیقی در سینمای 
آنالین حضور خواهد داشت. 

رضا بابک و سعید آقاخانی دیگر بازیگران این 
فیلم هستند.

مریم امیرجاللی بازی در فیلم 
کمدی »هولیا« ساخته مرتضی 
آتش زمزم را به پایان رسانده. 
او در این فیلم دو نقش را که از 
هستند،  متفاوت  سنی  لحاظ 
ایفا کرده و با پوریا پورسرخ و محمدرضا هدایتی 

همبازی شده است.

از  خلیلی  ماه چهره  ــاد  ــده ی زن
سریال  بازپخش  با  شنبه  روز 
»مرضیه« به کارگردانی فلورا 
سام در تلویزیون دیده می شود. 
این سریال که نقش اصلی آن را 
زنده یاد خلیلی بازی کرده، محرم سال گذشته از 

شبکه دو پخش شد.

چهره ها و خبر ها

هادی حجازی فر در فیلم کوتاه 
»مورس« به کارگردانی روناک 
جعفری بازی کرده و در این اثر با 
بازیگرانی مانند سامان صفاری 
و سلمان فرخنده همبازی شده. 
او فیلم »آتابای« و »دوزیست« را آماده اکران دارد.

ــروز بــا فیلم  امیر جــدیــدی از امـ
»لتیان« ساخته علی تیموری به 
سینمای آنالین می آید. این بازیگر 
فیلم »روز صفر« به کارگردانی 
سعید ملکان را که به تازگی پروانه 

نمایش آن صادر شده است، آماده اکران دارد.

سینمای جهان

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

این روزها 4 سریال »دل«، »هم گناه«، »آقازاده« 
و »موچین« در نمایش خانگی در حال توزیع 
هستند و از میان این سه مجموعه، »هم گناه« 
که قسمت پایانی آن هفته آینده منتشر خواهد 
شد مورد استقبال مخاطبان بوده و رضایت 
آن ها را جلب کرده است. بررسی میزان رضایت 
مخاطبان از این سریال ها در فیلیمو یکی از 
سهم  بیشترین  که  وی اودی  سرویس های 
بازار را در اختیار دارد، می گوید، »هم گناه« 
و »آقـــازاده« بیشتر از »دل« نظر مخاطبان را 
جلب کرده اند. در ادامه مطلب، طبق درصد 
رضایت مخاطبان از این سریال ها و آخرین 
مجموعه هایی که در نمایش خانگی منتشر 
شده اند، نکاتی دربــاره آن ها می خوانید. در 
این فهرست، سریال »موچین« به دلیل این که 
به صورت انحصاری از طریق فیلم ناب منتشر 
می شود و طبیعتا آمار رضایت مخاطبان آن در 

فیلیمو وجود ندارد، مد نظر ما نیست .

هیوال	 
سریال »هیوال« اثر مهران مدیری که تقریبا 
همزمان با مجموعه »مانکن« توزیع می شد، 
یکی از موفق ترین سریال های اخیر نمایش 
معمول  روال  طبق  ــوال«  ــی »ه بـــود.  خانگی 
بسیاری از سریال ها در قسمت اول 89 درصد 
رضایت مخاطبان را جلب کرد، اما این عدد با 
انتشار قسمت های بعدی سریال، بیشتر شد. 
این سریال نیز جز قسمت اول و آخر، میزان 
رضایتمندی کمتر از 95 درصد نداشت. جالب 

این جاست که قسمت آخر »هیوال« نیز از نظر 
میزان پسندیده شدن افت زیادی داشته و به 

86 درصد رضایت رسیده است.

مانکن	 
ــی حسین  ــردان ــارگ ــه ک ــال »مــانــکــن« ب ــری س
ــی زاده، یــکــی از پــرمــخــاطــب تــریــن  ــل ــی ــه س
مجموعه های نمایش خانگی در یکی، دو سال 
اخیر بــوده اســت. این سریال با رضایت 93 
درصدی مخاطبان شروع خوبی داشته و پس 
از آن هم مانند »هم گناه« درصد رضایتمندی 
بــاالیــی داشــتــه و افــت محسوسی در میزان 
رضایت مخاطبان دیده نمی شود. البته در 2 
قسمت پایانی ورق برگشته و میزان رضایت 
با اختالف زیــادی کم شده اســت. 2 قسمت 
پایانی سریال به ترتیب 90 و 81 درصد رضایت 
مخاطبان را جلب کرده اند. گذشته از آمار و 
ارقام، واکنش های مخاطبان به قسمت پایانی 
نیز نشان مــی داد قسمت آخر »مانکن« مورد 

پسند بسیاری از مخاطبان نبوده است.

کرگدن	 
سریال »کرگدن« ساخته کیارش اسدی زاده، 
در قسمت اول میزان رضایت 89 درصدی 
ــرده و در قسمت های  مخاطبان را کسب ک
ــده، امــا نمی توان گفت  بعدی بیشتر هم ش
میزان رضایت مدام صعودی بــوده، در واقع 
رضایتمندی متغیر بــوده اســت. قسمت 22 
سریال »کرگدن« در فیلیمو میزان رضایتمندی 

ــدی داشته که در  بسیار بــاال یعنی 99 درص
مقایسه با دیگر سریال های اخیر بی سابقه بوده 
است. »کرگدن« هم مانند »مانکن« نتوانسته 
در نقطه پایان رضایت مخاطبان را جلب کند و 
نسبت به بقیه قسمت ها کمترین میزان رضایت 

را جلب کرده است.

دل	 
سریال »دل« ساخته منوچهر هادی در فیلیمو، 
87 درصد از رضایت مخاطبان را جلب کرده و 
تا قسمت 28، میزان رضایت باالی 80 درصد 
داشته اما از قسمت 29 این رقم کمتر شده و 
در 6 قسمت گذشته سریال، درصد رضایت 
چیزی بین 70 تا 77 درصد بوده است. جالب 
این جاست که قسمت 33 سریال از نظر کم 
بــودن میزان رضایتمندی رکــورد زده و تنها 
63 درصد رضایت مخاطبان را جلب کرده که 
بین همه سریال های این فهرست، پایین ترین 
ــد پایین در  ــت. ایــن درص میزان رضایت اس
قسمت 33 که کم کم به پایان سریال نزدیک 

می شویم، عدد معنی داری است.

هم گناه	 
سریال »هم گناه« کاری از مصطفی کیایی هم 
مانند »مانکن«، با 95 درصد رضایت شروع 
خوبی داشته و در ادامه نیز موفق شده همچنان 
درصد باالیی از رضایتمندی مخاطبان را جلب 
ــوده، اما در  کند. این رونــد بیشتر صعودی ب
بعضی از قسمت ها میزان رضایت یک درصد 

کم شده که اصال عدد قابل توجهی نیست. 
»هم گناه« در فیلیمو رضایتمندی کمتر از 95 
درصد نداشته است که نشان از موفقیت این 
مجموعه دارد. باید دید درصد رضایتمندی 
مخاطب از قسمت پایانی ایــن ســریــال، چه 

عددی خواهد بود.

آقازاده	 
سریال »آقازاده« به کارگردانی بهرنگ توفیقی، 
مانند دیگر سریال های این فهرست در نقطه 
شروع میزان رضایتمندی خوبی داشته، اما 
برخالف آن ها هر چه جلو رفته و قسمت های 
بیشتری از آن منتشر شده، درصد رضایت از 
سریال کمتر شده است. میزان رضایتمندی از 
»آقازاده« در قسمت اول 94 درصد بوده و بعد 
در قسمت هفتم که جمعه هفته گذشته منتشر 
شد، به 88 درصد رسیده است. باید صبر کرد 
و دید با پیش رفتن قصه، آیا میزان رضایتمندی 

مسیر صعودی خواهد داشت یا خیر.

»هم گناه« بر قله رضایت مخاطبان
بر اساس آمار درصد رضایتمندی سریال های نمایش خانگی در یک سرویس وی اودی، سریال مصطفی کیایی محبوب ترین سریال یک سال اخیر است

راک؛ پردرآمدترین بازیگر سینما

دواین جانسون باز هم عنوان پردرآمدترین بازیگر 
مرد سال سینمای جهان را از آن خود کرد. او در 
سال مالی گذشته که نیمی از آن تحت تاثیر کرونا 

گذشت، نزدیک 90 میلیون دالر درآمد داشت.
به گــزارش خبرآنالین، دوایــن جانسون بازیگر 
فیلم های اکشنی چون »سریع و خشمگین« با درآمد 
87 میلیون و 500 هزار دالری از ژوئن سال 2019 
تا ابتدای ژوئن سال 2020 پردرآمدترین بازیگر مرد 
سینمای جهان شد. این بازیگر بخشی از این درآمد 
را از بازی در فیلم »اعالن قرمز«  محصول نتفلیکس 
به دست آورد. او برای حضورش در این فیلم 23 
میلیون و 500 هزار دالر دستمزد گرفت. پس از 
جانسون در فهرست پردرآمدترین بازیگران سینمای 
جهان، نام رایان رینولدز با درآمد 71 میلیون دالری 
به چشم می خورد. رینولدز که در »اعالن قرمز« کنار 
جانسون جلوی دوربین رفته، در فیلم »6 زیرزمینی« 

هم نقش اصلی را بازی کرده است.
سال گذشته در مجموع، 10 بازیگر پردرآمد سال 
بیش از نیم میلیارد دالر درآمد داشتند که بیش از 
یک چهارمش از بازی در محصوالت نتفلیکس به 
دست آمده است.سومین بازیگر مرد پردرآمد در 
این فهرست که مجله فوربس منتشر کرده است، 
مارک والبرگ است. این بازیگر و تهیه کننده مشهور 
بیش از 58 میلیون دالر کسب کرده است. رده های 
چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب به بن افلک 
و وین دیزل تعلق دارد. اکشی کومار تنها ستاره 
بالیوودی این فهرست است که با درآمد 48 میلیون 

دالری در جایگاه ششم ایستاده است.

اسکورسیزی با اپل قرارداد بست
کمپانی مارتین اسکورسیزی با »اپل« برای تولید 

محصوالت تلویزیونی قرارداد بست.
ــه نــقــل از ورایـــتـــی، مارتین  ــزارش مــهــر ب ــ ــه گ ب
اسکورسیزی با همراهی »سیکلیا پروداکشنز« 
کمپانی تولیدش قـــراردادی بــرای تولید فیلم و 
سریال با اپل امضا کــرد. این کــارگــردان مطرح 
هم اکنون برای تولید فیلم »قاتالن ماه کامل« با 
این سرویس استریم همکاری دارد. این فیلم با 
بازی لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو در مرحله 
ــی رود سال 2021  پیش تولید است و انتظار م
اکران شود. خبر همکاری اسکورسیزی با اپل یک 
هفته پس از آن منتشر شده که اعالم شد دی کاپریو 
و »اپین وی« کمپانی تولیدش با اپل قرارداد تولید 

محصوالت تلویزیونی امضا کرده اند.
کارگردان های  شاخص ترین  از  اسکورسیزی 
سینماست و نام برخی از فیلم های مطرح تاریخ 
سینما با نام او گره خورده است که از جمله آن ها 
می توان به فیلم هایی چــون »رانــنــده تاکسی«، 
»گــاو خشمگین«، »رفقای خــوب«، »دار و دسته 
نیویورکی ها«، »مرحوم« و »ایرلندی« اشاره کرد. او 
9 بار نامزدی اسکار را در بخش بهترین کارگردانی 
کسب و سال 2007 این جایزه را برای »مرحوم« 

دریافت کرده است.

زندگی فوتبالیست جنجالی فیلم 
می شود

و  مشهور  فوتبالیست  گسکوین  پــل  زنــدگــی 
جنجالی انگلیسی تبدیل به یک فیلم سینمایی 

می شود.
به گزارش صبا، پل گسکوین فوتبالیست مشهور 
انگلیسی تایید کرد که تهیه کنندگان سینما در 
جست وجوی یافتن بازیگری برای ایفای نقش 
او در فیلمی براساس کتاب خاطرات »گازا: قصه 
من« هستند. این فیلم بعد از یک مستند مربوط 
به جام جهانی که در آن پل گسکوین ستاره سابق 
فوتبال انگلستان را نشان مــی داد، به نمایش 
درمــی آیــد. گسکوین ستاره جنجالی فوتبال 
بریتانیا درباره این فیلم گفت: »افرادی هستند 
که به دنبال ساخت فیلم و یافتن بازیگری برای 
ایفای نقش من هستند، من در حال راهنمایی 
آن ها و خواندن فیلم نامه هستم، فیلم درباره 
سرتاسر زندگی من است، آن ها از کتاب های 
من استفاده می کنند.« ستاره تیم ملی انگلستان 
در جام جهانی 90 درباره حواشی زندگی اش 
هم گفت: »چیزی بــرای پنهان کــردن نــدارم. 
همه چیز در مطبوعات، چه خوب و چه بد نشان 

داده شده است.«

    رونمایی از مستند زندگی حمید منوچهری دوبلور پیش کسوت    
آیین بزرگداشت حمید منوچهری و رونمایی از پوستر »78 
سالگی« مستند پرتره این پیش کسوت عرصه دوبله، در شبکه 

مستند برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی شبکه مستند، مراسم رونمایی از 
پوستر »78 سالگی« جدیدترین اثر از مجموعه مستندهای پیش 
کسوتان صدا و دوبله به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری 
از انتقال این ویروس بدون حضور هنرمندان و هنردوستان و با 

حضور محسن یزدی مدیر شبکه مستند برگزار شد.
در این مراسم محسن یزدی، مدیر شبکه مستند سیما گفت: 
»امیدوارم که بعد از پایان کرونا بتوانیم مراسمی در شأن شما 
برگزار کنیم. وقتی مردم صدای کسی را می شنوند به او عالقه مند 
می شوند؛ شما به جز صدایتان که بارها از طریق رادیو و دوبله ها 
به گوش مردم رسیده تصویرتان نیز برای مردم آشناست و شما 
را دوست دارند. ساخت مستندهای پیش کسوتان برای ما هم 

آورده خوبی دارد.« وی افزود: پرداخت به پیش کسوتان عرصه 
دوبله از اهمیت زیادی برخوردار است و امیدوارم که بتوانیم چنین 
مستندهایی را برای همه عزیزان تولید کنیم که در تاریخ می ماند. 
دلمان می سوزد که از خیلی از هنرمندان عرصه صدا، مستند 
نداریم. البته بعضی از دوستان هم نمی پسندند که جلوی دوربین 

بیایند و خیلی دوست ندارند رسانه ای شوند.

در ادامــه حمید منوچهری با اشــاره به لزوم ساخت مستند از 
پیش کسوتان صداوسیما گفت: »اگر کار خوبی شده است، من 
کاری نکردم و ماحصل زحمات آقای توکلی است. خوشحالم 
که مدیریت جدید شبکه مستند به چنین مستندهایی توجه 
دارد. خیلی خوب است که یادی از قدیمی ترهای صداوسیما 
کنیم. هر کاری انجام دهیم برای سازمان است و یکی از اعضای 
صداوسیما در آن معرفی می شود.« وی افزود: »آقای یزدی، شما 
در طول این سال ها هر جا که بودید نشان دادید درست، خوب و 
حرفه ای هستید که به این جا رسیدید. من با تمام وجود در اختیار 
شما هستم و هرکدام از دوستان دوبلور را که دوست داشته باشد، 

برای ساخت قسمت های بعدی مستند می آورم.«
ابوالفضل توکلی کارگردان و تهیه کننده مستند »78 سالگی« 
هم در ایــن مراسم گفت: »یکی از بخش های سخت تولید 
این مستندها که انــرژی زیــادی از من می گیرد هماهنگی با 

زیرمجموعه های صداوسیماست. بسیار بد اســت که برای 
تصویربرداری در رادیو یا واحد دوبالژ باید سختی زیادی بکشم. 
متأسفانه این نهادها خیلی سخت همکاری می کنند، درحالی که 
من تهیه کننده برنامه ای در شبکه مستند هستم و برای تلویزیون 

فیلم می سازم. واقعًا این همه سخت گیری برایم مفهوم نیست.«
او در پایان با اشاره به کار جدیدی که در دست تولید دارد، گفت: 
»مستند آقــای آرشــاک قوسیان را به نام »قصه های آرشــاک« 
تمام کردیم و تنها به دنبال چند تصویر از بزرگداشت ایشان در 
جشنواره فجر هستیم که هنوز به دستمان نرسیده است. مستند 
بعدی نیز پرتره ای از آقای بیوک میرزایی و ناصر نظامی است که 

تصویربرداری آن به پایان رسیده است.«
در پایان این نشست از پوستر مستند پرتره »78 سالگی« رونمایی 
شد و مدیر شبکه مستند با اهدای لوحی از سال ها فعالیت حمید 

منوچهری در عرصه هنر قدردانی کرد.

میانگین درصد نام سریال
رضایت

96.91هم گناه
94.52هیوال
94.11مانکن

92.5کرگدن
92آقازاده

82.5دل
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جواد نوائیان رودسری - »آخرین سامورایی« 
عنوان فیلمی جذاب و دیدنی با کارگردانی 
ادوارد زوئیک است که در سال 2004، با 
نقش آفرینی خیره کننده تام کروز، اکران شد. 
داستان فیلم را جان لوگان نوشته است و به نظر 
می رسد که او، در نگارش فیلمنامه، نیم نگاهی 
هم به تاریخ ژاپن دارد؛ داستانی دلچسب از 
مقاومت تحسین برانگیز سامورایی ها در برابر 
سنت زدایی امپراتور »میجی«. روایت لوگان 
آن قدر خوب است که بیننده آن را مانند یک 
حتی  می کند؛  تصور  واقعی  و  عینی  تاریخ 
ژاپنی ها هم نمی توانند با دیدن صحنه های 
خالقانه و گاه اکشن فیلم، زیاد به واقعیت های 
تاریخ کشورشان فکر کنند و این، همان جادوی 
سینماست. داستان »آخرین سامورایی« از 
زبان کاپیتان »ناتان آلگرن«، افسر سواره نظام 
آمریکایی که به عنوان مستشار نظامی به ژاپن 
رفته است، روایــت می شود و ماجرای فیلم، 
در واقع خاطرات اوست. با این حال، آلگرن 
خلق شده توسط لوگان، همه چیز را نمی گوید 
یا شاید قرار است که نگوید! در این نوشتار، 
می خواهم درباره حرف های نگفته ای بنویسم 

که تام کروز، بازیگر نقش کاپیتان »آلگرن« در 
فیلم »آخرین سامورایی« بر زبان نیاورد.

اصل ماجرا چه بود؟	 
ژاپــن، با آغــاز سلطنت امپراتور »میجی« در 
سال 1867، قاطعانه وارد مسیر اصالحات 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  گسترده 
نظامی شد. ژاپن در عصر ِمیجی، آغوش خود 
را بر روی مدرنیسم باز کرد و به این ترتیب، 
بسیاری از سنن کهن ایــن سرزمین، طبق 
ــالم شــد. »آخرین  قوانین جدید منسوخ اع
سامورایی«، مقاومت سامورایی ها را در برابر 
این تغییرات گزارش می کند؛ اما آیا به واقع 
سامورایی ها مخالف اصالحات میجی بودند؟ 
دو شخصیت ژاپنی مهم در فیلم، یعنی »اومورا« 
به عنوان موافق مدرنیسم و »کاتسوموتو« به 
عنوان مخالف آن، دارای مابه ازای تاریخی 
»آخرین  داستان  اصل  که  هرچند  هستند؛ 
سامورایی«، چیزی جز وهم و خیال نیست. 
ــان لــوگــان از اومـــورا،  ــت تصویر منفی داس
تطبیقی با شخصیت حقیقی وی ندارد؛ اومورا 
ماسوجیرو، وابسته به یک خاندان معروف و 
اشرافی ژاپن، کسی است که در سال 1860، 
ارتش جدید ژاپن را بنیان گذاری کرد. او در 
تاریخ کشورش، جزو 10 قهرمان اصالحات 
1869، تنها  محسوب می شود و در ســال 
دوســال بعد از آغــاز سلطنت ِمیجی، در 45 
سالگی درگــذشــت و اصــواًل عمرش آن قــدر 
طوالنی نبوده که بخواهد با سامورایی ها 
روبــه رو شــود؛ ضمن این که بر خالف 
روایــت »آخرین سامورایی«، اومــورا 
خود یک سامورایی تمام عیار بود! 
اما درباره شخصیت کاتسوموتو باید 
گفت که مابه ازای تاریخی آن کسی 
نیست جــز »سایگو تــاکــامــوری«، 
مشاور عالی امپراتور میجی و یکی 
از 10 قهرمان بزرگ اصالحات! 
به نحوه  تاکاموری در اعتراض 
ــات در ژاپـــن،  ــالح ــرای اص ــ اج
از مــقــام خــود کــنــاره گــرفــت و 
ــده ای از ســامــورایــی هــا،  ــ ــا ع ب
شــورشــی بــزرگ را در جنوب 
ژاپــن به راه انداخت. آن هــا در 
ســال 1877، 10 ســال بعد از 
جنگ  در  میجی،  سلطنت  ــاز  آغ
مشهور »ســیــنــان« مغلوب قــوای 
دولــتــی شــدنــد و تــاکــامــوری که 
تاب تحمل شکست را نداشت، 
ــا،  ــامـــورایـــی هـ طــبــق ســنــت سـ

هاراگیری)خودکشی( کرد.

پشت پرده مخالفت سامورایی ها	 
آن چه گفتیم، برگی از تاریخ ژاپن و آن چیزی 
ــت کــرد. اما  بود که لوگان در داستانش روای
ظاهرًا روایت لوگان چندان هم مطابق واقع 
نیست. مورخان ژاپنی تاکاموری را به عنوان 
یکی از همراهان پایدار جریان اصالحات میجی 
معرفی می کنند. چطور ممکن است او که ابتدا 
با همه اصالحات، حتی تغییراتی که به محدود 
کردن سامورایی ها منجر می شود، موافقت 
می کند، ناگهان برمی آشوبد و در برابر امپراتور 
می ایستد و حتی به تهدید حکومت مرکزی 
می پردازد؟ دلیل این مخالفت، همان چیزی 
است که از زبان تام کروز در »آخرین سامورایی« 
نمی شنویم! تاکاموری و همفکرانش معتقد 
بودند که اصالحات ضــروری اســت، اما وارد 
کردن مستشاران غربی و به ویژه آمریکایی، 
دلیل موجهی ندارد: »آن ها فرهنگ ژاپنی را 
نمی شناسند و ما به مدرنیسمی نیاز داریم که 
بومی شده باشد؛ باید تعدادی از ژاپنی های 

مستعد را به خارج از کشور بفرستیم تا آن ها 
مدرنیسم را از شئون مختلف، برای کشورشان 
به ارمغان بیاورند.« در واقع، تاکاموری طرفدار 
آن نــوع اصالحاتی بــود که پــای بیگانه را به 
سرزمینش بازنکند و اصال به نگه داشتن ژاپن 
در حالت فئودالی، چیزی که لوگان در قصه اش 
تاکاموری،  نمی کرد.  فکر  می کند،  روایــت 
ژاپن قدرتمند در برابر غرب را آرزو می کرد و 
حاضر نبود تن به اصالحاتی بدهد که زیرنظر 
فرانسوی  هلندی،  آمریکایی ،  پیمانکاران 
و... انجام می شود. انگار این بار هم هالیوود، 
ــراد، از روی جنازه  می خواهد ســوار بر خــِر م
قهرمانان تاریخی کشورها بگذرد و در عوض 
گیشه های سراسر دنیا را فتح کند؛ البته این 
کار، دو نشان را با یک تیر زدن است؛ این که 
456 میلیون دالر بفروشیم و حــدود 300 
درصد سود سرمایه گذاری نصیبمان شود و 
در ضمن، تاریخ یک ملت را هم به نفع خودمان 

مصادره کنیم!

بــه جنگل  ــاده بجنورد  115 ج در کیلومتر 
گلستان و 65 کیلومتری غرب شهر آشخانه، 
در خراسان شمالی، بنای تاریخی اسپاخو، با 
1600 سال قدمت، انتظار بازدید عالقه مندان 
به تاریخ و میراث فرهنگی را می کشد؛ بنایی که 
به احتمال قوی، آتشکده ای پررونق در دوره 
ساسانی بوده است. اطراف این بنا، آرامگا ه های 
خانوادگی متعلق به دوره ساسانی وجود دارد. 

به  بعدها  اسپاخو،  ــام  ن کــه  معتقدند  برخی 
»هسپ« یا »اسب« تغییر شکل داده است. جنس 
بنا از الشه سنگ و ساروج است. مردم محلی، 
این بنا را کلیسایی قدیمی فرض می کنند؛ اما 
احتمال واقعی بودن چنین بــاوری، به شدت 
ضعیف است. شمال شرقی ایران، از محدوده 
فعالیت مسیحیان دوره ساسانی بسیار دور بود 
و بیش از مسیحیان، بودائیان در آن به فعالیت 
تبلیغی می پرداختند؛ اقدامی که با واکنش 
شدید ساسانیان مواجه می شد. از طرفی، این 
مناطق به دلیل همجواری با اقوام مهاجم، به 
شدت از سوی حکومت مرکزی تقویت می شد؛ 
هم از نظر نظامی و هم فرهنگی. به همین دلیل 
در این منطقه می توان یادگارهای متعددی 
ــزون بر آتشکده  از عهد ساسانی یافت که اف
اسپاخو، محوطه و آتشکده بندیان در درگز نیز، 

از آن جمله است. 

اسپاخو؛ یادگاری 1600 ساله در خراسان شمالی

حرف هایی که تام کروز در »آخرین سامورایی« نزد!
سامورایی ها در قرن نوزدهم نمی خواستند سکان مدرنیسم در ژاپن به دست پیمانکاران آمریکایی بیفتد

دوران فرمانروایی شــاپــور یکم، دومــیــن شاه 
ساسانی، مصادف با آغــاز دور جدید حمالت 
رومی ها به مرزهای غربی ایران بود. ژنرال ها و 
امپراتوران رومی می کوشیدند با غلبه بر ایران، 
برای خود اعتباری کسب کنند؛ اما بخت با آن ها 
یار نبود.  شاپور یکم، خود در رأس سپاهش، به 
غرب رفت. نبرد سنگینی در »مشیک«، نزدیک 
فلوجه و جایی در عراق امــروزی، میان دو سپاه 

آغاز شد؛ روز 13 ژانویه 
ســال 244 میالدی.  
گوردیان سوم، امپراتور 
نبرد  در  شخصًا  روم، 
حــضــور داشـــت و ایــن 
جنگ  حساسیت  ــر  ب
می افزود.  دیری نپایید 
که تاکتیک های جنگی 

ــواران سنگین اسلحه  ایرانیان کارگر افتاد. س
ایرانی، زمین را به لرزه درآوردند و سپاه روم را عقب 
راندند. به دنبال آن، کمانداران ایران، بارانی از 
تیر را به سوی متجاوزان روانه کردند؛ در یکی از 
روزهای ماه مارس سال 244، یک خبر مهم در 
میدان جنگ منتشر شد؛ گوردیان سوم کشته 
شده بود. به این ترتیب، شیرازه سپاه روم از هم 
پاشید و ایران، فاتح نبرد مشیک شد. شاپور یکم 
برای یادبود این پیروزی 
درخشان، نام مشیک را 
به »پیروز شاپور« تغییر داد 
و شرح نبرد سرنوشت ساز 
مشیک را در کتیبه نقش 
رستم ثبت کــرد؛ سندی 
که برای آیندگان به یادگار 

ماند.  

