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و پاسخ مدیر عامل سامان داروی هشتم

  فیفا پاسخ فدراسیون فوتبال را داد 
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   خراسان رضوی
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 چرا استیضاح روحانی 
غلط است؟ 

حرف اســتیضاح روحانی ماه هاســت که ســر زبان ها 
افتاده است. این گمانه از همان...
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قهقهه 
هپروتی! 

روایت یک خبرنگار از ساعتی 
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ــازمـــان نــظــارت و حــمــایــت از  •  واقــعــا سـ
مصرف کننده در این دولت وجود خارجی 

دارد یا نه؟ اگر هست، مرده است یا زنده؟
آقای علی پروین فرموده دولت ۶۰۰میلیارد  •

برای سرخابی در نظر بگیره. ظاهرا ایشان 
خارج تشریف دارن یا خیلی وضع جیب شون 
روبه راهه. یکی می مرد از بی نوایی/ یکی 

می گفت زردک می خواهی!
بازنشسته ام و طبق فرمایش جناب رئیس  •

و  سکه  فرمودند  که  روحــانــی  جمهورآقای 
دالرجای سرمایه گذاری نیست مردم دربورس 
سرمایه گذاری کنند بنده وخیلی ها مثل من 
به حرف های ایشان اعتماد کردیم وپول خود 
را که حاصل سال ها تالش وقناعت بوده به 
بورس آوردیم وتا امروز شاهد افت۵۰درصدی 

آن هستیم. چه کسی پاسخ گوست؟
لطفا پیگیر داروی مادوپار برای بیماران  •

پارکینسون باشین. داروهای ایرانی روی پدر 
7۵ ساله من جواب نمیدن و ایشون در طول 
روز، بارها زمین می خــورن. تمام بدنشون 
ــود مسئولین  ــاش خ ــم شــده. ک کبود و زخ
گرفتار این بیماری بشن تا شاید یک کاری 

برای تامین دارو بکنن.
چرا حقوق این ماه مستمری بگیران تامین  •

اجتماعی رو واریز نمی کنند؟ 2۶ هرماه واریز 
می شد و االن چهار روز از این تاریخ گذشته! 
وقتی هم به شعبه یک تامین اجتماعی زنگ 
می زنیم میگن تا دوم جا داره! تو رو خدا 

پیگیری کنید.
 هرسال این همه مسئولین افغانستان به  •

ایــران می آیند اما تنها چیزی که دربــاره  آن 
مذاکره نشده بازگشت مهاجرین به وطنشان 

است. آخر چرا؟!
ــت رای دادن مـــردم سیستان و  • ــرا وق چ

بلوچستان وجودشان الزم است اما پس از 
رای گیری فراموش می شوند؟ این از عدالت 

به دور است.
چرا با گزارش های غیر واقعی می خواهید  •

طوری جلوه دهید که هیچ مشکلی در زمینه 
تامین انسولین نیست؟ از بیماران دیابتی 

بپرسید تا بگویند در چند سال گذشته هیچ 
وقت اوضاع انسولین این قدر خراب نبوده. 
ضمنا شما پزشک نیستید که به جای انسولین 
قلمی، نوع دیگر را تجویز می کنید. هر نوع 

انسولین کاربرد خودش را دارد.
چرا فقط تهران تعطیل میشه ؟ مگر کرونا  •

توی مشهد نیست؟
 به داد مردم برسید. خودروساز باز دوباره  •

ساز افزایش قیمت می زنه. البته با همکاری 
مجلس و بورس کاال!

 آقای پروین! ملت ایران 1۰-2۰ هزار نفر  •
نیستند. شما مگر نماینده مردم ایران هستی 
که به دولت و مجلس تکلیف می کنی بودجه 
به استقالل و پرسپولیس  ۶۰۰میلیاردی 
زندگی  مملکت  ایــن  در  کنم  فکر  بدهند؟ 

نمی کنید.
 آن چه بیشتر از همه چیز برای مردم عذاب آور  •

ــدم فهم و تناقض گویی  ــت ع و دردنـــاک اس
دولتمردان در رفع مشکالت جامعه و ناکارآمدی 
ایشان و حتی سنگ اندازی زیرمجموعه های 

خودشان درسطح کالن است .
 آقای روحانی! یادمه که شما برای دور زدِن  •

تحریم ها و مقابله ایــران با جنگ اقتصادی 
آمریکا، به منتقدانتان می گفتید، ما که بلد 
نیستیم، چطور و از چه راهی میشه تحریم ها 
رو دور زد و منابع مالی ایران رو، از کشورهای 
خارجی به ایران منتقل کرد.  شما به منتقدان 
گفتید، ما بلد نیستیم اما اگر شما بیشتر از 
ما بلدید، بفرمایید مدیریت کنید، ُخب آقای 
روحــانــی! مشکل اصلی همینه که اوضــاع 
اقتصادی به این حال و روز رسیده، شما که 

مدیریت بلد نبودید، چرا کاندیدا شدید؟
 دولت باید دستور بدهد که جذب نیروهای  •

جدید در دانشگاه های علوم پزشکی باعث 
انتقال و افزایش نیروهای ستادی به بهانه های 
مختلف نشود. لطفا کارمند استخدام کنند تا 
کارها پیش برود ما رئیس زیاد داریم که زیر 

نامه ها بنویسند اقدام برابر مقررات.
ــال قبل  • ــت صفحه ۶۵ س چــرامــدتــی اس

چــاپ نمیشه؟ جالبه که روزنــامــه خراسان 

مطالب مربوط به خودشو جــواب نمیده.از 
سازمان های دیگه چه انتظاری است؟

پاسخ: مخاطب گرامی ضمن تشکر از توجه 
شما. مستحضر هستید که چندماه پیش به 
دلیل کمبود و گرانی کاغذ مجبور به حذف 
چهار صفحه از روزنامه شدیم. برایمان مسجل 
بود که بخشی از مخاطبین صفحه های حذف 
شــده از ما دلگیر می شوند امــا ایــن اقــدام 
ناخواسته و با اجبار صورت گرفت. ناگفته 
نماند بعد از این تغییرات، چهار صفحه جذاب 

دیگر به روزنامه خراسان اضافه شده است.
خنده دار است که مسائل اقتصادی را به  •

مسائل سیاسی گره زده اند. منتظر انتخابات 
در آن سوی دنیا هستند که چه کسی رئیس 
جمهور آمریکا خواهد شد. دست خیانتکاران 
و اختالسگران کوتاه شود و چرخه تولید به 

حرکت دربیاید بی نیاز از جهانیم.
 آقــای روحانی جانباز که شب نان خالی  •

می خوری، آیا با این همه نفت و درآمد شما 
جانباز عزیز باید نان خالی بخوری. گوجه هم 

1۵هزار تومان شد.
 آقای وزیر کار آیا تا حاال فکر کردین که قشر  •

کارگر با این حقوق کم که شما تعیین کردین و با 
تورم 2۰۰ درصد چگونه زندگی می کنه؟ تمام 
نهادها و سازمان ها حقوق هاشون رو بردند باال 
و فقط شما بی اعتنا هستین به زندگی خانواده 

کارگر. کاش کمی به فکر ما می بودین.
 از پرستاران تقدیر و تشکر برای آن ها نون و  •

آب نمی شود. اگه پاداشی به حسابشان واریز 
کردید این درسته و خوشحال می شن.

ــری هــســتــم کـــه در یـــک شــرکــت  • ــارگـ  کـ
خصوصی کار می کنم . چندین دفعه است 
کــه بانک صـــادرات بــه مــن اس ام اس می 
دهد که مشترک زیان ده هستم. این دفعه 
هم کارمندشان با بی ادبی به من گفت که 
حسابتان را قطع می کنیم. خب من کارگر 

فقط حقوق و یارانه دارم. چه کنم؟
 وام ودیعه مسکن را اعالم کرده اند اما این  •

قدر سنگ انداخته اند که نمی توانیم بگیریم. 
لطفا رسیدگی کنید.

فارس: جلسه سران قوا به 
 دلیل غیبت  روحانی 

 برگزار نمی شود
آخرین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مربوط به مخالفت روسای قوای 
نفت  ــورس  ب تشکیل  با  قضایی  و  تقنینی 
بود که از آن روز تاکنون )یک ماه( جلسه 
اقتصادی سران قوا تعطیل شده است. به 
ــورای هماهنگی  ــارس، جلسه ش نوشته ف
ــل غیبت  ــی ــوا بــه دل ــران قـ ــ ــادی س ــص ــت اق

رئیس جمهور برگزار نمی شود.

اصابت 71راکت جنگ قره باغ به خدا آفرین طی یک روز 

آذربایجان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
شرقی با اشاره به این که از ابتدای جنگ قره باغ 
تا به امروز در مجموع ۶۸ گلوله راکت به منطقه 
مرزی خداآفرین برخورد کرده است، از اصابت 71 
گلوله راکت تنها طی یک روز در این منطقه خبر 
داد. به گزارش ایرنا، علیا راستگو معاون سیاسی 
و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد: 
»روز گذشته  71 گلوله راکت طرف های درگیر 
در جنگ قره باغ به شهرستان مرزی خداآفرین 
در حاشیه جنوبی ارس برخورد کرد. این راکت 

ها به چند روستای شهرستان خداآفرین از قبیل 
اوزان و آلوجه اصابت کرده که خوشبختانه این 
حادثه خسارت جانی و مالی نداشته است.« وی 
افزود:» اقدامات قانونی از سوی نیروهای مرزبانی 
کشورمان انجام شده و به دوطرف درگیر در جنگ 
قره باغ  تذکر جدی برای جلوگیری از وقوع این 
ــت.« گفتنی است  قبیل اتفاقات داده شــده اس
شهرستان مــرزی ۳۵ هــزار نفری خداآفرین در 
21۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در امتداد خط 

جنگ قره باغ واقع شده است.

مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف، صبح 
دیروز از مقابل منزل شهید با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی برگزار شد.به گزارش 
صدا و سیما، در مراسم تشییع این شهید که 
با حضور انبوه قشر های مختلف برگزار شد، 
ــالم والمسلمین صدیقی امام  حجت االس
جمعه موقت تهران بر پیکر وی نماز خواند.

پیکر ایــن شهید پس از تشییع بــرای خاک 
منتقل  ــرا  زه بهشت   ۵۰ قطعه  به  سپاری 
شد.سمیه وفایی همسر این شهید نیز در 
گفت و گو با دفاع پرس خواستار اشد مجازات 
عامالن این جنایت شد تا جلوی بروز دوباره 
این فجایع گرفته شود.پاسدار بسیجی محمد 
محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
انصاراالمام تهران، روز یک شنبه ساعت 1۹ 
هنگام درگیری با هفت نفر از اراذل و اوباش 

تهرانپارس هدف ضرب و جرح با چاقو قرار 
گرفت و شهید شد.از این شهید دو فرزند پسر 

به نام های احمد و امیر رضا 11 و ۹ ساله به 
یادگار مانده است. 

رئیس مجلس با اشاره به جلسات مجلس با وزیران 
اقتصادی کابینه و نشست غیرعلنی دیروز با وزیر 
صمت گفت: تصمیمات جدیدی در حوزه قیمت 
گذاری، تأمین و توزیع کاال گرفته شده و اطمینان 
داریم کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس ادامه خواهد 
یافت.به گزارش خبرنگار خانه ملت، دکتر محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی دیروز 
در تشریح نشست غیرعلنی گفت: در این نشست 
درباره مسائل اقتصادی با اولویت وزارت صمت، 
در حوزه قیمت ها، تأمین و توزیع کاال و روش های 
آن و مسائل مربوط به فوالد و شرکت های فوالدی 

با هماهنگی وزارت صنایع بحث و بررسی صورت 
گرفت.نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس با بیان این که در این نشست 
تصمیمات خوبی گرفته شد که توضیحات آن در 
فرصت مناسب ارائه می شود، اظهار کرد: تأمین 
کاال و تهاتر در این حــوزه، همچنین اصالح روند 
صادرات و واردات و تأمین ارز از اولویت هایی بود که 
تصمیم های جدیدی برای آن ها گرفته شد.رئیس 
ــزود: در سه روز گذشته نیز با وزیــران  مجلس  اف
اقتصادی جلساتی داشتیم که با تصمیماتی که 
در این جلسات گرفته شد، مطمئن هستیم شاهد 

تداوم کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس خواهیم بود 
که در فرصت مناسب توضیحات آن را نیز به اطالع 
مردم می رسانیم.در همین حال در شرایطی که 
بخشنامه دو روز قبل معاون معدنی وزارت صمت 
درباره کاهش دستوری قیمت فوالد در بورس کاال 
با مخالفت گسترده کارشناسان اقتصادی و فعاالن 
بورس مواجه شده بود و بحث فوالد یکی از مباحث 
مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر صمت 
بود، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس   از مخالفت نمایندگان با قیمت گذاری 

دستوری در بورس کاال خبر داد .

برنامه 4 مقام اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم ها 

تهاتر نفت با کاالهای اساسی 

با گذشت چهار روز از جلسه رئیس مجلس با تیم 
اقتصادی دولت که در آن بر تهاتر نفت و صادرات 
غیرنفتی با کاالهای مورد نیاز تاکید شده بود، تیم 
اقتصادی دولت در نشستی مشترک مصوبات آن 
جلسه را پیگیری کرد. رئیس کل بانک مرکزی 
نیز در این جلسه گفت: با تهاتر نفت با کاالهای 
اساسی می توانیم باعث افزایش تجارت خارجی 
ــزارش مهر، عبدالناصر همتی در  شویم.به گ
جلسه مشترک بین وزارت صمت، بانک مرکزی، 
وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی گفت: یکی از 
بهترین و مهم ترین روش های تأمین ارز کاالهای 
وارداتـــی در شرایطی که تحریم های ظالمانه 
آمریکا در جریان است، تهاتر است.رئیس کل 
بانک مرکزی با بیان این که در تهاتر نیاز به مبادله 
ارزی نیست، افــزود: دولــت آمریکا تمام تالش 
خودش را کرده است تا مبادی انتقال پول به ایران 

را ببندد تا باعث فشار بر تجارت شود.وی ادامه 
داد: از 1.۵ سال پیش بانک مرکزی با همکاری 
وزارت صمت تهاتر را شــروع کــرده و بخشی از 
واردات ما از صادرات معدن یا بخش های دیگر 
این وزارتخانه تهاتر شده است.همتی خاطرنشان 
کرد: کاری که اکنون قرار است انجام شود بسیار 
فراتر از اقدامات قبلی است. با این تصمیم مقدار 
زیـــادی از کــاالهــای اســاســی، دارو، کاالهای 
ضــروری و قطعات تولیدی ها تأمین می شود. 
آقــای رزم حسینی ایــن کــار را آغــاز کــرده انــد و 
باهمت وزارت نفت می توانیم بخش  نفت را نیز 
وارد این تهاتر کنیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: در بانک مرکزی عالوه بر تأمین کالسیک 
از طریق منابع بانک مرکزی یا سامانه نیما که 
تاکنون کاالها از این طریق تأمین مالی می شدند، 
می توانیم با تهاتر نفت با کاالهای اساسی باعث 

افزایش تجارت خارجی شویم. وی اظهار کرد: 
باید سازوکار این تصمیم هر چه سریع تر تعریف 
شود.علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نیز در این 
جلسه گفت: با عملیاتی شدن تهاتر نفت در نیمه 
دوم سال رشد صادراتی بسیار خوبی نسبت به 
شش ماه اول سال خواهیم داشت. با تصمیمات 
گرفته شده در این چند روز نرخ ارز و نرخ برخی از 
کاالها کاهش یافت که این روند می تواند ادامه 
داشته باشد و چشم انداز رو به رشدی در پیش 
خواهد بود.بیژن زنگنه نیز در این نشست گفت: 
برای این تصمیم باید یک پنجره واحد ایجاد شود 
تا بین رفت و آمد تصمیم در دستگاه های مختلف، 
وقــت تلف نشود. در ایــن جلسات که هفته ای 
ــاره همه چیز  یک بار تشکیل می شود باید درب
تصمیم گیری شود. وی افزود: ان شاءا... از هفته 

آینده کار را عملیاتی خواهیم کرد.

اینترنت رایگان برای دانشگاه آزاد قطعی شد
هادی محمدی –آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
در حاشیه نشست دولت، یک خبر خوش برای 
دانشجویان دانشگاه آزاد داشت. وی گفت: 
عده ای از دانشجویان به نمایندگی از یک 
میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد، جلسه ای 
با ما داشتند و بحث این بود که سامانه های 

دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان 
این دانشگاه برای استفاده از آموزش در 

فضای مجازی دارای مشکل هستند. 
ــت بود  حــرف  ایــن دانشجویان درس
اما باید توجه داشت که دانشگاه آزاد 

کــه از دانــشــجــویــان، شهریه 
دریافت کرده و بابت تشکیل 

کــالس هزینه می گیرد ، 

باید این بسترها را فراهم کند.آذری جهرمی 
ــا رئــیــس جمهور  ــا ایــن حــال ب ادامـــه داد: ب
صحبت کردم و ایشان گفت تمام سامانه های 
آموزشی دانشگاه آزاد نیز به صورت رایگان 
دسترس  در  اطالعات  ملی  شبکه  طریق  از 
باشد که ایــن اتفاق از پنج شنبه رخ خواهد 
داد.وزیر ارتباطات افزود: برخی از استادان 
و  فرهنگیان  دانشگاه  از  دانشگاه ها 
برخی اســتــادان سایر دانشگاه ها به 
علت این که فهرست های ابتدایی شان 
تکمیل نبود، از ثبت نام برای دریافت 
ــا مــانــده  بسته آمـــوزشـــی ج
با  به همین دلیل  بودند. 
انجام  هماهنگی های 

شده امروز سامانه مجدد باز می شود تا آن هایی 
که از ثبت نام جا مانده اند، بتوانند از طریق 
سایت بــرای دریــافــت بسته اینترنتی اقــدام 
کنند.وی همچنین دربــاره خبر منتشر شده 
از حمالت سایبری صــورت گرفته به برخی 
سازمان ها گفت: مراکز حساس مانند سازمان 
بنادر به لحاظ موضوعات حمالت سایبری 
زیر مجموعه وزارت اطالعات هستند و بهتر 
است این وزارتخانه همراه با مرکز ملی فضای 
مجازی اطالع رسانی کند اما مساعدت هایی 
که برای مقابله با این موضوع نیاز بود از سوی 
وزارت ارتباطات انجام شده و اگر جزئیات 
این موضوع را نهادهای مذکور اعالم کنند، 

بهتر است.

