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یک میلیون بازمانده 
از تحصیل؟

شنبه
29 | شهریور |1399

36 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم

+ ۴صفحه ورزشی + 8 صفحه روزنامه استانی
. 32 صفحه نیازمندی ها  برای مشهد

. 8 صفحه دخل و خرج
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. اول صفر 1۴۴2 . 19 سپتامبر 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۴78 

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

    صفحه ۲

بررسی ها  و سرشماری ها  از تعداد 
نگران کننده بازماندگان  تحصیل 

حکایت می کند

 رهبر معظم انقالب، درگذشت 
حاج علی شمقدری   را   تسلیت گفتند

 مرد باغیرت جبهه حق 
و برادر با صدق و وفا

    صفحه ۵

۷

عکس :ایمنا

مثلث دزدان در دایره پلیس!
ماجرای دوچرخه دزدی های یک زن 

که باند زندان نشین را لو داد

9

    صفحه۵ 

کل کشور در وضعیت قرمز کرونا

   صفحه های ۲ ، 4 و ۶

 توافق اولیه با الکس نوری
 پیشنهاد جنجالی عمران خان

 و هندی بازی خسروخان

 دومین گفت   وگو    با یک  زن کارتن خواب؛ ماجرای شبی که
 در گودال جان دادم! 

گرمخانه؛ مسکنی برای معضل 
کارتن خوابی

رخنه خروج ارز در جنوب
 هر لنج معادل 30 وانت بار

 قاچاق  وارد  و   ارز را خارج می کند
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 مسیر بورس در پسا حمایت
با حمایت اخیر از بورس، روند حرکت 

شاخص در ماه های آینده چطور است؟

دخل و خرج

 نشانه های شکست آمریکا 
برای بازگشت تحریم های 

شورای امنیت
1۲

این قسمت؛ مصاحبه با رسانه 
حامی تحریم !

 واکنش ها  به مصاحبه احمدی نژاد
 با یک شبکه معاند 

1۲

نبض تند قیمت ها با جهش ارز
رشد 60 تا 140 درصدی   حبوبات، 

جهش حدود ۷0 درصدی قیمت 
زمین و...

دخل و خرج

توهمی به نام »تفاهم کامل«
بعضی زوج ها تصور می کنند هیچ 

اختالف   سلیقه  ای جایز نیست اما...

 زندگی سالم

    خراسان رضوی

خیز سوم شیوع کووید 19 در کشور، تعدادجان باختگان 
این ویروس را به ۲4 هزار نفر رساند

ُ

فاجعه های ناتمام ارز 4200
رد ناپیدای ارز دولتی در گرانی کره ، الستیک، سم ، کود و ... تا کجاست وسیاست جایگزین آن چیست؟



فاجعه های ناتمام ارز 4200 

مدتی است که طبل گرانی کاالهای مورد حمایت 
ارز 4200 به صدا درآمده است. کره، الستیک، 
سم و کود، کاالهایی هستند که رهایی شان از 
دایره یک سیاست ارزی، گرانی آن ها را تا بیش 
از 100 درصد رقم زده و بار دیگر تبعات پیش 
گفته یک سیاست پر حاشیه را پیش چشم می 
آورد. سیاستی که به رغــم صــرف چیزی بیش 
از 30 میلیارد دالر، منشأ، شــروع، ادامــه و هم 
اینک مراحل پایانی آن امواجی از نابه سامانی 
را بــه هــمــراه داشــتــه و  راه روشــنــی پیش روی 
سیاست گذاران آینده قرار می دهد تا در آینده 
به سراغ چنین سیاست گذاری هایی نروند. ابعاد 
فاجعه های این سیاست شاید مجال زیادی بطلبد، 

با این حال، به مرور پنج وجه آن می پردازیم.

رد ناپیدای بررسی کارشناسی در فرایند 	 
تصمیم گیری 

به  تومانی   4200 ارز  سیاست  فاجعه  اولین 
سرگشتگی آن از همان ابتدا بر می گردد. دولت 
با هــدف کنترل تــورم به خصوص بــرای اقشار 
ضعیف تــر، به دنبال کنترل خیز دالر بــود اما 
سیاست گذاری آن را از جلسه ای آغاز کرد که 
معلوم نشد چه عقبه کارشناسی پشت آن وجود 

داشت؟ 
با چه استداللی نرخ 4200 برای ارز کل واردات 
انتخاب شد؟  و در ادامه چرا تعدیل نشد؟ سیف 
رئیس وقت بانک مرکزی چندی پیش در گفت 
وگویی، ابعادی جدید از نحوه تصمیم گیری 
درآن جلسه را اعالم کرد که بر اساس آن، وی به 
عنوان مسئول سیاست ارزی معتقد بوده باید 
نرخ 4800 اعالم شود، اما معاون اول هنگام 
رفتن خطاب به رئیس جمهور می گوید، اجازه 
بدهید 4500 اعالم کنم اما رئیس جمهور در 
نهایت با بیان این که نظرش 3800 بوده و از 
نظر خود عدول کرده است به وی می گوید که 
رقم اعالمی از 4200 باالتر نرود! ماجرایی که 
نشان می دهد پشتوانه کارشناسی برای نرخ 

تعیین شده وجود نداشته است.

ــدون در نظر گرفتن 	  ریخت و پــاش ارزی ب
ساختارهای معیوب

همین تصمیم شتاب زده کافی بود تا فکرهای 
هوشمند نهفته در پس ساختارهای معیوب و 
غیر شفاف اقتصاد ایران بازی های محیرالعقولی 
را با ارز 4200 تــدارک ببینند. گــزارش های 
کارشناسی نشان می دهند که بر اثر به کارگیری 
ثبت  توجیه  غیرقابل  رشــد  مــذکــور،  سیاست 
سفارش واردات کاالها اتفاق افتاد. به طوری 
که دولت پس از چند ماه، دامنه آن را به کاالهای 
اساسی کاهش داد امــا در ادامــه قاچاق این 
ــت میان  ــارج از کشور و توزیع ران کاالها به خ
واردکنندگان ابعاد دیگری از آثار زیانبار این 

سیاست را نشان داد.

آسیب دیدن تولید داخل	 
 یکی دیگر از آفت های ارز 4200 که این روزها 
در قضیه الستیک و کره آن را شاهد هستیم، از 
بین رفتن زمینه های تولید داخلی این کاالها 
بود. در واقع تولیدکنندگان بیچاره به رغم این که 
در کشور، از فرصت انبوه یارانه های پنهان انرژی 
بهره می بردند، توان مقابله با کاالی وارداتی با 
ارز 4200 تومانی را از دست دادند و در نتیجه 
خیلی از آن ها ترجیح دادند تولید را متوقف کنند 
یا در غیر این صورت به واردات روی آورند. این 
قضیه روی دیگری هم داشت. در واقع با قدرت 
گرفتن واردکنندگان، امکان مدیریت قیمت در 
داخل را که رقیب تولیدکنندگان بودند به آن ها 

بیش از پیش داد.

اشتباه حمایت گلخانه ای از اقتصاد	 
یکی از مهم ترین وظایف دولت، ریل گذاری برای 
رشد اقتصاد است، نه به دوش کشیدن آن. با این 
حال، ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، به این 
منجر شد که با کمبود منابع ارزی و زمزمه حذف 
این ارزها، بخش های حمایت شده به شدت دچار 
لطمه، گرانی و آسیب شوند. رشد تقریبًا دو برابری 
کره و تا چند برابری الستیک این روزها، مصداقی 
از این ماجراست. نهاده های دامی نیز هم اینک 
به مسئله ای تبدیل شده است، چرا که در صورت 
حذف ارز 4200 تومانی برای این کاالها معلوم 
نیست قیمت محصوالت آن تا چه اندازه ای و با چه 

ابعادی رشد پیدا کند.

از جیب خرج کردن دولت	 
منشأ تامین ارز یارانه کاالهای اساسی، ارزهای 
نفتی است. با این حال، افت درآمدهای ارزی 

در سال 98 که پیش بینی آن نیز دور از انتظار 
نبود، موجب شد تا دولت در ادامه پایبندی به ارز 
4200 تومانی کاالهای اساسی، هفت میلیارد 
دالر ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان 
بفروشد. اقدامی که محاسبات نشان می دهند 
در سال گذشته، دولت به طور مستقیم به میزان 
51 هــزار میلیارد تومان یارانه ارزی از جیب 
)بانک مرکزی( پرداخت کرده است. پیش بینی 
می شود آثار تورمی این اقدام خود را بر اقتصاد 

آشکار کند.

فرجام یک اشتباه پر ماجرا	 
با افت درآمدهای نفتی و فشار منابع ارزی، سفره 
چرب ارز 4200 تومانی بــرای آن هایی که از 
قبل این سیاست باز وارداتی منتفع شدند، قهرًا 
در حال برچیده شدن است. ابعاد بی تدبیری 
سیاست ارز  4200 تومانی، به رغم هدف به 
ظاهر خوب آن، بسیار بیشتر از آن چیزی است که 
بیان شد. با وجود این، این پیام بزرگ را داشت که 
در شرایطی که انبوهی از ناکارایی ها در ساختار 
اقتصادی، وجود دارد،  سپردن منابع یارانه ای 
به بخش خصوصی به اسم عدم حضور دولت در 
اقتصاد، عماًل به تامین منافع گروه ها و اشخاص 
خواهد انجامید. از همه ایــن ها گذشته، این 
موضوع را آشکار ساخت که به جای کنترل حلقه 
های متعدد قبل از مصرف، باید به طور مستقیم 
به حلقه های ضعیف جامعه در انتهای این حلقه 
ها پرداخت و ورای همه این ها، به همه نشان 
داد که چگونه گرفتن تصمیمات خلق الساعه و 
غیر کارشناسی می تواند بخش های بزرگی از 
یک نسل مردم را با تورم و انواع ناهنجاری های 

اقتصادی و اجتماعی، دست به گریبان کند.

سیاست جایگزین چیست؟	 
ــد ارزی و  عدم  طبیعتا با توجه به کاهش درآم
برخورداری از منطق اقتصادی، حذف ارز 4200 
گریز ناپذیر است اما سیاست جایگزین چه باید 
باشد؟ به نظر می رسد حرکت به سمت اختصاص 
مابه التفاوت ارز باقی مانده به حمایت از اقشار 
آسیب پذیر تنها راهکار جایگزین باشد. طبیعتا 
مدل اجرایی این کار با توجه به اقتضائات اجرایی 
باید انجام شود ولی در هر صــورت استفاده از 
کاالبرگ الکترونیک برای بخش هایی از جامعه 
که معیشت شــان اکنون گرفتار چالش جدی 
است، ضروری به نظر می رسد و باید دولت هر چه 
سریع تر تغییر سیاست از ارز 4200 به کاالبرگ 

الکترونیک را در پیش بگیرد.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 ملت ایــران یادتان می آید دالر سه هزار  •
تومان بــود؟ ما ثبات را به اقتصاد آوردیــم. 
ملت ایران یادتان می آید قیمت کاالها ثبات 
نداشت و لحظه ای قیمت ها باال می رفت؟ ما 
به آن ثبات دادیم! یادتان می آید کره نبود؟ 
یادتان می آید سکه را؟  آقای روحانی حاال 

همه متشکریم!
مسئوالن از خواب بیدار شوند چون هیچ  •

وسیله ای مکارانه تر و مطمئن تر برای نابودی 
پایه های یک جامعه بهتر از بی اعتبار کردن 

پول آن کشور نیست.
کــره100گــرمــی با قیمت مصوب هشت  •

ــان. قبال از آب گــل آلـــود ماهی  ــوم ــزارت ه
می گرفتند حــاال خــودشــان آب را گل آلود 
می کنند تا از آن کره بگیرند. نه چک زدن نه 

چونه همین جوری گرونه.
 بعضی از مــدارس به عمد کاری می کنند  •

تا بچه ها به مدرسه نروند! پسرم سال دهم 
تجربی اســت. یک کانال تلگرامی درست 
کــرده اند و برنامه را هر روز صبح در همان 
کانال می گذارند. به جای این که یک برنامه 
مشخص داشته باشند ساعت هفت و نیم صبح 
همان روز می نویسند که امروز کدام بچه ها 
به مدرسه بیایند! باید خسته نباشید گفت به 

بعضی مدارس بابت این همه سخت کوشی!
مسئول دانشگاه پیام نور کیه؟حقوق استادان  •

رو یک ساله که واریز نکرده اند،چه وضعیه؟
 ایــران خــودرو و سایپا شدند قانون گذار!  •

برای خرید خودرو ثبت نام کردم، میگن چون 
پالک مینی بوس به نامت هست، نمی شه 
ثبت نام کنی. من نمی دونم مینی بوس چه 

ربطی به سواری داره؟
 سرعت فقر و گرانی در کشور برابر با سرعت  •

صوت شده است. پس وعده های شیب مالیم 
گرانی ازسوی دولت کجاست؟

 در این  وضع  مالی بهتر است  دولت  به جای   •
دادن  چند میلیارد پول  به  مربی  خارجی ، چند 
استاد و کارشناس  مدیریت  از ویتنام  بیاورد که 
 توانستند ضمن  بهبود شرایط  اقتصادی  کشور 
جنگ زده شــان، باقرنطینه  اولین  بیمارها، 

جلوی کرونا را بگیرند.
 بیشتر از شش ماهه درخواست ADSL از  •

مخابرات دادم هنوز میگن امکانات نداریم. 
آقای مخابرات این امکانات کی فراهم می شه؟

 بعد از چند سال با هزار بدبختی، مقداری پول  •
پس انداز کردم که ماشین بخرم. اونم که قیمتش 
چند برابر شد. تصمیم گرفتم ثبت نام کنم حاال 
ایران خودرو میگه چون پالک موتورسیکلت به 

نامت هست، نمی تونی ثبت نام کنی!
 اگر پرداخت قبض تلفن چند ثانیه به تاخیر  •

بیفتد، شرکت مخابرات تلفن را قطع می کند 
ــدون بدهی قطع شده  ولــی تلفنی را که ب
است، چندین روز طول می کشد تا دوباره 

وصل شود.
خودتان که حقوق می گیرید دیگه کاری به  •

مردم ندارید، از کجا درآمد دارند؟ با این وضع 
برای معیشت و اجاره خونه ام موندم و در فشار 

زندگی دارم له می شم.
بـــورس وجـــود نوسان  • یکی از مشکالت 

گیرهاست. اگر سازمان بورس کاری کند که 
یک نفر نتواند در یک روز یک نوع سهام را چند 

بار خرید و فروش کند، خوب است.
متأسفانه زوج های جوان امروزی به پای هم  •

پیر نمی شوند بلکه به دست هم پیر  می شوند!
دولت کارش شده تحویل دادن وعده به  •

مردم  وتمام طرح هایش سرکاری است. مثل 
طرح مسکن ملی که درسال پایانی دولتش به 

راه افتاده است.
 مــســئــوالن وزارت بــهــداشــت و درمـــان  •

می گویند در زمینه تولید واکسن کرونا پا به 
پای سایر کشورها حرکت می کنیم حال آن که 
چند کشور به تولید انبوه رسیده اند اما ما هنوز 

در مرحله تست حیوانی مانده ایم.
شیفته  • مسئولین  برخی  محترم،  ــت  دوس

خدمت نیستند بلکه شیفته قدرت و پول هستند 
و تا پوست این مردم را نکنند و از این بیچاره تر 

نکنند، دست از سر این مملکت برنمی دارند.
 با توجه به اصالح شاخص بورس، سفارش  •

های فروش باز سهام عدالت رو  متوقف کنید. 
این سفارش ها حداقل یک ماه قبل در سامانه 

ها ثبت شده اند ولی امکان لغو ندارند. حتی 
االن که قیمت سهام تا 40 درصد منفی شده 
است دارنــد سهام مــردم رو  مفت و ارزون از 
دست شون درمیارن. سهامدار سهام عدالت 
حتی حق اولیه تصمیم گیری برای فروش در 

زمان و قیمت دلخواه رو نداره!
یک پیشنهاد خــوب؛ خــودروهــای خارجی  •

که قیمت بازار آن ها از 300 میلیون بیشتره، 
لیتری 10 هزار تومان بنزین داشته باشن و این 
قیمت ماهانه یک درصد بیشتر شود. اگه قیمت 
خودروی خارجی کاهش چشمگیر داشته باشه 

قیمت خودروی داخلی هم کاهش می یابد.
صنعت،  • وزارت  تولید،  جهش  ــال  س در 

معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت و 
تولید کشور، چند ماهی است وزیر ندارد و با 

سرپرست اداره می شود! 
 آقای روحانی قبال هر وقت پول نداشتیم  •

حبوبات می خوردیم ولی  االن حتی یارانه 
مون به حبوبات نمی رسه!

 ما فقط در یک زمینه از سوئد جلوتریم و اون  •
حذف پول نقده! سوئد گفته از سال 2023 
دیگه پول نقد استفاده نمی شه تو کشورش. 
ما از اول سال به خاطر کرونا دیگه کسی پول 

نقد استفاده نمی کنه. همه کارت می کشن.
قبل  • روز  چند  بگویید  مسئوالن  به  لطفا 

ــران شــدن کــاال مصاحبه نکنند چون  از گ
بالفاصله بعد از مصاحبه غیرکارشناسی کاال 

گران می شود.
تا زمانی که دولت قدرت های اقتصادی  •

مستقل را در کنار و فراتر از خودش برنتابد، 
خصوصی سازی یعنی ضرر.

آقایی که نوشتی زمان شهید رجایی، مردم  •
خزانه را پر کردند، دوران اون خدا بیامرز نه 
برادر رئیس جمهور پرونده فساد اقتصادی 
داشت و نه دخترها و پسرهاشون در دانشگاه 
کشورهای استعمار گر و شیاطین تحصیل 

می کردند!
 آقای الریجانی جواب همین گرانی بنزین را  •

بدهد که مثل پتک بر سر مردم کوبیدند واین 
همه گرانی را تحمیل کردند.

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس در پی درگذشت حاج علی شمقدری
روســای قوای مقننه و قضاییه  با صدور پیامی، 
درگذشت حاج علی شمقدری – پیرغالم اهل 
بیت – را تسلیت گفتند. به گزارش خانه ملت، 
درگذشت  گذشته  روز  قالیباف«  »محمدباقر 
ــت ا...  حــاج علی شمقدری تولیت حسینیه آی
العظمی سید جواد خامنه ای را به مردم شریف 
استان خراسان رضوی، دوستداران و خانواده 
گرامی آن مرحوم، تسلیت گفت و برای وی که 
از پیرغالمان عزای حضرت سیدالشهدا)ع( و 
مجالس توسل به اهل بیت)ع( بــود، رضــوان و 
رحمت الهی و بــرای بازماندگان صبر و اجر از 
درگاه خداوند متعال مسئلت کرد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت 
حاج علی شمقدری خاطر نشان کــرد: ایشان 

یار و یاور دیرین دوران پرنشیب و فراز انقالب و 
مقام معظم رهبری و از چهره های شاخص دوران 
نهضت اسالمی و مبارزات ستم شاهی در منطقه 
خراسان بودند و در سال های پس از انقالب نیز 
همواره در محافل فرهنگی و قرآنی حضوری 
فعال و موثر داشتند.رئیس قوه قضاییه  نیز روز 
گذشته با صدور پیامی درگذشت خادم باسابقه 
امام رضا)ع( را تسلیت گفت. در متن پیام حجت 

االسالم و المسلمین رئیسی آمده است:
رحلت خادم باسابقه حرم رضوی و یار خراسانی 
مقام معظم رهبری، ابوالشهید، مرحوم »حاج 
علی شمقدری« دل های ما را اندوهگین کرد. 
آن مرحوم که از خادمان نام آشنای آستان قدس 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بود و پیرغالمی 

سید و ساالر شهیدان را باالترین مقام و منصب 
و افتخار خود می دانست، از چهره های پیشتاز 
نهضت تاریخی حضرت امام)ره( بود که در تمام 
دوران پر فراز و نشیب انقالب اسالمی حاضر 
شد و در این راه ابراهیم وار فرزند عزیز خویش را 
تقدیم انقالب کرد.این جانب که در دوران خدمت 
گزاری در آستان قدس شاهد تقوا، تعهد و صدق 
و صفا از مرحوم شمقدری بودم، درگذشت این 
خادم با اخالص امام رضا)ع( و یار و همراه امام 
و رهبری را به خاندان معزز ایشان، مقام معظم 
رهبری، دوستان و همکارانش در آستان قدس 
رضوی تسلیت می گویم و برای بازماندگان صبر 
و اجر و برای آن مرحوم رحمت الهی و علو درجات 

مسئلت دارم.

خطبه های نماز جمعه فلسطین به محکومیت توافق عادی سازی روابط امارات و بحرین اختصاص یافت

کشورهای آفریقایی  درفهرست خیانتکاران قرارمی گیرند

رهبری واحد ملی مقاومت مردمی در فلسطین 
دیروز با صدور فراخوانی »جمعه« را روز خشم 
مردمی در محکومیت توافق عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی اعالم  امارات و بحرین 
کرد. بر این اساس خطبه های نماز جمعه در 
سراسر فلسطین نیز به موضوع عادی سازی 
روابط با رژیم اشغالگر و خیانت حکام عرب به 
ملت فلسطین اختصاص یافته بود. روز خشم در 
حالی برگزار شد که به نظر می رسد دومینوی 
خیانت تنها به امارات متحده عربی و بحرین 
ختم نمی شود. احمد مجدالنی، وزیر کار و 
امور اجتماعی تشکیالت خودگردان فلسطین 
روز پنج شنبه در گفت وگو با شبکه رادیویی 
عرب زبان »مکان« ضمن نام بردن از عمان، 
موریتانی  و  جیبوتی  کومور،  جزایر  سودان، 
گفته است که این کشورها در فهرست بالقوه 
کشورهای در صف عادی سازی قرار دارند. 

مجدالنی در عین حال به رادیو مکان گفته 
است: »این نگرش که صلح با اعراب بدون صلح 
توهم  شود،  محقق  می تواند  فلسطینی ها  با 
است.« همزمان، تیموثی لندرکینگ، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای حاشیه 
با  همکاری  سابقه  »قطر  گفته،  فارس  خلیج 
اسرائیل را دارد و فکر می کنیم، می توانیم در 
گسترده تر  توافق  به  دستیابی  زمینه  نهایت 
آن ها با اسرائیلی ها را فراهم کنیم.« این ادعا 
در حالی است که لولوة الخاطر، دستیار وزیر 
خارجه قطر هفته گذشته گفته بود: تا زمانی 
که مسئله فلسطین حل و فصل نشود، قطر به 
امارات و بحرین برای برقراری روابط دیپلماتیک 
با اسرائیل نخواهد پیوست.  رشیده طلیب، عضو 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت 
در  نیز  است  فلسطینی  اصالتا  که  میشیگان 
نشستی مجازی با عنوان »روز حمایت از مسئله 

فلسطین« که به درخواست مؤسسه »آمریکایی 
های مسلمان به خاطر قدس« در کنگره آمریکا 
برگزار شد، گفت: »اسرائیل دولتی نژادپرست 
است که روی جنگ افروزی سرمایه گذاری 
می کند.« حاال می توان چنددستگی جهان 
عرب را در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده 
با رژیم  کرد؛ خیانتکارانی که برای دوستی 
اسرائیل گام برداشته اند ، آن ها که هنوز دو دل 
اند و گروهی که برای حمایت از آرمان فلسطین 
و مقابله با اشغالگری اسرائیل تحت فشار قرار 
دارند. آلترمن، رئیس برنامه خاورمیانه در مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی، به درستی 
خیانت جهان عرب به فلسطین را توصیف کرده 
است: »بزرگ ترین بازندگان، احتماال فلسطینی 
ها هستند. آن ها دست خود را در مذاکره با 
اسرائیل ضعیف می دیدند و برای تقویت آن بر 

همبستگی اعراب حساب می کردند.«

تکذیب خبر حال وخیم مهران رجبی پس از ابتال به کرونا
مهران رجبی: درباره وضعیت جسمی من اغراق کرده اند

 مهران رجبی، بازیگر تلویزیون و سینما درباره 
آخرین وضعیت جسمی خــود بعد از ابتال به 
کرونا، توضیحاتی را ارائه داد. مهران رجبی، 
بازیگر شناخته شده کشورمان، چند روزی است 

به بیماری کرونا مبتال شده است. در همین 
خصوص دریکی از رسانه ها و فضای مجازی 
خبری مبنی بر حال وخیم این بازیگر منتشر 
شده بود که مهران رجبی در گفت وگویی، آن 

را تکذیب کرد. وی در این باره گفت: »برخی 
از رسانه ها درباره وضعیت جسمی بنده اغراق 
کرده اند. من این روزها دچار کوفتگی، بدن درد 
و بی حالی هستم و باید دوره درمانم تمام شود.«  

در آستانه  هفته دفاع مقدس برگزار می شود

مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »مربع های قرمز«

در آستانه  چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، 
»نهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت«، 
امروز همراه با انتشار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب 
»مربع های قرمز«، از سوی مؤسسه  پژوهشی 
فرهنگی انقالب اســالمــی، بــرگــزار می شود. 
ــار رهبر  ــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آث به گ

انــقــالب، ایــن مراسم امـــروز، 29 شهریور، در 
جوار مزار شهدای دفاع مقدس با حضور جمع 
محدودی از پیش کسوتان جهاد و مقاومت و 
ــیــات و هنر دفـــاع مــقــدس با  فــعــاالن حـــوزه  ادب
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در گلزار 
ــرا)س( بــرگــزار می شود.  ــ شــهــدای بهشت زه

کتاب »مربع های قرمز«، خاطرات شفاهی حاج 
حسین یکتاست که به قلم خانم زینب عرفانیان 
تدوین و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
شده است. این مراسم به صورت زنده از سایت و 
 »Khamenei.ir« صفحات پایگاه اطالع رسانی

در شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد.

الکس نوری با استقالل توافق کرد
مربی دورگه ایرانی شرط بستن قرارداد ریالی با آبی ها را می پذیرد؟!

مدیران استقالل با الکس نوری برای هدایت 
استقالل به توافقات اولیه رسیدند. مدیران 
باشگاه استقالل بعد از ناامیدی از بازگرداندن 
با  شد  می  گفته  که  حالی  در  استراماچونی 
چند گزینه داخلی مذاکراتی انجام داده اند 
اما ناگهان و با هجمه هــواداران باشگاه، مسیر 
مذاکرات خود را به سمت گزینه ای بردند که 
دست کم به لحاظ بین المللی کارنامه قابل 
دفاعی دارد. الکس نوری مربی دورگه ایرانی 
آلمانی که منعی برای قبول هدایت استقالل 
از سوی سازمان لیگ نــدارد، از چند روز پیش 
به عنوان گزینه نهایی مدیران استقالل انتخاب 
شد.شب گذشته خبر رسید که نوری با مدیران 
استقالل به توافق رسیده و قرار است به زودی 
راهی ایران شود تا قرارداد خود با آبی ها را نهایی 

کند. در صورتی که احمد سعادتمند این 
هفته راهی قطر نشود با الکس نوری در 

تهران پای میز مذاکره خواهد نشست 
انتخاب سرمربی استقالل  تا پروسه 
باالخره به پایان برسد.یکی از شروط 

سازمان لیگ برای حضور نوری روی 
ــرارداد  ق نیمکت استقالل بستن 

ریالی با آبی ها بیان شده است، 
موضوعی که البته بعید به نظر می 

رسد سرمربی سابق وردربرمن 
و هرتابرلین زیــر بــار آن بــرود. 
باید دید مدیران استقالل چه 
راهکاری بــرای راضــی کردن 
سازمان لیگ یا نــوری به کار 

خواهند بست.

تهدید لوکاشنکو به بستن مرزهای بالروس با لهستان و لیتوانی
الکسـاندر لوکاشـنکو اعـالم کـرد کـه مرزهـای 
بـالروس بـا لهسـتان و لیتوانـی بسـته خواهنـد 
شـد. او همچنین ارتش را در حالـت آماده باش 
قـرار داد. رئیـس جمهـور بـالروس کـه انتخاب 
مردمـی  اعتراضـات  بـا  را  کشـور  مجـددش 
گسـترده ای روبـه رو کـرده اسـت، گفـت: »مـا 
خیابان هـا  از  را  خـود  نیروهـای  مجبوریـم 
بیـرون بکشـیم، ارتـش را در حالـت آماده بـاش 
قـرار دهیـم و مرزهـای غربـی بـه ویـژه مرزهـای 
لیتوانـی و لهسـتان را ببندیـم.« ایـن کنتـرل 
مرزی در حالی اسـت که ماه گذشـته، سـوتالنا 
تیخانووسـکایا، رقیـب انتخاباتـی الکسـاندر 
لوکاشـنکو، بـا فرزندانـش بـه لیتوانـی پناهنده 
شـد. رئیـس جمهـور بـالروس در سـخنان خود 
گفتـه، کنتـرل مـرزی بـا اوکرایـن نیـز تقویـت 
خواهد شـد. او اما اشـاره ای به لتونی، همسایه 

دیگر بـالروس و عضو اتحادیـه اروپـا و ناتو نکرد 
و مشـخص نیسـت کـه ایـن کشـور نیـز شـامل 
ایـن محدودیت هـا خواهـد شـد یـا خیـر. ایـن 
تهدیـد در حالـی اسـت کـه یـک افسـر مرزبانـی 
نامـش منتشـر شـود  لهسـتان کـه نخواسـت 
بـه رویتـرز گفتـه، مـرز بـالروس بـا لهسـتان تـا 
صبـح دیـروز همچنـان بـاز بـوده اسـت. تهدیـد 
بـه بسـتن مرزهـا و آماده بـاش ارتـش در پـی آن 

صـورت می گیـرد کـه لوکاشـنکو کشـورهای 
غربـی را متهـم بـه دخالـت در اعتراضـات کرده 
»مـن  گفـت:  این بـاره  در  لوکاشـنکو  اسـت. 
نمی خواهم کشـورم در جنگ باشـد. همچنین 
نمی خواهـم کـه بـالروس، لهسـتان و لیتوانـی 
و  تبدیـل شـوند  بـه صحنـه عملیـات نظامـی 
مشـکالت مـا حل نشـده باقـی بماننـد.« هـم 
نیروهـای  حضـور  بـا  رزمایش هایـی  اکنـون 
ناتـو در لیتوانـی و اوکرایـن برگـزار می شـود. 
همزمـان ارتـش بـالروس بـا نیروهـای روسـی 
در غرب بـالروس در مـرز اتحادیه اروپـا آموزش 
می بیند. به گفته لوکاشـنکو، ایـن مانور تمدید 
می شـود و بـا توجه بـه وضعیـت موجـود، مرحله 
دوم آن برگـزار خواهـد شـد. در ابتـدا قـرار بـود 
رزمایـش نیروهـای روسـیه و بـالروس جمعـه 

هفتـه آینـده بـه پایـان برسـد.
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 صافکاری لوازم خانگی و پیشنهاد جنجالی عمران خان!
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هزینه خوراک خانوار حداقل ماهی 2 میلیون!