ن باستان نبرد »َمشیک«؛ پیروزی مقتدرانه ایرانیان بر دشمن
ایرا

کاتسوموتو)در فیلم آخرین سامورایی(

امپراتور )در فیلم آخرین سامورایی(

اومورا )در فیلم آخرین سامورایی(

سایگو تاکاموری

امپراتور میجی

اومورا ماسوجیرو

نخستین عکس »یهویی«، در تاریخ ایران!

عکاسی در دوره ناصرالدین شاه وارد ایران شد و 
خیلی زود، با تشویق شاه قاجار، طرفدارانی در 
میان اشراف پیدا کرد. درست از همین دوره است 
که تصاویر متعددی از مکان های تاریخی، مراسم  
ملی و مذهبی و حتی بافت های شهری تهیه 
می شود. اما تهیه این تصاویر، با توجه به نوع لوازم 
عکاسی و به ویژه قدرت مانور دوربین ها، معمواًل 
با خبر قبلی و اطالع عمومی ممکن بود و این که 
کسی بخواهد تصویری ناگهانی یا به اصطالح 

»یهویی« را از فرد یا افرادی تهیه کند، دور از ذهن 
به نظر می رسد. اما در سال 1272 خورشیدی، 
یکی از عکاسان دربار با نام احتمالی »امیر قاجار«، 
توانست نخستین عکس »یهویی« ایــران را در 
خانه ای مخروبه، پشت دروازه دوالب تهران، تهیه 
کند؛ آن هم از چه کسانی؟! مشتی الواط و قمارباز 
که سرگرم کار خودشان بودند و اصواًل به اطراف 
توجهی نداشتند! در قاب تاریخ امروز، نخستین 

عکس یهویی تاریخ ایران را مالحظه می کنید. 

 قاب تاریخ

مکان های تاریخی 

نخستین گواهی نامه رانندگی که تصویر 
ــع نکته تاریخی آن را مــالحــظــه مــی کــنــیــد، در واق

اجــازه نــامــه ای رسمی بــود که از سوی 
ــودروی  ــارل بنز«، مخترع خ ــرای »ک ــت محلی، ب دول
بنزینی، به منظور استفاده از این وسیله در جاده ها صادر 
شد. با این حال، قانون خاصی برای استفاده از خودرو و 
داشتن گواهی نامه، تا سال 1893 وجود نداشت. در 
14 آگوست همین سال، نخستین قانون راهنمایی و 
ــه تــصــویــب رســیــد و اولــیــن  ــی در فــرانــســه ب ــدگ ــن ران
گواهی نامه، بر طبق آن صادر شد. بنابراین، از عمر 
گواهی نامه رانندگی 132 سال و آیین نامه راهنمایی و 

رانندگی، 127 سال می گذرد. 

گواهی نامه رانندگی، 132 ساله شد

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

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

با کمی دقت رابطه بین هر سطر  را کشف  و 
سپس جای خالی را پر کنید.
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هوش منطقی:

گزینه 4 – جمع دو عدد الیه بیرونی برابر با عدد الیه درونی مقابل است. ؟+2=9

چالش ذهن :

1. انگور  2. خرمالو  3. گالبی  4. گیالس  5. سیب زرد  6. زردآلو

تست هوش:  

گزینه 1 صحیح است. در هر سطر و ستون که حرکت می کنیم، مربع سوم، 
حاصل حذف خطوط اشتراک دو مربع دیگر و تثبیت خطوط غیرمشترکشان 

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: ابی، باک ، بنا، کان، نبی، نای، ناب و ...
چهار حرفی: بانک، بیان، یکان و ...

پنج حرفی: کابین

چی شده؟

گره کور!

سالم با یک مسابقه »چی شده؟« دیگه در خدمت تون هستیم. این بار یک نفر رو که توی مترو ماسک 
نداره و به دور خودش پیچیده  براتون انتخاب کردیم که شما باید برای اون یک شرح حال طنز و بامزه 
بنویسید و تا ساعت 24 دوشنبه هفته دیگه برای ما بفرستید. لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون 
»چی شده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین 
جمله  های فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 

2000999 و تلگرام 09354394576 هم آماده دریافت پیام های شماست. 

نمونه :
* وقتی تو مترو نشستی و می بینی  

یکی که ماسک نداره سرفه کرد!
* وقتــی چشــمت بــه یــه پیرمرد 
مــی افته و خــودت رو بــه مریضی 
 می زنی تــا جــات رو بهــش ندی!
* وقتــی بــازی تلفــن همراهت به 

مراحل پیچیده می رسه!
* وقتی این طــرز خوابیدن آینده 
مسکن کشــور رو جلوی چشمات 

میاره. 
* وقتــی یکــی تــو متــرو تــو رو 

می پیچونه!

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

سینمابیون

مثل همه پنج شنبه ها با »سینمابیون« سرگرمی سینمایی و تلویزیونی آخر هفته در خدمت شما هستیم. خب یک لیوان چای بریزید، 
تمرکز کنید تا برویم سراغ سواالت. 

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی تلویزیون پنج شنبه ها   

۱    بازیگر نقش خشایار مستوفی در سریال »زیر 
آسمان شهر« با تکیه کالم: نهههههه غالم! 

)10 امتیاز/ ساده( 

۲    پوستر فیلمی که در سال 2014 برنده هفت 
جایزه اسکار شد. جرج کلونی یکی از سه بازیگر این فیلم 
خاص و تجلیل شده است.  )10 امتیاز/ متوسط(

۳   کارگردان مطرح آمریکایی که با فیلم هایی مثل 
»ئی تی« و »نجات سرباز رایان« شهرت جهانی پیدا کرد.

 )10 امتیاز/ متوسط( 

۴    تصویری از یک ملودرام غم انگیز محصول سال 
1363 به کارگردانی رسول صدرعاملی.

)10 امتیاز/ ساده( 

۵    مجری توانمند برنامه هایی مثل »مــردم ایران 
سالم« و »پارک ملت«. ایشان یکی از اعضای اتاق فکر 
برنامه »خندوانه« هم بود.  )10 امتیاز/ متوسط(

۶   رامبد جوان در پشت صحنه یکی از پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ سینمای ایران.  

)10 امتیاز/ ساده(

۷   سریالی به کارگردانی محمدرضا هنرمند و با بازی 
پرویز پرستویی و فاطمه معتمدآریا که سال 1388 در 
26 قسمت پخش شد و داستان رقابت یک زوج برای 

اداره رستوران خانوادگی شان بود. 
)10 امتیاز/ متوسط( 

۸   آقای گرو قهرمان یک پویانمایی محبوب بچه ها و 
بزرگ ساالن است که با کمک موجودات بامزه ای به نام 
مینیون ها مشغول خالفکاری است اما سرنوشت اش 
ــم این ــوض مــی شــود. اس  بــا حضور ســه بچه بــامــزه ع

 فیلم؟ 
)10 امتیاز/ متوسط(

۹    بازیگر فقید، محجوب و بی حاشیه کشورمان که با 
فیلم »چشمان سیاه« ایرج قادری وارد دنیای بازیگری 
شد و در سریال »مختارنامه« هم نقش خواهر مختار را 
)10 امتیاز/ متوسط(  بازی کرد. 

۱۰    بازیگر اصلی فیلم »تلقین« بــه کــارگــردانــی 
ــوالن. ایــن بازیگر به خاطر فیلم »از گور  کریستوفر ن

برخاسته« جایزه اسکار را هم گرفت. 
)10 امتیاز/ سخت( 

با اطالعات سینمایی تان کلنجار بروید

سینمابیون: 
1( حمید لوالیی، 2( جاذبه، 3( استیون اسپیلبرگ، 4( گل های داوودی،5( 
محمدرضا شهیدی فرد، 6( ورود آقایان ممنوع،  7( آشپزباشی، 8( من 

نفرت انگیز، 9( مرحوم ماه چهره خلیلی،  10( لئوناردو دی کاپریو  

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یک میوه را نوشته ایم که شما 

باید آن را حدس بزنید.

چالش ذهن

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

بازی ریاضی: 



زوایای هولناک جنایت مسلحانه زیر تک درخت فاش شد
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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان خبرها

تصاویر خیانت!

دیگر نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم. به 
خاطر یک لجبازی یا خأل عاطفی دچار اشتباه 
بزرگی شدم که اکنون آبرو و حیثیتم در معرض 
خطر قرار گرفته است، به طوری که هر لحظه 
امکان دارد رسوایی بزرگی به بار آید و زندگی و 

آینده ام نابود شود و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 25 ساله ای است 
که با طرح نقشه حساب شده در دام جوانی هوس 
باز افتاده و برای رهایی از اخاذی های بی حد و 
حساب آن جوان شیاد، دست به دامــان قانون 
شده اســت. این زن جــوان در حالی که مدعی 
بود دیگر نمی تواند دسترنج شوهرش را برای 
حفظ آبرویش خرج کند، به کارشناس اجتماعی 
کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: 18ساله بودم 
که »فرشید« به خواستگاری ام آمد چرا که من 
و او از حــدود سه ماه قبل با یکدیگر آشنا شده 
بودیم و به هم عالقه مند بودیم. مخالفت های 
پدر بازنشسته ام هیچ فایده ای نداشت. آن قدر 
تیپ و قیافه فرشید چشمانم را گرفته بود که فقط 
او را مرد آرزوهایم می دانستم و به چیز دیگری 

فکر نمی کردم.
خالصه، من و فرشید هفت سال قبل پای سفره 
عقد نشستیم و زندگی مشترکمان آغــاز شد. 
اوایل زندگی آن قدر در احساسات و هیجانات 
جوانی غرق بودم که هیچ مشکلی را در زندگی ام 
احساس نمی کردم، از سوی دیگر نیز کمک های 
مالی اطرافیان برای سر و سامان گرفتن زندگی 
مان ما را از مسائل مالی بی نیاز کرده بود اما 
طولی نکشید که واقعیت های زندگی نمایان 
شد. شوهرم شغل مناسبی نداشت و هر چند 

وقت سر کار دیگری می رفت. 
این موضوع آرام آرام موجب بروز مشکالت مالی 
شد به طوری که حتی از پس اجاره خانه بر نمی 
آمدیم، به همین دلیل مدام با هم جر و بحث می 
کردیم  در این میان دخالت خانواده شوهرم 
موجب شعله ور شدن آتش اختالفاتمان می شد 
تا جایی که فرشید با هر اعتراضم، مرا کتک می 
زد. او حتی به فرزند کوچکم رحم نمی کرد. دیگر 
از این وضعیت خسته شده بودم و هیچ احساس 
محبت و دلبستگی به همسرم نداشتم تا این که 
روزی وقتی برای خرید به خواربار فروشی محله 
رفته بودم، با فروشنده جوانی آشنا شدم که در آن 

جا مشغول کار شده بود.
با  یا شاید هم لجبازی   به خاطر خأل عاطفی 
ــردم.  همسرم، بــا آن جــوان ارتــبــاط بــرقــرار ک
»جمشید« با حرف های عاشقانه اش مرا جذب 
خودش کرده بود و من هم به تماس های گاه و 
بی گاه او پاسخ می دادم تا این که روزی به طور 
پنهانی تعدادی عکس های بدون حجاب از من 
ــاذی کــرد. من  گرفت و از روز بعد شــروع به اخ
هم که دیگر از آبروریزی می ترسیدم، به ناچار 
پس اندازهایم را به او می دادم تا آن تصاویر را به 
شوهرم نشان ندهد. با خودم فکر می کردم اگر 
فرشید آن تصاویر زننده را ببیند، نه تنها رسوایی 
بزرگی به بار می آید و آبروی خودم و خانواده ام 
می رود بلکه زندگی ام نیز فرو می پاشد و همسرم 
دیگر حاضر نمی شود با چنین زن بی بند و باری 
زندگی کند. این در حالی بود که جمشید از این 
شرایط سوءاستفاده می کرد و هر روز خواسته 
هایش فراتر می رفت. از سوی دیگر، مجبور بودم 
با این مشکالت مالی، دسترنج اندک شوهرم را 

نیز به آن جوان شیاد بدهم. 
با وجــود ایــن، او به همین خواسته های مالی 
قناعت نکرد و آرام آرام خواسته هایی را مطرح 
می کرد که حتی از بیان آن شرم دارم. دیگر 
تحمل این وضعیت برایم امکان نداشت، به همین 
دلیل پلیس را امین خودم یافتم و با راهنمایی 
یکی از دوستانم به دایــره مشاوره و مددکاری 
اجتماعی آمــدم تا بتوانم بعد از توبه به درگاه 
خداوند، چاره ای برای رهایی از این مخمصه 
وحشتناک پیدا کنم تا زندگی من و فرزندم تباه 

نشود اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سوء قصد به جان بازپرس ویژه قتل پایتخت 
مهاجمان ناشناس در حمله شبانه به بازپرس 
ــرای امور جنایی پایتخت او را  ویژه قتل دادس
هدف سوء قصد قرار دادنــد. به گــزارش رکنا و 
باشگاه خبرنگاران جوان، این اتفاق  شامگاه 
21 مرداد  زمانی اتفاق افتاد که بازپرس شعبه 
هفتم دادسرای امور جنایی پایتخت شب حادثه 
برای کشیک باید به دادسرای مرکز می رفته و به 
همین منظور خانه را به قصد رفتن به دادسرا ترک 
کرده است، اما قبل از آن که فرصتی برای سوار 
شدن به خــودرواش پیدا کند توسط مهاجمان 
موتور سوار  مورد سوء قصد قرار گرفته است.
معاینات پزشکی نیز اعــالم کــرد که بازپرس 

جنایی با جسمی سخت مورد حمله قرار گرفته 
و دو ضربه ای که آن ها به سر بازپرس بخشوده 
زده اند، باعث شکستگی جمجمه او شده است. 
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جوان،به گفته 
قاضی شهریاری سرپرست دادســـرای امور 
جنایی تهران، حال عمومی قاضی بخشوده پس 
از جراحی انجام شده، مساعد است و در بخش 
i.c.u یکی از بیمارستان های تهران بستری 
است و تحت درمان قرار دارد.گفته می شود وی 
از جمله بازپرس هایی است که در چند حادثه 
قتل های اخیر پایتخت به عنوان بازپرس ویژه قتل 

حضور داشته است.

توصیه های پیشگیری از سرقت 
اماکن خصوصی

     با توجه به این که صاحبان کسبه برای تبلیغ به 
گذاشتن اقالم مورد فروش خود در جلوی مغازه ها 
اقــدام می کنند که این خود موجبات جلب توجه 
افراد سودجو را فراهم ساخته و اقدام به سرقت می 
کنند،بنابراین برای پیشگیری از چنین مواردی، از 

گذاشتن اقالم خارج از مغازه، جدا خودداری کنند.
     نسبت به نصب دوربین مدار بسته در مغازه خود 
اقدام کنند و در صورت نصب دوربین حتما به صورت 
دوره ای کنترل دوربین های مداربسته و سیستم 
های اطفای حریق و حصول اطمینان از آماده به کار 

بودن آن ها در مغازه انجام شود.
    عدم نگهداری وجه نقد بیش از حد متعارف در مغازه.

سرهنگ محمد بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 دستگیری دزد دوچرخه های
گران قیمت 

توکلی-  معمای 13 فقره سرقت دوچرخه گران 
قیمت  حل شد . به گـــزارش خبرنگارما، در پی 
افزایش سرقت دوچرخه های  گران قیمت  از منازل 
باختگان  مــال  مراجعه  و   محدوده »سرآسیاب« 
به  پلیس، موضوع دستگیری سارق یا سارقان در 
دستور کار ماموران انتظامی کالنتری 1۶  قرار 
گرفت.  در ادامه ، با پایش های اطالعاتی  و تحقیقات 
میدانی از محل های سرقت مشخص شد که سرقت 
ها توسط  یک  سارق جوان  انجام شده است  و این 
سارق  از غفلت شهروندان سوء استفاده و پس از 
ورود به پارکینگ دوچرخه های گران قیمتی که 
 فاقد تجهیزات ایمنی بودند، سرقت می کرده است .
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  روز گذشته  
گفت: سرانجام با تالش های مأموران انتظامی 
کالنتری 1۶ شهرستان  کرمان،  این سارق سابقه دار 
دستگیر شد و دستبند پلیس بر دستانش گره خورد. 
سرهنگ فداء  افزود:این متهم در بازجویی های 
تخصصی ماموران  به تخریب در پارکینگ های منازل 
و 13 فقره سرقت دوچرخه های گران قیمت اعتراف 
کرد که متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع 

قضایی تحویل شد.

تصادف 2 خودرو با تریلی جان مرد 40 ساله را گرفت 

ــس اســـتـــان اصــفــهــان  ــ ــ ســخــنــگــوی اورژانـ
ــک نفر  از مــصــدومــیــت چــهــار نــفــر و فـــوت ی

در حادثه تصادف دو خودروی سمند و پژو و 
تریلی در محور مبارکه به سمت بروجن خبر 

داد. 
ــه گـــزارش رکــنــا  عــبــاس عــابــدی  گفت:  ب
ــن حــادثــه در ســاعــت 1۴ و 2۶ دقیقه  ای
ــس استان  اورژانـ به مرکز  ظهر سه شنبه 
ــالم شــد کــه بــا حضور عوامل  اصفهان اع
اورژانــــــس  مــصــدومــان ایـــن حـــادثـــه به 
بیمارستان محمد رسول ا... )ص( مبارکه 
منتقل شدند و متاسفانه در این حادثه یک 

مرد ۴۰ ساله جان خود را از دست داد.

سجادپور- با اعترافات متهمان یک پرونده 
ــای هولناک جنایت  جنایی در مشهد، زوایـ
مسلحانه زیــر تک درخــت در حالی فــاش شد 
که همسر مقتول به »پیغام مــرگ در آخرین 

پیک نیک«  اقرار کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، هشتم مرداد 
و تنها چند ساعت بعد از کشف جسد دفن شده 
مرد ۴۰ ساله ای در بیابان های 1۰ کیلومتری 
ــن جنایت  جـــاده مشهد- کـــالت، عــامــالن ای
وحشتناک در حالی با دستور قاضی ویژه قتل 
عمد دستگیر شدند که دست نوشته مرموز و 
رفتارهای غیرمتعارف همسر مقتول در صحنه 
کشف جسد، مهم ترین سرنخ این پرونده جنایی 
بود. گزارش خراسان حاکی است، بررسی های 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی که زیرنظر مستقیم سرهنگ جواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی( صــورت گرفت از 
یک ارتباط پنهانی بین همسر مقتول و جوان 
بنگاه داری حکایت می کرد که ماجرای شوم 
این جنایت را رقم زده بود بنابراین با دستور ویژه 
قاضی کاظم میرزایی، همسر مقتول به همراه 
جالل )جوان 38 ساله بنگاه دار(  در عملیاتی 
به سرپرستی سرهنگ بهرام زاده )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( دستگیر و مورد بازجویی قرار 
گرفتند اگرچه متهمان در حضور مقام قضایی 
و سرهنگ نجفی )افسر پرونده( به صراحت 
چگونگی وقوع قتل مرد ۴۰ ساله را شرح دادند 
اما هنوز بسیاری از گفته های آنان به درستی 
روی سلول های خاکستری ذهن قاضی جا 
نمی گرفت و با تناقض های زیادی همراه بود 
به همین دلیل جزئیات این جنایت مسلحانه با 
حضور قاضی میرزایی در محل وقوع قتل )کنار 
تک درخت( زیر ذره بین بازسازی صحنه قتل 
قرار گرفت. به گزارش خراسان منصوره )همسر 
مقتول( که دیگر دسیسه شوم خود را لو رفته می 
دید درباره این جنایت تلخ به قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: از چند 

سال قبل با »جالل« آشنا بودم و طی ماه های 
گذشته این ارتباط به صورت پیامکی و تلفنی 
شدت گرفته بود تا جایی که جالل به من وعده 
ازدواج داد من هم از همسرم خواستم مرا طالق 
بدهد ولی ابوالفضل موافقت نمی کرد و حاضر 
به طالق نبود به همین دلیل وقتی موضوع را 
برای »جالل-پ« بازگو کردم او تصمیم گرفت 
تا همسرم را از میان بــردارد برای همین از من 
خواست هر زمان با همسرم بیرون رفتیم من به 
او خبر بدهم! این زن 32 ساله افزود: شوهرم 
سرآشپز بود و روز حادثه )شنبه( روز استراحتش 
بود که از من خواست برای تفریح و پیک نیک به 
دشت و بیابان برویم و پاچین کباب کنیم! من 
هم خیلی زود  پذیرفتم و همه لوازم و پاچین ها را 
آماده کردیم در همین حال  من بی درنگ ماجرا را 
با پیامک به »جالل« خبر دادم! ظهر روز بعد سوار 

بر موتورسیکلت به طرف جاده خاکی و فرعی 
سمت بیابان های محور مشهد- کالت رفتیم و 
در زیر تک درخت بساط پیک نیک را پهن کردیم. 
همسرم مشغول بیرون آوردن لوازم کباب بود که 
ناگهان جالل سوار بر خودرو از راه رسید شوهرم 
که او را می شناخت به طرف او رفت که ناگهان 

جالل لوله اسلحه را از 
شیشه خــودرو بیرون 
آورد و به سر همسرم 
شلیک کــرد و سپس 
مرا ترساند که حرفی 
نزنم! بعد از آن جسد 
غرق در خون شوهرم 

را با خودرو به مکانی دورتر بردیم و درون گودالی 
که از قبل وجود داشت انداختیم و »جالل« با در 
قابلمه خاک روی جسد ریخت! بعد از آن هم مرا 
به خانه ام رساند که چند ساعت بعد موضوع گم 
شدن همسرم را به خانواده اش اطالع دادم! اما 
از سوی دیگر عذاب وجدان داشتم و می ترسیدم 
جسد را حیوانات درنده از بین ببرند و خانواده 
اش نتوانند جسد را پیدا کنند این بود که فکری 
به ذهنم رسید یک برگ کاغذ از دفتر کندم و با 

خط خرچنگ قورباغه ای آدرس محل دفن جسد 
را نوشتم! سپس دست نوشته را به خانه مادرم 
بردم و الی در حیاط گذاشتم تا برادرشوهرم 
آن را بردارد! چرا که می دانستم برادرشوهرم 
در آن ساعت به خانه ما می آید! نقشه ام درست 
بود! برادرشوهرم دست نوشته را برداشت و به 

مادرم نشان داد اما آن ها باور نمی کردند تا این 
که من گفتم ضرری ندارد به همان نشانی برویم! 
خالصه با موافقت آن ها تاکسی تلفنی گرفتیم 
و به همراه مادرم به همان  نشانی رفتیم و من از 
راننده خواستم بازگردد! بعد از چند دقیقه من 
از مادرم جدا شدم و به محل دفن جسد رفتم و 
فریاد زدم که »او را کشته اند!« و ... بنابر گزارش 
اختصاصی خراسان، در ادامه بازسازی صحنه 
قتل، »جالل« )عامل جنایت مسلحانه( مقابل 
دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و گفت: وقتی 
پیامک منصوره را دریافت کردم منتظر خروج آن 
ها از خانه ماندم و سوار بر خودرو پنهانی به تعقیب 
آن ها پرداختم چرا که ابوالفضل به ارتباط من و 
همسرش پی برده بود و کامال مرا می شناخت!  
یک بار به در بنگاهم آمد و گفت: یکی از همسایه 
ها مرا دیده و پسرش نیز صدای مرا از پشت تلفن 
شناخته است! به همین خاطر سعی می کردم 
مرا نبیند! وقتی زیر تک درخــت رسیدند من 
سوار بر خودرو به سویش رفتم که او با چاقو به 
طرف من حمله ور شد و من هم با شلیک گلوله از 
وینچستر او را به قتل رساندم خون زیادی در محل 
ریخت ولی با این حال جسد را با کمک منصوره 
به محل دفن انتقال دادم! اما روز بعد دوباره به 
محل بازگشتم و با بیل خاک بیشتری روی جسد 
ریختم! گزارش خراسان حاکی است، با پایان 
بازسازی صحنه قتل، متهمان این پرونده با 
دستور قاضی میرزایی روانه زندان شدند تا دیگر 

مراحل قضایی طی شود.
شایان ذکر است اخبار این جنایت هولناک نهم و 
یازدهم مرداد در صفحه حوادث روزنامه خراسان 

به چاپ رسیده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

!پیغام مرگ در آخرین پیک نیک

متهمان   هنگام بازسازی صحنه  جنایت در حضور قاضی میرزایی

 تصویر مقتول تصویر دست نوشته مرموز که جنایت  را لو داد



اقتصاد 10

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)                             ۱/۲۰۰(۲۱۸,۰۰۰۲۵۴/۳۰۰۲۹۰/۸۸۰۳۲/۲۵۰۶۰/۶۵۰۱۰/۱۳۷/۰۰۰)               ۱/۵۰۰/۰۰۰(۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۳/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۹/۱۵۹۶۳/۳۰۳

 
شاخص

تالطم کرونایی در بازار طال 

اونس جهانی طال که در پی خبر خوش بینی 
سرمایه گذاران به اقتصاد جهانی ناشی از کشف 
واکسن روسی کرونا، بیشترین کاهش یک روزه 
در هفت سال گذشته را ثبت کرده و با افت بیش 
از ۹۰ دالر به میانه کانال ۱۹۰۰ دالر رسیده 
بود، دیروز در اثر نگرانی ها پس از  آمار ضعیف از 

اقتصاد انگلیس مجدد صعود کرد. 

یادداشت

بازار خبر
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چین در فهرست ۵00 شرکت 
برتر جهان از آمریکا جلو زد

مهر - برای اولین بار در تاریخ تعداد شرکت های 
۵۰۰ که  چینی در فهرست فورچون گلوبال 
لیست بزرگ ترین شرکت های جهان است، با 
۱۳۳ شرکت از آمریکا با ۱۲۱ شرکت بیشتر شد.

