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  استراماچونی در مافیا ومریم 
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 درخواست دومین اصالح طلب 
برای کناره گیری روحانی!
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 چالش مومو و خطای برخی 
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ایران و چند ضلعی صلح 
درافغانستان 

عبدا... عبدا... رئیس شــورای عالــی مصالحه ملی 
افغانستان، نهاد تازه تاسیس...

یادداشت روز

جاوید حسینی

  صفحه 2

آن چه تحمل فشار گرانی  را سخت تر می کند  
سوءمدیریت ها، بی خیالی ها و بی توجهی های ملموسی 

است که باعث شده مردم احساس بی پناهی کنند

روزه کار و تالش  بگیریم و هر آن چه را که جز کار برای 
تقویت معیشت مردم است به دیوار بکوبیم

رضوی

 قالیباف:بگومگوهای سیاسی 
برای مردم نان و آب نمی شود 

 لغو تحریم تسلیحاتی یک شکست قابل توجه 
  صفحه 2برای دولت کم خرد آمریکاست



ایران   و چند ضلعی صلح درافغانستان 

عبدا... عبدا... رئیس شــورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان )نهاد تــازه تاسیس برآمده از 
جدال های انتخابات ریاست جمهوری( در رأس 
هیئتی وارد تهران شده است .سفر عبدا...  در 
امتداد سفرهای وی به اســام آبــاد و دهلی نو 
صورت می گیرد و پس از تهران احتماال به دیگر 
کشورهای منطقه نیز سفر کند. واقعیت این است 
که مذاکراتی را که زلمی خلیل زاد نماینده ویژه 
آمریکا برای مصالحه افغانستان از دو سال پیش 
آغاز کرد، می توان به چند فاز تقسیم کرد؛ مذاکره 
با طالبان، مذاکره با دولت، احزاب و شخصیت 
های با نفوذ افغانستان و مذاکره با کشورهای 
تاثیرگذار منطقه در پرونده افغانستان. از این 
بین، وی موفق شد تا مذاکره با طالبان را به 
فرجام و توافق نامه ای با این گروه در اسفند ماه 
ســال گذشته را به امضا برساند امــا مذاکرات 
با کشورهای منطقه و به ویژه مذاکرات در ُبعد 
درون افغانستانی موفقیت چندانی را به همراه 
ــت. علت عــدم موفقیت در ایــن دو  نداشته اس
مرحله، سیاست یکجانبه گرایی واشنگتن در 
پرونده مذاکرات صلح افغانستان بوده است.در 
درون افغانستان، به رغم این که افغان ها تشنه 
صلح هستند اما روند پیش رو را نگران کننده و 

حتی بازگشت به عقب می دانند. جامعه سیاسی 
افغانستان با شدت و درجات مختلف چنین نگاه 
بدبینانه ای به روند خلیل زاد دارند اما با وجود این 
یکپارچگی در نظر و عملکرد سیاسیون افغانستان 
ــدارد. می تــوان گفت دو طیف کلی در  وجــود ن
ــاره روند  درون جامعه سیاسی افغانستان درب
صلح شکل گرفته است؛ در حالی که یک طیف 
معتقد است طالبان باید در درون حکومت فعلی 
ادغام شود، طیف دیگر نگاه متفاوت تری دارد 
و آماده مذاکره با طالبان برای برپایی حکومتی 
ــت. رهــبــری طیف نخست را اشــرف  جدید اس
غنی رئیس جمهوری افغانستان و طیف دوم را 
عبدا... عبدا... رئیس شــورای عالی مصالحه 
ملی در دست دارنــد. این نوع اختاف نظرها و 
عدم یکپارچگی ممکن است منجر به دست باالی 
طالبان در مذاکرات شود. هر یک از این دو رهبر 
سیاسی به رغم روابط ظاهری همکارگونه، برای 
موفقیت دیدگاه خود مستقانه در تاش هستند.

از جمله  بــه کشورهای منطقه و  ــدا...  ــب سفر ع
ــت بــرای  ــران تــاشــی اس جمهوری اســامــی ایـ
همراه سازی کشورهای منطقه با نظریات طیف 
دسته دوم که معتقدند برای برقراری صلح می توان 
قانون  اساسی را اصاح کرد و حتی حکومت موقت 
تشکیل داد. استقبال بی نظیر اسام آباد از عبدا... 
نشان داد که پاکستان حاضر به همراهی با این 
نوع دیدگاه است اما به نظر می رسد دهلی نو بر 
اصول خود پایبند است و هنوز حمایت از حکومت 
افغانستان را در دستور کار دارد. جمهوری اسامی 
ــران که حــدود 900 کیلومتر مــرز مشترک با  ای
افغانستان دارد، از تاثیرگذارترین بازیگران در 
پرونده این کشور است و جناح های مختلف در 

افغانستان این نکته را درک می کنند که حمایت 
این بازیگر مهم منطقه ای، به شدت اثرگذار است، 
به همین دلیل عبدا... پس از اسام آباد و دهلی نو، 
تهران را به عنوان مقصد سوم برگزید.این موضوع 
را که جمهوری اسامی ایران با دیدگاه عبدا... 
ــه ای خواهد داشت  و حامیان تفکر وی چه روی
شاید بتوان پس از پایان این  سفر ارزیابی کرد اما 
جمهوری اسامی ایران در طول چهل سال بحران 
افغانستان همواره یک رویه و اصل ثابت داشته 
و آن حل بحران با مشارکت تمام جناح ها بوده 
است. این اصل ثابت در دو سال گذشته به خوبی 
ملموس تر بوده است. سفرهای متعدد مقامات 
ایرانی از جمله ابراهیم طاهریان نماینده ویژه 
وزیر امور خارجه ایران به کابل و دوحه به منظور 
دیــدار با نمایندگان دولــت، جناح های مختلف 
سیاسی و نمایندگان طالبان حکایت  از عملکرد 
ــاس اصــل ثابت جمهوری اسامی یعنی  بر اس
تاش برای اجماع سازی دارد. همین منش سبب 
شده است که تمام بازیگران داخلی افغانستان در 
ادوار مختلف حتی طالبان، به دیدگاه های تهران 
اعتماد داشته باشند.در مجموع، روند مذاکرات 
صلح افغانستان به ویژه در ُبعد داخل افغانستانی 
و منطقه ای نیاز به بازنگری دارد. در ُبعد درون 
افغانستانی نیاز به اجماع بین حکومت و جناح 
های سیاسی است که در غیر این صورت، شکاف 
به وجود آمده روزنه ای برای سلطه جناح سوم یعنی 
طالبان بر افغانستان خواهد شد. در بعد منطقه ای، 
باالنس به هم خورده بین بازیگران منطقه ای باید 
اصاح شود. در غیر این صورت بعید است که روند 
خلیل زاد بتواند افغانستان  را در میان مدت و دراز 

مدت به ثبات و آرامش برساند.  
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حرف مردم
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پیامك: 2000999    تلفن: 37009111 051                 

 روغن نباتی 120 هزار تومانی تو عمرم تا حاال  •
ندیده بودم. مسئوالن دارن چه کار می کنن؟ 

چرا جلوی این گرانی ها را نمی گیرن؟
 آی مسئوالن تو رو به خدا قسم بروید سری  •

به بازار انبارهای کپسول سی ان جی بزنید 
که چگونه کپسول را انبار کرده اند که شاید 
فردا دالر بشه50، کپسول را گران تر بدهند.

 گرانی موضوع بی ارزشی نیست که به آن  •
اهمیت داده نشود. برای این که گرانی های 
اگر  و  هستند  مربوط  یکدیگر  به  اجناس 
یک جنس بنا نیست گران شود تحت تاثیر 
اجناس دیگر قــرار می گیرد و ناخواسته 

گران می شود.
ــام از مــواد  • ــل کشور همه اق  وقتی داخ

غذایی تا پــوشــاک، خـــودرو، منزل، لــوازم 
خانگی و... با دالر گران می شود پس کلیه 
افراد حقوق بگیر جامعه هم باید با دالرحقوق 

بگیرند نه با ریال که پولمان بی ارزش شده.
ماندم چه کسی خرید و فروش دالر انجام  •

می دهد؟ مگر ما تحریم نیستیم مگر االن 
مسافرت های گردشگری هست؟ پس چه 
کسانی با مال و جان مردم با خرید و فروش 
دالر بازی می کنند؟ مبارزه با این شیادان 
ــروش را باید بدهند بسیج تا یک  وطــن ف

هفته ای پرونده دالر فروش ها بسته بشه.
سر مستمری بگیران تامین اجتماعی کاه  •

رفــت. با 500هــزار تومان همسان سازی 
کردند و کشوری ها را هم دیدیم. تفاوت زمین 
تا آسمان. مگر گرانی برای ما نیست؟ بعد 
از 30 سال کار دیگر توان کار نداریم با این 

حقوق زیر سه میلیون زندگی نمی چرخد.
ــه خـــودرو ثبت نام  • اکــثــرخــانــم هــایــی ک

ــفــر از  می کنند بـــرای داللـــی اســـت. 5ن
خــانــم هــای آشــنــا را مــی شناسم همگی 
شوهران شان خودرو دارند فقط برای داللی 

ثبت نام کرده اند.
ــاد کـــرونـــا در مشهد  • ــت ــوالن و س ــئ ــس م

سخت گیری کنند تا شهرمان مانند تهران 
نشه.

کسانی که سهام عدالت نگرفتن باید به  •

کجا بروند و این سهام رو بگیرند؟ به هر کجا 
مراجعه می کنم جوابی نمی گیرم.

 آقای روحانی... نان چرا نیست؟ صف ها  •
رو دیدین؟ می خواین گران کنین بکنین 
ولی تو رو خدا آرد به نانوایی ها بدین، ما فقط 

نان می تونیم بخوریم.
 از اونایی که ارز و سکه دارند می خوام که  •

فروشنده باشند تا قیمت ها پایین بیاد. از 
دولت که آبی گرم نمی شه. بیاین مثل زمان 

جنگ پشت به پشت هم و به فکر هم باشیم.
 من نمی دونم برای چی چهار روز تعطیل  •

کردید؟ آدم هایی مثل من که پیک موتوری 
هستم، تو بازار کار می کنم، وسایل مغازه ها 
رو جابه جا می کنم تو چهار روز تعطیات 

چطوری خرج زن و بچمو در بیارم؟...
 خدا نیامرزد احمدی نژاد را که با دادن  •

یارانه 45 هزارتومان ما ملت ایــران را در 
فقر،فساد،گرانی و هزاران بدبختی دیگر 

گرفتار کرد.
باید دستگاه دالر یاب یا سگ دالر یاب  •

بیاورند و دالرهای میلیونی و میلیاردی را که 
در منزل ها و کشور ایران پنهان کرده اند پیدا 
کنند و کسانی را هم که ارز دالر می خواهند 

از کشور ایران خارج کنند، شناسایی کنند.
چرا تو این بازار با این همه تورم بعضی از  •

مردم به نسیه عادت کردن؟
چرا پارچه فــروش های تهران پارچه به  •

یه  روز  نمیدن؟  هر  شهرستانی  مشتری 
بهانه میارن تا قیمتش بره باالتر. این نمی شه  
احتکار پارچه؟ چرا دولــت ورود نمی کنه 

انبارها رو باز کنه. مردم اذیت هستن.
 آقایان شورای شهر که سواره  هستند و از  •

پیاده خبر ندارند این چه قوانینی هست که 
تصویب می کنند؟ روزهای تعطیل حمل و 
نقل عمومی تعطیله؟ آیا کرونا هوشمنده  و 
در ایام هفته نیست؟ آیا کرونا فقط تعطیات 
میاد بین مــردم؟ هدف شون از این کارها 
ــزا خیلی از کــارگــرهــا رو  چیست؟ روز ع
می دیدم چه مسافت های طوالنی رو پیاده 

برمی گشتند!

قالیباف:بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نمی شود 
 رئیس مجلس با بیان این که حداقل کاری که یک 
مسئول می تواند انجام دهد این است که در کنار 
مــردم باشد تا آن ها احساس بی پناهی نکنند، 
تاکید کرد :امروز همه باید بدانند که بگومگوهای 
سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد. قالیباف 
ــود در صحن علنی  در نطق پیش از دســتــور خ
مجلس گزارشی از سفر خود به استان سیستان و 
بلوچستان داد و سپس به سراغ گرانی های لجام 
گسیخته رفت و گفت:» کارگران روزمزدی هستند 
که با خودشان محاسبه می کنند اگر یک وعده 
غذای کمتر مصرف کنند، می توانند شب با دست 
پرتر به منزل بروند و کمتر شرمندۀ فرزندان خود 
شوند؛ آن چه تحمل این فشار را سخت تر می کند، 

سوءمدیریت ها، بی خیالی ها و بی توجهی های 
ملموسی است که باعث شده مردم احساس بی 
پناهی کنند.«وی ادامــه داد: »حداقل کاری که 
امروز یک مسئول می تواند انجام دهد این است 
که در کنار مردم باشد تا آن ها احساس بی پناهی 
نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آن ها ساده تر 
کند و امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی 
برای مردم نان و آب نخواهد شد.« قالیباف در ادامه 
سخنان خود از مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس 
خواست که بر طبل اختاف نکوبند:» هر آن چه 
حواس قانون گذاران، سیاست گذاران و مجریان 
را از سفره و معیشت مردم پرت کند، امروز حواشی 
زاید و بی فایده و گزافه است و هر مسئول چه مدیر 

اجرایی باشد و چه نماینده مجلس، نباید بر طبل 
اختاف بی حاصل بکوبد.«  وی گفت:» این موضوع 
بــدون شک یک شکست قابل توجه بــرای دولت 
کم ِخرد آمریکا و رئیس جمهور پرادعا اما ناتوان 
و منزوی آن است که با وجود اقدام غیرقانونی در 
جهت فعال کردن مکانیسم اسنپ بک، با استهزاء 
جامعه جهانی مواجه شد و نتوانست در این مسئله 
خللی وارد کند. اما تبدیل این شکست آمریکا به یک 
دستاورد راهبردی برای ملت ایران چیزی نیست 
که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد بلکه باید گام های 
مهمی در واکنش متناسب و بــازدارنــده در قبال 
فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین فروش و خرید 

ساح برداشته شود.« 

تاکید رئیسی  بر برخورد قاطع 
ناجا با اشرار و  سارقان حرفه ای

رئیس قوه قضاییه، صبح دیــروز در مراسم 
صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا، با 
بیان این که نیروی انتظامی ما باید نیرویی 
مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند، اظهار 
کرد: تمامی عزیزان در نیروی انتظامی و در 
جای جای کشور برای حفظ نظم و امنیت 
تاش می کنند و مجاهدانه نمی گذارند افراد 
قانون شکن، هنجارشکن و شــرور، امنیت 
مردم را به مخاطره بیندازند لذا صمیمانه 
از ایشان در این حوزه ها تقدیر می کنم.به 
گزارش میزان،  »سید ابراهیم رئیسی« رئیس 
مشترک  صبحگاه  مراسم  در  قضاییه  قــوه 
ستاد فرماندهی ناجا، با بیان این که نیروی 
انتظامی ما باید نیرویی مهربان، با تدبیر و 
مقتدر جلوه کند، اظهار کرد: اولین مؤلفه  
اقتدار جامعه و نیروی مقتدر، دین مداری 
و ایمان به خداست؛ آن چه به انسان قدرت 
اســت؛  کبریایی  مقدس  ذات  می بخشد، 
قــدرت و توانایی از آن اوســت، انسان های 
مومن به خدا و کسانی که دین مدارند، به 
اعتبار ارتباط با قدرت الیزال الهی، قدرتمند 
هستند.رئیسی با بیان این که دومین مولفه 
اقتدار، توجه به مــردم، مردمداری و مردم 
باوری است، تصریح کرد: بدانید که قدرت 
در جامعه ما از آن مردم متدین است؛ آن چه 
دشمن را از هرگونه اقدامی علیه مردم ما و 
از هرگونه حمله و تعرضی بازداشته ، عبارت 
است از مهم ترین مولفه های قدرت که مردم 
انقابی و  متدین هستند.رئیسی، روحیه 
خطرپذیری را سومین نکته اقتدار دانست 
و ادامه داد: نیروی با اعتقاد به خدا و برای 
خدمت به مردم، آمادگی خطر پذیری دارد و 
خود را در همه جا سپر قرار می دهد تا به مردم 
لطمه ای وارد نشود و امنیت مردم در خطر 
قرار نگیرد که این خطر پذیری جان فشانی 
و ایثار، اقتدار می آفریند.رئیسی با تاکید بر 
این که بین مقتدر بــودن و اعمال خشونت 
فرق است، خاطرنشان کرد: اعمال خشونت 
ــدرت ســاح و جایگاه، بر  با نشان دادن ق
مردمی که امروز در میدان در آمریکا و اروپا 
عدالت خواهی می کنند و زانو را بر گلوی 
آن ها قرار دادن و صدای آن ها را خفه کردن، 

اقتدار نیست.

یادداشت روز

  جاوید حسینی 

پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق 
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مجله فارن افرز/ چرا ما در آینده نگری و پیش 
بینی فجایع ناکام هستیم؟ مرحله خطرناک 

بعدی تغییر اقلیم

جمهوری خواهان عصبانی 

امیرعلی ابوالفتح - با نزدیک تر شدن به زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در روز 
سوم نوامبر، تعداد بیشتری از چهره های سرشناس 
جمهوری خواه، دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری 
هم حزبی خود را موردآماج حمالت گزنده قرار 
می دهند. سناتور بن ساس ، در اظهار نظری تند و 
توهین آمیز، ترامپ را نه فقط خطری برای جمهوری 
خواهان که خطری برای آمریکا توصیف کرد. در دهه 
های اخیر کمتر زمانی همچون این روزها، حزب 
رئیس جمهوری در روزهای نزدیک به انتخابات، 
رئیس جمهوری هم حزبی خود را مورد حمله قرار 
داده و از وی اعالم برائت کرده اند تا جایی که برخی 
از آنان حتی گفته اند که به نامزد حزب رقیب رای 
خواهند داد. اما علت خشم جمهوری خواهان 
چیست؟  1- دونالد ترامپ عملکرد بسیار ضعیف 
و فاجعه آمیزی در برابر بزرگ ترین بیماری قرن 
ارائه کرده تا جایی که مرگ 220 هزار آمریکایی 
به پای بی تدبیری رئیس جمهوری جمهوری خواه 
نوشته شده است. 2 - دونالد ترامپ به شکل بی 
محابایی در جامعه به شدت ملتهب و قطبی شده 
آمریکا، تفرقه ایجاد کرده و موجب ظهور جریان های 
راستگرای افراطی شده است. 3 - دونالد ترامپ 
همچنان به اظهارنظرهای توهین آمیز و تحقیر آمیز 
علیه چهره های سرشناس و نامدار جمهوری خواه 
ادامه می دهد. 4 - دونالد ترامپ موجب رنجش 
و ناراحتی برخی از عمده ترین متحدان خارجی 
دولت آمریکا شده و به جایگاه این کشور در رهبری 
جهانی لطمات سنگینی وارد کرده است. 5 - دونالد 
ترامپ به شکل نگران کننده ای با رسوایی های مالی 
، اخالقی و سیاسی مواجه است که حمایت از وی 
می تواند به شهرت جمهوری خواهان لطمه وارد 
کند. در چنین شرایطی، آمارها از اقبال گسترده 
به جو بایدن ، نامزد حزب دموکرات خبر می دهند. 
بایدن سه هفته پیش از انتخابات، از برتری کم سابقه 
دو رقمی در برابر دونالد ترامپ برخوردار است و 
سیل کمک های مالی به ستاد انتخابات دموکرات 
ها روان اســت. این وضعیت موجب شده است تا 
برخی از ایالت های مهم جمهوری خواهان نظیر 
ایالت بزرگ تگزاس در آستانه سقوط توسط رای 
دهندگان دموکرات قرار گیرد. به نظر می رسد با به 
صدا در آمدن زنگ خطر، برخی از جمهوری خواهان 
در تالش هستند پیش از این که خیلی دیر شود، از 
ترامپ فاصله بگیرند تا در صورت غرق شدن رئیس 
جمهوری جمهوری خــواه، حزب جمهوری خواه 
به همراه وی به زیر کشیده نشود. این موضوع از آن 
جهت اهمیت دوچندان یافته است که چشم انداز 
شکست همزمان در انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات سنا، در اردوگاه جمهوری خواهان خشم 
و وحشت ایجاد کرده است و ترامپ را در معرض 
انتقادات کم سابقه درون حزبی قرار داده است. با 
این حال، مشخص نیست که اعالم برائت برخی از 
چهره های سرشناس حزب جمهوری خواه سه هفته 
پیش از انتخابات، بتواند این حزب را از پیامدهای 
منفی چهار سال ماجراجویی   و سوء مدیریت های 

دونالد ترامپ رهایی بخشد.

بایدن  کمپین   مدیر 
مــــی گـــویـــد مــــا در 
پیش  هــا  نظرسنجی 
ایـــن که  هستیم امـــا 
ما  فاصله  گویند  می 
ــت این  دو رقــمــی اس
درست نیست.به نظر 
می رســدهــدف مدیر 
کمپین از این اعالم،  

هشیار سازی نیرو ها و رای دهندگان است و 
همین اظهار او در نرخ شرط بندی ها اثر کاهشی 
زیادی داشته و حال آن که  فاصله بایدن از ترامپ  

در سطح ملی همچنان باالتر از ۹ درصد است.

عربستان سعودی اعالم کرد که پس از هفت ماه 
توقف برگزاری نماز جماعت در مسجد الحرام در 
مکه مکرمه به دلیل شیوع ویروس کرونا، درهای 
این مسجد به روی نمازگزاران گشوده شد. پایگاه 
خبری »اسکای نیوز« نیز با انتشار تصاویری از 
داخل مسجد الحرام اعالم کرد که این تصمیم در 
پی آغاز مرحله دوم بازگشت تدریجی به ادای حج 
عمره در مکه برای شهروندان و مقیمان عربستان 
سعودی گرفته شده است. دولت سعودی تا سال 
گذشته طبق آمار رسمی ساالنه 12 میلیارد دالر 
درآمد از حج و گردشگری دینی داشته است و طبق 
چشم انداز 2030 محمد بن سلمان دولت سعودی 
باید تا آن زمان بتواند 30 میلیون نفر را برای عمره و 

حج پذیرش کند.

ــه "زنـــان  ــه ب ــپ ک ــرام ــد ت ــال ــان مخالف دون  زنـ
ــارس" معروف هستند  با حضور در خیابان  م
هــای واشنگتن با در دســت داشتن بنرهایی 
تحت عنوان " ترامپ - پنس هم اکنون خارج 
شوید" علیه انتخاب احتمالی مجدد ترامپ در 
انتخابات ابراز خشم کردند . البته حضور هزاران 
زن مخالف ترامپ منحصر به واشنگتن نبود و 
رهبران این راهپیمایی قرار است اعتراض خود 
را در 42۹ راهپیمایی در 50 ایالت آمریکا برگزار 
کنند. برگزارکنندگان این راهپیمایی می گویند 
که بیش از 116 هزار نفر متعهد شده اند که در 

روزهای آینده در راهپیمایی ها شرکت کنند.

جروزالم پست:با ظهور فیلم های بیشتر از 
مزدوران سوری که توسط ترکیه برای مبارزه 
با ارامنه فرستاده شده اند ، مشخص می شود 
ــرای اعــزام این  که تــالش هــای لجستیکی ب

جنگجویان به ماه ها قبل بر می گردد.

نور نیوز پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی برای فروپاشی از درون را بررسی کرد 

تبعیض نژادی میان مهاجران یهودی
تغییر بافت جمعیتی فلسطین راهبرد اصلی 
رژیم صهیونیستی در طول هفت دهه اشغال  
سرزمین فلسطین بـــوده اســـت، زیـــرا ذخیره 
نسلی یهودیان بــرای آن هــا، هم ضامن تــداوم 
شهرک سازی وتوسعه طلبی این رژیم وهم رکن 
اصلی نظریه امنیتی آن ها ست.صهیونیست ها 
برای مقابله با این پاشنه آشیل موجودیتی خود 
راهبرد تشویق مهاجرت یهودیان از سراسر جهان 
به فلسطین اشغالی را در دستور کار خود قرار 
دادند.به نوشته نورنیوز،این در حالی است که 
آمار ها نشان می دهد رشد جمعیت  مسلمانان 
در اراضی اشغالی 1۹4۸ باالترین رشد جمعیت 
در جهان و حتی در میان کشور های عربی مجاور 
ــی رود. جمعیت  رژیــم صهیونیستی به شمار م
شناسان معتقدند هرچند یهودیان ۷4 درصد 
جمعیت ۹ میلیون نفری فلسطین اشغالی را به 
خود اختصاص می دهند اما با احتساب رشد 
جمعیت مسلمانان در مناطق اشغالی، ترکیب 
جمعیت به زودی در ایــن کشور تغییر خواهد 
کرد و صاحبان اصلی این سرزمین سهم 20.۹ 
درصدی خود از جمعیت فلسطین را به سرعت 
افزایش خواهند داد و تالش صهیونیست ها برای 
تشویق یهودیان به مهاجرت به فلسطین راه به 
جایی نخواهد برد.صهیونیست ها برای مقابله 
با این روند رو به رشد جمعیت مسلمانان، توسعه 
شهرک های صهیونیست نشین را در دستور کار 
ــد، چه آن ها بر این باورند که با  خود قرار داده ان
مصادره منابع آبی و کاهش محصوالت کشاورزی 
و نابودی صنایع بومی فلسطینیان به عنوان منبع 
ــزاران خانوار فلسطینی، مولفه های  ــد ه درآم
تداوم بقای فلسطینیان در سرزمین شان متزلزل 
و میانگین مهاجرت آن ها به کشور های مختلف 
افزایش می یابد، پیش بینی هایی که البته هیچ گاه 
درست از آب در نیامد.اما این تنها چالش جمعیتی 
صهیونیست ها نیست چرا که در سایه روند فراگیر 
فرهنگ مقاومت نزد جوانان فلسطینی و کند 
ــم صهیونیستی، از  شــدن رشــد اقتصادی رژی
یک سو یهودیان مهاجر انگیزه ماندگاری در 
سرزمین موعود را به دالیل اقتصادی و امنیتی از 
دست داده و مهاجرت معکوس را آغاز کرده اند 
و   از سوی دیگر، جذابیت ها برای ورود مهاجران 
جدید به فلسطین اشغالی کمرنگ شده است.
بــا عنوان  بــر اســـاس تحقیق مرکز »هرتزلیا« 
»میزان اقتدار ملی«، رشد منفی جمعیت رژیم 
صهیونیستی ماهیت و هویت این رژیــم جعلی 
را با تهدید جدی مواجه کرده و این تهدید روند 
شتابانی به خود گرفته است به گونه ای که تاکنون 
عموم سیاست های اتخاذ شده برای مقابله با این 
تهدید ناکارآمد بوده است.در همین زمینه برخی 
آمارها حاکی است که در ازای ورود هر دو یهودی 
مهاجر به سرزمین های اشغالی تحت کنترل 
صهیونیست ها، یک یهودی به زادگــاه خود باز 
می گردد و بر اساس برآورد های دولتی، میزان 
مهاجرت معکوس یهودیان در حال رسیدن به 
50 درصد میزان مهاجرت یهودیان به فلسطین 

اشغالی است.
با وجود این اما؛ این همه چالش صهیونیست ها 
در مسئله بحران جمعیتی نیست چرا که نگاه 
متفاوت آن ها به شهروندان یهودی و غیر یهودی و 
حتی تبعیض نژادی میان مهاجران یهودی چالش 
دیگر این رژیم است، نگاهی نژادپرستانه که از بدو 
تشکیل این رژیم وجود داشت و امروز همچون 
دمل چرکینی در قالب بحران های اجتماعی سر 
باز کرده است.اوج این تبعیض نژادی در قانون 
مهم »آزادی و اعتبار انسانی« خالصه شده که بر 
اساس آن رژیم صهیونیستی یک دولت یهودی 
است، قانونی نابرابر که تبعیض های فراوانی علیه 
فلسطینیان سراسر جهان لحاظ کرده است. بر 
اساس گزارش ساالنه حقوق بشر وزارت خارجه 
آمریکا، مجموعه ای از تبعیض های اجتماعی و 
قانونی علیه مسیحیان، مسلمانان و شهروندان 
دیگر اسرائیلی وجود دارد که برای عرب ها در 
زمینه آموزش، برخورداری از مسکن، استخدام 
و خدمات اجتماعی، حقی برابر با یهودیان قائل 
نشده است.همین نگاه تبعیض آمیز در میان 
یهودیان مهاجر نیز مشاهده می شود، به طوری 
که میان اقوام مختلف »اشکنازی «، »سفاردی«، 
»میزراحی«، »فالشه« و... اختالفات فاحشی در 
ابعاد مختلف اجتماعی و فرصت های سیاسی 
و اداری وجــود دارد.اخــتــالف میان طیف های 
مختلف مهاجران، به این گونه است که معموال 
مناصب حساس حکومتی به اشکنازی ها می رسد 
به گونه ای که تاکنون هشت رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستی از میان آن ها انتخاب شده اند. اما 
در این بین اوضاع برای رنگین پوستان آفریقایی 
که به فالشه ها معروفند، به مراتب دشوار تر از 
دیگر یهودیان است و ساختار سیاسی اساسا آن 
ها را به عنوان یهودی خالص نپذیرفته است.
آپارتاید حاکم بر جامعه صهیونیستی به جایی 
رسیده که هر از چند گاهی شهر های مختلف 
فلسطین اشغالی شاهد اعتراض یهودیان مهاجر 
به این تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی است و 
اعتراضات گسترده خیابانی طی ماه های اخیر، 
عالوه بر انگیزه های معیشتی ناظر به ناکارآمدی 
دولــت، به شدت تحت تاثیر انگیزه های نژادی 
ــت کــه هــر چند جامعه  ــن اس اســت.واقــعــیــت ای
حــدود هفت میلیون نفری یهودیان اسرائیلی 
با عنوان واحد »یهودیت« فارغ از ماهیت قومی 
گردهم آمده اند اما از لحاظ فرهنگی، این جامعه 
ناهمگون  ترین جامعه در جهان است.این جامعه 
تازه تاسیس متشکل از مهاجرانی از حدود 100 
فرهنگ های  با  جهان  کنار  و  گوشه  از  کشور 
ــده مشکالت و  ــن ــه خـــود زای مــتــفــاوت اســـت ک
چالش های اجتماعی و سیاسی متعددی است که 
رژیم صهیونیستی در هفت دهه گذشته با توسل 
به شیوه های مختلف از جمله تمرکز بر دشمن 
خارجی آن را مدیریت کرده و مانع سر برآوردن 
این شکاف ها شده است، شکاف هایی که بسیاری 
بر این باورند که در نهایت زمینه ساز بلعیده شدن 

اشغالگران در درون فلسطین خواهد شد. 

دومین آتش بس ناموفق 
باکو در 24 ساعت 2 سوخو 25 ارمنستان را ساقط کرد.روس ها باالخره وارد می شوند؟ 

به رغم اعالم اجرایی شدن آتش بس دوم میان 
ــروان و باکو، درگیری ها بر سر منطقه مورد  ای
مناقشه قره باغ کوهستانی ادامه دارد و ارمنستان 
از انهدام چهار تانک جمهوری آذربایجان خبر 
داد.»شوشان استپانیان« سخنگوی وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد، یگان های نظامی ارتش 
حکومت خودخوانده منطقه قره باغ کوهستانی 
چهار تانک جمهوری آذربایجان را که از سمت 
جنوب حمله می کردند، منهدم کــرده اند.به 
گزارش »آرمن پرس«، او در شبکه های اجتماعی 
ــزود، در جبهه جنوبِی منطقه مــورد مناقشه  اف
قره باغ کوهستانی، دشمن )جمهوری آذربایجان( 
تعداد زیادی پهپاد و سیستم های توپخانه ای به 
کار گرفته است. در مقابل ،بنا بر گزارش شبکه 
»تی آرتی«، جمهوری آذربایجان برای دومین 
بار در 24 ساعت ، هواپیمای جنگنده سوخو 
25 ارمنستان را هدف قرار داد و ساقط کرد. 
ــروز توافق  ایــن در حالی اســت که از بامداد دی
آتش بس جدیدی میان دو جمهوری ارمنستان و 
آذربایجان اجرایی شد. اما مانند توافق آتش بس 
ــروان از همان ساعات  اول، مقام های باکو و ای
ابتدایی یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند. 
با وجود آغاز دوبــاره درگیری در قره باغ پس از 
نشست مسکو، اما به نظر می رسد که روس ها 
همچنان تمایل و اراده جدی برای پایان دادن به 
مناقشه در قره باغ ندارند و سکوت و بی توجهی 
نسبی را در برابر نقض آتش بس در پیش گرفته 
اند.این موضوع شاید بیش از هرچیز ناشی از آن 
است که روسیه به دنبال به دست آوردن رضایت 
همزمان دو طرف تنش است و برخالف گذشته 
که مسکو در مناقشه قره باغ، به صورت تمام قد در 
کنار ایروان می ایستاد، اما کرملین حال ،ترجیح 
خود را بر پیگیری مسیری میانی قرار داده است.
روابط روس ها با کشورهای اروپایی و غرب اکنون 
بر سر پرونده مسمومیت ناوالی دچار تنش است و 
مسکو عالقه ای ندارد که همزمان با تنش با غرب 
در مرزهای جنوبی خود ،تنش با باکو بر سر قره باغ 
را نیز به گرفتاری های خود بیفزاید.عالوه بر این 

کرملین به خوبی از این موضوع آگاه است که اگر 
کمی دیر بجنبد، باکو پایگاه انحصاری غربی ها 
علیه مسکو خواهد شد و از این رو رهبران کرملین 
ترجیح می دهند اکنون از رنجش خاطر جمهوری 
آذربایجان بر سر تنش قره باغ جلوگیری کنند.

از سوی دیگر روس ها نمی توانند از ارمنستان 
به عنوان یک متحد  سنتی در قفقاز چشم پوشی 
کنند و ایروان را به طور کلی در موضوع قره باغ 
ــان، حفظ  به کنار زنند، از همین رو ترجیح آن
موقعیت میانجی گری ظاهرانه در تنش و جنگ 
قــره بــاغ اســـت.در ایــن میان،پیشتر،»ابراهیم 
کالین« سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در 
واکنش به آتش بس هفته گذشته قره باغ اعالم 
کرده بود که آنکارا خواهان راه حل دیپلماتیک 
برای پایان مناقشه قره باغ است، اما هر توافقی 
که متضمن خــروج نیروهای ارمنی از مناطق 
اشغالی آذربایجان نباشد، محکوم به شکست 
است.همین واکنش نشان می داد که در شرایط 
فعلی ترکیه به عنوان حامی نخست جمهوری 
آذربایجان در جنگ قره باغ همچنان بر ادامه 
نبرد تاکید دارد و تمایلی به توقف درگیری ها 
و حفظ وضع موجود در قره باغ ندارد. عالوه بر 
این؛ جمهوری آذربایجان در درگیری اخیر قره 
باغ موفق به تصرف برخی روستاهای این منطقه 
شده و تصورش بر این است که ادامه این نبرد به 
باکو این توانایی را خواهد داد که منطقه مورد 
مناقشه قره باغ را به طور کامل تحت کنترل و 
تصرف خود بگیرد. اما این خوش بینی با نوعی 
خطر و قمار نامعلوم نیز بــرای آذری ها همراه 
خواهد بود و مشخص نیست که آذری ها تا کجا 
خواهند توانست که تنش قره باغ را به پیش ببرند 
و این احتمال وجود دارد که در صورت دامنه دار 
شدن تنش قره باغ که امکان تسری بحران را به 
فرامنطقه خواهد داد، روس  ها به صورت فعال 
تری وارد این کارزار شوند و تردیدی نیست که در 
صورت ورود روسیه به مناقشه شاید روند تحوالت 
چندان باب میل و با ذائقه جمهوری آذربایجان 

همراه باشد.

افشاگری به سبک پسر ترامپ !