قالیباف درتشریح نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر صمت اعالم کرد: 

تصمیمات جدید برای تثبیت بورس و کاهش نرخ ارز 

چرا استیضاح روحانی غلط است؟ 

حرف استیضاح روحانی ماه هاست که سر زبان 
ها افتاده است. این گمانه از همان ابتدای کار 
مجلس یازدهم تقویت شد اما مخالفت بخشی از 
نمایندگان و هیئت رئیسه، این بحث را تاکنون 
بی سرانجام گذاشته اســت هرچند گــزارش 
ها و شنیده ها از پیگیری جدی این موضوع از 
سوی برخی حامیان این استیضاح حکایت می 
کند.همین ابتدا باید تصریح کرد که دولت نه 
تنها عملکرد قابل دفاعی ندارد بلکه بسیاری از 
صاحب نظران  عمده مشکالت  موجود را  نتیجه 
بی عملی و بی تدبیری  دولت می دانند اما آیا 
استیضاح و برکناری رئیس جمهور این مشکالت 
ــرد؟ یا اساسا برای  را یک شبه حل خواهد ک
استیضاح کنندگان فقط برکناری مهم است و به 
وقایع بعد از آن کاری ندارند؟  دو روز قبل  عضو 
هیئت رئیسه مجلس به تفصیل دلیل مخالفت با 
این درخواست را اعالم کرد. دالیلی که به نظر 
از بی فایده بودن انجام استیضاح حکایت می 
کند. به گفته امیر آبــادی » اگر االن استیضاح 
رئیس جمهور را شروع کنیم، روند آن حدود دو 
ماه طول می کشد و به ماه دهم سال می رسیم، 
بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت 
سه ماه رئیس دولت می شود و بعد ازآن هم به 
تعطیالت عید می رسیم و اندکی بعد نیز مهلت 
کاِر دولت تمام می شود؛ بنابراین ما در مجلس به 
این نتیجه رسیده ایم که استیضاح انجام نشود.« 
به عبارتی آن چه از انجام این استیضاح در صورت 
رای آوردن و برکناری رئیس جمهور حاصل می 
شود، عمال بالتکلیفی امور کشور  و از دست رفتن  
زمان  خواهد بود اما شنیده ها و خبر ها حاکی از 
این است که موضوع استیضاح رئیس جمهور 
منتفی نشده و همچنان از سوی عده ای در بیرون 
و داخل مجلس پیگیری می شود. این در حالی 

است که مشی رهبرحکیم انقالب درباره دولت 
ها این بوده که فعالیت دولت تا روز آخر ادامه 
یابد. جالب آن که این نهی مربوط به این دولت  
نیست و ایشان درتاریخ ۵ بهمن ۸۳ در نامه 
ای خطاب به رئیس وقت مجلس  حتی درباره 
استیضاح یکی از وزیــران با اشــاره به بی فایده 
بودن این کار  و تاکید بر استفاده مجلس ازهمه 
ابزار های نظارتی  خود تصریح کرده بودند: »در 
شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر 
دولــت در حــال سپری شــدن اســت، استیضاح 
وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های 
مسئول نــدارد و متقابال زیان های محتمل آن 
بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است. البته 
مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی 

خود استفاده کند.« 
حــاال باید  از ایــن طیف از مخالفان روحانی و 
در  نظام  مگرسیره  پرسید  استیضاح  حامیان 
باره سال آخر دولت ها را نمی دانند؟ کنار رفتن 
روحانی به معنای کنار رفتن دولــت روحانی 
تا  با حضور معاون اول  او  ــت  بلکه دول نیست 
انتخابات بعد پابرجا می ماند. آیا با این کار همین 
نظم نیم بند هم از بین نخواهد رفت؟آیا بر فرض 
مثال حامیان استیضاح حاضرند با معاون اول 
روحانی یعنی اسحاق جهانگیری تا روز انتخابات 
کار کنند؟ برکناری روحانی چگونه و براساس 
چــه مکانیسمی بــه کــم شــدن التهابات فعلی 
خصوصا گرانی ها و تورم کمک می کند؟  فردای 
استیضاح چه می شود و چه مسئله ای از کشور 
حل می شود؟ آیا دشمن خارجی و ضدانقالب 
داخلی و خارجی در التهابات پدید آمده ساکت 
خواهند بود؟اصال تمام این سواالت به کنار؛ آن 
هایی که خواستار  استیضاح  و طبعا برکناری 
رئیس جمهور  هستند  چه تضمینی می دهند 
که بعد از کنار گذاشتن او اوضــاع بدتر از این 
نشود ؟ اساسا چه طرح و برنامه ای برای آن زمان 
دارند ؟ اگر دارند بهتر نیست این طرح یا برنامه 
که قرار است دولتی را که رئیس خود را از دست 
داده چابک تر کند اعالم کنند ؟آیا در کشوری 
که تحریم های جنایتکارانه خارجی، مشکالت 
معیشت داخلی و تهدید های پیرامونی رو به تزاید 
است، استیضاح موجب تقویت تحریم ها، افزایش 

تهدید های  ظهور  و  معیشتی  ــای  ــواری ه دش
امنیتی نمی شود؟ همین روز های بحث وجدل 
استیضاح را ببینیم؛ این انرژی صرف شده، چه 
سودی برای ملت داشت؟و ده ها سوال دیگر.
عالوه بر آن کناررفتن رئیس جمهور می تواند 
تبعات خطرناکی نیز برای کشور داشته باشد. 
برای مثال لبنان را بنگرید. لبنان از 17 اکتبر 
سال 2۰1۹ شاهد تظاهرات مردمی بود که 
به استعفای »سعد الحریری« از نخست وزیری 
انجامید اما با گذشت یک سال، این کشور هنوز 
درگیر معرفی نخست وزیــر جدیدی اســت که 
چهارمین نخست وزیر در یک سال اخیر خواهد 
بود.همین بی ثباتی سیاسی سبب بحران های 
متعدد داخلی وخارجی برای این کشور شده 
ــزون بر ایــن در کشور ما تا انتخابات  اســت. اف
ریاست جمهوری آینده تنها حــدود هشت ماه 
باقی مانده و اساسا سود یک تغییر تنها چند ماه 
قبل از موعد اصلی نمی تواند قابل توجه باشد، 
تازه اگر فردی پیدا شود که بتواند کار را به دست 
بگیرد.به هر حال وقتی مواجهه سخت با دولت 
یا اساسا هر فرد دیگری، قابل پذیرش است که 
ــن رو  منطق آن مواجهه قابل قبول باشد، ازای
می توان گفت که یک سوال عمومی از حامیان 
استیضاح وجود دارد وآن این که مثال حامیان 
استیضاح چند بار وزیــر اقتصادی، رئیس کل 
بانک مرکزی و دیگران را به خاطر این وضعیت 
وخیم معیشتی بازخواست کرده اند؟ یا این که 
کدام طرح اقتصادی مشخص را به عنوان ریل 
جدید و اصالح فرایند قبلی به دولت پیشنهاد 
همان  گفت  باید  که  کرده اند؟همین جاست 
حامیان استیضاح در مجلس باید بیشتر از آن که 
درگیر چنین حاشیه هایی شوند، به دنبال یافتن 
راهی علمی و منطقی برای تغییر دادن مسیر 
دولت باشند نه این که در یک چالش سیاسی 
و حاشیه ای بیفتند.  ازاین رو مشخص است که 
هرگونه اظهارنظریا عملی  که به دولت کمک 
کند از زیربار مسئولیت کارنامه ضعیف خود فرار 
کند، یک اشتباه بزرگ است و درمقابل به جای 
رفتارهای تند و رادیکال، همزمان با تالش برای 
پاسخ گو کردن دولت باید کاری کرد تا مردم 
امیدوار به تغییر و اصالح ریل اداره کشور شوند.

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

پیکر شهید امر به معروف محمد محمدی تشییع شد
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ــرح روى جلد  ط
ــاره جــديــد  ــمـ شـ
نـــــیـــــوزويـــــك ؛ 
چگونگى درمان 
بیمار؛   اقتصاد 
در اين شماره از 
كارشناس   ١٢
مالى سوال شده 
كه رئیس جمهور 

آينده آمريكا براى اقتصاد بیمار اين کشورچه 
بايد بكند؟ آن ها بهترين توصیه هاى شان را 

مطرح كردند.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

لبنان در گرداب بی دولتی 

»حسان ديــاب« و »مصطفى اديــب« سه نخست 
وزير يک سال گذشته لبنان بودند و نخست وزير 
چهارم نیز با گذشت يک ماه از انصراف اديب براى 
تشکیل کابینه، هنوز معرفى نشده است. سوال 
مهم اين است که چرا لبنان در يک سال گذشته 
شاهد بى ثباتى سیاسى زيــادى بــود؟ به نظر مى 
رسد مهم ترين دلیل در اين خصوص، ارجحیت 
منافع فــرقــه اى و شخصى بر منافع ملى است. 
لبنان به لحاظ سیاسى عماًل شاهد دوقطبى ١4 
مــارس و 8 مــارس اســت. ايــن وضعیت سبب شد 
برخى شخصیت ها و جريان هاى لبنانى در تحوالت 
سیاسى اين کشور، نگاه جريانى و حتى شخصى 
داشته باشند و از هرگونه همکارى با دولت مستقر 
خوددارى کنند.در راستاى همین وضعیت، جريان 
حزب  الحريرى،  سعد  رهبرى  به  »المستقبل« 
»نیروهاى لبنانى« به رهبرى سمیر جعجع و حزب 
»سوسیالیست ترقى خواه« به رهبرى ولید جنبالط، 
از جمله مخالفان دولت حسان دياب بودند که در 
دولت نیز مشارکت نداشتند.اين مخالفان از همان 
نخستین روزهاى دولت دياب، طرح براندازى دولت 
را پیگیرى کردند تا حضور نداشتن خود در ترکیب 
کابینه دولت را جبران کنند.از سوى ديگر، تاکتیکى 
که سعد الحريرى و متحدان وى در تحوالت لبنان در 
پیش گرفته اند نیز از علل بى ثباتى است. الحريرى 
که در نیمى از يک دهه اخیر پست نخست وزيرى 
لبنان را در اختیار داشت، پس از انتخابات مه ٢0١8 
از تاکتیک »چانه زنى انحصارگرايانه« براى تشکیل 
کابینه مطلوب خود بهره گرفت. مطابق اين تاکتیک، 
انتخابات  در  که  المستقبل  جريان  و  الحريرى 
شکست خورده بودند، همچنان بدون در نظر گرفتن 
جايگاه و شمار کرسى هاى ديگر گروه  هاى لبنانى به 
ويژه گروه هاى اهل سنت خواستار کسب اکثريت 
کرسى هاى وزارتــى توسط المستقبل بودند، اما 
اين هدف محقق نشد. الحريرى در تظاهرات اکتبر 
٢0١9 نیز با تاکتیک »استعفاى زودهنگام« خود که 
تنها ١3 روز پس از شروع تظاهرات انجام شد، تالش 
کرد ديگر گروه هاى سیاسى را تحت فشار قرار دهد 
و کابینه جديد و مطلوب خود را تشکیل دهد، اما اين 
تاکتیک هم نتیجه نداشته و حسان دياب مامور به 
تشکیل کابینه شد. با ناکامى حسان دياب که در 
اثر کارشکنى هاى متعدد غرب گرايان رخ داد و با 
ناکامى مصطفى اديب در تشکیل کابینه، بار ديگر 
سعد الحريرى به عنوان نامزد نخست وزيرى مطرح 
است. در واقع، بازى سیاسى الحريرى بدين شکل 
است که همه چیز در نهايت بايد به تشکیل کابینه 
توسط وى ختم شود که البته مورد حمايت برخى 
قدرت هاى غربى نیز قرار دارد و اين از علل بى ثباتى 
مکرر در لبنان محسوب مى شود. يکى ديگر از علل 
بى ثباتى هاى مداوم سیاسى در لبنان اين است که 
برخى جريان هاى سیاسى داخلى به همراه محور 
عربى- غربى - عبرى تالش مى کنند وزن و جايگاه 
حزب ا... لبنان را در ساختار قدرت اين کشور ناديده 
بگیرند.در واقــع، محور عربى - غربى - عبرى از 
موقعیت و وزن حزب ا... آگاهى دارد، اما از آن جايى 
که تــوان کم کــردن پشتوانه مردمى آن از طريق 
صندوق هاى راى را ندارد، وضعیت »بى دولتى« را 
بر وجود »دولتى با مشارکت قوى حزب ا...« ترجیح 
مى دهد. روزنامه »االخبار« لبنان، چندى پیش 
نوشت: "واشنگتن و رياض هر دو اتفاق نظر دارند که 
دولت بیروت در دسترس آنان نیست و دشمنان شان 
)ائتالف مقاومت( در آن نفوذ بیشترى دارنــد. 

بنابراين بى دولتى را در لبنان ترجیح مى دهند."

به  که  جهان،  کاتولیک هاى  ساله   83 رهبر 
دلیل استفاده نکردن از ماسک مــورد انتقاد 
قرار داشت، براى نخستین بار با ماسک در مأل 

عام ظاهر شد.

 اوو مــورالــس، رئیس جمهور اسبق بولیوى پس 
از پیروزى حزب "حرکت به سوى سوسیالیسم" 
در انتخابات عمومى که به منظور انتخاب رئیس 
جمهور، معاون رئیس جمهور، نمايندگان مجلس 
و سناتور هاى اين کشور براى بازه اى ۵ ساله برگزار 
ــرادران! اراده ملت حاکم شد.  شد: "خواهران و ب
پیروزى قاطعى براى "حرکت به سوى سوسیالیسم" 
رقم خورده است. جنبش سیاسى ما اکثريت را در هر 
دو مجلس خواهد داشت. میلیون ها نفر شده ايم و هم 

اکنون شرف و آزادى را به ملت باز خواهیم گرداند".

ضد امپریالیست ها دوباره دور هم 
رئیس جمهور جدید بولیوی: روابط با کوبا،ونزوئال و ایران را از سر می گیرم 

میرزارضا توکلی- »لوئیس آرســه« شخصیت اول اين 
روزهاى بولیوى است. فردى که توانست با کسب حداکثر 
آراى مردمى بر کرسى رياست جمهورى اين کشور آمريکاى 
جنوبى تکیه بزند.  او به تازگى در گفت وگويى با انتقاد از 
اقدامات سازمان کشورهاى آمريکايى در قبال اين کشور، 
از دنبال کردن سیاست خارجى احیاى روابط با کشورهاى 
ونزوئال، کوبا و ايران خبر داده است. سخنى که آن را بايد 
آغاز دوباره همکارى هاى بین اين چهار کشور دانست. 
استارت روابط تهران- الپاز از حدود ١۵ سال پیش و با روى 
کار آمدن شخصیتى به نام » اوو مورالس« زده شد. هشتمین 
رئیس جمهور بولیوى که مخالف سیاست هاى آمريکا بود و 
به تمايالت ضد امپريالیستى شناخته مى شد. از همین رو 
بود که او فلش روابط بین الملل بولیوى را به سمت کشور 
هايى همچون کوبا و ايران خم کرده و زمینه ساز توسعه 
همکارى هاى دوجانبه با اين کشورها شد. مورالس را 
بايد پرچمدار روابط ايران هم دانست چرا که حتى پس از 
انتخاب لوئیس آرس که چهره نزديک به او شناخته مى شود 
وزير امور خارجه کشورمان ضمن تبريک پیروزى آرس، 
تماس تلفنى نیز با مورالس داشت و بر توسعه روابط ايران و 
بولیوى تاکید کرد. بايد گفت که همکارى هاى کشورمان 
با بولیوى عمدتا در حوزه هاى نفتى و گازى و در ساخت 
پااليشگاه ها  انجام مى شد و اين همکارى ها تاجايى پیش 
رفت که درسال 87  اهالى بهارستان،  اليحه توافق نامه 
جامع همکارى بین جمهورى اسالمى ايران و جمهورى 
بولیوى را نیز به تصويب رساندند.  سرمايه گذارى هاى 
ايران در بولیوى که گفته مى شد به رقمى در حدود يک 
میلیارد دالر مى رسیده، صرفا به  حوزه هاى پتروشیمى 
محدود نشده و در حوزه هاى صنعتى و ساختمان سازى 
گسترش پیدا کرد. در اين میان اما در حدود يک سال 