گزارشی از حداقل قیمت تمام شده وعده های غذایی 
برای یک خانواده چهارنفری در فضای مجازی منتشر شد 
که بازتاب زیادی داشت. در این گزارش آمده هر خانواده 
چهارنفری با فرض این  که هر روز صبحانه نان و کره و ناهار 
عدس پلو )بدون کشمش یا گوشت چرخ کرده( و شام 
تخم مرغ و سیب زمینی بخورند، ماهانه باید مبلغی حدود 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای همین سه وعده 
غذایی هزینه کنند. این در حالی است که حداقل دستمزد 
نیروی کار در ایران مبلغی حدود دومیلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان است. کاربری نوشت: »حاال همین کارگر اجاره خونه، 
هزینه آب و برق و گاز، هزینه تامین لباس، مخارج مدرسه، 
هزینه ایاب و ذهاب، هزینه درمان و ... هم داره که قطعا 
بیش از دو میلیون هم در ماه می شه.« کاربری هم نوشت: 
»کاش مسئوالن به جای بی انصافی خوندن گرانی ها برای 

حل کردنش کاری کنن.«
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فیسبوک جاسوس

جاسوسی فیسبوک از کاربران اینستاگرام به کمک 
دوربین  گوشی های آیفون خبر ساز و با واکنش های زیادی 
همراه شد. فیسبوک که پیش از این در ماه گذشته 
متهم به استفاده از فناوری شناسایی چهره برای کسب 
غیرقانونی اطالعات بیومتریک از بیش از 1۰۰ میلیون 
کاربر اینستاگرام شده بود دوبــاره متهم به جاسوسی 
عامدانه از کاربران اینستاگرام شد. بلومبرگ در گزارشی 
نوشت، شرکت فیسبوک از طریق استفاده بدون اجازه 
از دوربین گوشی  حتی در زمان غیر فعال بودن آن ها از 
کاربران اینستاگرام جاسوسی کرده است. البته فیسبوک 
این گزارش ها را رد کرده و یک مشکل در این نرم افزار 
را مقصر دانسته و اعالم کرده این اشکال در حال برطرف 
شدن است. کاربری نوشت: »واقعا آدم با دیدن این خبرا 
می ترسه از گوشیش استفاده کنه.« کاربر دیگری نوشت: 
»همه برنامه ها جاسوسی می کنن فقط اینستاگرام نیست 

ماها خبر نداریم!«
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هزینه های فیلترینگ

ویدئویی از صحبت های سید بشیر حسینی داور عصر 
جدید درباره بالیی که فیلترینگ بر سر خانواده ها می آورد 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. در این ویدئو 
سید بشیر حسینی می گوید: »قبح فیلترشکن شکسته 
شده، زمانی مادر خانواده به فرزندش می گفت: راضی 
نیستم روی گوشیت فیلتر شکن داشته باشی حاال به 
دلیل نیاز به فیلتر شکن به بچه اش میگه: عزیزم برام 
فیلتر شکن نصب می کنی.«  او همچنین درباره هزینه 
این تصمیمات گفته: »سیاست گذار ما نمی فهمه، هزینه 
تصمیم نگرفتن، هزینه تردید کردن و هزینه فیلتر 
کردن از هزینه این کارها را نکردن به مراتب بیشتر 
است.« کاربری نوشت: »االن صبح که از خواب پا میشی 
اول فیلتر شکن رو روشن می کنی بعد میری صبحونه 
می خوری!« کاربر دیگری نوشت: »قبال جوونا از داشتن 
فیلترشکن روی گوشی شون از خانواده خجالت می کشیدن 

اما االن ...«  
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پیشنهاد جنجالی برای برخورد با متجاوزان جنسی

درحالی که طی هفته های گذشته قتل و تجاوز به یک دختر 
هفت ساله پاکستان را در حیرت فرو برده است عمران 
خان نخست وزیر پاکستان برای برخورد با متجاوزان جنسی 
پیشنهادهایی داده که در شبکه های اجتماعی بازتاب 
زیادی پیدا کرده است. او در یکی از پیشنهادهایش در 
یک برنامه تلویزیونی گفته: »کسانی که زنان و کودکان را 
آزار می دهند باید در مألعام به دار آویخته شوند؛ اگر این 
کار صورت گیرد دیگر کسی دست به تجاوز نمی زند. اما 
مجازات اعدام باعث تیرگی روابط اسالم آباد با کشورهای 
دیگر به خصوص غربی ها خواهد شد پس به جای اعدام 
باید کسانی که به زنان و دختران تجاوز می کنند و کودکان 
را مورد آزار جنسی قرار می دهند، با گاز اخته شوند تا 
دیگر قدرت تولیدمثل نداشته باشند و آینده ای برای 

آنان متصور نباشد.«
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صافکاری و نقاشی لوازم خانگی

گزارشی در فضای مجازی از کارگاهی زیرزمینی منتشر 
شده که در آن لوازم خانگی مخدوش یا کارکرده بازسازی 
می شوند تا دوباره به عنوان کاالی نو به فروش برسند. 
در این گزارش مشخص است که یخچال ها و ماشین های 
لباس شویی  که هنگام حمل و نقل یا استفاده مشتری دچار 
آسیب بدنه ای شدند دوباره نقاشی و صافکاری می شوند. 
موضوعی که نیاز به رسیدگی و نظارت پررنگ تر شهرداری 
و اتحادیه لوازم خانگی دارد تا چنین سوء استفاده و جعلی 
انجام نشود. کاربری نوشت: »اون قدر لوازم خانگی گرون 
شده که بعضی ها شاید مجبور بشن با این که اطالع دارن 
همچین اجناسی رو ارزون تر بخرن«. کاربر دیگری هم 
نوشت: »وضعیت لوازم خانگی خیلی عجیب شده دیگه. 
نه از نظر قیمتی می شه خرید و نه اون چیزی که خریدیم 
رو می تونیم ازش مطمئن باشیم«. کاربری هم نوشت: 
»اینا دیگه واقعا قورباغه رو رنگ می کنن و جای قناری 

می فروشن!«
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زهر زنبور صادراتی

»آدمیزاد از همه چِی طبیعت می خواد استفاده کنه!« 
به تازگی مطلبی در فضای مجازی منتشر شده از صادرات 
نسبتا قابل توجه زهر زنبور که مردی در ترکیه انجام 
می دهد. مــراد آلمیشالر، زنــبــوردار اهــل مانیسا که 
زنبورداری را به صورت تفننی آغاز کرده بود، اکنون یکی 
از صادرکنندگان زهر زنبور ترکیه است. هر گرم زهر 
زنبور تولید شده در استان مانیسای ترکیه، به قیمت 
۷۰۰ لیر صادر می شود. وی که به مدت هشت سال است 
زنبورداری می کند، از سه سال پیش آغاز به تولید زهر 
زنبور کرده است. جالب است که این فرد بدون آسیب 
رساندن به زنبورها، با استفاده از جریان الکتریسیته 1۵۰ 
کندوی خود، اقدام به جمع آوری زهر زنبورها می کند. 
کاربری نوشت: »زهر زنبور عسل عالوه بر تولید محصوالت 
زیبایی، در تولید بعضی داروها کاربردهای زیادی داره.« 
کاربر دیگری نوشت: »به همین راحتی می شه کاسبی راه 

انداخت و صادرات کرد.«

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

            کشاورزی

در محاسبات مرکز آمــار، بخش کــشــاورزی، شکار، جنگل 
داری و ماهیگیری همه ذیل سرفصل کشاورزی دسته بندی 
شده است. شمال سرسبز به لطف بارش های فراوان و خاک 
حاصل خیز، ظرفیت بسیار خوبی برای کشت انواع محصوالت 
دارد. به این ترتیب استان مازندران با حجم تولید 23 هزار 
میلیارد تومانی در رتبه نخست کشاورزی قرار دارد. پس از آن 
استان های فارس و خراسان رضوی در رتبه های دوم و سوم 
قرار گرفته اند. کمترین حجم تولید در این بخش نیز به ترتیب 
به استان های قم، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دارد.

           مسکن

بخش مسکن سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. مطابق انتظار 
تهران با حجم تولید 145 هزار میلیاردی در صدر قرار دارد. 
استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز و مازندران 
نیز در رتبه های بعدی قرار دارنــد. همچنین در انتهای این 
فهرست به ترتیب استان های ایالم، خراسان جنوبی و خراسان 

شمالی قرار گرفته اند.

           صنعت

در ایــن بخش نیز استان تهران با حجم تولید 112 هزار 
میلیاردی در صدر است و پس از آن استان های اصفهان، 
خوزستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، مرکزی، البرز و خراسان 
رضوی قرار دارند. در انتهای این فهرست نیز استان های ایالم، 

کردستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی قرار گرفته اند.

           معدن

مرکز آمار، نفت را ذیل بخش استخراج معدن قرار داده ، به این 
ترتیب مشخص است که استان خوزستان به دلیل دارا بودن 
میادین نفتی و مجموعه های پتروشیمی فراوان، با حجم تولید 
337 هزار میلیارد تومانی، در صدر آمار این بخش و کهگیلویه 
و بویراحمد به عنوان دومین استان نفتی کشور در رتبه دوم قرار 
دارد. بوشهر، ایالم و کرمان نیز در رتبه های بعد قرار دارند. در 
پایین ترین رتبه این بخش به ترتیب استان های چهارمحال و 

بختیاری، اردبیل و سیستان و بلوچستان قرار گرفته اند.

           گردشگری

اگر چه در سرفصل های مرتبط به گزارش مرکز آمار بخش 
گردشگری به طور مجزا وجود ندارد اما دو سرفصل »فعالیت 
خدماتی مربوط به تامین جا و غذا« و »فعالیت های مربوط به 
هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات« را می توان در مجموع 
شامل بخش گردشگری دانست. در این بخش نیز تهران 
با حجم تولید 19 هزار میلیاردی در صدر است و پس ازآن 
خراسان رضوی، اصفهان و مازندران قرار دارنــد. کمترین 
حجم تولید در این بخش نیز به خراسان جنوبی، چهارمحال و 

بختیاری و ایالم بر می گردد.

           درآمد سرانه ایرانیان چقدر است؟

درآمد سرانه به معنای میانگین درآمد هر ایرانی طی سال 
به کل  تولید ناخالص داخلی  از تقسیم حجم  اســت که 
جمعیت کشور به دست می آید. براساس اعالم مرکز آمار، 
جمعیت کشور در سال گذشته 83 میلیون و 75 هزار نفر 
بوده است که با تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی در سال 
98 به این رقم، درآمد سرانه هر ایرانی، 40 میلیون و 312 
هزار تومان است. یعنی هر ایرانی به طور میانگین در سال 
گذشته ماهانه سه میلیون و 359 هزار تومان درآمد داشته 
است که طبیعتا این رقم برای افراد ثروتمند به مراتب باالتر 

و برای افراد فقیر به مراتب کمتر بوده است.

           آمایش سرزمین راه نجات استان های محروم

اطالعات این گزارش می تواند نمای مشخصی از توزیع 
بکشد.  تصویر  به  را  کشور  سراسر  در  امکانات  و  ــروت  ث
اگرچه بررسی این آمار با توجه به جمعیت هر استان و سایر 
شاخصه های هر استان می تواند به برنامه ریزی های توسعه 
کشور کمک کند. در هر صورت فاصله تولید ثروت در استان 
ها بسیار زیاد است و به نظر می رسد باید برنامه های آمایش 
سرزمین برای توسعه ظرفیت های بومی هر استان هر چه 
سریع تر در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که در ماه های 
اخیر مجدد در صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دیده می شود اما برای تحقق آن باید منتظر برنامه عملیاتی 

این سازمان باشیم.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

اگه همه به 
همین

 جمله ای 
که روی این 

تاکسی نوشته 
شده باور 

داشته باشیم و 
به چیزایی که 

داریم دلخوش 
باشیم زندگی 

رو بردیم

سارق وقتی 
مطمئن شده 

که ماشین 
دزدگیر نداره 
با خیال راحت 

همه چرخا 
رو برده و اال 
آژیر دزدگیر 

نمی ذاره این 
جوری ماشین 
رو لخت کنن!

این عکس 
رو دیروز از 

ویترین یه مغازه 
عسل فروشی 
تو خیابان امام 
رضا)ع( مشهد 

گرفتم. چه 
کار قشنگ و 
پسندیده ای

به هرچه داری خوش باش

منصف باشیم

بین ضایعات 
جمع کن ها و 
پیمانکارهای 

شهرداری 
همیشه اختالف 

وجود داره به 
همین دلیل یه 

ضایعات 
جمع کن این 
جمله رو روی 
گاریش نوشته!

احتماال 
موقعی که 

خونه رو 
می ساخته 

ماشین بدون 
صندوق 

داشته ولی 
بعدها ماشین 

صندوق دار 
گرفته و 

این جوری 
مشکل رو 
حل کرده!

خالقیت جالب

همه از مرگ می ترسن، من از شهرداری!

مهدی حسن زاده- مهم ترین شاخص اقتصادی در هر کشور رشد اقتصادی است که بر مبنای رشد تولید ناخالص داخلی محاسبه 
می شود. رشد اقتصادی نشان می دهد که طی یک سال، کاالها و خدمات تولید شده در کشور چقدر افزایش یافته است. مجموع 
کاالها و خدماتی را که طی یک سال در اقتصاد کشور تولید می شود تولید ناخالص داخلی می گویند. در بسیاری از کشورها تولید 
ناخالص داخلی آن کشور را به تفکیک مناطق، ایالت ها و استان ها اعالم می کنند. از جمله ایالت کالیفرنیا در آمریکا تولید ناخالص 
داخلی اش بیشتر از اکثر کشورهای جهان است و عمال این ایالت بزرگ تر از اقتصاد کشورهایی همچون انگلیس و آلمان است. 
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعالم آمارهای اقتصادی کشور که در سال های اخیر همواره تولید ناخالص داخلی کشور 
و روند رشد آن را اعالم کرده ،به تازگی با انتشار گزارشی، تولید ناخالص داخلی را به تفکیک استان ها اعالم کرده است. طبیعتا 
براساس انتظارها، استان تهران، با تولید ناخالص داخلی 740 هزار میلیارد تومانی طی سال گذشته، بزرگ ترین اقتصاد استانی 
کشور را شامل می شود. در کشوری که نفت سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، قاعدتا دومین استان، به لحاظ تولید ناخالص 
داخلی، خوزستان است که حجم تولید کاال و خدمات در این استان طی سال گذشته 495 هزار میلیارد تومان بوده است. قطب 
گازی کشور، سومین استان از لحاظ حجم تولیدات اقتصادی است. استان بوشهر که میدان گازی بزرگ پارس جنوبی در محدوده 
آن واقع شده، با حجم تولید ناخالص داخلی 202 هزار میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد. استان های اصفهان، خراسان رضوی 
و فارس نیز به ترتیب در رتبه های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته اند. در انتهای این جدول نیز به ترتیب از کمترین حجم تولید به 
بیشتر، استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری قرار دارند. تولید ناخالص داخلی را به تفکیک اجزای 
مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و بخش های مختلف خدمات نیز می توان محاسبه کرد. در ادامه این گزارش 

استان ها را از حیث میزان تولید در هر یک از این بخش ها فهرست کرده ایم.

موتور مولد اقتصادی هر استان
تصویری آماری از بزرگ ترین اقتصادهای استانی کشور چه چیزی را نشان می دهد

اهمیت دزدگیر

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

یک عکس  

گرداندن اراذل و اوباش در خیابان های تهران

گزیده

یک میلیون بازمانده از تحصیل؟
بررسی های انجمن های تخصصی و نتایج آخرین سرشماری کشور از تعداد نگران کننده بازماندگان از تحصیل حکایت می کند

  زائران اربعین از مرز شلمچه 
بازگردانده شدند

مرکز اطالع رسانی ناجا در واکنش به انتشار تصاویر 
حضور شماری از زائران در مرز شلمچه اعالم کرد 
مرز شلمچه کماکان بسته است. سرهنگ خسروی 
درباره تصاویر حضور تعدادی از مردم در مرز شلمچه 
گفت: شماری از افراد قصد خروج از کشور به مقصد 
اماکن متبرکه عراق را داشتند که مرزبانی جلوی 
ایشان را گرفت. سرهنگ خسروی بيان کرد: 
هم اکنون عراق آمادگی پذیرش زائر ندارد و مرزبانی 
ایــران هم مطابق با ابالغ و تصميمات قانونی در 

این باره عمل خواهد کرد. 

حریرچی: کل کشور در وضعیت 
قرمز کرونایی است

خيز سوم کرونا در کشور، عدد جان باختگان این 
ویــروس را به 24 هزارنفر رساند.  از سوی دیگر 
حریرچی معاون کل وزارت بهداشت دیروز با بيان 
این که دیگر رنگ بندی کرونایی معنایی ندارد، 
گفت: نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعيت 
قرمز قرار دارد. ایرج حریرچی درباره پيش بينی اش 
از مجموع فوتی های کرونا گفته است: در صورت 
ادامه این روند آمار کشته های کرونا به 4۵ هزارنفر 
هم خواهد رسيد. وی با بيان این که انفجار کرونایی 
در برخی شهرها اتفاق افتاده است،  افزود: در شهر 
تبریز از زیر 4۰ بستری روزانــه به ۱۶۰ بستری و 
در قم نيز از ۱۰ بستری روزانــه به ۱۶۰ بستری 
رسيدیم. وی تاکيد کرده است: درصورت استفاده 
ــدی از ماسک و کاهش ۵۰ درصــدی  ۹۵ درص

ترددها ميزان مرگ کاهش خواهد یافت.

امروز آخرین فرصت ثبت نام در 
آزمون استخدام 2۸ هزار معلم

داوطلبانی که تمایل به شرکت در هشتمين امتحان 
مشترک فراگير دستگاه های اجرایی کشور برای 
استخدام در آمـــوزش و پـــرورش را دارنـــد، امــروز 
شنبه 2۹ شهریور باید کار ثبت نام خود را به پایان 
برسانند. این خبر حاکی است،  از طریق هشتمين 
 امتحان مشترک فراگير دستگاه های اجرایی کشور 
2۸ هزار معلم جذب می شوند. ثبت نام در این آزمون 
که از پنج شنبه 2۰ شهریور از طریق سایت سازمان 

سنجش آغاز شده بود، امروز به اتمام می رسد.

عبدالهی –  غصه قدیمی برای کودکان بازمانده 
از تحصيل، با یک توئيت دوباره تازه شد. توئيت 
وزیرکار که دو روز قبل در حساب کاربری خود 
ــاه اجتماعی  نوشت: »وزارت تــعــاون، کــار و رف
کودکان محروم از تحصيل را شناسایی می کند 
تا به چرخه آموزش بازگردند، از امروز، پيامکی با 
سرشماره vezart-refa به والدین آن ها ارسال 
می شود. به اميد روزی که هيچ کودک ایرانی، از 

تحصيل بازنماند«.
*اقدام وزارت رفاه اگرچه قابل تحسين است، اما 
این غم دیرینه آن قدر عميق است که با این وعده 
و وعيدها درمان نمی شود و خيلی ها هم اميدی به 
تحقق آن ندارند. مانند این کاربران که در پاسخ به 

توئيت وزیر نوشتند:
ــادر ایــن افـــراد گوشی  *فکر می کنين پــدر و م
دارنــد!؟بــه فرض که گوشی داشته باشن، فکر 
کردین همه خانواده دارن یا در کانون گرم خانواده 
ــدوم دارن جون  کنار هــم نشستن!؟نه، هــر ک

می کنن و کار می کنن برای زنده ماندن!
ــاط بيش از یــک دهــه بــا این  ــب * بــه واســطــه ارت
خانواده های شریف عرض می کنم که والدین این 
کودکان خود نياز به مشاوره و مددکاری دارند. 
صرفا با ارسال پيامک برای والدین، مسئله حل 

نمی شود. تصميمات اثربخش تر باید اتخاذ شود.
بررسی ميزان اثربخش بودن این طرح وزارت رفاه و 
خروجی ارسال پيامک به والدین کودکان بازمانده 
از تحصيل،  نيازمند گذر زمان است و نمی شود 
ــاره آن به این زودی قضاوت کــرد؛ اما نکته  درب
کليدی درباره این موضوع تفاوت آماری موجود 
دربــاره بازماندگان از تحصيل است. صحبت از 
تفاوت 7 برابری در آمار است؛ آمارهای رسمی 
وزارت آموزش و پرورش، تعداد کودکان بازمانده از 
تحصيل در سال تحصيلی گذشته را فقط 2 درصد 
کل دانش آموزان می داند اما انجمن حمایت از 
حقوق کودکان معتقد است این آمار فقط بخشی 

از فرزندان سن تحصيل را شامل می شود.

آمار دولتی ها، 1۴۷ هزار بازمانده از تحصیل       
وزیر رفاه همزمان با آغاز سال تحصيلی جدید هم 
در پيامی به موضوع کودکان بازمانده از تحصيل 
در مقطع ابتدایی اشاره کرده بود. شریعتمداری 

در ایــن بــاره نوشت: »طــرح شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصيل مقطع ابتدایی با همکاری 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، سازمان ثبت احوال، مؤسسات خيریه، 
کلينيک های مددکاری اجتماعی و نيروهای 
مردمی یک اقدام سياستی مهم بوده که اجرا شده 
و شناسایی و تعيين دالیل بازماندگی از تحصيل 
۱47 هزار کودک در سال تحصيلی ۹۸-۹۹، 
یکی از مهم ترین دستاوردهای اجرای این پروژه 
است«. البته این که مبنای طرح ها و برنامه های 
وزارت رفاه، آمار وزارت آموزش و پرورش است، 
ــازه ای نيست. ســال گذشته بــود که  موضوع تـ
»احمدرضا پرنده« مدیرکل آسيب  های اجتماعی 
وزارت تعاون در این باره گفته بود : »فهرست این 
کودکان از وزارت آمــوزش و پــرورش گرفته شد 
و اطالعات والدین این کودکان در پایگاه رفاه 
ایرانيان ثبت شده است«. بنابراین می توان یقين 
داشت طرح ارسال پيامک برای والدین کودکان 
بازمانده از تحصيل، بر مبنای همان آمار وزارت 

آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

تفاوت در چیست ؟       
مرور خبرهای رسمی چرایی این اختالف عجيب 
و غریب آمار را نشان می دهد. مالک و معيار وزارت 
آموزش و پرورش برای شناسایی کودکان بازمانده 
از تحصيل، دانش آموزانی هستند که در سال 
گذشته در مدارس ثبت نام کرده اند اما به هر دليلی 

در سال تحصيلی جدید نام شان در مدرسه ای ثبت 
نشده است. بر همين اساس آمار وزارت آموزش 
و پرورش شامل دانش آموزانی است که به نوعی 
ترک تحصيل می کنند، نه همه آن هایی که در سن 
تحصيل هستند اما به مدرسه نمی روند. ضمن 
آن که دولتی ها فقط به آمار بازماندگان از تحصيل 

در مقطع ابتدایی اشاره می کنند.

پیش بینی بیش از یک میلیون بازمانده       
اما »فرشيد یزدانی« مدیرعامل 
انــجــمــن حــمــایــت از حقوق 
کودکان، این آمار دولتی ها را 
قبول نــدارد و به آمــاری اشاره 
می کند که حــدود 7 برابر آن 

است. یزدانی در گفت وگو با خراسان می گوید: 
»ما معتقدیم کودکان بازمانده از تحصيل همه 
بچه هایی را که در بازه سنی ۶ونيم تا ۱۸ سال 
هستند،  شامل می شود و با این حساب در سال 
تحصيلی گذشته حدود یک ميليون دانش آموز 
از تحصيل بازمانده اند.« او ادامه می دهد: »آمار 
ــرورش فقط براساس تعداد  ــوزش و پ وزارت آم
دانش آموزانی است که مشخصات آن ها در سامانه 
مدارس ثبت شده و در سال جدید ثبت نام نکرده اند 
اما این ها فقط گروهی از کسانی هستند که در سن 
تحصيل اند اما از آن بازمانده اند«. او درباره آمار 
پيش بينی شده درباره تعداد بازماندگان از تحصيل 
در سال تحصيلی جدید هم می گوید : »هنوز برآورد 

دقيقی انجام نشده است اما به دو دليل پيش بينی 
می کنيم آمار سال گذشته افزایش یافته باشد؛ 
دليل اول این که دولت از سال گذشته تاکنون کار 
خاصی درباره این موضوع انجام نداده، دليل دوم 
هم افزایش مشکالت اقتصادی خانواده هاست 
که اصلی ترین دليل بازماندن از تحصيل است و 
مشکالت اقتصادی امسال نسبت به سال قبل 
بيشتر شده، پس پيش بينی ها این است که آمار 

امسال از سال قبل بيشتر شود«.

سرشماری سال 95 و آمار دو میلیونی       
ــاری ســـال ۹۵ هم  ــم ــرش ــه س الــبــتــه نــگــاهــی ب
نادرست بودن مبنای آمــاری مسئوالن را نشان 
می دهد. سرشماری سال ۹۵ بيانگر وجود 43۱ 
هزار و ۵۱3 نفر بی سواد در سن تحصيل است. 
البته این تنها آمار مربوط به این موضوع نيست؛ 
نگاهی به جدول آماری »باسوادان ۶ساله و بيشتر 
که در حال حاضر تحصيل نمی کنند« هم اعدادی 

چند برابر را نشان می دهد:
6تا 9 سال: 165 هزار و 9۸۴ نفر

1۰ تا 1۴ سال: 1۷۰ هزار و 2۰۰ نفر
15 تا 19 سال: یک میلیون و 61۸ هزار

ایــن یعنی طبق سرشماری ســال ۱3۹۵، در 
مجموع حــدود 2 ميليون نفر در بــازه سنی ۶ تا 
۱۹ سال، تحصيل خود را ادامه نداده اند.هرچند 
ممکن است آمارها از سال ۹۵ تاکنون با تغييراتی 
مواجه شده باشد، اما قطعا این تغييرات جزئی 
خواهد بود. از سوی دیگر با پذیرش این نکته که 
جمعيت کل دانــش آمــوزان کشور در سال ۹۵ 
کمتر از سال جاری بــوده و با فرض این که طی 
4 سال گذشته اقداماتی برای کاهش جمعيت 
بازماندگان از تحصيل انجام شده است، اما باز 
هم نمی توان پذیرفت که مبنای مسئوالن دولتی 
و اعالم آمار ۱47 هزار نفری به عنوان کودکان 
بازمانده از تحصيل، درست باشد. این بررسی ها 
ــاد، اظهارنظر  نشان می دهد که به احتمال زی
از حقوق کودکان  انجمن حمایت  مدیرعامل 
دربــاره آمار یک ميليونی بازماندگان از تحصيل 
)دانــش آمــوزان در سن تحصيل( تقریبا درست 
بوده و پيش بينی ها درباره افزایش این آمار در سال 

جاری نيز به حقيقت نزدیک تر است.

اولتیماتوم شدید پلیس  

 گردن اراذل و  اوباش را می شکنیم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پليس مقابل 
مجرمان و اوباش کوتاه نمی آید؛ پوزه شان را به خاک 
ماليده و گردن آن ها را خواهيم شکست. به گزارش 
آریا، سردار حسين رحيمی گفت: پليس با افرادی 
که امنيت عمومی جامعه را به هم می ریزند، برخورد 
قاطع می کند. اراذل و اوباش منتظر برخورد شدید 
پليس باشند. .وی تاکيد کرد: یکی از خواسته های 
متعدد و مکرر مردم از پليس برخورد قاطع، جدی و 
قانونی با افرادی است که امنيت عمومی جامعه را 
خدشه دار می کنند. این خبر حاکی است، صبح 
پنج شنبه طرح برخورد پليس  با اراذل و اوباش در 
شرق تهران  اجرا شد و تعدادی از متهمان در این 

مناطق گردانده شدند.
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الهام پاوه نژاد به زودی برای بازی 
در نمایش »مرجان« به کارگردانی 
آریان رضایی روی صحنه می رود. 
این نمایشنامه بر اساس داستان 
»هزار و یک شب« و پژوهش »هزار 

افسان کجاست« اثر بهرام بیضایی نوشته شده است.

ــی عـــــاوه بر  ــوی ــت ــرس ــز پ ــرویـ پـ
تهیه کننده، به عنوان بازیگر نیز 
»علمدار«  نمایش  موسیقی  در 
حضور دارد و در این پروژه با هادی 
سلطانی،  مهدی  حــجــازی فــر، 

حسین پاکدل، فرهاد قائمیان و داریوش ارجمند 
همبازی خواهد شد.

حسن معجونی فیلم »گورکن« 
ساخته کاظم مایی را آماده اکران 
دارد. این فیلم به تازگی پروانه 
ــرده و ویشکا  نمایش دریــافــت ک
آسایش، مهراوه شریفی نیا و گوهر 

خیراندیش از بازیگران آن هستند.

شهره سلطانی فردا شب به عنوان 
مهمان در برنامه »حس مشترک« 
حضور خواهد داشت. این برنامه 
گفت وگومحور که ویژه ایام محرم 
و صفر تولید شده، هر شب بعد از 

خبر 22:30، از شبکه دو    روی آنتن می رود.

چهره ها و خبر ها

پریناز ایزدیار به دلیل تعهد به 
پــروژه هــای دیــگــری کــه کرونا 
زمان ساخت آن ها را تغییر داده، 
ناچار به انصراف از بازی در فیلم 
»تفریق« به کــارگــردانــی مانی 
حقیقی شده است و ترانه علیدوستی به جای او در 

این اثر بازی می کند.

بــا فیلم  ــروز  علیرضا کمالی امـ
ــاری از بـــرادران  »هفت ونیم« ک
ــه نمایش خانگی  ب مــحــمــودی 
می آید. او این روزها فیلم »آبادان 
یازده 60« را روی پرده سینما در 

ــران دارد و مشغول بــازی در فیلم »شب،  حــال اک
داخلی، دیوار« است.

سینمای ایران

در سال های گذشته هر از گاهی خبر ساخت 
ـــاره زنــدگــی شخصیت هایی  ســریــالــی دربـ
مانند شهید چمران، شهید مطهری و شهید 
متوسلیان منتشر شده، اما این سریال ها به 
دالیل مختلفی به مرحله تولید نرسیده اند. 
برای  جدیدی  تصمیمات  تلویزیون  اکنون 
ساخت سریال هایی درباره شهید باکری، شهید 
مجید شهریاری و شهید ابراهیم هادی دارد. از 
میان این سه مجموعه، سریال مربوط به شهید 
شهریاری به مرحله تصویربرداری رسیده است.

کاوه خداشناس در نقش شهید شهریاری	 
سریال »آن وقت صبح« به کارگردانی حسین 
شهید  زنــدگــی  مقطع  مهم ترین  تــبــریــزی، 
شهریاری، یک سال پیش از شهادت تا روز ترور او 
را روایت خواهد کرد. مجید شهریاری دانشمند 
هسته ای، در 44 سالگی به شهادت رسید و 
با توجه به مقطعی که سریال به تصویر خواهد 
کشید، شاهد 43 سالگی این شخصیت خواهیم 
ــاوه خداشناس چهار ســال از شهید  ــود. ک ب
شهریاری کوچک تر است، بنابراین از نظر سنی، 
تفاوت زیــادی میان این بازیگر و شهید وجود 
ندارد، از نظر فیزیک و چهره هم تفاوت غریبی 
میان او و شهید دیــده نمی شود. خداشناس 
بیشتر با سریال های تلویزیونی شناخته می شود 
و تا به حال نقش اصلی اثر شاخص و مهمی را 
بازی نکرده است. ایفای نقش یک شخصیت 

مهم که مردم از او پیش زمینه ای در ذهن دارند، 
فرصت خوبی بــرای خداشناس خواهد بود. 
تبریزی هم در مقام کارگردان، فیلم یا سریال 
مهمی در کارنامه نـــدارد. مجموعه کمدی 
»موچین« و فیلم توقیفی »سام علیکم حاج آقا«، 

آخرین ساخته های او هستند.

هــادی حجازی فر راوی و بازیگر شهید 	 
باکری

هادی حجازی فر که کارش را در سینما با بازی 
در نقش شهید احمد متوسلیان آغــاز کرد، 
قصد دارد در اولین تجربه کارگردانی خود، 
سریال شهید باکری را جلوی دوربین ببرد. این 
مجموعه اکنون در مرحله تحقیق و نگارش است 
و طبق گفته حجازی فر این سریال درباره لشکر 
31 و تمرکز اصلی آن روی دو شخصیت مهدی 
و حمید باکری است. هنوز بازیگران سریال 
اعام نشده اند اما گفته شده است حجازی فر 
نقش شهید مهدی باکری را ایفا خواهد کرد. 
این بازیگر سابقه بازی در نقش رزمنده و شهید 
در آثاری مانند »ایستاده در غبار«، »ماجرای 
نیمروز«، »رد خون« و »به وقت شام« دارد و در این 
فیلم ها حضور موفقی هم داشته، بنابراین برای 
ایفای این نقش گزینه مناسبی است. حجازی فر 
در پنج سالی که از ورود رسمی اش به سینما 
می گذرد در چند فیلم مهم بازی کرده است و 
می توان گفت کارنامه نسبتا قابل دفاعی دارد.

هندی بازی های »خسروخان«!
در قسمت 39 سریال »دل«، اتفاقات غیرمنطقی و عجیبی افتاده 

که صدای اعتراض مخاطبان را درآورده است

سریال »دل« به کارگردانی منوچهر هادی، 
در حالی به پایان راه نزدیک می شود که نه 
تنها همچنان مورد انتقاد است، بلکه در 
قسمت 39 که چهارشنبه هفته گذشته 
منتشر شد، با موج جدیدی از واکنش های 
منفی مخاطبان روبه رو شده است. در این 
قسمت از سریال، چند اتفاق غیرمنطقی و 
عجیب رخ داد که برای تماشاگر باورپذیر 
نبود و واکنش انتقادی آن ها را به دنبال 
داشت. ادامه مطلب می تواند بخش هایی 
از داستان را برای کسانی که قسمت 39 را 

ندیده اند، لوث کند.