پسر دونالد ترامپ علیه جو بایدن رقیب پدرش 
در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایاالت 
متحده آمریکا افشاگری کرد.»اریک ترامپ« ، در 
حساب شخصی خود در توئیتر با انتشار عکسی 
از منزل شخصی جو بایدن نامزد دموکرات ها 
نوشت: حقوق یک سناتور آمریکایی 1۷4 هزار 
دالر در سال است. این منزل ]سناتور سابق[ جو 
بایدن است. به نظر مشروع است! ]آیا از طریق 

مشروع به دست آمده؟![

چهره روز 

نمای روز 

توئیت روز 

قاب بین الملل 

با رسانه ها 

خادم- دومین مناظره رو در رو و آخرین مناظره 
تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، شامگاه پنج شنبه 22 اکتبر در دانشگاه 
بلمونت در شهر »نشویل« ایالت تنسی برگزار 
می شود. حاال در زمان باقی مانده، ستادهای 
انتخاباتی جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ 
ــه کار  ــواه تــمــام تـــالش خـــود را ب جــمــهــوری خـ
بسته اند تا رای رای دهندگان زودهنگام را جذب 
کنند،شهروندانی که آرای انتخاباتی خود را پیش 
از سوم نوامبر از طریق پاکت های مخصوص پستی 
ارسال می کنند.  بر این اساس، تیم انتخاباتی 
ترامپ به آریزونا و کارولینای شمالی می روند و 

تیم بایدن پس از کارولینای شمالی به فلوریدا 
می رونــد. به گــزارش ان پی آر، با توجه به نتایج 
محاسبات پــروژه »انتخابات آمریکا« که توسط 
»مایکل مک دونــالــد« استاد دانشگاه فلوریدا 
هدایت می  شود، تا پایان روز شنبه، 26 میلیون 
آمریکایی رای داده اند. این رقم حدود شش برابر 
ــی است که در همین نقطه زمانی در سال  آرای
2016 ثبت شده است. متخصصان می گویند، 
افزایش مشارکت در رای گیری پیش از موعد با 
همه گیری کووید-1۹ و تالش شهروندان آمریکا 
برای پیدا کردن جایگزینی برای رای دهی در روز 
انتخابات ارتباط مستقیم دارد. دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا، پیشتر در نشست انتخاباتی 
زنده خود از شهر میامی ایالت فلوریدا گفته بود: 
»من هم می خواهم انتخابات برد یا باخت باشد 
اما   می بینم   بدون آن که کسی درخواستش را 
بدهد میلیون ها برگه رای وجود دارد که هزاران 
برگه از آن ها در زباله دان ها ریخته می شود!« اما 
آیا ادعاهای ترامپ صحت دارد؟ به گزارش بی 
بی سی، دارل ام. وست، نایب رئیس و مدیر مرکز 
مطالعات نظام های حکومتی اندیشکده بروکینگز 
می گوید: مهم است که بدانیم ایالت های آمریکا از 
دو روش متمایز برای رای غیرحضوری استفاده 
می کنند؛ ایالت هایی که برای همه رای دهندگان 
برگه و پاکت پستی رای ارسال می کنند تا خود 
ساکنان این ایالت ها میان حضوری یا غیرحضوری 
رای دادن یکی را انتخاب کنند. و دوم ایالت هایی 
که فقط برای کسانی برگه رای می فرستند که 
بــه طوررسمی درخــواســت رای غیرحضوری 
کرده باشند. برخی از این ایالت ها حتی برای 
ارسال پستی برگه رای دلیل موجه می پرسند. 
واشنگتن، کلورادو، اورگــان، یوتا و هاوایی پنج 
ایالتی هستند که برای همه رای دهندگان خود 
برگه رای و پاکت ویژه بازگرداندن آن را ارسال 
می کنند. به جز این پنج ایالت، دفتر انتخاباتی 
هر حوزه و ایالت، پس از دریافت درخواست ها، 
آدرس  ــم،  اسـ مانند  متقاضیان  مشخصات 
محل سکونت و شماره ملی آن ها را بررسی می کند 
تا از صحت این اطالعات و واجــد شرایط بودن 
متقاضی مطمئن شود. پس از آن پاکت ویژه رای 
که در آن فرم های مربوط و یک پاکت بدون نیاز 
به تمبر بازگشت قرار داده شده ،برای متقاضیان 

ارســال می شود. آن طور که موسسه بروکینگز 
ــرده، مسئوالن انتخاباتی در سراسر  تشریح ک
آمریکا، تدابیری را برای رای غیرحضوری در نظر 
گرفته اند که عمال امکان تخلف در این سیستم 
رای دهی را تا حد بسیار زیادی غیرممکن می کند. 
این تدابیر عبارتند از: رای دهندگان نمی توانند 
تقاضا کنند که برگه رای شخص دیگری به آدرس 
ــال شــود. بعد از رسیدن برگه رای به  شان ارس
حــوزه انتخاباتی هم ،مسئوالن حتی اگر الزم 
ببینند از سیستم بررسی کــردن صحت امضاء 
استفاده می کنند و تمام مشخصات و آدرس 
فرستنده را با مشخصات رسمی در بانک های 
اطالعاتی مطابقت می دهند. عالوه بر این اگر هر 
نامزدی به تخلف در آرای انتخاباتی حوزه خاصی 
اعتراض داشته باشد، می تواند با ارائــه شواهد 
از دادستانی و مقام های محلی و حتی فدرال 
بخواهد که به موضوع رسیدگی کنند. با این حال، 
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده را 
در کنار آرای عمومی، کسب اکثریت )2۷0 رای( 
در کالج الکترال تعیین می کند. هشت ایالت 
آریزونا، فلوریدا، جورجیا، میشیگان، مینه سوتا، 
کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین 
با مجموع 12۷ رای الکترال، در این دوره از 
انتخابات ،ایالت های سرنوشت ساز هستند. به 
گــزارش یورونیوز بر اساس آخرین نظر سنجی 
ها، جو بایدن در مینه سوتا ۹ درصد، میشیگان 
6 درصد، پنسیلوانیا 6 درصد، ویسکانسین 6 
درصد، فلوریدا 3 درصد، کارولینای شمالی 2 
درصد، آریزونا 2 درصد و در جورجیا یک درصد از 

رقیب اش دونالد ترامپ پیش است. 

نبرد بر سر آرای پستی 
 تالش ترامپ و بایدن برای جلب حمایت رای دهندگان زودهنگام اوج گرفته است

 امنیت آرای پستی چگونه تامین می شود؟ 
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استراماچونی در مافیا و مریم میرزاخانی در کالس آنالین ریاضی!
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ماجرای فرود اضطراری گوسفند ها!

روز گذشته فیلم عجیبی منتشر شد که نشان می داد 
تعداد زیادی از گوسفندها در  فرودگاه بین المللی 
امام)ره( جمع شده اند. ماجرا از این قرار است که یک 
فروند هواپیمای باری ۷۴۷ متعلق به هواپیمایی ایران 
)هما( که با محموله دام زنده از کشور ترکیه عازم یکی 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلیل نقص 
فنی در قسمت موتور، مجبور به فرود اضطراری  در 
فرودگاه شده اســت. گفته شده  به دلیل زمــان بر 
بودن تعویض موتور هواپیمای ۷۴۷ و نیز با توجه به 
این که در مدت مذکور، امکان نگهداری محموله آن 
در هواپیما وجود نداشته و سبب اتالف بار می شده، 
دام های زنده محموله این هواپیما در محوطه فرودگاه 

رهاسازی شدند!
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قهوه مرموز در شیراز

در روزهای گذشته توزیع  یک نوع قهوه ترکیبی باعث 
مسمومیت چند تن از شهروندان شیرازی شده؛ قهوه 
مرموزی که معلوم نیست دقیقا  از چه چیزی درست 
شده است. درهمین راستا دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز اعالم کرده،  در مرحله نخست معتقد بودیم 
که مواد توهم زا و قرص متادون در این قهوه وجود 
داشته اما با آزمایش ها مشخص شد که اصال  چنین 
چیزی نبوده و شایعات صحت ندارد. همچنین رئیس 
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان آب میوه، 
بستنی و پالوده و کافی شاپ شیراز،  اعالم کرده میزان 
کافئین موجود در قهوه های وارد شده بسیار باالست 
و درصد کافئین باال ممکن است با بدن برخی افراد 

سازگار نباشد.
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استراماچونی در مافیا!

استراماچونی سرمربی محبوب استقاللی ها، پس از 
خروج جنجالی اش از این باشگاه، همچنان مورد عالقه 
هواداران استقاللی است به طوری که در همین چند 
هفته اخیر و در کش و قوس باشگاه استقالل برای 
یافتن سرمربی جدید، بسیاری از هواداران استقالل  
خواهان به کارگیری مجدد این سرمربی ایتالیایی 
شدند. بحث درباره بازگرداندن استراماچونی و گالیه 
از رفتن اش  تا جایی پیش رفته که پای استراماچونی 
به  مسابقه مافیای تلویزیون هم کشیده شده است! 
به تازگی در برنامه مسابقه ای  مافیای شبکه نسیم، 
وقتی داور مسابقه رو به یکی از بازیکنان می خواهد 
حرف آخرش را قبل از خروج از برنامه بزند، او می 

گوید که استراماچونی را برگردانید!
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میرزاخانی در کالس آنالین ریاضی!

به تازگی فیلمی منتشر شده است که در کالس درس 
آنالین ریاضی برای یک  دانش آموز در نیویورک، مریم 
میرزاخانی، دانشمند زن ریاضی دان فقید ایرانی، معرفی 
می شود. در همین باره کاربری نوشت: »جهان ارزش 
میرزاخانی ها و دستاوردهایشان برای بشریت را می داند 
و به آن ها ارج می نهد. در ایران چه اندازه در کتاب های 
درسی به معرفی مشاهیر و دانشمندانی مانند مریم 
میرزاخانی پرداخته شده است؟« کاربر دیگری نوشت: 
»در ایران می خواستن نام مریم میرزاخانی را روی یک 
خیابان بذارن اما گویا خانواده اش موافقت  نکردن ولی 
این دلیل نمیشه که در شناساندن این چهره بزرگ علمی 

به نسل جوان کشورمان کوتاهی کنیم«.
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تبلیغ ماساژور 200 میلیونی در سیمای ملی!

به تازگی صدا و سیما ماساژوری را تبلیغ می کند که گفته 
می شود بین 200 تا 250 میلیون تومان قیمت  دارد، 
کاالی غیرضروری که عموم مردم جامعه توانایی خریدش 
را ندارند. همین موضوع سوژه تعدادی از کاربران قرار 
گرفته است: »صندلی ماساژور تنها در صورتی که بگه تو 
تا یه دوش می گیری من دوتا چایی می ریزم با هم بخوریم، 
200میلیون می ارزه«. کاربر دیگری نوشت: »صدا وسیما 
حداقل یه نگاهی به فضای اقتصادی این روزهای جامعه 
هم داشته باشه، بد نیست. واقعا اینا درباره زندگی ما چه 

فکری می کنن؟!«
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فقط برای یک مشت فالوئر!

»بعد از بازی با آقای مدیری تاوان دادم که چرا کمدی 
بازی کــردم«. حاشیه سازی های سحر زکریا همچنان 
ادامه دارد! روز گذشته  این بازیگر سینما که چند وقتی 
است با مهران مدیری وارد چالش شده، پست دیگری 
منتشر کرده و نوشته: آیا دلقک بازی می شود بازیگری؟! 
فرهنگ یک ملت دست هنرمندان آن مملکت است، 
شما دارید مردم را به هجویات عادت می دهید، شما 
مردم را سال ها به عقب برده اید...«. این در حالی است 
که بهنوش بختیاری بازیگر سینما، چند ساعت قبل از آن 
استوری اینستاگرامی تصویری از خودش و سحر زکریا 
منتشر کرد که نوشته بود: »تکلیف اون نون و نمک هایی 
که خوردیم چی میشه.... همکار بودن حرمت داره. همه 
جا حسادت. کاربری نوشت: همه این داستان ها برای 

جذب چند تا فالوئره. زیاد جدی نگیرید.« 

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

۱۰۰ سال 
پیش در 

۱۹۱۸میالدی 
به خاطر 

شدیدترین 
پاندمی 

تاریخ یعنی 
»آنفلوآنزای 
اسپانیایی« 

اوضاع جهان 
این شکلی بود

عکس هایی 
جالب از 
برندگان 

رقابت 
عکاسی 

با موضوع 
آب و هوا. 

عکس از این 
خفن تر هم 

داریم؟

این مردم رو 
از کرونا می 
ترسونید؟ 

این عزیزان 
خانوادگی 

پا شدن 
رفتن 

تماشای 
جنگ!

خاطرات پاندمی!

تماشای خانوادگی جنگ!

معتادی 
که در یک 

گفت وگوی 
تلویزیونی 

به معتاد 
بودن خود 

اعتراف کرده 
و به شهرت 
رسیده بود، 

دستگیر و 
روانه کمپ 

شد.

در طول ۹ 
سال حدود 
پنج میلیارد 

و ۹۰۰ 
میلیون 
به قیمت 

خودرو اضافه 
شد

افزایش 6 میلیاردی خودرو در 9 سال!

معتادها نمی گیرن اما دستگیر میشن!

خفن ترین عکس های آب و هوا

بازگرداندن مدیرعامل بانک سرمایه و چند متهم فراری دیگر در چندسال اخیر نشان می دهد که خارج از 

کشور،  دیگر  جای چندان  امنی برای متهمان اقتصادی نیست 

آینه عربت 
مهتمان اقتصادی

 مصطفی میرجانیان- یکی از چالش های مهم رسیدگی قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی، خروج متهمان از کشور و متواری 
شدن آن هاست. موضوعی که گویا با بازگرداندن یکی از مجرمان پرونده چندهزار میلیاردی بانک سرمایه و صندوق ذخیره 
فرهنگیان از اسپانیا  و همچنین چند مجرم و متهم اقتصادی فراری دیگر به کشور وارد مرحله جدیدی شده است. تا چندسال پیش 
هرازگاهی خبر فرار یک مفسد اقتصادی در صدر اخبار کشور قرار می گرفت اما بعد از مدتی معلوم می شد که متهم فرار کرده و به 
راحتی به کشور بر نمی گردد، زیرا قانون استرداد، ضوابط سختی دارد که بین همه کشورها منعقد نشده و از قضا متهمان فراری 
هم از این موضوع آگاه هستند و می دانند به کجا بگریزند که بازگشت شان جزو محاالت باشد؛ اما دستگیری علیرضا حیدرآبادی ، 
مدیرعامل اسبق بانک سرمایه و بازگرداندن چند متهم اقتصادی طی دو سه سال گذشته نشان داد که فرار به کشورهای بیگانه 
دیگر  به معنی فرار از چنگال عدالت نیست  و متهمان اقتصادی هرجایی که باشند باالخره روزی به دست قانون می افتند. در ادامه 
فهرست بلندی از متهمان متواری به خارج از کشور را آماده کرده ایم؛ متهمانی که بعضی از آن ها حاال در چنگال عدالت هستند و 

بعضی از آن ها هنوز آن ور آب با پول بیت المال خوش گذرانی می کنند!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مدیر عامل   فراری به دام افتاد	 

چه کسی؟ علیرضا حیدرآبادی پور
اتهامش چیست؟

حــیــدرآبــادی پــور در بهمن ۹۴ 
به مدیرعاملی بانک سرمایه 
منصوب و حدود پنج ماه بعد 
ــرداد ۹۵ از ایــن سمت  در خ
ــده بانک  ــرون بــرکــنــار شــد. پ

ــزرگ ترین  ســرمــایــه یکی از بـ
پرونده های اخالل در نظام اقتصادی 

کشور است و در چند سال اخیر پای دانه درشت هایی که از 
این بانک تسهیالت گرفته اند، به میان آمده است؛ از سید 
محمد امامی بگیرید تا حسین هدایتی معروف به عابربانک 
فوتبالی و سید محمدهادی رضوی. حیدرآبادی پور در ارائه 
ضمانت نامه های مختلف در بانک سرمایه نقش به سزایی 
داشته و از این راه پول های بسیاری را به جیب زده است. به 
گفته قهرمانی، نماینده دادستان، اولین ضمانت نامه ها در 
بانک سرمایه توسط علیرضا حیدرآبادی پور داده شده است 
و او با امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه بر سر یک سفره می 
نشسته اند.  پرونده او در نظام اقتصادی از طریق خیانت در 
امانت و تحصیل مال نامشروع در دادگاه ویژه رسیدگی به 
مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شد.  دوسال پیش در خالل یکی از جلسات دادگاه رسیدگی 
به پرونده گفته شد که وی برای درمان فرزندش به اسپانیا 
رفته است و به ایران برمی گردد اما او در این دوسال با پول 
 مــردم در اسپانیا به گــردش و تفریح پرداخت. از آن جا که 
حیدر آبادی پور به خارج از کشور فرار کرده بود، دادگاه او را به 

صورت غیابی به ۱۲سال حبس محکوم کرد.
چطور بازگردانده شد؟

بعد از دوســال از صــدور حکم، از آن جا که او اقدامی برای 
بازگشت به ایران نکرده بود، پلیس اینترپل برای حیدرآبادی 
پور اعالن قرمز صادر کرد. او چند روز پیش در کشور اسپانیا 
دستگیر و چهارشنبه هفته گذشته با تالش پلیس اینترپل به 

کشور بازگردانده شد.

 ابرثروتمند 	 

چه کسی؟ رسول دانیال زاده
اتهامش چیست؟

دی ماه سال ۹۵ بود که خبر 
ابــر بدهکار  دستگیری یــک 
ــال زاده  ــی بــه نــام رســـول دان
ــول  ــ ــد. رس ــ رســـــانـــــه ای ش

دانیال زاده که به سلطان فوالد 
معروف است، مدیرعامل کارخانه 

فوالد گیالن و فوالد کاویان اهواز بود. او به پرداخت رشوه 
به مدیران شعب بانکی به منظور همراهی در ارائه تسهیالت 
نجومی برای کارخانه های کوچک غیرفعال و بدهکاری های 

کالن متهم است. با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی 
به این پرونده مسئوالن دستگاه قضایی بازداشت این فرد را 
تایید کردند و سخنگوی دستگاه قضا نیز بیان کرد که بررسی 
پرونده وی آغاز شده است. در همین زمینه مشخص شد که 
دانیال زاده در پرونده خود بدهی کالن بانکی دارد که برخی 
رقم آن را بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بودند؛ اما 
ابتدای مهر سال گذشته بود که خبرهایی درخصوص فراری 
شدن رسول دانیال زاده از کشوربه گوش رسید. بررسی ها 
حکایت از آن داشت، دانیال زاده که با قید وثیقه از زندان آزاد 
شده بود به بهانه درمان بیماری اش از کشور خارج شده و بعد 
از گذشت بیش از سه ماه به کشور باز نگشته است. مرد پولدار 

و بدهکار اعظم به آلمان رفته بود اما....
چطور بازگردانده شد؟

۲۲ آبان سال گذشته سرانجام او با پیگیری اطالعاتی سپاه 
و با مسیری کامال هدایت شده  به کشور بازگشت. آن طور که 
برخی خبرگزاری ها نوشته اند، اطالعات سپاه حوالی مهر 
سال گذشته رسول دانیال زاده را از آلمان به امارات کشانده 
و سپس او را بازداشت کرده است. از نحوه انتقال به امارات و 

بازداشت او اطالع دقیقی در دست نیست.

جعبه سیاه بابک زنجانی در مالزی چه می کرد؟	 

چه کسی؟ علیرضا زیباحالت منفرد
اتهامش چیست؟

علیرضا زیــبــا حــالــت مــنــفــرد از 
ــک  ــاب ــی ب ــل هـــمـــدســـتـــان اص

زنــجــانــی در قضیه دور زدن 
تحریم های نفتی بوده است. 
ــزار  ــه چــنــدیــن ه پــرونــده او ب

میلیارد تــومــان فــســاد مــالــی و 
تخلفات عدیده در بانک داری، نفت 

و... منتهی شد. او در ابتدا مانند رفیقش یعنی بابک زنجانی 
راننده یک مدیر میانی بود اما چندوقت بعد به داللی خودرو 
روی آورد و در ۲۷ سالگی صاحب دو نمایندگی خودرو در 
کشور شد. منفرد در ۲۸ سالگی با مهاجرت به مالزی به 
تجارت سنگ های زینتی پرداخت و یک مدرسه غیرانتفاعی 
برای ایرانیان مقیم مالزی تاسیس کرد. او در مالزی به نفوذ 
سیاسی رسید و به دلیل موقعیت خوب، مورد توجه بابک 

زنجانی قرار گرفت.
چطور بازگردانده شد؟

او ابتدا روابط خوبی با نخست وزیر دومینیکا برقرار کرده بود 
تا جایی که توانست از وی گذرنامه دیپلماتیک بگیرد. پس از 
پایان کار دولت دهم و شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، 
مأمورانی از ایران برای دستگیری وی به مالزی اعزام شدند اما 
او با مصونیت ناشی از گذرنامه دیپلماتیک از مالزی گریخت. 
منفرد در نهایت در سال ۲۰۱۶ توسط پلیس بین الملل 
دستگیر و به ایران مسترد شد. بهمن سال ۹۸ سخنگوی قوه 
قضاییه از محکومیت علیرضا زیباحالت منفرد به ۲۵ سال 

حبس قطعی خبر داد.

به این فهرست می توان اسامی دیگری مانند جوانمیر محمدی، .شهرام جزایری و حتی 
متهمان غیر اقتصادی مانند روح ا...  زم و الکس را افزود. متهمانی که بازگشت شان 
به کشور نشان دهنده موفقیت دستگاه قضایی و دستگاه امنیت کشور در برخورد با 
مفسدان  است .  رئیس پلیس بین الملل ایران هم حدود دو هفته پیش در گفت و گو با 
ایرنا از استرداد متهمانی خبر داده است که پرونده های مالی بیش از ۷000 میلیارد 

تومان داشته اند.
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جامعه یک عکس  

گزیده

 نسخه درمان 
قاچاق چمدانی دارو
کارشناسان با تاکید بر ضرورت اختصاص ارز ارزان به دارو 

 برای مقابله با فشار بر مردم، راهکار نظارت
 و نسخه الکترونیکی را پیشنهاد می کنند  

هشدار رئیس شورای شهر تهران:

تهران تعطیل نشود
 از پس کرونا بر نمی آییم 

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر این که باید به 
فکر تعطیلی کامل تهران به دلیل شیوع زیاد کرونا 
باشیم، گفت: در غیر این صورت از پس موج سوم 
کرونا بر نمی آییم. محسن هاشمی دیروز در حاشیه 
جلسه شورا درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهار 
کرد: این روزها آمار فوتی ها به دلیل ابتال به کرونا در 
کشور به حدود 300 نفر نزدیک شده و آمار مبتالیان 
به 5 هزار نفر رسیده است. وی افزود: همچنین در 
تهران آمار متوفیان کرونا به 150 نزدیک شده و همه 
این آمار نشان می دهد که باید اقدامات ویژه تری برای 
مقابله با کرونا انجام داد چرا که عملکرد و برنامه های 
قبلی چندان جواب نداده است. باید به فکر تعطیلی 
کامل تهران و کالن شهرها باشیم در غیر این صورت 
از پس موج سوم کرونا بر نمی آییم. هاشمی بیان 
کرد: از طرفی هم در پاییز آلودگی هوا تأثیر جدی 
روی سیستم ایمنی سالمندان و کودکان می گذارد 
و هم اکنون تنها راه مقابله با کرونا تقویت سیستم 
ایمنی بدن است که نداشتن استرس و تغذیه مناسب 
در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. وی گفت: 
تأمین ویتامین برای بدن از طریق مصرف گوشت 
و مــرغ، ماهی و میوه و سبزیجات ضــروری است و 
متأسفانه قیمت این اقالم در بازار بسیار گران شده 
و مردم استرس گرانی اقالم را دارند و امکان تهیه آن 

برای شان مقدور نیست.

بین مسئوالن هماهنگی وجود ندارد       
ــران گـــفـــت:  بین  ــهـ ــر تـ ــه رئـــیـــس شـــــورای ش
مسئوالن سیاسی  هماهنگی الزم وجود ندارد و 
متأسفانه متلک های بی خود و بچگانه به یکدیگر 
مطرح می کنند که  باید فکر اساسی برای حل 
مشکالت کرد.  در همین زمینه ناهید خداکرمی 
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران هم با 
ابراز نگرانی از شیوع کرونا در تهران گفت: اگر 
قرار است محدودیتی اعمال شود طول مدت آن 

حداقل یک ماه باشد.

رئیس پلیس آگاهی تهران خبر داد:
افزایش جرایم جعل و 

کالهبرداری در پایتخت
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متاسفانه 
عدد وقوع جرایم در حوزه جعل و کالهبرداری در 
حال افزایش است که این عمدتا مربوط به جعل 
چک، مدارک، اسناد و نظایر آن است. بنابرخبر 
فــارس، سردارلطفی به بیان آمــاری از وضعیت 
سرقت در پایتخت پرداخت و گفت: در زمینه 
سرقت وضعیت ما در مقایسه با کل کشور در 
حال بهبود است، به طوری که تا حدود دو سال 
و نیم پیش ۲۹ درصد از کل سرقت های کشور 
در تهران بزرگ رخ می داد، اما این آمار امسال 
به ۲1 درصد از کل سرقت ها کاهش یافته است. 
به  گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون سرقت 
ــداده که این  مسلحانه مهمی در پایتخت رخ ن
موضوع ناشی از توان باال، اشراف اطالعاتی و 
انجام  اقدامات پیشگیرانه از سوی ماموران و 

کارآگاهان پلیس آگاهی است.

نماینده همدان داروی قطعی 
کرونا را رو کرد 

 احمدحسین فالحی نماینده همدان و فامنین در 
مجلس دیروز در نطق اخطار خود مدعی شد که ماه 
های قبل در برخی استان ها داروی قطعی کرونا 
ساخته شده ولی از سوی دولت به آن بی توجهی 
شده است. به گزارش رکنا وی گفت: هم اکنون 
هر ۶ دقیقه یک نفر بر  اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دست می دهد و تلفات در این زمینه نسبت به 
پیک اول شروع کرونا چند برابر شده است ضمن 
این که خبرهایی داریم از این که برخی استان ها 
در کشور داروهــایــی ساخته اند کما این که یک 
نمونه از آن را آورده ام که ۸ ماه قبل برای درمان 
قطعی کرونا معرفی شده بود و به دانشگاه بقیة ا... 
نیز داده شده اما جوابی در این زمینه نداده است 
بنابراین مردم تلف می شوند و کسی به فکر نیست. 
در پی صحبت های این نماینده، علی نیکزاد که 
اداره صحن را برعهده داشــت، خطاب به همتی 
معاون پارلمانی وزارت بهداشت گفت: بی توجهی 
به دارویی که آقای فالحی گفتند متوجه وزارتخانه 
شماست که باید عنایت ویژه ای به آن داشته باشید.

معاون وزیر بهداشت:

ویروس جدید کرونا در ایران 
ایتالیایی است 

ــر بــهــداشــت دربــــاره جهش جدید  ــاون وزیـ ــع م
ویــروس کــرونــا گــفــت: ویــروســی کــه در ابــتــدا در 
ایــران مشاهده شد از ووهــان چین آمده بود، اما 
ــران وارد شد  ویروسی که در ۶ ماه گذشته به ای
ویــروس جهش یافته ای است که از اروپــا به ویژه 
کشور ایتالیا وارد ایران شده و مشکالت جدیدی را 
به همراه آورده است. به گزارش فارس، رضا ملک 
زاده  افزود : بنابراین هم اکنون در ایران دو نوع از 
این ویروس وجود دارد و نوع اروپایی نتایج بالینی 
بسیار بدتری دارد چون تکثیر و انتقال آن بسیار 
بدتر اســت. ملک زاده در خصوص عدم توانایی 
تشخیص قطعی ویروس توسط کیت های تست 
 گفت: تست تشخیص ویروس هم اکنون به حالت
ایده آل خود نرسیده است و تنها توانایی 30 تا 50 
درصد تشخیص ویروس را دارد. ملک زاده با تایید 
اظهارات دکتر حریرچی مبنی بر دو برابر بودن آمار 
واقعی مبتالیان و فوت شدگان نسبت به آمار اعالم 
شده در رسانه ها گفت: به نظرم این تعداد حتی به 

دو و نیم برابر هم می رسد.  

عبدالهی – منشأ خبر در خاک عــراق بود و 
یورونیوز هم آن را به شکلی انعکاس داد تا بتواند 
یک جنگ روانی تازه به راه بیندازد اما گزارش 
رسمی وزارت بهداشت و گمرک جمهوری 
اسالمی، نقشه آن ها را نقش بر آب کرد. ماجرا 
مربوط به خروج چند محموله دارویی از مرزهای 
ایران بود که برخی منابع خبری بیگانه، آن را 
به عنوان »بزرگ ترین قاچاق دارو از ایران به 
عراق« مخابره کردند اما گزارش رسمی نشان 
داد کشور ما فقط و فقط مسیر ترانزیتی این 

داروهای خارجی بوده است.

 دارویی که عراقی ها از 5 کشور دیگر       
 خریده بودند

سخنگوی گمرک با ارائــه گزارشی دربــاره این 
ــرد: »از ابــتــدای ســال ۹۹ تا  ــالم ک محموله اع
۲۶ مهرماه، 1۶54 تن دارو که بخشی از آن 
پتاسیم کالوالنات، انسولین، واکسن های دام 
پزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک 
ها ، باندهای استریل و پانسمان، الکل، زینک 
اکساید، چسب لویکوپالست و... بوده از پنج 
کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات 
متحده عربی و از مرزهای بازرگان و منطقه ویژه 
شهید رجایی وارد و سپس از مرزهای غربی به 
مقصد عراق ترانزیت شدند«. »کیانوش جهانپور« 
سخنگوی سازمان غذا و دارو هم عالوه بر بازنشر 
این توضیحات در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»ساده انگاری است اگر نحوه اطالع رسانی برخی 
افراد یا سایت های خبری به ویژه به زبان پارسی را 
لزوما ناشی از بی اطالعی از ترانزیت کاال دانست، 
مخصوصا آن که در اخبار رسمی اولیه در عراق و 
تصاویر منتشر شده، هیچ کامیون، راننده و حتی 

کاالی ایرانی دیده نمی شود«.

تفاوت قیمت ارز وسوسه انگیز است       
اگرچه تکلیف این محموله دارویی عبوری از 
مسیر کشورمان کامال شفاف شد و مسئوالن 
گمرک و وزارت بهداشت، بر ترانزیتی بودن 
آن تاکید کردند اما این جریان خبری، بار دیگر 
موضوع احتمال قاچاق دارو از کشور به دلیل 
اختصاص ارز حمایتی را بر سر زبان ها انداخت. 
حمایتی که به دلیل اختالف حدود 7 برابری 
ارز 4۲00 تومانی و ارز آزاد، سودجویان را به 

قاچاق دارو از ایران وسوسه می کند.

گمرک: کشفیات قاچاق دارو هم داشته ایم       
گمرک  سخنگوی  لطیفی«  ا...  روح  »سید 
در گفت وگو با خراسان در این بــاره اظهار 
می کند: »برای خروج کاال از مبادی رسمی 
گمرک کشور، طبیعتا همه چیز کنترل و با 
هر نوع قاچاق برخورد می شود. در همین 
زمینه ما همواره کشفیاتی از کاالهای قاچاق 

داریم که در حوزه دارو نیز بوده است اما 
این موضوع فقط مربوط به ماه های اخیر 
و افزایش قیمت دالر نیست«. سخنگوی 
ــاره می کند  گمرک به ایــن نکته هم اش
که »صادرات دارو از کشور کامال ممنوع 
است، مگر آن که با مجوز وزارت بهداشت 

انجام شود«.

باید نظارت ها بیشتر شود       
لطیفی ترجیح می دهد 
بخش بعدی صحبتش 
با خراسان نه به عنوان 
ســخــنــگــوی گــمــرک، 
بلکه فقط به عنوان یک 
منتشر  کــارشــنــاس 
ــع بــه قــاچــاق غیررسمی  ــود: »گــمــرک راج ش
مسئولیتی ندارد اما به عنوان یک کارشناس 
مــی تــوانــم بگویم کــه طبیعتا هــر جــا منافع 
اقتصادی بر مجازات های تعیین شده بچربد، 
قاچاق صورت می گیرد. چه برای واردات و چه 
برای صادرات برخی کاالها، اگر فاصله قیمت 
داخلی و خارج قابل توجه باشد، سوداگرانی 
هستند که طبق منطق اقتصادی خودخواهانه 
به قاچاق روی می آورنــد«. سخنگوی گمرک 
درباره راهکار جلوگیری از قاچاق دارو نیز اظهار 
می کند: »باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو به عنوان متولیان این حوزه نظارت ها و 
بازرسی هایشان را بیشتر کنند تا داروهــا به 
دست مصرف کنندگان واقعی برسد و فرصت 

سوء استفاده از سودجویان گرفته شود«.

خروج دارو به شکل چمدانی       
صحبت های نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی هم بر این مهم 
صحه می گــذارد که قاچاق مسافری دارو در 
کشور وجود دارد و باید جلوی آن گرفته شود. 
دکتر »مهدی پیرصالحی« در این باره می گوید: 
»اختالف زیاد ارز 4۲00 تومانی با ارز 3۲000 
تومانی خیلی افراد را برای قاچاق آن وسوسه 
می کند، به همین دلیل قاچاق ُخرد دارو زیاد 
است و به صورت روتین و به شکل مسافری دارو 
از ایران خارج می شود، بنابراین در این حوزه 
نظارت خیلی مهم است و نهادهای ناظر باید 

منشأ این قاچاق را پیدا و با آن برخورد کنند«.

قاچاق سازمان یافته دارو نداریم       
پــور کاظم شایسته« معاون ستاد  »مصطفی 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال هم وجود قاچاق 
مسافری دارو را تایید و اظهار کــرده است: 
»قاچاق معکوس دارو را به طور جدی رصد 
می کنیم و در این باره آمار و اطالعات و کشفیاتی 
نیز وجود دارد. از بین قاچاق خروجی، یکی 
از کاالهایی که اکنون ارز توجیهی به آن تعلق 
می گیرد دارو اســت امــا به غیر از بحث رویه 
مسافری، قاچاق سازمان یافته دارو به خارج 
از کشور نداریم«. البته پورشایسته بر این نکته 
هم تاکید کرده است که »قبل ازشیوع بیماری 
کووید 1۹، بیمارانی که از استان های مرزی 
بــرای معالجه به تهران مراجعه می کردند، 
چند برابر نیاز و نسخه های دارویی خود دارو 

تهیه و به فروش آن اقدام می کردند. بر همین 
کاالی  توجهی  قابل  تعداد  احتماال  ــاس  اس
را  و تجهیزات پزشکی  سالمت محور، دارو 
احتکار کرده اند که ما بر اساس قانون برخورد 

خواهیم کرد«.

سازمان غذا و دارو چه می گوید؟       
موضع رسمی سازمان غذا و دارو در این باره 
هم، اطالعیه ای است که روز گذشته منتشر 
و در آن تاکید شد که نظارت ها بر روند توزیع 
دارو در کشور افزایش یافته است: »با توجه به 
این که بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با 
ارز دولتی تامین می شود و امکان سوء استفاده 
برخی افراد  سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود 
دارد، طی ماه های اخیر و با دستور مقام عالی 
وزارت، سامانه تیتک )سامانه ردیابی فراورده 
هــای سالمت( جامع تر و کامل تر از گذشته 
فعالیت می کند و عالوه بر فراهم کردن امکان 
رصد اصالت محصوالت سالمت محور برای 
مصرف کنندگان داخــلــی، درصـــورت وقوع 
تخلف قاچاق به واسطه اجرای برچسب گذاری 
به روش TTAC امکان شناسایی منشأ و مبدأ 

تخلف امکان پذیر شده است«.

رئیس جمهور: باید مراقب قاچاق دارو از        
کشور باشیم

می  مشخص  بیشتر  قاچاق  موضوع  اهمیت 
شود وقتی بدانیم که رئیس جمهور به عنوان 
عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز همین چند 
هفته قبل راجع به بروز آن هشدار داده است؛ 
۲۹ شهریور ماه، در جلسه ستاد ملی کرونا: »در 
این شرایط در خصوص قاچاق دارو و واکسن 
باید مراقبت بیشتری بکنیم، خبر هایی رسیده 
که برخی از قاچاقچیان دارو را به کشور های 
همسایه می برند و شاید قیمت دارو هــا در آن 
کشور ها گران تر باشد و سودجویان می دانند 
که این عمل غیر قانونی است و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز باید دقت بیشتری در این زمینه 

داشته باشد«.

ــی به جای تقویت         خطر حذف ارز داروی
نظارت ها

ــن کــه هیچ یــک از  آن چــه مشهود اســـت، ای
مسئوالن کشور وجــود قــاچــاق دارو و سوء 
استفاده سودجویان از ارز 4۲00 تومانی را 
رد نمی کنند و این یعنی باید جدی تر از قبل به 
این موضوع نگاه کرد. هرچند وزارت بهداشت 

اعالم کرده است که سامانه تیتک می تواند به 
طور کامل روند توزیع و مصرف دارو را ردیابی 
کند، اما به نظر می رسد همچنان ضعف هایی 
در این حوزه وجود دارد و مشکل قاچاق دارو 

حل نشده است.
 نکته مــهــم دیــگــر ایـــن کـــه، هــرچــنــد برخی 
کارشناسان و مسئوالن معتقدند بهتر است 
ارز4۲00 تومانی دارو حذف شود و به جای آن، 
همین یارانه حمایتی به شرکت های بیمه ای 
داده شود، اما تجربه نشان داده در صورت حذف 
این ارز حمایتی، تــوان مدیریتی کافی برای 
مدیریت قیمت دارو در کشور وجود نخواهد 
داشت و دست بسیاری از بیماران از این کاالی 

اساسی کوتاه خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت: توان مدیریت        
بازار دارو را در دولت نمی بینم

کمیسیون  رئــیــس 
بهداشت مجلس هم  
بــا  ــفـــت وگـــــو  در گـ
ــر همین  خــراســان ب
که  دارد  تاکید  مهم 
بعید به نظر می رسد 
دولت بتواند با حذف ارز 4۲00 تومانی دارو، 

بازار آن را مدیریت کند.
 دکــتــر »حسینعلی شــهــریــاری« مــی گوید: 
»متاسفانه درباره همه کاالهایی که ارز 4۲00 
تومانی بــرای آن ها اختصاص داده شــد، با 
معضل قاچاق مواجه شده ایم و دارو هم یکی 
از آن هاست. با توجه به پیشنهاد های مطرح 
ــوزه، معتقدم اگر  شده بــرای مدیریت این ح
واقعا ارز حمایتی از دارو به جای تخصیص برای 
واردات به سازمان های بیمه گر داده شود و این 
سازمان ها با مدیریت شرایط اجازه افزایش 
ــالم دارویـــی را ندهند، کــار خوبی  قیمت اق
است و می شود از آن حمایت کرد اما نکته مهم 
این است که بنده در این دولــت چنین توان 
مدیریتی را نمی بینم«. این صحبت های رئیس 
کمیسیون بهداشت گواه آن است که حذف ارز 
4۲00 تومانی بدون ضمانت اجرایی دولت، 
ــازار دارویــی  ــوردن ب سرانجامی جز بر هم خ
کشور نخواهد داشت.با این اوصــاف به نظر 
می رسد بهترین راه برای حل این مشکل مهم، 
تقویت ساختارهای نظارتی و توسعه امکاناتی 
همچون نسخه نویسی الکترونیکی است که 
می تواند دست سوداگران را از داروهای مورد 

نیاز مردم کوتاه کند. 

