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آقای رئیس جمهور به دشمن 
آدرس ندهید

دو روز قبـل مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه آمریـکا 
باافتخـار و بـه عنـوان یکـی از نشـانه هـای تاثیـر 
گذاری سیاسـت فشـار حداکثری  آمریکا بر ایران 
اعالم کرد که » ما توانسـته ایم جلـوی 70 میلیارد 

دالر درآمـد نفتـی ایـران را بگیریـم. «
دیـروز مقـام دیگـری از کاهـش ۱۵0 میلیـاردی 
درآمدهای نفتی  ایران گفت کـه  در کمال تعجب 

ایـن مقام یـک مقـام رسـمی ایرانـی بود.
روندی کـه طی مـاه گذشـته توسـط دکتـر نوبخت 
و جهانگیـری تکـرار شـده بـود، در کمـال تعجـب 

توسـط ریاسـت جمهـوری دنبـال شـد.
اسـحاق جهانگیری، معاون اول رئیـس جمهوری 
۱۱ تیرمـاه بـا بیـان ایـن کـه  فـروش نفـت ایـران به 
صفـر نرسـیده  و بـا همـه محدودیت هـا، فـروش 
نفت بـا "روش هـای دیگر" ادامـه دارد تاکیـد کرده 
بود :  حتی کشـورهای "دوسـت" ایران هم "تقریبا 
جرئت ایـن را کـه از ما نفـت بخرنـد   ندارنـد. حدود 
دوماه بعد دکتـر نوبخت معاون رئیـس جمهور هم 
در سـخنانی مشـابه که نشـان دهنده تاثیر گذاری   
تحریـم هـای آمریکاسـت، گفـت: »شـدیدترین 
مرحلـه تحریـم نفـت در برابـر غـذا بـود امـا االن 
و  بی انصاف هـا  ایـن  کـه  هسـتیم  شـرایطی  در 
دژخیمان حتی برای غـذا و دارو اجازه فروش یک 
قطـره نفـت را نمی دهنـد و اگـر هـم بـه فـروش می 

رسـد امـکان تبـادل مالـی وجـود نـدارد.«
اظهاراتـی سـوال برانگیـز کـه بـرای آن نمـی تـوان 

تحلیـل محتـوای خـوش بینانـه ای تصـور  کـرد.

شـاید نزدیـک تریـن گمانـه دربـاره ایـن سـخنان 
رئیـس جمهـور و مقامـات ارشـد دولـت تحلیـل آن 
در فضای رقابـت های سیاسـی داخلی و پاسـخ به 
انتقـاد هـا ازعملکـرد دولـت اسـت بـه عبارتـی این 
سخنان را می توان پاسـخی دانست به فشارهایی 
کـه درفضـای داخلـی بـه دولـت وارد مـی آید.مـا 
هـم قبـول داریـم اگـر چـه بـه عملکـرد مدیریتـی  
دولـت در حـوزه هـای مختلف  انتقـاد هـای جدی 
وارد اسـت  امـا  گاه برخـی منتقـدان دولت پـا را از 
محـدوده انصـاف بیـرون گذاشـته و عمـال بـدون 
در نظـر گرفتـن محدودیـت هـا و فشـار هایـی کـه 
در عرصـه سیاسـت خارجی بـر دولت وجـوددارد، 
عملکرددولـت را نقـد مـی کننـد، امـا سـوال ایـن 
اسـت شـخصیتی چـون رئیـس جمهـور بـا سـابقه 
چندیـن سـاله در سیاسـت خارجـی چگونـه مـی 
توانـد از تاثیـرات ایـن مواضـع بـر تشـدید سیاسـت 
هـای دشـمن ملـت ایـران یعنـی کاخ سـفید غافـل 
شـود آن هم در وضعیتـی که ترامپ به هـر ترفندی 
دسـت می زنـد تـا وضعیـت خـود را در رقابـت های 
انتخاباتی این کشور بهبود بخشیده و عملکردش 
را موجه جلوه دهد .آیا این سـخنان رئیس جمهور 
و مقـام هـای ارشـد دولـت اذعـان بـه تاثیر گـذاری 
سیاسـت هـای فشـار حداکثـری دولـت ترامـپ 
نیسـت؟ آیـا ایـن روش عقالنـی اسـت کـه بـرای 
منفعتی کوچک تر که همانا سـاکت کـردن برخی 
منتقـدان داخلـی اسـت منفعتـی بزرگ تـر یعنـی  
شکسـت پروژه تحریـم ها و فشـار حداکثـری را فدا 
کرد؟ پروژه ای کـه اگر دولتمردان کاخ سـفید چه 
جمهوری خواه و چـه دموکـرات از تاثیرگذاری آن 
اطمینـان حاصـل کننـد مطمئـن باشـید هیـچ گاه 
این سـالح را در مقابل مـردم ایران کنـار نخواهند 

گذاشـت .
لذا ادامه این استراتژی سـواالتی را برمی انگیزد.
از جمله این کـه آیا دولت، اکنون را زمان مناسـبی 
برای امتیـاز گیـری از دولـت آمریکا مـی داند؟اگر 
چنیـن اسـت آیـا بـه رای آوردن ترامـپ مطمئـن 
اسـت؟ آیـا مذاکـره بـا دولتـی مسـتعجل معقـول 
اسـت؟ یا اگـر دولـت بـه رای آوری ترامـپ مطمئن 

نیسـت ایـن گونـه موضـع گیـری کـه موقعیت 
دشـمن قسـم خورده ایـن ملـت را تحکیم می 
کنـد، چـه تفسـیری دارد ؟آیـا کارکـرد چانـه 
زنـی داخلـی و پیاده سـازی اسـتراتژی فشـار 

از پاییـن و چانـه زنـی از بـاال را دارد؟
بـه نظـر مـی رسـد حتـی اگـر دولـت بـه ایـن 
جمـع بنـدی رسـیده کـه راه بـرون رفـت از 
شـرایط اقتصـادی  مذاکره اسـت  که بـا توجه 
بـه تجربـه عمـل کـردن دولـت قبلـی و فعلـی 
آمریکا به تعهدات شـان دربرجـام ، این گزاره  
جـای  بحـث جـدی اسـت، آیـا ایـن ایـام و قبل 
از انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا وقـت 
مناسـبی بـرای ورود بـه بحـث مذاکـره بـا این 
دولت کـه حداقل در نظر سـنجی هـای فعلی 
شـانس کمتـری بـرای پیـروزی دارد و بـه 
عبارتـی دولـت مسـتعجل اسـت مـی باشـد ؟

اما فـارغ از نیـت گوینـدگان کارکـرد موثر این 
اظهـارات مدیـران دولتـی همچـون دکتـر 
جهانگیـری و دکتـر نوبخـت و در راس آن 
رئیس جمهـور محتـرم پالس صریح بـه دولت 
فعلـی و آینـده ایاالت متحده اسـت کـه تحریم 
ها  به انـدازه ۱۵0 میلیـارد و نه به انـدازه 70 
میلیارد اثر  کرده اسـت .دکتر روحانی دیروز 
سـخن از آدرس غلـط گفت.این کـه بـه مـردم 
آدرس غلـط ندهیـم که منشـا همه مشـکالت 
کاخ سـفید اسـت .ما هم بـا بخش قابـل توجه 
ایـن سـخنان موافقیـم کـه منشـا بسـیاری از 
مشـکالت ایـران عزیـز و انقـالب اسـالمی 
دشـمنی آمریکاسـت امـا بـه همـان میـزان 
معتقدیـم کـه مـردم ابعـاد داخلـی و خارجـی 
می داننـد.   را  مشـکالت  صحیـح  آدرس 
نبایسـت بـه دشـمن قسـم خـورده ایـران و 
انقـالب اسـالمی آدرس درسـت  داد.تقریبـا 
همـه کنـش گـران سیاسـی بـا طیـف هـای 
مختلـف متفـق القـول انـد کـه ایـران و آمریـکا 
در بزرگ ترین کارزار جنگ اراده ها هستند.
روزگاری که بایسـت مراقب باشـیم در دقایق 

طالیـی ایـن کارزار گل بـه خـودی نزنیـم.
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 گرانی زلزله نیست، گرانی سیل است.  •
باید با مانع جلوی آن را گرفت و از آن استفاده 
کرد. این که بایستیم همه را خراب کنه و بعد 

ما اقدام کنیم اشتباه است.
 بــه آقــای روحانــی کــه پشــت میزشــان  •

نشســته انــد و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت 
ــار جنــگ اقتصــادی  مــی کننــد، بگوییــد کــه ب
فقــط بــه دوش حاشــیه نشــینان اســت.....

 بیخــود نیســت کــه ایــن همــه بنــگاه امــالک  •
تــوی شــهر هســت. تــوی الهیــه ششــصد تــا 
ــه  ــه نام ــط مبایع ــار خ ــود دارد و چه ــگاه وج بن
ــن.  ــی زن ــب م ــه جی ــول ب ــی پ ــن و کل ــی نویس م
چــه پــول هــای راحــت و بــی دردســری.. ... 

دولــت نمــی خــواد رســیدگی کنــه؟
 دوســتان عزیــز! پولــی کــه مشــاوران امالک  •

مــی گیرنــد معــادل اجــاره یکــی دو مــاه همــون 
آپارتمانــی اســت کــه معاملــه کردنــد. شــما 
صاحبــان امالک بــه برکــت ایــن تــورم ناراحت 
ــود  ــاردی س ــما میلی ــت ش ــرار نیس ــید. ق نباش
ببرید و بنگاهی و واســطه، مفتکــی براتون کار 
کنــه. بعضــی وقــت هــا بایــد چندیــن مــاه  برای 
فــروش یــک مــورد کار کــرد و زحمــت کشــید.

 بیشــتر مســئوالن هنــگام مصاحبــه فقــط  •
جلــوی دهان شــان را بــا ماســک می پوشــانند. 
ســرایت  بینــی  طریــق  از  ویــروس  انــگار 

! نمی کنــد
ــالی  • ــد س ــه چن ــاله دارم ک ــش س ــری ش دخت

اســت بــه خاطــر مشــکل پــا نمی تونــه راه 
بــره. بایــد عمــل کنــه ولــی جراحــی ۱۵-۱0 
میلیــون پــول می خــواد. مــن یــک کارگــر 
ســاختمان هســتم و بــه خاطــر چندمیلیــون 
نمی تونــم راه رفتــن دختــرم رو ببینــم. آیــا 

خیــری پیــدا می شــه کــه کمــک کنــه؟
 اگــر دوســتان اســتقاللی حســودی شــان  •

نمی شــود صحبت هــای ژاوی رو چــاپ کنید.  
اســتقاللی هــا بــا دوتــا ســتاره خیالــی شــان آیا 
تا حــاال ایــن جــوری تعریــف و تمجید شــنیدن؟

 دیــروز بــه مطــب پزشــکی رفتــم و حــدود  •
یک ســاعتی کــه آن جــا بــودم حــدود ۴۵ بیمار 
منتظــر بودنــد. تــوی خیابــان و داخــل پــر بیمار 

بود. حــاال همین پزشــکان از پرداخــت مالیات 
فــرار مــی کننــد. وای بــر بــی عدالتــی!

 امســال مــدارس فعــال نیســت امــا مدیــران  •
مــدارس هزینــه هــای ســنگینی بــر خانواده ها 
بعضــی  کــه  حالــی  در  کردنــد.  تحمیــل 

خانواده هــا چنــد تــا محصــل دارنــد!
و  • مدیــران  کــه  برســه  روزی  امیــدوارم   

کارفرمایــان بــه ایــن نتیجــه برســن کــه برطرف 
کــردن معیشــت کارگــران وامنیــت شــغلی 
آن ها باعث بــاال رفتــن کیفیت کاال و پیشــرفت 

ــه. ــی ش ــور م کش
ــرا  • ــی چ ــتم ول ــت نیس ــاد از دول ــف انتق   مخال

ــت؟ ــت اس ــه دول ــادات رو ب ــر انتق اکث
۱۱۱ رو  • ایــن ســامانه  آقــای اســتاندار   

تعطیــل کنیــد بهتــره چــون بعضــی مدیــران 
ــاده  ــا افت ــش پ ــای پی ــده ه ــرای وع ــی از اج حت
ــدارد  ــض ن ــخصی تناق ــع ش ــا مناف ــه ب ــون ک ش

هــم عاجزنــد!
 چــرا بانــک وکارگــزاری مــا رو زجــر میــدن؟  •

30درصــد اول ســهام عدالــت را کــه مثــل پول 
خــرد بهمــان دادنــد و 30درصــد دوم را هــم 
ــرا  ــد. چ ــت نکردن ــوز پرداخ ــد از 20 روز هن بع

ــتید؟ ــر نیس پیگی
 باورکنیــد کــه پرایــد هــم ماشــین بــدی  •

نیســت. لطفــا بــه هــر نماینــده یــک پرایــد 
ــیدگی  ــردم رس ــور م ــه ام ــد ب ــا بتوانن ــد ت بدهی

. کننــد
 بــا چهــار ســر عائلــه، کارگــر روزمــزد نانوایــی  •

حومــه مشــهدم. اگــر هــر روز مثــل تراکتــور 
ــوق  ــون حق ــم میلی ــک و نی ــه ی ــم ماهیان کارکن
ــد،  ــج، قن ــل برن ــاس مث ــام اجن ــرم. تم ــی گی م
روغــن وخدمــات مثــل کرایــه، پزشــکی و 
ــا کســی  آموزشــی حداقــل ســه برابــر شــده. آی

هســت یــاری ام کنــد؟
 بانــک صــادرات از شــانزدهم شــهریور کل  •

واریــزی هــای وجــه ســهام عدالــت خــود را 
متوقف کــرده و موجــب نارضایتــی کارگزاران 

ــت. ــده اس ش
ــی  • ــتم ول ــی نیس ــت راض ــرد دول ــن از عملک م

بــه آقــای روحانــی هــم حــق بدهیــم، کشــور 

ــت  ــروش نف ــزان ف ــی و می ــار تحریم ــر فش از نظ
ــت. ــوده اس ــرایط نب ــن ش ــی در ای ــچ زمان هی

 تــوی ایــن گیــرودار کرونــا و استرســش،  •
خیلــی از مــردم یــا کارشــون رو از دســت دادند 
یــا بــا کاهــش شــدید درآمــد مواجــه شــدند. 
بــه زور نــون شــب مــون رو گیــر میاریــم. ایــن 
هــا یــک طــرف، تهدیدهــا و پیامک هــای بانــک 
هــا بــرای پرداخــت نشــدن اقســاط وام هــا یــک 
طرف. داریــم دیوونه می شــیم. انتظــار نداریم 
وام رو ببخشــن امــا حداقــل چند مــاه بــه تاخیر 

ــرن. ــم بگی ــودش رو ه ــدازن، س بن
 چــرا شــهرداری هــا یــا نهــاد دیگــری قانونــی  •

ــه  ــد؟ هم ــازان ندارن ــع آوری کبوترب ــرای جم ب
ــت  ــازان ناراح ــر ب ــت کبوت ــا از دس ــایه ه همس
هســتند. کبوتــر در پــرواز فضــوالت خــود 
را تخلیــه مــی کنــد و همــه جــا را بــه کثافــت 

. می کشــد
 مــن کــم و بیــش ایــن ســریال دل رو کــه در  •

صفحــه خانــواده دربــاره اش نوشــتید، دنبــال 
ــد. االن  ــم می دی ــر نوجوان ــون خواه ــردم چ ک
متوجــه شــدم کــه چــه ســمی بــود. واقعــا 
کارگــردان ایــن فیلــم، حواســش نیســت کــه با 

روان نوجوان هــا چــه می کنــه؟
ــی و  • ــوران راهنمای ــه مام ــدر ک   کاش همان ق

رانندگــی و شــهرداری فقــط جریمه مــی کنند 
و پــول از مــردم مــی گیرنــد جــاده هــا وخیابــان 

هــا هــم درســت بــود.
 کســی کــه پشــت میــز ریاســت نشســته و  •

حقــوق مــی گیــره بایــد بــرای بهتــر شــدن 
زندگــی کارگــران تــالش کنــه. تــو این دنیــا که 
نــه ولــی تــو اون دنیــا بایــد جــواب بــده کــه مــی 

تونســته ولــی کاری نکــرده.
 پیشــنهاد مــی کنــم تمامــی کســانی کــه  •

ایــن جــا پیــام میــدن از روزنامــه خراســان 
بخــوان بــرای چنــد روز پیاپــی تمــام پیــام هــا بــا 
عنــوان »بازگشــت قیمــت هــا از جملــه مســکن 
و خــودرو بــه ســال 92« در ســتون حــرف 
مــردم چــاپ شــود. قیمــت هــا بــه خاطــر ســوء 
مدیریــت دولــت و پــر و بــال دادن بــه دالالن 

افزایــش یافتــه، نــه چیــز دیگــر.

پرونده واگذاری صندوق پاالیشی یکم با استقبال 4 میلیون نفری بسته شد 

فقط 13 هزار از صندوق 60 هزار میلیاردی فروش رفت 
مدیر صندوق پاالیشـی یکـم گفت: تا پایـان مهلت 
چهـار  یکـم،  پاالیشـی  صنـدوق  پذیره نویسـی 
میلیون نفـر از این صنـدوق اسـتقبال کردند و 20 

درصـد واحدهـای صنـدوق بـه فـروش رسـید.
داود رزاقـی در گفت وگـو بـا فـارس تصریـح کـرد: 
حـدود  اولیـه،  آمارهـای  اسـتخراج  اسـاس  بـر 
چهارمیلیـون نفـر از واحدهـای صندوق پاالیشـی 
یکـم اسـتقبال وآن هـا را خریـداری کردنـد کـه 
ارزش واحدهـای خریـداری شـده، بیـش از ۱3 
هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه البتـه آمـار نهایی و 
قطعی پس از مغایرت گیری  به طور رسـمی اعالم 

خواهـد شـد.
مدیـر صنـدوق پاالیشـی یکـم در خصـوص ایـن که 
چه میـزان از واحدهـای سـرمایه گذاری پاالیشـی 
یکـم بـه فـروش رسـید، گفـت: حجـم صنـدوق 
پاالیشـی یکـم 60 هـزار میلیارد تومـان بـود که در 

نهایت ۱3 هزار میلیارد تومـان معادل بیش 
از 20 درصد از حجم صندوق از سـوی مردم 

خریـداری شـد.
وی درباره تخفیـف واحدهای پاالیشـی یکم 
گفـت: تاکنـون کـه بـه صـورت رسـمی بـه مـا 
اعالم شده تخفیف 20 درصدی برای مردم 

در نظر گرفته شـده اسـت. 
رزاقـی درخصـوص  ایـن کـه رئیـس جمهـور  
هفتـه قبـل اعـالم کـرده واحدهـای صندوق 
پاالیشـی یکـم بـرای مـردم بـا 30 درصـد 
تخفیـف در نظـر گرفتـه شـود، گفـت: مـن 
هـم ایـن را شـنیده ام  امـا هنـوز مصوبـه ای 
دریافت نکـرده ایم و فعـاًل به صورت رسـمی 
همـان 20 درصـد اولیـه بـه عنـوان تخفیـف 
درنظـر گرفتـه شـده اسـت تـا ابـالغ جدیـد 

دریافـت شـود.

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری 
به مشکالت بیمه جانبازان و ایثارگران

رئیس جمهور در نامه ای به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور داد 
برای رفع مشکالت بیمه و خدمات دهی به جانبازان و ایثارگران اقدام فوری 
به عمل آید. به گزارش ایلنا، روحانی در پاسخ به نامه نماینده اصفهان  به 
منظور رفع مشکالت بیمه دی و خدمات دهی به جانبازان و ایثارگران، 
دستور فوری خطاب به سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران صادر 
کرد. در نامه نماینده اصفهان به روحانی آمده بود: در سال های اخیر، بیمه 
دی با مشکالت جدی مواجه شده؛ به گونه ای که از یک سو، نارضایتی مردم 
را به دنبال داشته است و از دیگر سو، بیمارستان های متعدد به دلیل تسویه 
نشدن حساب این شرکت بیمه ای، حاضر به همکاری و ارائه خدمات به 
دارندگان بیمه تکمیلی نیستند. بنیاد شهید و امور ایثارگران، نتوانسته 
این نهاد را راضی نگه دارد و با وجود مشکالت عدیده، برای چندمین سال 
متوالی، عهده دار بیمه تکمیلی جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا 
شده است. بررسی ها حاکی از آن است که این شرکت بیمه ای با بیشتر 
مراکز درمانی قرارداد ندارد و از پرداخت هزینه های داروهای جانبازان 
ــای خارجی که مشابه داخلی نــدارد و نیز خدمات دندان  به ویژه داروه
پزشکی، امتناع می ورزد. چرا جامعه جانبازان، ایثارگران و خانواده های 
شهدای تحت پوشش، همچنان باید فدای پاسخ گو نبودن و سوءمدیریت 

بنیاد و بیمه دی شوند؟
روحانی در ادامه این نامه دستور رسیدگی فوری داد و خواست تا نتیجه آن 

گزارش شود.

نوبخت خبر داد: 

پیش فروش نفت و ارز 4200 در بودجه 
 1400

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بخشی از درآمد صادرات 
نفت را در سال آینده   به کاالهای اساسی اختصاص می دهیم، اظهار 
کرد: چارچوب پیش فروش نفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
تقریبا نهایی شده است. به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات الیحه بودجه ۱۴00 گفت: 
در سال آینده آن مقدار از نفت را که قرار است عرضه شود، به دو بخش 
تقسیم می کنیم. بخش اول، صادرات نفت است که با توجه به تجربیات 
و در سطح سقفی که امسال نفت صادر کردیم، در سال آینده نیز نفت 
صادر می کنیم و درآمد حاصل از آن را با ارز ۴200 به صورت ریالی در 
بودجه می آوریم و ارز آن را نیز به کاالهای اساسی و مورد نیاز تخصیص 
می دهیم. وی ادامه داد: بخش دوم درآمد نفتی، استفاده از منابع نفتی 
نه برای صادرات بلکه برای پیش فروش است. چارچوب های این کار هم 
اکنون در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریبًا نهایی شده است. 
هر بخشی را که مقدور باشد امسال انجام می دهیم و بقیه را برای سال 
آینده باقی می گذاریم. گفتنی است چندی پیش، خبر ایجاد گشایش 
اقتصادی توسط دولت از طریق پیش فروش اوراق سلف نفتی منتشر 
شده بود که اسحاق جهانگیری اعالم کرد طرح اوراق سلف نفتی که 
گفته می شد می تواند تا ۱۴0 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت 

ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد.

14 درصد بستری های کرونایی برای بار دوم مبتال شده اند!
باید  قباًل کرونا گرفته اند همچنان  کسانی که 
مراقبت کنند که بار دیگر مبتال نشوند. رئیس 
جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از آمار 
نگران کننده ابتالی مجدد بیماران کرونا خبر 
داد و گفت تصور نمی شد کسی که یک بــار به 
کرونا مبتال شده بار دیگر مبتال شود اما بر اساس 
گزارش وزیر بهداشت  ۱۴ درصد از کسانی که 
ــروز بستری هستند، سابقه ابتالی قبلی به  ام

کرونا دارند.
روحانی ادامه داد: هفته گذشته از کمیته های 
امنیتی – اجتماعی و درمــان خواسته ام برنامه 
ویــژه ای را بــرای برخورد و مجازات افــراد بدون 

ماسک و خدمت دهندگان به این افراد در تهران، 
طراحی و به جلسه روسای کمیته های ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا در روز پنج شنبه  ارائه کنند. 
این برنامه و مقررات در نهایت پس از تصویب در 
جلسه آینده ستاد، ابتدا در تهران بزرگ  و بعد در 
شهرهای بزرگ دیگر کشور اجرایی و عملیاتی 
خواهد شد. وی افزود: با تصویب ستاد ملی کرونا 
به استاندارها و ستاد مقابله با کرونا در هر استان 
این اختیار داده شد که اگر جایی را ضرورت دیدند 
که   برای یک هفته تعطیل شود، پیشنهاد خودشان 
را به کمیته امنیتی – اجتماعی یعنی وزارت کشور 
بدهند و در نهایت با تأیید آقای رحمانی فضلی و 

آقای دکتر نمکی، برای یک هفته آن مقررات 
اجرایی و عملیاتی  شود.

 روحانی ادامه داد: در وهله اول کسانی که 
ــه خدمتی عمومی هستند، از  مسئول ارائ
رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی تا 
کارمندان و کارکنان ادارات و بانک ها اگر از 
ماسک استفاده یا مقررات را رعایت نکنند، 
مشمول مجازات خواهند شد و در وهله بعد 
نیز هر کسی که بدون رعایت دستورالعمل ها 
و استفاده از ماسک در عرصه های اجتماعی 
حضور یابد، با او برخورد و مجازات خواهد 

شد.
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لوکاشنکو عبرت می گیرد؟ 

ششمین مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکوبسیار 
متفاوت برگزار شد چرا که اعتراضات بی سابقه ای 
بعد از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
سراسر بــاروس را در برگرفته است و به همین 
خاطر لوکاشنکو مجبور شد که مراسم تحلیف 
خود را مخفیانه برگزار کند.همزمان با این سوگند 
یواشکی، آمریکا واتحادیه اروپا اعام کردند که 
به  را  لوکاشنکو«  »الکساندر  ریاست جمهوری 
رسمیت نمی شناسند.در این بین نکاتی قابل توجه 
است:۱ - از سال ۲۰۱۰ که آمریکا در باروس 
مانند اوکراین و گرجستان به دنبال به اصطاح 
انقاب رنگی و برای از جمله برکناری لوکاشنکو 
یک سری اقدامات را انجام داده بود که در نهایت 
به اخراج سفیر آمریکا از باروس انجامید درواقع 
طرف ها تا امروز روابطی در سطح کاردار داشتند 
و اگر این روزها بیشتر کاهش نیابد حتما در آینده 
نزدیک هیچ ارتقایی نخواهد داشت و همه هزینه 
های واقعا سنگین اقتصادی - سیاسی و رایزنی ها و 
اقدامات ۳-۲ سال اخیر لوکاشنکو - باروس برای 
بهبود مناسبات با غرب)به ویژه و مشخصا آمریکا( 
متناسب و ناظر با "رویکرد راهبردی طرف آمریکایی 
و اروپایی" مجدد برای مردم باروس بی نتیجه و با 
تحمل خسارات چندوجهی سیاسی داخلی و بین 
المللی و منطقه ای و اقتصادی و مردمی تجربه 
شد.۲ - طی ۳-۲ سال گذشته لوکاشنکو هر کاری 
که می توانست با انفعال وعقب نشینی گسترده 
برای ارتقای روابط با آمریکا به سطح سفارت انجام 
داد و باالخره در امسال توانست موافقت طرف 
آمریکایی را هم به دست آورد ولی همه تاش های 
او و این دستاورد لوکاشنکو هم نتوانست تأثیر 
و تغییری در "نگاه راهبردی آمریکا به باروس" 
ایجاد کند.۳- باروس و برخی مقامات عالی رتبه 
باروس طی چند سال گذشته و تا پیش از برگزاری 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری باروس تحت 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بودند ، مثا اروپا 
چند سال قبل به رغم لغو برخی تحریم های باروس 
یعنی تا پیش از انتخابات مذکور هیچ وقت حاضر 
نشد تحریم تسلیحاتی بــاروس را لغو کند.۴ - 
طبیعتًا تصویر و تصور همه اوضاع و شرایط ایام پشت 
سر گذاشته شده و پیش روی باروس متناسب با 
داده های میدانی چندان دشوار نمی نماید و راه 
حل های آینده مد نظر غرب مداران، روس مداران 
و ملی گرایان باروسی و غیرباروسی به عنوان 
نسخه های شفابخش خیالی برای بهبود زندگی و 
رفاه بیشتر مردم باروس نیز به روشنی قابل پیش 

بینی است.

تحلیل روز

چشم ها دوخته شده به »سقطری« 
چرا آمریکا اکنون می خواهد انصارا... را در فهرست »گروه های تروریستی« قرار دهد؟ 

دولت ترامپ قصد دارد که انصارا... یمن را 
در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد.به 
نوشته روزنامه واشنگتن پست ،گفته می شود 
تعیین انصارا... به عنوان سازمان تروریستی 
می تواند کمک های سازمان های امداد رسان 
در مناطق تحت کنترل این سازمان را دشوار 
کند.این اقــدام آمریکا در صورتی که محقق 
شود منطبق خواهد بود با ادعاهایی که از 
سوی ائتاف سعودی در توجیه حمله به یمن 
به کار می برند اما این که چرا چنین تاش 
هایی در مقطع فعلی صــورت می گیرد می 
تواند ناشی از ۲ نکته باشد:نکته اول شکست 
ائتاف سعودی در تجاوز نظامی به یمن آن هم 
پس از گذشت نزدیک به 5 سال از آغاز تجاوز 
نظامی و محاصره همه جانبه این کشور.نکته 
دوم آشکار شدن عادی سازی روابط امارات 
با رژیم صهیونیستی و تاش این ائتاف برای 
ایجاد پایگاه هــای نظامی مشترک با رژیم 
صهیونیستی در استان های سقطری و المهره. 
هر چند پیش از این هم رژیــم صهیونیستی 
با ائتاف سعودی در تجاوز نظامی به یمن 
همکاری های اطاعاتی داشته اما گزارش ها 
حاکیست قرار است که افسران نظامی این 
رژیم به همراه نیروهای اماراتی در سقطری 
مستقر شوند.حضور رژیــم صهیونیستی در 
این منطقه به معنای کنترل آبراهه استراتژیک 
و مهم باب المندب است.بر این اساس می 
توان اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام 
انصارا... در فهرست سازمان های تروریستی 
را در این ارتباط ارزیابی کرد، اما روشن است 
که موضوع احتمالی ارتباط این سازمان با سپاه 
پاسداران به عنوان دستمایه ای برای این اقدام، 

موضوعی انحرافی است که همواره از سوی 
ائتاف سعودی برای توجیه جنایات شان در 
یمن دستاویز قرار می گیرد. ضمن این که تحت 
این ادعا ائتاف سعودی همواره می کوشد 
از اعتراف به پایگاه مردمی انصارا... سرباز 
زند و شکست هایش را به خــارج از مرزهای 
جغرافیایی یمن ربط دهد.این در حالی است 
که یمن از فروردین ۱۳95 که هدف تجاوز 
نظامی ائتاف سعودی قرار گرفت به طور کامل 
از زمین و هوا و دریا تحت محاصره شدید است 
و حتی کمک های سازمان ملل نیز به دلیل 
این محاصره به مناطق تحت کنترل انصارا... 
نمی رسد چه رسد به این که ایران بخواهد به 
انصارا... موشک یا دیگر تسلیحات نظامی 
ارائــه کند. به نظر می رسد با توجه به پایگاه 
مردمی انصارا... و مردمی بودن این گروه اقدام 
احتمالی آمریکا در قرار دادن آن در فهرست 
سازمان های تروریستی نمادین خواهد بود و 
هیچ تاثیری در سرنوشت جنگ و تغییر اوضاع 
به نفع ائتاف متجاوز سعودی نخواهد داشت.
البته این که معیارهای آمریکا برای قرار دادن 
یک گروه در فهرست گروه های تروریستی از 
جنبه حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد خود 
جای بحث دارد، اما سوال این جاست که وقتی 
ترامپ خود علنی اعتراف می کند که فرمان 
ترور سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم 
تکفیری را صادر کرده یا این که اعتراف می کند 
فرمان ترور بشار اسد رئیس جمهور قانونی 
سوریه را صادر کرده یا این که تیم های ترور 
آمریکا به دنبال ترور نیکاس مــادورو رئیس 
جمهور ونزوئا بوده اند چگونه می تواند دیگران 

را به تروریسم متهم کند؟

توطئه ترامپ علیه دموکراسی
سی ان ان: ترامپ »ایمی برت« قاضی محافظه کار را به جای گینزبرگ انتخاب کرده است

خادم- ترامپ تاکنون بار ها و بار ها گفته که اگر جو 
بایدن پیروز انتخابات آمریکا شود، وی نتیجه آن 
را نخواهد پذیرفت. جمهوری خواهان از تمامی 
ابزار های خود در مدت اخیر استفاده کرده اند تا 
این گونه القا کنند که رای الکترال در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ است 
و برگزاری انتخابات با استفاده از سرویس خدمات 
پستی، نتیجه ای جز تقلب گسترده نــدارد. حاال 
ترامپ در تــازه ترین تصمیم خــود، »ایمی برت« 
را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای عضویت 
در دیــوان عالی آمریکا معرفی خواهد کــرد. اگر 
نامزدی خانم برت در سنای آمریکا تایید شود او 
سومین قاضی خواهد بود که توسط دونالد ترامپ 
برای تصدی کرسی قضاوت در دیوان عالی آمریکا 
تعیین شده است. در صورت موفقیت ترامپ، یک 
مسیحی کاتولیک جایگزین »گینزبرگ« که یک 
قاضی یهودی بود،  خواهد شد و موازنه قدرت در 
9 کرسی دیوان عالی آمریکا، 6 بر ۳ به نفع محافظه 
کاران می شود؛ مکانی که  در صورت به مجادله 
کشیده شدن نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا، قادر خواهد بود به نفع ترامپ عمل 
کند. جاناتان فریدلند، در گزارشی برای گاردین 
نوشت: »ترامپ تاکنون بار ها و بار ها گفته که اگر »جو 
بایدن« پیروز انتخابات آمریکا شود، وی نتیجه آن را 
نخواهد پذیرفت. ترامپ همچنین از تمامی توان و 
ظرفیت های قانونی خود به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا استفاده خواهد کرد تا در مسیر دموکراسی 
در کشورش، ایجاد چالش و خلل کند. رویه هایی که 
ترامپ تاکنون در قبال انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا در پیش گرفته، تا حد زیادی شبیه به 
کودتا علیه دموکراسی هستند.« ایمی برت جانشین 
احتمالی »گینزبرگ« یک کاتولیک معتقد معرفی 

شده که گفته است زندگی از زمان تشکیل نطفه آغاز 
می شود. موضعی که او را به انتخابی مطابق خواسته 
محافظه کاران اجتماعی تبدیل می کند، کسانی 
که خواهان لغو قانون حامی سقط جنین در دیوان 
عالی آمریکا هستند. او در عین حال به حمایت از 
سیاست های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ رای 
داده و از مواضع او در زمینه گسترش  آزادی های 
مربوط به مالکیت اسلحه حمایت کــرده است. 
رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۷ »برت« 
را برای قضاوت در دادگاه فرجام خواهی منطقه 
هفت آمریکا در شیکاگو نامزد کرد. او همان سال 
یکی از گزینه های ترامپ برای جانشینی قاضی 
آنتونی کندی در دیوان عالی آمریکا نیز بود. برت 
بعد از فارغ التحصیلی از رشته حقوق در دانشگاه 
»نوتردام«Notre Dame(( ایالت »ایندیانا« در دفتر 
قاضی آنتونین اسکالیا قاضی پیشین دیوان عالی 
آمریکا کار می کرد. ایمی برت در نیوارلینز به دنیا 
آمده و همسرش دادستان سابق ایالت ایندیاناست 
و با هم هفت فرزند دارند. نیویورک تایمز می نویسد:  
برت  که تحصیل کرده دانشکده حقوق  آمریکاست، 
دانشکده خصوصی متعلق به مسیحیان کاتولیک، 
دیدگاه وی از قانون مبتنی بر  قرائت ُمّر قانون است، 
قانون را تنها بنابر نص صریح آن تفسیر می کند و نه 
درک و فهمی  از ماهیتی که قانون گذاران قانون 
اساسی آمریکا منظورشان بوده است.مطرح شدن 
انتخاب نهایی جایگزین قاضی گینزبرگ در حالی 
است که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا 
به شدت درگیر این بحث هستند که آیا انتخاب 
جایگزین قاضی فقید باید اکنون انجام شود یا به 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه موکول 
شود تا کسی که در انتخابات پیروز می شود، گزینه 

خود را معرفی کند.

