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گزارش»خراسان« از  17 مطالبه اولویت دار خراسان رضوی 

 آقای استاندار 
این گزارش را بخوانید 

12

 تغییر قیمت ها در دور بعدی 
فروش خودروسازان 

10

 عقبگرد بورس به  111 روز پیش!
خط و نشان مجدد مدیران بورس 

برای حقوقی ها

10

 تصمیمات ارزی در نشست 
قالیباف با تیم اقتصادی دولت

10

 ماجرای مرد معتادی که 
همسرش را به آتش کشید

9

   خراسان رضوی

 روز سیاه کرونا 
با 337 قربانی

  صفحه ۵

قرن تازه با همایون و شهرام 
ناظری و درخواست سرخابی 

   صفحه های 7 و ورزشیپروین

سه شنبه
29 | مهر |1399

24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 3 ربیع االول 1442 . 20 اکتبر 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20503 

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

 مسواک زدن به دفع ویروس 
کرونا کمک می کند
زندگی سالم

 رمزگشایی از بلوکه شده ها

خطیب زاده: پول بلوکه شده در چین 
نداریم، کره به تعهداتش عمل کند

12

 5 ماجرای باورنکردنی 
اما  الهام بخش

داستان هایی از فائق آمدن 
بر سخت ترین لحظات زندگی

زندگی سالم

کالبد شکافی جنجال نان و انسولین
 در چند روز گذشته تصاویری از صف های نانوایی ها و کمبود انسولین بحث برانگیز شده است 

  صفحه های ۴ و ۵واقعیت چیست و چشم انداز مسئله چگونه است؟

  زندگی سالم

تماشای جنگ در نقطه صفر!

 8 پیشنهاد به استاندار
در دقیقه 80

دقیقه 80 اســت، برخــی از تماشــاچی هــا ناامیدانه 
ورزشگاه را ترک می کنند ...

یادداشت روز

سعید برند

  صفحه 2

هراس آمریکا از جهش 
قدرت هوایی ایران

وزیر دفاع از توافق نامه های مهمی 
با روسیه وچین برای توسعه نیروی 

هوایی خبر داد

 مشاهدات 2 عکاس که  از  صبح تا شب در لب مرز، تصاویر عجیبی از 
حضور تعدادی شهروند ایرانی برای تماشای جنگ قره باغ ثبت کردند
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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با وجود اعالم ممنوعیت، شاهد توزیع چای  •
و غذا )در تعطیالت آخر صفر( در ظرف یک 
بار مصرف و خیل مشتاقان در صف بودیم. 
آقایان! کرونا با حرف و توصیه و هشدار نابود 
نمی شــود. تنها راه، اعــمــال جریمه های 

بازدارنده است.
متاسفانه سخنان آقای ذوالنوری رئیس  •

امنیت  ضد  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
ملی است!

 تا زمانی که کنترلی مسئوالنه و بشردوستانه  •
بر کاالهای ضروری مردم نباشد برگ برنده 
دست مفت خورانی مثل دالالن خواهد بود! 
عجیب این جاست که قیمت گــذاری را هم 

خودشان انجام می دهند!
 متاسفانه دولت روز به روز فاصله حقوق  •

ــودش رو با  کارمندها و بازنشسته هــای خ
کارگران بخش خصوصی داره زیاد می کنه، 

مگر ما تو همین کشور زندگی نمی کنیم؟
از قدیم میگن سیر از گرسنه خبر نــداره،  •

سواره از پیاده! حکایت مسئوالن مان است با 
حقوق و پاداش های میلیونی و آن بازنشسته یا 
آن کارگر کم درآمد یا بیکار با این گرانی عجیب 

و غریب! روغن پنج کیلویی 120 هزار تومان.
... در توهین آقای ذوالنوری به آقای رئیس  •

جمهور که در کسوت روحانیت هستند به 
چشم دیدیم پس رطب خورده نمی تواند منع 
رطب کند. چگونه این نماینده می تواند از 
اخالق و دین برای مردم سخن بگوید در حالی 

که خود رعایت اخالق را نمی کند؟
 روزی نصرالدین کنار جوی آبی نشسته بود  •

هر چند دقیقه یک بار سنگی را برمی داشت 
و بر سرش می زد. رهگذری از او پرسید چه 
کار می کنی؟ چرا سنگ بر سرت می کوبی؟ 
او گفت: نمی دانی وقتی نمی زنم چه کیفی 
ــا و  ــادی ه داره! وصــف حــال بعضی از شـ

پیروزی های ماست.
 وزیر آموزش پرورش دیروز در صداوسیما  •

ــر آمـــوزش  ــه تــاکــیــد ب ــًا اعـــالم کـــرد ک ــم رس
ــدارس و معلمان باید  ــت و مـ حــضــوری اس
طبق برنامه ریزی در مدرسه حضور داشته 

ــوزان مراجعه کننده  و پاسخگوی دانــش آم
باشند. حال سوال این است چرا در خراسان 
جنوبی این گونه عمل نمی شود؟ آیا دانش 
آموزان دوازدهمی با این وضعیت در امتحانات 

نهایی کنکور توفیقی خواهند داشت؟
 توی مطب سونوگرافی بودم هرکی می اومد  •

با شنیدن مبلغ سونوی بارداری سرش سوت 
می کشید. بعد برخی از فرزندآوری سخن 

می گویند، از مبالغ خبر دارند یا نه؟
 به جای این که از پایان تحریم تسلیحاتی  •

بنویسید، از گرانی مایحتاج مــردم، گرانی 
خانه، گرانی خودرو، تورم، بیکاری جوانان و 

ازدواج نکردن جوانان بنویسید.
ــواد غــذایــی یــا بــه عبارتی  • ــردن م پخش ک

معیشتی برای سیرکردن یک عده آن هم با 
تبلیغات باال، آیا این کار آبروریزی برای کشور 

نیست؟...
 آقــای روحانی خیال ما خانه اولــی ها را  •

راحت کرد چون آرزوی خانه دار شدن شبیه 
معجزه است.

ای کاش تمام رسانه های مختلف به اندازه  •
کافی وجدان داشتند تا مانند شما حرف دل 
مردم را بنویسند و بگویند تا دیگر عده ای به 

رسانه های بیگانه معاند رجوع نکنند.
 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود...  •

این همه استاد و پروفسور و جراح عالی قدر 
و سرمایه دار ایرانی داریم که از علم و تجربه 
هایشان خارجی ها استفاده و در خــارج از 
کشور زندگی می کنند. چرا حاضر نیستند 
برای وطن خودشان خدمت کنند؟ بزرگان و 
مسئوالن عالی رتبه کشور جواب بدهند، چرا؟

 وضعیت مینی بوس و اتوبوس های بولوار  •
توس واقعا افتضاح است. 60 درصد مردم 
ماسک ندارند و دو برابر ظرفیت هم مسافر 

سوار می کنند.
مــســئــوالن بگین شـــرط معدل  • ــه  ب لطفا 

دانشگاه فرهنگیان را به معدل 13 تغییر بدن 
چون هدفم رفتن به دانشگاه فرهنگیان است. 
خیلی ها هستند سطح علمی باالیی دارند 
ولی به خاطر سهل انگاری و بحران دوران 

بلوغ پیشرفت نکرده اند. خیلی ها هستند که 
سطح علمی پایینی دارند ولی با پارتی و تقلب 

معدل شون رو بردند باال.
 از آن جا که دیدگاه دولتمردان کنار آمدن با  •

کدخدا و همگام شدن با شرکای اروپایی است 
بنابراین برداشتن تحریم تسلیحاتی یعنی 
شروع وابستگی، یعنی پایان خاّلقیت، یعنی 
نگاه به خارج، یعنی یأس، یعنی سرکوب تولید 
داخل و خیلی یعنی های ناامیدکننده دیگر...

در تعجبم که ما در تولید سالح و مهمات  •
جایگاه رفیعی در جهان داریم ولی در تولید 
ــرغ و گربه چنین  ــذای م ــالل دنـــدان و غ خ

ناتوانیم!
 به مردم عزیزمان میگم اگرچه بسیاری باور  •

نمی کنن. من یک روحانی جانباز هستم ولی 
به خدا قسم بیشتر شب ها شام نمی خوریم یا 

نان خالی می خوریم.
 نمی دانم چرا دکترهای بیمارستان ها اگر  •

مریض تصادفی یا مریض قلبی و ارتوپدی غیر 
از سرماخوردگی به بیمارستان مراجعه کند، 
به کرونا ربط می دهند و او را متهم به کرونا 

می کنند؟
ــدا از عــطــری کــه بــه خــودشــون  •  آدم هــا ج

می زنند عطر دیگه ای هم دارنــد. عطر نگاه 
شون، عطر حرف هاشون، عطری که فقط و 
فقط مختص شخصیت اون هاست و در هیچ 

مغازه عطر فروشی پیدا نمی شه.
 به نظرم تنها راه حل مشکالت انضباط مالی  •

و مدیریت قاطع در کنترل بیت المال است. 
کــاری که چینی ها در برخورد با مفسدان 
مالی و اداری انجام دادند و آن ها را به مرتبه 
اول اقتصاد دنیا رساند. قاطعیت در برخورد 
با مفسدان هم نیازمند استقرار سامانه های 
شفاف مالی است تا دست کاربران نامرتبط و 

امضاهای طالیی را قطع کند.
 آقای نوبخت دو مطالبه کادر سالمت یکی  •

برقراری فوق العاده ویژه برای کارکنان دانشگاه 
های علوم پزشکی با ضریب 50 درصد از مهر 99 
و دومی تبدیل وضعیت همه نیروهای قراردادی 

و شرکتی بدون برگزاری آزمون است.

یادداشت روز

سعید برند 
info@khorasannews.com

روحانی: تست های تشخیص کرونا را افزایش می دهیم
وزارت ارتباطات این امکان را دارد فرد را در خروج از قرنطینه کنترل کند تا هربار جریمه 200 هزار تومانی برای وی اعمال شود

رئیس جمهور با تاکید بر این که اصال این طور 
جریمه  پــول  از  کیسه ای  بخواهیم  که  نیست 
کردن مردم دوخته باشیم، گفت: خیلی مهم 
اســت که مــردم ما قانع شوند. بدانید اگــر در 
ــردم بــا مــا هــمــراه نباشند، موفق  ــاری م هــر ک
نمی شویم و اگر جریمه هم بگذاریم، هر کاری 
کنیم مردم باید ما را یاری و کمک کنند و اگر 
باید بدانند که  هم جریمه می گذاریم مــردم 
برای کمک به آن هاست. اگر 10 تا 15 درصد 
در جامعه ما توجه ندارند، این جریمه ها برای 
آن است که  آن ها توجه پیدا کنند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
روحانی گفت:برای این که تست را گسترش 
ــاده باشد هم  دهیم، باید هم کیت های ما آم
پروسه هایی که به تشخیص می رسیم صنعتی 

و نه دستی باشد و االن به گونه ای است که مورد 
به مــورد شخص باید تست کند امــا امکاناتی 
االن ممکن است در اختیار باشد که 100 یا 
200 تست با هم انجام بگیرد و امکاناتی مورد 
نیاز در بخش تست و آزمایشگاه را تکمیل کنیم 
و حتی تست های جدید که آقای دکتر نمکی 
هم مطرح کردند و ما هم موافقت کردیم برای 
این که کیت های مورد نیاز را خریداری کنیم و 
بیاوریم؛ 20 یا 30 میلیون و هر مقداری که نیاز 
هست.هیچ محدودیتی  برای وزارت بهداشت 
نداریم و اگر وزارت بهداشت اعالم کرد که باید 
کیت های جدید خریداری کنیم تا 20 میلیون، 
40 میلیون که وزیــر بهداشت  30 میلیون و 
گفت 30 میلیون و من گفتم اول 20 میلیون را 
بخریم ولی هر مقداری که الزم است، خریداری 

گذاشتیم  سختی  مجازات  های  می کنیم. ما 
برای کسی که به او گفته می شود باید قرنطینه 
شود اما قرنطینه را می شکند و از خانه خارج 
می شود که وزارت بهداشت و درمان به ما گفت، 
امکانات الزم از لحاظ فضای مجازی و سایبری 
در اختیار داریم که شخص را کنترل کنیم و ما هم 
مجازاتی گذاشتیم یعنی مجازات برای هر دفعه 
خروج فردی که باید در قرنطینه باشد، وجود 
دارد و اگر مراعات نکند و از خانه خارج شود، 
200 هزار تومان برای هر بار که این قرنطینه را 
بشکند، جریمه می شود  منتها این مقرراتی که 
وضع می شود، هم باید اجرایی و عملیاتی شود و 
هم باید دنبال کنیم وگرنه اگر روی کاغذ بماند، 
پیش نمی رویم و به نتیجه نمی رسیم پس این 

اولین قدمی است که باید برداریم.

همتی:خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسید

مرکزی  بانک  کل  ،رئیس  همتی  عبدالناصر 
گفت: عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته 
و خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسیده 
است.به گزارش تسنیم،  همتی رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد: طی روزهای اخیر، روزانه 
حدود 150 میلیون دالر توسط صادرکنندگان 
در سامانه نیما عرضه می شود که در کنار منابع 
بانک مرکزی تأمین ارز واردات شتاب گرفته 

است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: با مشورت 
اتاق بازرگانی و هماهنگی با  وزارت صمت به 
زودی اقدامات ویژه ای برای استفاده حداکثری 
از منابع صادرکنندگان به منظور تامین ارز 
مــورد نیاز واحدهای تولیدی انجام خواهیم 
داد.وی بیان کرد: صادرات غیرنفتی همیشه 
برای ما مهم بوده و می دانیم که رشد آن به رفاه 

اقتصادی منجر می شود. 

آیت ا...مقتدایی:حرف های ذوالنوری مورد تایید بزرگان قم نیست 

جماران- نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با بیان این که حرف های اخیر مجتبی 
ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
مورد تأیید بزرگان قم نیست، افــزود: اعتراض 
به آقای روحانی وارد است اما این جور صحبت 
کردن به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نیست. آیت 
ا... مقتدایی در پاسخ به این سوال که آیا ذوالنوری 
هتک حرمت رئیس جمهور را کرده است؟ گفت: 
بله؛ هتک حرمت کرده است و این کار زیبنده 

نیست. پیشتر، ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در رفتاری بحث برانگیز در توئیتی 
تلویحا درخواست اعدام رئیس جمهوری را  داده 
بود.مقتدایی همچنین در پاسخ به این سؤال 
مبنی بر این که تحلیل شما در خصوص صلح امام 
حسن)ع( با معاویه که این روزها درباره آن بحث 
می شود، چیست؟ گفت: صلح امام حسن)ع( 
با معاویه، بر اساس مصالح مردم نبود، بلکه امام 
مجبور شد و چــاره ای جز صلح نداشت؛ معاویه 

نامه ای به امام حسن)ع( نوشت که با کدام لشکر 
می خواهی با من جنگ کنی؟ لشکر شما همه 
شان نامه به من نوشتند که بیا حسن بن علی را در 
مدینه دستگیر شده تحویل می دهیم؛ امام با این 
لشکر می خواست جنگ کند؟ پس امام مجبور 
شد و چــاره ای جز صلح نداشت؛ یعنی اگر امام 
حسن)ع( خودش هم می خواست جنگ کند، 
کسی همراه امام نبود و از این جهت نه از روی 

مصلحت بلکه از روی ناچاری صلح کردند.

 8 پیشنهاد به استاندار 
دردقیقه 80

دقیقه 80 است، برخی از تماشاچی ها ناامیدانه 
ورزشگاه را ترک می کنند، برخی اما هنوز روی 
سکوها تیم مورد عالقه شان را فریاد می زنند، 
تیمی که 10 نفره است و دو گل از حریف خورده 
آن هم از حریفی چاالک که بعید است در این 
دقایق پایانی حتی بتوان به محوطه جریمه اش 
هم نزدیک شد! اما آن سوی میدان تعویضی 
انجام می شود، یک نفر می پرسد، »ایمون زاید« 

چه می تواند بکند؟!
مهم نیست استقاللی هستید یا پرسپولیسی، 
اصال مهم نیست که اهل فوتبال باشید! چون 
این یک یادداشت فوتبالی نیست که از تعویض 
دقیقه نودی و آمدن یک بازیکن تازه نفس بگوید 
که سه گل می زند و تیم دو بر هیچ باخته تا دقیقه 
80 را برنده شهرآورد می کند! این مثال فوتبالی 
می خواهد بگوید که آمدن یک استاندار جدید به 
استان خراسان رضوی می تواند یک نقطه عطف 
باشد، آن هم در حالی که فقط هشت ماه به پایان 
دولت دوازدهم باقی مانده است، دقیقا می تواند 
شگفتی یک تعویض طالیی در دنیای فوتبال را 
تداعی کند، اگر همه ما از دیگر مسئوالن استان 
گرفته تا مردم و رسانه ها، پای کار استاندار جدید 
باشیم و اجازه ندهیم که حاشیه ها بیشتر از این 
وقت را تلف کند، تنها در این صــورت است که 
شاهد گل های منحصر به فرد خواهیم بود. اما 
 چند سخن با استاندار جدید خراسان رضوی:  
1- آقای معتمدیان، به قلب معنوی ایران خوش 
آمدید. شما پانزدهمین استاندار بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی هستید که افتخار خدمت در 
شهر و استان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
را کسب می کند، احتماال 22 ماه فعالیت اخیر 
شما در استانداری خراسان جنوبی  کم و بیش 
شما را در جــریــان ظرفیت هــا و کاستی های 
استان خراسان رضــوی قــرار داده اســت امــا با 

این حال امــروز در صفحه 4 روزنامه خراسان 
رضوی به 17 مطالبه اولویت دار استان پرداخته 
ایــم که خواندن آن می تواند شما را بیشتر با 
 مشکالت و نارسایی های این خطه آشنا سازد.
2- آقای رزم حسینی استاندار قبلی خراسان 
رضــوی، دکتر نبود اما توانست با کارشناسی 
دقیق، همه دکتر و مهندس های شهر با گرایش 
هــای مختلف را دور یک میز بــیــاورد، میزی به 
ــردم اســتــان. کارنامه شما در  نــام خدمت به م
خراسان جنوبی نشان می دهد که کارشناس 
خبره ای هستید، کارشناسی که می داند اتحاد 
و همبستگی آن هم در ماه هایی که به انتخابات 
منتهی می شــود، از مهم ترین رمــوز موفقیت و 

پیشبرد کارها در آرامش است.
3- دست به مهره بردن در این شرایط خطاست. 
خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، در کشور ما باب 
شده است که وقتی مسئولی از جایگاهی به جایگاه 
دیگر می رود، به اصطالح تیمش را نیز با خودش 
می بــرد؛ اما فرصت کم پیش رو اجــازه تغییرات 
گسترده در سطوح مدیریتی استان را نمی دهد، 
بهتر است با کمترین تغییرات در ترکیب فعلی 

مدیران استان، مسائل و مشکالت را پیش ببرید.
4- کلنگ و روبان و قیچی را کنار بگذارید. حاال 
وقت کلنگ زنی پروژه های جدید نیست! مشهد 
و خراسان رضوی که مقصد سفرهای بسیاری 
از دولتمردان و نمایندگان ادوار بوده، سرشار 
از وعــده هــای محقق نشده اســت، وعــده هایی 
که در زمان خود چراغ و نور امیدی در دل مردم 
یک شهرستان برافروخته است اما حاال چیزی 
جز یک پروژه ناتمام برایشان باقی نگذاشته! در 
جای جای استان که بنگرید از این دست پروژه 
ها زیاد می بینید اما 106 پروژه ناتمام عمرانی 
در خراسان رضوی وجود دارد که طبق آن چه 
کمیته پایش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی 
گزارش داده اگر در مجموع دو هزار میلیارد تومان 
اعتبار بگیرند، تا پایان دولت دوازدهــم به بهره 
برداری خواهند رسید. لطفا توجه و وقت خودتان 

را معطوف این پروژه ها کنید.
5- از هر چه بگذریم سخن معیشت خوش تر 
اســت! البته بعد از حضرت دوســت که هر چه 
داریــم از اوســت. اما لطفا در پاسخ به مشکالت 
تنظیم بــازار همه چیز را به تصمیم گیری های 
کالن در تهران ارجاع ندهید، لطفا همه چیز را 

پای تحریم های غرب ننویسید، استانی که می 
تواند قطب کشاورزی باشد، استانی که سرشار 
از مواد معدنی است، استانی که ستاد تدابیر ویژه 
اقتصادی دارد و البته از همه مهم تر استانی که از 
الطاف امام مهربانی ها برخوردار است، به طور 
قطع باید در پیاده سازی الگوهای تامین معیشت 
مردم برای دیگر استان ها الگو باشد. در این میان 
آن چه اکنون حسابی می لنگد سیستم توزیع و 
البته سر و کله دالالن است که دست بر هر بازاری 
که گذاشتیم از بازار گوشت و مرغ گرفته تا کود و 

خودرو و مسکن، نشانی از آن ها یافتیم!
6- مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی را دریابید. 
نگذارید با رفتن آقای رزم حسینی از استانداری 
ــوی کــه ضلع اصلی مثلث توسعه  خــراســان رض
اقتصادی بــود، این مثلث به دو پــاره خط تبدیل 
شود، ادامه این طرح که بیشتر از سرمایه اقتصادی، 
به  می تواند  اســت،  اندوخته  اجتماعی  سرمایه 

توسعه اقتصاد و اشتغال استان کمک کند.
ــوی فقط مشهد نیست. اگر  7- خــراســان رض
استانداری به فکر تکمیل کارنامه اش باشد، 
شاید بهترین تصمیم اجرای یک ابر پروژه در مسیر 
فرودگاه مشهد تا حرم مطهر باشد که به چشم 
باالدستی ها بیاید اما آقای استاندار جمعیت 
زیادی در شهرستان ها و روستاهای استان اکنون 
به عملکرد شما چشم دوخته اند، فرصت سفرهای 
درون استانی نیست اما این مردمان باغیرت به 

شدت تشنه توجه اند.
8- به هــوای خزانه دولــت نباشید. نمی دانم 
قرار است دولت در ماه های پایانی خود، چقدر 
خراسان رضوی را از خزانه بهره مند سازد اما 
بدون شک تامین امنیت سرمایه گذار و جذب 
سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی و تعریف 
الگوهای جدید مالی گره گشای بی پولی این 
روزهاست به خصوص برای مشهد که روزگاری 
با مشکالت موسسات مالی و اعتباری، پدیده و 
پردیسبان مواجه بود.و در آخر این که ظرفیت 
رسانه ای ویژه ای در خراسان رضوی شکل گرفته 
است؛ رسانه های معتمدی که می توانند یار شما 
در پیشبرد اهــداف تان باشند، آن ها را محرم 
بدانید و از این ظرفیت برای مدیریت کرونا، بحران 
آب، حاشیه نشینی، صنایع زنگ زده، معادن به 
خواب رفته، ترانزیت در مرز مانده، کشاورزی 

سرما زده و... بهره مند شوید.



3بین الملل سه شنبه 29 مهر1399
3 ربیع االول  1442.شماره 20503

تحلیل روز
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تیتر یک روزنامه فرانسوی لومانیته، »تسلیم 
ترس نخواهیم شد«.انتشار خبر قتل و سر بریده 
شدن یک معلم در فرانسه نه تنها این کشور 
اروپایی بلکه جهان را به خود لرزاند. آن  هم به 
گونه ای که انتظار می رود پس لرزه های ناشی 
از این حادثه سر آغاز موج جدیدی از اقدامات و 

سیاست های ضد اسالمی در قاره سبز باشد.

  دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

آن سوی اهانت زیباری 

 هوشیار زیباری، وزیر اسبق دارایی عراق و عضو 
ارشد حزب دموکرات کردستان به تازگی ضمن 
این که حمله علیه پایگاه های آمریکا در اربیل 
را به گروه های الحشد الشعبی نسبت داد، در 
اظهارنظری توهین آمیز گفته بود: »این گروه ها 
همان طور که داعش به بغداد و اربیل حمله می کرد 
به این ها حمله می کنند.«حتما آقای زیباری به 
یاد دارد که گروه تروریستی داعش ژوئن 2014 
موصل، مرکز استان نینوا را اشغال کرد. این تهاجم 
داعش شوک شدیدی به بدنه اجتماعی و سیاسیون 
عراقی وارد کرده بود. آیت ا... سیستانی، مرجع 
عالی قدر عراق، فتوای تشکیل بسیج مردمی را 
صادر کرد و الحشد الشعبی تأسیس شد. با تشکیل 
الحشد الشعبی به تدریج فرایند مبارزه با تروریسم 
داعشی آغاز و پس از حدود چهار سال جغرافیا 
و تمامیت ارضــی عــراق حفظ شد و جنایت های 
داعش در مناطق مختلف عراق به پایان رسید. 
کمتر کسی است که تردید داشته باشد در شکست 
تروریسم داعشی در عراق جان فشانی های الحشد 
الشعبی بیشترین نقش را داشته است. با این حال، 
لیبرال ها و غرب گرایان و برخی از فرقه گرایان 
بیشترین اهانت ها را علیه الحشد الشعبی انجام 
می دهند. ایــن اهانت ها بیش از همه ناشی از 
هویت مستقل حشد و تأکید آن استقالل سیاسی 
و امنیتی عراق است، موضوعی که برخی در داخل 
عــراق و همچنین قــدرت هــای غربی به رهبری 
آمریکا و محور عربی به رهبری عربستان سعودی 
آن را نمی پذیرند. نخستین بار نیست که الحشد 
الشعبی مــورد اهانت قــرار می گیرد. پس از این 
که شکست داعش در عراق حتمی شد، آمریکا و 
عربستان و برخی از جریان های نزدیک آن ها در 
داخل عراق، الحشد الشعبی و اعضای آن را بدون 
ارائه هیچ سندی به اتهامات اخالقی و اقتصادی در 
مناطق سنی نشین عراق متهم کرده بودند.پیش از 
انتخابات پارلمانی عراق نیز مخالفان حشد سعی 
زیادی انجام دادند با فرافکنی گسترده و اتهامات 
واهــی مانع از حضور آن در انتخابات شوند، اما 
ائتالف الفتح با حمایت الحشد الشعبی موفق 
شد پس از ائتالف سائرون بیشترین کرسی های 
پارلمان را کسب کند. دور جدید اهانت  ها علیه 
حشد نیز در شرایطی آغاز شد که از یک سو آمریکا و 
نظامیان آن تحت فشار عراقی ها برای خروج از این 
کشور قرار دارند و از سوی دیگر اماکن دیپلماتیک 
در عراق هدف حمله های برخی گروه ها قرار گرفته  
حمالتی که الحشد الشعبی آن را محکوم کرده 
است.به نظر می رسد این اهانت بیش از همه به 
دلیل استقالل امنیتی و سیاسی عراق از سوی 
حشد است. در همین راستا، »جاسم العلیاوی«، از 
مسئوالن ارشد ائتالف النصر عراق وابسته به حیدر 
العبادی، نخست وزیر سابق با ستایش از الحشد 
الشعبی و دستاوردهای بزرگ آن در نبرد آزادسازی 
ــش گفت:  ــروه تروریستی داع ــراق از دســت گ ع
»دشمنان عراق وجود چنین نیروی آماده و قادر 
به مقابله با بحران های امنیتی را نمی خواهند زیرا 
تالش آن ها برای ضعیف نگه داشتن عراق است.«

به رغم تهدید پلیس برای استفاده از سالح گرم، 
بار دیگر ده ها هزار نفر از مخالفان در بالروس 
به  این کشور  علیه لوکاشنکو، رئیس جمهور 

خیابان ها رفتند.

نظارت پلیس فرانسه بر بسته بودن اماکن تجاری 
و تفریحی در شهر پاریس در راستای دومین طرح 
قرنطینه سراسری و اعمال محدودیت ها برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید-19 

در موج دوم کرونا/ آسوشیتدپرس

توافق اسرائیل و بحرین برای افتتاح 
سفارت و مبادله سفیر 

منامه، پایتخت بحرین  میزبان یک هیئت مشترک 
از مقامات اسرائیلی و آمریکایی بود. این هیئت از 
طریق نخستین پرواز مستقیم میان تل آویو و منامه 
با هدف امضای توافق دیپلماتیک دوجانبه وارد 
بحرین شد. جالب آن که هواپیمای حامل این هیئت 
در اقدامی نمادین برای حرکت به سوی بحرین از 
حریم هوایی عربستان سعودی عبور کرد. در راس 
اعضای این هیئت، اسامی مئیر بن شبات، رئیس 
شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی و همچنین 
استفان منوشین، وزیر خزانه داری آمریکا به چشم 
می خورد. این هیئت ضمن مالقات با مقامات 
عالی رتبه بحرین، ازجمله شیخ حمد آل خلیفه، 
پادشاه این کشور توافق نامه ای را به امضا رساند 
که براساس آن، زمینه برای تاسیس سفارت و سایر 
نمایندگی های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی 
میان طرفین فراهم می شود.عبدالباری عطوان، 
سردبیر روزنامه رأی الیوم نیز با اشاره به مواضع 
پیشین بحرین در التزام به طــرح صلح عربی و 
ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای 
1967 پیش از هرگونه توافق صلح نوشت: تغییر 
موضع ناگهانی بحرین در پرونده فلسطین، چند 
هفته مانده به انتخابات آمریکا بیانگر نگرانی شدید 

عربستان از احتمال باخت ترامپ است.

ــت  ــ نــخــســت وزیــــــر دول
خــودگــردان  تشکیالت 
فلسطین: مردم باید برای 
االقصی  مسجد  بــه  ورود 
از دروازه هــایــی کــه زیر 
نــظــر صــاحــبــان آن اســت 
عبور کنند، نه ایــن که از دروازه هــای تحت 
سلطه اشغالگران وارد شــونــد.در حالی که 
به  فلسطینی  نمازگزاران  ورود  از  اسرائیل 
مسجد االقــصــی جلوگیری مــی کند، ورود 
برخی هیئت های عربی به مسجد االقصی از 
دروازه های در کنترل این رژیم تاسف آور است.
اقدام روز گذشته بحرین در امضای توافق نامه 
عادی سازی روابط با اسرائیل، دادن پاداش 
رایگان به اشغالگران است و اشتهای آن ها را 
برای غصب زمین های بیشتر تحریک می کند.

نامزد نزدیک به مورالس برنده انتخابات ریاست جمهوری بولیوی شد 

کودتای نافرجام آمریکایی
نامزد حزب سوسیالیست ها و از افراد نزدیک به »اوو 
مورالس« رئیس جمهور سابق بولیوی، با کسب بیش 
از 52 درصد آرا در انتخابات ریاست  جمهوری پیروز 
شد. انتخابات ریاست  جمهوری بولیوی یک سال پس 
از انتخابات جنجالی سال گذشته صورت می گیرد که 
به کودتای راست گرایان با حمایت آمریکا و استعفا و 
تبعید »اوو مورالس« تنها رئیس جمهور بومی این کشور 
منجر شد. طبق گفته مقام های بولیوی، آرسه موفق 
به کسب 52.2 درصد از آرای انتخاباتی شده است و 
»کارلوس مسا« رئیس جمهور اسبق این کشور و رهبر 
حزب جامعه مدنی 31.5 درصد از آرای انتخاباتی را 
به دست آورده است.20 اکتبر سال گذشته بود که 
انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی برگزار شد، 
نظرسنجی ها پیش بینی می کردند »اوو مورالس«، 
رهبر بومیان بولیوی، بر رقیب خود »کارلوس ِمسا«، از 
غر ب گرایان این کشور، با فاصله نه چندان زیاد پیروز 
خواهد شد،همین طور هم شد و مورالس به پیروزی 
رسید اما ناگهان  فعالیت روزنامه ها و رسانه های 
حامی اپوزیسیون شروع شد: »تقلب در انتخابات«، 
»مهندسی آرا« و... چنان   که سیاق ونزوئال هم همین 
است و طرفداران آمریکا هر شکستی را به »تقلب« 
تعبیر می کنند. شورش ها شروع شد و لحظه به لحظه 
باال گرفت که خواسته اصلی اش برکناری »مورالس« 
و تمدید انتخابات بود، این شورش ها تا جایی پیش 
رفت که بخشی از بدنه نیروی پلیس بولیوی هم به 

صف شورشیان پیوستند، اما »مورالس« همچنان از 
جایگاه قانونی خود دفاع کرد تا این که فرمانده ارتش 
بولیوی هم ناگهان، خواهان استعفای رئیس جمهوری 
این کشور شد! این بار »مورالس« که به نظر نگران 
به راه افتادن خون ریزی بود، از سمت خود استعفا 
کرد، البته با انتقاد از کودتاچیان و دیکتاتور خواندن 
آنان که او را دیکتاتور خوانده بودند. مواضع مورالس 
به شدت ضد آمریکایی اســت.در این مواقع )پس از 
استعفای رئیس جمهور( به صورت قانونی باید رئیس 
 پارلمان این کشور، کار را به عهده می گرفت، اما به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حمله معترضان 
به خانه »آدریانا سالوا تیه را«، رئیس  پارلمان بولیوی، 
وی از سمتش استعفا کرد تا جانشینِی رئیس جمهوِر 
مستعفی هم بالتکلیف بماند و پروژه کودتا تکمیل تر 
شود. نکته قابل توجه دیگر کودتا، حمله به سفارت 
دولت ضدآمریکایی ونزوئالست که شورشیان آن 
را انجام دادند که خط و ربط کودتاچیاِن شورشی را 
روشن تر می کند.پس از کودتای سال گذشته، »جنینه 
آنز« سناتور محافظه کار بولیوی بر سر کار آمد اما در ماه 
ژانویه سال جاری میالدی )دی ماه 9۸( استعفای 
خود را اعالم کرد.حاال پس از یک سال لوئیس آرسه 
نامزد نزدیک به »اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوی 
شده است.مورالس پیش از آن گفته بود که فردای 
روزی که آرسه در انتخابات پیروز شود، به کشورش 

بازخواهد گشت. 

ده ها هزار نفر در کراچی پاکستان خواستار استعفای نخست وزیر شدند 

علیه خان 
کراچی پاکستان شاهد تظاهرات ده ها هزار 
نفر بود که خواستار برکناری »عمران خان« 
نخست وزیر ایــن کشور شدند. معترضان 
عمران خان را به تقلب در انتخابات  سال 
ــوء اســتــفــاده از کمک ارتــش  201۸ و س
ــرای نخست وزیر شــدن متهم کــرده انــد.   ب
9 حــزب مهم مخالف در پاکستان در ماه 
گذشته ساختاری مشترک به نام »جنبش 
برای  را   )PDM( پاکستان«  دموکراتیک 
ایجاد حرکتی سراسری علیه دولت تشکیل 
دادند. »مریم نواز« رهبر مخالفان با مخاطب 
قرار دادن »عمران خان« در تظاهرات گفت: 
شما شغل را از مردم دزدیده اید. شما روزانه 
دو وعده غذایی را از مردم دزدیده اید. »مریم 
نواز« دختر »نواز شریف« نخست وزیر سابق 
پاکستان است که سه بار در این مسند قرار 
گرفته است. »بالول بوتو زرداری« رهبر یکی 
دیگر از احزاب مخالف دولت پاکستان در این 
باره افزود: کشاورزان ما در خانه های خود 
گرسنه هستند. جوانان  ما ناامید شده اند. 
»بــالول بوتو زرداری« نیز فرزند »بی نظیر 
بوتو« نخست وزیر سابق و ترور شده و »آصف 
علی زرداری« رئیس جمهور سابق پاکستان 
در سال 200۸ است.اعتراضات در حالی 
صورت می گیرد که اقتصاد این کشور که پیش 

از بیماری همه گیر جهانی در حال نابودی 
ــورم دو رقمی و رشــد منفی  ــود، اینک با ت ب
دست  و پنجه نرم می کند و مخالفان، عمران 
خــان را به دلیل چنین شرایطی سرزنش 
می کنند.رویترز در این باره نوشت: از زمان 
انتصاب عمران خان در سمت نخست وزیری، 
رهــبــران  منتقدان،  مخالفان،  ســرکــوب 
مخالف و سانسور در پاکستان افزایش یافته 
 63 )Faqeer Baloch( »است.»فکیر بلوچ
ساله که در تظاهرات روز یک شنبه کراچی 
شرکت کــرده، در این باره گفت: تورم کمر 
شهروندان فقیر را شکسته است و بسیاری 
برای سیر شدن مجبور به التماس به فرزندان 
خــود شــده انــد.»نــواز شریف« نیز در تماس 
ویدئویی از لندن با اجتماع  گجرانواال صحبت 
و ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش را 
به هدایت انتخابات 201۸ متهم کرد. او 
همچنین برکناری خود در سال 2017 را 
براساس اتهاماتی جعلی و با همکاری سازمان 
دهی شده دادگستری این کشور خواند.
تجمع در کراچی به دنبال اعتراض اتحاد 
مخالفان در شرق ناحیه  گجرانواال در استان 
پنجاب پاکستان برگزار شد. تظاهرات اخیر 
بزرگ ترین تظاهرات علیه عمران خان از زمان 

روی کار آمدن او بود. 