ــاز هفته نیروی  آغـ ــا  ب پلیس هــمــزمــان 
انتظامی در حرکتی نمادین به شهروندان 

گل اهدا کرد.



مهران احمدی فیلم »لیالج« 
ساخته داریـــوش یــاری را در 
نوبت توزیع در نمایش خانگی 
دارد. ایــن اثــر که آبــان  منتشر 
می شود، در اکــران عمومی با 

فروش تقریبا 95 میلیونی شکست خورد.

سینما و تلویزیون 6

جمشید هاشم پور برای بازی در 
سریال نمایش خانگی »دروج« 
این  ــت.  مذاکراتی داشته اس
ــون در  ــن مجموعه جــنــایــی اک
مرحله انتخاب بازیگر است و 

پیش تولید آن احتماال دی  آغاز می شود.

ــی با  ــان ــم ــی ــل ــرس ــی ــد ام ــن ــم ک
»بچه  مجموعه  جــدیــد  ــری  س
محل« بــه کــارگــردانــی احمد 
درویــشــعــلــی پــور بــه شبکه دو 
ــن مجموعه  ــت. ایـ ــ ــده اس ــ آم

ویژه مخاطب کودک، هر روز ساعت 19 پخش 
می شود.

ــان  بــا مسابقه  بــاربــد بابایی آب
»زوجینو« به شبکه سه می آید. 
ایـــن مــســابــقــه کـــه بـــا حــضــور 
زوج هــای جــوان تولید خواهد 
شد، بخش های مختلفی دارد و 

هدف آن شناخت و تعامل زوج ها با یکدیگر است.

چهره ها و خبر ها

ــرج طــهــمــاســب در جمع  ــ ایـ
داوران چهارمین المپیاد فیلم 
سازی نوجوانان حضور دارد و 
تجربه هایش را به آنان منتقل 
صدرعاملی  ــول  رس می کند. 

و مرضیه برومند دیگر داوران المپیاد هستند.

رامین ناصرنصیر روز پنج شنبه 
برنامه  در  مهمان  عــنــوان  بــه 
خواهد  حضور  تیکه«  »چهل 
داشــت. مجموعه »بچه محل« 
و »افسانه هــزار پایان« آخرین 

آثاری هستند که او روی آنتن داشته است.

فاطمه معتمد آریــا در سریال 
نمایش خانگی »خانه جاوید« 
به کارگردانی بهمن فرمان آرا 
ــد کــرد و در این  ــواه ــازی خ بـ
ــول زاده و  مجموعه با ســارا رس

علی شادمان همبازی خواهد شد.

سینمای جهان

فیلم جدید ادریس البا متوقف شد

ساخت فیلم جدید ادریس البا برای نتفلیکس به 
دلیل ابتالی یکی از اعضای گروه تولید به کرونا، 

متوقف شد.
ــزارش مهر، فیلم وسترن در دســت ساخت  به گ
نتفلیکس با بازی ادریس البا با مشکل روبه رو شد. 
تولید »سخت تر زمین می خورند« با بازی ادریس 
البا، رجینا کینگ و جاناتان میجزر پس از ابتالی 
یکی از اعضای گروه تولید به کرونا، متوقف شد. 
فیلم بــرداری فیلم از پنج شنبه شب متوقف شد و 
جمعه هم ادامه یافت، اما با توجه به این که هیچ یک 
از اعضای اصلی گروه مبتال نشده اند، انتظار می رود 

کار در هفته جدید از سر گرفته شود.
این در حالی است که خود ادریس البا نیز یکی از 
نخستین چهره های شناخته شده بود که در ماه 
مارس به ویروس کرونا مبتال شد و اعالم کرد تست 
کووید-19 وی مثبت شده است. در آن زمان تولید 
همین فیلم به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود 
و البا که برای فیلم برداری در نیومکزیکو حضور 

داشت به دلیل ممکن نبودن سفر، همان جا ماند.
این فیلم درباره فرد قانون شکنی به نام »نیت الو« با 
بازی میجزر است که کشف می کند مردی )با بازی 
البا( که والدینش را دهه ها قبل کشته قرار است 
از زنــدان آزاد شود. وی باند قدیمی اش را جمع 

می کند تا دست به انتقام بزند.
در حالی که تولید فیلم و محصوالت تلویزیونی 
مدتی است آغاز شده اما پروژه های متعددی به 
دلیل ابتالی بازیگران یا گروه تولید  به کرونا مجبور 
شده اند کارشان را متوقف کنند. »بتمن« یکی از 
مهم ترین این پروژه ها بود که پس از ابتالی رابرت 

پتینسون  به کرونا به مدت  دو هفته متوقف شد.

سینماهای نیویورک باز می شود

پس از ماه ها تعطیلی، ایالت نیویورک به جز شهر 
نیویورک اجازه یافت تا سینماها را دوباره باز کند.

به گزارش مهر، اندرو کومو    فرماندار نیویورک اعالم 
کرد سینماهای این ایالت به جز شهر نیویورک 
اجازه دارند کار سینماهایشان را از ۲۳ اکتبر )۲ 
آبان( از سر بگیرند. در یک نشست خبری که شنبه 
صبح برگزار شد، کومو گفته است که سالن های 
سینمای خارج از شهر نیویورک می توانند با ۲5 
درصد ظرفیت کارشان را شروع کنند. در هر اکران 
تنها 5۰ نفر می توانند با رعایت اصول بهداشتی در 

سالن حضور داشته باشند.
تنها مناطقی که میانگین ابتال به کرونا در آن ها در 
1۴ روز اخیر پایین تر از ۲ درصد بوده، می توانند 
ــاره دایــر کنند. استفاده از  سینماهایشان را دوب
به کارگیری  اجتماعی،  فاصله گذاری  ماسک، 
ــرای قوانین جدید از  کارمندان بیشتر بــرای اج
مقرراتی است که باید در حین کار سینماها رعایت 
شود. استانداردهای فیلتر، تصفیه و تهویه هوا نیز 
باید رعایت شود. در چند ماه اخیر مالکان سینماها 
تالش زیادی کرده بودند که بتوانند سالن ها را دوباره 
فعال کنند. چهارشنبه گذشته نیز یک کمیته ویژه 
از فدراسیون سینماهای جهانی با نوشتن نامه ای 
سرگشاده از کومو خواسته بود به این کار کمک کند.
تاکنون ۴۸ ایالت آمریکا سینماهای خود را فعال 
کرده اند اما سینماهای مناطق شهری کلیدی مانند 

لس آنجلس هنوز بسته مانده اند.

»شکار  سینمایی  فیلم  اصــلــی  بــازیــگــر 
شکارچی« معرفی شد که قرار است 
ــن«  زری عبدالرسول  »شهید  نقش 
برترین تک تیرانداز دفــاع مقدس را 

ایفا کند.
ــارس، کامبیز دیــربــاز  ــ ــزارش ف ــ ــه گ ب
»شکار  فیلم  بازیگر  به عنوان 
کارگردانی  به  شکارچی« 
علی غفاری و تهیه کنندگی 
ابراهیم اصغری با نگاهی 
ــن  ــری ــرت بـــه حــمــاســه ب
تک تیرانداز جنگ های 
سال  هشت  و  معاصر 
ــاع مــقــدس شهید  دفـ
ــول زریــن  ــرس ــدال ــب ع
ــد. شهید  مــعــرفــی شـ
زریـــن جـــزو نــیــروهــای 

اصلی و بنیان گذاران لشکر امام حسین)ع( 
بود و در جبهه ها نقش منحصربه فردی را 
ایفا می کرد؛ نشانه گیری های دقیق شهید 
زرین بیشترین آسیب ها را به دشمن زده 
است. او با  رکورد بیش از سه هزار شلیک 
موفق و با به هالکت رســانــدن نظامیان 
بعثی و چندین تک تیرانداز ماهر و فرمانده 
عــراقــی  نــام خــود را به عنوان ماهرترین 
تک تیرانداز جهان در جنگ های معاصر 
ــاره میزان  ــت. آمــارهــا دربـ ــرده اس ثبت ک
زرین  عبدالرسول  شلیک های  موفقیت 
متفاوت است؛ برخی ۷۰۰ شلیک و برخی 
سه هزار شلیک را نقل کرده اند. حتی به 
فرض صحت پایین ترین رقم یعنی ۷۰۰ 
شلیک، باز هم می توان  زریــن را برترین 
تک تیرانداز دهه های اخیر جهان دانست 
و  دیگر تک تیراندازان )همچون کریس 

کایل آمریکایی ملقب به »شیطان رمادی« 
با 1۶۰ شلیک( با فاصله زیادی نسبت به 

او قرار دارند.
ــردان  ــن، لقب »گ ــرازی به زری شهید خ

تک نفره« داده و دربــاره او گفته بود: پس 
از شهادت زرین، برادران در بی سیم ها 

و رادیـــوی دشمن شنیده بودند که 
می گفتند »صیاد خمینی« را زدیم!

فیلم سینمایی »شکار شکارچی« 
به همت انجمن سینمای انقالب و 
دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت 
فتح بعد از سه ماه پیش تولید در 
شهرک سینمای انقالب و دفاع 

مقدس مراحل تولید خود را 
برای حضور در سی و نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر 

آغاز کرده است.
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سه سریال »ایلدا«، »بــوم و بانو« و »نجال« که 
اکنون از شبکه یک، دو و سه در حال پخش 
هستند، آرام آرام به پایان نزدیک می شوند و 
قرار است سریال های جدیدی با فضای امنیتی 
و معمایی، خانوادگی و کمدی جایگزین آن ها 
شوند. به زودی مجموعه »خانه امن« ساخته 
احمد معظمی از شبکه یک، فصل سوم »از 
سرنوشت« اثر محمدرضا خردمندان از شبکه 
دو و سریال کمدی »صفر بیست و یــک« به 
کارگردانی مشترک جواد رضویان و سیامک 

انصاری از شبکه سه، روی آنتن خواهند رفت.

خانه امن	 
احمد معظمی که سریال هایی مانند »سارق 
روح« و »ترور خاموش« را در کارنامه دارد که 
هر دو موضوعی معمایی و امنیتی داشتند، در 
سریال جدید خود یعنی »خانه امن« نیز سراغ 
چنین فضایی رفته است. قصه این مجموعه 

در سال 95، زمان فعالیت گروه تروریستی 
داعــش در منطقه می گذرد و به این گروه 
تروریستی می پردازد. با توجه به تیزری که 
از این سریال به تازگی از شبکه یک پخش 
شــده، مجموعه »خانه امــن« فضای اکشن 
و مهیجی خواهد داشت. بازیگرانی مانند 
پرویز فالحی پور، سپیده خداوردی، شایسته 
ایرانی و حمیدرضا عطایی که در سریال »ترور 
خاموش« حضور داشتند، در این مجموعه هم 
ایفای نقش کرده اند و حمیدرضا پگاه، سیما 
تیرانداز و سامان صفاری نیز از بازیگران این 
سریال هستند. کاوه آفاق خواننده موسیقی 
پاپ که پیش از این تجربه بازی در تئاترهایی 
مانند »راه پله«، »درخــت بلوط«، »نمایش 
خاکستری« و فیلم »المینور« را داشته، با 
سریال »خانه امن« برای اولین بار به عنوان 

بازیگر در قاب تلویزیون دیده خواهد شد. او 
در این سریال نقش یک قاچاقچی ارز را بازی 

کرده است.

از سرنوشت	 
محمدرضا  ساخته  سرنوشت«  »از  مجموعه 
خــردمــنــدان و علیرضا بــذرافــشــان، یکی از 
سریال هایی است که در سال های اخیر به 
کودکان بی سرپرستی که در مراکز نگهداری 
از کودکان زندگی می کنند، پرداخته است. 
محمدرضا خردمندان که در فیلم »بیست و 
یک روز بعد« تجربه موفقی در روایت زندگی 
قهرمان نوجوان خود داشــت، در فصل اول 
ــت کــودکــی  ــرداخ ــم در پ »از ســرنــوشــت« ه
شــخــصــیــت هــای اصــلــی قــصــه »ســـهـــراب« و 
»هــاشــم« عملکرد قابل قبولی داشــت. این 
مجموعه در فصل دوم بخشی از جوانی این 
دو کاراکتر را روایت کرد و مورد رضایت نسبی 

مخاطبان قرار گرفت. فصل سوم سریال که 
به دوره جوانی این شخصیت ها می پردازد، 
جایگزین »بوم و بانو« خواهد شد. دارا حیایی، 
کیسان دیباج، علیرضا آرا و علیرضا استادی 
از بازیگران فصل سوم سریال هستند. فصل 
دوم »از سرنوشت« در نقطه ای به پایان رسید 
که »هاشم« و »سهراب« موفق شدند کارگاه 
جوشکاری راه انـــدازی کنند و مشغول کار 
شوند. احتماال در فصل ســوم شاهد نتیجه 
جست وجوهای »سهراب« بــرای پیدا کردن 

خانواده اش خواهیم بود.

صفر بیست و یک	 
تنها سریال کمدی جدید تلویزیون را پس از 
ماه های محرم و صفر، شبکه سه روی آنتن 
خواهد برد. مجموعه »صفر بیست و یک« اولین 
تجربه کارگردانی جــواد رضویان و سیامک 
انصاری است. این دو نفر به عنوان بازیگر هم 

در سریال حضور دارنــد و نقش دو باجناق را 
ایفا کــرده انــد که در شــهــرداری مشغول کار 
هستند و بلوک های سیمانی نصب می کنند. 
فیلمنامه این مجموعه را شبنم وثوقی و هدی 
ایزدی نوشته اند که هر دو تجربه همکاری با 
مهران مدیری را در کارنامه دارند. وثوقی در 
سریال »قهوه تلخ« دستیار مدیری بوده و هدی 
ایزدی به عنوان نویسنده در گروه نویسندگان 
برنامه »دورهمی« حضور داشته است. رویا 
میرعلمی، نگار عابدی و سروش جمشیدی از 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند که همگی 
سابقه حضور در آثار طنز را داشته اند. مجموعه 
»صفر بیست و یک« چهار فصل ۲5 قسمتی 
دارد که به تازگی تصویربرداری فصل اول آن 
به پایان رسیده است. این مجموعه که از پنجم 
آبان  روی آنتن شبکه سه خواهد رفت، به نوعی 
بعد از نزدیک به یک دهه، پای طنزهای نود 

شبی را دوباره به تلویزیون باز خواهد کرد.

کامبیزدیربازدرقامتتکتیرانداز
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ــش و  ــود ارت ــواد نوائیان رودســـری –  وج ج
نیروهای نظامی توانمند، برای حیات هر کشور 
و برقراری امنیت داخلی و خارجی آن، بسیار 
ــروری و راهبردی اســت. اقتدار ارتــش یک  ض
کشور هم، به خودکفایی نظامی آن سرزمین 
وابستگی تام و تمامی دارد؛ اگر بنا باشد تجهیزات 
عمده نظامی را از آن سوی مرزها تهیه کنند، 
تردیدی نیست که هنگام ضــرورت، دشمنان 
می توانند برای از کار انداختن نیروی نظامی، 
اقدامات گسترده ای انجام دهند. میرزا تقی خان 
امیرکبیر، مانند هر سیاستمدار باهوشی، بر این 
امر واقف بود و می دانست برقراری ثبات و نظم 
در کشور، بــدون تقویت ارکــان حرب ممکن و 
میسر نیست. تجربه تلخ دوره جنگ های ایران 
و روسیه تزاری و در پی آن، انعقاد قراردادهای 
ننگین گلستان و ترکمانچای، این حقیقت را 
برای برخی دولتمردان آگاه، آشکار کرده بود که 
ارتش ایران، نیازمند تغییرات بنیادین و تجهیز با 
شیوه ها و ابزارآالت نوین جنگی است. از سوی 
دیگر، تالش های عباس میرزا نایب السلطنه، در 
مجهز کردن قشون ایران به وسیله کارشناسان 
انگلیسی و صد البته، شانه خالی کردن بریتانیا 
ــرارش با ایــران، در خــالل جنگ ها  از قــول و ق
و در نتیجه شکست سنگین سپاه ایـــران در 
قفقاز، نشان داده بود که در این معرکه و رقابت 
استعماری، باید در گزینش کارشناسان نظامی 
هم، دقت وافری داشت. امیرکبیر که پیش از 
رسیدن به صدارت، مقام امیرنظامی هم داشت، 
با چنین پیش زمینه ذهنی، کوشید تا اوضاع نهاد 

نظامی کشور را سامان دهد.

خودکفایی در آموزش نیروی انسانی	 
میرزا تقی خان می دانست که برای ساختن 
به  از  گــریــزی  نیرومند،  و  مستقل  ارتــشــی 
خدمت گرفتن مستشاران اروپایی، البته در 
ابتدای کار، نیست. اما می دانست که موضوع 
استخدام مستشار در ایران، مسئله ای کاماًل 
سیاسی است و روس و انگلیس از آن برای 
نفوذ در ارکــان ارتش سوءاستفاده خواهند 
کرد. امیرکبیر می دانست که برای داشتن یک 
ارتش خوب، به نظامیان باسواد و وطن دوست 
ــد ضمن  ــای ــن نــظــامــیــان، ب ــت و ایـ ــاز اسـ ــی ن
آموزش های آکادمیک، کاماًل زیر نظر دولت 
قرار داشته باشند تا مجالی برای فعالیت های 
نفوذی اجانب به وجود نیاید. تأسیس مدرسه 
نظام در دارالفنون که باید آن را نخستین 
دانشکده افسری تاریخ ایران بدانیم، گامی 
مهم در این راستا بود. امیر دستور داد استادان 
علوم نظامی را از پــروس و اتریش استخدام 
کنند و به داد و فریادهای انگلیسی ها و روس ها 
در این زمینه، وقعی ننهاد و با سیاستمداری 
تمام، توانست طــوری عمل کند که نتوانند 
مشکلی بر سر راه او ایجاد کنند. این اقدام 
چنان خشم وزیر مختار انگلیس را برانگیخت 

نخست وزیر  پالمرستون،  به  نامه ای  در  که 
وقت بریتانیا نوشت: »تصمیم میرزا تقی خان 
در بنای مدرسه ای برای تعلیم فنون نظامی 
ــارز یکدندگی و  به جــوانــان ایــرانــی، نمونه ب
استقامت اوست. تردیدی ندارم که این کار 
را انجام خواهد داد.« سفارت انگلیس حتی 
پیشنهاد فرستادن معلم امــور نظامی را به 
امیرکبیر ارائه کرد، اما میرزا تقی خان که از 
پشت پرده اقدامات آن ها آگاه بود، محترمانه 
این پیشنهاد را رد کرد. درست در همان زمان، 
کلنل شیل در نامه ای به پالمرستون نوشته 
بود: »به عقیده من از تدبیر و مصلحت به دور 
است که ما وسیله  فراهم کنیم که دولت ایران 

صاحب قشون نیرومندی شود.«
امیر با تمام قوا در مسیر تربیت افسران زبده 
ایرانی گام برداشت. فعالیت مدرسه نظام 
یا همان دانشکده افسری او، هشت ماه قبل 
از شــروع به کار دارالفنون آغــاز شد و میرزا 
تقی خان در نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت: 
»امتحانات شش ماهه مدرسه ]نظام[ به خوبی 
ــرار اســت به جهت ]تمرین[  انجام یافت. ق
بکنند؛  ُمخبران  مشق  فــوج  چندین  جنگ، 
چون برای جنگ بهترین مشق هاست. در نزد 
صاحب منصبی که فردا وارد می شود)منظور 
متراتسوی ایتالیایی است(، علم ساختن قلعه 
و بردن مارپیچ و ساختن ُپل را خواهند آموخت. 
آن وقت به زودی در ایران صاحب منصبان الیق 
تربیت خواهند شد که می توانند دیگران را 
تعلیم دهند.« با دستور امیر، آن  چه استادان 
آموزش می دادند، به صورت بومی شده و در 
قالب کتابی به نــام »نظام نــاصــری«، توسط 
بهرام  میرزا معزالدوله، فرزند عباس میرزا، به 
رشته تحریر درآمد و این کتاب، نخستین کتاب 
ایرانی در فنون نظامی گری جدید بود و ایران 
را از وابستگی به متون فرنگی نجات داد. با 
این رویکرد، تنها در شش ماه نخست صدارت 
امیرکبیر، تعداد نظامیان ایران از مرز 92 هزار 

نفر فراتر رفت؛ سربازان و افسرانی که با دقت 
فراوان و با توجه به ِعرق ملی تربیت می شدند. 
ایــن رقــم در پایان عمر صــدر اعظمی میرزا 
تقی خان، به بیش از 137 هزار نفر رسید؛ 
رقمی که با شهادت او، افتی فاحش پیدا کرد 
و به تدریج، ساختارهایی که توسط وی ایجاد 

شده بود، از بین رفت.

خودکفایی تسلیحاتی	 
خودکفایی  مسیر  در  امیرکبیر  دیگر  گــام 
نظامی، ایجاد صنایع مرتبط با آن در کشور و 
به صورت بومی بود. او حتی از خیر واکسیل و 
عالمت های نظامی لباس ارتشی ها نگذشت 
و تولید آن را به خورشید خانم، خیاط زبردست 
پایتخت واگذاشت و واردات این قبیل وسایل 
را از خارج، ممنوع کرد. با دستور امیر، حاجی 
محمدحسن جــبــادار بــاشــی، از فـــارس به 
تهران فراخوانده شد تا با توجه به سوابق 

درخشانش در فنون تولید ابزارهای جنگی، 
تــازه  اسلحه سازی  کارخانه  مسئولیت 

این  بگیرد.  برعهده  را  تهران  تأسیس 
کارخانه با حمایت امیرکبیر، می توانست 
ماهانه هزار تفنگ مرغوب تولید کند. در 
اصفهان نیز که کار صنعت گری رونق 
داشــت، کارخانه اسلحه سازی ایجاد 

به  عالی  تفنگ   300 ماهانه  و  شــد 
ارتش تحویل مــی داد. در همین 

کــارگــاه هــا، شمشیرهای 
ــه تعداد  ــوالدی، ب ــ ف

ــورد نیاز تولید  م
مــــــی شــــــد. بــه 
تــدریــج، واردات 
شمشیر  تفنگ، 
نظامی  ادوات  و 
بــه  خــــــــارج،  از 
محسوسی  ــور  ط

کاهش یافت.

تفنگ های ایرانی بهتر از نوِع انگلیسی	 
میرزا تقی خان در نامه ای به ناصرالدین شاه، 
ــن زمینه، چنین  ــود را در ای ــار خ ــزارش ک گـ
ــفــنــگ هــایــی کـــه در  شـــرح داده اســـــــت: »ت
جباخانه)کارخانه اسلحه سازی( می سازند، 
بهتر از تفنگ هایی است که این روزها از والیت 
انگلیس آورده انــد؛ خصوص در چخماقشان 
بسیار خوب می سازند و چخماق تفنگ سربازی 
الزم نیست که بهتر از این باشد. در فرنگستان 
لوله تفنگ سربازی را یک پارچه)ورق فلزی( 
پهن، پهن می کنند و بعد از آن دو طرفش را 
آورده جــوش می دهند و تفنگ های  به هم 
عالی می سازند ... ما در این جا از راه احتیاط 
ــه در جبا خانه  تــفــنــگ هــای ســـربـــازی را ک
می سازند، لوله پیچ می کنیم و در سایر اعمال 
جبا خانه و قورخانه، استادان و صنعت کاران 
بسیار قابل شده و ترقی کرده اند ... به طوری 
خوب می سازند که در فرنگستان چند سال 
سابق بر این نتوانستند بسازند.« دیگر گزارش 
امیر نشان می دهد که او در پی تولید فتیله ای 
برای توپ بود که بتواند در شرایط بارندگی  هم 
آتش بگیرد و شلیک کند و به تولید آن هم موفق 
شد. کارخانه تولید توپ نیز، به سرعت چرخه 
تولید را آغاز کرد و محصول آن، از هزار قبضه 
توپ در کالیبرهای مختلف، با گلوله های سه 
تا 24 پوندی )یک و نیم تا 12 کیلویی(، تا پایان 
صــدارت امیرکبیر، فراتر رفت؛ به طوری که 
شیل در گزارش خود به دولت انگلیس، توپخانه 
ارتش ایران را در دوره صدارت میرزا تقی خان، 

کاماًل فعال و قدرتمند توصیف کرده است.

گام های محکم امیرکبیر در مسیر خودکفایی نظامی
تا پایان صدارت میرزا تقی خان، تعداد سربازان ارتش ایران به 140 هزار نفر و عدد توپ های نظامی به 1000 قبضه رسید

شنبه، 11 ربیع الثانی 1306 * - دیشب هوا ابری بود و مثل 
چند روز قبل باران بارید. بعد از آن تگرگ و رعد و برق غریبی شد 
که در این فصل مانند آن را ندیده بودیم؛ یعنی حاال مقتضی چنین 
رعد و برقی نیست. خیلی غریب بود. گفتیم برویم حمام، سبک 
شویم. حوصله مان سر رفته بود. اکبری را گفتیم بیاید برای خدمت. 
دلمان خواست کمی بخندیم. حسین خاِن باشی را گفتیم لخت 
شود بیاید داخل حمام، برای کیسه کشیدن. توان این کارها را 
نداشت، اما آن قدر الغر بود که از فرط الغری او، خنده مان گرفت. 

خیلی خندیدیم. مــردک انگار اصــال گوشت به بدن 
ندارد. تمام استخوان است. باد بوزد، او را هم با خودش 
می برد! از سرما می لرزید. گفتیم برود بیرون که مریض 
نشود. موقع بیرون رفتن پایش لغزید و بدجوری زمین 

خورد. باز زیاده خندیدیم! مثل مار از درد به 
مرخصش  گفتیم  می پیچید.  خــودش 

کنند، برود.
*25 آذر 1267

َمرَدک اصال گوشت به بدن ندارد!

یک قرن قبل، چرخ  و فلک های چوبی!
ــه بــتــوانــد بـــرای ســرگــرمــی و بـــازی بــچــه هــا و  ــت وســایــلــی ک ــاخ س
حتی بزرگ ترها به کار گرفته شود، قدمتی طوالنی در تاریخ بشر دارد؛ 
اما شاید حدود دو قرن از تولید وسایل مدرن در این زمینه بگذرد. یعنی 
حدود دویست سال است که بچه های دنیا، سر از فضای شهربازی در 
آورده اند؛ البته تاریخ ایجاد آن در همه نقاط جهان هم یکسان نیست. 
مثاًل در همین ایران خودمان، از سال 1340، شهربازی به صورت 
مدرن ایجاد شد. در قاب تاریخ امروز، عکسی را از شهربازی حدود یک 
قرن قبل در تاجیکستان می بینید. آن زمان، این منطقه تحت تسلط 
حکومت روسیه شوروی بود. نکته قابل تأمل در این تصویر آن است که 
چرخ و فلک، با چوب ساخته شده  است و افزون بر کودکان، بزرگ ساالن 
هم بر آن سوار شده اند تا سرگرم شوند. البته به نظر می رسد با توجه به 

شکل سازه، این چرخ و فلِک خاص، سرعت باالیی نداشته است. 

 قاب تاریخ

گزارشی از نانوایی های دوره قاجار

سنگک بهتر است یا تنوری؟!

نان، اصلی ترین غذای ایرانیان است و از دیرباز، 
پخت انـــواع و اقــســام آن، در نــواحــی مختلف 
ــوده. سبک پخت و طعم  کشورمان مــتــداول ب
نــان ایرانی و نیز کیفیت بــاالی آن، باعث شد 
که این محصول غذایی مهم کشور ما، شهرتی 
جهانی پــیــدا کــنــد. »آنــتــوان گــیــوم اولــیــویــه« 
جهانگرد و خاورشناس فرانسوی که در سال 
179۶ مــیــالدی )1175 خــورشــیــدی( و در 
زمان آقا محمدخان قاجار به ایران آمده بود، در 
سفرنامه اش، دربــاره نان ایرانیان می نویسد: 
»نانی که در ایران صرف می شود، بهتر از نانی 
است که در مملکت عثمانی به مصرف می رسد. 
سفید و خوب پخته می شود و از آرد خالص گندم 
است و کمتر دیده ام که آرد جو و غیره داخل آن 
باشد. در تمامی شهرهای ایران، آسیاب و دکان 
نانوایی هست. اما این احتمال وجود دارد که 
هر شهروندی در خانه اش، آسیاب دستی و تنور 
پخت نان داشته  باشد و خودش گندم را آرد کند 
و نان بپزد. این نوع تنور، عبارت از خمره ای است 
که سه ربع آن در زمین فرو برده شده و به هنگام 
ضرورت، افروخته می شود و در آن نان می پزند و 
در وقت فراغت، با َطَبقی، َدَرش را می پوشانند. 
چون هیزم گران است، این تنور را با سرگین گاو 
و گوسفند و غیره و بوته َگَون و پوشال برنج و سایر 
خار و خاشاک گرم می کنند. خمیری به کلفتی 
بیش از یک انگشت به دیــواره آن می چسبانند 
و هنگامی که خوب پخته شد، بیرون می آورند. 
در اصفهان، تنورهای دیگری است که در سطح 
آن سنگ ریزه ریخته اند و در حرارت آن، خمیر 
را روی سنگ پهن می کنند تا پخته شود. اما این 
نان که به نان سنگک معروف است، کیفیت نانی 
را که در تنور پخته می شود، ندارد و درست برشته 
نمی شود. به نظر من، نان تنوری بهتر از نان 
سنگک است. نانوایان بازاری هم نان را مانند نان 
خانگی درست می کنند و تنور آن ها مشابه تنور 
خانگی است. اما سرعت بسیار زیادی دارند و در 
کمتر از یک ربع ساعت، نان را آماده می کنند و 

تحویل می دهند.«

 لنگه  کفش َپرانی »خروشچف« 
در سازمان ملل!

نیکیتا خروشچف، دبیر اول حزب کمونیست 
شوروی و رهبر این کشور، در سال 19۶0 برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 
رأس یک هیئت دیپلماتیک، وارد نیویورک شد. 
حضور او، با توجه به اوج گیری جنگ سرد میان 
دو ابرقدرت، توجه رسانه ها را به خود جلب کرد؛ 
اما فقط ورود رهبر شوروی به مقر سازمان ملل، 
رسانه ای نشد. او در یک اقدام عجیب و بی سابقه، 
هنگام سخنرانی نماینده فیلیپین که آشکارا در 
جبهه متحدان آمریکا قرار داشت، لنگه کفش 
خود را درآورد و با آن روی میز کوبید و بعد جار 
و جنجال راه انداخت و اصال جلسه را به هم زد! 
جالب این جاست که از این اقدام او، هیچ فیلم 
و عکسی باقی نمانده  است و عکسی را هم که 
برای ستون امروز برگزیده ایم، مشکوک و مونتاژ 
شده می دانند. اما چرا خروشچف وسط جلسه 
مجمع عمومی قاطی کرد و آن َاداها را درآورد؟ 
ماجرا از این قرار بود که نماینده فیلیپین ضمن 
سخنانش، حمایت شوروی از فعاالن کمونیست 
شرق دور را نکوهش کرد و احتمااًل، با کلمات 
سخیفی، خروشچف را خطاب قرار داد. شاید 
نماینده فیلیپین اصاًل فکرش را هم نمی کرد که 
رهبر شوروی، این طور از کوره در برود و جلسه را 
به هم بزند! جالب این جاست که بعد از این اقدام، 
تعدادی از نویسندگان چپ گرا و مشهور دنیا، به 
حمایت از اقدام خروشچف هم پرداختند. مثاًل، 
فرانتس فانون، روشنفکر معروف فرانسوی و 
نویسنده کتاب »استعماِر میرا« درباره این اقدام 
گفت: »این روِس بی کله و عاشق موشک های 
قاره پیما، به کاپیتالیست های غربی همان چیزی 

را عرضه کرد که الیقش بودند!«

 سلطان عثمانی
 در قفس تیمورلنگ!

امپراتوری عثمانی هم، مانند هر حکومت دیگری، 
برای رسیدن به قدرت راه دشوار و پرفراز و فرودی 
را طی کرد. نخستین بار عثمان یکم در حدود سال 
1300 میالدی )۶79 خورشیدی(، توانست 
حکومت خود را از حد یک بیگ  نشین ساده فراتر 
ببرد و زمینه را برای گسترش قلمرو در نسل های 
بعدی فراهم کند. عثمانی ها، طی یک قرن بعد، 
توانستند بر سراسر آناتولی تسلط پیدا و سوگوت و 
آنقره یا آنکارای امروزی را به عنوان مرکز قدرت خود 
تثبیت کنند. با این حال، ورود بالی خانمان سوزی 
ــام تیمورلنگ بــه آنــاتــولــی، حیات حکومت  بــه ن
عثمانی ها را به شدت در معرض خطر قرار داد و آن ها 
را با بدترین تهدید در دوران ۶00 ساله حکومتشان 
روبــه رو کرد. تیمور در 28 ژوئیه 1402)تیرماه 
781 خورشیدی(، فاتحانه وارد آنقره شد و بایزید 
یکم، سلطان عثمانی را به اسارت گرفت؛ این اقدام 
درست در زمانی انجام شد که عثمانی ها توانسته  
بودند تمام آناتولی، شمال منطقه شامات و حتی 
بخش هایی از بالکان را به اشغال خود درآورنــد و 
قسطنطنیه و بقایای امپراتوری رو به زوال بیزانس 
را با خطر جدی مواجه کنند. قشون 40 هزارنفری 
بایزید که بخش عمده آن ها متشکل از اقوام صرب 
بودند، نتوانست در برابر لشکر جّرار تیمورلنگ دوام 
بیاورد و بسیاری از آن ها در نبرد سهمگین آنقره، به 
تیغ بی دریغ سربازان تیمور دچار شدند. تیمورلنگ 
دستور داد بایزید را در قفسی آهنین بیندازند؛ شاید 
می خواست این  گونه اقتدارش را به رخ رقبا بکشد. 
بایزید، هشت ماه در قفس تیمورلنگ ماند و سپس به 
وضع بدی درگذشت. با این حال، پسرانش به مدت 
10 سال بر سر تصاحب قدرت جنگیدند و در نهایت 
محمد یکم توانست پس از این دوره فترت، زمام امور 

را به دست گیرد و حکومت عثمانی را احیا کند. 

تاریخ جهان 

اندر احواالت قبله عالم 

بگذارید همین اول بگوییم که 
اصـــواًل استفاده از سوسیس و تاریخ غذا

ــرای سالمتی مضر  کالباس، ب
است؛ اما خب! وقتی ما از جنگ های خونین و 
وقایع ناخوشایند تاریخ می نویسیم، چرا به سراغ 
تاریخ سوسیس و کالباس در ایـــران نرویم؟! 
می گویند قدمت تولید سوسیس و کالباس به 

500 سال قبل از میالد مسیح می رسد! راست و 
دروغش گردن کسانی که مدعی هستند؛ اما در 
ایران برای نخستین بار در سال 1307 نخستین 
سوسیس و کالباس تولید شد؛ آن هم توسط یک 
تبعه روس به نام »افونامو« و در شهر بندر انزلی. 
البته دستگاهی که او نصب کرد، تولید باالیی 
نداشت، دستی بود و به طور خیلی محدود نیازهای 

اتباع خارجی مستقر در گیالن را تأمین می کرد. دو 
سال بعد، یک تبعه روس دیگر به نام »لیشینسکی«، 
کارخانه ای مدرن را در بندر انزلی راه  انداخت و 
همزمان با او، در تهران نیز فردی به نام اختیاری، 
اولین برند کالباس و سوسیس ایران را با نام »اصل 
بلور« ثبت و راه اندازی کرد که بعدها به میکائیلیان 
واگذار شد و نام او روی این برند جای گرفت.به این 
ترتیب، کالباس و سوسیس ایرانی در بازار جای 

خودش را باز کرد.

تاریخچه تولید کالباس در ایران!

گزارش تاریخی

تاریخ اجتماعی  

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

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

با توجه به روابــط خانه های ماتریس، به جای 
عالمت سؤال کدام گزینه باید قرار گیرد؟
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هوش منطقی :   پاسخ عدد 64 است.  در هر ردیف مجموع دو عدد ضرب در 
منهای آن ها شده است. پس  )6-10(×)10+6( که پاسخ می شود 64.

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

تست هوش: گزینه 1. در این تصویر به طور کلی سه نوع شکل داریم. 4 پر، 3 
پر و 2 پر )بدون توجه به جهت قرار گرفتن آن ها( در 9 خانه شکل، از هر کدام 

سه تا داریم. پس در جای خالی باید شکلی 3 پر داشته باشیم.

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

بازی ریاضی

جواب های سوباسا:
1( رضا قوچان نژاد، 2( فرگوسن،3( اندی برمه، 4( دیباال،5( جام 1986 
مکزیک، 6( محمد فنایی، 7( حامد لک،    8( ساشا ایلیچ، 9( صادق ورمزیار  

10( پورعلی گنجی

بازی با کلمات:  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: اتم، بام، بها، بهت، تاب، همت، هماه، ماه، مات و ...
چهار حرفی: تابه، همتا، تباه، ابهت و ...