چهره روز 

نمای روز 

اظهار نظر روز 

ــازی در حاشیه  دختر بچه ای بــا تفنگ اســبــاب ب
راهپیمایی حامیان حمل آزاد اسلحه در میشیگان 

آمریکا/ رویترز

مدیر مالی پادشاهی بریتانیا اعــام کرد ملکه 
الیزابت دوم و خانواده اش با ضرر ۳5 میلیون پوند 
)۴5 میلیون دالر( از بیماری همه گیر ویروس 
کرونا مواجه هستند که بخشی از ایــن امــر به 
دلیل کمبود گردشگر به ویژه بازدیدکنندگان 

ساختمان های سلطنتی است.

  دکترحامد رحیم پور
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

خبر آخر

قاب بین الملل 

توئیت روز 

جلد مجله نیویورکر برای درگذشت گینزبرگ 
قاضی دیوان عالی آمریکا

رئیس جمهور تایوان از یک پایگاه نظامی ویژه 
تعمیرات موتورهای جنگنده بازدید کرد . گرچه 
ــدارد امــا تشویقی  ــادی ن ایــن پایگاه اهمیت زی
بــرای نیروهای تایوانی بــرای مقابله با آن چه 
"تهاجم های دایمی" نیروی هوایی چین خوانده 
می شود، است. پکن، تایوان را یکی از استان های 
خود می داند و هرگز این مسئله را رد نکرده که 
برای بازگرداندن آن تحت حاکمیت خود از زور 

استفاده نمی کند.

آمریکا:  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  توئیت 
میلیاردر روسی ۱/۳ میلیون دالر از هانتر بایدن 
)پسر جو بایدن( به جیب زد . این عاوه بر تمام 
پول دیگری است که او از جو بایدن بی نهایت دغل 
باز، در زمانی که معاون رئیس جمهور بود دریافت 
کرده است، اما جریان مسلط رسانه های جعلی 

می خواهد این موضوع نادیده گرفته شود!

کامیار-مصطفی ادیب پس از نزدیک به یک ماه 
سروصدا و چشم انداز برای تشکیل دولتی کارآمد 
با روندی آسان در لبنان موفق به عملی کردن 
وعده  های خود نشد. پس از استعفای دولت 
حسان دیاب آمریکا در کنار همپیمانان منطقه ای 
خود از جمله عربستان و امــارات تاش زیادی 
برای تحقق هدف سنتی خود در لبنان یعنی کنار 
زدن حزب ا... از صحنه سیاسی این کشور کرد 
اما پس از سخنان قاطع »سید حسن نصرا...« 
دبیر کل حزب ا... لبنان مبنی بر این که امکان 
تشکیل دولت در لبنان بدون حضور حزب ا... 
وجود ندارد، آمریکایی ها استراتژی خود را تغییر 
دادند.در این مرحله ماموریت واشنگتن در لبنان 
به شکل غیر مستقیم به فرانسه سپرده شد و دو 

طرف با اجرای سیاست »چماق و هویج« و به زعم 
خود زیرکانه به اجرای سناریوهایی برای حذف 
مقاومت از عرصه سیاسی لبنان اقدام کردند.
بعد از انتخاب مصطفی ادیب برای تشکیل دولت 
در لبنان فرانسوی ها تاکید داشتند که دولت باید 
هرچه سریع تر تشکیل شود و لبنانی ها را به این 
منظور تحت فشار قرار داد. پس از آن تحرکات 
ادیب و تمایل نداشتن وی به رایزنی های جدی 
با فراکسیون های پارلمانی و اصرار بر محرمانه 
بودن دیدارهایش با رئیس جمهور نشان داد که 
ساختار دولت و نحوه توزیع پست های وزارتی یک 
برنامه از پیش تعیین شده و گفت وگو و دیدارهایی 
که با برخی طرف ها داشت نیز احتماال نمایشی 
بوده است.این فرضیه زمانی تقویت می شود 

که دیدیم اصرار ادیب بر تشکیل دولتی کوچک 
و ادغام وزارتخانه ها و نیز بدون حضور احزاب 
سیاسی و در واقــع تشکیل دولــت تکنوکرات 
است که این خواسته همه سناریوهای دوره سعد 
حریری و مانورهای وی را یادآوری می کند. کاما 
مشخص بود این تحرکات برای حذف حزب ا... 
از دولت لبنان صورت می گیرد و بعد از این که 
میشل عون این ساختار را رد کرد مصطفی ادیب 
با هدایت غربی ها، بر وزارت دارایی که همواره 
در اختیار گروه های شیعه بوده است متمرکز 
شد.مصطفی ادیب اصرار داشت که قرار نیست 
وزارت دارایی همواره در اختیار شیعیان باشد 
و ۱۴ مارسی ها نیز تمام و کمال از وی حمایت 
کردند؛ اما »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان و در 
کنار آن حــزب ا... و جنبش امل قاطعانه تاکید 
کردند که از حق خود در دولت کوتاه نخواهند 

آمد. 

تکرار مانورهای سعد حریری	 
سپس سعد حریری اعام کرد که با ادامه حضور 
شیعیان در وزارت دارایــی لبنان موافق است 
اما گزینه تصدی این پست از میان شیعیان باید 
توسط مصطفی ادیــب انتخاب شــود. حریری 
به خوبی می دانست که این طرح مورد پذیرش 
حزب ا... و جنبش امل قرار نمی گیرد.در واقع 
حریری قصد داشت مانند سناریوهای دوره قبل 
توپ را در زمین حزب ا... بیندازد و این حزب را 
مانع اصلی برای تشکیل دولت و خروج لبنان 
از این بحران سیاسی معرفی کند. عاوه بر آن 

مداخات مستقیم حریری در روند تشکیل دولت 
ثابت کرد این فرضیه که مصطفی ادیب در واقع 
برنامه های غربی ها را با دستور گرفتن از حریری 
در لبنان اجرا می کند صحیح است.گروه های 
غربگرای لبنانی به بهانه این که هدف از خارج 
کردن وزارت دارایی از اختیار شیعیان موفقیت 
ابتکار فرانسه در لبنان است، حزب ا... و جنبش 
امل را متهم به مانع تراشی در برابر اصاحات 
می کنند؛ درحالی که در این طرح به  هیچ  وجه به 
انتقال وزارت دارایی بین مذاهب مختلف اشاره 
نشده است. همچنین دو گروه شیعه در لبنان 
بارها تاکید کرده اند که به انجام اصاحات در 
این کشور در هر قالبی پایبند هستند.سرانجام 
دیروز بعد از شکست رایزنی ها میان عون و ادیب 
برای ششمین بار متوالی دو طرف درباره روند و 
ساختار دولت جدید به نتیجه نرسیدند و ادیب 
بعد از این که متوجه شد نمی تواند ماموریتی را 
که آمریکا و فرانسه به وی سپرده بودند عملی 
کند استعفا کرد. میشل عون نیز بافاصله اعام 
کرد که استعفای وی را پذیرفته و طبق قانون 
اساسی اقدامات مربوط را انجام خواهد داد.

بنابراین لبنانی ها بار دیگر در روند سیاسی خود 
به نقطه صفر رسیدند و همان گونه که سال ها 
تجربه تشکیل دولت در این کشور ثابت کرده، 
خروج از این بحران نیازمند روی کار آمدن یک 
شخصیت غیرجنجالی با توافق همه احزاب و 
تاش بــرای رسیدن به ثبات ملی در راستای 
منافع مردم و کشور است، نه تسویه حساب ها و 

منفعت شخصی افراد و گروه ها.  

استعفای نخست وزیر مکلف لبنان پس از ناکامی در تشکیل کابینه 

مهره فرانسه سوخت 

ســودان که به عنوان یکی از گزینه های بعدی 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
از آن یاد می شد،گویا با دریافت نشانه هایی از 
فریبکاری آمریکا و خلف وعده مقامات واشنگتن 
از عادی سازی روابط با این رژیم عقب نشینی 
کــرده است.هیئت مقامات ارشــد سودانی که 
ــط با  بــرای مذاکره در جهت عــادی ســازی رواب
رژیم صهیونیستی در ابوظبی حاضر شده بودند، 

بدون هیچ پیشرفتی در اهداف کاخ سفید برای 
عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی 
ــورای حکومتی  ــ ــوم بازگشتند. ش ــارط ــه خ ب
ــودان در بیانیه ای اعــام کــرد که مذاکرات  س
درباره مسائل مختلف از جمله حذف نام سودان 
از فهرست حامیان تروریسم آمریکا، ثبات در 
منطقه و نقش ســودان در دستیابی صلح بین 
اسرائیل و کشورهای عربی انجام شد.دو منبع 

آگاه به پایگاه المانیتور گفتند که اعضای هیئت 
آمریکایی به سرپرستی "میگوئل کــوره آ" مدیر 
ارشد امور خلیج فارس شورای امنیت ملی آمریکا 
متعهد به اجرای درخواست کمک اقتصادی ۳ 
میلیارد دالری عبدالفتاح البرهان رئیس شورای 
حکومتی سودان نشده است. به گفته آن ها در 
عوض مقامات آمریکایی و اماراتی احتمال اعطای 
چند صد میلیون دالر در زمینه سرمایه گذاری و 
تجارت را مطرح کردند که مقامات سودانی آن 
را نپذیرفتند. درخواست البرهان ماه گذشته در 
جریان سفر مایک پمپئو به سودان مطرح شده بود 
و پمپئو در قبال آن عادی سازی روابط با تل آویو 
را از مقامات سودانی خواستار شد و وعده حذف 
سودان از فهرست حامیان تروریسم آمریکا را داد. 
حاال پس از بازگشت مقامات سودانی از امارات، 
به نظر مقامات آمریکایی درخواست اعطای کمک 
به سودان را نپذیرفته و   وعده های واشنگتن تو 
خالی از آب در آمده است. به رسمیت شناختن 
رژیم صهیونیستی از نظر سیاسی برای شورای 
انتقالی سودان پس از انقاب این کشور خطرناک 
است. گرچه البرهان و عبدا... حمدوک نخست 
وزیر دولت انتقالی سودان پذیرای ایجاد روابط 
با تل آویو هستند، اما از آن جایی که این کشور در 
بحران انتقال نظام از دیکتاتوری به دموکراسی 

به سر می برد به راحتی نمی تواند در این خصوص 
تصمیم بگیرد.از سوی دیگر اختاف نظر میان 
مقامات ارشد سودانی نیز از موانع پیشبرد امور 
در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تلقی می شود. عبدا... حمدوک نخست وزیر 
سودان دیروز اعام کرد که عادی سازی روابط با 
اسرائیل پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیاز 
به بررسی عمیق در این خصوص است. در حالی 
که البرهان معتقد است که عادی سازی روابط 
و خــروج ســودان از فهرست حامیان تروریست 
آمریکا می تواند درهای روابط به سمت خارطوم را 
بگشاید.از طرف دیگر به رغم فشار پمپئو و اعضای 
سنای آمریکا، بعید است قانونی بــرای مصون 
ماندن سودان از دادخواست ها علیه اقداماتی 
که واشنگتن آن ها را تروریستی می خواند در 
دادگاه های آمریکا تا پایان ماه سپتامبر مصوب 
شود. اعضای کنگره آمریکا به دنبال آن هستند 
تا در قبال پرداخت غرامت به خانواده های کشته 
شدگان انفجار سفارتخانه های آمریکا در کنیا 
و تانزانیا در سال ۱99۸ نام سودان از فهرست 
حامیان گروه های تروریستی آمریکا حذف شود، 
اما آمریکا نشان داده است در تحقق وعده های 
خود برای کشاندن سودان به دام عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی، فریبکاری می کند.    

حزب تازه تاسیس سعودی: به دنبال 
تغییر نظام پادشاهی عربستان هستیم 

با گذشت چند روز از اعام موجودیت حزب معارض 
»التجمع الوطنی« سعودی در خارج از عربستان 
سعودی، سخنگوی این حزب که مقیم لندن است 
در گفت  وگویی رسانه ای ضمن اشــاره به وضعیت 
حاکم بر عربستان و اعتراف به این که این حزب بازی 
خطرناکی را آغاز کرده، درباره طرح و هدف اصلی 
حزب التجمع الوطنی توضیح داد و افزود:در حالی 
که قانون عربستان بر اساس نظام پادشاهی است 
اما حزب التجمع الوطنی اعام می کند که به دنبال 

اداره کشور بر اساس نظام دموکراتیک است. 

تردید سودان برای سازش؟ 
خارطوم: عادی سازی رابطه با اسرائیل نیازمند بررسی های عمیق است! 

نخست وزیر یمن:

 در ساخت سالح دنیا را شگفت زده 
می کنیم

نخست وزیــر یمن با بیان این 
که ما در روند ساخت تجهیزات 
داریــم  توانایی هایی  نظامی 
ــان را بـــهـــت زده  ــهـ ــه جـ ــ ک
ــن به  خــواهــد کـــرد، گــفــت: ای
خردمندانه  ــری  ــب ره لطف 
"عبدالملک بدرالدین الحوثی" اســت. در زمینه 
ساخت ســاح و تجهیزات نظامی، به توانایی و 
جوانان خود که ساح های با کیفیت تولید می کنند، 
متکی هستیم. "عبد العزیز بن حبتور" افزود: ما از 
تجربیات کشورهای سازنده استفاده می کنیم و 
آن ها را در کارخانه های نظامی خود به کار می گیریم. 
توجه و اراده رهبری انصارا... بر سرمایه گذاری 
برای استفاده از انــرژی و توانایی های مردم یمن، 
برجسته ترین انگیزه برای ساخت تسلیحات نظامی 
بومی بوده است.  وی که به مناسبت گرامی داشت 
انقاب ۲۱ سپتامبر یمن سخن می گفت، با اشاره به 
این که آمریکایی ها در چارچوب پروژه غرب، به دنبال 
تقسیم یمن هستند، افــزود: انقاب ۲۱ سپتامبر 
پــروژه تجزیه یمن را از بین برد و پس از آن با هدف 
اجرای این پروژه تجاوز و دشمنی با یمن و انقاب ۲۱ 
سپتامبر آغاز شد، زیرا این انقاب مانع از تجزیه یمن  و 
سازش با دشمن صهیونیستی شد.  وی با اشاره به این 
که اصل پروژه سعودی - اماراتی در مناطق جنوبی 
یمن، اشغال و تقسیم مناطق آن حتی خیابان های 
شهر و خسته کردن و محرومیت شهروندان برای 
پذیرش اقدامات تحقیرآمیز این کشورهاست، افزود: 
در مناطق جنوبی، هرکسی که در برابر اشغالگران و 
اقدامات زشت آن ها اعتراض کند با وحشتناک ترین 
روش های شکنجه روبه رو می شود، اما به رغم همه 
آن چه در این مناطق اتفاق می افتد، نشانه هایی از 
مقاومت وجود دارد و خیابان مناطق جنوبی برای 
مقابله با اشغالگران دگرگون شده است.  بن حبتور 
در پایان فاش کرد که دولت فراری و مزدور "عبد ربه 
منصور" توافق نامه ای با سعودی ها امضا کرده و به 
اشغالگران اجازه حق تصرف در نفت، گاز و گمرک 

یمن را داده است.  
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قلعه نویی گران تر از مرکل و کالهبرداری با ماسک  دست دوم!
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سلفی خونین امیرحسین صادقی؛ آخر چرا؟

تصاویری از امیرحسین صادقی، بازیکن سابق تیم 
استقالل در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
خبر از تصادف این بازیکن می داد. ماجرا از این قرار 
است که روز گذشته امیرحسین صادقی مدافع سابق 
استقالل، در پی یک سانحه شدید تصادف با موتور از 
ناحیه سر، گردن و دست دچار جراحت و آسیب شده و 
اولین بار خودش با گرفتن سلفی از صورت خونی مالی 
شده اش خبر این تصادف را منتشر کرد. کاربران هم 
در کنار آرزوی سالمتی برای این بازیکن از گرفتن سلفی 
در آن شرایط توسط صادقی شگفت زده شدند. کاربری 
نوشت: »من تو زندگیم ندیدم کسی وسط تصادف 
سلفی بگیره تا بذاره اینستاگرام! این قدر عقده  توجه 
به هر قیمت؟ خجالت بکش.« کاربر دیگری نوشت: »به 
نظرم پلیس باید قوانینی برای جریمه افرادی که از 
صحنه های فجیع و دردناک عکس منتشر می کنن قرار 

بده تا شاهد این جور خودنمایی ها نباشیم.«
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قلعه نویی گران تر از مرکل آلمانی!

یک اینفوگرافی در رسانه های آلمانی از میزان حقوق 
صدر اعظم آلمان منتشر شد که نشان می داد مرکل، 
ساالنه 350 هزار یورو دریافت می کند که می شود 
معادل 12 میلیارد تومان. با این حال برخی از کاربران 
،حقوق صدر اعظم آلمان را با میزان قرارداد قلعه نویی 
که ادعا شده 15 میلیارد تومان است مقایسه کردند. 
کاربری نوشت: »االن طرفدارای امیرخان میان میگن 
دالر شده 30 هزار تومان، آخه مگه امیر خان خارجیه 
که قراره به دالر حقوق بگیره، شایدم با زبون خارجی به 
بازیکن هاش تمرین میده.« کاربر دیگری نوشت: »قیاس 
درستی نیست ولی نمیشه این اتفاق رو هم نادیده گرفت 
که یه عده توی کشور ما هستن که خارج از ضابطه و قانون 
حقوق می گیرن.« کاربری هم نوشت: » مهم پرداخت 
مالیاته و اال داشتن درآمد باال که بد نیست، اگه مالیات 

درآمدش رو میده بقیه اش مهم نیست.«
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 سود میلیونی برای دریافت کنندگان رانت موتوری!

در روزهای اخیر بحث اعطای مجوز به افرادی که مشخص 
نیست چگونه موفق شده اند موتور را وارد کشور کنند، 
مطرح شده اما جواب مشخصی به آن داده نشده است. با 
این حال گزارشی در فضای مجازی منتشر شده که در آن 
آمده: »مدارکی به دست مان رسیده که نشان می دهد 
بیش از 180 نفر در دوره های قبلی موفق به دریافت مجوز 
واردات موتور سنگین شده اند. یک آقازاده، یک خبرنگار، 
یک تهیه کننده ورزشی و چند رئیس هیئت های ورزشی در 
زمره افرادی هستند که این مجوزها را دریافت کرده اند 
اما نمی دانیم چه شرایطی داشته اند که به آن ها مجوز داده 
شده است.« این در حالی است که هر مجوز موتور سنگین 
میلیون ها تومان از قیمت بازار ارزان تر است. کاربری 
نوشت: »هرجا پای مجوز به افراد خاص مطرح میشه و بحث 

واردات به میون میاد بوی رانت هم بلند میشه.«
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فریاد تخم مرغ دار سر مسئوالن

»این بنده های خدا هم با این اوضاع حق دارن«. ویدئویی 
از داد و فریاد یک تولید کننده تخم مرغ در جلسه با 
مدیران دولتی در فضای مجازی منتشر شده که مورد 
توجه کاربران قرار گرفته است. این تولید کننده در این 
ویدئو با فریاد می گوید: »ما به خدا مسلمانیم؛ اقتصاد 
خوانده ایم، ... ما تخم مرغ تولید می کنیم«. کاربری در 
همین باره نوشت: »واقعیت اینه که اگر مواد تامین بشه 
تولید هست، اگر مواد اولیه کم بشه تولید هم کم می شه 
و اگه مواد اولیه نباشه تولید هم متوقف می شه«. کاربر 
دیگری که ظاهرا خودش دستی در تولید تخم مرغ دارد 
هم نوشته: »در حال  حاضر با توجه به قیمت دان قیمت 
هر کیلو تخم مرغ دِر مرغداری 15 هزار تومان و هر شانه 
تخم مرغ 30 هزار تومان است«. کاربر دیگری نوشت: 

»نقش دولت در تنظیم بازار این جا کجاست؟!«

 

  3.4     M   views 

سرقت وحشیانه از یک زن

»خیلی بده که دزدها بتونن این قدر راحت یه آدم رو 
دوره کنن« .انتشار یک ویدئو از دزدی وحشیانه ای در 
شهر دزفول باعث واکنش کاربران مجازی شده است. 
این فیلم که ادعا شده مربوط به شهر دزفول است سه 
مرد را نشان می دهد که به خانمی که تازه از اتومبیل 
پیاده شده، حمله می کنند و همه چیزهایی را که همراه 
خودش دارد از او می گیرند. این سرقت مسلحانه 
انجام شده و فرستنده فیلم می گوید، این اتفاق مقابل 
منزلش رخ داده و پلیس  در تالش است تا سارقان را 
دستگیر کند. البته این اولین فیلم نیست و طی ماه های 
اخیر، فیلم های بسیاری از این گونه سرقت ها در 
شهرهای خوزستان در فضای مجازی منتشر شده است. 
کاربری نوشت: »این وحشی گری ربطی به فقر و اینا 
هم نداره اینا جنایتکارن که این جوری وحشیانه برای 

سرقت به جان یک پیرزن سوءقصد می کنن.«

 

  2.1     M   views 

کالهبرداری با ماسک های دست دوم!

»چطور وجدان شون بهشون اجــازه مــی ده«. ویدئویی 
از دستگیری یک شخص در فضای مجازی منتشر شده 
که اقدام به جمع آوری ماسک های استفاده شده برای 
فروش دوباره شان می کرده است. این شخص به گفته 
پلیس با خودروی پراید خودش در سطح شهر راه می رفته 
و ماسک های آلوده و استفاده شده را جمع می کرده و طی 
یک عملیات شست وشو ،آن ها را برای استفاده دوباره به 
بازار ارائه می کرده است. کاربری با انتشار این ویدئو 
نوشت: »این آدم ها واقعا چطور وجدان شون بهشون 
اجازه میده چنین کاری بکنن و با جون آدم ها بازی کنن؟ آخه 
چطور راضی می شه به خاطر کمی سود مالی جون همنوع های 
خودش رو به خطر بندازه«! کاربر دیگری هم به مردم 
پیشنهاد کرد پیش از دور انداختن ماسک آن ها را پاره 
یا سوراخ کنند و نوشت: »بهتره برای جلوگیری از این نوع 
کالهبرداری ها ،ماسک رو پاره کنیم و بعد دور بیندازیم«.

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

اسکن کنید.

مهدی حسن زاده - همه ما این روزها تورم را کامال حس 
می کنیم. اجاره خانه های سر به فلک کشیده، افزایش قیمت 
انواع مواد غذایی و گرانی روز افزون خودرو، مواردی از تورم 
شتابان است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده، 
اما برای فهم ریشه اصلی افزایش تورم، نگاهی به روند رشد 

نقدینگی ضروری است.
اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی 
است. زمانی که تولید و عرضه کاال و خدمات تغییری نداشته 
باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر 
در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات و 
رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی 

است؟
نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه 
حساب های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در 
ضریب فزاینده است. پایه پولی عمال شامل پول نقد موجود در 
دست مردم و حساب های جاری و قرض الحسنه است. ضریب 
فزاینده نشان می دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده ای که 

در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال 
گذشته 353 هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب 
فزاینده که حدود 7 است، 2472 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
کشور را تشکیل می دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی 
تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی  یا ضریب فزاینده صورت 
می گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم تر در رشد نقدینگی، 
رشد پایه پولی است اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی 

افزایش می یابد؟
پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می کند، شامل 
دارایی های این بانک است. مهم ترین جزء پایه پولی در دارایی 
های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی های خارجی 
است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است 
که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می شود. توضیح 
این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت 
می دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت 
بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می دهد و به این 
ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می یابد. در شرایط معمول 
بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز 
و جمع آوری ریال جبران می کند ولی در شرایط تحریمی به 
دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمدهای ارزی، بانک 
مرکزی گاهی مجبور می شود، ارزی را که در حساب های 
خارجی در برخی کشورها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن 
را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی تواند ارز بلوکه 
شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش 
داریی های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و این به منزله 

افزایش پایه پولی و تورم است.
شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز 
اتفاق می افتد. به این ترتیب که چون منابع صندوق توسعه 
ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور ، هر زمان قرار باشد 
برای نیازهای داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز 
این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت 
واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع 

ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری 
کند تا پایه پولی افزایش نیابد. با این حال چون منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در 
دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم ها بلوکه شده است، 
فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن  به منزله افزایش 
دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی 

و نقدینگی است.
در حقیقت ،راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از 
صندوق توسعه ملی همین است. چندی قبل در شرایطی که به 
دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت 
از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس 
کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در 
پست اینستاگرامی از مجموعه های حقوقی حاضر در بورس 
که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع 
شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در 
برابر نوسانات، اقدام کنند. اما موضع صریح تر وی، سه روز قبل و 
پس از گالیه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت 
شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد 
که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای 
کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره ای جز مقاومت در برابر 
خواسته هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. 
اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص های ارزی صندوق توسعه 

ملی نیز در این زمینه است.
در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی های 
خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی 
شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کالن باید 

مدنظر قرار گیرد:
هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای  1
دور از دسترس به ریــال متوقف شود و بــرای جبران 
کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فــروش امــوال دولــت و 
درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت 

قرار گیرد.
2 افزایش صــادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین 
نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به 

ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.
3 با وجود همه تالش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه 
تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی 

که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،الزم است.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

یادش به خیر 
قدیما دور حرم 

امام رضا )ع( 
مسافرا اتراق 
می کردن و 
خیلی از ما 
مشهدی ها 

هم کنار همین 
زائرا می رفتیم 

زیارت

  وقتی
 نمی خوای 
قبول کنی 

که همه چی 
تموم شده و 

داری خودتو 
گول می 

زنی و فکر 
می کنی با 

ماژیک میشه 
درستش 

کرد!

من موندم چرا 
این دستک 

های گاز رو یه 
جایی میذارن 
که مجبوریم 

برای این 
که سر آدما 

آسیب نبینه، 
باند پیچیش 

کنیم!

حرم در سال 1373

مهربان باشیم

منار مسجد رو 
از عکس سمت 
چپی تبدیلش 
کردن به عکس 
سمت راستی! 

یه جوری 
مرمتش کردن 

 که 
سازنده اش 

هم نتونه 
شناسایی  کنه

توی نروژ یه 
ورزشگاه 
زیبا برای 
روستایی 

5۰۰ نفره 
تو یه جزیره 
ساختن که 

دیدنشم 
حال آدم رو 

 خوب 
می کنه

جزیره فوتبال

وضعیت مرمت منار مسجد تاریخی پامنار!

آج سازی تقلبی!

نگاهی به ریشه اصلی رشد تورم در ماه های اخیر وراهکار های مقابله با آن 

غول نقدینیگ چگونه بیدار شد ؟

وضعیت رشد متغیرهای پولی

خرداد 9596979899درصد رشد در پایان سال به نسبت سال قبل

1.112.51243.858.9-خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
17.31924.232.839.6پایه پولی
23.222.123.131.334.2نقدینگی

6.98.226.934.827.8تورم ساالنه

آمار متغیرهای پولی

خرداد 9596979899)ارقام به هزار میلیارد تومان(

192216242348367خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
18۰214266352383پایه پولی
1253153۰188324722657نقدینگی

غول نقدینیگ چگونه بیدار شد ؟
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بیرون  درخـــت  پشت  از  عبدالهی- 
می آید و به آهستگی خودش را به مرد 
میان سالی می رساند که در حال صحبت 
با تلفن همراه اســت. رفیقش که ترک 
موتور نشسته، دستش را دراز می کند 
ــت مرد  و مثل عقاب گوشی را از دس
ــی، موتور  مــی زنــد. به چشم بر هم زدن
اگر  حتی  کــه  می گیرد  شتابی  چنان 
ــوک سرقت  ــرد مــیــان ســال، از ش آن م
به  بیاید، هرگز  بیرون  گوشی اش هم 

گرد پایشان نخواهد رسید.
احتماال این روایت برای شما هم خیلی 
تعجب برانگیز نیست و طی ماه های اخیر 
الاقل یک بار چنین ماجرایی را از زبان 
دوست و آشنا شنیده اید. روایت هایی که 
گاه همین قدر ساده نبوده و بعضا تهدید 
سارقان هم چاشنی اش شده است؛ مثل 
گذاشتن چاقو زیر گلو برای رهاکردن 
گوشی تلفن همراه. تازه ترین اتفاق هم 
انتشار کلیپی دلخراش از حمله شبانه 
چندنفر به یک زن در دزفول بود که در 
فضای مجازی دست به دست شد؛کلیپی 
که از آن به عنوان »سرقت وحشیانه ۳ 
مرد مسلح از یک زن در دزفول« نام بردند 
و مرکز ارتباطات رسانه ای ناجا هم دیروز 
به خراسان گفت که توضیحات تکمیلی 

درباره این اتفاق اعالم خواهد شد.

ــش سرقت ها         ــزای ــار نــاجــا از اف  آمـ
در ماه های اخیر

در ماه های گذشته سرقت های کوچک 
از قبیل سرقت از داخــل اتومبیل ها و 
جیب بری، موبایل دزدی و کیف قاپی ها 
افزایش یافته است و آمار ناجا هم این 
افزایش را تایید می کند. آمار رسمی در 
این باره مربوط به صحبت های سردار 
»فرامرز به گذر« جانشین پلیس آگاهی 
ناجاست که آمار پنج ماهه سرقت ها در 

کشور را ارائه کرده است: »در پنج ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در بین سرقت های مهم، سرقت 
ــد، سرقت مغازه ۲۶  اماکن ۲۹ درص
درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، 
 ۱۰ کیف قاپی  درصـــد،   ۱۰ اتومبیل 
درصــد و منزل ۵ درصــد افزایش یافته 
است«. البته سردار »به گذر« این نکته را 
هم گفته است که »با تالش های ماموران 
در  سرقت ها  مجموع  کشفیات  ناجا، 
ــاری هــم رشــد ۱۴  پنج ماهه ســال جـ

درصدی داشته است«.

درد بیکاری و مشکالت اقتصادی        
آن طــــــور کـــه بـــرخـــی مـــســـئـــوالن و 
کارشناسان اعالم کرده اند، افزایش 
بیکاری های ناشی از کرونا و تشدید 
مشکالت اقتصادی، از جمله دالیل 
اخیر  ماه های  در  سرقت ها  افزایش 
بوده است. به گفته »ســردار علیرضا 
تهران  آگاهی  پلیس  رئیس  لطفی« 
به  مختلف  مشکالت  »یقینا  ــزرگ،  ب
ــژه مشکالت اقتصادی در حــوزه  وی
ــوده و یک سری  جــرایــم تاثیرگذار ب
سرقت های خرد مانند سرقت  قطعات 

و لوازم خودرو و موبایل قاپی افزایش 
داشــتــه اســـت«. ســـردار لطفی این 
نکته را هم گفته اســت که »بیش از 
۵۰ درصد سارقان دستگیرشده در 
مــاه هــای اردیبهشت، خـــرداد و تیر 
در تهران، برای بار اول مرتکب جرم 
شده بودند و این نشان می دهد که 
ایــن اتفاقات بی تاثیر از شرایط روز 

نیست«.

این راهش نیست       
مقام های  اظهارنظرهای  بــراســاس 
ــت که  ــس ــی انــتــظــامــی، تـــردیـــدی ن
مشکالت اقتصادی کشور در افزایش 
میزان سرقت ها به ویژه سرقت های 
ُخرد اثرگذار بوده است. هرچند باید 
پذیرفت که مشکالت اقتصادی فشار 
مضاعفی به برخی طبقات اجتماعی 
آورده اســت، امــا آن چــه واضــح است 
این که، مطمئنا روی آوردن به سرقت 
ــل ایــن مشکل نیست، چــرا که  راه ح
عالوه بر ایجاد رعب و وحشت و حس 
ناامنی برای دیگران، مجازات های 
مسیر  ــد  ــوان ــی ت م و  دارد  سنگینی 
ــی مــرتــکــبــان ایــن جــرم را هم  ــدگ زن

به کلی تغییر دهد.

یک توئیت

یک عکس  

مسابقه زیبایی اسب ترکمن در باشگاه نوروز آباد 
تهران با رقابت 4 استان برگزار شد.

نگرانی ها از افزایش سرقت اولی ها، کیف قاپی و دله دزدی

آمار ُدرشت سرقت های خرد

سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرد

 مرگ 2 میلیون نفر بر اثر کرونا 
در جهان محتمل است

درحالی که آمار مرگ ومیر ناشی از همه گیری 
ویروس کرونای ۲۰۱۹ در جهان به یک میلیون 
 )WHO( نفر رسید، سازمان جهانی بهداشت
هشدار داد اگر موضوع جدی گرفته نشود این 
آمــار ممکن است تا پیش از استفاده گسترده 
از واکسن کرونا تا ۲میلیون نفر افزایش پیدا 
ــان« رئیس بخش فوریت های  کند.»مایک رای
ــروز گفت: ایــن آمــار درصــورت  ایــن سازمان دی
عدم هماهنگی تالش های بین المللی باالتر هم 
خواهد رفت. ۹ ماه بعد از آغاز همه گیری ویروس 
کرونای ۲۰۱۹، تعداد جان باختگان ناشی از 
این ویروس در جهان اکنون به یک میلیون نفر 

رسیده است.

جامعه

 رئیس پلیس جدید آگاهی ناجا در گفت وگوی
 اختصاصی با خراسان:

 هزینه ارتکاب جرم را برای سارقان 
باال می بریم

این گــزارش در روزی منتشر می شود که اولین روز کاری رئیس جدید 
پلیس آگاهی ناجاست. سردار »محمد قنبری« که پیش از این فرمانده 
انتظامی سیستان و بلوچستان بود، حاال به ریاست پلیس آگاهی نیروی 
انتظامی منصوب شده است و بخش مهمی از وظایف حیطه کاری او و 
همکارانش، برخورد با سارقان و رسیدگی به مطالبات مردمی در حوزه 
کاری او خواهد بود. دیروز پس از برگزاری جلسه معارفه سردار قنبری که 
با حضور سردار اشتری فرمانده ناجا برگزار شد، با او گفت وگویی داشتیم و 
رویکرد جدید پلیس آگاهی ناجا را برای برخورد با سرقت ها جویا شدیم. وی 
که با خوشرویی پاسخگوی ما بود، در این باره گفت: »برنامه ها برای مبارزه 
با سرقت ها از قبل در ناجا پایه گذاری شده و ما نیز در دوره جدید مدیریت 
 پلیس آگاهی، در همان چارچوب و با افزایش توان فعالیت خواهیم کرد«.
سردار قنبری توجه به ابعاد مختلف ارتکاب جرمی مانند سرقت را مهم 
ارزیابی و اظهار کرد: »همه سازمان های بیرون ناجا در مبارزه با سرقت و 
تالش برای کاهش آن نقش دارند، مهم ترین برنامه ما این است که سهم 
سازمان های مختلف را در بروز برخی مشکالت و جرایم از جمله سرقت ها 
مشخص کنیم و موضوع را به شکل قرارگاهی پیگیری کنیم تا بتوانیم جرم 

سرقت را کاهش داده و مهار کنیم«.

باید روند شناسایی مجرمان را سرعت ببخشیم       
رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد : مقابله با سرقت ابعاد مختلفی دارد؛ 
یکی از ابعاد آن موضوع پیشگیری است که باید تقویت شود. موضوع دیگر 

ــورد نــاجــا با  ــرخ این تخلفات است که ما در پلیس آگاهی تالش ب
کرد فاصله انجام سرقت توسط سارقان تا خـــواهـــیـــم 

ــف  ــ ــشـ ــ سرقت توسط پلیس را کاهش دهیم و به روند کـ
یی  سا مجرمان سرعت ببخشیم«. ســردار قنبری شنا
موضوع  مهم دیگری هم اشاره کرد که شاید بتوان آن به 

را مهم ترین عامل بازدارنده برای کاهش 
سرقت ها در کشور دانست. او 
گفت: »بــاال بــردن هزینه جرم 
برای مجرمان هم یکی از ابعاد 
مهم این ماجراست که برای 
هماهنگی  آن،  تحقق 
خوبی با دستگاه قضایی 

خواهیم داشت«.

مجازات حبس از یک تا 15 سال برای جیب بری
در قانون مجازات اسالمی مجازات های بازدارنده ای برای سرقت پیش بینی شده است. از آن جمله:

ماده ۱۵۵: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شالق تا )7۴( ضربه محکوم 
می شود و اگر  جرحی نیز واقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

ماده ۱۶۰ - هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و 
تا )7۴( ضربه شالق محکوم خواهد شد.