توئیتی پر از القاب دونالد ترامپ علیه جو بایدن و 
هیالری کلینتون.رئیس جمهور آمریکا نوشت: 
»سیاستمدار فاسد، جو بایدن، کاری کرده که 
هیالری ]کلینتون[ حقه باز پیش او مثل یک 

آماتور است«.

قاب بین الملل 

نمای روز 

رژیم صهیونیستی

توئیت روز 

چهره روز 

خــادم- دامنه اختالف بین دونالد ترامپ و 
شماری از اعضای حزب جمهوری خو اه و حتی 
برخی از سناتورهای پرنفوذ این حزب در حال 
گسترش است. چنین پدیده ای دو هفته پیش 
آمریکا  سرنوشت ساز  انتخابات  برگزاری  از 
)سوم نوامبر( پدیده ای استثنایی است. اما آیا 
فیل  های )نماد حزب جمهوری خواه( ناراضی 
رئیس جمهور را زیر پا له می کنند؟ تورستن 
تلویزیون  اول  شبکه  گــزارشــگــر  تایشمان، 
آلمان در واشنگتن  در این باره نوشته است 

که رابطه دونالد ترامپ با جمهوری خواهان 
از همان ابتدا نیز بــدون مشکل نبوده است. 
او به چند مــورد از روی  برتافتن سناتورهای 
جمهوری خــواه از ترامپ اشــاره کــرده است. 
به عنوان نمونه، سناتور »بن سس«، از ایالت 
نبراسکا در تماس تلفنی با شرکت کنندگان در 
انتخابات از عملکرد ترامپ در قبال متحدان 
و دشمنان آمریکا انتقاد کرده و گفته است که 
ترامپ با دیکتاتورها مماشات می کند، به رنج 
مسلمانان اویغور در چین بی توجه است و هیچ 

حمایتی از مــردم و معترضان در هنگ کنگ 
ــداده اســت. نــام سناتور جان  از خــود نشان ن
کورنین هم در لیست منتقدان ترامپ دیده می 
شود. سناتور دیگری به نام »ســوزان کالینز« 
حتی گفته اســت، تصمیم قطعی نگرفته که 
در انتخابات رای خود را به سود چه کسی به 
صندوق بیندازد. جدا از این ها، هفته گذشته 
»جان کلی«، رئیس پیشین ستاد کارکنان کاخ 
سفید و از مشاوران ارشد ترامپ هم در توصیف 
»عمق  بـــود:  گفته  آمریکا  جمهوری  رئــیــس 
فریبکاری وی )ترامپ( برای من بسیار عجیب 
است. وی ضعیف ترین و ناتوان ترین فردی است 
که من در تمام زندگی ام دیده ام.« اکنون تحلیل 
گران می پرسند، چگونه است که دو هفته پیش 
از انتخابات، انتقادها از عملکرد دونالد ترامپ 
در صفوف حزب جمهوری خواه افزایش یافته 
است؟ مشاجره و اختالف نظر برخی جمهوری 
خواهان و دونالد ترامپ از همان سال 2016 
آغاز شد. اما اکنون، بحران کرونا و عملکرد 
مناقشه  برانگیز ترامپ برای مقابله با این بحران 
باعث کاهش محبوبیت او و همچنین تضعیف 
شده  آمریکا  در  خواهان  جمهوری  موقعیت 
اســت. به ویژه آن دسته از نمایندگان حزب 
جمهوری خــواه در کنگره که نگران انتخاب 
با  تا  گرفته اند  تصمیم  هستند،  خــود  مجدد 
فاصله گرفتن از مواضع ترامپ، موقعیت خود 
را بیش از پیش به مخاطره نیندازند. تالش 
گروهی از جمهوری خواهان حفظ اکثریت سنا 

بدون رئیس جمهوری ترامپ است.

وفادارترین اعضای کابینه  در تیررس 	 
انتقاد

اما تنها منتقدان هم حزبی رئیس جمهور آمریکا 
ــارزار انتخاباتی وی را با چالش  نیستند که ک
مواجه کرده اند. خود دونالد ترامپ نیز با حمله 
به متحدان اصلی اش در حزب جمهوری خواه 
همچون بــار، منوچین، مک کانل و پمپئو، در 
حال تیشه به ریشه زدن آرزوهــایــش اســت. به 
ــاره دو  گــزارش هیل، ترامپ اوایــل این ماه درب
نفر از وفادارترین اعضای کابینه خــود یعنی 
ویلیام بــار، دادستان کل دادگستری و مایک 
پمپئو وزیر امور خارجه به سبب آن چه وی متهم 
نکردن دشمنان سیاسی خود در اقدامات اشتباه 
توصیف کــرد، ابــراز نارضایتی کــرد. ترامپ به 
تازگی از استیون منوچین وزیر خزانه داری نیز 
انتقاد و ظاهرًا  وی را متهم کرده است که پس از 
هفته ها مذاکره با نانسی پلوسی رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا نتوانسته 
است درباره کمک مالی برای مقابله با ویروس 
کرونا نتیجه ای ارائه دهد. پمپئو و منوچین از 
اوایل دوره ریاست جمهوری ترامپ در کابینه 
وی خدمت کرده اند و آن ها از معدود مقامات 
عالی رتبه دولت هستند که از نخستین روز های 
ریاست جمهوری ترامپ توانسته اند در دولت 
دوام بیاورند. به لیست باید انتقاد از میچ مک 
کانل را هم اضافه کرد. ترامپ در حالی خواستار 
یک بسته قدرتمند کمک های مالی برای مقابله 
با تاثیر ویروس کروناست که میچ مک کانل رهبر 

اکثریت سنا آن را به طور جدی رد کرده است. 

گروه بین الملل- از آغاز پادشاهی ملک سلمان، 
تهدیداتی بر مسیر کسب قدرت توسط ولیعهد 
سعودی، سایه افکنده است.اما مهم ترین تهدید 
علیه محمد بن سلمان از طرف محمد بن نایف، پسر 
عمو و ولیعهد سابق و سعد الجبری، معاون وقت بن 
نایف است. این دو نفر برای ضربه زدن به جایگاه 
محمد بن سلمان، اطالعات کافی در اختیار دارند 
و همین امر موجب می شود تا بن سلمان در تالش  
برای از میان برداشتن آن ها نیز با مانع سختی 
روبه رو باشد. ولیعهد سعودی در ماه های گذشته 

با بازداشت گسترده دوستان و نزدیکان این دو 
فرد، تالش کرده موانع پیش روی قدرت طلبی 
خود را هموار کند، در این میان بن نایف که در 
عربستان زندگی می کند، در بازداشت خانگی 
به شدت تحت نظر است و دیگر آن قدرت سابق 
را ندارد. اما »سعد الجبری« مشاور سابق امنیتی 
ولیعهد پیشین و وزارت کشور عربستان سعودی 
که می 201۸ به کانادا گریخته، به کابوس این 
روزهای بن سلمان و پادشاهی آل سعود تبدیل 
شده است. هرچند، مأموران سعودی اسفند سال 

گذشته، پسر 21 ساله و دختر 20 ساله »سعد 
الجبری« را نیز بازداشت کردند. همچنین، برادر 
او نیز در ماه می گذشته دستگیر شد. به نوشته 
واشنگتن پست؛الجبری فردی است که یا باید در 
عربستان و تحت کنترل بن سلمان باشد یا مثل 
جمال خاشقچی حــذف شــود. دولــت سعودی 
از نگاه »محمد بن سلمان« گزینه دیگری برای 
ــدارد. او را »خاشقچی زنده«  »سعد الجبری« ن
عربستان می دانند. اما به مراتب خطرناک تر و 
حساس تر برای ولیعهد جوان سعودی و آن  طور 
که رسانه ها نوشته اند، اسنادی در دست دارد که 
همچون شمشیر دو لبه عمل می کند. اسنادی 
که او در دست دارد، می تواند برای حذف کامل 
بن نایف و دیگر رقبای بن سلمان مفید باشد؛ 
همزمان می تواند به شدت علیه ولیعهد سعودی 
به کار گرفته شود و بنابراین لزوم بازگشت وی 
به عربستان بــرای بن سلمان مسجل اســت. به 
هر حال ولیعهد سعودی فــردی  را که زمانی به 
حساس ترین اسناد و اسرار شاهزادگان و مقامات 
سعودی دسترسی داشــت نمی تواند خــارج از 
کنترل و تسلط خود ببیند. 10 آگوست، 20 
ــاه واشنگتن، »محمد  مــرداد ماه گذشته، دادگ
بن سلمان« را در پی شکایت »سعد الجبری« به 
اتهام تالش برای قتل وی احضار کرد. الجبری 
ــرده بــود که قصد  پیشتر بن سلمان را متهم ک
دارد وی را به شیوه ای که »جمال خاشقچی« 
را در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل 

رسانده از میان بردارد. الجبری در این شکایت 
مدعی شده بود، درست همان روزی که ولیعهد 
عربستان قتل خاشقچی را »انکار محض« کرد، 
تیم دوم آدمکش های سعودی به کانادا سفر 
کردند. این بــار، هدف سعد الجبری، یکی از 
مقامات اطالعاتی ارشد سابق سعودی بود که 
در گذشته با مقامات آمریکایی در زمینه مقابله با 
تروریسم همکاری نزدیکی داشت. براساس این 
شکایت، آدمکش های سعودی که به تورنتو سفر 
کرده بودند به »جوخه ببر« که »گروه مزدوران 
شخصی« محمد بن سلمان است، تعلق داشتند. 
آن ها دو کیف از وسایل پزشکی قانونی داشتند و 
این گروه شامل مربی بود که در اسناد و مدارک 
کیفری به عنوان جالدی که خاشقچی را تکه 
تکه کرده بود، ثبت شده بود. »خالد الجبری« 
فرزند ارشد »سعد الجبری« به خبرگزاری رویترز 
گفته است که در ابتدای کار رابطه پدرش با بن 
سلمان خوب بود، اما برخی از نزدیکان ولیعهد 
و افراد مرتبط با ابوظبی، الجبری را به جانبداری 
از اخوان المسلمین متهم کردند و به مرور موجب 
ایجاد فضای مسموم علیه او شدند؛ تا جایی که 
پدرش مجبور می شود به کانادا فرار کند. شاید 
بزرگ ترین گناه الجبری، نزدیکی وی به »محمد 
بن نایف« عمو  زاده بن سلمان باشد. فردی که 
در کنار »احمد بن عبدالعزیز« می تواند داعیه 
پادشاهی داشته باشد. هر چند هر دوی آن ها هم 

اکنون در زندان به سر می برند. 

الجبری، فردی که به کابوس این روزهای بن سلمان تبدیل شده است 

»خاشقچی« زنده کیست؟ 

آشوب میان فیل ها 
2 هفته مانده به انتخابات ،ترامپ وهم حزبی هایش اختالفات با یکدیگر را علنی کردند 

»سعد الجبری« فراری به کانادا و »محمد بن نایف« تحت شکنجه در زندان
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فرهنگ سازی آقای پلیس و ناگفته  های در پناه تو!
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کشف رسایی از کلید روحانی!

به تازگی کلیپی از حمید رسایی مرد همیشه پرحاشیه این 
روزهای دنیای سیاست منتشر شده که در آن ادعا می 
کند که مدل کلیدی که رئیس جمهور در جریان انتخابات 
سال 92 از جیب خود درآورد؛ کلید آرم سازمان امنیت 
ملی آمریکاست و روحانی  با کلیدش به آمریکایی ها پیام 
داده است! این ادعای رسایی با واکنش های  تند  و طنز 
کاربران همراه شد و کاربری خطاب به او نوشت : » گفتن 
این حرف ها و راه انداختن دعواهای الکی که معلوم نیست 
سر و تهش چیه  چه دردی رو دوا می کنه؟« یا کاربر دیگری 
نوشت:» این چه اوضاعیه، یعنی هیچ کس نفهمیده و فقط 
این بابا فهمیده؟ اگه تو کشور هر کس می تونه یه ادعایی 
بکنه و بازخواست هم نشه ،  خب منم ادعا می کنم خودکار 
دست این آقای رسایی  یک کد به سازمان سیا  است!« یا 
کاربری دیگر به طنز نوشت:» تو خونه مادربزرگ من پره 
از این کلید هایی که آقای روحانی نشون داد، امیدوارم 
رسایی خونه مادربزرگم رو به عنوان مقر جاسوسی آمریکا 

معرفی نکنه!«
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ابعاد جدید از سرقت گوشی 

به تازگی تصاویری از دوربین مخفی  یک پمپ بنزین در 
شبکه های مجازی منتشر شده است که فردی که سوار 
بر موتور در حال کار کردن با گوشی موبایل خود،  در انتظار 
نوبت رسیدن به پمپ بنزین نشسته است، بدون آن که 
مراقب اطراف خود باشد؛ به ناگاه سارقی که لحظاتی قبل 
در کنار او بوده و مترصد فرصت مناسبی است، گوشی او 
را چنگ می زند و می گریزد.  در همین باره کاربری نوشت 
:» خیلی باید هوشیار بود و هرجایی گوشی رو به دست 

نگرفت، دزد ها سایه به سایه با ماهستند .«
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»درپناه تو« در بی پناهی سانسور!

حمید لبخنده کارگردان سریال »درپناه تو« یکی دیگر از 
سکانس های سانسور شده این سریال را پس از 2۵ سال 
منتشر کرد. گفته می شود در نسخه ای که از تلویزیون 
پخش شد این طور به نظر می رسد که محمد به خاطر عالقه 
رامین به مریم کنار می کشد، اما اصل ماجرا از این قرار 
بوده که محمد بعد از آن که متوجه عالقه پارسا )که نقش 
آن را پارسا پیروزفر بازی می کرد (به مریم می شود پا 
روی عالقه اش می گذارد، اما قبل از این که پارسا به مریم 
پیشنهاد دهد، پای رامین به میان می آید. کاربری در این 
باره نوشت:» پس کال سرکار بودیم« یا کاربر دیگری با 
انتقاد از مطرح شدن این موضوع بعد از 2۵ سال نوشت:» 
خیلی ساله گذشته دی وی دی بدون سانسور نمایش 

خانگی  عرضه بکنید و در مغازه ها بفروشید لطفا.«
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فرهنگ سازی پلیس بوشهری 

این روزها کشورمان بدجوری با کرونا دست و پنجه نرم می 
کند، همین دیروز بود که تلفات کرونایی مرز 300 نفر را 
شکست و همه را شوکه  کرد. در این میان نیز نیروی خدوم 
انتظامی به کمک ستاد مبارزه با کرونا آمده و به کسانی که 
ماسک نمی زنند تذکر داده و در بعضی موارد برخورد هم 
می کند! اما به تازگی تصاویر جالبی از کنگان بوشهر در 
فضای مجازی پخش شده که با تحسین کاربران فضای 
مجازی همراه شده است. در این تصاویر یک مامور پلیس 
به افرادی که ماسک نزده اند، ماسک داده و آن را به شکل 

صحیح بر صورت این افراد می گذارد.
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چالش » مو مو « و رونق بازار اکانت های فیک 

چندی قبل بود که چالشی به نام » مومو « در فضای مجازی 
 پیچید و آن طور که پلیس فتای خوزستان گفته بود 
» مومو« با استفاده از یک حساب کاربری واتس آپ، یک 
لینک تماس برای افراد ارسال کرده و پس از شروع به 
گفت و گو با افراد، آن ها را به رفتارهای خطرناک دعوت 
می کند. از همین رو توصیه می شد که افــراد مراقب 
فرزندان و دانش آموزان خود در این خصوص باشند. 
در همین زمینه یک کارشناس رسانه ای در تلویزیون به 
نحوه اطالع رسانی مجاری رسمی کشور در این خصوص 
انتقاد کرد. وی گفت: تا قبل از این که این چالش از مجاری 
رسمی اطالع رسانی شود هیچ کس با این چالش آشنا نبود 
و انتشار این خبر باعث ساخته شدن اکانت های فیکی به 

نام » مومو « شده است .
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ریحانه پارسا رفت؟!

»ریحانه پارسا قصد مهاجرت دارد...« همین یک جمله 
روز گذشته فضای مجازی را پرکرد. سام درخشانی روز 
گذشته در گفت وگویی رادیویی درباره عدِم حضور ریحانه 
پارسا در “خوب، بد، جلف” جدید گفت: ایشان در خارج از 
کشورند، قصد مهاجرت دارند.« این در حالی است که خود 
ریحانه پارسا چند روز پیش در الیو اینستاگرامی گفته بود 
که بعضی  ها تصمیم گرفته اند که فعال در فیلم و سریالی 
نباشم. من هم برایم مهم نیست. می خواهم مدتی در 
خانه باشم و زندگی کنم....« ریحانه پارسا چند هفته پیش 
هم در اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد و از همان 
موقع به بعد شایعاتی مبنی بر طالق از مهدی کوشکی، 
بازیگر سینما مطرح شد. کاربری نوشته: »این هم احتماال 
 بازار گرمی جدیده! عمدا این جوری حرف می زنن تا سر 

زبون ها بیفتند...«

در روزهــای اخیر تصاویری در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شود و صف طوالنی جلوی نانوایی ها در بعضی 
از شهرستان ها را نشان می دهد. صف طوالنی نانوایی ها 
اگر چه در شهر مشهد دیده نمی شود اما در فضای مجازی 
شایعاتی را به دنبال داشته است. بعضی شهرستان های 
استان خراسان شمالی، ارومیه، برخی شهر های آذربایجان 
غربی و...  جاهایی هستند که صف طوالنی  و وقت گیر نان 

مردم را نگران کرده است.
بعضی کاربران از احتمال گرانی نان در روزهای آینده گفته اند 
و بعضی از کاربران کم شدن سهمیه آرد نانوایی ها را علت این 
اتفاق دانسته اند اگرچه مسئوالن  به صراحت اعالم کرده اند 
که  سهمیه نانوایی ها را کم نکرده اند. درباره دالیل این  صف 
ها پای عوامل مختلفی به میان آمده است . عواملی که طیفی از 
افزایش نرخ ارز و رونق قاچاق آرد، کمبود نهاده های دامی و... 

تا عوامل روانی و تاثیر شایعات را شامل می شود .  

         افزایش قیمت ارز و مسئله سیستم توزیع

به طور مشخص هم اکنون سه نرخ برای آرد در بازار وجود دارد 
نرخ دولتی که به نانوایی های دولتی داده می شود ،نرخ آزاد 
پز و بازار آزاد یا سیاه .بدیهی است این نرخ بازار آزاد تحت تاثیر 
افزایش قیمت ارز و همچنین رشد تورم افزایشی بوده است 
بنابراین برخی نانوایان آزاد پز که قبال آرد مورد نیاز خود را از این 
بازار تامین می کردند عمال با توجه به افزایش قیمت ها و ثابت 
بودن نسبی قیمت نان از تهیه آرد با قیمت های جدید ناتوان 
شده و عمال از چرخه تولید نان خارج شدند بنابراین بار آن ها 
به دوش نانوایی های دولتی تحمیل شده است. در این میان 
افزایش قیمت ارز یک موضوع دیگر را نیز رونق بخشیده و آن هم 
قاچاق آرد است به عبارتی فاصله قیمت آرد در داخل با آن سوی 
مرزها فاصله چندین هزار تومانی را نشان می دهد.در این میان 
نقص های موجود در سیستم توزیع ، ضرورت افزایش نظارت ها 

از سوی سازمان های مسئول و تعزیرات را دوچندان می کند .

         نقش  اعالم قیمت تضمینی گندم

 برخی بررسی ها نیز حاکی از این است که   قیمت آرد از ۱۰ روز 
پیش به دلیل اعالم خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یک باره 
افزایش یافت و به بازار شوک وارد شد.به عبارتی قیمت 4 هزار 

تومانی خرید تضمینی گندم این پالس را به برخی 
داد که ممکن است با این قیمت کاشت گندم در سال 
آینده کاهش داشته باشد بنابراین برخی محتکران 
شروع به احتکار آرد کردند . بعد از اعالم نرخ خرید 
تضمینی  آرد که در سامانه به قیمت هر کیسه ۵۰ هزار 
تومان خریده می شد در بازار آزاد هر کیسه به ۱۸۰ تا 
۲۰۰ هزار تومان رسیده است. نانوایی ها  کسری آرد 
خود را از بازار آزاد تامین می کنند و از چند روز پیش 
وقتی آرد سهمیه شان را تمام کردند برای خرید نان 
آزاد اقدام کردند اما با آرد گران تر از حد انتظار بعضی 
از واحد های کوچک تر مجبور شدند کرکره خود را 
پایین بکشند تا دوباره سهمیه آرد به دست شان برسد. 
این خبر را رئیس اتحادیه نانوایان مشهد دو روز پیش 

به خبرنگار فارس می گوید و اضافه می کند: سهمیه کفایت پخت 
را نمی کند و چنان چه نانوایان بخواهند آرد را از بازار آزاد تهیه و به 
قیمت مصوب نان پخت کنند توجیه اقتصادی ندارد. وی با تاکید 
بر این که ۲۵۰ تن آرد به سهمیه ها اضافه شده است، گفت: عمده 
این سهمیه به واحد هایی اختصاص می یابد که کمتر از ۲۰۰ 
کیسه سهمیه دارند. در همین باره به سراغ یک نانوا در مشهد 
رفتیم. او ماجرای شایعه کمبود آرد را این طور توضیح می دهد: 
»ماهانه حدود 3۵۰ تا 4۰۰ کیسه آرد دولتی به نانوایی ها می 
دهند. هر کیسه نان ۵۰ هزارتومان قیمت دارد اما هر کیسه  آرد 
غیر دولتی در بازار آزاد چند برابر فروخته می شود. بعضی ها آرد 
های سهمیه ای را در بازار آزاد می فروشند و بعد هم می گویند 

آرد نداریم.«

  نان را دام می خورد؟

شلوغ شــدن نانوایی ها انگار سر دراز دارد. 
ظاهرا در بعضی شهرستان ها کمبود نهاده های 
دامی باعث شلوغ شدن صف نان شده است. 
گزارش شیری خبرنگار خراسان از شهرستان 
بجنورد حاکی از آن است که بعضی دامداران که 
توان تامین هزینه های باالی نهاده ها را ندارند به 
نان در کنار علوفه برای تغذیه دام های خود روی 
آورده اند که بخشی از شلوغی صف ها را تشکیل 
می دهند. معاون اجرایی اتحادیه بجنورد در 
آرد  پاسخ به خبرنگار ما می گوید: » سهمیه 
نانوایی ها کاهش نیافته اما  گاهی برخی نانوایان 

برای پاسخ گویی به مشتریان به پخت بیشتر نان طی روز اقدام 
می کنند که در پایان ماه با کمبود آرد مواجه و ناگزیر به تعطیلی 
می شوند. اقدام بعضی شهروندان جهت خرید نان برای دام 
ها، تقاضا برای خرید نان را افزایش داده و صف نانوایی ها را 

شلوغ کرده است.«
همزمان  با داغ شدن تنور داغ شایعاتی مبنی بر کمبود نان و حتی 
شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت در آینده  باعث شده در روزهای 
اخیر بعضی شهروندان حتی بیشتر از مقدار نیاز در صف نانوایی 
ها بایستند. البته در این میان برخی نانوایان هم با توجه به افزایش 
هزینه ها به صورت خودسرانه به افزایش قیمت اقدام کرده اند که 

این موضوع بر باورپذیری برخی شایعات افزوده است.

   هیچ گونه کمبود آرد نداریم

رئیس اتحادیه نان های فانتزی و عضو شورای آرد و نان کشور 
از دالیل شلوغی صف نانوایی ها می گوید.

برای واکاوی بیشتر صف های شلوغ نانوایی ها با محمدجواد 
کرمی،  رئیس اتحادیه نان های فانتزی و عضو شورای آرد و نان 
کشور به گفت و گو نشستیم. او می گوید:  کمبود آرد شایعه ای 
بیش نیست. االن هیچ تغییری در سهمیه آرد نداریم و کمبود آرد 

هم فقط یک دروغ است.
عضو شورای آرد و نان کشور اظهار می کند: »ما دو نوع سهمیه 
آرد داریم. در سهمیه نوع اول قیمت گندم 66۵ تومان است و در 
سهمیه نوع ۲ قیمت گندم 9۰۰ تومان است. االن دولت نانوایی ها 
را پشتیبانی می کند. ما سامانه ای داریم که برای هر واحد نانوایی 
در این سامانه سهمیه ای در نظر گرفته شده و آن 
هایی که مجاز فعالیت می کنند عضو این سامانه 
هستند و سهمیه آرد مشخصی دارند. هیچ گونه 
نگرانی درباره تغییر سهمیه آرد برای واحدهای 
نانوایی نیست. ما هربار رصد می کنیم و مردم با 
خیال راحت نان شان را خریداری کنند.وی درباره 
شایعه افزایش قیمت در سال آینده و احتکار آرد 
توسط برخی نانوایی ها می گوید: »این اصال امکان 
ندارد. وقتی سامانه هست و دولت هم گندمش را 
در این سامانه به کارخانه ها عرضه می کند کارخانه 
ها فقط زمانی می توانند گندم را بخرند که آرد را به 
اعضای این سامانه بفروشند .  کسانی در این قضیه 
شایعه درست می کنند که خودسرانه نانوایی تاسیس کرده اند. 
در حالی که مجوز ندارند و به خاطر این که سهمیه آرد نمی گیرند 
شایعه گرانی می اندازند. این ها به صورت قاچاق آرد تهیه می 
کنند و به نفع شان است که بازار به هم بریزد.  ما دو نوع نانوایی و 
 دو نرخ گندم بیشتر نداریم. کسی نمی تواند بگوید من گندمم را 
گران تر می خرم و گران تر می فروشم. برای قیمت های خارج از 
عرف تعزیرات باید برخورد کند و برای بهانه تراشی های آرد های 
سهمیه ای و... باید ادارات غله اقدام کنند.او می گوید: »دولت 
از سال 97 اجازه تاسیس نانوایی جدیدی را نمی دهد چون می 
گوید در کشور صدهزار واحد نانوایی وجود دارد که کل کشور را 
تامین می کند. تعداد واحد های نانوایی ما بیش از حد نیاز است 
و بیشترشان کمتر از ظرفیت شان نان تولید می کنند. 
اگر یک واحد نانوایی می توانسته ۱۵ تا ۲۰ کیسه آرد 
را به نان تبدیل کند امروز می تواند 7 تا ۱۰ کیسه را به 
نان تبدیل کند، پس زیر ظرفیت تولید می کنند. من 
قاطعانه می گویم حدود 9۰ درصد نانوایی ها بدون 
تخلف کارشان را انجام می دهند. از قدیم هم این طور 
بوده است که نانوایی ها نگاهی اخالقی به آرد امانت 
دست شان دارند. البته که مردم از شرایط اقتصادی 
نگران انــد و نــان هم جــزو خوراکی هایی اســت که 
خیلی حساس است  اما باز هم تاکید می کنم که هیچ 

کمبودی نداریم. خیال مردم راحت باشد.« 
ــه مــاجــرای جنجال انسولین را در صفه ۵  در ادام

بخوانید.

برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از صف طوالنی نانوایی ها در برخی 

شهرستان ها حکایت دارد؛ ماجرا چیست؟

بعضی دامداران که 
توان تامین هزینه های 

باالی نهاده ها را 
ندارند به نان در کنار 

علوفه برای تغذیه 
دام های خودروی 

آورده اند که بخشی 
از شلوغی صف ها را 

تشکیل می دهد

کالبد شکایف صف شلوغ 
اننوایی ها

توکلی/ میرجانیان - طی روز های گذشته اگر نگاهی به صفحات رسانه ای فارسی زبان خارج از کشور و برخی کانال 
های مجازی  انداخته باشید با این دو موضوع مواجه می شوید:»بحران نان در ایران به حدی رسیده که به زودی قحطی 

حکمفرما می شود « یا »کمبود انسولین قلمی برای بیماران دیابتی شرایط سختی را پدید آورده که جان بسیاری از آن ها را 
تهدید می کند « اما واقعیت ماجرا چیست ؟ آیا وضعیت نان  و صف های نانوایی آن قدر بغرنج است که حکایت از بحران قحطی 

و گرسنگی دارد ؟ یا حکایت چیز دیگری است و عواملی که در این ماجرا دخیل هستند مثل همه  پدیده های دیگر با بررسی و 
رسیدگی و نظارت قابل رفع هستند ؟یا درباره انسولین عمال راه دیگری برای تزریق انسولین به بیماران دیابتی یا نمونه ای جایگزین 

وجود ندارد ؟ امروز سعی کرده ایم در دو گزارش متفاوت  در همین صفحه و صفحه 5 ورای برخی جنجال های رسانه ای درباره این دو مشکل 
که سختی هایی را نیز برای مردم ایجاد کرده است  به واکاوی علل واقعی این مسائل بپردازیم .
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گزیده

غفوریان- مهرماه 99 که قطعا باید آن 
ــاه رکــوردشــکــنــی هــای آمـــاری کرونا  را م
دانست، دیــروز با رکــورد جدید و هولناک 
337 جان باخته کرونا در یک شبانه روز، 
ــروس را به  روی دیگری از خشونت این وی
رخمان کشاند. این آمار که ما را در داخل 
کشور وارد فاز جدیدی از نگرانی کرد، در 
جدول جهانی آمار کرونا نيز ایران را در صدر 
ميزان جان باختگان 24 ساعته کرونا قرار 
داد. در این جدول که سایت آنالین و جهانی 
www.worldometers.info/ کرونا 
ــروز منتشر کرد،  coronavirus عصر دی
ایران در رتبه نخست جان باختگان روزانه 
با 337 قربانی قرار گرفت و پس از ایران نيز 
کشور روسيه قرار داشت که تعداد قربانيان 
ــود. همچنين  24ســاعــتــه اش 179 نفر ب
مکزیک بــا108 قربانی، اندونزی با 106 
نفر، اوکراین با 66 نفر و عراق با 63 قربانی در 

رتبه های بعدی جای گرفته بودند.

قدرت سرایت بیشتر، حال وخیم تر       
همزمان بــا روز دوشنبه ســيــاه کــرونــا در 
کشور، وزیــر بهداشت هم روی جدیدی از 
پيمایش های کرونا را رونمایی کرد. او گفت: 
متاسفانه شدت سرایت ویروس بيشتر شده 
است و حتی ظن این که قدرت بيماری زایی 
آن با موتاسيون هایی افزایش یافته باشد، 
وجــود دارد؛ هم سنين پایين تر را گرفتار 
می کند و نوع گرفتاری آن، وخامت حال 

بيماران را بيشتر می کند.

جلسه ویژه روحانی       
شرایط کنونی، رئيس جمهور را هم  وادار کرد 
تا عصر دیروز با جمعی از متخصصان کشور در 
موضوع کرونا نشست ویژه برگزار کند.  آقای 

روحانی در این جلسه گفت: بر مبنای بدبينانه 
تا یک سال دیگر هم درگير کرونا هستيم. 
فعال مبنا را بر این می گذاریم امسال و شاید 
سال آینده با این مشکل مواجه هستيم و کار 
اصلی در مقابل آن تغيير در سبک زندگی 
است. مردم باید به بزرگان بخش پزشکی 
اعتماد کنند. این که می بينيم رهبر انقالب 
خودشان را نسبت به مصوبات ستاد ملزم 
می دانند خيلی مهم است.  مردم اگر در کنار 
ما نباشند، موفق نمی شویم. مردم نباید فکر 

کنند از جریمه برای آن ها کيسه دوخته ایم.

مرکز بحران کرونا در پایتخت       
این شرایط در حالی است که کارشناسان 
و نــاظــران بهداشت و نيز مدیریت بحران 
معتقدند باید مدیران کشور، شرایط ویژه تری 
را به ویژه برای تهران در کنترل اوضاع اتخاذ 
کنند. مدیران شهر تهران دو روز قبل خواستار 
تعطيلی یک ماهه تهران شده بودند و زالی 
فرمانده مقابله با کرونای تهران هم دیروز در 
نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کرده بود 
تا برای تعطيالت تجميع هفته آینده، تدابيری 
در زمينه ایجاد مداخالت منعی برای سفر و 
ایجاد مکانيزم جرایم اعمال شود. آقای زالی 
همچنين در ارائه فاز جدیدی از وضعيت کرونا 
دیروز اعالم کرد که تقریبا حدود 20 تا 25  
درصد مراجعان روزانه ما به مراکز درمانی 
استان تــهــران، نيازمند دریــافــت خدمات 

مراقبت های ویژه در بدو امر هستند.

در بدترین شرایط هستیم       
از سوی دیگر صحبت های دکتر پيام طبرسی 
مسيح  بيمارستان  عفونی  بخش  رئيس 
دانــشــوری تهران که از مراکز مهم درمــان 
کروناست، موجی جدید از نگرانی را به ميان 

مــی آورد: »وضعيت بيمارستان اصال خوب 
نيست و ميزان مــوارد بستری و مرگ ومير 
هم افزایش پيدا کرده است، در واقع االن در 
بدترین شرایط هستيم و اميدواریم بدتر از این 
نشود. تعداد مراجعه کنندگانی که بيماری در 
آن ها شدت دارد، بسيار بيشتر شده است که 
این می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، یا 
به دليل تغيير نوع ویروس است که یک مقدار 
تهاجمی تر شده یا به این دليل است که مردم 

دیرتر به بيمارستان مراجعه می کنند.«

 ۲7 استان در وضعیت قرمز       
کرونا  بحرانی  شرایط  در  تهران  اگرچه 
ــروز وزارت  قــرار دارد، امــا طبق اعــالم دی
بهداشت 26 استان دیگر نيز در شرایط 
قرمز کرونا قرار دارند؛ استان های اصفهان، 
قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
ــل،  ــي ــان، اردب ــت ــرس ســمــنــان، قـــزویـــن، ل
ــاه، کهگيلویه و  ــش ــان ــرم ــان، ک ــت ــوزس خ
بویراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختياری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و 

کردستان.

چه کنیم؟       
ــه مردم  با همه نگرانی ها و اضطراب روزان
اثر  به ویژه بحران های ناشی از کرونا که 
مستقيم آن بر روند معيشت و اقتصاد بسياری 
از مردم سایه ای سنگين انداخته است، اما 
جز رعایت بهداشت و توصيه ها توسط یکایک 
مــردم چــاره ای دیگر وجــود نــدارد. پس در 
حد وسع خودمان بهداشت را رعایت کنيم، 
ماسک بزنيم و ترجيحا از رفت وآمدهای 

غيرضروری خودداری کنيم.

عبدالهی- »انسولين برای یک دیابتی مثل آب است 
برای یک ماهی«. این یکی از توئيت هایی است که روز 
گذشته منتشر شد و انبوه توئيت های کاربران با هشتگ 
#انسولين_نيست، را بيشتر و تبدیل به موج رسانه ای 
کرد. بااین حال هرچند نگرانی ها درباره کمبود انسولين 
ــای اخير بيشتر شده اســت، اما آن طــور که  طی روزه
مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن دیابت ایران اعالم 
کرده اند، وضعيت برای بيماران دیابتی نگران کننده 

نيست.

پیام های کاربران در فضای مجازی       
ــی در  طی روزهــای اخير کمبود انسولين های واردات
ــروز مشکالتی شــده و همين موضوع  کشور باعث ب
سبب شد تا روز گذشته تعدادی از کاربران، هشتگ 
#انسولين_نيست را داغ کنند. از جمله توئيت های روز 

گذشته این ها بود:
* #انسولين_نيست؟ عوضش دعوای سياسی داریم.

* اگر خونواده های خودتون هم دیابتی بودن، همين 
جوری بيخيال #انسولين ميشدین؟

* برخی مخاطبان روزنــامــه خــراســان هم با ارســال 
پيام هایی برای ما از کمبود انسولين ابراز نگرانی کردند: 
»سازمان غذا و دارو گفته کمبود انسولين نداریم اما 
ــم. آیا این مصاحبه مشکل  کمبود قلم انسولين داری

انسولين را حل کرد؟«

پاسخ ها با هشتگ #انسولین_هست       
اما نکته جالب این که، در همين فضای مجازی هم برخی 
کاربران تالش کردند از ميزان نگرانی ها درباره انسولين 

بکاهند و به بيماران دیابتی آرامش بدهند:
* نگرانی در مورد »#انسولين_نيست« کامال درسته، 
اما با وجود ویال های انسولين ایرانی به جای قلمی، 
ان شــاءا... بيماران مشکلی نخواهند داشت. هنوز در 
خيلی جاهای دنيا ویال انسولين مصرف می شود، پس 

به بيماران استرس ندهيم.
* #انسولين_هست، انسولين قلمی نيست. بيشتر از 
بيست سال است که پدرم انسولين توليد داخل مصرف 

می کند و هيچ مشکلی برایش پيش نيامده است.