پنج حرفی: مهتاب

با کمی دقت منطق بین اعــداد را پیدا و جای 
خالی را پر کنید.

چالش ذهن

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

کار رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

عددیاب

شش رقمی: 

   491523 – 871259
   471592 – 729431

485298

سه رقمی: 

   815 – 234 – 451
   629 – 283 – 547

249 - 794 – 823

چهار رقمی:

   9624 – 4613
   4276 – 9831
   3825 – 9145
2439 - 5739

پنج رقمی: 

   83297 – 58732
   98456 – 36724

46153 - 69548
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بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

ی: سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.
ض

ی ریا
باز

سوباسا 

اون آقاهه کنار کارلوس کی روش چه آشناست!
 این قدر هواداران فوتبال  رو حرص ندین، تازه استقالل یه ذره آروم شده، حرص و جوش پرسپولیسی ها شروع شد. اون از بشار، این از شجاع 

نادری هم که بماند. بریم سراغ سواالت این هفته ببینیم چقدر فوتبالی هستین؟

سرگرمی فوتبالی دوشنبه هر هفته                   ارسال نظرات پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

۱    زننده تنها گل تیم ملی ایــران در جام جهانی 
2014. تیم ما مقابل نیجریه و آرژانتین گلزنی نکرد 

اما مقابل بوسنی گل زد.
 )متوسط، 10 امتیاز(

۲     یکی از بزرگ ترین مربیان تاریخ فوتبال جهان که 
کارلوس کی روش خودمون افتخار داشت دستیارش 
)ساده، 10 امتیاز( باشه. اسمش؟  

۳    زننده گل تیم ملی آلمان در فینال جام جهانی 
1990 ایتالیا از روی نقطه پنالتی. 

)متوسط، 10 امتیاز(

۴     علی شجاعی بازیکن پرسپولیس شادی بعد از 
 گلش رو از ایشون تقلید کرده. یک هافبک آرژانتینی

 بی نظیر.
 )متوسط، 10 امتیاز(

۵    مارادونا گل معروفش با دست به انگلستان رو در 
)متوسط، 10 امتیاز( کدوم جام جهانی زد؟   

۶    داور ایرانی فینال جام جهانی 1994 آمریکا. 
)آسون، 10 امتیاز(

۷    خیلی ضایع است این داداشمون کیه، اما ما با طرح کردن 
)آسون، 10 امتیاز( سواالت ساده هوای شما رو داریم.  

۸    دروازه بــــــان مــقــدونــیــه ای 
زیبایی  گل های  که  پرسپولیس 

می خورد.  
)متوسط، 10 امتیاز(

ــه 60  و 70 که  ۹    دفـــاع چــپ اســتــقــالل در ده
تخصص اش گرفتن پنالتی از رقبا بود.

 )متوسط، 10 امتیاز(

۱0    حسین حسینی دروازه بـــان استقالل در کنار 
یکی از مدافعان ملی پوش که هر دو بازیکن تیم ملی 

نوجوانان بودن. اسم مدافع؟
 )آسون، 10 امتیاز(
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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

ن
سا

را
 خ

  از
ی 
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خت
ا    ا

 ه
س

عک

خط زرد

 هشدارهای پیشگیرانه 
برای طالفروشان

ــر، قفل مرکزی،  ــاره نصب زنگ اخبار، آژی   درب
دوربین مــدار بسته، سیستم اضطراری در زمان 
خاموشی و حفاظت مغازه خود دقت و با کالنتری 

محل خود مشورت کنید.
  سارقان بیشتر در شرایط جوی نامناسب مانند 
وقوع رعد و برق، بادهای تند، باران های شدید و 
...اقدام به سرقت می کنند! سعی کنید در این مواقع 

از هوشیاری بیشتری برخوردار باشید.
  در های ورودی، دیوارهای جانبی و گاو صندوق 
 را به سنسورهای ضربه ای و لرزشی مجهز کنید.

*از قراردادن چندین قاب طال مقابل مشتری برای 
انتخاب خودداری کنید.

  در ورود و خروج طالفروشی که الزاما مجهز به 
سیستم قفل الکترونیکی بوده   هر روز کنترل شود.

   سرهنگ محمد بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کوتاه از حوادث

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد 

ماجرای دزد رفیق باز! زورگیران مخوف در چنگ پلیس

آن قدر به سرقت اموال مردم و خالفکاری  هایم ادامه دادم که دیگر 
جایی در خانواده ام ندارم. همه از من فراری هستند. هیچ کس حاضر 
نیست مرا عضوی از خانواده بداند چرا که من با آبروی همه آن ها بازی 
کردم، به طوری که نمی توانند در کوچه و محله سرشان را باال بگیرند. 

تاکنون پنج سابقه کیفری دارم و این بار نیز ....
جوان 32ساله ای که عضو باند سرقت باتری و کامپیوتر خودروهای 
مردم است، در حالی که بیان می کرد رفیق بازی مرا به روز سیاه نشاند، 
درباره ماجرای ورودش به باند سرقت قطعات خودرو به کارشناس 
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت: با آن که در یک خانواده تحصیل 
کرده بزرگ شدم و پدرم استاد دانشگاه بود اما رفیق بازی مرا به مسیر 
تباهی کشاند. به  دلیل همین خودنمایی ها و معاشرت با دوستان 
خالفکارم، درس و مدرسه را در کالس سوم راهنمایی رها کردم تا وارد 
بازار کار شوم و درآمدی برای تفریحاتم داشته باشم. این بود که در سن 
نوجوانی و برای یافتن شغلی پردرآمد، عازم تهران شدم و در آن جا به 
گلدوزی و خیاطی روی آوردم. به دلیل استعدادی که داشتم خیلی 
زود این حرفه را آموختم و انواع گلدوزی ها را روی مانتوهای زنانه  انجام 
می دادم. در این میان گاهی برای دیدار خانواده ام به مشهد می آمدم و 
سراغ دوستان خالفکارم را نیز می گرفتم. آن ها معتاد شده بودند و من 
برای دیدار آن ها به پاتوق های مصرف مواد مخدر می رفتم تا این که در 
یکی از همین مالقات ها کریستال  به من تعارف کردند. من هم که از 
»نه« گفتن ابا داشتم و از سوی دیگر نمی خواستم نزد آن ها کم بیاورم، 
به قول معروف دستشان را رد نکردم و برای اولین بار طعم موادمخدر را 
چشیدم. ازآن روز به بعد، هر وقت به مشهد می آمدم پای بساط آن ها می 
نشستم به طوری که دیگر حاضر نبودم برای ادامه کار به تهران باز گردم.  
صاحبکارم که بسیار از من راضی بود بارها پیغام فرستاد که به تهران 
بازگردم و به شغلم ادامه بدهم. او می دانست بعد از پنج سال در این 
حرفه استادکاری ماهر شده ام اما پابند آهنین مواد مخدر مچ پاهایم را 
می فشرد و نمی توانستم دیگر این پاتوق های لعنتی را رها کنم، چرا که 
هنوز از پس اندازها و سرمایه های اندوخته شده ام استفاده می کردم. 
خالصه روزگارم به همین ترتیب می گذشت تا این که حدود 12سال 
قبل در یک مرکز درمانی چشمان زیبای دختری نوجوان قلبم را تکان 
داد. مدتی بعد به آن دختر ابراز عالقه کردم و این گونه آشنایی من و او 
به خواستگاری و ازدواج انجامید. هنوز کسی از اعتیادم خبر نداشت. 
چند بار سعی کردم مواد مخدر را کنار بگذارم اما مانند خیلی از معتادان 
فقط چند روز دوام می آوردم. اولین فرزندم به دنیا آمد اما او در حالی که 
بیشتر از یک سال نداشت، به دلیل بیماری جان سپرد اما این حقیقت 
تلخ نیز نتوانست مرا از مسیر سقوط باز دارد که  به خودم بیایم  و دریابم 
که زندگی ام در حال نابودی است. برای تامین هزینه های اعتیادم در 
یک مسافرخانه مشغول کار شدم ولی مدتی بعد هنگام نظافت در یکی از 
اتاق ها مقداری کریستال پیدا کردم و آن ها را پنهانی به اتاق خودم بردم. 
در همین لحظه ناگهان ماموران انتظامی با مجوزهای قضایی و برای 
دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز وارد مسافرخانه شدند و کریستال ها 
را در اتاق من پیدا کردند.  این اولین سابقه کیفری من بود که 10سال 
قبل رخ داد و بعد از آن دوباره بیکار شدم. دیگر تامین هزینه های زندگی 
و مخارج سنگین اعتیاد برایم امکان پذیر نبود، به همین دلیل تصمیم 
به سرقت گرفتم. چاره ای نداشتم جز آن که به اموال نزدیکانم دستبرد 
بزنم و این گونه بود که یک دستگاه جاروبرقی و انگشتر طال از منزل 
خواهرم سرقت کردم. با وجود این او در دادگاه با این شرط رضایت داد 
که من در مرکز ترک اعتیاد بستری شوم ولی بعد از مرخصی از آن مرکز 
دوباره سراغ دوستان خالفکارم رفتم و باز هم به گرداب بدبختی افتادم. 
با آن که بیکار بودم روزی 80هزار تومان مواد مخدر صنعتی مصرف می 
کردم. دیگر هیچ کدام از اعضای خانواده از سرقت و خالفکاری های من 
در امان نبودند، به طوری که پدرم دوست داشت نام مرا از شناسنامه اش 
پاک کند. آرام آرام وارد باند سرقت قطعات خودرو شدم و از دوستانم 
چگونگی باز کردن باتری و کامپیوتر خودرو را آموختم. کامپیوترها 
را در حالی به مبلغ 300 تا 400هزار تومان به مالخران می فروختم 
که چندین بار دستگیر و زندانی شدم. سه سال از عمرم را در زندان 
گذراندم و این بار نیز بعد از آن که به سه خودرو دستبرد زدیم، توسط 

افسران تجسس کالنتری شفا دستگیر شدیم و ....
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد امارلو )رئیس 

کالنتری شفا( تحقیقات در این باره ادامه دارد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

*رکنا/ ساعت ۹:4۵ صبح دیروز واژگونی آمبوالنس اورژانس شاهرود 
هنگام انجام وظیفه و انتقال بیمار در محور شاهرود به آزادشهر، 

سبب جان باختن 
ــل  ــام ش نــفــر  دو 
بیمار و تکنیسین 
اورژانـــــــــــــــس و 
مجروح شدن  یک 
دیگر  تکنیسین 

اورژانس شد.

*مهر/  پیش از ظهر دیروز خبری مبنی بر فوت چند 
کارگر کارخانه پودر ماهی در شهر سوزا در فضای 
مجازی منتشر شد که روابط عمومی فرمانداری قشم 
تا عصر دیروز فوت چهار نفر از کارگران کارخانه پودر 

ماهی بر اثر خفگی را تایید کرد.
*ایرنا/ قنبری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اهواز گفت: انفجارگاز شهری صبح 
دیروز در اهواز باعث مصدوم شدن پنج نفر و تخریب 
11 واحد مسکونی شد.این حادثه در منطقه کوی 
ملت اهواز در طبقه چهارم یک ساختمان چهار طبقه 

با هشت واحد مسکونی رخ داد.
*ایسنا/ مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راور 
تهران بزرگ از مرگ راننده یک پژو طی بامداد دیروز 
در محدوده مرکزی پایتخت خبر داد که برای بررسی 
میزان خسارت وارد شده در تصادف از خودرویش 
پیاده شده بود و در این حین یک دستگاه سواری 

پژوی دیگر با این راننده برخورد کرد. 
*ایسنا/ سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
از جــان باختن یک زوج جــوان به علت احتمالی 

گازگرفتگی طی دیروز در محله حکیمیه خبر داد.
*ایسنا/ در حادثه آتش سوزی یک ساختمان 
شرق  شمال  در  استخر  مــحــدوده  در  قدیمی 

تهران، یک خانم حدود 80 ساله جان باخت. 
*ایرنا/ پلیس  از دستگیری گروهی خبر داد 
که چالش وحشت موسوم به »مومو« را در واتس 
آپ ایجاد کرده و منجر به ایجاد وحشت در بین 

خانواده ها شده بودند.
ــروه حـــوادث/ شرکت هواپیمایی ایـــران ایر  *گ
)هما( اعالم کرد: هواپیمای باری ۷4۷ هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران "هما" که با محموله دام زنده 
از کشور ترکیه عازم یکی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بود، به دلیل نقص فنی در قسمت موتور مجبور 
به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی)ره( شد.

* رکنا/ بر اثر حادثه رانندگی وانــت نیسان و 
کامیون در محور شهرکرد به شلمزار، دو نفر 

کشته  شدند و یک نفر مصدوم شد.
*میزان/ کنجوریان رئیس پایگاه ششم آگاهی 
تهران، از دستگیری  دو سارق حرفه ای خودرو با چهار 
فقره سرقت خبر داد و گفت: متهمان اعتراف کردند 
که خودرو های سرقتی را با خودرو های تصادفی دو تا 

یکی می کردند  و به خریداران  می فروختند.
کرمانی/ دادستان بافت  گفت: دو سارق  تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی در بافت به چنگال قانون افتادند.

ســـجـــادپـــور- 
ــای دو  ــ ــ ــض ــ ــ اع
ــری  ــی بــانــد زورگ
ــه در  مـــخـــوف کـ
مختلف  مناطق 
ــدام به  ــ شــهــر اقـ
ارتکاب جرم می 
کردند درحالی با تالش نیروهای گشت 
نامحسوس پلیس دستگیر شدند که تاکنون 
راز چندین فقره کیف و گوشی قاپی را برمال 
کــرده انــد. فرمانده انتظامی مشهد روز 
گذشته با بیان این که مشهد برای زورگیران 
و مجرمان خشن ناامن شده است به تشریح 
ماجرای دستگیری اعضای دو باند مخوف 
زورگیری پرداخت و گفت: با تدابیر سردار 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
گشت های محسوس و نامحسوس به طور 
شبانه روزی فعال شــده انــد و در مناطق 
انــجــام وظیفه مــی کنند.  مختلف شهر 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: در 
راستای مبارزه قاطعانه با جرایم خشن و به 
ویژه زورگیری و گوشی قاپی که با حمایت 
های قضایی صــورت می گیرد نیروهای 
گشت نامحسوس کالنتری شهرک ناجای 
مشهد هنگام رصدهای اطالعاتی در بولوار 
شهرستانی مشهد به موتورسوارانی برخورد 
کردند که پالک موتورسیکلت خود را با 
ترفندی خاص پوشانده بودند تا شماره های 
آن به درستی خوانده نشود. مقام ارشد 
انتظامی مشهد تصریح کرد: در حالی که 
دو جــوان موتورسوار زیر چتر اطالعاتی 

قرار گرفته بودند ناگهان در تاریکی شب 
وارد یکی از خیابان های بولوار شهرستانی 
شدند و تالش کردند تا کیف بانوی جوانی 
را چنگ بزنند اما با هوشیاری این زن جوان 
در ارتکاب جرم ناکام ماندند. وی اضافه 
کرد: نیروهای گشت نامحسوس پلیس که 
از چند دقیقه قبل موتورسواران را زیرنظر 
گرفته بودند با دیدن این صحنه به تعقیب 
آن ها پرداختند تا این که سارقان کیف 
قاپ را در بولوار شهید فکوری به محاصره 
درآوردند و راکب 18 ساله موتورسیکلت 

را دستگیر کردند اما سرنشین 20 ساله 
با بیرون کشیدن قمه ای دو لبه به سوی 
ماموران حمله ور شد و در تاریکی شب سعی 
کرد راه گریزی پیدا کند. سرهنگ صارمی 
ساداتی ادامــه داد: ماموران انتظامی با 
دادن اخطارهای قانونی و شلیک های 

هوایی از متهم خواستند ســالح خــود را 
کنار بگذارد و تسلیم شود اما او باز هم به 
سوی ماموران حمله کرد که در این هنگام 
نیروهای انتظامی پای وی را هدف گلوله 
قرار دادند و حلقه های قانون را بر دستانش 
ــد انتظامی مشهد  گــره زدنـــد. مقام ارش
تصریح کرد: بررسی های مقدماتی نشان 
داد این جوان ساکن منطقه خواجه ربیع، 
دارای 1۵ فقره سابقه کیفری، شرب خمر، 
تیراندازی، روابــط نامشروع، درگیری با 

ماموران انتظامی و ... است.

انتقال  ــا  ب رئــیــس پلیس مشهد گــفــت: 
متهمان به کالنتری درحالی بیش از 10 
شاکی آنان را شناسایی کرده اند که پلیس 
احتمال می دهد این زورگیران خطرناک 
جرایم بیشتری را مرتکب شده باشند. وی 
افزود: تحقیقات نیروهای تجسس زیر نظر 

سرهنگ فیاضی )رئیس کالنتری شهرک 
ناجا( ادامه دارد.

دستگیری زورگیران تبعه خارجی 	 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی همچنین 
از دستگیری دو زورگیر تبعه خارجی در 
منطقه سناباد مشهد خبر داد که در قالب 
یک باند فعالیت می کردند. وی در تشریح 
این خبر گفت: ماموران گشت نامحسوس 
کالنتری سناباد مشهد هنگام گشت زنی در 
خیابان سناباد متوجه شدند که شهروندان 
در تعقیب موتورسوارانی هستند که چند 
لحظه قبل گوشی زن جوانی را قاپیده اند. 
بنابراین نیروهای انتظامی بالفاصله وارد 
عمل شدند و با محاصره مسیر فرار متهمان، 

دو جوان تبعه خارجی را دستگیر کردند.
مقام ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد: 
دو موتورسوار 2۹ و 18 ساله که در دایره 
تجسس کالنتری سناباد مورد بازجویی 
های تخصصی قرار گرفته بودند در حالی 
به گوشی قاپی از زن جوان اعتراف کردند 
که تاکنون پنج نفر دیگر از شاکیان آن ها را 

شناسایی کرده اند.
سرهنگ صارمی ساداتی با تاکید بر  این 
که با هوشیاری پلیس اجازه عرض اندام 
به مجرمان و زورگــیــران را نخواهیم داد 
،خاطرنشان کرد بررسی های ویژه ماموران 
تجسس با نظارت سرگرد بیگی )رئیس 
کالنتری ســنــابــاد( بـــرای کشف جرایم 
احتمالی دیگر اعضای این باند تبعه خارجی 

همچنان ادامه دارد.

جلوگیری از قاچاق  150 هزار لیرت گازوئیل  به خارج از کشور 
توکلی/ در عملیات پلیس کرمان، پنج تانکر حامل 
1۵0 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.به گزارش 
خراسان، فرمانده انتظامی کرمان در این باره گفت: 
در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و سوخت، پلیس 
شهرستان ریگان، هنگام کنترل محور "ریگان– 
رسان  سوخت  تانکر  دستگاه  پنج  ایرانشهر"به 

مشکوک  شد و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف 
کرد. سردار ناظری افزود: در بررسی انجام شده 
مشخص شد خودروها فاقد بارنامه معتبر و حامل 
1۵0 هزار لیتر گازوئیل قاچاق هستند که به منظور 
خروج از کشور بارگیری شده اند. پنج قاچاقچی 

دستگیر و به  مرجع  قضایی  معرفی شدند.

برخورد پراید با کامیون 2 کشته و 2 زخمی برجا گذاشت

توکلی/ بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه کامیون 
در محور کهنوج-بندرعباس دو نفر کشته و دو  نفر زخمی شدند.  به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی کهنوج در این باره گفت: با اعالم حادثه 
رانندگی در محور "کهنوج-بندر عباس" در محدوده روستای"بارگاه" 
بالفاصله ماموران انتظامی پاسگاه "دهکهان" برای بررسی موضوع به 
صحنه  اعزام شدند. سرهنگ "شاهپور بهرامی" افزود: با حضور ماموران در 
محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه 
کامیون بنز برخورد کرده که در این سانحه، راننده و یکی از سرنشینان 
خودروی پراید بر اثر شدت جراحت های واردشده در دم فوت کردند و دو 
سرنشین دیگر خودروی پراید به شدت زخمی شدند که توسط نیروهای 
امدادی به بیمارستان انتقال یافتند. وی بیان کرد: کارشناسان پلیس راه 
علت اولیه وقوع این حادثه را بی  توجهی به جلو و انحراف به چپ راننده 

پراید اعالم کردند.

درگیری طایفه ای در اهواز3 کشته برجا گذاشت 

ایرنا / فرمانده انتظامی اهواز گفت: درگیری طایفه 
ای مسلحانه در یکی از محله های اهواز سه کشته 
برجا گذاشت. سرهنگ دالوند  افزود: این درگیری 
مسلحانه ساعت 18 شنبه به دلیل اختالف ملکی 
اتفاق افتاد که طی آن سه نفر از نزاع کنندگان کشته 

شدند. وی ادامه داد: ماموران انتظامی بالفاصله پس 
از دریافت خبر به محل اعزام شدند و اقدامات الزم را 
برای برقراری نظم و امنیت انجام دادند.وی گفت:  
شناسایی و دستگیری عامالن نزاع در دست اقدام 

است.   این حادثه تعدادی زخمی برجا  گذاشت.
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 سقف کارت به کارت همچنان 
 ۶ میلیون تومان است

اقتصادنیوز- روابط عمومی بانک مرکزی ضمن 
تکذیب خبر جعلی منتشرشده در شبکه های 
اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا 
10 میلیون تومان، تاکید کرد: سقف مبلغ کارت 

به کارت همچنان 6 میلیون تومان است.

مرکز تجارت ایرانیان در دمشق 
راه اندازی شد

مهر- رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه گفت: 
مرکز تجارت ایرانیان در دمشق در راستای تحقق 
صادرات یک میلیارد دالری به سوریه راه اندازی 
شد. کاشفی با بیان این که این مرکز در مساحت 
چهار هزار مترمربع در منطقه آزاد در قلب دمشق 
و با سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران خریداری 
شده، از استقرار و آغاز فعالیت  24 شرکت ایرانی 

در این مرکز خبر داد.

فروش لوازم خانگی 50 درصد 
کاهش یافته است

مهر- رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان این 
ــردم موجب ریــزش  ــدرت خرید م کــه کاهش ق
ــروش لـــوازم خانگی نسبت به  50 درصـــدی ف
پارسال شده است، افــزود: قیمت های کنونی 
بازار »گــران« است و مربوط به »گران فروشی« 

نمی شود.

 شاخص

 ارزش دالری بورس ایران
 چقدر است؟ 

کاهش شاخص بــورس طی دو ماه گذشته 
سبب شده است ارزش دالری بازار سرمایه 
نیز به شــدت کاهش یابد. از ســال 89 که 
ارزش دالری بورس 118 میلیارد دالر بوده 
است تا پایان بهمن ماه سال 98 که ارزش 
دالری بورس کشور به بیش از 130 میلیارد 
دالر رسیده، روند افزایشی و کاهشی بورس 
تا حدود زیــادی منطقی بوده است. در این 
مدت، هر زمانی که قیمت دالر رشد یا کاهش 
ــورس نیز به  ــت، ارزش دالری ب داشــتــه اس
تبع آن کاهش یا رشد داشته است. یعنی با 
افزایش قیمت دالر، ارزش دالری بورس 
کاهش یافته است و برعکس. اما در سال 99 
همزمان با روند صعودی بورس، رکورد ارزش 
دالری بــورس شکسته شد و در 19 مرداد 
امسال به 427 میلیارد دالر رسید. با این 
حال روند کاهشی شاخص بورس طی دو ماه 
گذشته باعث شده است ارزش دالری بورس 
نیز کاهش 200 میلیارد دالری را تجربه کند. 
این مسئله به دو دلیل افزایش قیمت دالر 
در بازار و کاهش ارزش 50 تا 70 درصدی 

قیمت سهام نمادهای مختلف بوده است.  
خبر                               )منبع: خبرگزاری فارس(

صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
چین تنها اقتصاد بزرگی است که 
امسال و به رغم بحران شیوع ویروس 
کرونا رشد مثبت خواهد داشت.به 
گزارش فارس به نقل از راشاتودی، 
صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از اقتصادهای بزرگ جهان درگیر 
رکــود اقتصادی عمیقی شده اند و 
چین تنها اقتصاد بزرگی خواهد بود 
که می تواند خود را از بحران خارج 
کند و رشد مثبت داشته باشد.این 
صندوق اعالم کرد به رغم از سرگیری 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی و 
لغو محدودیت ها پیش بینی می شود 
اقتصاد جهانی بــرای امسال رشد 

ثبت  ــه  ب را  ــدی  ــ درص  4/4 منفی 
برساند. بــراســاس ایــن پیش بینی 
ســال 2020، بدترین ســال بــرای 
و   1930 ــه  ده از  جهانی  اقتصاد 
زمان رکود بزرگ اقتصادی در جهان 
تاکنون است.در گزارش چشم انداز 
اقتصادی جهان که توسط صندوق 
بین المللی پــول منتشر شــده آمده 
اســت :دلیل بهبود 0/8 درصــدی 
پیش بینی اوضاع اقتصادی جهان، 
عملکرد فراتر از انتظار کشورها در 
ــت. از  ــوده اس سه مــاه دوم امسال ب
طرف دیگر بهبود بیشتر اوضــاع در 
سه ماه سوم نیز در این مسیر بی تاثیر 
نبوده و توانسته عملکرد بد اقتصادی 
ــای نــوظــهــور و در  ــوره ــش بــرخــی ک

حال توسعه را جبران کند.گزارش 
صندوق بین المللی پول می افزاید: 
بعید به نظر می رسد اکثر کشورها 
تا پیش از ســال آینده شاهد بهبود 
ــاع باشند. بــرای ســال 2021  اوض
رشد اقتصادی جهان 5/2 درصد 
پیش بینی شده است که نسبت به 
پیش بینی قبلی صندوق بین المللی 
ــد  ــن 2 دهــم درص پــول در مــاه ژوئـ
همان  است.البته  داشــتــه  کاهش 
گونه که گفته شد چین تنها کشوری 
است که در میان اقتصادهای بزرگ 
جهان نه تنها می تواند از رشد منفی 
و رکــود اقتصادی خــارج شــود بلکه 
تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 
رشد خواهد کــرد. گیتا گوپیناس، 

کارشناس ارشد صندوق بین المللی 
پول، گفته است: به جز چین که رشد 
مثبت خواهد داشت تولید ناخالص 
داخــلــی هــم  در کشورهای توسعه 
یافته و هم در کشورهای در حال 
توسعه بــرای ســال 2020 کمتر از 
سال 2019 خواهد بود.براساس 

ــزارش اقتصاد چین، امسال  این گ
رشد 1/9 درصدی را تجربه می کند 
ــد منفی  کــه بــه مــراتــب بهتر از رش
4/3 درصــدی آمریکا، منفی 5/3 
ــدی ژاپــن و منفی 6 درصــدی  درص
آلـــمـــان و مــنــفــی 9/8 درصـــدی 

انگلستان و فرانسه است.

 مجلس برای تشویق مردم در گزارش تخلفات 
یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد 
را تصویب کرد.به گزارش خراسان ،روزگذشته 
پس از اعالم مخالفت مجلس با بررسی طرح 
فوریت  دو  قید  بــا  افشاکنندگان  از  حمایت 
نمایندگان با 179 رای موافق، 25 رای مخالف 
و 5 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر 
با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در موافقت 
با فوریت طرح مذکور گفت: ما در انتخابات به 
مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند 
شفافیت آرا، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد 
را به صورت جدی در مجلس پیگیری و به قوه 
قضاییه در حــوزه قانون گــذاری کمک کنیم.
امیرآبادی تصریح کــرد: بر اســاس این طرح، 
تبصره ای به ماده 46 قانون مجازات اسالمی 

اضافه می شود که طبق آن افــراد افشاکننده 
فساد، از حمایت های قانون حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر برخوردارند. به این 
ترتیب افشاگران از اقداماتی نظیر تنزل رتبه، 
عــدم ارتقای شغلی، اخــراج، تعلیق و تهدید 
حفاظت می شوند و مشوق هایی نظیر اولویت 
در ارتقا و انتصاب در دستگاه های متبوع، نشان 
مبارزه با فساد و 20 درصد جرایم نقدی وصول 
شده را دریافت خواهند کــرد.روح ا... نجابت 
نماینده مردم شیراز در مجلس نیز با بیان این 
که هرچند قوه قضاییه تاکنون کارهای مناسبی 
در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان 
بازرسی، سامانه ای در این زمینه راه اندازی 
کرده، افــزود: در صورتی که از افشاکنندگان 
فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش 

تخلف های مالی تشویق می شوند.

محمد اکبری - مجلس با هدف باالبردن 
از  جلوگیری  و  معامالت  امنیت  و  سرعت 
امور  شفافیت  همچنین  هــا،  چک  سرقت 
فعاالن اقتصادی در مباحث مالیاتی با فوریت 
اصالحیه قانون چک موافقت کرد.نمایندگان 
مجلس پس از مخالفت با دو فوریت، یک 
فوریت الحاق یک تبصره به ماده )14( قانون 
انتقال  ممنوعیت  موضوع  با  چک  ــدور  ص
چک های تضمینی را تصویب کردند. نماینده 
دولت در توضیح تقاضای بررسی این الیحه در 
صحن اعالم کرد: بعد از گسترش بانکداری 
الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال 
های پولی عده ای در تالش بودند تا نقل 
و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف 
انجام دهند و شاهد صدور چک های تضمینی 
در وجــه حامل بودیم و بــرای جلوگیری از 
این موضوع مصوبه ای از سران سه قوه اخذ 
شد که صــدور چک های تضمینی در وجه 
حامل را ممنوع کرد، اما اعتبار آن در دی ماه 
امسال به پایان می رسد.وی یادآورشد:  این 

امنیت  و  سرعت  حفظ  بر  می تواند  الیحه 
در معامالت قانونی موثر باشد و با صدور 
چک های تضمینی در وجه شخصی معین 
از سرقت چک ها جلوگیری کند. همچنین 
شاهد شفافیت در امور فعاالن اقتصادی بوده 
 و امکان وصول مالیات را ساده تر می کند.
پس از تصویب یک فوریت این الیحه محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
ــرای بــررســی بــه کمیسیون  ایــن الیحه را ب
اقتصادی مجلس ارجــاع داد و تاکید کرد: 
کمیسیون اقتصادی اصل 138 قانون را در 

بررسی این الیحه در اولویت قرار دهد.

چین برنده اقتصادی کرونا 
صندوق بین المللی پول:چین تنها اقتصاد بزرگی است که امسال رشد مثبت دارد 

قیمت متغیر مرغ و نیاز به مصوبه 
جدید ستاد تنظیم بازار 

بــردبــار - ایــن روزهـــا قیمت مــرغ در پایتخت 
نوسانات ملموسی را نشان می دهد و قیمت هر 
کیلو مرغ گرم از 23هزار تومان در نقاط مرکزی 
تهران فراتر رفته است، این در حالی است که 
در  مندرج  امسال  4تیرماه  ــورخ  م مصوبه  در 
سایت 124 متعلق به سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان قیمت  هر کیلو گوشت 
مرغ  گرم برای مصرف کننده 15هزار تومان، هر 
کیلو مرغ زنده 10هزار تومان و  هر قطعه جوجه 
یک روزه 2800 تومان قید شــده اســت . این 
مصوبه در تاریخ 7 تیرماه امسال به واحدهای 
صنفی مربوط ابالغ شده است ، اما متاسفانه از 
این تاریخ به بعد مصوبه دیگری روی این سایت 

وجود ندارد. 
شاید همین شرایط موجب شده است که این 
روزها در تهران قیمت هر کیلو ران مرغ 20500 
تومان ،مرغ گوشتی گرم هر کیلو 23500 ، سینه 
مرغ 37500 تومان و کتف مرغ 25000 تومان 
باشد. هر چند از مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار 
برای قیمت مرغ کمتر از چهار ماه می گذرد و به 
طور عادی باید همین قیمت ها حداقل تا نیمی 
از سال دوام داشته باشد اما شاید نوسانات اخیر 
قیمت ها در برخی از بازارها ایجاب می کند که 
شاهد بازنگری و مصوبه جدید باشیم تا بهانه ای 
برای نابسامانی و افسارگسیختگی در قیمت 
مرغ در کشوری که یکی از 10 تولید کننده برتر 
جهانی این کاالست، به دست دالالن و برخی از 

فروشندگان نیفتد.

طرح حمایت از افشاکنندگان فساد یک فوریتی شد 
مشوق های نقدی و حفاظت ازسوت زنان دردستور کار مجلس 

مجلس با یک فوریت الیحه اصالح قانون چک موافقت کرد 

گام نخست برای حذف چک تضمینی در وجه حامل 

افزایش 2۶ درصدی تعرفه برق 
مشترکان پرمصرف در سال 1400

تسنیم- اگرمشترکان پرمصرف برق با شروع 
اردیبهشت ماه 1400 همچنان پرمصرف باقی 
بمانند، عالوه بر افزایش 16 درصدی تعرفه برق 
پرمصرف ها در سال آینده، مشمول افزایش 10 
درصدی تعرفه برق مازاد بر آن )طبق طرح برق 

امید( هم خواهند شد.

شاخص بورس در کف 75 روزه 

شاخص کل بورس تهران دیروز مجدد ریزشی 
ــدی به یک  شد و با کاهش 47 هــزار و 72 واح
میلیون و 514 هــزار و 214 واحــد رسید. این 
رقم  پایین ترین رقم از 9 تیرماه امسال به شمار 
می رود. با توجه به آمار موجود می توان گفت که 
شاخص کل بورس تهران در کف مدت 75 روز 
کاری قرار گرفته است. سهام گروه های فوالد، 
شبندر  و  شتران  شپنا،  کگل،  تاپیکو،  فملی، 
بیشترین تاثیر را روی نوسانات دیروز شاخص 
ــروز همه شــاخــص هــای بــورس  داشــتــه انــد. دیـ
قرمز پوش بودند و کاهش یافتند، به گونه ای که 
شاخص کل نسبت به روز قبل 3 درصد افت کرد. 
همچنین شاخص قیمت با معیار وزنیـ  ارزشی 
3 درصد افت کرد. شاخص کل با معیار هموزن 

1/3درصد کاهش یافت.

خبر
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مدآرا مدعی شد:  محمدعلى پورمختار، رئیس  •
کمیسیون اصل 90 مجلس نهم با اشاره به موضوع 
بــازداشــت خــود و سپس آزادی اش، گفت: اصل 
بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم واليت است. 
کار اين موسسه کمک به نیازمندان بوده و هست اما 
بعضى از اعضا تخلف هايى انجام داده اند و با توجه به 
اين که بنده رئیس هیئت مديره بودم پای من هم در 
اين ماجرا باز شد. اين اعضا يک سری سهمیه هايى 
را که برای توزيع بین نیازمندان و مختص اين افراد 
بوده گرفته و در بازار آزاد فروخته اند و االن مدعى 
هستند که تبديل به احسن کرده اند در حالى که 
فروش اين سهمیه ها تخلف بوده و نبايد اين سهمیه 

ها را مى فروختند.
 همشهری آنالین نوشت : سید احمد خمینى  •

فرزند سید حسن خمینى در پاسخ به اين که اگر 
جمع قابل توجهى از بزرگان کشور و جريان های 
سیاسى از پدرتان دعوت کنند که برای انتخابات 
رياست جمهوری کانديدا شوند، چه مشورتى به پدر 
مى دهید، گفت: من هیچ اراده ای در شخص پدرم 
برای کانديداتوری در انتخابات نمى بینم که بخواهد 
منتهى به شک و ترديد شود و حال بخواهند با مشورت 
گرفتن از ديگران به يک جمع بندی نهايى برسند. فکر 
مى کنم تصمیم شان مشخص است و در انتخابات 

1400 کانديدا نخواهند شد.
خبر آنالین نوشت : حسین مرعشى  از شش  •

کانديدای حزب کارگزاران برای انتخابات رياست 
1400 رونــمــايــى کـــرد: غالمحسین  جمهوری 
کرباسچى، اسحاق جهانگیری، محسن هاشمى، 
عبدالناصر همتى، مصطفى هاشمى طبا و ملک زاده. 
ــراد هنوز اين  هرچند مى گويد هیچ يک از اين اف

کانديداتوری را نپذيرفتند.