رای دیوان عدالت اداری درباره 
سود تسهیالت بانکی

فارس - بر اساس رای دیوان عالی که به تازگی 
صادر شده است سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی 
در خصوص تسهیالت بانکی قابل مطالبه نیست. 

افزایش یک درصدی نرخ سود 
سپرده  بانک ها نزد بانک مرکزی

ــارس - هیئت عامل بانک مــرکــزی نــرخ سود  ف
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  ــذاری  ــرده گ ــپ س
غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد 
افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد. حدود یک ماه پیش 
نیز بانک مرکزی برای کاهش تورم، کف داالن نرخ 

سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.

روز گذشته رئیس جمهور و دو مقام 
ارشد دولتی دیگر برای نخستین بار 
به صورت رسمی و با صراحت از طرح 

پیش فروش نفت حمایت کردند.
بــه گـــزارش پایگاه اطــالع رسانی 
حجت االسالم  جمهوری،  ریاست 
هیئت  جلسه  در  ــی  ــان روح حسن 
دولت با بیان این که ستاد اقتصادی 
دولت در ضمن هفته های گذشته 
روی این طرح بحث کرده و آن را به 
تصویب رسانده، گفت: دولت این 
طرح را به جلسه سران قوا هم برده، 
در دو جلسه بحث کرده و کلیت آن 
را به تصویب رسانده و بعد از مراحل 
نهایی مصوبه، دولت آیین نامه های 
اجــرایــی را خواهد نوشت و حتماً  
در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد 
بــود. روحانی ادامــه داد: کــاری که 

هفته ها و ماه ها دولت زحمت کشیده 
و دوقوه دیگر هم زحمت کشیده اند، 
ــراد پیدا می شوند که  یک ســری اف
من نمی دانم مبانی شان برای این 
که مــردم را دلسرد کنند چیست؟ 
می گویند ممکن است طرح دولت، 
زحمتی را برای پرداخت در دولت 
بعد ایجاد کند و دولــت می خواهد 
فشار را از خودش بردارد و به دولت 
بعد تحمیل کند؛ این یک حرف کاماًل 
 بی اساس و دروغ است. وی با بیان 
این که باید کشور را در شدیدترین 
شرایط تحریم اداره کنیم و شوخی 
نداریم، اظهار کرد: کسی که به طرح 
ــراد می گیرد لطفًا  بگوید  دولــت ای
راه حلش چیست. با فحاشی و ردیف 
کردن جمالت درشت که مشکلی از 

کشور حل نمی شود.

در همین حــال ،رئیس کل بانک 
ضمن  یادداشتی  در  نیز  مرکزی 
حمایت از این طــرح، آن را روشی 
سالم برای جبران کسری بودجه 
دولــت بــدون اســتــقــراض از بانک 
مرکزی دانست. عبدالناصر همتی 
اینستاگرام  صفحه شخصی  در 
ها،  افزایش  هزینه  کاهش  خــود 
درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و 

اموال دولت و انتشار اوراق 
ــی یــا پــیــش فــروش  ــده ب
را  نفت  نظیر  کاالهایی 
ــار راهـــکـــار جــبــران  ــه چ
کسری بودجه در شرایط 

تحریمی دانــســت و با 
اشــاره به محدودیت 

ظرفیت افزایش درآمــد مالیاتی و 
کاهش هزینه به دلیل کرونا و تامین 
۵۲ هــزار میلیارد تومان از محل 
فروش اوراق بدهی، نوشت: »طرح 
فروش اوراق ریالی سلف نفتی که 
عماًل فروش قطعی است و تحویل 
آن دو ســال دیگر خواهد بــود، دو 
ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی 
را مدیریت می کند. ۲- نسبت به 
اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل 
ــت و همزمان  مدیریت تــر اس
ــود بــیــشــتــری نــیــز بـــرای  سـ
دارنــده ایــن اوراق دارد. 
الــــبــــتــــه، 
واضـــــــــح 
اســـــــــــت 
ــرای  ــ ــه ب ــ ک
موفقیت این 

طرح، توافق تمام ارکــان نظام و با 
تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، 

ضروری است«.
ــت  ــود روای ــال و بــا وج در همین ح
خبری برخی نمایندگان از جلسه 
شورای هماهنگی اقتصادی قوا که 
بر شروط مجلس و قوه قضاییه برای 
اصالح طرح تاکید داشتند، رئیس 
ــدون اشــاره  دفتر رئیس جمهور ب
ــرد: رئیس  ــالم ک ــروط اع به ایــن ش
کمیته ای  داده  دستور  جمهوری 
متشکل از سازمان برنامه و بودجه و 
وزیران نفت و اقتصاد به همراه دبیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا  تا پایان این هفته آیین نامه را 
آمـــاده کنند تــا بــه محض دریافت 
تاییدیه از سوی مقام معظم رهبری 

آن را عملیاتی کنیم.

دفاع روحانی از پیش فروش نفت و واکنش به منتقدان 
همتی: طرح پیش فروش نفت سالم ترین روش جبران کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی است 

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

آمار واردات موز و چند پرسش

گمرک  سخنگوی  لطیفی  ا...  روح  تــازگــی  بــه 
کشور در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه ۲ سیما 
آخرین آمارها دربــاره واردات موز را اعالم کرد، 
به گفته وی در چهار ماه اخیر حدود ۱۷۳ هزار و 
۶۲ تن موز به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و 
۷۷۶ دالر از هفت کشور اکوادور، هند، فیلیپین، 
ترکیه، روسیه، ویتنام و امارات وارد کشور شده 
است.اکنون جای چند پرسش از مسئوالن ذی 

ربط است :
1-آیا در سالی که جهش تولید نام گرفته و باوجود 
بهره مندی کشورمان از اقلیم حاره در استان هایی 
مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان ، 
بوشهر و جنوب کرمان که اقلیم مورد نیاز تولید موز 
است و هم اکنون نیز تولیداتی در داخل داریم، آیا 
نباید برنامه ریزی بهتری برای تامین نیاز داخلی با 

تولید انبوه دراین مناطق صورت گیرد؟
۲-آیــا وزارت جهادکشاورزی به عنوان وزارت 
متولی تولید میوه جات، برنامه ای برای توسعه 

کاشت موز دراستان های مذکور داشته است؟
3-آیا وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار 
ــرای  افــزایــش تعرفه واردات با هدف  اقــدامــی ب
محدودسازی یا جلوگیری از واردات این کاال و 
پرهزینه تر شدن واردات و جلوگیری از خروج ارز 

از کشور دراین بخش داشته است؟
۴-درست است که طبق قانون برنامه ششم توسعه 
نمی توان جلوی واردات هیچ کاالیی را مگر با حکم 
صریح مجلس گرفت اما جای آن نیست که دولت 
در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیاز وافری 

به ارز دارد،تدبیری برای این مسئله بیندیشد؟
از آن جا که موز میوه ای متناسب با شرایط آب 
و هوایی مناطق حــاره یا گرمسیری و استوایی 
است، تولید و واردات این کاال همچنان می تواند 
ادامه یابد؛پس تنها مسئله ای که می تواند مانع 
از واردات این میوه به کشور بشود، عزم مدیران 
وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی بخش 
تولید  و مسئوالن وزارت صمت به عنوان متولی 
تنظیم بازار از طریق افزایش تعرفه یا محدودیت 

در ثبت سفارش آن است.

پایان هفته پرماجرای بورس در کانال 1.9 میلیون واحد 

ــروز را با افــت عمومی  ــازار سرمایه دی ب
به  ــای مختلف  قیمت هــا و شاخص ه
پایان برد تا هفته ای پرماجرا را پشت 

سر بگذارد.
به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل 
بورس با افت ۲۴ هزار واحدی به سطح 
یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحد برگشت. 
گفتنی است شاخص کل بــورس هفته 
قبل را در سطح ۲ میلیون و ۳۴ هزار 
واحد به پایان برده بود که نشان دهنده 
افت ۶۰ هزار واحدی شاخص طی هفته 
جاری است. حواشی مربوط به عرضه 
یا عدم عرضه صندوق دارادوم اگرچه 
ــدارد اما  ــازار سرمایه ن اثــر مستقیم بر ب
ــی منجر به ریــزش شاخص  از نظر روان
طــی دو روز میانی هفته شــد. امــا با 

تعیین تکلیف موضوع عرضه دارادوم 
پاالیشی، انتظارات حول رشد شاخص 
در معامالت دیروز شکل گرفته بود. در 
ابتدای معامالت هم بازار سبزپوش بود 
و  حدود ۴۰ هزار واحد هم رشد کرد اما 
به یک باره بر حجم عرضه ها افزوده شد و 
شاخص از قله روزانه خود ۶۵ هزار واحد 
سقوط کرد. اگرچه  عدم رای اعتماد به 
وزیــر پیشنهادی صنعت، امکان جذب 
نقدینگی به طرح های جدید دولتی)مثل 
پیش فــروش نفت و عرضه صندوق ها 
و شرکت ها و افــزایــش سهام شناور(، 
اظهارات تند رئیس جمهور علیه مخالفان 
طرح پیش فروش نفت و عرضه ۳۰ درصد 
بعدی سهام عــدالــت بــه عــنــوان دالیــل 

احتمالی افت بورس اعالم می شود.  

 اجاره بها و مسکن در تهران، ۴/۶ میلیون و 1/۷ میلیارد تومان 

ــازار امالک  بررسی تــازه ترین داده هــای فصلی ب
تهران، حاکی از ادامه روند تند صعود قیمت فروش 
و اجــاره مسکن است.به گــزارش مرکز آمار ایران، 
در بهار امسال، متوسط اجاره بهای ماهانه یک متر 
مربع زیربنای مسکونی ۵۵ هــزار و ۷۳۰ تومان 
بوده و اجاره نشین ها در این فصل به طور متوسط 
رو به واحدهای ۸۳ متری با متوسط عمر ۱۴ سال 
آورده اند. بدین ترتیب می توان محاسبه کرد که 
ــرارداد اجــاره آن ها در این مدت به طور متوسط  ق
روی نرخ ماهانه بیش از چهار میلیون و ۶۲۵ هزار 
تومان منعقد شده است. این گزارش در بخش دیگر 
حاکی از آن است که متوسط قیمت فروش زیربنای 
مسکونی معامله شده در تهران به متری ۱۸ میلیون 
و ۸۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که این رقم نسبت 
به زمستان پارسال ۲۲.۸ درصد و نسبت به بهار ۹۸، 
۴۳.۸ درصد رشد را نشان می دهد. در این فصل، 

خریداران مسکن به طور متوسط واحدهایی ۸۹ 
متری با عمر متوسط ۱۲ سال را خریداری کرده اند 
که با این حساب می توان گفت هر واحد مسکونی 
بــرای ایــن مشتریان، به طــور متوسط بیش از یک 
میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان هزینه در 
بر داشته است.   از سوی دیگر گزارش مذکور نشان 
می دهد در بهار امسال، متوسط قیمت فروش هر 
متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی معامله 
شده در تهران به بیش از ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار 
تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۸، ۲۲.۶ درصد 
و نسبت به بهار آن سال، ۵۰.۴ درصد افزایش دارد. 
در این مدت، میانگین مساحت زمین های معامله 
شده ۱۸۶ متر مربع بوده که با این حساب می توان 
گفت خریداران زمین در تهران، به طور متوسط بیش 
از چهار میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان برای هر قطعه 

زمین هزینه کرده اند.
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تيتر»ارباب تپه ها« نوشت : »در هفتمين سال 
ریاست جمهوری روحانى سوءمدیریت در شرکت 
کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و آینده مبهم 
کارگران این شرکت، موجب انتقاد عمومى به 
نحوه واگذاری شرکت های دولتى به بخش های 

خصوصى شده است.«
شرق- سعيد حجاریان در یادداشتى پيشنهاد  •

مذاکره فوری با آمریکا را داد  و با تاکيد بر این که 
برای اصالح امور باید در قدرت باشيم مذاکره در 

داخل را هم پيشنهاد داد.
کیهان- حسين شریعتمداری در سرمقاله این  •

روزنامه با عنوان »سخنى با برادرم فتاح« نوشت: 
»هنری کيسينجر افعى مار خــورده آمریکایى در 
وصف حضرت امام رضوان ا... تعالى عليه مى گفت 
»او در برخورد با دشمنانش هم صــادق بــود« و از 
حضرت آقا به خاطر دارم که مى فرمودند؛ حتى 
وقتى دربـــاره دشمنان هم سخنى مى گویيد یا 
مطلبى مى نویسيد توجه داشته باشيد که باید در 
محضر خدا پاسخگو باشيد. با شناختى که از آقای 
فتاح دارم اظهارات ایشان برایم باور کردنى نيست و 
این احتمال وجود دارد که ماجرای یاد شده از سوی 
برخى مشاوران نا همخوان  یا کم دان رقم خورده 

باشد! و اگر از جانب خود ایشان باشد که...!«
شناس  • جامعه  امينى  پرویز  فرهیختگان- 

سياسى در مصاحبه با این روزنامه با بيان این 
که گفتمان موفق در 1400 گفتمانى است که 
عالوه بر حفظ دال مرکزی خود، مفصل بندی اش 
باعث طرد بقيه گفتمان ها نشود، افزود: »گفتمان 
آزادی باید بتواند در مفصل بندی جدید خود، 
بــرای عدالت و توسعه اقتصادی جایى باز کند 
)برخالف تجربه دولت اصالحات(. یا گفتمان 
عدالت، خود را در نسبتى جدید با آزادی و توسعه 
اقتصادی تعریف کند )بــرخــالف تجربه دولت 
احمدی  نژاد( و همين طور گفتمان توسعه به شکلى 
باید بازاندیشى شود که آزادی و عدالت به  کلى 

طرد نشود )برخالف تجربه دولت سازندگى(.«

ــواد آذری  • جهان نیوز خــبــرداد: محمد ج
جهرمى وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
واکنش به طرح موضوع قهر وی در فضای مجازی 
و برخى رسانه ها، گفت: قهر کار بچه ها ست؛ قهر 
نکردم. من مدتى بيمار بودم و برای رعایت مسائل 
بهداشتى در جلسات دولت حضور پيدا نکردم، اما 

کارها را پيگيری مى کردم.
تابناک نوشت: مرکز پژوهش هــای مجلس  •

در واکنش به اظهارات پرویز فتاح رئيس بنياد 
مستضعفان در توضيحاتى اعــالم کــرد: سازمان 
امــوال و امــالک استان تهران بنياد مستضعفان 
در تاریخ 19 اسفند 9۸ مکتوبه ای را به این مرکز 
ارسال کرده است که طى آن بر مبنای دستور ریاست 
محترم بنياد )جناب آقای مهندس فتاح(، به مجوز 
بهره  برداری رایگان مرکز از ساختمان نياوران تا 
تاریخ 1۵ اردیبهشت 1401 اشاره شده است.لذا 
با مرور فرایند طى شده و مستندات مربوط، طرح 
نادرست موضوع به شکلى که در رسانه ملى انجام 

شد برای این مرکز تعجب برانگيز بود.
خبرآنالین نوشت : طرح زیبای ایرانى روی  •

لباس منچسترسيتى تمام نگاه ها را به خودش جلب 
کرده است. باشگاه منچسترسيتى انگليس از لباس 
سوم تيم فوتبال خود برای فصل آینده رونمایى کرده 

است که در آن طرح ُبته ِجّقه ایرانى دیده مى شود.
جام نیوز نوشت :  مسيح علينژاد، پيمانکار وزارت  •

خارجه آمریکا که تا چندی پيش روابط پشت پرده ای با 
تروریست ها و برهم زنندگان امنيت ایران داشت، در 
پى بازداشت جمشيد شارمهد و ترس و واهمه ای که 
در ميان اپوزیسيون ایجاد شده، نقاب از چهره برداشته 
وبه طور رسمى به حمایت علنى از سرکرده گروهک 
تروریستى تندر پرداخت. علينژاد در ابتدا ضمن 
تماس با فرزندان شارمهد از آن ها خواست تا ویدئویى 
ضبط و در آن پدر خود را بى گناه معرفى کنند. جالب 
این جاست که هيچ یک از اعضای اپوزیسيون چنين 
حمایتى از این تروریست بدنام انجام نداده و حتى 

برخى به تخریب شارمهد پرداختند.
ــان  • تابناک نوشت : اکنون گران ترین دروازه ب

تاریخ فوتبال ایران عليرضا بيرانوند است که به تازگى 
با انتقالى ۷00 هزار یورویى راهى بلژیک شده است. 
اما ممکن است به زودی این عنوان به امير عابدزاده 
برسد، چرا که باشگاه ماریتيمو قطعا برای فروش 

او مبلغى کمتر از دو ميليون یورو نخواهد پذیرفت.

هادی محمدی – به نظر مى رسد آمریکا برای 
تصویب قطعنامه معروف ضد ایرانى اش و تمدید 
تحریم های تسليحاتى عليه کشورمان ، به هر 
کاری دست مى زند و به نوعى به هر خفتى راضى 
شده است. آمریکا قطعنامه 3۵ ماده ای را به 
چهار پاراگراف تقليل داده و برای راضى کردن 
حداقل 9 عضو از 1۵ عضو شورای امنيت انواع 
تهدیدات و تطميع ها را انجام داده اما باز هم در 
تاریخى که اعالم کرده نتوانسته است قطعنامه را 
به صحن شورای امنيت بياورد. موضوعى که تنها 
یک پيام دارد؛ انزوای آمریکا. آمریکایى که زمانى 
قرار بود با شعارها و ادعاهای ترامپ ، دوباره 
کشور شماره یک جهان شود اما حاال به واسطه 
عملکردش و  قدرت دیپلماسى ایرانى حتى نمى 
تواند یک قطعنامه ساده را هم به شورای امنيت 
بياورد، هرچند مطمئن است حتى اگر قطعنامه 
اش را به شورای امنيت بياورد چين و روسيه آن را 
وتو خواهند کرد. هرچند روحانى نيز روز گذشته 
یک تهدید صریح و آشکار روی ميز شورای امنيت 
و اعضایش گذاشته است»تصویب این قطعنامه 
نقض فاحش برجام است « و این نقض فاحش 
قطعا واکنش جدی ایران را  که طيفى از خروج 
از برجام و حتى واکنش های تند تری را  شامل 
مى شود ،در بر خواهد داشت . گزارش خبری 

خراسان را مى خوانيد. 

سرنوشت قطعنامه آمریکایی علیه ایران	 
ماجرای دو روز اخير برای قطعنامه ضد ایرانى 
آمریکایى ها جالب است . هفته قبل گفته بودند 
این قطعنامه که متن آن از هفته ها پيش بين اعضا 
توزیع شده بود، سه شنبه )دو روز پيش( در شورای 
امنيت به رای گذاشته مى شود و در حالى که 
همگان منتظر این اتفاق بودند ، عصر سه شنبه 
»کيلى کرفت« نماینده آمریکا در سازمان ملل خبر 
داد که رای گيری درباره پيش نویس تمدید تحریم 
تسليحاتى ایران یک هفته به تعویق افتاده است. 
سخنانى که نشان داد آمریکا به  رغم ادعاهایش 
نتوانسته است موافقت حداقل 9 عضو شورای 
امنيت برای طرح قطعنامه خود را به دست آورد 
برای همين وارد فاز دیگری شد .چند ساعت بعد 
خبرگزاری رویترز از اقدام واشنگتن در اصالح 
قطعنامه پيشنهادی اش برای تمدید تحریم های 
تسليحاتى سازمان ملل عليه ایران به اميد ترغيب 
ــورای امنيت به تمدید تحریم های  اعضای ش
تسليحاتى ایــران خبر داد و مدعى شد که متن 
پيش نویس  قطعنامه جدید آمریکا را مشاهده کرده  
است و برخالف متن 13 صفحه ای قبل، متن 
جدید تنها حاوی چهار پاراگراف بوده و تحریم های 
تسليحاتى عليه ایــران را تا زمان تصميم گيری 
نهایى شــورای امنيت تمدید مى کند. هرچند 
پيش از تغيير این متن بى بى سى گزارش داده 
بود که »استونى، جمهوری دومينيکن، بلژیک و 
آلمان در جلسه ای که شورای امنيت درباره اجرای 
تحریم تسليحاتى ایران به صورت آنالین برگزار 
کرده بود، به طور تلویحى از تمدید تحریم ایران 
حمایت کرده بودند« اما دیپلمات های غربى در 
خصوص پيش نویس جدید قطعنامه آمریکا عليه 
ایران تأکيد کرده اند که این پيش نویس جدید و 

ساده به  رغم آن که ممکن است حمایت  بيشتری 
ــورای امنيت جلب کند امــا بعيد است  را در ش
که بتواند روسيه و چين را متقاعد کند که رأی 
ممتنع دهند.»ریچارد گاون« مدیر »گروه بحران 
بين المللى« در سازمان ملل با اشاره به قطعنامه 
جدید آمریکا در صفحه توئيتر خود نوشت: »اجازه 
ندهيد که مختصر بودن پيش نویس جدید آمریکا 
شما را گول بزند. نکته کليدی این است که این 
)پيش نویس( مجوز تمدید نامحدود تحریم های 
تسليحاتى ایران را مى دهد و ... چين و روسيه 
چنين چيزی را دوســت »نــدارنــد«. بنابراین به 
احتمال خيلى زیاد، این پيش نویس آمریکا تا روز 
جمعه شکست خواهد خورد«. خبرگزاری رویترز 
همچنين گزارش داد ،چين و روسيه با قطعنامه 
آمریکا برای تمدید این تحریم ها مخالفت کرده اند. 
یک دیپلمات چين در سازمان ملل که به شرط 
افشا نشدن نامش گفت وگو مى کرد ،تصریح کرد: 
»تمدید تحریم های تسليحاتى عليه ایران به هر 
شکل آن فاقد مبنای قانونى است و تالش ها برای 
حفظ توافق هسته ای را تضعيف خواهد کرد.« وی 
همچنين افزود :»قطعنامه آمریکا شانسى برای 

تصویب ندارد.«

روانچی: شورای امنیت پیش نویس جدید 	 
قطعنامه آمریکا را دوباره رد خواهد کرد

مجيد تخت روانچى سفير و نماینده دایم ایران  در 
سازمان ملل صبح چهارشنبه در توئيتى نوشت: 
آمریکا پس از مخالفت اعضای شورای امنيت، 

مجبور به عقب نشينى از پيش نویس قطعنامه 
تحریم تسليحاتى ایران شد و امروز نسخه دیگری 
را ارائه داد که آن هم نقض قطعنامه 2231 است 
و به طور حتم شورای امنيت این پيش نویس را 

هم - دوباره - رد خواهد کرد.

مکرون: دیدگاه ما با آمریکا کامال متفاوت 	 
است

روز گذشته امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه 
در گفت و گو با روحانى رئيس جمهور کشورمان 
گفت:  دیدگاه ما با آمریکا درباره تمدید تحریم 
ــران کامال متفاوت اســت و این  تسليحاتى ای

موضوع را به صراحت به آن ها گفته ایم.

روحانی : عواقب تصویب قطعنامه جدید 	 
آمریکا به عهده بانیان آن است

اما از سوی دیگر مقامات کشورمان نيز در یکى دو 
روز گذشته دربرابر این اقدامات آمریکا واکنش ها 
و حتى پيش بينى هایى داشتند. دکتر روحانى 
رئيس جمهور کشورمان صبح روز گذشته در 
نشست هيئت دولت اظهار کردند: آمریکایى 
ها آمدند یک قطعنامه ای را ارائــه کردند عليه 
قطعنامه  2231 که قطعنامه را نقض کنند. اميد 
فــراوان داریــم که یک بار دیگر آمریکا شکست 
خود را  لمس کند و انزوای خودش را ببيند؛ اما 
در عين حال موضع ما روشن است؛ اگر چنين 
قطعنامه ای در سازمان ملل عليه بخشى از 
2231 تصویب شود  به معنای آن است که نقض 

فاحش برجام انجام گرفته و دیگر عواقب آن به 
عهده بانيان این کار است؛ عواقب آن به عهده 
کسانى است که در این زمينه تالش مى کنند. 
وی افزود: این حکومت از روز اول شکست خورد 
و حاال رو نــدارد که بگوید من مسير اشتباه را 
انتخاب کردم؛ مى گوید اگر من انتخاب شدم 
بالفاصله با ایران به مصالحه مى رسم؛ اگر شما 
راست مى گویيد و  دنبال صلح هستيد که هميشه 
دنبال جنگ بودید، اگر شما دنبال حل هستيد 
که هميشه دنبال مشکل بودید و هيچ وقت دنبال 
حل نبودید، چرا این کارها را در این مدت سه 
سال و چند ماه عليه ملت آمریکا، عليه ملت ایران، 

عليه منطقه انجام دادید؟

ظریف: آمریکا برای اعضای شورای امنیت 	 
شعوری قائل نیست

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نيز 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایــن پرسش 
کــه واکــنــش جمهوری اســالمــى بــه احتمال 
تمدید تحریم تسليحاتى ایران چيست؟ گفت: 
آمریکایى ها سه ماه است روی یک قطعنامه  بسيار 
طوالنى و تند مشغول رایزنى با همه دنيا بودند 
اما به این نتيجه رسيدند که این قطعنامه کمتر از 
پنج رای مى آورد. حتى در برخى پيش بينى ها 
در نيویورک گفته شد که این قطعنامه یک یا دو 
رای مى آورد. هفته گذشته آمریکایى ها گفتند که 
روز دوشنبه به صورت رسمى سندشان را پخش 
مى کنند و روز بعد دربــاره آن رأی گيری انجام 
مى شود اما دیروز عصر)عصر سه شنبه( شنيدیم 
که رأی گيری را به تعویق انداختند. آنان یک 
قطعنامه کوتاه تر و در چند بند اما با همان هدف 
قبلى را منتشر کردند. آنان برای اعضای شورای 
امنيت شعوری قائل نيستند و فکر مى کنند 
اگر یک قطعنامه چند صفحه ای را به چند خط 
برسانند، تغيير محتوایى ایجاد شده است! ظریف 
تصریح کرد: یقين دارم که این قطعنامه هم رای 
نخواهد آورد. حتى تعداد آرای آن هم بسيار کم 
خواهد بود و به احتمال قریب به یقين با قطعنامه 

جدیدی روبه رو نمى شویم.