وعده وزارت بهداشت برای حل مشکل       
اما مسئوالن وزارت بهداشت هم درباره این نگرانی ها 
دو وعده اميدبخش داده اند: »پيگيری واردات جدید« 
و »مدیریت توزیع«. دکتر »محمدرضا شانه ساز« رئيس 
سازمان غذا و دارو در این باره گفت: »به دليل تحریم، 
واردات برخی از داروها از جمله انسولين با مشکالت 
عدیده مواجه شده است، به بيماران توصيه می کنيم 
با مشورت پزشک خود به جای انسولين قلمی از ویال 
انسولين رگوالر و NPH که هيچ تفاوتی با انسولين قلمی 
ندارد و به وفور یافت می شود، استفاده کنند«. البته دکتر 
شانه ساز این را هم گفت که »دو محموله انسولين قلمی 
از گمرک ترخيص شده است و این هفته توزیع می شود، 
همچنين محموله های بعدی طی فواصل زمانی وارد 
کشور خواهد شد«. کيانوش جهانپور سخنگوی سازمان 

غذا و دارو هم در این خصوص به ميزان گفت: »به دليل 
مشکالت تحریم برای تبادالت بانکی، ممکن است مانند 
روزهای اخير به صورت مقطعی با کمبود برخی اقالم 
انسولين قلمی مواجه شویم اما به زودی دو محموله وارد 
کشور می شود و کمبود فعلی رفع خواهد شد«. جهانپور 
این را هم گفت که: »حداقل 2 خط توليد انسولين 
قلمی در کشور راه اندازی شده  و سعی بر این است که 
در ماه های آینده با توسعه این خط ها به تدریج نياز به 

انسولين قلمی در داخل کشور رفع شود«.

توزیع دارو در داروخانه های منتخب       
همزمان با انتشار این خبر، سازمان غذا و دارو فهرست 
داروخانه های منتخب کشور را برای توزیع انسولين 
ــای بيماران خــاص، در آدرس و برخی دیگر از داروه
ifdana.fda.gov.ir/fa/News/17708  منتشر 
کرد. دکتر شانه ساز، مدیریت بهينه توزیع انسولين و دیگر 
داروهای خاص را دليل اتخاذ این تصميم اعالم کرد و 
گفت که برای جلوگيری از قاچاق احتمالی آن، به زودی 

توزیع آن بر اساس کد ملی بيماران انجام خواهد شد.

5۰۰ هزار بیمار نیازمند انسولین       
ــران هم در  اما رئيس هيئت مدیره انجمن دیابت ای
گفت وگو با خراسان توضيحات قابل توجهی می دهد 
ومی گوید: »حدود 12 درصد جمعيت باالی 20 سال 
کشور ما به دیابت مبتال هستند که بيش از 8 ميليون 
نفر را شامل می شود، البته تقریبا دیابت50 درصد 
آن ها خاموش و تدریجی است، به همين دليل تعداد 
بيماران قطعی دیابت در کشور که از بيماری خود مطلع 
هستند، حــدود 5 ميليون نفر اســت. از این جمعيت 
5 ميليونی هم، حدود 500 هزار نفر نيازمند تزریق 

انسولين هستند«.

اتفاق تلخ به خاطر نبود انسولین نداشته ایم       
نکته مهمی که دکتر »اســدا... رجــب« به آن اشاره 
می کند، این است که: »کمبود انسولين در کشور 
ــان جنگ این  موضوع جدیدی نيست، هم در زم
شرایط را تجربه کرده ایم و هم در سال های اخير. 
ســال گذشته هم نامه ای را از طــرف سازمان های 
مردم نهاد به سازمان ملل ارسال کردیم و خواستار لغو 
تحریم های دارویی شدیم. بنابراین نمی شود بگویيم 
اتفاق جدیدی رخ داده است«. وی تصریح می کند: 
»با وجود این تحریم ها و مشکالت، به خاطر نداریم 
تاکنون به دليل کمبود انسولين خبری درباره یک 
اتفاق تلخ برای بيماران دیابتی شنيده باشيم، چراکه 
همواره نياز آن ها تامين شده و تنها در برخی دوره ها، 
شيوه دریافت انسولين و تزریق آن تغيير کرده است«. 
دکتر رجب می افزاید: »انسولين یک ماده حياتی برای 
بيماران دیابتی است و خوشبختانه امروز با توجه به 
توليدات داخلی انسولين، کمبودی در این خصوص 
نداریم که بگویيم جان بيماران را تهدید می کند، باید 
همه این واقعيت را بدانند و بيماران را دچار استرس 

نکنند«. 

جنجال انسولین
۲ محموله بزرگ انسولین قلمی وارد کشور و آماده توزیع شد

۲خط جدید تولید به زودی کمبودهای انسولینی را برطرف خواهد کرد

 روز سیاه کرونا با 337 قربانی

 موافقت وزیر کشور 
با  درج نام مادر  روی کارت ملی 

معاون امــور زنــان و خانواده رئيس جمهور  در 
پاسخ به پرسشی درباره درج نام مادران در کارت 
ملی گفت: این پيشنهاد در وزارت کشور در حال 
بررسی است. وزیر کشور موافق اجرای آن هستند 
و اکنون منتظریم سازمان ثبت نظر خود را اعالم 
کند. این طرح نيازمند اصالح آیين نامه است 
تا بتواند تا ماه آینده اجرا شود. به گفته معصومه 
ابتکار ثبت نام مادر در کارت ملی هيچ هزینه 
مضاعفی نخواهد داشت بلکه پس از ابالغ آن، 
تنها در کارت ملی کودکانی که به دنيا می آیند و 
کسانی که اقدام به تعویض کارت ملی و دریافت 

مجدد آن می کنند، اعمال خواهد شد.

9 ساله  میالد  و  ســالــه، محمد   ۶  بنیامین 
سه کودک اهوازی مبتال به سرطان   در زمین 
فوتبال باشگاه فوالد خوزستان به آرزویشان 
رسیدند. این کودکان آرزو داشتند یک روز 
فوتبالیست شوند و با پزشک متخصصشان 
همبازی شوند و به حریف گل بزنند که این 
آرزو با حضور در تمرین تیم نونهاالن باشگاه 

فوالد خوزستان محقق شد.



پریناز ایــزدیــار با فیلم »متری 
شیش و نیم« اثر سعید روستایی 
در جشنواره فیلم بوردو که در 
فرانسه برگزار می شود، دیده 
خواهد شد. این فیلم در بخش 

مسابقه جشنواره به نمایش درمی آید.

سینما و تلویزیون 6

زنده یاد اکبر عالمی در مراسم 
افتتاحیه شانزدهمین جشنواره 
فیلم مقاومت، تجلیل خواهد 
شد. استاد عالمی 22 مهرماه 
در 75 سالگی بر اثــر ابتال به 
بیماری کووید–19 درگذشت.

بــهــنــوش بــخــتــیــاری بـــازی در 
ســریــال »دادســـتـــان« ساخته 
پایان  بــه  را  ده نمکی  مسعود 
رسانده. این مجموعه در 17 
قسمت تولید  و تصویربرداری 

بخش هایی از آن در استانبول انجام شده است.

مهران رجبی در برنامه »یه روز 
ــازه« دربـــاره ابتال به بیماری  ت
ــد-19 گفته اســت جزو  ــووی ک
بیمارانی بوده که حال وخیمی 
داشته و در مدت دو هفته، 10 

کیلو وزن کم کرده است.

چهره ها و خبر ها

ــن  ــی ــهـــران مـــدیـــری در اول مـ
کیمیایی  مسعود  با  همکاری 
بــازی  »خائن کشی«  فیلم  در 
می کند. همکاری این دو چهره، 
پیشتر قرار بود در فیلم »جرم« 
اتفاق بیفتد. امیر آقایی دیگر بازیگر فیلم جدید 

کیمیایی است.

پدرام شریفی شنبه هفته آینده 
ساخته  کثیف«  »کـــار  فیلم  بــا 
نمایش  ــه  ب معصومی  خــســرو 
ایــن فیلم تیر  خانگی می آید. 
98 اکران شد و با فروش تقریبا 

197 میلیون تومانی در گیشه شکست خورد.

هــادی حجازی فر از سه شنبه 
هفته آینده با فیلم »گیلدا« اثر 
امید  و  علی محمدی  کــیــوان 
خانگی  نمایش  در  بــنــکــدار، 
حضور خواهد داشت. این فیلم 

به تازگی در سرویس های وی اودی اکران شده 
بود.
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سیدمهرداد ضیایی که آخرین بار با سریال »بچه 
مهندس 3« ساخته علی غفاری در تلویزیون دیده 
شد، این شب ها سریال »نجال« به کارگردانی 
خیرا... تقیانی پور را از شبکه سه روی آنتن دارد. 
او در این مجموعه نقش شخصیتی به نام »شیخ 
ابراهیم« را ایفا کرده و برای سومین بار چالش 
صحبت کردن با لهجه جنوبی را پیش رو داشته 
است. به بهانه پخش مجموعه »نجال« گفت وگویی 

با این بازیگر داشته ایم که در ادامه می خوانید.
چه چیزی باعث شد بازی در مجموعه »نجال« 	 

را بپذیرید؟
کــارگــردان سریال از آن آدم هــایــی  اســت که در 
جوانی، مراحل پختگی را می گذراند و ایده های 
ــاره کــار داشـــت. فیلم نــامــه هم  ــ محکمی درب
مضمون پردازی های جدیدی مانند مسئله کوچ 
معاودین عراقی، ایرانی االصل هایی که در دهه 
50 از عراق رانده شدند را داشت و خودشخصیت 
»شیخ ابراهیم« که البته امیدوار بودم به گذشته 
او بیشتر پرداخته شود، اما این اتفاق نیفتاد، همه 

این ها برای من انگیزه بازی در سریال بود.
شما پیش از »نجال« هم تجربه استفاده از 	 

لهجه جنوبی را داشتید.
بله، من قبال در فیلم »به نام پدر« و »در میان ابرها« 
چنین تجربه ای را داشتم و این سومین بار بود که با 

لهجه جنوبی صحبت می کردم.
تعدادی از مخاطبان به لهجه شخصیت های 	 

سریال انتقادهایی داشته اند، نظر شما چیست؟
به نظر من خیلی تأسف بار اســت که سریالی 
بخواهد با لهجه آدم ها مقایسه شود. در خود آبادان 
از شمال تا جنوب آن، ما 10 رنگ یعنی زیرلهجه 
داریم. امیدوارم مخاطبان سریال ها جز آن که در 
مقام منشی صحنه می نشینند، ایراد می گیرند یا 
از لهجه انتقاد می کنند، یک مقدار هم به محتوای 

کارها دقت کنند.
البته کل سریال به دلیل لهجه زیر سوال نرفته 	 

و مشخصا درباره این بخش از کار انتقادهایی 
مطرح شده است.

زمانی که »به نام پدر« را کار می کردم، در شهرهای 
جنوب فکر می کردند جنوبی و آبادانی هستم، در 
حالی که آن زمان مطمئن بودم در لهجه ام انحراف 
از معیاری وجود دارد و نمی تواند این قدر دقیق 
باشد که من را بچه آبادان فرض کنند. در فیلم »در 
میان ابرها« و سریال »نجال« هم همین طور. خیلی 
نمی توانم به این نظرات اهمیتی بدهم، البته 
می دانم درباره من گفته نشده و درباره دوستان 
دیگر گفته شده، اما گمان می کنم تماشاگران 

دیگر باید از این مرحله بگذرند.
منفی 	  ویژگی های  از  مخاطبان   از  بعضی 

نشان  او  از  کــه  تصویری  و  اصلی  شخصیت 
داده شــده هم انتقاد کردند، بــرای رفــع این 

حساسیت ها باید چه کرد؟
باید آمــوزش داد. این نگاه که پشت شخصیت 
درام هزار و یک جور توطئه برای خراب کردن یک 

قومیت وجود دارد، فاسد و منحط است. این نگاه 
زمانی می تواند از این فساد و انحطاط نجات پیدا 
کند که آموزش داده شود. چرا پس از حدود 90 
سال تولید فیلم در سینمای ایران، مخاطب سینما 
حتی چیزهای بسیار ساده در ارتباط با یک فیلم 
را متوجه نمی شود؟ فکر می کنم کم رنگ شدن 
سینما و پررنگ شدن رسانه ها در زمینه انتقال 
درام تاثیر داشته است. نسلی که فیلم را به جای 
سینما صرفا از طریق رسانه های جمعی تماشا 
می کند، سلیقه فیلم دیدن ندارد و چنین  نگاهی 

از او بعید نیست.
یعنی هرچقدر آثار  بیشتری درباره قومیت ها 	 

ساخته شود، حساسیت ها کمتر می شود؟
باید  بــاشــد،  تاثیرگذار  نمی تواند  تنهایی  بــه 
ــوزش هم وجــود داشته  در کنار ایــن موضوع آم
باشد. بسیاری از آموزش های الزم را در دوره 
مدرسه نداریم و بسیاری از چیزهایی را که یاد 
گرفتن آن ها الزم نیست، در دوره مدرسه داریم! 
یکی ازموضوعات ساده ای که در دوران مدرسه 
ــوزش داده شــود، این است که چطور با  باید آم
درام سروکار داشته باشیم، چون یک شهروند 
مصرف کننده هنر است؛ وقتی به او آموزش داده 
نشود که چطور با اثر هنری ارتباط پیدا کند، چنین 

اتفاقاتی می افتد.
به تازگی اجــرای برنامه »اهالی شب« را در 	 

شبکه چهار برعهده گرفته اید. جذابیت اجرا 
برای شما چیست؟

بله، ایــن پانزدهمین برنامه ای اســت که اجرا 
می کنم. همیشه کاری را اجرا می کردم که خودم 
نویسنده یا کارشناس آن باشم، ولی در »اهالی 
شب« این طور نیست. این اولین یا دومین بار است 
که در 20 سال گذشته کاری را اجرا می کنم که 
خودم ننوشتم، شاید اگر برنامه ادامه پیدا کند 
بخشی از آن را بنویسم. من هنوز هم خــودم را 
مجری نمی دانم، مهم این است محتوای کاری که 
دارم انجام می دهم، برایم جالب باشد، خود اجرا 

برای من اتفاق جذابی نیست.
نظرتان درباره ورود بازیگران به حوزه اجرا 	 

چیست؟
اگر بازیگران مجری گری را به صورت حرفه ای یاد 
گرفتند، بلد هستند یا می توانند اصول ابتدایی آن 
را رعایت کنند، بیایند اجرا کنند، اما مجری گری 

هم برای خودش اصولی دارد و تجربیاتی الزم 
است تا آدم ها بگویند من مجری هستم. بنده هم 
این چندمین برنامه ای است که اجرا می کنم. با 
این حال عالقه ای ندارم و خودم را مجری یا گوینده 
حرفه ای نمی دانم. این موضوعی ا ست علی حده 

به گردن مجریان و گویندگان حرفه ای.
بعضی مجریان معتقدند تعدادی از بازیگران 	 

جای مجریان متخصص را اشغال کرده اند. با این 
موضوع موافق هستید؟

کامال درست است، البته برخی از برنامه ها به 
دلیل تخصصی که نسبتا در آن وجود دارد ممکن 
است کسی را برای اجرا بطلبد که به آن حوزه 
نزدیک تر باشد. من به عنوان نویسنده و پژوهشگر 
مجری این برنامه شدم نه به عنوان بازیگر، همان 
طور که در موارد دیگر که در تلویزیون اجرا کردم، 
به عنوان نویسنده کارشناس و پژوهشگر این کار 
را کردم، هیچ وقت به عنوان بازیگر به خودم اجازه 
ندادم که این کار را انجام بدهم. اگر بازیگران 
تخصص های ویژه ای داشته باشند و به این واسطه 
اجــرا کنند، درست تر است تا این که به عنوان 
یک مجری عمومی وارد کار شوند، چون اجرای 
عمومی کــردن خــودش تخصص های ویــژه ای 

می خواهد.
پــس چــهــره هــای دیــگــری کــه وارد حــوزه 	 

بازیگری می شوند هم باید تخصص داشته 
باشند؟

بله، آموزش دیده باشند و حداقل تجربه ای داشته 
باشند. نکته این است که اجرا کاری تکنیکی  
است در صورتی که بازیگری کار هنری ا ست و 
در آن خالقیت هنری وجود دارد، این دو را باهم 

قاطی نکنیم. البته در بازیگری هم تکنیک وجود 
دارد و در مجری گری هم لحظاتی وجود دارد که 
مجری باید آفرینش گر باشد و در مقام یک هنرمند 
بنشیند، اما به طور کلی از جهتی که گفتم، این دو 

رشته از هم جدا هستند.
چرا در سال های اخیر در سینما حضور کم 	 

رنگی داشتید؟
احتماال من را فراموش می کنند. امیدوارم دلیلش 
این باشد که دوستان در سینما دایم من را فراموش 
می کنند، من هم نمی روم خودم را یادآوری بکنم. 
یک سری دوستان مــدام خودشان را یــادآوری 
می کنند، من رویم نمی شود این کار را انجام بدهم. 
وقتی دوستانی که اتفاقا مرا می بینند، اما همان 
لحظه ای که انتخاب ها انجام می شود فراموشم 
می کنند، البد سرنوشت از این قرار است یا این که 

من مناسب انجام هیچ کاری نیستم.
چرا این روزها جای بسیاری از بازیگران پیش 	 

کسوت در آثار خالی ا ست؟
یکی از علت هایش روابــط اقتصادی است. این 
روابط در سالم ترین شرایط وجود دارد، چه برسد 
به شرایطی که در آن مافیاها آن قدر در هم پیچیده 
هستند که گاهی یادشان می رود دوست کجاست 

و دشمن کجا.
به نظر شما چرا کیفیت سریال های تلویزیون 	 

نسبت به سال های قبل افت کرده  است؟
باز هم مسئله اقتصادی، 90 درصد عواملی که 
در سریال های تلویزیونی کار می کنند همیشه 
طلب دارند، از قراردادهای ناعادالنه ای که بسته 
می شود ناراضی هستند و تلویزیون به تعهدات 
اقتصادی اش عمل نمی کند. دوم این که تلویزیون 
می خواهد از »الف« تا »ی« کار اعمال نظر کند، از 
همه کارها ایراد بگیرد و ممیزی کند. نمی دانم 
این اعمال نظرها تا کجای کار می تواند ادامه 
داشته باشد، انگار حد و نهایتی نــدارد. همین 
اعمال نظرهای جزئی، کلی، منطقه ای و ملوک 
الطوایفی و همه این ها باعث می شود کارها افت 
پیدا کند. مسئله ممیزی و اعمال نظر روزبه روز 
توسط صداوسیما بیشتر می شود و دیگر دارد به 

جاهای خنده داری کشیده می شود.
 همین مسائل باعث شده مخاطبان به سمت 	 

نمایش خانگی بروند.
با توجه به شرایطی که نمایش خانگی پیدا کرده، 
باز هم اگر تلویزیون بخواهد سردمدار باشد، 
همین اتفاق بــرای نمایش خانگی نیز  خواهد 

افتاد.

گلزار و محمدزاده کرونا گرفتند

بازیگران  محمدزاده  نوید  و  گلزار  محمدرضا 
ــورت جداگانه از ابتالی خــود به  سینما به ص

بیماری کرونا خبر دادند.
به گزارش صبا، محمدرضا گلزار بازیگر سینما، 
ــده، خواننده و مجری کــه در ایــن مدت  ــوازن ن
مشغول بازی در سریال »گیسو« به کارگردانی 
ــود، چند روزی اســت کــه به  ــادی ب منوچهر ه
ــت. وی در گفت وگویی  کرونا مبتال شــده اس
ــاره آخــریــن وضعیت خود  بــا تــی وی پــالس دربـ
گفت: »االن یک هفته است که از شروع عالیم 
ابتالی من به کرونا گذشته است. از همان روز 
برای  داشتم  را  کرونا  عالیم  همه  تقریبا  اول 
برایم  و  ــردم  ک مراجعه  بیمارستان  بــه  همین 
دارو تجویز کردند و من در منزل شخصی خود 
بستری و قرنطینه شدم. روز گذشته یعنی 2۶ 
مهرماه درد شدیدی در قفسه سینه ام احساس 
کردم و  اسکن مجدد انجام دادم و با تشخیص 
پزشکان که متوجه شده بودند فضای بیشتری 
از ریه ام با این ویروس درگیر شده است، اکنون 
در بیمارستان ادامــه معالجه و درمانم را طی 
می کنم. خــداراشــاکــرم کــه اکــنــون بــد نیستم  
البته به این معنا نیست که االن کامال خوبم. 
اما شنیدم می تواند بدتر از این هم باشد. خیلی 

نگران کننده نیست.«
شنیده ها حاکی از آن است که تصویربرداری 
فعال  »گیسو«  خانگی  نمایش  شبکه  ســریــال 
متوقف شده اما هنوز اطالع رسانی رسمی از 

سوی عوامل سریال صورت نگرفته است.
همچنین نوید محمدزاده دیگر بازیگر سینمای 
ایران نیز به کرونا مبتال شده است. وی در پست 
اینستاگرام خود اعالم کرد که روزهای سخت 
زیادی را در زندگی پشت سر گذاشته و این دو 

هفته نیز روی آن! 
محمدزاده اکنون بازی در فیلم  سینمایی »شب، 
داخلی، دیوار« وحید جلیلوند را در دستور کار 
دارد. همچنین سریال شبکه نمایش خانگی 
»قورباغه« ساخته هومن سیدی نیز با بازی وی 

به زودی توزیع می شود.
مجری  علیخانی  ــان  ــس اح همچنین  دیـــروز 
تلویزیون با انتشار یک استوری، خبر ابتالی 

خود به کرونا را تکذیب کرد.

 »آخرین داستان«
 1۷ هزار بلیت آنالین فروخت

»آخرین  سینمایی  پویانمایی  آنــالیــن  اکـــران 
داســتــان« با فــروش بیش از 17 هــزار بلیت به 

پایان رسید.
به گــزارش مهر، پویانمایی سینمایی »آخرین 
داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر که از روز 17 شهریور 99 وارد اکران 
آنالین شد، بعد از گذشت ۴0 روز با مجموع 
فروش 17 هزار و ۶00 بلیت در سرویس آپرا 
به پایان اکران آنالین خود رسید. همچنین این 
پویانمایی به زودی در سرویس های وی اودی در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا مخاطبانی 
که موفق به تماشای آنالین »آخرین داستان« 
در زمان اکران نشدند، بتوانند این پویانمایی 
را ببینند. پویانمایی برداشتی آزاد از داستان 

صدرنشینی لیام نیسن در گیشه»ضحاک« شاهنامه فردوسی است.

تریلری با بــازی لیام نیسن در صدر فــروش گیشه 
سینماهای آمریکا قرار گرفت.

به گزارش مهر، »دزد صادق« با فروش 3/7 میلیون 
دالر در اولین آخر هفته اکرانش توانست در صدر 
گیشه فــروش قــرار بگیرد. با این حال این مبلغ از 
پایین ترین فروش ها برای فیلمی است که در جایگاه 
نخست قرار می گیرد. »تنت« کریستوفر نوالن در 
جایگاه دوم و کمدی »جنگ با پدربزرگ« با بازی 
رابــرت دنیرو در جایگاه سوم قــرار گرفتند. »دزد 
ــاره یک  صــادق« به کارگردانی مــارک ویلیامز درب
سارق بانک با بازی لیام نیسن است که تالش می کند 
پول های ربوده شده را تحویل پلیس دهد، زیرا در 
دام عشق گرفتار آمده و قصد دارد زندگی سالمی را 
در پیش بگیرد، اما زمانی که متوجه می شود پلیس 
فدرال از او نیز فاسدتر است، تصمیم می گیرد اسمش 

را از فهرست مجرمان پاک کند.
»تنت« اکنون 7 هفته فروش را پشت سر گذاشته و 
این هفته فروشی 1/۶ میلیون دالری را ثبت کرد 
تا مجموع فروش اش در آمریکا به 50/۶میلیون 

دالر برسد.

نماینده دادستان در دادگاه:
امامی سینما را کثیف کرده است

نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه، متهم 
محمد امامی را باعث اخالل در امور سینمای 

ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسول قهرمانی در 
بخشی از این جلسه گفت: »امامی می خواهد ما را 
در مقابل هنرمندان قرار دهد، اما متوجه شده ایم 
که هنرمندان سوءنیت نداشتند و ما حتی آن ها 
را احضار هم نکرده ایم. آقای امامی شما ما را در 
مقابل سینمایی ها قرار ندهید، اتفاقًا شما سینما 

را کثیف کرده اید.«
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ــرار اســت شهرام ناظری و  اکــرم انتصاری - ق
همایون شجریان در نوروز 1400، با آهنگ سازی 
سهراب پورناظری، در سالن فیالرمونی پاریس به 
روی صحنه بروند. این اتفاق قرار است در قالب 
هفته فرهنگی ایــران برگزار شود و طی دو روز 
گذشته، مورد توجه اهالی موسیقی و عالقه مندان 
این حوزه قرار گرفته است. اجرای جهانی برای 
شــهــرام نــاظــری، همایون شجریان و سهراب 
پورناظری اتفاق جدید و عجیبی نیست؛ اما این 
خبر در شروع یک قرن تازه، می تواند نویدبخش 
روزهای خوبی برای موسیقی کشورمان باشد. 
هرچند روز گذشته سهراب پورناظری جزئیات 

بیشتری درباره این کنسرت منتشر کرد و گفت 
که قرار است هر کدام از این خواننده ها، به صورت 
جداگانه به روی صحنه بروند؛ بااین حال، اجراهای 
مشترک جهانی می تواند الگو و ایده  درخوری 
بــرای پیاده کردن بر روی صحنه های داخلی 
باشد. در ادامه بیشتر از لزوم وجود همکاری های 

این چنینی خواهیم گفت.

 کهکشانی ها در فیالرمونی پاریس	 
طبق آن چه در سایت فیالرمونی پاریس اعالم 
شده است، شهرام ناظری و همایون شجریان 
در ساعت 16:30 روز 28 مارس، مصادف با 
هشتم فروردین 1400، به صــورت جداگانه 
روی صحنه خواهند رفــت. در ایــن سایت، از 
شهرام ناظری به عنوان استاد بزرگ و از همایون 
شجریان به عنوان مرید جوان نام برده شده است. 
در کنار نام این دو خواننده برجسته، نام یک 
چهره جوان دیگر یعنی سهراب پورناظری نیز 
دیده می شود که عالوه بر آهنگ سازی، نواختن 
تنبور و کمانچه را نیز برعهده دارد. سهراب پسر 
کیخسرو پورناظری آهنگ ساز، در سال های 
گذشته آهنگ سازی آلبوم های »رگ 
خــواب«، »ایــران من« و »خداوندان 
ــان را  ــری ــج ــون ش ــای ــم اســـــرار« ه
ــه اســـت. جالب  ــت بــرعــهــده داش
این که شهرام ناظری، پیشتر با 
زنده یاد محمدرضا شجریان، پدر 
همایون، در کانون چاووش و با 
کیخسرو پورناظری پدر سهراب 
در آلبوم »حیرانی« و »مهتاب رو« 
همکاری داشته است و حال، 
او و پــســران ایــن دو، در یــک روز 
بــه طــور مــجــزا بــه روی صحنه مــی رونــد.

پیشتازی همایون و علیرضا در اجرای 	 
مشترک

ترکیب دو خواننده بر روی صحنه یک ترکیب 
ــت. حــال اگــر دو  هیجان انگیز و قابل تامل اس
خواننده از دو مکتب آوازی یا دو سبک متفاوت 
بــا دانــش موسیقایی و ذوق متفاوت در کنار 
هم قــرار بگیرند، به الگوهای قابل تاملی برای 
دیگر خواننده ها تبدیل می شوند؛ اجرا یا آلبوم 
مشترک و همکاری هایی از این دست، ترکیب 
غریبی در دنیای موسیقی کشورمان محسوب 
گذشته،  چهاردهه  طی  به طوری که  می شود؛ 
تنها یک آلبوم مشترک منتشر شده است؛ آلبوم 
»افسانه چشم هایت« اثر همایون شجریان و علیرضا 
قربانی، با آهنگ سازی مهیار علیزاده که هر دو از 
خواننده های کالسیک به شمار می روند. ساخت 
این آلبوم، پنج سال به طول انجامید و سرانجام در 
آبان ماه سال گذشته منتشر شد. البته این آلبوم 
موفقیت آن چنانی نداشت و جدا از حاشیه هایی که 
به واسطه انتخاب یک شعر جعلی داشت، با انتقاد 
و واکنش های منفی نیز رو به رو شد. به هرحال، از 

قدیم گفته اند کار نیکوکردن از ُپرکردن است 
و اولین تجربه برای تولید یک آلبوم مشترک، 

لزومًا نمی تواند تجربه موفقی باشد.

کنسرت مشترک الزمه دنیای 	 
موسیقی

شهرام ناظری بارها در عرصه جهانی تجربه 
دوخوانی یا اجرای مشترک را داشته است. 
او در پروژه جهانی »زبان عشق« با دولتمند 

خالف، خواننده و نوازنده برجسته تاجیک در 
سالن باربیکن لندن به روی صحنه رفت و هر دو 

عالوه بر خواندن، به نواختن نیز پرداختند. اجرای 
کنسرت مشترک در عرصه جهانی نیز بی سابقه 

نیست و بارها توسط خواننده های جهانی رنگ 
واقعیت به خود گرفته است. موسیقی کشورمان 
بعد از شیوع ویروس کرونا و حدود 9 ماه سکون، به 
دلیل تعطیلی کنسرت ها، به اتفاقات نو و ایده های 
تازه ای نیاز دارد. اتفاقی مانند یک اجرای مشترک 
و همکاری های شگفت انگیز توسط خواننده ها که 
می تواند دریچه جدیدی را به روی دنیای موسیقی 
و هــواداران آن باز کند. هرچند این ترکیب های 
شگفت انگیز، یک شبه اتفاق نمی افتد؛ اما می شود 
با فراهم آوردن بسترهای مناسب توسط مسئوالن 
و همچنین نه گفتن به تک روی توسط خواننده ها، 

شاهد روزهای درخشانی در موسیقی بود.

شروع قرن تازه با شهرام ناظری و همایون شجریان
زده می کنند؟ آیا 2 خواننده کالسیک موسیقی ایرانی، در نوروز 1400 همه را شگفت 

پیک خبر

 جشنواره موسیقی جوان
امید به آینده موسیقی ایران 

وزیــر فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی در پیامی به 
چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، این 
رویــداد بزرگ هنری را نمونه ای روشن از امید 
به آینده و فــردای موسیقی ایــران بیان کرد که 
پیشینۀ فرهنگ موسیقی کشور و میراث داری 
استادان و پیش کسوتان را پشتوانۀ گران سنگ 
خود دارد. به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی 
افزود: جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، بستری 
است برای شناسایی استعدادهایی که موسیقی 
دستگاهی، نواحی و کالسیک را از استادان 
ــن  ــردای روش ــ آمــوخــتــه و پـــاس مـــی دارنـــد و ف
موسیقی کشور را با آواها و نواهای امروز خود 

نوید می دهند.

استادان موسیقی خراسان 
تماشایی می شوند

مدیر یک شرکت نشر و پخش آثار موسیقایی، 
از انتشار یک آلبوم تصویری ویژه از هنرمندان 
مطرح موسیقی منطقه خراسان، در آینده ای 
نزدیک خبر داد. به گــزارش خبرگزاری مهر، 
نیما جوان توضیح داد: طبق برنامه ریزی های 
ــوم تصویری  ــب ــک آل ــرار اســـت ی ــده قـ ــام ش ــج ان
به نــام »نــوایــی« با هنرمندی اســتــادان مطرح 
موسیقی منطقه خراسان پیش روی مخاطبان 
قرار گیرد. این آلبوم مشتمل بر آخرین اجرای 
ــان«، از  ــرب قــربــان سلیمانی ملقب بــه »حــاج ق
بخشی ها،  معتبرترین  و  شناخته شده ترین 
نوازندگان و خوانندگان موسیقی محلی شمال 
خراسان است که در این اجرا به شکلی نمادین، 

ساز دو تارش را به فرزندش هدیه می دهد.  

 کنسرِت زنده و غیرآنالین
 بهرام و هوروش بند!

رضــا بهرام، خواننده 
ــی پــــاپ  ــ ــق ــ ــی ــ ــوس ــ م
کـــشـــورمـــان کـــه طی 
به  گذشته  هفته های 
کرونا مبتال شــد، بعد 
از بهبودی کامل قصد 
دارد روز اول آبان ماه 
کیش  در  را  کنسرتی 
برگزار کند. به گزارش 

خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت رضا بهرام، 
ــاپ، پس از مدت ها عدم  خواننده موسیقی پ
برگزاری کنسرت های موسیقی، در روزهــای 
کرونایی، روز پنج شنبه اول آبان ماه در فضای 
ــاز آبــنــمــای مــوزیــکــال جــزیــره کیش میزبان  ب
مخاطبان خواهد بود. برگزاری کنسرت رضا 
بهرام در شرایطی است که از چند روز گذشته، 
بلیت فروشی کنسرت مجموعه »هوروش بند« 
که این گروه نیز مانند رضا بهرام فعالیت های 
خود را تحت نظر محمدحسین توتونچیان انجام 

می دهد، آغاز شده بود.

 لیلی و مجنون 183 ساله 
در کتابخانه ملی

چاپ  کــتــاب  نخستین 
سنگی مصور در ایــران، 
مربوط به داستان »لیلی 
و مجنون«، با قدمت بیش 
از 183 سال، در سازمان 
ملی  کتابخانه  و  اسناد 
ایران نگهداری می شود. 
ــزارش هنرآنالین،  به گ
ــه دارای  ــاب  ک ــت ایـــن ک
1۵2 صفحه به زبان فارسی و خط نستعلیق است، 
توسط سیدیوسف میالنی کتابت شده و حاجی 
بهرام غالم حاجی اسماعیل اردبیلی نشر آن را به 
عهده داشته است. این اثر، مثنوی عاشقانه ای از 
مکتبی شیرازی است و دارای 1260 بیت است و 

در سال 89۵ هجری قمری به نظم درآمده است.

 برنده جایزه جالل
 نویسنده زندگی »شهید صدر«

کتاب »نا«، زندگی نامه شهید صدر، به قلم مریم 
ــرادران نویسنده برگزیده جایزه جالل منتشر  ب
شد. به گزارش فارس، این کتاب در 216 صفحه 
رقعی و در 16 فصل، توسط پژوهشگاه شهید صدر 
روانه بازار کتاب شد. »نا« روایتی نه چندان بلند، اما 
واقع نما، مستند و پرجزئیات از زندگی شهیدصدر 
است که با دوری از زیاده پردازی و اغراق گری، در 
16 فصل به شرح حال او می پردازد. »نا« در عربی 
به معنای »ما« است؛ »نا« یادآوِر کتاب های سه گانه 
شهید صدر است که بیشتر او را با آن ها می شناسند: 

فلسفتنا، اقتصادنا و مجتمعنا.

کرونا نفس موسیقی را بریده؟!

ــروس کــرونــا در کشورمان  ــاه از شیوع ویـ 9 م
درنگ

مختلف  شیوه های  به  دارد  کرونا  مــی گــذرد. 
یکه تازی می کند و موسیقی هم از آن در امان 
نیست. حدود 9 ماه است که کنسرت های موسیقی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند و اهالی موسیقی گاه در 
موضعی منفعالنه نسبت به این شرایط، روزگار می گذرانند. بعد 
از کنسرت های آنالین که در نوروز 99 به اوج خود رسید، تقریبا 
اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است. برخی خواننده ها چند 
قطعه جدید منتشر کرده اند و برخی، آلبوم های نیمه کاره خود را 
به پایان رسانده  و منتظرند تا در شرایطی عادی آن ها را منتشر 
کنند. اما این اوضاع قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟ 
هیچ کس به کرونا عالقه مند نیست، امــا شاید ایــن ویــروس 
منحوس، باز هم مهمان چندماهه و چندساله شود؛ در این صورت 
آیا باز هم اوضاع دنیای موسیقی به همین شکل خواهد بود؟ 
حوزه موسیقی در کشورمان به یک تعریف جدید، با توجه به 
شرایط کرونایی نیاز دارد که در آن خواننده، نوازنده، آهنگ ساز 
و... منفعل نباشند. کما این که در سایر شاخه های هنری تکاپو 
ــه دارد و توقف مطلقی در کــار نیست.  درســت اســت که  ادام
خواننده به کنسرت نیاز دارد تا صدایش شنیده شود، اما این را 
باید درنظر گرفت که کنسرت نباید تنها راه معاش هنرمند باشد؛ 
تا وقتی هنرمند در چنین شرایطی قرار گرفت، همه چیز برای او 

و عالقه مندان به موسیقی تمام شود.

ادبی

موسیقی 

چکش خوردن 29 اثر ایرانی در »ساتبیز«

حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز، درحالی از 
20 تا 27 اکتبر )29 مهر تا 6 آبان( به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا به صورت آنالین برگزار می شود که 29 
اثر از 17 هنرمند ایرانی در این حــراج عرضه خواهد 
شد. به گــزارش هنرآنالین، در این دوره از حراج هنر 
قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز، یک تابلو خط    نقاشی از 
حسین زنده رودی، به قیمت پایه 80 تا 120 هزار پوند 
عرضه شده است. همچنین در این حراج، آثاری از  بهمن 

محصص و منیر فرمانفرمائیان  نیز چکش می خورد.