اتفاقات عجیب و غیرقابل باور	 
شخصیت »خسرو« پس از فهمیدن ماجرای 
تعرض به دخترش، سکته کرده بود و در کما 
به سر می برد. در قسمت 39، این کاراکتر 
به هوش آمد و به محض بیرون آمدن از کما، 
کاما هوشیار و سرحال از جای خود بلند 
شد و پرستارانی که سعی داشتند جلوی او 

را بگیرند، کنار زد تا سراغ »نکیسا« برود. 
طبیعتا فــردی که در کما بــوده بافاصله 
پس از به هوش آمدن نمی تواند به وضعیت 
عــادی بــرگــردد. اتفاقات عجیب دیگر به 

ماجراهای خانه »نکیسا« مربوط 
می شود. وقتی یک قربانی 

تعرض با فردی که به او 
تعرض کــرده روبــه رو 

می شود نمی تواند 
ــه خــود  ب مسلط 

و عـــادی بــدون 
ــش  ــن ــچ واک ــی ه

عصبی مقابل 
او بایستد و به 
حرف هایش 
ــوش کند،  گ

اما »رستا« در 

این لحظه عکس العمل باورپذیری نــدارد. 
»خسرو« وارد خانه »نکیسا« می شود تا بپرسد 
چرا چنین کاری با زندگی آن ها کــرده، اما 
از دیدن »آرش« که با ضربه چاقوی »نکیسا« 
زخمی روی زمین افتاده اســت، تعجب که 
نمی کند هیچ، بلکه توجهی هم به او ندارد 
و پس از پایان سرزنش هایش، سراغ »آرش« 
می رود و او را از خانه بیرون می برد. »ناهید« و 
»رستا« هم که بیرون از خانه بودند نه با پلیس 
و نه با اورژانس تماس نمی گیرند و فقط منتظر 
پایان دعوا هستند! خودکشی »نکیسا« هم 

بسیار غیرواقعی و عجیب اتفاق می افتد.

روایت بی احساس لحظات حساس	 
پس از گذشت 39 قسمت، لحظه ای که رازها 
فاش  از  پس  شخصیت ها  و  می شود  برما 
شدن حقیقت با هم روبــه رو می شوند، باید 
آن قدر ملتهب و باورپذیر باشد تا مخاطب 
درگیر ماجرا شود و با کاراکترها هم حسی 
کند، اما این لحظه مهم در سریال به اندازه ای 
غیرقابل باور و خنثی است که هیچ حسی به 
تماشاگر منتقل نمی کند. هرچند که »دل« 
در قسمت های گذشته هم چندان تاثیرگذار 
احساسات  برانگیختن  اما  نبوده، 
و  حساس  لحظات  در  مخاطب 
توقعی  کمترین  قصه،  پایانی 
است که مخاطب از سریال دارد 
کــه آن هــم بـــرآورده نمی شود. 
ــه در  ــ ــه ک ــوع ــم ــج ــن م ــ ایـ
قسمت های گذشته 
هم به دلیل ریتم 
بـــســـیـــار کــنــد 
انتقاد  مـــورد 
در   ، بــــــوده 
قسمت های 
ــی هم  ــان ــای پ
نـــتـــوانـــســـتـــه 
است ضعف ها را تا 

حدودی جبران کند.

عزم جزم تلویزیون برای تولید سریال شهدا
کاوه خداشناس نقش شهید شهریاری و هادی حجازی فر نقش 

شهید باکری را ایفا خواهند کرد

مائده کاشیان

 شمیال شیرزاد: نمی خواهم 
به مترو   برگردم

بازیگر نوجوان »خورشید« از عاقه اش به بازیگری 
پیش از بازی در  این فیلم گفت.

شمیا شیرزاد که به دلیل مبتا شدن روح ا... 
زمانی نوجوان اصلی فیلم »خورشید« به کرونا، 
بدون همبازی خود راهی جشنواره ونیز شد و به 
جای او روی صحنه اختتامیه رفت، در گفت وگو 
با ایسناخاطر نشان می کند: »من قبا مدرسه 
کودکان کار می رفتم و امسال هم همان جا می روم. 
با این حال شرایط زندگی  خودم و خانواده ام خیلی 
تغییر کرده و دیگر در خیابان کار نمی کنم، اگرچه 
زندگی هنوز سختی دارد، ولی من بعد از »خورشید« 
دیگر کار نکردم.« وی ادامه می دهد: »از این به بعد 
دوست دارم این راه را تا آخر ادامه دهم و به شیوه ای 
دیگر کار کنم. دلم نمی خواهد به کار در مترو 

برگردم.«
او در میان صحبت هایش اشاره می کند که قبا هم 
به بازیگری عاقه داشته و موقعیت هایی هم پیش 
آمده بود که به نتیجه نرسیدند: »بازیگری را خیلی 
دوست داشتم. چند بار قبا در مترو خانم هایی مرا 
دیده بودند و به کارگردانشان معرفی کرده بودند. 
پیش چند نفر هم رفتم اما خبری نشد.« آن طور که 
شمیا از عاقه به بازیگری می گوید این تصور پیش 
می آید که حتما فیلم و سریال ایرانی که راحت تر در 
دسترس هستند، زیاد دیده و خیلی از بازیگران را 
هم باید بشناسد، اما پاسخ او غیرمنتظره است: »من 
خیلی فیلم می بینم اما بیشتر فیلم های هندی  
برایم جذاب هستند و آن ها را خیلی دوست دارم. 
همین  فیلم ها باعث شدند از بازیگری خوشم بیاید.«
شمیا شیرزاد که درس و بازیگری را اولویت زندگی 
فعلی خود می داند، سودای بازیگری حسابی در 
سرش رفته است: »دوســت دارم سال آینده این 
موقع سر فیلم برداری باشم. قبل از کرونا خیلی 
زنگ می زدند ولی االن همه چیز کنسل شده. 
دوست دارم درسم را هم بخوانم ولی بازیگری را هم 

می خواهم ادامه دهم.«
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گزارش 

ــری – کافی  ــ ــواد نــوائــیــان رودس جـ
بود یک بار او را ببینید تا جذب صفا و 
صمیمیت او شوید؛ انگار همین دیروز 
ــود کــه بـــرای پــوشــش خــبــری یکی از  ب
برنامه های فرهنگی حسینیه آیــت ا... 
علی  حــاج  مرحوم  با  مشهد  خامنه ای 
ــدر  شــمــقــدری هم صحبت شـــدم؛ آن ق
ــا کسی  ــه ت افـــتـــاده و مــتــواضــع بـــود ک
معرفی اش نمی کرد، متوجه نمی شدی 
که او، همان حاج آقای شمقدری است 
که در صفحات تاریخ انقالب شهر مشهد، 
انقالبی  همان  دارد؛  فعال  حــضــوری 
متعهدی که در امانت داری زبانزد است 
و در راه انقالب، زندان ها کشیده و داغ 
فرزند و برادر را دیده. از مرحوم حاج علی 
نیست؛  ــاده  س سخن گفتن  شمقدری 
باید با او همراه می بودی تا روح بزرگش 
بــه همین دلــیــل، به  را می شناختی.  
سراغ دوتن از یاران دیرین و همراهان 
و  ــوری  ــاش ع حاج حسین  او،  قدیمی 
حاج علی اصغر نعیم آبادی رفتم و درباره 
مرحوم شمقدری پرسیدم که چگونه 
زیست و چگونه مبارزه کرد؟ حاج علی 
شمقدری،  پنج شنبه گذشته، در 86 
سالگی دار فانی را وداع گفت.در خور 
ذکر است که اخبار مربوط به برنامه 
در  مرحوم،  آن  خاکسپاری  و  تشییع 

صفحه هفت  روزنامه خراسان رضوی 
امروز منتشر شده است . 

کم توقع ترین آدمی که دیده ام	 
حاج حسین عاشوری را همه مبارزان 
می شناسند؛  مشهد  انــقــالب  دوران 
دوست قدیمی مرحوم شمقدری و پدر 
دو شهید. وقتی با او تماس می گیرم، 
مهربانانه جوابم را می دهد؛ از سابقه 
آشـــنـــایـــی اش بـــا مـــرحـــوم شــمــقــدری 
به  آشنایی  ایــن  می گوید:  می پرسم، 
ــات درس  ــس ــل بـــرکـــت حـــضـــور در ج
ــود؛ من از سال  مقام معظم رهبری ب
او  می شناختم.  را  حاج علی   1342
ــود کــه طــی آن  هــم یکی از عــزیــزانــی ب
پیدا  را  رفــاقــت شــان  افتخار  جلسات 
کردم و این دوستی، تا هنگام درگذشت 
او، با بهترین شکل ممکن دوام یافت. 
حاج حسین عاشوری برای پاسخ دادن 
ــاره شخصیت اخالقی  به پرسشی درب
مرحوم شمقدری، خاطراتش را مرور 
ویژگی  مهم ترین  می گوید:  و  می کند 
باورتان  بــود.  او  حاج علی، کم توقعی 
نمی شود اگر بگویم در تمام عمرم آدمی 
به این کم توقعی ندیدم؛ قناعت او در 
ــراف، زبانزد  زندگی و پرهیزش از اس
ــود؛ زنــدگــی کم خرجی  خــاص و عــام ب

ــال دنیا روی  ــت و هیچ وقت بــه م داش
خوش نشان نداد. هر کاری از دستش 
بر می آمد، بــرای مــردم انجام مــی داد 
ــرای ایــن مسئله، یک لحظه آرام و  و ب
ــرار نــداشــت. تا همین چند روز قبل  ق
از فوتش، به دنبال تهیه مسکن برای 
یک خانواده آبرومند بود. حاج حسین 
عاشوری، گریزی هم به فعالیت های 
انقالبی مــرحــوم شمقدری مــی زنــد و 
می گوید: رفتارهای دقیق و خردمندانه 
انقالب  پیشبرد  در  مهمی  نقش  او 
اسالمی در مشهد داشــت. او همیشه 
راهکارهایی برای انتقال اعالمیه ها به 
شهرهای مختلف به ذهنش می رسید 
که تعجب همه را برمی انگیخت. یک بار 
اعالمیه های امام)ره( را درون الوارهایی 
که قرار بود به شهرستان برود، جاسازی 
کرد و استادانه روی درزهــای آن ها را 
پوشاند یا وقتی که قرار بود اجناسی را 
با کارتن برای شهرهای مختلف ارسال 
کنند، او در تمام کارتن ها، با روش خاص 
ــودش اعالمیه جــاســازی می کرد تا  خ
به دست مــردم برسد. بگذارید این را 
ــور، مطیع  هم بگویم که او، در همه ام
رهبری بود و نسبت به انقالب اعتقادی 
راسخ داشت؛ حاج علی آرمان هایش را 
با هیچ چیز و هیچ کس معامله نمی کرد.

مسئول تدارکات قیام و جهاد	 
ــاره  ــرای کسب اطــالعــات بیشتر درب ب
شمقدری،  حاج علی  مرحوم  زندگی 
مبارزان  از  نعیم آبادی،  علی اصغر  با 
ــالب در شــهــر  ــ ــق ــ شـــنـــاخـــتـــه شـــده ان
سنگبری  ــرم؛  ــی ــی گ م ــاس  ــم ت مشهد 
ــت و  ــه فــیــلــم بــرداری عــالقــه داشـ ــه ب ک
تصویربرداری های او از رویــدادهــای 
ــی زمــســتــان ســـال 1357،  مشهد ط
در زمــره مشهورترین اسناد آن دوران 
است. آقای نعیم آبادی سابقه آشنایی 
خود را با مرحوم شمقدری، مربوط به 
جلسات دعای ندبه در مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( مشهد، اوایل دهه 1350 
می داند. نعیم آبادی در توصیف مرحوم 
شمقدری از صفاتی مانند تعهد، اخالص 
و تشّرع استفاده می کند و آن گاه انبوه 
خاطراتی را به یاد می آورد که می تواند 
شخصیت و منش حاج علی شمقدری 
را بهتر و بیشتر به جوان تر ها نشان دهد. 
عالقه  شمقدری  مرحوم  می گوید:  او 
فراوانی به رهبر انقالب داشت؛ در همه 
جلسات درس ایشان شرکت می کرد 
و از روی بیانات رهــبــری، یــادداشــت 
ــود را  بــرمــی داشــت و سعی مــی کــرد خ
مطابق آن دستورالعمل ها، اصالح کند؛ 
صبور بود و امانتدار.این مبارز روزهای 

پرالتهاب انقالب، در ادامه خاطراتش 
از مرحوم شمقدری، به نکات جالبی 
اشاره می کند که در کمتر جایی می توان 
ــری انــقــالب،  ــی شنید: در زمـــان اوج گ
رهبر  برعهده  مشهد  در  قیام  رهبری 
انقالب، مرحوم آیت ا... واعظ طبسی و 
شهید هاشمی نژاد بود و این بزرگواران، 
به دلیل مسئولیتی که داشتند از گزند 
ــان نبودند. یکی از  ــم در ام عوامل رژی
کارهای مرحوم شمقدری این بود که 
برای آن بزرگواران، مکان اختفا فراهم 
می کرد. به یاد دارم که یک بار، آن ها 
ــود در شمقدر  ــدادی خ را بــه ملک اجـ
ــرد. در  ــا مخفی ک بــرد و مدتی در آن ج
مشهد هــم، همیشه در تــالش بــود که 
مکان های مخفی برای انقالبیون ایجاد 
کند. آقای نعیم آبادی از قدرت مدیریت 
مرحوم شمقدری هم می گوید و تصریح 
شمقدری،  حاج علی  مرحوم  می کند: 
رئیس انجمن اسالمی اصناف مشهد 
بود و آن قدر کسبه به او اعتماد داشتند 
که وقتی برنامه ای را بــرای تحصن یا 
راهپیمایی تـــدارک مــی دیــد، همگی 

بدون درنگ در آن حضور پیدا می کردند.  
او در دوران جنگ هم خدمات مؤثری 
در تأمین تدارکات جبهه ها انجام داد؛ 
ــات در  ــدارک مــی تــوانــم او را مسئول ت
قیام و جهاد بــدانــم؛ در تحصن مــردم 
مشهد در بیمارستان امام رضا)ع( که 
پس از هجوم وحشیانه مأموران رژیم 
پهلوی اتفاق افتاد، حاج علی مسئول 
تدارکات متحصنان بود و در آن شرایط، 
ــاده ای نبود.در  این کــار، اصــاًل کار س
ــای نــعــیــم آبــادی،  ــا آقـ صحبت هایم ب
گریزی به ماجرای شهادت پسر مرحوم 
شمقدری می زنم؛ می گوید: در شهادت 
پسرش صبوری کــرد؛ می دانست که 
وقتی فرزند را به مصاف دشمنان دین 
و انقالب می فرستد، احتمال شهادت 
باالست؛ اما به شما بگویم که در شهادت 
مظلومانه بــرادرش هم، مانند کوهی 
استوار ماند؛ برادرش از فعاالن انقالب 
ــازه ای در خیابان »ضــد« یا  ــغ ــود و م ب
امام رضا)ع( فعلی داشت که منافقان 
وی را در محل کارش، ناجوانمردانه به 

گلوله بستند و شهید کردند. 

ــت ا... خامنه ای، در پیامی درگذشت  حضرت آی
مرحوم آقای حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند. 
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، 

متن پیام ایشان به این شرح است:
»بسم ا... الّرحمن الّرحیم

با تأثر فراوان اطالع یافتم که دوست و همراه قدیمی، 

مرد مؤمن و انقالبی و متشرع، پدر شهید و برادر شهید، 
مرحوم آقای حاج علی آقای شمقدری رحمة ا... علیه 
دارفانی را وداع کرده است. اینجانب در بیش از نیم 
قرن آشنایی با این برادر با ایمان و پرتالش، همواره او را 
در جبهه  حق، به پایداری و غیرت و صدق و وفا شناخته  
و از او جز نیکی و مجاهدت ندیده ام، رحمت و رضوان 

خدا بر او باد. وظیفه می دانم که به همسر مؤمن و 
صبور و فرزندان صالح و مکّرم و نیز به دیگر بازماندگان 
و همه  دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض 
کنم و حشر او با شهیدان و بندگان صالح را از خداوند 

مسئلت نمایم.
سّیدعلی خامنه ای/ 28 شهریور 13۹۹«  

رهبر معظم انقالب، درگذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند

مرد باغیرت جبهه حق و برادر با صدق و وفا

یاور پرکار و کم توقع انقالب 
نگاهی به زندگی فردی و اجتماعی مرحوم حاج علی شمقدری، در گفت وگوی خراسان با 2 تن از دوستان انقالبی او

ُ

 پیام های تسلیت
 رؤسای قوای قضاییه و مقننه 

درپــی درگــذشــت حــاج علی شمقدری، مبارز 
ــادار  ــالب و از یـــاران وفـ ــق پرسابقه دوران ان
مقام معظم رهبری، آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضاییه و دکتر محمدباقر قالیباف، 
ــورای اسالمی، در پیام های  رئیس مجلس ش
جداگانه، درگذشت وی را تسلیت گفتند. به 
گزارش ایرنا، آیت ا... رئیسی در پیام خود، ضمن 
اشاره به سابقه آشنایی با حاج علی شمقدری 
وی در  و اخالق حسنه  تقوا  و شناخت مراتب 
دوران تولیت آستان قدس رضوی، نوشته است: 
»رحلت خادم باسابقه حرم  رضوی و یار خراسانی 
مقام معظم رهبری، ابوالشهید، مرحوم »حاج 
علی شمقدری« دل های ما را اندوهگین کرد. 
آن مرحوم که از خادمان نام  آشنای آستان قدس 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بود و پیرغالمی 
سید و ساالر شهیدان را باالترین مقام و منصب 
و افتخار خود می دانست، از چهره های پیشتاز 
نهضت تاریخی حضرت امـــام)ره( بــود که در 
تمام دوران پــرفــراز و نشیب انقالب اسالمی 
حاضر شد و در این راه، ابراهیم وار فرزند عزیز 
ــزارش  ــرد.« بــه گ خــویــش را تقدیم انــقــالب کـ
تسنیم، دکتر قالیباف نیز در پیام خود، با اشاره 
به سابقه مبارزاتی مرحوم حاج علی شمقدری، 
ــاور دیرین دوران  ــت: »ایــشــان یــار و ی ــ آورده اس
پرنشیب و فراز انقالب و مقام معظم رهبری و 
از چهره های شاخص دوران نهضت اسالمی 
ــارزات ستم شاهی در منطقه خــراســان  ــب م و 
بودند و در سال های پس از انقالب نیز، همواره 
در محافل فرهنگی و قرآنی حضوری فعال و 

موثر داشتند.«
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چالش ذهن :     1. ریش تراش 2. جعبه ابزار 3. چوب لباسی 4. دمپایی 5. 
مالفه 6. بالشت 

هوش منطقی :   گزینه 3 صحیح است. عدد هر پله از مجموع اعداد دو پله قبل 
خود به دست می آید.

تست هوش: گزینه )4(

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

اختالف تصاویر: بــازی با کلمات:    ممکن 
اســـــت تــــعــــداد کــلــمــات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید ما 
در این جا فقط به تعدادی از 

آن ها اشاره کرده ایم.
ســه حــرفــی: ســنــگ، هنر، 

گره، رهن، نهر، رنگ و ...
چــهــار حـــرفـــی: ســرنــگ، 

نرگس، سنگر و ...
پــنــج حــرفــی: ســرهــنــگ و 

گرسنه

خفن استریپ:     گیربکس

با کشف رابطه اعداد در هر پله جای خالی را با 
عدد مناسب پر کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیــر، نام یکی از 
وسایل منزل را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی 

حروف، نام آن وسیله را پیدا کنید.

عددیاب
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105  - 783
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   6429 – 4576
   9812 – 8052
5306 - 2651

پنج رقمی: 

   38752 – 91245
   78312 – 40916

68751 -85412
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حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

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.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشابه  را پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
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در امتداد تاریکی

در آرزوی کفش طبی!

غرور مردانه اش اجازه نمی داد تا سرش 
را باال بگیرد و به راحتی سخنانش را بیان 
کند.  شرمی که در چشمانش موج می زد، 
همچون عرق ســردی که بر پیشانی اش 
نشسته بود، آشوب و تالطم درونی اش را 
فریاد می زد! با حسرت به کفش هایش 
خیره شد و از آرزوی کوچکش سخن گفت: 
» کاش کفش طبی داشتم تا می توانستم 
سر کار بروم و مخارج زندگی مان را تامین 
کنم.« اما با این کفش ها نمی توانم به راحتی 

راه بروم و.... 
رضا پسر نوجوان ۱۶ ساله که تمام امیدش 
بعد از خداوند نگاه مهربان حضرت امام 
رضا)ع( بود، کتاب داستان تلخ و غم انگیز 
زندگی اش را گشود و تاریک ترین فصل 
زندگی اش را این گونه بازگو کــرد:  ۱۶ 
سال پیش در یکی از محله های محروم 
در یکی از مناطق حاشیه ای شهر مشهد 
متولد شدم. فرزند دوم از یک خانواده چهار 
نفره هستم و یک خواهر بزرگ تر از خودم 
دارم. پدرم کارگری ساده و مــادرم خانه 
دار بود. کودکی من و خواهر بزرگ ترم در 
حسرت و رنج های بی پایان سپری شد. 
پدرم اعتیاد به مواد مخدر داشت و بساط 
منقل و وافورش همیشه برپا بود. او قبل 
و بعد از مصرف مواد مخدر به بهانه های 
واهی من، خواهر و مادرم را مورد فحاشی 
و کتک کاری قرار می داد. مادرم همیشه 
ــدرت مریض اســت پسرم! با  می گفت پ
همان زبان کودکانه می گفتم چرا دکتر 
نمی رود مامان؟! مادرم من را در آغوش 
می فشرد  و می گفت چون پولی ندارد 
پسرم! روزی قلکم را شکستم و پول هایش 
را به پدرم دادم تا به دکتر برود تا دیگر ما 
را کتک نزند، اما پدرم پول ها را گرفت و 
با آن مواد مخدر خرید و بعد از مصرف آن 
حسابی کتکمان زد! بعد از اعتیاد پدرم 
به مواد مخدر صنعتی او دیگر سر کار نیز 
ــادرم با کارگری در خانه های  نرفت. م
مردم و هتل ها و رستوران ها زندگی مان 
را تامین می کرد. پدرم حتی هزینه مواد 

مخدرش را از دسترنج کارگری مادرم 
می ستاند. مادرم اما همچون فرشته ای 
مهربان در کنارمان بود. او مادر بودن را 
در حقمان تمام کرد و با تحمل بدرفتاری 
های پــدرم دستان من و خواهرم  را رها 
ــادرم راه و رســم درســت زندگی  نکرد. م
کردن را به ما آموخت و این در حالی بود که 
در محله ای زندگی می کردیم که خیلی 
از بچه های محله معتاد و خالفکار بودند. 
من و خواهرم با تالش و کوشش مان درس 
خواندیم و هر دو از دانش آمــوزان ممتاز 
مدرسه هستیم. خواهرم به تازگی کنکور 
را با موفقیت پشت سر گذاشته و من نیز با 
انتخاب رشته تجربی رویای تحصیل در 
رشته پزشکی را از سر می گذرانم و به رغم 
تمام مشکالت، سال تحصیلی گذشته را با 
معدل ممتاز ۱۹ پشت سر گذاشتم. اکنون 
نیز پدرم مدتی است که کارتن خواب شده 
و ما را ترک کرده است. او هر چند هفته یک 
بار به خانه می آید و پس اندازهای کارگری 
مادرم را از او می ستاند و اگر مادرم پولی به 
او ندهد، شیشه های خانه را می شکند و 
یکی از لوازم خانه را می برد تا با فروش آن 
مواد مخدر تهیه کند.  چند روز قبل نیز به 
خانه آمد و پس از کتک کاری من، خواهر 
و مادرم بخاری خانه را با خود برد. پس از 
آن، مادرم گریه کرد و گفت: زمستان در 
راه است چگونه خانه را گرم کنیم؟! از 
طرفی من به یک بیماری صعب العالج 
پوستی دچار شده ام و کف پاهایم پوسته 
پوسته شده و تاول زده است و نمی توانم 
ــروم. پزشکان توصیه کــرده انــد که  راه ب
کفش طبی بخرم که قیمت آن ۲۰۰ هزار 
تومان است، اما همین مبلغ را نیز ندارم که 
کفش را تهیه کنم. از طرفی از روی مادرم 
نیز خجالت می کشم چرا که این روزها من 
مرد خانه هستم و با خجالت کفش هایش را 
درآورد و پاهایش را نشان داد. کف پاهایش 
پوسته پوسته شده و تاول های وحشتناکی 
داشــت. یکی از انگشتان پایش نیز قطع 

شده بود و....
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان

سجادپور- پیگیری پــرونــده سرقت دوچــرخــه از 
پارکینگ مجتمع  های مسکونی، سارقان منزل و 
خودرو را که به صورت اضالع مثلث در سه نقطه مشهد 
فعالیت می کردند در حالی به دایره عملیاتی پلیس 

کشاند که سرنخ ها به دزدان »زندان نشین« رسید.
به گزارش اختصاصی خراسان، ورود پلیس به زاویه 
دزدان مثلثی از ظهر بیست و دوم شهریور هنگامی 
شروع شد که گزارش سرقت یک دستگاه دوچرخه 
از پارکینگ یک مجتمع مسکونی، نیروهای تجسس 
کالنتری شفا را به بولوار شهید موسوی قوچانی 
کشاند، در بررسی آثار به جا مانده از سارق و بازبینی 
دوربین های ترافیکی، ردی از یک زن و مرد جوان به 
دست آمد که سوار بر یک دستگاه خودروی پراید شده 
بودند. با این سرنخ بی درنگ عملیات ردزنی پلیس 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ عباس 
صارمی )رئیس پلیس مشهد( به طور غیرمحسوس 
آغاز شد. نیروهای تجسس با کسب مجوزهای قضایی 
از قاضی سیدجواد حسینی )معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( به مخفیگاه سارقان در بولوار ادیب 
منطقه قاسم آباد وارد شدند و مرد جوان را در اتاق 
خواب دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه مذکور 
تعداد زیــادی کارت های بانکی، مــدارک شناسایی 
متعلق به دیگران، چمدان، کیف لپ تــاپ، گوشی 
تلفن همراه، دو دستگاه دوچرخه و دفترچه های 
درمانی کشف شد. »حامد« متهم دستگیر شده در 
همان بازجویی های اولیه همدست خود را در سرقت 
دوچرخه به ماموران لو داد و به این ترتیب خ  )زن جوان( 
نیز در یک قرار صوری به دام افتاد. با انتقال متهمان 
و لوازم کشف شده به کالنتری، بازجویی از آنان آغاز 
شــد. »حامد« ضمن اعتراف به سرقت دوچرخه با 
همدستی خ  گفت: من پشت فرمان خودرو نشستم و خ  
از داخل مجتمع، دوچرخه را سرقت کرد. آن را به مبلغ 

یک میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان به یکی 
ــرادرم  از دوستان ب
فروختم و 5۰۰ هزار 
تومان به خ  دادم اما 
دوچرخه دیگر را از 
سایت دیوار خریده 
ام. گزارش خراسان 
ــت، در  ــ ــی اس ــاک ح
شناسایی  عملیات 
صــاحــبــان مــدارک 
کــشــف شـــده از دو 
مشخص  نیز  متهم 
ــی از  ــرخ شـــد کـــه ب

لوازم و مدارک متعلق به همسایه سارق دستگیر شده 
است که چندی قبل منزل وی مورد دستبرد قرار گرفته 
بود. با حضور مال باخته در کالنتری، روند تحقیقات 
در این پرونده نیز با دستور سرگرد علی امارلو )رئیس 
کالنتری شفا( تغییر کرد چرا که بررسی ها نشان داد 
متهمان مذکور در سرقت از منازل هم نقش دارند. 
»حامد« )متهم پرونده( درباره شناسنامه، متعلق به »ع« 
)شاکی سرقت منزل( نیز گفت: آن را یکی از دوستانم به 
نام یوسف که هم اکنون به جرم سرقت خودرو در زندان 
است به همراه فردی معروف به »رشتی« به من داده اند! 
بنابر گزارش خراسان، با به دست آمدن این اسامی و 
بررسی سوابق آنان، زاویه ای دیگر از این پرونده نمایان 
و مشخص شد که پلیس با یک باند حرفه ای سرقت 
خودرو نیز روبه روست. به همین دلیل سوابق و اسامی 
متهمان دخیل در پرونده های دیگر سرقت با دستور 
سرهنگ صارمی ساداتی به کالنتری های دیگر نیز 
اعالم شد و عملیات پلیس در سه نقطه مثلثی شکل 
ادامه یافت. از سوی دیگر نیز یکی از شاکیان با مراجعه 

به کالنتری گوشی 
تلفن همراه کشف 
ــان  ــارق ــده از س شـ
کرد  شناسایی  را 
و گــفــت: بیست و 
سال  اسفند  نهم 
گذشته در ابتدای 
خیابان ابوذر غفاری 
راکبان یک دستگاه 
موتورسیکلت آن را 
از دستم قاپیدند! 

و ...
بــــــــه گــــــــــزارش 
اخــــتــــصــــاصــــی 
خراسان، هنوز تحقیقات توسط نیروهای کارآزموده 
ــه داشــت که خبر رسید  تجسس کالنتری شفا ادام
»رشتی« )یکی از متهمان تحت تعقیب( به همراه جوان 
ــودروی پژو پــارس از چنگ  دیگری هنگام سرقت خ
نیروهای گشت انتظامی در منطقه بولوار شهید کریمی 
گریخته اند در این عملیات ماموران انتظامی با شلیک 
تیر هوایی، سعی داشتند سارقان خودرو را متوقف کنند 
اما آن ها سوار بر یک دستگاه پژو پارس دیگر به محل 

نامعلومی فرار کردند.
بنابراین پلیس وارد زاویه ای دیگر از این پرونده مثلثی 
شد و با اجــرای طرح مهار، خــودروی پژو پــارس  را که 
قطعات قابل فروش آن باز شده بود به پارکینگ منتقل 
کردند و نیم ساعت بعد هم نیروهای کالنتری آبکوه 
خودروی پژو پارس دیگر را که سارقان با آن گریخته 
بودند بالصاحب کشف کردند. این عملیات نشان داد 
که پلیس  وارد یک باند گسترده سرقت شده است. 
به همین دلیل و با راهنمایی های قاضی سید جواد 
حسینی )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 

دوباره  متهمان دستگیر شده را برای شناسایی مخفیگاه 
سارقان فراری مورد بازجویی های تخصصی قرار دادند 
که مشخص شد آن ها به سرکردگی »رشتی« در منطقه 
بولوار توس فعالیت دارند بنابراین ضلع سوم این پرونده 
مثلثی نیز نمایان شد و در دایره عملیاتی پلیس قرار 
گرفت. این گزارش حاکی است نیروهای تجسس در 
یک عملیات هماهنگ و ضربتی موفق شدند »رشتی« 
را در بولوار توس و در حالی که مشغول نصب قطعات 
سرقتی روی خودرو بود دستگیر کنند. در بازرسی  از 
مخفیگاه وی مقادیر زیادی لوازم و قطعات و اموال داخل 
خودرو کشف و ضبط شد. در ادامه این عملیات، بهروز 
جوانی که به همراه »رشتی« هنگام سرقت خودروی 
پژو پارس گریخته بود در توس ۱۰۹ دستگیر شد و 
به کالنتری انتقال یافت. »رشتی« ضمن اعتراف به 
سرقت خودروها گفت: آن شب پس از فرار، خودرو را 
در کوی امیر رها کردم و خودم به  میدان فهمیده رفتم 
که آن جا همسرم به دنبال آمد و به همراه او به منزلم 
رفتم اما بسیاری از لوازم کشف شده از پاتوق من متعلق 
به »یوسف« سرکرده باند است که هم اکنون در زندان 
تحمل کیفر می کند! من هم اگرچه سابقه دار هستم و 
سه ماه قبل از زندان آزاد شدم ولی سارقان دیگر لوازم 
سرقتی را به پاتوق من آورده اند! در همین حال بهروز 
)متهم  دیگر( به اوراق کردن خودروها در منزل یکی 
دیگر از همدستانشان اعتراف کرد و گفت: »رشتی« با 
فرد دیگری معروف به »چاقه« سرقت می کردند و من 
فقط در انتقال خودروهای سرقتی نقش داشتم! من 
هم سابقه سرقت دارم ولی اموال کشف شده از منزل، 
مال خودم است و آن ها را سرقت نکرده ام! این درحالی 
بود که کشف برخی از لوازم سرقتی از منزل شاکی »ع« 
در مخفیگاه »رشتی« نشان می داد اعضای این باند با 
یکدیگر مرتبط هستند و در زمینه سرقت خودرو و منزل 

فعالیت می کنند.
گزارش خراسان حاکی است ادامه بررسی ها بیانگر 
آن بود که یکی دیگر از اعضای این باند توسط نیروهای 
کالنتری کاظم آباد مشهد سوار بر خودروی پژو پارس 
سرقتی دستگیر شده است. بنابراین مثلث دزدان 
زمانی در دایره عملیاتی پلیس قرار گرفت که سرنخ 
دیگر پرونده به سارقان »زندان نشین« رسید و تحقیقات 

گسترده به سرپرستی ستوان آریایی ادامه یافت.