پیش بود که اين فرد يعنى »اوو مورالس« چهره نزديک به 
ايران توسط يک کودتاى نظامى از سمت خود کنار رفت 
و »جنینه آنز« شخصیتى نزديک به آمريکايى ها به روى 
کار آمد، اما طولى نکشید که رئیس جمهور خود خوانده 
بولیوى و رهبر کودتاچیان از سمت خود استعفا کرد. پس 
از آن بود که در بولیوى يک انتخابات آزاد برگزار شد و مردم 
که پیش از اين رشد اقتصادى ۵ درصدى، 3 برابرى شدن 
تولید ناخالص ملى و گسترش آب آشامیدنى و بهداشت 
عمومى را در دولت »اوو مورالس« تجربه کرده بودند؛ به 
سراغ وزير اقتصاد و چهره نزديک به او رفتند و  »لوئیس 
آرسه« را به عنوان رئیس جمهور منتخب خود برگزيدند. 
حاال او همانند مورالس به دنبال احیاى روابط تهران - 
الپاز است :» سیاست برقرارى روابط مجدد با کشورهاى  
ونزوئال ، کوبا وايران  را در پیش خواهم گرفت.« روابطى 
که اگر احیا شود با قبل از اين بسیار متفاوت خواهد بود و 
بى شک اين همکارى ها رنگ و بوى تسلیحاتى و نظامى 
هم به خود خواهد گرفت. دو سال قبل بود که »جمیل 
بورداسوسا« فرمانده نیروهاى مسلح بولیوى به تهران 
سفر کرد. سفرى که با استقبال مقامات لشکرى و کشورى 
ايران مواجه شد و سرتیپ امیر حاتمى وزير دفاع در ديدار با 
اين مقام بلند پايه نظامى بولیوى از همکارى هاى نظامى 
و تسلیحاتى دو کشور خبر داده و تصريح کرده بود که ايران 
آماده همکارى با کشورهاى دوست و مستقل و انتقال 
تجارب خود در زمینه هاى دفاعى و نظامى و فنى است: 
»معتقديم کشورهاى مستقل بايد سیاست هاى دفاعى 
مستقل داشته باشند و در اين زمینه جمهورى اسالمى 
ايران با افتخار اعالم مى کند آماده همه گونه همکارى با 
کشورهاى دوست و مستقل و انتقال تجارب خود در زمینه 

هاى دفاعى و نظامى و فنى است.«

کمین خونین طالبان 
25 نظامی ارتش افغانستان در یک کمین طالبان در تخار کشته شدند 

در حالى که با بن بست مذاکرات در 
قطر درگیرى ها در سراسر افغانستان 
تشديد شــده اســـت، دســت کــم ٢۵ 
نیروى امنیتى افغان در کمین طالبان 
ــت تخار کشته شدند. واليت  در والي
تــخــار در شــمــال شـــرق افغانستان 
از مناطق ناامن اين کشور محسوب 
مى شود و طالبان در بخش هايى از 
اين واليــت حضور و فعالیت گسترده 
دارنــد.»ســیــد صالح الدين برهانى« 
عضو شـــوراى واليتى تخار گفت که 
١00 نفر از نیروهاى امنیتى افغان 
براى سرکوب طالبان به منطقه »مسجد 
سفید« شهرستان »بهارک« رفته بودند 
که با کمین اين گــروه روبــه رو شدند. 
سخنگوى والى تخار نیز کشته شدن 
»راز محمد دورانديش« معاون فرمانده 
پلیس اين واليت را در اين رويداد تايید 
ــودروى  ــرد. طى ايــن درگــیــرى 3 خ ک
ــى هاموى منهدم شد و طالبان  زره
ــودروى زرهـــى ديــگــر را نیز به  ــ دو خ
غنیمت گرفته است. ظاهرا نیروهاى 
ويــژه طالبان موسوم به »يگان سرخ« 
مسئول انجام ايــن حمله بودند.اين 
حمله در حالى رخ داده که همزمان با 
مذاکرات صلح در قطر، درگیرى ها در 
افغانستان تشديد شده است و طالبان 
پیشنهاد دولت افغانستان براى برقرارى 
آتش بس در مذاکرات را نمى پذيرد. 

به نوشته الوقت،شهروندان افغان  که 
با بى اعتمادى به برنامه هاى آمريکا 
براى شرکت دادن طالبان در قدرت 
نگاه مى کنند معتقد هستند که طالبان 
بعید است به چیزى کمتر از قبضه کامل 
قدرت تن دهد. مردم افغانستان نگران 
از بین رفتن دستاوردهاى جمهورى و 
بازگشت دوران تاريک امارت اسالمى 
١49 قانون  ــاده  طالبان هستند. م
اساسى افغانستان تصريح کرده است: 
"اصــول پیروى از اصــول دين مقدس 
اســالم و همچنین جمهورى خواهى 
ــود. اصــالح  ــالح نمى ش اســالمــى اص
حقوق اساسى مردم فقط براى بهبود 
آن هــا مجاز اســت. " طالبان از اين 
واقعیت آگاه هستند که افغان هايى که 
تحت رژيم امارت خواهى رنج فراوانى 
برده اند راى خود را در حمايت از آن ها 
نخواهند داد. در نتیجه به  اين واقعیت 
منجر شــده تا بسیارى بر ايــن عقیده 
باشند که هدف اصلى طالبان غلبه 
کامل بر نیروهاى دولتى است که علت 
تشديد خشونت ها در خالل مذاکرات 
شده است. شهروندان افغان  که با بى 
اعتمادى به برنامه هاى آمريکا براى 
شرکت دادن طالبان در قــدرت نگاه 
مى کنند معتقد هستند که طالبان 
بعید است به چیزى کمتر از قبضه کامل 

قدرت تن دهد.

چهره روز 

اظهار نظر روز

بايدن  پیشتازى چند هفته اى جو  ــادم-  خ
دموکرات در حال کاهش است. نتايج تعدادى 
مى دهد،  نشان  جديد  نظرسنجى هاى  از 
رقابت در تــعــدادى از ايالت هاى کلیدى از 
جمله اوهايو و فلوريدا که برنده شدن در آن ها 
براى ترامپ حیاتى است، نزديک تر مى شود. 
نظرسنجى »البراتوار افکارسنجى عمومى/

دانشگاه فلوريداى شمالى« نشان مى دهد، 
که  فلوريدا  در  ترامپ  مقابل  بايدن  برترى 
تــرامــپ ســال ٢0١۶ در آن پــیــروز شــد، يک 
درصد کاهش داشته و به 48 مقابل 47 درصد 
ــال نظرسنجى  رســیــده اســت. در همین ح
نیويورک تايمز-سیه نا نشان مى دهد، ترامپ 
و بايدن در ايالت جورجیا هر دو 4۵ درصد 
راى دارند. امسال جورجیا به ايالتى غیرقابل 
ــت. ترامپ سال  پیش بینى تبديل شــده اس
ــد. نظرسنجى  ٢0١۶ در آن جــا پــیــروز ش
خودکار امرسون هم نشان مى دهد ترامپ 
مقابل بايدن 48 به 47 در جورجیا پیشتاز 
است. بايدن همچنین در کارولیناى شمالى با 
يک درصد پیشتازى مقابل ترامپ، 49 به 48 
درصد شد؛ اين ايالتى است که ترامپ در سال 
٢0١۶ در آن جا به پیروزى دست يافت. مرکز 
نظرسنجى راسموسن هم که از پايگاه هاى 
محبوب ترامپ اســت، از پیشتازى بايدن با 
يک درصــد اختالف )48 به 47( در ايالت 
اوهايو خبر مى دهد. البته اين نتیجه نسبت 
به میانگین نظرسنجى ريل کلیر پالتیکس که 
از پیشتازى ناچیز ترامپ حکايت دارد، بهتر 
است. نظرسنجى هايى از رقابت در سطح ملى 
راحت  خیلى  بايدن  که  مى دهند  نشان  نیز 
جلوتر است، از جمله نظرسنجى تايمز- سیه نا 

که از پیشتازى ۵0 به 4١ درصد بايدن مقابل 
ترامپ در سطح ملى خبر مــى دهــد. چنان 
چه ايالت هاى متمايل به جمهورى خواهان 
عادى عمل کنند، پنسیلوانیا نقش مهم قابل 
پیش بینى خودش را ايفا مى کند. نظرسنجى 
رويترز- ايپسوس نیز  از کاهش چهار درصدى 
پیشتازى بايدن و رسیدن آن به 4۵ درصد از 
49 درصد حکايت داشت.اين در حالى است 
تا هفت  او در آن جا  که  میانگین پیشتازى 

درصد بوده است.

حمایت یو اس ای تودی از بایدن	 
انتخابات  موعد  به  مانده  هفته  دو  از  کمتر 
ــه »يــــو اس اى  ــامـ ــورى، روزنـ ــه ــم ريــاســت ج
تـــودى« پرتیراژترين روزنــامــه آمريکا بــراى 
ــود در قبال يــک نامزد  ــار موضع خ اولــیــن ب
ــالم و از »جــو بايدن«  رياست جمهورى را اع
حمايت کرد. در سرمقاله اين روزنامه آمده 
درصد   90 از  بیش  اخیر،  نظرسنجى  طبق 
راى دهــنــدگــان تصمیم خــود را گرفته اند و 
ــد بــاقــى مانده  ــه ١0 درصـ سپس خــطــاب ب
نــوشــت: »اکــنــون در فاصله دو هفته مانده 
اين  مى کنیم  پیشنهاد  انــتــخــابــات،  روز  بــه 
سوال را که  رونالد ريگاِن جمهورى خواه از 
راى دهندگان هنگامى که در سال ١980 
براى رياست جمهورى رقابت مى کرد پرسید، 
در نظر بگیريد: آيا آمريکا اکنون نسبت به چهار 
سال قبل وضعیت بهترى دارد؟« حمايت از 
بايدن اما به اين جا ختم نمى شود. کارکنان 
کمپین رياست جمهورى سال ٢0١٢ میت 
رامنى سناتور جمهورى خواه ايالت يوتا در نامه 
سرگشاده اى از نامزد حزب دموکرات حمايت 

43 تن از کارکنان سابق کمپین و  کردند. 
ــورج دبلیو بــوش نیز تحت رهبرى  ــت ج دول
کارلوس گوتیرز، وزير بازرگانى اسبق آمريکا 
ــرورت انتخاب جو بايدن به عنوان  هم بر ض
رئیس جمهور آمريکا تاکید کردند. براساس 
گــزارش هــا، تاکنون 347 جمهورى خواه 
برجسته از جو بايدن حمايت کرده اند. با اين 
حال، دونالد ترامپ هم طرفدارانى دارد که مى 
توانند عوام را با خود همراه کنند. به گزارش 
هیل، »پت رابرتسون« موسس شبکه تلويزيونى 
پخش مسیحیان انجیلى در آمريکا، در يک 
برنامه تلويزيونى ويژه تبلیغ مسیحیت به نام 
»کلوپ 700« گفت: نخست مى خواهم بدون 
پرسش بگويم که ترامپ پیروز انتخابات است، 
اما اين بدان معنا نیست که در خانه بمانید و 
راى ندهید. وى افزود: اين بدان معناست که 
بیرون مى آيید و هر کارى مى توانید، انجام مى 
دهید، اما وى برنده مى شود، تصور مى کنم 

اين يک واقعیت است.

ترامپ و یک پیروزی غافلگیر کننده ؟!	 
پس از انتخابات در سال ٢0١۶ اصطالحى 
تحت عنوان shy trumpers يا همان ترامپى 
هاى خجالتى در اياالت متحده باب شد. علت 
ابداع اين واژه اين بود که اکثريت موسسات 
نظرسنجى در تخمین نتايج دچار اشتباهات 
فاحش شدند ؛به طور نمونه روزنامه نیويورک 
تايمز شانس هیالرى براى پیروزى را در شب 
انتخابات از 80درصد به ناگهان به 9۵ درصد 
افزايش داد. موسسه پیو در تحقیقات بعدى 
خود نشان داد که نبود شرايط الزم براى بروز 
باعث  ترامپى هاى خجالتى  واقعى  نظرات 
و غیرعلمى شد. حاال  نادقیق  تخمین هاى 
نیز ترامپى هاى خجالتى مى توانند معادالت 
را به هم بريزند. تام بونیر، مديرعامل شرکت 
ــاى دموکراتیک تارگت اسمارت مى  داده ه
گويد: »عوامل ناشناخته اى وجود دارنــد که 
هنوز مى توانند بر نتیجه انتخابات تاثیر داشته 
باشند. ابزارهايى که ما بايد براى پیش بینى 
ــن رقــابــت اســتــفــاده  کنیم همه بـــراى يک  اي
انتخابات عادى است در حالى که انتخابات 
پیش رو به هیچ عنوان عادى نیست.« بونیر در 
يک تماس ويدئويى اخیر با کرسى هاى ايالتى 
حزب دموکرات، فضاى انتخاباتى کاماًل مثبتى 
را براى بايدن ترسیم کرد، اما همزمان هشدار 
داد که حتى تغییرات انــدک در پیش بینى 
میزان مشارکت مى تواند تأثیر قابل توجهى 
در نتیجه داشته باشد. به همین دلیل، در 
میان ساير موارد، دموکرات ها در حال جمع 
آورى کل آراى زودهنگام هستند. از سوى 
ديگر جمهورى خواهان در برخى ايالت ها در 
جلوگیرى از شمارش آراى پستى که پس از 
روز انتخابات مى رسند، موفقیت هايى کسب 

کــرده انــد. پیروزى بايدن نه تنها  به متقاعد 
ــه راى گیرى  کــردن دموکرات ها بــراى ادام
در دو هفته آينده بلکه به اطمینان از انجام 
صحیح آن ها نیز بستگى دارد. به ويژه درباره 
راى دهندگان جوان که عجله کمترى براى 
راى دادن دارند، نبود اطمینان قطعى وجود 
دارد. مايکل مک دونالد، مدير پروژه انتخابات، 
در تجزيه و تحلیل راى گیرى در اوايــل هفته 
گذشته نوشت: من پیش بینى مى کنم که در 
هفته هاى آينده روايت دموکرات ها از نتیجه 
با جمعیت  ما احتماال  تغییر کند،  انتخابات 
جوانى رو به رو خواهیم بود که هیچ عجله اى 
براى راى دهى ندارند. در سال ها پیش رسم 
بر اين بود که دموکرات ها براى رفع نگرانى 
خود از مشارکت ديرهنگام با کمک هزاران 
داوطلب درهــاى خانه ها را مى زدند و آن ها 
را وادار مى کردند که برگه هاى راى خود را 
تحويل دهند، اما بايدن به دلیل نگرانى درباره 
شیوع ويــروس کرونا از انجام اين کار امتناع 
ــزارش پولتیکو، بررسى  ورزيــده اســت. به گ
انتخابات  نتیجه  بر  تصمیم  ايــن  که  تاثیرى 
خواهد گذاشت، تا زمان پايان آن غیرممکن 
ــت، امــا ايــن يــک دلیل محتمل اســت که  اس
جمهورى خواهان در چندين ايالت از جمله 
فلوريدا که جمهورى خواهان فاصله ثبت نام 
راى دهندگان حزب با دموکرات ها را به طور 
ــد، موفق به ثبت  قابل توجهى کاهش داده ان
نام شوند. البته بسیارى از دموکرات ها به پاى 
صندوق هاى راى خواهند رفت، اما آن چه آن 
ها ممکن است در آن جا پیدا کنند منبع نگرانى 
ديگرى بــراى خودشان اســت. دموکرات ها 
میلیون ها دالر صرف آموزش راى دهندگان و 
برنامه هاى حمايت از راى دهندگان مى کنند، 
اما ترامپ در مناظره خود با بايدن طرفدارانش 
را به شرکت مستقیم در انتخابات فراخواند. 
به  سیاسى  استراتژيست هاى  که  دلیل  يک 
شدت بر فرايند برگزارى انتخابات از جمله 
مشارکت حضورى در آن و شمارش آرا تمرکز 
کرده اند اين است که احتمااًل اين مسائل روند 
مبارزات را تغییر دهد. جمهورى خواهان امید 
به يک چرخش چشمگیر در شیوع ويــروس 
کرونا يا انتشار اخبار خوب اقتصادى را رها 
کرده و دل به روش هاى ديگر بسته اند. ويت 
آيرس از کارشناسان با سابقه جمهورى خواه، 
گفت که يک رويداد مهم در حوزه سالمت هنوز 
هم مى تواند مبارزات انتخاباتى را تحت تاثیر 
قرار دهد. وى گفت: اين انتخابات مى تواند به 
طور موثرى تا رسیدن به روز انتخابات به پايان 
برسد، ما دقیقا اين موضوع را نمى دانیم، زيرا 
هنوز نتايج گزارش نشده، اما ممکن است با 
رسیدن به روز انتخابات همه چیز تمام شود 
... پنجره يک رويداد مهم که تأثیر اساسى بر 

انتخابات دارد در حال بسته شدن است. 

زیگمار گابریل، وزیر خارجه پیشین آلمان: 

 آینده اروپا به رفتار خودش 
بستگی دارد 

7۵ سال  ــن بــاور اشتباه آلمانى ها کــه در  اي
سپرى شده از زمــان پايان جنگ جهانى دوم 
ــازه از ســوى آلمان با ديده  هر خطا و لغزش ت
اغماض نگريسته شده، بهانه اى براى استمرار 
ضعف هاى ژرمن ها و قدرت نمايى هاى مکرر 
آمريکا به ويژه در دوران ترامپ بوده که معتقد 
است اروپا هیچ وحدت و قدرت متحدانه و قابل 
اعتنايى ندارد و مثل لشکر رنگ پريده اى است 
که از ايام اوجش دوران زيادى سپرى شده است. 
از همه بدتر اين که زلزله هاى سیاسى در اروپا 
و به ويژه شرق اين قاره و متالشى  شدن اتحاد 
جماهیر شوروى و سر برآوردن ١۵ کشور ظاهرًا 
از درون آن و همچنین تبديل شدن  مستقل 
کوچک تر  مستقل  کشور  شش  به  يوگسالوى 
کــه فقط صربستان و کــرواســى در آن قــدرى 
جلوه گرى دارند و بیرون آمدن چک و اسلواکى 
از درون چکسلواکى سابق؛ چیزى به  نام وحدت 
و استحکام در اروپا باقى نگذاشته است. در اين 
میان آمريکا هم تصمیم گرفته است به  جاى 
اصلى اش  دشمن  به  عنوان  روسیه  انگاشتن 
چین را در چنین جايگاهى بنشاند. اين مسئله 
هم خبر از ضعف مفرطى مى دهد که اروپايى ها 
و حتى قدرتمندترين کشورهاى آن در چشم 
آمريکايى ها دارند. اکنون اين باور ريشه عمیقى 
دارد که حتى اگر جو بايدن بر ترامپ غلبه کند 
ــا را دوبـــاره رقیب اصلى آمريکا تلقى  روس ه
نخواهد کرد.با اين اوصاف ايجاد هر تغییرى در 
نگرش آمريکا نسبت به اروپايى ها بیش از آن که 
ريشه در رفت و آمدهاى ترامپ و بايدن داشته 
باشد، محصول عملکرد اروپايى ها در ادامه سال 
٢0٢0 و ٢0٢١ خواهد بود که کاخ سفید يک 
بار ديگر سیاست هاى خود را در قبال اروپا تنظیم 
و اجرايى خواهد کرد. اروپايى ها از اين که آمريکا 
»برجام« را ترک کرد و در برخى تعهدنامه هاى 
بین المللى ديگر هم غیرمسئوالنه عمل و آن ها 
را فسخ کرد، دل پرى دارند اما از ضعف آن ها 
نیز همین بس که حتى نتوانسته اند از همین 
مسئله چماقى بسازند و بر سر آمريکايى بکوبند 
با  که سیاست هاى رئیس جمهورى اش حتى 
»هم حزبى« هاى خودش نیز همخوانى ندارد. 
اروپايى ها ابتدا بايد يک منشور کــارى جديد 
براى خود بنويسند و با تأکید بر تجدد وحدت بین 
خود به راه هايى وارد شوند که براى تک تک شان 
سودمند باشد و هم رفتارشان قاره اى را جلوه گر 
نشود که در آن هر چیزى يافت مى شود اال وحدت 

عمومى بین کشورى و مابین ملت ها.