کشف ردپای بزرگ ترین سرقت هنری تاریخ در ایرلند
یکی از کــارآگــاهــان پلیس متروپولیتن مدعی شد که 
شاهکارهای هنری به ارزش یک میلیارد پوند که سی سال 
پیش از موزه بوستون به سرقت رفته، در دیوار خانه ای در 
ایرلند مخفی شده  است. به گزارش ایرنا، به نقل از »میرر«، 
سال 1990 میالدی بود که سارقانی در لباس پلیس با 
سرقت 13 اثر، شامل شاهکارهایی از رامبرانت هارمنزون 
فان راین گرفته تا یوهانس ورمیر و ادوار مانه از موزه بوستون، 

بزرگ ترین سرقت هنری تاریخ را رقم زدند. با گذشت سی 
سال از آن روز، قاب های خالی آثار به سرقت رفته، در موزه 
ایزابال استوارت گاردنر بوستون همچنان به دیوار نصب 
است. تابلوی »کنسرت« از ورمیر، »توفان« در دریای جلیله 
اثر رامبرانت و »در تورتونی« از مانه که در بین این آثار مسروقه 
بودند، هر کدام به ترتیب 1۵۵، 77میلیون و ۵00 و ۵0 

میلیون پوند در آن زمان قیمت داشتند.

 اعتراض استاد فرشچیان
 به  یک ساخت و ساز غیرمسئوالنه 

به دنبال اجرایی شدِن ساخِت هتلی با ارتفاع 22 
متر در حریم محور فرهنگی تاریخی چهارباغ عباسی 
اصفهان، استاد محمود فرشچیان، همسو با تعدادی 
از فعاالن فرهنگی، به این اقــدام اعتراض کرد. به 
گزارش ایسنا، این استاد مینیاتور ایرانی در نامه ای 
به مسئوالن میراث فرهنگی نوشت: »امید است 
اولیای محترم و مخصوصًا مسئولین وطن دوست و 
عالقه مند به شهر زیبای اصفهان، اقدام یا مجوزی 
صادر نفرمایند و به هیج عنوان اجازه ندهند که با 
بلندمرتبه سازی و ]ساخت[ ساختمان های بی رویه در 
اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده رود، زیاِن غیرقابل 
جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد آید. این جانب 
به نوبه خود با اعتراضیه ای که در این خصوص تقدیم 
شده موافقم.« تا زمان تنظیم این خبر، هنوز میراث 

فرهنگی پاسخی به این اعتراض نداده است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

ــدام یک از دسته هــای زیــر را باید به جای  ک
عالمت سوال قرار داد؟
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هوش منطقی :

   125. عدد وسط هر مربع از مجموع مقلوب اعداد گوشه به دست می آید. به 
این صورت که جای یکان و دهگان اعداد گوشه را عوض کرده و باهم جمع می 

کنیم تا عدد وسط مربع به دست بیاید.

چالش ذهن :   1. تنکابن 2. گرمسار 3. نیشابور 4. همدان 5. کرمان 6. 
قوچان

تست هوش:

گزینه )1( درست است. اگر هر پاره خط داخل دایره های ردیف باالتر را 
45 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم شکل ردیف پایین به دست 

می آید.

اختالف تصاویر: بــازی با کلمات:   ممکن 
اســــت تـــعـــداد کــلــمــات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید 
مـــا در ایـــن جـــا فــقــط به 
تعدادی از آن ها که شما 
می توانید در خانه های 
خالی قــرار دهید اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی ها: اهر،مهر، 

آره، رها، هرم و ...
چهار حرفی: آهار، اهرم، 

ماهر و ..
پنج حرفی: اهرام

اعداد قرار گرفته درشکل، با هم دارای رابطه ای 
هستند. آیا می توانید عدد گمشده را بیابید؟ 

شرح در متن

حل جدول:

ن  ت  ا    ا   ز  ج   ا   م   ب         
ت ا  م  م   ى س  ر  و  ر   ا  ک  س      
ر ق  ن  ى  س  ا  ر   ک  ى  پ  ت  ف  ه     
ا و  ا  م  ر   ه   ن  ا  ب  ر        ک 

ا  س س د  ک   ى   و  ک   د  ا   ن    

 

ن ى  م  ى  ن   ا  ک  ى    

ا و  ا   ت  د   ر  ن    
   

ر ا  گ  ن  ل  و  ا   د   ص 

ن ه ز  ى  ا  ت   ر  ه    
 

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یکی از شهرهای کشورمان را 
نوشته ایم که شما باید نام آن شهر را حدس بزنید.

چالش ذهن

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر معما  )1( 

معما  )2( 

معمای چوب پنبه

یک روز مردی از لب دریا یک بطری که با چوب پنبه 
بسته شده بود پیدا می کند و تصمیم می گیرد بطری 
را بفروشد. او در بازار اعالم می کند قیمت بطری 
خالی هزار تومان از قیمت چوب پنبه اش بیشتر 
است. قیمت چوب پنبه و بطری با هم 1100 تومان 
است. قیمت بطری و چوب پنبه به تنهایی چقدر 

است؟

کاشت درخت

تــصــور کنید مــی خــواهــیــد 10 
مشخصی  محوطه  در  را  درخــت 
ــاغ به  ــن ب ــرح اولــیــه ای بــکــاریــد. ط
گونه ای است که شما باید در این 

باغ 5 ردیف درخت و در هر ردیف 
ــت داشــتــه باشید چگونه  4 درخ
ــــت را  مــی تــوانــیــد ایـــن 10 درخ

براساس این طرح بکارید؟

معمای چوب پنبه:

     اولین جوابی که به ذهن می ر سد این است که بطری 1000 و چوب پنبه100 
تومان است ولی اگر این طور باشد، بطری900تومان ازچوب پنبه گران تر می 

شود. جواب درست این است که بطری1050 و چوب پنبه50تومان است.

معمای کاشت درخت:

     تنها راه ممکن برای کاشتن این 10 درخت به گونه ای که در هر خط 4 درخت 
قرار گیرد، این است که این درختان را در قالب یک طرح ستاره ای شکل بکاریم.
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در امتداد تاریکی ...یادداشت
  سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده 

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی  

عامالن دستبرد به دکل های برق در مشهد دستگیر شدند 

برق پلیس، دزدان کابل را خشک کرد!

دام شیطان!

وقتی از چنگ دوست پسرهای مان گریختیم ، حال طبیعی 
نداشتند اما به دام شیطان دیگری افتادیم که احساس می 
کردیم به خاطر دلسوزی قصد کمک به ما را دارد ... این ها 
بخشی از اظهارات دختر 15ساله ای است که به همراه دوست 
16ساله اش از یک »پاتوق سیاه« در منطقه سناباد مشهد 
سر در آورده بود. این دختر نوجوان که اکنون در پناه پلیس 
احساس آرامش می کرد، درباره چگونگی ورود به »پاتوق سیاه« 
به  کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت: حدود 
یک سال قبل من و دوستم با دو پسر جوان در یکی از پارک 
های نزدیک منزل مان آشنا شدیم و به امید این که با هم ازدواج 
می کنیم، به ارتباطات تلفنی و دیدارهای حضوری مان ادامه 
دادیم. در این میان، به خاطر آن که پدرم یک کارگر ساده بود و 
اوضاع مالی مناسبی نداشت، مادرم نیز در مزارع سبزی انتهای 
قلعه ساختمان مشهد کار می کرد و من هم گاهی برای درآمد 
بیشتر به کمک مادرم می رفتم. این شرایط موجب شد پس از 
پایان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کنم. از سوی دیگر نیز کمبود 
محبت در خانواده و احساس تنهایی مرا به سوی این آشنایی 
خیابانی سوق داد، به گونه ای که در کنار »پژمان« احساس 
آرامش می کردم. او به حرف هایم گوش می داد و من هم سعی 
داشتم با پوشیدن لباس های شیک و آرایش های غلیظ توجه 
او را بیشتر جلب کنم. به همین دلیل دیدارهای حضوری من 
و دوستم در پارک با پژمان و دوستش زیادتر می شد تا این که آن 
ها ما را به یک جشن در یکی از باغ های منطقه شاندیز دعوت 
کردند. من هم که تاکنون در این گونه جشن ها شرکت نکرده 
بودم، خیلی زود پذیرفتم و از آن جایی که به پژمان اعتماد زیادی 
داشتم، شبانه چهارنفری به آن باغ رفتیم، اما آن جا برخی از 
دوستان دیگر پژمان نیز حضور داشتند.  نیمه های شب بود که 
پژمان و دوستانش مشروبات الکلی نوشیدند و از حالت طبیعی 
خارج شدند. وقتی من و »سمیرا« احساس کردیم که آن ها قصد 
آزار و اذیت ما را دارند، بالفاصله نقشه ای کشیدیم و با ترفندی از 
آن باغ فرار کردیم. در حاشیه یک جاده خاکی حرکت می کردیم 
که با دیدن نور چراغ های یک خودرو خوشحال شدیم. آن راننده 
جوان ما را سوار کرد و من هم ماجرای دوستی خیابانی و فرار 
از باغ ویال را برایش بازگو کردم. او هم با چرب زبانی و این که 
قصد کمک به ما را دارد، من و دوستم را به خانه ای برد که چند 
دوست دیگرش در آن جا حضور داشتند. او ما را ترساند که اگر 
در آن وقت شب و به جرم رابطه نامشروع دستگیر شویم، ما را به 
زندان می برند و ... در همین حال بود که فهمیدیم آن راننده و 
دوستانش نیز قصد آزار ما را دارند اما اوایل صبح بود که با تماس 
اهالی دیگر ساختمان نیروهای انتظامی وارد آن منزل شدند و 
ما را از چنگ آن راننده شیطان صفت نجات دادند. اگر پلیس 
کمی دیرتر می رسید نمی دانم چه سرنوشت شومی انتظار ما را 
می کشید و ... شایان ذکر است، تحقیقات پلیسی با دستورات 
سرگرد جواد بیگی )رئیس کالنتری سناباد( دربــاره جرایم 
احتمالی دستگیر شدگان در پاتوق سیاه در حالی ادامه دارد 

که تعدادی شمشیر و قمه نیز از این محل کشف شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

تاثیراخالق حرفه ای بر امنیت عمومی 

امسال همزمان با ماه عزیزربیع االول ، هفته بزرگداشت نیروی 
انتظامی را با شعار »با هم برای امنیت و آرامش « برگزار می کنیم . 
در تبیین این شعار دو مولفه » امنیت و سالمت « دیده می شود و 
اهمیت توجه به آن در این روزها که شیوع ویروس کرونا، سالمتی 
 جامعه را با تهدید مواجه ساخته بیش از پیش محسوس است.
ــای اســـاســـی کـــه در تــولــیــد و پـــایـــداری  ــوره ــح یــکــی از م
ــه نقش  ــع ــام ــی و ســالمــت ج ــاع ــم ــت ــردی و اج ــ ــت فـ ــی ــن ام
ــی نیز  ــالم ــوزه هـــای دیــنــی اس ــ مهمی دارد و از منظر آم
ــت.  ــالق مـــــداری« اسـ ــ ــت، » اخ ــ  بــســیــارحــائــز اهــمــیــت اس
امــروز ، درجهان مــدرن  و گستره فراگیر فناوری و سرعت و 
نیاز  ــاس  ــس اح همچنان  ــات،  اطـــالعـ ــادل  ــب ت پیچیدگی 
بـــه دیـــن و اخــــالق  بــیــش از هـــر زمــــان دیـــگـــری اســـت تا 
ــی و آســیــب هــای نــاشــی از  ــالق ــی اخ بشریت از قــهــقــرای ب
آن در امــان بماند. خوش خلقی در دیــن مبین اســالم مورد 
ــده  و ــن دانسته ش  تاکید بـــوده تــا جایی کــه گاهی تمام دی
در روایاتی نیز آن را عبادتی بزرگ دانسته اند که ثواب نماز و روزه 
دایمی دارد.از همه نوید بخش تر آن که می توان با خوش خلقی، 
از بار گناهان کاست و این فضیلت، کفاره بسیاری از گناهان 
ما خواهد بود. توجه به اخالق و صفت های نیکوی رفتاری و 
کرداری که از اندیشه پاک و  تفکرات واال ناشی می شود ، جایگاه 
ویژه ای دارد و این موضوع مهم در کسوت مقدس پلیس که عامل 
برقراری نظم ، امنیت و حافظ جان و مال مردم و پاسدار ارزش 
های انقالبی و اسالمی است، اهمیت بسزایی دارد.در نظام 
اخالق حرفه ای مبتنی بر مبانی اسالمی ، مجموعه ای از اصول 
و قواعد رفتاری و باید و نبایدها وجود دارند که افراد خود را مکلف 
به رعایت آن می دانند و این موضوع در  نیروی انتظامی با عنایت 
به اهمیت نوع کار که از آن به عبادتی وصف ناپذیر یاد می شود ، 
 بسترها و عوامل زمینه سازی برای رشد و توسعه فراهم هستند.
ــه ایــمــانــی و اعــتــقــادی  ــی ــا ارتــقــای روح کــارکــنــان پلیس  ب
ــار در کـــنـــار بــهــره  ــتـ ــازی رفـ ــ ــی و اســـتـــانـــدارد سـ ــال ــع و ت
ــی تــوانــنــد از بــرکــات  ــاوری هـــای پیشرفته م ــن مــنــدی از ف
ــره مــنــد شــونــد. ــه ــروی اخــــالق مـــحـــوری  ب ــ ــ  مــعــنــوی واخ
ــان کـــرد کـــه پــلــیــس در  ــی در واقــــع مـــی تــــوان ایـــن طـــور ب
ــه ای  اســالمــی ، دارای مجموعه  ــرف ــالق ح ــ مــفــهــوم اخ
ــن حرفه  ــت کــه از ماهیت ای ــوب هــایــی اس ــارچ قوانین و چ
ــی شـــود و خـــط  مشی حــرکــت پیش رو را بر  اســتــخــراج  م
 مــدار قانون و رافــت اسالمی تــوام با اقتدار ترسیم می کند.
واقعیت این که فلسفه اخالق متضمن نظام مند کردن، تعریف 
و توسعه مفاهیمی از رفتار درست و نادرست است که سلوک 
مشخصی را در روابط افراد در سازمان و نوع برخورد با جامعه 
 تعریف  می کند و بر پایه  یک فرایند تفکر عقالنی شکل می گیرد.
کارکنان پلیس باید بیش از پیش به این اصول مقید و متعهد باشند 
و عنایت رهبر فرزانه انقالب با عناوین افتخار آمیز »مجاهدان 
فی سبیل ا... «، »نیروی عظیم انتظامی « و »یار مهربان مردم 
« تکلیف را سنگین تر می کند. در این عرصه ، آن چه به توسعه 
اخالق حرفه ای پلیس کمک شایانی می کند، احترام متقابل، 
احساس مسئولیت شهروندان در برابر قانون و رعایت حقوق 
اجتماعی و احساس همدلی و همگامی جامعه برای تولید و 
پاسداری از امنیت  به عنوان زیر بنای سالمت اجتماعی است.
اینک پلیس خدمتگزارمی تواند به پشتوانه حضور مردم انقالبی 
و والیی کشورمان به عنوان  الگوی پلیس اسالمی  و اخالق گرا 
درایفای نقش خود خوش بدرخشد وانتظار داریم مردم عزیز نیز 
نظرات و پیشنهادهای سازنده  خود را با تلفن 197 و همچنین از 
رسانه های جمعی و روزنامه وزین خراسان که در عرصه همکاری 

با پلیس و احقاق حقوق شهروندی پیشگام است ،ارائه دهند.

بسیجی آمر به معروف، با چاقوی اوباش به شهادت رسید
پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان 
پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام تهران، 
ــدود ساعت 19 یک شنبه گذشته در  ح
درگــیــری بــا هفت نفر از اراذل و اوبــاش 

تــهــرانــپــارس هـــدف ضــرب 
و جرح با چاقو قــرار گرفت و 
شهید شد. به گزارش صدا و 
سیما، در این درگیری، یکی 
از این اراذل که از قبل چاقویی 
را با خود به همراه داشت به 
ضربه  بسیجی  ایــن  پهلوی 
وارد می کند که به دلیل عمق 
زیــاد ایــن ضربه و پــاره شدن 
ریه و قلب بسیجی محمدی، 
تــالش هــای پزشکان بــرای 
مداوا و احیای وی بی نتیجه 

ماند و این بسیجی به شهادت رسید. دو نفر از 
این اراذل در صحنه جرم دستگیر شده اند و 
پنج نفر دیگر از جمله ضارب متواری هستند. 
همچنین به گــزارش ایرنا، ســردار حسین 

رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت دیروز در 
جمع خبرنگاران در این باره گفت: حرف و 
حدیث های بسیاری درباره علت شهادت 
ایــن بسیجی وجــود دارد، امــا علت هنوز 

مــشــخــص نــشــده 
حال  در  پلیس  و 
بررسی و پیگیری 

است.

در مشهد رخ داد

مردمعتادهمسرشرابهآتشکشید
سجادپور- مرد 35 ساله ای در یکی 
از روستاهای اطراف مشهد، همسرش 
 را در پی اختالفات خانوادگی به آتش

 کشید.
ــه  ــزارش خـــراســـان، ایـــن حــادث ــ بـــه گـ
اطـــراف  در  قبل  روز  ــه  س وحشتناک 
روستای معین آباد مشهد هنگامی رخ 
داد که مرد 35 ساله ای به دنبال بروز 
اختالفات خانوادگی، باز هم با همسرش 
به مشاجره و جر و بحث پرداخت. این 
زوج جوان که از سه سال پیش به عنوان 
سرایدار در یک دامــداری فعالیت می 

کردند، اختالفات شدیدی با هم داشتند 
تا این که طبق معمول مشاجره آن ها باال 
گرفت اما این بار مرد عصبانی پسر بچه 9 
ساله اش را در حالی از داخل اتاق بیرون 
کرد که ظرف 4 لیتری حاوی بنزین را  
درون خانه برده بود! او بعد از آن که در 
اتاق سرایداری را قفل کرد، به مشاجره 
لفظی با همسر 33 ساله اش ادامه داد 
که ناگهان کــارگــران دیگر با شنیدن 
صــدای فریاد به طرف اتــاق سرایداری 
دویدند. در همین حال مرد 35 ساله 
که خود نیز درون شعله های آتش گیر 

کرده بود با زحمت و سختی در اتاق را از 
داخل باز کرد و کارگران و اهالی محل 
این زوج را به بیمارستان امام رضا)ع( 

انتقال دادند. 
گزارش خراسان حاکی است، اما اکرم 
33 ساله( روز گذشته در بخش  )زن 
رضــا)ع(  امــام  بیمارستان  سوختگی 
جان سپرد و بدین ترتیب پرونده جنایی 
دیگری روی میز قاضی علی اکبر احمدی 
نژاد )قاضی ویژه قتل عمد( گشوده شد. 
بررسی های مقدماتی حاکی از آن است 
که قسمتی از دست و پای مرد جوان نیز 

سوخته و او همچنان در مرکز درمانی 
بستری است. گزارش خراسان حاکی 
است، تحقیقات نشان می دهد مردی که 
متهم به آتش زدن همسرش است به مواد 
مخدر نیز اعتیاد دارد. اما او در بازجویی 
های مقدماتی ادعــا می کند که ظرف 
حاوی بنزین را همسرش روی خودش 
ریخته است! در عین حال بررسی های 
بیشتر با دستور قاضی احمدی نــژاد و 
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در این باره آغاز 

شده است.

سجادپور-  عامالن سرقت کابل دکل 
های برق که از مدتی قبل در زندگی روزمره 
مردم اختالل ایجاد کرده بودند، با تالش 
نیروهای تجسس پاسگاه فردوسی مشهد 
به دام افتادند و بدین ترتیب برق پلیس 

دزدان کابل را در جا خشک کرد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، در پی 
ــوع سرقت هــای متعدد سیم و کابل  وق
از دکــل هــای بــرق ســراســری در اطــراف 
آرامگاه فردوسی مشهد، تالش نیروهای 
تجسس با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
عباس صارمی ساداتی )فرمانده انتظامی 
مشهد( برای شناسایی و دستگیری عامالن 
دستبرد به دکل های برق آغاز شد. وقوع 
این سرقت ها که موجب اختالل در زندگی 
عــادی اهالی منطقه و خسارت هایی به 
بیت المال شده بود، نیروهای انتظامی 
را بر آن داشــت تا تحقیقات میدانی را با 
به کارگیری منابع و مخبران محلی به 
ــور تخصصی ادامـــه دهــنــد. بــه همین  ط

منظور گــروه ویــژه تجسس به سرپرستی 
ستوان یکم مجید رادپــور )رئیس پاسگاه 
فردوسی( دامنه رصدهای اطالعاتی را 
به اطــراف بولوار شاهنامه کشاندند و به 
طور شبانه روزی به فعالیت های پلیسی 
ادامه دادند تا این که سرنخ هایی از حضور 
شبانه سارقان در اراضی اطراف شاهنامه 
80 به دست آمد. گزارش خراسان حاکی 

است: نیروهای انتظامی بی درنگ و در دو 
شاخه اطالعاتی – عملیاتی به محل مذکور 
عزیمت کردند و در تاریکی شب خودروی 
پیکان وانتی را دیدند که سرنشینان آن در 
حال تخریب یکی از دکل های برق بودند. 
ماموران تجسس در یک اقدام هماهنگ و 
ضربتی، دو متهم جوان را به دام انداختند 
و در بازرسی از خودروی آنان حدود 200 

کیلوگرم میلگرد متعلق به دکل های برق 
و مقادیر زیادی سیم و کابل سرقتی را به 
همراه آالت و ادوات سرقت مانند سیم بر و 

پتک آهنی کشف کردند.
بنابراین گــزارش، با انتقال متهمان به 
ــان با  پاسگاه، تحقیقات تخصصی از آن
دستورات ویــژه قاضی رحمانی )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( درحالی 
آغــاز شد که متهمان مذکور ابتدا منکر 
ارتکاب هرگونه جرمی بودند اما در نهایت 
به سرقت های متعدد از دکل های برق 
اعتراف و اظهارکردند که برای تهیه هزینه 
های اعتیاد خود شب هنگام به دکل های 
برق مناطق خالی از سکنه و حاشیه ای 
شهر دستبرد می زدند و با فروش کابل های 
مسی و میلگردها به مالخران هزینه های 
اعتیادشان را تامین می کردند. این گزارش 
حاکی اســت: با اعــالم شکایت نماینده 
حقوقی شرکت برق تحقیقات بیشتر در 

این باره ادامه دارد .
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 هزینه ساخت مسکن از متری
 6 میلیون فراتر رفت

مهر - سازندگان مسکن معتقدند با توجه به 
افــزایــش لحظه ای  قیمت مصالح در ماه های 
اخیر، هزینه ساخت مسکن با افزایش چشمگیری 
مواجه شده است. به گفته انبوه ســازان، هزینه 
تمام شده ساخت و ساز مسکن مصرفی تا متری 

شش میلیون تومان رسیده است.

1۷ سایت جعلی سجام مسدود شد
ایسنا - معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی 
از مسدود شدن 17 سایت جعلی سامانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( خبر داد. ماهیار در 
پاسخ به این پرسش که آیا اطالعاتی از سامانه 
ــزود: خیر،  ــ ــده اســـت، اف اصــلــی ســجــام درز ش
هیچ گونه اطالعاتی از سمت سجام درز نکرده و 
فقط اطالعاتی که مردم در سایت های فیشینگ 

وارد کردند، مورد سرقت قرار گرفته است.

 شاخص

آمار واردات با ارز 4200 

در شش ماه امسال، بیش از پنج میلیارد و 
200 میلیون دالر واردات کاالهای اساسی 
و دارو با ارز 4200 تومانی انجام شده و قرار 
است این رقم به 9 میلیارد دالر برسد. این 
در حالی است که همزمان با افزایش نرخ 
ارز نیمایی به بیش از 26 هزار تومان، یارانه 
ضمنی واردات این کاالها حداقل به 22 
هزار تومان رسیده و آن ها را به شدت مستعد 
رانت و فساد کرده است. کارشناسان مکرر 
بر لزوم کنارگذاشتن این سیاست شکست 
خورده و ارائه یارانه به حلقه های نهایی توزیع 

کاالهای اساسی تاکید کرده اند. 

خبر

شاخص کل بورس روند نزولی خود را با ریزش 
سنگین بیش از 51 هزار واحدی ادامه داد و با 
رسیدن به رقم یک میلیون و 462 هزار و 545 
واحــد پس از 111 روز به کانال 1.4 میلیون 
واحد عقب گرد کرد تا بار دیگر خط و نشان ها 
علیه حقوقی ها ترسیم شود.به گزارش فارس، 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز 
هم مانند روز گذشته در روند نزولی قرار گرفت و 
در پایان معامالت با کاهش قابل توجه 51 هزار 
و 727 واحد به رقم یک میلیون و 462 هزار و 
545 واحد رسید.در مجموع ارزش معامالت 
دیروز بورس اوراق و فرابورس ایران به بیش از 

شش هزار و 200 میلیارد تومان رسید که رقم 
بسیار پایینی محسوب می شود. برخی معتقدند، 
رفتار شرکت های حقوقی در صف های غیرواقعی 
برای فروش سهام باعث القای ترس، جو روانی 
و تشکیل صف های فروش و ریزش قیمت سهام 
شده است.در همین خصوص مدیرعامل بورس 
تهران گفت: به علت عرضه سنگین برخی از 
حقوقی ها در بــازار، در تالش هستیم تا با ابزار 
قانونی، عرضه حقوقی ها را محدود کنیم. به 
گزارش صدا و سیما، علی صحرایی با اشاره به 

این که، هدف صندوق بازارگردان، نقدشوندگی 
بازار است، اظهارکرد: طبق مصوبات شورای 
عالی بورس، از 20 شهریور امسال، ناشران و 
سهامداران عمده موظف هستند نقدشوندگی 
را از طریق ابزار بازسازی و عملیات بازارگردانی 
انجام دهند و صف های فروش و خرید را جمع 
کنند. وی ادامه داد: بورس تهران تا به امروز، 20 
شرکت را  که بازارگردانی انجام نداده است به 
کمیته تخلفات فراخوانده، زیــرا ایــن وظیفه، 

الزامی است و باید بازارگردانی انجام شود. 

رئیس مجلس در دیــدار با پنج نفر از اعضای 
تیم اقتصادی کابینه با انتقاد شدید از سیاست 
ــرای ایــن سیاست را  ارز 4200 تومانی، اج
موجب هدر دادن منابع کشور به نام مصرف 
کننده و به کام دالالن دانست. در این حال، 
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
نیز با بیان این که امسال بیش از نیمی از 9 
میلیارد دالر ارز به واردات کاالهای اساسی 
تخصیص یافته است،تصریح کرد: با احتساب 
یارانه ضمنی 20 هزار تومانی برای هر دالر 
ارز یارانه ای، دولت امسال 200 هزار میلیارد 
تومان از این نوع یارانه را پرداخت خواهد کردآن 
هم در شرایطی که هر کاری غیر از این روش 
برای توزیع این یارانه ها، کاراتر از تخصیص 
کنونی است.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دو شب قبل 
میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، 
وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی در 
مجلس شورای اسالمی بود. وی در این جلسه با 
اشاره به مشکالت معیشتی مردم و رشد قیمت 
فراتر از انتظار اقالم اساسی سفره خانوارها، 
از نحوه حمایت از واردات کاالهای اساسی 
با ارز ترجیحی به شدت انتقاد کرد و گفت: 
همان طور که در سال 97، با خاصه خرجی ارز 
4200 تومانی، کشور را دچار چالش کردیم، 
امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف 

کننده و به کام دالل، منابع این کشور را هدر 
می دهیم.انتقاد رئیس مجلس از ارز 4200 
تومانی، در حالی است که تاکنون کارشناسان 
بــه طــور مکرر توقف اجـــرای ایــن سیاست را 
خواستار شده اند. دیروز نیز معاون اقتصادی 
مرکز پژوهش های مجلس، اجــرای سیاست 
ارز 4200 تومانی را موجب اتالف صدها هزار 
میلیارد تومان منابع کشور دانست. به گزارش 
فارس، سید علی روحانی با بیان این که امسال 
ــرای واردات  9 میلیارد دالر ارز ترجیحی ب
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده و تاکنون 
بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است، 
اظهار کرد:  هم اکنون یارانه ضمنی که برای هر 
دالر پرداخت می شود 20 هزار تومان است. 
با این حساب  امسال دولت حدود200 هزار 

میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند 
قلم کاالی اساسی پرداخت خواهد کرد. حال 
سوال این جاست آیا نمی شود این 200 هزار 
میلیارد تومان را به روش کاراتری توزیع کرد. 
هرکاری با این 200 هزار میلیارد تومان انجام 
شود از وضع فعلی بهتر است. روحانی ضمن 
اشاره به این که ایران در سال 99 ارز حاصل از 
صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت 
ایران در پنج ماه اول  امسال کمتر از نصف ارز 
ترجیحی  است که تخصیص یافته است. یعنی 
بیش از نصف آن چیزی که تخصیص  یافته 
از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ 
4200 تومان برای واردات کاالهای اساسی 
ــت. ارزی که به جــای واردات  اعطا شــده اس
می توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار 

ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ تا  این حد و 
اندازه افزایش نیابد.

توافق با صمت و نفت برای تهاتر صادرات 	 
با واردات

در همین حال پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با تشریح برخی تصمیمات 
اتخاذ شده در جلسه قالیباف با تیم اقتصادی 
دولت اعالم کرد: در تصمیم نخست، قرار بر 
این شد تا با تشکیل »سندیکای صادر کننده 
خوشنام« بــرای کاهش محدودیت ها و لغو 
محدودیت های ناشی از پیمان سپاری ارزی 
ــدام شــود. وی دومین تصمیم اتخاذ شده  اق
ــادرات  را امکان تهاتر واردات در مقابل ص
اعالم کرد و توضیح داد: این مهم قرار است با 
مسئولیت وزارت صمت انجام شود البته بانک 
مرکزی وظیفه نظارتی خــود را درخصوص 
ــرخ ارز و نحوه تسویه انــجــام خــواهــد داد.  ن
پورابراهیمی سومین تصمیم اتخاذ شده را 
امکان تهاتر نفت در مقابل واردات کاال دانست 
و افزود: این موضوع با حضور وزیر نفت بررسی 
شد و تا چند روز آینده عملیاتی خواهد شد. 
همچنین امکان استفاده از ظرفیت فروش نفت 
و تسهیل عرضه نفت و فراورده های نفتی – که 
در ماه های اخیر تقریبًا متوقف شده بود- نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.

عقب گرد بورس به111روزپیش!
خط و نشان مجدد مدیران بورس برای حقوقی ها

تصمیمات ارزی در نشست قالیباف با تیم اقتصادی دولت 
انتقاد صریح قالیباف از تداوم سیاست ارز 4200 و آمادگی 2 وزارتخانه برای استفاده از روش تهاتر در واردات 

نگاهی به قیمت محصوالت 
بهداشتی و ضد کرونایی! 

بردبار- با افزایش روزانه مبتالیان به کرونا و ثبت 
رکوردهای جدید در آمارهای مربوط به مرگ 
و میر، نگاهی به قیمت محصوالت  بهداشتی از 
سامانه 124 متعلق به سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان خالی از لطف نیست:

ماسک سه الیه: 13,000 ریال
دستکش التکس؛ بسته 100عددی: حداقل : 

140,000 ریال؛ حداکثر : 180,000 ریال
دستکش نیتریل؛ بسته 100 عددی؛ حداقل : 

190,000 ریال؛ حداکثر : 250,000 ریال
دستکش نایلونی یکبار مصرف90 گرمی؛ بسته 

100تایی: 50,000 ریال
پــودر ماشین لباس شویی بسته 500 گرمی: 

90,000 ریال
پودر دستی؛ بسته 500 گرمی: 65,760 ریال

ــی )بــــطــــری 3750  ــ ــوی ــ ــع ظـــــرف ش ــ ــای ــ م
گرمی(:460,200 ریال

ــی )بـــطـــری یـــک لــیــتــری(:  ــوی ــرف ش ــع ظـ ــای م
136,200 ریال

ــری 500 گــرمــی(:  ــط مــایــع دســـت شــویــی )ب
133,600 ریال

صابون 130 گرمی: 37,660 ریال
دستمال کاغذی 200 برگ معمولی )یک بسته( 
حداقل : 57,000 ریال؛ حداکثر : 60,000 ریال

تغییر قیمت ها در دور بعدی 
فروش خودروسازان 

یک مقام مسئول در وزارت صمت از اتمام فروش 
فوق العاده خودروسازان با قیمت های قبلی خبر 
داد .سهیل معمارباشی در گفت وگو با اقتصاد 
آنالین با اشــاره به برگزاری فــروش فوق العاده 
خودروسازان با قیمت های قبلی اظهار کرد: بر 
اســاس مصوبه شــورای رقابت تمام فــروش های 
فوق العاده از مهر باید با قیمت های جدید انجام 
می شد.بر همین اساس فروش فوق العاده اخیر 
خودروسازان، آخرین فروشی بود که با قیمت های 
قبلی انجام شده است و طبق مصوبه شورای رقابت 

در طرح بعدی قیمت ها به روز  رسانی خواهد شد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

عصرایران نوشت : معصومه ابتکار معاون امور  •
زنان و خانواده رئیس جمهور درباره درج نام مادران 
در کارت ملى گفت: اين پیشنهاد در وزارت کشور 
در حال بررسى است. وزير کشور موافق اجرای آن 
هستند و اکنون منتظريم سازمان ثبت نظر خود را 
اعالم کند. ثبت نام مادر در کارت ملى هیچ هزينه 
مضاعفى نخواهد داشت بلکه پس از ابالغ آن، تنها 
در کارت ملى کودکانى که به دنیا مى آيند و کسانى 
که اقدام به تعويض کارت ملى و دريافت مجدد آن 

مى کنند، اعمال خواهد شد.
عصرایران مدعی شد  :بهمن بابازاده خبرنگار  •

ــن« پسر کــوچــک تر  ــی هــنــری نــوشــت : »امــیــن رام
محمدعلى رامین )معاون مطبوعاتى خبرساز دولت 
احمدی نــژاد( خواننده شــد! امین رامین بــرادر 
کوچک ترياسین رامین همسرسابق مهنازافشار 
بازيگرسینما ست. حاال دومین فرزند محمدعلى 
رامین هم در مسیری متفاوت از خاستگاه فکری پدر 

فعالیت مى کند.
 تابناک نوشت : سردبیر اسبق کیهان در يک  •

توئیت به تهديد کردن رئیس جمهور از سوی مجتبى 
ذوالنوری نماينده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملى 
مجلس واکنش نشان داد. مهدی نصیری در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »گام اول انقالب را   با 
شعار آزادی همه گروه ها و جناح ها و احزاب آغاز کرده 
بوديم به اين جا رسیديم. اکنون در طلیعه گام دوم با 

تهديد به اعدام به کجا خواهیم رسید؟«
 فردا نيوز نوشت : ناصر قوامى فعال سیاسى  •

نظام  دلسوز  اصال ح طلبان  گفت:  طلب  ــالح  اص
هستند. اصالح طلب نماها، امــا متاسفانه کــار را 
خراب مى کنند. افرادی مثل آقای عارف يا صد نفر از 
نمايندگانى که به نام اصالح طلب وارد مجلس شدند 

و مردم و اصالح طلبان را ناراضى کردند.
فرارو مدعی شد:دبیر دريابیگى وکیل روح ا...  •

زم در پاسخ به اين سوال که برخى خبر ها در فضای 
مجازی حاکى از تأيید حکم اعدام روح ا...زم است، 
گفت: من اين موضوع را تأيید نمى کنم، زيرا هنوز 
حکمى از سوی ديــوان عالى کشور به بنده ابالغ 
نشده است.دهم تیرماه امسال بود که سخنگوی قوه 
قضايیه از صدور حکم اعدام برای روح  ا... زم مدير 

کانال تلگرامى آمدنیوز خبر داد. 

اعتماد- ايــن روزنــامــه از پیگیری مجدد طرح  •
استیضاح روحــانــى در مجلس بــه رغــم مخالفت 
قالیباف« گـــزارش داده و در گــزارشــى بــا عنوان 
»دلواپسان علیه جمهور« مى نويسد: »پايداری ها در 
همايشى »عدم کفايت رئیس جمهوری« را به مجلس 

»تکلیف« مى کنند.«
فرهيختگان- اين روزنامه با انتشار عکسى از  •

ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملى در گزارشى با 
تیتر »فرشته های نجات اصالح طلبان وارد میدان 
مى شوند« نوشت : »8ماه مانده به انتخابات برخى 
از سیاسیون نابلد پــروژه عملیات روانــى استعفای 

روحانى را تبديل به گل به خودی کردند.«
 آرمان ملی- محمود صادقى نماينده سابق مجلس  •

در گفت و گو با اين روزنامه گفت : »من اعتقادی به 
اين تفکیک ها ندارم و آن را نمى پسندم، چراکه فرد 
نظامى هم از نظر قانونى و حقوقى حق کانديدا شدن 
دارد و نبايد با زدن برچسب نظامى اين افــراد را از 

شرکت در انتخابات و کانديدا شدن محروم کرد.« 
کيهان- اين روزنامه با اشــاره به توجه رسانه ها  •

درباره صحبت های اخیر روحانى درخصوص صلح 
امام حسن )ع( نوشت : »بسیار روشن است که مدعیان 
اصالحات، استاد ماهیگیری از آب گل آلود هستند 
و دنبال گزاره  يا محور رسانه ای خاص هستند تا با 
عملیات روانــى در فضای رسانه ای کشور، اذهان 
عمومى را از اصل ماجرا منحرف کنند و اذهان را اسیر 

مسائل فرعى و حاشیه ای کنند.«
وطن امــروز- با ادامه روند افزايشى آمار مرگ و  •

میر و ابتال به کرونا، اين روزنامه به نقل از متخصصان 
و کارشناسان تنها راهکار موجود برای قطع زنجیر 
انتقال اين ويروس را تعطیلى حداقل دو هفته ای 
شهر های بزرگ دانست. روزنامه جوان هم در همین 
زمینه نوشت : » حاکمیتى برخورد کنید نه التماسى«.