مثلث دزدان در دایره پلیس!
دوچرخه دزدی های یک زن باند زندان نشین را لو داد

باند »چکمه« زیر »پوتین های« قانون!
سجادپور- چهار جوان شرور که به سرکردگی 
فردی معروف به »چکمه« و با در دست داشتن 
شمشیر و قمه، اقدام به راه بندان، عربده کشی و 
تخریب می کردند در یک عملیات ضربتی پلیس 

زیر پوتین های قانون قرار گرفتند. به گزارش 
خراسان، در پی گزارش های مردمی مبنی بر 
شرارت چند جوان به سرکردگی فردی معروف 
به »چکمه« بالفاصله گروه ویژه ای از نیروهای 

سرگرد  فرماندهی  به  مشهد  سپاد  کالنتری 
عامری عازم شهرک حجت شدند و سه نفر از این 
افراد را با دستور قاطع قاضی حسینی )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( دستگیر کردند. 

به دنبال دستگیری اعضای باند شرارت که توسط 
شاکیان نیز شناسایی شدند، اهالی محل از اقدام 
ضربتی پلیس قــدردانــی کردند. تــالش برای 

دستگیری متهم فراری دیگر ادامه دارد.

ن
سا

را
 خ

س  :
عک
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شاخص

مستاجران درمسیر تمدید! 

افــزایــش اجـــاره بها چنان شرایطی را بــرای 
مستاجران رقم زد که بسیاری مجبور شدند با 
وجود افزایش 36 درصدی اجاره بها در بهار 
امسال نسبت به بهار 98، محل سکونت فعلی 
را به جست وجوی مسکن اجاره ای جدید در 
این آشفته بازار قیمتی ترجیح دهند لذا میزان 
معامالت اجاره مسکن در مقایسه با معامالت 
خرید و فروش مسکن و زمین، در بهار امسال 
نسبت به بهار 98 افت قابل مالحظه ای داشت.

بازار خبر

اخبار
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مقایسه دارایی سهامداران 
عدالت مستقیم و غیرمستقیم

ــی  مهر - کارشناس بـــازار سهام گفت: دارای
سهامداران مستقیم سهام عدالت ۱۷ میلیون 
تومان و دارایی سهامداران غیر مستقیم متفاوت 
اســت به عنوان مثال در خراسان جنوبی ۲۴ 
میلیون و قم ۱۷ میلیون تومان است. احسان 
همتی گفت: با توجه به این که بیشتر سهامداران، 
روش غیر مستقیم آزادسازی را انتخاب کردند، 
ورود شرکت های استانی به بــورس از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

انتقاد دادستان کل کشور از 
برخوردهای برخی ممیزان مالیاتی

تسنیم - دادستان کل کشور در مکاتبه ای با 
وزیر اقتصاد تاکیدکرد، اگر برخی مودیان در مقام 
توضیح یا گالیه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با 
تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوه 

درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد.

 تغییر مجدد در شرایط حضور 
در قرعه کشی خودرو 

مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان این که تا پایان سال هر دو هفته یک 
بار، طرح واگذاری حدود ۱5۲ هزار خودرو اجرا 
می شود، از حذف شرط نداشتن پالک فعال خانوار 
برای حضور در قرعه کشی خودروسازان خبر داد.
به گزارش فارس، سهیل معمارباشی در خصوص 
جزئیات طرح های فروش ویژه خودروسازان یکی 
از شروط واگذاری خودرو در این طرح ها را پرداخت 
ــد قیمت رســمــی خـــودرو در هنگام   ۱0 درصـ
ثبت نام دانست و تصریح کــرد: این شرط برای 
اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت 
تقاضا منعقد شده است.معمارباشی در خصوص 
تجدیدنظر در شرط نداشتن پالک فعال خانوار 
برای ثبت نام خودرو نیز اضافه کرد: نداشتن پالک 
فعال خانوار یکی از شروط ثبت نام در طرح فروش 
فوق العاده مدنظر بوده است که در آخرین جلسه 
کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکالتی که 
برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. 
وی تصریح کرد: هم اکنون فقط موضوع پالک فعال 
شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی 

ثبت نام نباید پالک فعال داشته باشد.

دستور سرپرست صمت برای 
تشدید بازرسی و کنترل قیمت ها 

سرپرست وزارت صمت با صــدور دستور ویــژه ای 
بــه رئیس ســازمــان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، از این سازمان خواست تا تشدید 
بازرسی، نظارت و کنترل قیمت ها با اهتمام جدی 
در اولویت  کاری قرار گیرد.در متن دستور جعفر 
سرقینی آمده است: » از آن جا که در شرایط حساس 
کنونی، به رغم فراوانی کاال در بازار و شرایط مناسب 
تولید در کشور مشاهده می شود برخی از اشخاص 
سودجو با احتکار کاال و عرضه نکردن به موقع و 
رعایت نکردن قیمت ها به هر طریقی موجب کمبود 
کاال و افزایش کاذب قیمت ها شده اند؛ لذا ضرورت 
دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن 
سازمان و با همکاری دستگاه های ذی ربط، تشدید 
بازرسی، نظارت و کنترل قیمت ها با اهتمام جدی 

در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد«.

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت تولید 
ناخالص داخلی در 3 ماه نخست 99 مشخص شد 

ترمیم آثار تحریم و ظهور آثار 
کرونا در اقتصاد ایران

گزارش بانک مرکزی از وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست 
امسال نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در این مدت 
با 0.6 درصد افت مواجه شده است. دقت در وضعیت رشد گروه های مختلف 
اقتصادی نشان می دهد که وضعیت گروه نفت و صنایع و معادن که پیشتر در 
اثر تحریم ها با افت شدید مواجه شده رو به بهبود است اما تولید بخش خدمات 
که در بهار امسال به خاطر کرونا دچار تعطیلی بود، نزولی شده است.به گزارش 
خراسان و بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش افزوده  کاال و خدمات تولید شده 
در اقتصاد کشور )بدون احتساب نفت( در بهار امسال 588  هزار میلیارد تومان 
)به ارزش جاری( بوده است که با حذف اثر تورم 0.6 درصد کمتر از بهار سال 
گذشته است. تولید ناخالص داخلی با نفت هم 6۲۲ هزار میلیارد تومان گزارش 
شده و با احتساب نفت، تولید ناخالص داخلی ۲.8 درصد افت کرده است. بین ۴ 
گروه اصلی، بیشترین رشد اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی با 3.۷ درصد و 
بیشترین افت مربوط به نفت با ۱6- درصد بوده است. گروه صنایع و معادن ۲.5 
درصد رشد و گروه خدمات ۱.6 درصد افت کرده است. رشد گروه صنایع و معادن 
در حالی است که این گروه در بهار گذشته دچار عقبگرد شده و در کل سال گذشته 
هم ۲.3 درصد رشد کرده بود که کمتر از رشد بهار امسال بوده است. افت ۱6 
درصدی گروه نفت هم در حالی است که این بخش در بهار و تابستان گذشته حدود 
50 درصد افت تولید را تجربه کرده بود. این روند نشان می دهد که گروه نفت و 
صنایع و معادن آثار تحریم را از نیمه دوم سال گذشته هضم کرده و به مدار تعادل 
)نفت( و رشد )صنعت و معدن( برگشته اند. اما گروه خدمات که در سال گذشته 
حدود 0.۲ درصد افت کرده بود در بهار امسال به تنهایی ۱.6 درصد سقوط تولید 
و عرضه خدمات را تجربه کرد  که مشخصا به دلیل محدودیت های کرونایی در نیمه 
اول بهار امسال بوده است. بخش کشاورزی نیز با وجود تجربه رشد مجدد از نظر 
میزان رشد، عملکردی کمتر از نصف بهار  سال گذشته داشته است که این موضوع 
نیز می تواند متاثر از کرونا و تحدید بازارهای مصرف رخ داده باشد.بین زیرگروه 
های فرعی نیز بیشترین رشد مربوط به خدمات موسسات پولی و مالی با رشد 
۱۱.6 درصدی و بیشترین افت مربوط به خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با 

افت ۱۷.۲ درصدی بوده است.

رخنه خروج ارز در جنوب 
مکاتبات یک گمرک مستقر در جنوب نشان می دهد که هر ته لنجی معادل 30 وانت بار 

کاالی غیرضروری وارد می کند و منجر به خروج ارز می شود 

انتشار نامه سرپرست یکی از گمرک های کشور در 
خصوص رویــه رسمی  واردات ته لنجی، خبر ساز 
شد. به گزارش تسنیم، سرپرست گمرک نخل تقی 
)از زیرمجموعه های استان بوشهر( به تازگی در نامه 
ای به تعاونی لنج داران، اعالم کرده که هر لنج دار از 
این پس می تواند محموله ای معادل 30 وانت بار را به 
عنوان ته لنجی یا کاالی ملوانی بدون اعمال تشریفات 
رایج ترخیص کاالهای رسمی، از گمرک خارج کند. 
با این حال، یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می 
دهد که ترخیص 30 وانت بار ته لنجی با گنجایش 
و وزن تقریبی هر وانت بین ۲.5 تا 3 تن، به معنای 
این است که امکان ترخیص 90 تن کاال از گمرک 
بدون تشریفات گمرکی از این محل قانونی خواهد 
بود. کاالهایی که به احتمال زیاد درآن ها، کاالهای 
گروه چهاری )کاالهای غیرضروری( کم نیستند. به 
گزارش خراسان، موضوع کاالهای ته لنجی، بحث 
جدیدی نیست و شاید پاسخ بسیاری از ســواالت 
در خصوص وجــود کاالهای خاص در بــازار به رغم 
ممنوعیت واردات آن ها باشد. پیشتر و در فروردین 
ماه امسال، رئیس کل بانک مرکزی در انتقاد از ورود 
کاالهای کره ای به کشور از مسیرهای غیر قانونی 

به رغم ممنوعیت واردات، گفته بود: مقامات کره 
پول های ما را نمی دهند به آن ها گفتم اگر ندهید دیگر 
اجازه نمی دهم کاال های سامسونگ و ال جی به ایران 
بیاید دیدم خیلی حساسیتی نشان ندادند. کاالیشان 
را از طریق دبی )امارات( می فروشند و از طریق لنج ها 
در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می آید. همتی 
با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته بود: 
معنی ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داریم 
و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این ها را بگیرند. 
در مقابل اما، خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گفت وگو با »جوان«، به ارتباط معیشت 
بخشی از ساکنان جنوب و تدوین آیین نامه ای در 
هیئت دولت در این خصوص خبر داده بود و احتمااًل 
اقــدام اخیر نیز در راستای آیین نامه مربوط انجام 
شده است. درهر حال به نظر می رسد در صورت نبود 
نظارت بر واردات این کاالها، حفظ معیشت بخشی از 
مردم آن هم نه از راه تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی، 
بلکه رانت واردات کاالهای ممنوعه، به فشار بر بازار ارز 
و تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد شد و بهتر این 
است که موضوع بهبود معیشت مردمان محروم این 

مناطق از راه صحیح اقتصادی آن دنبال شود. 

نرخ تخم مرغ هر شانه 2٦ هزار تومان تعیین شد 
ــادرات بی رویه تخم  وزیــر جهاد کشاورزی ص
مرغ را عامل افزایش قیمت آن اعالم و با وعده 
کاهش قابل توجه قیمت تخم مرغ در روزهای 
آینده اظهارکرد: بر اســاس نرخ تعیین شده 
قیمت هر شانه تخم مرغ ۱800 گرمی برای 
مصرف کننده حدود ۲6 هزارتومان خواهد 
بود. به گــزارش ایسنا، کاظم خــاوازی گفت: 

براساس تصمیم اتخاذ شده، قیمت تخم مرغ 
از در مرغداری هر کیلو ۱۲ هزار تومان، قیمت 
برای مصرف کننده هر کیلو ۱۴500 تومان و 
عوارض صادراتی به ازای هر کیلو ۲500 تومان 
تعیین شد؛ بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ 
۱800 گرمی برای مصرف کننده حدود ۲6 
هزارتومان خواهد بود. وزیر جهاد کشاورزی 

همچنین وعــده داد که »بــا تمهیداتی که در 
نظر گرفته شده، در روزهــای پیش رو، قیمت 
تخم مرغ کاهش قابل توجهی می یابد«. به 
گزارش تسنیم به نقل از وی، در هفته های اخیر، 
تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی رویه 
بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش 
قیمت شده است. با این حال حداکثر تا ۱0 روز 
آینده بار های عظیم نهاده مخصوصًا کنجاله 
سویا با ارز ۴۲00 تومانی وارد کشور می شود 

و با قیمت مصوب به سرعت در اختیار دامداران 
و مــرغــداران قــرار خواهد گــرفــت.خــاوازی با 
بیان این که فرایند توزیع نهاده ها اصالح شده 
است، افــزود: فرایند تامین نهاده های دامی 
به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس 
جمهور بررسی می شود. در این راستا، تغییرات 
اساسی در سامانه بازارگاه اتفاق افتاده و به 
این ترتیب نهاده دامی که وارد می شود لحظه 

به لحظه تا مصرف مورد پایش قرار می گیرد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آرمان ملی- اسماعیل قدیمى در گفت و گو با این  •
روزنامه با بیان این که »انسداد فضای مجازی فقدان 
گفت و گو را بیشتر مى کند.« افــزود : »دولــت باید 
ابزارهای شنیدن صدای مردم را باز بگذارد و در آن ها 
را به روی مردم نبندد و از راه هایى که به مسدود شدن 

این گفت و گو کمک مى کند به شدت پرهیز کند.«
آفتاب یزد- با اشاره به صحبت های عباسعلى  •

کدخدایى با روزنامه اطالعات درباره تمایل نداشتن 
به حضور در شــورای نگهبان ،نوشت : »خبرهای 
غیر رســمــى حــاکــى از آن اســت کــه کدخدایى 
سخنگوی شورای نگهبان این روزها در حال بررسى 

کاندیداتوری  1400 است«.
هفت صبح- این روزنامه در گزارشى با تیتر  •

»اف بى آی در تعقیب هکر ایرانى« به موضوع بهزاد 
محمدزاده، هکر 19 ساله ایرانى که توسط اف بى آی 
به اتهام دست داشتن در حمله سایبری به شماری از 
وب سایت های آمریکایى ،پس از شهادت حاج قاسم 

سلیمانى تحت تعقیب قرار دارد، پرداخت.

فردا نیوز نوشت : تا این جای کار فقط تکلیف  •
کارگزاران با الریجانى روشن است. شاهد آن که 
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی این حزب، 
گفته است که گزینه هایى مثل آقای الریجانى که از 
چهره های معقول اصولگرایى است، مى تواند مورد 

بحث و گفت وگو قرار گیرد.
آفتاب  نیوز  نوشت : مهدی نصیری؛ سردبیر  •

سابق روزنامه کیهان و پژوهشگر دینى که مهمان 
برنامه »زاویه« شبکه چهارم سیما با موضوع »الزام 
ــران« بود از نحوه برخورد با مسئله  حجاب در ای

حجاب در کشور گالیه کرد.
تابناک نوشت : صفحه رسمى لیگ قهرمانان  •

آسیا ،اظهارات حمید مطهری، مربى تیم فوتبال 
ــدار با  پرسپولیس در نشست خبری پیش از دی
التعاون عربستان را تحریف و به جای عبارت خلیج 

فارس از واژه جعلى استفاده کرد! 

هادی محمدی – بر اساس خوش خیالى 
ــای آمریکایى ها ، ساعت 3:30  و ادع
بامداد یک شنبه به وقت تهران ، قطعنامه 
های شش گانه ای که با برجام و قطعنامه 
2231 لغو شدند، باز مى گردند اما از 
همین حاال نشانه های شکست دوباره 
آمریکا و به قول روحانى پیروزی ملت 

ایران در حال آشکار شدن است . 

ظریف: هیچ اتفاق جدیدی در 20 	 
سپتامبر  رخ نمی دهد

محمد جــواد ظریف وزیــر امــور خارجه 
ایـــران در توئیتى خطاب بــه همتای 
آمریکایى خود نوشت: »پمپئو! بازهم 
اشتباه مى کنى. هیچ اتفاق جدیدی 
نــمــى دهــد.  رخ  ســپــتــامــبــر   20 در 
را   2231 قطعنامه  اســـت،  کــافــى 
را  رئیست  که  بولتون  بخوانى.حتى 
ــود تــا بــه تــو دســتــور دهد  قانع کــرده ب
»به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه 
ــى« ایــن قطعنامه را خــوانــده بود. ده
ــام نیست«. ــرج ــک عــضــو ب  آمــریــکــا ی
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس 
نیز کــه در واشنگتن به سر مــى بــرد و 
احتمال مى رفــت آمریکا بتواند رأی 
ایــن کشور را به خــود نزدیک کند  به 
اختالف نظر دو کشور دربــاره برجام و 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران اشاره 
کرد و افزود که توافق هسته ای تا زمانى 
که پیمان جدیدی با ایران منعقد نشود 
به قوت خود باقى مى ماند. وی یادآورشد 
که دولت لندن برجام را دور نخواهد 
انداخت. وزیر خارجه انگلیس در عین 
حال مدعى شد که لندن در کنار آمریکا 

و شرکای اروپــایــى، تحمل دستیابى 
ایــران به سالح هسته ای را نــدارد و از 
برنامه دونالد ترامپ و ابتکار امانوئل 
مکرون بــرای وسیع تر کــردن توافق با 

ایران حمایت مى کند.

تیر خالص گوترش به توهم آمریکا	 
حتى آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل متحد هم قــرار نیست در سیرک 
آمریکایى ها نقش داشته باشد . وی 
در پاسخ به این سوال که آمریکا مدعى 
است مکانیزم ماشه را فعال کرده ، در 
حالى  که تقریبا همه اعضای شورای 
امنیت با آن مخالفت کرده و همچنان 
در برجام باقى مانده اند. آیا با شورای 
امنیت در این باره همکاری دارید یا با 
مقامات آمریکا برای جلوگیری از هرج و 
مرج در سازمان ملل تماس داشته اید؟ 
تصریح کرد: موضع ما بسیار ساده و به 
همان صورت باقى است. این شورای 
ــن سازمان  امنیت بــه عــنــوان یــک رک
تفسیر  وظیفه  کــه  ــت  اس متحد  ملل 
قطعنامه های شورای امنیت را دارد از 
این رو، ما همان گونه عمل مى کنیم که 

شورای امنیت عمل کند.

رویترز: ترامپ به دنبال صدور یک 	 
فرمان اجرایی برای اعمال مجازات 

معامله تسلیحاتی با ایران است
اما یکى از نشانه های دیگر برای پیش 
بینى وضعیت روز یک شنبه، خبری 
است که رویترز به نقل از سه منبع آگاه 
مخابره کــرده و نوشته است : ترامپ 
قصد دارد با صدور یک فرمان اجرایى، 
مــجــازات هایى را علیه هــر کشور یا 
شخصى که تحریم تسلیحاتى متعارف 
علیه ایران را نقض کند، اعمال کند. 
انتظار مى رود صدور فرمان اجرایى 
توسط دونالد ترامپ در روزهای آینده 
انجام شود که به رئیس جمهوری اجازه 
مى دهد متخلفان را با مجازات های 
ثانویه مجازات و آن ها را از دسترسى 
 به بــازار ایــاالت متحده محروم کند. 

ــری درســــت بــاشــد  ــب  اگـــر چــنــیــن خ
مى توان نتیجه گرفت که آمریکا از فعال 
شدن مکانیسم ماشه علیه ایران نا امید 
شده باشد چراکه در صورت بازگشت 
قطعنامه های گذشته دیگر نیازی به 
های  تحریم  و  نــبــوده  فرمانى  چنین 
تسلیحاتى در باالترین سطح خود باز 

مى گردند.

ظهور نشانه های شکست طرح آمریکا برای 
بازگشت تحریم های شورای امنیت 

دبیر سازمان ملل: ما براساس نظر شورای امنیت عمل مى کنیم نه آمریکا 

خبر

معاون قرارگاه خاتم االنبیا:

ماجرای هواپیمای اوکراینی به 
نظر من یک جنگ الکترونیکی بود 

معاون ارزیابى قرارگاه خاتم االنبیا با اشاره به 
این که در ماجرای حادثه هواپیمای اوکراینى  
احتمال جنگ الکترونیک هنوز منتفى نشده 
، گفت که حــدس  من ایــن اســت که  یک جنگ 
الکترونیک بود که توسط آمریکا انجام گرفت. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، امیر سرتیپ 
عبدالعلى پورشاسب با اشاره به این که  جنگ 
الکترونیک یک واقعیت است و نمونه های ثابت 
ــد که در  شــده ای هم دارد؛ گفت:» به یــاد داری
سوریه هواپیمای روســى را ترک ها زدنــد این 
اتفاق یک جنگ الکترونیک بود. یعنى با رادار 
و با تصاویر مجازی طوری ترتیب مى دهند که 
رادار را فریب مى دهند و آن را»دارمن« احساس 
مى کند این هدفى است که باید بزند. تمام قرائن 
و شواهد را طــوری جلوه مى دهند که باید این 
را بزنند... حتى مراحل بعد خواستند ترتیبى 
بدهند تا سوریه هواپیمای مسافربری ما را بزند.« 
وی در ادامه اظهار کرد:» در رابطه با هواپیمای 
اوکراینى ما هنوز بررسى هایمان به آن جایى 
ــت... حدس من این است  که باید نرسیده اس
که یک جنگ الکترونیک بود که توسط آمریکا 
انجام گرفت. حتى شلیک موشک کروز را هم از 
مرز گزارش کردند.« وی خاطر نشان کرد  که در 
حادثه هواپیمای اوکراینى هنوز احتمال جنگ 
الکترونیک وجود دارد و »هنوز ثابت نشده که 

چنین چیزی نبوده است.« 

 کاربران فضای مجازی به مصاحبه عجیب 
رئیس جمهور سابق با رادیوفردا واکنش نشان دادند 

 این قسمت؛ مصاحبه 
با رسانه حامی تحریم 

محمود احمدی نژاد  که ظاهرا این روزها هر کاری را برای دیده شدن 
انجام مى دهد این بار مصاحبه با رسانه ای ضد انقالب را انتخاب کرد و با 
رادیو فردا  که از جمله رسانه های حامى تحریم و فشار حداکثری ترامپ 
علیه ایران است، گفت و گو و دوباره خود را سوژه کاربران فضای مجازی 
کرد. احمدی نژاد در بخشى از این مصاحبه درباره علت نامه نوشتن به 
ولیعهد کودک کش سعودی بدون اشاره به جنایات آل سعود  گفت : »هر 
انسانى مى تواند در جهت صلح و دوستى و امنیت تالش کند، وظیفه اش 
هست.« همچنین درباره عملکرد خود در دوران ریاست جمهوری اش 
گفت : »از حرف ها و عملکردم در دوره ریاست جمهوری پشیمان نیستم« . 
عالوه بر صحبت هایى که احمدی نژاد در این مصاحبه انجام داد، اصل 
اعتباربخشى به رسانه ای که حامى تحریم دارویى ایران است به مذاق 

کاربران توئیتری خوش نیامد و واکنش هایى را در پى داشت : 
*  امثال رادیو فردا دنبال جذب مخاطبند و چه کسى بهتر از احمدی نژاد 
که التماس هایش برای دیده شدن گوش فلک را پاره کرده. مردی که 
قاتل کودکان یمن را برادر مى خواند عجیب نیست هم صحبت رسانه 

قاتلین حاج قاسم شود...
* در روزگــاری که مدعیان شرافت عربى با رژیم صهیونیستى صلح 
اجباری مى کنند، مصاحبه احمدی نژاد با سازمان سیا که هم حاج 
قاسم را ترور کرد و هم حتى از تحریم داروی مردم دریغ نکرد امری غیر 
طبیعى نیست! احمدی نژاد به بن سلمان گفته بود برادر... این همان 

عادی سازی است!
ــودم. 1400: من   * احــمــدی نـــژاد 1399: مــن مخالف حصر بـ
نمى خواستم سال 88 کاندیدا بشوم. 1401: من مخالف ریاست 
جمهوری خودم بودم. 1402: من رئیس جمهور نبودم، اشتباه گرفتید. 

1403:  من احمدی نژاد نیستم. اصاًل احمدی نژاد نمنده؟!
* احمدی نژاد با مصاحبه اش به رسانه ای که دست در جیب دشمنان 
قسم خورده مان دارد، وجاهت بخشید. به گلناز اسفندیاری، مجری 

برنامه که از براندازان سلطنت طلب است، رسمیت داد!
* همه چیز مصاحبه احمدی نژاد با رادیو فردا یه طرف ؛ تیکه آخر که میگه 
ان شاءا... موفق باشید یه طرف؛ بابا تو دیگه کى هستى برای دشمن ایران 

آرزوی موفقیت مى کنى!؟
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دنیای ارسارآمیز درون ما
 درباره شگفتی های بدن انسان در 3 دسته رگ ها

  اندام ها و اسکلت بندی و استخوان ها 
به بهانه ساخت اولین قلب  3بعدی توسط دانشمندان ژاپنی

   چشم ها می توانند بین 2/3 
تا 7/5 میلیون رنگ مختلف را 

تشخیص بدهند.

    ماهیچه هایی که به چشم 
کمک می کنند تا متمرکز 

شود، حدود ۱00 هزار 
حرکت در روز دارند. اگر 

بخواهید عضالت پای خود 
را به همان اندازه حرکت 

بدهید، باید ۸0 کیلومتر در 
روز قدم بزنید.

  بینی می تواند 
یک تریلیارد 
بوی مختلف 

را تشخیص 
بدهد.

  سرعت انتقال پیام از مغز به اعضای بدن حدود 
۴00 کیلومتر در ساعت است.

   فقط 2 درصد از وزن بدن متعلق به مغز است اما 
20 درصد از انرژی ما را مغز مصرف می کند که در 

مقایسه با عضالت که 25 درصد از انرژی بدن را 
مصرف می کنند، میزان قابل توجهی ا ست.

   سریع ترین ابررایانه جهان برای کارکردن به 2۴ 
میلیون وات انرژی نیاز دارد اما مغز ما فقط به 20وات 

انرژی نیاز دارد و تقریبًا ۱00 هزار بار سریع تر از آن 
کار می کند.

  حافظه انسان به اندازه ذخیره 2/5 میلیون 
گیگابایت اطالعات گنجایش دارد. این مقدار تقریبًا 

معادل 300 سال ویدئوی ضبط شده است.

   رشد گوش 
انسان در 
تمام عمر 
هرگز متوقف 
نمی شود.

    آپاندیس 
بی فایده 
نیست. 
این اندام 
میکروب های 
مفید را درون 
خود نگه 
می دارد تا 
از آن ها برای 
تأمین مجدد 
سیستم 
باکتریایی روده 
استفاده کند و 
درصورت بروز 
مشکل)مثل 
عفونت 
روده ای( 
باکتری های 
مفید را وارد 
روده کند.

  غیر از اثر انگشت، اثر 
زبان هر فرد هم منحصربه 
فرد است و با دیگران فرق 
دارد.

   بزاق حاوی نوعی 
مسکن طبیعی به 
نام »اوپیورفین« 
است. این ماده ۶ 
برابر قدرتمندتر از 
مورفین است البته 
ما دوز بسیار اندکی 
از آن را داریم.

   قلب انسان می تواند 
در خارج از بدن به تپش 
ادامه بدهد. قلب یک 
عضو کامال عضالنی 
است و مادامی که 
انرژی و کلسیم در بافت 
عضالنی قلب به صورت 
ذخیره باقی مانده باشد 
به انقباض خود ادامه 
می دهد.

 منابع این پرونده: عصر ایران، دیجی رو، برنانیوز، مهر، دیجیاتو، دکترسالم، سالمت نیوز

  هر فرد از ابتدای تولد 
تا سال های پایانی 
زندگی به طور مداوم 
پوست می اندازد. 
یک انسان 70 ساله 
درطول حیاتش حدود 
٤٥ کیلوگرم پوست 
انداخته است.
   بدن انسان به 
اندازه ای چربی دارد 
که برای ساختن هفت 
صابون کافی است.
  بدن انسان به اندازه 
بدن میمون مو دارد 
با این تفاوت که 
موهای بدن انسان 
بسیار روشن است و 
به همین دلیل کمتر 

دیده می شود.

   طول قد ما شب ها حدود  یک سانتی متر کوتاه تر می شود. این به دلیل فشاری است که 
در طول روز به غضروف ها وارد می شود و آن ها را فشرده می کند.

   یک چهارم از تمام استخوان های یک فرد بالغ و کامال رشدیافته در پاهای او قرار دارد.
   اسکلت انسان هر ١٠ سال یک بار به صورت خودکار بازسازی می شود.

   بین تولد تا مرگ تعداد استخوان های انسان از 3٠٠ به 2٠6 عدد کاهش می یابد 
یعنی بچه ها 94 استخوان بیشتر از بزرگ ساالن دارند.

   استخوان های انسان یک پارادوکس واقعی هستند؛ تقریبًا از یک میله فوالدی با قطر 
مشابه، 5 برابر قوی تر هستند اما بر اثر  ضربه ، بسیار شکننده اند.

   اگرچه به نظر استخوان  های بدن سفت و محکم هستند اما ۷5 درصد آن  ها را آب 
تشکیل می  دهد.

 وزن اسکلت انسان بالغ بین ١3 تا ١5 کیلوگرم است. 

   اگر تمام رگ های خونی بدن یک انسان را به هم وصل کنند، طولی برابر با 6٠ هزار 
مایل )9656٠ کیلومتر( خواهد داشت. یعنی می توان آن ها را تقریبا  دو دورونیم دور 

کره زمین چرخاند.
   خون، 8 درصد وزن بدن ما را تشکیل می دهد.

  تنها طی یک روز، خون موجود در بدن بیش از ١9 هزار کیلومتر را طی می کند که 
معادل نیمی از مسافت دور کره زمین است.

   حدود 3٠٠ میلیون مویرگ  روی ریه های ما قرار دارند. اگر آن ها را بیرون بکشند و 
پشت سرهم قرار بدهند، می توانند طول آمریکا را پوشش بدهند.

  بدن انسان خون کافی برای تغذیه ١/2 تا ١/4 میلیون پشه را دارد.
  خون انسان به طور طبیعی بی رنگ است و رنگ قرمز روشن آن به واسطه رنگدانه 

هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز خون شکل می گیرد.

   استخوان ها بافت هایی 
محکم و سخت هستند 
و دربرابر نیرو مقاوم اند 

اما محکم ترین عضو بدن 
انسان نیستند و این 

عنوان به مینای دندان 
تعلق دارد.

  استخوان 
ران یک انسان 
۸3 کیلوگرمی 

می تواند وزن 
۱۶هزار نفر را که 

همزمان روی آن 
بایستند، تحمل 

کند.

  غیر از یک 
مورد تمام 

استخوان های 
بدن به هم 

متصل 
هستند؛ 

»المی« 
استخوان 

نعلی شکل 
در گردن، 

به هیچ 
استخوان 

دیگری در بدن 
متصل نیست.

کوچک  ترین استخوان 
بدن در گوش میانی 

قرار دارد و »استخوان 
رکابی« نامیده می شود. 

این استخوان کمتر از 
سه  میلی  متر است.

   قرنیه تنها عضوی 
از بدن است که 

عروق خونی ندارد و 
اکسیژن مورد نیازش 

را به طور مستقیم  
از طریق هوا جذب 

می کند.