روحانی: دشمنان روی  اختالفات 
داخلی سرمایه گذاری ویژه کرده اند 

رئیس جمهور با بیان ايــن که دشمنان ايــران 
روی اختالفات داخلى به عنوان مقوم تحريم 
سرمايه گــذاری ويــژه کرده اند، اظهار کــرد: از 
همه مسئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور 
ــش و عقالنیت  دعـــوت مى  کنم بــا حفظ آرامـ
سیاسى، مانع از اختالفات و منازعات شوند. 
روحانى در يکصد و هفتاد و چهارمین جلسه 
ستاد هماهنگى اقتصادی دولــت، با تاکید بر 
ضرورت حفظ آرامش سیاسى و لزوم انسجام در 
کشور، اظهار کرد: نبايد اجازه داده شود برخى 
افــراد معدود با انگیزه  های گروهى، جناحى، 
تحقق  زمینه  ساز  سیاسى  زودگـــذر  و  مقطعى 
آرزوهــای شوم بدخواهان اين سرزمین شوند. 
همزمان على ربیعى سخنگوی دولت دربخشى 
از يادداشت خود در روزنامه ايران اين سوال را 
مطرح کرد: چگونه مى توان با زبان فحاشى به 
رئیس جمهوری منتخب ملت، همان ملت را 

دعوت به صبر و مقاومت و همدلى کرد؟

صبح نو- اين روزنامه در گزارشى با عنوان »روان  •
شناسى مرد ديوانه« نوشت: »مرد ديوانه«، »پادشاه 
ديوانه«، »ورشکسته ای با اعتمادبه نفس فراوان«؛ 
همه اين ها لقب هايى است که در طول سه سال 
ونیم گذشته، نزديکان ترامپ به او داده اند. برخى از 
اين القاب نیز نتیجه گزارش هايى است که رسانه ها 
از درون کاخ سفید منتشر يا نويسندگان کتاب های 

مختلف راجع به ترامپ، آن ها را  بیان کرده اند.«
جمهوری اسالمی-مديرمسئول اين روزنامه  •

در سرمقاله اش با عنوان» صدور حکم اعدام وظیفه 
سوم مجلس؟« نوشت: تاکنون برای مجلس شورای 
اسالمى براساس آن چه قانون اساسى مقرر کرده، 
دو وظیفه قانون گذاری و نظارت مى شناختیم )رای 
اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشى از نظارت است( 
و حاال با اين نوشته آقای رئیس  کمیسیون امنیت ملى 
مجلس معلوم شد نمايندگان مجلس وظیفه سومى 

هم دارند که صدور حکم اعدام است!
جوان- اين روزنامه در گزارشى نوشت: تمرکز  •

ــرای  پیشگیری از شیوع کــرونــا  عمدتا بر  ــت ب دول
مسافرت ها و ادارات، سازمان های دولتى و برخى 
صنوف است. البته اين کار ارزشمند است اما در 
جاهايى مثل تهران و شهرهای بــزرگ، مهم ترين 
محل انتقال کرونا بازارهای اصلى شهر است. درب 
عالءالدين و گلوبندک، کوچه برلن و ديگر بازارهای 
معروف را ببینید، حجم جمعیت بدون ماسک عین 

راهپیمايى زياد است.

 دستور دولت برای توسعه 
»گردشگری صلح« در کشور

در ادامه تاکیدات مسئوالن ارشد دولت در خصوص 
ويژگى های صلح، يک مسئول مهم اجرايى در 
ابالغیه روزهــای اخیر خود به تعدادی از اعضای 
کابینه، با اشــاره به ضــرورت شناساندن فرهنگ 
جهاد، ايثار و شهادت به عنوان يکى از جاذبه های 
ــرای گردشگران داخلى و  گردشگری کشور ب
خارجى، از آن ها خواسته است ضمن برقراری 
تعامل با نهادها و مؤسسات کشورهای ديگر برای 
توسعه »گردشگری صلح« در ايران، به منظور ايجاد 
هم افزايى بین زيرساخت های گردشگری کشور و 
يادمان های باقى مانده از دفاع مقدس، اقدامات 

الزم را انجام دهند.

بسته شدن دست مدیران برای 
ولخرجی های آنالین 

بــر اســاس پیشنهاد يــک عضو کابینه کــه مــورد 
مقرر  گرفته،  ــرار  ق نیز  جمهور  موافقت رئیس 
شده از اين پس هرگونه هزينه کرد دستگاه های 
دولتى برای طراحى و اجرای سامانه های موازی 
دولت الکترونیک غیر از سامانه جامع پیام ايران، 
ممنوع باشد و مديران مالى ادارات و سازمان ها 
حق موافقت با اين موضوع را نخواهند داشت. 
در صورتى که اقدامات پیشنهادی دستگاه ها، 
مشکوک به موازی کاری باشد، نهادهای مربوط 
بايد حتما برای استعالم اين موضوع از نهاد مربوط 

در دولت اقدام کنند.
 

»عبدا... عبدا...« رئیس شورای عالى مصالحه ملى 
افغانستان پیش از ظهر ديروز برای يک سفر سه روزه و 
ديدار و گفت وگو با مقام های بلندپايه کشورمان  درباره 
ــای گسترش روابـــط دو جانبه و صلح و ثبات  راه هـ
افغانستان وارد تهران شد.رئیس شورای عالى مصالحه 
ملى افغانستان پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلى 
نو سفر کرده و در تالش برای ايجاد اجماع منطقه ای به 
منظور حمايت از روند صلح اين کشور است تا گفت  وگو 
با طالبان در دوحه به پايان دايمى جنگ در اين کشور 
منجر شــود. عبدا... عبدا... را در اين سفر شماری 
از مقام های دولتى، وزارت امور خارجه و شماری از 
اعضای مجلس نمايندگان همراهى مى کنند. او ديروز 
با ظريف و قالیباف ديدار کرد و قرار است در اين سفر 
سه  روزه با ديگر مقامات ارشد ايران، از جمله حسن 
روحانى رئیس جمهور و على شمخانى دبیر شورای 
عالى امنیت ملى ديدار و درباره روند صلح افغانستان 
گفت وگو کند. به نوشته ايرنا،»محمد جواد ظريف« 
در ديدار با »عبدا... عبدا...« با تاکید بر حمايت تهران 
از دولت جمهوری اسالمى افغانستان و روند صلح به 
رهبری و مديريت افغان ها، از مشارکت عبدا... در روند 
سیاسى و پذيرش مسئولیت شورای عالى مصالحه ملى 
افغانستان قدردانى و از مشارکت طالبان در ساختار 
سیاسى افغانستان نیز حمايت کرد. قالیباف نیز در 
ديدار با عبدا... با اشاره به اين که افغانستان از حمله 
شوروی سابق تا امروز با حضور آمريکا دچار ناامنى و 
بى ثباتى شده است، ادامه داد: تا زمانى که کشورهای 
منطقه و مردم اين کشورها و اقوام مختلف آن به وحدت، 
هماهنگى و همدلى نرسند، نیروهای خارجى و در رأس 
آن آمريکا صرفا اهداف شوم خود را دنبال مى کنند.
رئیس مجلس با تأکید بر اين که هفته گذشته سفری 
به استان سیستان و بلوچستان داشتم، اظهار کرد: 

بايد به موضوع بازارچه های مرزی و مبادالت مرزی 
بین دو کشور سرعت ببخشیم و تعداد بازارچه های 
فعال مشترک مرزی را افزايش دهیم زيرا اين موضوع 
به نفع مردم هر دو کشور است.سفرعبدا... برای جلب 
حمايت کشورهای منطقه در حالى صورت مى گیرد که 
بیش از يک ماه از آغاز گفت وگوهای صلح میان دولت و 
گروه طالبان در دوحه قطر مى گذرد. گفت وگوهايى 
که با کمک و پادرمیانى آمريکا آغاز شده اما با گذشت 
مدت طوالنى، با اختالفات بر سر روش گفت وگوها به 
آهستگى پیش مى رود. همزمان با آغاز گفت وگوهای 
صلح، خشونت در افغانستان شدت گرفته و جنگ های 
پراکنده در نقاط مختلف اين کشور ادامه دارد و هر دو 
طرف يکديگر را به افزايش خشونت ها و تالش برای 
مختل کردن روند صلح متهم مى کنند. در اين میان 
البته، تنوع قومى در افغانستان و به تبع آن تنوع نهادهای 
قدرت و مدعى قدرت و از طرف ديگر تصمیم گیری 
درباره ساختار کلى حکومت نیز از مسائلى است که 
در يک افغانستان باثبات بايد به آن رسیدگى شود اما 
تنش آفرينى های طالبان در رونــد صلح از يک سو و 
رويکرد رو به خروج اياالت متحده از سوی ديگر، فعال 
بقیه مسائل را در سايه قرار داده است. در همین شرايط 
و با توجه به اين که احتماال به زودی خأل حاصل از خروج 
يا کاهش ايفای نقش اياالت متحده به قیمت بازترشدن 
دست طالبان خواهد بود، نقش ايران به عنوان همسايه و 
قدرت منطقه ای در کمک به تحقق صلح بیشتر خواهد 
شد؛ ايرانى که چه در زمان حضور نیروهای آمريکايى و 
چه بدون آن ها، همواره از طرف های تعامل در اين زمینه 
بوده است. در چنین فضايى عبدا... راهى تهران شده 
تا با همسايه قديمى وکشوری که 900 کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان دارد، درباره اين روند به مذاکره 

و گفت وگو بپردازد.

ويژه های خراسان  

 در جست وجوی اجماع 
برای صلح در منطقه 

 عبدا... عبدا... رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
درسفر 3 روزه به تهران به دنبال چیست؟ 

»مــردم ديگر به تنگ آمــده انــد، صبح که 
بیدار مى شوند همه کاالهايى که ديروز 
ــران تر  ــد گ خــريــده انــد 10 تــا 15 درص
شده ؛ اين چه اداره ای است؟ يک جای 
کار اشکال دارد. اگر آقای روحانى نمى 
تواند کشور را اداره کند کنار برود و اگر مى 
تواند، ادامه دهد. با مردم و مصالح مردم 
و کشور نمى شود شوخى کرد. هرکسى 
که مى خواهد وارد اين میدان شود اگر 
مى تواند با اين مجموعه کار کند بیايد؛ 
زمانى که کانديداها مى خواهند رئیس 
جمهور شوند همه چیز خوب است و همه 
مى گويند من اين کار را مى کنم و ... اما 
زمانى که رئیس جمهور مى شوند مى 
گويند به ما اجازه انجام اين کارها را نمى 
دهند.« اين سخنان يک فعال سیاسى يا 
نماينده اصولگرا برای سوال يا استیضاح 
رئیس جمهور نیست بلکه بخشى از گفت 
و گوی حسین مرعشى سخنگوی حزب 
کارگزاران  با خبر آنالين است. مرعشى 
اما تنها اصالح طلبى نیست که با عبارت 
های تند ، خواهان کناره گیری روحانى از 
منصب رياست جمهوری شده است. پیش 
از اين هم برخى ديگر از اصالح طلبان ايده 
استعفای روحانى را مطرح کرده بودند، به 
عنوان مثال عبدا... ناصری، فعال سیاسى 
پايگاه  با  مصاحبه ای  در  اصال ح طلب 
انتخاب گفته بــود: »روحانى به خاطر 
عملکرد نامناسب، هزينه سنگینى را 
به کشور تحمیل مى کند و کار مهم او 
مى تواند جرئت استعفا کــردن باشد. 

واقعیت اين است که بخش اعظم 
جامعه او را قبول نــدارنــد.« البته 

شايد برای اولین بار، عباس 
عـــبـــدی فـــعـــال مــطــرح 

ــى اصـــالح  ــاس ــی س
در  ــب  ــ ــل ــ ط

ــنـــوان »پــیــشــنــهــاد  ــا عـ ــتـــى بـ يـــادداشـ
طور  به  رئیس جمهوری«  کناره گیری 
بحث برانگیزی  به سراغ اين موضوع رفت 
و استعفای روحانى را نه از روی اجبار بلکه 
طالق دوستانه دانست: »تداوم وضعیت و 
شکاف موجود جز تضعیف بیشتر و از دست 
دادن فرصت های سیاسى برای کاهش 
مشکالت نتیجه ديگری نخواهد داشت. 
از ايــن رو حــاال که اصولگرايان غالب، 
قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد 
مى کنم روحانى شخصا دست به کار شود. 
کنار رفتن نه به معنای اعتراض بلکه به 
معنای گشودن راه  برای حل ماجراست.« 
يادداشتى که البته با واکنش صادق زيبا 
ــالم فعال سیاسى اصــالح طلب نیز  ک
همراه شد: »پیشنهاد عباس عبدی برای 
استعفای حسن روحانى آدرس اشتباه 
دادن و بحث انحرافى است.« موضوعى 
که امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسى 
نیز به آن اشاره کرده و درباره مطرح شدن 
بحث استعفای رئیس جمهور گفته بود: 
ــدای از اين  »استعفا در ايــن شــرايــط ج
ــرای کشور به  که مى تواند مشکالتى ب
وجود بیاورد، سنت نادرستى نیز ايجاد 
مى کند؛ ايــن سنت نادرست که وقتى 
کسى مديريتى را بر عهده دارد و نمى تواند 
در مديريت خود آن چنان که بايد موفق 
باشد يا انتقاداتى   به مديريت او وجود 
دارد، استعفا بدهد و برود. اين کار مشکلى 
را حل نمى کند. مسئول اجرايى  با هر 
رويکرد سیاسى بايد نهايتًا در برابر 
اقداماتش پاسخگو باشد و ااّل 
استعفا کردن و به کنار رفتن، 
بدون پاسخگويى مى شود 

گريزگاه.«

پس از عباس عبدی، مرعشی هم ایده استعفای 
رئیس جمهور را مطرح کرد 

درخواست دومین چهره اصالح طلب 
برای کناره گیری روحانی! 

 سرانجام سد 13 ساله تحريم و محدوديت خريد 
و فروش تسلیحات، بامداد روز گذشته شکسته 
ــران مى تواند  شد و حــاال جمهوری اسالمى اي
در صــورت نیاز تسلیحات مدنظرش را بخرد يا 
تولیداتش را به فــروش برساند اما روز گذشته 
موضوع رفع محدوديت های تسلیحاتى ايران در 
رسانه ها و محافل سیاسى بازتاب زيادی داشت. 
دقايقى بعد از ساعت صفر رفع محدوديت ها، 
ــران در نیويورک با انتشار بیانیه  نمايندگى اي
ای تاکید کرد درچارچوب حقوق بین الملل و 
براساس منافع ملى ايران تجارت مشروع اسلحه 
را انجام مى دهیم. محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه کشورمان نیز در تويیتى نوشت: سالح 
در ايران برای دفاع است، برخالف عملکرد ديگر 

کشورها، ايران نه جنگ به راه انداخته و نه سبب 
فساد مى شود. ما ايمان داريم که امنیت با اراده 
ملت ما و خودکفايى اش محقق مى شود. اهداف 
است.سرگئى  دفاعى  و  صلح آمیز  همیشه  ما 
ريابکوف معاون وزير امور خارجه روسیه نیز در 
اظهاراتى قابل توجه گفت که به رغم تهديد آمريکا 
به تحريم، همکاری نظامى روسیه با ايران پس از 

پايان تحريم تسلیحاتى ادامه مى يابد. در اين میان 
موضع اروپايى ها جالب تر بود. آن ها که چند ماه 
قبل نتوانستند در مقابل فشارهای ايران و روسیه 
و چین، محدوديت های تسلیحاتى ايران را تمديد 
يا راه میانه ای پیدا کنند و در نتیجه مجبور به رای 
ممتنع به پیش نويس آمريکايى در شورای امنیت 
شدند، از زبان يک ديپلمات خود در گفت و گو با 
فايننشیال تايمز گفتند که کشورهای اروپايى با 
آمريکا در خصوص »نگرانى های« اين کشور درباره 
ايران اتفاق نظر دارند اما دربــاره شیوه رفع اين 
نگرانى ها اختالف نظر دارند. اما روز گذشته رسانه 
های منطقه و جهان نیز به پیروزی بزرگ ايران بر 
آمريکا پرداختند .روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« 
در مقاله ای با مهم خواندن اين دستاورد،  نوشت: 
ــران باعث  برداشته شدن تحريم تسلیحاتى اي
مى شود ايران به شکل قانونى و رسمى در بازار 

بین المللى سالح چه به عنوان خريدار و چه به 
عنوان فروشنده فعالیت کند و عالوه بر آن قادر 
خواهد بود سیستم دفاعى و موشکى خود را توسعه 
دهد و پیشرفته کند و از جديدترين سالح ها بهره 
ببرد.همچنین صنايع نظامى ايران به يکى از منابع 
تامین مالى مهم برای اين کشور تبديل خواهد شد 
و مى تواند در شرايط فشار اقتصادی، میلیاردها 

دالر را به خزانه خود بیفزايد.  رای الیوم: لغو تحریم تسلیحاتی، اقتصاد ایران را تقویت می کند 



شــیــشــه هــای رنــگــی، 
نور را بازتاب می دهد 
و رنگ صورتی که بر 
پهنای مسجد غالب 
شده، خود را به فرش ها و فضای داخل 
رسانده و زیبایی خیره کننده را مهمان 
چشمان بازدیدکنندگان می کند. زیبایی 
حاصل  معنوی،  فضای  ــن  ای در  محض 
 تبلور نور و رنگ است و همین درخشش 
بی حد، پای گردشگران بی شمار داخلی 
و خارجی را به شیراز باز کرده است. شاید 
یکی از دالیــل مهم بــرای ترغیب افراد 
به شیرازگردی در کنار زیــارت حضرت 
شاه چراغ)ع( و بازدید از آرامگاه حافظ و 
سعدی، دیدن مسجد نصیرالملک باشد. 
بدون اغراق یکی از مهم ترین جاذبه های 
دیدنی این شهر، مسجد نصیرالملک 
است، مسجدی که بی شک مهر شاهکار 
معماری قاجاریه را بر پیشانی دارد. در 
ــاوه بر  پــرونــده امــروز زنــدگــی ســام، ع
آشنایی با جزئیات کمتر شنیده شده از 
معماری این مسجد، با چند گردشگر 
ــم کــه در  ــده ای خــارجــی هــم صحبت ش
چند سال اخیر به این مسجد آمده اند و 

توصیفات جالبی درباره آن دارند.
عکس ها از ایرنا  

پرونده

 جزئیات کمتر شنیده شده از معماری خیره کننده مسجد نصیرالملک شیراز به همراه گفت و گو 
با چند گردشگر خارجی درباره توصیف شان از این بنای باشکوه

مسجد صورتی، شاهکار معماری

نسیمسهیلی|روزنامهنگار
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زیبا ترین مسجد ایران
آن چه باید درباره تاریخچه این بنا که ساختش بیش از 12 سال طول کشیده، بدانید

مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی، یکی از مساجد قدیمی شیراز است که 
از دیدگاه کاشی کاری، ارزنده ترین مسجد ایران و از دیدگاه ساختمان سازی 
به ویژه مقرنس)نوعی تزیین حجمی و طاقچه بندی آذینی که در زیر گنبدها یا 
نیم گنبدهای روی ایوان ها و درگاه های ورودی و ... دیده می شود( در جهان 
بی مانند است. همان طور که گفته شد، در این مسجد از شیشه های رنگی استفاده 
شده و به دلیل نورهای رنگارنگی که از پشت شیشه های آن در طول روز به داخل 
راه می یابد و زیبایی خاصی که در فضای مسجد خلق می شود، معروف شده 
است. از آن جا که شیشه های قرمز بر سایر رنگ ها غلبه دارند، پرتو طالیی رنگ 
خورشید با سرخی شیشه ها در هم می آمیزد و سبب می شود صحن مسجد به 
رنگ صورتی دیده شود. به همین دلیل است که این مسجد به نام مسجد صورتی 

در دنیا معروف شده است.
  ثبت شدن به عنوان آثار ملی در سال 85

در خور ذکر است مسجد نصیرالملک در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ با شماره 
۳۹۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مساحت آن ۲۸۹۰ 
متر مربع و زیربنای آن ۲۲۱۶ متر مربع است. به گفته بسیاری از گردشگران و 
البته معماران، این مسجد زیبا در فهرست زیباترین مساجد جهان در رتبه نخست 

قرار می گیرد.

  این مسجد کجاست؟
مسجد صورتی در محله گود عربان در نزدیکی شاه  چراغ و در کوچه نصیرالملک 
قرار دارد. با ورود اسالم به ایران، نقش مسجدها پر رنگ شد و مسجد نصیرالملک 
 هم به عنوان یکی از اثرگذارترین پایگاه ها در فرهنگ و مکتب اسالمی شناخته 
معماری  شاهکارهای  مجموعه  و  نیست  تنها  مسجد  ایــن  البته  ــود.  ش می 
نصیرالملک عبارتند از خانه ای قدیمی که در گذشته مسکونی بوده است، حمام، 
آب انبار و ... . متأسفانه بخش بزرگی از این مجموعۀ باشکوه طی گسترش شهر 
شیراز و در اثر خیابان سازی و احداث ساختمان های مدرن از بین رفته است. از 
خانۀ قدیمی نصیرالملک تنها تاالر اصلی بنا، بخشی از حیاط اندرونی به عالوۀ 
بخش بیرونی و زیرزمین باقی مانده است. این خانه قدیمی روزگــاری سرای 

خاندان نصیرالملک بوده است.
  چه کسی آن را ساخته؟

این بنا به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک، ساخته شده و 
معماری آن کار محمد حسن معمار بوده  است. ساخت آن حدود ۱۲ سال و از سال 
۱۲۵۵ تا ۱۲۶۷ خورشیدی به طول انجامیده، همچنین در و پنجره های رنگین 
شبستان این بنا توسط دو استاد بزرگ نجار شیرازی به نام های استاد محمد جعفر 

و استاد محمد رحیم در زمان احداث این بنا ساخته شده است.
  مرمت این اثر باشکوه در 2 دوره

مرمت و نگهداری این بنای باشکوه با رعایت استانداردهای بین المللی از سال ها 
پیش آغاز شده است. طبق اسناد موجود، مسجد دارای دو دوره تعمیرات اصلی 
است. یک دوره مربوط به بیش از ۷۰ سال قبل است که ظاهرا به جز تعمیر پوشش 
کف، مرمت دیگری نداشته است. تعمیر دوم از سال ۱۳۷۰ آغاز شده و تا سال 

۱۳۸۵ ادامه داشته  که تقریبا به مرمت همه جای بنا پرداخته شده است.

از ورودی اصلی تا ایوان ها و شبستان ها
روایتی از مشاهدات چند ساعته ام از حضور در مسجد صورتی که مملو بود از آثار شگفت انگیز و البته احساس آرامشی عجیب

 تزیین ورودی با کاشی هفت رنگ
مسجد نصیرالملک به نوعی یکی از آخرین آثار 
زیبای معماری دوران قاجاریه اســت. جالب 
است بدانید بیرون از مسجد خبری از رنگ و نور 
نیست و برای دیدن طاق ها، نور و رنگ ها باید به 
شبستان های مسجد رفت اما آرامش عجیبی را 
که در آن وجود دارد، می توان در جای جای آن 
با تمام وجود حس کرد. این مسجد یک سر در 
ورودی دارد و دو ورودی دیگر آن به کوچه جنوبی 
و به امامزاده جنب آن مرتبط است. ورودی اصلی 
مسجد از کاشی هفت رنگ با تزیینات فراوانی از 
گل سرخ و گل زنبق شیرازی است. از ورودی 
اصلی مسجد وارد هشتی می شویم که با یک پیچ 
۹۰ درجه در سمت چپ به راهرویی می رسد که 
به حیاط مسجد وصل می شود. این هشتی با آجر 

ساخته شده است.
  ایــوانــی کــه کــاربــری خاصی نـــدارد جز 

قرینه سازی!
حیاط این مسجد به شکل چهار گوش است که 
در میان آن یک حوض در مقابل ایوان مسجد 
احداث شده است. این مسجد دارای دو ایوان 
است. ایوان شمالی که با ارتفاع۸  متر ساخته 
شده و ایــوان جنوبی که فاقد کاربری خاصی 
است و به منظور قرینه سازی با ایــوان شمالی 
ساخته شــده اســت. طــاق نمای سمت ایــوان 
جنوبی به علت وجود دو در که یکی به داخل اتاق 
کوچک ایجاد شده و دیگری به گلدسته ها راه 

دارد، تقارن خود را از دست داده اند.
 ایمن سازی ایوان ها برای مقابله با زلزله

همان طور که اشاره شد، مسجد دارای دو ایوان 
شمالی و جنوبی است که شبیه هم نیستند و 

ایوان شمالی زیباتر از ایوان جنوبی است. ایوان 
شمالی دارای سه نیم طاق در سه طرف است و 
از سمت چهارم به صحن راه دارد. طاق میانی، 
بلند و به طاق مروارید معروف است. بر دیوارهای 
این طاق آیات قرآنی و احادیث نوشته و در سمت 
چپ آن نیز تاریخ ۱۲۹۹ ه.ق  قید  شده است. 
همچنین این ایــوان دارای چهار غرفه است و 
سقف میانی آن با مقرنس کاری و کاسه سازی 
پنج کاسه مزین شده است. در البه الی آجرهای 
بدنه این طاق، چوب هایی برای جلوگیری از 
لرزش زلزله کار گذاشته اند که نشان دهنده 

توجه به این مسئله در آن زمان است.
 شبستان هایی که هوش از سرتان می برد

در این مسجد ۲ شبستان شرقی و غربی وجود 
دارد. شبستان شرقی یک شبستان زمستانی 
بوده که به سمت قبله است و در هوای بسیار گرم 
تابستان استفاده می شده و برای جلوگیری از 
تابش مستقیم نور آفتاب طراحی شده  است. 
در پشت ایــن شبستان دری اســت که به چاه 
بزرگی باز می شود که به آن گاو چاه می گویند. 
این قسمت محل نگهداری حیوان آبکش بوده 
است. ایوان های این شبستان، مزین شده به 
آیات قرآنی و کاشی کاری هایی با نقش گل و 
بوته. هفت ستون ساده در آن استفاده شده و 
سقف این شبستان هم مزین به کاشی کاری 
معلقی است. البته شبستان شرقی، زیبایی 
شبستان غربی را ندارد. شبستان غربی یکی 
از زیباترین شبستان های مساجد ایران است 
که با تزیینات کاشی و آجر، با نقاشی هایی از 
گل سرخ کار شده بود اما تعمیراتی در حدود 
۷۰ ســال قبل روی آن انجام شد که کاشی 

فیروزه ای روی آن را پوشاند.نکته جالب 
توجه و حیرت انگیز این است که شبستان 
غربی هفت درگاه دارد و این هفت درگاه را 

به صحن مسجد مرتبط می کند. هرکدام از 
این درگاه های هفت گانه دری چوبی دارند 

و با شیشه های رنگی مزین شده اند. همچنین 
ایــن شبستان دارای ۱۲ ستون به نیت ۱۲ 
امام)ع( است و پوشش آجری زیبایی با جزئیات 
فراوان دارد. در انتهای ستون ها، یک محراب 
زیبا به چشم می خورد. منظره فوق العاده ای 

را که بعد از عبور نور آفتاب از شیشه های 
رنگی به داخل شبستان و روی کف زمین و 

ستون ها می افتد، در هیچ تابلوی نقاشی 
و  ببینید.سنگ تراشی ها  نمی توانید 

نقش و نگارهای شبستان غربی از مسجد 
وکیل شیراز و همچنین مسجد مشیر این 

شهر الهام گرفته است. این سنگ تراشه ها از 
سنگ گندمک یکپارچه ساخته شده اند. در 
واقع سنگ گندمک یکپارچه با ظرافت خاصی 
تراش خورده و این سنگ تراشه های باشکوه را 
پدید آورده است. این همه زیبایی و جال در یک 

شبستان جمع شده است و به حق چشم ها 
را به خود خیره می کند. این شبستان به 

واسطۀ اصول خاص معماری که در آن 
به کار گرفته شده ، خنک تر از شبستان 

شرقی است. به همین دلیل در تابستان ها 
بیشتر استفاده می شود و شبستان تابستانه 

نام گرفته است. رنگ فیروزه ای که به منظور 
کف پوش در شبستان غربی به کار رفته است، 
به احساس خنک بودن در فصل تابستان کمک 
می کند. در واقع می توان گفت در این مسجد 
با استفاده از اصول فنگ شویی و تأثیر رنگ ها 

به یک طراحی ویژه و تأثیرگذار دست یافته اند.

نظر خارجی ها درباره این مسجد
گردشگرانی از هلند، دانمارک و ترکیه از این بنای باشکوه ایرانی و 

خاطرات شان از بازدید آن می گویند

هر ساله تا قبل از شیوع بیماری کرونا، گردشگران خارجی زیادی از 
کشورهای مختلف به شیراز سفر می کردند.  مدتی پیش از شیوع 
کرونا  به سراغ بعضی از آن ها رفتیم که در اینستاگرام شان، تصاویری از 
حضورشان در مسجد صورتی را به اشتراک گذاشته بودند. در ادامه، 

نظرات آن ها درباره این معماری باشکوه ایرانی را خواهید خواند.

   این مسجد انسان را به فکر فرو می برد
چه کسی از کجا؟  »آنور«، ترکیه

آنورگردشگری ترک است. او در سفری که به ایران داشته، به 
شیراز هم رفته و از مسجد صورتی بازدید کرده است. این 
گردشگر خارجی درباره مسجد نصیرالملک می گوید: 
»ایــن مسجد شیشه هایی دارد که آن جا را به طرز 
باشکوهی با رنگ های جذاب و دیدنی رنگ آمیزی 
کرده است. دیدن این مسجد تاریخی انسان را به 
قرن های گذشته می برد. این مسجد انسان را به فکر فرو 
می برد که بشر چطور توانسته از روح زیبایی خدا بهره بگیرد و 

خدا چطور این توانایی را به انسان داده که این اثر زیبا را بسازد!«
  احساس خوب در آن جا بودن را باید تجربه کرد

چه کسی از کجا؟  باریس، ترکیه

باریس شهروند دیگری از ترکیه است که درباره این مسجد 
می گوید: »بازدید من از مسجد نصیرالملک، تجربه ای 
خارق العاده بود. این مکان مقدس با نورهای زیبا 
احاطه شده و وقتی آن جا هستی، فکر می کنی این 
نورها مستقیما از خود بهشت به داخل مسجد هدایت 
شده اند! زیبایی که این نورهای رنگارنگ می آفرینند 
به سختی با زیبایی های دیگر مکان ها در جهان قابل 
مقایسه است. من به همه پیشنهاد می کنم که از این مکان 

مقدس دیدن و احساس خوب در آن جا بودن را تجربه کنند.«
  عاشق رنگ های این مسجد شدم

چه کسی از کجا؟  گری، هلند

ــری، گردشگر اهــل هلند اســت که دربـــاره مسجد  خانم گ
نصیرالملک می گوید: »روزی که ما به مسجد رفتیم، بسیار 
شلوغ بود! اما من آن جا را دوست داشتم زیرا این مکان 
عبادت، نمونه بسیار دیدنی از پیوند فرهنگ و هنر بود. 
این مسجد واقعا زیبا بود و من عاشق ترکیب رنگ هایش 
شــدم! در آن جــا نور مالیم پنجره ها به درون مسجد 
می تابد، گل ها، منظره ها، معماری و ... بسیار زیبا هستند. 
چند تکه چوب هم در دیوارها وجود دارد تا از بنا در برابر زلزله 
محافظت کند که برایم جالب بود. نکته آخر هم این که، این مسجد یک میراث 

فرهنگی مهم است. به فرهنگ عالی و زیبای خود افتخار کنید.«
  نمی توانم آن جا را توصیف کنم

چه کسی از کجا؟  جاکوب، دانمارک

جاکوب جوانی اهل دانمارک است. او درباره خاطراتش 
از سفر به این مسجد می گوید: »آن جــا برای من قابل 
توصیف نیست زیرا این مسجد شبیه مساجد معمولی 
دیگر در سراسر جهان نیست. وقتی نور به پنجره ها 
می تابد و آن ها را رنگ آمیزی می کند، بسیار زیباست 
و دیدن آن تجربه منحصر به فردی به حساب می آید 
 که قابل توصیف نیست. من جاهای زیادی را در دنیا 
دیده ام اما هیچ کدام شان به آن زیبایی نبوده و به نظرم بعید 

است جایی زیباتر از مسجد صورتی در عمرم ببینم.«

بهترین زمان بازدید از این مسجد دو فصل پاییز و زمستان است زیرا در فصل بهار و تابستان 
برای این که گرما به کاشی های مسجد آسیب نرساند، پرده ها را می کشند و در نتیجه 
نمی توانید چیزی از زیبایی رنگ ها ببینید. در ضمن اوایل صبح، بهترین وقت بازدید است. 
البته حاال که شرایط کرونایی است و توصیه می شود به سفر نروید، مشاهدات من از حضورم 
در این مسجد که قبل از شیوع کرونا اتفاق افتاده به همراه اطاعاتی که  توسط راهنمای 

گردشگری آن جا در اختیارم قرار گرفت، خواهید خواند.



ــوع 2  ــوع یــک و نـ  دیــابــت نـ

چیست؟1

دیابــت نــوع یــک بیشــتر در 
سنین پایین تر شــروع می شود و نقصی 
در ســلول های ترشــح کننده انسولین 
وجود دارد که باعث می شــود انسولین 
ساخته نشود.  در دیابت نوع 2 انسولین 
وجــود دارد، امــا ســلول هــا بــه دالیــل 
مختلف  به اثر انســولین از خود مقاومت 
نشان می دهند. دیابت نوع 2 بیشتر در 
زمینه چاقی و بی تحرکی اتفاق می افتد 
در حالی که این موارد در دیابت نوع یک 

نقشی ندارد.
 آیا همه دیابتی ها به انسولین 

تزریقی نیاز دارند؟۲

خیــر. در دیابــت نــوع یک که 
بــدن انســولین ترشــح نمــی کنــد و در 
موارد پیشــرفته دیابت نوع 2 که در بدن 
مقاومت به انســولین وجــود دارد، رژیم 
درمانــی باید شــامل انســولین باشــد. 
از آن جایــی که اغلــب دیابتی هــا نوع 2 
هســتند، در صورت تشــخیص به موقع 
در  قنــد  مناســب  مدیریــت  و  دیابــت 
بیماران، نیازی به اســتفاده از انسولین 

نیست.
 آیا مصرف انسولین اعتیاد آور 

است؟۳

خیر. این یک باور غلط است. 
انســولین از هورمون های طبیعی بدن 

اســت و فرم تزریقی آن فرقی با هورمون 
طبیعی داخل بدن ندارد.

 مصرف دارو هــای مخصوص 

تضاد ۴ انسولین  با  تیروئید 

دارند؟

خیر، دارو های تیروئیــدی منع مصرف 
با انسولین ندارند. شایان ذکر است که 
پر کاری و کــم کاری تیروئید مــی تواند 
بر قند خــون و عملکــرد انســولین تاثیر 
بگــذارد، بنابراین حتمًا ایــن موضوع را 
با پزشــک خود در میان بگذاریــد تا دوز 
مناســب دارو را برای دیابت و مشکالت 
تیروئید دریافت کنید. همچنین داروی 
لووتیروکسین که برای کم کاری تیروئید 
اســتفاده مــی شــود مــی توانــد کارایی 
انســولین را کم کند و باید دوز انسولین 

مناسب انتخاب شود.
 برای درمان دیابت انسولین 

ــا داروهـــــای ۵ ــت یـ ــ بــهــتــر اس

خوراکی ؟

افراد مبتال به دیابت نوع یک وابســته به 
تزریق انسولین هستند ولی در افرادی 
که دیابت نوع 2 دارند خط اول درمانی 
تغییر ســبک زندگــی و در مرحله بعدی 
اســتفاده از قرص هاســت. اســتفاده از 
انســولین در دیابــت نــوع 2 و بیمارانی 
اســت که با دو روش قبلــی دیابت آن ها 

کنترل نشده است. 
در حالت کلی عوارض تزریق انســولین 

کمتــر از قــرص هاســت ولــی ترجیــح 
پزشــکان اســتفاده از قرص است چون 
عوارض تزریق و اشکاالت تکنیکی وجود 

ندارد.
 آیا انسولین خوراکی هم  وجود 

دارد؟۶

خوراکــی  انســولین  خیــر. 
 هنوز ساخته نشده اســت، زیرا انسولین 
نمی تواند در مقابل ترشحات لوله گوارش 
) به عنوان مثال اسید معده( سالم بماند. 
شاید در آینده دانشــمندان روشی برای 

مقابله با این موضوع پیدا کنند.
 آیا انسولین بر دیگر غده های 

بدن نیز اثر دارد؟۷

بله. از آن جایــی که کلید ورود 
قند به تمام ســلول ها انســولین است و 
همه غده ها از اجتماع سلول ها تشکیل 
شده اند، انســولین بر تمام آن ها اثر می 
گذارد. عــالوه بر ایــن تحقیقات نشــان 
داده اند که انسولین به صورت مستقیم 
و غیر مســتقیم بر عملکرد غده آدرنال یا 
فوق کلیــه، تیروئید و بخش هــای دیگر 
پانکراس هم  اثر گذار است. کسانی که 
عالوه بر دیابــت، این غدد نیــز در آن ها 
مشــکل دارد باید داروی مناسب  با دوز 

مناسب دریافت کنند.
 عـــوارض تــزریــق انسولین 

چیست؟۸

چون انسولین تزریقی فرقی با 

انسولین طبیعی بدن ندارد پس عوارض 
چندانی ندارد. 

یک عارضه بارز استفاده از انسولین افت 
قند خون اســت کــه در صــورت مصرف 
بــه موقع بــا دوز مناســب و خــوردن غذا 
می توان از این عارضــه جلوگیری کرد. 
عارضــه دیگــر آن در اســتفاده طوالنی 
مدت اســت کــه باعث مــی شــود محل 
تزریق ملتهــب  و ســفت شــود بنابراین 

محل تزریق را مرتب عوض کنید.
 آیا می توانم انسولینم را قطع 

کنم؟۹

ســالمت یــک بیمــار دیابتــی 
وابســته به مدیریت قند خون اســت. به 
هیچ عنوان خود سرانه داروهای دیابت 
خود را قطع نکنید و تغییر ندهید. حتمًا 
به دستورات پزشــک خود به دقت عمل 

کنید.
 اگر خودم میزان دارو را تغییر 

دهم چه می شود؟1۰

بــا تغییــر خودســرانه دارو 
 DKA دچــار مشــکالت حــادی مثــل
یــا کتواســیدوز دیابتــی مــی شــوید و 
درطوالنــی مــدت نیز بــه علت قنــد باال 
اعضای بدن شــما مانند کلیه و چشــم، 
دچار آسیب می شوند. این موضوع را با 
پزشک خود مطرح کنید، شاید با بهبود 
وضعیت شــما نیازتــان به انســولین نیز 

کاهش یافته باشد. 