جام جم-  صالحى وزير فرهنگ در گفت وگو با اين  •
روزنامه با دفاع از عملکرد فرهنگى دولت گفت : » در 
برخى حوزه ها با استانداردهای جهانى و منطقه ای 
فاصله زيادی داريم، اما بايد ببینیم کجا بوده ايم و 
به کجا رسیده ايم. از اين زاويه هاست که مى گويیم 
عملکرد حوزه فرهنگ و هنر در هفت سال گذشته 

قابل دفاع است.«

مجوز روحانی برای سرمایه گذاری 
ویژه در شرق و غرب

با پیشنهاد يکى از اعضای مهم کابینه به  روحانى 
و موافقت رئیس جمهور، مقرر شــده موضوع 
تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای 
ــاره  ــت ها درب مصوبات ســال هــای گذشته دول
"توسعه و تسهیل سرمايه گذاری توسعه ای در 
شرق و غرب کشور" از طريق  نوبخت پیگیری 
و اجــرايــى شــود که بر ايــن اســاس، 10 استان 
مشمول اين دستور عبارت از سه استان خراسان، 
کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  هــرمــزگــان، 
آذربايجان غربى، کرمانشاه، ايالم و کردستان 

خواهند بود.  

مدیران دولتی مراقب قول های 
تهاتری باشند 

يک نهاد مسئول در ابالغیه روزهای اخیر خود 
به وزيـــران و روســای ســازمــان هــای دولــتــى، از 
 5 تبصره  تاکیدات  به  توجه  با  خواسته  ها  آن 
قانون بودجه سال 99، پیش از همکاری و اقدام 
اداری جهت تسويه يا تهاتر بدهى های دولت به 
اشخاص حقیقى و حقوقى غیردولتى يا بدهى اين 
اشخاص به بانک ها و موسسات اعتباری، به اخذ 
تايیديه رسمى از سازمان برنامه و بودجه و صدور 
تخصیص الزم در اين زمینه اقدام کنند در غیر اين 
صورت مسئولیت چنین اقدامى با باالترين مقام 

آن دستگاه خواهد بود. 

توکلی-بامداد يک شنبه 27 مهرماه بــود که با لغو 
تحريم های تسلیحاتى ايران بعد از قريب به 13 سال، 
ممنوعیت خريد و فروش تسلیحات نظامى ايران برداشته 
و فرصت ارتقای ناوگان نظامى بــرای تقويت اجرای 
سیاست های دفاعى کشور فراهم شد.حاال جمهوری 
اسالمى در کنار صــادرات موشک های کــروز، سامانه 
پدافندی باور 373 وديگر محصوالت نظامى خود  نیم 
نگاهى هم به واردات تجهیزات پیشرفته نظامى از کشور 
های مختلف جهان به خصوص چین و روسیه دارد.
صادرات و وارداتى که  وزير دفاع کشورمان در مصاحبه 
اخیر خود با شبکه عربى الجزيره نیز به آن اشاره داشت . 
سرتیپ امیر حاتمى  گفت:» ما توافق نامه مهمى با روسیه 
برای توسعه نیروی هوايى کشورمان امضا کرده ايم«.
به گفته امیر حاتمى،تفاهمات نظامى با چین و روسیه 
برای مرحله پايان محدوديت های تسلیحاتى وجود دارد 
و پايان اين محدوديت ها فرصتى برای واردات نیازهای 
نظامى و صادرات سالح به کشورهای ديگر است. توافق 
نامه هايى که البته موجب وحشت روزافزون آمريکايى 
ها نیز شده است.پمپئو وزير خارجه آمريکا در ياوه گويى 
جديد خود علیه ايران به ابزار تهديد متوسل شد و گفت که 
آمريکا با هر فرد يا نهادی که به فروش يا انتقال تسلیحات 
از مبدأ و به مقصد ايران اقدام کند برخورد خواهدکرد. 
وزيرخارجه ترامپ به همین مقدار هم کفايت نکرد و در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »هر کشوری که آرزوی صلح 
و آرامش در خاورمیانه را دارد، نبايد به فکر فروش اسلحه 
به ايران باشد.« سخنانى که با واکنش تند روسیه و چین 
همراه شد و نشان داد که  کسى از الف های در غريبى  
آمريکا  نمى ترسد،  »ژائــو لیجیان« سخنگوی وزارت 
خارجه چین،  با متهم کردن اياالت متحده به مداخله 
در امور کشورهای ديگر تصريح کرد که تهديدات پمپئو 
»کاماًل غیرقابل توجیه« است. لیجیان با تأکید بر اين که 
اياالت متحده خود يکى از فروشندگان سالح است و در 
امور داخلى کشورهای ديگر مداخله مى کند، ادامه داد: 
»اين آمريکاست که به هرجايى سالح و مهمات مى فروشد 
و در راستای منافع ژئوپلیتیکى خود، تجارت نظامى 
مى کند و حتى آشکارا در امور داخلى کشورهای ديگر 
مداخله مى کند.« موضعى که »ديمیتری پولیانسکى«، 
معاون سفیر دايم روسیه در سازمان ملل متحد نیز به 
آن اشاره داشت و در صفحه توئیتر خود خطاب به پمپئو 
نوشت :» تحريم و تنبیه در دايره واژگانتان را با گفت وگو 
وتعامل عوض کنید. اين کمک خواهد کرد که يک بار 
ديگر آمريکا را محترم کنید.«  اين گويای آن است که 
روسیه و چین همان طور که پیشتر نیز اعالم کرده بودند 

در همکاری های نظامى با ايران راسخ هستند.حاالشايد 
برای برخى اين سوال به وجود بیايد که پس از برداشتن 
تحريم های تسلیحاتى ايران ، اولويت های آن برای خريد 
تجهیزات نظامى به چه صورت خواهد بود؟برخى منابع 
نظامى از قطعى شدن ورود سوخوهای جديد به ايران خبر 
مى دهند که در صورت وقوع اين امر، توازن قوای هوايى 
در منطقه غرب آسیا کامال به نفع ايران تغییر خواهد کرد  
زيرا سوخو 30 از لحاظ توانمندی های تسلیحاتى و 
مانورپذيری در سطح هواپیمای استرايک ايگل اف 15 
اياالت متحده بوده و چه در درگیری های هوايى و چه 
قابلیت حمله به اهداف زمینى توانايى بسیار زيادی دارد 
.اين هواپیما همچنین بدون سوخت گیری مى تواند تا 
3هزار کیلومتر را بپیمايد و 8 تن بمب و موشک حمل کند 
که معنای آن را اسرائیلى ها و سعودی ها به خوبى درک 
مى کنند . با توجه به قدرت باالی موشکى بالستیک و 
کروز و يگان های پهپادی ايران ورود سوخوهای جديد 
توان تهاجمى آن در مقابل رقبای متخاصم منطقه ای را 
به شدت تقويت مى کند چرا که اين کشورها در برابر ايران 
صرفا بر هواپیماهای پیشرفته غربى خود تکیه داشتند 
. از همه اين ها که بگذريم نکته مهم اين است که پیش از 
اين روسیه در توافقات خود با هند و چین ، با انتقال خط 
مونتاژ،اين جنگنده را در اختیار آن ها قرار داده است، 
حال بايد ديد که آيا اين اتفاق در ايران خواهد افتاد ياخیر.
اين کار نیازمند انتقال خط مونتاژ اين جنگنده از سوی 
کشور سازنده به کشورمان و همچنین وجود زيرساخت 
های الزم برای استقرار اين خط است که در کشورمان 

چنین زيرساخت هايى وجود دارد.

ويژه های خراسان  

 هراس آمریکا از جهش 
قدرت هوایی ایران 

درحالی که پمپئو عليه پایان تحریم تسليحاتی به خشم آمده،وزیر دفاع کشورمان از 
هادی محمدی – اين روزها خبرهای توافق نامه های مهمی با روسيه وچين برای توسعه نيروی هوایی ایران خبر داد 

ــراف ايــران  ديپلماتیک به ويــژه در اط
زيــاد است از جنگ قره باغ در شمال 
ــا چین  ــط ب ــ غــربــى کــشــورمــان و رواب
تا رفع محدوديت های تسلیحاتى و  
انتخابات رياست جمهوری در آمريکا 
ــرش به  کــه همچون همیشه يــک س
ايران و دعوای بین تهران و واشنگتن 
بر مى گردد تا سرانجام پول های بلوکه 
شــده در خــارج از کشور. روز گذشته 
نیز سخنگوی وزارت خارجه در برابر 
سواالت خبرنگاران در اين زمینه پاسخ 
هايى کوتاه اما محکم داشت و مواضع 
کشورمان را تشريح کرد  که در ادامه 

گزيده ای از آن را مى خوانید:
ــا امنیت شــهــرونــدان  *خــط قــرمــز م
است. نیروهای مسلح ما از همان ابتدا 
اخطارهای مختلف را به طرفین درگیر 
در قره باغ داده اند و در سطوح مختلف 
اين موضوع بررسى و اخطارها داده 
شــده، برخى توجیهات طــرف مقابل 
شنیده شــده که قابل قبول نیست، 
اخطار داده ايم هرگونه تعرض به  خاک 
ايران حتى اگر ناآگاهانه باشد به صورت 

متناسب پاسخ داده خواهد شد.
*موضع ترامپ و آمريکا درباره مذاکره 
را پاسخ داده ايـــم. مادامى که آمريکا 
به اين عقالنیت نرسد که سیاست ها 
ــر ضــد ملت ايــران  و بــرنــامــه هــايــش ب
شکست خورده، چیزی تغییر نخواهد 
کرد. منتظر مى نشینیم تا به شکست 

سیاست هايشان اعتراف کنند.
*کانادا طرفیتى در موضوع هواپیمای 
اوکراينى نـــدارد. ادبــیــات سخیف و 
کلمات دور از ادب و رفتار بسیار غیر 
ديپلماتیکى که از وزير خارجه کانادا 
ديديد چیزی نیست که پشت درهای 
ــای  دره پشت  هــا  آن  ببینید.  بسته 
بسته مودب تر هستند و مى دانند هیچ 
جايگاه حقوقى در اين قضیه ندارند. 
دايره ادب اجازه نمى دهد شبیه وزير 

خارجه کانادا صحبت کنیم.
* پولى در چین بلوکه نیست. دشمنان 
و بدخواهان مى خواهند تمام مفرهای 

ايران را ببندند. منابعى در چین وجود 
دارد که اتفاقا بــرای تامین نیازهای 
اساسى و چرخش چرخه اقتصادی 
کشور استفاده مى شود. اين جدا از 
پول های ماست که مثال در ژاپن، عراق  يا 
کره جنوبى به صورت بلوکه شده داريم. 
موضوع چین در ايــن زمینه متفاوت 
است.منابع ما در کره جنوبى چندين 
ــت. مــذاکــرات برای  میلیارد دالر اس
انتقال اين منابع يا استفاده از اين منابع 
برای خريد دارو و مواد اولیه آن در حال 
انجام است ولى متاسفانه اين مذاکرات 
به کندی پیش مى رود و اين کندی ما 
را اذيت مى کند. وزارت بهداشت به 
صــورت منظم در حــال رايزنى با کره 
جنوبى است ولى همان طور که اشاره 
کــردم ايــن کلى ما را اذيــت مى کند و 
در سطحى که ما مى خواهیم اتفاقى 
نیفتاده است. امیدواريم دولت کره هر 
چه زودتــر به تعهدات خود عمل کند. 
پیشرفت های صورت گرفته ناچیز است 

و برای ما قابل قبول نیست.
* شما مى شنويد فالن کشور مايل 
اســت ترامپ يا بايدن ببرد. ايــن ها 
گمانه زنى هايى است که تحلیل گران 
براساس فرضیات خود مى گذارند. 
ــران به خاطر استقاللى که  بــرای اي
دارد تفاوتى نخواهد کرد ترامپ باشد 
يا بايدن. البته ترامپ جنايت هايى 
مرتکب شده که بايدن تاکنون مرتکب 
نشده اســت. با دقت رصد مى کنیم 
ولــى به ايــن معنا نیست که ذره ای 

عالقه داريم اين بشود يا نشود.

رمزگشایی از بلوکه شده ها 
 خطيب زاده: پول بلوکه شده در چين نداریم، کره به تعهداتش

 در قبال ایران عمل کند 

توئیت سیاسى

رئیس جمهور کشورمان  در ديــدار "عبدا... 
عبدا..." رئیس شــورای عالى مصالحه ملى 
افغانستان، با بیان اين که دخالت و حضور 
آمريکا به عنوان يک کشور متجاوز در افغانستان 
با خواست و نظر مردم اين کشور همسو نبوده 
است، تصريح کرد: دولت آمريکا که در سیاست 
های خود در منطقه و جهان شکست خورده و 
موفقیتى نداشته است، به دنبال بهره برداری 
افغانستان  در  صلح  مذاکرات  از  انتخاباتى 
ــاره به افتتاح راه آهن  اســت.روحــانــى  با  اش

خــواف – هــرات طى روزهــای آينده، اتصال 
ــران و افغانستان  را موجب  راه آهــن هــای اي
تقويت همکاری های اقتصادی و تجاری دو 
کشور دانست و افزود: ايران آمادگى دارد که 
با اتصال خط لوله گاز و فراورده های نفتى به 
افغانستان امکان استفاده مــردم اين کشور 
از اين انرژی ها را فراهم کند.رئیس جمهور 
در پايان تاکید کرد: همان طور که همیشه در 
کنار مردم افغانستان بوده ايم، در آينده هم 
حمايت خود را از اين کشور و همه جهات و 

اقوام و گروه های صلح طلب ادامه خواهیم داد 
و امیدواريم شاهد برقراری امنیت پايدار در اين 
کشور باشیم. "عبدا... عبدا..." رئیس شورای 
عالى مصالحه ملى افغانستان نیز در اين ديدار، 
از میزبانى ايران از مهاجران افغانستانى طى 
سال های متمادی جنگ و درگیری در اين 

کشور قدردانى و ابــراز امــیــدواری کرد که با 
حمايت و مواضع ايران شاهد به نتیجه رسیدن 
مذاکرات صلح افغانستان و برقراری امنیت و 

آرامش پايدار در کشورش باشد.

 روحانی در دیدار با رئيس شورای عالی مصالحه افغانستان تاکيد کرد 

بهره برداری انتخاباتی ترامپ از مذاکرات صلح افغانستان 
آماده اتصال خط لوله گاز و فراورده های نفتی به افغانستان هستيم 

دومین دور مذاکرات ايران و اوکراين در خصوص 
سقوط هواپیمای اوکراينى  با حضور محسن 
بهاروند معاون امور حقوقى و بین المللى وزارت 
خارجه در مرکز تحقیقات و اموربین الملل وزارت 
خارجه برگزار شد. به گفته بهاروند، اين دور 
از مذاکرات شامل سه جلسه فنى، يک جلسه 
دربــاره مسائل قضايى و يک جلسه هم دربــاره 
ــراد و  ــاره میزان غرامت اف مسائل حقوقى درب

هواپیماست.
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 »خانواده هایی بودند که به محض رسیدن به لب مرز مشترک کشورمان با آذربایجان  و ارمنستان، 
پیک نیک  و کتری شان را از صندوق عقب خودرو در می آوردند، حصیر می انداختند، مشغول تماشای 
جنگ می شدند و برای خودشان چایی می گذاشتند تا دم بکشد! بعضی ها هم بودند که چند نفری دور 
هم جمع شده و سخت مشغول تحلیل جنگ و شیوه نظامی دو طرف بودند. این که فالن کشور نسبت به 
دیروز چقدر پیشرفت داشته، شانسی بوده یا برنامه ریزی شده، بهتر است که جنگ را چطور پیش ببرد و ... «. این ها گوشه ای 
از مشاهدات »رامین بشرویه«، عکاسی است که چند روز پیش برای تهیه گزارش تصویری، خودش را به ارتفاعات اصالندوز، 
خداآفرین و دیگر مناطق واقع شده در این مسیر مرزی رسانده است. همان طور که  می دانید، این روزها مناطق جنگی میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه »قره باغ« به شدت در زیر آتش توپخانه ای نیروهای نظامی دو کشور قرار دارد. 

بخش هایی از این منطقه با ایران هم مرز است. جنگ دو کشور با استفاده از تانک، توپ، بالگرد، پهپاد و دیگر ادوات جنگی از 
۶ مهرماه آغاز شده و همچنان تداوم دارد. بخش هایی از جنگ و درگیری در قره باغ با چشم غیرمسلح در این سوی رودخانه 
ارس در خاک ایران قابل مشاهده است. همین موضوع سبب شده که عده ای از ایرانیان  فارغ از احساس شان  درباره بعضی 
مردم آذربایجان که فامیل آن ها هستند و دل نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد، همه روزه برای دیدن جنگ و آتش 
سوزی و گلوله باران، خود را به روستاهای واقع در این مناطق مرزی برسانند و بی توجه به خطِر اصابت راکت و گلوله به خود، به 
تماشای جنگ بنشینند! این درحالی است که از زمان آغاز مجدد جنگ در این منطقه، برخی از اراضی زراعی و مراتع در خاک 
ایران هدف اصابت خمپاره و راکت قرار گرفته است اما حضور افراد و تماشاچیان جنگ و گلوله باران در ارتفاعات اصالندوز، 
خداآفرین و دیگر مناطق واقع شده در این مسیر مرزی بدون توجه به هشدارهای مرزداران ایرانی روز به روز بیشتر می شود. 
به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ دو عکاسی رفتیم که در چند روز اخیر در این مناطق حاضر شده و 
تصاویری از حضور مردم برای تماشای جنگ ثبت کرده اند که در سایت های خبرگزاری صداوسیما و ایسنا منتشر شده است.

پرونده

 مشاهدات 2 عکاس که  از  صبح تا شب در لب مرز، تصاویر جالبی از حضور تعدادی شهروند ایرانی
 برای تماشای جنگ قره باغ ثبت کردند

تماشای جنگ در نقطه صفر!

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

عطیهتقویبجنوردی|روانشناس
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دیدن جنگی واقعی!
روایت های جالب »سعید قاسمی« که خودش متولد روستایی از منطقه خداآفرین است از دالیل مردم 

برای تماشای جنگ »قره باغ«
»سعید قاسمی«، متولد سال 
5۶ در روستای اسکانلو 
مــنــطــقــه خــداآفــریــن 
اســــــــت کــــــه ســــال 
طالی  مـــدال  گذشته 
بین  فیاب)فدراسیون 
المللی هنر عکاسی( را از 
جشنواره بین المللی قرقیزستان از آن خود 
کرده است. او با این مقدمه که »خداآفرین« 
در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی بین 
رشته کوه های جنگلی قره داغ و رشته کوه های 
ــده و از شــمــال بــه جمهوری  قفقاز واقـــع ش
 آذربــایــجــان و ارمنستان محدود می شود، 
می گوید: »رفتن به منطقه ای که من از آن 
عکاسی کردم، سخت بود. منطقه کوهستانی 
بود و افراد بر خالف بعضی قسمت های دیگر 
مرز که با خودرو می توان تا نزدیک ارتفاعات 
رفت، نمی توانستند به راحتی به این جا بیایند 
اما وقتی ساعت 10 صبح به ارتفاعات رسیدم، 
روی کوه ها چند نفری را دیدم که قبل از من 
آن جــا بودند! پرسیدم که شما از چه زمانی 
آمدید، گفتند از ساعت 7 صبح این جاییم. با 
این حال، تعداد مردمی که خودشان را به باالی 
کوه برای تماشای جنگ رسانده بودند و بعد از 
من آمدند، کم نبود. من از یک صبح تا شب در 

این منطقه بودم.«
  به جای دیدن فیلم جنگی به این جا آمدم!

ایــن عکاس دربـــاره مردمی که روی کوه ها برای 
تماشای جنگ می نشینند، می گوید: »در این قسمت 
که تقریبا 200 متر با رود ارس فاصله دارد، اتفاقات 
جنگ با جزئیات دیده می شود مثال زمانی که طرفین 
به صورت رگباری تیراندازی می کنند، همه مردم 
سرجایشان میخکوب می شوند! از جوانی پرسیدم که 
چرا برای تماشای جنگ آمدی این جا، جواب جالبی 
داد و گفت: »به جای دیدن 
فیلم جنگی، آمدم این جا 
ــورت واقــعــی، یک  تا به ص
فیلم جنگی ببینم!«. مردم 
دیگری هم بودند که چند 

نفری و حتی تنها، روی کوه نشسته بودند و پایین 
دره را که محل درگیری و آتش دو طرف بود، تماشا 

می کردند.«
  ناهارمان همین تماشای جنگ است!

»وقت ناهار که شد به چند نفری که از صبح آمده 
بودند و فقط فالسک چایی و چند بسته تنقالت 
همراه شان بود، گفتم برای ناهار برنمی گردید به 
خانه؟ گفتند که ناهارمان همین تماشای جنگ 
است و تا ساعت 6 هم همان جا بودند!« قاسمی با 
این مقدمه می افزاید: »راستش را بخواهید بعضی 
مردم از دیدن این ماجراها کیف می کردند. افرادی 
بودند که با خانواده از صبح آمده بودند، با زن و بچه، 
فقط برای تماشای تیراندازی و تانک ها و آتش جنگ. 
خودشان می گفتند بــرای سرگرم شدن آمدیم. 
مرزبانی هم در این منطقه محدود بود و باالی کوه 
نمی آمدند. هرچند تماشای جنگ از این قسمت، 
خطرناک بــود، خیلی هم خطرناک بود اما مردم 

نشسته بودند«.
قاسمی دربــاره رفتارهای مــردم در بــاالی کــوه و 
این که آیا فقط تماشاگر بوده اند یا نه، با بیان این 
 که مردم حس مثبتی به آذربایجانی ها داشتند ، 
می افزاید :»بــه طور کلی، مــردم دوســت داشتند 
تا ببینند نیروهای هر دو طــرف چقدر پیشروی 
ــیــرانــدازی هم  می کنند. ظــاهــرا از خمپاره و ت
نمی ترسیدند. بعضی ها هم خانوادگی آمده بودند، 
با زن و بچه. این طور نبود که فقط مردها حضور 
داشته باشند. بچه ها هم شاید دقایق اول حضورشان 
از صداهای بلند و ... می ترسیدند اما بعدش کم کم 

خوششان می آمد.«

تحلیل تاکتیک های نظامی روی تپه ها!
»رامین بشرویه« از افرادی می گوید که ساعت ها به تماشا و حتی تحلیل شیوه نظامی 2 کشور می پرداختند

عکاسی که در جشنواره منطقه ای مطبوعات 
بار  و خبرگزاری های کشور، چندین 
موفق به کسب رتبه های برتر شده 
ــاره حضورش از ساعت 9 صبح  درب
تا 8 شب در مناطق مرزی  می گوید: 
ــدم، بیشتر  »چیزی که من آن جــا دی
حس کنجکاوی بود. من فکر می کنم چون 
فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگرفته، شاهد حضور مردم 
در این مناطق هستیم. مثال وقتی که من آن جا بودم، یک راکت 
در همان حوالی منفجر شد و تا حدود 50 یا ۶0 کیلومتر صدا 
و حتی نور و دودی که از آن بلند شد، رسید بنابراین توجه ها را 
به خودش جلب می کرد. این منطقه ای هم که ما رفته بودیم، 
پرجمعیت بود. روستاهای پراکنده ای در مرز مشترک ایران 
و آذربایجان وجود دارد که محل تردد هم هست. یعنی جاده 
اصلی رفت و آمد به استان آذربایجان شرقی و اردبیل از کنار 
همین رود ارس می گذرد. بنابراین و بعضی اوقات، ناخودآگاه 
این رغبت به وجود می آید که افراد توقف کنند و برای لحظاتی 

شاهد این ماجرا باشند.«
  مردم از استان های دیگر هم برای تماشا آمده بودند 

ــرادی کــه بــرای  ــاره افـ »بــشــرویــه« دربـ
تماشای جنگ بــه ایــن منطقه آمــده 
بودند که بنا بر عکس هایش ،تعدادشان 
کم  هم نیست، می گوید: »جان همه 
انسان ها برای خودشان مهم است اما 
این اتفاق جنگ و گلوله باران آن قدر 
جذاب است که فرد در لحظه تصورش 

را  هم نمی کند که ممکن است یک راکت شلیک و کنار او منفجر شود. 
البته این را هم بگویم که بیشتر افراد درنهایت یک تا دو ساعت برای 
تماشای جنگ می نشستند و بعدش چون برای شان طبیعی می شد، 
می رفتند. در ضمن من، خودروهایی با شماره پالک استان های 
دیگر همچون تهران، اردبیل، گیالن و ...را  هم دیدم که به این جا 

آمده بودند.«
  بعضی ها با چیپس و کتری می آمدند!

این عکاس از مردمی هم می گوید که ظاهرا این منطقه را به تماشاخانه 
تبدیل کرده اند: »خانواده هایی بودند که به محض رسیدن، پیک 
نیک را از صندوق عقب خودرو درمی آورند، حصیر می انداختند 
و برای خودشان چایی می گذاشتند. خانواده دیگری را دیدم که 
دو تا پالستیک پر از چیپس و پفک خریده بودند تا در زمان تماشای 
جنگ ، دورهمی میل کنند. این ها بودند. یک عده هم بودند که 
برای خودشان و اطرافیان، جنگ و شیوه نظامی دو کشور را تحلیل 

می کردند مثال می گفتند که االن باید فالن کشور، فالن کار را بکند 
تا حساب کار دست طرف مقابل بیاید و ... . هرچه که بود، عده ای از 
ایرانیان همه روزه برای دیدن جنگ و آتش سوزی و گلوله باران خود 
را به روستاهای واقع در این مناطق مرزی می رسانند و بی توجه به 
خطرات اصابت راکت و گلوله به خود، این محل را به تماشاخانه  

تبدیل کرده اند.«
  مردم بعد از تذکر مرزبانی، می رفتند چند قدم آن طرف تر!

این عکاس دربــاره واکنش ها به تذکر نیروهای مرزبانی به مردم 
مبنی بر این که تماشایشان ممکن است برایشان خطر جانی داشته 
باشد، می گوید: »انصافا مرزبانی خیلی به مردم تذکر می داد که این 
جا خطرناک است و توقف نکنید. متر به متر با موتورها و خودروهای 
شاسی بلند مرزبانی، گشت می دادند اما بعضی  مردم بعد از تذکر 
آن ها می رفتند چند متر آن طرف تر یا از این طرف جاده می رفتند 
سمت دیگر. البته این را هم توجه داشته باشید که این فضا، کامال 
مشرف به منطقه درگیری هاست، یک مسیر 60 یا 70 کیلومتری 
وجود دارد که شما هرکجایش اراده کنید، می توانید کنار جاده 
توقف کنید و خودتان را به یک بلندی برسانید، سپس شاهد توپ و 
تانک هایی باشید که مشغول درگیری نظامی هستند. از این هم غافل 
نشوید که بعضی از مردم این منطقه، با مردم آذربایجان فامیل هستند. 
مثال پسرعمویشان آن طرف است و 
... . همین مسئله باعث می شود که 
عده ای با دقت می آیند و جنگ را زیر 
نظر می گیرند. پیشرفت ها و نوع توقف 
جنگ به خاطر دوستان و آشنایانی که 
ــد، برای شان مهم  آن طرف مرز دارن

است و پیگیر این قضایا می شوند.«
  سرباز ارمنستانی که پودر شد!

»بشرویه« نظرش درباره تماشای جنگ با حضور زنان و بچه ها را هم 
این طور بیان می کند: »بدون شک انفجارهای شدید در این منطقه، 
باعث ترس بچه هایی خواهد شد که از نزدیک شاهد ماجرا هستند. 
در این مدتی که من بودم، یک هواپیمای آذربایجانی را ارمنستانی ها 
منهدم کردند و چند پهپاد هم بود که دو  طرف با تیراندازی روی 
هوا منفجر می کردند و این ها به راحتی دیده می شد. وقتی داشتم 
عکاسی می کردم، چند نفری که جلوی من نشسته بودند، داشتند 
برای دوستان شان تعریف می کردند که دیروز، در فاصله بسیار نزدیک 

با همین منطقه یک سرباز ارمنستانی 
ــک لحظه با  ــه در ی ایــســتــاده بـــوده ک
تیراندازی، چنان منفجرش کرده اند که 
بعدش هیچ اثری از آن سرباز روی زمین 

به جا نمانده بوده و پودر شده است.«

 تخلیه هیجانی 
به شیوه اشتباهی

نگاهی روان شناسانه به دالیل و البته آسیب های تماشای 
جنگ به صورت خانوادگی که نباید عادی تلقی شود

شــایــد چنین ســواالتــی بــعــد از دیـــدن تصاویرحضور 
هموطنانمان برای تماشای جنگ قره باغ  در ذهن شکل 
بگیرد:  جنگ و مصیبت تماشا دارد؟ این آدم ها به فکر جان 
خودشان هم نیستند؟ چطور احساس خطر نمی کنند؟ فارغ 
از خطرات بالقوه  این مسئله برای جان مجاوران محل حادثه، 
در این مطلب گریزی به آسیب شناسی این قبیل واکنش ها و 

رفتارها)تماشای حوادث( از منظر روان شناسی می زنیم.
  ناآشنایی با مهارت مسئولیت پذیری

متاسفانه تجربه چندین باره حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
)مانند آتش سوزی، زلزله و ...( در کشورمان نشان داده است 
که ما با اختاللی جدی در نوع رفتار و واکنش به حوادث در 
جامعه مان مواجه هستیم که نه تنها چشم پوشی از آن هیچ 
مشکلی را حل نمی کند بلکه زمینه ساز و تسریع کننده 
واکنش های نامناسب دیگر در برابر حوادث آینده می شود. 
شدن)سنین15تا16سالگی(  اجتماعی  فرایند  در 
نقش مدارس، رسانه      ها و گروه همساالن بسیار باالست 
به طوری که نوع و شدت حساسیت به کنش های جمعی 
بر اساس تقلید و درونی سازی آموخته های افراد از این 
کانال ها صورت می گیرد. در بیشتر مدارس ما، امکانی 
برای آمــوزش مهارت های اجتماعی مانند مهارت های 
ارتباطی، درک همدالنه افراد، مسئولیت پذیری و ... به 
صورت ویژه فراهم نشده  است، این موارد به مرور جامعه ای 
را شکل می دهند که افرادش تحت عوامل اجتماعی شدن 
ذکر شده، درست اجتماعی نمی شوند. در واقع نبود آموزش 
صحیح در روند اجتماعی شدن باعث می شود کنش های 
جمعی ما دچار نابهنجاری های اساسی شود چراکه افراد 
بر اثر نقص در جامعه پذیری نه تنها به سرنوشت خود فکر 
نمی کنند که سرنوشت دیگران را هم به خطر می اندازند. 
نمونه  بارز آن نوع رانندگی و رابطه آن با مسئولیت پذیری 

فردی و اجتماعی است.
  هیجان را نباید سرکوب کرد اما...

هیجان ها به خودی خود پدیده مضری نیستند. هیجانات 
ــد و طی سالیان به بقای انسان ها  ارزش انطباقی دارن
کمک کرده اند. به عنوان مثال اگر ما موقع خطر، ترس و 
اضطراب را تجربه نکنیم در دیگر موقعیت های خطرناک 
نمی توانیم عکس العمل مناسب نشان دهیم و به خودمان 
آسیب می زنیم. بنابراین ما نیاز داریم خشم سالم، غم سالم، 
ماجراجویی سالم و به طور کلی هیجان را به صورت سالم 
تجربه کنیم. هیجان را نباید سرکوب یا کنترل کرد بلکه باید 
مدیریت کرد. در واقع وقتی هیجانی محدود شود، به صورت 
رفتار ناسالم خود را نشان می دهد و مدیریت هیجان یعنی 

مسئولیت پذیری درباره خود و دیگران.
  اختالل استرس پس از سانحه را جدی بگیرید

در زندگی روزمره، هر فردی ممكن است با حوادث طاقت 
فرسا، ترسناك و خارج از كنترل روبه رو شود. معموال هم مردم 
بعد از مدتی  بدون هیچ كمكی با آن كنار می آیند. اگرچه 
در بعضی افراد ،تجربیات تلخ واكنشی را  ایجاد می كند كه 
ممكن است برای ماه ها یا سال ها طول بكشد. این واكنش 
)PTSD(  را اختالل استرسی پس از حادثه یا اختصارا

می نامیم. اختاللی که می تواند بعد از یک تاخیر چندهفته   ای 
یا چندماهه شــروع شــود. تماشای یک حادثه طبیعی یا 
غیرطبیعی مثل جنگ و کشتار و بمباران ممکن است در 
حافظه تصویری مشاهده گران)به ویژه کودکان و افرادی که 
بدون آگاهی نظاره گر هستند( ثبت شود و بعدها به صورت 
فالش بک در طی روز یا کابوس در خواب بروز و ظهور پیدا 
کند. »در حالت آماده باش بودن« هم از عواقب این اختالل 
ــراد همیشه منتظر خطری  اســت به ایــن معنی که ایــن اف
احتمالی هستند و معموال به سختی به خواب می روند. 

بنابراین تماشای جنگ به هیچ وجه توصیه نمی شود.



  قندها و شیرین کننده های مصنوعی

شــیرین کننده هــای مصنوعــی اگرچه 
ممکن اســت طعم خوبی به مواد غذایی 
بدهد امــا تاثیرات بدی بر ذهن و جســم 
مــا به جــا می گــذارد. ایــن مــواد قندی 
اعتیاد آور بعد از یــک افزایش ناگهانی و 
اجتناب ناپذیر سطح قند خون، احساس 
اضطراب، تحریک پذیری و افسردگی را 
افزایش می دهد. این ترکیبات همچنین 
می توانــد توانایــی بــدن را در مقابلــه با 
اســترس و رســیدن بــه آرامــش کاهش 
دهد. در مقابل، قندهای طبیعی مانند 
قند موجــود در میوه ها چنیــن تاثیراتی 
ندارند. جایگزین هــای  طبیعی زیادی 
برای شیرین کننده های مصنوعی وجود 
دارد که عسل خام، استویاو مالس  سیاه 

از جمله آن ها ست.
 مارگارین و دیگر مواد شبیه کره

این مــواد غذایی معمواًل بــا چربی هایی 
تولیــد می شــود کــه التهــاب را افزایش 

زیــادی  مقادیــر  دارای  و  می دهــد 
اسیدهای چرب امگا 6 است. اسیدهای 
چرب امگا6  مانع تاثیر اسیدهای چرب 
امگا3 کــه تقویــت کننده هــای طبیعی 
خلق و خوست می شود و درنتیجه خلق 
و خوی شــما را به هم می ریزد. کره های 
طبیعی حیوانی بهترین جایگزین برای 

این نوع کره هاست.
 کافئین

کافئیــن موجــود در قهــوه بــا تأثیــر بــر 
هورمون هــا، عملکرد انتقــال دهنده ها 
و عالیم عصبی، خلق وخــوی ما را تحت 
تاثیــر قــرار می دهــد و باعــث می شــود 
احساس خوبی نداشته باشیم. همچنین 
افزایــش ضربــان قلــب و ایجــاد حــس 
اضطراب  ناشــی از مصــرف قهوه، حس 
عصبی بودن به شما می دهد. همچنین 
اگر معتاد به مصرف منظم قهوه باشید، 
فقط یک روز مصرف نکردن آن می تواند 
عالیــم تــرک شــامل ســردرد کافئین، 

خــواب  آلودگی و کمبود انرژی در شــما 
ایجــاد کنــد. مصــرف نوشــیدنی های 
جایگزینی مانند چای ســبز که کافئین 
کمتری دارد یا چای زردچوبه که دارای 
خواص ضد التهابی است راه  حل خوبی 

برای جلوگیری از این عوارض است.
 میوه ها و سبزیجات غیر ارگانیک

غیــر  محصــوالت  منظــم  مصــرف  بــا 
از  دوزی  اســت  ممکــن  ارگانیــک، 
نوروتوکســین ها یا ســمومی  را کــه  آثار 
آن ها متوجه سیســتم عصبی می شــود 
همراه با میوه ها و سبزیجات مصرفی تان 

دریافت کنید.
 اگــر محصوالتی را که با ســمومی مانند 
آترازیــن سم پاشــی شــده اند مصــرف 
کنید بــه احتمال زیــاد مقادیــری از این 
ســموم را همــراه بــا غــذا وارد بدن تــان 
می کنید. مشــخص شده اســت که این 
مواد شــیمیایی بــر ســالمت روان تأثیر 
می گذارد و باعث کمبودهای تغذیه ای، 

به ویــژه از نظــر آن دســته مــواد معدنی  
می شــود کــه بــرای کنتــرل خلــق و خو 

ضروری است.
 بنابراین ســعی کنید تا جایی که ممکن 
اســت محصــوالت ارگانیــک خریداری 

کنید.
  آجیل ها  و دانه های بو داده

معموال بــرای تهیه دانه هــا و آجیل های 
بــوداده از روغن هــای گیاهــی و روغــن 
کانوال که از مواد تراریخته ناســالم تهیه 
می شود استفاده می شود. بنابراین باید 
از مصرف این نوع آجیل ها اجتناب کرد. 
همچنین آجیــل هــای بــوداده معموال 
دارای مواد افزودنی حاوی سدیم است. 
مصرف این مــواد می تواند بــه تغییرات 

خلقی و سردرد منجر شود.
 بنابراین، راه سالم تر مصرف آجیل، تهیه 
آجیل طبیعی و خام و بــودادن آن ها در 

منزل است.
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مواد غذایی که بداخالقتان یم کند
 غذاها می تواند عناصر سازنده انتقال دهنده های عصبی را ایجاد کند

 یا تعادل مغز را به  هم بریزد و به این ترتیب بر خلق و خوی ما تأثیر بگذارد

یاسمین مشرف |  مترجم

غذاهــا بــا تاثیرگــذاری بــر انتقــال 

دهنده های عصبی،  بر مغز و به تبع آن بر 

روحیه ما تأثیر می گذارد.  انتقال دهنده های عصبی مواد 

شیمیایی مهمی هستند که با احساسات ما ارتباط دارند. به 

عنوان مثال، انتقال دهنده عصبی سروتونین به ما آرامش 

می دهد یا دوپامین می تواند سطح  تمرکز ما را افزایش دهد. 