   قلب انسان حدود 
۱00 هزار بار در روز 

می زند و در دقیقه 
5/5 لیتر خون پمپاژ 
می کند که می شود 

حدود سه  میلیون 
لیتر خون در سال.

   هنگامی که خون 
وارد محفظه قلب 

می شود، دریچه های 
آن بسته و صدای 

تولیدشده توسط 
دریچه ها به نام 

»ضربان قلب« 
شناخته می شود.

   انسان تنها حیوانی 
است که گونه هایش گل 
می اندازند. دلیل گل 

انداختن گونه ها 
این است که 

رگ های خونی 
در این نقطه از 

صورت بزرگ و 
گشاد می شوند 
و نتیجه آن رنگ 

قرمز صورت 
است.

   کبد در بدن انسان 
بیش از 500 وظیفه 

مختلف برعهده 
دارد. بیش از یک 

لیتر خون در هر 
دقیقه از طریق کبد 

فیلتر می شود و تمام 
خون برگشتی از 

دستگاه گوارش که 
حاوی مواد غذایی 
است، ابتدا به کبد 

می رود.

چشم 
مغز

بینیزبان

گوش

بزاق

قلب

آپاندیس

گوش مینای دندان

گردن

ران

گونه
قرنیه

قلب

کبد

ــا می کنند  گــروهــی از محققان ژاپــنــی ادع
یک  بنیادی  سلول های  از  استفاده  با 

ــوش، موفق به ساخت یک مینی  م
قلب شده اند که به درستی کار 

می کند. آن ها با افزودن پروتئینی به نام مالنین، 
سلول های بنیادی کشت کردند که توانایی 
توسعه انواع مختلف سلول های بدن را دارد 
و ویژگی های آن  مشابه سلول های بنیادی 
ژاپنی  پژوهشگران  اســت.  القایی  پرتوان 
ادعا می کنند از این سلول ها پس از دو هفته 
ساختاری به قطر یک میلی متر و شبیه قلب 

به وجــود آمــده اســت. طبق اطالعات منتشر 
شده این قلب دارای دهلیز و بطن است و مانند 

یک نسخه واقعی می تپد. این مینی  عضو  توسعه 
یافته ساختاری شبیه قلب نطفه موش دارد. آن ها ادعا 

می کنند این نخستین باری است که یک قلب با ساختار سه 
بعدی به طور موفقیت آمیز توسعه یافته است.)منبع خبر: مهر،سرویس 

بین المللی سازمان رسانه های عمومی ژاپن(. شما را نمی دانم اما من هربار چنین 
اخباری می شنوم بیشتر از تحسین علم و دستاوردهایش، از بدن انسان و قابلیت هایش حیرت 

می کنم. درون ما بدون آن که آگاه باشیم، سیستم فوق العاده پیچیده و بی عیب و نقصی مشغول کار است 
که علم  به  رغم پیشرفت های شگفت انگیزش هنوز با آن مثل غاری تاریک مواجه می شود؛ به بعضی نقاط وارد شده، 

به بسیاری جاها تنها نور تابانده و چندین نقطه تاریک به جا گذاشته  است. در پرونده امروز می  خواهیم وارد این غار بشویم و   
شگفتی های بدن انسان در 3 دسته رگ ها، اندام ها و اسکلت بندی و استخوان ها را سیاحت کنیم.

پرونده
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 ۶ مترین تسکین »آرتروز گردن«
بیماری شایع پشت میزنشیین

بانوان
 6خواص بی نظیر

  روغن استوقودوس
 در سالمت و آرامش

استوقودوس یا همان گل های الوندر گیاهی سرشار 
از خاصیت و فایده برای سالمتی بدن و زیبایی پوست 
به حســاب می آید. در این مطلب می خواهیم درباره 
روغن استوقودوس و کاربردهایش برای شما نکاتی 
را بیان کنیــم. امروزه اســانس روغن اســتوقودوس 
یکــی از اســانس های پر اســتفاده در سراســر جهان 
اســت. خواص ایــن روغــن به دلیــل داشــتن قدرت 
آنتی اکســیدانی، ضد باکتری، آرام بخشی، کاهش 
اســترس و ضــد افســردگی بی شــمار اســت و طــی 
قرن های متمادی در صنعت آرایشی و درمانی مورد 
استفاده قرار گرفته است. در ادامه برخی از خواص 

روغن استوقودوس را برای تان بیان می کنیم.
1     خواب خوب با روغن استوقودوس

در گذشــته، مردم بالش خود را با گل ایــن گیاه برای 
خوب خوابیــدن پر می کردنــد. روغن اســتوقودوس 
به راحتی اعصاب کمک می کند و باعث احساســات 
قوی می شــود. برای خــوب خوابیــدن 3 یــا 4 قطره 
از اســانس اســتوقودوس را زیــر بالش بریزیــد یا10 
تــا 12 قطــره از اســانس اســتوقودوس را به عنــوان 
آروماتراپی در اتاق خواب بزنید. امروزه هم آروماتراپی 
استوقودوس استراحت و خواب بهتر را به همراه دارد. 
تحقیقات ســال 2014 در یک مجله آمریکایی نشان 
داد که آروماتراپی می تواند یک شیوه موثر برای بهبود 

کیفیت خواب باشد.
۲     روغــن اســتوقودوس ســردرد را تســکین 

می دهد
اگر ســردرد تنشــی یا میگــرن دارید، روغــن این گیاه 
جایگزین طبیعی برای داروهای ضد درد است. خواص 
ضد التهابی و ضد درد آن به کاهش درد کمک می کند. 
به عالوه، ماهیچه های ســر را که اغلب باعث ســردرد 
می شود شل می کند. دو قطره از اسانس استوقودوس 
را در یک قاشق غذاخوری روغن زیتون بریزید و پیشانی 

خود را با آن ماساژ دهید.
۳     درمــان عفونــت هــای قارچــی بــا روغــن 

استوقودوس
روغن اســتوقودوس یک درمــان موثر برای مبــارزه با 
عفونت هــای قارچی اســت وخــارش پوســت، زخم ، 
بریدگی، کبودی یا ســوختگی و خطر ابتــال به زخم را 
تســکین می دهد. چند قطره از اسانس استوقودوس 
را با یک  قاشق چای خوری روغن زیتون ترکیب کنید. 
با یک تــوپ پنبه ای به منطقــه آلوده بزنیــد، بعد از نیم 
ســاعت با آب ولرم بشــویید و کامل خشــک کنید. دو 
بار در روز تــا زمانی که عفونــت از بین برود ایــن کار را 

انجام دهید.
۴      روغن استوقودوس برای از بین بردن 

استرس
عطر این گیاه آرام بخش است و باعث کاهش اضطراب 
و همچنین حمالت هراســی می شــود. استوقودوس 
سبب بازشــدن سیســتم عصبی و آرامش می شود که 
به کاهش اضطراب کمک می کند. همچنین از افکار 
استرس زا جلوگیری می کند به عالوه، فشار خون باال 
را کاهش می دهد. چند قطره از اسانس استوقودوس 
را در یک کاســه آب داغ بریزید و بخار آن را استنشــاق 
کنید تا اضطراب را از بین ببرد یا با چند قطره از روغن 

استوقودوس شانه ها، پشت و گردن را ماساژ دهید.
۵    درمان مشکالت تنفسی با روغن 

استوقودوس
روغن اســتوقودوس برای کاهش مشــکالت تنفسی 
اســتفاده می شــود.این  روغن خــواص ضــد التهابی 
دارد و برای جلوگیری از حمالت آسم کمک می کند. 
تحقیقات انجام شــده در ســال 2014 در مجله علوم 
زندگی نشــان داد که استنشاق اسانس استوقودوس 
می تواند به از بین بردن التهاب راه های هوایی آلرژیک 
و درمان آســم کمک کند.به عالوه می تواند مشکالت 
تنفسی مانند ســرماخوردگی و آنفلوآنزا، برونشیت و 

عفونت های گلو را درمان کند.
پنج یا شش قطره از روغن اســتوقودوس را با دو قاشق 
غذاخوری روغن حامل مانند روغــن جوجوبا یا روغن 
زیتون مخلوط کنیــد و به آرامــی این مخلــوط را روی 
قفسه ســینه بریزید و ماســاژ دهید. دو بار در روز برای 
چند روز انجام دهید. همچنیــن می توانید بخار آن را 

استنشاق کنید.
6     کاهش درد با روغن استوقودوس

روغن استوقودوس ضد درد است و همچنین خواص 
ضد التهابــی دارد که می تواند بــه کاهش درد، تورم 
و التهــاب کمــک کنــد. شــما می توانیــد از آن برای 
درمــان درد عضــالت، درد ســاق پــا، درد مفاصل و 
حتی درد کمــر اســتفاده کنید. چند قطــره از روغن 
اســتوقودوس را با روغن زیتون مخلوط کنید. با این 
روش می توانیــد درد مفاصــل و عضالت را تســکین 
دهید یا چنــد قطره از روغــن اســتوقودوس را به آب 
گرم اضافه کنید و 10 تا 15 دقیقه در آن بنشینید تا 

درد کاهش یابد.
hidoctor و taroot rangi :منبع 

مریم سادات کاظمی |  مترجم

آرتروز بیماری ناشی از تحلیل دیسک های بین مهره ای 

و غضروف های مفاصل است که می تواند به استخوان نیز 

آسیب برساند وممکن است در تمام مفاصل بدن اتفاق بیفتد اما در  افرادی 

که به دلیل شرایط شغلی یا وضعیت نامناسب، گردن را در حالت نامناسب 

قرار می دهنــد، معموال به مهره های گردن آســیب می رســاند.در ادامه به 

راهکارهای پیشگیری از آرتروز گردن اشاره می کنیم :

سالمت

 آرتروز به دلیل شرایط شغلی یا وضعیت نامناسب گردن به مهره های گردن آسیب می رساند 
و درمان پیچیده ای دارد

دانستنی ها

آشپزیآشپزی من

شوری

لوبیا سبز شورموثر برای کنترل وزن و سالمت استخوان 

  موثرترین آنتی بیوتیک 
در آشپزخانه شماست

در شــرایطی که یک بیمــاری  عفونی شــیوع پیدا 
می کند، ناخودآگاه همه به دنبال راهکاری برای 
تقویت سیستم ایمنی و انتخاب بهترین و موثرترین 
آنتی بیوتیک هســتند و وقتی صحبــت از بهترین 
وموثرترین آنتی بیوتیک می  شــود انواع و اقســام 
دارو، قرص، آمپــول و ... نظرمان را جلب می کند 
غافل از این که بهترین و موثرترین آنتی بیوتیک در 
آشپزخانه منزل ماســت.برخی  افراد از زردچوبه 
به عنوان یکادویه استفاده مــی کنند، ولی این را 
بدانید که مخلوط زردچوبه با عسل  آنتی بیوتیک 

موثری است .
  مواد الزم

100 گرم عسل
 يك قاشق غذا خوری زردچوبه

 روش آماده سازی
زردچوبه و عسل  را باهم مخلوط کنید و در یک 

شیشه بریزید.
  شروع مصرف در اولین عالیم سرماخوردگی
روز اول - نصف قاشق چای خوری از این مخلوط 
در هر ساعت.روز دوم - نصف قاشق چای خوری 
از مخلوط در هر دو ساعت.روز سوم - نصف قاشق 
چای خوری از مخلوط سه بار در روز.مخلوط را 
تا حل شدن کامل در دهان نگه دارید. )سه روز 
پس از استفاده سرما خوردگیمتوقف می شود. 
افرادی که بیماری دارند قبل از مصرف با پزشک 

خود مشورت کنند.(
                                                    منبع: دکتر سالم 

 »آرتروز گردن«؛ بیماری پیش رونده طی سال ها

آرتروز گردن یک بیماری مزمن تلقی می شــود که طی 
ســال ها به تدریج پیشــرفت می کند و عالیم آن معموال 
پس از 40 سالگی ظاهر می شود. در 50 درصد موارد، 
آرتروز گردن پس از عکس برداری مشــخص می شود و 
فرد هیچ عالمت ناراحت کننده ای ندارد. البته بعضی 
افراد بــا درد ناحیه گردن در یک ســمت کتف و پشــت 
سر مواجه هستند.  ســردرد، خشکی گردن، احساس 
مورمور در دست به دلیل فشار به نخاع و حتی سرگیجه، 
اختــالل در شــنوایی، بینایی و تعادل ناشــی از فشــار 
مهره ها به شریان نیز از دیگر عالیم هشدار آرتروز گردن 

شناخته می شود.

 چطور اب رایانه کار کنیم ات گردن آسیب نبیند؟

اگر اقتضای شــغل شــما طــوری اســت که ســاعت ها 
مشــغول کار بــا رایانــه هســتید، حتما اصــول صحیح 
نشســتن را رعایت کنید تا از بروز آســیب به مهره های 
گردن پیشــگیری شــود. برای این منظور، پشــت باید 
صاف باشد و سر به جلو خم نشود. مانیتور را در ارتفاع 
هم راستا با چشم قرار دهید. میز تکیه گاه ساعدها باشد 
و از معلق ماندن دست ها خودداری شود.  استفاده از 
تلفن همــراه را به حداقل برســانید و در موارد ضروری 
مراقب باشید که سر به پایین خم نشود، بلکه گوشی باال 
نگه داشته شــود. همچنین ورزش و تحرک را به عنوان 

اصل ضروری در زندگی روزمره رعایت کنید.

 ۶ مترین برای پیشگیری از »آرتروز گردن«

دربــاره مهره هــای گــردن مانند دیگــر مفاصــل، رعایت 
سبک زندگی سالم و پیشگیری از آسیب مهره ای بهترین 
و مؤثرتریــن اقــدام اســت. در واقع، آرتــروز رونــد درمان 
پیچیده ای دارد و روش ها مبتنی بر تسکین درد و کاهش 
پیشــرفت بیماری خواهد بود. حتــی در مــواردی نیاز به 
جراحی نیــز دارد.برخــالف تصور، احســاس درد گردن 
همیشه نیازمند اســتراحت نیســت بلکه انجام تمرینات 
منظم ورزشی به انعطاف پذیری عضالت،  پیشگیری از درد 
گردن و سر و همچنین عملکرد مطلوب مهره های گردن 
کمک می کند. این تمرینات به خصوص بایــد در  افرادی 

که ساعت ها می نشینند جدی گرفته شود.

سالمت

کودکان

1- شیشــه هایی  راکه می خواهید در آن ها شور درســت کنید، بشویید و اجازه 
دهید کامل خشــک شــود. 2- ســر و ته لوبیاها را بگیرید و بعد از شستن اجازه 
دهید کامل خشک شــود.در شیشــه ها فلفل، ســیر، دانه های خردل و شوید را 
بریزید.3-  ســپس لوبیاها را به صورت عمودی و فشــرده کنار هم داخل شیشه 
بچینید. 4- در یک قابلمه به ازای هر لیوان ســرکه، یک لیوان آب و یک قاشــق 
غذاخوری نمــک بریزید و روی حرارت قرار دهید تا به جــوش بیاید. 5- ترکیب 
آب و سرکه را همان طور داغ  روی لوبیاها بریزید. 6- با ضربات آرام به شیشه ها، 
حباب های هوا را خارج کنید و سپس در شیشه را محکم ببندید. 7- شور را بعد 
از این که خنک شــد، داخل یخچال قرار دهید. بعد از 48 ساعت آماده خوردن 

است. 

چرا نوزادان خوشبو هستند ؟

آیا مــی دانید بوی بدن نــوزاد در دســته بهترین 
عطرهای جهان قرار گرفته و کارخانه های عطر 
فرانســوی به تازگی موفق شــدند عطــری با نام 
عطر نــوزاد و با رایحه نی نی هــا وارد بازار کنند! 
همه مادران باور دارند نوزادان بدون اســتفاده 
از دئودورانت، اســپری و عطر، بهترین بوی دنیا 

را می دهند.
  ۳ دلیل وجود این رایحه

  اولین دلیل خوشــبویی بدن نوزادان ترشــح 
مــاده ای شــیمیایی از غدد عرق نوزاد اســت که  
بر بخش بویایــی مــادر و دیگران چنــان تاثیری 
می گــذارد که حتی آن هــا را سرمســت و خواب 

آلود می کند.
  دلیل دیگر بــوی خوش نوزادان متابولیســم 
دســتگاه گوارش آن هاســت! با توجه بــه این که 
این بوی دلپذیر بعد از چند هفته آرام آرام از بین 
می رود،دلیل اصلی آن تغییر منبع و نوع تغذیه از 

جفت به شیر مادر است
  دلیل ســوم  چربی ســفید رنگی اســت که در 
زمان تولد سراســر بدن نوزاد را پوشانده. گرچه 
پس از زایمان کودک را اســتحمام می کنند اما 
این رایحه مانــدگاری باالیی دارد و مــی تواند تا 

مدتی روی بدن نوزاد باقی بماند.

   لوبیا سبز-1 کیلوگرم
   سرکه -2 لیوان

   آب- 2  لیوان
   نمک  - 2 قاشق غذاخوری

   شوید - 4، 5 شاخه
   سیر- 4، 5 حبه

    فلفل و دانه خــردل - به میزان 
دلخواه

 تشخیص مرگبار بودن کرونا 
با تست چشایی مزه تلخ 

دانشــمندان آمریکایی اعالم کردند با یک تســت 
ســاده می توان میزان مرگبار بودن کووید 1۹ در 
افراد بیمار را تشخیص داد.متخصصان بیمارستان 
»باتــون روژ« لس آنجلــس ایالــت کالیفرنیا اعالم 
کردند تســت چشــایی افراد می تواند بــه راحتی 
میزان کشندگی و خطرناک بودن کرونا در بیماران 
مبتال را تشخیص دهد. دانشمندان در این روش 
از نوار های کاغذی مخصوص برای تست چشایی 
در بیمــاران مبتال به کرونــا اســتفاده کردند.این 
نوار های کاغذی در واقع تنها مزه تلخ حس چشایی 
را در افراد مورد سنجش قرار می دهند. این موضوع 
می تواند نشــان دهنــده میــزان قدرت سیســتم 
ایمنی بدن باشــد. در واقع زبان هر انسانی دارای 
گیرنده های مزه تلخ است، اما این گیرنده ها فراتر 
از زبان هستند.تمام طول دستگاه تنفسی انسان 
دارای گیرنده های مشابه است و به نوعی بخشی از 
سیستم ایمنی ذاتی بدن محسوب می شود. بدین 
ترتیب به نظر می رسد هر انسانی که طعم تلخ را به 
خوبی احساس می کند به احتمال بسیار کمتری 
ممکن است عالیم شدید کرونا را از خود نشان دهد 
و به طور کلی به کرونای خفیف مبتال خواهد شد. 
محققان آمریکایی اعالم کردند: هدف نخست ما 
از این پژوهش یافتن پاسخ این سوال بود که کدام 
بیماران کرونایی می توانند ســریع تر بهبود یابند 
و وارد جامعه شــوند و کدام افراد نیازمند مراقبت 

بیشتر هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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مترین اول

ســر  پشــت  را  دســت  دو 
بگذاریــد و به آرامــی ســر را 
ایــن  در  بیاوریــد.  پاییــن 
گــردن  عضــالت  وضعیــت 
کشــش مالیمــی را تحمــل 
می کننــد و انقبــاض عامــل 
درد برطرف می شود. البته 
کشــش بایــد کامــال مالیــم 
و بــدون فشــار باشــد و در 
صــورت بــروز درد گــردن، 
بیش از حد تحمل ادامــه نیابد. گردن را در وضعیت کشــش 30 تــا 45 ثانیه 

نگه دارید و تمرین را سه نوبت تکرار کنید.

مترین دوم

در حالت ایستاده یا نشسته، 
پشــت را کامــال صــاف نگــه 
داریــد و بــدون ایــن که ســر 
خم شــود، چانه را بــه گردن 
نزدیک کنید. در این وضعیت 
باید فشــار یــا درد مختصری 
در قسمت انتهای جمجمه و 
باالی گردن احساس کنید. 
حالــت  ایــن  در  ثانیــه   20
بمانیــد و ســپس عضــالت را 

شل کنید. این تمرین را 10 بار انجام دهید.

مترین چهارم

دســتمالی را روی دیــوار و هم 
راســتا با پیشــانی نگه دارید. 
طوری بایســتید و پاهــا را خم 
کنید که بیشترین فشار به حوله 
وارد شود. چانه را پایین بیاورید 
و پیشــانی را به دستمال فشار 
دهید اما نباید ســر به ســمت 
جلو خم شود. در این حالت 10 
ثانیه بمانید و سپس در حالت 
عادی قرار بگیرید. این تمرین 
را 10 بار تکرار کنید. دستمال را روی دیوار هم راستا با سر نگه دارید. بدن را در وضعیت 

تمرین قبل قرار دهید اما این بار با پشت سر به دستمال فشار بیاورید.

مترین شمش 

ساعد و کف دست را روی دیوار 
بگذارید به طوری کــه آرنج هم 
راســتا با شانه باشــد. بدن را به 
سمت جلو خم کنید تا زمانی که 
احساس کشش در شانه داشته 
باشــید. در این وضعیت، سر را 
به جهت دیگــر بچرخانید. 30 
ثانیــه در این وضعیــت بمانید. 
این تمرین را سه بار انجام دهید.  

مترین سوم 

نوک انگشتان را روی عضالت 
جمجمــه  نزدیــک  گــردن 
بگذارید و فشــار مالیم به ســر 
وارد کنیــد. کم کم این فشــار 
را به اطراف گــردن ببرید. هر 
نوبــت فشــار را 5 تــا 10 ثانیه 
ادامه دهید، فشــار را بردارید 
و 3 تــا 5 بــار ایــن کار را تکرار 

کنید.

مترین پنجم

روی زمیــن بنشــینید، پاهــا 
را  پشــت  و  کنیــد  دراز  را 
کامــال صــاف نگــه داریــد. 
نوار پالســتیکی را کــف پاها 
بگذارید و با دو دســت طوری 
آن را بــه ســمت بیــرون بــدن 
بکشــید که شــانه ها به سمت 
عقب و قفسه ســینه باز شود. 
بــدن را در حالــت کشــش 5 
ثانیه نگــه دارید و ســپس رها 

کنید. این تمرین را 15 بار ادامه دهید.
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* حــال و هــوای دورهمــی  پنج شــنبه بعدازظهرمــون 
با بقیــه اعضــای خانــواده رو با خونــدن و دیــدن پرونده 
»خنده دار ترین عکس های حیات وحش 2020« عوض 
کردین. خیلی باحال بود. هم خندیدیم، هم چیزی یاد 
خانواده مسگرزاده گرفتیم.  
* درباره »قصه تصویری« چاپ شــده در صفحه کودک، 
می خواســتم بگم که مــن یک پــدرم. وقتی قصــه تموم 
شد، پسر چهار ســاله ام ازم پرسید پس چرا هیچ کدوم از 
این کارها رو مامان نمی کنــه و همه چیزهــا رو از بیرون 
می خریم! با این داستان هاتون زندگی های مشترک رو 

خراب می کنین ها!
* در پرونده »عکس های کمدی حیات وحش«، متنی که 
عکاس بعد از گرفتن عکس از ماهی نوشته، شبیه تبلیغات 
بود! آخرش منتظر بودم که آدرس یک دندون پزشکی رو 
بده که کجا بریم تا دندون هامون مثل این ماهی، سفید 

بشه!
* آهای  مخاطبی  که  پیشــگویی  کرده بــودی این  هفته 
  آق کمال  مبتال به کرونا میشه، دیدی نشد؟ در ضمن باید 
 بهت  بگم  دهنت  رو بشور و زبونت  رو گاز بگیر. خدا نکنه  آق 
 کمال  عزیزمون  مبتال به  این ویروس  منحوس  کرونا بشه.

* توصیه هایی که در ســتون بانــوان و در مطلب »اصول 
حذف آثار ســوختگی اتــو از روی لباس« گفتیــد، به درد 
نمی خورد. لباسی که بسوزد، دیگر قابل استفاده نیست.
*دنیای حیوانات واقعا شگفت انگیزه. باز هم پرونده هایی 

با همین موضوع در زندگی سالم کار کنید.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تماس با سامانه 4030

قرار و مدار

اگر خودتون یا در اطرافیان تون فردی هست 
که عالیمی شبیه کرونا داره، توصیه میشه با 
این ســامانه رایگان تماس بگیرین. عالوه 
بر دریافت مشــاوره های تلفنی و 
پاســخ ســواالتی که درباره 
کرونا داریــن، نزدیک ترین 
مراکز تشــخیص کرونا به 
محل سکونت تون رو هم 

معرفی می کنن

 در آرزوی داشتن یک 
زندگی مشترک بی عیب

 وقتی از زن علت ایــن همه غم و غصه 
را جویا شدم، با صدای آهسته و ریتم کند 
شروع کرد به پاسخ دادن: »شوهرم مقصره، من هیچ 
وقت از زندگی ام راضی نبودم. همیشه توی ذهنم، 
شــوهرم رو با شــوهر دختر عمه ام مقایسه می کنم 
و حســرت خوشــبختی اون رو می خورم. دوســت 
داشــتم همون طور که دختــر عمه ام با همســرش 
در تفاهــم کامل هســت، من هم شــوهری داشــته 
باشم که واقعا باهاش تفاهم داشــته باشم.« اولین 

خطاهای شناختی که این خانم به آن ها مبتالست 
با همیــن چنــد جملــه خودشــان را نشــان دادند: 
»مقایسه گری« و »اعتقاد به تفاهم کامل«. البته که 
هر انســانی که دایم در حال مقایســه کــردن باطن 
زندگی خود بــا ظاهر زندگی دیگران باشــد، دیر یا 
زود دچار افسردگی خواهد شد. از آن بدتر اعتقاد به 
چیزی به نام »تفاهم کامل« بین زن و شوهر است که 
در واقع توهمی بیش نیست! از این خانم پرسیدم: 
»همســرت چطور مردی هســت؟ دوســتت داره؟ 
محبت می کنه؟ وفادار هست؟« زن با بی حوصلگی 
گفت: »آره دوســتم داره و وفادار هم هســت اما چه 

فایده؟« گفتم: »اهل کار و کوشــش هست؟ یا اهل 
خوش گذرانی یا خدای نکرده مواد مخدر و...؟« زن 
لبخند کم رنگی زد و جواب داد: »نه بابا، اصال اهل 
این چیزها نیســت، حتی ســیگار هم نمی کشه، از 
صبح تا بعد ازظهر هم سر کاره، بعدازظهر هم پیش 
من!« پرسیدم: »پس دقیقا از چی ناراحت هستی؟« 
زن گفت: »از این که احساس می کنم به اندازه کافی 
با هم تفاهــم نداریم، تــوی خیلی چیزهــا اختالف 
نظر داریم، ســلیقه هامون خیلی به هم نمی خوره، 
شــوهرم یه اخالقیاتی داره که من دوســت ندارم.« 
گفتم: »میشــه بیشــتر توضیح بدید؟« گفت: »مثال 
من طرفدار یه جناح سیاسی هســتم ولی همسرم 
طرفدار جناح سیاســی دیگه ای هســت یا مثال من 
آدمی هستم که خیلی به نظم و ترتیب اهمیت میدم 
ولی همسرم خیلی آدم منظمی نیست و این چیزها 
واقعا من رو اذیــت می کنه!« ناخــودآگاه یک نفس 
راحت کشیدم و فهمیدم مشکل آن چنان هم جدی 
نیســت. در واقع تنها مشــکلی که این وسط وجود 
داشــت، کمال گرایی و توقع نابه جا برای داشــتن 
یک زندگی مشترک 100درصد ایده آل و بی عیب 
و نقص با همسر بود. چیزی که تقریبا می توان گفت 

در دنیا امکان پذیر نیست!

از فرزندتان بخواهید 
یک نقاشی بکشد و 

برای ما ارسال کنید تا 
به شما برای شناخت 
روحیات او کمک 

کنیم. این اطالعات را  
همراه نقاشی ارسال 
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هیچ الزم نبود روان شناس باشم تا تشخیص دهم زنی که رو به رویم نشسته، از »افسردگی« 
رنج می برد. بعد از دیدن چهره او، کمی صحبت و دقایقی همنشینی با او به خصوص که خودش 
هم مدام از کلمه ناامیدی درباره همه چیز اســتفاده می کرد، تشخیص بیماری روانی اش 
سخت نبود. اما آن چیزی که من به عنوان یک روان شناس می دانستم، این بود که پشت هر 
افسردگی، انبوهی از افکار و عقاید غلط وجود دارد، باورها و انحرافات شناختی که وقتی در ذهن کسی جاخوش 
کنند، او را ناچار می کنند به »افسرده« شدن. داستان مراجعه این هفته و تحلیل روان شناسی آن، در همین باره 

است که در ادامه خواهید خواند.

محوری

زهراوافر|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

آنالیز نقاشی دنیز خانم 5 ساله

1- دنیز خانم دختری شاد، پرانرژی و باهوش محیطی 
و اجتماعی بسیار باالست و اعتماد به نفس باالیی دارد. 

همچنین پــدر و مــادرش را خیلی دوســت دارد و عالقه 
زیادی هم به خاله اش دارد، حتی خواهان آن اســت که 

روزهای بیشتری، خاله اش به خانه آن ها بیاید.
2- همانند بیشتر نقاشی های کودکان یکی از نمادهای 
مهم و موجود در این نقاشی، »خانه« است، محیطی امن 
که کــودک در آن احســاس آرامش می کنــد. در ضمن، 

حضور پررنگ پدر در خانه مشهود است.
3- رنگ و جزئیات طراحی شده در خانه ترسیم شده در 
این نقاشــی، انتظارات دنیزجان از این محیط امن را به 
ما نشــان می دهد. رنگ زرد مبین حضور پررنگ پدر در 
خانه و زندگی دخترش اســت. البته دنیزخانم خواهان 
حضور پررنگ تر پدر در خانه است تا وقت بیشتری را   با او 
بگذراند. رنگ نارنجی، بیانگر این است که رابطه خوبی 
با خاله اش دارد و دوست دارد که زمان های بیشتری را 

در کنارش باشد. رنگ قرمز هم نشان دهنده انرژی زیاد 
دنیز جان است که دوســت دارد این انرژی هیجانی اش 

به روش هایی تخلیه شود.
4- پنجره هــای کوچکی که برای خانه کشــیده شــده، 
ارتباط محدود کودک با دنیای بیرون را نشــان داده که 

الزم است مورد توجه والدین قرار گیرد.
5- آب سرچشــمه حیات و زندگی است و وجود استخر 
در این نقاشــی به عنوان یکی از نیازهای مدرن زندگی 
بشر، به خوبی به روز بودن اندیشه های کودک را مطرح 

می  کند.
6- وجــود درخت در این نقاشــی، پویایی و ســرزندگی 
را نشــان می دهد. همچنین نیاز به تفریح سالم و بازی، 

اهمیت باالیی در نظر دنیز خانم دارد.
7- در باالی نقاشی، سمت چپ، به احتمال زیاد یا یکی 
از والدین، یک نفر از دوستان یا خود نقاش، کشیده شده 
اســت که چون مشــخص نیســت، نمی توان درباره اش 
اظهار نظــر کرد اما هرکه هســت بــرای دنیزجــان، فرد 

محترم و محبوبی است.
8- نیاز به خوراکی های خوشــمزه به عنوان ســر منشــأ 
و پایه ادامه زندگی معمول و مرســوم، در این نقاشــی به 

شکل مطلوبی مورد تاکید قرار گرفته است.

توصیه هایی به والدین دنیز خانم
پیوند با انســان ها و ارتباط برقرار کردن و نیاز به توجه و 
تایید دنیز خانم از طرف پدر و مادر با توجه به این نقاشی، 
بســیار پررنــگ اســت. اگر دقــت کنیــم اندازه ماســک 
بهداشتی در وســط نقاشی در مقایســه با دیگر عوامل و 

اجزای موجود در نقاشی، بسیار بزرگ تر از حد معمول 
نشان داده شده است که این مقوله اندازه باال و اهمیت 
رعایت بهداشت را در شرایط فعلی از دیدگاه دنیز خانم 
نشان می دهد و حاکی از این است که نیازها را به خوبی 

تشخیص می دهد و خود را با آن تطبیق داده است.