نبرد دیپلماتیک ایران و آمریکا در شورای امنیت
درحالى که آمریکا تالش کرده با تغيير بندهای قطعنامه ضدایرانى، موافقانى پيدا کند، تردیدها درباره رای آوردن افزایش یافته و ایران 

نيز در یک تهدید صریح، حرف آخر را زده است 

خبر مرتبط
   

قطعنامه آمریکا، برجام و لبنان محور گفت و گوی تلفنی روحانی و مکرون 

تا پاستور 1400

 چنگی به دل نمی زنند
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که 
برخى وی را جزو کاندیداهای احتمالى 1400 
ــاره کاندیداهایى که اسمشان  مى دانند، درب
مطرح است و اکثریت آن ها تکراری هستند، 
معتقد است که »این ها هيچ کدام چنگى به دل 
نمى زنند چون هيچ ایده ای برای اداره حکومت 

در این شرایط ندارند و قاعدتا اگر 
ریاست  انتخابات  در  بخواهد 
جمهوری پيش رو، اتفاقى رخ 

دهد باید اجازه دهند که 
یک ایده  جدید بياید.« 

/ خبر آنالین

غیبت شهردار تهران موجه شد! 
رئــيــس دفــتــر رئــيــس جمهور در 
توجيه غيبت های شهردار تهران 
در جلسات هيئت دولت گفت که 
لزومى ندارد برای همه جلسات، 
شــهــردار دعــوت شود.   نزدیک 
ــاه قبل شــهــرداری تهران  به دوم
ریاست  ساختمان  از  طبقه  نيم 
جمهوری واقع در محله جماران 
مصوب  ضوابط  که  برخالف  را 
ساخته شده بود،تخریب کرد. بعد 
از این اتفاق دیگر پيروزحناچى 
ــردار تـــهـــران  در جلسات  ــهـ شـ
هيئت دولــت دیــده نشد. همين 
امــر باعث جنجال هــای زیــادی 
شــد و بسياری ایــن غيبت عضو 
مهمان را  به تخریب ملک جماران 
ــت جــمــهــوری و اخــتــالف  ــاس ری
ــرداری تــهــران و دولــت  ــه بين ش
دانستند. در همين زمينه  شهردار 
تهران در گفت وگو با  شبکه خبر 
در پاسخ به چرایى حضور نيافتن 
در نشست های هيئت دولــت، با 
بيان این که حضور شهردار تهران 
در این جلسات سنت حسنه بوده 

اســت، تصریح کــرد: »کــه دعوت 
نامه ای ارسال نمى شود و طبيعتا 
وی  کنيم«.  نمى  شرکت  ماهم 
همچنين در پاسخ به این سوال که 
آیا این مسئله مربوط به اختالف 
شهرداری تهران و دولــت بر سر 
ملک جماران است یا نه ؟ با رد این 
موضوع تصریح کرد :» اختالف 
ــرداری  ــه از ایـــن جــنــس بــيــن ش
ــاد  و دســتــگــاه هـــای مختلف زی
است... ولى قطعا هم برای دولت 
و هم برای شهرداری این ارتباط 
نــزدیــک نفعش بــه شــهــرونــدان 
تهران خواهد رسيد«. در همين 
روز  تسنيم  ــزارش  ــ گ ــه  ب زمينه 
گذشته رئيس دفتر رئيس جمهور 
در توجيه غيبت شهردار تهران 
و در پاسخ به این ســوال  که چرا 
حناچى دیگر به جلسات هيئت 
دولــت دعــوت نمى شود؟ گفت: 
» این که زمانى فردی برای چند 
ــوت مــى شــود، دليلى  جلسه دع
نمى شود که برای همه  جلسات 

از او دعوت شود.« 

 روایت توئیتری ها در سالگرد یک خیانت 

در سالگرد جدایى بحرین از ایران که در 
سال 13۵0 به عنوان استان چهاردهم 
کشورمان محسوب مى شد، کاربران 
توئيتری با هشتگ »خيانت پهلوی« 
به ابعاد مختلف این فاجعه پرداختند. 
فــاجــعــه ای کـــه عــــالوه بـــر رضــایــت 
محمدرضا پهلوی ، موافقت 190 نفر از 
به اصطالح نمایندگان مجلس وقت را 
نيز در پى داشت! به خصوص این جمله 
عباس هویدا نخست وزیــر پهلوی که 
گفته بود: »به هيچ کس مربوط نيست، 
بحرین دختر خودمان بود به هر کس 
مى خواستيم شوهرش دادیم« بازتاب 
زیادی در بين کاربران توئيتر داشت. 
کاربران همچنين در بخش اعظمى از 
توئيت های خود به وطن فروشى پهلوی، 
مزیت های فعلى بحرین برای ایران اگر 
جدا نمى شد و غيرت جمهوری اسالمى 
در حفظ خاک ایران پرداختند که در 

ادامه آن ها را مى خوانيد:
ــد؛  ــراب شوهر دادن * بحرین را به اع
ــد؛... آرارات را به ترک ها هدیه دادن
دشت نااميد را به افغانستان دادند؛ 
از سرچشمه رود هيرمند گذشتند؛ 
سيستان را به ریگزار تبدیل کردند؛ 

قرارداد ننگين سعدآباد را امضا کردند؛ 
جدایى دهکده فيروزه را امضا کردند.

* تفاوت شرف، غيرت، وطن پرستى 
ــوری اســـالمـــى و رژیـــم  ــهـ ــمـ و...جـ
دست نشانده پهلوی را از همين چند 
خط زیر مى توان فهميد: جمهوری 
اسالمى220هزار شهيد داد تا یک 
نتواند  دشمن  را  خاکش  از  ــب  وج
ــوپ و تــانــک بگيرد؛  حتى بــه زور ت
پهلوی ناموس ایران،بحرین را با یک 
اخم انگليس عروس کرد و به حجله 

فرستاد.
* تو نمى تونى به دروغ بگى جمهوری 
اســالمــى کيش رو بــه چين فروخت 
ولى خيانت پهلوی  که استان بحرین 

رو از کشورمون جدا کرد نبينى.
ــدود 3 ميليون و ۸00 هزارتن  * ح
نفت  از چاه های نفتى بحرین استخراج 
مى شد )19۶9/134۷( و منابع 
دیگه ای مثل آلومينيوم درصدر منابع 
بحرین سودآوری بسيار باالیى داشت 
که به موازات این ها صنعت شيالت و 
صيد ماهى و صيد صدف و مروارید هم 
قابل توجه بود اما با خيانت پهلوی پاره  

تن از وطن جدا شد.

* ازدواج آسان فقط خاندان پهلوی...

ببين... و  بيا  دادن  دخترشوهرمى 
بحرین  رو ميگم.

* اردشير زاهــدی: »هربار که مواضع 
ضدایرانى بحرین را مى بينم، خود را 
لعنت مى کنم! هم شاه و مشاورانش 
و هم من که به خاطر روابــطــم با شاه 
کردیم  کمک  بحرین  اســتــقــالل  بــه 
خيانتکاریم. ای کاش ذره ای از وجود 

سليمانى در ما بود.«
ــران جدا  ــ * اگـــر بحرین از خـــاک ای
نشده بود امروز شاهد حضور ناوهای 
آمریکایى در این منطقه نبودیم و اگر این 
خيانت و اتفاق ننگين در تاریخ کشور ما 
رخ نداده بود امروز هر کشتى،بابت عبور 
از این آبراه مى بایست به کشور ما حق 

عبور پرداخت مى کرد!

رئيس جمهور کشورمان در تماس تلفنى با رئيس جمهور فرانسه به سراغ 
برجام و تحریم تسليحاتى ایران رفت و از دعوت مکرون برای حضور ایران در 
گروه بين المللى کمک به حل مشکالت لبنان استقبال کرد. به گزارش ایرنا 
،حجت االسالم والمسلمين دکتر حسن روحانى روز گذشته در گفت و گو با 
امانوئل مکرون رئيس جمهوری فرانسه، با تاکيد بر این که اروپا نباید تحت 
تاثير آمریکا قرار بگيرد و در دام این کشور بيفتد، اظهار کرد:» حفظ برجام و 
قطعنامه 2231 یک تعهد اساسى از سوی همه کشورهایى است که امروز 
در برجام باقى مانده اند و انتظار ما این است که چه در آژانس و شورای حکام 
و چه در شورای امنيت سازمان ملل، مشورت و رایزنى های دقيق و همکاری 
ميان ایران و سه کشور اروپایى و دو کشور روسيه و چين انجام شود تا مانع 
 رسيدن مخالفان برجام به اهداف خود باشد.« وی تاکيد کرد:قطعنامه ای
 که آمریکایى ها به شورای امنيت سازمان ملل پيشنهاد داده اند، نقض 
قطعنامه 2231 شورای امنيت است و همه کشورها به ویژه 1+4 باید به 

شدت با آن مخالفت کنند. روحانى افزود:  طبق قطعنامه 2231 شورای 
امنيت از 1۸ اکتبر باید تحریم تسليحاتى ایران برداشته شود و اگر آمریکا 
بخواهد اقدامى برخالف آن انجام دهد، نقض قطعنامه است. رئيس 
جمهور همچنين با اشاره به کمک های ارسالى  ایران به لبنان بالفاصله 
پس از وقوع این حادثه از دعوت رئيس جمهوری فرانسه برای حضور ایران 

در گروه بين المللى کمک به حل مشکالت لبنان استقبال کرد.
در ادامه این گفت وگوی تلفنى، رئيس جمهور فرانسه  با تاکيد بر ضرورت 
حفظ برجام، تصریح کــرد:» دیدگاه ما با آمریکا دربــاره تمدید تحریم 
تسليحاتى ایران کامال متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آن 
ها گفته ایم.« وی همچنين خاطر نشان کرد:» در حال انجام اقداماتى 
برای فعال تر شدن سيستم مالى اروپا با ایران هستيم.« مکرون همچنين 
خواستار کمک ایران برای حل بحران سياسى لبنان شد و از ایران برای 

حضور در گروه اقدام بين المللى برای حل بحران لبنان دعوت کرد.

 آمریکا می تواند از 
»مکانیسم ماشه« استفاده کند؟

یکى از اهداف مهم آمریکا در ماه های اخير برای 
تمدید قطعنامه عليه ایــران در اصل پيدا کردن 
راهى بوده تا بتواند با استفاده از مکانيسم ماشه در 
برجام –مواد 3۶و 3۷ برجام که طبق آن یکى از 
کشورهای طرف مقابل ایران مى توانند با شکایت 
از ایران و طى کردن یک فرایند حداقل ۶0روزه و 
در صورت حل نشدن اختالف قطعنامه های قبلى 
را برگردانند – همه تحریم های گذشته شورای 
امنيت را برگرداند موضوعى که نه تنها ایران آن را 
قبول ندارد بلکه چين و روسيه و حتى طرف های 
اروپایى نيز تاکنون زیر بارش نرفته اند و مى گویند 
آمریکا با توجه به خروج یک جانبه اش از توافق 
 هسته ای نمى تواند از مکانيسم ماشه استفاده کند .
 در مقابل واشنگتن به بند 10 قطعنامه 2231 
استناد مى کند که در آن ذکر شده است: شورای 
امنيت »چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، 
انگلستان، ایاالت متحده، اتحادیه اروپایى و ایران 
)طرف های برجام( را تشویق مى کندکه هرگونه 
موضوع برآمده در ارتباط با اجرای تعهدات برجام 
را از طریق آیين های مشخص شده در برجام حل 
و فصل کنند و عزم خود برای پرداختن به شکایت 
های احتمالى طرف های برجام در خصوص موارد 
عدم پایبندی اساسى از سوی یک طرف دیگر برجام 
را ابراز مى دارد.« . آمریکا مدعى است که با توجه به 
این بند هنوز در قطعنامه 2231 جزو برجام بوده 
و مى تواند از مکانيسم ماشه عليه ایران استفاده 
کند . ادعایى که با همين بند رد شده زیرا این بند بر 
استفاده »اعضای برجام« از مکانيسم حل اختالف 
برجام صراحت دارد و ایاالت متحده در اعالميه  1۷ 
اردیبهشت 9۷ خود رسما اعالم کرده که دیگر 
به مفاد برجام پایبند نيست. حتى همان زمان 
جان بولتون مشاور امنيت ملى سابق آمریکا نيز به 
 طور رسمى و علنى اعالم کرد : »آمریکا از توافق 
هسته ای خارج شده و از مفادش نيز استفاده نمى 
کنيم « از سوی دیگر آمریکا با اعمال شدید ترین 
تحریم های هسته ای و غير هسته ای آن چه را از 
برجام مانده بود نيز زیر پا گذاشت و چه در عمل و 
چه روی کاغذ دیگر جایى در این توافق بين المللى 
ندارد.«  با این حال مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
گفته که در صورت شکست تالش ها برای تمدید 
تحریم های تسليحاتى از یکى از مفاد برجام به 
نام مکانيسم بازگشت خودکار تحریم ها برای 
برگرداندن همه تحریم های بين المللى عليه ایران 
استفاده خواهند کرد و سوال این است که در این 
صورت چه اتفاقى مى افتد ؟همان گونه که رضا 
نصری کارشناس حقوق بين الملل پيش بينى کرده 
است باید گفت:» در واقع حداکثر دستاوردش این 
خواهد بود که به صورت یک جانبه اعالم کند از نظر 
واشنگتن »قطعنامه های تحریمى پيش از برجام از 
این پس احيا شده اند«.  آن گاه دو قطب در جهان 
ایجاد خواهد شد: دولت هایى که تفسير آمریکا از 
قطعنامه 2231 را قبول نخواهند کرد و نخواهند 
پذیرفت که قطعنامه های پيشين احيا و الزام آور 
شده اند؛ و ائتالف دولت هایى که به طور عملى 
خارج از چارچوب های حقوقى و موازین منشور 
موضع آمریکا را قبول خواهند کرد. قابل پيش بينى 
است که دسته اول شامل اعضای فعلى برجام )از 
جمله اعضای اتحادیه اروپا( و اکثریت قاطع جامعه 
جهانى باشد؛ و دسته دوم را آمریکا، اسرائيل، 
عربستان و اقمار و احيانًا چند جزیره در اقيانوس 
آرام تشکيل دهد.«در مجموع تاکنون آمریکا تنها 
مشتری این ادعای غير حقوقى است و باید دید پس 
از شکست محتمل واشنگتن در تمدید تحریم های 
تسليحاتى دیگر چه بازی هایى را در ماه های آینده 
تا انتخابات آمریکا عليه کشورمان در سر دارد. بازی 
هایى که  تاکنون شکست خورده اند و در آینده نيز 

ان شاء ا... شکست خواهند خورد.

یادداشت  

   هادی محمدی 
info@khorasannews.com
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 ۱۶۶۹
 چند روایت بامزه و بی مزه 
 از مواجهه رو در رو با کرونا

 و دردسرهایش

کــــروان
شاخ به شاخ اب

پاهایم درد مــی کــرد، بی حس و حــال بــودم، 
همین طور الکی و بی مقدمه دوســت داشتم 
بخوابم، رفتم دکتر، گفت عالیم کرونا داری، 

آزمایش نوشت و بله! همه شواهد و قرائن دست به دست 
هم داد تا بنده یک عدد بیمار کرونایی باشم. خب 

برخالف بعضی ها که حین سرفه و در حالی 
که مثل آبشار نیاگارا در حال عرق ریختن 

هستند می گویند: »سرفه ام از حساسیت 
است و عرق زیاد هم از زدن ماسک«! بنده 
می گویم متاسفانه  به رغم همه دقت و 
مالحظه ای که داشتم مبتال به کرونا شدم 
از نوع خفیف که در بین خفیف ها شدید 
بود و در بین شدیدها خفیف بود. ابتالی 
من  به کرونا بعد از آن همه مراقبت در حد 
قهرمان شدن تیم ضعیفی مثل ِختافه در 
اللیگای اسپانیا عجیب و غیرمنتظره بود 
اما شد کاری که نباید می شد. خب به امید 

این که با مراقبت های الزم،  هیچ کسی درگیر 
این بیماری ُقزمیت نشود ، در ادامه روایت 
کمابیش طنز من از روزهای سخت بیماری و 

قرنطینه را می خوانید.

پرونده

سیدمصطفی صابری| روزنامه نگار 

معاف از پر کردن شیشه آب

برای شروع از فواید کرونا بگویم، کرونا منجر به انقطاع کامل انسان از جهان هستی می شود. می روی تو یک اتاق و به سقف خیره 
می شوی و حین شمارش ترک های سقف و رصد مورچه هایی که آن باال درحال رفت و آمد هستند در باب چیستی کائنات فکر می کنی 
و کاًل وارد یک خألمی شوی. خودت هم بخواهی تو کار  منزل کمک کنی اجازه نداری! در همین راستا یکی از بهترین آپشن ها این است 
که از پر کردن شیشه آب معاف می شوی. حتی الزم نیست لیوان چای را بشویی. خب البته اگر نصف شب هوس آب یا چای کرده باشی 

هم دستت از زمین و آسمان و کتری و یخچال کوتاه است.

آی فیلم داره این شبکه!
خب یکی دیگر از مزایای کرونا بــرای من 
که کمتر سریال های داخلی را می دیدم 
این بود که فهمیدم شبکه »آی فیلم«، آی 
فیلم و سریال تکراری پخش می کند که 
درمانده شوی و خوشحال شدم این قدر دیر 
با این شبکه آشنا شدم. حتی برای من که 
ــادری« و »شمعدونی« را در  ــش«، »پ »دودک
اولین پخششان ندیده بودم هم سریال های 
آی فیلم تــکــراری بــود. در مقطعی حتی 

تبلیغات تلویزیونی را هم حفظ کردم.

برخورد خوب همسایه ها 

برخورد همسایه ها در سه هفته اولی که کرونا 
گرفته بودم اصاًل بد نبود؛ چون به هیچ وجه 

من را ندیدند که برخورد 
ــه باشند،  ــت ــدی داش بـ
ــوم هم  از هفته س بعد 

ــه خـــوب  ــ ــن ک ــ ــا ای ــ ب
ــودم محض  ــده ب ش
احتیاط دوتا ماسک 

می زدم و نینجاوار مثل 
یک مبارز سایه حرکت 

ــدم  ــا رفـــت و آم مــی کــردم ت
موجب ناراحتی و نگرانی نشود.

آزمایشگاه دایرکتی
در این روزها خیلی ها حس می کنند عالیم کرونا دارند اما اگر 99 درصد هم مطمئن 
باشند برای همان یک درصد ریسک نمی کنند که به مراکز درمانی بروند، خب برای 
دوستان و همکاران این جانب چه کسی بهتر از من به عنوان یک بیمار کرونایی تا 
عالیم شان را چک کنند و تطبیق دهند!  در راستای کاهش مراجعه به مراکز درمانی، 
بنده تبدیل شدم به یک آزمایشگاه دایرکتی در اینستاگرام، یعنی خود دکتر با ویزیت 
و بررسی کلی عالیم و بعد از دیدن نتایج دو تا آزمایش مطمئن شد من کرونا دارم، اما 
همکارم پیام می داد: »گلوم میخاره، به نظرت کرونا دارم؟« یا »تو که پول آزمایش 
دادی، به ما هم بگو کرونا داریم یا نه؟« فکر کنید بی حال و مضطرب روی تخت افتادید 
و نگران خودتان و خانواده و... هستید یکهو تو دایرکت پیام می آید: »ببخشین گفتم 
شاید در حال استراحت باشی تماس نگرفتم، یک سوال داشتم که...« و این شروع 
یک چت حداقل نیم ساعته بود. یک سوال که 
در دلش سوال های زیادی بود و آن سوال 
این بود: »چی شد مطمئن شدی کرونا 
داری؟« بعد من باید کل قصه را تعریف 
می کردم و در ادامه قیمت انواع آزمایش ها، 
مزایا و معایب شان را می گفتم و در قامت 
پروفسور سمیعی تشخیص خودم 
را هم از وضع دوستم ارائه 
می دادم. در پایان یک 
با آن  صحبتی داشتم 
ــز: داداش  ــزی ــت ع دوسـ
درسته خیلی با هم رفیقیم، 
امــا در آن نمونه کــه تقدیم 
آزمایشگاه شد فقط خون من 
بــود و بــس، خــون شما تو رگ هــای 

خودت است و بس!   

نترسید نترسید
خب خود من هم بابت بیماری نگران بودم، 
اما یکی از رفقا که قبل از محرز شدن بیماری 

من خیلی با من می چرخید از من نگران تر بود 
و مدام می گفت: »به نظرم تستت بابت خرابی 

دندونت مثبت شــده! هیچی نیست، به 
خودت القا نکن، تو کرونا نداری«! خب 
دوست عزیز من که می دونم کرونا دارم، 
القا نکنم ویروس میره از بدنم بیرون؟ 

بعدش هم ممکن است دندان درد به گوش 
درد مرتبط باشد اما به کرونا بعید می دانم.

برزخی و عجیب

کرونا آدم را خسته، عصبی و بی حال می کند، درمانده و کالفه ای، نه می توانی کتاب بخوانی، نه حال خوابیدن داری، نه 
از فیلم دیدنت لذت می بری نه با بیکاری کنار می آیی! انگار ویروس منحوس بخشی از جسم و روحت را CUT کرده و خوب 
هنوز تصمیم نگرفته کجا Paste کند. در کل یک چیزی مدام درست نیست، نه می توانی کاری انجام دهی نه می توانی عالف 
باشی، خب مگر چند بار در روز می شود ترک های سقف را شمرد!  کالفگی و بی حوصلگی و بی خوابی در عین خستگی و 
بی حالی ساعت ۲ و ۳ صبح  به اوج می رسید. بهترین تفریح شبانه من وقتی بی خواب بودم سرکشی به یخچال و ناخنک زدن 
به خیارشور و زیتون بود که از آن هم محروم شده بودم. راستش در این بین چند باری رفتم برای سلبریتی ها کامنت گذاشتم 

اما فحش ندادم!

داروهات رو بخور
یکی از دوستان تماس گرفت و بعد از این که گفت: »عه 
آخه تو دیگه چرا؟ تو که مراقب بودی!« یک کشف بزرگ 
در راه درمان کرونا را با من درمیان گذاشت و گفت: »حاال 
داروهات رو سرموقع بخوری خوب می شی«! راستش تا 
قبل از اظهارنظر این دوست عزیز فکر می کردم دارو را 
باید در ساعت های نامنظم مصرف کرد تا کرونا غافلگیر 
شود؛ حتی تو فکر بودم داروهای تقویتی گرانی  را که با 
زحمت گیر آمده بود نخورم و یادگاری نگه دارم اما وقتی 
این جمله را شنیدم فهمیدم دارو را باید خورد! البته این 
اولین بار نبود که همچین توصیه جالبی می شنیدم، 
یک بار هم در پنج سالگی مریض شدم و خاله جانم با 
ــات رو بخوری  همین لحن گفت: »داروهـ
خوب میشی!« و ۳۳ سال بود کسی 
این قدر خوب و قانع کننده به من 

دلداری نداده بود.  

درمانش فقط استراحته!

یکی از رفقا زنگ زد برای احوال پرسی، همان 
اول کار گفت: »کرونا دارو نداره، فقط استراحت! 
استراحت رو فراموش نکن« خوشحال شدم  یک 
توصیه کاربردی دارد، اما وقتی حدود نیم ساعت 
از قیمت دالر و سکه گفت و وضعیت داوری لیگ 
برتر را به چالش کشید و در نهایت از حباب بورس 
گفت فهمیدم خودش به توصیه اش قائل نیست. 
دوست عزیز حداکثر مکالمه با بیمار کرونایی 
که ناپروکسن و آزیترومایسین خورده 10 دقیقه 
است، چون شمایی ۲0 دقیقه، بعدش بیمار مد 

نظر پشت خط به خواب رفته!

بلدرچین بزن تو رگ
در این شرایط همه از روی نوع دوستی 
ــی از  ــک ــی دارنـــــــد، ی ــای ــه ه ــی ــوص ت
سخت ترینشان میل کردن بلدرچین 
بود، آخر آن پرنده گوگولی و فسقلی 
خوردن نــدارد. مزه اش به کنار، آدم 
رحمش می آید. البته اگر خدای نکرده 
مبتال به کرونا شدید و بویایی و چشایی 
ــد  ــت دادی و بینایی را موقتًا از دس
بلدرچین بخورید. اما نوع کرونای 
من توام با از دست دادن حواس نبود، 
جثه کوچک بلدرچین را می دیدم، 
بوی عجیبش را که با 50 کیلو ادویه 
هم رفع نشده حس می کردم و مزه را 
هم نگویم بهتر است اگر هم مثل من 
عالقه ای به تناول بلدرچین نداشتید 
آبش را داخل سوپ بریزید. البته خود 
من نفهمیدم چرا می گویند ضعف را 
از بین می برد. من که دلم بیشتر برای 
بلدرچین ضعف کرد. خیلی ناز بود. 
راستی خــوب شد بین توصیه های 
ــان کرونا کسی  خوراکی بــرای درم
نگفت خورشت کرفس برای درمان 
کرونا خوب است وگرنه که همسر 
فــداکــار بنده با قــوه قهریه مجبورم 
می کرد چند پرس خورشت کرفس 

بخورم. بال به دور.

عجایب کرونا
قبل از ابتال به کرونا مدام از دخترم خواهش 
می کردم تا جای ممکن حین مطالعه یا فیلم 
دیدن من، برای طرح سواالت فلسفی مثل علت 
تنبل بودن کوآال یا محل دقیق احتکار نی نی ها 
در انبار لک لک ها، سراغم نیاید، اما بعد از ابتال 
به کرونا سراغم که نمی آمد هیچ، روزهای اول، 
وقتی از اتــاق خــارج می  شدم می رفت پشت 
کاناپه سنگر می گرفت. روز اول که رفتم دکتر 
و بعد آزمایش، تا مشخص شدن نتیجه آزمایش 
برگشتم منزل، دور میز خیلی خانوادگی و 
ناز ناهار خوردیم، بعد رفتم جواب را گرفتم 
و یکهو وضــع فــرق کــرد. من شــدم رابینسون 
کروزوئه! غیر از این که باید حین خارج شدن 
از اتاق ماسک مــی زدم، کاًل چیدمان خانه را 
عوض کردیم تا ضمن استفاده از ماسک، حین 
تماشای تلویزیون فاصله چندمتری با خانواده 
داشته باشم. گاهی هم اگر ناغافل بدون ماسک 
از اتاق خارج می شدم مثل غواص ها نفسم را 

حبس می کردم و سریع رد می شدم.