نخست وزير مصر در محل مقابر مومیايى هاى 
جديد کشف شده / رويترز

نماى روز

زنگ های خطر برای بایدن 
در حالی که نظرسنجی ها از نزدیک شدن ترامپ به بایدن در ایالت های کلیدی 

حکایت دارد خانه نشین ها و خجالتی ها چالشی جدی برای دموکرات ها هستند 

توئیت روز 
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چاووشی در آستانه صدتایی شدن  و کبوتر به جای مرغ بدون آنتی بیوتیک!
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خرید میوه دانه ای شد!

بحث درباره گرانی میوه در شبکه های اجتماعی بسیار باال 
گرفته تا این که یکی از سایت ها درباره قیمت انواع مختلف 
میوه در محله های جنوب تهران نوشت: سیب درختی، 
کیلویی ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان، قبال ۵ تا ۶ هزار تومان بوده. 
سیب زمینی هر کیلو ۱۵ تا ۱۹ هزار تومان. سیر در مغازه 
های درهمی و نه َسواُکن هایی که قیمت باالتری دارند؛ 
کیلویی ۲۰ هزار تومان، سیب زمینی حدود ۱۵ هزار 
تومان. کاربران به این گرانی میوه واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »دهک های پایین که دیگه فقط باید میوه 
رو نگاه کنن، طبقه متوسط هم دیگه به تعداد و به قیراط 
می تونن میوه بخرن!« کاربر دیگری نوشت: »این روزها 
تنها خوراکی که میشه خورد آبه که اونم باید حتما آب لوله 
کشی باشه چون برای خرید نیم لیتر آب معدنی هم باید 

حداقل دو هزار تومان پرداخت کرد!«
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تالش دولت قبل برای سود بردن از افزایش نرخ ارز 

صحبت های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصرار 
عجیب دولت قبلی روحانی و ریاست وقت بانک مرکزی 
)سیف( برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در قالب تسعیر 
ارز  به عنوان یک منبع درآمد هم از ویدئوهای پربازدید 
شبکه های اجتماعی بود. پورابراهیمی در گفت و گویی که 
در شبکه خبر داشت گفته: »دولتی که به جای ناکارآمدی 
در سیاست های خودش کشور را دچار چالش کرده، ارزش 
پول ملی را کاهش داده و باید پاسخگوی ملت باشد، در 
مجلس دهم }با مجوز تسعیر{مورد تشویق هم قرار 
گرفت!« کاربری نوشت: »پس بگو چرا ارز به این حال و 
روز در اومده و کسی هم کاری بهش نداره چون احتماال 
امیددارن دوباره این مجوز را بگیرن .« کاربر دیگری 
نوشت: »دولت به جای این که برای جبران کسری بودجه  
منتظر استفاده از این مجوز ها باشه  می تونست یک کم 
از تجمالت و بریز و بپاش هاش کم کنه تا الزم نباشه این 

روزهای تلخ رو ببینیم.« 
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اینترنت در مدرسه بی سقف!

تصویری از یک مدرسه کپری که سقف ندارد ولی مجهز 
به مودم شده در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
و واکنش های زیادی به همراه داشت. برخی نوشتند: 
»مدرسه سقف نداره، وزیر جوان براش مودم اینترنت 
نصب کرده! مثل این که تو خرابه زیر بارون با پتوی گلبافت 
بخوابی!« البته کاربران زیادی هم معتقد بودند هر مسئول 
وظیفه ای دارد و وظیفه وزیر ارتباطات ایجاد بسترهای الزم 
برای دسترسی همه به اینترنت و ... است و سقف مدرسه 
ربطی به او ندارد. با این حال کاربری درباره این تصویر 
نوشت: »االن با آنالین شدن مدارس از سقف مدرسه 
واجب تر داشتن اینترنته!« کاربر دیگری نوشت: »سقف 
و مدرسه وظیفه وزیر آموزش وپرورشه یا مقامات دیگه!« 
کاربری هم نوشت: »حاال کاری به کارای شوآف دیگه وزیر 
ارتباطات ندارم ولی این که یه مدرسه کپری هم اینترنت 

داره یعنی این کارش رو درست انجام داده.«
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»محسن چاوشی« در آستانه صد تایی شدن

تصویری از یک بنر تشکر از محسن چاوشی از طرف انجمن 
حمایت از زندانیان اسدآباد در فضای مجازی دست به 
دست شد که در آن از این هنرمند کشورمان به خاطر 
آزاد کردن ۲۰ زندانی تشکر شده بود. البته پیش از این 
هم بارها و بارها محسن چاوشی با کمک طرفدارانش و 
جمع کردن پول توانسته تعداد زیادی از زندانی های در 
خطر اعدام را هم با گرفتن رضایت از خانواده شاکیان 
و فراهم کردن پول دیه آزاد کند. محسن چاوشی حاال 
تنها با آزادکردن ۱۲ زندانی دیگر، تعداد افرادی را که 
به دلیل جرایم مالی یا نداشتن دیه در زندان بوده اند و 
آزاد کرده، به عدد صد نفر خواهد رساند. کاربران زیادی 
به این رفتار محسن چاوشی که شادی را به خانواده های 
زیادی برگردانده واکنش نشان دادند و از این هنرمند 

قدردانی کردند.
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کبوتر به جای مرغ بدون آنتی بیوتیک؟

ویدئوی ناراحت کننده ای از یک کشتارگاه در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که به دلیل لهجه اصفهانی برخی از 
کارکنانش ادعا شده مربوط به اصفهان است. در این ویدئو 
نشان می دهد تعداد زیادی کبوتر در این کشتارگاه در 
حال ذبح شدن هستند که واکنش های زیادی را به همراه 
داشت. کاربری نوشت: »احتماال اینا رو به جای مرغ  بدون 
آنتی بیوتیکی که جثه کوچکی دارن می فروشن و اال چه 
لزومی به کشتار این همه کبوتره؟« کاربر دیگری نوشت: 
»من موندم چطور دلشون میاد این حیوون زبون بسته زیبا 
رو سر ببرن.« کاربری هم نوشت: »از بس مرغ گرون شده 
االن می صرفه برای یه عده سودجو که کبوتر رو هم به جای 
مرغ به مردم بفروشن، خدا کنه کسی که می تونه با اینا 

مقابله کنه این ویدئو رو ببینه.«
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تکنیک های جدید  اقرار گرفتن از متهمان

پاسخ رئیس پلیس آگاهی ناجا به سوال المیرا شریفی 
مقدم مجری شبکه خبر که از تکنیک های پلیس برای 
اقرار گرفتن از متهمان پرسیده بود هم در فضای مجازی 
خیلی زود پر بازدید شد. رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ 
گفته: »االن پلیس با تکنیک هایی که در زمینه فناوری 
در اختیار دارد زوایای پنهان جرم را به راحتی کشف می 
کند و دیگر به اعتراف گیری به نحوی که در ذهن مردم 
هست نیازی ندارد. ما با فناوری به راحتی بر رفتار مجرمان 
حرفه ای به روز و به لحظه اشراف داریم.« کاربران هم به 
این گفته های رئیس پلیس آگاهی واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »االن همین که گوشی توی جیبت باشه به 
راحتی میشه فهمید کجاها رفتی و کجاها توقف داشتی.« 
کاربر دیگری نوشت: »قبول کنید برخی مجرمان خطرناک 

و البته زرنگ رو نمی شه بدون گوشمالی به حرف آورد «

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

چقدر خوبه 
هنوز یه عده 
هستن که 
 آرزوهای 
بچه های 

سرطانی رو 
 برآورده 

می کنن، این 
بچه 7 ساله 

دوست داشته 
ملکه با قلعه و 

گنج باشه

تجریش تو 
صف تحویل 

قهوه بودم که 
دیدم کسایی 

که ادعای 
پولداری 

دارن ماسک 
نزدن ولی 

اون آقایی که 
داره دنبال 

مواد بازیافتی 
می گرده 

ماسک زده!

امروز از کنار  
پارک نزدیک  
 محل کارم رد 
می شدم که 

دیدم یک 
معلم اومده با 
رعایت فاصله 

اجتماعی 
توی پارک به 

دانش آموزش 
درس میده

آرزوهای بزرگ فرشته های کوچک

معلم فداکار

در این 
یخچال رو که 
باز می کنی، 

انگار جاریا 
جمع شدن 
و دارن علیه 
مادرشوهر 

و خواهر 
شوهراشون 

 نقشه 
می کشن!

حسن میری، 
پاکبان حین کار 
یک گوشی 20 

میلیونی پیدا 
کرده و تحویل  

صاحبش 
داده، به جای 
مژدگانی هم 
گفته دعا کن 
کارشناسی 

ارشد حقوق در 
آزمون وکالتی 

قبول شم

آرزوی موفقیت برای پاکبان لیسانس

دیزاین مرغ یخچال عروس

پول فرهنگ نمی آورد

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

  این هفته طبق روال هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید 
و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#دلتنگ_حرم: بسیاری از کاربران از این که نتوانسته 
بودند در روز شهادت امام رضا )ع( در حرم مطهر ایشان 
باشند با استفاده از این هشتگ دلنوشته هایشان را تقدیم 

حضرت ثامن الحجج )ع( کردند.
#انسولین_نیست و #دارو: این روزها انسولین قلمی 
در بازار  کمیاب است به همین دلیل کاربران توئیتر به 
ویژه نیازمندان به انسولین موجی اعتراضی در این باره 
به راه انداخته اند که بازتاب وسیعی داشته است.برخی 
از آن ها که تحریم ها را در این بــاره مقصر می دانند با 
انتشار توئیت هایی به زبان انگلیسی سعی کرده اند که 
صدای خود را به گوش جامعه جهانی برسانند. اما بیشتر 
انتقادات به وضعیت داخــل کشور و عملکرد ضعیف 
مسئوالن است.البته برخی نیز هشتگ #انسولین_

هست را در پاسخ به این مسئله داغ کرده اند.
#کرونا: بعد از این که تعداد جان باختگان کرونا در یک 
روز به 337 نفر رسید، موجی از انتقادها به ناهماهنگی 
دستگاه ها در خصوص بستن راه ها، جریمه کسانی که از 
زدن ماسک خودداری می کنند و ... در توئیتر به راه افتاد.
#روایت تحریم: در چند روز گذشته کاربران شبکه های 
اجتماعی هشتگ غمگینی را داغ کردند که با آن  از نتایج 
تحریم در زندگی مردم ایران نوشتند تا فراموش نشود در 
این سال ها چه اتفاقاتی افتاده است. آن ها می خواهند 
این اتفاقات با هشتگ روایت تحریم مستند و ماندگار 
شود. بسیاری از مشکالتی که کاربران به عنوان نتیجه 
تحریم از آن ها نوشتند مربوط به دارو بود هرچند مسائل و 

مشکالت معیشتی را هم بین شان می خواندیم.
هشتگ هایی هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم پهلوی 
و برخی از محکومان امنیتی و سیاسی مانند محمدی در 

این فهرست جای دارد.

بــازی نهنگ آبــی: بعد از این که شایعه هایی دربــاره 
خودکشی چند بچه 9 تا 13 ساله به خاطر چالش مومو 
در فضای مجازی منتشر شد، این مقاله هم پر بازدید 

شده است.
محمدرضا شجریان: بعد از 17 مهر که استاد شجریان 
از دنیا رفت هر روز مقاله این استاد پــرآوازه آواز توسط 

دوستدارانش دیده می شود.
سریال پس از باران: مجموعه تلویزیونی که سال 79 در 
40 قسمت از شبکه 3 پخش شده بود دوباره از آی فیلم در 
حال پخش است و همین موضوع باعث توجه کاربران به 

مقاله آن در ویکی پدیای فارسی شده است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020: انتخابات 
آمریکا 13 آبان برگزار می شود یعنی کمتر از دو هفته 
دیگر و هرچه به این رویداد نزدیک تر می شویم، مردم 

درباره آن جست وجوی بیشتری دارند.
علی بن موسی الرضا )ع(: شهادت امام رضا )ع( در آخر 
ماه صفر باعث شد بسیاری به سراغ این مقاله در ویکی 

پدیای فارسی بروند.
محمد رضا گلزار: به نظر می رسد 
کرونا این روزهــا در بین هنرمندان 
و بــازیــگــران بیشتر دیــده مــی شود 

چون بسیاری از بازیگران از 
جمله نوید مــحــمــدزاده و 

محمدرضا گلزار هم خبر 
مبتال شدنشان را اعالم 
کردند. برخی از کاربران 
به هنرمندان توصیه کرده 

بودند که ماسک بزنند تا 
حــداقــل در مهمانی هایی 

که شرکت می کنند یکدیگر را 
آلوده نکنند!

در میان پــربــازدیــدهــای این 
هفته هم یک مقاله غیر اخالقی 

دیده می شود.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

فــروش فوق العاده سایپا و سایت ثبت نام و قرعه 
ــران خـــودرو: خب همان طــور که حتما می  کشی ای
دانید هنوز بسیاری از مردم به دلیل تفاوت باالی قیمت 
خودروی تحویلی کارخانه با قیمت بازار، در پیش فروش 
خودروسازها ثبت نام می کنند و هر بار هم که این دو 
خودروساز طرح پیش فروشی را استارت می زنند این واژه 

ها بسیار جست و جو می شود.
چالش مومو: مومو در اصل نام یک مجسمه از یک هنرمند 
ژاپنی است که هر چند شاید از نگاه بعضی زیبا نباشد اما 
کامال بی خطر است. اما چالش مومو که در ایران به تازگی 
بین کاربران اینترنت مطرح شده چند سالی است که در 
سراسر جهان نگرانی های مشابهی را برای والدین ایجاد 

کرده است.
محمد علی پور مختار: خبر بازداشت رئیس کمیسیون 
اصل نود مجلس نهم که پور مختار است باعث شد نام او هم 

پر جست وجو شود.
طرز تهیه شله زرد: نذری آخر ماه صفر معموال شله زرد 
است و امسال بسیاری برای پختن آن در روز شهادت 

حضرت رضا )ع( دست به دامن گوگل شدند.
نفیسه روشن: احتماال نام این بازیگر هم به دلیل لو رفتن 
بخشی از فیلم عروسی او که در شبکه های اجتماعی دست 

به دست شد، پر جست و جو شده است.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل 7

1. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر به تازگی 
تخلف اقتصادی  و اختالس نداریم به این دلیل است 

که دیگر پولی در کشور نداریم
23 /3 میلیون بازدید در 7۸۱ کانال، تاریخ انتشار: 7/24

2. دکتر مردانی: بــرای به دست آوردن آمــار دقیق 
کشته های کرونا باید عدد کشته ها را ضربدر 2.5 کنیم

۰۱ /3 میلیون بازدید در ۸۰۶ کانال، تاریخ انتشار: 7/29

3. روز سیاه کرونا؛ مرگ 337 بیمار در یک روز
9۶ /2 میلیون بازدید در ۸۵3 کانال، تاریخ انتشار: 7/2۸

4. مهریه باالی 110 سکه گرفتنی است
92 /2 میلیون بازدید در 7۰9 کانال، تاریخ انتشار: 7/29

5. بانک ها تا 2 سال دیگر کامال مجازی می شوند
9۱ /2 میلیون بازدید در 74۸ کانال، تاریخ انتشار: 7/29

6. ارزش سهام عدالت افزایش یافت
9۰ /2 میلیون بازدید در ۸۸۱ کانال، تاریخ انتشار: 7/27

7. ریزش سنگین قیمت دالر و یورو
۸۸ /2 میلیون بازدید در ۵۵3 کانال، تاریخ انتشار: 7/29

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

کشف دلیل کاهش اختالس  
و چالش مجمسه ژاپین!

7

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

فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدید ها

در سال های اخیر استفاده از اینترنت و فضای مجازی گسترش 
بسیار زیادی داشته است. همه گیری ویروس کرونا نیز باعث 
شده اینترنت در ابعاد مختلف زندگی افراد به خصوص آموزش 
دانش آموزان و دانشجویان نفوذ کند و جزء جدا نشدنی زندگی 
امروزه شود. با این حال به گزارش ایسنا، نتایج یک مطالعه نشان 
داد که فضای مجازی در کنار وجود فرصت های بی شمار به دلیل 
فقدان آموزش مناسب و کافی، تهدیدهایی نیز دارد. بنابراین 
آموزش فراگیر سواد رسانه ای و مدیریت این فضا ضروری است.