زندگیسالم
 دوشنبه

۲۸ مهر 1399
شماره1۷۲۲
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اپسخ به اسایس ترین سواالت 
درابره انسولین

بانوان
 چند حرکت خوب

 برای تقویت  بازوی خانم ها

عضالت بازو در خانم ها، جزو قسمت هایی است که 
در ورزش کمتر درگیر می شــود، در حقیقت بیشــتر 
خانم ها بخش زیادی از وقــت خود را برای آب کردن 
چربی هــای شــکم و پهلــو می گذارنــد،در حالی که 
تقویــت عضالت بــازو هم در ســالمت و تناســب فرد 

موثر است .
 در ادامه به شما چند حرکت کوتاه ۵ دقیقه ای برای 
فرم دهی بازوها را  که احتیاج به هیچ وسیله خاصی 

ندارد ، پیشنهاد می کنیم.
  ضربه بزن 

صاف بایستید. دست ها را به دو طرف و در ارتفاع شانه 
دراز کنید. 

حالت شــما باید مثل حرف T انگلیســی  باشــد. حاال 
دست های خود را مشــت و عضالت بازوها را منقبض 
کنیــد طــوری که انــگار بــه دســت های شــما وزنه ای 

سنگین بسته شده است.
 حاال به سمت پایین ضربه وارد کنید. این حرکت را  در 

سه ست 2۰ تایی تکرار کنید.
  دایره بکش

 به همان حالت T بایســتید و دست های خود را مشت 
کنید. حاال با بازوهای صاف و از مفصل شانه به صورت 
فرضی در هوا دایره بکشــید. این حرکت را 2۰ بار در 
جهــت عقربه هــای ســاعت و 2۰ بار در خــالف جهت 

عقربه های ساعت تکرار کنید.
  نگه داشتن دست ها

در مرحله سوم و در همان حالت قبلی، بازوهای صاف 
خود را در ۳ ســت ۱۵ ثانیه ای باال نگه دارید و ســپس 

رها کنید.
 شــاید به نظرتان این حرکت خیلی ســاده باشد، اما با 

انجام دادنش قطعًا نظرتان عوض خواهد شد.
  نوسان دادن به سمت عقب 

 در همــان حالت اولیــه بایســتید. بازوهــا را همزمان 
به ســمت عقب حرکت دهیــد، طوری کــه حس کنید 
عضالت پشــت تان به هم نزدیک شده اند. این حرکت 

را در سه ست و 2۰ بار تکرار کنید.
  چرخش رو به جلو

 از حالت T خــارج شــوید و بازوهای خــود را از مفصل 
آرنج بــا زاویه ۹۰ درجــه خم کنیــد، حاال بازوهــا را به 
ســمت جلوی صورت تان جمع کنید و بــه حالت اولیه 
برگردانید. ایــن حرکت را در سه ســت ۱۵ بــار تکرار 

کنید.
  بال زدن 

به حالت T برگردید، دستان خود را صاف نگه دارید و 
حاال حس کنید یک پرنده هستید و شروع به بال زدن 
کنید و دســتان خود را از مفصل شــانه بــه آرامی باال و 

پایین ببرید.

 بعد از مصرف غذا سطح انسولین افزایش می یابد تا قند اضافی را به صورت گلیکوژن در کبد و ماهیچه ها ذخیره کند

انســولین یکی از هورمون های طبیعی 

بدن اســت که از پانکراس یا لوزالمعده 

ترشــح می شــود. این هورمــون مانند 

یک کلید ، دِر ســلول را برای ورود قند 

باز می کند و به سلول های مختلف بدن اجازه می دهد قند 

موجود در خون را جذب و استفاده کنند. بعد از مصرف غذا 

سطح انســولین افزایش می یابد تا قند اضافی را به صورت 

گلیکوژن در کبد و ماهیچه ها ذخیــره کند و در فاصله بین 

غذا ها بــه صورت گلوکز آزاد شــود تا قند موجــود در خون 

در یک سطح نرمال و ثابت باقی بماند. پرسش و پاسخ ها را 

درباره عملکرد انسولین  از زبان متخصصان هیئت علمی 

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان در ادامه  

مطلب  مطالعه کنید:

پزشکی 

سالمت

ترفندهای خوشمزه شدن خورش   

مهسا کسنوی 
خبرنگار

منبع محتوا : تبیان

 زمان هایی که بهتر است
 چای سبز ننوشیم

اگرچه چــای ســبز حــاوی فوایــد بســیار زیادی 
است که می تواند سالمت انســان را تقویت کند. 
 امــا نوشــیدن آن در زمــان هــای خاصــی توصیه 

نمی شود .
  پیش از خواب

اگر از مشکالت بی خوابی رنج می برید، شما نباید 
پیش از خواب چای سبز بنوشید. چای سبزحاوی 
ماده کافئین اســت و می تواند ترشح مالتونین را 
کاهش دهد که این موضوع مانع از خواب راحت 

و مناسب خواهد شد.
  هنگام بیدار شدن از خواب

شــاید تا به حال گمان می کردید نوشــیدن چای 
ســبز بــا معــده خالــی می توانــد بــه آغــاز فرایند 
متابولیســم و ســوخت و ســاز غذا  منجرشود، اما 
واقعیت غیــر از این اســت؛ بــه گونه ای کــه آنتی 
اکســیدان قوی و  پلی فنول موجود در چای سبز 
اســید معــده را افزایش می دهــد که ایــن حالت 

ممکن است باعث ناراحتی معده شود. 
  بالفاصله پس از استفاده دارو

اگر عادت دارید داروهایتان را با یک فنجان چای 
میل کنیــد، بایــد ایــن کار را متوقــف کنید چون  
خوردن دارو همراه  یا پس از نوشــیدن چای سبز 
مناسب نیست .  ترکیب مواد شیمیایی موجود در 
دارو ها با چای ســبز موجب ترش کردن می شود 
بنابراین همیشــه توصیه می شــود داروهایتان را 

فقط با آب میل کنید.
  همراه یا پس از غذا خوردن

چای سبز به فرایند هضم غذا کمک می کند، اما 
اگر شما همراه غذا یا بالفاصله پس از آن  چای سبز 
بنوشید مانع از جذب عناصر غذایی برای بدن و در 
دراز مدت منجر به کمبود بسیاری از مواد مغذی و 
مورد نیاز در بدن تان خواهد شد در نتیجه توصیه 
می شــود بین وعده غذایی و نوشــیدن چای سبز 

یک ساعت فاصله بیندازید.

برای این که خورش شما خوشمزه تر شود باید نکاتی را 
رعایت کنید که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

۱- معموال در خورش ها ترشــی اضافه می شود و بعضی 
آب غوره و بعضی  آب لیمواضافه می کنند. اگر این ترشی 
در خورش بجوشــد رنگ آن را تغییر می دهــد، بنابراین 
بهترین زمــان اضافه کردن آب لیمو وقتی اســت که تازه 

زیر خورش را خاموش کرده  اید.
2- رب گوجه فرنگی را در روغن ســرخ کنید و زمانی که 
خورش جا افتــاد به آن اضافــه کنید. ایــن کارخورش را 

خوش رنگ می  کند.

۳- اگرخورش شور شد، یک ســیب زمینی به آن اضافه 
کنید تا شوری آن را بگیرد.

4- اگر خورش شــما چرب بود ، چند قطعــه یخ را داخل 
پاکت فریــزری بریزیــد، در آن  را محکم ببندیــد ودر غذا 

بیندازید تا چربی  ها  دور آن جمع   شود.
۵- برای تهیه خورش قیمه لپه را ابتدا خیس کنید سپس 

همراه گوشت تفت دهید.
۶ - برای خوشمزه  تر شدن خورش فسنجان از آب سرد 
اســتفاده و آن  را کم کم به گــردو اضافه کنید تــا گردوها 

روغن بیشتری پس بدهند.

۷- - خورش قورمه سبزی به زمان بیشتر و دمای کم نیاز 
دارد تا کامال جا بیفتد. برای بهتر شدن مزه آن از آب قلم 

گوساله استفاده کنید.
۸- نحوه سرخ کردن بادمجان رژیمی برای قیمه بادمجان
ابتــدا آب را در قابلمــه ای جوش بیاوریــد وکمی روغن و 
نمــک بریزید . ســپس بادمجان هــا را داخــل آب جوش 
بریزید و بعد از پنج دقیقه آبکش کنید. بعد از آن  بادمجان 
ها را ســرخ کنیــد. روش دیگــری هم برای ســرخ کردن 
بادمجان وجــود دارد ، این که بادمجان هــا را باکمی آرد 

آغشته  و بعد  در ماهی تابه سرخ کنید.

تسکین گلودرد کرونایی
 با ایــن  که گلــودرد یکــی از ناراحتی های شــایع 
بیماران کرونایی اســت ولی با رعایت مواردی تا 

حد زیادی می توان این نوع درد را تسکین داد.
  با کمک بخور هوای محیط مرطوب نگه  داشته 

شود.
  مایعات گرم همچون ســوپ رقیق و کم چرب و 

چای کم رنگ با عسل نوشیده شود.
  نوشیدن آب، آب میوه های خانگی کم شیرین 

و آب سبزیجات تازه توصیه می شود.
  نوشــیدن یا غرغره سرکه ســیب و عسل برای 

تسکین گلودرد مفید است.
  شست وشــوی دهــان با روغــن نارگیــل برای 

کاهش درد گلو توصیه شده است.
   مصرف شیرین بیان از راهکارهای مفید برای 

کاهش درد گلو است.
منبع: آنا

 از شــروع پاندمــی کوویــد 19، خیلی از مــا مجبور به 

دورکاری شــده ایم و دیگــر مجبور نیســتیم در محل 

کارمان حاضر شــویم. شــاید شــما هم جــزو خیلی از 

افرادی باشــید که این روزهــا روی تخت خواب شــان 

دراز می کشند یا روی کاناپه ولو می شوند و به کارشان 

مشغول اند. در این مطلب با ما همراه باشید تا به شما 

بگوییــم چگونه هنــگام دورکاری ســالمت فیزیکی و 

روانی تان را حفظ کنید.

  ممکن است کرمدرد بگیرید

اگــر روی تخت تــان می نشــینید بــدون این که پشــت و 
کمرتان حمایت و تکیه گاهی داشته باشد، طبیعی است 
که کمرتان آسیب ببیند و دچار کمردرد شوید. چهارزانو 
نشســتن یا دراز کردن پاها بــه مدت طوالنــی می تواند 

آسیب زننده باشد.
  به گردن و شانه هایتان فشار وارد یم شود

اگر از لپ تاپ اســتفاده می کنید، احتمااًل روی لبه  مبل 
یا تخت می نشــینید و لپ تــاپ را روی پاهای تان یا روی 
میز مقابل تان می گذارید. این وضعیت باعث می شــود 
بــه جلو خم شــوید، ســتون فقــرات خــود را خــم کنید و 

سرشانه هایتان را به جلو بیندازید.

 احمتال بیماری ها بیشرت یم شود

یک دلیل ســاده برای مضر بودن زیاد نشستن می تواند 
این باشد که احتمال افزایش وزن تان هم بیشتر می شود 

که ریسک فاکتوری برای خیلی از بیماری هاست. 

همچنین یک جانشینی، ســطح برخی از هورمون ها را 
در خون تان تغییر می دهد، مثاًل انســولین که نتیجه  آن 

افزایش ریسک بیماری هاست.

  نکایت برای این که در دوران دورکاری، ســامیت اتن را 

حفظ کنید

   هنگام کار تکانی به بدن تان بدهید
کارشناســان توصیــه می کننــد پــس از هــر ۳۰ دقیقه 

نشستن، استراحت کنید. یک انتخاب این است که چند 
حرکت کششی انجام دهید یا از پله ها باال و پایین بروید تا 

عضالت و مفاصل تان آزاد شوند.
 کشش آرواره و گردن هم می تواند به شل کردن عضالت 

منقبض شده  صورت تان کمک کند.
  یک میز مناسب تهیه کنید

یک میز مناســب کمک می کند رایانه به شــما نزدیک تر 
شود و مجبور نشوید قوز کنید. 

  برای خودتان میز ایستاده درست کنید
شما می توانید به جای این که مقابل میز بنشینید، از میز 
ایستاده اســتفاده کنید. مثاًل می توانید لپ تاپ خود را 

روی کانتر آشپزخانه بگذارید .
  از صفحه کلید و ماوس بی سیم استفاده کنید

اگر دست و مچ دســت تان در وضعیت درستی باشد، 
ســرتان تا حد مناســبی خم می شــود که اســکرین را 
ببینید. اما اگر بازو و مچ دســت تان در حالت درستی 
نباشد، عضالت شانه و مچ تان بیش از حد تحت فشار 

قرار می گیرد و باعث دردناک شدن آن ها می شود.

عوارض دورکاری روی تخت و کاانپه
وقتی تمام روز در خانه و روی تخت خواب یا کاناپه دورکاری می کنید، چه اتفاقی برای بدن تان می افتد؟
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* دل تون خوشه ها! تو این شرایط در زندگی سالم درباره 
پیوند اولیا و مربیان نوشتین؟ بی خیال بابا. االن خود دانش 
آموزها با دوستاشون قطع رابطه کردن، ما والدین هم که 

این قدر درگیریم، فرصت این کارها رو نداریم.
* درباره این تب ســنج های لیزری که در صفحه سالمت 
نوشــتید، رفیق من ســرماخورده بود و تب داشت اما باید 
می رفت یک اداره دولتی بــرای پیگیری یک کاری.  رفت 
تو و دماســنج تبش رو اشتباه نشــون داد! اعتباری به این 

دستگاه ها نیست کال.
* ســالم. جهــت نوشــته عنــوان صفحه)مثبت شــصت( 
برعکــس بقیــه صفحــات زندگی ســالم اســت. لطفــا به 
واحد گرافیک روزنامه خراســان بفرمایید اصالح کنند. 
سیدابوالفضل محمودی  
* درباره کاربردهای مایکروویو که کمتر شنیده شده هم 
یک مطلب بزنید. البته نگید که این چقدر پولــداره از اینا 
داره، راستش 10 ســال پیش تو جهیزیه ام بوده اما هنوز 

روشنش هم نکردم.
* رضائیان از قدیم و زمانی که پرسپولیس بود، الکچری باز 
بود. چیز جدیدی نیست که بهش در صفحه خانواده اشاره 

کردین.
* ارتباط پدر و مادرهای دانش آموزان با یکدیگر به شــیوه 
غربی که آن ها را بــه عنوان الگو در زندگی ســالم برای ما 
معرفی کردید، با فرهنگ ما جــور در نمی آید. اگر مدعی 
کار فرهنگی درست و حســابی هستید، باید به این نکات 

کوچک هم توجه کنید.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گرفتن عکس پاییزی با ماسک

قرار و مدار

این روزها برگ های درخت ها تا حدودی ریخته 
و زمان هایی که پارک ها شــلوغ نیســت، 
فرصت خوبیه که با خانواده، بچه ها و ... یک 
سری بزنین به نزدیک ترین پارک برای عکاسی 
از طبیعــت و البتــه 
گرفتن عکس یادگاری 
در این روزهایی که نباید 
ماســک رو از روی صورت تون 

بردارین...

   ماجرای چالش مومو چیست؟
هر چند داستان چالش مومو به تازگی در فضای مجازی 
کشــور ما مطرح شــده اســت اما داســتان این چالش در 
کشــورهای دیگر به تابســتان دو ســال قبل یعنی ســال 
2018 باز می گردد. داستان چالش مومو اولین بار مرتبط 
با ویدئوهای بارگذاری شده در یوتیوب مطرح و گفته شد 
کــه از طریق این ویدئوهــا از نوجوانان دعوت می شــود با 

شماره ای در واتس اپ تماس بگیرند و مطابق دستورات 
داده شده عمل کنند. دســتورات داده شده به نوجوانان 
هم طبق ادعاها برای انجام کارهای خطرناک بود و شامل 
آسیب به خود می شد. اما  هر چند این چالش سر و صدای 
زیادی در فضای مجازی به پا کرد اما هیچ ردپایی از آن در 
واقعیت پیدا نشد. در واقع بعد از گذشت چند ماه از آغاز این 
شایعات مشخص شد که این چالش اساسا دروغ است.یا 

الاقل به این شکلی که ادعا می شود نیست. در کشور ما 
حاال با تاخیری دو ساله این چالش ســر و صدا به پا کرده 
است. تا به امروز هر چند برخی رسانه ها درباره آن صحبت 
کرده و هشدار داده اند اما اگر بخواهیم واقعیت ها را در نظر 
بگیریم به نظر می رسد این داستان در کشور ما هم اصال 
مسئله شایعی نیست و تا این لحظه هیچ موردی که نشان 
دهد چنین چالشــی وجود خارجی دارد و باید به عنوان 
یک والد نگران آن باشــیم، وجود ندارد البته باید مراقب 
بود چون این چالش فرصت سوء استفاده ، آزار یا شوخی 
اشتباه برخی را فراهم کرده است. اما شاید بد نباشد از این 
فرصت استفاده و موضوع مهمی را به والدینی که نگران 

چنین چالش هایی هستند یادآوری کنیم.

  مراقب باشید بی دلیل ترس ایجاد نکنید
وقتی داســتانی مانند چالش مومو مطرح می شــود یا 
داســتان مشــابه آن »نهنگ آبــی« که چند ســال پیش 
مطرح شد، بسیاری از والدین به شدت نگران می شوند 
و در اولین قدم تصمیم می گیرند با فرزند خود صحبت 
کنند. این کار هر چند از نیتی خیر نشئت می گیرد اما 
در اغلب اوقات نه تنها مفید نیســت بلکــه عوارضی به 

دنبال دارد. صحبت کردن والدین نگران درباره چنین 
موضوعات مبهم و ترسناکی بیش از این که کمک کننده 
باشد، آسیب رسان است و باعث ایجاد ترس و نگرانی در 
کودک می شود زیرا در ذهن او سواالت متعددی شکل 
می گیــرد و چون ماجرا هنــوز برای والدین هم روشــن 
نیســت، او نمی تواند ســواالت خود را از کسی بپرسد. 
اما آیا این موضوع به آن معناســت که والدین در مقابل 
چنین موضوعاتی بــه رغم نگرانی هایی کــه دارند باید 

دست روی دست بگذارند و کاری انجام ندهند؟

5 نکته برای والدین نگران این چالش

اگر به عنوان یک والد با شــنیدن مــواردی چون چالش 
نهنگ آبی و مومو، نگران فرزندتان می شوید به خودتان 
افتخار کنید زیرا این نگرانی نشان می دهد شما دغدغه 
محافظــت از فرزندتــان  را در مقابل خطــرات احتمالی 
دارید. اما یادتان باشد برای نتیجه گیری مطلوب از این 

نگرانی الزم است به چند نکته توجه داشته باشید:
اینترنــت بایــد یــک نگرانــی همیشــگی برای 1  نگران بودن درباره نحوه اســتفاده کودکان از 
والدین باشد زیرا فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی 
در هر حالی می تواند خطرات بالقوه ای را برای فرزندان 
ما به دنبال داشته باشد. پس نگرانی خود را محدود به 
چالش مومــو و امثــال آن نکنیــد  البته بعد از شــنیدن 
این که بعضی از این چالش ها تنها یک دروغ اســت هم 

نفس راحتی نکشید.
فرزندتان، سعی کنید به او آموزش های الزم و 2  به جــای صحبــت دربــاره خطــرات اینترنت با 
ضروری را بدهید. به او یاد دهید که حرف هر کســی را 
در این فضا بــاور نکند، بــدون هماهنگی با شــما برای 
کسی مشــخصات فردی و عکس خود را نفرستد و اگر 

مورد تهدید قرار گرفت از شما کمک بگیرد.
در کنار آموزش، بسیار مهم است که حداقل تا  اواسط نوجوانی در زمان استفاده فرزندمان از 3 
اینترنــت، همراهــی مســتمر با او داشــته باشــیم. این 
همراهی کمک می کند بتوانیــم در فرصت های ایجاد 

شده آموزش های کاربردی و ضروری را به او بدهیم.
بعد از اطمینان از این که فرزندتان آموزش های  الزم را برای استفاده از اینترنت فرا گرفته ، او را 4 
در این فضا رها نکنید. هر چند وقت یک بار با او صحبت 

کنید و از تجربه های او بپرسید.
ابزارهایی کــه می تواند به شــما کمــک کند تا 5   در نهایــت این که بــه عنــوان یک والــد درباره 
نحوه استفاده از اینترنت توسط کودک تان را متناسب 
بــا نیازهــا و ویژگی های ســنی او محــدود یا بــر کارش 

نظارت کنید، اطالع کسب کنید.

مخاطــب گرامــی، آگاه 
باشید که شما در مرحله 
دوم نوجوانــی هســتید 
و از ایــن ســن بــه عنــوان 
دوران بحرانــی و توفانــی یــاد می کننــد و 
عمده تصمیم های هیجانی و آنی با کمترین 

پشتوانه و توجیه عقالنی در این دوره گرفته 
می شــود. به این دلیل که هنوز هویت یابی 
نوجوان کامــل نشــده، ازدواج و تصمیم به 
ازدواج برای پســران نوجوان کمتــر در این 
سن و سال توصیه می شود چون در سن شما 
هنوز دیگر بلوغ های ضــروری برای ازدواج 

از قبیل بلوغ عقالنی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و حتی زیستی کامل نشده است و 
تا این بلوغ ها به صورت حداقلی احراز نشود، 

ازدواج کردن خطرات بسیاری دارد.

 هیچ تناسبی با دختر مورد عالقه تان 

ندارید
برای ازدواج آگاهانه توصیه می شــود قبل 
از این که به بررسی موقعیت و شرایط دختر 
مد نظــر خــود بپردازیــد، ابتــدا موقعیت و 
آمادگی های خودتان را برای ازدواج در نظر 
بگیرید و چنان چه 70 درصد شرایط الزم را 
برای ازدواج ندارید، بهتراست به این عالقه 
که زودگذر و کاذب است، بها ندهید. با توجه 
به مشخصاتی که از گزینه مد نظر خود ارائه 

داده اید، هیچ تناسبی از نظر 
سنی، موقعیتی، شغلی و ... با ایشان ندارید 
و به احتمال زیــاد، دوام این نــوع ازدواج ها 

بسیار کوتاه خواهد بود.

 فاصله سنی را کم اهمیت ندانید

دختر مد نظر شما، 10 سال شناسنامه ای 
از شــما بزرگ تر و به طور معمول به اندازه 
سه تا پنج سال از نظر بلوغ عقالنی از شما 
جلوتر اســت و این یــک شــکاف فرهنگی 
بین شما و او محسوب می شود. اگر توصیه 
می شود مرد چند سالی بزرگ تر باشد، این 
مســن تر بودن مرد به زن امنیــت می دهد 
چون می تواند به تجربه بیشــتر شــوهر در 
حل مســائل زندگــی امیــدوار باشــد. زن 

می خواهد شوهرش اقتدار داشته باشد 
و امنیت اقتصادی برای وی فراهم کند 
که هم اکنون شما به عنوان یک نوجوان 
دانشجو، نمی توانید هیچ نوع امنیتی برای 

خود و طرف مقابل ایجاد کنید.

 این عشق نیست، افکار هیجانی است
با توجه به نــکات مطرح شــده عاقالنه این 
است که به این عالقه کاذب و هیجانی توجه 
نکنید و بپذیرید که دختر خانم مد نظر شما 
در سن ازدواج است ولی شما یک دهه زمان 
می خواهید که به موقعیت فعلی وی برسید. 
آن چه شما عشق می دانید، افکار هیجانی 
و مزاحمی هســتند که می توانند به رشد و 
پیشــرفت تحصیلی تان لطمه جــدی وارد 
کنند. در این بین، جــواب طرف مقابل هم 
واضح به نظر می رسد و نباید شانسی برای 

خودتان قائل باشید.

عبدالحسین ترابیان |    کارشناس ارشد روان شناسی

مشاوره 
ازدواج

دختر مورد عالقه ام خودروی شاسی بلند و خانه الکچری دارد

تشویق کنید

گاهی زنان با شــرایطی مواجه می شــوند که 1
نمی توانند آن چه را در زندگی شان می گذرد، 
مدیریت کنند و همین منجر به حــس ناامنی در آن ها 
می شــود. در چنین موقعیتی احتمــاال یک هم جنس 
شرایط را بهتر درک خواهد کرد. اگر زن دیگری از شما 
مشــاوره خواســت به جای گفتن »تو نیازی به مشاوره 
نداری« یا »تصمیم ات اشتباه است« و هر جمله سرسری 
دیگــر، بهتر اســت از او بپرســید که چگونــه می توانید 
حمایتــش کنید. اگــر در زندگــی مشــترک اش دچار 
چالش شده است، او را به جایی دعوت کنید تا با حرف 
زدن آرام بگیــرد. اگــر می خواهــد کســب و کاری را ه  

بیندازد، تشویقش کنید. نیازی نیست همه تالش خود  
را برای گفتن توصیه های تخصصی به کار ببرید . فقط 

کافی است حضورتان در کنارش پررنگ تر باشد.
 گوش بدهید

اجازه دهید او بیشــتر حرف بزند و شــما فقط 2
شنونده خوبی باشید! صحبت کردن به معنای 
واقعی زنان را در شرایط پراسترس آرام می کند و این به 
دلیل ترشــح هورمونی به نام اکسی توسین )هورمون 
وابســتگی( در مغز زنان اســت. اگــر نمی دانید دقیقا 
چه توصیــه ای باید بکنید یــا از ارائه راهکاری اشــتباه 
می ترســید، تنها ســرتان را هنگام حرف زدنش تکان 

دهید و اطمینان بدهید که او را نادیده نگرفته اید.

 دانش خود را به اشتراک بگذارید
فرض کنید یک همکار جدید پیدا کرده اید. 3

همکاری که حتی نمی داند از کجا می تواند 
یک فنجــان چای بــرای خودش داشــته باشــد. با او 
مثل یک غریبه رفتار نکنید؛ به اندازه کافی استرس 
محیــط جدیــد را دارد. مهــارت و اطالعــات مفید و 
کاری خود را به اشتراک بگذارید. درباره پیروزی ها 
و دســتاوردهایتان صحبــت کنید و در عیــن حال از 
اشتباهات تان هم بگویید. به این ترتیب به او احساس 
راحتی بیشــتری می دهیــد و مطمئن باشــید حس 

خوب این همدلی به شما هم منتقل خواهد شد.
 الهام بخش زنان جوان تر باشید

دوران نوجوانــی خودتــان را کمــی مــرور 4
کنید. معموال ما مدعی هســتیم که در این 
دوران زنــان الهام بخشــی در زندگی مــان وجــود 
نداشــته اند که حمایتگر و الگوی هــر راه و تصمیم 
ما باشند. پس این تجربه ناخوشــایند را برای زنان 
جوان تر از خودمان تکرار نکنیم. الزم نیست اقدام 
خارق العاده ای انجام دهید. کافی اســت با گفتن 
جمله هــای انگیزشــی و ســاده، اعتمــاد به نفــس 

بیشتری به آن ها بدهید.

 تحسین کنید
همه ما تحسین شدن را دوست داریم پس چرا 5

این حس خوب را از دیگــران دریغ می کنیم. 
برای تحسین کردن یک زن دیگر روی یک ویژگی بارز 
او مثل پشتکار یا شیوه مادری اش تمرکز کنید، تماس 
چشــمی برقرار و محترمانه از او تعریف کنید. مواردی 
را برای تحســین کردن مدنظر داشته باشــید که برای 

رسیدن به آن دست و پنجه نرم کرده است.
 مادر و مادربزرگ تان را دریابید

از زن های تاثیرگذار اطراف تان غافل نشوید 6
و به مادر و مادربزرگ تان کمک کنید. با آن ها 
در تماس مداوم باشید، به آن ها زنگ بزنید و بپرسید آیا 
به چیزی احتیاج دارند یا خیر. به آن ها یادآور شوید که 
همواره از تجربیات شان استفاده می کنید. شک نکنید 

که این کار، روز هر دوی شما را خواهد ساخت.
 اجتماعی زنانه داشته باشید

زنان مصمم، مثبت و قوی را که می شناسید به 7
یکدیگر معرفی کنید. شاید آن ها ایده خوبی 
برای راه اندازی یک کسب و کار داشته باشند. زنان دیگر 
را به همکاری دعوت کنید. مــردان به راحتی یکدیگر 
را حتی اگر مدت زیادی از آشنایی شان نگذشته باشد 
برای انجام کاری یا همکاری در پروژه ای و حتی بازی 
در تیم فوتبال دعوت می کنند. زنان هــم می توانند از 

فرصت های این چنینی استفاده کنند.

دختر مورد عالقه ام خودروی شاسی بلند و یک خانه الکچری دارد که 
عکس هایش را در اینستاگرام دیدم. من 18 ساله  و دانشجو هستم   
اما او 28 ساله است و مدیر یک شرکت وارد کننده لوازم آرایشی. از 
طریق یکی از فامیل ها که در شرکتش کار می کند، با او آشنا شدم. عاشقش شدم و 
می خواهم برای به دست آوردنش، خودم را به آب و آتش بزنم هرچند خیلی فاصله 

طبقاتی با هم داریم. چه کنم؟ 

 دوستی بین همسران مساوی با موفقیت تحصیلی فرزندانبانوان

در مطالعه ای طولی و طی 12 سال روان شناسان به بررسی رابطه 
بین والدین و تاثیر آن بر زندگی فرزندان در کشور نپال پرداختند. 
در ابتدا آن ها رابطه بین والدین را بررسی کردند و بعد از 10 سال، 

وضعیت فرزندان این خانواده ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررســی مشــخص کرد خانواده هایی کــه در آن هــا والدین 
رابطه بهتری با همدیگر داشتند، عالقه بیشتری به همدیگر نشان 
می دادند و خشــونت فیزیکی بین آن ها کمتر بود، فرزندان شــان 
از نظر تحصیلی موفقیت بیشــتری کســب کردنــد و احتمال ترک 
تحصیل بین آن ها کمتر بود. این موضوع حتی وقتی تاثیر وضعیت 
اقتصادی خانواده و میزان تحصیالت والدین کنترل می شــد، باز 
هم معنادار بود. اما عــالوه بر وضعیت تحصیلــی، رابطه والدین با 

همدیگر در سبک ازدواج فرزندان هم موثر بود.

 فرزندان به فکر فرار از خانه نخواهند بود

طبق این بررســی فرزنــدان خانواده هایی که والدین شــان رابطه 
بهتری با هم داشــتند، کمتر از ازدواج به عنوان روشــی برای دور 
شدن از خانواده و به نوعی فرار از محیط خانه، استفاده می کردند. 
در واقــع این فرزنــدان بــا خیالی راحت تر بــرای ازدواج دســت به 
انتخاب می زدند و ازدواج زودهنگام بین آن ها کمتر روی داده بود.
هر چند با توجه بــه تفاوت های فرهنگی نمی تــوان تمام نتایج این 
مطالعه را به کشورهای دیگر تعمیم داد اما شاید بتوان از نتایج این 
مطالعه این نکته را به درســتی اســتخراج کرد کــه والدین در کنار 
نحوه تعامل خود با فرزندشان باید به نحوه تعامل خود با همسر نیز 

توجه کنند و از تاثیر این موضوع بر آینده فرزندشان غافل نشوند.
نتایج این مطالعه در نشریه Demography  منتشر شده است. 

 رابطه بین همسران 
 تعیین کننده آینده فرزندان

مطالعات روان شناســان نشان می دهد    
جدای از نوع رابطه والدیــن با فرزندان، 
شخصیت خود والدین هم می تواند تاثیرات 
قابل مالحظه ای بر نحوه زندگی فرزندان 
آن ها داشته باشد. به عنوان مثال مشخص شده است که 
فرزندان والدین کاری و ســخت کوش  در بزرگ سالی، به 
احتمال زیاد  افرادی ســخت کوش خواهند بود، یا والدینی 
که اهل گپ زدن و حرف زدن هستند، فرزندان شان از نظر 
شناختی رشد بیشتری از خود نشان می دهند. اما اگر به شما 
بگویند نحوه ارتباط شــما با همسرتان می تواند پیش بینی 
کننده وضعیت تحصیلی فرزند شما و حتی سبک ازدواج او 

باشد، چه فکر می کنید؟

 از دنیای
روان شناسی 

قدرت حمایتی زنان از یکدیگر را دست کم نگیرید
اگر زن دیگری از شما کمک خواست به جای گفتن یک جمله سرسری، از او بپرسید که چگونه می توانید حمایتش کنید

تفاوت زنان و مادران قدرتمند با زنان دیگر در رفتار و شخصیت آن هاست. در مقابل زنانی هم هستند 
که مدام خودشان را زیر سوال می برند و نداشتن اعتمادبه نفس کافی، بزرگ ترین مانع بر سر راه 
پیشرفت آن هاست. زنان قوی با حمایت شان از این گونه زنان، خود هم از مزایای اجتماعی و روانی 
این رابطه بهره خواهند برد مثل دسترسی به موقعیت ها و فرصت  های شغلی بهتر و انجام موفق تر 
وظایف اجتماعی، خانوادگی و ... . در این مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه این تصور غلط »زنان 

در برابر هم توطئه گر هستند« را تغییر دهید.

Brightside :فاطمه قاسمی |    مترجم  منبع

 چالش مومو 
و خطای برخی والدین

صحبت کردن والدین نگران با فرزندشان درباره چنین
 موضوعات مبهم و ترسناکی که به خودکشی

 ختم می شود اگر اصولی نباشد بیش از مفید بودن
 باعث ایجاد ترس و نگرانی در کودک می شود 

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

اگر اهل پیگیری اخبار از طریق شبکه های اجتماعی یا برخی کانال های خبری باشید به احتمال 
زیاد در چند روز اخیر، اخبار مرتبط با چالشی به نام »مومو« را شنیده اید و شبکه های اجتماعی پر 
شده از خبرهای ضد و نقیض در این باره. چالشی که برخی تصور می کنند شرکت در آن می تواند 
به خودکشی کودکان و نوجوانان دامن بزند. به تازگی هم ویدئوها و تصاویرتایید نشده ای پخش 
شده که یک کودک به دلیل شرکت در این چالش خودکشی کرده است )البته این خبر در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده و رسمی نیست( و همین مسئله باعث شده استرس والدین در این زمینه، بیش از گذشته شود. در 
این بین، بعضی والدین هم تصمیم گرفته اند بچه ها را از این موضوع بترســانند تا سمت چنین چیزی نروند و 
این به نگرانی و اضطراب کودکان می افزاید و خودش می تواند دردسرساز شود. اما چالش مومو واقعا چیست و 

والدین چقدر باید نگران آن باشند؟

سوژه روز

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره



    من کی ام؟             
 فرشته کریمی هستم، 3۰ ساله، عضو تیم ملی فوتســال زنان ایران و یکی از ۱۰ بازیکن برتر 

فوتسال زنان جهان در سال2۰۱3 به انتخاب سایت »فوتسال پلنت«.

    چطور وارد این رشته شدم؟ 
در دوران مدرسه با همه توپ ها فوتسال بازی می کردم. در ۱5سالگی بنا به عالقه و استعداد 
ذاتی ام در فوتسال، وارد این حرفه شدم اما به دلیل کم  بودن سنم و این که آن زمان نه تیم ملی 
فوتسال زنان داشتیم و نه باشگاه های تمرینی به شکل مرسوم کنونی وجود داشت، خانواده 
نگران این تصمیم و عالقه بودند. به هرحال تمام تالشم را برای ورود به این رشته کردم و موفق 

هم شدم.

    یک فوتسالیست خانم باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
برای فوتســال، وضعیت جســمانی و روحیه خاصی نیاز نیســت. هرکسی 3۰درصد 

استعداد بازی کردن داشته باشد، با تمرین می تواند تجربیات موردنیازش را کسب 
کند و سطحش را باال ببرد. البته سختی ها کم نیست و باید بتوانید ازپسش بربیایید. 
من در اولین اردوی تیم ملی فقط ۱5سال داشتم و به دلیل دوری از خانواده، ازنظر 

روحی تحت فشار بودم اما مشکالت به مرور حل شد.

    فوتسالیست بودن چه سختی هایی دارد؟
یک فوتسالیســت باید همیشه آمادگی جســمانی داشته باشد و 

مرتب با ورزش، شنا، بدن ســازی و فیزیوتراپی بدنش را آماده 
نگــه دارد. تبعیض ها و تفاوت قائل شــدن ها بیــن بازیکنان 

زن و مرد کمی آدم را دلســرد می کند اما اتحاد بازیکن با 
هم تیمی هایش همیشه به او احساس قدرت می دهد 

و این سختی ها را کمرنگ می کند.

    شما چطور می توانید فوتسالیست شوید؟
تا جایی که من می دانم خیلی از بازیکنان ملی پوش در 

شهر خودشان یک مدرسه فوتبال یا فوتسال تاسیس 
کرده اند و عالقه مندان به این رشــته با تهیه یک جفت 

کفــش و یک تــوپ و مانــع می توانند بــا هزینــه ای جزئی 
کارشــان را شــروع کنند. به تازگی در مدارس هم تیم های 

فوتسال تشــکیل می شــود که بچه ها از این طریق می توانند 
خودشــان را به چالش بکشــند و استعدادشــان را کشف کنند. 

یادتان باشد جلب اعتماد و حمایت خانواده، راه را برای پیشرفت هموارتر خواهدکرد.

     ویژگی های جالب این حرفه چیست؟  
به نظر من این کــه می توانید در چندثانیه با یــک پاس، گل زیبایی بزنید خیلی جذاب اســت. 
برخالف بــاور عموم این رشــته اصال پســرانه نیســت. با حمایــت خانــواده، دختران 
فوتسالیســت می توانند از خودشان شــخصیتی بســازند که هم درون زمین برای 
موفقیت تیم بجنگــد و هم بیــرون زمین، لطافت هــای زنانه اش را حفــظ کند. ما 
به عنوان الگو در این ورزش طوری زندگی می کنیم که این موضوع مشهود باشد 
و از دل نگرانی خانواده هایی که فرزندان شــان به این رشته عالقه دارند، کاسته 
شود. زنان فوتسالیســت درون زمین بازیکن هســتند و بیرون از آن باید بلد باشند 

نقش شان را به عنوان مادر یا دختر درست انجام بدهند.