آنالیز نقاشی آقا امیرعباس 3 ساله

1- او پســری پرانــرژی، مهربان، احساســاتی، باهوش 
محیطی و عاطفی بــاال، برون گرا، بــا آرزوهای بزرگ در 
ذهنش اســت. پدر و مــادر را خیلــی دوســت دارد و می 

خواهد آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
2- دنیای نقاشــی مرزهای عاطفی، احساسی و منطق 
را بیان می کند. آن چه افراد نمی توانند یا نمی خواهند 
با کالم به دیگران منتقل کنند، از طریق نقاشی و ابزار آن 
بیان می کنند. از آن جا  که تعداد رنگ های به کار رفته در 
نقاشی آقا امیر عباس زیاد است، نشانگر، سازگاری اش 

با محیط اطراف خویش است.
3- رنگ آبی بــه کار رفته در نقاشــی نماد مادر و نشــان 
دهنــده عشــق و عالقه به مــادر اســت. رنــگ زرد، نماد 

پدر و مبین قدرت و اقتــدار و عالقه به پدر 
اســت اما کمبود رنــگ زرد در صفحه باید 
با اندیشه های مردانه از سمت پدر در خانه 

تقویت شــود که نیازمند تایید، توجه و بازی 
بیشتر او با پدرش است.

4- رنگ قرمز و بنفش، نشــانگر انرژی زیاد 
و عالقه به محبت بیشتر و کانون توجه بودن 
را به والدین گوشــزد می کند. بــا این حال، 
بیشــترین مقــدار رنــگ اســتفاده شــده در 
نقاشــی بــه قهــوه ای اختصاص داده شــده 
و قهوه ای روشــن، نماد داشــتن احســاس 
امنیت و اعتماد و قهوه ای تیره نماد خستگی 

و اضطراب است.
5- بــه دلیل این که بخش زیــادی از صفحه 
در تصرف رنگ هاست ، می توان گفت خأل 
عاطفی  کمــی در کــودک وجــود دارد. در 
توضیحات نقاشــی اش کــه والدینش برای 
ما فرستاده اند، از پرنده ها صحبت کرده که 
بیان کننده آرزوهای بزرگ در ذهنش است.

توصیه هایی به والدین آقا امیرعباس
پدر و مادر گرامــی باید در محیــط خانواده 

زمان بیشــتری را برای آموزش، نقاشــی کشــیدن و باال 
بردن دامنه لغــات و قصه گویــی امیرعبــاس بگذارند و 
این که حضور پدر در خانه باید پررنگ تر باشــد به همراه 
مســئولیت دادن و بالفاصلــه تاییــد و تشــویق کارهای 

خوب کودک.

دنیز خانم پویا و آقا امیرعباس سازگار با محیط
آن چه در نقاشی های دنیز خانم 5 ساله و آقا امیرعباس 3 ساله نمی بینید

 

یک نقاشی ســاده می تواند نگاهی اجمالی به جهان بینی کودک، نقش او در خانواده و روابطش با دیگر اعضای 
خانواده و البته اعتماد به نفس او داشته باشد. نقاشی همچنین می تواند میزان استحکام خانواده را نشان دهد که 
بسیار مهم است. کودکان ابزار نقاشی را به طور تصادفی انتخاب نمی کنند، این انتخاب، خلق و خوی شخصیتی 
آن ها را نشان می دهد. تحلیل دو نقاشی را در ادامه بخوانید، شاید بعضی بخش هایش شبیه نقاشی های فرزند 
شما باشد. هرچند روانکاوی یک نقاشی کودکانه نیاز به تخصص دارد اما مطالعه این مطالب خالی از لطف نیست. 

امیدواریم در فرصت های بعدی نقاشی فرزند شما را تحلیل کنیم.

دکترفریدهناصری|روانشناسبالینی

 ارسال 
 نقاشی ها 

تلگرام:

09354394576

حســادت در کار و پیشــرفت 
شغلی معموال دارای دو قابلیت 
متفاوت و به نوعــی متناقض با 
هــم اســت: 1- می تواند باعث 
پشتکار و جدیت شما در مهارت آموزی و پیشرفت 

شغلی شود. 2- شــاید باعث ایجاد حس نفرت و 
هجوم افکار منفی و به نوعی خودخوری، احساس 
حقارت و در نهایت ترک کار شود. بنابراین، این 
نگرش شماست که چگونه از این جریان انرژی، 
حسن استفاده یا سوء اســتفاده را داشته باشید. 
با این حال و برای این که نکته اول را عملی کنید، 

چند نکته را باید مد نظر قرار دهید.

   ما آدم ها با یکدیگر متفاوتیم   نه متمایز
پذیرش توانایی های متفــاوت و نه متمایز بین 
خود و دیگران، اولین توصیه به شماســت. ما 
آدم ها با یکدیگر متفاوتیم نه متمایز؛ حسادت، 
بر فرض نادرست تمایز بین آدم ها استوار است 
که کامال اشتباه است. تفاوت در مال و جایگاه 
تحصیلــی و شــغلی و اجتماعــی نشــانه تمایز 
نیست بلکه بخش عمده آن برگرفته از تالش و 
جدیت فرد است و نه به اصطالح استعدادهای 
متمایــز فطری و مــادرزادی آن. پــس به جای 
حسادت و تحقیر خود، جدیت و تحسین خود را 
جایگزین کنید تا فردا بر طبل حسرت نکوبید. 
با پذیرش اصل یاد شده می توانید درک بهتری 

از مهارت هــای متفــاوت و به تبــع آن موفقیت 
شــغلی دوســت تان داشــته باشــید و نه فرض 
اشتباه ناتوان بودن خودتان و حسرت خوردن.

مهارت هایتان را ارتقا دهید
یکی از دالیل این حســادت این است که شما 
تالش کافی در شــغل خــود ندارید یــا مهارت 
حرفه ای و اطالعات الزم برای پیشرفت را یاد 
نگرفته اید که در هــر دو صورت نیاز اســت در 
ارتقای آن همت کنید. دلیل دیگر ممکن است  
مربوط به تفاوت های شخصیتی و میزان رغبت  
شغلی شما با همکارتان باشد که فرق می کند. 
برای مثال ممکن است دوست شما فرد برون 
گراتری از شما باشد که الزمه شغل بازاریابی 
اســت و شــما به دلیــل درون گرایــی چندان 
تمایلی به ارتبــاط اجتماعی نداریــد و همین 
موضوع موجب پیشرفت متفاوت ایشان با شما 

شده که به اشتباه آن را تمایز، تعبیر و موجبات 
تاثر و تاسف خود را فراهم کردید.

 رمزهای موفقیت دوست تان را بیابید

نکته دیگری کــه به آن اشــاره کردیــد، رابطه 
دوســتانه شماســت که می تواند محلی برای 
ارتقای مهارت متقابل باشد. حسرت خوردن 
را کنار بگذارید و تالش کنید رازهای موفقیت 
دوست تان را در فضایی صمیمانه از وی جویا 
شــوید. می دانم که این موضوع ممکن اســت 
قدری سخت باشــد اما بهتر از شرایطی است 
که هم اکنون دارید. کار توام با حســادت بهتر 
اســت یــا کار در فضایی عــاری از حســادت و 
تبادل مهارت های شغلی؟ فقط پیش نیاز آن 
قدری فروتنی و میل به یادگیری است، حتی 
از دوســتی که فکر می کند از شــما بهتر است 
که بی شــک ایــن تصــور برگرفته از حســادت 

شماســت و ایشــان بــه احتمــال قــوی چنین 
نظری ندارند.

 تالش ما راه به جایی نمی برد!
ممکن است برخی معتقد باشند پدیده هایی 
مثل تبعیض، رانت و سود جویی و ... موجبات 
پیشرفت عده ای را فراهم می کند و در نتیجه 
تالش مــا راه به جایی نمی بــرد و این موضوع 
تخم حســرت و حســادت را در جامعه کاشته 
اســت. بله، این گفتــه شــاید در بعضی موارد 
درســت باشــد اما این مقوله امری اســت که 
از ابتــدای خلقت بشــر بــوده و خواهــد بود و 
این شما هســتید که انتخاب می کنید دنیا را 
محلی اخالق مند و قانونمند کنید یا برعکس. 
بنابراین بــا برنامه ریزی و داشــتن پشــتکار، 
فقط به روزی فکر کنید که به همه اهداف تان 

دست یافته اید.

به همکارم که رفیق من هم هست، خیلی حسادت می کنم
در یک شرکت خصوصی کار می کنم و کارشناس بازاریابی هستم. به همکارم 
که واقعا هم دوستش دارم، خیلی حسودی می کنم. سابقه کاری هر دومان در 
این شرکت، هفت سال است و با هم وارد کار شدیم. همکارم که رفیق من هم 
هست، در کار خیلی بهتر از من است و از خودش هم خیلی تعریف می کند. این کارهایش 

روی اعصابم می رود و البته واقعا به او حسودی می کنم. چه کنم؟

رضازیبایی|روانشناسعمومی

 مشاوره
شغلی

داستان

تحلیل 
روان شناس

 الزمه های جدایی ناپذیر زندگی مشترک

خواهر و بــرادری را تصور کنید که در یک خانواده، با ســاختار 
ارثی و ژنتیکی بسیار شبیه هم،   درون یک فرهنگ واحد و سیستم 
تربیتی یکسان پرورش پیدا می کنند. با وجود این همه شباهت و تفاهم، به 
نظر شما چقدر طی سال هایی که در کنار هم زندگی می کنند، دچار دعوا 
و اختالف می شوند؟ به احتمال زیاد ممکن است حتی هر روز سر مسئله 
کوچک یا بزرگی با هم دعوا و جر و بحث کنند! حاال زن و شوهری را تصور 
کنید که دو ســاختار ژنتیکی و ارثی کامال متفاوت دارند و در دو خانواده 
مختلف با سبک های تربیتی و فرهنگی گوناگون پرورش یافته اند و حاال 
قرار اســت با هم زیر یک ســقف زندگی کنند. آیا توقع یــک زندگی بدون 
اختالف و مشاجره خنده دار به نظر نمی رسد؟ گاتمن؛ روان شناسی که 
تمام عمرش را درباره روابط زوج ها به تحقیق و پژوهش پرداخت، این گونه 
می گوید: »تضادهای مربوط بــه ازدواج، از ناراحتی هــای پیش پا افتاده 
گرفته تا مســائل پیچیده، تنها در یکی از این دو مقوله می گنجد: آن ها یا 
فیصله پیدا می کنند و برطرف می شوند یا همیشه وجود دارند و   بخشی از 

زندگی شما خواهند بود!« 

   الزم نیست به همه اختالف نظرها بپردازید
درجه موفقیت ازدواج ها به این بستگی دارد که مشکالت انتخاب شده 
توسط شــما، مواردی باشــد که شــما می توانید با آن ها مقابله یا آن ها را 
تحمل کنید. برخی از روان شناســان اعتقاد دارند که حتی الزم نیست 
زوج ها به همه مشکالت و اختالف نظرهایشان بپردازند و تمام آن ها را 
حل کنند بلکه در بسیاری از اوقات باید این اختالفات را به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر زندگی مشــترک پذیرفت. مطالعــه طوالنی مدت گاتمن 
روی تعداد بســیار زیــادی از زوج ها نشــان داد که تقریبــا همه زوج های 
موفق، مشکالت و مسائل حل نشده ای در زندگی دارند که سال هاست 
راجع به آن ها به بحث و گفت و گو پرداخته اند یــا آن ها را پذیرفته اند، در 
حالی کــه اغلب زوج هــای ناموفق اصــرار دارند همه چیــز را صددرصد 
حل کننــد و گمان می کنند تــا زمانی که طرف مقابل تمــام ویژگی های 
شــخصیتی دلخواه آن ها را پیدا نکرده است، نمی توانند رابطه عاشقانه 
خوبی داشته باشند!زوج های موفق به  رغم تالش برای بهتر شدن رابطه 
و برطرف کردن مشــکالتی که قابل حل هســتند، می پذیرند که برخی 
صفات شخصیتی طرف مقابل تغییر نخواهد کرد و سعی می کنند همسر 
خود را با وجود همان نقاط ضعف و ویژگی های شخصیتی، دوست بدارند 
و درک می کنند که تالش و اصــرار بیش از حد برای حــل کردن بعضی 
تضادها، گاهی به جــای بهتر کردن شــرایط، موجب بدتر شــدن رابطه 

خواهد شد و ما توان تغییر دادن همه چیز و همه افراد را نداریم.

   نکته پایانی
افراد تنها زمانی تغییر می کنند که احساس کنند، همان طور که هستند، 
پذیرفته شده اند و دیگران دوست شان دارند. زمانی که فردی حس می کند 
مورد انتقاد و تنفر و قدرناشناســی قرار گرفته، انگیزه و حتی توانایی تغییر 
نخواهد داشــت. پس حتی برای ایجاد برخی تغییرات کوچک یا بزرگ در 

شریک زندگی تان، در قدم اول باید او را همان گونه که هست، بپذیرید.

تـوهمـی
  بــــه نــــام
 »تفاهم کامل«

بعضی زوج ها تصور می کنند در هیچ زمینه ای، داشتن 

اختالف نظر یا اختالف سلیقه جایز نیست و این یک 

خطای شناختی است



شعر
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جوانه )ویژه نوجوانان(

سرکی به دنیای دیوها در شاهنامه

 زندگی سالم
 شنبه

 2۹شهریور ۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۹8

مو�نـــــا

رویا و جادو

بخوان و بشنولطیفه

مرحوم مرشــد »ولی ا... ترابی«، 

از نقال هــای درجه یــک بــود که 

خیلی ها با نشستن پای قصه های 

او، با شــاهنامه رفیق شدند. این 

کد را اسکن کنید، حدس می زنم 

شما هم با شــاهنامه از در رفاقت 

دربیایید. 

)3دقیقه، فایل تصویری(

دیو سیاه

کیومــرث نخســتین پادشــاه جهــان بود و 

درکمــال آســایش بــا پســر عزیزکــرده و خوش رویش 

»ســیامک« زندگی می کــرد. همــه جهان از انســان و 

حیوان فرمانبــردار کیومرث بودند جز یــک اهریمن. 

این اهریمن، بچه ای داشت مثل گرگ که سپاهی برای 

خودش آماده کرده  بود تا پنهانی به کیومرث حمله کند 

و خودش شاه جهان بشــود. وقتی خبر این دغل کاری 

به گوش ســیامک رســید، خیلی عصبانی شد. لباس 

جنگ پوشــید و رفت به جنگ بچه اهریمن که اسمش 

»خزروان« بود و ما »دیو سیاه« می شناسیمش. در این 

جنگ سیامک کشته می شود. کیومرث را می گویی؟ 

با آن همه جالل و جبروت های های گریه کرد و تصمیم 

گرفــت انتقــام خــون پســرش را بگیــرد. پــس نوه اش 

»هوشــنگ« را صــدا کرد تــا لشــکری آماده کنــد، چه 

لشــکری؛ همه جور جانوری از انــواع حیوانات گرفته 

تا پریان دورهم جمع شــدند. ســپاه آماده جنگ شد و 

هوشــنگ، دیو ســیاه را نابود کرد. مگــر همین طوری 

الکی است؟ نمی شود که بزنی و در بروی!

اکوان دیو

روزی چوپان گله اسب های »کیخسرو« 
پیــش او شــکایت می بــرد کــه مدتی  اســت ســروکله 
گورخر ترســناکی پیدا شــده که به گله حمله می کند 
و به اسب ها آســیب می رســاند. گورخر و این کارها ؟ 
کیخســرو خیلــی  زود می فهمد این جانور ترســناک، 
گورخر نیست پس رستم دستان را خبر می کند و کار را 
به او می سپارد. رستم سه روز تمام جست وجو می کند 
تا باالخره گورخری مثل باد پیدایش می شود. تا رستم 
می آید به خــودش بجنبــد، گورخر ناپدید می شــود و 
رستم می فهمد که او »اکوان دیو« است که خودش را 
به شکل گورخر درآورده . اکوان، یک  بار دیگر خودش 
را نشان می دهد. رستم، تیری به طرفش می اندازد و  
بازهم دیو، ناپدید می شود. عجب وضعی! رستم بعد از 
کلی این طرف و آن طرف گشتن دنبال اکوان دیو، کنار 
چشمه ای خوابش می برد. دیو، سر می رسد. پهلوان 
را با تکه زمینــی که روی آن خوابیده بود، ســر دســت 
بلند می کند و وقتی رســتم از خواب بیدار می شــود، 
از او می پرســد ترجیح می دهد به آب انداخته شــود یا 
کوه. رستم که می داند کارهای دیو همه وارونه است، 
می گوید کوه، اما اکوان او را به دریا می اندازد. رستم 
پهلوان، خــودش را از دریــا نجات می دهد و بعدا ســر 

فرصت حساب دیو بدطینت را می رسد.

داستان های سرشــار از خیال و شگفتی فقط 

توی فیلم ها و کارتون ها پیدا می شود؟ اگر آدم 

هوس همراهی با موجودات جادویی به سرش 

بزند و دلش قصه های هیجان انگیز بخواهد، 

فقط و فقط باید البه الی شنل ها و چوب های 

جادو دنبالش بگردد؟ نمی شــود رفت سراغ 

کتابخانــه یا کتاب فروشــی و بــا ادبیات کیف 

کــرد؟ به نظر مــن که می شــود؛ مثــا همین 

»شــاهنامه« جناب فردوســی بــا آن دیوهای 

جورواجور خفنــش، خوراک هیجان اســت. 

اصا بیایید امروز کمی دیوشناسی بخوانیم. 

در شاهنامه دیوها معموال سیاه یا تیره رنگ 

هســتند با دندان هــای گرزماننــد، لب های 

ســیاه، چشــم های کبود، چنگال هــای تیز و 

هیکل بزرگ پرمو. روزها می خوابند و شب ها 

می روند پی کار و زندگی شان. معموال در چاه، 

غار یا زیرزمین زندگی می کنند و وارونه  کارند 

یعنی هر کاری را برعکس انجام می دهند. شما 

هم یاد »دیبِی« کاه قرمــزی افتادید؟ دیوها 

می تواننــد تغییر شــکل بدهنــد و به صورت 

انسان یا حیوان ظاهر شوند. آن ها جادو بلدند 

و به وسیله آن بر دشمنان شان غلبه می کنند. 

خب حاال برویم با دونفرشان آشنا شویم.

منابع: مقاله بررسی سیر تحول مفهومی دیو در تاریخ اجتماعی و ادبیات شفاهی، مقاله دیوان در شاهنامه
)ما در این مطلب راجع به دیو سفید چیزی ننوشتیم تا شما بروید و قصه اش را پیدا کنید(

کد زیر را اسکن کنید، قصه 

»مار و مارگیر« را بشنوید و اگر 

خوش تان آمد، این کتاب را با 

قیمت 16 هزارتومان از سایت 

فیدیبو یا نوار بخرید.

 )7دقیقه، فایل صوتی(

خنده های کتابی!

»یه روز یه نفر...«؛ شــاید باورت نشود ولی دنیای 

ادبیات پر از ماجراهایی  است که با این جمله شروع 

و به یک خنده همراه با »دمت گرم« ختم می شود. 

لطیفه ها قدمت بیشتری از تلگرام و اینستاگرام 

دارند. نویسنده های تیزهوش و باذوق از زمان های 

قدیم، با حکایت های بامزه شــان هم باعث خنده 

می شدند و هم نقدها و اعتراض های شان را طوری 

به گوش دیگران می رساندند که برای شان ضرری 

نداشته  باشد. برای همین هم مخاطب آن ها فقط 

نمی خندیــده بلکه دلش خنک می شــده و دمت 

گرمی نثار نویسنده می کرده است. 

☻  شاعر زیرک
شاعری در مدح خواجه ای بخیل قصیده ای بگفت و 

برو خواند؛ ]پادشاه[ هیچ ِصله )پاداش( نداد. یک 
هفته صبر کرد و اثری ظاهر نشــد. قطعه تقاضایی 
بگفت و بگذرانید. خواجــه التفات )توجه( ننمود. 

بعد از چندروز هجو )شــعری که در آن بدگویی و 
دشــنام اســت( کرد، خواجه خود را به آن نیاورد. 

شــاعر بیامــد و بــر در خانــه او مربــع )چهارزانــو( 
بنشست. خواجه بیرون آمد و او را دید که به فراغت 
نشســته  اســت. گفت: »ای بی حیا! مــدح گفتی 

هیچت ندادم. قطعه تقاضا آوردی پروا نکردم. هجو 
کردی خود را به آن نیاوردم. دیگر به چه امید این جا 

نشســته ای؟«. گفت: »بدان امید که بمیری و مرثیه ات 
نیز بگویم«. خواجه بخندید و او را صله نیکو بخشید. 

☻  پادشاه ابله
پادشاهی، ندیم )همدم( خود را گفت که نام ابلهان این 
شــهر را بنویس. ندیم گفت بدان شــرط که نــام هر کس 
را نویسم، مورد ِعتاب )ســرزنش( و مجازات قرار نگیرم. 
پادشــاه گفت چنیــن باشــد و پذیرفــت. ندیــم در ردیف 
نخسِت ابلهاِن شهر، نام پادشــاه را نوشت. پادشاه به هم 
برآمــد و گفت اگــر ابلهی من ثابــت نکنی تــو را مجازات 
خواهم  کرد. ندیم گفت نشاِن ابلهی پادشاه آن است که 
َبراِت )دستخط، رســید( صدهزار دینار که به فالن نوکر 
سپردی که به فالن دیار دور دست َرود و از حاکم آن دیار 
َوجه )پول( برات بستاند و به تو باز گرداند. پادشاه گفت 
چه عیبی در این کار و چه حماقتی در این امر است؟ ندیم 
گفت آن نوکر را می شناســم. نه زنی در این دیار دارد، نه 
فرزندی و نه ِملک و مالی. او صد هزار دینار را اگر نقد کند 
و به قلمروی خارج از این پادشاهی رود و تو را بر او تصرفی 
)دسترسی( نباشد، چه خواهی کرد؟ پادشاه گفت حال 
اگر آن نوکر بــا وجه نقد برگردد و آن را به ما تســلیم کند، 
چه خواهی  گفت؟ ندیم گفت نام پادشاه از ردیف نخسِت 

ابلهان شهر پاک کنم و نام آن نوکر به جایش نویسم. 

منبع: لطایف الطوایف )این کتاب را »فخرالدین علی صفی« 

از کاردرست های ادبیات فارسی و تِه زبر و زرنگ های 

روزگار نوشته است(

قصه های تروتازه

به  نظر شما قصه ها کهنه می شوند؟ با گذشــت زمان، رنگ ولعاب شان 

را ازدست می دهند و حوصله ســربر می شوند؟ نظر من را اگر بپرسید، 

می گویم هم بله و هم نه؛ بستگی به نویسنده داستان ها دارد. بعضی ها 

قصه هایی می نویسند که باید داغ داغ خورده شوند وگرنه خیلی زود از 

دهان می افتند و 10 سال دیگر، پنج سال دیگر، اصا تو بگو یک سال 

دیگر، هیچ طرفــداری ندارند. بعضی ها اما دســت پخت بهتری دارند 

و طوری دیگ قصه را بارمی گذارند که تا ســال های سال هروقت بروی 

ســروقتش، دلی از عزا درمــی آوری. مثل کی؟ مثل عطــار. »اووووو! کی 

حوصله دارد عطار بخواند با آن  همه کلمه سخت و قلمبه  سلمبه«؟ خب 

من دو تا پیشنهاد توپ برای تان دارم.

  حکایت های شیرین منطق الطیر 

عطار؛ تازه هایی از ادبیات کهن برای 

نوجوانان

احتمــاال قصــه  پرنده هایــی را کــه بــرای 
دیدن ســیمرغ راهی کوه قاف می شوند، 
شــنیده اید. امــا شــاید ندانیــد کــه عطار 
برای تعریف کــردن این داســتان اصلی، 
حکایت هــای فرعــی جالــب دیگــری هم 
بیان کرده  و اســم مجموعه این حکایات را 
»منطق الطیر« گذاشته که واقعا خواندنش 

آســان نیســت. آقای »محمدکاظم مزینانی« اما کار 
را برای مــا راحت کرده  اســت. ایشــان کــه خودش 
شاعر و نویســنده اســت و نوجوان ها را خیلی  خوب 
می شناســد، منطق الطیــر را بــه زبان ســاده و روان 
بازنویســی کــرده  اســت. این کتــاب خواندنــی را با 
تصویرگری »کمال طباطبایی«، نشر پیدایش منتشر 

کرده  است و قول می دهم دوستش داشته  باشید. 

  کتاب صوتی قصه های شیخ عطار

اگر کتــاب صوتــی را ترجیــح می دهید و 
پیشــنهاد باالیی قلقلک تان نداده اســت 
و هنوز معتقدیــد »اوووو کی حوصله داره 
عطار بخونه«، مطمئنم دست رد به سینه 
این یکی پیشنهاد نمی زنید. آقای »مهدی 
آذریــزدی«، مجموعــه داســتانی دارد به 
 نــام »قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای 
خوب« که بازنویسی داســتان های کهن 
فارسی  است. از جلد ششم این مجموعه 

یعنی قصه های شــیخ عطار، کتاب صوتی 
تروتمیزی منتشر شــده که خانم »شــبنم مقدمی« 
)بله بله، همان خانم بازیگر( آن را روایت کرده  است 

به چه خوبی!

رفقا سالم! 
 رفاقت

با ادبیات

پنج شنبه بیست وهفتم شهریور ماه، روز شعر و ادب فارسی بود و ما به همین مناسبت تصمیم گرفتیم یه 
»جوانه« ادبیاتی داشته  باشیم. می بینم که چشــم های بعضی هاتون از خوشحالی برق می زنه و صورت 
بعضی هاتون شده دو نقطه خط! رفقایی که جزو این گروه دوم هستین، بهتون حق میدم. ادبیات تو بعضی 
مدرسه ها نه  تنها جدی گرفته نمی شــه بلکه گاهی مثل یک درس خشک وخالی باهاش برخورد می شه؛ 
»این شعر رو حفظ کن!«، »معنی این کلمه چیه؟«، »آرایه ها رو پیدا کن« اما امروز می خوایم یه جور دیگه 

بریم سراغ ادبیات و باهاش خوش بگذرونیم.

شاهنامه عهد صفوی مکتب شیراز نسخه خطی شاهنامه متعلق به سال 
 980 هجری شمسی
محل نگهداری: موزه آقاخان
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کار استقالل براى صعود 
پيچيده شد

در انتظار تغيير روند دادگاه 
CAS به سود ایران

٣٠ روز مذا�ره منطق� راه�ار رها�� از تعليقبرد الشرطه به ضرر آب� ها

وسوسه در سرزمین نفت و دالر! 
نامه تهد�د آميز شيخ و ت�ذ�ب استقالل� ها 
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مهاجرت دلیل پاسخ منفى 
جادوگر به تراکتور؟!

چشمى توافق با ام صالل را 
تکذیـب کـرد

مهاجم ا"ران! تيم فوتبال آميان فرانســه در آستانه انتقال به باشگاه برنتفورد انگليس قرار دارد. 
ســامان قدوس، هافب/ ا"ران! پس از ,ش وقوس ها) فراوان از باشــگاه آميان فرانسه جدا شد. 
بعد از پا"ان فصل ليگ فرانســه و سقوط آميان به دسته پا"ين تر، باز"6ن ا"ران! نيز تما"ل خود را 
بــه رفتن از ا"ن تيم اعالم ,رد. "6! از تيم ها"! ,ه خواهان قدوس بود برنتفورد تيم دســته "6! 
ليگ انگليس بود. قدوس پس از چند دور مذا,ره با مسئوالن ا"ن باشگاه انگليس! برا) پيوستن 
به ا"ن تيم با آن ها به توافق رسيد و او  تست ها) پزش6! برنتفورد را با موفقيت پشت سر گذاشت. 
با ا"ن شرا"ط در صورت! ,ه اتفاق خاص! رخ ندهد به زود) قدوس رسما به ا"ن باشگاه انگليس! 
م! پيوندد و فصل بعد را در انگليس توپ خواهد زد. بعد از جهانبخش ,ه ا"ن فصل در ليگ جز"ره 
توپ م! زند، قدوس دومين باز"6ن ا"ران! اســت ,ه فصل آ"نده را در انگليس باز) خواهد ,رد. 
برنتفورد فصل قبل در آستانه صعود به ليگ برتر انگليس قرار داشت، ول! در باز) پل! آف مقابل 

فوالم ش6ست خورد و از رسيدن به ليگ برتر انگليس برا) اولين بار در تار"خ خود، بازماند.

قدوس تست هاى پزشکى برنتفورد را با موفقیت پشت سر گذاشت
هافب/ اســتقالل ابراز اميدوار) ,رد ,ه برا) تيمش در باز) ها) آسيا"! مفيد باشد. بعد 
از ,ش و قوس ها) فراوان مســئوالن استقالل موفق شــدند ,ارت باز) دار"وش شجاعيان 
را از ,نفدراســيون فوتبال آســيا در"افت ,نند و ا"ن باز"6ن م! تواند بعد از حدود "/ ســال 
بــا پيراهــن آب! ها به ميدان بــرود. ا"ن باز"6ن از حــدود ٤ ماه قبل از نظــر مصدوميت آماده 
بازگشــت به مياد"ن بود اما به خاطر قوانين داخل! سازمان ليگ نتوانست در تر,يب آب! ها 
بــاز) ,نــد. شــجاعيان درباره وضعيتــش بيان ,رد: «خوشــحالم ,ــه بعــد از مدت ها ,ارت 
باز) ام صادر شد و م! توانم بعد از حدود "/ سال به تيمم ,م/ ,نم. اميدوارم بتوانم برا) 
اســتقالل مفيد باشم. همه چيز خوب اســت. خداراش6ر باز"6نان هم اضافه شدند و شرا"ط 
مطلوب! دار"م و با تمام توان به ميدان م! رو"م.» شــجاعيان درباره شــانس صعود اســتقالل 
تا,يد ,رد: «اميدوارم بتوانيم نام اســتقالل و ا"ران عز"زمان را ســربلند ,نيم و موفقيت ها) 

خوب! به دست آور"م.»

شجاعیان: خوشحالم بعد از  مدت ها مى توانم بازى کنم
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در د"دار پا"ان! مرحله دوم جام اتحاد"ه فوتبال 
انگليس، تيم برا"تون ,ه در شــروع فصل جد"د 
نخستين بار در فصل جد"د عليرضا جهانبخش 
ورزشــگاه  در  داشــت،  ابتدا"ــ!  تر,يــب  در  را 
فالمر بــه مصاف تيم پورتســموث رفت. عليرضا 
بــه تر,يــب  از ٢٤٠ روز  پــس  جهانبخــش ,ــه 
برا"تــون رســيده و  انگيــزه ز"ــاد) بــرا) اثبات 
شا"ســتگ! ها"ش بــه گراهــام پاتــر داشــت، از 
همان شــروع مسابقه با اعتماد بنفس ,ار ,رد و 
نزد"ــ/ بود در ثانيه ٣٧ رو) "/ ارســال چيپ 
از ســمت راســت محوطــه جر"مــه پورتســموث 
گلزن! ,نــد ,ه ضربــه او رو) تــور دروازه فرود 
آمد. ســتاره ا"رانــ! برا"تون ,ه پــس از ٢ هفته 
گلزن! پياپ! در فصل گذشــته مقابل بورنموث 
و چلســ! همچنــان از تر,يب تيمــش دور بود، 
جا"ــگاه ثابتــ! نداشــت و بعضــا به عنــوان "ــار 
جانشين به ميدان م! رفت، در نخستين حضور 
ثابت خــود در فصل ٢١-٢٠٢٠ قصد داشــت 
آغاز درخشــان! داشته باشــد و تيمش را به گل 
برســاند. جهانبخش پــس از ا"جاد "/ موقعيت 
جــد) مقابــل پورتســموث، در دقيقــه ٧ با "/ 
پــاس در عمــق د"دنــ! و"6تور گيو,ــرس را در 
موقعيــت ت/ بــه ت/ قــرار داد، اما ا"ــن مهاجم 
 j"او,را"ن! با شــوت به دســتان دروازه بان حر
فرصت جد) تيمش را هــدر داد. در دقيقه ٢١ 
و"نگــر ا"رانــ! برا"تــون با شــوت راه دور ســع! 
در گلزن! داشــت ,ه ضربــه او از بــاال) دروازه 
پورتســموث به بيرون رفت و در دقيقه ٢٤ هم با 
پاس در عرض، فرصت خوب! را برا) استيفنس 
فراهم آورد ,ه شــوت زمين! ا"ــن باز"6ن هم به 
تيرl عمــود) دروازه اصابت ,رد. تالش ها) 
جهانبخش برا) رساندن برا"تون به گل باالخره 

در دقيقــه ٣٨ نتيجــه داد و پــس از توپ ربا"ــ! 
او ,ــه تــوپ را به پاســ6ال گــروس رســاند، ا"ن 
باز"6ــن آلمان! مجددا بــه جهانبخش پاس داد 
تــا او با "/ ســانتر چيپ اســتثنا"! توپ را رو) 
ســر م/ آليســتر فــرود بيــاورد و او هــم گلزنــ! 
,نــد. گران قيمت تر"ــن باز"6ــن تار"ــخ فوتبال 
ا"ــران بعد از آن ,ــه "/ پــاس گل داد، "/ گل 
ز"بــا هــم زد. جهانبخش در دقيقــه ٥٣ باز) با 
پورتسموث حمله سر"ع! تدارl د"د و در ادامه 
مجددا پــاس گيو,رس را در"افــت ,رد و با "/ 
شــوت ناگهان! و مهارنشــدن! به طــاق دروازه، 
بــه ثمــر رســاند. در ادامــه  گل دوم تيمــش را 
برا"تون ٢ گل د"گر توســط برناردو و گيو,رس 
در دقا"ــق ٥٧ و ٧١ بــه ثمر رســاند تــا با برتر) 
قاطع ٤ - صفر پورتسموث را ش6ست دهد و به 
مرحله "/ شانزدهم نها"! جام اتحاد"ه فوتبال 
انگليــس صعود ,نــد. جهانبخش ,ــه در هفته 
اول فصل جد"ــد ليگ جز"ره به عنــوان باز"6ن 
تعو"ض! مقابل چلســ! به ميــدان رفته بود، در 
حضــور ثابــت خــود برابر پورتســموث توانســت 
شا"ســتگ! ها"ش را بــا "/ پــاس گل و "/ گل 
فوق العاده نشــان دهد. ســتاره ا"رانــ! برا"تون 
عالوه بر گل و پاس گل، ٥٥ لمس توپ داشــت 
و با ٤ شــوت، ٣٧ پاس صحيح، ٥ پاس ,ليد)، 
٢ خلــق موقعيــت گلزنــ!، ٢ بار گرفتــن خطا و 
٤ تــ6ل صحيــح، عمل6رد ,م نظيــر) از خود به 
نما"ــش گذاشــت تــا به عنــوان بهتر"ــن باز"6ن 
زمين هم انتخاب شــود. تيم برا"تون "/ شــنبه 
ميهمــان  انگليــس  برتــر  ليــگ  دوم  هفتــه  در 
نيو,ســل اســت و جهانبخش اميــد ز"اد) دارد 
تا با درخششــ! ,ه در جام اتحاد"ه داشــت، در 

باز) آ"نده تيمش نيز از ابتدا به ميدان برود. 