مجازات شدید برای سارقان مسلح       
البته طبق قانون مجازات اسالمی سارقانی که در سرقت های سازمان یافته و با سالح سرقت می کنند، با مجازات های 
سنگین تری روبه رو خواهند بود. ماده ۱۵7 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و الاقل 
یک نفر از آنان حامل سالح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب 
یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا 7۴ ضربه می باشد.به این موارد هم باید اشاره کرد که در  قانون مجازات 

اسالمی برای سرقت های حدی مجازات های سنگین تری هم پیش بینی شده است.
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مهرماه   27 از  جعفری  امــیــر 
ــر شـــب« به  ــراسـ بـــا فــیــلــم »سـ
ــرزاد موتمن در  کارگردانی ف
سینماهای آلمان دیده خواهد 
شد. این فیلم  قرار بود به صورت 

ــود، امــا نمایش آن  ــران ش عمومی یا آنالین اک
چندین بار به تعویق افتاد.

سعید آقاخانی روز سه شنبه با 
فیلم »حمال طال« به کارگردانی 
تورج اصالنی که به تازگی در 
سینمای آنالین اکران شد، به 
نمایش خانگی می آید. او اکنون 

فیلم »بنفشه آفریقایی« را در حال اکران دارد.

سمیرا حسن پور بــرای بــازی 
در فیلم کــمــدی »لـــب خــط« 
ساخته علی جــبــارزاده جلوی 
دوربین رفته. عالوه بر او، نسیم 
ادبی، رضا داوودنژاد و سیاوش 
چراغی پور هم به تازگی به جمع بازیگران این اثر 

اضافه شده اند.

روشــنــک گــرامــی در مسابقه 
ــر سعید  ــای مــافــیــا« اث ــب ه »ش
ــت می کند.  ــرک ــب ش ــال ــوط اب
ــتــا تــرکــاشــونــد هــم یکی از  آزی
شرکت کنندگان جدید مسابقه 
اســت. هدایت بــازی را محمدرضا علیمردانی 

برعهده دارد.

چهره ها و خبر ها

ــد مــحــمــدزاده در اولــیــن  ــوی ن
همکاری خود با رضا میرکریمی، 
در فیلم »نگهبان شــب« ایفای 
نقش خواهد کــرد. این فیلم به 
دریافت  ساخت  پروانه  تازگی 

کرده و این روزها در مرحله پیش تولید است.

ــری فــــردا با  ــخ ــت شـــاهـــرخ اس
فیلم کوتاه »جــاده فرعی« به 
کــارگــردانــی پندار اکبری در 
نمایش خانگی دیده می شود. 
این فیلم سال 96 ساخته شده 

و مارال فرجاد و امیررضا دالوری هم در آن بازی 
کرده اند.

نمایش خانگی

سینمای جهان

تلویزیون

در حالی که هنوز سری دوم مسابقه »عصر جدید« به پایان نرسیده 
و خبری از تولید سری سوم اعالم نشده بود، تیزر آغاز مهلت ارسال 
ویدئو برای سری سوم این مسابقه منتشر شده و افراد مستعد در 
حوزه های مختلف می توانند ویدئوی کوتاهی از استعداد خود را 
برای شرکت در سری جدید »عصر جدید« ارسال کنند. هرچند که 
با  اتفاقات غیرقابل پیش بینی که ویروس کرونا به وجود آورده هنوز 
زمان قطعی پایان سری دوم معلوم نیست، اما احسان علیخانی به 

موقع مقدمات تولید سری جدید را آغاز کرده است.

شیوع کرونا و تغییر برنامه ریزی ها	 
سری اول مسابقه از بهمن ماه 97 روی آنتن رفت و سپس در نوروز 
و تابستان هم ادامه یافت و در نهایت اواخر مرداد 98 پرونده مسابقه 
بسته شد. طبق همین روال پیش تولید سری دوم »عصر جدید« 
چند ماه بعد آغاز شد. آذر 98 فراخوان ثبت نام شرکت کنندگان 
منتشر و سری دوم  مسابقه از نیمه اسفند 98 پخش شد، اما شیوع 
ویروس کرونا ضبط مسابقه را تعطیل کرد و این وقفه باعث شد پیش 

از ماه محرم، »عصر جدید« به پایان نرسد و مرحله نیمه نهایی به 
آبان ماه موکول شود و گرنه در صورتی که مسابقه در شرایط عادی 
تولید می شد، اکنون زمان مناسبی برای ثبت نام شرکت کنندگان 

و آغاز پیش تولید بود.

تدارک »عصر جدید« برای نوروز	 
می دانیم که هنوز سری دوم »عصر جدید« به پایان نرسیده، اما احسان 
علیخانی از زمانی که به دلیل ایام محرم و صفر، این مسابقه ضبط 
نمی شود، استفاده خوبی کرده تا سری سوم مسابقه طبق روال دو 
سری قبل، بهمن یا اسفند روی آنتن برود و کنداکتور شبکه سه در 
نوروز سال آینده از پربیننده ترین برنامه اش خالی نماند. در واقع 
برخالف روال قبلی مسابقه، با ثبت نام شرکت کنندگان پیش از 
پایان سری دوم، می توان زمانی را که به دلیل شیوع کرونا برای ضبط 
مسابقه از دست رفته، جبران کرد تا امسال که کرونا مانند سال 98 
تلویزیون را غافلگیر نکرده و بنا بر شرایط موجود، برای سری جدید 

مسابقه برنامه ریزی شود.

احتمال تغییر داوران	 
یکی از اتفاقاتی که احتماال در سری سوم  مسابقه  خواهد افتاد، تغییر 

داوران است. احسان علیخانی خیلی قبل تر، پس از پایان پخش 
»عصر جدید« در نوروز 99، در گفت وگوی زنده ای که با مخاطبان 
در اینستاگرام داشت، در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان که پرسیده 
بود در سری سوم داوران تغییر می کنند، به این موضوع اشاره کرده 
و گفته بود که اگر سری سومی در کار باشد، به احتمال زیاد داوران 
تغییر می کنند. عالوه بر این، می دانیم رویا نونهالی تا پایان سال 
مشغول بازی در سریال نمایش خانگی »ملکه گدایان« خواهد بود 
و احتماال جز قسمت های باقی مانده سری دوم، نمی تواند در سری 

جدید حضور داشته باشد.

چالش حفظ جذابیت بر سر راه »عصر جدید 3«	 
پیش از آغاز سری دوم »عصر جدید« در همین صفحه نوشتیم که 
رشد مسابقات استعدادیابی در زمینه های مختلف در تلویزیون و 
رونمایی از استعدادهای عجیب یا کمتردیده شده در سری اول، 
کار این مسابقه را برای حفظ جذابیت اولیه اش سخت کرده است. 
سری سوم مسابقه نیز در معرض خطر تکراری شدن قرار دارد، به 
ویژه که عالوه بر سری اول در سری دوم هم استعدادهای مختلفی 
در زمینه های هنری، ورزشی و سرگرمی دیده ایم و ممکن است 
بعضی از استعدادها مانند قبل برای مخاطب تازگی نداشته باشد. 
اضافه شدن رشته ای مانند مهارت های شغلی در سری دوم »عصر 
جدید«  هم نتوانست جذابیت ویژه ای در مسابقه ایجاد کند. به 
همین دلیل در کنار حفظ چارچوب اصلی مسابقه می توان با ایجاد 
تغییراتی، تنوع جذابی در سری سوم به وجود آورد تا »عصر جدید« 

به تکرار نیفتد.

جمعه شب ساعت 19:20 شبکه سه سیما، 
فیلم مستندی از دیدار صمیمانه جمعی از راویان 
دفاع مقدس با رهبر معظم انقالب را پخش کرد. 
این فیلم مستند 42 دقیقه ای که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس و با عنوان »غیررسمی« روی 
آنتن رفــت، محصولی از مؤسسه پژوهشی-

فرهنگی انقالب اسالمی ) دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیــت ا... العظمی خامنه ای( بود و 
به دیدار پنج شنبه 30 آبان 98 ایشان و راویان 
دفاع مقدس می پرداخت. »غیررسمی« قرار بود 
دیشب ساعت 20 از شبکه افق بازپخش شود و 
امشب ساعت 20 نیز از شبکه مستند بازپخش 

می شود.

روایت های ادامه دار غیررسمی	 
ــس از پــخــش ایـــن فیلم مستند،  ســاعــتــی پ
سیدمحمدعلی صدری نیا کارگردان مستند 
»غیررسمی« در توئیتر نوشت: »مجموعه مستند 
»غیررسمی« زاویه ای متفاوت از رهبرِی آقاست؛ 
روایتی از جلسات صمیمانه و غیر رسمی پنج 
شنبه شب های رهبر انقالب با فعاالن فرهنگی 
هنری و علمی کشور. شاید دیدار راویان دفاع 

مقدس با آقا، تازه رسمی ترین جلسه از میان همه 
این جلسات باشد. و این تازه اول راه است...« بنا 
بر آن چه صدری نیا نوشته، فیلمی که جمعه شب 
از شبکه سه سیما پخش شد، نخستین قسمت 
از مجموعه فیلم های مستند »غیررسمی« بود 
ــت. بخشی  ــه خواهد داش و این مجموعه ادام
از جلسات رهبر انقالب در طــول ســال های 
مختلف، با طیف های مختلف علمی، اجتماعی، 
فرهنگی و هنری که در فضایی صمیمانه برگزار 
شده و رهبر انقالب پای نظرات و درددل های 
آن ها می نشینند، از سال 95 در قالب جلسات 
»پنج شنبه شب ها« برگزار شــده اســت و گویا 
»غیررسمی« قرار است راوی این جلسات باشد.

در »غیررسمی« چه گذشت؟	 
با  »غیررسمی«  مستند  از  قسمت  نخستین 
روایت بامزه بعضی از شرکت کنندگان در این 
دیدار از رفتن به جبهه آغاز شد؛ نوجوانانی که 
به سیاق معمول آن سال ها، شناسنامه هایشان 
را دستکاری می کردند تا بتوانند به جبهه اعزام 
شوند. در ادامــه صــدای واقعی ضبط شده در 
درگیری های یک عملیات که با تصویرسازی 
ترکیب شده بود، روی آنتن رفت. محمد احمدیان 
از راویــان شرکت کننده در این دیــدار، روایتی 
تکان دهنده از شهید اسدی را نقل کرد که با یک 
ضبط صوت کوچک روشن، وارد عملیات شد. 

این ضبط صوت صدای لحظات آخر شهید را 
ضبط کرد؛ جمالتی که مو بر تن انسان راست 
می کرد. احمدیان گفت لحظاتی که گاهی 
از کارش خسته می شود، به یاد این خاطرات 

می افتد و باز هم انگیزه می گیرد.
با گذشت یک چهارم از فیلم که »آقا« رسید، فضا 
تغییر کرد. حاج حسین یکتا دیدار و صحبت ها را 
آغاز کرد و بعد کم کم نوبت به راویان دیگر رسید. 
حسن باخرد با لهجه مشهدی از جوانانی گفت 
که قهرمانانی زمینی و قابل دسترس بودند. او با 
لحن شنیدنی خود، نقلی جالب از شهید علیرضا 
طوسی گفت که جانش را دوست داشت و به قول 
راوی و مادر شهید، »جان عزیز« بود. رهبر انقالب 
هم در بخشی از بیانات خود در این باره گفتند: 
»فقط ستاره های دفاع مقدس الگو نیستند، 
آحاد رزمنده ها الگو هستند.«حضرت  آیت ا... 
خامنه ای با ذکر خاطره ای از یک سرگرد ارتشی، 
تأکید کردند که رزمنده ها پیش از شهادت، به 

اصطالح »نورباال می زدند.«
محمد احمدیان روایت روزی را گفت که تصمیم 
گرفت راوی شود. او یک جا درباره روایت هایش 
برای دانش آموزان اردوی راهیان نور یک جمله 
طالیی گفت: »من قصه جنگ می گفتم، اما 
پیدا بود آن ها عاشقی می شنیدند.« در ادامه 
ویدئویی منتشرنشده از رهبر انقالب در خطوط 
مقدم جبهه کردستان پخش شد و مریم کاتبی 
راوی بانوی دفاع مقدس، از همان روزها و حضور 

ایشان در کردستان روایت کرد.
صحبت های  محسن محسنی راوی روشندل 
دفاع مقدس، از لحظات تأثیرگذار و بسیار جذاب 
قسمت اول »غیررسمی« بود که در انتهای این 
مستند آمد. او که هر دو دست و هر دو چشم خود 
را به واسطه انفجار مین از دست داده، درباره این 
انفجار گفت: »بعد از این که دو سال از مجروحیتم 
گذشت، مردم به عیادت می آمدند و می گفتند 
شما دین تان را به اسالم و انقالب ادا کردید، 
حاال دیگر نوبت ماست. حرف غم انگیزی بود. 
یعنی چی که یک انسان دین اش را ادا کرده؟ 
مگر می شود یک آدم زنده باشد، راه برود و حرف 
بزند و بگوییم دیگر ِدینی ندارد؟ کسی که کاری 
ندارد، به معنای دقیق کلمه مرده. برای من قابل 
قبول نبود. سؤال برای من ایجاد شد که چرا 
زنده ماندم. جوابش برای من این بود که کاری 
روی دوش من است. جنگ سال 67 تمام شد و 
االن در سال 98 همچنان دارم می جنگم. جنگ 

امروزم سخت تر و سهمگین تر است.«

کاربران چه گفتند؟	 
پربحث  اول،  قــســمــت  در  ــی«  ــم ــررس ــی »غ
ــود. کـــاربـــران شــبــکــه هــای  ــ ــش ب ــن ــرواک و پ
فراوانی  کامنت های  و  توئیت ها  اجتماعی 
درباره این مستند نوشتند. در ادامه شماری 
ــن مستند  ــران را بــه ای ــارب از واکــنــش هــای ک

می خوانید:
و  همانا  دیدنش  »غیررسمی«  مستند  هما: 
گریستن بــرای جاماندگان شهادت، چه در 

دفاع مقدس، چه در فتنه ها، همانا...
محسن عرب: من داستان جنگ می گفتم، 

آن ها داستان عاشقی می شنیدند
کمانگیر: من به عنوان یک جوون که این ها رو 
اولین بار بود می شنیدم، فقط گفتم کاش این 
خاطرات چه به نقل از راویان چه به نقل از خود 
دیگر رزمندگان و جانبازان و خانواده شهدا 
در برنامه هایی ضبط بشوند تا برای نسل های 

آینده بمانند.
حرف های  چه  می بینم،  دارم  منم  امینی: 

جالبی می زنن.
شماها  کــه  شکر  رو  ــدا  خ آشتیانی:  زهـــرا 
ــون از  ــت ــری ــگ ــت ــامــه روای ــرن ــاش ب هــســتــیــد. کـ

صداوسیما پخش می شد.
صادق قهرودی: جا داشت یه کم طوالنی تر 

باشه با صحنه های اصلی جنگ.
نرسیدن  قصه  نظرم  به  مسعودی:  هاشم 
راوی هـــا در آن پنج شنبه که کنسل شــده و 
که  مــی کــرد  کمک  خیلی  نرسیدن  حسرت 

نپرداختید.
زهرا وفادار: واقعا عالی و متفاوت بود. البته 

که ما منتظر غیررسمی ترها هستیم.
امیر: توی این وضعیت واقعا این مستندی که 
زحمتش رو کشیده بودید عالی و آرامش بخش 

بود.
صائبی: کاری که چند سال است باید انجام 
شود و به تاخیر می افتد، نشان دادن زاویه های 
کــه بسیار  و جلسات  زنــدگــی  از  غیررسمی 
برای مخاطب به خصوص نسل جوان مهم و 

تاثیرگذار است.
حاجی نژاد: بعد از مدت ها این دیدارهای 
صمیمی رو از قاب سیما دیدیم. چقدر خوبه 
ایــن چنین جلساتی رســانــه ای بشن. واقعا 

حال وهوای خوبی داشت.
ونوس: ما منتظر دیدن بقیه غیررسمی ها در 

همان شب های جمعه هستیم.
حمیدرضا: خیلی حالمو خوب کرد.

پرش »عصر جدید« از مانع کرونا
احسان علیخانی در میانه سری دوم مسابقه، پیش تولید سری سوم آن را آغاز کرده است

مائده کاشیان 

گاف فراستی در شاهنامه خوانی 
سوژه شد

مسعود فراستی که معموال به بهانه نقدهای تند و تیز 
خود حاشیه ساز  بوده و آثار سینماگران را مورد انتقاد 
قرار داده ،  در روزهای گذشته به بهانه اشتباهات 
عجیب اش در خواندن بیت هایی از شاهنامه، مورد 
انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت و عملکردش 
زیر ذره بین رفت.بریده ویدئویی با این مضمون، 
بازتاب فراوانی در شبکه های اجتماعی داشت. 
این بخش مربوط به یکی از قسمت های »کتاب باز« 
است که 17 شهریورماه روی آنتن رفته و دیروز در 
فضای مجازی وایرال شده است. مسعود فراستی 
در مقام کارشناس کتاب در این برنامه حضور دارد و 
درباره اخوان ثالث و فردوسی صحبت می کند. این 
منتقد در بخشی از صحبت های خود، چند بیت از 
اشعار شاهنامه را می خواند و مثال در مصرع »از آن 
دشت پرآب و نخچیِر گور« واژه »نخچیر« را به اشتباه 
ساکن و بــدون کسره تلفظ می کند. او در مصرع 
»نزد گام رخش تگاور، به راه« به غلط واژه »گام« را 
با کسره می خواند و در مصرع »نبد جای آویــِزش و 
کارزار« کلمه »آویــِزش« را »آویــَزش« تلفظ می کند. 
در مصرع »بر و پای آن پهلوان بــزرگ«، نیز به جای 
»بر و پای...« می گوید »براو پای...« که معنی کلمه 
را تغییر می دهد. او در ادامه نیز با اشتباهات مهم 
دیگری، به خواندن ابیات ادامــه می دهد و معلوم 
می شود که این منتقد هیچ تسلطی روی اشعار ندارد. 
انتظار می رود چهره ای مانند فراستی که در مقام 
»کارشناس« به »کتاب باز« می آید، از تلفظ صحیح 
واژه ها اطالع داشته باشد و اشعار شاهنامه را روان 
و با تسلط بخواند. همچنین این اشتباهات نباید در 
برنامه ای مانند »کتاب باز« که به صورت تخصصی به 
کتاب می پردازد، پیش بیاید و توقع بیشتری از این 

برنامه می رود.

بگومگوی جنجالی در »آقازاده«

ــازاده« در  به تازگی بریده ای کوتاه از سریال »آقـ
شبکه های اجتماعی پربازدید شده است.

در این بریده کوتاه »حاج رضا« با بازی امین تارخ به 
سرزنش »حاج حسن« با بازی جمشید هاشم پور 
می پردازد که برداشت های سیاسی از آن شده است. 
»حاج رضا« در این بخش می گوید: »به خاطر دوزار ده 
شاهی، دنیا و آخرت تان را به گند می کشید. بگذارید 
دهان من بسته باشد. بروید در خیابان. مردم را 
ببینید. فکری به حال آن ها کنید. از صبح که بلند 
می شوید، به فکر این هستید که چند تا محافظ دارید، 
ماشین ضدگلوله دارید یا ندارید، پشت تریبون حرفی 

می زنید و این جا حرف دیگری می زنید.«
او در نهایت این مکالمه جالب و قابل توجه را این گونه 
به پایان می برد: »با این کارها مردم را مکدر می کنید. 
با ادعای نوکری می آیید، بالفاصله ارباب می شوید. 

زشت است. وا... قسم باید جواب پس بدهید.«

ماسک نزدن برای فیلم ساز 
آمریکایی گران تمام شد

ــران فیلمش در  ــردان کــه در زمـــان اکـ ــارگ یــک ک
جشنواره سن سباستین حاضر نشد ماسک بزند، 
از این جشنواره اخراج شد و اجازه نیافت در جلسه 
پرسش و پاسخ فیلم خود حضور یابد.به گزارش 
مهر، جشنواره فیلم سن سباستین مجوز شرکت 
»یوژنه گرین« کارگردان آمریکایی فرانسوی تبار را به 
خاطر قبول نکردن استفاده از ماسک لغو کرد. گرین 
 Atarrabi Et Mikelats در پیش نمایش فیلمش
در جشنواره، پنج بار درخواست مبنی بر استفاده 
از ماسک را رد کرد و در نهایت از او خواسته شد 
سالن نمایش را ترک کند. ممکن است مسئوالن 
محلی او را جریمه هم بکنند.جشنواره بیانیه ای 
منتشر کرد که گفت »اتفاقی ناخوشایند« در یکی از 
سالن های نمایش فیلم جشنواره رخ داده است. در 
این بیانیه آمده: »پنج بار توسط کارکنان جشنواره از 
یوژنه گرین، کارگردان فیلم درخواست شد ماسک 
خود را به صورت بزند و آن را درست روی صورتش 
قــرار دهــد. در نهایت، به خاطر  همکاری نکردن، 
مدیریت جشنواره از او خواست سالن را ترک کند. 
دو مامور پلیس باسک به او اطالع دادند که شکایتی 
دولتی علیه او ثبت می شود و به خاطر آن ممکن است 
مشمول پرداخت جریمه شود.« جشنواره در ادامه 
مجوز حضور او را لغو کرد. در بیانیه جشنواره آمده 
که او به تدابیری که با موافقت مسئوالن بهداشت 
اجرا شده، احترام نگذاشته و سالمت مخاطبان و 
کارکنان جشنواره را به خطر انداخته است.مانند 
جشنواره ونیز، سن سباستین هم در مراسم امسال 
خود پروتکل های سختی برای مقابله با ویروس کرونا 

وضع کرده است.

مصطفی قاسمیان 

صمیمانه و »غیررسمی« با آقا
مستند روایت دیدار راویان دفاع مقدس با رهبر معظم انقالب، 

استقبال چشمگیر مخاطبان تلویزیون را در پی داشت

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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در گفت وگوی خراسان با مجید تفرشی، دکتر مسعود رضایی و دکتر هادی وکیلی بررسی شد

خاندان پهلوی با صدام در دوران جنگ چه روابطی داشت؟
تفرشی: ارتباط خاندان پهلوی با رژیم بعث از طریق ارتشبد اویسی برقرار بود

 خبر کوتاه بود؛ »اسناد به دست آمده از سرویس 
اطالعات رژیــم سابق عــراق، نشان می دهد که 
خاندان پهلوی و برخی نزدیکانشان در جریان 
جنگ هشت ساله، از رژیم بعث حمایت کرده اند تا 
به ایران حمله کند.«)ایسنا به نقل از شبکه عراقی 
ــاه«-99/6/31( روز 31 شهریورماه  ــجـ »االتـ
امسال بود که این خبر در فضای مجازی انتشار 
ــت در  یافت و به سرعت ترند شــد؛ آن هــم درس
چهلمین سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی 
عراق علیه ایران. این خبر، واکنش های متعدد و 
فراوانی را درپی داشت؛ موافقان و مخالفان درباره 
آن به اظهارنظر پرداختند. بااین حال، سخن گفتن 
درباره صحت و سقم خبری که اسنادش در کشور 
دیگری قرار دارد و هنوز در دسترس عموم نیست، 
ســاده به نظر نمی رسد؛ اما این خبر چندان هم 
بدون سابقه نیست؛ چندسال قبل بود که اسناد 
ارتباط برخی مقامات رژیم پهلوی با صدام فاش 
شد و نشان داد که آن ها، پس از فرار از ایران، سر 
از بغداد درآورده اند و برای به دست آوردن دوباره 

قدرت، دست به دامن رژیم بعث شده اند.

اسناد تأیید می کنند	 
یکی از اسناد بسیار مهمی که توسط مجید تفرشی، 
ــراِن مقیم  سندپژوه و کارشناس تاریخ معاصر ای
لندن، در این زمینه منتشر شد، گزارشی است که 
در 16 آبان سال 1359، توسط »کریس رندل« 
یکی از مسئوالن بخش خاورمیانه وزارت خارجه 
بریتانیا به رشته تحریر درآمــد. رندل می نویسد: 
»یکی از دالیل یورش بی محابای حکومت عراق به 
خاک ایران، اطالعات گمراه کننده ایرانیان تبعیدی 
از جمله شاپور بختیار، مبنی بر این بود که احتماال 
به دلیل وجود اغتشاش در ارتش و بی ثباتی رژیم، 

به دلیل مخالفت مردم، به ویژه در خوزستان، ایران 
قادر به جنگ نخواهد بود و مخالفت مردم موجب 
برافراشته شدن پرچم نیروهای آزادی بخش خواهد 
شد.« افزون بر این، تفرشی از گزارش دیوید میرز، 
رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس در 
روز سوم مهرماه سال 1359 نیز، پرده برمی دارد 
که براساس آن، بختیار در روز 31 شهریورماه، 
روز آغاز تجاوز ارتش بعث به ایران، در بغداد حضور 
داشته است. بااین حال، این گزارش ها تنها درمورد 
بختیار و فعالیت های اوست. اگر بخواهیم موضوع 
بگوییم  و  کنیم  بررسی  را  تازه انتشاریافته  خبر 
ــدام وجود  که ارتــبــاط میان خــانــدان پهلوی و ص
داشته است، چه؟ به سراغ مجید تفرشی می روم 
تا از او در این باره بپرسم. تفرشی می گوید: »من 
درباره سند منتشرشده اخیر، امکان راستی آزمایی 
نــدارم؛ چــون منشأ عراقی دارد. دربــاره ارتباط 
مستقیم خانواده پهلوی با صدام ]هم[ اسنادی 
ندیده ام. ولی این ارتباط و تعامل، دست کم به طور 
غیرمستقیم، از طریق ارتباط ارتشبد غالمعلی 
اویسی و  تالش های دیگر نظامیان سلطنت طلب 
وجود داشته است.« از او درباره نام این نظامیان 
ــوال می کنم و تفرشی چند اســم در اختیارم  س
مــی گــذارد: »ارتشبد بهرام آریــانــا، سپهبد عزیز 
پالیزبان و سرتیپ جواد معین زاده«. به این ترتیب، 
مجید تفرشی به عنوان یک سندپژوه، به ارتباط 
غیرمستقیم صدام و خانواده پهلوی باور دارد. او در 
گفت وگوی دیگری تصریح می کند: »من معتقدم 
که توصیه های دکتر بختیار و ارتشبد اویسی به 
صدام، حتما موثر بوده است، در کنار توصیه های 
کشورهای عربی و چراغ سبزهای آشکار و پنهان 
کشورهای غربی. اما این که تا چه حد تاثیر داشت، 
نمی توانم ارزیــابــی کنم. امــا به نظر می رسد که 
توصیه هایی از نوع توصیه های دکتر بختیار، صدام 
را در زمان بندی حمله متقاعد کرد و این که انجامش 
امکان پذیر است. به همین دلیل در این که چه زمانی 
به ایران حمله کند و چقدر احتمال پیروزی هست، 

نقش دکتر بختیار غیرقابل انکار است.«

ماهیت رژیم پهلوی را ارزیابی کنید	 
موضوع را با دو کارشناس تاریخ دیگر هم مطرح 
می کنم تا برای پاسخ به سوالم، به جمع بندی برسم. 
مسعود رضایی، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر 
و نویسنده کتاب »سیاست و تاریخ معاصر ایــران«، 
پاسخی می دهد که در جمع بندی کلی نظرات او، 
سخنان تفرشی تأیید می شود. او تصریح می کند که 
خبر را در فضای مجازی دیده و هنوز سند را مالحظه 

نکرده است، اما به من می گوید: »ببینید، بقایای رژیم 
پهلوی، دشمن انقالب اسالمی بوده و هستند و از 
طرفی هم، در سوابق این رژیم، شاهد وابستگی به 
بیگانه هستیم. برای این خاندان، تنها سلطنت بر 
ایران اهمیت داشت و مهم نبود که قدرت را چگونه 
به دست می آورد. محمدرضا پهلوی، هم در شهریور 
1320 و هم در مرداد 1332، با کمک بیگانگان 
قدرت را به چنگ آورد. بنابراین، این که آن ها برای 
به دست آوردن دوباره قدرت، دست به دامن صدام 
شده  باشند، نه چیز عجیبی است و نه محال. پهلوی ها 
ــد که حتی به  طی دوران حکومتشان نشان دادن
قیمت وابستگی محض و سلطه همه جانبه بیگانه بر 
کشور، سعی در حفظ حکومت خودشان دارند. خود 
رضاشاه هم چنین رویکردی داشت، در ابتدای کار 
بحث وابستگی او به انگلیس مطرح بود و بعدها در 
سال های پایانی حکومتش که گمان می کرد هیتلر 
و رژیم نازی قدرت را قبضه خواهد کرد، سعی کرد 
وابستگی به آلمان را در دستور کار خودش قرار دهد؛ 
مالحظه می کنید که خاندان پهلوی ذات وابسته ای 
دارد و اصال از آن ها بعید نیست که چنین رویکردی 

داشته باشند.«

پهلوی ها انکار نکردند	 
ــادی وکیلی هم  ــرای تکمیل بحث با دکتر ه ب
تماس می گیرم؛ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه 
فردوسی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران؛ او در 

این باره می گوید: »تیم سلطنت طلب های مقیم 
فرانسه و آمریکا، از سال 1358، یعنی مدت ها 
قبل از جنگ، ارتباطشان با عــراق شــروع شد؛ 
نمونه های متعددی داریم که این طیف و البته، 
طیف ضدانقالب، سفرهایی به بغداد داشتند 
و با مسئوالن رژیــم صــدام ارتباط می گرفتند؛ 
بختیار طی سخنانی، از این موضع دفــاع  کرد 
ــدر آشکار و مشهور اســت که  و ایــن مسئله آن ق
خیلی هم نیازمند یافتن سند و مدرک نیست. 
از آن طرف، بختیار هیچ وقت رابطه داشتن با 
فرح و رضا پهلوی را انکار نکرد و بلکه معتقد بود 
نهایتًا ایران باید دارای رژیم شاهنشاهی باشد 
و خب، سلطنت پهلوی را هم می توان به ایران 
برگرداند. در ارتباِط با واسطه بختیار و خاندان 
پهلوی، تردیدی وجود ندارد.« این استاد تاریخ 
به موضوع مهمی درباره روابط خاندان پهلوی 
با صدام اشــاره می کند و می گوید: »اگر فرح یا 
رضا پهلوی مخالف ارتباط بختیار، اویسی و... 
با صدام بودند، دست کم در هشت سال جنگ 
فرصت داشتند که به این رویکرد اعتراض کنند. 
اما آن ها ترجیح دادند تا امروز، یعنی بعد از 40 
سال، این مسئله را به سکوت برگزار کنند. در 
ارتباط بختیار با رژیم صدام شکی نیست؛ وقتی 
همین بختیار از خاندان پهلوی اسم می برد و از 
حمایت آن ها سخن به میان می آورد و آن ها هم 

تکذیب نمی کنند، چه می توان گفت؟«

سخنان دکتر وکیلی مرا به یاد گزارش »جولیان 
ایــمــری«، معاون اسبق وزارت خارجه انگلیس 
می اندازد؛ او از دوستان و عالقه مندان به شاپور 
ــزارش مفصل خــود،  بختیار بــود؛ ایــمــری در گـ
می نویسد که »بختیار از احتمال انجام یک کودتا 
برای بازگرداندن سلطنت به ایــران به وسیله به 
تخت نشاندن رضا پهلوی« صحبت کرده است. 
از سوی دیگر، ایمری تصریح می کند که در دیدار 
با بختیار و اویسی، آن ها دربــاره »دریافت کمک 
ــرف پهلوی« سخن گفته اند و می افزاید:  از اش
ــا به نوعی مورد  »تعجبی نـــدارد اگــر هر دو آن ه
پشتیبانی و حمایت خانواده سلطنتی باشند.« 
داود آلــیــانــس، دوســت یــهــودی و صهیونیست 
بختیار که به نمایندگی از او با »آنتونی پارسونز«، 
سفیر اسبق بریتانیا در تهران و نماینده وقت این 
کشور در سازمان ملل دیــدار کــرده بــود، تصریح 
داشت که »بختیار پول زیادی برای عملیات دارد. 
صحبت هایی از فوران نعمت عراقی به میان آمد و 
قرار بود اسرائیلی ها هم کمک کنند.« آلیانس در 
دیدار با »دیوید میرز«، از ارتباط بختیار با خاندان 

پهلوی و صدام سخن گفت و بی پرده اظهار کرد: 
»بختیار هم اکنون در پول غلت می زند و آماده برای 
اقدام است.« این اقدام، با حمله همه جانبه ارتش 
بعثی عراق به مرزهای ایران، به مرحله عمل رسید.

چه می توان گفت؟	 
سعی می کنم سخنان کارشناسان و اطالعاتی 
ــرده ام، کنار یکدیگر بگذارم تا  را که بررسی ک
تردیدی  تقریبًا  قابل طرح برسم.  نتیجه ای  به 
باقی نمی ماند که خاندان پهلوی چه مستقیم 
و چه غیرمستقیم، با صدام ارتباط داشته اند؛ 
آن ها در این سال ها کوچک ترین مخالفتی با 
وطن فروشی امثال بختیار و اویسی ابراز نکردند؛ 
آرزو  می گوید  رضایی  مسعود  چنان که  شاید 
داشتند با این ترفند، دوباره قدرت را در دست 
بگیرند؛ همان طور که در سوم اسفند 1299، 
سوم شهریور 1320 و 28 مرداد 1332، این 
موقعیت را با استفاده از قدرت مالی یا نظامی 
بیگانگان به دست آوردند. برای گسترده ترکردن 

این بحث، باید منتظر اسناد بیشتری ماند.

گزارش تاریخی مرتبط

قصاب 15 خرداد و 17 شهریور، همکار رژیم بعث
غالمعلی اویسی )1362 - 1297(، از نظامیان بلندپایه رژیم پهلوی بود. او در جریان کودتای 28 
مرداد 1332، به دلیل همراهی با سران کودتا، از شاه پاداش گرفت و به سرعت مدارج نظامی را طی 
کرد. در قیام خونین 15 خرداد 1342، او مسئول قتل عام مردم در خیابان های تهران بود و پس از این 
واقعه، در سال 1348، به فرماندهی ژاندارمری رسید و از 1351 تا زمان پیروزی انقالب اسالمی، 

فرمانده نیروی زمینی بود. اویسی در واقعه 17 شهریور 1357، نقشی فعال 
ایفا و دستور قتل عام هزاران نفر از افرادبی گناه را در میدان ژاله)شهدای 
فعلی( صادر کرد. وی چند روز مانده به 22 بهمن 1357، از ایران گریخت 

و بعدها، به بغداد رفت تا در طرح صدام برای حمله به ایران همکاری کند. 
اویسی در کنار بختیار، نقش فعالی در نزدیک شدن اپوزیسیون خارج از کشور به 

رژیم بعث عراق داشت. ارتباط میان او و صدام تا پایان عمر اویسی برقرار 
بود و او دست کم در سه سال از هشت سال جنگ تحمیلی علیه 

جمهوری اسالمی ایران، در جبهه مقابل ملت ایران قرار داشت. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تصویر دیدار صدام و فرح پهلوی در بغداد ، چند ماه  قبل از پیروزی انقالب اسالمی)این عکس در جراید عراق چاپ شد(

دکتر هادی وکیلیمجید تفرشیدکتر مسعود رضایی
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  عدد 45 می شود. در هر گزینه عدد پایین از حاصل جمع دو عدد باال ضرب در 
عدد خانه اول همان گزینه به دست می آید.

تست هوش:  

گزینه 7- تنها اتم های مشابه )همرنگ( در این مولکول به هم متصل نیستند.

اختالف تصاویر: بازی با کلمات:  
 ممکن اســت تعداد 
کلمات بیشتری از 
آن چه برایتان نوشته 
ایــم بــه دســت آوریــد 
مــا در ایــن جــا فقط 
به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: تار، کار، 
یــار، تــرک، آری، ریا 

و ...
چهار حرفی: یکتا، 
کتری، تایر، کارت 

و ...
پنج حرفی: کتیرا و 

تاریک

با توجه به منطق بین اعداد موجود ،جای خالی 
را با عدد مناسب پر کنید.