پژوهشی درباره تهدیدها و فرصت ها	 

با توجه به گسترش نفو ذ فضای مجازی، پژوهشگران دانشکده 
روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، در مطالعه ای درک 
بزرگ ساالن درباره فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی برای 
خــود، فرزند و جامعه را بررسی کردند. در این پژوهش شش 
امکان پرکاربرد فضای مجازی؛ شبکه های اجتماعی، ماهواره، 
وب سایت ها و وبالگ ها، آموزش های الکترونیکی، بازی های 
رایانه ای و پست الکترونیکی )رایانامه( مورد بررسی قرار گرفت 
و مشخص شد شرکت کنندگان این پژوهش بیشترین استفاده 

را از شبکه های مجازی داشتند و از بازی های رایانه ای کمترین 
استفاده را می کردند.

فرصت های فضای مجازی	 

از نظر این افراد، فرصت های فضای مجازی در حوزه فردی شامل 
روحیه مثبت، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی، افزایش همدلی، 
سامان دهی امور شغلی و ... بود. آن ها این فرصت ها را در حوزه 
خانواده، کارآفرینی، ارتقای روحیه مثبت، آگاهی از اخبار روز، 
تسهیل انجام امور خانواده و ... می دانستند. از نظر این افراد،فضای 

مجازی می تواند زمینه سرگرمی، افزایش سطح اجتماعی شدن، 
استفاده از اخبار و ... را برای فرزندان و دانش آموزان فراهم کند. 
همچنین از نظر شرکت کنندگان در این مطالعه، فضای مجازی در 
حوزه جامعه فوایدی مثل تحول، شتاب و تسهیل کارها، کارآفرینی، 

دست یابی به اطالعات ، آموزش و ... دارد.

تهدیدهای فضای مجازی	 

شرکت کنندگان در این پژوهش معتقدند، تهدیدهای فضای 
مجازی در حوزه فردی شامل: فاصله از ارزش ها، از دست رفتن 

اطالعات، کم رنگ شدن ارتباطات خانواده، اتالف وقت و... 
است. آن ها این تهدیدها را در حوزه خانوادگی؛ ضرر اقتصادی، 
دگرگونی ارزش ها، عوارض جسمی و روانی و ... می دانند. 
از نظر آن هــا فضای مجازی بــرای فرزندان یا دانــش آمــوزان 
می تواند باعث دگر گونی ارتباطات، آمیختگی مرز درست و 
نادرست، ایجاد زمینه برای دسترسی های نامناسب و ... شود. 
آن ها معتقدند فضای مجازی می تواند باعث دگرگونی عرف، 
زمینه سازی تشویش در جامعه، دگرگونی دینداری و... در 

جامعه شود.
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یک توئيت

گزیده 

در روزهـــای گذشته ، داروخــانــه ها شاهد  
افزایش  تقاضای  انسولین قلمی بوده اند 
که البته  برخی از این تقاضاها بدون پاسخ 

بوده است .

خبر

گروه اجتماعی – به زودی مردم خونگرم جنوب 
از شر صيدهای ترال خالص خواهند شد. رئيس 
فراکسيون محيط زیست مجلس از قطعی شدن 
ممنوعيت صيد ترال خبر داده و گفته است: »بعد از 
پيگيری ها و جلسات متعدد در فراکسيون محيط 
زیست، با حمایت های ویژه دکتر قاليباف و سردار 
تنگسيری فرمانده نيروی دریایی سپاه، توافق 
نامه ای در کارگروه سامان دهی صيد ترال در 
فراکسيون محيط زیست مجلس با حضور معاونان 
وزارت جهاد کشاورزی و رئيس کارگروه صيد 
و شکار امضا کردیم تا به منظور آیش دریا، صيد 
ترال به مدت دو سال متوقف شود و این ممنوعيت 

از اول آذر ماه اجرایی می شود.«

توئیت قالیباف درباره قولی که محقق شد       
رئيس مجلس هــم عصر دیـــروز توئيت رئيس 
فراکسيون محيط زیست مجلس درباره قطعی 
شدن ممنوعيت صيد ترال را بازنشر کرد و نوشت: 
»در نظارت ميدانی سيستان و بلوچستان به 
ــم  ــول دادیـ ــز قـ ــزی ــش و ع ــت ک ــم صـــيـــادان زح
موضوع صيد ترال را پيگيری خواهيم کرد. خدا 
 را شکر با پيگيری فراکسيون محيط زیست وکمک 
قوۀ قضایيه و نيروی دریایی، در راستای وظيفه 
شرعی حفاظت از محيط زیست و برای صيانت 
از معيشت کارگر ایرانی، ممنوعيت صيد ترال 
قطعی شد.«پيشتر  در 24 تيرماه نيز سخنگوی 
قوه قضایيه از ممنوعيت  صيد ترال به دليل ایجاد 
مشکالت در حوزه محيط زیست  خبرداده و اعالم 
کرده بود: به نيروی دریایی سپاه و یگان دریایی 
نيروی انتظامی اعالم کردیم این کشتی ها هر 

جا باشند، با دستور قضایی با آن ها برخوردشود.

ــی         ــاع ــم ــت ــات اج ــع ــب صـــیـــد تــــــرال و ت
ومحیط زیستی

»ترال« نام تورهای بزرگی است که شناور »گوفه 
کش« آن را می کشد تا نه فقط آبزیان، بلکه هر آن 
چه را که در اعماق دریا وجود دارد، جمع کند. 

طی پنج سال اخير در کنار فعاليت قانونی برخی 
ــازار صيدهای  تــرال هــای خارجی و داخلی، ب
غيرمجاز هم به شدت داغ شد و هرچند مسئوالن 
سازمان شيالت و بنادر، مدعی وجــود نظارت 
های دقيق الکترونيکی بر محدوده فعاليت این 
شناورها بوده اند اما همواره شواهد و مستندات 
حاکی از تخلفات گسترده و بروز مشکالت عدیده 
برای صيادان محلی بود. صيادانی که هرگز زور 
قایق ها و لنج های کوچکشان به گوفه کش های 
عظيم الجثه و ترال ها، به ویژه ترال های چينی 
نمی رسد. مصداق عينی این تخلفات هم مستند 
جنجالی »دریابست« بود که دوربين ها را برای 
افشای این ماجرا به کار گرفت تا دیگر جایی برای 
انکار نباشد و همه به تبعات اجتماعی و زیست 
محيطی صيد ترال اذعان داشته باشند: نابودی 
گونه های با ارزش دریایی، تخریب سطح زیرین 
دریاها و اقيانوس ها، جابه جایی احتمالی سنگ 
های زیرین و نابودی شغل صيادان محلی به 
همراه معضالتی همچون بيکاری، مهاجرت و ... .

ممنوعیت صید شامل قایق ها و لنج های        
محلی نمی شود

»اصغر عبدلی« رئيس کارگروه سامان دهی صيد 
ماهی فراکسيون محيط زیست هم در گفت وگو 
با خراسان درباره جزئيات این توافق اظهار کرد: 
براساس تصميم اتخاذ شده، این ممنوعيت صرفا 
شامل صيادان صنعتی خواهد بود که با ترال ماهی 
صيد می کنند بنابراین قایق های کوچک و لنج 
های محلی شامل این ممنوعيت نمی شود. وی 
تصریح کرد: این قانون صرفا مشمول صيد ترال در 
سواحل ایران، به خصوص منطقه جاسک، چابهار 
و کليه سواحل سيستان و بلوچستان است و دیگر 
کشورهای همسایه هم خودشان باید درباره انجام 

صيد ترال در سواحلشان تصميم گيری کنند.

برخوردهای قضایی ادامه دارد       
در کنار اقدام مهم مجلس، حمایت های قضایی 

از صيادان و برخورد با متخلفان در زمينه صيد 
غيرقانونی ترال هم اثربخش بوده است. از آن 
جمله توقف متعدد شناورهای غيرمجاز در آب 
های جنوبی کشور که به دستگيری متخلفان نيز 
انجاميده است. همچنين مرداد ماه امسال رئيس 
کل دادگستری خوزستان از توقيف۹۰ قایق، لنج 
و کشتی صيد غيرقانونی و ترال با همکاری سپاه، 
نيروی انتظامی و دیگر دستگاه های مرتبط خبر 
داد. تيرماه امسال هم اسماعيلی سخنگوی قوه 
قضایيه در این باره گفته بود: »به نيروی دریایی 
سپاه و یگان های دریایی نيروی انتظامی اعالم 
کرده ایم که در هر جای آب های سرزمينی ما، چه 
در خليج فارس و چه در دریای عمان هر کجا تخلف 
صيد غيرمجاز مشاهده شود، طبق دستور قضایی 
صادر شده، شناورها توقيف و متخلفان به مراجع 

قضایی معرفی می شوند«.

بــرای         پیشنهاد ســازمــان محیط زیست 
تشکیل گارد ساحلی

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی 
و سواحل دریایی  سازمان محيط زیست کشور 
هم توافق نامه حاصل شده در مجلس را خوب و 
قابل اهميت می داند. »داود ميرشکار« در گفت 
وگو با خراسان اظهار کــرد: »سازمان محيط 
زیست از این مصوبه استقبال می کند اما الزم 
است جزئيات آن به طور کامل مشخص و برای 
صيادان شفاف شــود تا تخلفی از آن صورت 
ــزود: »نکته مهم در این  نگيرد«. ميرشکار اف
موضوع، نحوه پشتيبانی و نظارت بر ممنوعيت 
صيد ترال است که ما پيشنهاد می کنيم یک 
گارد ساحلی مشترک شامل نيروهای نظارتی 
و حفاظتی همه سازمان های مرتبط برای این 

کار تشکيل شود«.

واکنش واعظی به سخنان جنجالی وزیر بهداشت:

به آقای نمکی توصیه می کنم آرامش خود را حفظ کند 
محمدی- رئيس دفتر رئيس جمهور در واکنش به 
اظهارات جنجالی وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: 
خود آقای دکتر نمکی هم به خوبی می دانند که تا چه 
اندازه دستگاه های اجرایی، هم وزارت بهداشت و هم 
شخص ایشان را همراهی کردند و همه وظيفه خود 
می دانستند که در خدمت مسئله کرونا باشند. وقتی 
فشار کاری زیادی به فردی وارد می شود، باالخره  در 

جایی عکس العمل نشان می دهد . به برادر عزیزم 
آقای دکتر نمکی هم توصيه می کنم آرامش خود را 
بيشتر حفظ کنند، در هر هفته دو جلسه مخصوص 
کرونا با محوریت خود آقای دکتر نمکی در خدمت 
آقای رئيس جمهور برگزار می شود البته جلسات 
دیگری هم برگزار می شود، اگر مسئله ای وجود دارد 

باید در این جلسات مطرح و درباره آن بحث شود.

 رئیس سابق هالل احمر
 به 1۲ سال حبس محکوم شد

ــاه خــبــرنــگــاران  ــگ ــاش ب
ــروز مدعی شد : یک  دی
منبع آگاه از تأیيد حکم 
ــال حبس بــرای  ۱2 س
ــر پــيــونــدی  ــغ ــی اص ــل ع
جمعيت  سابق  رئيس 
ــر خــبــر  ــ ــم ــ هــــــالل اح

ــت: رسيدگی به  ــاه گفته اس داد. ایــن منبع آگ
پرونده پيوندی به پایان رسيده است و با اتمام 
رسيدگی به جرایم و تخلفات، نامبرده به ۱2 
سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود 
۱4۰ هزار یورو و انفصال دایم از خدمات دولتی 
محکوم شد. این خبر حاکی است، پيوندی ۱2 
آذر ۹۸ به اتهام اختالس و تصرف غيرقانونی در 

اموال هالل  احمر عزل و بازداشت شده  بود.

علت تاخیر در آزمون استخدامی 
چیست ؟

هادی محمدی – جمشيد انصاری معاون رئيس 
جمهور و رئيس سازمان اداری- استخدامی 
در  ــران  ــ وزی هيئت  جلسه  حاشيه  در  کــشــور 
جمع خبرنگاران دربــاره علت تاخير در آزمون 
ــرد: مجلس قــانــون  اســتــخــدامــی ، تــصــریــح کـ
اولویت دادن به نيروهای بومی را ۱۶ شهریور 
ماه تصویب کرده بود که به علت تایيد دیرهنگام 
شورای نگهبان و همزمانی آن با ثبت نام ها این 
گونه شد. به خصوص که اعالم شده بود از زمان 
تصویب الزم االجــراســت و ما مجبور بودیم این 
اولویت را اعمال کنيم.وی ادامه داد: زمانی که 
مقررات این اولویت را در شورای توسعه مدیریت 
ــالغ کــردیــم،  تــعــدادی از کسانی که  وضــع و اب
مناطق محروم را زده بودند، به ناچار باید محل 
شغل شان را تغيير می دادند؛ به لحاظ رعایت 
حقوق مردم منطقی بود که چند روزی آزمون 
را به تعویق بيندازیم تا داوطلبانی که نياز بود 
محلشان را عوض می کنند، خودشان را برای 
آزمون آماده کنند.انصاری در پایان تأکيد کرد: 
آزمون استخدامی حتمًا در روزهــای ۶ و ۷ آذر 

برگزار خواهد شد.

قدردانی رهبر انقالب از تالش های 
کارکنان نیروی انتظامی

 مردم قدردان خدمت گزاران
 به خود و کشور هستند

فرمانده معظم کل قوا در پيامی به مناسبت هفته 
نيروی انتظامی از زحمات وتالش های کارکنان 
خدوم این نيرو قدردانی کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شبکه خبر، متن پيام حضرت آیت 
انتظامی  نيروی  فرمانده  به  که  ا...خامنه ای 
ابالغ شد، به این شرح است: بسم ا... الرحمن 
الرحيم / ســردار اشتری؛ سالم من را به همه 
کارکنان خوب و زحمت کش و خــدوم نيروی 
انتظامی برسانيد. مردم عزیز ما قدردان زحمات 
و تالش های بی وقفه خدمت گــزاران به خود و 
کشور هستند؛ و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان 
ایــران  در نيروی انتظامی جمهوری اسالمی 
احساس می کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد 

با منکرات استقبال می کنند.

پایان کابوس صید ترال

 سازمان شیالت چه گفت؟

عصر دیروز هم سازمان شيالت ایران با انتشار بيانيه ای، به برگزاری جلسات کارشناسی با 
فراکسيون محيط زیست مجلس اشاره و اعالم کرد: مؤسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور 
پس از رفع موانع دریــاروی و تجهيز کشتی تحقيقاتی خود، برنامه مطالعات پایش ذخایر و 
آسيب شناسی روش صيد فانوس ماهيان را تا آذرماه ۹۹ ارائه خواهد کرد به طوری که پس از 
دو ماه، با رفع موانع دریاروی کشتی تحقيقاتی فردوس یک و نيز تامين منابع مورد نياز برای 
انجام گشت های ارزیابی ذخایر آبزیان جنوب کشور، عمليات پژوهشی مطالعات آغاز و نتایج 
آن به فراکسيون محيط زیست مجلس و کميته مدیریت صيد سازمان شيالت ارائه خواهد شد تا 
فعاليت این ناوگان با اطالعات به روز شده بازنگری شود و همزمان و به موازات انجام مطالعات 

فوق، فعاليت تجاری این ناوگان، متوقف خواهد شد.

 قالیباف: با پیگیری فراکسیون محیط زیست، کمک
 قوه قضاییه و نیروی دریایی ممنوعیت صید ترال قطعی شد



99057067/م

پرویز فالحی پور از شنبه 10 
آبان ماه سریال »خانه امن« به 
را  معظمی  احمد  کارگردانی 
از شبکه یک روی آنتن خواهد 
ــت. ایــن بازیگر نقش یک  داش

قاضی را در سریال ایفا کرده است.

سینما و تلویزیون 6

کــارگــاه  در  طهماسب  ایـــرج 
انتقال تجربه جشنواره کودک 
گفته است قهرمان فیلم باید در 
زندگی واقعی تان وجود داشته 
باشد. فیلم نامه ای خوب است 

که از خواندنش لــذت ببرید و تصویرهایش را 
تداعی کنید.

دارد  قصد  افخمی  علیرضا 
سریال جدیدی به نام »دعوت 
نحس« را جلوی دوربین ببرد. 
او سریال های ماورایی چون »او 
یک فرشته بود« را در کارنامه 

دارد و آخرین بار سریال »پرستاران« را روی آنتن 
داشت.

چهره ها و خبر ها

ــاره فیلم های  نرگس آبیار درب
سینمایی اجتماعی گفته است 
که رسالت هنرمند پرداختن به 
مشکالت و شکاف هاست، نباید 
فیلمی را که معضالت اجتماعی 

را به تصویر کشیده، به سیاه نمایی متهم کنیم.

مهدی کوشکی امروز با مسابقه 
»شام ایرانی« به نمایش خانگی 
می آید. محمدرضا علیمردانی 
میزبان قسمت اول این مجموعه 
است و امیرمهدی ژوله و محمد 

لقمانیان نیز در مسابقه حضور دارند.

پانته آ بهرام در اولین همکاری 
مــســعــود کیمیایی،  بــا  ــود  خـ
ایفای  »خائن کشی«  فیلم  در 
نقش خــواهــد کـــرد. عـــالوه بر 
او حمیدرضا آذرنــگ و نرگس 

محمدی نیز به جمع بازیگران این فیلم اضافه 
شده اند.

 مائده کاشیان  

اخبار

پنج شنبه اول آبان  1399
5  ربیع االول 1442.شماره 20505

در دهه 90، جای تعدادی از کارگردانان خوش سابقه  سینما و 
تلویزیون در رسانه ملی خالی بوده و غیبت آن ها در تلویزیون 
طوالنی شده است. بعضی از این کارگردانان ادامه مسیر خود 
را در سینما یا نمایش خانگی در پیش گرفته اند، اما تعدادی 
از آن ها مانند داود میرباقری، کیانوش عیاری، محمدعلی 
باشه آهنگر، بهروز افخمی و ابوالقاسم طالبی پس از سال ها 
به تلویزیون بازگشته اند. حضور دوباره این کارگردان ها در 

تلویزیون می تواند تکانی به سریال های سیما بدهد.