غذاهایی که می خوریم نقش مهمــی در عملکرد این مواد 

شیمیایی مغز دارند. غذاها می تواند عناصر سازنده انتقال 

دهنده های عصبی را ایجاد کند یا تعادل مغز را به هم  بریزد 

و به این ترتیب بر خلق و خوی ما تأثیر بگذارد اما ما معموال 

بدون دانســتن تأثیرات غذاهای مختلف بر روحیات مان، 

آن ها را مصرف می کنیم. در این مطلب با برخی مواد غذایی 

کــه می تواند  بــر خلق و خوی شــما تاثیــر بگذارد و شــما را 

تحریک پذیر و بدخلق کند، آشنا می شوید:

تغذیه

سالمت

تارت شكالتی بدون پخت

آنا
ع: 

نب
م

آیا آب و هوای سرد باعث 
دندان درد می شود؟

هوای سرد می تواند دندان های شما را آزار دهد 
گرما و سرمای شدید ، دندان های شما را منبسط 
و منقبض می کند و با گذشت زمان به ترک خوردن 
دندان ها منجرمی شود و زیر مینای دندان حفره 
ایجاد می کند. عاج پوشیده از رشته های عصبی 
است. بنابراین ، هر گونه مشکل در مینا یا لثه مانند 
بیماری پریودنتال ، می تواند دندان شما را در برابر 
هوای سرد آسیب پذیر کند. اگر بهداشت دهان و 
دندان را رعایت نکنید به ویژه اگر درمنطقه ای که 
نوسانات شدید دما دارد زندگی کنید ، بیشتر در 
معرض خطر هســتید و برای به حداقل رســاندن 
حساسیت، باید با دالیل شایع دندان های حساس 
و این که در هنگام مشــاهده درد  چه کاری انجام 

دهید، آشنا شوید:
  بیماری پریودنتال

 بیماری لثه  می تواند عــاج را در معرض دید قرار 
دهد و باعث ایجاد حساسیت شود.
  مسواک زدن بیش از حد شدید

 ممکن است فکر کنید برای پاک کردن لکه های 
ســطح دندان باید مســواک را محکم روی آن ها 
بکشــید ، اما مســواک زدن با نیــروی بیش از حد 

باعث از بین رفتن مینای دندان می شود.
  دندان قروچه

برخی افراد ممکن است در خواب دندان های خود 
را بسایند که این کار  باعث حساسیت می شود.

  پوسیدگی دندان

 حساســیت به ســرما نشــانه اولیه وجود مشــکل 
پوسیدگی دندان است. اگر دندان دردتان شروع 

شد حتما به دندان پزشک مراجعه کنید.
  نوشیدنی های اسیدی

 سودا ، قهوه ، چای و دیگر نوشیدنی ها با غلظت زیاد 
اسید ، مانند آب میوه ها ، می تواند دندان های شما را 

فرسایش دهد و الیه عاج را در معرض دید قرار دهد.
  پیشنهاد

  فلوراید

  یک ماده معدنی طبیعی اســت که دندان پزشک
 می تواند آن را روی دندان های حساس شما بمالد. 
این  مــاده مینای دنــدان را تقویت و از حساســیت 

ناشی از قرار گرفتن عاج جلوگیری می کند.
  پوشاندن سطح ریشه

دندان پزشــک می تواند از یک درزگیر برای رفع 
مشکالت لثه استفاده کند.

   محافظ دهان

 اگر دندان های خود را جمع یا ساییده می کنید  
دندان پزشــک مــی تواند محافــظ دهــان ایجاد 
کند  که این کار از آســیب دیدن دندان در خواب 

جلوگیری می کند.
     dentist:منبع

1- ابتــدا قالــب تــارت را آمــاده می كنیــم. 
قالب هایــی كه صفحــه زیــر آن جدا می شــود 

مناسب است.
2- بهتر است كمی كف قالب را چرب  كنیم.

3- حاال بیســكویت و کره ذوب شــده را داخل 
مخلــوط کــن  می ریزیم خــوب به هــم می زنیم 
تا حالت خمیری شــود كــف قالب را با دســت 
فشــار می دهیم طوری كه ضخامت همه جای 
آن یك اندازه باشــد ســپس داخل یخچال قرار 

می دهیم.

4- در ظرفی روی گاز بــا حرارت مالیم خامه 
را گرم می كنیم كناره هــای آن كه جوش ریز 
زد از روی حــرارت برمی داریــم و شــكالت را 

می ریزیم.
5-  وقتــی مایه شــكالتی یك دســت شــد  در 
صورت تمایل بــه انــدازه نصف اســتکان پودر 
بــادام، فندق یا گــردو بــه آن اضافه مــی کنیم 
و مــواد را داخــل تارت هــا كه در یخچــال بوده 
وسفت شــده اند می ریزیم و به مدت دوساعت 

در یخچال می گذاریم .

مواد الزم برای 5 نفر
  بیسكویت ساقه طالیی - یك بسته

 كره آب شده در محیط  - ٧٠گرم
مواد داخل تارت

  خامه صورتی  - 2٠٠گرم
  شــكالت شــیری ترجیحا »ســولیكو «یا »ما«یا »كارات « - 

15٠ گرم
  پودر بادام ،فندق  یا گردو- در صورت تمایل

خواص پروبیوتیک ها، از کاهش 
حساسیت تا تقویت دندان

 برخی باکتری ها به نام پروبیوتیک وجود دارد که 
در روده ساکن می شود و عمل گوارش را تسهیل 

می کند.
 با جذب مــواد مورد نیــاز به کمــک باکتری های 
پروبیوتیک، بــدن قوی تــر می شــود.در ادامه به 
خواص مهم باکتری های پروبیوتیک اشــاره می 

کنیم:
  کاهش حساسیت

 آلــرژی بــه آب و هــوا، مــواد غذایــی مختلــف
داروها و بســیاری از موارد دیگر بــا باکتری های 
پروبیوتیک تا حد قابل توجهی قابل درمان است. 
باکتری های پروبیوتیک با کم کردن حساســیت 
بیــش از حد سیســتم ایمنی بــدن، حالــت امن و 

شرایط طبیعی را در بدن به وجود می آورد.
  کاهش کلسترول

باکتری های پروبیوتیک با تنظیم ســوخت  و ساز 
و جــذب بدن باعــث کاهــش جذب چربــی مضر 

)کلسترول( به بدن می شود.
  افزایش تراکم استخوان 

با افزایش سن تراکم استخوان ها کاهش می یابد. 
این فراینــد احتمــال تــرک، انحنا و شکســتگی 

استخوان ها را بیشتر می کند.
کاهــش تراکــم اســتخوان ها در زنان بــا افزایش 
سن، بیشتر از مردان است. با مصرف مواد غذایی  
دارای پروبیوتیــک  یــا قرص هــای پروبیوتیــک 
می توانیم از این روند نزولی جلوگیری کنیم و بر 

افزایش تراکم استخوان ها بیفزاییم. 

آنتی بادی چه مدت در بدن می ماند؟ 
میزان آنتی بادی در بدن، بعد از گذشت مدت 
زمان کوتاهی، کاهش می یابد اما سطح ایمنی 

آن به حد ثابتی می رسد

هنوز محققان به درستی نتوانسته اند میزان ماندگاری آنتی 
بادی های تولید شــده در بدن بعد از یک بــار ابتال به کووید 
19 را شناسایی کنند اما جدیدترین یافته ها توانسته است 
ماندگاری دقیق تر آن را نشان دهد.مطالعات اخیر بیانگر آن 
است که آنتی بادی های تولید شده در بدن افرادی که یک بار 
به ویروس کرونا مبتال شده اند، ممکن است بین پنج تا هفت 
ماه باقی بماند و حتی ممکن است این ماندگاری طوالنی تر 
هم باشد. برخی محققان نگران این موضوع بودند که ممکن 
است مصونیت در برابر  ابتال به این ویروس کوتاه مدت باشد 
اما دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه آریزونا شواهدی از 
ماندگاری طوالنی مدت آنتی بادی در بهبودیافتگان کووید 
19 را نشــان داده اند. آن ها وجــود آنتی بــادی را در حدود 
شش هزار بهبودیافته کرونا طی چند ماه بررسی و مشاهده 
کردند که حجم باالیی از آنتی بادی ها پنج تا هفت ماه بعد از 
عفونت همچنان ماندگار هستند. محققان حتی انتظار دارند 
آنتی بادی ها تا دو ســال هم ماندگاری داشته باشند.البته 
دانشــمندان بر این باورند افرادی که به نوع شدیدتر کرونا 
مبتال شــده اند، مصونیت باالتری در برابر ویروس دارند که 
این میزان مصونیت و ایمنی هیچ ارتباطی به سن و جنسیت 
افراد ندارد. در این میان، بررسی ها نشان می دهد تست های 
آنتی بادی موجود که وجود آنتی بادی را در بدن افراد نشان 
می دهد در بسیاری از مواقع ممکن است مثبت کاذب باشد 
به این معنی که برخی افراد ممکن اســت هرگــز به ویروس 

کرونا مبتال نشده باشند اما تست آن ها مثبت باشد.
منبع: برنا

 

کم تواانن چگونه یم توانند از خود در برابر کروان 
محافظت کنند؟

با توجه به این که بعضًا سیستم ایمنی بدن معلوالن ضعیف است این افراد در گروه افراد آسیب پذیر
  در برابر ویروس کرونا محسوب می شوند بنابراین باید با رعایت مواردی در داخل خانه و همچنین خارج

 از خانه احتمال ابتال به این ویروس را تا حد امکان کاهش دهند.

 نکات بهداشتی در داخل خانه 

  ضدعفونی و گندزدایی مداوم و روزانه وســایل 

کمک توان بخشی همچون سمعک، ویلچر، واکر و عصا

  اســتفاده از  وســیله کمک حرکتی مختــص داخل 

منزل

   اســتفاده از خدمــات اینترنتــی به جــای حضــور 

فیزیکی در شهر

    تــاش بــرای پر کــردن اوقــات فراغــت در منزل 

همچون آشپزی، مطالعه، بازی های فکری، گفت وگو 

با خانواده و ورزش و تمرینات فیزیوتراپی

نکات بهداشتی در خارج از خانه

  همراه داشــتن دســتمال یــک بارمصرف، پدهــای الکلی و دســتکش 

پاستیکی اضافه

   پرهیز از حضور در فضاهای شلوغ

   استفاده از دستکش یک بار مصرف و ماسک

   تا حد امکان از تماس دست با صورت، چشم و بینی پرهیز شود.
 

 مسواک زدن کمک به دفع 
ویروس کرونا می کند

مســواک زدن قبل از خارج شــدن از خانه کمــک به دفع 
ویروس کرونا می کند. استاد دانشــگاه در انگلیس طی 
تحقیقاتی اعالم کرد که مسواک بزنید کرونا نمی گیرید 
چرا که مســواک زدن به دلیل داشــتن مواد ضد باکتری 
شــبیه آن چه در ژل دســت وجود دارد، ویروس را از بدن 
دفع می کند. با انتشــار این خبر در رســانه ها مردم به دو 
بار مســواک زدن در روز و قبــل از خروج از خانه تشــویق 

می شوند.  
حتی می توان دهان را بــا محلول کمی آب و نمک و چند 
قطره سرکه ضد عفونی کرد و بهتر است بعد از رسیدن به 
منزل و قبل از صرف هر گونه نوشیدنی و خوردنی  دهان 

و دندان ها  را  مسواک بزنید .
بــرای جلوگیــری از انتشــار بیمــاری از طریق مســواک 
توصیه می شود از نگهداری مسواک ها در کنار یکدیگر و 
در محیط گرم و مرطوبی مثل سرویس بهداشتی و حمام 

خودداری کنید.
 همچنین به منظور ضدعفونی مسواک الزم است آن را به 
مدت 3٠ دقیقه در لیوانی حاوی دهان شویه قرار دهید 
سپس به خوبی آن را با آب بشویید و چند دقیقه در جایی 

بگذارید تا خشک شود.
در ضمن نتیجه ایــن تحقیق هنوز تایید نشــده و حتی در 
صورت تائید هم افراد را از استفاد ماسک و حفظ فاصله 

بی نیاز نمی کند.

بهداشت
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* عکس چاپ شده در صفحه اول زندگی سالم، چشم نواز 
بود. وقتی عکسش این قدر جذابه، آدم وسوسه میشه که بره 

از نزدیک این مسجد زیبا رو ببینه.
* دربــاره این چالــش مومــو، یک ســری از دوســت های 
من، عکس پروفایل واتس اپ شــون رو همین شکل مومو 

گذاشتن. منظورشون چیه، نمی فهمم!
* به نظرم همون کاشی ورودی مسجد صورتی که در وسط 
صفحه چاپ شده، 12 سال کار داره تا به اون زیبایی تزیین 
بشه اما شما نوشــتین که این مســجد بی نظیر رو در دوره 

قاجار در 12 سال ساختن.
* االن همه جا نوشــتن که انسولین نیســت، بعد شما در 
صفحه سالمت مطلب چاپ کردین»پاسخ به اساسی ترین 
سواالت درباره انسولین«! وقتی که نیست، به نظرم مهم هم 

نیست که درباره اش اطالعات داشته باشیم.
* آن چه در صفحه اول زندگی ســالم و در پرونده »مسجد 
صورتی، شاهکار معماری« دیدم، انگار دریای رنگ ها بود.
*پاســخ مشــاور بــه ســوال مخاطبــی کــه گفتــه بــود 
دختــر مــورد عالقــه ام خــودروی شاســی بلنــد و خانــه 
الکچــری دارد، اشــتباه بــود، 100 درصــد اشــتباه 
بــود. بــه نظــر مــن، ایــن پســر جــوان بایــد شانســش را 
 امتحــان کنــد. مخالــف خوشــبختی جوان ها نباشــیم.
ماوشما: چون آرزوی ما خوشبختی جوان هاست وقتی 
یک پسر 18 ساله بدون تثبیت هویت اقتصادی و اجتماعی 
می گوید عاشق یک دختر ثروتمند 28 ساله شده، وظیفه 

ماست به او بگوییم چنین انتخابی اشتباه است.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز یاد گرفتن یک سوال هوش

قرار و مدار

امروز یک ســوال هوش کــه از نظر 
خودتون جالب و چالش زاست، یاد 
بگیرین و بعدش هر وقت همه 
اعضای خانواده تون دور هم 
جمع شــدن، مطرحش 
کنین. فقــط خیلی 
ســخت نباشه و 
جوابــش رو هم 

زود لو ندین... 

اظهار داشــته اید که فرزند شما 
پرخاشگر است و دیگران و حتی 
والدینش را می زند. طبیعتا این 
موضوع، اسباب نگرانی شما را 
فراهم کرده اســت. در ادامه در همیــن باره، چند 

توصیه به شما خواهیم کرد.

   نصیحت کافی نیست
در پیامک تان گفته اید که هرچه به او می گوییم که 
زدن خوب نیست، فایده ندارد. توجه داشته باشید  
برای حل این مشکل، نصیحت کافی نیست و بهتر 
است به موضوع پرخاشگری کودک نگاه سیستمی 
داشــته باشــید. فراموش نکنیم کودکان بیشــتر 

تحت تاثیر مشاهده ها و واکنش های اطرافیان به 
خصوص والدین، رفتار و واکنش نشان می دهند. 
پس برای خاموش کردن رفتار پرخاشگرانه کودک 
دنبال علت هایی باشید که در ادامه به آن ها اشاره 

می شود.

   شما یا پدرش پرخاشگر نیستید؟
کودکان پرخاشگر احتماال اطرافیان پرخاشگری 
دارند و کــودک در برابر پرخاشــگری بزرگ ترها، 
احساس ناکامی یا به تقلید از آنان برای رسیدن به 
خواسته های خود پرخاشگری می کند. بنابراین و 
در این شرایط، برخورد آرام و پرهیز از پرخاشگری 

با کودک رویه او را تغییر می دهد.

   شاید دنبال جلب توجه است
علت دیگر پرخاشگری کودک و زدن دیگران شاید 
به دلیل فقدان توجه به او باشــد و در این شــرایط 
با زدن دیگــران می خواهد در کانون توجه شــما و 
اطرافیانش قرار گیرد بنابراین به این رفتار اشتباه 
خود ادامه می دهــد. در همیــن  خصوص توصیه 
می شــود که   به انــدازه و بــه هنگام، نیــاز عاطفی 
کودک را تامین کنیم تا با پرخاشگری دنبال جلب 

توجه نباشد.

   اطرافیان به این رفتارش می خندند؟
برخــی کــودکان همه رفتارهایشــان حتــی زدن 
دیگــران موضــوع خنــده و ســرگرمی بزرگ ترها 
تلقی می شــود و این خنده در قبــال رفتار کودک 
باعث تشــویق وی و تقویت رفتار پرخاشگرانه اش 
می شود. همان گونه که توجه به رفتارهای مثبت 
کودک و تشویق او باعث تقویت و افزایش تکرار آن 
رفتار می شود، بی توجهی به رفتارهای نامطلوب 
مثل زدن و... می تواند به صــورت تدریجی رفتار 

نامناسب کودک را از بین ببرد.

   نوزادی به جمع تان اضافه نشده؟
گاهی علت پرخاشگری کودک ناشی از تولد فرزند 
دوم است که برای کودک 4 ساله یک حادثه است 
چون  به طور ناگهانی همه توجه ها به سوی نوزاد 
جلب می شود و کودک احساس ناامنی  می کند 
و برای جلب توجه، پرخاشــگر خواهد شد. در این 
صــورت، ضــرورت دارد والدین بیش از گذشــته، 

کودک اول را مورد توجه قرار دهند.

   در جمع هم به او توجه کنید
اگر کودک شــما در جمع خانوادگی که کودکان 
دیگری هم حضــور دارند، مــورد بی توجهی قرار 
می گیرد یا به کودکان دیگر بیشتر توجه می شود، 
ایــن خطــا نیــز می توانــد بــه احســاس ناکامی و 
پرخاشگری کودک بینجامد. در نهایت فراموش 
نکنیم بــرای هر تغییــر در کــودکان بایــد والدین 
رفتار خود را بررسی کنند  وآن را تغییر دهند چون 
کودکان از عمل ما الگو می گیرند، پیروی می کنند 

و صرفا نصیحت زیاد کارساز نیست.

مخاطب گرامی، وسواس و دقت نظر همسر شما 
برای رعایت بهداشــت پس از فوت دایی شــان تا 
حدودی طبیعی اســت و نیاز به گذر زمان دارد تا 
این وسواس تعدیل شود. با این حال، چند توصیه 

به شما برای مدیریت شرایط پیش آمده داریم.

  این خودمراقبتی نوعی سوگواری است
قبل از هر چیز توجه داشته باشید که این خود مراقبتی شدید به نوعی 
سوگواری ایشان برای دایی فوت شده شان است. ترس از مردن از 
طریق این بیماری)کرونا(، اضطراب، افسردگی، وسواس مزمن و 
نگرانی درباره سالمت، واکنش های روانی شایع ناشی از اضطراب 
ابتال به بیماری کروناست. استرس ناشی از این بیماری، سیستم 

ایمنی بدن را ضعیف می کند و از آن جایی که بیماری کرونا به دلیل 
ناشناخته بودن استرس و اضطراب زیادی ایجاد می کند، بنابراین 
نیاز اســت عوامل مرتبط با آن را شناســایی و از آن هــا برای کاهش 
اضطراب کووید 19 استفاده کرد. پژوهش های متعدد نشان دادند 
که با کاهش استرس، اضطراب و افسردگی میزان سالمت روان و 

سالمت عمومی افزایش می یابد.

  به همسر تان ثابت کنید که پایبند به پروتکل ها هستید
زمانی مهارت های مقابلــه ای می تواند كارآمد باشــد كه موقعیت 
اســترس زا از دو ویژگی مهم برخوردار باشد. این دو ویژگی عبارت 
اند از: پیش بینی پذیری و كنترل پذیری. بنابراین به شما مخاطب 
گرامی توصیه می کنم شرایط را قابل پیش بینی و کنترل شده برای 
همسرتان تداعی کنید و به این ترتیب رفتارهای اضطراب زای ایشان 
را کاهش دهید. به او ثابت کنید که مراقب خود و خانواده تان هستید. 

رعایت پروتکل های بهداشتی، شست وشوی دست ها و زدن ماسک 
و رعایت فاصله در بیرون و شست وشو و ضدعفونی خریدهایی که از 

بیرون به منزل می آورید، ضروری است.

  خودتان را حساس به ماجرا نشان دهید
در کالم هم با همسرتان در خصوص جلوگیری از ابتال به کرونا خود را 
هم رای و حساس نشان دهید. احتماال همسرتان از شما در این باره 
مطمئن نیست و رفتاری دیده یا کالمی شنیده که باور ندارد شما هم 
به اندازه ایشان مراقب خودتان باشید. باید کمی بگذرد و شما با رفتار 
و کالم تان به او ثابت کنید که شما هم مراقب خود و خانواده  هستید، 
رعایت می کنید و اوضاع را تحت کنترل دارید تا شدت رفتار ایشان 

در خصوص دوش گرفتن هر روزه از شما سلب شود.

  انرژی مثبت را به فضای خانه تان بیاورید
از آن جایی که عوامل روان شناختی مثبت با استرس رابطه منفی 
دارد، سعی کنید هیجانات مثبت و حس امید و شادکامی را در خانه 
باال ببرید. از کارهایی همچون تبریک تولدها)همسر و فرزندان(، 
ســالگرد ازدواج تان، خرید شیرینی و گل برای همســرتان و دادن 
پیام های عاشــقانه کمک بگیرید تا حس توجــه و عالقه مندی تان 
را به خانم تان ابراز کنید. با این اتفاق، عزت نفس همســرتان باالتر 
می رود و جریان این حس در فضای خانه حال بچه ها و البته شما را 

هم بهتر می کند.

عبدالحسینترابیان|کارشناسارشدروانشناسی

صدیقهمعدنی|کارشناسارشدروانشناسی
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مشاوره 
زوجین

پسر 4 ساله ام، همه را با مشت و لگد می زند

همسرم حتی در خانه هم ماسک می زند!

یادگیری است1 بــه او یــادآوری کنیــد کــه در حــال 
بخش قابل توجهی از اشتباهات دوره 
نوجوانی بــه  دلیل رشــد مغــز و هورمون های 
بدن اوســت. به عنــوان مثال مطالعات نشــان 
می دهد به واسطه نوع تحول مغز در این دوره، 
تصمیم هــای هیجانــی و بــدون فکــر، اتفاقی 
معمول در این دوره است. صحبت مادر با پسر 
درباره ویژگی های دوره رشــد و تغییرات مغز و 
... می تواند نشــانگر همدلی مادر با پسر باشد 
و باعث شود تا پسر اعتماد بیشــتر به مادر خود 

پیدا کند.
کنید2 روش شرمنده ســازی را فرامــوش 
از اســتفاده از جمــالت ســرزنش آمیز 
که باعث شــرمندگی او می شــود، خــودداری 
کنید چرا که بــه کار بردن این جمــالت نه تنها 
در طوالنی مــدت باعث بهبود رفتار نمی شــود 
که اوضــاع را بدتر می کند. یادتان باشــد وقتی 
نوجوان احساس بدی نسبت به خود پیدا کند، 
احتمال این که انتخاب های اشتباه تری انجام 

دهد، افزایش می یابد.
شــکایت کردن مکرر از رفتار ناپســند 3 تذکرات متعدد را رها کنید

یک پســر نوجــوان، نمونه بــارز آب در 
هاون کوبیدن اســت. اگر می خواهید حرف ها 
و تذکرات شما موثر باشد، دفعات آن را کاهش 
دهید. در زمان بیان، به تن صــدای خود دقت 
کنید و مراقب باشــید صحبت شــما حالت ناله 
پیــدا نکنــد. زمان بنــدی مناســب بــرای بیان 
موضوع داشــته باشــید و در نهایت به این نکته  
توجه کنید که هنگام تذکر دادن به یک نوجوان 

تماس چشمی توصیه نمی شود.
به طور مثال ســعی کنید فضای خانه را 4 دوستان پسرتان را بهتر بشناسید

طوری فراهم کنید که پسر نوجوان تان 
بتواند از دوســتانش در خانــه پذیرایی کند البته 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و مثال در 
حیاط خانه و با حفظ دقیق حریم خانــواده و  ... . 
برای این موضوع مهم اســت که نوجوان شما در 
عین حال که قوانیــن خانه را می دانــد، از آزادی 
عمل نسبی برای دعوت از دوستانش برخوردار 
باشــد. یادتان باشــد که یکی از بهترین راه های 
پیشگیری از رفتارهای خطرناک نوجوانان نزدیک 
بودن به آن هاســت. عالوه بر این هــر چه بتوانید 
دوســتان پســرتان را بهتر بشناســید، شــناخت 

بهتری از پسر خود به دست خواهید آورد.
بســیاری از والدیــن تصــور می کنند با 5 از قدرت داستان ها غافل نشوید

ورود فرزندشان به دوره نوجوانی، دوره 
داســتان گویی آن هــا هم بــه انتها می رســد. در 
حالی که داســتان ها و خاطرات والدین به شرط 
رعایت برخی نکات برای نوجوانان بسیار جذاب 
است و می تواند هنوز هم ابزار تربیتی خوبی باشد. 
برای پســر نوجوان خود داستان هایی از مردانی 
که تصور می کنید می توانند الگوی خوبی برای 
او باشــند، تعریف کنید اما دقت کنیــد که در این 
داستان ها کلنجارهای این مردان برای انتخاب 
مســیر درســت در زندگی را به شــکلی واقعی به 
نمایش بگذاریــد. نوجوانــان وقتی بشــنوند که 
دیگران هم دچار وسوسه شده اند و برای انتخاب 
مســیر درســت دشــواری کشــیده اند، احتمال 
بیشــتری دارد که برای انتخاب مســیر درست، 

دشواری ها را تحمل کنند.

پسری چهار ساله دارم که مدام اطرافیانش، من و پدرش و حتی فامیل را با مشت و 
لگد می زند. هرچه به او می گوییم که زدن خوب نیست، فایده ندارد. خسته شدیم از 

دست این رفتارش. چه کار کنیم؟

مردی 42 ساله هستم وهمسرم37 ساله است. حدود دو ماه پیش، دایی همسرم به خاطر کرونا فوت کرد. بعد از آن اتفاق، 
همسرم بیش از حد به مسائل بهداشتی توجه می کند. هر وقت از سر کار به خانه می رسم، می گوید تا حمام نرفتی با من 
حرف نزن. حتی در خانه هم ماسک می زند و می گوید که شاید شما)من و دو پسرم(، ناقل باشید. خسته شدم از این شرایط. 

حال خودش هم خوب نیست. چه کنیم؟

بانوان

روش شرمنده سازی را فراموش کنید
5 توصیه به مادرانی که دوست دارند رابطه خود با پسران نوجوان شان را بهبود ببخشند

رابطه با فرزندان نوجوان پیچیدگی ها و مشکالت خاص خود را دارد. در این بین اما شاید 
بتوان گفت که رابطه مادر و پسر نوجوان و در کنار آن پدر و دختر نوجوان از نظر نداشتن 
تجربه مشترک در برخی زمینه ها دشواری های بیشتری دارد. در این مطلب می خواهیم 
نکاتی را مرور کنیم که می تواند به مادران کمک کند تا رابطه بهتری با پسران نوجوان 

خود داشته باشند.
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5  ماجرای 
ابورنکردین اما 

الهام بخش
80  دقیقه تنفس زیر یک الیه یخ، زندگی در وسط اقیانوس

 بیش از 76 روز و ... داستان هایی از فائق آمدن بر 

سخت ترین لحظات زندگی است

همه انسان ها در زندگی خود با شرایط 
و موقعیت های سخت مواجه می شوند. 
عده ای از افراد با دست کم گرفتن خود 
اجازه موج سواری به این شرایط را 
می دهند و در نتیجه با ناکامی و شکست مواجه می شوند. 
کسانی هم هستند که با نیروی اراده و تالش و امید به 
زندگی بر ســخت ترین و پیچیده ترین موقعیت های 
زندگی غلبه می کنند و هیچ گونــه تردیدی برای نیل 
به موفقیت و پیروزی به خــود راه نمی دهند. در ادامه 
می خواهیم شــما را با پنج داستان باورنکردنی درباره 
کسانی آشنا کنیم که با امیدواری و تکیه بر توانایی شان 

بر سخت ترین شرایط زندگی فائق آمدند و....

موفقیت

 صادقجهانی|خبرنگار

داگالس ماسون| طی کردن 500 کیلومتر در بیابانی یخ زده این دانشمند استرالیایی به همراه دو نفر از همکاران خود برای یک پروژه علمی-2
اکتشافی عازم قطب شمال شدند. در راه بازگشت یکی از همکاران داگالس همراه 

با سورتمه و بخش زیادی از تجهیزات و ذخیره غذایی شان در یک شــکاف یخی می افتد و جانش را از دست می دهد. برای 
بازگشت به پایگاه، داگالس و همکار دیگرش مجبور بودند بیابانی یخ زده به طول ۵00 کیلومتر را بپیمایند. آن ها تنها برای 
یک سوم از مسیر خود آذوقه داشتند. در ادامه مسیر و به دلیل نبود امکانات کافی همکار دیگر داگالس هم جان می دهد. 
داگالس با وجود آن که تنها مانده بود و از شدت سرما انگشتانش زخمی شده و عفونت کرده بود از زندگی ناامید نمی شود و به 
راه خود ادامه می دهد تا به پایگاهی که کشتی بازگشت به استرالیا در آن جا مستقر بود، می رسد اما زمانی به این پایگاه می رسد 
که خبر ناامیدکننده دیگری می شنود. کشتی آن جا را ترک کرده و این دانشمند چاره ای جز انتظار یک ماهه برای بازگشت 
کشتی و ماندن در یک خانه با امکانات حداقلی نداشته است اما موفق به انجام این کار می شود و زنده به شهرش برمی گردد.

بنگهولــم| آنــا   1 80 دقیقه تنفس  
زیر یک الیه یخ

بنگهولم در حین اســکی 
یــک دامنــه شــیب دار  در 

کوهســتانی بــا از دســت دادن 
کنترل و تعادل خــود درون یــک چاله آب تقریبــا یخ زده 
سقوط می کند. در حالی که سر و بدن این زن زیر یک الیه 
یخ زده قرار داشته، توانسته است با پیدا کردن یک حباب 
هوا بین یخ و آب 80دقیقه تنفس کند و زیر یخ زنده بماند 
تا یکی از دوستانش به دادش برسد. زمانی که این اسکی 
باز را به بیمارســتان رســاندند وی عمال مرده بود، اما سه 
ساعت بعد و در کمال ناباوری قلب وی شروع به تپش کرد. 
امید به زندگی تنها سالح آنا در مقابل این حادثه سهمگین 

زندگی اش بوده است.

این دونده دوی ماراتن بیش از یک هفته و بدون در اختیار داشتن مواد غذایی در 3 مائورو پراسپری| زنده ماندن در بیابان بدون آب و غذا
بیابان صحرای آفریقا در کمال تعجب زنده مانده است. او که در مسابقات دوی 
ماراتن شرکت کرده بود با گم کردن مسیر مسابقه بیش از 280 کیلومتر از مسیر اصلی 

دور می شود و به دلیل گرمای شدید فقط صبح ها می توانسته 
پیاده روی کند و همچنین برای رفع گرسنگی خود مجبور 
شده به شکار خفاش ها روی بیاورد. در نهایت بعد از 10 روز، 
گروهی صحرا گرد و بیابان نشین وی را پیدا و به بیمارستان 
منتقل می کنند. وی حدود 20 کیلوگرم از وزن خود را در این 
مدت از دست داده بود. دو سال بعد وی بار دیگر در مسابقات 
ماراتن دوومیدانی صحرا شرکت کرد و این بار مسابقه را به 

پایان برد و صحیح و سالم به خانه بازگشت.

 در وسط اقیانوس4 استیو کاالهان| بیش از 76 روز

در سال 1982 یک قایقران آمریکایی به نام استیو کاالهان 
در طی مسیر خود با یک توفان دریایی مواجه و قایقش غرق 
می شود. وی توانست با سوار شدن بر قایق بادی یدکی، خود 
را نجات دهد و بدون این که بتواند مسیر مشخصی برای خود 
انتخاب کند در دل اقیانوس ســرگردان می شــود. 76 روز 
بعد قایق بادی استیو به ســواحل ماری گالنت در کارائیب 
می  رسد. سپس ماهیگیران محلی توانستند او را که بخش 
زیادی از وزن خود را از دست داده بود نجات دهند. وی بیش 
از 3200 کیلومتر را با قایق بادی خود طی کرده بود. جالب 
است بدانید وی در ساخت فیلم »زندگی پی« نقش مشاور 

آنگ لی، کارگردان فیلم را بر عهده داشت. 