شرح در متن

حل جدول:

ن  م  ب    خ   ا  ف   ا   د   ر         
ن ا  ه  س  ا  ب  و  ر  ر   ى  ه  م       
ه ن  ه  د  ف   ا  ى   گ  د  ز  ب  ر  غ     
ا د  ل  ى  ت   ک   ا  ر  ا  ا        ى 

ل و  ر   ح  پ   ن   د  و   ر  ج   ح    

 

ر د  ا  ن  ن   ا  م  ا    

ک ب  ش  ر  ن   ف  ج    
   

ا م  ا  ن  ا  پ  ى   ر  ا   

ه ن  ى  د  م  ت   د  م    
 

 معمای مسابقه دو:

    اگر مثال محمد دروغگو باشد، پس او نفر آخر نیست. سه نفر دیگر هم راست 
گفته اند پس بنابر گفته هایشان نفر آخری نداریم که ممکن نیست. اگر علی 
دروغگو باشد، یعنی علی نفر آخر شده که با پاسخ محمد در تناقض است. اگر 
عباس دروغگو باشد، او یا اول بوده یا آخر و چون محمد آخر بوده پس او اول است 
و این با اول بودن کاظم در تضاد است اما اگر کاظم دروغگو باشد، مشخص است 
که اول نیست و افراد به ترتیب زیر از نفر اول قرار می گیرند: »علی، عباس، کاظم 

و محمد« البته این احتمال هم وجود دارد که جای کاظم و عباس عوض شود.

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از میوه ها را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به 
کار رفته در آن ،نام میوه را پیدا کنید.

چالش ذهن

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.

اختالف تصاویر معما  

مسابقه دو

علی، عباس، کاظم و محمد مسابقه دو دادند، وقتی 
نتیجه مسابقه را از آن ها پرسیدند این پاسخ ها را 

شنیدند:
1 – عباس: من نه اول شدم و نه آخر

2 – علی: من آخر نشدم
3 – کاظم: من اول شدم

4 – محمد: من نفر آخر بودم
می دانیم 3 تا از ایــن پاسخ ها درســت و یکی 
نادرست است. با  وجود این ،نفر اول را پیدا کنید.

ــی ــخ ــاری ــی ، ت ــ ــوزش ــ ــات عــلــمــی، آم ــکـ  نـ
ــورد عالقه   و مسائلی را کــه مــی تــوانــد مـ
سالمندان باشد، روزهای فرد در صفحه آخر 

زندگی سالم بخوانید.
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در امتداد تاریکی

خط زرد

اختصاصی خراسان

توصیه های پلیس درباره دانش آموزان

    از دریافت هرگونه مواد خوراکی، آشامیدنی 
اسپری  و  عطر  ــواع  ــ ان استشمام  همچنین  و 

خوشبوکننده از افراد ناشناس خودداری کنید.
    به فرزندان خود بیاموزید که ماموران نیروی 
انتظامی دوستان آن ها هستند و در مواقعی که با 
مشکالت و حوادثی روبه رو می شوند می توانند از آن 

ها  به عنوان راهنمای شناخته شده کمک بگیرند.
ــان برنامه ریـــزی مناسب  ــدان ت ــرزن     بـــرای ف
ــود را در کــنــار شما  ــات خ داشــتــه باشید تــا اوقـ
 باشند و وقت شان را با دوستان ناباب نگذرانند. 
   از سوار شدن به خودروی افراد غریبه خودداری 

کنید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سراب عشق و احساس!
برای اولین بار است که قلب و عقلم هر کدام ساز 
جداگانه ای می نوازند، در حالی که هنوز هم 
با همه وجود همسرم را دوست دارم، اما با این 
شرایط نیز نمی توانم زندگی کنم چرا که همه 
فرصت های خوب زندگی را از دست خواهم داد، 

بنابراین ...
زن 38ساله در حالی که بیان می کرد همه حق 
و حقوقم را می بخشم و همسرم را به خدا می 
سپارم تا حق مرا بگیرد، درباره سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزاکوچک 
خان مشهد گفت: 18ساله بودم که با »حشمت« 
ازدواج کردم. با آن که تا روز عقدکنان همسرم را 
ندیده بودم ولی به اجبار تن به این ازدواج دادم، 
چون خانواده ام اعتقاد داشتند اگر زودتر ازدواج 
نکنم، دیگر خواهرانم در خانه می مانند و کسی 
با آن ها ازدواج نمی کند. خالصه دو سال دوران 
نامزدی را به سختی گــذرانــدم و در حالی که 
تحصیل می کردم مجبور بودم برای تهیه جهیزیه 
در بیرون از منزل کار کنم. اما سختی های من بعد 
از ازدواج نیز نه تنها کاهش نیافت بلکه شدیدتر 
شد، زیرا همسرم توان اداره زندگی را نداشت 
و من همچنان باید کار می کردم، به طوری که 
زن بــودن را فراموش کــردم ولــی »حشمت« به 
من بدبین شد و کارمان به اختالف کشید. این 
مشاجره ها و ناسازگاری ها به جایی رسید که 
بعد از 10ســال زندگی مشترک و در حالی که 
پسر 8ساله ای داشتم، از همسرم طالق گرفتم 
و به منزل پدرم بازگشتم. در این شرایط بود که 
اطرافیانم دخالت کردند و با وساطت آن ها و به 
خاطر فرزندم بعد از گذشت شش ماه دوباره به 
عقد حشمت در آمدم. اما دوباره غده سرطانی 
بدبینی چرکین شد و باز هم توهین ها و فحاشی 
ها به شکل شدیدتری ادامه یافت، به گونه ای که 
فرزندم از شدت ترس به خود می لرزید و دچار 
شب ادراری می شد.  باالخره کارمان به جدایی 
رسید اما این بار مجبور شدم برای گرفتن حضانت 
فرزندم، نه تنها همه حق و حقوق و مهریه ام را 
ببخشم بلکه 10میلیون تومان نیز به او بپردازم تا 
مرا طالق بدهد! در این وضعیت باز هم در آزمون 
کارشناسی ارشد پذیرفته شدم ولی خانواده ام 
برای حفظ آبروی خودشان، به شدت مرا زیر نظر 
داشتند. حتی ساعات رفت و آمد به دانشگاه را 
کنترل می کردند تا این که آرام آرام حساسیت 
ها کمتر شد و دیدشان نسبت به من به طور کلی 
تغییر کرد، زیرا سعی می کردم رفتارهایی را که 
موجب سوءظن می شود ، انجام ندهم. خالصه 
دو ســال بعد و در حالی که در یکی از ادارات 
دولتی استخدام شده بودم، با »ایوب« آشنا شدم. 
او متأهل و سیم کش ساختمان بود. با این حال، 
من برای رهایی از این وضعیت و خألهای عاطفی 
که در زندگی داشتم، به عقد موقت او در آمدم. 
ــدازه تاریخ  ایــوب که عاشق من شده بــود،  به ان
تولدم سکه تمام بهار آزادی مهریه ام کرد. از آن 
روز به بعد احساس آرامش بیشتری داشتم و او را 
به همه فامیل معرفی کردم. با آن که همسر ایوب 
اولین فرزندش را باردار بود ولی او بیشتر اوقاتش 
را با من می گذراند. در عین حال این روزهای 
خوب خیلی زود به هم ریخت به طوری که ایوب 
با پسرم بدرفتاری می کرد و او را کتک می زد. 
آرام آرام مرا نیز به فراموشی سپرد به گونه ای که 
مدت های زیادی غیب می شد و من هیچ خبری 
از او نداشتم. گاهی در هر ماه دو یا سه روز بیشتر 
او را نمی دیدم. اکنون که 12سال از ازدواجم می 
گذرد، تصمیم گرفتم احساسات قلبی ام را برای 
اولین بار زیر پا بگذارم و تصمیم عاقالنه ای برای 
زندگی ام بگیرم. در حالی که برای ازدواج با ایوب 
مقابل خانواده ام ایستادم و به صدای قلبم گوش 
کردم ولی امروز فهمیدم که مسیر را اشتباه رفته 
ام و باید منطقی فکر می کردم. حاال هم خیلی از 
اطرافیانم تاکید می کنند مهریه سنگینم را به اجرا 
بگذارم و آبرویش را ببرم، اما من هنوز او را دوست 
دارم و نمی خواهم موقعیت اجتماعی و زندگی او 
را خراب کنم.  از سوی دیگر نیز نمی توانم با این 
شرایط زندگی کنم و فرصت های کمیاب زندگی 
را از دست بدهم. اکنون با سراب عشق و احساس 
درونی ام درگیر هستم ولی همه حق و حقوقم را 
می بخشم تا از ایوب جدا شوم. او را هم به خدا می 
سپارم تا حق مرا بگیرد، چرا که از قدیم گفته اند 

چوب خدا صدا ندارد و ...
شایان ذکر است، پرونده این زن جوان با صدور 
دستوری از سوی سرهنگ باقی زاده حکاک 
)رئیس کالنتری میرزاکوچک خان( در دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری مورد بررسی های 

کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

عامالن گوشی قاپی های سریالی 
در چنگ قانون 

بــرای  ضربتی  عملیات  از  مشهد  پلیس  رئــیــس 
دستگیری دو عامل اصلی گوشی قاپی های سریالی 
در مشهد خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی گفت: در پی گزارش گوشی قاپی 
های سریالی در خیابان های مشهد دستورات الزم 
برای پیگیری سریع پرونده صادر شد.  وی افزود:تیم 
های تجسس کالنتری شهید آستانه پرست مشهد در 
این ماموریت ضربتی با بررسی های گسترده دو عامل 
این گوشی قاپی ها  را چهره زنی کردند و تحت تعقیب 
ــد.وی گفت: متهمان  در آخرین سرقت  قرار دادن
هنگام  فرار از چنگ قانون  با یک دستگاه اتوبوس 
تصادف کردند و زمین گیر شدند . ماموران کالنتری 
شهید آستانه پرست یکی از متهمان را دستگیر و 
تحقیقات خود را برای دستگیری همدست فراری او 
آغاز کردند.  رئیس پلیس مشهد اظهار کرد:  ماموران 
انتظامی  با پیگیری های به عمل آ مده متهم فراری 
پرونده را نیز در مخفیگاهش دستگیر کردند.  وی 
تصریح کرد: متهمان در برابر  ادله موجود تا کنون 
به 40فقره گوشی قاپی درمحدوده بولوار ابوطالب، 
کامیاب و  خیابان های  اطراف این منطقه اعتراف 
کرده اند. متهمان اعتراف کردند گوشی های سرقتی 
را به یک مالخر در خیابان رسالت مشهد می فروختند 
و پلیس برای دستگیری مالخر اموال مسروقه نیز 

واردعمل شده است. 

دفاعیات آرمان درباره حمل جسد غزاله در چمدان 

جنایت را بازی رایانه ای می دیدم !
 آرمان که هفته گذشته و بعد از پذیرفته شدن 
درخواست اعاده دادرسی اش در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل 
عمدی غزاله پای میز محاکمه ایستاد ، با حکم 
قضایی به قصاص محکوم شد. قضات دادگاه 
در رایی 11صفحه ای وی را مستحق مرگ 
دانستند. به گــزارش رکنا، رسیدگی به این 
پرونده از شامگاه دوازدهم اسفند 92 به دنبال 
ناپدید شدن دختر 19ساله ای به نام غزاله در 
دستور کار پلیس قرار گرفت  و پلیس به رابطه 
او با پسر 18ساله ای به نام آرمان پی برد  و او را 
دستگیر کرد. آرمان با اعتراف به قتل گفت: 
من و غزاله چند ماه قبل که برای سفر به آنتالیا 
رفته بودیم با هم آشنا شدیم و پس از بازگشت 
به ایران ارتباط مان با هم ادامه پیدا کرد و با 
هم قرار ازدواج گذاشتیم. وی درباره جزئیات 
جنایت گفت: ظهر دوازدهم اسفند ماه وقتی 
پدر و مادرم در خانه نبودند غزاله را به خانه 
مان دعوت کردم تا با او صحبت کنم. غزاله 
گفت تصمیم گرفته از ایران برود که از شنیدن 
این حرف عصبانی شدم. من او را هل دادم 
که سرش به کنار تخت برخورد کرد. سپس 
چند ضربه با میله بارفیکس به سرش زدم. من 
که ترسیده بودم جنازه را داخل یک چمدان 

گذاشتم و در خیابان رها کردم.

کتمان قتل در اولین دادگاه آرمان	 
به دنبال اعترافات ایــن پسر وبــازســازی 
صحنه جرم و در حالی که هنوز جسد کشف 
نشده بود آرمــان در شعبه چهارم دادگــاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد.پسرجوان در دادگاه سناریوی تازه 
ای را مطرح کرد و گفت: من قبال تحت فشار 
به قتل عمدی غزاله اعتراف کرده بودم. اما 
حاال می گویم من او را نکشتم و بی گناهم. 
ــان را  ــاه ،آرم در پایان جلسه قضات دادگ
به قصاص محکوم کردند. در همین حال 
وکیل مدافع آرمان مدعی بی گناهی موکل 
اش شد و درخــواســت اعــاده دادرســـی را 
مطرح کرد.با طــرح ایــن موضوع، قضات 

دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفتند 
ــاره به شعبه ۵  و پرونده بــرای رسیدگی دوب
ــاه کیفری یک استان تهران فرستاده  دادگ
شد.آرمان 22شهریور ماه امسال برای دومین 

بار پای میز محاکمه ایستاد. 

دومین دادگاه	 
در دومین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی 
بابایی و با حضور رضایی قاضی مستشار برگزار 
شد ،پدر و مادر غزاله برخاستند و درخواست 

قصاص را مطرح کردند. 
سپس آرمان در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :من 
غزاله را نکشتم و اتهام را قبول ندارم. وی در 
پاسخ به سوال قاضی درباره علت درگیری و 
عصبانیت در روز حادثه گفت: من آن روز اصال 
عصبانی نشدم.من ۷۶ روز در سوئیت بودم و 
به من می گفتند پدر و مادرم در سوئیت کناری 
هستند و آن ها را شکنجه می دهند .آن ها می 
گفتند می خواهند برادر کوچکم را هم بگیرند 
.به همین دلیل قتل را گردن گرفتم. من در آن 

زمان بچه بودم. چیزی نمی فهمیدم .
وی در حالی که گریه می کرد گفت: وقتی 
غزاله می خواست از خانه بیرون بــرود من 
مقابل در رفتم .خانه مــان در طبقه چهارم 

اســت. او خداحافظی کرد و من در را بستم 
که صدای جیغ او را شنیدم .در را باز کردم و 
دیدم از باالی پله ها افتاده .من او را صدا زدم. 
ترسیده بــودم .نمی دانــم چطور شد ،خیلی 
سریع او را به داخل خانه آوردم و روی پادری 

گذاشتم.
روی آن پالستیک کشیدم و او را با چمدان به 
بیرون از خانه بردم. آرمان در پاسخ به سوال 
قاضی دربــاره این که هنگام انتقال جسد به 
سطل زباله می دانستی که او زنده است یا نه 
گفت :نمی دانم مرده بود یا زنده.من بی هدف 
در خیابان راه می رفتم .من حماقت پشت 

حماقت کردم و حاال بعد از هفت سال متوجه 
شدم باید با اورژانــس تماس می گرفتم. باور 

کنید من دیوانه شده بودم .
من فکر می کردم مثل یک بازی رایانه ای است 
که غزاله از سطل زباله بلند می شود و به خانه 
اش می رود. آرمان وقتی برای آخرین دفاع 
پشت تریبون قــرار گرفت  گفت: من اشتباه 
کردم اما قاتل نیستم. من آن زمان بچه بودم 
و نفهمیدم چه کار می کنم. در پایان جلسه، 
ــاه در  قضات وارد شور شدند و قضات دادگ
رایی 11صفحه ای آرمان را به قصاص محکوم 

کردند.

سجادپور- دیوان عالی کشور رای قصاص نفس 
مرد سابقه دار معروف به »گرگ شهر« را تایید کرد و 

بدین ترتیب وی پای چوبه دار قرار گرفت.
به گزارش اختصاصی خراسان، اواخر فروردین 
ســال 9۵، جوانی که به اتهام ساخت و فروش 
طالهای تقلبی در مشهد تحت تعقیب بود پس 
از درگیری مسلحانه با کارآگاهان اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی با اصابت چهار 
گلوله مجروح شد. به گزارش خراسان، کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی پس از دستگیری 
زنی که به مالقات یکی از اعضای باند تحت تعقیب 
پلیس رفته بود به سرنخ هایی رسیدند که نشان می 
داد افرادی با جعل فاکتور اقدام به ساخت و فروش 
طالهای تقلبی می کنند بنابراین کارآگاهان با 
کسب دستوراتی از قاضی حیدری )معاون وقت 
دادستان مشهد( در حالی وارد عملیات شدند که 
بررسی ها نشان داد سرکرده باند مسلح است، او 
با مشاهده کارآگاهان دست به سالح برد و به سوی 
آن ها شلیک کرد. کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
پلیس نیز متقابال به سوی وی شلیک کردند و بدین 
ترتیب درگیری مسلحانه ای در منطقه رضاشهر 
مشهد رخ داد که در نهایت سرکرده این باند با 
اصابت چهار گلوله به شدت مجروح شد و به مرکز 
درمانی انتقال یافت. از سوی دیگر بررسی های 
پلیس مشخص کرد عامل درگیری مسلحانه در 
یک پرونده جنایی نیز تحت تعقیب پلیس قرار دارد 

و دارای 8 فقره سابقه کیفری است.

قتل با شلیک گلوله	 
با لو رفتن ماجرای جنایت مسلحانه در منطقه 
شیرحصار بزرگراه آسیایی مشهد، پرونده »گرگ 

شهر« وارد مرحله جدیدی شد.
این حادثه وحشتناک اواخر مهر سال 94 زمانی 
رخ داد که مأموران کالنتری سلطان آباد در جریان 
تیراندازی سرنشینان یک دستگاه پژو 20۶ به 
ــواران قــرار گرفتند و به جاده  سوی ام وی ام س

روستای شیرحصار عزیمت کردند. 
ــودروی ام وی ام  شیشه عقب خـ
110 شکسته شده و خون زیادی 
روی صندلی ریخته بود. در همین 
حال فردی که خود را از سرنشینان 
ام وی ام معرفی می کرد به مأموران 
گفت: از سوی سرنشینان پژو 20۶ 
هدف حمله مسلحانه قرار گرفته اند 
که در این میان جوان 30 ساله ای 
به نام »الف« با اصابت گلوله مجروح 
و به بیمارستان طالقانی منتقل 
ــزارش، در  شده اســت. بنابراین گ
چهار  پلیس  بیشتر  بررسی های 
متهم در این باره دستگیرشدند و 
یک دستگاه پراید هاچ بک خون آلود 
نیز توقیف شد. تحقیقات مشخص 
کرد که پراید مذکور سرقتی است 
و افراد تحت تعقیب در این پرونده 

جنایی نیز از سارقان حرفه ای هستند. این در 
حالی بود که یکی از متهمان دستگیر شده که 
11 فقره سابقه کیفری دارد علت این نزاع خونین 
مسلحانه را وجــود یک زن اعــالم کــرد، اما متهم 
دیگری که به اتهام مشارکت در سرقت دستگیر 
شده بود ماجرای دیگری را مطرح کرد. او گفت: 
یکی از طرف های مقابل حدود 20 کیلوگرم مایع 
ساخت شیشه )مواد مخدر صنعتی( را بیرون ریخت 

که همین موضوع منجر به ناراحتی طرف دیگر شد 
و این گونه نزاع مسلحانه رخ داد. اما یکی دیگر از 
متهمان سابقه دار از حمله »گرگ شهر« به ام وی 
ام سواران خبر داد و گفت: در باغ ویالی یکی از 
دوستان مان بودیم که »ج« )معروف به گرگ( با 

»ف« تماس گرفت و به صورت تلفنی با هم مشاجره 
کردند. فردی که آن سوی خط بود اظهار کرد: 
»االن برای دعوا می آیم!« سپس »ف« به ما گفت: 

زن ها را بیرون ببرید که اتفاقی برای شان نیفتد.
وقتی ما سوار بر ام وی ام قصد خروج از محل را 
داشتیم ناگهان گرگ شهر به همراه جوان دیگری 
به نام »ش« رسیدند و با اسلحه شکاری کمر شکن به 
سوی ما شلیک کردند که »الف« مجروح شد و چند 

روز بعد در بیمارستان طالقانی جان سپرد.  پس از 
وقوع این جنایت پرونده ای نیز در اداره عملیات ویژه 

پلیس مشهد گشوده شد.
گزارش خراسان حاکی است: »ج« متهم 43 ساله 
این پرونده )در زمان دستگیری( که با اتهامات 
دیگری نیز در دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد روبه رو شده بود پس 
از بهبودی نسبی د رمرکز درمانی 
پای میز محاکمه ایستاد چرا که 
گلوله های پلیس به نقاط حساس 
بدن وی اصابت نکرده بود و »ج« با 
تالش کادر درمانی زندگی دوباره 

یافت.

صدور حکم قصاص نفس	  
 با تکمیل تحقیقات در دادسرای 
ــــالب مــشــهــد،  ــق ــ عــمــومــی و ان
کیفرخواست این پرونده با عناوین 
اتهامی متعدد صادر شد، اما از آن 
جایی که رسیدگی به اتهامات این 
فرد و دیگر همدستانش از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود، این پرونده 
با صدور دستوری از سوی مقامات 
قضایی استان، به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات زبده این 

شعبه مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.
»ج« معروف به »گــرگ شهر« در چندین جلسه 
دادگــاه که به ریاست قاضی مصطفی بنده ای 
ــاه کیفری یک  )رئیس وقــت شعبه پنجم دادگـ
خــراســان رضـــوی( و مستشاری قاضی محمد 
شجاع پور فدکی برگزار شد پای میز محاکمه 

ایستاد و به سواالت فنی و تخصصی قضات با تجربه 
دادگاه پاسخ داد. او اگرچه تالش کرد با داستان 
سرایی های خاص، حقیقت ماجرای تلخ جنایت 
مسلحانه را به بیراهه بکشاند، اما هر بار سواالت 
دقیق قضایی، او را در مخمصه ای گرفتار می کرد که 
به ناچار لب به اعتراف می گشود. بنابراین گزارش 
در نهایت قضات دادگاه شعبه پنجم کیفری یک 
استان خراسان رضوی با اخذ آخرین دفاعیات 
متهم مذکور و وکیل مدافع وی، به شور پرداختند 
و به اتفاق آرا او را به قصاص نفس و تحمل زندان 
محکوم کردند. در این رای که به وکالی طرفین 
پرونده ابالغ شد و قابل فرجام خواهی در دیوان 
عالی کشور بود، اتهامات »ج« و همدستانش زیر ذره 
بین قضاوت قرار گرفته و با قراین و شواهد مستندی 
چون دانه های زنجیر به یکدیگر مرتبط شده بودند. 

مهر تایید دیوان عالی کشور	 
در عین حال رای صــادره از سوی دادگــاه، مورد 
اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفت و آن 
ها با استنادات و دالیلی دیگر، فرجام خواهی 
کردند بنابراین، پرونده معروف به »گرگ شهر« به 
یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد و مورد 
بررسی های دقیق تر قــرار گرفت. اما قضات با 
تجربه دیوان عالی نیز پس از مطالعه خط به خط 
اوراق این پرونده قطور و استنادات و دالیل قاطع 
و محکمه پسند دادگاه، هیچ گونه خدشه ای را به 
رای صادره وارد ندانستند و بر حکم قصاص نفس 
وی و تحمل زندان، مهر تایید زدند. به این ترتیب، 
گرگ شهر پای چوبه دار زانو زد تا شاید اولیای دم 
از اجرای حکم قصاص صرف نظر کنند و او زندگی 

دوباره ای باز یابد!!

با تایید رای قصاص نفس در دیوان عالی کشور

»گـرگ شهـر« پای چوبه دار زانو زد

  تصویر مرد معروف به » گرگ شهر« پس از اصابت گلوله های پلیس
ن
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بیش از نصف تورم ثروتمندان؛ 
مربوط به حمل و نقل 

ــارز طبقات مــحــروم و  یکی از تــفــاوت هــای ب
ثروتمند، برخورداری از خودرو است. بر همین 
اســاس، ثروتمندان از تــورم قیمت ها در این 
گروه، بیشتر متاثر می شوند. در شهریور گروه 
حمل و نقل با محوریت خودرو، بیشترین تورم 
ماهیانه  )8.8 درصد( را در بین دیگر  گروه های 
کاالیی به خود اختصاص داد. در این نمودار 
تفاوت تورم گروه حمل و نقل برای ثروتمندترین 

و فقیرترین دهک نشان داده شده است.

بازار خبر

اخبار

یک شنبه   6 مهر 1399
9 صفر 1442.  شماره  20485

وزیر کار: نیمی از تسهیالت بانکی 
در تهران پرداخت می شود

فــارس-  محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در صفحه مجازی توئیتر خود 
منابع  مــتــوازن  توزیع  نیازمند  توسعه  نوشت: 
عمومی و بانکی اســت. 52 درصــد از وام های 
بانکی در تهران پرداخت می شود. به شرکت های 
تابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه 

حساب های خود را به استان انتقال دهند.

آغاز توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب

تسنیم- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
خبر داد: دفاتر شرکت های پشتیبانی امور دام 
موظف شده اند، درخصوص هماهنگی برای 
خرید تخم مرغ از مــرغــداران با قیمت مصوب 
درمرغداری و توزیع آن اقدام کنند. به گفته وی، 
محدودیتی در خرید و توزیع تخم مرغ با قیمت 

مصوب وجود ندارد.

 وزیر پیشنهادی صنعت 
در جمع فعاالن بخش خصوصی: 

 دنبال مدیریت بازار هستیم 
نه دخالت در آن 

حسین بردبار- وزیر پیشنهادی صمت پیشتر 
از آن که در مجلس شورای اسالمی حضور یابد،  
دیــروز مهمان پارلمان بخش خصوصی بود تا از 
فعاالن اقتصادی رای اعتماد بگیرد، علیرضا رزم 
حسینی، با تاکید بر این که معیشت مردم مورد 
خطر جدی است، تاکید کرد به دنبال مدیریت 
بازار از طریق تشکل ها و اصناف و اتاق ها هستیم نه 
دخالت در آن.به گزارش خراسان، وزیر پیشنهادی 
صمت در جمع فعاالن اقتصادی کشور با بیان این 
که برای تصدی وزارت صمت دو برنامه دارد و به 
مجلس داده است، افــزود: اولین برنامه درباره 
وزارت صمت و تعامل با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و برنامه ششم توسعه است که در شرایط 
فعلی، شرایط اجرای آن کمتر است و باید اقداماتی 
را انجام بدهیم که مسیرمان را هموارتر کنیم و 
دومین برنامه مربوط به مردمی کردن اقتصاد بر 
مبنای اقتصاد مقاومتی است.وی با بیان این که 
معیشت مردم در معرض خطر جدی است، افزود: 
تا جایی که امکان دارد باید سفره مردم را ارزان تر 
کنیم . من وزارت صمت را سخت ترین سنگر در 
طول تاریخ انقالب می دانم. برای من حضور در 
دفاع مقدس ریسک بزرگی نبود ولی امروز ریسک 
بزرگی می کنم که این مسئولیت را می پذیرم. لذا 
من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و 
باید با کمک شما فعاالن بخش خصوصی و مجلس 

در مقابل فشار حداکثری تالش کنیم.

 بهره برداری از یک طرح فوالدی 
و 12 طرح دریایی در هرمزگان 

12 طرح دریایی و بندری و همچنین مرحله دوم 
فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در 
هرمزگان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
همچنین مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد 
کــاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد مستضعفان به بهره برداری 
رسید. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
در حاشیه این مراسم، در گفت و گو با ایسنا، 
افزود: مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش با سرمایه گذاری 311 میلیون یورو 
در مدار تولید قرار گرفته است. پرویز فتاح، رئیس 
بنیاد مستضعفان نیز در این مراسم گفت: افتتاح 
فاز 2 فوالد کاوه جنوب کیش، در سالروز پیروزی 
عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان انجام 
شد و با افتتاح این فاز، تحریم صنعت فوالد نیز به 

دست جوانان متخصص ایرانی شکست.

چشم انداز کاهشی دالر پس از فتح قله 29 هزار تومان 
با وجود ثبت قیمت کابوس وار 29 هزار تومان برای دالر، چشم انداز نرخ ارز در مسیر کاهش است 

بررسی ها نشان می دهد، اجرای مصوبه واردات یک میلیارد 
دالر کاال بدون انتقال ارز، به تازگی وزن تقاضای یک میلیارد 
دالری به بازار تحمیل کرده است. کاهش تخصیص ارز دولتی 
برای واردات کاال و انتقال تقاضای ارز برای این کاالها به نیما، 
هم مزید بر علت شده است تا نرخ دالر در روندی افزایشی به 29 
هزار تومان برسد. با این حال، خبرهای مثبت از رشد صادرات 
نفت و فراورده های نفتی به 1.5 میلیون بشکه در روز، چشم 
انداز کاهش نرخ را برای دالر در ماه های آینده ترسیم می کند.  
نرخ دالر در بازار آزاد این روزها روند صعودی خود را با شیب 
مالیمی ادامه می دهد. دیروز اقتصاد نیوز گزارش داد که دالر 
در ساعات آغازین بازار به قله 29 هزار تومان هم رسید. رقمی که 
باعث شد بازار ساز نرخ دالر را در صرافی ملی حد افزایش دهد 
و به 28 هزار و 550 و سپس 28 هزار و 700 تومان برساند. در 
ادامه و در شرایطی که فعاالن بازار احساس کردند دالر به یکی از 
سقف های قیمتی خود رسیده است، فروش آن را افزایش دادند. 
موضوعی که منجر شد در نهایت دالر با یک کانال عقب نشینی 
به محدوده 28 هزار و 800 تومان و نرخ صرافی ملی نیز به 28 

هزار و 600 تومان بازگردد.

چرا دالر  به 29 هزار تومان رسید؟	 
گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که نرخ ارز در هفته 
های اخیر به رغم افزایش عرضه ارزهای صادراتی در سامانه 
نیما، به دو دلیل رشد یافته و در عین حال،  امیدواری زیادی 
به کاهش قیمت ارز از ماه های آینده به وجود آمده است. این 
گــزارش نشان می دهد یکی از دالیل جهش کنونی دالر، به 

کاهش عرضه کل ارز در بازار کشور بر می گردد. جایی که تامین 
بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات با نرخ 4200 تومانی، به 
دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، دیگر حذف و به سامانه 
نیما منتقل شده است. بر این اساس، اگر چه عرضه ارز حاصل 
از صادرات )غیر نفتی( در نیما نسبت به مرداد، افزایش بیش از 
98 درصدی یافته، اما نتوانسته است مانع از افزایش نرخ بازار 

آزاد شود.
از سوی دیگر در هفته های اخیر، مجوزی برای واردات یک 
میلیارد دالر کاالی دپو شده در گمرک، بدون انتقال ارز صادر 
شده که همین موضوع نیز موجب فشار بر منابع ارزی و ایجاد 
تقاضای یک میلیارد دالری در مدتی کوتاه شده است. واردات 
بدون انتقال ارز یعنی این که تامین ارز برای واردات از جایی 
غیر از سیستم بانکی و در حقیقت از بازار آزاد تامین می شود. 
موضوعی که بانک مرکزی به دلیل تبعات رشد قیمت، به شدت 

مخالف آن است. در این باره گفته می شود فشارهای زیادی در 
درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود 
داشته و برخی فعاالن تجاری نیز که در سال های اخیر سمت 
های مهمی را در اختیار گرفته اند، در تصویب این بخشنامه نقش 
داشته اند. این اقدام در شرایطی رخ داده است که وزارت صمت 
به عنوان مسئول تعیین مصارف ارزی کشور، مدت هاست بدون 

وزیر اداره می شود.

 احتمال کاهش قیمت دالر از ماه های آینده	 
اما در شرایطی که پیش بینی می شود آزادسازی برخی منابع 
ارزی خارج از کشور، به دلیل نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، 
صرفًا تاثیر کوتاه مدتی در بازار داشته باشد، برخی خبرهای 
مثبت دیگر امیدوارکننده است. برآوردها حاکی از آن است که 
میزان صادرات نفت و فراورده های نفتی به تازگی افزایش قابل 

توجهی داشته است. 
این رقم در حالی که تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته 
بود، هم اینک به سطح 1.5 میلیون بشکه رسیده است. به 
این ترتیب و با توجه به این که معمواًل تسویه معامالت نفتی در 
بازه های زمانی یک تا سه ماهه انجام می شود می توان انتظار 
داشت که در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه این روند، 
در ماه های آینده عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش قابل توجه 
و بهای ارز کاهش و متقاباًل افت قابل مالحظه ای پیدا کند. به 
گزارش خراسان، همچنین آزادشــدن بخشی از منابع ارزی 
ایران در دیگر کشورها نیز عامل دیگری است که به افزایش 

عرضه ارز و کاهش قیمت کمک می کند.

تعادل بورس در روز فرمان توقف موقت به نوسان گیران روزانه 
بــازار سرمایه کشور در اولین روز هفته یک وضعیت مشابه با 
روزهای قبل را تجربه کرد. جایی که در دقایق ابتدایی در ادامه 
وضعیت روز چهارشنبه شاهد فشار خرید و رشد قیمت ها بودیم 
اما هرچه گذشت فشار عرضه ها بیشتر و بیشتر شد و شاخص کل 
به رشد چهار هزار واحدی بسنده کرد. این در حالی بود که در 
دقایق ابتدایی شاخص کل حدود 23 هزار واحد رشد کرده بود.
به گزارش خراسان، سازمان بورس جهت کنترل رفتار سفته 
بازی و نوسان گیری یک روزه از ابتدای دیروز معامالت یک روزه 
را متوقف کرد. در این اطالعیه تاکید شده است: "از شنبه مورخ 
1399/07/05 تا اطالع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از 

t+0 به t+1  تغییر می یابد. لذا انجام معامله روز مجاز نیست.
بدیهی است فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان 
پذیر نیست.گفتنی است بعد از ورود بازار به فاز نوسانی، بسیاری 
استراتژی خود را بر اساس خرید در کف و فروش در سقف قیمتی 
روزانه تنظیم  می کردند و منجر به نوسانات شدید در بازار می 
شدند. به خصوص برخی با دریافت اعتبار از کارگزاری ها این 
کار را انجام  می دادند و بعد از خرید و فروش سهام در یک روز 

مبلغ اعتبار را تسویه می کردند.
این تصمیم سازمان بورس منتقدانی دارد. منتقدان این تصمیم 
را ایجاد ممنوعیت و محدودیت غیرضروری و بازگشت به عقب 

قلمداد کردند و سلب حق خرید و فروش را درست نمی دانند اما 
موافقان آن را برای شرایط فعلی بازار ضروری می دانند. جایی 
که به دلیل  رفتار نوسان گیری، برخی سهم ها طی یک روز چند 
بار به سقف یا کف روزانه برخورد می کنند و به تعادل نمی رسند.