    چه آینده ای پیش روی یک خانم فوتسالیست است؟ 
فوتســال، اعتمادبه نفس را باال می بــرد. از آن جایی که این 
ورزش بر پایــه کاِر گروهــی اســت و عوامل فــردی در آن 
چندان اهمیت ندارد، بازیکن با هــدف کمک کردن به 
رشد دیگران تالش می کند و موفقیت جمعی را موفقیت 
خــودش می دانــد؛ ایــن جنبــه از فوتســال، به رشــد 
شــخصیتی افراد کمک می کند. ازلحاظ حرفه ای 
هم وقتــی یک بازیکن تــازه کار در زمیــن خودش را 
خوب نشان بدهد، ســال بعد می تواند قراردادهایی با 
بار مالی نســبتا خوب ببندد. البته ایــن را هم بگویم که 
فوتسال یک حرفه تمام وقت است و نمی شود در کنار آن 
شــغل دیگری داشــت. ملی پوش های این حرفه ،وضعیت 
مالــی چنــدان خوبــی ندارند امــا مطمئن هســتم ایــن قبیل 

مشکالت در آینده رفع خواهدشد.

جوانه )ویژه نوجوانان(
سفرنامه

ایتالیایی ها با دستان شان حرف می زنند!  

 

خانم گل آسیا   
 آشنایی با حرفه فوتسال از زبان فرشته کریمی،

 فوق ستاره فوتسال آسیا 

 نکاتی برای ارتباط و همراهی
 با افراد نابینا  

بازتاب

گالری

4

ایتالیایی ها به خوش صحبتی آن هم با حرکات زیاد دست شهرت دارند. آن ها همزمان با حرف 
زدن از ایما و اشاراتی جالب استفاده می کنند که درمیان بقیه کشورها کمتر دیده می شود. مثال یکی از حرکات 

پرتکرار آن ها موقع غذا خوردن، قرار دادن انگشت اشاره روی لپ به معنی »خوشمزه بودن غذا« است. با توجه 
به تنوع غذاهای سنتی آن ها مثل انواع دسرها، پیتزاها و پاستاهای خوشمزه که برای ما ایرانی ها تقریبا شناخته 

شده است، استفاده زیاد از این حرکت ،چندان دور از ذهن نیســت. گفته شده که مردم ایتالیا به دلیل ناآرامی در 
زمان هایی که به اشغال کشورهای دیگر درآمده بودند، برای این که صدای شان شنیده نشود از حرکات دست برای 

گفت وگو اســتفاده می  کردند و به مرور 
این کار تبدیل به ویژگی منحصربه فرد هر 

ایتالیایی شــد. به تازگی »نیویورک تایمز« 
این عــادت ایتالیایی هــا را تجزیــه و تحلیل و 

25۰نوع حرکت دست را شناسایی کرده است. 
ســروصدای زیاد در خیابان های ایتالیا هم از آن 

مواردی است که توجه هر غریبه ای را جلب می کند. 
شــهر پر از آدم هایی اســت که همه با هــم و بی وقفه 

با صــدای بلنــد صحبــت می کننــد، آواز می خوانند و 
دست شان را از روی بوق برنمی دارند!

 زندگی سالم
 دوشنبه

   28 مهر 1399    
 شماره 1722

بدانیم

مسیر

در تقویم جهانی، ماه اکتبر )همین ماه جاری( دو مناسبت مهم وجود دارد؛ 

روز جهانی بینایی که مصادف اســت با دومین پنج شنبه اکتبر و روز جهانی 

نابینایان )عصای ســفید( که پانزدهم این ماه اســت. این  دو بهانه ای شــد تا 

کمی در این باره با هم حرف بزنیم. تا حاال شده فرد نابینایی در خیابان ببینی 

و ندانی چطور می شود به او کمک کرد؟ در این  ستون چند نکته ساده و مهم، 

برای همراهی و کمک به یک فرد نابینا در جامعه را با هم مرور می کنیم. قبل از 

هرچیز باید بدانی که هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و ممکن است کاری که 

برای یک نفر کمک کننده است، برای دیگری کمک محسوب نشود. میزان 

دید افراد نابینا و کم بینا هم متفاوت اســت و لزوما نمی شود به یک شیوه به 

همه کمک کرد. پس چه کار کنیم؟

  ابتدا از او بپرسید »آیا مایل هستید کمک تان کنم؟«.
   خودتان را معرفی کنید. البته اگر فرد شما را می شناسد نیاز به معرفی نیست؛ فقط هنگام نزدیک 

شدن به او، سالم کنید تا متوجه حضور و موقعیت مکانی شما بشود.
  اگر قصد دارید درطول مســیری فرد را همراهی کنید، از او بخواهید )درصورت تمایل( بازوی 

شما را بگیرد. درغیر این صورت از عصایش کمک بگیرید.
   قبل از هدایت فرد نابینا، مسیر مدنظرش را به طور کامل از او بپرسید تا در پایان مسیر سردرگم 

نباشد.
 جزئیات را توضیــح بدهید. برای مثال نگویید فالن چیز آن جاســت، بگویید در ســمت راســت 

شماست. چاله ها، بلندی ها، رسیدن به کوچه و خیابان را حتما اعالم کنید. 
 به جای تکان دادن سر و دست، حس تان را با کلمات بیان کنید.

  با افراد نابینا مثل بقیه رفتار کنید؛ یعنی لحن صحبت تان را مهربان تر، بلندتر و... نکنید. حتی 
نیاز نیســت کلماتی مثل »ببین« و »نگاه کن« را از صحبت تان حذف کنید چون آن ها هم مثل شما 

از این کلمات استفاده می کنند.
  اگر فرد نابینا درخواســت کمک شــما را رد کرد به 

او اصرار نکنید. افراد نابینا در خیلی از کارهایشان 
می توانند مستقل عمل کنند.

نکته هایــی که تــا این جــا گفتیــم، بــرای ارتباط و 
همراهی با افــراد نابینا بود. چند نکته ســاده 

دیگر هم وجود دارد کــه اگر حواس مان به 
آن ها باشــد، محیطی فراهم می شود که 

افراد نابینا به راحتی در جامعه و درکنار 
دیگر افراد زندگی کنند. مثال:

   اگــر در اتوبــوس و مترو سیســتم 
صوتی اعالم ایســتگاه ها قطع بود، 

حتمــًا درخواســت کنید تــا وصل 
شود.

   اگر در خط زرد ویژه نابینایان 
یــا  داشــت  وجــود  مانعــی 

وسیله ای قرار داده شده بود، 
حتمًا پیگیری کنید تا مانع 

برطرف شود.
    اگــر ماشــینی روی 

خط عابر پیــاده توقف 
او  از  بــود  کــرده 

بخواهید تا مسیر را 
مسدود نکند. 

سبزانگشتی 

   مطلب ستون »بالتازار« در صفحه نوجوان درباره این که »هواپیما چطور به پرواز در می آید؟« 
به نظرم تکراری بود.

جوانه:  دوست عزیزم این بالتازار در پاسخ به یکی از سوال های شما نوشته شد و تکراری نبود.

   لطفا در بخش کالس زبان، خانم قاسمی در صفحه نوجوان توضیح دهند که چه فرقی است 
بین say و tell و این که هر کدام را در چه موقعیتی باید به کار ببریم. 

جوانه:  پیامت به دســت نویسنده این ستون رســیده دوســت من. به زودی توضیح این نکته رو   در 
کالس زبان، می خونی.

شما گفتین 

steve biro :عکس از

lifeinitaly :منبع

مهدیس مرادیان| روزنامه نگار
محدثه مشجری|   کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چرا نباید 
 صدف  های 

توی ساحل را 
جمع کنیم؟ 

  
مریم ملی| روزنامه نگار

شما هم وقتی به ساحل دریا می روید از 

دیدن آن همه صدف و گوش ماهی های 

متنوع و رنگی ذوق زده می شوید و به این 

فکر می افتید که چندتا ی شان را جمع کنید 

و به خانه ببرید؟ اگر جواب مثبت است، 

سبزانگشتی این هفته را حتما بخوانید.

اولین واکنش  رفقای آدم به خرید 

به به مبارکه! 

کفشت رو چند 

خریدی؟

 با 90درصد 

تخفیف، فقط 

25تومن!

بهت انداختن. 

همین رو بغل خونه ما 

میدن 15تومن

ی
اد

مر
ی، 

بر
صا

ا: 
جر

 و ا
ده

ای

شوخی

جشنواره فیلم کوتاه رضوی در رفقا سالم!
شاخه های فیلم کوتاه داستانی، مستند، 

پویانمایی و فیلم نامه آغاز به کار کرده. اگه به این حوزه ها 

عالقه مندین و متولد سال های 82 تا 87 هستین، سری به 

سایت جشنواره shamstoos.ir بزنین. تا اول آذرماه فرصت دارین 

شماره پیامک 2000999ثبت نام کنین و کار بفرستین پس دست بجنبونین!
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

فاطمه قاسمی| مترجم

بدن این 
خرچنگ  ها اصال تحمل 

گرمای آفتاب را ندارد و 
برای همین توی صدف ها 

 می روند تا از نور و گرما 
 و پرنده ها 

درامان بمانند.

زمانی 

که ما صدف های 

کوچک و بزرگ را از ساحل 

برمی داریم، خرچنگ های هرمیت 

بی خانمان می شوند و بعضی های شان 

توی همان صدف هایی که 

برداشتیم از ترس یا 

بی غذایی می میرند.

پس قبل از 

برداشتن صدف ها یا ِله 

کردن شان زیرکفش، یادمان باشد 

که این ها آرزوی یک موجود کوچک 

است که دلش می خواهد یک خانه 

راحت داشته باشد.

صدف ها 
و گوش ماهی های 

توی ساحل، خانه های یک 
موجود خیلی کوچک، منزوی 

و آسیب پذیر به اسم 
»خرچنگ ِهرمیت« 

است.

با کم 
شدن تعداد 

صدف های کنار دریا، 
خرچنگ های کوچک یا خیلی 

زود شکار می شوند یا از گرما 
می میرند یا توی آشغال های 

ساحل گیر می کنند و 
ازبین می روند.

وقتی 
خرچنگ ها 

رشد می کنند، 
دنبال خانه هایی بزرگ تر 

می گردند و برای همین دایم 
صدف شان را که شبیه یک 

خانه اجاره ای است، 
عوض می کنند.
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۴ گزینه براى مدیریت 
استقالل به خط شدند

تکليف هاشمی در جلسه امروز 
با سجادى مشخص می شود

سرمرب' تيم مل' تفنگ: بهتر است فعال مصاحبه ن�نمفرصت �م وز�ر ورزش برا� فرار از �ارت زرد مجلس

دست خالى یحیى در ایستگاه پایانى 
دردسرها� بزرگ پرسپوليس برا� فينال ليگ قهرمانان آسيا
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شفر هنوز پولی
دریافت نکرده است

تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ  تهران  و  مشهد  در  هم زمان  چاپ       20202020 اکتبر  اکتبر    1919   //     14421442 االول  ربیع  االول   ربیع   22     //   13991399 مهر  مهر    2828   // دوشنبه   دوشنبه       

 تيم فوتبال پرسپوليس درحال� با�د 
٢٩  آذر برابــر نما�نده شــرق آســيا، 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را برگزار )ند )ه تعداد% 
از باز�4نانش را در اختيار ندارد. پرسپوليس ا�ران 
)ه با ثبت نتا�ج� )م نظير در ليگ قهرمانان آسيا 
به فينال ا�ن مسابقات صعود )رد، حاال درشرا�ط� 
خود را با�د برا% باز% نها�� آماده )ند )ه به دليل 
باز�4نــش   ٣ از  نم� توانــد  احتمــاال  محروميــت 
استفاده )ند. وحيد امير% )ه به عنوان مهاجم در 
خط حمله پرســپوليس عمل4رد قابل تحسين� در 
ليگ قهرمانان آسيا به نما�ش گذاشت، با در�افت 
)ارت زرد در د�دار برابر الســد  تK )ارته بود اما در 
د�ــدار برابر النصر عربســتان هم بــرا% دومين بار 
)ارت زرد داور را مقابــل چشــمانش د�ــد تــا بــه 
ا�ن ترتيب فينال ليگ قهرمانان آســيا را از دســت 
بدهد. البته امير% ا�ن شانس را دارد )ه در صورت 
موافقت ا% اف ســ� )ارت هــا% زرد مراحل قبل� 
موضــوع  ا�ــن  هنــوز  البتــه  )ــه  شــود  بخشــيده 
مورد بررس� قرار نگرفته است. باز�4ن د�گر% )ه 
با عمل4رد خوبش در خط هافبK پرسپوليس تاثير 
ز�اد% در موقعيت پرســپوليس داشــت، احســان 
پهلوان بــود. ا�ن باز�4ن )ه بــا پاس ها% گل خود 
نقش ب� بد�ل� در صعود تيمش به فينال داشت، به 
خاطر در�افت )ارت قرمز برابر النصر، از حضور در 
بــاز% فينــال محــروم اســت. شــا�د بتــوان گفت 
مهم تر�ن باز�4نــ� )ه د�دار فينال ليگ قهرمانان 
آسيا را از دست داده، عيس� آل )ثير است. مهاجم 

خوزســتان� پرســپوليس )ــه بــا ٤ گل عمل4ــرد 
به خاطــر  داد،  نشــان  خــود  از  فوق العــاده ا% 
خوشــحال� پس از گلش در د�ــدار برابر پاختا)ور 
ازب4ستان، ٦ ماه از هرگونه فعاليت فوتبال� محروم 
شده است. البته باشگاه پرسپوليس از ا% اف س�  
مشروح را% را درخواست )رده تا با بررس� دقيق 
را%، نســبت به آن اعتراض شود. پرسپوليس اميد 
ز�ــاد% دارد تا با پيگير% پرونده آل )ثير در )ميته 
استيناف، ا�ن مهاجم بخشيده شود و بتواند تيمش 
را همراهــ� )ند. در )نــار ا�ن ٣  باز�4ــن محروم، 
وضعيت ماندن شجاع خليل زاده )ه قراردادش را 
�K طرفه فســخ )رده، در حال ابهام اســت. مدافع 
پرسپوليس اصرار دارد باشگاه به مبلغ قراردادش 
اضافه )نــد و از ا�ن رو با مد�ران ا�ن باشــگاه دچار 
اختالف نظر شــده اســت. البته پرسپوليس اصرار 
ز�اد% دارد )ه ا�ن باز�4ن را حفظ )ند و با توجه به 
صحبت ها% انجام شده احتمال ماندن خليل زاده 
ز�اد است. بشــار رســن هم باز�4ن� است )ه ساز 
جدا�� )وg )رده . هافبK عراق� ســرخ ها )ه ٣ 
فصل� است پرسپوليس را همراه� م� )ند، حاال 
بــا �K پيشــنهاد چشــمگير از ســو% �K باشــگاه 
 gقطر% روبه رو شده و م� خواهد پرسپوليس را تر
)ند. البته به واســطه قرارداد% )ه با پرســپوليس 
دارد، مد�ران ا�ن باشــگاه اعالم )رده اند )ه اجازه 
جدا�� ا�ن هافبK را نم� دهنــد. با ا�ن حال با�د 
د�ــد در آ�نــده چــه اتفاق� درباره بشــار رســن رخ 

م� دهد.

روز ١٠ آبان از ســو% ســازمان ليــگ زمان آغاز 
رقابت ها% فصل بيســتم ليگ برتر اعالم شده 
و آب� هــا نيــز در اولين روز از ا�ن مســابقات در 
تهران تيم تازه ليگ برتر% شده مس رفسنجان 
را مالقات م� )نند و ا�ن در حال� اســت )ه در 
فاصلــه )متــر از ٢ هفتــه مانــده به ا�ــن باز%، 
آن ها از نظر فن� در بالت4ليف� به سر م� برند. 
اســتقالل� ها )ه ا�ن روزها بيشــتر از هر زمان 
د�گــر% در )ادر فنــ� خــود نفراتــ� دارنــد و 
گفته م� شــود همچنان بر تعــداد آن ها اضافه 
خواهد شــد، هنوز در پســت دفاع چپ ت4ميل 
نشــده اند. آن هــا فصل گذشــته در ا�ن پســت 
ميليــچ و ز)� پور را داشــتند. ميليچ )ه ��4 از 
بهتر�ن هــا% فصل گذشــته آن ها بــود به دليل 
عدم وصول مطالبات قراردادش را فســخ  و ا�ن 
باشگاه به جا% او �K مدافع جوان به اسم متين 
)ر�م پور را جذب )رده اســت. استقالل� ها به 
بهانــه گــران بودن ميليــچ تما�ل� به بازگشــت 
او نشــان ندادنــد تــا با خال� شــدن ا�ن پســت 
بتوانند محمد نادر% را از پرســپوليس بگيرند. 
حــال نــادر% در پرســپوليس مانــدگار شــده و 

ميليچ نيز ظاهرا شانســ� برا% بازگشت ندارد 
تــا دفاع چپ ا�ن تيــم در طول ليگ )م� لنگ 
بزند. شــيخ د�اباته مهاجــم بلند قامت، بهتر�ن 
گلــزن فصل گذشــته اســتقالل� ها و آقا% گل 
ليگ نيــز هنوز در تهران آفتاب� نشــده اســت. 
اســتقالل� ها م� گو�ند مطالبات و% پرداخت 
شــده و حت� عنوان )ردند برا% بليت برگشت 
و% بــه تهــران نيــز اقــدام م� )ننــد. امــا آنچه 
مهم اســت ا�ن )ه نه تنها شــيخ هنــوز به تهران 
بازنگشــته، بل4ه تار�خ بازگشت او هم مشخص 
نيســت. ��4 د�گر از مهم تر�ن باز�4نان فصل 
گذشــته اســتقالل علــ� )ر�مــ� بود )ــه ا�ن 
باز�4ن هم هنوز تمد�د ن4رده تا اســتقالل� ها 
در اســتفاده از او در ليگ بيســتم ابهام داشــته 
باشــند. به ا�ن ها اضافه )نيد رشــيد مظاهر% 
خر�د جد�د ا�ن تيم برا% چارچوب تور% را )ه 
هنوز در بالت4ليف� قانون� قرار دارد و مشخص 
نيســت مجوز باز% (حت� در صورت باز شــدن 
پنجــره نقل و انتقاالت) داشــته باشــد �ــا خير. 
و  امــا مهم تر�ن موضــوع آب� ها )ــه هنوز عمال  
حل و فصل نشــده، پنجره ها% نقل و انتقاالت� 

بســته ا�ن تيم اســت )ه به دليل بده� به شفر 
و باشــگاه پاختا)ور بســته  و باوجود وعده ها% 
فراوان داده شده، هنوز عمال  اقدام� )ه منجر 
به از پيش رو برداشــته شــدن مهم تر�ن چالش 
فصــل آب� هــا باشــد، صــورت نگرفتــه اســت. 
ا�ن ها مجموعه ا% از مش4الت� هستند )ه تيم 
استقالل در زمان� )متر از ٢ هفته به آغاز ليگ  
برتــر از آن رنــج م� بــرد و قطعا محمــود ف4ر% 

نسبت به ا�ن موضوع نگران� ها�� دارد.

وضعيت مبهم استقالل در چند پست حساسدردسرها� بزرگ پرسپوليس برا� فينال ليگ قهرمانان آسيا

بالتکليفی ٣ ستاره آبی و نگرانی فکرىدست خالی یحيی در ایستگاه پایانی 
پيشنهاد دیدار دوستانه ایران با 

تيم ملی سنگال
در  ســنگال  )شــور  در  ا�ــران  ســفير 
)شــور،  ا�ــن  ورزش  وز�ــر  بــا  د�ــدار 
پيشــنهاد داد تيم هــا% ملــ� ٢ )شــور 
در د�ــدار% دوســتانه بــه مصــاف هــم 
ســفير  دهشــير%  محمدرضــا  برونــد. 
ا�ــران در ســنگال در گفت وگو بــا وز�ر 
ورزش ا�ن )شور، صحبت ها�� درباره 
ســازمانده� پنجاهمين ســالگرد آغاز 
روابط د�پلماتيK بين ا�ران و ســنگال 
پيشــنهاد  و  انجــام   ٢٠٢١ ســال  در 
برگزار% د�دار دوســتانه ميان تيم ها% 
داد.  ماتــر  را  )شــور   ٢ فوتبــال  ملــ� 
 Kبــا  در ا�ــن د�ــدار، روابــط د�پلماتيــ
و اقتصــاد% عالــ� ٢ )شــور را ســتود 
و گفــت )ــه افتخــار م� )نــد بــا ا�ــران 
بــرا% ســازمانده�  جشــن پنجاهمين 
دو طــرف  )نــد.  همــ4ار%  ســالگرد 
همچنيــن متعهــد شــدند رو% تقو�ــت 
ارتقــا% مبــادالت تجربــ� و اطالعــات 
بيــن ٢ )شــور در زمينــه ورزش و نيــز 
د�پلماســ� علم� و ورزش� )ار )نند. 
آن هــا همچنيــن ورزش را عامل� برا% 
تعميق روابط دوســتانه و برادرانه ميان 
٢ )شــور دانســتند. ســنگال در رتبــه 
بيستم رن4ينگ فيفا و در صدر تيم ها% 

آفر�قا�� جا% دارد.

استقالل به مصاف نفت 
مسجدسليمان می رود

 اســتقالل در اولين بــاز% تدار)ات� اش 
با )ادرفن� جد�د خود  امروز( دوشــنبه ) 
آزاد%  ورزشــگاه   ٢ شــماره  زميــن  در 
مسجد ســليمان  نفــت  تيــم   مصــاف  بــه 
خواهــد رفت. ا�ــن اولين تجربــه ف4ر% 
در قامت ســرمربيگر% اســتقالل است، 
البتــه ف4ــر% چنــد روز پيش �ــK باز% 
درون تيمــ� در تمر�ن اســتقالل برگزار 
)ــرد )ــه بــا نتيجه �ــK- �ــK بــه پا�ان 
رســيد. خبر% د�گر از باشــگاه استقالل 
جدا�� مســعود مومن� بدنســاز پيشين 
پرســپوليس و صبــا% قم اســت )ه چند 
روز% بود تمر�نات بدنســاز% اســتقالل 
را برعهــده داشــت. قرار اســت به زود% 
بدنســاز جد�د اســتقالل معرف� شــود. 
گفتن� اســت؛ اســتقالل در حال حاضر 
در اردو% �K هفته ا%  در تهران است تا 
خود را برا% آغاز ليگ بيستم آماده )ند.

بعد از پا�ان ليگ قهرمانان آســيا در منطقه غرب، )نفدراســيون فوتبال آسيا قصد انتخاب تيم 
منتخب ا�ن فصل از رقابت ها را دارد و بر ا�ن اســاس نامزدها% پست  ها% مختلv تيم منتخب 
فصــل را انتخــاب )رده  و از )اربران خود خواســته تا تيــم منتخب را آن ها بــا را% خود انتخاب 
)نند. حامد لK  دروازه بان پرســپوليس در بين نامزدها% بهتر�ن دروازه بان فصل قرار گرفته 
اســت. پيش بين�  م� شــد پرســپوليس با رفتن عليرضا بيرانونــد ،  دروازه بان و   ســتاره تيم مل� 
فوتبال ا�ران به بلژ�K در ا�ن پســت با مشــ4ل مواجه شــود اما عمل4رد حامد لK جا�گز�ن او 
ا�ن گونه بوده  )ه پرســپوليس در جر�ان باز% در ليگ قهرمانان گل نخورد. لK در ٧ مســابقه 
فقــط ٢ گل در�افــت )ــرد )ــه هــر ٢ گل از رو% نقطه پنالتــ� بود.   ا�ــن  دروازه بان ٢٩ ســاله 
بخــش بزرگ� از موفقيت پرســپوليس در راه صعود به فينال ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢٠ بود. 
عمل4رد درخشان او در نيمه نها�� مقابل النصر عربستان سعود% بود )ه با �K مهار بزرگ در 
ضربات پنالت� ما�4ون را نا)ام گذاشــت و تيمش را به فينال رساند. برد جونز (النصر)، )اسيو 
(التعاون)، ماجد ناصر (شــباب االهل�) و ســعد الشيب (الســد) د�گر نامزدها% )سب عنوان 
بهتر�ن  دروازه بان شــرق آســيا هســتند. انتظار  م� رود همچون ســا�ر نظرســنج�  ها% سا�ت 
)نفدراســيون فوتبال آســيا )ه باز�4نان تيم  ها% ا�ران� با را% )ابران پرشــمار ا�ران� انتخاب  

م� شوند، در ا�ن بخش نيز حامد لK انتخاب شود.

حامد لک نامزد بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا شد
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نيکبخت واحدى دوباره مربی شد  
پيش�سوت فوتبال مشــهد دوباره وارد عرصه مربيگر� شد 
و ا+ن بار در تيم گل ر+حان البرز، دســتيار عل� لطيف� شد. 
عليرضــا ني�بخت واحــد� 1ه با ابومســلم به فوتبــال ا+ران 
معرف� شد و ســپس در تيم ها� استقالل و پرسپوليس هم 
توپ زد تا1نون نتوانســته در عرصه مربيگر� موفق باشــد. 
و� ســال گذشته چند ماه به عنوان مرب� 1نار رضا عنا+ت� 
در تيم سرخ پوشــان پا1دشت بود 1ه ا+ن هم�ار� ادامه دار 
نبــود و تيــم را رها 1رد. حاال قرار اســت در تيم دســته اول� 
گل ر+حــان خود را بــه عنوان مرب� محG بزنــد 1ه با+د د+د 
م� تواند در ا+ن عرصه موفق باشد +ا نه. ا+ن تيم دسته اول� 
از د+ــروز تمر+نات جد+د خود را برا� حضور در فصل جد+د 

مسابقات ليگ +G آغاز 1رد.

بالتکليفی رحمتی در شهرخودرو 
ابالغيه چنــد روز اخير فدراســيون فوتبال مبنــ� بر ا+ن 1ه 
مربيــان ليگ برتــر� با+د دارا� مــدرO حرفه ا� باشــند، 
بــرا� برخــ� مربيــان مش�ل ســاز شــده و حــدود ٨ مرب� 
ليگ برتر� اصال چنين مدر1� ندارند و با اجرا شــدن ا+ن 
قانون 1ه تا1يد فدراســيون فوتبال آسيا هم هســـت، برخ� 
از باشــگاه ها را با چالــش همراه 1رده اســت. ضمن ا+ن 1ه 
برخــ� مربيــان حتــ� مــدرO مربيگــر� A را هــم ندارند. 
ســيدمهد� رحمت� 1ه بــه تازگ� هدا+ت تيم شــهرخودرو 
را بــر عهــده گرفتــه اســت، مــدرO الزم بــرا� مربيگــر� 
شــهرخودرو در ليــگ برتر را نــدارد. اگر رحمتــ� در فصل 
جد+د مســابقات نخواهد درون دروازه قــرار بگيرد، با+د در 
1ل مســابقات، تيمــش را از رو� ســ�و ها هدا+ــت 1نــد 1ه 
بعيــد به نظر م� رســد، او چنين روشــ� را انتخــاب 1ند اما 
اگــر بخواهد از نزد+G باز+�نان خود را 1وچ 1ند، با+د 1نار 
زميــن باشــد و تنهــا راه هم همين اســت 1ه خــودش درون 

دروازه قرار بگيرد.
 

پس از ٨ ماه تعطيل	 استخرها
ایزدیار به آب زد

قهرمان باز� ها� پاراآسيا+� جا1ارتا پس از ٨ ماه تعطيل� 
اردوها و اســتخرها� سرپوشــيده، ســرانجام تمر+نات آب� 
خــود را در اســتخر آزاد� آغــاز 1ــرد. شــاهين ا+زد+ــار در 
ا+ــن باره به ا+ســنا گفت: «بــا توجه به تعطيل� اســتخرها� 
سرپوشــيده از زمان شيوع 1رونا و نبود فضا� مناسب برا� 
انجــام تمر+نات آبــ�، از فدراســيون جانبــازان و معلوالن و 
رئيس انجمن شــنا درخواســت 1ردم 1ه در صــورت ام�ان 
اجازه فعاليت تمر+نات آب� را برا� من در اســتخر ورزشگاه 
آزاد� فراهــم 1نند 1ه ا+ن درخواســت مــورد موافقت قرار 
گرفــت.» و� درباره تمر+نات خود پس از ٨ ماه دور� از آب 
افزود: «چون ٨ ماه است 1ه هيچ تمر+ن آب� نداشتم با افت 
ر1ورد مواجه شدم و تالشم بر ا+ن است 1ه با انجام تمر+نات 
هواز� و ســبG به مدت ٥ جلسه در طول هفته بدن خود را 
برا� انجــام تمر+نات ســنگين آماده 1نــم.» ا+زد+ار +�� از 
مهمتر+ن اهداف خود را شر1ت در پارالمپيG تو1يو عنوان 
1رد و افزود: «تالشــم ا+ن اســت تا اگر فدراســيون و 1ميته 
ملــ� پارالمپيG بخواهد برا� اعزام به تو1يو از شــناگران� 
1ــه امتياز ورود� بــه باز� ها� پارالمپيG تو1يو را 1ســب 
1رده انــد، ر1وردگيــر� به عمل آورند بــا آمادگ� خوب� در 
ر1وردگير� شــر1ت 1نم و شــانس خود را بــرا� حضور در 

پارالمپيG تو1يو افزا+ش دهم.»

٢٠ روز قبل مجمع انتخاب� هيئت تيرانداز� با 1مان برگزار شد و 1ارمند 
اداره 1ل ورزش وجوانان اســتان با ٨ را� و فقط +G را� بيشــتر نسبت به 
رقيب خود(قارون�) به عنوان رئيس هيئت معرف� شــد اما حاال نســبت به 
را� گير� در ا+ن مجمع اعتراض شده و ا+ن مجمع باطل اعالم شده است 
و قرار اســت دوبــاره ثبت نام صورت بگيــرد و مجمع د+گر� برگزار شــود. 
داستان از ا+ن قرار است 1ه رئيس فدراسيون تيرانداز� با 1مان به خاطر 
شرا+ط 1رونا، برگزار� مجمع هيئت مربوطه را به مد+ر 1ل ورزش وجوانان 
خراســان رضو� تفو+ــض اختيار م� 1ند تا ا+ــن مجمع را برگــزار 1ند اما 
ن�ته قابل تامل ا+نجاســت 1ه معاون ورزشــ� اداره 1ل ورزش وجوانان به 
جا� رئيس فدراســيون را� م� دهد و همين مســئله باعث شــد تا +�� از 
1اند+داهــا به ا+ن موضوع اعتراض 1ند و ا+ــن اعتراض مورد پذ+رش واقع 
شــد و فدراســيون مربوطه مجمع را ابطال 1رد و قرار است آبان ماه دوباره 
برگزار شــود. اما ن�ته مهمتر ا+ن اســت 1ه ا+ن اتفاق در گذشته در مجامع 
د+گر هيئت ها� ورزشــ� هم رخ داده و +G نوع تخلm محســوب م� شود 
1ه با+د بررســ� شــود. البته برگــزار� مجامع هيئت ها� ورزشــ� قانون 
صر+ح و روشــن� ندارنــد و از قانون چند دهه قبل تبعيت م� شــود 1ه نياز 
اســت دوباره بررس� و اصالح شــود تا چنين اتفاقات� آن هم از سو� اداره 

1ل ورزش وجوانان 1ه مرجع محسوب م� شود، رخ ندهد.
 اعتراض به را� 

محمد قارون� 1ه جزو 1اند+داها� مجمع هيئت تيرو1مان بود و ٧ را� 
هم 1ســب 1رده بود، درباره اعتراض خود نســبت به برگزار� مجمع به 
خبرنــگار ما گفــت: «+G اشــتباه قانون� صورت گرفته و فــرد د+گر� به 
جا� رئيس فدراسيون را� داده است 1ه نسبت به ا+ن موضوع اعتراض 
1رد+م و دســتور برگزار� مجدد مجمع را هم اعالم 1ردند.» و� افزود: 
«رئيــس فدراســيون برگــزار� مجمــع را بــه مد+ــر 1ل ورزش وجوانــان 
تفو+ــض اختيــار 1رد امــا 1ســ� نم� تواند به جــا� رئيــس مجمع را� 
دهد.» محمدابراهيم امين� 1ه با ٨ را� توانسته به عنوان رئيس هيئت 
تيرو1مان خراسان رضو� انتخاب شود، درباره ابطال مجمع م� گو+د: 
«شــنيده ام قرار اســت مجمع را ابطــال 1نند ول� هنوز هيــچ نامه ا� به 
دســت من نرســيده و نم� توانم در ا+ــن زمينه اظهار نظــر 1نم.» و� در 
پاســخ به ا+ن ســوال 1ــه اگر مجمــع ابطال شــود، اعتــراض نم� 1نيد، 

م� افزا+ــد: «حتمــا دنبــال 1ار قانونــ� آن خواهم رفت چرا1ــه اعضا� 
مجمع به من را� داده اند و به احترام را� آنها با+د اقدام� انجام دهم.» 
و� خاطرنشان م� 1ند: «به نظرم اداره 1ل ورزش وجوانان در برگزار� 
ا+ن مجمع مشــ�ل� نداشــته اســت. روند برگزار� مجمــع هيئت ها در 
گذشته هم همينطور بوده.» سرپرست معاونت اداره 1ل ورزش وجوانان 
خراسان رضو� نيز درباره ابطال مجمع هيئت تيرو1مان استان گفت: 
«رئيــس فدراســيون بــه عنوان رئيــس مجمــع، برگزار� مجمــع هيئت 
 G+ تيرو1مــان را بــه مد+ــر 1ل ورزش وجوانــان تفو+ض اختيار 1ــرد اما

1اند+ــدا بــه ا+ــن را� اعتراض 1ــرده  و معتقد اســت 1ه معاون ورزشــ� 
نم� تواند به جا� رئيس فدراسيون را� دهد.» جبار قوچان نژاد افزود: 
«چــون اختــالف +G را� اســت، برا� همين بــه احتــرام جامعه ورزش 
تيرو1مان درخواســت برگزار� مجدد مجمع را داده ا+م و انشــاا... بين 
١٠ تــا ١٥ آبان مــاه برگــزار خواهــد شــد. البته قــرار اســت ثبت نام هم 
دوبــاره صورت بگيرد. برا� ما فرق� نم� 1ند چه فرد� به عنوان رئيس 
هيئت انتخاب شــود. رئيس فدراسيون ا+ن مجمع را ابطال 1رد و ما هم 

پذ+رفتيم.»

مجمع تيراندازى با کمان ابطال شد!
در اقدامى عجیب و کم سابقه

هندبال خراســان رضو� در ليگ برتر فصل گذشته ٣ نما+نده(+G تيم در بخش 
آقا+ــان و ٢ تيــم در بخــش بانوان) داشــت اما امســال فقط +G نما+نــده در بخش 
بانوان دارد و به نوع� خراســان رضو� 1ه زمان� به قطب هندبال 1شــور معروف 
بــود، حاال د+گر در ســطح آقا+ان تيم� ندارد. اما خوشــبختانه حام� مال� بانوان 
+عن� اشتادسازه سال گذشته با قدرت تيم� را روانه مسابقات 1رد 1ه با قهرمان� 
در ليگ برتر، ســهيمه ليگ آســيا را هم به دســت آورد و حاال امسال هم قرار است 
از عنــوان قهرمانــ� خود در مســابقات دفاع 1نــد. نما+نده مشــهد� ها برخالف 
ســال ٩٧، در سال ٩٨ با تغييرات ز+اد و با چشــم انداز قهرمان� و رسيدن به آسيا 
راه� رقابت ها شــد؛ تيم� 1ه با ســتاره ها� مطرح و مل� پوشــان پرتعداد بســته 
شــد و درنها+ت مرب� باتجربه تيــم مل� نيز هدا+ت ا+ن تيم 1ه�شــان� را برعهده 
گرفت. اشتادســازه باوجود ا+ن 1ه ٢ رقيب شانه به شــانه نيز داشــت اما موفق شد 
مامور+ت خود +عن� قهرمان� ليگ ا+ران را به دســت بيــاورد. ا+ن اولين بار بود 1ه 
تيم مشــهد� چنين عنوان� را 1ســب م� 1رد و برا� اولين بار تيمــ� از بانوان در 
مشــهد جواز حضور در جام باشگاه ها� آسيا را به دســت آورد 1ه ارزشمند است. 
هرچند ا+ن تيم ســال گذشته از حضور در جام باشگاه ها� آسيا 1ناره گير� 1رد. 