بــر  مبنــ!  ورزش  وزارت  تصميــم  در پــ! 
واگــذار) قطع! اســتقالل و پرســپوليس، 
سهام ا"ن ٢ باشــگاه حدا,ثر در بازه زمان! 
٢ تــا ٣ ماه آ"نده وارد فرابورس شــده و پس 
از آن راهــ! بــازار بورس م! شــود. م6انيزم 
اوليه عرضه سهام ا"ن ٢ باشگاه، شبيه سا"ر 
شر,ت ها) دولت! است. سهام ٢ تيم ابتدا 
 jدر فرابــورس عرضــه شــده تا پس از ,شــ
قيمت، ,ليه سهام آن در بازار سرما"ه عرضه 
شــود تــا هــواداران و ســرما"ه گذاران برا) 
خر"ــد آن اقدام نما"ند. بنا بــر اخبار) ,ه از 
وزارت ورزش بــه گوش م! رســد، واگذار) 
ســرخاب! ها در بــازار ســرما"ه قطعــ! بوده 
و ا"ــن وزارت قصد ندارد حت! "/ ســهم از 
٢ باشــگاه را در اختيار داشــته باشد و طبق 
برنامه ا) ,ه  اند"شــيده شــده، اســتقالل و 
پرســپوليس به طــور ,امــل و صد در صــد) 
در بــازار بــورس واگــذار خواهند شــد. پس 
از واگــذار) ا"ــن ٢ تيــم و بنا بر قانــون بازار 
ســرما"ه، هئيت مد"ــره ا"ــن ٢ تيم تشــ6يل 
شــده و انتخــاب مد"رعامــل در ا"ــن ٢ تيــم 
نيــز بر اســاس ســاز و ,ار موجــود در تمام! 
بــازار  در  ا,نــون  ,ــه  اســت  شــر,ت ها"! 
بــورس حضــور دارنــد. قرار اســت تــا جهت 
,مــ/ بــه تســر"ع واگــذار) ســرخاب! ها، 
ماليات انباشــه ا"ن ٢ تيم بخشــيده شــود و 
همچنين با ,سب مجوزها) الزم، اعتبار) 
بالــغ بر ١٠٠ ميليارد تومــان از مبلغ فروش 
ســهام ا"ن ٢ باشــگاه، در اختيار استقالل و 
پرســپوليس قــرار گيرد تا ا"ن ٢ تيم نســبت 
بــه تسو"ه حســاب بده! هــا) خــود، اقدام 
نما"نــد. در راســتا) افزا"ــش ســرما"ه ها) 

ا"ن ٢ تيم، ٢ مجموعه ورزشــ! سند خورده 
نيــز تحــت عنــوان دارا"! ها) اســتقالل و 
پرســپوليس در اختيــار ا"ن ٢ باشــگاه قرار 
م! گيــرد. پس از انجام "/ فرآ"ند ســخت و 
سنگين، عمليات سندگذار) مجموعه ها) 
ورزشــ! مرغوبــ6ار و ,مــپ ناصرحجــاز) 
بــرا) اســتقالل و مجموعــه درفشــ! فــر و 
شــهدا) گمنــام بــرا) پرســپوليس انجــام 
شــد تا ا"ن مجموعه ها) ورزشــ!، به عنوان 
بخشــ! از اموال ا"ن ٢ تيم محســوب شود. 
عالوه بر ا"ن، ٢ مجموعه ورزش! نيز توسط 
شــهردار) تهران به ا"ن ٢ تيم واگذار شــده 
ول! جزو اموال ســرخاب! ها محسوب نشده 
و قــرار اســت عمليــات ســندگذار) ا"ــن ٢ 
مجموعه نيز آغاز شــود. ا"ن اولين گام برا) 
واگــذار) ٢ باشــگاه بــه بخــش خصوصــ! 
است ,ه استقالل و پرســپوليس از مال6يت 
دولــت خارج شــده تا ا"ن ٢ تيم از مســائل و 
مش6الت مال! به دليل دولت! بودن، خارج 
شــوند. در حال حاضر بازار سرما"ه روزها) 
تقر"بــا  و  م! گذرانــد  را  خــود  اصالحــ! 
م! شــود گفت ,ــه در طول ٢ ماه گذشــته، 
ا,ثر ســهام شــر,ت ها) حاضــر در بورس، 
اصالحات ســنگين! را انجام داده اند. عدد 
شــاخص ,ل نيز بــا افت چنــد درصد)، در 
حال حاضر به عدد شــاخص اواســط تير ماه 
رســيده  و م! تــوان گفت ,ــه بازار ســرما"ه 
پس از ا"ن اصالح ســنگين، آماده حر,ت به 
ســو) اهداف باال) خود اســت ,ه ا"ن خبر 
نيــز م! تواند بــرا) مد"ــران وزارت ورزش، 
خبــر خوب! باشــد، چرا ,ه واگــذار) ا"ن ٢ 

تيم در زمان خوب! انجام م! گيرد.

در تــ/ د"ــدار گروه A مســابقات ليــگ قهرمانان 
آســيا ٢ تيم الشــرطه عراق و االهل! عربستان در 
چهارمين هفته مسابقات مرحله گروه! به مصاف 
همد"گر رفتند ,ه سبزپوشان عراق! در "/ باز) 
نفس گير و جذاب توانســتند پيروز از ميدان خارج 
شــوند؛ ن6تــه جالــب در جر"ــان برتــر) ٢ - "/ 
الشرطه، گلزن! سعد ناطق باز"6ن عراق! ا"ن تيم 
بــود ,ه قرار بود ٣ فصل قبل به پرســپوليس بيا"د 
و ســرانجام حضــور و) در ا"ران منتف! شــد. ا"ن 
پيروز) ، اولين برد تار"خ الشــرطه عراق در دوران 
٥ فصل حضور ا"ن تيم در مسابقات ليگ قهرمانان 
آســيا بود و آن ها در ١٣ باز) اخيــر خود موفق به 
,ســب برتر) نشــده بودند؛ ضمــن آن ,ه االهل! 
عربســتان نيــز در ا"ــن باز) نخســتين ش6ســت 
خــود در ســال جار) ميــالد) را مقابل الشــرطه 
تجربــه ,رد. آن هــا "6بار ,ار را مقابــل رقيب خود 
به تســاو) ,شــاندند اما درنها"ت ا"ن سبزپوشان 
عراق! بودند ,ه توانســتند با دســت پر و ٣ امتياز 
ميدان خارج شــوند. نتيجه به دســت آمده در ا"ن 

مســابقه، ,ار اســتقالل ا"ران را هم برا) صعود از 
ا"ن گروه دشــوار ,ــرد؛ آن ها ,ه ٢ د"ــدار متوال! 
خود بــا الوحــده امارات را بــه دليل انصــراف ا"ن 
تيم از مســابقات انجام ندادنــد و در دوحه در حال 
آماده ســاز) خود هســتند، حاال با"د در شرا"ط! 
بــه مصاف رقبا) خود بروند ,ه مح6وم به ,ســب 
حداقــل "/ پيــروز) هســتند. بر اســاس جدول 
گــروه  A، اســتقالل درصورتــ! ,ه در هــر ٢ باز) 
پيروز شــود بــه عنوان صدرنشــين صعــود خواهد 
,رد؛ با برد برابر الشــرطه و تســاو) با االهل! هم 
بــه عنوان تيم دوم صعــود خواهند ,رد. همچنين 
در صورتــ! ,ه مقابل الشــرطه ش6ســت بخورد، 
قطعا حذف خواهد شــد. تســاو) در هــر ٢ د"دار 
هم ح6م حذف آب! پوشــان را امضــا خواهد ,رد. 
شاگردان نامجومطلق در فاصله زمان! ٣ روزه با"د 
به مصاف ٢ تيم الشرطه عراق و االهل! عربستان 
بروند ,ه پيروز) مقابل الشــرطه م! تواند تهد"د 
بزرگ حذف از ا"ن مسابقات را از بيخ گوش آب! ها 

رد ,ند.

پرونده مهد) تاج به ,ميته تحقيق و تفحص مجلس 
رفته و حاال احمد راستينه، رئيس ,ميته تربيت بدن! 
,ميسيون فرهنگ! مجلس شورا) اسالم! از ,ليد 
خــوردن طرح تحقيــق و تفحص از ســو) جمع! از 
نما"ندگان از قرارداد مارl و"لموتس سرمرب! سابق 
تيم مل! فوتبال خبر داد. و) با بيان ا"ن ,ه ا"ن طرح 
تحقيق و تفحص از سو) هيئت رئيسه مجلس اعالم 
وصول شــده ، بيان داشت: «نامه ها) الزم نيز جهت 
بررس! قرارداد و"لموتس به وزارت ورزش و جوانان 
پيرامــون محورهــا) تفحــص واصل شــده اســت.» 
رئيــس ,ميتــه تربيــت بدنــ! ,ميســيون فرهنگ! 
مجلس در پاسخ به ا"ن پرسش ,ه مسعود سلطان! فر 
وز"ــر ورزش و جوانــان چــه زمان! در مجلــس برا) 
توضيحات پيرامــون محورها) ا"ــن تفحص حضور 
خواهــد "افت، بيــان داشــت: «پس از اعــالم به وز"ر 

ورزش، و) ٢ هفتــه فرصت خواهد داشــت تا جهت 
ارائه پاســخ پيرامون موضوعات تفحــص در مجلس 
حاضر شود.» راستينه با اشاره به حضور وز"ر ورزش 
و اعضا) فدراسيون فوتبال در ,ميسيون اصل ٩٠ 
مجلس، به منظور توضيح پيرامون قرارداد و"لموتس، 
گفــت: «پــس از توضيحــات مســئوالن مربوطــه در 
جلسه ا"ن ,ميسيون، نما"ندگان از پاسخ ها) وز"ر 
و رئيس فدراســيون فوتبال قانع نشــدند. همچنين 
 jبر اســاس گزارشــات واصلــه اهمــال ,ار) و تخل
در پرونده قرارداد ســرمرب! ســابق تيم مل! فوتبال 
محتمل اســت، ا"ن تخلفات در فدراسيون فوتبال و 
وزارت ورزش و جوانان رخ داده ,ه با"د وزارتخانه در 
رابطه با ا"ن موارد پاسخ گو باشد؛ لذا به همين منظور 
طرح تحقيق و تفحص از قــرارداد و"لموتس را ,ليد 

زده ا"م.»

برد الشرطه به ضرر آب� هاشمارش مع�وس برا4 عرضه سهامستاره ا�ران� درخشيد، برا�تون صعود �رد

کار استقالل براى صعود پيچيده شد٩٠ روز تا پایان کابوس استقالل و پرسپوليسدرخشش علی جهان بعد از ٢۴٠ روز نيمکت نشينی

کليد خوردن طرح تحقيق و تفحص نمایندگان مجلس از قرارداد ویلموتس

 فوتبال را در زمین  فوتبال را در زمین 
سیاست، بازى نکنیدسیاست، بازى نکنید

نامه اعتراض پرسپوليس به  ا4 اف س�: نامه اعتراض پرسپوليس به  ا4 اف س�: 

منصوریان و دردسرهاى اینستاگرامی!
"6! از حواش! پس از انتخاب عليرضا منصور"ان به عنوان سرمرب! ترا,تور به صفحه ا"نستاگرام! او باز 
م! گشت، جا"! ,ه هواداران ترا,تور به سرمرب! خود نقد داشتند چرا تصاو"ر استقالل! در آن به چشم 
م! آ"د و حت! در پسوند نامش هم مخفj نام استقالل قرار دارد؛ نقد) ,ه باعث شد تا منصور"ان هم نام 
صفحه شخص! اش را دستخوش تغيير ,ند و هم تصاو"ر استقالل! صفحه اش را پاl ,ند. اما ن6ته ا) ,ه 
در ميان چندان به آن پرداخته نشد، رشد چشمگير مخاطبان صفحه عليرضا منصور"ان بود؛ به طور) ,ه 
صفحه و) پيش از اعالم نامش پيرامون نيم6ت ترا,تور حدود ٦٩ هزار مخاطب داشت اما با رشد) ٢٧ 

هزار فالوئر) حاال صفحه عليرضا منصور"ان پيش از ٩٦ هزار مخاطب دارد. 

درخشش علی جهان درخشش علی جهان 
بعد از  بعد از  ٢۴٠٢۴٠ روز  روز 
نيمکت نشينینيمکت نشينی

ستاره ا�ران� درخشيــد ستاره ا�ران� درخشيــد 
برا�تون صعـــــــــود �ــردبرا�تون صعـــــــــود �ــرد
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طيبی، اولين ایرانی در بنفيکا
لژ	ونر مشــهد� به عنــوان اولين فوتساليســت ا	ران� اســت 
,ه موفق شــده بــه باشــگاه بنفي)ا-پرتغال بپيوندد و شــماره 
١٥ ا	ن تيم را بر تن ,ند. حســين طيب�، مل� پوش فوتســال 
,شــورمان پس از ورود به ليسبون تست ها� پزش)� و ,رونا 
را پشــت سر گذاشته و بعد از آن)ه آزما	ش ,وو	د١٩ او منف� 
شــد، در مراســم معارفه ا	ن باشــگاه ,ه به شــ)ل باشــ)وه� 
صــورت گرفت، شــر,ت ,رد و باشــگاه بنفي)ا رســما باز	)ن 
جد	د خود را به هــواداران ا	ن تيم معرف� ,رد. طيب� ,ه در 
تيم غيرت قزاقســتان با شماره پيراهن ها�  ٦ و ١٥ به ميدان 
رفته بود، قرار اســت با لباس شماره ١٥ ا	ن تيم در مسابقات 
حضور پيدا ,ند ,ه از پنج شنبه گذشته نيز در تمر	نات باشگاه 
جد	دش شــر,ت ,رد. حســين طيب� در مراســم معارفه اش 
گفت: «از ا	ن ,ه در باشــگاه بزرگ� مثل بنفي)ا هستم، بسيار 
خوشحالم. بنفي)ا تيم� عال� با باز	)نان بزرگ است و مرب� 
فوق العاده ا� دارد. هميشــه بيشــتر	ن تالشم را م� ,نم تا به 
ا	ــن تيم ,مU ,نــم. از ا	ن ,ــه اولين باز	)ن ا	ران� باشــگاه 
بنفي)ا هســتم، خوشــحالم. من بنفي)ا را انتخاب ,ردم چون 

ا	ن 	U باشگاه برنده است.»

مطالبه گرى در حوزه ورزش بانوان 
 Zرئيــس هيئت فوتبال خراســان رضو� در نشســت� مشــتر
بــا اعضــا� ,ميته هــا� بانوان اســتان عنــوان ,ــرد ,ه بخش 
بانــوان 	ــU حــوزه تشــر	فات� نيســت و از روســا� هيئت ها و 
مســئوالن اجرا	ــ� مطالبه ,نيــد و مطالبه گرانه رفتــار ,نيد. 
احســان اصول� گفت: «شخصا هر اقدام� ,ه در حوزه فوتبال 
و فوتســال بانوان الزم اســت، انجام خواهيم داد و با تمام توان 
از ورزش بانــوان حما	ت خواهيم ,رد، بخش مهم� از ,ارم را 
پيگيــر� امور حوزه بانــوان اختصــاص داد م.» و� اظهار ,رد: 
«در حوزه بانوان حساســيت و	ژه ا� وجــود دارد چرا,ه هم در 
حوزه بانوان ظرفيت  و استعدادها� ز	اد� دار	م و هم ,ارها� 
انجام نشــده ز	اد� وجود دارد. هر اقدام� ,ه در حوزه بانوان 

صورت م� گيرد، بازده آن به مراتب بيشتر است.»

تيــم فوتبال شــهرخودرو با ش)ســت در هفتــه چهارم 
ليگ قهرمانان آسيا به طور رسم� از گردونه مسابقات 
مرحلــه  بــاز�  در ٤  شــهرخودرو	� ها  شــد.  حــذف 
گروهــ� ليگ آســيا ,ه به ميــدان رفتند، نتوانســتند 
از اعتبــار خــود دفــاع ,نند و تمــام باز� هــا را واگذار 
,ردند ,ــه در ا	ن چند روز اخير بــا انتقادها� ز	اد� 
نيــز از ســو� هــواداران و عالقه منــدان مشــهد� هم 
روبــه رو بودند. عناب� پوشــان مشــهد� ٢ بــاز� اول 
خــود در ليــگ آســيا مقابــل تيم هــا� ســخت و قلدر 
آســيا	� 	عن� الهالل عربستان و پاختا,ور ازب)ستان 
با ش)ســت مواجــه شــدند. همچنيــن ٢ بــاز� د	گر 
آن هــا ,ه ط� چنــد روز اخير برابر شــباب االهل� هم 
برگزار شــد با ش)ســت همراه بود. ا	ن ش)ست ها در 
حالــ� رقم خــورده ,ه حتــ� گل زده هم نداشــتند و 
ا	ن نشــان م� دهد ,ــه در امــر گلزن� ضعــk دارند. 
هرچنــد ٢ بــاز� ســخت مقابــل تيم ها� سرشــناس 
آســيا همچون الهــالل و پاختا,ــور دارند ,ــه بعيد به 
نظر م� رســد بتوانند امتياز� ,سب ,نند اما فوتبال 
قابل پيش بين� نيست و شاگردان رحمت� در ٢ د	دار 
پيش  رو هنوز فرصت دارند تا شا	ســتگ� ها� خود را 
به همگان اثبات ,نند تا با دست پر به ا	ران برگردند. 
شهرخودرو قبل از اعزام به باز� ها� ليگ آسيا دچار 
تغييرات ز	اد� شد و با وجود ا	ن ,ه باز	)نان جد	د� 
هم در نقل وانتقاالت تابستان� جذب ,رده اما با توجه 
به محروميت، نتوانست از ا	ن باز	)نان در رقابت ها� 
آســيا	� بهره مند شــود و به نوع� با باز	)نان قد	م� 
خود به ميــدان رفت ,ــه بدتر	ن نتا	ــج را هم تا,نون 
در بيــن ٤ نما	نده ا	ران� در ليگ آســيا ,ســب ,رده 
اســت. حتــ� ٢ باز	)ــن خوب خــود ميالد ســرلU و 
محمدحســين مرادمند را هم از دست داد و نتوانست 
از وجــود ا	ن ٢ باز	)ن بهره مند شــود. اما به هر حال 
ا	ن تيم مشــهد� با صفــر امتياز در قعر جــدول گروه 
B قــرار دارد. آن ها ٧ بار دروازه شــان باز شــده و هيچ 
گل� هم به ثمر نرســانده اند تا از ا	ن حيث بدتر	ن تيم 

منطقه غرب باشند. 
 زور بردن ندارد

بــا هدا	ــت 	حيــ�  شــهرخودرو در فصــل هجدهــم 
گل محمد� به تيم� تبد	ل شده بود ,ه توانست برا� 
اولين بار در فوتبال خراسان تار	خ ساز� ,ند و سهميه 
ليگ آسيا را به دست آورد. باز� ها� تماشاگرپسند و 

مال)انه شهرخودرو	� ها باعث شد تا پد	ده ليگ لقب 
بگيرند و با وجود ا	ن ,ه باز	)نان چهره و مشهور� هم 
,نار تيم نبودند اما جزو بهتر	ن تيم ها بودند و جا	گاه 
خوب� بين هواداران مشهد� پيدا ,رده بودند. شرا	ط 
به گونــه ا� بود ,ه تيم مشــهد� در هر بــاز� خانگ� 
بيشتر	ن تماشاگر را داشــت و حت� در ,ل ,شور هم 
زبانزد بود. اما متاسفانه تيم� ,ه زمان� فوتبال ز	با	� 
را به نما	ش م� گذاشت، حاال به تيم� تبد	ل شده ,ه 
در باز� هــا� اخير زور بردن را هم نداشــت. خيل� از 
پيش)ســوتان و عالقه مندان از آ	نده ا	ن تيم احساس 
خطر م� ,نند و نگران نما	نده فوتبال استان هستند. 
شهرخودرو	� ها در ٢ باز� اخير مقابل شباب االهل� 
با وجود ا	ن ,ه سع� داشتند فوتبال مال)انه ا� داشته 
باشــند و تعــداد پاس ها� صحيح ز	اد� هم داشــتند 
امــا متاســفانه در امر گلزن� ضعيk بودند و بيشــتر به 
دنبــال اتفاقــات خاص� برا� رســيدن بــه گل بودند. 
همچنيــن تا,تيــU و برنامــه خاصــ� بــرا� پيروز� 
نداشــتند و به دنبــال خطا و زدن ضربات ا	ســتگاه� 
بودند. البته به گفته مربيان شهرخودرو درست است 

تمام داشته ها	شــان همين بوده و قدرت مانور ز	اد� 
نداشــتند ول� انتظار از شــهرخودرو خيل� بيشــتر از 
وضعيت فعل� اســت و ,ادر فن� با	ــد ا	ن را بداند ,ه 
رو� نيم)ت تيم� نشســته اند ,ه با باز	)نان جوان و 
گمنام توانســته سهميه آسيا ,ســب ,ند. حت� فصل 
گذشته هم ا	ن استعداد را داشتند ,ه برا� دومين بار 
ســهميه بگيرند ول� تغيير و تحوالت ز	اد باعث شد تا 
تيم خوب شهرخودرو بيشتر درگير مسائل حاشيه ا� 
باشد تا فن�. به هر حال ا	ن عمل)رد ضعيk در تار	خ 
فوتبال خراســان رضو� با نام شهرخودرو ثبت شده و 
آ	ندگان نيز در تحليل ها� خود شهرخودرو را با نتا	ج 
ضعيk 	اد م� ,نند و ,ار� بــه ا	ن ندارند ,ه باز	)ن 

داشتند 	ا نه.  
 گذرگاه سخت

تيم شهرخودرو د	گر آن صالبت هميشگ� را ندارد. 
اتفاقات� ,ه در 	U ســال اخير در داخل باشــگاه رخ 
داد حاصل تصميم ها� عجوالنه و بدون  ,ارشناس� 
بوده ,ه خيل� از پيش)ســوتان و ,ارشناسان از آ	نده 
ا	ــن تيــم در فصل جد	ــد ليــگ برتر احســاس خطر 

م� ,ننــد. در 	ــU ســال اخيــر تعو	ض هــا� پياپــ� 
,ادر فنــ� و فروختــن باز	)نــان ,ليــد� تيــم باعث 
شــده ,ه شــهرخودرو از شــرا	ط آرمان� خود فاصله 
بگيــرد. هرچنــد تا,نون هــواداران صبــور� ,ردند 
و از حما	ت هــا� خــود در	غ ن)ردند امــا ترس از ا	ن 
اســت ,ه روز� فرا برســد و هواداران و عالقه مندان 
مشــهد� د	گر شــهرخودرو را به عنوان تيم محبوب 
خود ندانند. درســت اســت مالU باشــگاه بــا هز	نه 
شــخص� تيمدار� م� ,نــد ,ه جا� تقد	ــر دارد اما 
فراموش ن)ند ,ه شــهرخودرو پسوند خراسان را هم 
در ,نــار خود دارد؛ خراســان� ,ه ســهم بســزا	� در 
فوتبال ,شــور داشــته و دارد و نبا	د به ا	ن راحت� با 
آبرو و اعتبار فوتبال خراســان باز� شــود. ا	ن روزها 
شــاهد ا	ن هســتيم ,ه شــهرخودرو صرفا بــه محل� 
برا� درآمدزا	� تبد	ل شــده و بــا فروختن باز	)نان 
ميليــارد�، باز	)ن ها	ــ� جوان را بــه خدمت گرفته 
و قطعــا ســيدمهد� رحمتــ� در فصــل جد	ــد ليگ 
برتر چالش بزرگ� با شــهرخودرو خواهد داشــت ,ه 
اميدوار	م از ا	ن گذرگاه سخت به خوش� عبور ,ند.  

شهرخودرویی هاى بدون صالبت!
نماینده فوتبال استان با کارنامه ضعیف در لیگ آسیا مسیر سختى را در پیش گرفته است  اخبار خراسان

على ترابى

 ,لنگ  زنــ� احــداث ١٠ زميــن روبــاز تنيــس طــ� مراســم� بــا حضور 
مسئوالن در مجموعه ورزش� ثامن االئمه(ع) مشهد برگزار شد. مد	ر,ل 
ورزش وجوانان خراســان رضو� در ا	ن مراسم گفت: «بر اساس قرارداد 
و تفاهم نامه با خير	ن، انشــاا... عمليات احــداث ا	ن ١٠ زمين تنيس تا 
پا	ان سال جار� اجرا	� م� شــود ,ه در ,نار ا	ن زمين ها 	U مجموعه 
تحــت عنوان زمين ها� ,شــت� با چوخه هم قرار اســت احداث ,نيم ,ه 
ا	ن زمين را به صورت 	U اســتاد	وم با گنجا	ش ٢هزار و ٥٠٠تماشاگر 

ســاخته م� شــود.» و� با بيــان ا	ن ,ه از محــل اعتبارات ســال ٩٨ ا	ن 
مجموعــه، آهــن آالت و تجهيزات به مبلغ 	ــU ميليارد تومــان خر	دار� 
,رده ا	م، افزود: «منتظر تخصيص اعتبارات ســال ٩٩ هستيم تا ساخت 
آن آغاز شــود.» رئيس هيئت تنيس خراســان رضو� نيز در حاشــيه ا	ن 
مراســم گفت: «تمام تالشــمان ا	ن اســت تا در تنيس ,شور به 	U قطب 
تبد	ل شــو	م.» محمدرضا تد	ن گفت: «به دنبال ا	ن هستيم تا خراسان 

رضو� دردانه تنيس ,شور شود و قطعا به ا	ن هدف خواهيم رسيد.» 

کلنگ زنی احداث ١٠ زمين تنيس
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لغو واليبال قهرمانی جام باشگاه هاى جهان 
بــا اعــالم ســا�ت رســم� فدراســيون جهانــ� واليبــال، اعضا� 
هيئت مد�ره FIVB به خاطر شيوع و�روس $رونا در جهان تصميم 
 FIVB .به لغو مســابقات جام باشــگاه ها� جهان ٢٠٢٠ گرفتند
متعهد به تامين ســالمت� و رفاه خانواده جهان� واليبال اســت و 
قصد دارد تا پا�ان ا$تبر ســال ٢٠٢٠ با ارســال دعوت نامه ا� به 

$شورها در مورد مسابقات ٢٠٢١ نظرخواه� $ند.

باالخره خارپاشنه حدادى در آلمان جراحی می شود!
محمداسد مســجد�، سرپرســت فدراسيون-پزش�C ورزش� 
از اعزام احســان حــداد� به آلمــان برا� انجــام عمل جراح� 
خار پاشــنه خبر داد. او با اشــاره به ا�ن $ه برا� از دست ندادن 
آمادگ� و تمر�نات احســان حداد� چند�ن تمــاس با او گرفته 
شد و فدراسيون پزش�C-ورزشــ� در ا�ن رابطه $ميسيون� را 
برگزار $رد، گفت: «نها�تا تصميم بر ا�ن شــد تا درمان حداد� 
به پزشــ�C $ه ســال ها در آلمان حضور و حــداد� را تحت نظر 
دارد، ســپرده شــود و هر بار هم $ه عمل جراح� صورت گرفته 
نتيجه خوب� گرفته اند.» به گزارش ا�ســنا، پيش از ا�ن حداد� 
برا� اعزام عمل خارپاشــنه به $ميته مل� المپيU درخواســت 

داده بود $ه درنها�ت با آن مخالفت شد.

باقرزاده: مسئوليت هاى فخرى به شمشيربازى کمک 
می کند

فضل ا... باقرزاده، رئيس فدراســيون شمشــيرباز� در وا$نش 
بــه افزا�ــش مســئوليت ها� پيمان فخــر�، ســرمرب� تيم مل� 
ســابر در $ميتــه ملــ� المپيــU و ا�جاد ا�ــن ذهنيت $ه شــا�د 
فخر� فرصت $متر� برا� شمشــيرباز� داشــته باشد، گفت: 
«مســئوليت ها� فخر� در راستا� هم هســتند و هيچ منافات� 
 Uبا هم ندارند. از طرف� مســئوليت ها� او به شمشيرباز� $م
م� $ند. فخر� ٢ سال است $ه رئيس مر$ز نظارت بر تيم ها� 
مل� شــده و در حال� $ه ا�ن ســمت را بر عهده داشت با اقتدار 
توانست سهميه المپيU شمشيرباز� سابر را بگيرد. باز� ها� 
ســاحل� آســيا هم ١٠ روز بيشــتر زمان نم� برد و قرار نيســت 
فخر� برا� �U ســال آنجا بماند. بنابرا�ن ما هيچ مشــCل� در 

ا�ن مورد ندار�م و اتفاقا خيل� هم به ما $مU م� شود.»

حامد حدادى راهی سی چوآن می شود؟
حامد حداد�، ستاره تيم  مل� بسCتبال ا�ران برا� فصل آ�نده 
مسابقات ليگ چين ٢ پيشنهاد جد� از باشگاه ها� نانجينگ 
و س� چوآن دارد $ه به نظر م� رسد شرا�ط سنتر تيم  مل� برا� 
حضــور در تيم ســ� چوآن مســاعدتر و جد� تر اســت. حداد� 
در گفت وگــو بــا برنامــه  ورزش و مــردم گفت: «در حــال حاضر 
٢ پيشــنهاد دارم $ه �Cــ� از آن ها تيم ســ� چوآن  و د�گر� هم 
همان تيم ســال گذشــته ام �عن� نانجينگ اســت. فعال در حال 

مذا$ره هستيم اما از نظر من شرا�ط س� چوآن بهتر است.»