معجزه کتاب با موبایل

مطالعه نسخه کاغذی کتاب ها کمی در روزهای بیماری سخت است، چون باید 
کتاب را بگیری دستت، مودب بنشینی و بخوانی، اما ضعف و بی حالی به خصوص 

در پا اجازه نشستن راحت را به آدم نمی دهد. در عوض مطالعه نسخه الکترونیک و با 
تجربه ای لذت بخش، استفاده از گوشی عالی است، درست وقتی خوابم نمی آمد و کالفه بودم به کتاب الکترونیک پناه می بردم، 

به خصوص وقتی با برخورد گوشی با صورتم بیدار می شدم و می فهمیدم همان صفحه اول خوابم برده و گوشی محکم خورده توی دماغم! 
خوشبختانه در این برخوردها تاچ و ال سی دی گوشی سالم ماند، دماغ من هم که مهم نیست چون متاثر از قیمت دالر گران نمی شود.

پدرمادرها نگرانند
وقتی جواب آزمایشم معلوم شد خیلی سعی کردم پدر مادرم خبردار و 
در نتیجه نگران نشوند؛ برای همین تا جایی که شد مخفی کاری کردم، 
این مخفی کاری حدود 5 دقیقه طول کشید و بعدش به مامانم زنگ 
زدم! البته همان 5 دقیقه هم زیاد بود. هیچ چیز در آن شرایط به آدم 

مثل دعای خیر پدر و مادر امید و انگیزه نمی دهد.

کرونا با نیش اژدها

یکی از همکاران برای پیگیری کاری تماس گرفت، گفتم دو هفته 
دورکارم چون مبتال شدم، گفت: »عه چه جالب، تا حاال با بیمار کرونایی 
برخورد نداشتم، خب از اول بگو ببینم چی شده«! فکر کنم رفت ظرف 

تخمه آورد و تلفن را گذاشت روی اسپیکر! من هم حسابی پیاز 
داغ ماجرا را زیاد کردم که برایش جذاب باشد. نمی شود 

در جواب کسی که این قدر هیجان دارد می گفتم فقط 
ضعف دارم، استرس، گاهی تب، گاهی سرفه! پس 

نوع کرونایم را در حد گازگرفتگی با نیش اژدها 
ارتقا دادم.

معایب کرونای خفیف

کرونای خفیف یک عیب بزرگ دارد، همین که 
حرف می زنی و به ظاهر سرپا هستی از نظر 
دیــگــران یعنی روبــه راهــی و خیلی لوسی که 
نگرانی! یکی از بچه ها می گفت: »برو خوش 
باش بدون این که مرخصی بگیری موندی خونه 
استراحت می کنی«! استراحت؟ خوش باشم؟

امان از نان بسته ای

بخشی از خریدها زحمت پدر خانمم بود، در مواردی که 
خرید ضروری داشتیم اینترنتی خرید می کردیم و پیک خرید 

را داخل آسانسور می گذاشت و من بعد از کلی کار پلیسی و رصد راهرو از 
چشمی در، می رفتم خریدها را برمی داشتم. داروها را خواهرزاده ام تهیه 
می کرد و خوشبختانه هر سری در حساب و کتابش اشتباه می کرد و من 
پول کمتری به او می دادم. اما بخش سخت ماجرا خوردن نان بسته ای 
در دو هفته اول بود. برای همین کمین کردم تا هر کدام از رفقا یک 
تعارفی زد بگویم نان بگیرد و یکی از آن ها همین خبط را کرد. پیام داد: 
»خوبی؟ بهتری؟ چیزی نمی خوای؟« من هم بدون تعارف و مقدمه گفتم: 
»بی زحمت نون سنگک کنجدی و تازه« بماند که طفلکی با چه استرسی 
نان را دم در داد و متواری شد که حق هم داشت. اما لحظه ورود نان و 
پیچیدن عطرش در منزل ما اتفاق مهمی بود. اشک شوق در چشممان 
حلقه زده بود. انگار در فینال جام جهانی گل پیروزی زده باشم. خالصه 
اگر بیمار در دوستان و آشنایان سراغ داشتید بدانید که همسرش از انجام 
آن همه کار خسته است یک قیمه بادمجانی، استامبولی چیزی، هر چی 
غیر از خورشت کرفس که قطعًا برای بیمار ضرر دارد برای شان درست 
کنید. با تعارف مشکل حل نمی شود چون ممکن است آن ها خجالت 

بکشند. نان تازه هم الزم دارند.پیراشکی و پیتزا پپرونی هم همین طور.

من شوخی کردم شما جدی بگیرید
راستی همه این خاطرات که گاهی برای بانمک شدن کمی اغراق هم چاشنی آن بود برای این نبود که بگویم کرونا، 
کرونازی بیش نیست و اگر آسان بگیرید آسان می گذرد، خواستم بگویم به خاطر خودتان، سالمتی جسم و روح 
خانواده و به احترام تالش کادر درمانی خیلی مراقب باشید مبتال نشوید. اما اگر خدای ناکرده مبتال شدید سعی 
کنید نترسید؛ سرتان را گرم کنید، با این ایده که البد خانواده هم گرفتن قاطی آن ها نشوید، دو سه هفته توی یک 
اتاق بودن سخت است اما به دردسرو ناراحتی  بعدش نمی ارزد رعایت نکنید. فیلم و کتاب و پادکست کنار دستتان 

باشد و ضمن استراحت و عمل به توصیه های پزشکی سعی کنید سرگرم باشید تا فکر و نگرانی سراغ تان نیاید. 

امان از دورکاری
خب در ایــن مــدت فقط به سقف 
خیره نبودم، در ساعت اداری دورکار 
ــذت بخش  ــاری خیلی ل ــ ــودم، دورک بـ
است، روی تخت می نشینی، لپ تاپ روی پا 
می گذاری و اگر اینترنت یاری کند مطالب را می خوانی. 
خب بخش جالب تر ماجرا وقتی بود که می گفتم بچه ها یه 
کم ضعف دارم، من 5 دقیقه دراز بکشم زود برمی گردم و 
۲ ساعت بعد در حالی که اسمم را هم فراموش کرده بودم 
و حافظه ام را برای حدود ۳0 ثانیه از دست داده بودم از 
خواب بیدار می شدم و می فهمیدم بقیه منتظرند 5 دقیقه 
تمام شود و من برگردم! خب مفهوم نسبیت زمان را که 

انیشتین دنبالش بود همین جا درک کردم.

مقاصد گردشگری  

خب زندگی با کرونا و در قرنطینه خیلی هم یکنواخت 
نیست، دو سه بار با احتیاط و با ماسک روی پشت بام رفتم 
و به منظره زیبای کولرهای آبی که همگی نشتی داشتند 
نگاه کردم. البته این سفر خارجی من محسوب می شد 

سرویس بهداشتی هم حکم سفر داخلی را داشت.

د مرادی
ها: سعی

تصویرسازی 



اولی: بچه ها یه خبر علمی آوردم این هفته.
ســومی: این شــد یه چیزی. واال خسته شــدیم ازبس 
خبرهــای بــد شــنیدیم و شــبیه کرونایــی شــدیم که 

می خواد حباب هاش رو گشایش کنه!
اولی: نتایج یک تحقیق نشون میده میزان درآمد افراد 

با میزان خواب شبانه اونا ارتباط مستقیمی داره.
دومی: بیا! خبرهای علمیش هم یــه جوری ربط پیدا 
می کنه بــه بدبختی! خــب این کــه الزم نبــود یه عده 
دانشمند بشــینن وقت بذارن براش تا کشفش کنن، 
سه شب می اومدن خونه ما، به صورت عملی می دیدن 
که درآمــد ما چه تاثیر شــگرفی روی خواب شــب مون 

می ذاره!
سومی: حاال بذار بقیه اش رو بگه، شاید تهش یه راه حلی 

داشت برای ما که نه درآمد داریم و نه خواب شب.

اولی: دانشــمندا فهمیــدن تنها حــدود 50 درصد از 
افــرادی کــه زیر خــط فقر زندگــی می کنــن می تونن 
شــب ها به اندازه کافی اســتراحت کنن، در حالی که 
این رقم برای افرادی که باالی خط فقر زندگی می کنن 

حدود 67 درصده.
دومی: یعنی دانشمنداشــون این همه بودجه و وقت 
و فســفر ســوزوندن که همین اختــاف 12 درصدی 
رو کشــف کنن؟ به جای این که دنبال کشــف واکسن 
کرونا باشن، چه جوری خودشــون رو عاف می کنن. 
بیان از ما یــاد بگیرین که دانشــمندامون چطوری هر 
روز یه راه درمــان کرونا رو تو تلویزیــون تبلیغ می کنن 
که خود شترها و زنبورها و االغ ها هم انگشت به دهن 
می مونن از این خاصیت هایی که داشتن و خودشون 

خبر نداشتن!

سومی: حاال دلیل این بی خوابی چیه و راه حلی براش 
پیداکردن یا نه؟

اولی:به اعتقاد کارشناســان یکــی از مهم ترین دالیل 
کاهش خواب افراد فقیر اینه که بــه دلیل نبود امنیت 
مالی و درآمد ثابت، مجبور به فعالیت روزانه بیشتری 
هســتن. همچنین افراد ثروتمند می تونن در مناطق 
آرام تری زندگــی کنن و درآمــد کافی به افــراد امکان 
می ده تــا بــرای درمــان مشــکات خــواب بــه مراکز 

تخصصی مراجعه کنن.
دومی: یعنی واقعــا ضرب زدن این دانشــمندا! خوبه 
این دالیل رو اضافه نکردن که فقرا تشک و بالش شون 
ســفته، شــب ها غذای آبکی می خورن، کولرهاشون 
خرابه و چون دیوارهاشون نازکه، سر و صدای بچه های 

همسایه باعث بی خوابی شون میشه!
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ای صاحب فــال، چطوری با طرح گشــایش اقتصادی که 
مسئوالن قولش را داده بودند؟ متوجه نشدی که چیست؟ 
نگران نباش، ما هم متوجه نشدیم که دقیقا قرار است چه 
گشایشی در اقتصادمان رخ بدهد ولی به هرحال چون ما 
در این ستون طرفدار خوش بینی هستیم، تو هم خوش بین 
باش که شــاید همین انرژی مثبت تاثیــری در زندگی ات 

بگذارد، گشایش که فعا بی گشایش!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال صله رحم می کند

عیــال برخاف ظاهــرش کــه خیلی خودشــه قاییم 
می گیره خیلی احساســاتیه. ممکنه نشــون نده که 
دلش بری کســی تنــگ رفته ولــی مو مفهُمــم که در 
باطن دلش َیگ ذره رفته. ســر همی جریان کرونای 
گوربه گور شده هم مدتی بود که هیچ کدوم از قوماشه 
ندیده بــود. حاال گــروه خانوادگــی درن و مخصوصا 
شوهرعمه ها و شوهرخاله هاش توش حضور پررنگی 
درن و مثا هفته ای َیگ بار همه شان ویدئوکنفرانس 
ِمذارن، ولی بازم او جوری که باید و شــاید به دلشان 
نمچســبید. چند باری پیشــنهاد داده بودن که همه 
فامیل وخزم برم َیــگ باغی، بوســتانی، پارکی، در و 
دشــتی، تا دیدارها تــازه بره، ولی یــا او یکی بچه اش 
ترش و پوده کرده بود، یا او یکی خودش سر کار بود، یا 
او یکی با او یکی دگه قهر بود و... همی جوری قضیه 
کنســل ِمرفت. تا ای که عیال گفت: »نــه این جوری 
نمیشــه. هیچ می دونی چند وقته مــن کل فامیل رو 
ندیدم؟« خواسُتم روزها ره بشــمُرم که فهمیُدم نظر 
مو ره نخواسته و ادامه داد: »یه فکری به ذهنم رسید! 

پاشو حاضر شو!« ِانا حاال خوب رفت.
تو ماشین قســمش مداُدم که: »قربون شکل ماهت، 
حاال تو ای اوضاع، جان ما بی خیال عمه و دایی بشو. 
چند وقته ندیدی شان، َیگ مدت دگه هم روش، بذار 
ای ویروس جوُنم مرگ شده شرشه از سرمان کم کنه، 
بعد خوُدم همه شانه دعوت مکُنم خانه مان، َیگ دل 
سیر به جوک های شــوهرعمه ات بخندم!« خندید و 
گفت: »تو درباره من چی فکر می کنی؟ تندتر برو که 

چند جا باید سر بزنیم.«
ســرتانه درد نیاُرم، اول از همه رفتــم خانه خاله اش، 
زنگ زدم و نُگم براتان که بنده خدا داشت پای آیفون 
غش مکرد از خوشــحالی. دره زدن و اصــرار که بِین 
بــاال، ولی عیــال بهشــان گفت شــماها َیگ تــوک پا 
بین پاییــن ببینم تان و بِرم. نشــون به او نشــون که از 
عصری تا سر شــب، رفِتم دم در خانه نصف قومامان 
و همه شــانه از 10 متری تو کوچــه و خیابون و حیاط 
و پارکینگ دیدم و برگشِتم. خدایی دل مان وارفت. 

ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

ازبس پروتکل ها 
رو خوب رعایت 
کردن، فکر کردم 
خونه خودمونه، 
یه لحظه خوابم 
برد!

-جدی اسحاق 
تو چی داری 
که هر هفته 

دارکوب باهات 
شوخی می کنه؟

+جنبه!

دالیل بی خوابی کشف شد!
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رئیس جمهور: یک گشایش 
اقتصادی در راه است

خبرش رسیده حتی تا خود عرش برین
یه گشایشی تو راهه که فقط بیا ببین

مشکات درست میشه، نرخ خونه میاد پایین
قیمتایی که می رفتن سوی آسمون، دیگه میان زمین

شب و روز مدام برات پیام واریزی میاد
میری بانک میگن بفرما پول یارانته این!
وسط سفره چشت می افته به یه قابلمه

یه نفر داد می زنه: نفته، بخور کامت شیرین!
دالال هوا میرن، زمین میان، قیمت خودرو ثابته

بدون قرعه کشی میدن بهت دوتا ماشین
صبح جمعه پا میشی از خواب و می فهمی یهو

سه برابر شده کم، قیمت بنزین پس از این
واردات تموم میشه، کارگاها رونق می گیره

توی هر مغازه ای جنسای ایرانه نه چین!
خاصه گفتنی نیست باید صبوری بکنی

یه گشایشی تو راهه که فقط بیا ببین!

شیما اثنی عشری

کارشناسان: 
 ذخیره هزارساله
  منابع آیب را در
  ۵ دهه گذشته 
مرصف کرده ایم 

پوووف... 
هرچی تو این 

سال ها پس انداز 
کرده بودم، همشو به 

باد دادین...!

بر اساس بیانیه مشترک وزیران علوم 
و بهداشت بنا شد کنکور سراسری در 

تاریخ های قبلی برگزار شود

کنکوری ها: با تشکر از همه 
مسئوالن بابت تالش شون در 

خردکردن اعصاب ما!

روحانی: مردم در زمینه تاش دولت برای 
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، 

اطمینان خاطر داشته باشند

مردم: همین اطمینان خاطرمون 
داره داغون مون می کنه!

وزیر نفت: ناپختگی یک مسئول موجب 
نگرانی مردم شد

مردم: نه بابا ما عادت داریم!

معاون وزیر بهداشت: در هواپیما شانه به شانه 
در یک لوله مسافر جابه جا می کنیم

مسافران: البته بالنسبت ما و لوله!

استقال و پرسپولیس به هم خوردند

هواداران: نه که اعصاب مون آرومه، 
همین دربی اضافی رو کم داشتیم!

طرح جدید نمایندگان برای تغییر 
سهمیه بندی بنزین

دارکوب: مگه مدل دیگه ای هم 
مونده که امتحان نکرده باشین؟!

وزیر ارتباطات: قهر نکردم

دارکوب: منم قهر نمی کردم، 
منتظر بودم یکی نازم رو بکشه!

واعظی: سود مردم از خرید نفت در طرح 
گشایش اقتصادی کمتر از سود بانکی نیست

مردم: نه که االن داریم تو سود 
بانکی غرق می شیم!

مدیرعامل ایران خودرو: 7۳ هزار خودروی 
موجود در پارکینگ ها احتکار نشده  است

دارکوب: گذاشتین تو آفتاب 
رنگ شون خشک بشه؟!

 سازمان برانمه و بودجه: 
تغییرات یارانه ای در راه است

ای دلبر دردانه، ای حضرت یارانه
ای جان به فدای تو، واریزی ماهانه

ای پیک خوش شادی، ای مایه آبادی
هرجا که نباشی تو، آن جاست چو ویرانه

در غیبت تو جانا، تاریک بود هرجا
آن لحظه که باز آیی، روشن شود این خانه

تنها نه من خسته، هستم به تو دل بسته
صدها چو منی داری، در مشهد و در بانه

ای دولت با تدبیر، در فکر جوان و پیر
یک نکته شنو اکنون، از شاعر فرزانه:

با جیب مِن مضطر، این قدر نرو هی ور!
بر کله تاس ما، این قدر نزن شانه!

من منتظر واریز، واریز و کمی سرریز
بنشین کج و برگو راست، قربان تو، ها یا نه؟

مجید رحمانی صانع
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

اهل یه کار خوب هستی؟

پنج شنبه ای دیگر را در حالی آغاز می کنیم که امروز 
متعلــق به شماســت. بلــه همین شــما که داریــد این 
مطلب را می خوانید. حاال خواهش می کنم چند قدم 
بروید عقــب تا چشــم های نازنین تان ضعیف نشــود. 
نه ببخشــید! این دیالوگ خانم مجری برنامه کودک 
زمان ما بود. بله عرض می کردم که پنجره را بگشایید، 
نفس عمیق بکشید. نه راستی االن کروناست، خیلی 
نفس عمیق هــم نکشــید. آهان ماســک بزنیــد ولی 
بدانید که گشــایش بزرگــی در انتظار همه ماســت. 
باالخــره آن روزهــای خوب کــه منتظــرش بودیم فرا 

رسید.
امروز می خواهم درباره طرح گشایش اقتصادی حرف 
بزنم که همه جا از آن صحبت می شود. از آن جایی که 
بنده تخصص اقتصادی هم در کنار دیگر تخصص هایم 
دارم این طرح را کامل برای شــما می گشایم. ببینید 
در این طرح گفته شــده قرار اســت دولت بــه ما مردم 
نفت بفروشد. یعنی چی؟ یعنی ما می رویم توی صف 
می ایســتیم )اصال مگر صف نباشــد مزه ای دارد؟( و 
نفت را بر اســاس توانی که داریــم از دولت می خریم. 
حاال یک نفر توان دارد صدهزار بشــکه می خرد، یک 
نفر هم توان ندارد یک بشــکه می خــرد. البته خیلی 
از ما همــان یک بشــکه را هــم نمی توانیــم بخریم که 
احتماال باید بطری نوشابه دست مان بگیریم برایمان 
پر کننــد. البته معلــوم هم نیســت برای بــار اولی که 
نفت می  خواهیم بگیریم از کجا باید بشکه خالی گیر 

بیاوریم بدهیم تا پر تحویل بگیریم.
اما مشــکل بعدی این اســت کــه تــوی خانه های 25 
متری که به مــا می دهند نفتــی  راکــه می خریم کجا 
جا بدهیم؟ بــاز بــرای این مســئله هم معلوم نیســت 
چه تدبیــری اندیشــیده شــده. گذشــته از همــه این 
حرف ها همسایه طبقه باالیی ما همین االنش پیست 
سوارکاری در خانه شــان راه انداخته من می ترسم از 
فردا سروصدای جابه جا کردن بشکه هم به آن اضافه 
شــود. بعد اصال ما ایــن نفت را از شــما بخریــم به چه 
کاری می آید وقتی کســی نیست از ما بخرد؟ آخر اگر 
مشــتری اش بود که شــما نمی آمدی آن را یک دور به 

ما بفروشی. واقعا باور کنیم دل تان برای ما سوخته؟
در کل جمع بندی من این اســت که بعضی مسئوالن 
مثل ایــن رفقای قدیمی دوران دبیرســتان شــده اند. 
طرف بعد از هفت ســال ناگهان بــه آدم پیام می دهد و 
طوری که در قالب یک پیام بگنجد می گوید: »ســالم. 
خوبی؟ آقا اهل یه کار خوب هســتی؟« بقیه اش را هم 
که من و شما می دانیم پرزنت شدن برای چه جور کاری 
در انتظارمان است. حاال مسئوالن هم مدتی از ما خبر 
نداشتند یکهو ســراغ ما را گرفتند هر چه می  خواهیم 
مثبت بیندیشیم چنین چیزی برایمان تداعی می شود.

   دارکوب جان چه خبر از گشــایش اقتصادی دولت؟ تو 
فهمیدی چی بود و چه سودی برای ما مردم داشت؟

دارکوب: ما که نه دیدیم و نه فهمیدیم، شاید هم هنوز مونده 
تا اثر کنه؟!

   اتوبوســرانی گفتــه روزهــای تعطیــل به خاطــر کرونا 
اتوبوس هــا رو تعطیل می کنــه. به نظرت بقیــه روزها کرونا 
نیســت، یــا روزهــای تعطیــل چــون مســافر کمتــره برای 

اتوبوسرانی نمی صرفه که مسافرجابه جا کنه؟
دارکوب: نه همچین هم نیســت،  ان شــاءا... منظورشون 
اونه که مردم روزهــای تعطیل بمونن خونــه و از کانون گرم 

خانواده لذت ببرن!
   آقای جهانگیری تو صفحه دارکوب شــده مثل مرحوم 
حبیبی توی گل آقا. هر روز باید باشه و اگر یک روز نباشه هم 
مهاجری خودش و هم ما شاکی می شویم!  
دارکوب: خدا بیامرزه دکتر حبیبی رو، آقای جهانگیری هم 

مثل ایشون باجنبه است و کاریکاتور خورش ملسه!
   آق کمال فکر نمی کردم این قدر »زذ« باشی!

آق کمال: زذ نیستم، زنمه دوست دارم و بهش احترام مذارم!
   دارکوب یه زمانی ســفر خارجی برامــون آرزو بود، بعد 
خونه خریدن و االن ماشین خریدن. همین طوری پیش بره 

خریدن گوشی و گوشت و گوش فیل هم برامون آرزو میشه!
دارکوب: حاال گوشی و گوشــت یه چیزی، ولی گوش فیل 
رو بــرای چی می خواین؟ با تشــکر از مســئوالن کــه با تمام 

سعی شون دارن فهرست آرزوهامون رو بلندتر می کنن!
   دارکوب چرا بعضی مســئوالن ما دایــم درحال نظریه 
دادن هستن؟ مگه نمی شه از تجربه بقیه مسئوالن یا حتی 

کشورهای دیگه در بعضی زمینه ها استفاده کرد؟
دارکوب: از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن!

     هــوا این قدر گرمه که کــره  تو یخچال آب شــده. البته 
شاید یخچال مون ایراد داره ولی این چیزی از گرم بودن 

هوا کم نمی کنه!
       کنکور اون قدر داره عقب می افته که فکر کنم آخر سر 
کنکور امسالی ها با کالس اولی هایی که سال بعد قراره 

برن مدرسه یک جا برگزار شه!
     مامانم اومده می گه اون سوسیس رو که تو یخچال بود 
کی برداشته؟ می گم من خوردم. می گه اون خراب شده 
بود گذاشته بودم برای گربه! نمی دونم چرا حس می کنم 

صدام عوض شده... میو!
      آشــپزی کردن خودش ســخت نیست، 
این که هر روز باید به مغزت فشار بیاری چی 

درســت کنی، ســختی قضیه 
است!

     من حســاب کردم، به همه 
اونایــی کــه بــوی من اذیت شــون 

می کنــه روزی پنج هزار تومــن نقد بدم، 
برام به صرفه تره تا مام و اسپری بخرم!

      قبال نگــران کرونــا گرفتــن کنکوری ها 
بودیم، حاال عالوه بر اون باید نگران استرس 

ناشی از بی برنامگی زمان کنکورشون هم باشیم!
     فردا شب اخبار می گه کنکور همون ۱۴_ ۱5 تیر بود، 

مگه نرفتید آزمون بدید؟!
      واسه متولدان دهه شصت از دار دنیا یه غر زدن »کنکور 
زمان ما« مونده بود که اونم جلوی وضعیت امسال در چشم 

تاریخ به فراموشی کامل سپرده می شه!
     به من نگیــد آخرای مــرداده. من هنوز تو اســفند ۹۸ 

موندم و منتظرم عید بشه!
اول  داشــتم،  کنکــوری  بچــه  مــن        اگــه 
می بوســیدمش، بعــد کتــاب 
زیست و شــیمی و ریاضیش رو 
می بستم و کتاب های آموزش 

حرفه و فن رو باز می کردم واسش!
     بچه بودیم غصه می خوردیم 
تا چیزهایی  رو که نداریم برامون 
بخــرن، االن غصــه می خوریــم تا 

چیزایی رو که داریم ازمون نگیرن !

      داشتم از تو خیابون رد می شدم، طرف از فاصله  ۳۰۰ 
متری محکم زد رو ترمز. دویدم ســمت ماشینش خودمو 

کوبوندم به کاپوت، لنتش حروم نشه!
     گاهی اوقات هم تو خیلی خوب بازی می کنی ولی باز 

زندگی دقیقه ۹۰ گلش رو می زنه!
       اولین بار که فهمیدم حس چشــایی ربطی به چشم و 
حس بینایی ربطی به بینی نداره، فهمیدم یه جای کار این 

دنیا می لنگه!
    از نظر بیولوژیکی غیرممکنه، ولی واقعا پشه خره!

      از وقتی طریقه مصرف شامپو رو از پشتش خوندم دیگه 
راحت از گلوم پایین نمی ره!

    نمی دونم چه حکمتیه تا گوشی دستته هیچی نمی شه، 
ولی دو دقیقه بذاری کنار حتی ممکنه از ســفارت آلمان 

برای اعطای شهروند افتخاری تماس بگیرن!
      روسیه گفته واکسن کرونایی که تولید کرده تزریقش 
دو مرحله ایه. حتما تو مرحله  اول بهت ویروس کرونا تزریق 
می کنن و یه کد چهار رقمی ارسال می شه به گوشیت، تو 
مرحله دوم موقع تزریق، اون کد  رو هم باید واردت کنن تا 
پادتن تولید بشه. اگر هم سه بار کد رو اشتباه وارد کنن رو 

همون حالت کرونا قفل می شی!

نیازطنزی

کنکور مگه تموم نشد؟!
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فروش بدون واسطه
مقدار محدودی ماسک و محلول 
 ضدعفوین کننده درجه یک ممتاز

 موجود است 

ماسک ها اننو، شش الیه و دست دوز بوده و 
تمضیین فقط هوای اپک را رد یم کند 

محلول هم کامال گیاهی است که برای 

 پوست و لباس و محیط زیست

 هیچ مشکیل ایجاد منی کند 

برای رعایت یک رسی موارد، فقط فروش 

تلفین و ارسال به محل مشا

)مشاره تلفن ها هر روز عوض یم شود و 
کارت خوان موجود است(

 دکرت مسود قریق و 
مهندس هوشنگ بلربینگ

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

چون من سخنگوی وزارتخونه هستم ماسک 
نزدم تا سخن بگم، ولی محض احتیاط اینا رو 

نیم ساعتی تو محلول بجوشونین!