 10 هزار متری5 وسنا وولوویچ| سقوط از ارتفاع

در 26 ژانویــه 1972، یک مهمانــدار هواپیما به نام وســنا 
وولوویچ اشتباهی سوار پرواز کپنهاگن به بلگراد شد. وقتی 
که هواپیما در ارتفاع 23 هزار پایی)تقریبا 10 هزار متری( 
قرار داشت بمبی که در قسمت بار هواپیما تعبیه شده بود، 
منفجر شد. هواپیما در یک منطقه کوهستانی سقوط کرد و 
27 نفری که سوار هواپیما بودند جان خود را از دست دادند. 
وسنا وولوویچ تنها بازمانده این حادثه بود . بعد از این سقوط 
وحشتناک، پاها و سه مهره پشت او شکست و مجبور شد که 
مدت زیادی را در بیمارستان بماند. تمام پرستارها و پزشکانی 
که او را دیده اند، از امید باالی او به درمان و انگیزه اش برای 
خوب شدن شگفت  زده شده بودند. جراحی های بسیاری 
روی او انجام شــد و وی در نهایت توانست بار دیگر روی پای 
خود بایستد و راه برود. اسم او در کتاب رکوردهای گینس به 
عنوان زنی که از بلندترین ارتفاع بدون استفاده از چتر نجات 

پرش داشته و زنده مانده ثبت شده است.
در تهیه این مطلب از منابعی مثل »روزیاتو« کمک گرفتیم



در برنامــه غذایــی میــزان پروتئیــن را 
افزایش و چربــی اشــباع را کاهش دهید  

 و مواد معدنــی مانند روی
 آهن و مس بــه اندازه 

نیاز دریافت کنید

اهمیت و اصول ناخن گرفتن در سالمندی

4

زندگیسالم
 سه شنبه

29مهر1399
شماره1723

 پدربزرگ 75 ساله 
مسن ترین بازیکن فوتبال جهان

شوخنامه

نامبرگرافی

ســال عمر بیشــتر در انتظار ســالمندی اســت که به 
افزایش ســن خود با دید مثبت نگاه می کنــد و آن را 
یک تجربه شــیرین می دانــد. طبق نتایــج تحقیقی 
که در طول 23 سال در دانشــگاه ییل و میامی شهر 
اوهایو انجام شد، افراد باالی 50 سال که درباره آینده 
مثبت اندیش هســتند به  طور متوســط هشت سال 
بیشــتر از افرادی که چنین طرز فکــری ندارند، عمر 
می کنند. مثبت اندیشی عالوه بر این  که ممکن است 
برای شما دستاوردهای بسیار مطلوبی داشته باشد، 

در افزایش طول عمر شما نیز موثر است.
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بسیاری از بزرگان دنیای فوتبال در 35 تا 40 سالگی، کفش هایشان را آویخته 
و دیگر به عنوان بازیکن در مســتطیل سبز حاضر نمی شــوند. در این بین و روز 
شنبه همین هفته، یک پدربزرگ مصری که متولد سال 1945 میالدی است 
در فاصله یک ماه مانده تا ســالروز 75 ســالگی خود با حضوری 45 دقیقه ای 
در یک بازی فوتبال، مســن ترین فوتبالیســت دنیای فوتبــال حرفه ای جهان 
لقب گرفت. »عزالدین بهادر« که ۶ نوه دارد، پیشتر در 
لیگ آماتور بازی می کرد و در ســوم نوامبر 75 ســاله 
می شود، در نخستین دیدار خود در اول مارس موفق 
شــده بود از روی نقطه پنالتی گل بزند و قصد داشت با 
حضور در یک دیدار 90 دقیقه ای در همین ماه رکورد 
بزند، اما انجام نشــدن فعالیت های فوتبالی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه وی را هم  به 
حالت تعلیق درآورد. او بعد از گلزنی عالوه 
بر مسن ترین بازیکن جهان فوتبال تبدیل 
به مســن ترین بازیکنی شــد کــه گلزنی 
می کنــد. او دو روز قبــل، پــس از آن  که 
طی شکست 3 بر ۲ تیمش برابر ال آیت 
یــک پنالتــی را از دســت داد، از ســوی 
ســازمان رکوردهــای جهانــی گینس 
عنوان مسن ترین بازیکن فوتبال جهان 
را دریافت کرد. عزالدین بعد از کســب 
این عنوان گفته که بودنش در این تیم، 
برای این باشگاه حامی مالی و شهرت به 
ارمغان خواهد آورد و تاکید کرده توانایی 
بازی کــردن در ایــن ســن را دارد و هــدف او 
از پیوســتن بــه ایــن تیم فقــط ورود بــه کتاب 
گینس نبوده است. شایان ذکر است که رکورد 
مسن ترین بازیکن حرفه ای فوتبال پیشتر در 

اختیار یک فوتبالیست 73ساله بود.
ت

شص
ت

مثب

موفقیت به وقت ۶0+ سبک زندگی

داده تصویری

این وســیله قدیمی رو که  
می بینید بیشتر پدربزرگ 
و مادربزرگ هــا باهــاش 
آشنایی دارن. این عکس 
رو خانــم هیــال فالیزیــان 
حقیقی، یکی از مخاطبان 
خوب صفحه فرستادن و 

در توضیحش نوشتن:
»هاون سنگی درواقع کار 
چرخ گوشت و خردکن رو 
می کــرد. یعنی بــه  نوعی 
غذاســاز امــروزی بــود. 

گوشــت، حبوبات، ســبزیجات، ادویه جات و هرچیزی رو کــه باید خرد و له 
می شــد ، می کوبید. بعضی ها دســته هاون شــان یک طرفه بود و بعضی ها 
هم مثل این عکس دسته دوطرفه داشتند. ســر کوچک تر برای مواد کمتر 
و ضربات آرام تر بود و سر بزرگ تر برای مواد بیشتر و ضربات محکم تر. مثال 

مادربزرگ مرحومم حتی غوره را برای آبگیری با هاون می کوبیدند.«
شما هم اگر وسیله قدیمی در خونه دارین عکسش رو برامون بفرستین تا با 

نام خودتون چاپ کنیم.

با بــاال رفتن ســن، بافــت، ضخامت، شــکل و رنــگ ناخن هــم دچار 
تغییراتی می شود. رشد ناخن کم می شــود تا جایی که ممکن است 
ناخن دست یک سالمند تا مد ت های طوالنی نیاز به کوتا ه کردن هم 
نداشته باشــد. ضمن این که ناخن ها به دلیل کمبود آب میان بافتی 

بدن سالمندان، شکننده هم می شوند.  

 بهترین زمان برای کوتاه کردن ناخن ها 
بعد از اســتحمام اســت چون رطوبت حمام، 
ناخن را نرم و آماده کوتاه شدن با حداقل فشار 
به صفحه ناخن می کنــد. در غیر این صورت 
برای دقایقــی انگشــتان را در آب ولــرم قرار 

دهید تا ناخن ها نرم و منعطف شوند.
  مــکان ناخــن گرفتن بایــد پرنور باشــد 
تا به راحتی به انگشــتان دســت و پــای خود 
دسترســی داشــته باشــید و دچــار اشــتباه 

کمتری در گرفتن ناخن های تان شوید.
  بهتــر اســت همیشــه ناخن هــا را صاف 

   دوسوم افراد باالی ۶5 سال به خصوص 
زنان به یبوســت دچار می شــوند. این 
بیماری غالبًا به کارنکردن روده کمتر 
از سه مرتبه در هفته اطالق می شود 
و یبوســت مزمــن در افــراد مســن با 
کارنکــردن شــکم یــا دفــع ســخت 
مدفوع به مدت حداقــل چند هفته 

مشخص می شود. 

  به اندازه کافی مایعات بنوشید تا از کم آب شدن بدن جلوگیری شود و 
در نتیجه مدفوع سخت و خشک نشود. چای و قهوه موادی هستند که باعث 
تشدید یبوست می شوند. اولویت تان آب معمولی باشد و بعد آب میوه طبیعی 

و خانگی بهترین جایگزین است.
  غذاهای سرشــار از فیبر بخورید چون فیبر باعث افزایش وزن مدفوع و 
سرعت حرکت آن در مسیر روده می شود. آلو، سیب، گالبی، کیوی، انجیر، 

مرکبات، اسفناج و ســبزی های دیگر، حبوبات، نان غالت کامل و سبوس 
جوی دو سر، مغزها و ذرت بوداده میل کنید.

 فعالیت فیزیکی روزانه داشــته باشــید. ورزش کــردن باعث افزایش 
فعالیت عضالت در روده می شــود و ســرعت عبور مدفوع از آن را افزایش 

می دهد.
 هرگز نیــاز به دفع مدفــوع را نادیده نگیرید. گاهی ســالمندان به علت 
اختــالل در حرکت یــا بی حوصلگــی، رفتن به دســت شــویی را بــه تاخیر 
می اندازند و همین اجتناب از دفع مدفوع باعث ســخت و خشک شدن آن 

می شود.
  ماساژ درست شکم قبل از اجابت مزاج بسیار کمک کننده است، البته 

نحوه ماساژ باید به وسیله پزشک به سالمند آموزش داده شود.
 مشــکالت دندانی را رفع کنید. ســالمندانی که دندان های ســالمی 
ندارند، کمتر سبزی و میوه با پوست می خورند این در حالی است که فیبر 

غنی در پوست میوه ها وجود دارد.
hidoctor :منبع                                

بگیرید. ایجاد قوسی کوچک در ناخن های دست مشکلی ایجاد نمی کند 
اما در ناخن های پا احتمال رویش ناخن در گوشت پا را افزایش می دهد.

  برای سوهان کشــیدن ناخن ها، ســوهان را تنها در یک جهت حرکت 
دهید. این کار هم لبه ناخن ها را صاف تر و نرم تر می کند، هم در سالم و قوی 

نگه داشتن بافت کلی ناخن مؤثر است.
  پوسته دور ناخن در محل اتصال آن به انگشتان را نکنید. این کار باعث 
می شود باکتری ها بسیار آسان تر به ریشه 
ناخن برسند و بدین ترتیب احتمال ابتال به 

عفونت باال می رود.
  پــس از کوتاه کــردن، تمیزکــردن و 
سوهان زدن ناخن ها، الزم است به دستان 

و ناخن هایتان  کرم مرطوب کننده بزنید.
  ناخن گیــر، قیچــی، ســوهان و هــر 
وسیله ای را که برای رسیدگی به ناخن ها 
اســتفاده شــده با آب و الــکل اســتریلیزه 

کنید.

salamatnews:منبع

راه های پیشگیری از بیماری یبوست در سالمندان
سالمت

روش های  کار کشیدن از فرزندان!
یکی از معضالتی که سالمندان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، فناوری های نوین است. البته این 
معضل ربطی به سالمند و میان سال ندارد، فقط 
خردساالن با این موضوع مشکلی ندارند! در این 
مطلب چند روش پیشــنهاد می دهیم که با اعصاب 
راحت تری مشــکالت و پرســش های خود را در زمینه 
کار با رایانه، تلفن همــراه، تلویزیون و دیگر وســایل مدرن، از 

فرزندان و نوه هایتان بپرسید و آن ها هم غر نزنند و درست جواب بدهند.
درخواست گوگوالنه  | در این روش شــما از فرزند، نوه یا حتی بچه های 
دیگر فامیل به طور گوگولی مگولی درخواســت می کنید تا کار با وسایل 
جدید را به شما یاد بدهند. مثال: »اوخ قربون پسرم بشم که هنوز مدرسه 
نمیره ولی اندازه یک دکتر مهندس بلده به مامانیش یاد بده چطوری میشه 

تو برنامه اینستا عکس بذارم«!
روش می دونم ولی نمی تونم| باید خودتــان را به آن راه بزنید که مثال بلد 
هستید ولی االن حضور ذهن ندارید یا نمی توانید، تا فرزندان بفهمند خیلی 

هم به کمک آن ها نیازی ندارید و خودشــان را لوس نکنند. مثال: »بچه ها 
یکی بیاد این تلفــن رو از روی پیغــام گیر برداره. دســت هام چربه و عینکم 

نیست، خودم نمی تونم. اون پیغام آخری عمه تون رو هم پاک کنین«!
استفاده از بسته حمایتی| در این مــدل شما با گزینه هایی که روی میز، 
توی کمد و حتی داخل حساب بانکی خود دارید، می توانید جوان ترها را 
راضی کنید تا کارتان را راه بیندازند. مثال: »دخترم پول تو جیبیت به اندازه 
هست؟ اون الکی روکه می خواستی خریدی؟ بیا از تو جیب کتم کیف پولم 
رو بده... سر راهت اون فلشی رو که به تلویزیون وصل می کنیم هم خالی 
کن تا شب بتونم هشدار برای کبری11 رو برای مامان بزرگت ضبط کنم«!
به کار بــردن روش های تهدیدآمیز| گاهــی فرزندان گــول روش های فوق 
را نمی خورند و بایــد مقداری جدیــت و قاطعیــت در عمل به خــرج داد! البته 
خدای نکرده با بحث خشــونت اشتباه گرفته نشــود چون توان جواب دادن به 
کارشناس های صفحه پشتی )خانواده و مشــاوره( را نداریم! مثال: »پسرم بیا 
ببین چرا این بازی مین یاب تو کامپیوتر کار نمی کنه... نمیای؟ اشکال نداره، 

این ماه اینترنت که تموم شد دیگه الزم نیست شارژش کنی«!

قاب خاطره

 6 راه پیشگیری از زخم اپی دیابیت 
در ساملندان
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دربی مجلسی سرخابی 
در بهــــارستان!

تجمع اســتقالل� ها و شعار عليه وز�ر و خليل زاده 

 با جدایی قایدى مخالفم 
 ف(ر$: �(سر$ خواسته دارم اما رسانه ا$ نم� "نم

 پروین پروین: مجلس و دولت بودجه : مجلس و دولت بودجه 600600  
میلیاردى براى سرخابى در نظر بگیرندمیلیاردى براى سرخابى در نظر بگیرند!!
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هرو
ه ميليچ ســتاره �روات اســتقالل در ليگ نوزدهم 
	� از نفرات� 
اســت �ــه وضعيتش با آبــ� ها بــرا* فصل نامشــخص اســت. ميليچ 
چنــد* قبل بــه دليــل پرداخت نشــدن مطالباتــش قــراردادش را به 
صــورت 
< طرفه فســخ �رد امــا مد
ران اســتقالل به دنبــال راض� 
�ــردن او برا* ماندن در جمع آب�  ها هســتند. به گزارش خبرآنال
ن، 
احمد مدد*، سرپرســت مد
رعامل� اســتقالل در ا
ن خصوص گفته 
است: «ميليچ قبل از ورود من به باشگاه ط� نامه ا* درخواست فسخ 
قرارداد �رده بود و ما هم اعالم �رد
م اگر دوســتدار ا
ن اســت �ه دوباره در اســتقالل ادامه 
دهد، ط� 
< درخواســت جد
د به ما اعالم �ند �ه فســخ منتف� اســت و من دوست دارم با 
ا
ن شــرا
ط به اســتقالل بيا
م. قرار اســت 
< نامه به ما بدهد و ما هم برا* آمدن او به ا
ران 
برنامه ر
ز* �نيم.» ا
ن درحال� است �ه ميليچ به مد
ران باشگاه اعالم �رده �ه حاضر است 
بــا در
افت حدود ٣٠ درصد از مطالبات خود به تهران بيا
د و حت� قرارداد خود را تا ٢٠٢٣ 
هم تمد
د �ند. ميليچ اعالم �رده حاضر اســت باقــ� مطالبات خود را نيز در قالب پرداخت� 
ماهانه در
افت �ند . حاال توپ در زمين مد
ران استقالل است و با
د د
د چگونه پاسخ مدافع 

خود را خواهند داد.

آخرین وضعیت هرویه میلیچ با استقاللآخرین وضعیت هرویه میلیچ با استقالل
حاضرم با دریافت 30 درصد از مطالباتم به ایران بیایم

تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ  تهران  و  مشهد  در  هم زمان  چاپ       20202020 اکتبر  اکتبر    2020   //     14421442 االول  ربیع  االول   ربیع   33     //   13991399 مهر  مهر    2929   // سه شنبه   سه شنبه       

 پرسپوليس در فصل نقل وانتقاالت 
اگرچه خر
دها* خوب� داشت اما 
از دســت دادن ٢ ســتاره اصلــ� ا
ــن تيم 
عن� 
تراب� و عليپور هواداران سرخ را به شدت نگران 
�رده است. مهد* تراب� اولين باز
	ن� بود �ه 
برا* ماندن در جمع سرخ پوشــان درخواســت 
�رد رقم قراردادش به طرز چشمگير* افزا
ش 
پيــدا �ند تــا راض� شــود بــه پيشــنهاد دالر* 
قطر* ها پاســخ منف� دهد. درخواســت� �ه با 
مخالفت مد
ــران باشــگاه پرســپوليس مواجه 
شــد و ا
ن باز
	ن هم خيل� راحت و ب� دردسر 
قــراردادش را 
< طرفــه فســخ �ــرد و راهــ� 
قطر شــد. در ادامه عل� عليپور هم درخواســت 
٨ميليارد* برا* ماندن در پرســپوليس داشت 
�ه با ا
ن خواســته او هم موافقت نشد تا ا
ن �ه 
ا
ن باز
	ن هم راه� فوتبال پرتغال شــد. پيش 
از ا
ــن ٢ باز
	ــن، بيرانونــد هم پرســپوليس را 
به مقصــد آنتورپ بلژ
< تر] �ــرده بود. البته 
شــا
د ا
ن نگران� ها به همين جا ختم نشــود و 
روند جدا
� ستاره ها* سرخ در روزها* پا
ان� 
نقل وانتقــاالت ادامــه داشــته باشــد. در حــال 
حاضر پرســپوليس با شــجاع خليل زاده و بشار 

رســن به توافق نها
� دســت نيافته و هواداران 
 �
ا
ن تيم هر روز با نگران� اخبار مربوط به جدا
احتمالــ� ا
ــن ٢ باز
	ــن تاثيرگــذار را دنبــال 
م� �نند. نگران� ها در مورد شــجاع خليل زاده 
بيشتر است و با توجه به فسخ 
< طرفه و قانون� 
قرارداد از ســو* ا
ن باز
	ن حاال شــرا
ط برا* 
ماندن او در اردو* سرخ ها به مراتب سخت تر از 
قبل شده اســت. ا
ن در حال� است �ه باشگاه 
پرســپوليس در ابتــدا* فصــل نقل وانتقــاالت 
تابســتان� با 
	ســر* درخواســت ها* عجيب 
از ســو* برخــ� باز
	نانــش مواجــه شــد �ــه 
مقاومــت ا
ــن باشــگاه مقابــل آنهــا در نها
ــت 

	سر* از ا
ن نفرات را رقم زد. باشگاه  �
جدا
پرســپوليس در فصل نقل وانتقــاالت ٦ باز
	ن 
جذب �رد �ه رقــم قرارداد ها* آنهــا به مراتب 
حت� بيشــتر از نفرات مل� پوشــان ا
ن تيم بود. 
مسئله ا* �ه باعث شــد مد
ر
ت ا
ن باشگاه به 

< باره با درخواست افزا
ش رقم قرارداد چند 
باز
	ن خود مواجه شــود. شــجاع خليــل زاده، 
وحيد اميــر*، احمد نورالله�، محمدحســين 
�نعان� زادگان، ســيام< نعمتــ� و... جملگ� 
خواســتار افزا
ش رقــم قرارداد خود شــدند �ه 

در ا
ن بين رقم قرارداد شــجاع از بقيه نفرات به 
مراتب �متر است و با توجه به ا
ن مسئله شجاع 
حاضر نيســت از موضع خود عقب نشــين� �ند 
بــه خصوص ا
ن �ه او پيشــنهادات خوب� هم از 
چند باشگاه عرب� دارد. در حال حاضر باشگاه 
پرسپوليس اگر بخواهد رقم قرارداد خليل زاده 
را افزا
ــش دهــد آن وقــت با
ــد خواســته د
گر 
نفراتش را هم برآورده ســازد. چه بســا گروه� 
د
گــر از باز
	نــان پرســپوليس باشــند �ــه در 
صورت افزا
ش رقم قرارداد نفرات نامبرده آنها 
هم چنين خواســته ا* را از باشگاه خود داشته 
باشــند. ا�ثر سرخ پوشــان مدع� اند �ه از نظر 
فن� �يفيت باالتر* نســبت به نفــرات تازه وارد 
تيــم دارنــد و انصاف نيســت �ه دستمزدشــان 
�متــر از آنهــا باشــد. در هــر صــورت با
ــد د
د 
باشگاه پرسپوليس با ا
ن معضل جد
د خود چه 
خواهد �رد. اصال بعيد نيســت غيبت باز
	نان 
مل� پوش پرسپوليس در تمر
نات اخير ا
ن تيم 
ب� ارتباط با خواســته آنها مبن� بر افزا
ش رقم 
قراردادشان نباشد. مسئله ا* �ه هيئت مد
ره 
باشگاه پرسپوليس را با 
< چالش بزرگ مواجه 

�رده است.

شجاع کوتاه نمی آید! "ار سخت مد�ران پرسپوليس برا$ امضا$ 
قرارداد جد�د با خليل زاده

۴ داور ایرانی در ليگ قهرمانان شرق 
آسيا 

بــا اعــالم �نفدراســيون فوتبــال آســيا ٤ داور 
ا
رانــ� د
دارها* باق� مانده از ليگ قهرمانان 
آسيا در منطقه شــرق را قضاوت خواهند �رد. 
طبق زمان بند* اعالم� از سو* �نفدراسيون 
فوتبــال آســيا باز* هــا* باق� مانــده از ليــگ 
قهرمانــان آســيا در منطقــه شــرق از تار
خ ٢٨ 
آبــان به صورت مجتمــع در دوحه قطــر برگزار 
م� شــوند. بر همين اســاس عليرضــا فغان� و 
موعــود بنياد* فر بــه عنــوان داور، محمدرضا 
منصــور* و محمدرضــا ابوالفضل� بــه عنوان 
�مــ< داور بــرا* قضــاوت در ا
ــن رقابت هــا 
از ســو* �نفدراســيون فوتبــال آســيا انتخاب 
شــده اند. باز* هــا* ليــگ قهرمانان آســيا در 
منطقه غرب هم اخيرا در دوحه به پا
ان رســيد 
�ه تيم پرســپوليس به د
دار پا
ان� ا
ن باز* ها 
صعود �رد. قرار اســت د
ــدار نها
� هم بعد از 
مشخص شدن تيم برتر منطقه شرق در دوحه و 

به صورت ت< باز* برگزار شود. 

اعالم زمان دو بازى نخست 
استقالل و پرسپوليس در ليگ بيستم

برنامــه هفتــه اول و دوم ليــگ برتــر فوتبال در 
فصل ١٤٠٠-١٣٩٩ اعالم شد.

هفته اول؛ شنبه ١٠ آبان 
گل گهرسيرجان .....  فوالد مبار�ه سپاهان 
............  نفت مسجدسليمان  ترا�تورتبر
ز
...........  مس رفسنجان   استقالل تهران 

ساعت ١٦:٣٥  ورزشگاه آزاد$ تهران
صنعت نفت آبادان .............  پي	ان تهران 

�(شنبه ١١ آبان ١٣٩٩
....................  پرسپوليس   سا
پا تهران 

ساعت ١٦:٣٠ ورزشگاه دستگرد* تهران
......  ماشين ساز* تبر
ز  شهرخودرو مشهد 
.........  فوالد خوزستان  ذوب آهن اصفهان 
آلومينيوم ارا] ............  نساج� مازندران 

هفته دوم؛ جمعه ١٦ آبان 
............  گل گهرسيرجان  مس رفسنجان 
پي	ان تهران ..............  شهرخودرو مشهد 
ماشين ساز* تبر
ز......  ذوب آهن اصفهان 
....  صنعت نفت آبادان  پرسپوليس تهران 
ساعت ١٦:٣٠- ورزشگاه آزاد$ تهران

شنبه ١٧ آبان  
.......  ترا�تورساز* تبر
ز  نساج� مازندران 
 فوالد خوزستان ...........  استقالل تهران 

ساعت ١٦:٤٥ – ورزشگاه شهدا* فوالد اهواز
............  سا
پا تهران  نفت مسجدسليمان 
فوالد مبار�ه سپاهان .......  آلومينيوم ارا]

اعالم زمان اعالم زمان 
دو بازى نخست دو بازى نخست 

استقاللاستقالل و  و پرسپوليسپرسپوليس
 در ليگ بيستم در ليگ بيستم

٢٢ گزینه خارجی از  گزینه خارجی از 
ليست سرمربيان واليبال ليست سرمربيان واليبال 

ایران کنار رفتندایران کنار رفتند

شفر: یک دالر هم به 
حسابمان نیامده

ادعاى خلیل  زاده رد شد
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مدافع شهرخودرو: رقابت با ماشين سازى نفسگير 
است

برنامه باز� ها� هفته نخســت رقابت ها� ليگ برتر بيستم 
اعــالم شــد و تيم فوتبال شــهرخودرو  بر اســاس قرعه  ا�  �ه 
داشت در مسابقه اول به عنوان  ميزبان معرف. شد و ١٠ آبان 
ماه در مشــهد بــه مصاف تيم ماشين ســاز� تبر4ــز م. رود. 
فرشاد فرج. مدافع ٢٦ ساله و قائمشهر� تيم شهرخودرو 
بــاز� اول تيمش را ســخت عنوان �رد و با  اشــاره به ا4ن �ه 
ماشين ساز�، تيم.  دونده و ناشناخته است، گفت:  «باز� 
با ماشين ســاز� نســبتا ســخت خواهد بود؛ چرا �ه ا4ن تيم 
از �ادرفنــ. گرفته تــا بازH4نــان، تغييرات ز4اد� داشــته و 
شــا�له ا4ــن تيم عوض شــده اســت. بر اســاس تغييرات. �ه 
داشــته اند، تيم خيلــ. چغر و دونــده  ا�  م. توانند باشــند .  
باز� نسبتا سخت و نفسگير� خواهيم داشت. ا ميدوارم در 
شــروع فصل جد4د، بتوانيم ٣ امتياز اولين باز� را به دست 
بياور4ــم.» و� در ادامــه در مــورد شــرا4ط تيم شــهرخودرو 
افــزود: «اردو� خوبــ. را در تهــران پشت  ســر گذاشــتيم و 
توانســتيم ٣ بــاز� دوســتانه انجــام بدهيم �ه با بــادران به 
تســاو� رسيد4م و نفت مسجدســليمان و پيHان را شHست 
داد4م. جدا از بحث نتيجه، از نظر فن. خيل. �يفيت خوب. 
داشــتيم. تمر4نات خيل. خوب. را هم پشت ســر گذاشــتيم 
و توانســتيم بــا بازH4نان جد4ــد و طرز فHــر �ادرفن. جد4د 
هماهنــگ شــو4م و ا4ــن نقطــه عطــW ا4ــن اردو بــود.» و� 
درباره شــانس ا4ن تيم برا� �سب ســهميه ليگ قهرمانان 
آســيا ، اظهار �رد: «تيم H4دست و H4دل. دار4م و توانستيم 
بازH4نــان خوبــ. را از ليــگ برتر و دســته 4[ جــذب �نيم 
�ه مطمئنــا م. توانند �م[ حال ما باشــند. به نظر من، ما 
H4ــ. از تيم هــا� قدرتمند ليگ امســال خواهيــم بود و اگر 
ا4ــن تــالش و همدل. در طــول فصل ادامه داشــته باشــد، 
قطعــا م. توانيم نتا4ــج خوبــ. بگير4ــم. از االن نم. توانيم 

پيش بين. �نيم �ه چه اتفاق. رخ م. دهد.»

٢ سانتی متر سرانه فضاى ورزشی در تبادکان!
رئيس منطقه تباد�ان آموزش و پرورش شهرســتان مشــهد 
ســرانه فضــا� ورزشــ. ا4ــن منطقــه را ٢ ســانت. متر بــه 
ازا� هــر دانش آمــوز اعالم �ــرد و گفت: « ميانگين ســرانه 
فضا� ورزشــ. خراســان رضو� بــرا� هــر دانش  آموز ١٣ 
سانت. متر است  �ه  ا4ن ســرانه در �شور به صورت  ميانگين 
١٧ ســانت.  متر است.» عل. ســعيد�  با بيان ا4ن �ه منطقه 
تبــاد�ان آمــوزش و پرورش شهرســتان مشــهد با افــزون بر  
١٣٨ هــزار دانش آموز بزرگ تر4ن منطقــه آموزش و پرورش 
�شــور محســوب  م.  شــود، افزود: «هم ا�نون ساخت چند 
پروژه ورزشــ. شــامل اســتخر، سالن ســاختار قامت. و 4[ 
ســالن ورزشــ. در ا4ن منطقه در دســت ســاخت است ، اما 
ا4ن شــمار هم موجب افزا4ش اندk ســرانه فضا� ورزش. 
خواهد شــد.» و� خاطر نشــان �ــرد: «شــمار دانش آموزان 
در ا4ن منطقه آموزشــ. بسيار باال  و ســطح برخوردار� هم 
پا4ين است، به طور� �ه ٢ سانت. متر سرانه فضا� ورزش. 
در تبــاد�ان بــرا� هــر دانش آمــوز اســت. به همين  دليل با 
مشHالت از نظر فضا� آموزش. و ورزش. مواجه هستيم.»

 بــا وجــود ا4ن �ه خراســان رضــو� امســال بر خــالف دوره ها� گذشــته  
نما4نــده    ا�  در رقابت هــا� ليگ برتــر ندارد، امــا بازH4نان ز4ــاد� از ا4ن 
اســتان جذب تيم ها� مختلW شده و از اعتبار و آبرو� واليبال ا4ن استان 
دفاع  م. �نند.   پور4ا 4ل.،  H4. از ا4ن بازH4نان خراســان. است �ه در 4[ 
خانواده �امال واليبال. به دنيا آمده است.  قد بلند و استا4ل خاصش او را به 
سو� ورزش بلندقامتان �شاند. پسر ٢٠٩ سانت. متر� �ه در د4ار قوچان 
متولد  و خيل. زود به عنوان 4[ استعداد ورزش. معرف. شد تا حاال H4. از 
بهتر4ن پشت خط زن ها� واليبال �شورمان  باشد.  پور4ا 4ل.  در روز   ها4. 
�ه تيم ها� خراســان. به او توجه. نداشتند، به تيم  مل. جوانان دعوت  و 
سپس جذب تيم ها� تهران. شد و حاال امسال در رقابت ها� ليگ برتر از 
بازH4نان خوب شهردار� اروميه است. با ا4ن �ه 4ل. امسال پيشنهاد ها�  
خارج. خوب. داشــت، اما تصميم گرفت در ســال. �ــه المپي[ تو�يو را 
پيــش رو دارد، در �شــورش واليبــال باز� �ــرده و تالش �نــد. و� �ه در 
دوران نوجوانــ. مورد ب. مهر� جامعه واليبال اســتان قــرار گرفته ، هنوز 
دلش با واليبال خراســان رضو� اســت  و در گفت وگو بــا خبرنگار ما ابراز 
اميــدوار م. �ند  �ــه  در آ4نده بتواند بــرا� د4ار خودش به ميــدان برود تا 

د4نش را به واليبال خراسان ادا �ند.  
به دنبال قهرمان� 

 پور4ا 4ل.  همانند د4گر ورزشHاران به خاطر شرا4ط �رونا ، مدت. از تمر4نات 
دور بود و نتوانســت  آن طور �ه با4د و شــا4د تمر4ن �ند، اما ســع. �رد تا با 
تمر4نات بدنســاز� شــرا4ط بدن. خود را برا� حضور در مسابقات حفظ 
�ند. او در ا4ن باره  م. گو4د: «متاسفانه و4روس �رونا ، شرا4ط. را به  وجود 
آورد �ه بيشــتر ورزشHاران از تمر4نات دور بودند.  ما هم  حدود ٦،٥ ماه از 
تمر4نات تيم. دور بود4م و نتوانستيم آن طور �ه دل مان  م. خواهد تمر4ن 
�نيم. اما سع. �رد4م به خاطر حفظ آمادگ. بدن. ، تمر4نات انفراد� خود 
را دنبال �نيم.» ا4ن واليباليست قوچان. چند سال برا� تيم ها� تهران. 
تــوپ  م. زد، اما امســال بــا وجود ا4ن �ه چند پيشــنهاد خــوب از تيم ها� 
خارج.  و تهران. داشــت ، تيم شــهردار� اروميه را انتخاب �رد و تا�نون 
در ٦ بــاز� به همراه تيمش در ليگ برتر به ميدان رفته. و� با بيان ا4ن �ه 
با قرارداد� 4[ ساله به تيم شهردار� اروميه پيوسته ،  م. افزا4د: «حدود 
٤،٣ ســال در تهــران باز� �ــرده  و قصد داشــتم در ادامه بــرا� تيم ها� 
شهرســتان. به ميدان بروم �ه با توجه به پيشــنهاد� �ــه از پيمان ا�بر� 
داشــتم، به شهر اروميه رفتم و خوشــبختانه االن شرا4ط خيل. خوب. هم 
دارم.» و� درباره ســطح باز� ها� ليگ برتر عنــوان م. �ند: «باز� ها� 
ليــگ برتر   ٦ هفتــه برگزار شــد و االن هم به  مدت ٢ هفته بــه خاطر �رونا 
تعطيل شــده اســت. ول. از ا4ن هفته دوباره مســابقات استارت  م. خورد 
و تيم  هــا با قــدرت به ميدان  م. آ4ند. ســطح ليگ برتر امســال نســبت به 
ســال ها� گذشــته خيل. متفاوت بوده و H4.  از بهتر4ن ســال ها� ليگ 
اســت، چرا�ه حدود ٥،٤ تيم  مدع.  قهرمان. هســتند و نبرد سخت. بين 
تيم  ها حا�م است.  نبودن تماشاگران خيل. احساس م. شود و در روحيه 
بازH4نــان  تاثير  م. گــذارد  .» 4ل. دربــاره وضعيت تيم شــهردار� اروميه و 
ا4ن �ه هدف گذار� باشــگاه در مســابقات ليگ برتر چيست، خاطرنشان 
م. �ند: «تيم شهردار� اروميه برا� قهرمان. در ليگ بسته شده است. در 
اوا4ل مسابقات بازH4نان �م. ناهماهنگ بودند، چرا �ه برخ. از بازH4نان 
د4ــر به تيم اضافه شــدند. اما به مرور شــرا4ط بهتر شــد و باز� ها� خوب. 
را ارائــه �رد4ــم. االن هم ٢ باخت دار4م �ه �م. وضعيــت ما را در جدول 

سخت �رده، اما هدف گذار� باشگاه برا� قهرمان. در مسابقات است.»
در اند�شه لژ�ونر شدن

بزرگ تر4ن آرزو�  4ل.  در واليبال، لژ4ونر شــدن اســت اما امسال با ا4ن �ه 
از چند تيم خارج. پيشنهاد   داشته ، اما تصميم گرفته  در ا4ران باز� �ند. 
او در ا4ن باره خاطر نشــان  م. �ند: «لژ4ونر شــدن مهم تر4ن آرزو� زندگ. 
ورزشــ. من اســت �ه ان شــا ا...  به آن  م. رســم. امســال قبل از ا4ن �ه به 
تيــم شــهردار� اروميه بپيونــدم از ٧ تيم خارج. پيشــنهاد داشــتم. ول. 
ترجيح دادم امسال هم واليبالم را در ا4ران دنبال �نم تا در آ4نده با قدرت 
لژ4ونر شــوم. امســال از �شــورها4. همچون لهســتان، تر�يــه ، قطر  و ... 
پيشنهادها� خوب.  داشتم. حت. با H4. از باشگاه ها� خوب  لهستان هم 
صحبت �ردم و قرار بود  به ا4ن �شور بروم. اما مرا به عنوان پشت خط زدن 
دوم  م. خواســتند و برا� همين منصرف شدم. البته باز هم جا4گاه خيل. 
خوب. بود، ول. چون  المپي[ را پيش رو دار4م، تصميم گرفتم �ه باز� �نم 

تا در خدمت تيم مل. باشم. ول. قطعا روز� لژ4ونر  م. شوم.»
خاطره تلخ از خراسان

 مل. پوش قوچان. در ط. ا4ن سال  ها  برا� تيم ها� خراسان. باز� نHرده 
اســت .  او  از مسئوالن استان. بابت اتفاق.  ناراحت  است �ه علت آن هم  به 
دوران نوجوانــ. اش بر  م. گــردد. اتفاق. �ه باعث شــده حت. پدرش هم 
ناراحت شــود و از او بخواهــد  د4گر برا� تيم ها� خراســان. باز� نHند.» 
و� در ادامه  درباره ا4ن ماجرا م. گو4د: «در  سال   ها� ابتدا4. �ه واليبالم 
را شــروع �رده بودم، با تيم ثامن الحجج(ع) قرارداد بسته و قرار بود با تيم 
بزرگســاالن هم تمر4ن �نم.  زمان. بود �ه به همــراه تيم مل. نوجوانان از 
مســابقات بين ا لملل. بر گشــته بودم. ا4ن اولين قرارداد مــن بود. اما 4[ 
هفته نگذشــته بود �ه فرد� به نام ســاالر� به  من گفت د4گر در تمر4نات 
حاضر نشــوم، چون 4[ پشت خط زن خارج. گرفته  و ٢ بازH4ن د4گر هم 

دارند. ا4ن موضوع، خيل. برا4م ناراحت �ننده بود. حت. پدرم هم ناراحت 
شد و گفت  �ه د4گر برا� تيم ها� خراسان. باز� نHنم.  در برهه    ا� بود  �ه 
ســن �م. داشتم و م. خواســتم در   تيم شهرم باز� �نم. حت. فHر �ردم  
شا4د برخ. با من دشمن.  دارند �ه ا4ن رفتار با من شد. برا� همين د4گر   
در خراســان رضو� به ميــدان نرفتم.» 4ل. تصر4ح  م. �نــد: «با ا4ن وجود 
ول. دوســت دارم روز� برا� تيم شهرم به ميدان بروم. اما با4د شرا4طش 
فراهم شــود  4عن. 4[ حام. مال. بيا4د �ه الاقل ٥ سال بتواند تيم دار� 
�ند و  مد4ر4ت قو� داشــته باشــد. نه ا4ن �ه تيم. تشHيل شود و مد4ر4ت 

خوب. نداشته باشد.»
 ضع# واليبال خراسان

 4لــ.  در ادامه ســخنان خود درباره واليبال خراســان رضــو�  م. گو4د: 
«خراســان رضو� از نظر  داشتن اســتعداد واليبال. در �شور حرف اول 
را  م. زند. ا4ن استان ظرفيت ٢ تيم در ليگ برتر و 4[ تيم در دسته 4[ 
را هــم دارد. اما دليل ا4ن �ه حما4ت. از واليبال     نم. شــود را     نم. دانم. 
تقاضا� ما هم همين اســت �ه بستر� فراهم شود تا جوانان عالقه مند 
به واليبال اســتان دور هم جمع شوند و برا� شهرشان باز� �نند. االن 
خيل. از بازH4نان خراســان. برا� د4گر تيم  ها باز�  م. �نند و جا4شان 
در واليبال خراسان رضو� خال. است .»  و� ادامه  م. دهد: « چند سال 
اســت �ه از واليبال اســتان دور هســتم. ول. دلم برا� واليبال اســتان 
م. ســوزد. چرا به ا4ن همه اســتعداد توجه    ا�  نم. شود.  روزها� جمعه 
وقت. بــه پارk ملت  مشــهد م. روم،   اســتعدادها� واليبالــ. ز4اد� را 
م. بينــم �ــه مورد توجه قــرار     نم. گيرند. به نظرم �ارها� ســاختار�  و 
اساســ. در ورزش استان به خوب. انجام     نم. شود. مثال در شهر قوچان 
فقــط پــدرم در زمينــه اســتعداد 4اب. �ار  م. �ند و هيئت ها� ورزشــ. 