حــاال شــانزدهمين دوره از رقابت ها� ليگ برتر هندبال بانــوان از امروز با حضور 
٨ تيم به ميزبان� تهران آغاز م� شــود 1ه تيم اشتادسازه قهرمان فصل گذشته به 
عنوان تنها نما+نده خراســان رضو� در ا+ن سطح از رقابت ها حضور دارد. در ا+ن 
دوره از مسابقات تيم ها� اشتادســازه مشهد، فوالدمبار1ه سپاهان، پرسپوليس 
بهبهان، 1ربنات ســد+م فيروزآباد، شهيدشــامل� 1ازرون، ذوب آهن، ســنگ آهن 
بافق و تاسيســات در+ا+� حضور دارند 1ه در ٢ گــروه به رقابت خواهند پرداخت. 
تيم اشتادسازه مشــهد در گروه A ا+ن مسابقات با تيم ها� فوالدمبار1ه سپاهان، 
پرسپوليس بهبهان و 1ربنات سد+م فيروزآباد همگروه است 1ه اولين باز� خود را 
امروز قرار است برابر تيم قدرتمند فوالدمبار1ه سپاهان برگزار 1ند 1ه قطعا باز� 
جــذاب و د+دنــ� خواهد بود. در باز� دوم روز چهارشــنبه به مصاف پرســپوليس 
بهبهــان مــ� رود و در بــاز� ســوم نيز جمعــه دوم آبــان مقابل تيم 1ربنات ســد+م 
فيروزآباد صm آرا+� خواهد 1رد. ا+ن نما+نده هندبال مشهد امسال هم تمام عزم 
خود را جزم 1رده تا س�و� قهرمان� را از آن خود 1ند و توانسته بهتر+ن باز+�نان 
را به خدمت بگيرد. البته نيم نگاه� هم به باز+�نان بوم� دارد 1ه در 1نار باز+�نان 

مطرح 1سب تجربه 1نند. 

نما)نده خراسان رضو� در ليگ برتر هندبال زنان به ميدان م	 رود 

مشهدى ها به دنبال تکرار قهرمانى

اخبار خراسان
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صمد نيکخواه بهرامی کرونا گرفت
صمــد ني�خواه بهرام�، 
اپيتان تيم مل� بســ�تبال 
ه برا� فصل 
جد%د ليگ برتر بس�تبال با مهرام به توافق رسيده و در تمر%نات ا%ن 
تيم شــر
ت م� 
ند، به و%روس 
رونا مبتال شــد. به گزارش ورزش 
سه، ني�خواه بهرام� با تا%يد مثبت شدن تست 
رونا� خود گفت: 
«متاســفانه تست 
رونا%م مثبت شده اما حالم خدا را ش�ر آنقدر بد 
نيســت و نوع ســبE آن را گرفته ام. االن در خانه قرنطينه هســتم و 
ف�ــر 
نم از ٤، ٥ روز د%گر بتوانم دوباره به شــرا%ط نرمال برگردم و 
تمر%ناتم را از ســر بگيرم. جا� نگران� نيست، من بدن قو� دارم و 

زود خوب خواهم شد.»

پتروشيمی به ليگ تنيس روى ميز برمی گردد
مهرداد عليقارداش�، رئيس فدراسيون تنيس رو� ميز از را%زن� با 
نما%ندگان باشگاه پتروشيم� بندرامام در مورد بازگشت ا%ن تيم به 
ليــگ برتر تنيس رو� ميز خبر داد و گفــت: «را%زن� ها و ارتباطات� 
گرفته شــده و حت� نما%نده شهرســتان ماهشــهر در مجلس هم به 
ا%ن موضوع ورود 
رده و قرار اســت تالش ها� الزم انجام گيرد 
ه 
از حضور تيم پرســابقه پتروشــيم� بندرامام در رقابت ها� امســال 
نيز بهره ببر%م. با توجه به ا%ن 
ه باز%�نان طراز اول تنيس رو� ميز 

شــورمان جذب تيم ها� د%گر شــدند اما شــنيده ها حا
� از ا%ن 
است 
ه باشگاه پتروشيم� بندرامام با نيما عالميان، لژ%ونر تنيس 
رو� ميز 
ه در ليگ فرانســه توپ م� زند مذا
رات� داشــته 
ه ا%ن 

باز%�ن به ا%ن تيم بپيوندد.»

آخرین وضعيت درمان سوریان تشریح شد
محمدابراهيــم امام�، ســخنگو� فدراســيون 
شــت� در تشــر%ح 
آخر%ن وضعيت ســالمت� حميد ســور%ان، نا%ب رئيس فدراســيون 

شــت� بعــد از ابتال به 
رونا گفــت: «ط� آخر%ن تماســ� 
ه با او و 
برادرش داشــتم مشخص شد 
ه ســور%ان فورا اقدامات درمان� را 
آغــاز 
رده و هم ا
نون در وضعيت مطلوب� قرار دارد. خوشــبختانه 
جــا� هيچ نگران� نيســت و و� بــا توجه به شــرا%ط قرنطينه ا� در 

منزل، مشغول درمان است.»

شانس کم بسکتبال براى ميزبانی انتخابی کاپ آسيا

نفدراسيون بســ�تبال آسيا(فيباآســيا) به دليل ادامه فراگير� و 
شيوع و%روس 
رونا تصميم به برگزار� متمر
ز د%دارها� انتخاب� 

اپ آســيا در ٢ پنجــره باقــ� مانده گرفتــه. بر ا%ن اســاس %�� از 
تيم هــا در هر %E از گروها� پنج گانه انتخاب� 
اپ آســيا، ميزبان� 
د%دارها� پنجره دوم و ســوم را بر عهده خواهد داشــت. به گزارش 
 E مهر، ا%ــران از جملــه متقاضيان ميزبانــ� ا%ن رقابت هــا در گروه
اســت. فدراســيون بســ�تبال 
شــورمان درخواست رســم� خود 
را اعــالم 
ــرده اما تا
نون فيبا پاســخ� به درخواســت ا%ران نداده  
اســت. به گفته رئيس فدراســيون بســ�تبال 
شــورمان، از قطر به 
عنوان گز%نه اصل� برا� ميزبان� %اد م� شــود و شانس ا%ران برا� 

ميزبان� باال نيست.

اخبار سرمربی تيم ملی تفنگ: بهتر است فعال مصاحبه نکنم

تنهــا ســرمرب� زن تيم هــا� مل� ا%ران 
ــه عالوه بر 
سرمربيگر� تيم دختران، هدا%ت تيم مل� مردان را 
هم بر عهده دارد، بعد از %E هم�ار� طوالن� مدت 
 Eسب ٤ سهميه المپي
با فدراســيون تيرانداز� و 
بــا  در رشــته تفنــگ، حــاال قصــد قطــع همــ�ار� 
فدراسيون ا%ران دارد؛ آن هم به خاطر تامين نشدن 
خواســته ها%ش. الهــام هاشــم� ا%ن خواســته ها را 
در چنــد جملــه مختصــر 
ــرده؛ تاميــن مهمــات و 
تجهيزات مورد نياز تيم، رسيدگ� بيشتر به وضعيت 
تدار
ات تيم مل�، شــروع سر%ع تر مسابقات داخل� 
و ليگ، تغيير در بعض� از شــيوه نامه ها� انتخاب� و 
رن�ينگ، پشتوانه ســاز� برا� تيم مل� و مسائل� از 
ا%ن قبيل. در 
نار ا%ن ها خانم مهندس اصال شرا%ط 
تيمــش را در شــان %ــE تيــم المپي�ــ� نم� بينيد و 
تمام ا%ن مســائل دســت به دســت هم داده تــا او 
ه 
قراردادش از مردادماه به پا%ان رسيده، حاضر نشود 
بار د%گر ســر ميــز مذا
ره بــا فدراســيون تيرانداز� 
ا%ران بنشيند و به توافق برسد. فدراسيون  هم مدام 
به او وعده و وعيد داده؛ وعده ها%� 
ه تا امروز عمل� 

ند و  iنشــده تا هاشــم� تصميم بگيــرد اردو را تر
البته شــاگردانش هم در حما%ــت از او اردوها� تيم 
مل� را رهــا 
رده اند تــا بل�ه ا%ن حر
ــت اعتراض� 
شــرا%ط را به ســود هاشــم� تغييــر دهــد. از طرف� 
فدراســيون مدع� اســت بــه دليل تحر%م هــا ام�ان 
تاميــن خواســته ها� هاشــم� را نــدارد و از طــرف 
د%گر ســرمرب� تيــم مل� ا%ران متقاضيــان ز%اد� از 

شــورها� مختلk دارد؛ متقاضيانــ� 
ه حاضرند 
دالر� و %ورو%� برا� استخدام هاشم� هز%نه 
نند 
با ا%ــن وجود او 
ه عطا� درآمدهــا� هنگفت ارز� 
را به خاطر عرق به ميهنش به لقا%ش بخشيده، حاال 

به قدر� از شــرا%ط تيرانداز� ا%ران به تنگ آمده 
ه 
نه قصــد گال%ه در رســانه ها را دارد و نه شــا%د ادامه 
هم�ار�. ماجرا� اختالفات فدراسيون تيرانداز� 
با هاشــم� به قدر� باال گرفته 
ــه حاال 
ميته مل� 
المپيE دســت به 
ار شده تا شا%د با ورودش به ا%ن 
دعوا، مســئله ختم به خير شــود. هميــن هفته پيش 
بود 
ه ســيدرضا صالح� امير�، رئيس 
ميته مل� 
المپيــE در نشســت خبــر� آنال%ــن خــود صراحتا 
اعــالم 
ــرد قصــد دارد با دعــوت طرفيــن دعو� به 

ميتــه، مشــ�ل را حل 
نــد. البتــه صالح� امير� 
هم در البه ال� صحبت ها%ش تا
يد داشت تقاضا� 
هاشــم� دربــاره فشــنگ فعــال ام�ان پذ%ــر نيســت 
چون هرچنــد 
ميته درباره تامين منابع برا� خر%د 
فشــنگ مشــ�ل� نــدارد امــا با%د مســير پــرواز� به 
آلمان باز شــود تا بتوان فشــنگ به ا%ــران وارد 
رد. 

البته رئيس 
ميته مل� المپيE بخشــ� از اقدامات 
انجام شــده در فدراســيون تيرانــداز� را هــم مــورد 
تا%يد ندانســت تــا بگو%د در جلســه ا� 
ه بــه زود� 
برگــزار م� شــود ا%ن مســائل بررســ� خواهد شــد. 
ا%ن جلســه چهارشنبه گذشــته(٢٣ مهر) در 
ميته 
ملــ� المپيــE برگزار شــد امــا مباحث مطرح شــده 
در جلســه بــه بيرون درز ن�ــرد تا ا%ن 
ــه د%روز %�� 
از ســا%ت ها� خبــر� مدع� شــد جلســه مذ
ــور با 
 ،Eميته مل� المپي
حضور صالح� امير�، رئيــس 
نصرا... ســجاد�، سرپرســت 
اروان ا%ران و مهين 
فرهاد� زاد، معاون امور بانوان وزارت ورزش، الهام 
هاشــم� و عل� دادگر، رئيس فدراسيون تيرانداز� 
برگزار شد اما نتيجه الزم حاصل نشده و هاشم� 
ه 
قصد� برا� بازگشــت به تمر%نات تيــم مل� ندارد، 
درنها%ــت تصميم بــه پا%ان همــ�ار� با فدراســيون 

ا%ران گرفته است.
  

بعد از انتشار خبر قطع هم�ار� سرمرب� تيم مل� با 
تيرانداز� ا%ران، تصميم گرفتيم صحت و سقم ماجرا 
را از خود هاشــم� جو%ا شــو%م امــا او در گفت وگو%� 

وتــاه به خراســان گفــت: «از پيگير� شــما ممنونم 
امــا بهتر اســت در حال حاضر مصاحبــه ن�نم.» عل� 
دادگر، رئيس فدراسيون تيرانداز� هم طبق معمول 
تلفن همراهش را پاســخ نداد تا ناصر رســول�، مد%ر 
ســازمان تيم ها� مل� تيرانــداز� در وا
نش به خبر 
منتشرشــده در خصــوص قطــع همــ�ار� هاشــم� 
به خراســان بگو%ــد: «ا%ن موضوع را نشــنيده ام و اگر 
رســانه ا� ا%ــن موضــوع را اعالم 
ــرده، قطعا تحليل 
خودشــان از ا%ن موضوع بوده؛ ضمن ا%ن 
ه اگر خبر 
رســم� در ا%ن خصوص وجود داشــته باشد، حتما از 
طر%ق ســا%ت فدراســيون تيرانــداز� اعــالم خواهد 
شــد.» رسول� از برگزار� جلســه روز چهارشنبه بين 
مســئوالن 
ميته ملــ� المپيE با رئيس فدراســيون 
تيرانداز� و هاشــم� هم ابــراز ب� اطالع� 
رد: «در 
ا%ن جلســه حضــور نداشــتم و اطالع� هم نــدارم 
ه 
آ%ــا ا%ن جلســه برگزار شــده %ا خيــر.» ا%ــن در حال� 
است 
ه جلســه مذ
ور برگزار شــده بود. با ا%ن حال 
آنچه مشــخص اســت ا%ن 
ه هنوز جدا%� هاشم� از 
 E% ه بــه گفته
تيرانــداز� ا%ــران قطع� نشــده چرا
منبع آگاه، امروز قرار است الهام هاشم� با حضور در 

ميته مل� المپيE جلسه د%گر� با حضور سجاد�، 
رئيــس 
اروان المپيــE ا%ــران داشــته باشــد تا بل�ه 
موضوع اختالفات او و فدراســيون حل و فصل شود. 
حال با%د منتظر ماند و د%د در پا%ان ا%ن جلســه خانم 
مهندس چه تصميم� درخصوص شيوه هم�ار� اش 

با تيرانداز� ا%ران خواهد گرفت.

تکليف هاشمی در جلسه امروز با سجادى مشخص می شود

حسن %زدان� بعد از حدود ١٠ ماه بار د%گر در ليگ برتر رو� تشE رفت 
و نشــان داد 
ه همچنــان م� تواند تمام رقبا� خود را همچون گذشــته 
و قبــل از مصدوميت با صالبت 
امل از پيش رو بردارد. قهرمان 
شــت� 
آزاد جهان و ســتاره 
شت� ا%ران 
ه ا%ن روزها به همراه سا%ر مل� پوشان 
در اردو� تيــم ملــ� حضور دارد و خــودش را برا� حضور در مســابقات 
جهان� ٢٠٢٠ آماده م� 
ند، درباره شــروع اردوها به سا%ت فدراسيون 
گفت: «از ا%ن 
ه دوباره در خانه 
شــت� و اردوها� تيم مل� حاضر شدم 
خوشحالم. 
شت� ٧ ماه به خاطر شيوع و%روس 
رونا تعطيل بود و ما به 

صورت انفراد� تمر%نات خود را انجام م� داد%م. خوشبختانه در شرا%ط 
آمادگ� جســمان� و فن� خوب� قــرار دارم و اميدوارم در ا%ن مدت 
وتاه 
تــا رقابت هــا� جهان� نيــز ز%ر نظر 
ادر فنــ� به آمادگ� 
امل برســم.» 
او دربــاره حضــورش در ليگ برتر هم گفــت: «ليگ چه از لحــاظ مال� و 
چه از لحاظ آمادگ� حضور در مســابقات 
مE خوب� به 
شــت� گيران 

رد و من نيز با برگزار� %E مســابقه شــرا%ط خود را ســنجيدم. ســوت 
مســابقه باعث م� شــود 
ــه 
شــت� گير ٢٠ روز جلــو بيفتــد و برگزار� 

شت� گير بسيار  E% مبارزه و سرشــاخ شدن با حر%فان در آماده ســاز�

موثر اســت.» دارنده مدال طال� المپيE در مورد شرا%ط برگزار� اردو 
عنوان 
رد: «فدراســيون همه شرا%ط را برا� ما مهيا 
رده و ما با رعا%ت 
پروت�ل ها� بهداشــت� و به صورت قرنطينه به تمر%نات خود م� پرداز%م 
و هيــچ 
س حق خــروج از اردو نــدارد.» مدع� اصلــ� قهرمان� در وزن 

يلوگرم مســابقات جهان� 
شــت� آزاد گفت: «هدف� جز قهرمان�  ٨٦
در مســابقات پيــش رو ندارم و تمام تالش خــود را در ا%ن راه خواهم 
رد 
و از مــردم عز%ــز ا%ــران م� خواهم 
ــه بــرا� موفقيت 
شــت� گيران در 

عرصه ها� پيش رو دعا 
نند.»

حسن یزدانی: امسال هم طالى جهان را می خواهم

در حالــ� رقابت  ها� ليگ برتر فوتبال از تار%خ 
١٠ آبان آغاز م� شود 
ه سازمان ليگ با ارسال 
نامه ا� به باشگاه ها و هيئت ها� استان� نسبت 
به ثبت قرارداد مربيان فاقد شرا%ط هشدار داد. 
 iپروال%ســنس %ا همــان مدر iداشــتن مدر
مربيگر� حرفه ا�، شرط� است 
ه با توجه به 
ماده ١٥ دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش 
و ارتقا� مربيان و آ%ين نامه مســابقات سازمان 
ليگ برا� ســرمربيان ليگ برتر� الزم  است و 
فدراســيون و سازمان ليگ به انجام مقررات در 
ا%ــن زمينه تا
يد ز%اد� داشــته اند. با بررســ� 
فهرســت ٦٥ نفــره اعالمــ� از ســو� ســا%ت 
فدراســيون فوتبال م� توان بــه راحت� متوجه 
شــد 
ــه دقيقــا نيمــ� از ســرمربيان تيم ها� 
ليــگ برتر� فاقــد ا%ن مجوز هســتند. رحمان 
رضا%�(ذوب آهــن)، ابراهيم صادق�(ســا%پا)، 
محرم نو%د
يا (سپاهان)، سيدمهد� رحمت� 
(شــهرخودرو)، جــواد ن�ونــام (فــوالد)، وحيد 
بيات لو(ماشين ســاز�)، محمــد ربيع�(مــس 
رفســنجان) و وحيد فاضل�(نساج�) مربيان� 

هســتند 
ه مدرi حرفه ا� مربيگــر� ندارند 
و طبــق قانــون نم� تواننــد در ليگ بيســتم به 
عنــوان ســرمرب� رو� نيم�ــت تيم هــا� خود 
بنشــينند. از ســو� د%گــر %�ــ� از انتقادها به 
دستورالعمل ســازمان ليگ ا%ن است 
ه مدت 
ز%اد� اســت دوره پروال%سنس در ا%ران برگزار 
نشــده و طبيعــ� اســت 
ــه خيلــ� از مربيــان 
ا%رانــ� فاقد ا%ــن مــدرi بين الملل� باشــند. 
طبق شنيده ها عده  ا� در 
الس ها� ا%ن دوره 
ثبت نــام 
رده انــد اما هنــوز فدراســيون موفق 
بــه برگــزار� ا%ن دوره نشــده و گفته م� شــود 
ا%ن افــراد بــا توجه بــه ثبت نام، مشــ�ل� برا� 
حضــور به عنــوان ســرمرب� در تيم هــا� ليگ 
برتــر ندارند اما فدراســيون و ســازمان ليگ به 
صورت رســم� چيز� در ا%ن باره اعالم ن�رده 
است. ا%ن در حال� است 
ه طبق دستورالعمل 
اعالم�، مربيان(دســتياران) ليــگ برتر� نيز 
با%د حداقــل دارا� مــدرi مربيگر� A آســيا 
باشــند 
ه مطمئنا در خيل� از تيم ها ا%ن مورد 
برا� ســرمربيان هم رعا%ت نشــده چه برسد به 

مربيان و دســتياران. %عن� برخ� از سرمربيان  
تيم ها مــدرi حرفــه ا� پروال%ســنس 
ه هيچ 
حتــ� مــدرi مربيگــر� A آســيا هــم ندارند! 
ن�ته د%گر ا%ن 
ه در گذشــته برخ� باشــگاه ها 

ــه سرمربيان  شــان فاقــد مــدرi مربيگــر� 
حداقلــ� بودند نــام فرد د%گر� 
ــه دارا� ا%ن 
شرا%ط بود را به عنوان ســرمرب� رد م� 
ردند 
تــا به نوعــ� قانون در ا%ــن رابطه دور زده شــود 
اما در نامه امســال فدراسيون تا
يد شده 
ه از 
اطالق عناو%ن ســرمرب� %ا مربــ� به افراد فاقد 
شــرا%ط پرهيز شــود. بــا وجود عــدم صالحيت 
نيم� از ســرمربيان باشــگاه ها� ليــگ برتر� 
بــرا� نشســتن رو� نيم�ــت تيم ها� شــان به 
نظــر نم� رســد ا%ن بــار هم قانــون و مقــررات 
حت� با وجود تا
يد و هشــدار ها� ســازمان ليگ 
و فدراســيون فوتبال رعا%ت شود. ا%ن تنها شرا%ط 
الزم برا� سرمربيان ليگ برتر� بوده و دستياران 
و د%گــر عوامــل تيم هــا نيز با%ــد شــرا%ط� را برا� 
امضا� قرارداد داشته باشند 
ه با وجود ا%ن موارد 

باز هم 
ار فدراسيون سخت تر خواهد شد.

سارا اصالنى

هيچ �س حق خروج از اردو ندارد

اجراى قانون یا باز هم چشم پوشی؟ فقط نیمى از سرمربیان لیگ برترى مدرك معتبر مربیگرى دارند

در %�ــ� از مهمتر%ــن د%دارهــا� هفتــه چهــارم 
ليگ برتر پرتغال، تيم پورتــو 
ه مهد� طارم� را 
در اختيار دارد در ورزشــگاه ژوزه آلواالد ميهمان 
تيم اسپورتينگ ليســبون بود. مهد� طارم� 
ه 
در ٣ هفتــه ابتدا%� فصل ٢١-٢٠٢٠ ليگ برتر 
پرتغال در تر
يب پورتو حضور نداشــته و همواره 
به عنوان %ار جانشين به ميدان رفته، در ا%ن باز� 
هم جزو نفــرات اصل� تيمش برابر اســپورتينگ 

نبود و 
ار را از رو� نيم�ت آغاز 
رد. اسپورتينگ  

ــه در ا%ــن فصل ٢ بــاز� انجام داده و بــه ٢ برد 
دســت پيدا 
ــرده بــود در ا%ن باز� به تســاو� ٢ 
بر ٢ دســت %افت.در ا%ن بــاز� پورتو 
ه به دنبال 
جبران ش�ســت اخيرش مقابل مار%تيمو بود و ٣ 
امتياز باز� خارج از خانه مقابل اسپورتينگ ١٠ 
نفــره را از دســت رفته م� د%ــد، در دقيقه ١+٩٠ 
مهــد� طارمــ� را وارد زميــن 
رد 
ــه فرصت ٣ 

دقيقــه ا� به او گره گشــا� 
ار آب� سفيدپوشــان 
نشــد تا ا%ن د%دار با تســاو� ٢-٢ به اتمام برسد. 
نيم�ت نشــين� ها� طارمــ� در حالــ� در پورتو 
ادامه دارد 
ه او فصل گذشــته با زدن ١٨ گل به 
آقا� گلــ� در ليگ برتر پرتغال رســيد و عمل�رد 
درخشــان� داشــت. در باز� تدار
ات� اخير تيم 
مل� نيــز با گرفتن %ــE پنالتــ� و گلزن� نما%ش 

موثر� داشت.

طارمی همچنان دور از ترکيب پورتو

درب# خصوص# ساز!؛ پرسپوليس جلوتر از استقالل
اعــالم  خصوص� ســاز�  ســازمان  معــاون 

ــرد 
ــه عرضــه اوليه ٢ باشــگاه اســتقالل و 
پرســپوليس بــرا� خصوص� ســاز� تــا %�� 
%ا ٢ مــاه آ%نده انجام خواهد شــد. ابوالقاســم 
شــمس درباره وضعيت واگذار� باشگاه ها� 
اســتقالل و پرســپوليس به بخــش خصوص� 
گفت: «برا� باشــگاه پرسپوليس آماده ساز� 

 Eخوبــ� صــورت گرفتــه و ســرما%ه اش از %ــ
تومــان  ٧٠٠ ميليــارد  بــه  تومــان  ميليــون 
افزا%ش %افتــه و اميدوار%م در مدت %E هفته، 
درخواست(خصوص� ســاز�) باشــگاه بــرا� 
پذ%رش به هيئت پذ%رش فرابورس داده شود.» 
معاون سازمان خصوص� ساز� درباره شرا%ط 
خصوص� ساز� استقالل گفت: «صورت ها� 

مالــ� ا%ن باشــگاه تا ٣١ تيــر ٩٩ هنوز نها%� 
نشــده و ا%ن موضــوع در حال پيگير� اســت. 
به محــض ا%ن 
ه صورت ها� مال� اســتقالل 
نها%� شــود، افزا%ش ســرما%ه انجام م� شــود 
و اسناد مال�يت ا%ن باشــگاه اخذ شده است. 
پيش بين� ما ا%ن اســت 
ه ابتدا پرســپوليس 

پذ%رش شود، بعد استقالل.»
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هافبک پرسپوليس قراردادش را فسخ کرد
محســن ربيع خــواه روز گذشــته  پــس از حضور در باشــگاه 
پرســپوليس و جلســه با مد"ران ا"ن باشــگاه، قراردادش را 
فســخ و رضا"ت نامه خودش را در"افت +ــرد. درباره جدا"* 
برخ* باز"9نان ا"ن تيم و ربيع خواه، حواشــ* و شــائبه   ها2 
ز"اد2 ا"جاد شده اســت. برخ* عنوان م* +نند +ه جدا"* 
چنيــن باز"9نان*، صرفا فن* نيســت . ا"ن موضوع با پاســخ 

رسم* از سو2 باشگاه پرسپوليس همراه نبوده است.
پرسپوليسی ها امروز به مجلس می روند

قرار است برخ* پيش9سوتان و مســئوالن باشگاه به همراه 
اعضــا2 تيــم فوتبــال پرســپوليس صبــح امــروز بــا حضور 
در مجلــس شــورا2 اســالم* با تعــداد2 از نما"نــدگان در 
+ميســيون فرهنگــ* و فرا+ســيون ورزش مجلس شــورا2 
اســالم* جلســه ا2 را برگــزار +ننــد. محور ا"ن جلســه هم 
دربــاره مشــ9الت ا"ن تيم اســت. هفته گذشــته هم برخ* 
پيش9سوتان باشــگاه استقالل همراه سرپرست ا"ن باشگاه 
جلســه ا2 را با نما"ندگان مجلس شــورا2 اســالم* برگزار 

+ردند.
قول رسول پناه براى پرداخت مطالبات رادوشوویچ

باشــگاه  سرپرســت  م* گو"ــد  رادوشــوو"چ  مد"ربرنامــه 
پرســپوليس قــول داده تا مطالبــات ا"ن دروازه بــان +روات 
پرداخــت شــود. در حال حاضــر همه باز"9نان پرســپوليس 
پاداش برد ها2 خود در ليگ قهرمانان آسيا را گرفته اند و در 
ا"ن ميان فقط بوژ"دار رادوشوو"چ پاداش و مطالبات خود را 

در"افت ن9رده و او از ا"ن موضوع ناراض* است.
ادامه غيبت آل کثير در تمرین پرسپوليس

طبــق اعــالم رســانه رســم* باشــگاه پرســپوليس، پــس از 
بازگشــت سرخ پوشــان از قطر به ا"ران مشخص شد +ه پا2 
عيس* آل +ثير مهاجم توانمند تيم با"د مدت* در آتل بماند. 
به همين دليل ا"ن مهاجم خوزســتان* در تمر"نات روز ها2 
اخيــر پرســپوليس غا"ب بــود. طبق نظــر پزشــ9ان معالج، 
آل +ثير با"د حدود ٢ هفته د"گر پا2 خود را در آتل نگه دارد 

و سپس قادر است بدون آتل راه برود.
٢ بازیکن استقالل، مشکوک به کرونا

به نقل از ســا"ت رسم* باشــگاه اســتقالل، روز پنج شنبه 
از مجموعــه تيــم اســتقالل تســت +رونــا گرفتــه  و د"ــروز 
جواب ا"ن تســت مشخص شــد +ه محمد دانشگر و مهد2 
مهد2 پور ٢ باز"9ن اســتقالل مش9و` به +رونا بودند. به 
همين دليل ا"ن ٢ باز"9ن تا زمان تست دوم وارد قرنطينه 

شدند.
آرش برهانی سرمربی اميد استقالل شد

آرش برهانــ* +ــه بــا حضــور +ادر فنــ* جد"د تيــم فوتبال 
استقالل به جمع "اران محمود ف9ر2 اضافه شده بود، د"روز 
به عنوان سرمرب* جد"د اميد استقالل معرف* شد. پيش از 

ا"ن رضا حسن زاده سرمرب* اميدها2 استقالل بود.

مهاجم مل* پوش +شــورمان و عضو باشگاه زنيت بهتر"ن باز"9ن هفته آسيا در 
رده مل* شــد. سا"ت +نفدراسيون فوتبال آسيا چند روز پيش "b نظرسنج* 
برگــزار +رده بود تــا بهتر"ن باز"9ن قاره +هن در باز2   هــا2 مل* هفته اخير را 
انتخاب +ند. ســا"ت ا2 اف س* د"روز نتيجه ا"ن نظرســنج* را اعالم +رد +ه 
ســردار آزمون، مهاجم مل* پوش +شــورمان با +ســب ٣٢ درصــد آرا به عنوان 
بهتر"ن باز"9ن قاره آسيا در رده مل* انتخاب شد. مهد2 طارم* د"گر باز"9ن 
مل* پوش +شورمان با +سب ٢٨ درصد آرا  در رده دوم ا"ستاد. عل* قل* زاده، 
هافبb تيم مل* +شورمان هم در ا"ن نظرسنج* با +سب ١١ درصد آرا  در رده 
چهارم نظرســنج* قرار گرفت. تيم مل* +شــورمان در هفته گذشته با گلز ن* 

آزمون و طارم* مقابل ازب9ستان با نتيجه ٢ - "b به پيروز2 رسيده بود.

ا"ن روزها از ســو2 مســئوالن باشگاه اســتقالل وعده   ها2 مختلف* مبن* بر 
پرداخت پول و"نفرد شــفر داده م* شــود و گفته شــده +ه بخش* از مطالبات 
و"نفرد شــفر به حساب او وار"ز شده، اما ساشا شــفر در گفت وگو با ا"سنا، در 
ا"ن رابطه گفت:  «تا ا"ن لحظه هنوز از مطالبات* +ه قرار است پرداخت شود، 
 iهيــچ رقم* به حســاب ما وار"ز نشــده  و همچنان شــاهد وعده هــا2 مختل
هستيم و هيچ +دام از آن ها عمل* نشده است.» در حال* +ه مسئوالن باشگاه 
اســتقالل قول داده اند ا"ن هفته پنجره نقل وانتقاالت آب* پوشان باز م* شود 
امــا هنوز خبر2 از پرداخت پول و"نفرد شــفر نيســت و به  تعو"ــق افتادن ا"ن 
مســئله م* تواند نگران* ها2 +ادر فن* استقالل را برا2 استفاده از باز"9نان 
جد"د بيشتر +ند.  با"د د"د چه سرنوشت* در انتظار آب* پوشان پا"تخت است.

شفر هنوز پول� در�افت ن�رده استآزمون بهتر�ن باز��ن هفته قاره آسيا در رده مل�

۴ گزینه براى مدیریت 
استقالل به خط شدند

فرصت &م وز�ر ورزش برا' فرار از &ارت زرد مجلس

پس از اعتراض و تجمع چندباره 
هواداران استقالل مقابل وزارت 
ورزش، مجلس و باشگاه، هفته گذشته +ميته 
تربيت بدنــ* و جوانــان +ميســيون فرهنگــ* 
و  مســائل  بــه  رســيدگ*  به منظــور  مجلــس 
مشــ9الت باشگاه اســتقالل برگزار شــد و در 
پا"ان ا"ن نشست قاض* زاده هاشم* نما"نده 
مردم ســرخس و فر"مان در مجلــس "ازدهم و 
شــورا2  مجلــس  ورزش  فرا+ســيون  عضــو 
اســالم* با بيان ا"ن +ه درست نيست باشگاه 
استقالل دچار ب* ثبات* باشد، گفت: «وزارت 
ورزش با"د ط* "b ماه آ"نده ثبات مد"ر"ت* را 
در باشــگاه اســتقالل ا"جاد +ند تــا ط* مدت 
باق* مانــده از دولــت، باشــگاه بتواند مد"ر"ت 
مقتــدر داشــته باشــد و ا"ــن خواســته تمام* 
نما"ندگان مجلس است و ما ا"ن موضوع را به 
صــورت روزانــه و هفتگــ* پيگيــر2 و رصــد 
م* +نيــم و اميدوار"ــم ا"ــن موضوع ســر"ع تر 
تعيين ت9ليi شــود، در غير ا"ن صورت مجبور 
 b" هستيم وارد فاز بعد2 شو"م.» حاال حدود
هفته پس از ا"ن اولتيماتوم، مســئوالن وزارت 
ورزش و جوانــان تصميــم گرفته اند مد"رعامل 
جد"د را انتخاب +نند و گو"ا قرار اســت از بين 
٤ نفر +ه هر ٤ نفر هم در حال حاضر در باشگاه 

ســمت دارنــد، جانشــين احمــد ســعادتمند 
مد"رعامــل ســابق انتخاب شــود. اســماعيل 
  خليــل زاده، مهد2 عبد"ــان، احمــد مدد2 و 
مهد2 نوروز2 +ه ٣ نفر اول عضو هيئت مد"ره 
و نفر چهارم معاون اقتصاد2 باشــگاه در زمان 
مد"ر"ت ســعادتمند بــود، گز"نه   ها2 مد"ر"ت 
باشگاه اســتقالل هستند و ن9ته جالب ا"ن +ه 
و  هــواداران  بيــن  نفــرات  ا"ــن  از  هيچ +ــدام 
پيش9ســوتان پا"ــگاه و وجهــه ا2 ندارنــد و بــه 
احتمــال ز"ــاد انتخاب هر +ــدام با اســتقبال 
استقالل* ها مواجه نخواهد شد. البته در چند 
روز اخير نــام فرهاد حميداو2 مالb باشــگاه 
شــهرخودرو هــم از ســو2 برخ* رســانه ها به 
عنوان گز"نه مد"ر"ت باشگاه استقالل مطرح 
شده +ه ظاهرا پشــت پرده جالب* دارد و اصال 
در چيدمان اوليه گز"نه ها جا"* نداشته است. 
بر اســاس شــنيده ها برخ* از وزارت نشــينان 
حميــداو2 را به وز"ــر پيشــنهاد  م* +نند و به 
مالb باشــگاه شــهرخودرو هم ا"ن پيشــنهاد 
وسوســه انگيز را  م* دهنــد اما دليــل آن صرفا 
دلجو"ــ* از حميــداو2 به خاطر پاس نشــدن 
چb رضا"ت نامه "حي* گل محمد2 سرمرب* 
ســابق شــهرخودرو بوده +ه از ســو2 باشــگاه 
پرســپوليس صادر شــده و پس از ١٠ ماه هنوز 

نقد نشــده است! البته پاسخ حميداو2 به ا"ن 
پيشنهاد به ٣ دليل منف* بوده، با ا"ن حال اگر 
دليــل مطــرح شــده همــان باشــد +ــه دردل 
شــا"عات اســت جــا2 تاســi دارد و بــه نظــر  
م* رسد عده  ا2 فارغ از آن +ه سر باشگاه   ها2 
د"گر چــه بال"*  م* آ"ــد، فقط دنبــال اهداف 

شخص* و عال"ق رنگ* شان هستند.
  

در مــورد ٤ گز"نــه مد"ر"ــت اســتقالل به زعم 
بسيار2 شانس   خليل زاده و عبد"ان به واسطه 
ارتبــاط نزد"b باهــم و با وز"ــر ورزش از ٢ نفر 
د"گر بيشتر اســت. اما وزارت  م* داند انتخاب 
ا"ــن دو بخصــوص   خليــل زاده +ــه هــواداران 
ســر جدا"* آنــدره آ اســتراماچون* ســرمرب* 

ســابق استقالل و انتخاب +ارگزار به او سخت 
معترض هســتند، تبعات* در پ* خواهد داشت 
و شــا"د منجر به ثبات مورد نظر مجلس نشود، 
ضمــن ا"ن +ــه   خليــل زاده رئيس اتــاق تعاون 
+شــور هم هست و شــا"د همين مســئله منع 
قانونــ* بــرا2 مد"ر"ــت او در اســتقالل ا"جاد 
+ند.  در مــورد عبد"ان ٢ نگاه وجود دارد. او به 
خاطر نامــه اش به قوه قضا"يه از ســو2 برخ* 
نقد شــد و از ســو2 برخ* تشــو"ق اما ا"ن فرد 
هــم مد"ر"ت ورزشــ* نــدارد، هرچنــد از او به 
عنوان بازو2 اقتصاد2 باشــگاه "اد  م* +نند. 
مهــد2 نوروز2 فرد +متر شــناخته شــده بين 
+ــه  فــرد2  اســت.  مد"رعاملــ*  گز"نه   هــا2 
سابقه مد"ر"ت ورزشــ* ندارد و خيل* هم آدم 

رســانه  ا2 نيســت، با ا"ن همه به زعم بسيار2 
عمده فعاليت   ها2 مال* و ورود پول به باشگاه 
در زمان مد"ر"ت سعادتمند از طر"ق او بوده +ه 
ظاهرا ارتباطات خوب* دارد. گز"نه چهارم هم 
احمد مدد2 و سرپرســت فعل* باشــگاه است 
+ه از قضا ســابقه ورزشــ* خوب* هــم دارد اما 
در هميــن مدت +وتاه مورد خشــم هــواداران 
قــرار گرفته و آن ها به خاطر عدم جذب ســعيد 
رشــيد  مشــ9ل  ن9ــردن  پيگيــر2  و  واســع* 
مظاهر2، شــد"دا به مدد2 معترض هستند. 
حال با ا"ن شــرا"ط پيچيده وزارت با"د هرچه 
زودتــر مد"رعامل جد"د باشــگاه اســتقالل را 
انتخــاب و معرف* +ند تا وز"ــر ورزش دوباره از 

مجلس +ارت نگيرد!
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