پیشتر نیز معامالت الگوریتمی تا اطالع ثانوی ممنوع شده بود. 
این نوع معامالت که به کمک هوش مصنوعی و رایانه انجام می 
شود طبق تعریف و درخواست برنامه نویس، ممکن است در بازه 
های بسیار کوتاه زمانی سفارش های خرید و فروش به بازار 
ارسال کند که تنظیم آن برای معامالت بسیار کوتاه مدت منجر 

به تشدید نوسانات می شود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

وطن امروز- عباسعلی کدخدایی در مصاحبه  •
با این روزنامه گفت: »عده ای در هر انتخابات دایم 
الثبت نام هستند. همین حاال 50 نفر قصد ثبت نام 
خود را اعالم کرده اند. عقل سلیم قبول نمی کند 
کسی که مشرف به موت اســت، کاندیدا شــود... 
ــورای نگهبان برنامه داوطلبان را هم بررسی  ش

خواهد کرد.«
ابتکار- محمدعلی وکیلی در یادداشتی به یکی  •

از علل فعالیت های رسانه ای اخیر موسوی خوئینی 
ــالح طلبان با انحالل  ها پرداخت و نوشت: »اص
نهادهای تصمیم گیر خود و عدم اقبال به هرگونه 
سازمان یافتگی، راه را بر انشقاق و تشتِت بی مهار باز 
کردند. جریان اصالح طلب اکنون در غیبِت نهادها و 
با بحران مقبولیِت نمادهایش، گرفتار بحران رهبری 
شده است. در چنین فضایی ممکن است خوئینی ها 
به میدان بیاید تا خأل رهبری جریان اصالحات را پر 
کند و رهبری جبهه اصالحات  یا قرائتی از اصالح 

طلبان را بر عهده بگیرد.«
آرمان ملی-  سید جمال هادیان کارشناس رسانه  •

در سرمقاله این روزنامه با عنوان »تغییر پایتخت 
مبنای کارشناسی دارد« نوشت: »اشتباه بزرگی 
که برخی از دولتمردان گذشته بر آن پافشاری 
می کردند و بسیاری از دولتمردان فعلی نیز بر آن 
اصــرار می ورزند آن است که تصور می کنند مرکز 
سیاسی یعنی بزرگ ترین و شلوغ ترین شهر هر 
کشور. همین طرز تفکر سبب شده است که تهران 
عالوه بر آن که مرکز سیاسی ایران است، بزرگ ترین 
مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی 
دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و 
باالخره بزرگ ترین مرکز جمعیتی ایران نیز به شمار 
آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه های کاذب 
شغلی و عالقه برای دستیابی به امکانات رفاهی و 
تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه 

کرده است.«
شرق- عباس عبدی در مصاحبه با این روزنامه،  •

ــاره انتخابات آمریکا گفت: »هنوز هم ترامپ  درب
رأی درخور توجه ثابتی دارد که با این همه دروغ، 
دغل بازی و لجن پراکنی این حداقل آرایش تکان 
نمی خورد. مطمئنا جامعه آمریکا به وضعیت دوقطبی 
خطرناکی رسیده که به هر حال اتفاقی نبوده و حتما 
در بطن جامعه ایاالت متحده تحوالتی رخ داده که به 
این جا رسیده است. این را باید صاحب نظران آشنا به 

جامعه آمریکایی توضیح دهند.«     

رویداد۲4 نوشت: حجت االسالم والمسلمین  •
جامعه  سخنگوی  مــقــدم  مصباحی  غالمرضا 
روحانیت مبارز در خصوص احتمال حمایت بخشی 
از اصولگرایان از برخی چهره های سیاسی اظهار 
کرد: به هیچ عنوان هیچ فردی در جامعه روحانیت 
مبارز به عنوان گزینه انتخابات 1400 مطرح نشده 
است. وی دربــاره کاندیداتوری علی الریجانی و 
حمایت جامعه روحانیت مبارز گفت: هنوز خیلی 

زود است که درباره انتخابات صحبت کنیم.
تابناک نوشت: بر اساس سرشماری سال 95  •

مرکز آمار، بیشترین درصد خانوار های اجاره نشین 
به ترتیب به استان های تهران با 43.5 درصد، 
البرز با 41 درصد، قم 39.3 درصد، کرمانشاه 
35.2 درصد و خراسان رضوی با 34.2 درصد 
تعلق داشته است. کمترین تعداد اجاره نشین ها 
نیز در استان های اردبیل با 19.4 درصد، گلستان 
21.1 درصد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی 
هر کدام 21.4 درصد و چهارمحال و بختیاری با 
21.8 درصد ساکن بوده اند. در آبان 90 از تعداد 
21 میلیون و 49 هــزار و 934 خــانــوار، 26.6 
درصد خانوار ها اجاره نشین بوده اند. مقایسه بین 
دو سرشماری سال های 90 با 95 نشان می دهد 
که خانوار های اجاره نشین از 26.7 درصد در کل 
کشور در سال 90 به 30.7 درصد در سال 95 

افزایش یافته است.
 افــکــار نیوز نــوشــت: مجید نامجومطلق و  •

دروازه بــــان  و  سرمربی  حسینی  سیدحسین 
استقالل، امروز در نشست خبری قبل از بازی با 
پاختاکور پاسخ گوی خبرنگاران شدند. در این 
از  از خبرنگاران قطری حاضر  کنفرانس یکی 
سرمربی استقالل سوالی در خصوص احتمال 
جدایی چند بازیکن این تیم در صــورت داشتن 
پیشنهاد خارجی پرسید و در این ســوال از واژه 
مجعول »خلیج« استفاده کرد که بالفاصله مدیر 
رسانه ای استقالل با تصحیح این مورد اعالم کرد 

نام درست، »خلیج فارس« است. 

رئیس جمهور با اشاره به این که آمریکا در سه 
سال اخیر 150 میلیارد دالر به کشور لطمه 
ــردم می خواهند لعن و  زده، گفت که اگــر م
نفرین کنند، آدرس آن »واشنگتن دی سی، کاخ 
سفید است« و کسی آدرس اشتباهی ندهد. 
این سخنان رئیس جمهور اما  با واکنش هایی 
نیز همراه شد و بسیاری با اشاره به این که این 
سخنان به نوعی پالس مثبت به دشمن برای 
امیدوار شدن به ادامه تحریم های شان است، 

به انتقاد از سخنان دکتر روحانی پرداختند.

در طول تاریخ شاهد این میزان توحش کاخ 	 
سفید نبوده ایم 

ــالم حسن  روحانی روز گذشته و  حجت االس
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به 
اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم کشورمان 
اظهار کرد: »آمریکایی ها به تازگی اعالم کردند 
ــا میلیارد دالر به ایـــران لطمه زدیــم.  که ده ه
ــرض ســال هــای 97، 98 و 99 حداقل  در ع
150میلیارد دالر به کشور لطمه زدند. با تحریم 
غلط و غیرقانونی و بی جا و ضدانسانی و عملیات 
تروریستی، جلوی دارو و درمان و مواد غذایی را 
گرفتند آن ها آدم هایی هستند که هیچ وقت ما در 
تاریخ، کاخ سفید را با این توحش ندیده بودیم. 
بزرگ ترین توحش را انجام دادند.« به گزارش 
ایرنا رئیس جمهور روحانی ادامه داد: »آقایی که 
اسمش وزیر خارجه است ولی وزیر جنایات است 
با افتخار می گوید که ما 70 میلیارد جلوی منابع 
ایران را گرفتیم. نگذاشتیم در اختیار ایران قرار 
گیرد به دشمنی با ملت ایــران و ضربه به ایران 

افتخار می کنیم، پس فردا دیدیم آمدند افتخار 
کردند که ما پنج میلیارد دالر ایران از صندوق 
داشت می گرفت از آی ام اف که آمریکا مانع شد 

اگر گرفته بودیم صرف دارو و درمان می شد.«

آدرس تمام فشارها و مشکالت بر مردم، کاخ 	 
سفید است

ــالم روحانی در بخش دیگری از  حجت االس
سخنان خود، دلیل اصلی مشکالت کشور را 
فشارهای خارجی دانست و گفت: »مردم برای 
کمبود و مشکالت در کشور اگر می خواهند لعن 
و نفرین کنند، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن 
اســت. آدرس اشتباه کسی به آن ها ندهد. 
عده ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به 
مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام 
جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن 
دی سی، کاخ سفید است و آن هایی که داخل 
این ساختمان هستند، این همه جنایات علیه 
ملت ایران روا داشته اند و شما می بینید هر روز 
فشار و مشکالت است«. رئیس جمهور افزود: 

»مردم می بایست در این سال ها زندگی خیلی 
راحــت تــری می داشتند می بایست اجناس 
به مراتب ارزان تر می بود، می بایست دالر به 
قیمت معقولش می بــود، تمام ایــن جنایات 
پای کاخ سفید است. جمهوری اسالمی پای 
عهدش باقی مانده است. یک جانبه پای همه 
مقررات مانده است. حاال یک وقتی بود حرف 
حقی می زدیم دو سه تا کشور از ما حمایت 
می کردند اما امروز فقط دو سه کشور از آمریکا 
حمایت می کنند.« وی ادامــه داد: »ما لعن و 
نفرین و کینه مان را با آدرس صحیح و درست 
بفرستیم آن کسی که جنایتکار اســت، کاخ 
نشین کاخ سفید است، منشأ تمام مشکالت 
مردم از صهیونیست، ارتجاع و تندروی های 
آمریکاست، امروز فرمانده این کار در آمریکاست 

و دارد علیه مردم ایران جنایت می کند.«

واکنش های توئیتری 	 
این سخنان رئیس جمهور  با واکنش هایی 
نیز در فضای مجازی همراه شد و بسیاری از 

کاربران توئیتری با بیان این که بخش زیادی از 
مشکالت کشور محصول ناکارآمدی مدیران 
و مسئوالن است به انتقاد از سخنان رئیس 

جمهور پرداختند که در ادامه می خوانید:
*   روحانی در حالی میگه که »مردم اگر لعن 
و نفرین دارند برای گرانی اجناس، آدرسش 
آمریکاست« که ســال 92 گفته بــود، »شرم 
نمی کنید که هر روز دست در جیب مردم می 
کنید، نمی توان تمام ناکارآمدی ها را پای 

تحریم نوشت«.
*عزت ا... ضرغامی هم در توئیتی نوشت: وضع 
مردم خوب نیست. قبول! لعن و نفرین مان را 
باید به آمریکا بکنیم. قبول! اما سوال از رئیس 
جمهور این است که در این شرایط، اعتراف به 
این دو گزاره، بیشتر امیدوار کردن آمریکا به 

ادامه تحریم هاست یا حل مشکل مردم؟!
* به روحانی باید حق داد. واقعا شرایط دولت 
روحانی از سال 92 تا حاال کلی فرق کرده. اگه 
اون موقع تحریم بــود، االن جنگ اقتصادیه و 

آمریکا با تمام قدرت داره به ایران فشار میاره.
*می خوام یه نامه حاوی لعن و نفرین و چند تا 
فحش بنویسم و به آدرس »واشنگتن دی سی، 
کاخ سفید« ارسال کنم. هرکی نامه داره بگه 

که هزینه پست سرشکن بشه...
*عملکرد دولــت تعریفی  نــدارد ولی کشور 
هم واقعا هیچ وقت در چنین شرایط تحریمی 

نبوده است.
*پمپئو میگه ما جلوی 70 میلیارد دالر از منابع 
رو گرفتیم،  روحانی میگه 150 میلیارد دالر 
بوده! االن دقیقا چقدر جلوی منابع مارو گرفتن ؟

واکنش ها به آدرس روحانی برای لعن کاخ سفید 
رئیس جمهور با اشاره به این که تمامی مشکالت و فشارها از سوی آمریکایی ها ست، از مردم خواست که لعن و نفرینشان را به »واشنگتن 

دی سی، کاخ سفید« بفرستند 

ویژه های خراسان  

توئیت سیاسی

فرید مدرسی

@faridmodaresi  

ضربه ای که امروز #حسین_شریعتمداری 
بــه وحـــدت اســتــراتــژیــک تشیع، اتحاد 
مستحکم تهران و نجف و روابط صمیمانه 
ایران و عراق زد؛ هیچ کس تاحاال نزده بود. 
او به میراث سردار قاسم سلیمانی آسیب 
رساند. شریعتمداری کاری کرد که سال ها 
آمریکا  به دنبال آن بوده و هست؛ البته با 

تدبیر بزرگان ترمیم می شود.

بااشاره به توانایی ایران در تولید تجهیزات دفاعی مورد نیاز 

جانشین فرمانده ارتش: تجهیزاتمان عاریتی نیست 
رئیس جمهور ونزوئال: به همکاری نظامی با ایران ادامه می دهیم

هــادی محمدی – کمتر از سه هفته دیگر محدودیت های 
تسلیحاتی ایــران بر اســاس قطعنامه 2231 پایان می یابد و 
همزمان فشارهای آمریکا بــرای جلوگیری از همکاری های 
نظامی ایــران و دیگر کشورها نیز شدت می گیرد، به ویژه که 
آمریکا در ماه گذشته در یک نبرد دیپلماتیک برای تمدید این 
محدودیت ها علیه ایران در شورای امنیت هم شکست خورده 
است. با این حال، همین االن یک رزمایش نظامی سطح باال در 
شمال دریای خزر در خاک و آب های روسیه برگزار می شود که با 
عنوان رزمایش قفقاز 2020 نیروهای ایرانی هم در آن مشارکت 
دارند. از سوی دیگر نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال که 
چالش های بزرگی با ایاالت متحده دارد، در سخنانی تصریح 
کرده که این کشور همزمان با تالش ها برای پیشبرد سیستم 
تسلیحاتی خود، به همکاری نظامی با ایران، روسیه و چین ادامه 
می دهد. وی همچنین در مراسم یادبود پانزدهمین سالگرد 
عملیات فرماندهی استراتژیک ونزوئال گفت که این کشور در 
حال برنامه ریزی برای تولید سالح های بومی خود است و شورای 

ویژه علمی و نظامی نیز برای این هدف مشخص تشکیل می شود. 
مادورو تاکید کرد: »هر آن چه برای تولید سیستم تسلیحاتی بومی 
خودمان به آن نیاز داریم، در اختیار ماست و همزمان به همکاری 
با روسیه، چین، کوبا، ایران و تمامی جهان ادامه می دهیم و از 
آن ها کمک های علمی، تکنولوژیک، مسائل مربوط به سالح و 
قطعا استراتژیک دریافت می کنیم ولی باید به سمت استقالل 

حرکت کنیم«.

برگزاری رزمایش مرکب با کشورهای دیگر تا پایان سال	 
از سوی دیگر، امیر دریادار خانزادی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در یک مصاحبه تلویزیونی با بیان این که آب های تحت 
حاکمیت ایران از امنیت باالیی برخوردار است و هر سیگنالی از 
یک شناور دریافت می شود، حتی نام فرمانده شناور و این که چه 
دوره ای را طی کرده و چه خصوصیات اخالقی دارد، در بانک 
های اطالعاتی ما وجود دارد، اظهار کرد: »هم اینک رزمایش 
قفقاز 2020 در جریان است که تعدادی از کشورهای جهان 

در آن حضور دارند و ما نیز حضور داریم که در بخش دریایی آن 
در دریای خزر دو ناو موشک انداز ما در آن حضور دارند. ضمن 
این که برای پایان سال هم در نظر داریم که یک رزمایش مرکب 

دریایی با حضور کشورهای دیگر برگزار کنیم.«

جانشین فرمانده ارتش: تجهیزاتمان عاریتی نیست	 
امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل ارتش نیز با بیان این 
که اگر تحریم ها نبود، ما به مرحله اراده و تدبیر نمی رسیدیم و 
شاهد پیروزی های بزرگ امروز نبودیم، گفت: »اگرچه ما امروز 
اف 35 نداریم، اما تجهیزاتمان عاریتی نیست و ما عامل قدرت 
های بزرگ در منطقه نیستیم. وی ادامه داد: امروز تجهیزات ایران 
استیجاری و خریداری شده از دیگران نیست. این پیشرفت ها 
نتیجه ایستادگی و مقاومت و تحریم های دشمنان است زیرا به 
دلیل تحریم تسلیحاتی ایران مجبور شدیم خودمان تسلیحات 

مورد نیاز را تولید کنیم.«
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان این که در نیروی زمینی آن چه 
را نیاز داریم، تولید می کنیم، افزود: »تانک، توپ، بالگرد، موشک 
های زمین به زمین و موشک های کوتاه برد را در داخل می سازیم. 
در نیروی هوایی ما جت تمام ایرانی را ساختیم و در حوزه پهپاد نه 
تنها از دنیا عقب نیستیم بلکه به دستاوردهایی در این زمینه دست 
یافتیم که گفتن آن ممکن است به مصلحت نباشد و در مجموع 
تجهیزات مدرنی داریم که شاید در برخی حوزه ها از سطح دنیا نیز 
باالتر باشد و از همه مهم تر این که هدایت آن بر عهده خودمان است.

مذاکرات وزیر خارجه عراق درتهران 
روحانی: خروج آمریکا از منطقه، وظیفه هر کشوری است که آمریکا در آن حضور دارد 

رئیس جمهور کشورمان در دیدار با وزیر خارجه عراق بر ضرورت 
تسریع در اجرای توافقات دو جانبه تاکید و اعالم کرد که حضور 
نیروهای مسلح آمریکایی را به ضرر امنیت و ثبات منطقه می دانیم. 
»فواد حسین«، وزیر امور خارجه عراق در سفر دو روزه خود به تهران، 
پس از دیــدار با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان، 
روزگذشته با حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر روحانی 
در این دیدار با بیان این که ما همیشه نظر خود را به صورت واضح 
و آشکار در مواضع سیاسی خودمان اعالم کرده ایم، تأکید کرد: 

»حضور نیروهای مسلح آمریکا در منطقه... را به ضرر امنیت و ثبات 
منطقه می دانیم«. دکتر روحانی در ادامه با تأکید بر این که تالش 
برای خروج آمریکا در منطقه نه وظیفه ما بلکه وظیفه هر کشوری است 
که آمریکایی ها در آن حضور دارند، اظهار کرد: »آن چه را مجلس 
عراق و نمایندگان مردم این کشور در این زمینه تصویب کرده اند، گام 
مثبتی می دانیم که مورد احترام ملت عراق و مورد حمایت ماست«.

شوخی ظریف با وزیر خارجه عراق	 
در این میان  یک خبرنگار حوزه سیاست خارجی در توئیتر خود 

نوشت: »در قسمتی از دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق نکته 
ای می گوید )احتماال رسیدن به خیر خودمون( و ظریف با خنده 
به فارسی می گوید: »شما میرید آمریکا، ما میریم روسیه« و وزیر 

خارجه عراق می خندد.«

مراجعه حضوری مردم به 
ادارات محدودتر شد

 یک مسئول مهم دولتی در پاسخ به گزارش های
ــاره رعــایــت نــشــدن دقــیــق اصــول  ــ  رســیــده درب
بهداشتی در برخی ادارات و سازمان های دولتی، 
از مدیران اجرایی خواسته است به گونه ای برنامه 
ریزی کنند که تا حد امکان خدمات مورد نیاز 
ارباب رجوع به صورت الکترونیکی یا از طریق 
میز خدمت در اختیار مراجعان قرار بگیرد و جز 
در مــوارد اجتناب ناپذیر و ضــروری، به مراجعه 
و حضور مردم در ادارات تا اطالع ثانوی نیازی 

نباشد.

 کارایی »کارا« صدای 
دولتی ها را هم درآورد

یک مقام مسئول دولتی در پاسخ به گالیه ها 
و اعتراضات برخی تشکل ها و اصناف دربــاره 
آسیب  هــای  بنگاه  به  تسهیالت  اعطای  نحوه 
دیده از ویروس کرونا توسط سامانه کارا، ضمن 
تایید بخشی از این مشکالت، اعــالم کــرده که 
همچنان مذاکرات با بانک مرکزی برای رعایت 
دستورالعمل هــای ابالغی در خصوص نحوه 
دریافت وثیقه و دیگر اقدامات اداری از سوی 
بانک ها ادامه دارد اما در عین حال، نبود وحدت 
رویه و اعمال سلیقه در برخی شعب بانک ها قابل 

مشاهده است.

سردار کوثری: اکبر گنجی یک 
روز هم به جبهه نرفته است 

سردار کوثری در واکنش به سخنان اکبر گنجی 
در مستند اخیر بی بی سی گفت که او یک روز 
هم به جبهه نرفته است. سردارمحمد اسماعیل 
کوثری در واکنش به مستند بی بی سی و برخی 
اظهارنظرها در خصوص دوران جنگ، با اشاره 
به این که اختالف نظر بین فرماندهان جنگ نه 
تنها یک امر طبیعی بوده بلکه باعث رشد هم می 
شده است، از کسانی گفت که در آن مقطع »عناد« 
داشتند: »اکبر گنجی آدم خود فروخته ای بود، 
در سپاه تهران هم بــود... اما یک روز هم جبهه 
نرفته است. او فقط می خواست تفرقه بیندازد 
... سال 65 که گفتند بیا برو جبهه، گفت می 
خواهد درس بخواند. گفتند ، حاال که همه درس 
را تعطیل کرده اند و رفته اند جنگ تو می خواهی 
درس بخوانی ؟ ...بعدش رفت نامه از وزارت 
ارشاد گرفت و مامور شد به آن جا و بعد هم رایزن 
فرهنگی در ترکیه شد و یک کاری کرد که آن جا 

هم او را گرفتند و آخر هم رفت پناهنده شد.«

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: 

ایران قدرت بازدارندگی حمالت سایبری را دارد 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با اشاره به 
توانمندی ساختار دفاعی  کشورمان اعالم 
کرد که ایــران قــدرت بازدارندگی حمالت 
سایبری علیه کشور را دارد. به گزارش ایسنا، 
ســردار غالمرضا جاللی  با بیان تهدیدات 
سایبری علیه زیرساخت های کشور اظهار 
کرد: »ما تجاربی در این خصوص مثل حمالت 
سایبری استاکس نت به تاسیسات هسته ای 
را داریم و معتقدیم  یک الیه جنگ سایبری 
ایجاد شده که تالش دارد تا زیرساخت های 
حیاتی ما را تحت تاثیر قــرار دهد که البته 

تاکنون ناکام بوده است.« جاللی در همین 
ــوم حمالت  ــزود: »در سطح س خصوص افـ
سایبری در یک سال گذشته مورد قابل توجه 
و اثبات شده ای گــزارش نشده است. البته 
سایبری  ــاع  دف ساختارهای  خوشبختانه 
کشور ما در سطح قابل قبولی از نظر قدرت 
بازدارندگی قرار دارند که می توانند چنین 
خنثی  و  کنترل  شــنــاســایــی،  را  حمالتی 
غیرعامل  پدافند  ســازمــان  رئیس  کنند.« 
در بخش دیگری از سخنان خــود با اشــاره 
موضوع اینترنت ملی اظهار کرد: »شبکه ملی 

اطالعات شبکه ای در کنار اینترنت است و 
حتی می تواند به افزایش سرعت استفاده 
از اینترنت جهانی منجر شود، چنان که در 
بسیاری از کشورها از جمله کــره جنوبی، 
چین، سنگاپور و... این مسئله دیــده شده 
است.« وی با تاکید بر این که ما معتقدیم باید 
حکمرانی ملی خــود را در فضای سایبری 
اعمال کنیم، ادامه داد: »شبکه ملی اطالعات 
یکی از ارکان حیاتی این حکمرانی به حساب 
ــد. البته ایــن موضوع صرفا به ایــران  می آی
خالصه نمی شود و بسیاری از کشورها حتی 
کشورهای اروپایی به سلطه آمریکا بر فضای 
ــد و تجارب موفقی در  سایبری انتقاد دارن
جهان وجود دارد که می تواند سلطه آمریکا را 

بر فضای سایبری کاهش دهد.«
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ــری یــکــی از بــهــتــریــن و  ــگ ــردش ســفــر و گ
ماندگارترین رویدادهای زندگی هر انسانی 
محسوب می  شود و به قول سعدی »بسیار 
ــود خــامــی«. بیشتر  سفر باید تــا پخته ش
انسان  ها منتظر پیش  آمدن تعطیالتی هرچند کوتاه مدت 
هستند که به بهانه آن کوله بار سفر را ببندند، با اعضای 
خانواده یا دوستان خود در طبیعت سیری کنند و لحظات 
ــات خوشی را بــرای خود و عزیزان شان رقم بزنند.  و اوق
در این بین کسانی هم هستند که به صــورت تخصصی و 
حرفه  ای به گردشگری و جهانگردی می  پردازند و عالوه بر 
سیر و سیاحت، اهداف بلندتر و مهم  تری از جمله آشنایی 
با مردمان، تمدن و فرهنگ ملت  ها را دنبال می  کنند و در 
کنار این اهداف، پیام صلح، دوستی و مودت را به نمایندگی 
از کشورشان به جهانیان می  رسانند. همه این حرف  ها گفته 
شد تا به سراغ »پوپه مهدوی نادر«، بانوی جهانگرد ایرانی و 
سفیر صلح برویم که 3۱ شهریور روز آغاز هفته دفاع مقدس  
طرح جدید خود به نام پیمایش جاده صلح 2۰2۰ را آغاز کرده 
است. سفری که بنا بر برآورد »مهدوی«، حداقل نزدیک به 
سه سال زمان نیاز دارد و البته خطراتی مانند کرونا هم ممکن 
است شکل کلی آن را دستخوش تغییراتی کند، همان طور 
که در نخستین گام، چیزی نزدیک به شش ماه این سفر را به 
تعویق انداخت؛ سفری که قرار بود در فروردین امسال آغاز 
شود، به دلیل همه گیری کرونا به پایان تابستان منتقل شد و 
حاال قرار است از ترکیه آغاز شود و به اروپا ادامه پیدا کند تا اگر 
کرونا امان دهد، بقیه مسیرش را به سرتاسر دنیا ادامه دهد. 
در پرونده امروز زندگی سالم به  بهانه 6 مهر )2۷ سپتامبر(، 
روز جهانی جهانگردی، با این بانوی جهانگرد گفت و گویی 
داشته ایم که در ادامه خواهید خواند. بانویی که چندین بار 
در صحبت هایش اشاره کرد که در این سفرها، پروتکل های 

بهداشتی را با دقت و حساسیت رعایت خواهد کرد.

پرونده

 وقتی زعفران نبات جایش را 
به رنگ  مصنوعی می دهد

 4 ویژگی مادر 
و 4 ویژگی پدر خـــــــــــوب

 مزایای کاهش وزن 
در سالمندان

2

3

4

صادق جهانی| خبرنگار     

گفت و گو با بانوی جهانگردی که ازآغاز هفته دفاع 
 مقدس، پیاده  روی 3 ساله دور دنیا را
 با شعار »به نام عشق، دوستی و صلح جهانی« 
شروع کرد

در خواب های کودکی ام با 
کوله پشتی سفر می کردم!

ــرداد 1352 در تهران و  ــادر« که متولد 27 م »مــهــدوی ن
تحصیل کرده مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و 
کارشناسی  ارشد رشته روان شناسی تربیتی است، در شروع 
گفت وگو با ما از عالقه فراوان خود به جهانگردی می  گوید: 
»از زمانی که 8 یا 9 ساله بــودم، دو آرزوی بــزرگ در ذهن 
داشتم. یکی این که جهانگرد بشوم. به خاطر دارم حتی در 
خواب  هایم با کوله پشتی از سرزمین  های خالی می   گذشتم و 
این رویاها خیلی برای من جالب و جذاب بودند. یکی دیگر از 
آرزوهایی که از همان کودکی آن را دنبال می  کردم، داشتن 
یک خانه دو طبقه بود که عالوه بر زندگی، در یکی از طبقات 
آن، پرورشگاهی تاسیس کنم. البته همزمان با کوهنوردی 
با یکی از موسسات خیریه آشنا شدم، موسسه  ای که هدف 
از تشکیل آن کمک به بچه  های یتیم برای گذراندن مراحل 
رشد و بورسیه تحصیلی آن  ها بود و این اتفاق، زندگی من را 
خیلی تغییر داد و افتخار می  کنم که 30 سال است، مددکار 

داوطلبانه این خیریه هستم.«

 از پیاده روی دور ایران

 تا سفر به آفریقا در                            سالگی

»مهدوی نادر« گفت و گویش را با تحقق ماجراجویی  هایش 
در زمینه کوهنوردی و بعد پیاده  روی به دور ایران و سفر به 
آفریقا ادامه می   دهد: »17 ساله بودم که کوهنوردی را به 
صورت جدی با رفتن به کوه  های توچال تهران شروع کردم، 
به طوری که تنهایی دو سه روز در هفته به قله توچال می  رفتم و 
در آن جا می  ماندم. بین سنین 23 تا 25 سالگی، بیشتر نقاط 
ایران پهناور را با پای پیاده سفر کردم و در همان سال  ها یک 
مجله تخصصی ایران  گردی   جهان گردی هم به نام »زمان« 
سفرهای من را پوشش می  داد و این مطالب، مخاطب زیادی 
داشت. عالوه بر سفر دور ایران، در 23 سالگی سفری هم به 
آفریقا داشتم و همین سن، آغاز جدی و رسمی جهانگردی 
من بود. جهانگردی از این نظر که توانست من را با افق  های نو 
و زاویه  های دید جدید و آداب و رسوم ملت  های دیگر آشنا کند 
و این که به تعداد هر نفر از انسان  های جهان، پنجره یک دنیای 
دیگر با زاویه دید متفاوت برایم گشوده شود، قابل توجه بود. 
مهم  تر این که من را با زیبایی  های آفرینش در تمام ابعاد آن آشنا 
کرد و همه این ها باعث تغییر و تحول در مسیر زندگی من شد. 
هرچیزی که باعث آسان  تر شدن زندگی  ام شد از تجربه های 
این سفرها یاد گرفتم. در تمام سفرهایی هم که داشتم متوجه 
یک نقطه اشتراک بین همه مردم جهان شدم و آن این که 
همه افراد مفاهیم رنج و غم و عشق و شادی را به خوبی درک 
می  کنند و به نظر من اگر ما از طریق همین نقاط مشترک با 
مردم ارتباط برقرار کنیم، می  توانیم به صلح و دوستی برسیم.«

خاطره سفر به مکه را هیچ گاه از یاد نمی برم

ماهیت سفر جهانگردان و اهداف آن  ها از جهانگردی صرفا به سیر و گردش خالصه نمی  شود و اهداف گسترده  ای را شامل می  شود. این سفیر صلح جهانی در این باره و 
این که کدام یک از مناطق جهان نظر او را بیشتر جلب کرده، این طور توضیح می  دهد: »سفرهای من از  نوع گردشگری نبوده و از آن جا که در سفرهایم اهداف بشردوستانه 
و آشنایی با مردمان و فرهنگ  های مختلف را دنبال می  کنم، برای برقراری ارتباط با آن  ها به خانه  هایشان دعوت می  شوم. من ارجحیتی بین مناطق مختلف دنیا قائل 
نیستم چرا که هر منطقه ویژگی خاصی از نظر مختصات فرهنگی، پذیرش مردم و زیبایی طبیعت دارد. قاره اروپا و زیبایی  های چشم  نوازش، هیمالیا در نپال و شمال 
کالیفرنیا و... همه و همه زیبا هستند و البته این را هم بگویم که در سال 82 و در حین سفر دور دنیا، خداوند توفیق حج واجب را نصیب من کرد و حس و حال خیلی خوبی 

از این سفر داشتم و دارم. خاطره سفر به مکه را هیچ گاه از یاد نمی برم.«

 ایران 
یکی از بهترین نقاط 
گردشگری دنیاست

کشور عــزیــزمــان ایـــران، بــه دلیل وجــود 
طبیعت بکر در مناطق مختلف جغرافیایی 
و آثار و ابنیه تاریخی، از اهمیت گردشگری 
زیــادی برخوردار است. نظر »مهدوی« را 
در این باره جویا می  شوم: »در ایران نقاط 
گردشگری بسیار زیادی داریم و ایران یکی 
از بهترین نقاط گردشگری دنیاست. یکی از 
مزیت  های کشور ما این است که چهارفصل 
را به صــورت همزمان دارد. من همانند 
سواحل چابهار را در هاوایی آمریکا دیدم و 
هنگامی که به بندر کنارک رفتم تصور کردم 

که دارم در سواحل استرالیا قدم می  زنم«.

فرهنگ گردشگری 
 مهم است

 نه گردشگر بودن

ــدوی نـــادر«  ــهـ در صــحــبــت  هــای »مـ
ــوش مــی  خــورد،  ــه  ای هــم بــه گ ــدغ دغ
دغدغه  ای از جنس فرهنگ. او با گالیه   
از   برخی هموطنان که به حفظ طبیعت 
بی   توجه هستند، تذکر می دهد: »تنها 
گردشگر بودن مهم نیست و باید فرهنگ 
گردشگری را ارتقا داد و این که افرادی 
کــه بــه قصد گردشگری بــه شهرها یا 
کشورهای دیگر سفر می  کنند عالوه 
بر رعایت اصول زیست   محیطی، باید به 
فرهنگ، چهارچوب باوری و اعتقادات 

مردم آن مناطق احترام بگذارند.«

از این بانوی جهانگرد درباره طرح جدید جهانگردی  اش یعنی پیمایش مسیر صلح 2020 که از روز 31 شهریور، آن 
را از برج آزادی تهران شروع کرده است، می پرسم که در جواب می  گوید: »قصد دارم با قدم  هایم، جاده صلح 2020 

را ترسیم کنم و در آن به دنبال اهداف خاصی هستم؛ توسعه و پیشرفت و آبادانی ایران و کمک به دیگر مناطق محروم 
جهان. روز 31 شهریور، اولین قدم  هایم را دور برج آزادی به ثبت رساندم و مرحله بعدی را از استانبول ترکیه شروع خواهم 

کرد. در این طرح با سفر به همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی و کره شمالی، جاده صلحی را بین دو نماد که یکی از 
آن  ها نماد ملی یک کشور و دیگری، نماد صلح یک کشور است، ترسیم و قدم  هایم را با جی پی اس ثبت می  کنم و درآمد حاصل از 
فروش شان را صرف آبادانی نقاط محروم ایران و جهان خواهم کرد که نظارت بر خرج  کرد آن هم مستقیما زیر نظر خودم خواهم 
بود. امیدوارم این حرکت بازتاب جهانی خوبی داشته باشد و مورد استقبال مردم در سراسر این گیتی پهناور قرار بگیرد. در 
واقع درصدد آن هستم که با فروش قدم  هایم، ذره  ای از محرومیت بعضی خطه ها در ایران و دیگر مناطق محروم دنیا کم کنم.«

قدم هایم را برای کارهای خیرخواهانه می فروشم

وی درباره افرادی که تا به حال اقدام به خرید قدم  هایش در این طرح کرده  اند، می  گوید: »یک شخص خیر، 
اقدام به خرید 200 قدم من کرد و با پول حاصل از فروش این 200 قدم، اقدام به لوله  کشی آب آشامیدنی 
روستایی در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان و احداث حمام و سرویس بهداشتی کردیم. 