اخبار ٣٠ روز مذا�ره منطق	 راه�ار رها
	 از تعليق

��C از سرنوشت سازتر�ن دادگاه ها� 
بين الملل� ورزش چهارشــنبه گذشته 
برگزار شــد؛ دادگاه� $ه تا پيش از شCل گير� آن، 
نتا�ــج  خصــوص  در  ز�ــاد�  گمانه زن� هــا� 
احتمال� اش برا� ورزش ا�ران وجود داشت و حت� 
تحليل هــا� جســته گر�خته از ا�ن نتا�ــج احتمال�، 
گاهــ� دلهــره آور و نگران $ننــده بــود. امــا آنچه در 
تار�خ ٢٦ شهر�ورماه در دادگاه بين الملل� حCميت 
تعليــق  پرونــده  بــه  رســيدگ�  درخصــوص  ورزش 
جــودو� ا�ــران گذشــت تــا حــدود� نگران� هــا را 
برطــرف $ــرد چرا$ــه ا�ــن دادگاه بعــد از جلســه ٨ 
ســاعته و طوالن� $ه برگــزار $رد، باوجــود آمادگ� 
برا� اعالم را� در خصوص پرونده ا�ران، به طرفين 
دعو� مهلت ٣٠ روزه ا� برا� رسيدن به �U توافق 
منطقــ� داد. ســاعد و$يــل، و$يل پرونــده جودو� 
ا�ران بــا تا�يد ا�ن خبر تا$يد $ــرد دادگاه CAS ا�ن 
فرصت را به روسا� فدراسيون جهان� جودو و ا�ران 
داده تــا چنانچــه بتوانند ظــرف $متــر از ٣٠ روز به 
توافــق و تفاهم دســت پيــدا $ننــد، دادگاه تفاهم را 
مبنــا� را� خودش قرار بدهــد، در غير ا�ن صورت 
دادگاه روند رسيدگ� خودش را و را� خود را اعالم 
خواهــد $ــرد. امــا چــه اتفاقــ� رخ داد $ــه دادگاه 
بين المللــ� حCميــت ورزش بــا ا�ن $ــه را� خود را 
آماده داشــت، به طرفين فرصت �ــU ماهه ا� برا� 
توافــق داده؟ آن هم دادگاه� $ه تــا پيش از ا�ن هر 
گاه بــرا� رســيدگ� بــه پرونده ها� ورزشــ� ا�ران 
تشــCيل شده بود، هيچگاه به سود ورزش ا�ران را� 

 U� نداده بود. در پاسخ به ا�ن سوال با�د گفت؛ گو�ا
اتفاق غيرقابــل پيش بين� در حاشــيه دادگاه، تاثير 
ز�اد� رو� داوران دادگاه حCميت ورزش داشــته و 
آن هم چيز� نبوده جز صحبت $ردن مار�وس و�زر، 
رئيــس فدراســيون جهانــ� و آرش ميراســماعيل�، 
رئيس فدراسيون ا�ران. طبق شنيده ها در برنامه ا� 
$ــه دادگاه برا� رســيدگ� بــه پرونــده تنظيم $رده 
بود، هيچ زمان� برا� روســا� ٢ فدراسيون در نظر 
اســتراحت،  زمــان  در  امــا  بــود  نشــده  گرفتــه 
 Uميراسماعيل� در جلســه ا� $وتاه با و�زر $ه نزد�
بــه ٣٠دقيقــه بــه طــول انجاميــد، مطالبــ� مطرح 

م� $نــد $ه گو�ا انعCاس آن بــه دادگاه، رو� نتيجه 
نها�� تاثير ز�اد� داشــته و درنها�ت زمان ٣٠ روزه 
بــرا� رســيدن بــه تفاهــم در نظــر گرفته م� شــود. 
هرچند آرش ميراســماعيل� مفاد مذا$راتش با و�زر 
را رســانه  ا� نCرد و گفت $ه نم�  تواند توضيح� در 
ا�ــن خصــوص بدهــد امــا تا$يــد $ــرد $ــه مذا$ــره 
دوســتانه ا� بــا رئيــس فدراســيون جهان� داشــته: 
«درباره مفاد مذا$رات نم�  توانم توضيح� بدهم اما 
واقعــا مذا$ره بســيار خوب و دوســتانه ا� با �Cد�گر 
داشــتيم. مــوارد مختلفــ� به بحث گذاشــته شــد و 
هدف رســيدن به بهتر�ن راه حــل ممCن بود. به هر 

شــCل مــا ز�رمجموعــه فدراســيون جهانــ� جــودو 
هســتيم و فارغ از ا�ن $ــه چه را� به نفــع ما و چه به 
ضرر ما باشــد با�د با فدراسيون جهان� جودو تعامل 
و همــCار� داشــته باشــيم. اميــدوارم درنها�ــت بــا 
فدراســيون جهان� برا� $مU به جــودو� ا�ران به 
تفاهــم برســيم.» با ا�ن حــال اما رئيس فدراســيون 
ا�ــران همچنان معتقد اســت $ــه ســرانجام دادگاه 
حCميــت ورزش غيرقابــل پيش بين� اســت: «واقعا 
نم�  تــوان دربــاره ســرانجام ا�ــن دادگاه پيش بين� 
خاص� ارائه $رد. قطعا در تهران جلســات� را برگزار 
داشــته  را  نها�ــ�  تصميم گير� هــا�  تــا  م� $نيــم 
باشــيم . با�د بــا فدراســيون جهان� مذا$ــره $نيم و 
اميدوارم درنها�ت ا�ــن پرونده به نفع جودو� ا�ران 
ســجاد�،  نصــرا...  اســت؛  گفتنــ�  شــود.»  تمــام 
تو$يــو،   Uالمپيــ در  ا�ــران  $اروان  سرپرســت 
محمدرضــا داورزن�، معــاون ســابق وزارت ورزش، 
جــودو،  فدراســيون  رئيــس  ميراســماعيل�،  آرش 
زارعيان، ســرمرب� تيم مل� جودو و ٢ و$يل، هيئت 
اعزام� ا�ران در دادگاه CAS را تشــCيل م� دادند. 
 ٢ ،Uدر طرف مقابل اما ســعيد مال�� و وحيد ســرل
مل� پوش اســبق جودو� ا�ران و محمــد منصور�، 
ســرمرب� اســبق تيم مل� جودو عليه جودو� ا�ران 
در دادگاه حاضــر شــدند. بــا ا�ن وجود و بــا توجه به 
فرصــت �U ماهــه ا� $ه دادگاه حCميــت ورزش به 
طرفيــن دعــو� داده، ا�ــن احتمال قــوت گرفته $ه 
مقدمات الزم برا� رسيدن به تفاهم برا� لغو تعليق 

جودو� ا�ران آن هم از طر�ق مذا$ره فراهم شود.

در انتظار تغيير روند دادگاه CAS به سود ایران

 فدراســيون موتورســوار� و اتومبيلران� به تازگ� با حاشــيه عجيب� مواجه 
شــده. برنامه ورزشــگاه شبCه تهران مدع� است فدراســيون موتورسوار� و 
اتومبيلران� اخيرا اقدام به ثبت درخواست واردات ٨٠ دستگاه موتورسيCلت 
ســنگين به نــام افراد غيرورزشــCار $رده. ا�ــن در حال� اســت $ه تخصيص 
موتورسيCلت ها� سنگين به ورزشــCاران، دارا� ساختار و چارچوب ثابت� 
اســت و با�د در $ارگروه ها� و�ژه اعطا� مجوز ا�ن دسته از موتورسيCلت ها 
مورد بررســ� قرار گيرد. ورزشگاه اما در برنامه اخير خود از نامه ا� رونما�� 
$رد $ه نشــان م� داد مد�ــر$ل صنا�ع حمل ونقــل در نامه ا� بــه مورخ ٢٧ 
مرداد ســال جار� به فدراسيون موتورســوار� و اتومبيلران� اعالم $رده $ه 
عط~ بــه نامه مورخ ٢ خرداد ســال ٩٩ فدراســيون $ه ط� آن اســام� ٨٠ 
متقاض� ورود موتورســيCلت ها� سنگين از ســو� فدراسيون تا�يد شده، با 
درخواست متقاضيان موافقت صورت گرفته است. حال آن $ه گفته م� شود 

فدراسيون موتورسوار� و اتومبيلران� در نامه ا� $ه در تار�خ ١٥ شهر�ورماه 
امســال به وزارت صمت ارسال $رده، عنوان داشته $ه قرار است $ارگروه� 
تشــCيل شــود و بعد از آن ليست اســام� متقاضيان ورود موتورها� سنگين 
اعالم شــود تا ليست قانون� باشــد! با ا�ن اوصاف به نظر م� رسد ليست ٨٠ 
نفره فدراسيون، پيش از تشCيل $ارگروه به تا�يد رسيده تا ا�ن افراد با $مرگ 
٦درصد، مجاز به ورود موتورســيCلت ها� سنگين باشند. نCته جالب توجه 
ا�ن $ــه طبق شــنيده ها هيچ �ــU از افراد حاضر در ليســت نه تنها ورزشــCار 
نيســتند بلCه واسطه و فروشنده هستند. ا�ن برنامه در حال� از شبCه تهران 
پخش شد $ه مجر� ورزشگاه بارها ط� پخش برنامه اعالم $رد، با مسئوالن 
فدراســيون موتورســوار� و اتومبيلران� تماس گرفته شــده تا بــرا� دفاع �ا 
ارائه توضيحات رو� خط برنامه حاضر شــوند اما آن ها ما�ل به انجام ا�ن $ار 
 U� ،از افراد ليســت ٨٠ نفره �C� نبودند. مجر� ورزشــگاه اما مدع� شــد

فيش وار�ز� به مبلغ مجموع ١٢٠ميليون تومان تحت عنوان فيش هميار� 
به حســاب شخص� فرد�(به غير از فدراســيون) وار�ز $رده. هرچند صحت 
و ســقم ا�ن ادعاها اصال مشــخص نيســت و همه چيز در حد شنيده هاســت 
اما ســواالت� در ا�ن بين مطرح اســت $ه به نظر م� رســد پاســخگو�� به آن 
از ســو� مسئوالن فدراســيون موتورســوار� و اتومبيلران� ضرور� است. از 
جمله ا�ن $ه آ�ا ليست ٨٠ نفره متقاضيان موتورها� سنگين پيش از تشCيل 
$ارگروه به وزارت صمت ارسال شده؟ آ�ا نفرات حاضر در ا�ن ليست همگ� 
قهرمــان بوده اند؟ آ�ا فدراســيون در�افت فيش به مبلــغ ١٢٠ميليون تومان 
تحــت عنوان هميــار� از هر �U از نفرات حاضر در ليســت ٨٠ نفره  را تا�يد 
م� $ند؟ چرا$ه اگر ا�ن ارقام در�افت شده باشد، با توجه به ليست ٨٠ نفره 
متقاضيــان، رقم� حــدود ٨ تا ١٠ميليــارد تومان را به دنبال داشــته و حال 
سوال ا�ن است $ه ا�ن پول در صورت وار�ز به جيب چه $س� �ا $سان� رفته؟

معادله چندمجهولی با فيش هاى ١٢٠ميليونی! ماجرا" ليست ٨٠نفره فدراسيون موتورسوار" و اتومبيلران	 چيست؟

موافقت وزیر ورزش با بازنشستگی مدیرکل تهران
رضا گل محمد�، مد�ر$ل ورزش وجوانان استان تهران اعالم $رد وز�ر ورزش با بازنشستگ� او موافقت 
$رده است. او درباره بازنشستگ� اش به فارس گفت: «من تقاضا� بازنشستگ� داشتم $ه وز�ر ورزش 
از تار�خ اول آبان با ا�ن موضوع موافقت $رد. البته ا�ن نCته را بگو�م من بازنشســته نبودم و �U ســال و 
نيم د�گر وقت داشتم اما از وز�ر ورزش خواستم با ا�ن موضوع موافقت $ند $ه بعد از ٨ ماه پيگير� مورد 
موافقت قرار گرفت.» گل محمد� $ه در ٤ سال اخير مد�ر�ت ورزش تهران را برعهده داشت، در حال� 
ادعا $رده $ه با درخواست خودش و موافقت وز�ر بازنشسته شده $ه گفته م� شود دليل $ناررفتن او ا�ن 

است $ه در زمره مد�ران بازنشسته محسوب م� شود و با�د از سمت خود $نار م� رفت.
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انصارى فرد اولين دعوت شده به تيم ملی! 
باشگاه آ.ا� �ونان خبر داد �ر�م انصار� فرد، مهاجم ا�ران� 
ا�ــن تيم برا� حضــور در اردو� تيم مل� ا�ن �شــور دعوت 
شد. مهاجم آ.ا� برا� حضور در اردو� تدار�ات� تيم مل� 
ا�ــران �ه قرار اســت ٢ بــاز� تدار�ات� انجــام دهد، دعوت 
شــد. ا�ران در اولين باز� دوســتانه مقابل ازب6ســتان قرار 
م� گيرد. هنوز حر�> تدار�ات� دوم ا�ران مشخص نيست. 
انصار� فرد ٢ هفته پيش از الســيليه قطر جدا شد و با آ.ا� 

�ونان قرارداد� ٣ ساله امضا �رد.
غالمحسين پيروانی به هوش آمد

غالمحســين پيروانــ� پيش6ســوت فوتبــال �شــور و برادر 
بزرگ تر افشين پيروان� سرپرست تيم پرسپوليس در شيراز 
پس از عمل جراح� داخل� دچار مشــ6ل تنفســ� شــده و 
در بخش و�ژه بســتر� شــده بــود �ه پس از برطرف شــدن 
مشــ6الت تنفســ� به هوش آمد. علــ� پيروانــ� فرزند و� 
ضمن قدردانــ� از دعاها و پيگير� ها� مردم به مهر گفت: 
«حال پدرم خوب اســت و از بيهوشــ� خارج شــد و مشــ6ل 

�ليه ها� پدرم برطرف شده است.»
تست کروناى پرسپوليسی ها منفی شد

ليــگ قهرمانــان آســيا اعضــا�  پروتــ6ل مســابقات  طبــق 
پرســپوليس پيــش از جــدال خود با التعــاون با حضــور ناظر 
مسابقات تســت �رونا� خود را پشت ســر گذاشتند. در ا�ن 
رابطه روز گذشته پاسخ تست باز�6نان و اعضا� تيم به آن ها 
اعالم شد �ه تمام� آن ها منف� بود  و �حي� گل محمد� همه 

نفراتش را در باز� د�شب مقابل التعاون در اختيار داشت.

باشگاه پرسپوليس: پنجره نقل وانتقاالتی هنوز 
بسته نشده است

پس از ا�ن �ه باشــگاه پرســپوليس نتوانســت در فرصت 
تعيين شده �عن� ١١ ســپتامبر (٢١ شهر�ور) مطالبات 
بودنــد  منتظــر  همــه  بپــردازد،  را  ا�وان6وو�ــچ  بران6ــو 
بر اســاس تهد�د فيفا، پنجره نقل وانتقاالت� پرسپوليس  
بســته شــود. در همين رابطه هم اخبار� مبن� بر بسته 
شــدن پنجره نقل وانتقاالت� پرســپوليس منتشر شد اما 
مد�ر روابط عموم� پرســپوليس ا�ــن موضوع را ت6ذ�ب 
�ــرد. مد�ر روابــط عموم� باشــگاه پرســپوليس ضمن 
عذرخواهــ� از هــواداران پرســپوليس دربــاره پرونــده 
بران6و اظهار �رد: «بر اساس استعالم� �ه انجام داد�م، 
تا ا�ن لحظه نامه ا� از ســو� فيفا مبن� بر بســته شــدن 
پنجره نقل وانتقاالت� پرســپوليس  به فدراسيون فوتبال 
و باشــگاه ارسال نشــده، بنابرا�ن پنجره نقل وانتقاالت� 
پرســپوليس  به طور رسم� فعال بسته نشــده و ما منتظر 

تصميم فيفا هستيم.»

مدافع اســتقالل تا�يد �رد باز�6ن ا�ن باشــگاه است و خبر حضورش در تيم 
قطر� صحت ندارد. روز گذشته  توئيتر ال6اس قطر مدع� شد روزبه چشم�، 
مدافع استقالل با باشگاه ام صالل قرارداد امضا  �رده و راه� ا�ن تيم خواهد 
شد، اما ا�ن باز�6ن چنين انتقال� را رد �رد. روزبه چشم� در خصوص شا�عه 
مطرح شــده مبن� بر امضا� قرارداد با �j باشــگاه قطر�، به سا�ت رسم� 
باشگاه اســتقالل گفت: «من باز�6ن استقالل هســتم و هم ا�نون در اردو� 
ا�ن تيم حضور دارم �ه شــرا�ط ســفت و ســخت قرنطينه هم حا�م است.» او 
ادامــه داد: «هيچ قــرارداد� هم با هيچ تيم� بجز اســتقالل امضا ن6رده ام و 
ا�ن مســئله شا�عه است. ما در ليگ قهرمانان هستيم و همه تمر�زم موفقيت 

استقالل در ا�ن مسابقات است.»

آن طور �ه منابع رســم� پرسپوليس خبر داده اند، ستاره سابق سرخ ها قصد 
داشته �ه به اردو� تيم برود اما به دليل پروت6ل ها� بهداشت� �نفدراسيون 
فوتبال آســيا از ا�ن �ار نــا�ام مانده و به صورت تلفن� با همباز�ان ســابقش 
گفت وگو �رده است. �حي� گل محمد� سرمرب� قرمزپوشان در گفت وگو� 
شــخص� �ــه بــا ترابــ� داشــت، بــرا� او آرزو� موفقيــت �ــرد و همچنيــن 
وضعيتش را جو�ا شــد. همچنين به نظر م� رســد تراب� هم درباره مذا�رات 
خود با تيم آ�نده اش صحبت �رده اســت. ا�ن در حال� اســت �ه ستاره فصل 
گذشته ليگ برتر ا�ران از هفته ها قبل و پس از فسخ قراردادش با پرسپوليس 
راه� قطر شــد و حاال پس از قرنطينه، در حال انجام مذا�رات نها�� است و 

با�د د�د راه� چه تيم� خواهد شد.

قرنطينه ا� اف س� مانع حضور تراب� در اردو� پرسپوليس!چشم� توافق با ام صالل را ت�ذ�ب �رد

نامه اعتراض پرسپوليس به  ا� اف س�: 
 فوتبال را در زمين سياست، بازى نکنيد

باشــگاه پرســپوليس بــا ارســال نامــه ا� به 
�نفدراســيون فوتبال آســيا مراتب اعتراض 
خــود را نســبت به جعــل نام «خليــج فارس» 
در مصاحبه حميد مطهر� در توئيتر رسم� 
ا� اف ســ� اعــالم �ــرد. بــه نقــل از روابــط 
عمومــ� باشــگاه پرســپوليس، در ا�ــن نامه 
آمــده اســت: «فدراســيون جهانــ� فوتبــال 
(فيفا) به درست� همه تيم ها� ورزش� را به 
پرهيــز از رفتارها� سياســ� دعوت م� �ند 
و انتظار م� رود �نفدراســيون فوتبال آســيا 
نيز در ا�ن �ار ســرآمد باشــد. در اخبار� �ه 
از مراجع رســم� ا� اف ســ� برا� پوشــش 
اظهارات مرب� تيم پرســپوليس منتشر شد، 
نــام خليج فارس حذف شــده �ه ا�ــن اتفاق 
تعجب همــه مخاطبان در ا�ــران را به دنبال 
داشــت. با جعل نام «خليج هميشــه فارس» 
ا�ن اســم تار�خ� از حافظه مردم قاره آســيا 
و جهان پا� نخواهد شــد. اصــول حرفه ا� 
ح6م م� �ند متول� فوتبال قاره آسيا هر چه 
زودتر ا�ن اشــتباه بزرگ را اصالح و از مردم 
ا�ــران و هــواداران پرســپوليس عذرخواه� 
�نــد. لطفــا فوتبــال را در زميــن سياســت، 
بــاز� ن6نيد و اجازه بدهيد رقابت ها� ليگ 

قهرمانان آسيا، ورزش� باق� بماند.»

تغيير هتل استقاللی ها به خاطر ميزبانی 
بد قطرى ها

با گذشــت حدود �ــj هفته از برپا�ــ� اردو� 
از  تيــم  ا�ــن  اعضــا�  قطــر  در  اســتقالل� ها 
وضعيت بد ميزبان� �مپ خود گال�ه داشتند. 
�يفيــت بد تغذ�ــه هتــل و وضعيت نامســاعد 
اتاق ها و محل پذ�را�� ســبب شــد تا آب� ها از 
�نفدراســيون فوتبال آســيا درخواست تغيير 
هتــل را بدهنــد و ا�ن درخواســت بــا موافقت 
آن ها مواجه شــد. بــر ا�ن اســاس اعضا� تيم 
اســتقالل عصر پنج شــنبه به هتل جد�د� در 
شــهر دوحه نقل م6ان �ردند تا اقامت شان در 
هتــل د�گر� ادامــه پيدا �نــد. وضعيت هتل 
جد�د اســتقالل� ها نسبت به هتل قبل� بهتر 
اســت و رضا�ت �ادرفن� و باز�6نان را فراهم 
آورده است. استقالل روز �j شنبه در سومين 
بــاز� دور گروهــ� ليــگ قهرمانــان مقابــل 

الشرطه عراق به ميدان م� رود.

وسوسه دیاباته در سرزمين 
نفت و دالر! 

نامه تهد�د آميز شيخ و ت�ذ�ب استقالل� ها 

در آســتانه د�ــدار حســاس تيم 
اســتقالل با الشــرطه عــراق در 
ادامــه مســابقات ليــگ قهرمانــان آســيا بــه 
ميزبانــ� قطر، برخــ� از رســانه ها� داخل� 
دوباره با �j سوژه �ليشه ا� به حاشيه رفتند، 
اتفاقــ� �ه شــا�د رو� روحيه شــيخ د�اباته و 
د�گــر اعضــا� تيــم اســتقالل تاثيــر منفــ� 
بگــذارد. شــيخ د�اباتــه مهاجــم اهــل مالــ� 
اســتقالل بــا وجــود پا�ــان ليــگ برتــر و جام 
حذف�، مطالبات معوقه ا� از اســتقالل دارد 
�ه البته موضــوع تازه ا� نيســت و چند بار از 
ســو� او و هرو�ه ميليچ باز�6ن �روات آب� ها 
مطرح و حت� به آن اعتراض شده است. آقا� 
گل اســتقالل و ليــگ برتــر �ــه نشــان داده 
عالوه بر �يفيت باال� فن� اش در ادب و رفتار 
و اخالق هم سرآمد است و �j باز�6ن �امال 
حرفه ا� اســت، تا�نــون چند بار ا�ــران را به 
دال�ل مختل> تر� �رده، آن هم در حال� �ه 
معوقات و گال�ه ها�� داشــته، اما هر بار ســر 
زمــان مشــخص شــده �ا بــا �مــ� تاخيــر به 
استقالل برگشته اســت و آخر�ن مورد آن هم 
بــه تازگ� و در اردو� آب� هــا در قطر رخ داد، 
آن هم در شرا�ط� �ه گفته م� شد سفر شيخ 
به فرانســه ا�ن بار ب� بازگشت اســت! حاال و 

پــس از آن �ــه ا�ــن شــا�عه هــم خنث� شــد و 
حاشيه ســازان دوباره از شيخ د�اباته ش6ست 
خورده انــد، ا�ــن بار موضــوع �ــj نامه پيش 
�شــيده شــده، نامه ا� �ه باز�6ــن آفر�قا�� 
استقالل خطاب به مســئوالن باشگاه نوشته 
است. ا�ن باز�6ن مدت� است مطالبات خود 
بــه  رســم�  نامــه ا�  در  ن6ــرده  در�افــت  را 
مسئوالن باشگاه استقالل هشدار داده �ه در 
صورت عدم پرداخت مطالباتش قراردادش را 
�j طرفه فسخ خواهد �رد. ظاهرا مسئوالن 
باشگاه استقالل به ا�ن باز�6ن قول داده اند تا 
در صورت حضور در قطر و بازگشت به اردو� 
اســتقالل، بــه هر شــ6ل مم6ن طلــب و� را 
پرداخــت خواهند �ــرد اما ا�ــن باز�6ن برا� 
مح6ــم �ار� نامه خود به باشــگاه اســتقالل 
ارســال و �j رونوشــت هم به فيفا فرســتاده 

است.
    

طبــق نامه ا� �ــه برخ� رســانه ها� داخل� 
مــاه   ٢ شــيخ،  مطالبــات  �رده انــد  منتشــر 
حقوق معوقــه، پيش پرداخت تمد�د قرارداد، 
پاداش هــا� او از جمله پــاداش آقا� گل� در 
ليــگ برتــر و د�ر�ــرد طلبش اســت �ه بيش 
از ٤٠٠ هزار دالر م� شــود. نامــه د�اباته روز 

٣٠ آگوســت(٩ شهر�ور) به باشگاه استقالل 
ارســال شــده و از آن تار�ــخ بيــش از ١٥ روز 
گذشــته و اگــر ا�ن نامــه مبنا� دســت به �ار 
شدن فيفا باشــد، د�اباته با�د در آستانه فسخ 
قــرارداد باشــد و نبا�د فــردا به ميــدان برود! 
زرند� مد�ر رســانه ا� باشــگاه اســتقالل در 
مــورد نامه تهد�د آميز د�اباتــه م� گو�د: «بله، 
ا�ن نامه ا� �ه منتشــر شــد به دســت باشگاه 
رســيده بود ول� �j ن6تــه ا� دارد. تار�خ آن 
نامــه بــرا� ٩ شــهر�ور اســت و آن ١٥ روز� 
�ــه بــه عنــوان ضرب العجــل تعييــن شــده، 

تــا ٢٤ شــهر�ور بوده اســت. تــا جا�ــ� �ه از 
باشگاه مطلع شــده ام، قســمت� از مطالبات 
شــيخ پرداخت شــده و بنابرا�ن جا� نگران� 

نيست!» 
    

اما ن6ته ا� �ه در هياهو� ا�ن نامه و باز� ها� 
رسانه ا�، آن هم پيش از د�دار حساس ��6 از 
نما�ندگان ا�ران مقابل الشرطه عراق ناد�ده 
گرفته شــده، حضور شــيخ د�اباتــه در اردو� 
اســتقالل در �شــور قطــر اســت. �شــور� 
�ه ا�ــن روزهــا بــا ليــگ ســتارگانش محل� 

وسوســه انگيز برا� باز�6نان فوتبال از جمله 
باز�6نان� شــاخص ا�ران� اســت و هيچ بعيد 
نيست باشگاه ها� متمول قطر� برا� صيد 
ببر سياه استقالل هم نقشــه �شيده باشند، 
آن هــم در حال� �ه شــيخ د�اباتــه از وضعيت 
مالــ� اش درتيــم ا�ران� اش شــا�� اســت و 
صرفــا به خاطــر تعهــدات و پا�بنــد� اش بــه 
اخــالق و حرفه ا� گــر� اش در ا�ن تيم مانده 
اســت. شا�د شــيخ در �شــور نفت و دالر تيم 
آ�نــده اش را انتخــاب �ند و اســتقالل بدون 

د�اباته به ا�ران برگردد!

قــرارداد  جزئيــات  تر�يــه ا�   رســانه   jــ�
مهاجــم ا�رانــ� فنرباغچه با تيــم او�را�ن� 
را اعــالم �رد. رســانه ها� تر�يــه از توافق 
باشــگاه فنرباغچــه با زور�ــا او�را�ــن خبر 
  yeniasir  داده بودند. در ا�ن راستا سا�ت
تر�يــه جزئيات ا�ــن انتقال را بيــان �رد و 
نوشــت: «صيادمنــش، مهاجــم ا�رانــ� �ه 
در ســال ٢٠١٩ بــا مبلغ ٧٥٣ هــزار �ورو 
از اســتقالل بــه فنرباغچــه آمــد، ا�نون در 
راه پيوســتن بــه تيــم زور�ا او�را�ن اســت. 
باشــگاه او�را�ن� برا� جــذب قرض� ا�ن 
باز�6ــن برا� مدت �j و نيم  فصل موافقت 
�رده و بند� در قرارداد ا�ن باز�6ن وجود 
بــا پرداخــت  دارد �ــه باشــگاه او�را�نــ� 
٣٫٥ ميليــون �ورو م� توانــد صيادمنش را 
به صورت دا�م� جذب �نــد. ا�ن در حال� 
بــود �ــه گفته م� شــد مســئوالن باشــگاه 

اســتقالل تصميــم دارند صيادمنــش را به 
صــورت قرضــ� از فنرباغچــه بــه خدمــت 
بگيرند امــا ظاهرا �ا ا�ن خبــر دروغ بوده و 
�ا مسئوالن باشــگاه تالش �اف� ن6رده اند 
و البتــه گز�نه ســوم هــم مخالفت باشــگاه 
تر�يه ا� با درخواســت احتمال� استقالل 
بوده است. صيادمنش در حال� �ه و�نفرد 
شــفر ســرمرب� ســابق و آلمان� اســتقالل 
از او بــه عنــوان الماس آب� �ــاد م� �رد در 
انتقال� عجيب و در حال� �ه گفته م� شــد 
چند باشگاه مطرح اروپا�� خواهان جذب 
او هســتند، بــه فنرباغچــه تر�يــه منتقــل 
شــد و هرگــز نتوانســت نظــر �ادرفن� ا�ن 
تيم مشــهور تر�يــه ا� را جــذب �ند و پس 
از انتقــال قرضــ� بــه �ــj تيــم تر�يه ا�، 
حــاال دوباره به صــورت قرض� بــه �j تيم 

او�را�ن� منتقل شده است. 

پيش6ســوت فوتبال ا�ــران دليل عــدم قبول 
پيشــنهاد ســرمربيگر� تيم ترا�تــور را اعالم 
�ــرد. باشــگاه ترا�تــور تبر�ــز اعــالم �ــرد با 
عليرضا منصور�ــان برا� هدا�ــت ا�ن تيم به 
توافق رسيده است. پيش از ا�ن مربيان� چون 
عل� دا�� و عل� �ر�م� از گز�نه ها� ترا�تور 
بودند �ه توافــق با آن ها صورت نگرفت. عل� 
�ر�مــ� با انتشــار پيام� در صفحه شــخص� 
خــود دليــل عــدم پذ�رش پيشــنهاد باشــگاه 
ترا�تور را ا�ن طور عنوان �رد: «جلسه ا� را با 
مد�رعامل محترم باشگاه ترا�تور برگزار �ردم 
اما برخالف ميل باطن� و به دليل مشــ6الت 
شــخص� ام ام6ان همــ6ار� در ا�ن مقطع را 
نداشــتم.» پيــش از ا�ن هم اخبار و شــا�عات� 
درباره مهاجرت عل� �ر�م� به �انادا منتشر 
شده بود �ه البته با وجود س6وت ا�ن باز�6ن 
سابق تيم مل� و پرسپوليس اطرافيانش به آن 
وا�نش نشان داده و مسئله مهاجرت اسطوره 

سرخ ها را ت6ذ�ب �رده بودند. حاال و پس از رد 
پيشنهاد ترا�تور به واسطه مش6الت شخص� 
�ه رســما از ســو� عل� �ر�م� اعالم شــده، 
دوباره برخــ� منابع خبر� موضوع مهاجرت 
ا�ن پيش6ســوت خبرســاز را پيش �شيده اند 
و با توجــه به ا�ن �ــه او به پيشــنهاد ترا�تور و 
د�گر پيشــنهادها� �ار� داخل� اش پاســخ 
منف� داده، به نظر م� رسد جادوگر مستطيل 
سبز �ا د�گر قصد مرب� گر� ندارد و �ا ا�ن �ه 
برنامه ها�ش برا� ادامــه �ار مرب� گر� را به 

خارج از ا�ران مو�ول �رده است. 

انتقال قرض� صيادمنش به تيم او�را�ن�

پشت پرده نرفتن عل� �ر�م� به تبر�ز 

ناتوانی مدیران استقالل در بازگرداندن الماس آبی 

مهاجرت دليل پاسخ منفی جادوگر به تراکتور؟! 

عليپور هفته جارى به پرتغال می رود 
نشر�ه  اوجوگو  پرتغال خبر داد اعضا� باشگاه مار�تيمو بعد از باز� با اسپورتينگ تست �رونا دادند 
و جواب تست ها منف� شد. امير عابدزاده، دروازه بان سابق پرسپوليس در ا�ن فصل برا� ا�ن تيم 
پرتغال� باز� م� �ند. طبق اعالم رئيس باشگاه مار�تيمو عل� عليپور دومين باز�6ن ا�ران� ها در 

فصل جد�د خواهد بود و مهاجم سابق پرسپوليس هفته آ�نده به جمع آن ها اضافه م� شود.
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