وزیر کار: ناسالمتی جک تعریف کردم ها، یه 
لبخند بزن اقال!

+نمی بینی دارن عکس می گیرن؟ اون 

پروتکل رو بکش باال!

توئیت روز

معاون وزير اقتصاد: هسام عدالت را به راحیت از دست ندهيد 

 باور کنین 
اون قدرا هم که 

میگین راحت 
نیست...!

 حواست باشه
  راحت 

از دست ندیا!

کمیک روز

ب
کو

دار

روحاین: مسئویل   که کارمند دورکار را مجبور به حضور در محل کار کند مجازات یم کنیم 

روش های نوین دورکاری برای فرار از مجازات

دوبییت های خربی هفته

متوسط قیمت خانه در هتران مرتی 
۲۱.۵ میلیون تومان

مانده است دگر -شما بگو- راه مگر؟
از پول به جیب مان مگر ماند اثر؟

گفتند که در خانه بمانید ولی
کو خانه که ما در آن بمانیم دگر؟!

 مدیر دفرت موسییق ارشاد:
 مافیا نداریم، بعیض هتیه کننده ها 

توان مایل بیشرتی دارند

در جیب یکی پول و پله با هم هست
در جیب یکی هست ولیکن کم هست

گفتی که نداریم در این جا مافیا
جز پول مگر مافیای دیگر هم هست؟!

عبدا... مقدمی  

هجوم مسافران به مشال

دیدیم که حال مان چه خوب است، چه  خوب!
دلتنگ هوای خوب و دایم مرطوب

ما از کرونا فرار کردیم شمال
 با دیدن ما فرار کرد او به جنوب!

عادی شدن کروان برای مردم

ولی جدا زیادی بی نظیرید
سفر رفتید و دریا و کویرید

اگر بهداشت را پاسش نکردید
کمی ویروس  را جدی بگیرید

بهار نژند  

استفاده از فناوری

استفاده از نیروی جایگزین

استفاده از محیط منزل
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هر از گاهی سلطان یک چیز ظاهر می شود!  

 شیر:باید یال و کوپالم رو بزنم
 آبرو برای سلطان جنگل نذاشتین!

مخارج زندگی

جهانگیری

کارمندهای دورکار 
گفتن سیستم قطعه، 
هفته دیگه بیاین تا به 
ادامه دورکاری مون 

برسیم!

ابالی هشر
بیار فورا برام استیِک ویژه

دوتا »موکا«، کنارش کیک ویژه
واسه راننده بنزم که اون جاست
بده با پول من یک ِشیک ویژه!

اپیین هشر

بیار لطفا برام دیزی مشتی
کنارش نون تبریزی مشتی

اگه چاقوت نمی بّره پیازو
بیا دستت بدم تیزی مشتی!

امیرحسین خوش حال  

کارمند
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 سالم کودکانه

خنده  هندوانه

۵

مامان هندوانــه را آورد تا کنار هــم بخوریم. من هم چاقــو و چنگال و 
پیشدستی آوردم. بابا هندوانه را قاچ کرد. جای خالی قاچ هندوانه مثل 

این بود که هندوانه دارد می خندد.
من و مامان و بابا از هندوانه خوردیم. خوشــمزه و آبدار بود. ما هم مثل 

هندوانه خندیدیم.

هنرمند کوچولو

زنبورهای توپی

وقتی شما به کتابخانه می آیید من با لبخند در آن جا منتظر شما هستم. 
کتابخانه ها با توجه به افرادی که به آن ها مراجعه می کنند، کتاب های 
مختلفی دارند. من و دوستانم سعی می کنیم تا بهترین کتاب ها را برای 
کتابخانه تهیه کنیم و برای مطالعه در اختیار شــما قرار دهیم. من با 
کمک شما محیط کتابخانه را آرام نگه می دارم و نظم کتاب ها را حفظ 
می کنم تا هر کدام در قفسه  مخصوص خود قرار بگیرد. کتاب هایی که 
موضوعات مشابه دارند در یک قفسه کنار هم هستند. روی قفسه ها 
برای ایــن که راحت تر کتــاب دلخواهتان را پیدا کنیــد راهنماهایی 
می چسبانم. اگر از من کمک بخواهید می توانم کتاب های خوب را در 
موضوعات مختلف به شما معرفی کنم. شما می توانید با ثبت نام در 

کتابخانه به عضویت آن دربیایید 
و کتاب هایی را که دوست دارید 
مطابق با قوانیــن کتابخانه به 

امانت ببریــد. در مدتی که 
کتاب در امانت شماست 
بایــد مواظب باشــید تا 
کتاب ها سالم و تمیز بمانند 
و در زمان مشخصی آن ها 
را بــه کتابخانــه تحویل 

دهید.
مــن دوســت دارم تا 

هر چــه زودتــر با 
شکســت کرونــا 
دوباره شــما را در 

کتابخانه ببینم.

می توانید بگویید 
شغل من چیست؟

ارسال نقایش، قصه  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

قصه تصویری

آفتاب داغ دم ظهر

اگر یک شغل داشتم 

دوسِت کتاب ها

اگر یک توپ پالســتیکی کوچک دارید که خراب یا پاره شــده اســت، 
می توانید این کاردستی را درست کنید.

چی الزم داریم ؟
 توپ پالستیکی، چسب مایع، ماژیک یا رنگ گواش، قیچی و مقوا رنگی 

 چطوری درست کنیم؟
توپ را از وسط برش بزنید. زیر دستتان پالستیک پهن و دو قسمت توپ 
را با گواش رنگ کنید. منتظر بمانید تا کامالً  خشک شود. بعد روی توپ 
چند خط مشکی و سپس روی مقوا بال زنبور را بکشید و برش بزنید و بعد 

به لبه  توپ بچسبانید. حاال شما دو زنبور زیبا دارید.
 

دوستی با کاکتوس

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

سرگرمی و رنگ آمیزی

نقطه نقطه تا نقاشی 

دوســتان خوبم اعداد را به 
ترتیب به هــم وصل کنید 
تا تصویر کامل شــود و بعد 

تصویر را رنگ آمیزی کنید.

تو گلدون قشنگم
یه گل کاکتوس دارم

حتما خودش می دونه
خیلی اونو دوس دارم

طاهره عرفانی

ی
صویر گر:  سعید مراد

ت

۳

۶

ابری شبیه سینی
بر میز آسمان است

آن ابر دیگری هم
مانند استکان است

یک ابر مثل قوری
یک ابر شکل قندان
انگار آسمان هست

در انتظار مهمان

وقتی که تشنه میشه
برمی دارم یه آب پاش

میرم و از شیر آب
آب میارم زود براش

شاعر: مرضیه رشیدی

از این ساعت که 
خورشید میاد وسط آسمون، 
هوا خیلی گرمه. بمونید تو 

خونه و توی حیاط نرید

موافقی 
یه آزمایش علمی انجام 

بدیم؟

 این جا بمون من 
میرم تو حیاط ببینم کدوم 

یخ زودتر آب می شه 

 مامان 
مامان، یه اتفاقی افتاده؟

 فکر کنم 
حاال دیگه فهمیدی چرا نباید دم 

ظهر زیر آفتاب رفت

 
 عالیه، حوصله ام 

سر رفته

کمی یخ، می خواهیم 
یه آزمایش انجام بدیم  

چی 
می خواین؟

 اما 
آخه مامان 
گفت . . .

چی 
شده؟

آره، 
خیلی خوب 

فهمیدم

نه . .

شعر 

 مهمانی آسمانی

کم کم و با احتیاط
آب می ریزم تو گلدون

گل قشنگم میشه
دوباره شاد و خندون

شاعر: عبدا...    علی پور
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دربی حذفی سرخابی 
پنجم شهریور ساعت ١٩ 

فينال جام حذف� ١٣ شهرور برگزار م� شود

همه علیه سرپرست پرسپولیس
سرال ت�رار$ اظهارات هنجارش�نانه پيروان� 

مقدماتى جام جهانى به تعویق افتاد

بالتکليفی اسکوچيچ 
در ایــران

 برانکو گزینه جانشینى قلعه نویى  برانکو گزینه جانشینى قلعه نویى 
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فيفا و �نفدراسيون فوتبال آسيا در تصميم� 
اول  مرحلــه  باق� مانــده  بــاز"   4 مشــتر$ 
در   ٢٠٢٢ جام جهانــ�  مقدماتــ�  گروهــ� 
منطقه آســيا را تا تار1خ نامشــخص� در ســال 
٢٠٢١ بــه تعو1ــق انداخته انــد. پيــش از ا1ن 
قــرار بود 4 باز" تيم مل� ا1ــران در مقدمات� 
جام جهانــ� قطــر در تار1ــخ ١٧ و ٢٢ مهــر و 
٢٢ و ٢٧ آبــان برگزار شــود و پيش از آن هم 
باز" ها" تدار�ات� به انجام برســند اما حاال 
بــا ا1ن تصميم جد1د مشــخص نيســت برنامه 
به چه شــIل� باشــد. همچنين از طرف د1گر 
تعو1ــق باز" هــا وضعيــت فصل جد1ــد ليگ 
ا1ــران و بــاز" پا1انــ� جــام حذفــ� را هم به 
حالت مبهم درمــ� آورد. اما با توجه به ا1ن �ه 
اعــالم شــده مقدماتــ� جام جهان� در ســال 
٢٠٢١ خواهــد بود ســازمان ليــگ م� تواند 
پا1يــز باز" هــا را برنامه ر1ــز"  بــرا" ٣ مــاه 
�ند. ا1ن در شــرا1ط� است �ه �نفدراسيون 
فوتبال آسيا تالش م� �رد باز" ها به صورت 
متمر�ز برگزار شوند اما اعتراض ها�1 به ا1ن 

تصميم وجود داشت و سازمانده� مسابقات 
به درست� انجام نشده بود. تصميمات جد1د 
بــه بالتIليفــ� تيــم ملــ� و اســIوچيچ دامن 
زده و هفته هــا" آ1نــده دســتخوش اتفافــات 
جد1ــد" خواهــد بود. ســرمرب� �ــروات تيم 
مل� فوتبــال بهمن ٩٨ با قــرارداد" ٤ ماهه 
بــا بند تمد1ــد در صــورت راهياب� بــه مرحله 
ســوم انتخاب� جام جهان� اســتخدام شــد اما 
�رونا ا1ن مرب� و مســئوالن فدراسيون را هم 
دچار دردســر �رده اســت. از زمــان رو" �ار 
آمدن اســIوچيچ تيم مل� هيــچ اردو 1ا باز" 
تدار�اتــ� و رســم� نداشــته و فرصت� برا" 
حضور مل� پوشان فراهم نشده است. در ا1ن 
مدت سرمرب� تيم مل� حدود ٤ ماه در منزل 
خود در �رواســ� حضور داشته و مدت� است 
باز" ها" باشگاه� را در ا1ران تماشا و آناليز 
م� �نــد. در پ� ا1ن اتفاق دســتياران داخل� 
و خارجــ� هم گرد هم آمده انــد. ا1ن اتفاقات 
به ا1ن معن� است �ه اســIوچيچ بدون باز" 
رســم� تــا پا1ــان ســال ٢٠٢٠ و همينطــور 

ماه ها1ــ� از ٢٠٢١ قرارداد خــود را در1افت 
خواهــد �ه حــدودا معــادل ٥ميليــارد تومان 
اســت و مبلغ� هم به دســتيارانش اختصاص 
خواهــد 1افــت. در نخســتين روزها" شــيوع 
ا1ن اپيدم�، برخ� از فدراســيون ها از جمله 
اروگوئــه �ه قرارداد اســIار تابارس را فســخ 
�رد با توجه بــه غيرقابل پيش بين� بودن ا1ن 
دوران، قــرارداد مربيان مل� را فســخ �ردند 
تــا از پرداخت دســتمزد خــوددار" �نند. در 
ا1ران هم زمزمه ها�1 برا" فســخ قــرارداد 1ا 
عدم تمد1د قرارداد اســIوچيچ وجود داشت 
�ــه فدراســيون فوتبال قو1ــا ا1ن شــا1عات را 
تIذ1ــب �ــرد امــا مشــخص نيســت طرفيــن 
قــرارداد جد1د" منعقــد �رده اند و چگونه به 
همــIار" م� پردازند چرا�ه هنوز دســتمزد 
اســIوچيچ پرداخت نشــده اســت. با1ــد د1د 
طرفيــن قــرارداد بــرا" ماه ها" پيــش رو چه 
تصميمــ� اتخاذ خواهند �ــرد و آ1ا م� توانند 
بــا ا1ن وضعيت به همIار" خــود ادامه دهند 

1ا خير. 

مقدمات� جام جهان� به تعوق افتاد

رادوشــوو1چ با �سب چهارمين قهرمان� اش بالتکليفی اسکوچيچ در ایران
با پرسپوليس، پرافتخارتر1ن بازI1ن خارج� 
ليــگ برتــر ا1ــران شــناخته شــد. بازI1نــان 
خارجــ� مختلفــ� در ادوار مختلــj ليــگ 
برتــر با تيم ها" شــان به قهرمانــ� ليگ برتر 
�متر1ــن  بــا  بازI1نــان  برخــ�  رســيده اند. 
دقا1ــق حضــور و برخــ� بازI1نان بــه عنوان 
مهــره فيIس تيمشــان به ا1ن عنوان دســت 
پيــدا �رده اند. بوژ1دار رادوشــوو1چ به همراه 
پرسپوليس توانســته 4 عنوان قهرمان� را به 
دســت بياورد. هرچند او در ٣ فصل گذشته 

�متر بــه باز" گرفته شــده بــود امــا رادو در 
ا1ن فصــل از رقابت ها �ه منجــر به قهرمان� 
چهارم پرسپوليس شده بود، بيشتر باز" �رد 
و موثرتر از ســال ها" گذشــته ظاهر شــد. به 
احتمال فراوان رادوشــوو1چ مسير خود را در 
پرسپوليس ادامه خواهد داد و فصل بعد هم 
سنگربان اول سرخ پوشان خواهد بود اما با1د 
د1د ا1ــن دروازه بان م� تواند اختالف خود را 
با د1گر رقيبانش در �سب ا1ن افتخار بيشتر 
�ند 1ا خير. از د1گر بازI1نان� �ه توانسته اند 
٢ قهرمان� 1ا بيشتر را �سب �نند، م� توان به 

بشار رسن از پرسپوليس، جانوار1و با 
پيراهن ها" استقالل و سپاهان، 

پيراهــن  بــا  پر1ــرا  لوســيانو 
فــوالد و ســپاهان و ابراهيم 

توره بــا پيراهن ســپاهان 
ضمــن  �ــرد؛  اشــاره 
مثــل  بازI1نــ�  ا1ن �ــه 

عمادرضــا به همراه ســپاهان 
 q1 قهرمان� در ليگ برتر و q1
قهرمانــ� در جــام حذفــ� را در 

�ارنامه خود داشت.

 رادوشوویچ در صدر

 رادوشوویچ در  رادوشوویچ در 
صدر پرافتخارترین صدر پرافتخارترین 
خارجی هاى ليگخارجی هاى ليگ

�نان خارج� ليگ برترپر افتخارترن باز

استقالل موفق شد در فاصله ١٠ روز ٢ بار سپاهان 
را در ليگ برتر و جام حذف� شIست دهد و هم به 
رده دوم جدول برسد و هم ا1ن �ه حضور خود را در 
نيمه نها�1 جام حذف� قطع� �ند. در ا1ن ٢ د1دار 
داوران ٢ پنالت� به سود استقالل اعالم �ردند �ه 
با اعتراض شد1د سپاهان� ها همراه بود. نورافIن 
�ــه در د1دار ليــگ برتر بــه دليل درگير" بــا ور1ا 
غفور"، از ســو" هواداران استقالل مورد هجمه 
ز1ــاد" قــرار گرفت، در q1 پســت ا1نســتاگرام� 
�نا1ه ها�1 را به داوران ٢ د1دار استقالل و سپاهان 
زده اســت. متن پست نورافIن به ا1ن شرح  است: 
«با عرض ســالم خدمت آقــا" د�تر بيژن حيدر" 
و آقــا" موعود بنياد" فــر. اول ا1ن �ــه آقا" بيژن 
حيدر" خيلــ� ممنون بابت زحماتتــون و مهمتر 
از اون در جر1ان باز" هفته پيش با تيم اســتقالل 
(ليگ برتر)، اشــتباه بدون غرض شما باعث نابود 
شــدن تالش q1 ساله  q1 مجموعه منضبط شد، 
از محضــر آقا" بنياد" فر ا1ن خواهش رو داشــتم 
�ه در$ �نن �ه با اشــتباه ا1شــون (جام حذف�) 
سرنوشــت q1 نفر و q1 تيم نابود شــد، از محضر 
ا1شــون داور خوب �شــورمون در خواست داشتم 
�م� دقت �نن �ه با اشــتباه ا1شون خيل� راحت 

نتيجه برعIس شد، حق رو از 1اد نبرند.» 

پيام کنایه آميز نورافکن به ٢ داور ليگ

پيام کنایه آميز نورافکن پيام کنایه آميز نورافکن 
به به ٢٢ داور ليگ داور ليگ

بازیکن مد نظر گل محمدى در آستانه عقد قرارداد ٢ ساله با پرسپوليس
هافبq تيم فوتبال ذوب آهن در صورت توافق مد1ران ٢ باشــگاه با پرسپوليس قرارداد ٢ ساله م� بندد. 
دانيال اســماعل� فر، بازI1ن تيم فوتبال ذوب آهن به توافق ضمن� با باشــگاه پرســپوليس برا" پيوستن 
بــه ا1ن تيم رســيده اســت. 1حي� گل محمد" �ــه در دوران حضور خــود در قامت ســرمرب� ذوب آهن از 
اسماعيل� فر به عنوان �I1 از مهره ها" �ليد" خود استفاده م� �رد قصد دارد او را به جمع سرخ پوشان 
پا1تخت اضافه �ند تا در فصل آ1نده رقابت ها" ليگ برتر و ادامه باز" ها" ليگ قهرمانان آســيا پيراهن 
پرسپوليس را بر تن �ند. اسماعيل� فر �ه ٣ پيشنهاد رسم� د1گر از باشگاه ها" ليگ برتر" دارد تا پا1ان 
نيم فصل ليگ بيســتم با ذوب� ها قرارداد دارد اما با توجه به مفاد مندرج در آن م� تواند با رضا1ت باشگاه 
ذوب آهن از ا1ن تيم جدا شود. از ا1ن رو مد1ران باشگاه پرسپوليس درصدد جذب ا1ن بازI1ن به طور قطع� 
هستند تا اسماعيل� فر را با عقد قرارداد" ٢ ساله به جمع شاگردان گل محمد" اضافه �نند. در صورت� 

�ه مشIل� در ا1ن مسير به وجود نيا1د اسماعيل� فر را م� توان اولين خر1د قطع� پرسپوليس دانست.

شروع نقل وانتقاالت استقالل با تمدید قرارداد شجاعيان
باشگاه استقالل قرارداد دار1وش شجاعيان را برا" ٢ فصل د1گر تمد1د �رد. همانطور �ه احمد سعادتمند 
وعده داده بود �ه قرارداد بازI1نان اســتقالل تمد1د شــود، د1روز اولين بازI1ن قراردادش را با اســتقالل 
تمد1د �رد. شجاعيان، هافبq باز1ساز استقالل به دليل مصدوميت بخش� از فصل جار" را از دست داد.

نگرانی ادامه دار استقاللی ها بابت پرداخت بدهی شفر
سرمرب� آلمان� سابق استقالل �ه به خاطر طلب 6٠٠هزار دالر" اش از ا1ن باشگاه به فيفا شIا1ت �رده 
و حIم محIوميت هم گرفته حاال منتظر وا�نش آب� پوشان است. طبق حIم فيفا، باشگاه استقالل فقط 
٣، 4 روز د1گر زمان دارد تا پول شفر را پرداخت �ند و به همين خاطر نگران� ها�1 بابت محIوميت رسم� 
ا1ن باشگاه از سو" فيفا وجود دارد. احمد سعادتمند، مد1رعامل باشگاه استقالل در ا1ن خصوص عنوان 
 qرد: «متاسفانه از سنوات گذشته بده� ها" سنگين� مثل الوار رو" سر ما ر1خته �ه سع� دار1م با �م�

هيئت مد1ره ا1ن مشIالت را حل �نيم.»

درخواست گل محمدى از درخواست گل محمدى از 
مدیران پرسپوليس براى مدیران پرسپوليس براى 

حفظ ترابیحفظ ترابی

جانوار1و با 
پاهان، 

ــن 
م

هان 
 q1 و 
را در  �
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 ليگ اروپا
ولوورهمپتون صفر - سو�ا ��
شاختاردونتس� ٤ - بازل ��

 لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیش - اتلتیکومادرید؛ 23:30

درآمد هنگفت ليورپول از 
حق پخش و قهرمانی در جزیره

برتــر  ليــگ  در  قهرمانــ�  در پــ�  ليورپــول 
انگليس، رقم ر,وردش+ن ١٧٥ ميليون پوند 
را در�افت خواهد ,رد. ا�ن رقم بابت پاداش 
قهرمانــ� آن هــا و همچنين درآمد ناشــ� از 
حق پخش تلو�ز�ون� پرداخت م� شود. هنوز 
مبلغ اعطا�� ليگ برتر به باشگاه ها@ حاضر 
در ا�ن ليگ اعالم نشده  و ا�ن در حال� است 
,ــه ا�ن اتفاق معموال �� هفتــه پس از پا�ان 
ليگ م� افتاد. اما امســال به خاطر شــرا�ط 
و�ــژه ناشــ� از شــيوع و�ــروس ,رونــا، ا�ــن 
پرداخت به تاخير افتاده است. گفتن� است 
,ــه در فصــل ٢٠-٢٠١٩ بــرا@ اوليــن بار 
درآمد حاصل از پخش بين الملل� مسابقات 
ليگ برتر، بر اساس جا�گاه تيم ها در جدول 
پرداخت م� شــود و خبــر@ از پرداخت برابر 

نخواهد بود.

مصدوميت عجيب پاستوره
خاو�ر پاســتوره از زمان انتقال به رم ط� ٢ 
فصل اخير بــا ٧ مصدوميت مختل] روبه رو 
شــده اســت. او فقط ٣٢ بــار بــا پيراهن رم 
در همــه رقابت هــا به ميــدان رفتــه و تقر�با 
نيمــ� از باز@ ها@ جالوروســ� را به دليل 
مصدوميــت از دســت داده اســت. آخر�ــن 
ناحيــه  از  پاســتوره  خاو�ــر  مصدوميــت 
فصــل  اواســط  در  پاســتوره  اســت.  لگــن 
بــا مصدوميــت از ناحيــه   ٢٠١٩/٢٠٢٠
لگــن روبــه رو شــد و از آن زمــان نتوانســت 
به طور موثر بــرا@ رم به ميدان برود. ا,نون 
به نقل از وب ســا�ت رم؛ پاستوره در اسپانيا 
تحت عمل جراح� لگن قرار گرفته اســت. 
ا�ن عمــل موفقيت آميز بوده امــا با توجه به 
نادر بــودن نوع ا�ن مصدوميــت در فوتبال، 
روند ر�+اور@ و زمان بازگشــت ا�ن هافب� 

٣١ ساله به مياد�ن مشخص نيست.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

رونالــدو ,ــه هنوز قــرارداد ســنگينش با 
�وونتوس تمام نشده، االن ٣٥ ساله است 
و صرف نظر از تصميم او برا@ باز@ ,ردن تا چهل و چند 
ســالگ�، با�د بداند ,ــه پنجــره فرصت ها�ش در حال 
بسته شــدن اســت. وقت� ,ر�ســتيانو رونالدو ٢ سال 
پيش، به تور�ن آمد، هواداران پشت نرده ها@ خارج از 
ورزشگاه آليانز همانند �� گروه ,ر، شروع به خواندن 
,ردنــد. آن ها فر�ــاد م� زدنــد: «ما ليــگ قهرمانان را 
م� خواهيــم.» با ا�ن حال ا,نون بــردن جام قهرمانان 
توســط �وونتوس حت� در مقا�سه با زمان قبل از ورود 
رونالدو، بعيدتر به نظر م� رسد. ش+ست �وونتوس در 
سوپرجام ماه دسامبر، اولين فينال� بود ,ه رونالدو در 
٦ ســال اخيــر، بازنده از آن بيرون آمــده بود. طعم تلخ 
آن در ماه ژوئن و با ش+ســت راه راه پوشان برابر ناپول� 
در ضربــات پنالت� ,ــه قهرمان ,وپــا ا�تاليــا را تعيين 
م� ,رد نيز دوباره به ســراغش آمــد. اما هيچ تجربه ا@ 
برا@ رونالدو، تلخ تر از اتمام ســفر ليگ قهرمانان قبل 
از ٨ بــاز@ نها�ــ� آن هــم در ,شــور خــودش پرتغال، 
نخواهــد بود؛ جا�� ,ه شــاهد دهمين قهرمان� پياپ� 
او و قهرمان� پرتغال در ليگ ملت ها@ اروپا@ تابستان 
قبــل بــود. او در مــاه ا,تبــر و در گفت وگــو بــا فرانس 
فوتبــال ,ــه معموال بعــد از انتشــار ليســت نامزدها@ 
تــوپ طال و شــروع را@ گيــر@ انجام م� شــود، گفت: 
«اگــر حــق انتخاب داشــتم، فقط در باز@ هــا@ بزرگ 
باز@ م� ,ــردم؛ �عن� تيم مل� و ليــگ قهرمانان. ا�ن 
باز@ ها به من انگيزه م� دهند. جو و اســترس عجيب� 
دارند.» رونالدو م� داند ,ه موفقيت در ليگ قهرمانان 
در ميراثــ� ,ــه از خــود به جــا م� گــذارد و همچنين، 
افزا�ــش شــانس اش بــرا@ بردن ششــمين تــوپ طال 
چــه اهميت� دارد. عمل+رد باز�+نــان در ا�ن رقابت ها 
م� توانــد معجــزه ,نــد. قهرمانــ� در ليــگ ملت ها@ 
اروپا@ پارســال ,اف� نبــود. احتماال داشــتن بهتر�ن 
,ارنامه ليــگ در تار�خ �وونتوس و ,ســب نهمين جام 
پياپــ� نيــز در ا�ن فصل بــرا@ او ,افــ� نخواهند بود. 
حت� ســر@ آ نيز رونالدو را برا@ جا�زه بهتر�ن باز�+ن 
فصل ,ه ا�ن هفته اهدا شد، انتخاب ن+رد و ا�ن جا�زه 
به پائولــو د�بــاال، ســتاره آرژانتين� �وونتوس رســيد؛ 
باز�+ن� ,ه تابستان سال قبل، �وونتوس قصد داشت 
او را بــه تاتنهام بفروشــد چــون هم تيم� درخشــانش 
�عن� رونالدو با مار�و مانژو,يچ، رابطه بهتر@ داشــت 
و از طــرف د�گــر، پرداخت دســتمزد رونالــدو ,ه ٣١  