 پایان »سریع و خشمگین« 
در قسمت 11

مجموعه فیلم های »سریع و خشمگین« با ساخت 
فیلم یازدهم به کارگردانی جاستین لین به پایان 

می رسد.
به گزارش مهر، به این ترتیب مجموعه فیلم های 
»سریع و خشمگین« دو فیلم دهم و یازدهم را نیز 
ــت. البته این به معنی پایان  در راه خواهد داش
و  نیست  مجموعه  ایــن  سینمایی  جهان  یافتن 
اسپین آف هایی برمبنای شخصیت ها و فضای کلی 

این مجموعه در شرکت یونیورسال ادامه می یابد.
اولین فیلم از اسپین آف های این مجموعه، »سریع 
و خشمگین ارائه می کند: هابز و شاو« بود که با 
بازی دواین جانسون و جیسون استتام ساخته 
شده و سال ۲01۹ فروشی ۷۵۹ میلیون دالری 
را ثبت کرد و از این میان تنها 1۷۴ میلیون از 

فروش در آمریکای شمالی به دست آمد.
اولین فیلم از مجموعه »سریع و خشمگین« سال 
۲001 با بازی پل واکر فقید و وین دیزل اکران شد.

 »هشتگ عصر جدید« 
صدرنشین شد

نظرسنجی مرکز تحقیقات درباره برنامه های رسانه 
ملی در آخرین ماه تابستان ۹۹ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، بر اساس 
در  ملی  رســانــه  تحقیقات  مــرکــز  نظرسنجی 
خصوص برنامه های سیما از نگاه مخاطبان، 
۷۵/۴ درصـــد از مـــردم در شــهــریــور امسال 
بیننده سیما بــوده انــد و شبکه سه توانسته با 
برخورداری از شش برنامه در میان 10 برنامه 
پربیننده تلویزیون، در صدر دیگر شبکه ها از نظر 
برخورداری از برنامه های پربیننده قرار بگیرد. 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد شبکه نسیم 
با دو برنامه »چهل تیکه« و »دست فرمون«، مستند 
با »راز بقا« و یک با »دســت پخت« در فهرست 
شبکه های دارای برنامه پربیننده در جدول 10 

برنامه پرمخاطب سیما جا گرفته اند.
در صدر این فهرست، »هشتگ عصر جدید« شبکه 
سه با ۲8/1 درصــد، »سمت خــدا« شبکه سه با 
۲۴/1 درصد، »راز بقا« شبکه مستند با ۲3 درصد، 
»چهل تیکه« شبکه نسیم با ۲۲/۴ درصد و »فوتبال 
برتر« شبکه سه با ۲0/1 درصد مخاطب قرار دارند.

بهروز افخمی

بهروز افخمی کــار خــود را در 
سریال  ســاخــت  بــا  تلویزیون 
تــاریــخــی »کــوچــک جنگلی« 
ــرای قــیــام جنگل  ــاج کــه بــه م
ــرد. این  ــاز ک مــی پــرداخــت، آغ
تــولــیــدات  از  یــکــی  مجموعه 
ماندگار تلویزیون و جــزو آثار 
موفق در کارنامه بهروز افخمی 
است. او پس از این سریال که 
ــال 68 ساخته شــد ســراغ  س
سینمایی  فیلم های  ساخت 

رفت، اما سال ها بعد در کنار فعالیت در سینما، همکاری خود 
را با تلویزیون ادامه داد و فصل اول و سوم مجموعه »عملیات 
1۲۵« را کارگردانی کرد که سریال چندان پرمخاطبی نبود. او 
پس از هفت سال دوری از تلویزیون، سال گذشته برای ساخت 
سریالی درباره حادثه سیل سال ۹8، به تلویزیون بازگشت تا 
مجموعه »رعد و برق« را در مناطق سیل زده جلوی دوربین ببرد. 
بهروز افخمی که معموال در ساخته های خود کمتر از حضور 
بازیگران چهره و ستاره  استفاده می کند، در این سریال هم چنین 
انتخاب هایی داشته و شهرام قائدی، مهدی زمین پرداز و محمد 
فیلی را به عنوان بازیگران اصلی »رعد و برق« انتخاب کرده است.

محمدعلی باشه آهنگر

ــح« تــنــهــا  ــبـ ــا صـ ــ ــال »تـ ــ ــری ــ س
مجموعه ای است که در کارنامه 
دیده  باشه آهنگر  محمدعلی 
مــی شــود. او ســال 8۵ پــس از 
ایــن سریال  فیلم،  ساخت دو 
ــارزات چند  ــب ــاره م ــ را کــه درب
ــود، جلوی  ــوان انــقــالبــی بـ جـ
دوربین برد.  »تا صبح« بارها از 
شبکه های تلویزیون بازپخش 
شده و اثر موفقی در کارنامه این 
کــارگــردان به حساب می آید. 

باشه آهنگر پس از این سریال، فعالیت خود را در حوزه سینمای 
دفاع مقدس ادامه داد. این کارگردان ابتدای سال ۹8 پس از 
دوری 1۲ ساله از تلویزیون، دومین سریالش به نام »پس از آزادی« 
را کلید زد و تا پایان سال مشغول ساخت این مجموعه ۴0 قسمتی 
بود. رضا داودنژاد، اندیشه فوالدوند، اصغر همت و خسرو شهراز 

از بازیگرانی هستند که در این مجموعه بازی کرده اند. 
قرار بود سریال »پس از آزادی« بعد از رمضان روی آنتن برود، اما 
به پخش نرسید و اکنون قرار است مجموعه »خانه امن« جایگزین 
 »ایلدا« شود، بنابراین فعال زمان پخش سریال باشه آهنگر مشخص 

نیست.

ابوالقاسم طالبی

به  بیشتر  طالبی  ابوالقاسم 
ــوان کـــارگـــردان سینما  ــن ع
دو  تنها  و  مــی شــود  شناخته 
پرستوها«  »بازگشت  سریال 
و »به کجا چنین شتابان« در 
کارنامه او دیــده می شود که 
آن ها را به ترتیب در سال های 
۷0 و 80 ساخته است. او پس 
از »به کجا چنین شتابان« از 
ســال 88 تا ۹8 از تلویزیون 
فاصله گرفت و فعالیت اش را 

در سینما ادامه داد. او در طول این 10 سال فیلم »قالده های 
طال« و »یتیم خانه ایران« را جلوی دوربین برد. بعد از آن طی 
سال های ۹۵ تا ۹۷ مشغول تحقیق و نگارش فیلم نامه سومین 
سریالش »طالق« بود و سال گذشته، تصویربرداری آن را آغاز 
کرد. این کارگردان ابتدا قصد داشت »طالق« را ویژه نمایش 
خانگی بسازد، اما در نهایت ویژه تلویزیون جلوی دوربین رفت و 
هنوز خبری از پایان تصویربرداری آن نیست. بخشی از داستان 
این سریال خانوادگی و اجتماعی، به موضوع مفاسد اقتصادی 
و اختالسگران می پردازد. قطب الدین صادقی، حمید گودرزی 

و مجید واشقانی از بازیگران این سریال هستند.

کیانوش عیاری

ســابــقــه درخــشــان کیانوش 
انگیزه  تلویزیون،  در  عیاری 
تماشای  ــرای  ب را  مخاطبان 
ــال او تقویت  ــری ســومــیــن س
می کند. ایــن کــارگــردان هم 
ــددی در  ــع ــت ســـریـــال هـــای م
کارنامه نــدارد و دو مجموعه 
ــار  ــزاران چــشــم« و »روزگـ ــ »ه
قریب« را در تلویزیون ساخته، 
امــا هــردو سریال عیاری آثار 
زمــان  در  کــه  هستند  مهمی 

پخش مخاطبان زیادی داشتند. کیانوش عیاری پس از ساخت 
»روزگار قریب« درباره زندگی دکتر محمد قریب، به مدت 10 
سال همکاری  خود را با تلویزیون قطع کرد و سه سال قبل برای 
ساخت مجموعه »8۷ متر« به تلویزیون بازگشت. تا به حال 
مشکالت مالی و شیوع ویروس کرونا، تصویربرداری این پروژه 
را برای مدتی متوقف و تعطیل کرده است. »8۷ متر« پس از سه 
سال هنوز به پایان نرسیده و خبری از زمان پخش آن نیست. 
قصه سریال حول محور دو خانواده می چرخد که درگیر ماجرای 
کالهبرداری می شوند و علی دهکردی، ابوالفضل پورعرب، 

مهران رجبی و دیبا زاهدی از بازیگران آن هستند.

داود میرباقری

که  کارگردان هایی  برخالف 
ــم، داود میرباقری  ــردی ــام ب ن
بیشتر به واسطه سریال های 
مهم و ماندگاری که ساخته، 
کارنامه  و  مــی شــود  شناخته 
پرباری در تولید سریال های 
از  ــس  پ او  دارد.  تلویزیونی 
ــی)ع(«،  ــلـ ــام عـ ــ ســـریـــال »امـ
فعالیت اش را در تلویزیون روی 
تولید مجموعه های تاریخی و 
مذهبی متمرکز کرد و سریال 

»معصومیت از دست رفته« و »مختارنامه« را جلوی دوربین برد. 
میرباقری 10 سال پس از »مختارنامه«، سال گذشته یکی از 
مهم ترین پروژه هایش، سریال »سلمان فارسی« را جلوی دوربین 
بــرد. او قصد دارد در این سریال سه دوره از زندگی »سلمان 
فارسی« را به تصویر بکشد. شیوع کرونا تصویربرداری پروژه  را 
متوقف کرده و برنامه ریزی ها برای تصویربرداری بخش هایی از 
سریال را خارج از ایران به هم ریخته است. علیرضا شجاع نوری، 
فرهاد اصالنی، چنگیز جلیلوند، علی دهکردی و محمدرضا 
هدایتی از بازیگرانی هستند که در این سریال حضور دارند. زمان 

تصویربرداری این مجموعه، پنج سال تخمین زده شده است.
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ــواد نوائیان رودســـری – مــوضــوع تالش  ج
برای خودکفایی و جلوگیری از نفوذ اقتصادی 
ــت کــه از  بیگانگان در کــشــور، مسئله ای اس
زمــان نخستین رویــارویــی  ایرانیان با غرب به 
دغدغه مند  اندیشمندان  از  تــعــدادی  ــن  ذه
ایران رسید. این مسئله به ویژه در دهه 1270 
خورشیدی و بعد از ماجرای واگــذاری امتیاز 
رویتر به انگلیسی ها که البته با مقاومت مردم 
و علما راه به جایی نبرد، اوج گرفت و در نهایت 
به تشکیل نهادهای اقتصادی مشهوری مانند 
»شرکت اسالمیه« انجامید؛ شرکتی که در سال 
1278 خورشیدی، با حمایت علمایی همچون 
آقانجفی اصفهانی تأسیس شد و محور فعالیت 
خود را تولید کاالی ایرانی به ویژه پارچه های 
وطنی، تقویت جایگاه آن در داخل کشور و تالش 
برای گسترش صادرات قرار داد. این موضوع در 
قالب مقاالت، کتاب ها و کنفرانس های متعدد، 
طی سال های اخیر، مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته است و از آن به عنوان فصلی غرورآمیز از 
تاریخ مردمِی ایران یاد می شود. با این حال، 
در این تحلیل ها و تجلیل ها، کمتر به نام شهر 
مشهد و ایالت خراسان بر می خوریم؛ حال آن که 
اهالی متدین و وطن دوست این خطه نیز از دوره 
مشروطه و حتی پیش از آن، تالش های گسترده 
و متعددی در زمینه تحریم کــاالی خارجی و 
تشویق به استفاده از تولیدات داخلی داشته اند. 
بررسی مستندات این موضوع به ویژه در معدود 
مطبوعاتی که طی این دوره در مشهد منتشر 
شد، می تواند نقش مهمی در شناخت سابقه 
مبارزاتی مردم مشهد در این زمینه داشته باشد.

مشهد؛ نقطه ثقل اقتصادی شرق ایران	 
ــای برخی از مــورخــان، مشهد که  به  رغــم ادع
پیش از انعقاد قرارداد »آخال« و از دست رفتن 
سرزمین های ماوراء اترک و نیز قرارداد »پاریس« 
و جدایی هرات و افغانستان از ایران در دوره 
قاجاریه، یکی از بــارانــدازهــای مهم تجاری 
شرق کشور محسوب می شد، پس از این وقایع 
دردنــاک نیز، همچنان مرکزیت خود را حفظ 
کرد. اسناد متعدد تجاری در این زمینه وجود 
مشهدی  بازرگانان  می دهد  نشان  که  دارد 
ــزون بر فـــرارودان و  در ایــن برهه تاریخی، اف
گرجستاِن  با  دایمی  تجارت  به  هندوستان 

روسیه مشغول بودند و حتی با ُتّجار »باطومی« 
ــراودات دایــم بازرگانی داشتند.  در قفقاز، م
افزون بر این، می دانیم که در این زمان، بخشی 
مشهد،  شهر  در  تــجــاری  ستدهای  و  داد  از 
اتباع  انجام می گرفت که  بازرگانانی  توسط 
روسیه تزاری یا بریتانیا بودند. این ها، به دلیل 
نپرداختن عوارض گمرکی برای کاالهایی که 
وارد می کردند، می توانستند قیمت بازار را در 
اختیار بگیرند و دمار از روزگــار کاالی ایرانی 
ــد. حکومت قــاجــاریــه، طــی واگـــذاری  ــ درآورن
امتیازات به بیگانگان، گمرکات را هم در اختیار 
آن ها گذاشت و به این ترتیب، عماًل توان رقابت 
را از تولیدکننده ایرانی گرفت. سقوط اقتصاد 
ــران در ایــن برهه تاریخی، ناشی از همین  ای
رویکرد بود؛ مسئله ای که سخت محل دغدغه 
ــداوم این رونــد به  علمایی قــرار داشــت که از ت

شدت نگران بودند.

تالش مشهدی ها برای استقالل اقتصادی	 
ــیــروزی انــقــالب مشروطیت،  قبل و بعد از پ
ــاره مقاومت علما  گــزارش هــای متعددی درب
ــر تسلط اقــتــصــادی  ــراب ــردم مشهد در ب و مـ
بیگانگان گـــزارش شــده اســت. طبق نوشته 
کتاب  نخست  جلد  در  متولی حقیقی  یوسف 
یکی  طی  مشهد«،  معاصر  »تــاریــخ  ارزشمند 
ــی از  ــ ــای واردات ــن مــقــاومــت هــا، قند و چ از ای
مشهد  ــردم  م و  شد  تحریم  انگلیس  و  روسیه 
در ایــام عــزاداری محرم و صفر به استفاده از 

عسل تولید داخــل، به جای شکر وارداتــی از 
روسیه رو آوردنــد. تحرکات گسترده ای برای 
تحریم پارچه های وارداتی که نقطه ثقل تجارت 
بیگانگان در مشهد بــود، گــزارش شده است. 
نیز در  ایــن بین، مطبوعات مردمی شهر  در 
مسیر حمایت از پوشاک و پارچه داخلی گام 
مورد  بسیار  البته  که  رویــکــردی  برداشتند؛ 
اقبال عمومی قرار گرفت و حمایت علما از آن 
به ایــن حرکت جنبه مذهبی و عمومی داد. 
چنین اقدامی از ســوی اهــل قلم، مسبوق به 
سابقه بــود. جمال الدین واعــظ اصفهانی، از 
استبداد  دوره  در  که  مشروطه خواه  فعاالن 
ــام »لــبــاس  ــد، کــتــابــی بــه نـ صــغــیــر کــشــتــه شـ
التقوی« نوشت و در آن به دفاع از پارچه های 
بافت ایــران پرداخت. با وجــود درگیری های 

شــدیــد مــیــان مــشــروطــه خــواهــان و حکومت 
سال  خــرداد  در  محمدعلی شاه  استبدادی 
1288، تالش های بازرگانان و اندیشمندان 
وطن دوست برای تقویت اقتصاد داخلی و توجه 
بنیان کن  برابر سیل  ایرانی، در  تولیدات  به 
واردات خــارجــی، وارد مرحله جــدیــدی شد 
و برخی از بــازرگــانــان شریف مشهدی نیز با 
ــن زمینه، بــه انتشار  احــســاس دغــدغــه در ای
آگهی فروش در روزنامه های مردمی این شهر 
ــان، روزنامه  پرداختند. درســت در همین زم
خراسان به دلیل انتساب به مشروطه خواهان 
ــرای مقابله بــا استبداد،  ــالش ب مشهدی و ت
وارد عمل شد و ایــن چنین بــود که نخستین 
آگهی روزنامه خراسان با هدف  تقویت جایگاه 
ــاالی ایــرانــی و استقالل در عرصه اقتصاد  ک
و در واقــع ایفای نقش در نهضت خودکفایی 
ــه بــه تاریخ  ــام ــن روزن ملی، در شــمــاره 15 ای
دوم جمادی الثانی 1327 )اول خردادماه 

1288(، در صفحه چهار، انتشار یافت.