فعاليت ز4اد� در ا4ن زمينه ندارند.»  

پوریا یلی: امسال ٧ پيشنهاد خارجی داشتم
گفت وگو  با والیبالیست 209 سانتى مترى که خاطره تلخى از والیبال خراسان دارد  اخبار خراسان

على ترابى

پيروزى مشهدى ها مقابل سپاهان

تيم هندبال بانوان اشتادسازه توانست در اولين باز� از ليگ برتر مقابل سپاهان به برتر� برسد. شانزدهمين دوره از رقابت ها� ليگ برتر هندبال زنان از د4روز استارت خورد �ه اولين و حساس تر4ن 
د4دار از دور رفت ا4ن مسابقات ميان اشتادسازه و فوالد مبار�ه سپاهان بود �ه ا4ن د4دار با حساب ٢٨ - ٢٦ به سود اشتاد سازه به پا4ان رسيد. نشمين شافعيان، سرمرب. اشتاد سازه بعد از برد تيمش 
مقابل ســپاهان گفت: «واقعا باز� ســخت. بود، در حين گرم �ردن 4[ بازH4ن اصل. را از دســت داد4م و او نتوانســت حت. 4[ دقيقه هم برا� ما باز� �ند. در نيمه اول به دليل فشــارها4. �ه وجود 
داشت بازH4نان نتوانستند خوب ظاهر شوند  اما در نيمه دوم با همدل. توانستيم امتياز الزم را �سب �نيم. تالش م. �نيم در ادامه هم تمام امتيازها را �سب �نيم و بهتر برا� دور دوم آماده شو4م.» 

در نخستين د�دار ليگ برتر 
هندبال بانوان
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سعيدى: در امور فنی فدراسيون تيراندازى دخالت 
نمی کنيم

�ي�اووس ســعيد� دبير�ل �ميته  مل� المپيــ� در وا�نش به 
ورود ا*ــن �ميتــه به ماجــرا� اختــالف فدراســيون تيرانداز� و 
الهام هاشم� سرمرب� تيم مل� تفنگ گفت: «جلسه ا� با حضور 
آقا*ــان صالح� امير�، ســجاد� و دادگر و خانم هــا طاهر*ان و 
فرهاد� زاد و هاشم� سرمرب� تيم مل� تيرانداز� بانوان برگزار 
شــد. هدف از ا*ن جلســه ا*جاد همدل�، هم افزا*� و تعامل بين 
�ادرفن� تيم مل� تيرانداز� با فدراســيون بــود و ا*ن�ه ابهامات 
موجود رفع شود. سياست  �ل� �ميته مل� المپي� هم مداخله 
در امــورات داخلــ� و فنــ� فدراســيون ها نيســت و ا*ــن جلســه 
هم نشســت دوســتانه   ا� بود تــا اگر �م�� از ســو� �ميته مل� 
المپي� قابل اجرا باشــد، صورت بگيرد. ا�نون د*گر فدراسيون 
تصميم خواهد گرفت و اختيار دارد �ه برنامه  ها� خودش  را در 

چار چوب اهدافش، عمليات� �ند.»

ليگ برتر بسکتبال بانوان یک هفته به تعویق افتاد
فدراسيون بس�تبال امســال تصميم گرفت مسابقات ليگ برتر 
بانــوان را به صورت متمر�ز و در اســتان تهــران برگزار �ند. ١٤ 
تيم برا� حضور در ا*ن مســابقات اعالم آمادگ� �ردند �ه در ٢ 
گروه ٧ تيم� به رقابت م� پردازند. در حال� �ه اعالم شــده بود 
مســابقات گروه A از اول آبان آغاز خواهد شد اما به دليل شرا*ط 
و*ــژه تهران مســابقات *� هفته بــه تعو*ق افتاده اســت. برنامه 
مســابقات گروه B هنوز اعالم نشده اما در صورت� �ه فدراسيون 
بتواند ســالن� را هماهنگ �ند، احتماال  مســابقات گــروه اول و 
دوم به صورت همزمان برگزار م� شود. گروه بند� تيم ها به ا*ن 
شرح اســت: گروه  A:  گروه بهمن تهران، نام� نو اصفهان، ستاد 
شــر�ت مل� گاز تهران، مهرام تهران، پاز تهران، ســينام مشهد، 
نارسينا تهران. گروه   B:  بانوان شهر گرگان، پاال*ش نفت آبادان، 
مولت� �افه مشــهد، شــورا و شــهردار� قزو*ن، آســمان سترگ 

سپهرداد تهران، �ن�و تهران، خانه بس�تبال هرمزگان.

چرا عبدولی به اردوى فرنگی دعوت نشد؟
شــاگردان محمــد بنا بعــد از نزد*ــ� به ٨ مــاه تعطيلــ� اردو� 
تيــم ملــ�، از روز *�شــنبه اوليــن اردو� شــان برا� شــر�ت در 
جهان� ٢٠٢٠ صربستان را استارت زدند. در شرا*ط� �ه تقر*با 
تمامــ� مدعيان دوبنــده تيم مل� به ا*ن اردو دعوت شــده اند اما 
خبر� از ســعيد عبدول� نيســت. حبيب ا... اخالقــ� مرب� تيم 
مل� �شت� فرنگ� در ا*ن باره به تسنيم گفت: «سعيد قبال گفته 
بود در ا*ن وضعيت �رونا به اردو نم� آ*د، البته او با محمد بنا در 
ارتباط اســت و شــا*د در اردوها� بعد� قرار باشــد �ه به نفرات 
اضافه شود.» عبدول� اما در وا�نش به شا*عات و در تشر*ح علت 
دعــوت نشــدنش به اردو� تيم ملــ� گفت: «با آقــا� بنا صحبت 
�ردم و قرار شــد در اردو� اول نباشــم. از اردو� بعد� قطعا در 

تيم مل� خواهم بود و هيچ مش�ل� وجود ندارد.»

اخبار با تقسيم تيم هاى ليگ برتر به ٢ گروه، عمال بازى هاى باقی مانده دور رفت تشریفاتی خواهد شد

دور رفــت ليــگ برتــر واليبــال بعــد از 
برگــزار� ٧ هفتــه متوالــ�، بــه دليــل 
بيــن  در  �رونــا  شــيوع  نگران �ننــده  گرفتــن  اوج 
واليباليســت ها و �ادر فنــ� تيم هــا� باشــگاه�، با 
تصميــم �ميتــه رو*دادهــا و مســابقات فدراســيون 
واليبــال به تعطيل� ٢ هفته ا� رفت. ا*ن گونه بود �ه 
مســابقات هفته ها� هشــتم، نهم، دهم و *ازدهم در 
تار*خ ها� ٢٠، ٢٣، ٢٧ و٣٠ مهر با وقفه مواجه شد. 
تعطيل� ٢ هفته ا� ليگ درحال� تا آخر مهر به پا*ان 
م� رســد �ه محمدرضــا داورزن� رئيس فدراســيون 
واليبــال بــرا� از ســرگير� ليگ ٣ پيشــنهاد مطرح 
�رده و از باشــگاه ها و سرمربيان خواسته تا نظرشان 
را اعالم �نند تا براســاس نظرات رسيده، فدراسيون 
درخصوص شــيوه ادامــه ليگ به جمع بند� برســد. 
برگزار� دور برگشــت به شــ�ل غيرمتمر�ز در شهر 
تيــم ميزبــان و صعــود ٦ الــ� ٨ تيــم برتر بــه مرحله 
نها*� و برگزار� ا*ن مرحله به شــ�ل متمر�ز، ادامه 
باز� ها� به روش جار� و برگزار� مرحله نها*� به 
شــ�ل پل� آف با صعود ٨ تيــم و نيز برگزار� ليگ در 
٢ گروه از جمله شــيوه ها� پيشــنهاد� فدراســيون 
بود �ــه البتــه هر روش بــا جز*يــات مربوط بــه خود 
تشر*ح شــد. اما ا*ن �ه �دام روش درنها*ت انتخاب 
خواهد شــد، موضوع� اســت �ه قطعا پــس از اعالم 
نظــر باشــگاه ها و ســرمربيان ليــگ برتر� مشــخص 

خواهد شد.
 دنيا رو� عال�م متمر�ز است نه جواب تست ها!

محمدرضا تندروان ســرمرب� تيم فوالد ســيرجان از 
جملــه افراد� اســت �ه تعطيل� ٢ هفتــه ا� ليگ را 
تصميــم به جا*� م� خوانــد و به خراســان م� گو*د: 
«وقت� تعداد نفرات مبتال به �رونا در ليگ ز*اد شــد، 
قطعا با*د تعطيل� اتفــاق م� افتاد و تصميم به جا*� 
بــود. اما آن چه بســيار مهم اســت و از نظــر من اصال 
ربط� به فدراســيون و ســازمان ليگ هم ندارد، ا*ن 

اســت �ــه باشــگاه ها، سرپرســت ها، مد*رعامل ها و 
سرمربيان تيم ها با*د بدانند �ه امسال سال� نيست 
�ــه بخواهيــم به هــر قيمت� هــر نتيجه ا� را داشــته 
باشــيم. من ف�ر م� �نم استفاده �ردن از باز*�نان� 
�ه حت� �متر*ن عال*م بيمار� را دارند، �ار درست� 
نيســت. ما امســال ٣ باز*�ن خود را بــا ا*ن �ه مجوز 
باز� داشتند اما به دليل داشتن عال*م بيمار� اصال 
به ســفر نبرد*م. *�ــ� باز*�ــن تاثيرگذارمــان هم با 
ا*ن �ه مجوز باز� داشت به دليل داشتن عال*م باز� 
نداد*م. آن هم در شــرا*ط� �ه بــا حضور ا*ن باز*�ن 
م� توانســتيم �ار خاصــ� در جدول انجــام بدهيم و 
همــه باز� ها*مــان را ببر*م ول� ا*ــن �ار را ن�رد*م. 
ا*ن هــا به ا*ــن معن� نيســت �ه مــا آدم هــا� خوب� 
هستيم. بل�ه به ا*ن معن� است �ه اصول �ار را با*د 
رعا*ــت �رد تا خطر� برا� بقيــه ا*جاد ن�نيم. چون 
بــرد و باخــت به هر قيمت� قشــنگ نيســت. در وهله 
اول خودمان با*د مســائل بهداشت� را رعا*ت �نيم. 

چــون درحال حاضــر در تمــام دنيا د*گر تســت ها� 
پ� ســ� آر را قبــول ندارند. در حال حاضــر دنيا رو� 
عال*م بيمار� متمر�ز اســت چون خطا� تست ها� 

پ� س� آر و خون بسيار باالست.»
 روش اول و دوم تفاوت� با شيوه �نون� ندارد

تنــدروان �ــه تيمــش در پا*ــان هفتــه هفتــم بــا ٦ 
بــرد، *ــ� باخــت و ١٩ امتيــاز صدرنشــين جــدول 
رده بند� است، در وا�نش به روش ها� پيشنهاد� 
فدراسيون واليبال برا� از سرگير� ليگ م� گو*د: 
«اســتنباط مــن ا*ــن اســت �ــه از بيــن ٣ راهــ�ار 
تفــاوت  اول  راهــ�ار   ٢ فدراســيون،  پيشــنهاد� 
چندان� با شــيوه �نونــ� ندارد. همــان روش قبل� 
اســت و فقط نحوه برگــزار� پل� آف فــرق م� �ند. 
اما روش ســوم روش� اســت �ه نيم فصل تمام شود 
و بعــد از آن بخواهنــد باز� هــا را در ٢ گــروه برگزار 
�نند، ا*ن �ار� اســت �ه شــا*د ٢ الــ� ٣ درصد به 

سيد بند� �م� �ند.»

 هــم هز�نه �نيم و هم ســالمت� مان را به خطر 
بينداز�م؟

ســرمرب� فوالد ســيرجان اما با برگزار� شيوه سوم 
موافق اســت، به شــرط� �ه از هميــن حاال اجرا*� 
شود: «به شخصه با روش سوم موافقم و معتقدم اگر 
قرار اســت �ه روش ســوم اجرا شــود، بهتر اســت از 
همين حاال تيم ها را به ٢ گروه تقســيم �نند و حت� 
ا*ن ٧ هفته باق� مانده دور رفت هم برگزار نشــود. 
چــون با*د برا� انجام باز� هــا� باق� مانده تيم ها 
ســفر �ننــد و چيــز� معــادل ٥٠ الــ� ٦٠ ميليون 
هز*نــه متقبــل شــوند و خطر �رونــا را هم بــه جان 
بخرند، بعد وقت� وارد مرحله دوم م� شو*م �ه قرار 
اســت تيم ها به ٢ گروه تقسيم شوند، باز� ها� ا*ن 
٧ هفته برگزار شده عمال تشر*فات� خواهد شد. در 
ا*ن شــرا*ط اصال انجام چنين �ار� صالح نيســت. 
من با راه�ار ســوم به شــرط اجرا*� شدن از همين 
حــاال موافقــم. چون مــا با*د هــم هز*نه �نيــم و هم 
سالمت� مان را به خطر بينداز*م، آن هم برا� انجام 
باز� ها*ــ� �ه از بيــن آن ها ٤ باز� بــه درد جدول 
نخواهند خورد. خب ا*ن چه �ار� اســت. از همين 
حاال تيم ها به ٢ گروه تقســيم شــوند و هفته ا� *� 
بــاز� برگزار شــود. با ا*ن شــيوه راحت تــر م� توان 
شــيوع بيمار� را �نتــرل �رد.» تنــدروان درحال� 
ا*ــن موضوعــات را بــه درســت� مطــرح م� �ند �ه 
بــه نظر م� رســد فدراســيون واليبال مصر اســت تا 
دور رفــت ليــگ را هرطور شــده بــه پا*ان ببــرد. اما 
با*د پذ*رفت در شــرا*ط حاد �نون� شــيوع پاندم� 
�وو*د  ١٩  و نيز پيش بين� مسئوالن وزات بهداشت 
درخصــوص اوج گيــر� مجــدد بيمــار� و وخيم تــر 
شدن اوضاع در ماه ها� آ*نده، اصال بعيد نيست �ه 
ادامه برگزار� ٧ هفتــه باق� مانده دور رفت مم�ن 
نباشــد، چه برســد بــه برنامه ر*ــز� بــرا� برگزار� 

باز� ها� دور برگشت.

تندروان: به یک شرط با راهکار سوم فدراسيون موافقم!

پروســه انتخــاب ســرمرب� تيــم ملــ� واليبال خيلــ� طوالنــ� و �م� 
آزار دهنــده شــده و پيگيــر� رســانه ها و اهالــ� ا*ن رشــته در ماه ها� 
اخير هم به جا*� نرســيده است. مدت هاســت �ه داورزن� با برگزار� 
جلســات مختلu با �ميته فن� و هيئت رئيســه به ليســت ٥ نفره ا� از 
مربيان خارج� رســيده تــا *�� از آن ها را به عنوان ســرمرب� تيم مل� 
ا*ــران در المپيــ� تو�يــو معرفــ� �نــد. والد*ميــر آل�نــو، دجورج�، 
�اســتالن�، جيانــ� و لورزنتــ�، ٥ مربــ� خارجــ� در ليســت نها*ــ� 

فدراســيون واليبال هســتند �ه �ميتــه فن� قرار اســت از بين آن ها به 
گز*نه نها*� دســت *ابد. حاال بعد از حــدود ٤٠ روز از معرف� گز*نه ها 
و را*زن� با آن ها، طبق گفته محمود افشاردوســت، ٢  نفر از ا*ن ليست 
�نــار رفتنــد و تعــداد گز*نه ها به عدد ٣ رســيده اســت. افشاردوســت 
عضو هيئت رئيســه فدراســيون در ا*ن باره به مهر گفــت: «ظاهرا ٢ نفر 
از ليســت ٥ نفــره �ناره گيــر� �رده انــد، منتظر هســتيم تــا داورزن� 
مذا�رات خود را با ٣ نفر باق� مانده ادامه دهد و به جمع بند� برســد 

و در نها*ــت در �ميتــه فنــ� مطرح شــود. احتماال  طبــق صحبت ها� 
داورزن� در رســانه ها تا ٢ هفته آ*نده مذا�رات به مرحله نها*� خواهد 
رسيد. نياز� نيست در ا*ن برهه زمان� مشورت� با اعضا� �ميته فن� 
صــورت بگيرد، ما ٥ گز*نه خود را به فدراســيون ارائــه داده ا*م و آن ها 
پــس از جمع بند� و انجام مذا�رات آن را در جلســه �ميته فن� مطرح 
خواهنــد �ــرد. در جر*ان نحوه مذا�رات هم نيســتيم و ا*ــن در اختيار 

رئيس فدراسيون است.»  

برگزارى انتخابی 
اوزان ۶۵ و ٧٩ 

کيلوى کشتی آزاد

رقابت  ها� انتخاب� درون اردو*� اوزان ٦٥ و ٧٩ �يلوگرم روز پنج شــنبه اول آبان برگزار م� شــود. به گزارش ا*سنا، پيش از ا*ن قرار بود رقابت  ها� 
انتخاب� درون اردو*� در ٣ وزن برگزار شود �ه به دليل ابتال� *�� از �شت� گيران به و*روس �رونا و ارائه گواه� پزش�� توسط �شت� گير مذ�ور، 
�ادر فن� تصميم گرفت مســابقات انتخاب� وزن ٧٤ �يلوگرم با *� هفته تاخير انجام پذ*رد. �شــت� گيران حاضر در ا*ن مســابقات   با*د ٢٤ ساعت 

قبل از برگزار� در محل فدراسيون �شت� برا� انجام تست �رونا حاضر شوند و در صورت منف� بودن نتيجه آزما*ش،  در ا*ن رقابت ها حضور *ابند.

٢ گزینه خارجی از ليست سرمربيان واليبال ایران کنار رفتند
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نفت مسجدسليمان به دنبال جذب بلبلی
هافبــ ســابق ســپيدرود بعد از �ــ فصــل ناموفق در 
اســتقالل مصرانه به دنبال جدا�� اســت. محمد بلبل� 
خواهــان در�افــت رضا�ت نامــه اســت و به هميــن دليل 
باشــگاه اســتقالل بــه و3 اعالم ,ــرد باشــگاه ها�� ,ه 
خواهان به خدمت گرفتن ا�ن باز�6ن هســتند م6اتبات 
خود را با باشــگاه انجام دهند. در همين راســتا باشــگاه 
نفت مسجدســليمان ط� نامه ا3 به باشــگاه اســتقالل 
خواهــان بــه خدمت گرفتن محمــد بلبلــ�، هافب تيم 

استقالل شده است. 
تمرین اختصاصی کاميابی نيا و آل کثير 

تمر�ن تيم فوتبال پرســپوليس در شــرا�ط� برگزار شــد 
,ــه مل� پوشــان ا�ن تيــم در آن حضور نداشــتند. ,مال 
,امياب� نيــا همچنــان اختصاصــ� بــا ,ادر پزشــ�6 به 
تمر�ن پرداخت و عيس� آل ,ثير هم ز�ر نظر ,ادر پزش�6 
به درمان خودش ادامه داد. عالوه بر مل� پوشان، بشار و 

رادو غا�بان ا�ن جلسه تمر�ن� بودند.
تست دوم، شرط حضور اسماعيلی در تمرین

فرشــيد اســماعيل� ,ــه چنــد روز قبل تســت ,رونا�ش 
مشــ6وP بــود، در ا�ن مدت خــودش را قرنطينه ,رده و 
در تمر�نات هم حاضر نشــده و حاال در انتظار بازگشــت 
به تمر�نات اســت. اســماعيل� ٢ روز پيش تســت مجدد 
داد و ا�ن تســت منف� شد اما برا3 اطمينان بيشتر او بار 
د�گر تســت ,رونا را پشــت سر گذاشــت. حاال مسئوالن 
استقالل در انتظار پاسخ تست آخر هافب باتجربه خود 
هســتند. در صورتــ� ,ه تســت ,رونا3 آخر اســماعيل� 
منف� شــود، او از امروز به تمر�نات استقالل برم� گردد 

و ,ارش را با شاگردان محمود ف6ر3 از سر م� گيرد.
اولين برد فکرى با آبی ها

تيم ها3 فوتبال اســتقالل و نفت مسجدســليمان د�روز 
در د�ــدار3 دوســتانه به مصاف هم رفتنــد. ا�ن باز3 در 
زمين شماره٢ ورزشگاه آزاد3 و در ٢ وقت ٤٠ دقيقه ا3 
 برگزار شــد و استقالل در پا�ان توانست با نتيجه ٢-�
حر�فــش را ش6ســت دهــد. ا�ــن مســابقه اوليــن تجربه 

محمود ف6ر3 به عنوان سرمرب� استقالل بود.

 معارفه روزبه چشمی در تيم  ام صالل قطر 
مراســم معارفــه باز�6نــان جد�د تيم 
ام صالل قطر از جمله روزبه چشم�، 
مدافع ســابق اســتقالل برگزار شــد. 
مراســم معارفه خر�دهــا3 جد�د تيم 
ام صــالل قطــر در �6ــ� از هتل هــا3 
دوحــه برگــزار شــد. روزبه چشــم�، 
ا�من عبدالنور تونس�، عبدالنور بلحوسين� الجزا�ر3، 
مــوزاس نيجر�ــه ا3 و رابــح بوســاف�، ناصــر اليز�ــد3، 
محمــد رمضان قطــر3 باز�6نان جد�د ام صــالل بودند 
,ــه در ا�ــن مراســم حضــور داشــتند. در ا�ــن مراســم 
باز�6نــان لحظات� صحبت ,ردند و مســئوالن باشــگاه 

هم سياست ها و استراتژ3 ها3 خود را اعالم ,ردند.

باشــگاه پرســپوليس تا,نــون مبلــغ ٩٩٤هــزار �ــورو از طلب �ــ ميليون و 
١١٨هــزار �ورو�� بران6و ا�وان6وو�چ را به حســاب و3 در ,شــور عمان وار�ز 
,رده تا تنها ١٢٤هزار �ورو از ا�ن بده� باق� بماند. پرســپوليس ,ه با ح6م 
فيفــا مح6وم به پرداخــت ا�ن مبلــغ و محروميت از حضــور در نقل وانتقاالت 
فصــل جــار3 شــده تصميــم دارد با ســرمرب� پيشــين خود تســو�ه ,ــرده و 
محروميــت نقل وانتقاالت� خود را بردارد. باشــگاه پرســپوليس توانســته ا�ن 
مبلغ را نيز فراهم ,ند تا بتواند آن را تا شــنبه هفته آ�نده به حساب ا�ن مرب� 
وار�ز ,ند. باشــگاه پرســپوليس قصــد دارد بالفاصله پس از تســو�ه با بران6و 
ا�وان6وو�چ برگه تسو�ه را به فيفا ارسال ,رده تا مش6ل محروميت ا�ن باشگاه 

نيز برطرف شود. 

هافبــ عراق� تيم فوتبال پرســپوليس در تمر�ن تيم ســابقش حضور �افت. 
باز�6نان نيرو3 هوا�� برا3 حضور در مسابقات ليگ عراق برابر الطلبه آماده 
م� شوند و بشار رســن هم ضمن د�دار با همباز�ان سابق خودش دقا�ق� به 
صورت انفراد3 جهت حفظ آمادگ� جســمان� تمر�ن ,رد. بشار رسن پيش 
از پيوســتن به پرســپوليس در ســال ها3 ٢٠١٣ تا ٢٠١٧ در تر,يب نيرو3 
هوا�ــ� عراق ٨٥ بــاز3 انجام داده بود و پــس از آن راه� ليــگ برتر فوتبال 
ا�ران شــد. ت6ليn رسن با پرســپوليس هنوز مشخص نشــده و ا�ن باز�6ن با 
 Pپيشــنهاد ٣ ميليون دالر3 القطر حســاب� وسوسه شــده و ساز جدا�� ,و
,رده اما پرسپوليس در صورت� رضا�ت نامه م� دهد ,ه او � نيم فصل د�گر 

در ا�ن تيم بماند و پس از فينال ليگ قهرمانان از سرخ ها جدا شود.

تمر�ن بشار رسن با تيم نيرو# هوا�" عراقشنبه هفته آ�نده زمان تسو�ه پرسپوليس با بران�و 

پروین: مجلس و دولت بودجه 
۶٠٠ميلياردى براى سرخابی در نظر 

بگيرند!
عل� پرو�ن، پيش6ســوت باشــگاه پرسپوليس 
در نشســت مد�ــران و پيش6ســوتان باشــگاه 
پرســپوليس بــا نما�نــدگان مجلــس شــورا3 
ادامــه  در  ,ــه  داشــت  اظهاراتــ�  اســالم� 

مهمتر�ن بخش ها3 آن را م� خوانيد.
 دولــت و مجلس با�د به داد ا�ن تيم برســند. 
نبا�د پرسپوليس لنگ ٢٠، ٣٠ ميليارد باشد. 
  با ا�ن وضع� ,ه برا3 قيمت باز�6نان ا�جاد 
شــده ســال آ�نده برخــ� باز�6نــان ٣ميليارد 

م� خواهند.
ا�ــن اســت  در شــرا�ط فعلــ� بهتر�ــن راه   
,ــه مجلــس و دولت بودجــه مشــخص� برا3 
اســتقالل و پرســپوليس در نظــر بگيرنــد ز�را 
ا�ن تيم ها قابليت خصوص� شــدن ندارند و با 
٥٠٠، ٦٠٠ميليــارد بودجه ا3 ,ــه برا3 آنها 
در نظر گرفته م� شود م� توان ,ار ها3 خوب� 

انجام داد.
بــردن  صــورت  در  عربســتان�  باز�6نــان   
پــاداش  ١٠ميليــارد  نفــر3  پرســپوليس 
م� خواستند اما پرســپوليس ١٠ميليارد پول 
ندارد ,ه به خود بران6و بدهد. دلخوش� مردم 
به همين فوتبال اســت و اگر ا�ن دلخوشــ� را 
هم بگير�م در ا�ن شرا�ط ,ار3 از دست ,س� 
برنم� آ�د. ما به عنوان پيش6سوت نم� توانيم 
٥٠ميليــارد بــه پرســپوليس ,م ,نيــم اما 

م� توانيم از ا�ن تيم حما�ت داشته باشيم. 

 با جدا�" قا�د# مخالفم 
 فکرى: یکسرى خواسته دارم اما 

رسانه اى نمی کنم 
محمود ف6ر3،  ســرمرب� تيم فوتبال استقالل 
پيــش از آغــاز د�ــدار دوســتانه تيمــش مقابل 
آزاد3  ورزشــگاه  در  مسجدســليمان  نفــت 
را  آن  گز�ــده  ,ــه  داد  انجــام  صحبت ها�ــ� 

م� خوانيد. 
 �ــ باز�6ــن را م� توانيــم بــه جمــع ســا�ر 
باز�6نان مــان اضافــه ,نيم. اميدوارم باشــگاه 
هرچه سر�ع تر ا�ن مش6الت را حل ,ند. ��6 
از مش6الت ما بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
اســت. اميدوار�م هرچه زودتر ا�ن مشــ6ل هم 
برطرف شــود تــا بتوانيــم از تمامــ� نفراتمان 
اســتفاه ,نيــم. در ,ل اگــر بــه باز�6نان مــان 
اهميــت ندهيــم، بــه آنها بــر م� خــورد و خرد 

م� شوند. به باز�6نانم ب� احترام� نم� ,نم. 
 ليگ فرسا�شــ� سال گذشته نزد� به ١٥ 
ماه طول ,شــيد و باز�6نان را خســته ,رد. اما 
مظاهــر3 و غالم� به جمع ما اضافه شــدند و 
سا�ر مل� پوشان هم در روزها3 آ�نده به جمع 

ما خواهند پيوست. 
  بــا جدا�� قا�ــد3 مخالفم و ا�ــن باز�6ن به 
جمع مــا برم� گــردد. نبــود او هيــچ ارتباط� 
بــه جدا�ــ� اش از تيم نــدارد. در مــورد د�اباته 
هم باشــگاه بــا او به صورت مجــاز3 در ارتباط 
اســت و به طور حتم بعد از انجام مطالباتش در 

تمر�نات حضور پيدا خواهد ,رد. 
 بــه هــر حــال مــا ,مــ� د�ــر تمر�نات مــان 
داشــته ها3 مان  از  با�ــد  ,رد�ــم.  شــروع  را 
اســتفاده ,نيم. در حال حاضــر با�د از همين 
اســتفاده  دار�ــم  اختيــار  در  ,ــه  باز�6نانــ� 
,نيــم و اگر ا�ن اتفاق صــورت نگيرد به نوع� 
بــه داشــته ها3 مان ب� احترامــ� ,رد�ــم اما 
انشــاا... بــا بازگشــت مل� پوشــان و د�اباتــه 
اميدوار�ــم  شــد.  خواهــد  ت6ميــل  تيم مــان 

شروع� موفق در ليگ داشته باشيم. 
 البته ما �6سر3 خواسته ها را هم دار�م ول� 
آن را رســانه ا3 نم� ,نيم. ا�ن موضوع بين ما 
و باشــگاه خواهــد بود ول� در مجمــوع همه به 

دنبال موفقيت استقالل هستيم. 
 بــا نماز3 صحبت ,رد�ــم و در حين صحبت 
بــا او با دفتر3 هم جلســات� داشــتيم. با توجه 
به ا�ن ,ــه دفتــر3 در تهران حضور داشــت به 
تمر�ن آمــد. روزمه اش را د�د�ــم، ,ار عمل� او 
را ارز�اب� ,رد�م و احساس ,رد�م م� تواند به 
ما ,م ,ند. البتــه از نماز3 هم عذرخواه� 
,رده و �ا خواهيم ,رد ول� با توجه به ا�ن ,ه ما 
چند گز�نه داشــتيم با�د ��6 از آنها را انتخاب 

م� ,رد�م ,ه دفتر3 انتخاب ما بود.

دربی مجلسی سرخابی 
در بهــــارستان!

تجمع استقالل" ها و شعار عليه وز�ر و خليل زاده 

تجمــع  از  هفتــه   ٢ هنــوز 
هــواداران  اعتراض آميــز 
اســتقالل مقابل مجلس شــورا3 اسالم� 
نگذشــته بــود ,ــه هــواداران ا�ن تيــم روز 
گذشــته دوبــاره مقابــل خانه ملــت تجمع 
و عليــه وز�ــر ورزش وجوانــان و اســماعيل 
خليــل زاده، عضــو هيئــت مد�ــره و گز�نه 
دادنــد.  ســر  شــعار  باشــگاه  مد�رعاملــ� 
دومين تجمع اســتقالل� ها در بهارســتان 
پيش6ســوتان  از  تعــداد3  حضــور  بــا 
پرســپوليس و مد�ــران ا�ــن باشــگاه برا3 
د�ــدار و گفت وگــو بــا اعضا3 فرا,ســيون 
مجلــس  فرهنگــ�  ,ميســيون  و  ورزش 
پيــدا  و  پرســپوليس  مشــ6الت  دربــاره 
,ردن راه حل ها3 مناســب همزمان شــد 
تا درب� مجلســ� ســرخاب� را هم شــاهد 
باشيم! در تجمع قبل� آب� ها، نما�ندگان 
بــه  اســتقالل� ها  و  بودنــد  تعطيــالت  در 
و  ســرمرب�  نداشــتن  و  تيــم  بالت6ليفــ� 
مد�رعامــل معتــرض بودنــد ,ــه تــا تجمع 
دوم مشــ6ل ســرمرب� با انتخــاب محمود 
ف6ر3 به عنوان ســرمرب� آب� ها حل شــد 
و ا�ــن بار هــواداران معترض اســتقالل از 
عــدم تمد�د قرارداد هروو�ــه ميليچ و عل� 
,ر�م� و بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
آب� پوشــان ناراحت بودند. پس از دقا�ق� 

از زمــان آغاز ا�ن تجمع ��6 از نما�ندگان 
معتــرض  هــواداران  ميــان  بــه  مجلــس 
اســتقالل آمــد تــا شــنونده اظهــارات آنها 

باشد.
   

هرچند دغدغه و چالــش اصل� هواداران 
استقالل از مدت ها پيش، وزارت ورزش و 
نگاه تبعيض آميز وز�ر به سرخاب� بوده اما 
در تجمع د�روز آنها نقدها�� هم به محمود 
ف6ــر3 به خاطر عــدم انتقــاد از مد�ر�ت و 
عدم اعالم نارضا�ت� از ,مبودها داشــتند 
و از او خواســتند مجيز مد�ــران را نگو�د و 
از منافــع اســتقالل دفــاع ,نــد. صرفنظر 
گز�نه هــا3  بــه  اســتقالل� ها  ا�ــن،  از 
مد�رعاملــ� باشــگاه از جملــه اســماعيل 
خليل زاده انتقاد داشــتند و همزمان عليه 
او و وز�ر ورزش شعار دادند. خليل زاده ,ه 
در مقطع� سرپرست باشگاه استقالل هم 
بــود ,نار اميرحســين فتحــ�، مد�رعامل 
سابق باشگاه متهم اصل� در فرار3 دادن 
ا�تاليا��  آندره آ استراماچون�، ســرمرب� 
به خصــوص  و محبــوب اســتقالل اســت. 
بــا اظهــار نظرهــا3 اخيــر علــ� خطيــر، 
معاون ســابق باشــگاه ,ه مدع� شده بود 
٨٠هزار دالر از درآمد باشــگاه در حساب 
خليل زاده بود اما او از وار�ز آن به حســاب 

استراماچون� خوددار3 ,رد تا او قهر ,ند 
و برود، هواداران استقالل د�د منف� تر3 
نسبت به رئيس هيئت مد�ره پيدا ,رده اند 
و همين مسئله باعث شده به شدت نسبت 
به گز�نه بودن او برا3 مد�رعامل� باشگاه 
معتــرض باشــند. عــالوه بــر ا�ن مســائل، 
شا�عات� درباره دوست� نزد� خليل زاده 
و وز�ر ورزش و دورخيز آنها �ا شر,ا3 شان 
برا3 خر�د عمده ســهام باشگاه استقالل 
پس از عرضه در بورس شنيده م� شود ,ه 
به نگرانــ� و البته نفرت بيشــتر هواداران 
و  آنهــا  اســت.  زده  دامــن  خليــل زاده  از 
البته برخــ� پيش6ســوتان معتقدند خر�د 
عمــده ســهام اســتقالل در بورس توســط 
خليل زاده و شــر,ا�ش درنها�ــت منجر به 
نابــود3 ا�ن باشــگاه قد�م� خواهد شــد 
چرا,ــه آنهــا در ا�ن مــدت ثابــت ,رده اند 
دلســوز اســتقالل نيســتند و نگاه شــان به 

فوتبال و باشگاه نگاه تجار3 است.
  

همزمــان بــا تجمع هــواداران اســتقالل، 
پرسپوليســ� ها هم با اعضا3 فرا,ســيون 
صحبت هــا3  و  داشــتند  د�ــدار  ورزش 
عضــو  قاض� زاده هاشــم�،  احســان 
فرا,سيون ورزش مجلس شورا3 اسالم� 
پس از پا�ان جلســه مد�ران و پيش6سوتان 
باشــگاه پرســپوليس قابــل تامــل بــود. او 
,ــه چند روز پيــش از فرصت �ــ ماهه به 
وزارت ورزش بــرا3 ا�جــاد ثبات مد�ر�ت� 
در باشــگاه اســتقالل خبــر داده بــود روز 
گذشــته پس از نشست با پرسپوليس� ها و 
البته خبردار شــدن از تجمع استقالل� ها 
بيــرون مجلس از طرح ســوال و ,شــاندن 
وز�ــر ورزش به صحــن مجلس خبــر داد و 
گفت: «دولــت هنوز � وز�ر د�گر فرصت 
دارد تا تر,يب خود را حفظ ,ند و اگر وز�ر 
دوم� استيضاح شود، تمام اعضا3 ,ابينه 
با�ــد مجددا معرف� شــوند. بنابرا�ن طرح 
سوال و ,شاندن وز�ر ورزش به مجلس در 

دستور ,ار ماست.»

شفر: یک دالر هم به 
حسابمان نيامده

با توجه به ادعا# اسماعيل خليل زاده، همچنان شفر م" گو�د ?ه پول" در�افت ن�رده است. به گزارش ا�سنا، صبح د�روز اسماعيل 
خليل زاده رئيس هيات مد�ره اســتقالل اعالم ?رد ?ه ٢٠٠ هزار دالر از مطالبات و�نفرد شــفر پرداخت شــده اســت. ا�ن در حال" 
اســت ?ه ساشــا شفر در گفت وگو با ا�سنا در وا?نش به ا�ن مســاله اعالم ?رد: هنوز پول" به حساب ما نيامده است. ما از ا�ن مساله 

متعجب هستيم و هنوز منتظر هستيم ?ه پول ما را بدهند.

ادعا# خليل  زاده رد شد
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