ميليــون �ــورو در ســال گــزارش شــده ، باعث م� شــد 
ف+ــر درآمــد حاصل از فــروش ا�ن باز�+ــن آرژانتين�، 
جذاب تر به نظر برســد. د�بــاال در مصاف با ا�نتر �عن� 
بزرگ تر�ــن و نزد�� تر�ــن رقيــب تيمش درخشــيد و 
باز@ ها@ گره خــورده را به نفع تيمش تغيير داد (٧٣ 
درصــد از گل هــا@ او گل اول باز@ بودنــد) و گل ها@ 
ز�با�ــ� را �+ــ� پس از د�گر@ به ســب+� ,ه شا�ســته 
برتر�ن شــماره د ه ها@ �وونتوس است، به ثمر رساند. 
رونالدو ,ه هنوز قرارداد ســنگينش بــا �وونتوس تمام 
نشــده، االن ٣٥ ســاله اســت و صرف نظر از تصميم او 
برا@ باز@ ,ردن تا چهل و چند سالگ�، با�د بداند ,ه 
پنجره فرصت ها�ش در حال بسته شدن است و دال�ل 
ز�اد@ بــرا@ چنين ا�ــده ا@ وجود دارد. ژورناليســت 
مورد اعتمــاد و نزد�� بــه رونالــدو در فرانس فوتبال، 
�عنــ� تيــر@ مارشــان، ا�ن هفته داســتان� را منتشــر 
,ــرد مبن� بــر ا�ن ,ه «رونالدو از نتيجه به دســت آمده 
در تور�ن، راض� نيســت اما ناراض� هم نيست» و ا�ن 
داستان، مخصوصا با توجه به ادعا@ تما�ل ا�ن مهاجم 
به رفتن به پار@ ســن ژرمن در مقطع�، قبل از شــيوع 
ا�ن بيمار@ همه گير، جالب توجه است. زمان مصاحبه 
آن ها در پا�يز ســال پيش نيز بســيار جالب توجه اســت 
چون تــا آن زمان، �وونتــوس فقط با لو,وموتيو مســ+و 
بــاز@ ,رده  و مائور�تســيو ســار@ ,ه نگران خســتگ� 

عضلــه پــا@ رونالــدو و تاثيــر آن بــر زانو�ش بــود، ا�ن 
شماره ٧ سابق منچســتر �ونا�تد را تعو�ض ,رد. وقت� 
هفته بعــد هم مجــددا در مقابل ميالن، تعو�ض شــد، 
رو@ نيم+ت ننشســت و قبل از ســوت پا�ان مســابقه، 
مستقيما به سمت رخت+ن رفته، ورزشگاه را تر} ,رد 
و به مسابقات تيم مل� رفت؛ خشم� ,ه در تمام دوران 
او در �وونتوس ب� ســابقه بود. ا�ن لحظــه، تنها زمان� 
نبود ,ه تصميم ســار@ باعث خشم او شد. رونالدو بعد 
از بازگشــت از د�دار هــا@ پرتغــال در مقدماتــ� �ورو، 
بــا ر,ــورد گلزن� هــا@ پياپــ� در ســر@ آ  (١١ د�دار) 
برابر@ ,رد. و ا�ن مســئله در بهتر شدن شرا�ط روح� 
او تاثير بسزا�� داشت. ش+ست جمعه شب و حذف او 
از چنين باز@ ها@ مهم�، برا@ او خوشــا�ند نخواهد 
بــود. رونالدو فصــل پيش، با هت تر�ــ� مقابل اتلتي+و 
و گلزنــ� در بــاز@ رفــت و برگشــت مقابــل آژا,ــس، 
درخشــيد. او پس از آن باز@ چنان چهــره ناراحت� به 
خود گرفته بود ,ه شــبيه صحنه مشــاجره اش با د�باال 
در د�دار رفت مقابل ليون بود؛ اتفاق� ,ه در تونل و در 
زمان بيــن ٢ نيمه، احتماال به دليل حما�ت نشــدن از 
ميانه زمين رخ داد. �وونتوس م� خواهد با خر�د دژان 
,ولوسفســ+� و آرتور ا�ن نا,ام� را جبران ,ند؛ تا�يد 
د�گر@ بــر ا�ن ,ه برا@ فتــح ليگ قهرمانان، داشــتن 

رونالدو به تنها�� ,اف� نيست.

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

با برترى یک- صفر مقابل  ولورهمپتون، ســویا تاکنون ۶ بار 
به مرحلــه نيمه نهایی ليگ اروپا(جام یوفا) رســيده اســت. 
نکته جالب این که در ۵ مورد قبلی، ســویا همواره قهرمان این 
رقابت ها شده و پرافتخارترین تيم در ليگ اروپا  جام یوفا ست.

با وجود اخبار زیادى که هر روز پيرامون لغو یا نهایی شدن انتقال 
جيدون سانچو به منچستریونایتد به گوش می رسد، این بازیکن 

بدون توجه به شایعات، تمرینات خود را با دورتموند آغاز کرد.

روبرتو دونادونی، ســرمربی اســبق تيم ملی ایتاليا پس از یک 
سال هدایت شــنژن چين، به علت کســب نتایج ضعيف از این 

باشگاه اخراج شد.

با صعود سو�ا، ا�نتر، منچستر�ونا�تد و شاختار دونتس� 
بــه مرحلــه نيمه نها�ــ� ليــگ اروپــا در فصــل ٢٠٢٠-

٢٠١٩، ســهميه رن فرانســه در مرحلــه گروهــ� فصل 
آ�نده ليگ قهرمانان اروپا قطع� شــد. تيم قهرمان ليگ 
اروپــا به ســهميه مســتقيم فصل آ�نــده ليــگ قهرمانان 
اروپــا دســت م� �ابــد امــا هــر ٤ تيــم حاضــر در مرحله 
نيمه نها�ــ�، قبال از طر�ق ليگ ســهميه ليگ قهرمانان 

اروپا@ خود را مســجل ,رده اند. بنابرا�ن و طبق قوانين 
�وفــا؛ در ا�ــن صــورت ســهميه اختصــاص �افتــه بــرا@ 
قهرمان ليگ اروپا به تيم ســوم ليگ فرانســه م� رســد. 
بد�ن ترتيــب تيــم رن پس از پار@ ســن ژرمــن و المپي� 
مارســ�، ســومين نما�نــده فرانســه در مرحلــه گروه� 
فصل ٢٠٢٠/٢٠٢١ ليگ قهرمانان اروپا خواهد بود. 
گفتن� اســت فصل گذشــته نيز دقيقا همين روند ت+رار 

شــد. چلســ� با مائور�تسيو ســار@ درحال� ,ه سهميه 
ليگ قهرمانان اروپا را از طر�ق ليگ برتر انگليس ,سب 
,ــرده بود، فاتح ليگ اروپا شــد تا ســهميه ليگ قهرمان 
اروپا به تيم سوم فرانسه �عن� المپي� ليون برسد. ن+ته 
جالب ا�ن ,ه المپي� ليون چند روز پيش �وونتوس، تيم 
ســار@ را از دور رقابت ها@ ليگ قهرمانــان اروپا حذف 

,رد تا ا�ن سرمرب�، شغل خود را از دست بدهد.

با صعود سویا و شاختار، رن به لیگ قهرمانان اروپا راه یافت

ليخشتاینر از دنياى فوتبال خداحافظی کرد
استفان ليخشتا�نر، ,اپيتان سابق تيم مل� سوئيس و تيم ها@ ليل، التز�و، 
�وونتوس، آرسنال و آگزبورگ در ٣٦ سالگ� از دنيا@ فوتبال خداحافظ� 
,رد. ليخشتا�نر در پيام� و�د�و�� در خصوص خداحافظ� خود از فوتبال 
گفت: «پــس از هفته ها تف+ر تصميــم گرفتم از فوتبــال خداحافظ� ,نم. 
از همه شــما بابت مســير فوق العاده ا@ ,ه ســپر@ ,رد�م، متش+رم.» ا�ن 
مدافع راســت سوئيس� با التز�و در فصل ٠٩-٢٠٠٨ قهرمان ,وپاا�تاليا 
و در فصل ١٠-٢٠٠٩ قهرمان سوپر,اپ ا�تاليا شد. او در سال ٢٠١١ با 
انتقال� ٩ميليون �ورو�� به �وونتوس پيوست و توانست همراه با بين+ونر@ 
فاتح ٧ اســ+ودتو، ٤ ,وپاا�تاليا و ٣ سوپر,اپ ا�تاليا شــود. پس از آن او در 
ســال ٢٠١٨ به آرســنال پيوست ,ه دوران ليخشــتا�نر در آرسنال خيل� 

موفقيت آميز نبود و در فصل ٢٠-٢٠١٩ برا@ آگزبورگ به ميدان رفت. 



15 پنج شنبه      23 مرداد 1399       23 ذى الحجه 1441      13 آگوست 2020

ثبت نام ١۶ نفر براى ریاست فدراسيون بدنسازى
بــا پاــان مهلــت ثبت نــام از �اندداهــا� راســت فدراســيون 
بدنساز�، تعداد ١٦ نفر برا� حضور در انتخابات ثبت نام �ردند. 
مهد� انتظار�، حسين اخالق0، �مال جوانمرد، �اوه درود�، 
ــزدان راد، منوچهــر رضا خانــ0، اوب سنگ ســفيد�، حســين 
شــيروان0، آرش غالمرضاــ0 راد، منصــور عبــد�، محمدرضــا 
�اظمــ0 آشــتيان0، ســيد رضا ميرابوطالبــ0، مهــد� نصيبــ0، 
عبدالمهــد� نصيرزاده، اميــد نود و حســين ارمحمدان، ١٦ 

�انددا� انتخابات راست فدراسيون هستند.

بازگشت بی سر و صداى اسکندرى به کرسی ریاست
هاشم اســHندر� �ه به مدت ٥ ماه از راست فدراسيون بولينگ و 
بيليارد تعليق شده بود، در سHوت �امل خبر� به سمتش بازگشت. 
به گزارش اســنا، بالفاصله بعد از بر�نار� اسHندر�؛ محمدرضا 
مقصودلو سرپرســت ان فدراســيون شــد. بر�نار� اسHندر� در 
ســHوت �امل خبر� انجام شــد و مشــخص نبود دليل بر�نار� او 
از راســت ان فدراســيون چه بــوده و وزارت ورزش دربــاره دالل 
و چراــ0 ان تغيير هيچ وا�نشــ0 نداشــت. اما دروز فدراســيون 
بولينگ و بيليارد در خبر� عجيب  هاشــم اســHندر� را رئيس ان 
فدراســيون ناميــد و از برگزار� جلســه هيئت رئيســه بــا حضور او 
و بــدون مقصودلو خبر داد. به نظر م0 رســد هاشــم اســHندر� در 
صندل0 راست ان فدراسيون نشسته و �ار خود را ادامه م0 دهد و 

مقصودلو هم پست سرپرست0 خود را تحول داده است.

عطایی: نظرى درمورد گمانه زنی خارجی ها ندارم
موضــوع انتخــاب ســرمرب0 تيــم ملــ0 واليبال اــران بــه 0H از 
موضوعــات داغ عالقه منــدان بــه اــن رشــته در اــران و جهــان 
شــده. در راســتا� گمانه زن0 ها� متعدد� �ه ان روزها صورت 
م0 گيرد، اخيرا گاتزتا دال اسپور و [ رسانه بلغار� مدع0 شدند 
�ــه عطا0 گزنه هدات تيم مل0 در المپي[ تو�يو ســت. بهروز 
عطاــ0 اما وا�نش جالب0 نســبت بــه ان اخبــار دارد و به فارس 
م0 گوــد: «نظر� درمورد گمانه زن0 رســانه ها� خارج0 ندارم. 
فعال  همراه با تيم هراز در حــال برنامه رز� برا� حضور در ليگ 

برتر هستم.»

سکوت معنادار سرمربی تيم ملی کاراته
شهرام هرو� سرمرب0 تيم مل0 �اراته از زمان تعطيل0 رقابت ها� 
�اراته در اســفندماه ســال گذشــته ترجيح داده تا ســHوت �ند و 
به نظر م0 رســد و� از مسائل0 ناراحت اســت. به گزارش تسنيم 
هــرو� از پاــان مســابقات �اراتــه وان اترش تا امــروز ترجيح به 
سHوت داده  و حدود ٦ ماه است با هيچ رسانه ا� مصاحبه نHرده.
به نظر م0 رسد ان سHوت رسانه ا� هرو� پس از عملHرد موفق 
در مسير �سب سهميه المپي[ به خاطر ناراحت0 از برخ0 شراط 
اســت �ــه او را وادار �رده به جا� حــرف زدن در خصوص آن ها، 

سياست سHوت را در پيش بگيرد.

اخبار

مهســا صابــر� Hــ0 از بازHنان �ليــد� تيم ملــ0 واليبال زنــان اران 
اســت و بــه ان تيم �م[ �ــرده تا به Hــ0 از تيم ها� در حال پيشــرفت 
غرب آســيا تبدل شود. اخيرا ســات �نفدراســيون واليبال آسيا با ان 
مل0 پــوش واليبال زنان اــران گفت وگو0 انجام داد �ه ط0 آن صابر� 
تا�يــد �رد الگوش در واليبال �ســ0 نيســت بجز ســعيد معروف و �يم 
ون �ونگ ســتاره �ره ا�: «ســعيد معروف مصداق بارز [ رهبر خوب 
در زمين است؛ او خيل0 تاثيرگذار است و با مهارت باال0 �ه دارد، تاثير 
بســيار� بر رو� هم تيم0 ها� خود م0 گــذارد. من نهات تالش خودم 
را م0 �نــم تــا از او اد بگيرم. در بخش زنان هم «�يم» �ســ0 اســت �ه 
واليبال او را دنبال م0 �نم.» مهسا با باز� در ليگ تر�يه بر تجارب خود 
نيز افزوده اســت: «من به خاطر باز� در ليگ تر�يه، تجارب بســيار� به 
دســت آورده ام و ان باعث شده �ه از جهات متعدد� بر �يفيت باز� ام 
افزوده شود. درافت هام بهتر شده و در باز� ها� مل0، عملHردم رو به 

رشد بوده است.» ان بازHن ٢٧ ساله با خواهرش پا به ورزش گذاشت 
و مادرشان نقش الگو را برا� آن ها افا �رده است. به رغم جدول زمان0 
شلوغ0 �ه در واليبال وجود دارد، او توانسته بين باز� واليبال و تحصيل 
در رشته مهندس0 شــيم0، تعادل برقرار �ند: «خواهر بزرگ ترم مرا در 
ــ[ باشــگاه نزد[ خانه ثبت نام �ــرد و با خودش به آن جــا م0 برد. در 
آن زمان بود �ه پا به عرصه واليبال گذاشــتم اما بيشترن نقش را مادرم 
داشــت؛ چون وقت0 �ه بچه بــودم، مهربانانه اجــازه داد ورزش را دنبال 
�نم. ان �ه همزمان درس بخوان0 و باز� هم بHن0، �ار دشــوار� بود 
اما چنانچه شــما با عالقه مند� هدف خــود را دنبال �نيد، م0 توانيد به 
ان خواســته برســيد. ان برا� من تجربه رضات بخش0 بود و به خودم 
م0 گفتم  تالش �ن مهســا تا زندگ0 بهتر� داشــته باشــ0. برام سخت 
بــود �ه مدرn دانشــگاه0 ام را بگيرم اما وقت0 ســرانجام موفق به اخذ 
آن شدم، بابت همه تالش هام به خودم باليدم.» پس از ان موفقيت ها، 

و� همچنان مشــتاق اســت تا طعم �امياب0 را بچشــد: «واقعا اميدوارم 
روز� بتوانيم از ســHو� آسيا باال بروم؛ دوســت دارم برا� مدت زمان0 
طوالن0 سالم و تندرست باق0 بمانم و همچنين برا� خانواده و جامعه ام 

فرد� مفيد و ارزشمند باشم.»

سعيد معروف الگوى دختر ملی پوش واليبال ایران

تقدیر اینترنتی شوراى المپيک آسيا از بنا و محمدى به  عنوان برترین مربيان قاره کهن 

�شــت0  برترن هــا�  از  تقدــر  مراســم 
آســيا در ســال ٢٠١٩ باالخــره دــروز 
بــه صــورت آنالــن و پخــش زنــده از طرــق صفحــه 
شــد.  برگــزار  آســيا  المپيــ[  شــورا�  انســتاگرام 
مراســم0 �ــه اــران در آن ٢ نمانــده شــاخص و برتر 
داشــت؛ محمــد بنا ســرمرب0 تيم مل0 �شــت0 فرنگ0 
و غالمرضــا محمد� ســرمرب0 تيم مل0 �شــت0 آزاد. 
مردان نام آشــنا0 �ه به خاطر عملHرد ب0 نظيرشــان 
در جران رودادها� ســال ٢٠١٩ در ســطح آســيا و 
جهان، از ســو� شورا� المپي[ آسيا به عنوان برترن 
مربيان قاره �هن انتخاب شــده بودند. ابراهيم امام0 
ســخنگو� فدراسيون �شــت0 در تشــرح اتفاقات رخ 
داده در جران برگزار� ان مراسم آنالن به خراسان 
م0 گود: «در مراســم0 �ه دروز برگزار شــد، شورا� 
�شــت0 آسيا از بهترن ها� �شــورها� آسيا0 �ه در 
جران مســابقات ســال ٢٠١٩ بهترن عملHرد را در 
ســطح جهان و آســيا داشــتند، تقدر �رد. از اران نيز 
محمد بنا ســر مربــ0 تيم مل0 �شــت0 فرنگــ0 و غالم 
محمــد� ســرمرب0 تيــم ملــ0 �شــت0 آزاد  بــه عنوان 
بهترــن مربيــان قــاره آســيا در ســال ٢٠١٩ انتخاب 
شــدند. ان انتخاب به ان دليل بود �ــه ان دو مرب0 
نتاج قابل تحســين0 در مســابقات قزاقســتان گرفتند 
و هر �دام موفق به �ســب ٣ ســهميه المپي[ شــدند. 
ضمــن ان �ه �شــت0 آزاد اران هم در ان مســابقات 
رو� ســHو� ســوم رفت. طبق مصوبه شــورا� �شت0 
آزاد جاــزه هــر [ از مربيان برتر قــاره معادل ٣ هزار 

دالر و جمعــا ٦ هــزار دالر بــود. از آن جــا �ــه مراســم 
شــورا�  انســتاگرام  طرــق  از  و  برگــزار  انترنتــ0 
المپيــ[ آســيا به صورت زنــده پخش م0 شــد، امHان 
اهــدا� هداــا وجود نداشــت. بــه هميــن خاطر طبق 
هماهنگ0 هــا� به عمــل آمده بيــن تورليخانt رئيس 
شورا� �شت0 آسيا با فدراسيون �شت0 اران قرار شد 
جازه ٦ هزار دالر� بنا و محمد� توســط فدراســيون 
�شــت0 اران بــه آن ها پرداخت شــود و بعــدا از طرق 

شــورا� المپي[ آســيا ان رقم با اران تســوه شــود. 
بــه همين خاطر عليرضــا دبير رئيس و حميد ســوران 
ناب رئيس فدراسيون �شت0، جازه نقد� سرمربيان 
اــران را بــه آن ها اهــدا �ردنــد. ضمن ان �ــه در ان 
مراســم ٢ مربــ0 از اران هم حضور داشــتند؛ ابراهيم 
مهربــان و بهــروز حضرتــ0.» او ادامه م0 دهــد: «البته 
مراسم دروز فقط مختص تقدر از محمد� و بنا نبود. 
بلHه ط0 آن از �شــت0 گيران برتر آقا و خانم هم تقدر 

شــد. به همين خاطر در �شــت0 فرنگ0، از �شت0 گير 
ژاپن0 و در �شــت0 آزاد از �شــت0 گير قزاقستان �ه در 
زمره بهترن ها انتخاب شــده بودند نيز تقدر شــد. در 

ان مراسم فدراسيون نمونه هم انتخاب �ردند.» 
  

فدراسيون �شت0 اران درحال0 جازه ٦ هزار دالر� 
محمد بنا و غالمرضــا محمد� را تقبل و پرداخت �رد 
�ه بــه دليل وجود تحرم ها و نبــود تبادالت ارز� بين 
اران و ســار �شــورها مشــخص نيســت اــن پول چه 
زمان و �جا از ســو� شــورا� المپي[ آســيا بــه اران 
پرداخــت خواهد شــد. ان درحال0 اســت �ه به دليل 
شــيوع �رونا، فعال رودادها� ورزشــ0 هــم به تعوق 
افتاده. امام0 م0 گود: «بــه خاطر تحرم ها، تبادالت 
ارز� از طرــق بان[ ها ندارــم. اما پيش تر هم معموال 
روال اــن بــود �ه هرجا مســئوالن اتحادــه جهان0 را 
م0 ددم، حســاب و �تــاب خود را انجــام م0 دادم. 
ضمن ان �ه بدهHار� ها� خود به اتحاده جهان0 را 
هــم حضور� پرداخت م0 �نيــم. جازه ٦ هزاردالر� 
هــم از اــن قاعــده مســتثنا نيســت و مشــHل0 پيــش 
نم0 آد. ان شاا... در مسابقات0 آت0 و طبق هماهنگ0  
بــا شــورا� المپيــ[ آســيا و فدراســيون �شــت0، ان 
بدهــ0 با اــران تســوه م0 شــود و مشــHل0 نيســت. 
باالخره به شــHل0 ان رقم را با شــورا� المپي[ آســيا 
حت0 شــده به صورت حضور� تســوه م0 �نيم. جا� 
نگران0 نيســت و ان شــاا... در آنده نزد[ ان بده0 

تسوه خواهد شد.»

امامی: نگران تسویه جایزه  ۶ هزار دالرى با شوراى المپيک آسيا نيستيم!

باشگاه استقالل به دنبال حضور قدرتمند در ليگ کشتی!
احمد ســعادتمند، مدرعامل باشگاه استقالل روز سه شنبه از تيمدار� ان باشگاه در ليگ �شت0 
خبر داد. متعاقب انتشــار ان خبر دروز جلســه ا� بين مدرعامل اســتقالل و عليرضا دبير، رئيس 
فدراســيون �شــت0 برگزار شــد. به گزارش مهر، در ان جلسه ســعادتمند گفت: «منابع مال0 برا� 
حضور در رقابت ها� �شــت0 مجزا از فوتبال هستند. ما به دنبال حضور� قدرتمند در ليگ �شت0 
هســتيم و برا� ٢ رشــته المپي0H دگر هــم برنامه رز� �رده ام.» عليرضا دبيــر نيز گفت: «حضور 
 ]باشــگاه اســتقالل در رشــته مردم0 �شــت0 را باــد به فال نيــ[ گرفت. اميــدوارم اــن اتفاق 
موفقيت برد-برد برا� هم باشگاه استقالل و هم ورزش �شت0 باشد.» در پاان ان جلسه مقرر شد 
باشگاه استقالل عالوه بر تيمدار� در رشته �شت0 به دار �ردن [ مدرسه �شت0 هم اقدام �ند.
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حضور اميد ابراهيمی در تمرینات سایپا
اميــد ابراهيمــ� در تمر�نات گروه� تيم فوتبال ســا�پا 
حضــور �افــت. لژ�ونرهــا! فوتبــال ا�ــران �ــه در زمان 
تعطيلــ� ليگ هــا! خارجــ� در تهــران تمر�نــات خود 
مناســب�  محــل  را  ســا�پا  تيــم  م� �ننــد،  پيگيــر!  را 
بــرا! پيگيــر! تمر�نات خــود م� دانند. پس از ســعيد 
عزت اللهــ�، اميــد ابراهيم� نيــز در تمر�نــات گروه� 
تيم ســا�پا حضور �افت. اميد ابراهيم� فصل گذشته به 
صورت قرض� در تيم �وپن بلژ�> باز! �رد و ســپس به 

االهل� قطر بازگشت.
جدى شدن انتقال مجيد حسينی به سرى آ

بــه نقل از جنوا٢٤ ا�تاليا، مجيد حســين�، باز�Dن خط 
دفاعــ� تيــم ترابزون اســپور تر�يــه و مانــدرد اوگالده، 
مهاجم تيم سن خوزه �اســتار�Dا در فهرست خر�دها! 
تابســتان� ســمپدور�ا قرار گرفتند. ا�ن رسانه ا�تاليا�� 
در مــورد مجيد حســين� نوشــت: «�ــ> نــام عجيب در 
نقل وانتقال ها! تابســتان� سمپدور�ا مجيد حسين� از 
تيم ترابزون اســپور تر�يه اســت. ا�ن مدافع ســابقه ١٣ 
بــاز! در تر�يب تيم مل� فوتبــال ا�ران از جمله ٣ باز! 

در جام جهان� ٢٠١٨ را دارد.»
وست برومویچ مشترى جدید ميالد محمدى

باشــگاه  داد  خبــر  انگليــس   contrepoint ســا�ت 
وســت برومو�چ هم به مشــتر�ان ميالد محمد!، مدافع 
ا�رانــ� خنــت بلژ�ــ> اضافه شــد. پيــش از ا�ــن مدافع 
ا�رانــ� در تيررس ليدز�ونا�ند بــود ول� ا�نون برومو�چ 
هم به ليســت مشــتر�انش ملحق شده. وســت برومو�چ 
و ليدز�ونا�تــد هر ٢ در فصل گذشــته در چمپيونشــيپ 
حضــور داشــتند و در ا�ــن فصل جــواز حضــور در ليگ 
برتر انگليس را �ســب �ردند. باوجــود ا�ن �ه هر ٢ تيم 
باز�Dنان توانمند! دارند ول� نياز به تجد�دقوا دارند تا 

بتوانند در رقابت ها! ليگ جز�ره نتيجه بگيرند.
اهداى مدال قهرمانی بيرانوند به فرزندانش

قبل از شروع تمر�ن روز گذشته تيم فوتبال پرسپوليس، 
مدال قهرمان� عليرضا بيرانوند به فرزندان او اهدا شد. 
مصطف� سليمان�، و�يل بيرانوند همراه با طاها و بارانا 
فرزندان دروازه بان ســابق پرســپوليس در محل تمر�ن 
حاضر شــده و با مربيان و باز�Dنان د�دار �ردند. سپس 
پيراهن جشــن و مدال قهرمان� پرسپوليس به فرزندان 
بيرانونــد اهدا شــد و سرخ پوشــان عDســ� به �ــادگار با 

فرزندان دروازه بان سابق خود گرفتند.