متن آگهی تاریخی	 
متن آگهی روزنامه خراسان از این قرار 
بود: »اعــالن / محض اطــالع عموم بــرادران 
ــود کـــه اقــمــشــه  ــش ــی وطـــن دوســـت اعــــالم م
ــل( از هر نوع  وطنی)پارچه های تولید داخ
ابریشمی و پشمی و نخی در مغازه پای زنجیر 
معروف بمغازه حاجی محمدصادق بفروش 
امتعه)کاال(  ترویج  بخواهد  هرکس  میرسد 

مملکت نماید بمحل مزبور رجــوع فرماید.« 
احتمااًل این آگهی توسط حاجی محمدصادق 
که باید از تاجران نامدار پارچه در مشهد این 
دوره بوده باشد، به روزنــامــه خــراســان داده 
شده است و چقدر عالی می شود اگــر مانند 
آگهی مربوط به »آقا نوروزعلی« که در همین 
ایــن بازرگان  از  صفحه منتشر شــد، بتوانیم 
شریف ردی پیدا کنیم و دریابیم که آیا او نیز 
از حامیان انتشار روزنامه خراسان و در شمار 
نخستین مشترکان آن قرار داشته است یا نه؟ 
مکان قرار گرفتن حجره حاجی محمدصادق 
ــازار زنــجــیــر بـــوده اســـت که  ــ ــوی، ب ــن قـ ــه ظ ب
ــدارد. ایــن بــازار  ــروزه نشانی از آن وجــود ن ام
ــازار بــزرگ مشهد و پس از بــازار  در امتداد ب
بزرگ فرش فروش ها – که هنوز بخشی از آن 
در خیابان شهید اندرزگو)خسروی( مشهد 
باقی است – قرار داشت و بارانداز کاالهای 
تجاری بسیاری از قبیل پارچه، پشم و تنباکو 
بود. نکته مهم در تنظیم متن آگهی، اهتمام 
نویسنده به برانگیختن حس وطن دوستی به 
منظور حمایت از اقتصاد داخلی است که این 
مسئله، می تواند گوشه ای از دغدغه ذهنی 
بازاریان و بازرگانان آن روزهــای مشهد را به 

نمایش بگذارد. 

نقش روزنامه خراسان 111 سال قبل در نهضت خودکفایی ملی
نخستین آگهی روزنامه خراسان درباره حمایت از کاالی داخلی در شماره اول خرداد 1288 منتشر شد 

به یاد شهید آیت ا... سیدمصطفی خمینی

تأثیرگذاری بر نهضت، در حیات 
و پس از شهادت

ــد آیـــــــــــــت ا...  ــ ــی ــ ــه ــ ش
سیدمصطفی خمینی ، در 
21 آذر 1309 هـــ. ش، 
برابر با 21 رجب 1349 
هـ. ق، در محله »الوندیه« 
شــهــر قــــم، در مــنــزلــی 
ــاره ای متولد شــد. آن  اجـ
عالم مجاهد و واالمقام در 

14 سالگی به تحصیل مقدمات علوم و معارف 
دینی مشغول شد . او دارای نبوغ و هوش سرشاری 
بود . آن مرحوم در 17 سالگی ، پس از پایان دوره 
ــوزه، معمم شد و سپس، دوره سطح  مقدمات ح
حوزه را به مدت پنج سال، نزد حضرات آیات  مرتضی 
حائری یزدی ، محمدجواد اصفهانی ، شهید محمد 
صدوقی و سیدمحمدباقر سلطانی فرا گرفت . ضمن 
اشتغال به فراگیری فقه و اصول ، فلسفه را نیز، نزد 
آیت ا... سید رضا صدر آغاز کرد و منظومه حکمت 
سبزواری را، نزد وی فرا گرفت و در 27 سالگی 
به درجه اجتهاد نایل آمد.شهید حاج آقا مصطفی 
خمینی، قبل از شروع نهضت امام خمینی)ره (، 
تا حــدودی با جریان های سیاسی جامعه آشنایی 
و دربــاره جریان های مذهبی، همفکری و گرایش 
ــت. یکی از مؤثرترین تشکل های سیاسی و  داش
مذهبی آن دوره ، جمعیت فدائیان اسالم بود که با 
تکیه بر مبانی فکری دینی به مبارزات دامنه داری 
دست زد. با تبعید حضرت امام)ره( به ترکیه و سپس 
ــت ا... سید مصطفی خمینی نیز، همراه  عــراق، آی
ایشان شد و در نجف، افزون بر پرداختن به درس 
و بحث به عنوان یار و مددکار پدر، نقشی مؤثر در 
نهضت اسالمی ایفا کرد. آیــت ا... سیدمصطفی 
ــردن دورانـــی پر از رنج ،  خمینی ، پس از طی ک
تالش و مبارزه، در سحرگاه یک شنبه اول آبان 
ماه 1356)برابر با نهم ذی  القعده 1397 هـ.  ق ( 
در 47 سالگی در نجف اشرف به شهادت رسید. 
ــام)ره(، باعث افزایش  شهادت فرزند برومند ام
اعتراضات مردم علیه رژیم شاه شد و فصل نوینی 
را در تاریخ نهضت اسالمی گشود که به پیروزی 

انقالب اسالمی مردم ایران انجامید.

مناسبت 

 نکته مهم در تنظیم متن آگهی، 
اهتمام نویسنده به برانگیختن حس 

وطن دوستی به منظور حمایت از 
اقتصاد داخلی است که این مسئله  
می تواند گوشه ای از دغدغه ذهنی 

بازاریان و بازرگانان آن روزهای 
مشهد را به نمایش بگذارد  



سرگرمی پنج شنبه اول آبان  ۸1399
5  ربیع االول 1442.شماره 20505

تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شــده در شکل باال، 
گزینه مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.
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هوش منطقی :

  پاسخ صحیح عدد 9 است. اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید برای به دست 
آوردن عدد انتهای هر سطر باید عدد اول هر سطر را از عدد دوم کم و با عدد 

سوم همان سطر جمع کنید.

تست هوش:

گزینه )2(. مستطیل خارجی هربار به اندازه عرض مستطیل به مستطیل 
وسط نزدیک می شود.

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

بازی ریاضی

بازی با کلمات:  
ممکن است تعداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید 
مـــا در ایـــن جـــا فــقــط به 
تــعــدادی از آن هــا اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: آرا، بــار، بنا، 

بنر، ران، ربا، ناب و ...
چهار حرفی: انبر، آبان، 

بران و ...
پنج حرفی: باران و انبار

آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد 
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید؟

شرح در متن

حل جدول:

ن  و  ا    م   ز  ت   ر  ش          ش 
م ن  ش  و  ى س  د  ا  ر   ى  ه  ا        
ر ا  م  ا  ا   ا  ه   م  ا  ن  ر  ف    س 

د ن  ه  ن  س  م   د  ر  ب  س       ر 
د ه  ا   ت  ز   ا   و  ر   ا  ه     س 

 

م ا  ن  ا  ج   ن  ر  ا    

ى ت  ر   د  و   ت  و    
   

ن ا  ى ش  و  خ  ى   ى  ا   

ن ه ى  د  م  ل   ل  ه    
 

چی شده؟

دعوای عاشقانه گنجشکی!

سالم. خب بعد از چند هفته دوری به خاطر عزاداری های آخر صفر دوباره در 
ماه ربیع االول در خدمتتون هستیم. برای این هفته یک عکس باحال از دنیای 
حیوانات رو براتون انتخاب کردیم که  شما باید با کمی خالقیت برای اون، یک 
شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه برای ما به 
شماره 2000999 ارسال کنید. حتما کلمه »چی شده؟« و نام و نام خانوادگی تون 
رو هم بنویسید. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها روز چهارشنبه به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. در ضمن نظرتون درباره بقیه ستون های صفحه رو هم 

برامون بفرستید و از زدن ماسک هم فراموش نکنید.

نمونه :

  بگــو ببینــم اون 
چغکــی )گنجشــک 
بــه لهجه مشــهدی( 
داره  بــاال  اون  کــه 
بــرات جیــک جیک 
می کنــه و بهــش زل 

زدی کیه؟!
   وقتی بــا خانومت 
میــری طال بخــری و 
اون اصرار کــه بخر و 
تو میگــی قیمتش رو 

دیدی؟
   وقتــی مــی بینی 
دوســتت مــی خواد 
بره ســفر و تو میگی 
مگه آمار کشــته های 

کرونا رو ندیدی؟!

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

ی: 
ض

ی ریا
باز

خفن استریپ:دادرسی

معما  )1( 

معما  )2( 

طبقات یک ساختمان اداری

یک ساختمان اداری چند طبقه را در نظر بگیرید. 
شخصی در طبقه وسط کار می کند ، او 3 طبقه باال 
می رود و بعد 5 طبقه پایین می آید. دوباره 6 طبقه 
باال می رود و در آخر 10 طبقه پایین می آید و از در 
خروج که در طبقه اول است خارج می شود. به نظر 

شما این ساختمان اداری چند طبقه دارد؟

ویژه خوش فکرها

شمار استادان یک دانشگاه، 96 نفر است. از بین 
آن ها، 82 نفر به زبان انگلیسی آشنایی 

دارند و 71 نفر از آن ها به زبان فرانسه 
آشنا هستند، 63 نفر نیز به زبان های 

انگلیسی و فرانسه آشنایی دارند. آیا 
می توانید بگویید چند نفر از استادان 
به هیچ کــدام از این دو زبــان آشنایی 
ــان یــا  زبــان هــای  نــدارنــد و مسلما زب

خارجی آن ها غیر از این هاست؟

معمای طبقات یک ساختمان اداری:

    با توجه به تعداد طبقاتی که آن شخص باال و پایین رفته، متوجه می شوید که 
ابتدا در طبقه هفتم قرار داشته است. چون طبقه هفتم، وسط ساختمان است 

پس این ساختمان اداری 13 طبقه داشته است.

معمای ویژه خوش فکرها: 

   تعداد استادانی که فقط انگلیسی بلدند برابر است با  19 = 63 - 82 نفر  و 
شمار استادانی که فقط فرانسه بلدند برابر است با  8 = 63 - 71 نفر  بنابراین 
تعداد استادانی که یا انگلیسی بلدند، یا فرانسه، یا به هر دو زبان مزبور آشنایی 
دارند عبارت است از: 90 = 63 + 8 + 19 نفر. پس شمار استادانی که نه به 

فرانسه آشنا هستند و نه به زبان انگلیسی برابر است با  6 = 90 - 96 نفر
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سابقه خبر

به گزارش اختصاصی خراسان، خرداد 
ســال 98، پــرونــده گم شــدن زن 38 
ساله و فرزند 2/5 ساله اش در پلیس 
آگاهی خراسان رضوی مورد رسیدگی 
قرار گرفت و هووی کبری )زن گم شده( 
با دستور قضایی درحالی بازداشت 
شد که وانمود می کرد هیچ اطالعی 
از هوویش نـــدارد! امــا یک ســال بعد 

از این ماجرا کارآگاهان با هدایت و 
نظارت سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( و با راهنمایی 
های قاضی احمدی نژاد به سرنخ های 
مهمی از ارتــکــاب جنایت رسیدند و 
بدین ترتیب زهــرا )متهم به قتل( به 
ناچار سناریوی هولناک قتل مــادر و 

فرزند را فاش کرد.

در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

  از
ی 
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ا    ا
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نامه تلخ یک زندانی!

روزی که به ارتباط همسرم با یکی از بستگانم پی بردم، دنیا روی سرم خراب شد. 
سوءظن وجودم را می لرزاند و مانند بیماران روانی حال خودم را نمی فهمیدم. 
افکارم به هم ریخته بود تا این که تصمیم وحشتناکی گرفتم اما ای کاش ... این ها 
بخشی از اظهارات قاتل 46ساله ای است که از سه سال قبل به اتهام قتل یکی از 
بستگان نزدیکش در زندان به سر می برد و طبق رأی دادگاه به پرداخت یک فقره 
دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است. این مرد جوان در حالی که بیان می 
کرد در  شرایط روحی و روانی هولناکی قرار داشتم و تصمیم اشتباهی گرفتم و 
باید عاقالنه و از طریق قانون، راه درستی را انتخاب می کردم، با ابراز ندامت از 
این حادثه تلخ درباره سرگذشت اش گفت: در یک خانواده فرهنگی و مذهبی 
به دنیا آمدم و در یکی از شهرستان های اطراف مشهد به تحصیل ادامه دادم. 
مانند خیلی از دانش آموزان در فصل تابستان کار می کردم و در کنار خانواده ام 
زندگی آرامی داشتم تا این که بعد از پایان تحصیالتم در مقطع دبیرستان عازم 
خدمت سربازی شدم و سپس به تحصیالتم در دانشگاه ادامه دادم. زمانی که 
در رشته کاردانی برق دانش آموخته شدم، به عنوان تکنیسین به شرکت ایران 
خودرو راه یافتم. در همین روزها بود که به صورت کامال سنتی و با نظر خانواده 
ام ازدواج کردم. دو سال بعد با به دنیا آمدن پسرم، زندگی من شیرین تر شد به 
طوری که وقتی فرزندم را در آغوش می گرفتم انگار در آسمان سیر می کردم. 
خالصه بعد از سال ها شغلم در ایران خودرو را رها کردم و برای درآمد بیشتر 
به کار آزاد روی آوردم اما در همین اثنا دچار ورشکستگی شدم و در حالی که 
خداوند دختر زیبایی نیز به من عطا کرده بود، روزهای سختی را می گذراندم. با 
این حال، کمر همت را بستم و در رشته مهندسی برق مدرک کارشناسی خودم 
را گرفتم و بدین ترتیب در پروژه های بزرگ ساختمانی مشغول کار شدم. دیگر 
زندگی ام در مسیر آرامش قرار گرفته بود که حادثه شومی مرا به روز سیاه نشاند 
و زندگی ام را به نابودی کشاند. اوایل سال 96 بود که پیام های گوناگون در 
فضای مجازی گوشی همسرم توجه مرا به خودش جلب کرد. از آن روز به بعد 
سوءظن همه وجودم را فرا گرفت. این موضوع را مانند رازی محرمانه در سینه 
ام پنهان کردم اما نمی توانستم آرامش روحی داشته باشم. خالصه زندگی ام را 
رها کردم و فقط به دنبال کشف این حقیقت تلخ بودم. از زمانی هم که فهمیدم 
آن مرد غریبه که با همسرم ارتباط دارد از بستگان خودم است، دنیا روی سرم 
خراب شد. ترفندهای زیادی را به کار گرفتم و حتی با دوربین مخفی فیلم هایی 
تهیه کردم. چند بار به خاطر فرزندانم و حفظ آبروی خانواده ام، از گناه همسرم 
گذشتم ولی آن جوان آشنا همچنان سعی می کرد به این ارتباط شیطانی ادامه 
بدهد. دیگر روز و شبم را نمی فهمیدم و نمی توانستم تصمیم عاقالنه ای بگیرم. 
همسرم را به دادگاه  کشاندم اما دلم به حال فرزندانم می سوخت چرا که آن 
ها جگرگوشه من بودند. اما آن چه در زندگی من رخ می داد آن قدر فاجعه بود 
که قدرت تصمیم گیری عاقالنه را نداشتم. با آن که همسرم متوجه اشتباهش 
شده بود ولی من زندگی آرامم را در آستانه نابودی می دیدم. این گونه بود که آن 
تصمیم اشتباه را گرفتم و جوانی ام را به پشت میله های زندان کشاندم.  چند 
ماه بود که خودم را به آن مرد آشنا نزدیک کرده بودم. باالخره در یک فرصت 
مناسب در خانه مادرم با او قرار گذاشتم و او را به قتل رساندم. سپس برای آن که 
شناسایی نشوم، جسدش را درون چاه داخل حیاط انداختم و روی آن را سیمان 
کردم. اما دو روز بعد با پیگیری خانواده مقتول همه چیز لو رفت و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سراغم آمدند و خیلی زود دستگیر 
شدم. همسرم نیز همه ماجرا را در حضور بازپرس میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد( بازگو کرد، پس از آن در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
محاکمه شدم اما قضات دادگاه پس از بررسی کامل اسناد و مدارک ومحتویات 
پرونده و اظهارات همسرم، رأی به قصاص نفس ندادند و در حالی مرا به پرداخت 
دیه کامل محکوم کردند که باید از جنبه عمومی جرم نیز مجازات آن را تحمل 
کنم. اکنون که همسرم را طالق داده ام و زندگی ام نابود شده است با خودم می 
اندیشم کاش در همان زمان لحظاتی را عاقالنه فکر می کردم و دست به دامان 
قانون می شدم. حاال هم که حدود سه سال است جوانی ام را پشت میله های 
زندان می گذرانم بسیار پشیمانم اما با آن که مبلغ صدمیلیون تومان پس انداز 
کرده ام، توان پرداخت 230میلیون تومان دیگر را برای آزادی از زندان ندارم و 

چشم به دست خیران سرزمینم دوخته ام ولی ای کاش ...
ماجرای واقعی بر اساس یک پرونده قضایی و نامه زندانی

سجادپور- پیرزنی که با یک سناریوی 
وحشتناک، هـــووی 38 ســالــه و کــودک 
2/5 ساله او را به قتل رسانده است، هنگام 
بازسازی صحنه جنایت، در حالی زوایای 
پنهان و ابعاد جدیدی از این ماجرای هولناک 
را فاش کرد که دختر 18ساله اش نیز به 
همکاری با وی اعتراف داشت. به گزارش 
اختصاصی خراسان، پیرزن متهم به قتل که 
حدود 60 سال  دارد با دستور قاضی ویژه 
قتل عمد، یک بار دیگر به محل وقوع جنایت 
در منطقه کاظم آباد مشهد هدایت شد تا 
برخی از زوایــای این جنایت بی رحمانه را 
روشن کند چرا که اظهارات و اعترافات او در 
مراحل اولیه تحقیقات دچار تناقضاتی بود 
که مورد قبول قاضی احمدی نژاد قرار نمی 
گرفت و بررسی ها حکایت از آن داشت که 
متهم در ارتکاب قتل مادر و فرزند تنها نبوده 
و او سعی دارد بعضی از سکانس های این 

سناریوی جنایی را سانسور کند!

رازی که فاش شد!	 
گزارش خراسان حاکی است، متهم به قتل 
که با طرح این سناریوی وحشتناک، تالش 
کرد راز قتل کبری و محمدطاها را برای ابد 
در قلبش پنهان کند ، فقط چند روز بعد از 
گزارش ماجرای گم شدن هوویش به پلیس، 
مورد ظن قرار گرفت و با دستور قاضی ویژه 
اداره جنایی  قتل عمد توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی بازداشت شد. 
او باز هم یک سال در برابر قانون مقاومت کرد 
تا راز این جنایت وحشتناک فاش نشود ولی 
مقابل سواالت 
تخصصی و فنی 
دوام نــیــاورد و 
ــره ایــن  ــاالخـ بـ
بار  فاجعه  راز 
را بازگو کرد. با 
این حال او که 

برای رهایی دخترش از مجازات، سعی می 
کرد ارتکاب قتل ها را به تنهایی به گردن 
بگیرد، در حالی که حلقه های نقره ای  رنگ 
قانون بر دستانش خودنمایی می کرد یک بار 

دیگر مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت. 