یک آقای ایرانی مقیم کانادا هم به همراه دخترشان، 600 قدم دیگر را خریدند که با پول آن، یک کارگاه 
صنایع دستی در یکی از نقاط محروم بلوچستان را تکمیل کردیم و عالوه بر این، دو آقای دیگر 

هم هر کدام اقدام به خریداری چهار قدم کرده  اند و با شش قدمی هم که به تازگی خریداری 
شد، در مجموع 814 قدم به فروش رفته است. این را هم بگویم که دوست دارم طرح 

محرومیت  زدایی خود را عالوه بر سیستان و بلوچستان در استان  های دیگر از جمله 
خوزستان اجرا و کارگاهی هم برای کولبران مناطق استان کردستان احداث 

کنم. من همیشه دغدغه زندگی بهتر برای هموطنانم را داشته  ام و در سفرهایم  
همیشه به یادشان هستم. در ضمن به تازگی استانداری و اداره میراث 

فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان، من را به عنوان مبلغ صلح برای 
شهر سوخته برگزیده  اند که به شهر صلح معروف است. از سوی این مسئوالن 
استانی، رسالت مهمی به من واگذار شده؛ معرفی شهر سوخته به عنوان 

شهر صلح. قرار است به عنوان سفیر صلح به معرفی شهر سوخته واقع در 
سیستان و بلوچستان در ایران و جهان بپردازم.«

                                                       برای سفر قبلی ام به دور دنیا
                                                                                       قرض گرفتم

به احتمال زیاد تا این جا برای تان سوال پیش آمده که خانم »مهدوی نادر« باید 
یک خانم پولدار باشد که چنین تصمیمی گرفته است. خودش به این سوال پاسخ 
می دهد. »من ثروتمند نیستم و هزینه سفرهایم که با هدف رساندن پیام صلح صورت 
می  گیرد، توسط حامیان مالی تامین می  شود. زمانی هم که در 23 سالگی به سفر 
دور دنیا رفتم، 350 دالر از دوستانم قرض کردم. پیش  بینی  ام از مدت سفر فعلی 
سه   سال بود ولی به خاطر ویروس کرونا قطعا نمی  توانم در بازه زمانی سه ساله این 
سفر را به پایان برسانم، بنابراین نمی  توان تاریخ دقیقی برای پایان آن متصور شد. 
هر جا ببینم مرز کشوری بسته است، دوباره به ایران برمی  گردم و با باز شدن مجدد 
مرزها از آخرین نقطه  ای که سفر را به پایان رساندم، مسیر صلح را ادامه خواهم داد. 
یک علت سفرم در این برهه زمانی این است که اعالم کنم که جهان در مقطع کنونی 
بیشتر از هر زمان دیگری به امید، عشق و محبت و امنیت نیاز دارد. کرونا باعث از بین 
رفتن فقر نشد، جنگ را متوقف نکرد، تحریم  ها را متوقف نکرد و می  خواهم در این 

مقطع زمانی هم حامل پیام صلح و دوستی باشم.«

3 خاطره خواندنی از سفرهایم

»مهدوی نادر« در پایان صحبت  هایش، چند خاطره شیرین از سفرهایش به دور دنیا 
را هم برای ما روایت می  کند: »به یاد دارم در شش ماه اول سفرم به دور دنیا، پول کم 
آوردم و در یکی از روزها به یک ساحل در دریای مدیترانه در ایتالیا رسیدم و از آن جا 
که من خیلی عاشق بستنی هستم، تصمیم گرفتم یک بستنی بخرم اما پولم صرفا 
کفاف نصب چادر اسکانم در کمپینگ را می  کرد. با خودم فکر می   کردم که با پول 
باقی  مانده بستنی بخورم یا آن   را صرف نصب چادر بکنم. باالخره تصمیم گرفتم و 
یک بستنی شکالتی   توت فرنگی خریدم و خوردم که در همین حین دو 
نفر آمدند و عکس هایی را که با دوربین گرفته بودم از من خریدند و با 
فروش این دو عکس 30 یورو به دست آوردم و با این پول، عالوه 
بر هزینه چادر، قسمتی دیگر از مخارج سفرم تامین شد. خاطره 
دیگرم مربوط به پارک لوکزامبورگ در پاریس بود. در آن جا 
افراد کارهای هنری خود را به معرض نمایش می گذاشتند 
و من هم دوچرخه و پرچم سفید همراه خود را که به نشانه 
صلح همراهم بود به پارک بردم. در همین حین یک آقای 
فرانسوی نزد من آمد و شروع به گریه کرد. از او پرسیدم ، چرا 
گریه می  کنی؟ او گفت،  به خاطر این که سال ها پیش وقتی پسر 
جوانی بودم، تی  شرتی پوشیدم و روی آن نوشتم »به خاطر صلح« و با یک 
کوله پشتی به دور دنیا سفر کردم. تو من را یاد خودم انداختی. خاطره 
آخر هم که برای من جالب بود این که همه مردم کشورهای مسلمان به 
رسم کشورهای عرب، زمان خداحافظی خود مثل زمان سالم  کردنشان 
می  گویند »ســالم علیکم« ولــی اهالی کشمیر هندوستان، زمان 
خداحافظی مثل ما ایرانیان می  گویند »خداحافظ«. علتش را که جویا 
شدم گفتند،  ما کشمیری  ها از زمان شیخ  الرئیس ابوعلی سینا، بعضی 
از رسوم ایرانیان را اقتباس کرده  ایم و از جمله آن  ها همین عبارت 

»خداحافظ« است که خیلی برایم جالب بود.

 یک دزد در فرانسه را با یک مشت
 تار و مار کردم

»من همیشه برای سفرهایم  چهارچوب مشخصی را تعیین می  کنم«. »مهدوی نادر« 
با این مقدمه راجع به ویژگی  های سفرهایش به نکات خوبی اشاره می  کند: »اول این 
که قبل از غروب آفتاب جای خواب و استراحت شبم را مشخص می  کنم و دوم این که 
در هر مسیری وارد نمی  شوم و حتی در سفر دور دنیایم که با دوچرخه انجام دادم، فقط 
راه اصلی را رکاب می  زدم. الزم می  دانم به نکته مهم دیگری در سفرهایم بپردازم و آن 
خالی کردن ظرف دلم از قضاوت    پیش  داوری است و با ظرف خالی از پیش داوری  
به کشورهای دیگر سفر می   کنم به همین دلیل بهترین مردم دنیا به سراغم می  آیند 
و همه این موارد باعث امنیت در طول سفر می  شوند. با این حال، زمانی که در شهر 
مارسی فرانسه بودم،   یک نفر می  خواست کیف کمری من را بدزدد، اما از آن جا که 
من با ورزش  های رزمی و دوره های دفاع شخصی آشنایی داشتم، فقط با یک مشت او 

را روی زمین انداختم و او هم از این کار خود، منصرف شد.«

در سفرم به دور دنیا به  رژیم صهیونیستی   نمی روم

 دالر
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دکترابراهیم فوالدی |  مدیر گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

خاصیت قند و شکر با خاصیت نبات متفاوت است و نبات نسبت به قند و شکر طبیعت گرم تری دارد. از این رو نبات در مشکل هایی مانند 

دل  درد، نفخ و... اســتفاده می شــود. معموال بــرای افزایش گرمــی و خاصیت نبات کمــی زعفران  بــه آن اضافه می کنند، اما ممکن اســت 

ســودجویان از رنگ های غیراستاندارد برای رنگ کردن نبات اســتفاده کنند که بسیار خطرناک و سرطان زاســت. مصرف این ماده رنگی 

بیماری هایی مانند بیش فعالی در کودکان، معضالت گوارشــی و آسمی، تومورهای تیروئیدی، تشــدید میگرن، تاری دید، حساسیت ها و مشکالت پوستی 

به همراه دارد. ادامه مطلب را در این زمینه از دکتر فوالدی مطالعه کنید:

تغذیه

دانستنی ها

آشپزیآشپزی من

نوشیدنی

بیشتر بدانیم

بانوان عوارض استرس 
بارداری بر سالمت 

جنین  و   رشد نوزاد!

وارد شدن اســترس به دفعات، احتمال مشکل رفتاری یا 
سالمت ذهنی را در کودک افزایش می دهد. در این مطلب 
می خواهیم تاثیر استرس بر سالمت جنین و رشد نوزاد بعد 

از زایمان را بررسی کنیم.

   استرس و شیزوفرنی
محققان به تازگی دریافته اند استرس شدید مادر در دوران 
بارداری، ممکن است موجب ابتالی کودک او به شیزوفرنی 
در آینــده شود.شــیزوفرنی )schizophrenia( یــک نوع 
بیماری روحی اســت که در آن برداشت انســان از واقعیت 
غیرعادی می شود.محققان فکر می کنند مواد شیمیایی 
که در پاسخ به استرس از مغز مادر آزاد می شود، اثر مستقیم 
بر مغز جنین )که در حال تکامل است( دارد. این اثر ممکن 
اســت در اوایل بارداری که ســد محافظ بین مــادر و جنین 
هنوز کامل نشده، بیشتر باشد. عالوه بر این احتمال ابتال 
به شیزوفرنی به عوامل دیگری از جمله ژن ها هم ربط دارد.

   استرس و سوء تغذیه
متأســفانه از هــر 50 زن بــاردار یک نفر به علت اســترس 
بارداری مبتال به اختالل در خوردن غذا می شود و نوزادی 
کم وزن و نارس به دنیا می آورد. نداشــتن خــواب کافی، 
نداشتن تغذیه مناسب و اندوهگین بودن  از عوامل استرس 
زا به شــمار می آیند. بنابراین مراقب خــواب و تغذیه خود 

باشید.

   استرس و نوزاد دختر
بعضی تحقیقات نشــان داده است که اســترس بارداری 
باعث دختر شــدن کــودک خواهد شــد. احتمــال دختر 
شدن نوزاد در مادران باردار پراسترس تا 5 درصد بیشتر از 

مادرانی است که آرامش خیال دارند.

   استرس و مشکل رفتاری کودک
کودکی که مشــکل رفتاری دارد و مضطرب و ترسوست ، 
ممکن است در دوران جنینی در معرض استرس مادر قرار 
گرفته  باشد. فرزندان زنانی که در دوران بارداری استرس 
داشته اند، مستعد مشکالت رفتاری و روانی مانند مشکل 

بیش فعالی و کم توجهی )ADHD( هستند.

   استرس و بیماری های مادر و جنین
اســترس می توانــد تمامی سیســتم های بدن مــادر مانند 
سیســتم ایمنــی، گــوارش، قلــب، کلیــه و حتی خــواب و 
اســتراحت او را تحــت تأثیر قــرار دهــد. عــوارض برخی از 
استرس های شدید، در بزرگ سالی مشاهده می شود. به 
طوری که این جنین ها در بزرگ سالی، افرادی نابه هنجار و 
عصبی خواهند شد و اگر در بزرگ سالی مشکالت هوشی و 
ذهنی نداشته باشند، مسائل عاطفی و هیجانی )افسردگی 

اضطراب، پرخاشگری و...( را از خود بروز خواهند داد.

   روش هایی برای کاهش استرس دوران بارداری
*  شرکت در کالس های پیش از زایمان

*  ورزش، تمرکز و تمرین آرامش و تمرین تنفس عمیق نه 
تنها در کاهش اســترس بارداری مؤثرند، بلکه به راحتی 

زایمان هم کمک می کنند.
*  خواب و تغذیه مناسب

* امیدوار باشید و نگرش مثبت به وقایع داشته باشید.
* برای خودتان و همسرتان وقت بگذارید. برای صرف شام 
یا ناهار بیرون بروید و با هم قدم بزنید. خرید رفتن به اتفاق 

همدیگر بسیار جالب و مفرح است.
*  دربــاره نگرانی های تان با همســرتان حــرف بزنید و به 

حرف های او نیز گوش کنید.
*  اگر چیزی واقعًا شما را مضطرب می کند، از آن دوری و 

احساسات تان را بیان کنید.

   نبات زعفرانی و ذائقه مصرف کنندگان 
افزایــش تعــداد واحدهــای تولیــدی صنایــع غذایی و 
همراهی دانش تولید تجربی با دانش روز  منجر به تولید 
محصوالتی با کیفیت باال و در ســطح بین المللی شده 
اســت. محصــوالت زعفرانی مرغــوب با حفــظ خواص 
دارویی آن برای مصرف کننــدگان داخلی و خارجی از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. زعفران یکی از گیاهان 
دارویی و بومی ایران و خراسان خواص دارویی متنوعی 
دارد که صنایع کوچک و بزرگ از جمله نبات به آن توجه 

زیادی دارند.

   شناسایی نبات زعفرانی مرغوب 
تولید نبــات زعفرانی به صورت شــاخه نبــات زعفرانی 
و نبــات چوبــی زعفرانــی در برندهای مختلــف عرضه 
می شــود.  نبات های زعفرانی از طریق بــو، مزه و رنگ 

زعفرانی آن ها قابل تشخیص هستند.

   پررنگ بودن دلیل مرغوب بودن نیست 
برخالف تصور مردم کــه فکر می کنند رنــگ دهی باال 

یا پر رنگ بودن نبات  نشــانه  مرغوب بودن است میزان 
رنگ دهی با زعفران محدود اســت چه بســا نبات های 
پر رنگ می تواند منشــأ افزودن رنگ هــای مصنوعی و 

کارامل به آن باشد.

   وقتی نبات بیماری زا می شود 
 رنگ کارامــل در فراینــد پخت نبــات و افزایــش تعداد 
مراحل پخت تولید می شــود که به تولید نبات هایی به 
رنگ زرد تا قهوه ای  منجر می شــود و در برخی کارگاه 
های زیرپله ای برای کاهش این رنگ قهوه ای از جوهر 
قند)بالنکیت( اســتفاده می شــود که با تولید اکســید 

گوگرد سرطان زاست..
اما در صنایع بــزرگ تولید نبات به دلیــل کنترل دمای 
پایین تر، میزان تولید کارامل خیلی محدود است و این 

مشکل وجود ندارد.

   امان از رنگ های شیمیایی 
یکی از مشــکالت دیگــر افــزودن رنگ هــای زعفرانی 
مصنوعی به نبات اســت کــه میزان رنگ دهــی باالیی 

دارنــد.   این رنــگ هــا  در صنایــع غذایــی مختلــف با 
درصدهای متفاوت استفاده می شود که در کشورهای 
مختلــف برای آن یــک حد مشــخصی را قبــول دارند و 
بیشتر از آن غیر مجاز محسوب می شود. ولی استفاده 
از آن در محصوالتــی بــا عنــوان نبــات زعفرانــی تقلب 
محسوب می شــود که از عوارض این رنگ ها می توان 
به بیش فعالی در کــودکان و بیماری های افســردگی 
در بزرگ ســاالن و در سطح باال ســرطان زا بودن آن ها 

اشاره کرد.

   پیشنهاد به مصرف کنندگان 
با توجه به کنترل کیفیت و رعایت اســتانداردهای ملی 
در ســطح صنایع بزرگ تولیــد نبات، از ایــن رنگ ها به 
هیچ عنوان توسط این صنایع استفاده نمی شود و توصیه 
می شود که اگر نبات زعفرانی ذائقه یک مصرف کننده 
اســت و به کیفیــت محصــول توجــه دارد از محصوالت 
شرکت هایی که تحت نظر استاندارد اقدام به تولید این 

محصول می کنند، استفاده کنند. 

 وقیت زعفران نبات 
 جایش را به رنگ 

مصنوعی یم دهد
پررنگ بودن نبات نشانه 

مرغوب بودن آن نیست 
وممکن است منشأ 

رنگ نبات رنگ های 
مصنوعی و کارامل باشد

  پوره کدو حلوایی - ۳ لیوان
  شکر - نصف لیوان

  خامه - نصف لیوان

  پودر ژالتین – 2 قاشق غذاخوری
  پودر هل -  نصف قاشق چای خوری

 مغزهای خوراکی- برای تزئین

10 نکته مهم برای زندیگ اب کروان

دسر کدوحلوایی

1- کدو حلوایی را بعد از پوســت کردن 
خــرد کنیــد و بــا شــکر و مقــداری آب 
بگذارید تــا نرم شــود و بپــزد، زمانی که 

آبش کشیده شد با میکسر پوره کنید .
2- پودر ژالتین را با یک چهارم لیوان آب 
سرد روی حرارت کتری بن ماری کنید و 

بگذارید تا ژالتین شفاف شود.
۳- دو لیــوان از پــوره کدو و پــودر هل و 
خامه را درون میکســر بریزید و خوب به 

هم بزنید تا مواد یکدست شود.
4- بعد دو ســوم ژالتین بن ماری شــده 
را اضافــه کنیــد و مــواد را درون لیــوان 
بریزید و در یخچال قرار دهید تا خودش 

را بگیرد.
5- برای الیه رویی یــک لیوان پوره کدو 
را با بقیه ژالتین مخلوط کنید و روی الیه  
قبلی بریزید و دوباره در یخچال بگذارید 

و با مغزهای خوراکی تزیین کنید.

آیا مصرف لبنیات هنگام 
اسهال وضعیت را بدتر می کند؟

مهدیس مرادیان

خبرنگار

اگر زیاد دچار عارضه روده ای اسهال می شوید باید 
بدانید خوردنی ها تاثیر زیادی در بهبود یا وخیم تر 
شــدن اوضاع دارند مثال برنج سفید، موز و ماست 
بهترین غذاها برای جلوگیری از اســهال هستند 
درحالی که گل کلم، کلم بروکلی، لوبیا و شیر باعث 
تحریک بیشتر رودها می شوند پس رعایت یک رژیم 
غذایی مناسب می تواند وضعیت بیماری را به طور 

قابل توجهی بهبود بخشد.

   حقیقت لبنیات و اسهال
لبنیات حاوی نوعی قند طبیعی به نام الکتوز است. 
افرادی که به عــدم تحمل الکتوز مبتال هســتند، 
نمی توانند الکتوز را هضم کنند و درنتیجه مصرف 
لبنیات در این افراد محرک عالیمی مانند اسهال و 

دیگر مشکالت روده ای خواهد شد.

   چگونه لبنیات باعث اسهال می شود؟
بدن با کمک آنزیمی معروف بــه الکتاز که در روده 
کوچک وجود دارد الکتوز را هضم می کند. وقتی 
آنزیــم الکتــوز تولید شــده کافی نباشــد ، مصرف 

لبنیات می تواند به اسهال منجر شود.
مصرف لبنیــات مانند شــیر و خامه تــرش در طی 
اسهال می تواند عالیم را بدتر کند. چون اسهال با 
اختالل در هضم الکتوز موجب نفخ و شدیدتر شدن 

تحریکات روده ای می شود.

   چرا خوردن ماست هنگام اسهال خوب است؟
ماســت حاوی میکروارگانیســم های زنده است 
که به هضم غذا کمک می کنــد. از جمله عوارض 
اســهال از بین رفتــن باکتــری های خــوب روده 
اســت. یک رژیم درمانی شامل ماســت می تواند 
باکتری های خوب و مورد نیاز را به روده برگرداند 
همچنین اسید الکتیک موجود در ماست به از بین 
بردن باکتری های بد روده کمک می کند. بیشتر 
افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز می توانند ماست 

را بدون هیچ مشکلی بخورند.

   چگونه ماست را برای درمان اسهال بخوریم؟
اگر می خواهید ماســت را بخشــی از رژیم درمان 
اســهال خود قرار دهید  باید شیرین نشده و عاری 
از هر نــوع طعم دهنــده مصنوعی باشــد. در دوره 
اسهال می توانید یک وعده ماست ساده را به عنوان 
صبحانه و ناهار میل کنید و به طور کلی برای سالم 
نگه داشتن روده و جلوگیری از اسهال، می توانید 
آن را همراه با غالت صبحانه و غذاهای برنجی میل 
کنید. اگر از اسهال مزمن رنج می برید، با پزشک 
خود مشورت کنید تا علت اصلی آن را بدانید و برای 
searchvita :منبع درمان اقدام کنید. 

تازه ها

حقایقی شگفت انگیز درباره 
توان جابه جایی ویروس کرونا 

 تحقیقات دانشمندان دانشگاه نیکوزیای قبرس 
درخصوص رابطه دمــا و رطوبت با قدرت شــیوع 
کووید 1۹ نشان داد زمانی که درجه حرارت باال و 
همزمان رطوبت هوا کم باشد، قدرت زنده ماندن 
ویروس کرونا کم می شــود. همچنیــن زمانی که 
رطوبت هوا باال باشد، در هر دمایی توانایی ویروس 
کرونا برای انتقال از طریق هوا و رطوبت افزایش 
می یابد. وقتــی رطوبت بــه ۹0 درصد می رســد 
کووید 1۹ می تواند به راحتی تا ۶ متر را طی کند.

انتقال ویروس کرونا از طریق هوا

دانشــمندان دانشــگاه ادینبورگ کشف کردند 
ویــروس کرونا می تواند بــه راحتــی از طریق هوا 
مسافت بیشتری را طی کند و در جهات مختلف 
در محیط پخش شود. این یافته ها گزارش پیشین 
سازمان جهانی بهداشت مبنی بر احتمال انتقال 
ویــروس کرونــا از طریــق هــوا را تاییــد می کند. 
تحقیقات نشان می دهد شــیوع ویروس کرونا از 
طریق هوا به هیچ عنوان تابع مســیر باد نیســت. 
متخصصان می گویند همانند فصل زمستان که 
در سرمای هوا شما می توانید رطوبت نفس خود 
را ببینیــد، در دیگر فصل ها نیز ویــروس کرونا به 

همین شکل در هوا منتقل می شود.

عوامل موثر در تعیین فاصله گذاری

جریان هوا، سیســتم تهویه مناسب، میزان زمانی 
که افراد با یکدیگر در ارتباط هستند، میزان تراکم 
جمعیت و استفاده کردن یا نکردن افراد از ماسک 
از جمله مواردی است که در میزان فاصله اجتماعی 
انسان ها از یکدیگر موثر است. در محیط هایی که 
تهویه نامناســب اســت و جریان هوا وجــود ندارد، 
ویروس کرونا می تواند مدت زمان بیشتری در هوا 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان بماند. 

دسر

حاال که مشخص نیست تا چه زمانی جمعیت جهان با کرونا درگیر خواهد بود، باید ضرورت های 
زندگی با کرونا را بیاموزیم تا بتوانیم از سالمت خود و خانواده هایمان محافظت کنیم.

در همه مکان های عمومی به خصوص 
داخل وسایل نقلیه عمومی حتما 

ماسک بزنیم

در همه مکان های عمومی 
به خصوص داخل وسایل نقلیه 

عمومی حتما ماسک بزنیم

در همه 
مکان های عمومی 
به خصوص داخل 

وسایل نقلیه 
عمومی حتما 
ماسک بزنیم

فاصله گذاری اجتماعی را با 
اندازه حدودی یک و نیم تا 

دو متر در مکان های عمومی 
همواره رعایت کنیم

بهداشت 
جسمی، حمام 
کردن، ورزش 

کردن، پیاده روی 
در پارک های 

خلوت و طبیعت را 
جزو برنامه روزانه 

بگذاریم

از دست دادن یا روبوسی یا 
در آغوش گرفتن خودداری 
کنیم و هنگام عطسه و سرفه 

اجازه پخش شدن قطرات 
تنفسی مان را ندهیم

به بهداشت روانی، کاهش 
استرس، انجام سرگرمی های 
مفید در منزل، داشتن آرامش 

و خواب کافی توجه کنیم

دست ها را در طول روز چندین 
بار به خصوص پس از لمس 

وسایل عمومی به مدت ۲۰ 
ثانیه بشوییم یا با اسپری الکل 

ضدعفونی کنیم

از شرکت در تجمعات 
خطرآفرین مانند 
مراسم عروسی 

و ترحیم  و 
مسافرت ها 

بپرهیزیم

به تغذیه سالم و 
استفاده از مواد 
غذایی که باعث 
افزایش ایمنی 
بدن می شوند 
توجه ویژه کنیم

سبزی و میوه را با آب و مایع 
ضدعفونی کننده بشوییم و برای 
خریدهای غیرقابل شست وشو از 

اسپری الکل استفاده کنیم
 قبل از ورود به خانه، لباس ها و 
کفش ها و وسایل همراه مانند 
تلفن همراه و سوئیچ  خودرو  

را ضدعفونی کنیم

منبع: وزارت بهداشت
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* من کم و بیش این ســریال دل رو کــه در صفحه خانواده 
درباره اش نوشــتید، دنبال کــردم چون خواهــر نوجوانم 
می دید. االن متوجه شدم که چه محتوای نامناسبی داشت. 
واقعا کارگــردان این فیلم، حواســش نیســت که بــا روان 

نوجوان ها چه می کنه؟
* چقدر خوب می شد که من هم دغدغه مالی نداشتم و آخر 
هفته یک دوربین برمی داشــتم و بر اســاس گزارش دیروز 
زندگی سالم، می رفتم زیســتگاه پرنده ها برای عکاسی. 

واقعا هم لذت بخش بود اما حیف که ... .
* ایول، روزم رو ســاختین با کمیک صفحه نوجوان درباره 
این که »بعضی باباها خیلی محاســبه گرند«. بابای من که 
دقیقا همین جوریه. البته برای هواپیما اون جوری نیست، 

چون کال با قطار می برمون سفر نه با هواپیما!
* در صفحــه ســالمت، دیگه دســتور پخــت ســوپ مرغ و 
سبزیجات رو چاپ نکنین. شاید اگر روزنامه رو آرشیو کرده 
بودین، بیش از 100 بار تا حاال همین سوپ مرغ چاپ شده، 

شاید هم بیشتر.
ماوشما: مخاطب گرامی شاید موارد دیگری با عنوان سوپ 
مرغ و سبزیجات چاپ شده باشد اما هر کدام دستور پخت 

خاصی و در مواد تفاوت هایی دارند. 

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز توجه به گذر زمان

قرار و مدار

شش ماه و شش روز از ســال 99 هم مثل 
برق و باد با همه تلخی و شــیرینی هایش، 
سختی و راحتی هایش و ... گذشت و پادشاه 
فصل ها یعنی پاییز از راه رسید. امروز فرصت 
خوبیه تا کمی به گــذر زمان و 
برنامه هاتون برای آینده فکر 
کنین، فقط زودتر تصمیم هاتون 
رو عملی کنین چون زمان 

خیلی زود می گذره. 

 4 ویژگی پدر برای تربیت فرزند موفق

هرچند پدرها پرمشغله هستند اما باید بكوشید 1 آموزش مهارت های اجتماعی به فرزندان
با آدم هایی كه در زندگی روزانه فرزندتان نقش دارند، 
آشنا شــوید از جمله دوستان و والدین دوســتان او. در 
خانه  تان را روی همكالسی های فرزندتان بگشایید، 
داوطلب رساندن فرزندتان به مهمانی ها و زمین ورزش 
آنان شوید. به عالقه مندی ها و نگرانی هایشان گوش 

كنید و با آن ها هماهنگ شوید.
در قوانیــن و مقــررات تربیتــی خانــواده ثبات 2 هماهنگ بودن با مادر فرزندتان

داشته باشید و با همسرتان هماهنگ باشید. همچنین 
درخصوص اعمال محدودیت ها و پاداش ها با همسرتان 
توافق کنید. مواقع خســتگی و مهمانی نباید قوانین 
عوض شوند بلکه می توانید کمی اغماض و چشم پوشی 

کنید. این ثبات در محدودیــت و قوانین خانه به فرزند 
کمک می کند تا محیط قابل پیش بینی در خانه   از سوی 
شما داشته باشد و این به دنبالش امنیت می آورد. ضمنا 
سعی کنید خود عمل کننده قوانین وضع شده باشید و 
برای هر چیزی که ارزش دارد، قانون وضع کنید تا جایی 
که تعداد قوانین، خیلی زیاد و دست و پاگیرِ روابط شما 

با فرزندتان نشود.
در صورتی که فرزندان یاد بگیرند که خودشان 3 تقویت خوداتکایی در فرزند

کارهایشان را انجام دهند و تا حد الزم مستقل باشند، 
به اعتماد به نفس و خوداتکایی می رسند و راحت تر وارد 
اجتماع می شــوند و در تعامل با محیط و کارهای خود 
به موفقیت بیشتری می رسند. این کودکان می توانند 
روی پای خودشــان بایســتند و وابســتگی کمتری به 
والدین شان داشته باشند. مثال اجازه دهید که کودکان 
لباس هایشان را به تنهایی بپوشند و بنِد کفش هایشان 

را خودشان ببندند. در صورتی که کاری را اشتباه انجام 
می دهند، آن ها را سرزنش و تحقیر نکنید و اجازه دهید 
به مرور یاد بگیرند تا اعتماد به نفس بیشتری به دست 
آورند. برای تحقق این مهم تا جای ممکن فرصت تجربه 
کردن یک سری امور در کنار شما را داشته باشند، مثل 

شستن خودرو، درست کردن پریزها و ... .
بــا مدیریــت شــما بــه عنــوان پــدر خانــواده، 4 ایجاد فضای گفت وگو در خانه

اعضای خانه باید حداقل دو یا ســه بــار در هفته کنار 
هم بنشــینند و درباره یک موضوع اجتماعی، یا یکی 
از مشــکالت خانوادگی به شــکلی بالغانــه گفت وگو 
کنند. بدون این که عصبانی شوند، کسی را سرزنش و 
تحقیر کنند، به نظرات یکدیگر گوش دهند و همدیگر 
را به شــکلی دوســتانه نقد و اصالح کننــد. در چنین 
خانواده ای فرزندانی سالم و با انگیزه برای موفقیت با 

رفتارهای بالغانه و سالم پرورش پیدا می کند.

 4 روش تضمینی
 برای برق انداختن کفش های سفید

 اگرچه ممکن است خرید کفش های ســفید برای شما به عنوان یک خانم 
جزو انتخاب های اول تان باشد اما فکر کردن به تمیز کردن و کدر نشدن آن 
احتماال شــما را از خریدنش منصرف می کند. در این مطلب ما به شما چند 
روش ساده و کارساز آموزش خواهیم داد تا از این به بعد دغدغه تمیز و سفید 

ماندن کفش های سفیدتان را نداشته باشید.

whowhatwear،wikihow :منبع فاطمه قاسمی |    مترجم  

گرامــی،  مخاطــب 
چقــدر خــوب کــه به 
فکر حل مشــکل تان 
در  و  افتاده ایــد 
اوایــل دوره حســاس جوانــی بــه ایــن 
درک رســیده اید که بــرای حل چنین 
مشــکالتی باید با یک مشــاور مشورت 
کرد. زودبــاوری دالیل بســیاری دارد 
که برخی از مهم ترین آن هــا را در ادامه 
بر می شــماریم و در واقــع راهبرد های 

کاهش و بهبود زودبــاوری هم در بطن 
دالیل مطرح شده، خواهد آمد.

شاغل شوید یا دانشجو و ...
محــدود بــودن در روابــط اجتماعــی، 
خانوادگی و دوســتانه متناسب با سن 
و جنــس، یکــی از عوامــل زودبــاوری 
اســت. برای مثال یک خانواده منزوی 
و فاقــد روابط اجتماعــی و خانوادگی، 
مســتعد شــکل دادن فرزندان زودباور 
و شکننده تر هســتند. بنابراین راهبرد 
متعاقبی که به بهبود و کاهش زودباوری 

می انجامد، گسترش روابط اجتماعی 
و خانوادگــی اســت. رشــد یافتگی در 
همــه زمینه ها در بســتر روابــط مفید و 
انسان ســاز اجتماعی و گروهی اســت 
نه در تنهایــی و انــزوا. پس توصیه اکید 
می شــود از فضاهای ارتباطی ساده تر 
و امن تر شروع کنید و آرام آرام به سمت 
مســئولیت های اجتماعــی و گروهی 
پیش بروید. برای مثال نمی دانم شــما 
چقدر امکان شــاغل شــدن، دانشــجو 
شدن و در نهایت متاهل شدن را دارید. 
همه این امور در واقع ترکیبی از روابط 
متقابل و مســئوالنه فــردی، عاطفی و 
اجتماعی است که در دراز مدت موجب 
رشد یافتگی و کاهش جدی زودباوری 

شما می شود.

شاید کمبود محبت دارید
علت دیگری که می تــوان از آن یاد کرد 

به زبان خیلی ســاده »کمبــود محبت« 
اســت که باعث شــکل گیری این رفتار 
رشد نیافته می شــود. افراد زودباور در 
واقع به طور افراطی وابســته به تایید و 
حمایت دیگران یا همان توجه و محبت 
هستند و همین موضوع آن ها را به شدت 
تاثیر پذیر و منعطف می کند. »بله« های 
افراطــی می گوینــد و زود باوری هایی 
از سر جذب و کســب محبت دارند. در 
صورتی کــه در واقع، این گونه نیســت 
و روابط شــان با آدم ها آن قدر شکننده 
نیســت که آن ها گمان می کنند. یکی 
از محل هایی که می توان به زودباورها 
کمــک شــایانی کــرد، دقیقــا همیــن 
جاست و تغییر نگرش آن ها به کیفیت 
روابط شــان از طریق شــناخت- رفتار 
درمانی است. این شیوه روان درمانی، 
نگرش ها و فرض های غلط را می شکند 
و با جایگزینــی نگرش صحیــح، رفتار 
وابسته و فاقد عزت نفس، خود کم بین 

و زودباور را ترمیم می کند.

ساده بودن بد نیست
موضوع حاشیه ای دیگری که به آن توجه 
کمتری می شــود، برخــی خصوصیات 
شــخصیتی مثبت و اخالقی دوستان به 
اصطالح ســاده و زود باور اســت، مانند 
همدلی، میل بــه کمک و یاری رســانی 
به همنوعان، بخشــنده و مهربان بودن،  
صادق بودن و موضوعاتی از این دســت 
که گاهی نیاز است ما از این افراد بیاموزیم 
که انســان بــودن فقط با یــک خصیصه 
بــه اصطــالح »ســادگی« زیــر ســوال 
نمی رود. برای مثال برخی افرادی که در 
محیط های غیر شهری بزرگ شده اند از 
صفات یاد شده بهره بیشتری برده اند و از 
طرفی ما شهری ها گاهی آن ها را ساده 
می نامیم که این سادگی همراه با انسان 
دوستی و اخالقمندی بسیار با ارزش تر 
از پیچیدگی و به اصطالح زرنگی است. 
بعضی وقت ها باید قدر سادگی و صداقت 
طبیعی خود را بدانیم و حسرت زرنگی و 

هوشمندی غیر طبیعی را نخوریم.

برادر گرامی از این  که مشــکالت 
بین شما و همسرتان این  گونه حل 
و فصل می شود، متاســفیم و این 
امر را می توان نشــانه عــدم وجود 
صمیمیت در رابطه زوجی شــما تلقی کــرد زیرا اگر 
رابطه بیــن زن و شــوهر حالت عاطفــی و صمیمانه 
داشته باشد، از این روش ها برای حل مسئله استفاده 
نمی شــود. این که بیــان کرده اید با یــک جروبحث 
کوچک با همســرتان، دخالت و خشــونت خانواده 
همســرتان ایجاد می شــود منطقی نیست و ممکن 
است اختالفات و درگیری های بین شما و همسرتان 
شدیدتر از جروبحث جزئی باشــد و به همین دلیل 

آن ها به خود اجــازه می دهند که از روش خشــونت 
با شــما به عنوان اهرمی بازدارنده اســتفاده کنند. 
بنابراین بهتر اســت ســبک برخورد خودتــان را در 
خصوص مشکالتی که در زندگی دارید، تغییر دهید 
و به جای برخوردهای تند و خشن از ادبیاتی مالیم تر 
و گفت و گو استفاده کنید؛ یقینا اگر مهارت ارتباطی 
مناسب را فرا بگیرید، می توانید از رسیدن اختالفات 
به درگیری پیشگیری کنید و برای شروع الزم است 
همســرتان را در هنگام ناراحتی و مشکالت بیشتر 
درک و انتقادات خود را با اســتفاده از لحنی آرام به 

وی منتقل کنید.

 از تالفی کردن پرهیز کنید
اگر شــما به ســبک خانــواده همســرتان بــا او رفتار 

نکنید، آن ها انگیزه خود را برای تکــرار این روش از 
دست می دهند، بنابراین سعی کنید بهانه ای برای 
این گونه اقدامات فراهم نکنید و در مقابل رفتارهای 
غیر منطقی آن ها، پخته و اصولی با چاشنی منطقی 

بودن رفتار کنید.

 مشکالت نباید به خانواده ها منتقل شود

به نظر می رسد که شما و همســرتان نیاز به آموزش 
مهارت هــای ارتباطی و حل مســئله دارید بنابراین 
پیشــنهاد می کنــم بــا هــم در جلســات آموزشــی 
مهارت هــای مختلــف زندگــی کــه در محله هــا و 
مخصوصــا مراکز مشــاوره مجــاز برگزار می شــود، 
شرکت و سپس برای حل مشکالت خود از خدمات 
مشاوران و روان شناسان دارای پروانه استفاده کنید. 
این امر نیازمند یک توافق اولیه بین شما و همسرتان 
اســت که باید در اولین فرصت مناســب ضمن یک 
گفت و گوی صمیمانه به عنوان پیشــنهاد با ایشــان 
مطرح و توافق کنید از این به بعد مشکالت خود را به 
خانواده ها منتقل نکنید و از طریق مشاوره حل کنید.

 با برادر های خانم  تان صحبت کنید
با توجه به اطالعات کمی که در پیامک تان از خانواده 
همسرتان داده اید، به شناخت خوبی از آن ها نرسیدم 
اما شاید اهل مذاکره باشند. مشکالت تان را با آن ها 
در یک فرصت مناسب و در یک جمع مردانه در میان 
بگذارید و نظر آن ها را جویا شوید. شاید همسرتان که 
خواهر آن هاست، اطالعات درستی به آن ها نداده و 
شما نباید فرصت دفاع از خودتان را از دست بدهید. 
البته این به شرطی است که شما همه چیز را به ما گفته 

باشید و خودتان در این ماجرا مقصر نبوده باشید.

 راهکار قانونی، آخرین تصمیم است

در صورتی که از روش های فوق به نتیجه نرسیده اید، 
می توانید از راهکارهای قانونی بــرای خاتمه دادن 
به این موضوع استفاده کنید. توجه داشته باشید در 
خصوص مســائل خانوادگی آخرین راهکار توســل 
به قانون اســت و قبــل از هرگونه اقدامــی حتی اگر 
همســرتان راضی به شــرکت در جلســات آموزشی 
و مشــاوره نشــد شــما خودتان حتمــا ایــن فرایند را 
انجام دهید و بعد از دریافت مشــاوره اگر الزم شد از 
طریق مراجــع قانونی برای خانواده همســرتان 

محدودیت ایجاد کنید.