فينال جام حذفی ١٣ شهریور برگزار می شود
ســهيل مهــد!، سرپرســت �ميته مســابقات ســازمان 
ليــگ، تار�خ دقيق� بــرا! برگزار! فينــال جام حذف� 
عنوان نDرده بود چون برا! اعالم تار�خ فينال، با�د نظر 
دراگان اســDوچيچ، ســرمرب� تيم مل� را جو�ا م� شد. 
همچنيــن او با�ــد برنامــه اردوهــا، �مــپ �وتاه مــدت و 
بلندمــدت تيم ملــ� و برنامه ادامــه رقابت ها! انتخاب� 
را  آســيا  فوتبــال  �نفدراســيون  ســو!  از  جام جهانــ� 
از ســرمرب� تيــم ملــ� جو�ــا م� شــد. د�ــروز از ســو! 
�نفدراســيون فوتبال آســيا ا�نطور عنوان شد �ه ادامه 
رقابت ها به سال ٢٠٢١ مو�ول شده و از ا�ن رو بخش� 
از تقو�ــم ســازمان ليــگ خال� اســت. با ا�ن شــرا�ط به 
احتمــال قر�ب به �قين فينال جام حذف� روز پنج شــنبه 

١٣ شهر�ور در ورزشگاه پارس شيراز برگزار م� شود.

بشار رسن به بازى با گل گهر می رسد 
بشــار رســن پس از رفع آســيب د�دگ� اش از روز گذشته 
در تمر�نات گروه� پرســپوليس شر�ت �رد. بشار رسن 
در جر�ان باز! تيم ها! پرســپوليس و ذوب آهن از ناحيه 
زانو دچار مصدوميت شــد و در نيمــه اول باز! جا! خود 
را به اميد عاليشــاه داد. ا�ن هافبــ> عراق� پس از انجام 
فيز�وتراپــ� ز�ــر نظــر �ادر پزشــ�D پرســپوليس از روز 
گذشته در تمر�نات گروه� تيمش شر�ت �رد و به همين 
دليل مشــDل� بــرا! حضــور در د�دار با گل گهــر ندارد و 
پرسپوليس م� تواند از بشار رسن در ادامه باز! ها! ليگ 
و جام حذف� استفاده �ند. شاگردان �حي� گل محمد! 

شنبه هفته آ�نده در سيرجان ميهمان گل گهر هستند.

ادعا� جنجال	 فوالد� ها 
از همه ليگ برترى ها تست دوپينگ بگيرید!

افســران  حضــور  جهــت  را  نامــه ا!  فــوالد  باشــگاه 
بــه  برتــر  ليــگ  پا�انــ�  مســابقات  در  ضددوپينــگ 
فدراســيون پزش�D-ورزشــ� و �ميتــه ضددوپينــگ 
ارســال �رد. طبق اعالم ســا�ت رسم� باشگاه فوالد، 
ســعيد آذر!، مد�رعامل ا�ن باشــگاه صبح د�روز ط� 
نامــه ا! بــه فدراســيون پزش�D-ورزشــ� و همچنين 
�ميتــه ضددوپينــگ، از آن هــا درخواســت �ــرد تا در 
٢ هفتــه پا�انــ� بــا حضــور افســران ضددوپينــگ بــه 
سالمت �امل مســابقات صحه بگذارند. باشگاه فوالد 
بــه ســالمت تمامــ� باز�Dنــان و تيم هــا! باشــگاه� 
اطمينــان �امل دارد و ا�ن درخواســت را برا! نبودن 
هيچ شــائبه ا! در مســابقات ٢ هفته پا�ان� ليگ برتر 
بــه خصوص ٢ د�ــدار نها�� تيــم فوالد به فدراســيون 
تيــم  اســت؛  گفتنــ�  اســت.  داده  پزش�D-ورزشــ� 
فوتبــال فــوالد در رده چهــارم جــدول قــرار دارد. ا�ن 
تيــم در د�دار بعــد! خود در جم مقابــل پارس جنوب� 
قرار م� گيــرد و در آخر�ن باز! نيز ميزبان ترا�تور در 

ورزشگاه شهدا! فوالد خواهد بود.

ســرمرب� تيم فوتبال پرسپوليس از مد�ران ا�ن باشــگاه خواسته زمينه ادامه 
حضــور مهد! تراب� در جمع سرخ پوشــان را فراهم آورند. در هفته  ها! اخير 
خبرهــا! مختلف� درباره احتمال جدا�� مهد! تراب� از پرســپوليس مطرح 
شد. ا�ن باز�Dن با ا�ن �ه فصل آ�نده هم با سرخ پوشان قرارداد دارد ول� بند! 
در قراردادش گنجانده شــده �ه در صورت داشتن پيشنهاد خارج� م� تواند 
با پرداخت مبلغ� به پرســپوليس از ا�ن تيم جدا شــود. در بين پيشــنهادها! 
ترابــ�، پيشــنهاد ٢ تيــم قطــر! به ا�ــن باز�Dن قابــل توجه اســت و تراب� در 
صورت حضور در ليگ ستارگان قطر، از لحاظ مال� سود چشمگير! خواهد 
�رد. گفته م� شود پيشــنهاد العرب� از د�گر! جد! تر است و با توجه به رقم 

پيشنهاد! خوب ا�ن تيم قطر! بعيد نيست تراب� لژ�ونر شود.

در حال� �ه اوســاگونا از �شــورش برگشــته و به تمر�نات پرسپوليس اضافه 
شده اما ا�ن مهاجم به دليل ا�ن �ه آمادگ� الزم را نداشت، فرصت حضور در 
تر�يــب اصلــ� را پيدا نDرد تا ا�ن �ه در د�دار مقابــل ذوب آهن برا! دقا�ق� 
بــه زمين رفت. اوســاگونا در �نار تمر�نات گروه� برا! رســيدن به آمادگ� 
مطلوب تمر�نات انفراد! را هم در دستور �ار خود قرار داده و بيشتر از سا�ر 
باز�Dنــان تمر�ن م� �ند تا شــانس بيشــتر! برا! حضــور در تر�يب اصل� 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا داشته باشد. با توجه به شرا�ط موجود در 
خط حمله پرسپوليس و قطع همDار! استو�س، احتمال ا�ن �ه ا�ن مهاجم 
در صورت رســيدن بــه آمادگ� مطلوب دقا�ق بيشــتر! در زمين حضور پيدا 

�ند �ا حت� در تر�يب اصل� تيم قرار بگيرد ز�اد است.

تمر�نات انفراد� اوساگونا برا� ليگ قهرمانان آسيادرخواست گل محمد� از مد�ران پرسپوليس برا� حفظ تراب	

قدوس: پيشنهادهاى من 
در رسانه هاست! 

قــدوس،  ســامان 
هافبــ2 ا�ران	 آميا 
در مصاحبه با سا�ت 
 fotbollskanalen
دربــاره  ســوئد 
گذشــته اش  فصــل 
>ه  >ــرد  گفت وگــو 

در ادامه م	 خوانيد.
  آ�ا باز� >ردن در ليگ دسته دوم فرانسه 

را پذ�رفت	؟
 �D� بدون ش> شــما دوست دار! هميشه در
از ليگ هــا! معتبر اروپا باز! �ن� اما در فصل 
 wرونا باز! ها متوق�گذشــته به دليل شــيوع 
شــد و درنها�ــت نتوانســتم توانا�ــ� خــودم را 
نشــان دهــم. وقتــ� محروميــت و مصدوميت 
به پا�ان رســيده بود در باز! با مارســ� گلزن� 
�ــردم و احســاس خيل� خوبــ� داشــتم. بعد 
از آن بالفاصلــه �رونــا آمــد و همه چيــز خراب 
شد. بدون شــ> از حضورم در ليگ دسته دوم 
خوشحال نيستم اما ا�ن را قبول �ردم. اگر چيز 
بهتر! رخ دهد(پيشنهاد خوب� برسد) باشگاه 
آميا آماده فروش من است اما در شرا�ط �نون� 
خود را آماده �ردم تا در خدمت تيم باشم و تمام 

تالشم را برا! موفقيت آن انجام م� دهم.
 آ�ا پيشنهاد جالب	 به دست شما رسيده؟
ا�نون پيشنهاد خوب� ندارم و برا! انتقال هم 
عجلــه ا! ندارم چــون پنجــره نقل وانتقاالت از 
آگوست تا ا�تبر باز است به همين خاطر در ا�ن 

زمينه فشار! رو! من نيست.
 از >جا پيشنهاد دار�؟

از  اطالعــ�  مــن  بگو�ــم.  صادقانــه  با�ــد 
پيشــنهادها نــدارم و در رســانه ها م� بينيم 
دربــاره مــن م� نو�ســند. مد�ربرنامه هــا! 
من ا�ن موضوع را دنبال م� �ند و اطالع� 
در ا�ــن باره ندارم. رســانه ها دربــاره عالقه 
بشــيDتاش تر�يــه به مــن خبــر داده بودند 
و ا�ــن باعــث افتخارم اســت اما بــه صورت 
رسم� چيز! به دست مد�ربرنامه ها! من 

نرسيده است.
 دربــاره را� نها�ــ	 دادگاه عالــ	 ورزش 
درباره جر�مه ٤ميليون �ورو�	 ات توضيح 

م	 ده	؟
هنــوز را! نها�ــ� صــادر نشــده و منتظــر 
پرونده ها�ــ�  چنيــن  در  البتــه  هســتيم. 
مهمتر�ــن چيــز محروميت ٤ ماهــه من بود 

�ه خيل� سخت گذشت.

�ار استقالل در نقل و انتقاالت با تمد�د قراردادها آغاز شده 
و در ا�ن بين تمد�د قــرارداد د�اباته هم ��D از اولو�ت ها! 
مد�ران ا�ن باشگاه خواهد بود.احمد سعادتمند مد�رعامل 
اســتقالل در گفت وگو با رسانه باشگاه در خصوص قرارداد 
د�اباته گفت: «د�اباته با اســتقالل قرارداد ٢ ساله دارد. هم 
ما و هم او به قرارداد پا�بند هستيم. او باز�Dن ماست و جا! 
نگران� نيست. فقط با�د در خصوص تامين اعتبار و پرداخت 
به موقع قــراردادش اقدام درســت و اســتاندارد! را انجام 
دهيم �ه ا�ن موضوع در دســتور �ار قــرار گرفته چون به او 
نياز دار�م. در قرارداد د�اباته نDات� وجود دارد �ه استقالل 
با�د موبه مو به مفاد قرارداد پا�بند باشــد در غير ا�ن صورت 
ا�ن باز�Dن م� تواند هر اقدام� انجام بدهد. د�اباته با وجود 
داشــتن قرارداد با اســتقالل چند روز پيــش در گفت وگو با 

�Dــ� از برنامه هــا! تلو�ز�ونــ� مدع� شــد االن نم�  تواند 
بگو�د م� ماند �ا خير. ظاهرا د�اباته منتظر است تا مسئوالن 
به تمام� تعهداتشان در قبال قرارداد و آپشن ها! و! عمل 
�نند. قرارداد اوليه ا�ن باز�Dن ٥٢٥هزار دالر(با احتساب 
دالر به قيمت ٢١هزار تومان، ا�ن باشــگاه با�د رقم� بيش 
از ١١ميليــارد تومــان به ا�ــن باز�Dن پرداخت �نــد) برا! 
هر فصل اســت. �عنــ� د�اباته بــرا! فصل جــار! ا�ن رقم 
را در�افــت خواهد �رد و برا! فصل آ�نــده نيز رقم پا�ه پا بر 
جا خواهد بود. آپشــن ها! قرارداد د�اباته با استقالل را در 

ادامه مشاهده م� �نيد.
  قرارداد از اول جوال! ٢٠٢٠ تا ٣٠ ژوئن ٢٠٢١

 حقوق ماهيانه ٣٥هزار دالر
 آپشن قهرمان� ليگ برتر، ٨٠هزار دالر

 پيروز! در باز! ها! بين الملل�، ٥٠هزار دالر
 صعود از مرحله گروه� ليگ قهرمانان، ٥٠هزار دالر

 صعود به �> چهارم نها�� ليگ قهرمانان، ٦٠هزار دالر
 صعود به نيمه نها�� ليگ قهرمانان آسيا، ٧٠هزار دالر

 حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا، ١٠٠هزار دالر
 به ثمر رســاندن هر گل در باز! ها، ١٠هــزار دالر(در ا�ن 
آپشــن پنالت� ها حساب نم�  شــود اما در صورت آقا! گل� 

ا�ن باز�Dن پاداش جداگانه در�افت خواهد �رد)
   هر  ٥ پاس گل ٢٥هزار دالر

 در هر باز! �ه بيش از ١٥ دقيقه به ميدان برود هزار دالر
 ا�ن باز�Dن معاف از پرداخت ماليات است.

 در صــورت غيبــت در هر تمر�ــن ٥هــزار دالر و در صورت 
غيبت غيرموجه در باز! ها ٢٠هزار دالر جر�مه خواهد شد.

قرارداد نجوم	 د�اباته با استقالل لو رفت

ببر سياه ١١ميليارد� آب	 ها! 

همه عليه سرپرست پرسپوليس
سر�ال تKرار�  اظهارات هنجارشKنانه پيروان	 

از  پــس  دقا�قــ�  درســت 
قرعه �شــ� د�دارهــا! مرحلــه 
نيمه نها�ــ� جــام حذف� �ــه نتيجــه آن تقابل 
پرســپوليس و اســتقالل در ا�ــن مرحلــه بــود 
شــاهد آغــاز �ر! خوان� و البته به قول ســعيد 
رمضان�، سرپرســت تيم استقالل جوساز! از 
سو! برخ� چهره ها! پرسپوليس� بود�م. در 
راس همه آن ها و خــط مقدم �ر! خوان� مثل 
هميشه افشين پيروان� قرار داشت؛ سرپرست 
ســرخ ها �ه پيش از ا�ن هم چند بار به واســطه 
اظهــارات جنجالــ� و غيرحرفــه ا! اش مــورد 
نDوهش قرار گرفته بود و حت� با شــDا�ت امير 
قلعه نو�� �ارش به دادگاه �شيده بود �ه البته 
با وساطت قد�م� ترها ظاهرا ختم به خير شد. 
پيروان� ارد�بهشــت امســال بود �ه به واسطه 
ارجاع پرونــده د�دار سپاهان-پرســپوليس به 
اســتيناف بــا ادبيات� تنــد اتهاماتــ� را متوجه 
اميــر قلعه نو�ــ� �رد و ســرمرب� ســپاهان هم 
اگرچــه پاســخش را داد اما دســت به شــDا�ت 
هم برد. همان زمان پيشDســوتان استقالل در 
مقام دفاع از باز�Dن و مرب� ســابق ا�ن باشگاه 
عليــه سرپرســت پرســپوليس مصاحبه ها�ــ� 
انجــام دادنــد و در �ــ> مورد رضا حســن زاده، 
همباز! سابق قلعه نو�� چنين وا�نش نشان 
داد: «دربــاره صحبت هــا! آقــا! پيروان� با�د 
بگو�ــم �> ســر! صحبت ها�ــ� اســت �ه من 

فDــر م� �نم در اندازه ها! هر �ســ� نباشــد. 
باالخره باشــگاه قد�م� پرســپوليس بزرگان� 
دارد �ــه م� تواننــد در موارد خاصــ� بيا�ند و 
حرفشان را بزنند.» حت� غالمحسين پيروان�، 
برادر بزرگتر افشين و پيشDسوت فوتبال شيراز 
هم وارد ماجرا شد و از دوطرف خواست احترام 
�Dد�گــر را نگه دارند. در همــان مقطع بود �ه 
�> و�د�و! جنجال� از رختDن پرسپوليس در 
دوره اول ليگ منتشر شد �ه افشين پيروان� در 
�سوت �اپيتان پرسپوليس بين ٢ نيمه د�دار 
هفته پا�ان� با فجرسپاس� �ه برادرش هدا�ت 
آن را بر عهده داشت خطاب به هم تيم� ها�ش 
م� گو�د هرچه (شما بخوانيد �ار غيرورزش�) 
بلد�ــد رو �نيــد تا جــام قهرمانــ� را از آن خود 
�نيــم! هرچنــد پيروانــ� تحــت فشــار افــDار 
عمومــ� بابــت آن اظهــارات عذرخواه� �رد 
اما چند! نگذشــت �ه دوباره بر ســر داستان 
ادامه ليگ �ا تعطيلــ� آن اظهارات تند! عليه 
باشــگاه ها! مخالw و اســتقالل� ها داشت تا 
بــرا! چندميــن بار آمــاج انتقــاد و حمالت در 
فضا! مجاز! قرار بگيرد. پيروان� �ســ� بود 
�ه از زمان� �ه سرپرســت تيم پرسپوليس شد 
دائمــا �ــ> جملــه را در مصاحبه ها�ــش تDرار 
م� �رد و تا�يد داشــت: «عده ا! نم� خواهند 
پرســپوليس برا! چهارمين بار قهرمان شود.» 
ا�ن ادعا! عجيب اما در نيم فصل دوم و زمان� 

�ه رقبا! پرســپوليس هر�> بنا بــه دال�ل� از 
صحنــه رقابت خارج شــدند د�گــر هرگز تDرار 
نشــد و پيروانــ� هــم تــا روز جشــن قهرمانــ� 
پرســپوليس اظهارات جنجال� اش را با�گان� 
�ــرده بود امــا روز اهدا! جام به پرســپوليس، 
سرپرست پرســپوليس باز هم در اظهارات� �ه 
بيشتر رنگ و بو! هوادار! داشت تا �> مقام 
مســئول در �> باشگاه بزرگ، وا�نش ها�� را 
برانگيخــت و به فاصله �وتاهــ� از اهدا! جام 
تا قرعه �شــ� جام حذف� دوباره جو را متشنج 
�رد تا صدا! اعتراض باز�Dنان و پيشDسوتان 

و مسئوالن استقالل درآ�د. 
  

پيروانــ�  غيرحرفــه ا!  و  عجيــب  اظهارنظــر 
�ه گفته بــود: «اميدوارم اتفاقــات چند هفته 
اخير حداقل در باز! بــا ما رقم نخورد. به هر 
حال برا! تيم� �ه قرار اســت قهرمان شــود 
فرق� نم� �رد با چه تيم� باز! دارد» دوباره 
فضا! رســانه ا! و مجاز! را عليه سرپرســت 
تيــم پرســپوليس �ــرد. برخــ� بــا اشــاره بــه 
پرونده هــا! قضا�� �ه در زمــان حضور او در 
�ادر فنــ� و اجرا�ــ� تيم مل� باز شــده بود و 
البتــه با تبرئه و! مختومه شــد. پيروان� را به 
ســDوت دعوت �ردند و بــا اصطالحات� چون 
فوتبال پا� به و! �نا�ــه زدند. بعض� ها هم 
به اشــتباهات داور! �ه عليه اســتقالل شده 

و تيم را در چند فصل اخير نا�ام �رده اشــاره 
�ردنــد و در مقابل ســوت ها! اشــتباه� �ه 
به سود ســرخ ها شــده را به رخ سرپرست تيم 
پرســپوليس �شــيدند. عــده ا! هــم در مقام 
پاســخ برآمدند و نDات� را به پيروان� �ادآور! 
و گوشــزد �ردنــد! از جملــه پيــروز قربانــ�، 
پيشDسوت باشگاه اســتقالل �ه به اظهارات 
افشــين پيروان� چنيــن وا�نش نشــان داد و 
گفــت: «افــراد! مثــل �حيــ� گل محمد! و 
�ر�ــم باقر! شــخصيت� دارند �ه هــواداران 
اســتقالل هم برا! آن ها احترام قائل  هستند 
و مــن شــخصا بــه احتــرام آن هــا م� ا�ســتم. 
متاســفانه افشــين پيروان� شــان و شخصيت 
پرســپوليس را پا�ين آورده است. همه توهين 
را بلدنــد امــا بهتر اســت بــه �Dد�گــر احترام 
بگذار�م. ا�ن �ــه بخواهيم برا! راض� �ردن 
٥٠٠ نفــر، ده ها ميليون هوادار اســتقالل را 
ناراحت �نيــم، باعث پا�ين آمدن شــخصيت 

حر�اتــ�  پيروانــ�  متاســفانه  م� شــود.  مــا 
در جشــن قهرمانــ� پرســپوليس انجــام داد 
�ــه درســت نبــود. او حرف ها�ــ� م� زند �ه 
شخصيت خودش و باشــگاه را پا�ين م� آورد 
و حت� باز�Dنان هــم عليه او در فضا! مجا! 
پســت م� گذارنــد. ا�ن �ــه بخواهيــم بــه هر 
شDل� برا! هواداران محبوب شو�م، درست 
باشــگاه  ورزشــ�  معــاون  مــدد!،  نيســت.» 
اســتقالل هم وا�نــش متفاوت� بــه اظهارات 
پيروانــ� داشــت و گفــت: «ا�ن �ــه مد�ر فن� 
�> تيم در جا�گاه هــوادار صحبت �ند اصال 
�ار درست� نيســت. با رو�ه ا! �ه پيروان� در 
پيش گرفته به نظر م� رســد ا�ن آخر�ن بار! 
نخواهد بود �ه او چنين ب� محابا و با ادبيات� 
نادرســت اظهارات� درباره رقبا دارد و ظاهرا 
اســتقالل� ها و د�گر رقبا! سرخ ها برخالف 
ميل شــان با�د تا پا�ان جام حذف� هم منتظر 

ا�ن ادبيات هنجارشDنانه پيروان� باشند!»

برنامــه مرحلــه نيمه نها�� جام حذف� اعالم شــد و بر ا�ن اســاس درب� ســرخاب� روز 
پنجم شــهر�ورماه برگزار م� شــود. طبق اعالم ســازمان ليگ روز سه شــنبه ٤ شهر�ور 
ترا�تورساز!-نفت مسجدســليمان از ساعت ١٩:٣٠ در ورزشــگاه �ادگار امام تبر�ز 
د�دار اول نيمه نها�� را برگزار م� �نند و ســپس چهارشــنبه ٥ شــهر�ور پرسپوليس-

استقالل از ساعت ١٩ در ورزشگاه آزاد! و بدون حضور تماشاگر د�دار دوم ا�ن مرحله 
را آغاز خواهند �رد. به دليل شــرا�ط �رونا��، درب� شــماره ٩٢ در مرحله نيمه نها�� 
جام حذف� در ورزشگاه خال� از تماشاگر انجام م� شود تا وجه تما�ز اصل� ا�ن مسابقه 
با د�گر باز! ها! ٢ تيم، بدون تماشــاگر بودن آن باشــد. گرچه ا�ن اولين درب� بدون 
تماشــاگر نيست اما نخستين درب� بدون تماشــاگر در ورزشگاه آزاد! است. اولين بار 
٢ تيم اســتقالل و پرســپوليس طعم باز!(تقر�با) بدون تماشــاگر مقابل هم را در سال 
٧٣ و پس از آن د�دار جنجال� �ه با محروميت ها! ز�اد همراه شــد، چشــيدند. درب� 
شــماره ٣٨ �ــه روز ٣٠ د! ســال ٧٣ در ورزشــگاه آزاد! و در حضــور حــدودا �Dصد 
هزار تماشاگر برگزار شد، در حال� تا دقيقه ٩٠ نيمه تمام ماند �ه باز! با نتيجه ٢-٢ 
مســاو! پيش م� رفت �ه �ار باز�Dنان به درگير! و جنجال �شــيد. �ميته انضباط� 
چند روز بعد نتيجه ا�ن باز! را ٣-صفر به ســود استقالل اعالم �رد. چند باز�Dن از ٢ 

تيم محروم شدند و باز! برگشت را به جا! تهران به بندرعباس منتقل �ردند. 

سخنگو! باشگاه سپاهان با بيان ا�ن �ه ا�ن باشگاه برا! انتخاب سرمرب� جد�د خود 
گز�نه ها! مختلف� دارد، گفت: «برانDو ا�وانDوو�چ ��D از مربيان مدنظر ماست ول� 
ا�ن �ه با و! به تفاهم برســيم مشــخص نيست.» عل� پزشــ> درباره مطرح شدن نام 
برانDو ا�وانDوو�چ برا! هدا�ت تيم ســپاهان گفت: «چيز! �ه با�د درباره آن صحبت 
�نيم ا�ن است �ه با استعفا! امير قلعه نو�� گمانه زن� ها ادامه دارد و گز�نه ها�� هم 
مطرح م� �نند. عالقه ا! ندارم االن به ا�ن موضوع بپردازم ول� �ار �ردن با باشــگاه 
ســپاهان �ه در ســطح اســتاندارد اروپا در ا�ران اســت م� تواند فرصــت طال�� برا! 
مربيان ا�ران� و خارج� باشد. پيشنهادات ز�اد! از مربيان مختلw به باشگاه رسيده 
است.» سخنگو! باشگاه سپاهان درباره ا�ن �ه گفته م� شود ا�ن باشگاه برا! برانDو 
در اصفهان هتل هم گرفته، تصر�ح �رد: «بحث هتل را تا�يد نم�  �نم ول� گز�نه ها! 
ما متنوع و از گروه ها! مختلw داخل� و خارج� هســتند. در حال بررســ� هســتيم. 
م� خواهيم انتخاب خوب� داشــته باشــيم تــا فصل بعد نتيجه بگير�ــم و دل هواداران 
را شــاد �نيم. با�د با تفDر در فرصت مناســب اقدام �نيم.» پزشــ> با تا�يد بر ا�ن �ه 
گز�نه بودن برانDو ا�وانDوو�چ را تDذ�ب نم�  �ند، �ادآور شد: «برانDو جزو گز�نه ها! 
ماست ول� ا�ن �ه با و! به تفاهم برسيم �ا نه مشخص نيست. چرا فقط از برانDو اسم 

م� بر�د؟ ما ١٠ گز�نه دار�م. ا�ن �ه با �دام �> به تفاهم برسيم مشخص نيست.»

دربی حذفی سرخابی پنجم شهریور ساعت ١٩ برانکو گزینه جانشينی قلعه نوییسوژه روز چهره روز
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