رضا زیبایی |    روان شناس بالینی

دکتر حسین محرابی |    روان شناس

مشاوره 
فردی

مشاوره 
زوجین

از خودم بدم می آید چون راحت به دیگران اعتماد می کنم

خیلی رقیق 1  استفاده از مایع سفیدکننده 
برای شست وشوی کفش سفید اغلب 
توصیه می شود یک پیمانه سفیدکننده 
را با پنج پیمانــه آب مخلــوط کنید و با 
کمک یک مســواک کهنه آن را داخل 
مایــع ســفیدکننده  رقیــق شــده فــرو 
ببرید و خیلی مالیم روی سطح کفش 
بکشــید. ســپس کفــش را بــا آب ولرم 
بشــویید. از رقیق بــودن ایــن محلول 
کامال مطمئن شوید و گرنه خیلی زود 
شــاهد لکه هــای زرد روی کفش های 

سفیدتان خواهید بود.
چنــدان جــدی بــا پارچــه و 2  تمیــز کــردن لکه هــای نــه 

سرکه
برای رفــع لکه هــای کوچــک و ناچیز 
ناشــی از گرد و خــاک و کثیفــی روی 
کفش سفید می توانید از محلول رقیق 
شده سرکه با آب اســتفاده کنید. یک 
دســتمال پارچه ای را به سرکه آغشته 
کنید و به آرامــی کتانی های پارچه ای 
ســفید را بــا آن بشــویید و لکه هــای 

سطحی را از بین ببرید.
برای لکه های روغنی 3 استفاده از شامپوهای مالیم 
بــرای ایــن کار کافــی اســت در اولین 
فرصت بــا یــک شــامپوی مالیــم، آب 
ولرم و مســواک یا یک دســتمال کهنه 
به آرامی لکه روغــن خوراکی یا روغن 

سیاه کف خیابان را پاک کنید.

کفش با مسواک4  رفــع زردی لژ ســفید 
لبه هــای الســتیکی 

کفــش  ســفید 
بعــد از یــک هفتــه 
پوشــیدن به  تدریج 

زرد می شود. دراین  
صورت با همه نو بودن 

خود کفش، این لبه های زرد 
ظاهــری کهنه به کفش هــا می دهند. 
برای تمیــز کردن این لبه های ســفید 
از مسواک آغشته به محلول آب ولرم و 
صابون یا خمیردندان استفاده کنید.

 این 3 نکته را هم فراموش نکنید
باشــد 1  سرعت خشک شدن کفش ها  ســریع تر  هرچقــدر 
احتمال بدرنگ شدن آن ها هم کمتر 
می شود. برای این کار داخل کفش ها 
را از دستمال کاغذی حوله ای پر کنید 
تا رطوبت را جذب کند و زودتر خشک 

شود.
کفش های ســفیدتان را بعد از  اســتفاده در جاکفشــی و در 2 
ســایه قرار دهید چون اشــعه های نور 
خورشــید باعث تغییر رنــگ کفش ها 

می شوند.
مالیــم 3  بند کفش ها را کافی اســت با  صابــون  و  ولــرم  آب 
بشویید و آن ها را زیر نور آفتاب خشک 

کنید.

تالشم در زندگی بر این اساس است که به حرف دیگران اعتماد کنم 
و بدبین نباشم. 21 ساله هستم و تجربه زیادی از معاشرت با دیگران 
ندارم. کال هر فردی هر حرفی می گوید، زود باور می کنم. احساس 
می کنم که بعضی از دوستان و آشنایانم از سادگی ام سوء استفاده می کنند. از 

خودم بدم می آید چون راحت به دیگران اعتماد می کنم. باید چه کار کنم؟

   

تربیت فرزندان نقش بسیار موثری در رشد شخصی و اجتماعی آنان 
و به نوعی چگونگی اتخاذ راهکارهای تربیتی تاثیر مستقیمی بر آینده 
فرزندان دارد. والدین اولین و مهم ترین معلمان فرزندشان هستند. 
فرزندان از والدین شان ارزش های اخالقی، باورهای عمیق و سبک های رفتاری شان را 
یاد می گیرند. همه افراد دوست دارند فرزندان شان فوق العاده باشند و هر شخص بسته 
به شخصیت و اصول خود، راه و روشی را برای تربیت صحیح فرزندانش انتخاب می کند. 

والدین بر اساس تجربه و دانش قبلی خود تصمیم می گیرند که چگونه و از چه راهی برای 
تربیت فرزند خود اقدام کنند و از او فرد موفق و کاملی بسازند. برخی از مهارت ها هستند 
که آموزش آن ها به کودکان ضروری است و پایه ای برای موفقیت در آینده محسوب 
می شوند. تربیت فرزندان موفق همانند سرمایه گذاری برای آینده است. ممکن است 
والدین سواالت و ابهامات زیادی در این زمینه داشته باشند و در ادامه می خواهیم راجع 

به ویژگی های چنین والدینی به صورت جداگانه بپردازیم.

 تربیت 
فرزند

صدیقه معدنی |   کارشناس ارشد روان شناسی

4 ویژگی مادر برای تربیت فرزند موفق

در دسترس و پاسخ گو بودن این مورد مهم ترین و موثرترین راه برای ایجاد رابطه خوب 1
با کودک اســت؛ مثل وقتی که کــودک گریه می کنــد و مادر در 
دسترس است وسریع به سراغ او می رود و برای رفع گریه کودک 
تالش می کند و این همان پاســخ گو بودن است. چنین ویژگی 
منجر به شکل گیری دلبســتگی ایمن در کودک می شود و پایه 
شخصیتی فرزند و اعتماد به دنیای بیرون و پایه روابط بعدی وی 
را در بزرگ سالی رقم می زند. پاسخ گو نبودن می تواند منجر به 
شکل گیری طرحواره هایی همچون دوســت داشتنی نبودن، 
رهاشــدگی و نقص و شــرم و ... شــود و این مســئله زمینه ســاز 

اضطراب و افسردگی فرزند رشد یافته در آینده می شود.
این که مــادر به دنیای درون خــود و غلیان هیجاناتش 2 شناخت احساسات خود

واقف باشد و بتواند آن ها را مدیریت کند که در روابط با همسر و 
فرزندش تاثیر منفی نگذارد، یکی از اصول تربیت فرزند موفق 
اســت. البته مادر موفق باید همچنین بــا هیجانات فرزندش 
آشنا باشــد و به او هیجانات مختلف و مدیریت آن ها را آموزش 
دهد. در مواقع مختلف فرصت را غنیمت بشمارد و با انعکاس 
احساس، اسامی هیجاناتی مختلف را به کودک آموزش دهد و 
این هم کمک به شناخت کودک از خودش و هم کمک به رابطه 
ایمن با والدین می کند. بــه طور مثال، فرزنــد: »مامان آبجی 
عروسکم رو از من گرفت«، مامان: »آها آبجی عروسک رو از تو 

گرفت و تو حاال ناراحتی.«
شعله ور نگه داشتن عشق به همسر هم نوعی آموزش 3 ابراز عشق و عاطفه به شوهر و فرزند

غیرمســتقیم نقــش همســری در آینــده بــه کــودک اســت، 
همچنین بــه فرزند حس امنیــت را از محیــط زندگی منتقل 
می کند کــه مهم تریــن عامل برای رشــد فرزندان اســت. در 
خانواده های پرتنش که فرزندان شاهد دعواها و راه حل های 
رفع اختالف منفی مثل پرخاشــگری اند ، آن ها مدام نگران 
امنیت و ادامه روابط پدر و مادر هســتند و درگیر حس گناه و 
مقصر دانستن خود در ایجاد این دعواها می شوند و این مانع 

رشد آن ها می شود.
دادن حق انتخاب به فرزند ایــن اتفــاق موجــب تقویــت مهارت هــای اجتماعــی 4

فرزندان مثــل حس مســئولیت و اعتمــاد به نفس می شــود. 
مسئولیت وقتی پرورش می یابد که در اموری که بر کودکان اثر 
می گذارند، به آنان اجازه دهیم نظرشان را بیان کنند و هر جا 
که الزم می بینیم، بگذاریم انتخاب کنند مثال: »اگر تکالیفت 
رو نوشتی، می تونی برنامه مورد عالقت رو ببینی و در غیر این 
صورت از دیدن برنامه مورد عالقت محروم می شــی« و این به 
فرزند کمک می کند حق انتخاب بین خوب و بد داشته باشد و 

بعد پیامد رفتارش را تجربه کند.

4 ویژیگ مادر 
و 4 ویژیگ پدر 
خـــــــــــــوب

هر کدام از والدین با رعایت یک سری اصول 

 می توانند از فرزند خود فردی 

موفق و کامل بسازند

 نــکات علمــی، آموزشــی ، تاریخی
 و مســائلی را کــه می توانــد 

مورد عالقه سالمندان باشد   
روزهــای فــرد در صفحه آخر 

زندگی سالم بخوانید.

بانوان

برادرهای خانمم   چند باری من را کتک زده اند
28 ساله ام و سه سال است که ازدواج کرده ام. در یک شرکت کارگر هستم. طی این 
سه سال هر زمان با همسرم یک جروبحث کوچکی می کنیم، همسرم به پدر و مادر و 
برادرانش خبر می دهد . چند باری آن ها من را کتک زده اند ولی با پا درمیانی بزرگ ترها 

داریم زندگی می کنیم؛ احساس امنیت ندارم و همواره می ترسم.



3 نکته برای والدینی که می گویند فرزندمان بی معرفت است

4

زندگیسالم
یکشنبه

6 مهر ۱۳۹۹
شماره۱705
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پیام یکــی از خوانندگان صفحــه در هفته پیش، پیام دردناک اما بســیار 
قابل تاملی بود؛ »در صفحه ســالمندان از این بنویســید کــه با بچه های 
بی معرفت مان چه کنیــم؟ بچه هایی که با ســختی بزرگ شــان کردیم، 
نان شان دادیم، حاال زورشان می آید یک زنگ به ما بزنند.« اما در چنین 

شرایطی چه می توان کرد؟

   حق دارید که ناراحتید
برخی از افراد جوان ممکن است با خواندن چنین پیامکی بگویند والدین 
باید توقع کمتری از فرزندان خود داشــته باشــند و اجازه دهند تا جوانان 
مطابق میل خود زندگی کنند. واقعیت این است که این حرف تناسبی با 
این موقعیت ندارد. همه  ما در هر سنی که هستیم، دربرابر اطرافیان خود 
مسئولیت هایی داریم و حمایت عاطفی یکی از همین مسئولیت هاست. 

بر ایــن مبنا هــم ناراحتی 
شــما از فرزندتان زمانی 
که بی توجهــی می کند، 

عجیــب نیســت امــا چــه 
کارهایــــی مـی تــوانیــــم 
ایــن  کــه  دهیــم  انجــام 
بی مســئولیتی فرزندمان 

کمتر باعث آزارمان شود.

می دانیم کــه رعایت بهداشــت دهــان و مراقبت 
از دندان هــا بــرای همــه مــا ضــروری اســت. اما 
متخصصــان معتقدنــد توجه بــه این موضــوع در 
افراد سالمند اهمیتی دو چندان دارد.  به عنوان 
مثال مطالعات نشان می دهد، میزان پوسیدگی 
دندان ها در سالمندان تا دو برابر بیشتر از جوانان 
اســت. عالوه بر آن احتمال بروز عفونت لثه هم با 

باال رفتن سن افزایش می یابد. 
  سالمت دندان و قلب

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 
بروز عفونت لثه با بروز بیماری های قلبی و دیابت 
ارتبــاط دارد.  از طرفــی وقتی دندان پوســیده ای 
در دهان وجــود دارد، میزان برخــی باکتری ها در 
آن افزایش می یابد. این باکتری ها می توانند وارد 

جریان خــون شــوند و به بقیــه اندام ها هم آســیب 
برسانند.

  نکاتی برای مراقبت بهتر از دهان و دندان
مســواک زدن دو بــار در روز بــا خمیردنــدان  «

حاوی فلوراید
استفاده روزانه از نخ دندان برای تمیز کردن  «

بین دندان ها
عوض کردن مسواک هر سه یا چهار ماه یک بار «
داشتن برنامه غذایی متعادل و استفاده کم از  «

مواد قندی و نوشیدنی های گازدار
اســتفاده از دهان شــویه فلوراید با مشــورت  «

دندان پزشک
مراجعه ساالنه به دندان پزشک و پشت گوش  «

نینداختن درمان دندان های پوسیده

 اهمیت دوچندان بهداشت دهان و دندان در سالمندان

ورزش سالمندان در خانه

آزمون دوچرخه سواری در دهه 40

اون زمــان برای دوچرخه ســوار شــدن هم بایــد گواهی نامه 
 

می داشتن که این جوری از متقاضیان امتحان می گرفتن.

خوشحال می شیم نظر، پیشنهاد، خاطره و عکس های 

قدیمی تون رو برامون بفرســتین تــا با نــام خودتون در 
صفحه60  +چاپ کنیم.

حکایت

سالمت

پند گنجشکانه
مردی در بازار، گنجشــکی رنگین به یک درهم 
خرید تا فرزندانش با آن بازی کننــد. در بین راه 
گنجشک به سخن آمد و گفت: »اگر مرا آزاد کنی، 
تو را ســه نصیحت می گویم که هــر یک همچون 
گنجی است. دو نصیحت را وقتی در دست تو اسیرم 
می گویم و پند سوم را وقتی آزادم کردی.« مرد با خود 

اندیشید که سه نصیحت به یک درهم می ارزد و پذیرفت.
گنجشک گفت: »نصیحت اول آن اســت که اگر نعمتی را از کف 
دادی، غصه مخور. دیگر آن که اگر کسی با تو ســخن ناممکن گفت، به آن 
ســخن هیچ توجه نکن و از آن درگذر.« مرد چون این دو نصیحت را شنید، 

گنجشــک را آزاد کــرد. پرنده کوچک پر کشــید و بر درختی نشســت. مرد 
گفت: »نصیحت سوم را بگو!« گنجشک گفت: »نصیحت چیست؟ ای مرد 
نادان زیان کردی. در شــکم من دو گوهر اســت که هر یک 20 مثقال وزن 
دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم.« مرد با خشم و حسرت گفت: »حال 
دست کم آخرین پندت را بگو.« گنجشک گفت: »مرد ابله! با تو گفتم که اگر 
نعمتی را از کف دادی، غم مخور اما اینک تو غمگینی که چرا مرا از دســت 
داده ای. نیز گفتم که سخن محال را نپذیر اما تو اکنون پذیرفتی که در شکم 
من گوهرهایی است. آخر مگر من چند مثقالم که 40 مثقال گوهر با خود 
حمل کنم؟ پس تو الیق آن دو نصیحت نبودی و پند سوم را نیز با تو نمی گویم 

که قدر آن نخواهی دانست.« این را گفت و در افق ناپدید شد.

نامبرگرافی

درصد سالمندان دنیا از اینترنت و خدماتی 
کــه در بســتر آن ارائه می شــود، اســتفاده 
می کننــد. برخــالف ســال 2005 که فقط 
8 درصد ســالمندان به ویژه در کشورهای 

پیشرفته از اینترنت استفاده می کردند.
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مدت زمان ایــده آلی که ســالمندان در طول هفتــه می توانند بــه ورزش کردن 
اختصاص بدهند ۱۵0 دقیقه توصیه شده است. قرار نیست تمرین ها و برنامه 

ورزشی خیلی سخت باشد. در این شرایط کرونایی این نرمش ها 
می تواند جایگزین فعالیت های بیرون از خانه باشد.

  منقبض کردن شکم
یک نفس عمیق بکشــید، نفس را نگــه دارید و عضالت 

شکم را ســفت بگیرید. به اندازه سه بار نفس کشیدن، 
نفس تــان را حبس کنیــد و بعد عمــل بــازدم را انجام 

دهید. این کار را ۱0 بار تکرار کنید.

  کشش گردن
این حرکت به کاهش فشار در قسمت پشت و گردن 
کمک می کند. بایستید و پاها را در عرض شانه نگه 
دارید. دست ها باید در دو طرف آرام باشند. سر را به 
آرامی به طرف راســت بچرخانید؛ بدون چرخاندن 
آن به عقب یا جلو. هنگامی که قدری کشــش حس 
می شود، توقف کنید و در این حالت برای ۱۵ تا 30 
ثانیه نگه دارید. اکنون سر خود را به طرف چپ ببرید 
و در این حالت برای ۱۵ تا 30 ثانیه نگه دارید. چهار 

یا پنج تکرار انجام دهید.

  کشش دست ها
این تمرین به کاهش فشار در پشت و 

شانه کمک می کند. روی صندلی 
بنشینید و پاهای خود را روی زمین 

در عرض شانه قرار دهید. دستان خود را بیرون بکشید و در جلو 
در ارتفاع شــانه ها بگیرید به طوری که کف دســت ها رو به بیرون 

سمت راســت و چپ باشند و پشت دســت ها به هم فشار 
داده شوند. به نوک انگشتان دست توجه کنید تا کشش 
حس شود. پشت خود را از پشتی صندلی دور کنید و در 
این حالت برای ۱۵ تا 30 ثانیه نگه دارید و چهار تا پنج 

تکرار انجام دهید.

مثبتشصت

   سر خود را گرم کنید
تنها ماندن در خانه و نداشــتن برنامه برای ســرگرمی، قطعا حال شما را 
بدتر می کند و باعث می شود بیشــتر یاد رفتارهای ناخوشایند فرزندتان 
بیفتید. ســعی کنید با کمک تماس های تلفنی، برنامه هــای تلویزیونی، 
برنامه  پیــاده روی در ســاعات خلوت تر روز و پیگیــری فعالیت هایی چون 

باغبانی، کتاب خوانی و هنرهای دستی، سر خود را گرم کنید.

   نگذارید عصبانیت زبانه بکشد
هرچه بیشــتر به انتظاراتی کــه از فرزندتــان دارید و زحماتی کــه برای او 
کشیده اید فکر کنید، بیشــتر آزار خواهید دید. شاید در 
نــگاه اول ایده دلپذیــری به نظــر نیاید اما گاهــی اوقات 
تفسیر مثبت کردن از رفتار فرزند می تواند از اوج گرفتن 
عصبانیت جلوگیری کند و باعث شود تا کمتر آزار 
ببینید. به عنوان مثال »حتما سرش شلوغ است 
و فرامــوش کــرده تلفــن بزند« یا 
»احتماال به خاطــر این که مدتی 
اســت به من زنگ نزده، شرمنده 
است و برای همین تلفن نکرده«. 
چنین تفســیرهایی بیشتر از همه 
بــه نفع خــود شماســت، چــرا که 
کمک می کنــد آرامش بیشــتری 

داشته باشید.

خانواده

قاب خاطره

ورزش

داده تصویری

مزایای کاهش وزن در سالمندان
کاهش درد و الهتاب مفاصل کاهش احمتال ابتال به 

بیماری های قلب و عروق

جلوگیری از ابتال به افرسدیگ

افزایش طول عرم
تحرک آسان تر
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آلکنو: هنوز حرفی از امضاى 
قرارداد بين من و ایران نشده

پاتک منصوریان
به اردوگاه آبی! 

هافب% مغضوب استقالل در تيررس ترا�توروا�نش مرب� مشهور روس� به عقد قرارداد با واليبال ا�ران

سرخ هاى سدشکن مقابل ستارگان ژاوى
پرسپوليس- السد ا�ن  بار در �% هشتم نها��
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عل� دشــت� �ه فصل گذشــته از ســا�پا به استقالل 
پيوست و فصل پرحاشيه ا� را در اردوگاه آب� سپر� 
�رد، قراردادش را با آب� ها فســخ �ــرد و به احتمال 
ز�اد شــاگرد عليرضــا منصور�ــان در ترا�تور خواهد 
شــد. هافب7 تيم اســتقالل چند روز پيش و در پا�ان 
مرحلــه گروه� ليگ قهرمانان آســيا اردو� ا�ن تيم 
در قطر را تر@ �رد و به تهران بازگشت  تا باز خبرساز 
شــود. با ا�ن �ه بازگشت دشــت� از قطر در حال� �ه 
اســتقالل به مرحلــه بعد� صعود �ــرده و بــه او نياز 
داشــت، انتقادهــا� ز�ــاد� را بــه دنبال داشــت اما 
و�نگر استقالل با اشاره به ا�ن �ه ا�ن اقدام هماهنگ 
شــده و با مجوز مجيد نامجومطلق صورت گرفته، در 
خصوص بازگشــت خود گفت: «از ابتدا هم قرار نبود 
راه� قطر شــوم چون م� خواســتم با باشــگاه قطع 
همMار� �نم اما مجيد نامجومطلق از من خواســت  
اســتقالل را همراهــ� �نــم. همــان زمــان تصميم 
گرفتيــم �ه بعد از پا�ان باز� ها� مرحله گروه�، به 
تهران برگردم و قراردادم را فســخ �نم تا برا� فصل 
آ�نده، به تيم د�گر� بروم.» دشت� هافب7 بوشهر� 
آب� ها �ه همراه قا�د� و دانشگر مثلث بوشهر� ها� 

اســتقالل را تشــMيل داده بودند، با وجود درخشش 
در سا�پا نتوانســت در جمع آب� ها موفق شود. او در 
چند مقطع با اقداماتش خبرســاز شد، بخصوص در 
مقطع� �ه آندره آ اســتراماچون� هدا�ت اســتقالل 
را بر عهده داشــت. مــرد ا�تاليا�� به خاطــر اعتراض 
دشت� به مشMالت مال� و تر@ تمر�ن، او را �نار و در 
اختيار �ميته انضباط� گذاشت و پس از چند هفته 
دشــت� بخشــيده شــد و به تيم برگشــت. با ا�ن حال 
هيچ وقت در پــازل تا�تي�M اســتراماچون� و بعدها 
در تفMــرات فرهاد مجيــد� جا�� نداشــت و به �7 
نيمMت نشين محض تبد�ل شده بود و هميشه از او به 
عنوان اولين جدا شــده آب� ها در پا�ان ليگ نوزدهم 
�اد م� شد. اما ا�ن باز�Mن با وجود اعالم جدا�� اش 
اســتقالل را در قطر همراه� �رد و حاال �ه برگشته 
در حــال مذا�ره بــا ترا�تور اســت. گو�ــا منصور�ان 
نظر مســاعد� رو� ا�ن و�نگــر جــوان دارد و پس از 
آن �ه ترا�تور پيشــنهاد انتقال سيد حسين حسين� 
در ازا� بســته شدن پرونده رشــيد مظاهر� را داده، 
ظاهرا دشت� دومين صيد منصور�ان و ترا�تور� ها 

از اردوگاه آب� خواهد بود.

هافب% مغضوب استقالل در تيررس ترا�تور

پاتک منصوریان به اردوگاه آبی! 

 ژاوى: پرسپوليس پرشورترین 
تيمی است که در زندگی ام دیدم

گل محمدى: با بهترین تيم ليگ 
قهرمانان بازى داریم

شکست برایتون از منچستر
 با وجود درخشش جهانبخش

شکست برایتون از منچستر
 با وجود درخشش جهانبخش 

عملMــرد  �ــه  در روز�  منچســتر�ونا�تد 
 ٢  -  ٣ نداشــت،  برا�تــون  مقابــل  خوبــ� 
پيروز شــد. اولين د�دار از ســومين هفته از 
رقابت ها� ليگ برتر انگليس در ورزشــگاه 
آمMــس برگزار شــد، جا�ــ�  �ــه برا�تون در 
 ٢  -  ٣ منچســتر�ونا�تد  مقابــل  خانــه اش 
اول  هفتــه  �ــه  �ونا�تــد  خــورد.  شMســت 
مقابــل  بــود،  باختــه  �ر�ســتال پاالس  بــه 
برا�تون هــم گل اول را در�افت �رد. موپ� 
دقيقــه ٤٠ از رو� نقطــه پنالتــ� ا�ن گل را 
زد. امــا دان7 �اپيتان برا�تون ٣ دقيقه بعد 
گل به خود� زد. حر�ت انفراد� راشــفورد 
در دقيقــه ٥٥ بــاز هــم شياطين ســرخ را به 
گل رســاند و آن هــا پيش افتادنــد. برا�تون 
چند�ــن موقعيت خــوب داشــت و بارها تير 
دروازه را به لرزه درآورد، درنها�ت واپســين 
ثانيه و با ارســال جهانبخش ضربه سر مارچ 
بــاز� را به تســاو� �شــيد. ثانيه هــا� بعد 
پنالتــ� �ــه موپــ� داد و ضربــه فرنانــدس 
دوبــاره برد را بــه شياطين ســرخ هد�ه داد. 
عليرضا جهانبخش ستاره ا�ران� برا�تون از 

دقيقه ٧٤ وارد ميدان شد.
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مدیر کل ورزش وجوانان استان
٩٠ پروژه ورزشی آماده افتتاح داریم

مد�ر�ل ورزش وجوانان خراسان رضو� خبر داد: «٢ پروژه بزرگ 
ورزش) به ارزش ٥٥ميليارد تومان با حضور معاون توسعه ورزش 
قهرمان) و حرفه ا� وزارت ورزش وجوانان در استان افتتاح شد.» 
مد�ــر �ل ورزش وجوانــان خراســان رضو� دربــاره پروژه ها� در 
دســت اقــدام گفت: «در طول ٢ هفته گذشــته چند پــروژه بزرگ 
ورزشــ) در روستاها� شهرستان خواف و ســبزوار افتتاح �رد�م 
�ه مجموعا حدود ٥٥ميليارد تومان هز�نه در برداشت اما با توجه 
به تورم و مشHالت اقتصاد�، ارزش ر�ال) ا�ن مبلغ چيز� حدود 
١٢٠ميليارد تومان اســت. پروژه ها� ز�اد� در خراسان رضو� 
در حال ساخت و تHميل هستند. م) توانيم حدود ٥٠ پروژه د�گر 
را تا بهمن به مرحله افتتاح و بهره بردار� برسانيم، همچنين حدود 
٩٠ پــروژه آماده افتتاح دار�ــم.» فرزاد فتاح) در حاشــيه افتتاح 
�H) از پروژه ها� ورزش) افزود: «سرما�ه  گذار� بخش خصوص) 
در چنين پروژه ها� ورزش) بسيار ارزشمند است چرا�ه سياست 

دولت و وزارت ورزش وجوانان حما�ت از بخش خصوص) است.»

برگزارى مسابقات فوتبال بانوان در مشهد
نخســتين دوره مســابقات فوتبــال بانــوان خراســان رضــو� در 
ورزشــگاه تخت) مشــهد برگزار شــد. بــه گزارش روابــط عموم) 
هيئت فوتبال مشــهد، نخســتين دوره مســابقات فوتبــال بانوان 
خراسان رضو� به مناسبت هفته دفاع مقدس در ورزشگاه تخت) 
مشــهد با حضور ٨ تيم از سراسر خراســان رضو� برگزار شد. در 
ا�ن دوره از رقابت ها، تيم ها� هيئت فوتبال قوچان، مهاجرنو�ن، 
آ�ادمــ) طيب)، ناحيه ٥، �يان نيشــابور، اميد طرقبه وشــاند�ز، 
هيئــت فوتبال گنابــاد و پرســپوليس حضور داشــتند �ــه ٢ تيم 
آ�ادمــ) طيب) و �يان نيشــابور راهــ) فينال شــدند. در رقابت 
فينــال، تيم طيب) موفق شــد بــا �[ گل حر�\ خود را شHســت 
دهــد. همچنيــن در د�دار رده بنــد� نيز تيم بانوان پرســپوليس 
مشهد موفق شــد تيم ناحيه ٥ را شHست دهد و به عنوان سوم) 
دســت �ابد. گفتن) است؛ تيم هيئت فوتبال گناباد به عنوان تيم 
اخالق مســابقات برگز�ده شــد و خانم گل مســابقات نيــز از تيم 

آ�ادم) طيب) با ٤ گل زده بود.

برترین اتومبيلرانا ن سرعت
 نخستين دوره مسابقات اتومبيلران) سرعت، گراميداشت هفته 
دفاع مقدس در مجموعه ورزشــ) ثامن االئمه(ع) مشــهد برگزار 
شــد. ا�ن دوره از مســابقات با حضــور ٤٠ شــر�ت �ننده و در ٥ 
�الس پرا�دآماتــور، پرا�د اختصاص)، پژو ٢٠٦، پژو ٤٠٥ و آزاد 
برگزار شــد. در پا�ان ا�ن مســابقات در �الس پرا�د اســتاندارد، 
فرنــود شــعرباف، فر�ــد �نعانــ) و محمدحســين معتمــد� و در 
�الس پرا�د حرفه ا�  هاشــم علما، فرنود شعرباف و فر�د �نعان) 
عناو�ــن برتر را از آن خــود �ردند. در �الس پــژو ٤٠٥ هم جواد 
لشــHر� به مقام نخســت رســيد. دار�وش رحيم زاده دوم شــد و 
�اشــار وثيق مقدم مقام ســوم را �ســب �رد. در �الس پژو ٢٠٦ 
نيز دانيال حسين) بر سHو� نخست ا�ستاد، محمدرضا همتيان 
دوم شــد و حميد زنده دالن به مقام ســوم دست �افت. در �الس 
آزاد هم ســجاد علما مقام نخســت را �ســب �رد، پو�ا پيوند� به 

مقام دوم رسيد و محسن مسيحا نيز سوم شد.

از رشــته ها� ورزشــ)  �Hــ)  بــا �مــان  تيرانــداز� 
اســت �ه عالقه مندان ز�اد� دارد و بــا وجود ا�ن �ه 
�م خطر اســت اما رشــته ا� جذاب و د�دن) اســت و 
ورزشHاران ز�اد� در ا�ن رشته مقام ها� بين الملل) 
دارند. اما سال هاســت خراسان رضو� در ا�ن حوزه 
شــرا�ط خوب) نــدارد. با وجود ا�ن �ه ورزشــHاران با 
استعداد� در اســتان حضور دارند و حت) قهرمانان 
خوب) هم در ســطح مل) معرف) شــده اند اما آنچنان 
�ــه با�ــد رو� ا�ــن رشــته المپيHــ) و پارالمپيHــ) 
 ]�سرما�ه گذار� نشده و ورزشHاران تيرانداز حت) 
زميــن اختصاص) برا� تمر�ن ندارند. متاســفانه در 
دوره ها� مختل\ افراد� بر مسند هيئت تيرانداز� 
بوده انــد �ــه هيچ اقــدام قابــل توجه) برا� رشــد و 
توسعه ا�ن رشــته ورزش) انجام نداده اند تا حد� �ه 
االن در تيم مل) بزرگساالن مل) پوش ثابت) ندار�م و 
ا�ن برا� اســتان) با ا�ن ظرفيت و استعداد، غيرقابل 
قبول اســت و نياز اســت تــا نظارت ها� بيشــتر� بر 
ا�ن نوع رشــته ها وجود داشته باشــد. گفت وگو�) با 
مل) پوش با ســابقه خراسان) �ه افتخارات ز�اد� در 
عرصه هــا� بين المللــ) دارد، داشــتيم و از وضعيت 
تيرانداز� �شور و اســتان مطالب) جالب و شنيدن) 

عنوان �رد.
 شرا�ط نامساعد تيم مل� 

و�ــدا حليميان �H) از قهرمانان رشــته تيرو�مان در 
خراســان رضو� اســت �ه ســال ٨٦ به عضو�ت تيم 
مل) تيرانداز� با �مان ا�ران درآمد. و� �ه در رشته 
�امپوند فعاليت دارد، طال� مســابقات دانشجو�ان 
جهــان را هــم در �ارنامه خــود دارد و در رقابت ها� 
آســيا�) هــم عنوان ها� ز�اد� �ســب �رده اســت. 
حليميان در �[ سال اخير �م) از تمر�نات دور بود 
و حاال چند هفته اســت �ه دوبــاره تمر�نات حرفه ا� 
خود را آغاز �رده اســت. و� دربــاره اوضاع و احوال 
ورزشــ) خود بــه خبرنــگار مــا م) گو�ــد: «از آذرماه 
سال گذشته �ه از مســابقات قهرمان) آسيا برگشتم 
تا�نون تمر�ن جد� نداشــتم. البته مدت) در اردو� 
تيم مل) بودم اما به خاطر مســائل �رونا ترجيح دادم 
د�گــر تمر�ن نHنم و �م) اســتراحت �نم. حاال چند 
هفته ا� م) شــود �ه تمر�ناتم را آغاز �رده ام. رشــته 
مــا هم به صورت) اســت �ــه نياز به مســابقات ز�اد� 
دارد تا ورزشــHاران بــه آمادگ) خوب) برســند. االن 

هــم روزانــه حــدود ٥، ٦ ســاعت تمر�ــن دارم.» در 
حال حاضــر اردو� تيــم مل) تيرو�مان آغاز شــده و 
ورزشــHاران تمر�نات خود را از ســر گرفته اند اما نام 
حليميــان در بين مل) پوشــان نيســت. او در ا�ن باره 
گفت: «اواخر بهمن ســال گذشــته انتخاب) تيم مل) 
برگزار شــد �ه من در ا�ن انتخابات شــر�ت نHردم و 
حاال ١٠ روز اســت �ه اردو� تيم مل) شــروع شده و 
نفرات برگز�ده در ا�ن اردو حضور دارند. البته خودم 
شــرا�ط را ا�ــده آل ند�دم �ــه در اردوهــا� تيم مل) 
باشم. از طرف) تا پا�ان سال هم مسابقات و اردوها� 
خارج از �شــور  هم ندار�م، برا� همين ترجيح دادم 
در اردو� تيم مل) نباشم. اما اگر شرا�ط فراهم باشد 

قطعا به تيم مل) برم) گردم.»
 خر�د تيرو�مان به دالر 

قهرمانان هميشــه از عملHرد فدراســيون تيرو�مان 
انتقــاد دارند. مل) پوشــان هم هيــچ حقوق) در�افت 
نم) �ننــد و برا� تجهيز وســا�ل تيرو�مــان هم با�د 
هز�نه ها� سرسام آور� داشته باشند. ا�ن ورزشHار 
خراســان) هم در ا�ن زمينه گال�ه هــا� ز�اد� دارد: 
«متاســفانه از نظر حقوق �ه هيــچ در�افت) به عنوان 
�ــ[ مل) پوش ندار�ــم. فقط به خاطر عشــق و عالقه 
اســت �ــه ا�ــن هز�نه هــا را بــه جــان م) خر�ــم و در 
مســابقات شــر�ت م) �نيم وگرنه فدراســيون هيچ 
�مHــ) به مــا نم) �ند اگر هــم �مH) باشــد خيل) 
ناچيز اســت. از طرف) وســا�ل ورزشــ) مــا همچون 
تيرو�مان هم خيل) گران اســت و با�د به دالر خر�د 
�نيــم.» و� ادامــه م) دهد: «به دالر امــروز� هر تير 
حــدود ٢ميليون تومان هز�نه دارد �ه اگر گم شــود، 
خيلــ) ضرر م) �نيــم. االن هم صحبــت از برگزار� 
ليگ برتر اســت �ــه خيلــ) از ورزشــHاران ترس گم 

شدن تيرو�مان را دارند.» 
 تبعيض در تيرو�مان

بــه ضع\ هــا�  حليميــان در ادامــه ســخنان خــود 
فدراسيون اشاره م) �ند: «فدراسيون تيرو�مان در 
بخش ها�ــ) فعاليت هــا� خوب) داشــته به خصوص 
ا�ن اواخر �ه خوابگاه و�ژه برا� ورزشــHاران احداث 
�ــرده و حت) زميــن اختصاص) هم تجهيــز �رده اند 
امــا در مقابــل �م لطفــ) و تبعيض ها�ــ) هــم وجود 
دارد �ه ورزشــHاران گال�ــه دارنــد.» و� درباره ا�ن 
تبعيض هــا عنــوان م) �ند: «متاســفانه فدراســيون 
هميشــه بيــن ورزشــHاران رشــته �امپونــد و ر�Hــرو 

 (Hــرو المپيH�تبعيض قائل م) شــود. چون رشــته ر
اســت و �امپوند در المپي[ قرار ندارد. ا�ن در حال) 
است �ه بيشتر�ن مدال ها� آسيا�) و جهان) توسط 
ورزشــHاران �امپونــد بــه دســت آمده ول) هميشــه 
توجه و نگاه ها به رشــته ر�Hروست. در بحث اعزام ها 
اولو�ت به رشته ر�Hروســت و ا�ن تبعيض باعث شده 
انگيــزه مــا ورزشــHاران �امپونــد �متر شــود و د�گر 
شــوق و اشــتياق) برا� حضــور در تيم مل) نداشــته 

باشيم.»
 ضع# هيئت 

هيئــت تيرو�مــان خراســان رضــو� در ســال ها� 
اخيــر منفعــل بوده و هيــچ فعاليت) نداشــته تا حد� 
�ــه ورزشــHاران تيرو�مان از ا�ن رشــته �ناره گير� 
�رده اند. هرچند ا�ن هفتــه مجمع هيئت تيرو�مان 
برگزار و رئيس جد�د معرف) م) شود اما ورزشHاران 
دغدغه زميــن تمر�ن دارنــد. حليميان خاطرنشــان 
م) �ند: «چند ســال اســت �ه هيئت فعال) ندار�م. 
همــه ورزشــHاران دغدغــه زميــن اختصاصــ) برا� 
تمر�ــن دارند. برا� هميــن همه ورزشــHاران از ا�ن 
رشــته دور شــده اند و د�گــر  انگيــزه ا� بــرا� تمر�ن 
ندارند. حتــ) �[ مدت) قرار بود زمين) در مجموعه 

�وثــر در اختيار ورزشــHاران تيرو�مــان بگذارند �ه 
متاســفانه هيئــت اصــال پيگيــر ا�ــن موضــوع نبود و 
اداره �ل ورزش وجوانــان هــم همــHار� خوبــ) در 
ا�ن زمينه نداشــته اســت.» و� با بيــان ا�ن �ه رئيس 
هيئــت تيرو�مــان اصــال مد�ر�ــت خوب) نداشــته و 
باعث ب) انگيزگ) ورزشHاران شده، تصر�ح م) �ند: 
«خيلــ) از شــهرها� د�گر زميــن اختصاصــ) برا� 
ورزشــHاران تيرو�مان در نظــر گرفته اند �ه در تمام 
فصول ســال م) توانند تمر�ن �نند. اما شهر� مثل 
مشــهد با ا�ن ظرفيت و اســتعداد �ــ[ زمين تمر�ن) 
ندارد. االن هم بين ورزشــHاران چنددستگ) ا�جاد 
شده و رئيس هيئت تيرو�مان هم نتوانست مد�ر�ت 
خوب) داشته باشــد. حت) در زمينه اســتعداد�اب) و 
برگزار� مســابقات هم هيچ اقدامــ) صورت نگرفته 
اســت. ا�ــن در حالــ) اســت �ــه خراســان رضــو� 
اســتعدادها� خيلــ) ز�ــاد� دارد و عــدم مد�ر�ــت 
باعث شــد تا قهرمانان از ا�ن رشته ورزش) قهر �نند 
و د�گر  انگيزه ا� برا� تمر�ن نداشته باشند. حت) از 
نظــر فدراســيون، هيئت تيرو�مان خراســان رضو� 
در رتبه ســيزدهم قــرار دارد �ه خيلــ) نگران �ننده 

است.»  

تيرى که به حاشيه می رود!
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پنهان کردن ١٣٠نمونه دوپينگ در فدراسيون آیان!
آژانس جهان� ضددوپينگ(وادا) اعالم �رد بيش از ١٣٠نمونه 
دوپينــگ در دوره ر'اســت تامــاش آ'ــان در فدراســيون جهان� 
وزنه بردار5 پنهان شــده؛ ضمــن ا'ن �ه جز'يــات پرونده ها نيز 
در ا'ــن چند ســال در مقــر فدراســيون جهان� وزنه بــردار5 در 
بوداپســت از بيــن برده شــده اند. در واقع نمونه ها گرفته شــده 
امــا مورد بررســ� قرار نگرفته انــد. برخ� نمونه ها نــام 'ا مليت 
ورزشــEار را ندارند. نEته د'گر ا'ن اســت �ه مشــخص نيســت 

نمونه ها �جا ذخيره شده اند. 

توافق تيم بسکتبال شيميدر با ٢ بازیکن خارجی
باشــگاه شــيميدر پس از جذب باز'Eنان داخل� برا5 حضور5 
پرقــدرت در فصــل جد'د رقابت هــا5 ليگ برتر بســEتبال با ٢ 
باز'Eــن خارج� نيز بــه توافق رســيد. �لو'ن آما'ــو، گاردراس 
�انادا'� با قامت ١٩٣سانت� متر و ا'لو5 وارگاس سانتر ٢١٢ 
سانت� متر5 و اهل دومنيEن، ٢ باز'Eن جد'د5 هستند �ه در 
 �Eصورت در'افت رواد'د ورود به ا'ران و گذراندن تســت پزش

به تيم شيميدر ملحق خواهند شد. 

بشيریان رئيس فدراسيون دانشگاهی شد
مجمع انتخابات� فدراسيون مل� ورزش ها5 دانشگاه� د'روز 
برگــزار شــد. داود حومنيــان شــر'X آباد5،  هــاد5 بشــير'ان، 
محمد پور�يان� و جمشــيد همت�، ٤ �اند'دا5 شر�ت �ننده 
در مجمــع انتخابات� فدراســيون مل� ورزش ها5 دانشــگاه� 
بودنــد و پيــش از آغــاز مجمــع عبدالمهــد5 نصيــرزاده و جواد 
شــهال'� باقر5 انصــراف خود را اعــالم �رده بودنــد. درنها'ت 
هــاد5 بشــير'ان ٢٦ را5، محمــد پور�يانــ� ١٥ را5، داود 
حومنيــان شــر'X آباد5 ٢ را5 و جمشــيد همتــ� ٦ را5 در 
ا'ــن انتخابات �ســب �ردنــد تا بشــير'ان برا5 ٤ ســال رئيس 

فدراسيون شود.

هادى پور: پزشکی-ورزشی بدون هماهنگی با من 
بيانيه داد

آرميــن هاد5 پــور، تEوانــدو�ار المپيEــ� ا'ــران در وا�نش به 
شــا'عات مطرح شــده در خصــوص مصدوميــت او از ناحيه زانو 
و نيــازش بــه جراحــ� گفــت: «از ابتــدا نياز بــه جراحــ� نبود. 
مصدوميتم جد5 نيســت و فدراســيون پزش�E-ورزش� بدون 
هماهنگــ� بــا من ا'ن خبر را منتشــر �ــرد، در حالــ� �ه اصال 
مشــEل� وجــود نداشــت. در حــال حاضــر تمر'ناتــم را انجــام 
م� دهــم و صبح شــنبه هم تمر'ن �ــردم. از اواخر شــهر'ور هم 
اردو هــا شــروع شــده اســت.»  هاد5 پــور در خصــوص نگرانــ� 
بابــت تغيير وزنش به دليــل تاخير در برگــزار5 المپيj گفت: 
«ورزشــEار حرفــه ا5 با'د شــرا'ط را قبــول �ند و زندگــ� ما با 
آدم ها5 عاد5 فرق دارد. با'د برنامه و شرا'ط زندگ� قهرمان� 

را قبول �نيم و بر اساس آن پيش برو'م.»

اخبار واکنش سرمربی واليبال بانوان پيکان به تعيين دستمزد حداقلی براى بازیکنان ليگ برترى

مراسم قرعه �ش� نوزدهمين دوره ليگ 
برتــر واليبــال بانــوان در حال� د'ــروز با 
حضــور نما'ندگان ٩ تيم برگزار شــد �ه غيبت نما'نده 
تيم ســروقامتان بابــل ابهامات� در ٩ تيم� شــدن ليگ 
برتر ا'جاد �رد تا جا'� �ه برنامه هفته اول مسابقات به 
بعد از مشخص شدن تEليX ا'ن تيم مو�ول شد. با ا'ن 
حال قرعه �شــ� ليگ با حضور ٩ تيم سا'پا، ذوب آهن، 
بار'ج اسانس، پيEان، ســروقامتان بابل، اطلس تهران، 
ســتارگان فارس، ا�ســون و شــهردار5 قزو'ــن برگزار 
شد و طبق تصميمات انجام شــده ١٢ مهرماه به عنوان 
آخر'ن مهلت ثبت قرارداد باز'Eنان در �ميته برگزار5 
رو'دادها و مسابقات تعيين و اعالم شد ليگ برتر بانوان 
از اول آبان ماه رســما آغاز بــه �ار خواهد �رد. موضوع� 
�ــه در جلســه د'ــروز موجــب غافلگيــر5 نما'نــدگان 
باشــگاه ها شــد، در نظر گرفتن حداقل دســتمزد برا5 
بانوان واليباليســت بود؛ دســتمزد5 �ــه به گفته وحيد 
مراد5، مشاور رئيس فدراسيون واليبال چيز5 معادل 
٦ ماه حقوق سازمان تامين اجتماع� است. ا'ن موضوع 
امــا مورد مخالفــت نما'ندگان باشــگاه ها قــرار گرفت. 
ميترا شــعبانيان، ســرمرب� تيم واليبال پيEان از جمله 
سرمربيان� اســت �ه تصميم جد'د فدراسيون واليبال 
مبن� بر الزام باشــگاه ها به پرداخت دستمزد حداقل به 

باز'Eنان را با ا'رادات� همراه م� داند. 
 حضور قطع� بابل در ليگ مشخص نيست

پيــEان در  تيــم واليبــال  ميتــرا شــعبانيان، ســرمرب� 
ارز'ابــ� اش از مراســم قرعه �شــ� ليگ برتــر بانوان به 
خراســان م� گو'ــد: «مراســم خوبــ� بود. تنها مشــEل 
موجود غيبت نما'نده بابل در مراســم قرعه �شــ� بود و 
ما نم�  دانستيم تيم سروقامتان بابل صددرصد در ليگ 
برتر حضور خواهد داشــت 'ا نــه. هرچند ما اصال انتظار 
حضور تيم� از مازندران در ليگ برتر را نداشتيم ول� با 
ا'ن حال اميدوار'م ا'ن تيم در ليگ حضور داشته باشد. 
ما خوشحال م� شو'م �ه تعداد تيم ها5 حاضر در ليگ 
برتر بيشتر باشد تا باز'Eنان فرصت بيشتر5 برا5 انجام 

باز5 داشته باشند.» 
 صــرف حضور در ليگ برتر نبا�د مال� تيمدار� 

باشد
شــعبانيان در وا�نش به غيبت نما'نده تيم سروقامتان 

بابل در مراســم قرعه �ش� و ا'ن �ه آ'ا احتمال دارد ا'ن 
تيم از حضــور در ليگ برتر انصراف دهــد هم م� گو'د: 
«درخصــوص تيم ســروقامتان بابــل اطالع� نــدارم اما 
در مجمــوع مخالــX ا'ن هســتم �ه 'j تيــم دقيقه ٩٠ 
در قرعه �شــ� ليگ برتر شــر�ت �ند. صرف حضور در 
ليگ برتر نبا'د مالr تيمدار5 باشگاه ها باشد چون �ار 
درست� نيست و فقط باشگاه ها متحمل هز'نه م� شوند. 
فدراســيون با'ــد در مقابل ا'ــن نوع تيمــدار5 مقاومت 
نشان دهد. باالخره 'j باشگاه برا5 حضور در ليگ برتر 
با'د حداقل چند باز'Eن خوب در اختيار داشــته باشد و 
بتواند قراردادها'ــ� با باز'Eنانش ببندد �ه باز'Eن هم 
تامين مال� شود و هم جذب تيم. نم�  شود فقط حضور 
صرف در ليگ داشت و با باز5 هاj' 5 طرفه و امتيازات 
پا'يــن به طرف مقابل باخت. بــا حضور چنين تيم ها'� 
نم�  توان اســم مســابقات را ليگ برتر گذاشــت چرا�ه 
فقط همان ٤ تيم خوب هميشگ� باز5 ها5 قابل قبول� 
ارائه م� �نند و سا'ر تيم ها به انجام باز5 هاj' 5 طرفه 

ا�تفا خواهند �رد.»
 ليست باز�.نان مل� پوش خال� از ا�راد نيست

ســرمرب� واليبال پيــEان در مراســم قرعه �شــ� ليگ 
برتر تذ�ر5 هم مطرح �رد. شــعبانيان در ا'ن خصوص 
م� گو'د: «فدراســيون ط� انجام 'j �ار �ارشناســانه 

ليســت� از باز'Eنان مل� پوش� �ه حداقل ٢ دوره اعزام 
بين الملل� داشته اند، تهيه �رده �ه طبق آن هر باشگاه 
م� توانــد ٧ باز'Eن از ا'ن ليســت انتخاب �نــد. اما �ار 
�ارشناس� در تهيه ا'ن ليســت با ا'رادات� همراه بوده، 
به ا'ن دليل �ه اســام� برخ� باز'Eنان خوب و باسابقه 
در ليســت نيست و اســام� برخ� د'گر هست. در حال 
حاضر ٣ باز'Eن در ليســت هســتند �ه فقــط 'j اعزام 
بين الملل� داشــته اند اما نام 'j سر5 د'گر از باز'Eنان 
 rبا همين شــرا'ط در ليست نيست. اگر قرار است مال
قــرار گرفتــن نــام باز'Eنان در ليســت، 'ــj دوره اعزام 
بين الملل� باشــد، پس چرا نام همه باز'Eنان �ه چنين 
شرا'ط� دارند در ليست نيست؟ اگر قرار بر ا'ن است �ه 
باز'Eنان ٢ دوره اعزام بين الملل� داشته باشند، �ه پس 
ليست مشEل دارد. موضوع د'گر ا'ن �ه رده بند5 سن� 
باز'Eنان در ليســت مذ�ور مشخص نشده. ا'ن موضوع 
باعث م� شود باشــگاه ها'� �ه به لحاظ مال� مشEل� 
ندارند، بهتر'ن باز'Eنان را گلچين �نند. به ا'ن ترتيب 
باز'Eنــان خوب بين ٣ و نها'تا ٤ تيم تقســيم م� شــوند 
و ســا'ر باز'Eنــان �ه در آن ســطح نيســتند، بــدون تيم 
م� مانند. نظر من ا'ن بود �ه رده بند5 ســن� باز'Eنان 
با'د در ليست مشخص م� شــد. به عنوان مثال اسام� 
باز'Eنان رده ها5 سن� اميد، جوانان و بزرگساالن� �ه 

ط� ٥ ســال آخــر در تيم مل� بودند را در ليســت لحاظ 
م� �ردند و بعد اعالم م� �ردند �ه هر باشــگاه مجاز به 
انتخــاب مثال ٥ باز'Eن بزرگســال، ٤ باز'Eن جوان و ٣ 
باز'Eن رده اميد هستند. به ا'ن ترتيب همه باز'Eنان در 
باشــگاه ها تقسيم م� شــدند. در مراسم قرعه �ش� ا'ن 
موضوع را تذ�ر دادم و مســئوالن هم گفتند �ه موضوع 

را بازنگر5 م� �نند.»
 مخالفت مربيان با تعيين حداقل دســتمزد برا� 

واليباليست ها
به گفته وحيد مراد5، مشــاور رئيس فدراسيون در نظر 
گرفتن حداقل دســتمزد بــرا5 بانوان واليباليســت �ه 
معــادل ٦ مــاه حقوق ســازمان تامين اجتماع� اســت، 
'�E از امتيازات در نظر گرفته شــده بــرا5 فصل جد'د 
ليگ برتر واليبال اســت. شــعبانيان در وا�نش به الزام 
باشــگاه ها مبن� بر پرداخت حداقل حقوق به باز'Eنان 
 X� ر م� �نم منظور از ا'ن صحبت، اعالمEم� گو'د: «ف
قــرارداد باز'Eنان بود. من در ا'ــن خصوص هم نظرم را 
اعالم �ــرده و گفتم وقتــ� 'j باز'Eن نوجــوان تنها به 
صرف �ســب تجربه بــا 'j باشــگاه قــرارداد م� بندد، 
مسلم است �ه ا'ن باز'Eن از امتياز باشگاه برا5 رشدش 
اســتفاده م� �ند تا در ســال ها5 بعد بتواند بــا قرارداد 
بهتر5 جذب باشــگاه ها5 د'گر شــود. من فEر م� �نم 
ا'ن مســئله هم بــا ا'رادات� مواجه اســت؛ ضمن ا'ن �ه 
 Xدر جر'ان مراســم هم د'دم �ه مربيان د'گر هم مخال
ا'ن بند بودند و حت� گفتند �ه نم�  توانند چنين �ار5 

انجام دهند.»
 هــدف پي.ان حضور در فينــال ليگ برتر واليبال 

است
ســرمرب� واليبال پيEان اما هدفگذار5 ا'ن باشــگاه در 
فصل جد'د رقابت ها5 ليگ برتر بانوان را ا'نطور تشر'ح 
م� �ند: «در مقا'ســه با ســال گذشــته �ه تيــم واليبال 
پيEان دست به جوانگرا'� در ليگ برتر زده بود، امسال 
خوشــبختانه تيم خوب� در اختيار دار'م. خوشحالم �ه 
باز'Eنانم با انگيزه در حال تمر'ن هستند. تنها نگران� ام 
به خاطر شيوع �روناست و اميدوارم مشEل� پيش نيا'د 
چون ســالمت� �ادر فن� و باز'Eنان برا5 ما در اولو'ت 
است. هدف مان حضور در فينال ليگ برتر امسال است 

و حضور پرقدرت� در ليگ برتر داشته باشيم.»

شعبانيان: فدراسيون در قبال تيمدارى صرف باشگاه ها مقاومت کند

واليبــال  تيــم  ســرمرب� 
زنيــت به خبــر مربوط به 
مذا�ره اش با فدراسيون 
واليبــال ا'ــران وا�نــش 
والد'ميــر  داد.  نشــان 
آلEنــو،  رومانوو'ــچ 
تيــم  پيشــين  ســرمرب� 
 �E' ،ملــ� واليبال روســيه و تيــم زنيــت �ازان
از مربيــان مــورد عالقــه محمدرضــا داورزنــ�، 
رئيــس فدراســيون واليبــال بــرا5 هدا'ــت تيم 
مل� �شــورمان است. با ا'ن حال آلEنو در مورد 
مذا�ره با فدراســيون واليبال ا'ــران حرف ها5 
 jجالــب توجهــ� م� زنــد و در مصاحبــه بــا 'ــ
خبرگزار5 روســ� م� گو'د: «خيل� زود اســت 
فدراســيون  �نيــم.  صحبــت  چيــز5  مــورد  در 

واليبــال ا'ران برا5 همEار5 با مــن ابراز تما'ل 
�رده است. حضور در چهارمين المپيj متوال� 
برا5 من بســيار جذاب و قابل توجه اســت. همه 
چيز بين من و ا'ــران در حد مذا�ره بوده و هنوز 
حرفــ� از امضا5 قرارداد نشــده اســت.» آلEنو 
�ه چند ســال� اســت دچار بيمار5 شده درباره 
شــرا'ط ســالمت� خود هم صحبت م� �ند: «در 
وضعيت بهتر5 قــرار دارم. اوا'ل ســال ٢٠٢٠ 
'ــj عمــل جراح� مهم و ســخت انجــام دادم و 
االن شرا'ط خوب� دارم. به دليل وجود چند پيچ 
و مهره در �مرم، هميشــه با'ــد هنگام حضور در 
فرودگاه مدارr مربوطه را همراه داشــته باشم. 
فعال حــس خوب� دارم و اميــدوارم در پروازها5 
طوالنــ� به مشــEل� برخورد نEنــم. تنها همين 

موضوع است �ه مرا �م� نگران م� �ند.» 

وا=نش مرب� مشهور روس� به عقد قرارداد با واليبال ا�ران

آلکنو: هنوز حرفی از امضاى قرارداد بين من و ایران نشده

�ميته انضباط� فدراســيون �شــت� در خصوص شــEا'ت تيم هيئت �شت� قائمشــهر از نادر حاج آقانيا و عباس فروتن، ٢ �شــت� گير حاضر در ليگ برتر �ه گفته م� شد با 
داشــتن قرارداد با تيم قائمشــهر با باشــگاه اســتقالل هم قرارداد امضا �رده بودند، را5 خود را صادر �رد. بر ا'ن اساس ضمن بررس� اسناد و مدارr از نما'ندگان تيم ها و 
اظهارات �شت� گيران و ارائه مستندات، رئيس سازمان ليگ، تخلX منتسب به حاج آقانيا و فروتن منطبق با ماده ٨ آ'ين نامه انضباط� محرز و متخلفان وفق بند ٢ ماده ٨ 

آ'ين نامه انضباط� به توبيخ �تب� و درج در پرونده محEوم شدند. همچنين قرارداد ا'ن ٢ �شت� گير با باشگاه استقالل معتبر است.

راى کميته 
انضباطی کشتی 
به سود استقالل 
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حسينی و لک نامزد بهترین دروازه بان آسيا
گلر استقالل و پرسپوليس نامزد �سب عنوان جا�زه بهتر�ن 
دروازه بــان مرحلــه گروهــ* ليــگ قهرمانان آســيا ٢٠٢٠ 
شــدند. �نفدراسيون فوتبال آســيا با اتمام مرحله گروه* 
ليــگ قهرمانــان آســيا ٢٠٢٠ ، ٨ گلر نامزد �ســب عنوان 
بهتر�ــن دروازه بان ا�ن مرحله را معرف* �رد. سيدحســين 
حســين* از اســتقالل و حامد ل> از پرسپوليس در ميان ٨ 

نامزد برتر�ن گلرها= مرحله گروه* قرار گرفتند.
باز شدن موقت پنجره نقل وانتقاالتی فوالد 

طبق اعالم معاون حقوق* باشــگاه فوالد خوزستان، پنجره 
نقل وانتقاالت* ا�ن باشــگاه به صورت موقت باز شــد. عارف 
عارف نيا معاون حقوق* باشگاه فوالد در گفت وگو با رسانه 
ا�ن باشگاه گفت: «با تالش ها= تيم حقوق* باشگاه و ارائه 
اســناد مثبته، پنجره نقل وانتقاالت فــوالد به صورت موقت 
باز شــد و ا�ن باشــگاه م* تواند نقل وانتقاالت خود را انجام 

بدهد.» 
شيرى به اردوى پرسپوليس اضافه شد

مهد= شــير= باز�Nن تيم فوتبال پرسپوليس بامداد د�روز 
وارد دوحــه قطر شــد. ا�ن باز�Nــن پس از انجام تشــر�فات 
فرودگاه* برا= ورود به دوحه، به هتل دوســيت رفت تا به 

�اروان پرسپوليس اضافه شود.
برد پرگل آنتورپ بدون بيرانوند

از هفتــه هفتــم رقابت هــا= ليگ فوتبــال بلژ�ــ>، آنتورپ 
ميهمــان �ورتر�> بــود و با نتيجــه ٣ - �> پيروز شــد. در 
ا�ن باز= عليرضا بيرانوند مانند باز= ها= گذشــته تيمش 
نيمNت نشــين بود و به ميدان نرفت. آنتورپ با ا�ن پيروز= 
١١ امتياز= شد و باالتر از �ورتر�> ١٠ امتياز= در جا�گاه 

ششم ا�ستاد. 

سون بهترین لژیونر هفته آسيا شد، جهانبخش دوم 
هافبــ> ا�ران* برا�تون از �ســب عنــوان بهتر�ن لژ�ونر 
هفته آســيا بازمانــد. �نفدراســيون فوتبال آســيا ٣ روز 
پيــش �ــ> نظرســنج* بــرا= انتخــاب بهتر�ــن لژ�ونر 
هفته قاره �هن به راه  انداخت. در ميان ٨ نامزد �ســب 
عنــوان بهتر�ــن لژ�ونــر هفتــه آســيا، ٣ باز�Nــن ا�ران* 
حضــور داشــتند. عليرضــا جهانبخش هافبــ> برا�تون 
و �اوه رضا�ــ* و عل* قل* زاده، ٢ مهره �ليد= شــارلوا 
در ليســت نامزدهــا بودنــد. با اتمام نظرســنج* ســون 
هيونگ  مين، ســتاره �ره ا= تاتنهام با �سب ٣٦ درصد 
آرا  به عنــوان بهتر�ــن لژ�ونر هفته آســيا شــناخته شــد. 
جهانبخش با �ســب ٣٣ درصد آرا  در رده دوم ا�ســتاد. 
رضا�ــ* و قلــ* زاده هم با �ســب ٥ و �> درصــد آرا  در 

رده ها= پا�ان* قرار گرفتند.

�حي* گل محمد= ســرمرب* پرســپوليس در نشســت خبر= پيش از باز= 
تيمش مقابل الســد اظهار �رد: «با �N* از بهتر�ن و قو= تر�ن تيم ها= ا�ن 
دوره از مســابقات با�د بــاز= �نيم. آن ها با مرب* خوب* �ــه دارند، �N* از 
مدعيان جام هستند. ما هم در چند باز= اخيرمان نشان داد�م �ه �> تيم 
 bواقع* هســتيم و �> ســتاره دار�م �ه آن هم پرســپوليس است. تيم حر�
ســتاره ها= ز�اد= دارد و ا�ن �ارمان را ســخت م* �ند. با�د تمر�ز ز�اد= 
داشــته باشيم تا مهارشــان �نيم. با�د از فرصت ها�* �ه به دست م* آور�م 
خوب اســتفاده �نيم و نشــان دهيم چه تيــم خوب و بزرگ* هســتيم. مثل 
باز= قبل با�د عملNرد خوب* داشــته باشــيم و خودم شــخصا بــه باز�Nنانم  
اميدوار هســتم و اگر ا�ن باور را دار�م �ه بــاز= را ببر�م، مطمئنا ا�ن اتفاق 
خواهد افتاد. ما با تمام وجودمان باز= م* �نيم و بعض* ها باور نNردند �ه 
�N*، ٢ تا از بچه ها�مان با مصدوميت باز= �ردند اما واقعيت همين است. 

ما تيم* هســتيم �ه همه از جانشــان ما�ــه م* گذارند و ٣،٢ باز�Nن مان با زور دارو و د�تــر به ميدان م* روند. ا�ن 
نشان م* دهد �ه تيم* به تمام معنا هستيم.»

ژاو= هرناندس ســرمرب* سرشــناس الســد در نشســت خبر= پيش از باز= 
تيمــش مقابل پرســپوليس اظهار �رد: «برا= رســيدن به پيــروز= و صعود به 
مرحله �> چهارم نها�* بسيار هيجان زده هستيم. با پرسپوليس باز= دار�م 
�ه بهتر�ن تيم ا�ران اســت و م* دانيم �ه �> باز= ســخت و دشــوار برا= ما 
خواهد بود �ه شــبيه به �> فينال اســت. برا= پيروز= با�د �نترل شــده و با 
اشــتياق ز�اد باز= �نيــم و اميدوارم �ه با ارائه بهتر�ن بــاز= خود در زمين به 
آن برسيم. در باز= قبل* مقابل سپاهان، اولو�ت ما استراحت دادن به برخ* 
از باز�Nنان بود تا آن ها را با اطمينان برا= ا�ن باز= در اختيار داشــته باشيم. 
پرســپوليس برا= ما حر�ف* قدرتمند و دشــوار خواهد بود و در ا�ن باز= با�د 
سع* �نيم، مالNيت توپ و �نترل باز= را در دست داشته باشيم. با�د در اوج 
آمادگ* خود قرار داشــته باشــيم و ا�ن مهم  تر�ن نNته اســت.» سرمرب* السد 
همچنين گفت: «پرشــورتر�ن مســابقات* �ــه در طول زندگــ* حرفه ا= خود 

د�ده ام، هميشــه مقابل تيم ها= ا�ران* از جمله پرســپوليس بوده . ا�ن را به باز�Nنانم گفته  ام �ه آن ها هميشه با شور  و 
شوق ز�اد باز= م* �نند، به همين دليل ما هم با�د بسيار پرشور باشيم، چون ا�ن �> فينال است.»

ژاو�: پرسپوليس پرشورتر�ن تيم� است �ه در زندگ� ام د�دمگل محمد�: با بهتر�ن تيم رقابت ها باز� دار�م

ادعا� عجيب مد�رعامل باشگاه ذوب آهن 
محمدى: پرونده کالدرون به پرونده 

ویلموتس شبيه است
مد�رعامــل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان گفت: 
«مبالغــ* �ــه عنــوان م* �ننــد �امــال �ــذب 
بــوده و چنيــن ارقامــ* از طــرف ذوب آهــن به 
هيــچ باز�Nنــ* پرداخت نشــده اســت.» جواد 
محمد= مد�رعامل باشــگاه ذوب آهن در مورد 
صحبت ها�* �ه توسط عضو سابق هيئت مد�ره 
ا�ن باشگاه عليه او مطرح و از قرارداد رادولوو�چ 
(ســرمرب* مونته نگرو�* و اســبق تيــم فوتبال 
ذوب آهن) به عنــوان پرونده و�لموتس �وچ> 
نام برده شــده، گفت: «اگر بخواهيــم از پرونده 
و�لموتس شبيه ساز=  و ا�ن صحبت ها را مطرح 
�نيم، بهتر است دوستان سر= به آرشيو ذهن* 
خودشــان بزننــد �ــه اســناد و مــدارq آن هم 
موجود است. پرونده ها= خيل* بزرگ تر مانند 
آمدن �الدرون ها به ا�ران �ه دوستان خودشان 
پشــت ا�ن پرونده ها بودند و قضا�ا را م* دانند، 
وجود دارد.» و= با اشــاره به پرونده �الدرون و 
پرســپوليس افزود: «پرونده بيش از ٧٥٠  هزار 
دالر= �الــدرون و دســتيارانش �ــه دوســتان 
بــرا= پرســپوليس بــه وجــود آوردنــد، خيلــ* 

شبيه تر به پرونده و�لموتس است.»

حسينی: بازى پرسپوليس و السد براى 
هر ٢ تيم سخت است

�اپيتان پرســپوليس م* گو�د همــه باز�Nنان 
بــرا= باز= با الســد آماده اند امــا در قالب �> 
تيم قطعا م* توانند بهتر �ار �نند. سيد جالل 
حســين* در نشســت خبــر= پيــش از بــاز= 
پرســپوليس مقابل الســد اظهار �رد: «تا االن 
باز= ها= ســخت* را پشت ســر گذاشته ا�م اما 
د�گــر در مرحلــه حذف* حضور دار�ــم و ٢ تيم 
پر قــدرت با هم بــاز= دارند. برابــر تيم* باز= 
دار�ــم �ه �امل اســت و ســازمانده* شــده و 
تيم مقابل �ادر فن* و باز�Nنــان قو= دارد. به 
همه هم ا�ن مســئله را نشان داده . البته ما هم 
پرسپوليس هستيم اما مطمئنا ا�ن باز= برا= 
هر ٢ تيم ســخت اســت و اميدوارم �> فوتبال 
ز�بــا و جذاب را ببينيم. تيــم حر�b باز�Nنان  و 
مرب* بزرگ*  دارد امــا تيم ما هم برنامه ر�ز= و 
آناليز م* �نــد. ا�ن باز= برا= هر ٢ تيم، باز= 
سخت* خواهد شد و ا�ن گونه نيست �ه اسم ها 
رو در رو= هــم قــرار بگيرند. ٢ تيم بــا هم باز= 
دارند و مطمئنا روز  سخت* خواهد بود. ما همه 
برا= ا�ن باز= آماده ا�م و در قالب �> تيم قطعا 

م* توانيم بهتر �ار �نيم.»

سرخ هاى سدشکن مقابل ستارگان ژاوى
پرسپوليس- السد ا�ن  بار در �2 هشتم نها��

پس از د�دار تيم ها= استقالل 
و پاختا�ور، امروز د�گر نما�نده 
فوتبــال ا�ــران �عنــ* پرســپوليس در مرحله 
�> هشــتم نها�ــ* ليــگ قهرمانــان آســيا از 
ساعت ١٧:١٠ به مصاف حر�b خود خواهد 
رفت. ســد محNم ســرخ ها= ا�ران در مســير 
رسيدن به مرحله �> چهارم نها�* السد قطر 
اســت؛ تيم* �ه تا پا�ــان مرحله گروه* ١٤ 
گل بــه ثمر رســانده و با خط حملــه قدرتمند 
خود مقابل نما�نده ا�ران صb آرا�* م* �ند. 
الســد در ا�ن تورنمنــت ٤ گل توســط بغداد 
بونجــاح بــه ثمــر رســانده و پــس از او حســن 
الهيــدوس و ا�ــرم عفيــb قــرار دارنــد �ــه 
هر�دام ٣ گل زده و ٤ گل باق* مانده در ا�ن 
تورنمنت، توسط تاباتا، �ازورال،  هاشم عل* و 
گل به خود= باز�Nن تيم النصر به ثمر رسيده 
ســرمرب*  ژاو=  تصميــم  بــا  الســد  اســت. 
مرحلــه  بــاز=  آخر�ــن  در  خــود  سرشــناس 
گروهــ* با باز�Nنــان ذخيره مقابل ســپاهان 
ا�ران قرار گرفت و حــاال باز�Nنان اصل* ا�ن 
تيم بعد از استراحت با نفس* چاق و آماده به 
باز= امروز رسيده اند. حضور باز�Nنان* مثل 
ســانت* �ازورال و ا�رم عفيb نشان م* دهد 

�ه نما�نده �شورمان امروز �ار بسيار سخت*  
خواهد داشت. ضمن ا�ن �ه نبا�د به سادگ* 
از �نــار نام بونجاح در خــط حمله تيم قطر= 
هم عبــور �رد. ســتاره الســد= ها  در مرحله 
گروهــ* ١١ بــار رو= دروازه حر�فــان خطــر 

عملNــرد  گل  پــاس   ٣ و  گل   ٤ بــا  و  ا�جــاد 
درخشــان خود را تNميل �رده . اما در ســو= 
مقابــل پرســپوليس هــم در برابــر ســتارگان 
الســد تيم دســت و پــا بســته ا= نخواهد بود، 
چرا�ه در آخر�ن باز= مرحله گروه* با ارا�ه 

�ــ> بــاز= ز�بــا، هجومــ* و تا�تيNــ* تيــم 
بــا ٤ گل شNســت داد.  را  امــارات  شــارجه 
پرســپوليس هــم در باز= با شــارجه بــه بلوغ 
تا�تيN* رسيد و باز�Nنان جد�د تقر�با با تيم 
بــا  پهلــوان  احســان  شــده اند.  هماهنــگ 

درخشــش در آن باز= توانا�* ها�ش را به رخ 
�شيد. عيس* آل �ثير هم پا�ش به گلزن* باز 
شــده و نفــرات قد�م* هم بــه آمادگ* �امل 
رسيده اند. وحيد امير= و حت* عبد= نشان 
دادنــد �ــه چقــدر عطش بــرا= خــوب باز= 
�ردن در پرسپوليس را دارند. ٢ تيم ٢ فصل 
پيش مقابــل �Nد�گر صb آرا�ــ* �ردند و آن 
زمــان ژاو= �اپيتان تيم الســد بــود و قبل از 
مسابقه ٢ تيم در ورزشگاه آزاد= از ژاو= نيز 
تقد�ــر �ردنــد و درنها�ــت ا�ن تيــم قدرتمند 
تســليم ستارگان سرخ شــد. گفتن* است در 
آخر�ــن باز= ا�ــن مرحله از ســاعت ٢١:١٥ 
النصــر  و التعــاون عربســتان بــه مصــاف هم 
م* رونــد تــا با مشــخص شــدن چهــره ٤ تيم 
مرحلــه  د�دارهــا=  بــرا=  صعود�ننــده 
�> چهــارم نها�* قرعه �شــ* صورت گيرد و 

تيم ها رقبا= خود را بشناسند.
 تر�يــب احتمالــ� پرســپوليس: حامــد 
محمد حســين  خليــل زاده،  شــجاع  لــ>، 
حســين*  ســيد جالل  �نعانــ* زادگان، 
احمــد  آقا�ــ*،  ســعيد  نعمتــ*)،  (ســيام> 
نورالله*، ميالد سرل>، بشار رسن، احسان 

پهلوان، وحيد امير=، عيس* آل �ثير
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