می خواهم تو را عروس کنم!	 
او پس از تفهیم مواد قانونی و ارشاد و نصایح 
قاضی احمدی نــژاد و با معرفی کامل خود 
به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: وقتی در 
سال 97 همسرم به دلیل واژگونی تراکتور 
در روستای مارشک جان خودش را از دست 
داد، من پسر هوویم را از او گرفتم تا خودم 
محمدطاها را بزرگ کنم ولی او مدتی بعد به 
سراغم آمد و پسرش را از من گرفت. هوویم 
به منزل من رفت و آمد داشت و هنوز ارثیه 
همسرم را تقسیم نکرده بودیم!! تا این که بعد 
از سالگرد همسرم او در تاریخ 98/3/8قصد 
داشت به روستا بازگردد و من هم به او گفتم 
چند روز بعد دوبــاره به مشهد بیا! چون مرد 
مناسبی را پیدا کــرده ام و می خواهم تو را 
عـــروس کــنــم!! آن روز کبری بــه روستای 
مارشک رفت و چهار روز بعد دوباره با مینی 
بوس به مشهد بازگشت ،به همین دلیل با 
او در جــاده کالت و حاشیه روستای معین 
آبــاد قــرار گذاشتم و به سراغش رفتم. یک 
ــودروی ســواری کرایه کردیم و به یکی از  خ
بانک های چهارراه گاز مشهد رفتیم که حساب 
بانکی برای او افتتاح کنم ولی وقتی به خانه 

بازگشتیم آن حادثه رخ داد.

زوایای جدید از جنایت!	 
بنابر گزارش خراسان، پیرزن متهم به قتل 
در ادامه اعترافاتش افزود: صبح روز بعد من 
متوجه شدم که النگوی طالیم روی کمد 
)دراور( نیست! عصبانی شدم و به هوویم 
گفتم »تو النگو را برداشتی؟« ولی او موضوع را 
انکار کرد به همین دلیل با هم درگیر شدیم که 

در این وضعیت دختر کوچکم نیز به ساختمان 
قدیمی آمد. من هوویم را روی زمین انداختم 
و دست هایش را با چسب نواری پهن بستم! 
بعد از آن هم با شالی که کبری روی سرش 
داشت، چشم هایش را طوری بستم که چیزی 
نبیند! از قبل دهانه چاه قدیمی داخل حیاط 
را برداشته بودم که از کبری خواستم به همان 
صورت حرکت کند. وقتی او با چشم بسته به 
لب چاه رسید ناگهان او را  درون چاه انداختم 
به گونه ای که هنوز صدایی بی مفهوم را از ته 

چاه می شنیدم!

پسرش را هم زنده به چاه انداختم!	 
این گــزارش حاکی اســت، پیرزن سنگدل 
ــن حــادثــه چشمم به  ــه داد: بعد از ای ادامـ
محمدطاها افتاد که گریه می کرد، خیلی زود 
به دهان او نیز چسب پهن زدم و با پیچیدن 
پیکرش درون چادر، او را هم کنار مادرش 
انداختم ولــی از او صــدایــی در عمق چاه 
نشنیدم! سپس بقچه لباس و دیگر رخت و 
لباس های کهنه را به همراه خار و خاشاک 
داخل حیاط  درون چاه ریختم و آن ها را آتش 
زدم. بعد از آن هم دهانه چاه قدیمی را به طور 
کامل بستم و از دختر کوچکم خواستم هیچ 

وقت در این باره به کسی چیزی نگوید! و ...

ماجرای نامه مرموز	 
»زهــرا« )متهم به قتل( در پاسخ به سوال 
قاضی احمدی نژاد که ماجرای نامه ای که 
از طرف کبری نوشتید، چه بود نیز گفت: آن 
نامه را دخترم نوشت تا وانمود کنیم کبری 
ــواده اش شکایت  ــان ــون خ زنـــده اســـت! چ
کرده بودند و به دنبال کبری می گشتند. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
در همین حال »ز« )دختر 18 ساله متهم( 
نیز با دستور قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد مقابل دوربین قوه 
ــاره جزئیات این  قضاییه قــرار گرفت و درب
جنایت هولناک گفت: آن روز صبح وقتی 

سر و صــدای مــادرم و هوویش را شنیدم به 
ساختمان قدیمی رفتم که مادرم با کبری 
درگیر شده بود. من هم از پشت سر دست 
های کبری را مهار کردم و او را نگه داشتم 
تا مادرم با چسب دست های او را بست ولی 
بعد من از آن جا رفتم. وقتی فهمیدم که 
مادرم آن ها را به داخل چاه انداخته است و 
خانواده کبری به دنبالش می گردند، نامه ای 
از طرف کبری نوشتم که پسرم محمدطاها 
به خاطر یک بیماری جان خود را از دست 
داده و من هم در نیشابور عروس شده ام، 
دنبال من نگردید!!... این دختر 18 ساله 
ادامه داد: این نامه را برای نزدیکان کبری 
فرستادم تا خیال آن ها راحت شود و موضوع 
را پیگیری نکنند و ... به گزارش خراسان، 
در همین حال قاضی ویژه قتل عمد از متهم 
با  به قتل پرسید شما هم به همین دلیل 
خواهر کبری تلفنی تماس گرفتید تا وانمود 
کنید که او زنده است؟ متهم پاسخ داد: بله! 
ولی او که صدای کبری را می شناخت باور 
نکرد و من هم تلفن را قطع کردم! براساس 
این گــزارش، با روشن شدن زوایــای پنهان 
این جنایت و در حالی که هنوز بررسی های 
بیشتر درباره انگیزه هووی پیر از ارتکاب این 
جنایت وحشتناک ادامه دارد، به دستور مقام 
قضایی، بازسازی صحنه قتل به پایان رسید و 
متهمان روانه زندان شدند. شایان ذکر است، 
در آغــاز بازسازی صحنه قتل که سرهنگ 
ــره قتل عمد آگاهی(  نجفی )رئــیــس دایـ
ــت، ابتدا کارآگاه عظیمی  نیز حضور داش
مقدم )افسر پرونده( به تشریح خالصه ای 
از محتویات پرونده و اعترافات متهمان در 
مراحل بازجویی پرداخت و در پایان نیز قاضی 
احمدی نژاد، دستور تحقیقات بیشتر در این 

باره را صادر کرد.

در ابزسازی صحنه قتل مادر و فرزند لو رفت

ابعاد جدید از سناریوی هولناک هووی پیر
ماجرای نامه مرموزی که دختر متهم به قتل نوشت!

کوتاه از حوادث
 باند سرقت25 ُتن پسته 

متالشی شد 
ــت پــســتــه در شــهــرســتــان  ــرق ــد س ــان ــار عــضــو ب ــه تــوکــلــی/  چ
ــان، فرمانده   ــراس ــزارش خ انــار کــرمــان بــه دام افــتــادنــد. بــه گـ
ــاره گفت: اعضای ایــن باند  ــار در ایــن ب انتظامی شهرستان ان
چهار نفره در ایــن شهرستان بــا ســالح ســرد مالکان پسته را 
 تهدید و زخمی و سپس  محصول آنــان را سرقت می کردند. 

 سرهنگ خلیلی نژاد افــزود: بیش از 25تن پسته به ارزش 45 
میلیارد ریال از سارقان کشف شده است.

ایسنا/  بامداد دیروز در درگیری مرزبانان دریابانی 
میناب در سواحل گروگ با قاچاقچیان سوخت یکی 
از مرزبانان شهرستان به نام ستوان سوم »محمد 

احمدی سکل« به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ایسنا / سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در 
نیمه نخست امسال 858 نفر به دلیل غرق شدگی 

در کشور جان خود را از دست داده اند.
رکنا/    در برخورد وانت پراید با پژو 405 در محور 
مواصالتی زرین دشت، دو نفر کشته شدند و یک نفر 

نیز مجروح و راهی بیمارستان شد.
*ایسنا/ ظهیری فرمانده انتظامی غرب تهران 
از اجــرای طرح برخورد با اراذل و اوبــاش در شش 
شهرستان تابعه و دستگیری 15   سابقه دار خبر داد.
صدا و سیما/  دستخال رئیس پایگاه سوم آگاهی 
تهران از دستگیری سارقی خبر داد که با اجاره کردن 
یک روزه واحد های تجاری و بی هوش کردن مال 

باختگان از آنان 80 میلیارد ریال سرقت کرده بود.
رکنا/ یک لنج حدود 500 تنی در ساعت 10:30 
دیروز در حال بارگیری محموله پیاز و سیب زمینی در 
یکی از اسکله های بندر شهید باهنر بندرعباس بود تا 

به سمت دبی حرکت کند که  غرق شد.
میزان/ حریق بیمارستان فیروز آبادی در جنوب 

تهران توسط پنج ایستگاه آتش نشانی مهار شد.
 رکنا/ باند 12 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان 

شناسایی و منهدم شد.
ایسنا/ در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای 

در هند پنج نفر کشته و 35 نفر مصدوم شدند.

اسیدپاشی مردی روی همسر موقت خود 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  مــعــاون 
استان فارس گفت: فردی به سمت همسر 
موقت 49 ساله خود و فرزند وی در شهر 
جدید صدرا اسید پاشید. سرهنگ کاووس 
محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: صبح 
دوشنبه گذشته موضوع اسیدپاشی در شهر 
جدید صدرا به پلیس 110 گزارش شد. وی 
با بیان این که ماموران پلیس به محل وقوع 
این حادثه واقع در شهرک رضوان صدرا 
اعزام شدند، ادامه داد: پلیس در بررسی 
اولیه مطلع شد که فردی حدود 50 ساله 

به در منزل همسر موقت خود مراجعه کرده 
و به دلیل اختالفات خانوادگی با او درگیر 
شده و سپس  روی این زن و پسر 20 ساله 
اش اسید پاشیده است. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان فــارس بیان 
کــرد: در ایــن درگیری به دلیل پاشیدن 
اسید، متهم نیز مجروح شده است و هر سه 
نفر به مراکز درمانی اعزام شدند. وی ادامه 
داد: متهم پس از گذراندن روند درمانی 
برای طی مراحل قانونی، تحویل دستگاه 

قضا می شود.
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بازگشت زیرپوستی قیمت مسکن 
به آگهی های مجازی

ایسنا - چند روزی است که برخی کاربران امکان 
مشاهده قیمت مسکن در آگهی های اینترنتی 
فروش ملک را پیدا کرده اند که این اقدام انتقاد 
برخی نمایندگان را در پی داشته است و خواهان 

برخورد دستگاه قضایی شده اند.

قیمت جدید مرغ اعالم شد
مهر - کارگروه تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده را 13 هزار و 100 تومان به عالوه 10 
درصــد افزایش و کاهش در استان ها تصویب 
کرد. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای 
مصرف کننده شش هزار تومان بیشتر از نرخ مرغ 
زنده مصوب شده است. بنابراین قیمت خرید 
مرغ زنده از مرغداران تا 14 هزار و 410 تومان و 
قیمت مجاز برای مرغ گرم برای مصرف کننده تا 
20 هزار و 410 تومان است.پیش از این قیمت 
مرغ گرم بــرای مصرف کننده نهایی 15 هزار 
تومان به عــالوه 5 درصــد افزایش و کاهش در 

استان ها تصویب شده بود.

 رشد چند برابری قیمت 
گوجه فرنگی با وجود مازاد تولید

فارس - قیمت میوه و سبزی در بازار تهران این 
هفته نیز افزایش داشت و قیمت گوجه فرنگی 
ــازاد تولید در کشور چند برابر  و پیاز به رغــم م
رشد کرد. سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی گفت: نداشتن برنامه های 
صادراتی مناسب و اولویت ندادن به تأمین داخل 
باعث شده است قیمت گوجه فرنگی در بازار به 

کیلویی 15 هزار تومان برسد.

هفته کامال منفی بورس تکمیل شد 
شاخص کل قیمت و بــازده نقدی بورس اوراق 
بهادار با کاهش 7018 واحدی معادل 0.49 
درصد به رقم یک میلیون و 412 هــزار و 286 
واحــد رسید تا بــورس این هفته را کامال منفی 
ــاالر شیشه ای  به پایان بــرســانــد.روز گذشته ت
در چهارمین و آخرین روز کاری هفته همانند 
روزهای گذشته شاهد روند نزولی شاخص های 
ــود. به گونه ای که شاخص کل هم  منتخب ب
وزن نیز، با افت 1084 واحدی معادل 0.27 
درصد، عدد 393 هزار و 863 واحد را به نمایش 
گذاشت.بر اســاس ایــن گـــزارش، در معامالت 
ــوالد، تاپیکو،  دیـــروز، نــمــادهــای معامالتی فـ
حکشتی، شتران، پارسان، شبندر، وغدیر، اخابر 
و شپنا، با بیشترین کاهش، نقش مهمی را در 

قرمزپوش شدن شاخص کل بورس داشتند .

 شاخص

کرونا کسب و کار کدام استان ها 
را بیشتر تخریب کرد؟ 

تازه ترین نتایج پایش ملی محیط کسب و کار 
ایران در تابستان 99 حاکی از این است که 
فعاالن اقتصادی، میزان تاثیر کرونا بر محیط 
کسب و کار را کمتر از بهار دانسته اند. با این 
حال، میزان آسیب وارد شده بر کسب وکارها 
از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل، 
ایالم، لرستان و خوزستان، بیشترین مقدار و 
در استان های سمنان، قم، فارس و قزوین، 
کمترین مقدار نسبت به  دیگر استان ها بوده 
است. طبق این شاخص، نتایج بین صفر تا 
10 طبقه بندی می شوند که اعداد بزرگ تر، 

نشان دهنده وضعیت بدتر است. 
)منبع آمار: اقتصاد نیوز(

طبق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
جلسه مشترک با نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، کارگروه مشترکی میان وزارت 
صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی برای بررسی موضوعات 
مهمی همچون خودرو تشکیل شده است و 
به زودی طرح مشترکی برای سامان دهی 

بازار خودرو ارائه  خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی ضمن 
تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات 
خودرویی کشور تصریح کرد: باید شرایط 
ــرای عبور از انحصار دو شرکت بــزرگ  ب
خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف 
رقابت پذیری محصوالت خودرویی در سطح 

بازار را فراهم کنیم.
وی با بیان این که با توجه به عالقه مندی 
ــودرو به  مــردم بــرای سرمایه گذاری در خ
عنوان یک کاالی مصرفی بادوام، ضروری 
اســت که ایــن محصول مهم با استراتژی 
کیفیت،  و  تولیدات  میزان  در  مشخصی 
ــاره هر یک  عرضه شــود، تصریح کــرد: درب
ــورت مشترک با  ــن موضوعات بــه ص از ای
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال 
رزم  هستیم.  الزم  برنامه ریزی  و  بررسی 
حسینی تاکید کرد: با توجه به اهداف تعیین 
شده در این طرح مشترک، جای امیدواری 
است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و 
بتوانیم  از این وضعیت نابه سامانی که وجود 

دارد عبور کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت نخست 
این وزارتخانه را حمایت ویــژه واحدهای 
توانمند و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه 
خـــودروی کشور دانست و گفت: تقویت 
شرکت هایی که توانمندی الزم را در این 
عرصه دارند در دستور کار است تا بتوانیم 

انحصار موجود را از بین ببریم.

به گزارش خراسان، شاید بتوان جدی ترین 
گمانه در خصوص اقدامات آینده مجلس و 
دولت را عرضه خودرو از طریق بورس کاال 
دانست. موضوعی که البته تاکنون بدون 

چالش هم نبوده است.
 به عنوان مثال رئیس شــورای رقابت با 
ــازار خــودرو،  استناد به انحصاری بــودن ب
در نتیجه عواملی نظیر ممنوعیت واردات 
خـــودرو، تعیین قیمت دســتــوری را الزمه 
کنترل انحصارگر برای جلوگیری از رواج 
ــازار دانسته و  قیمت هــای انحصاری در ب
گفته است: ورود خودرو به بورس با وجود 
محدودیت عرضه نه تنها نمی تواند مشکل 
ــازار را حل کند بلکه ممکن اســت با  ایــن ب
توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های 
باالتری در بــورس، تا حــدود حاشیه بازار 
کشف شود اما از سوی دیگر، کارشناسان 
بر مزایای عرضه خودرو از طریق بورس کاال 
تاکید می کنند. آن ها به این نکته اشاره می 
کنند که بورس کاال می تواند بازار ناشفاف 
دالالن خودرو را از بین ببرد و سودی را که 
هم اینک در بازار سیاه نصیب این افراد می 
شود الاقل نصیب خودروسازان کند تا در 
مراحل بعدی، منجر به تقویت رشد صنعت 

و تولید شود.
از ســوی دیگر، باید گفت موضوع خروج 
ــودرو از انحصار که وزیــر صمت  صنعت خ
مطرح کــرده، منوط به اضافه شدن تعداد 
ــودرو در کشور است.  عرضه کنندگان خ
ــوع واردات  ــوض ــان، بــرخــی م ــی در ایـــن م
خودروهای کارکرده یا آزادتر کردن واردات 
خودرو را مطرح کرده اند. با این حال، شاید 
کننده  عرضه  هــای  شرکت  تقویت  بتوان 
خودرو در سال های گذشته را  که در دور 
جدید تحریم ها به حاشیه رانــده شده اند 

محتمل ترین گزینه دانست. 

 طرح مشترک دولت و مجلس
 برای سامان دهی بازارخودرو 

گمانه زنی خراسان از جزئیات طرح مشترک خودرویی 2 قوه

طرح تامین کاالهای اساسی در 
کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شد 

 کاالبرگ الکترونیک 
روی میز مجلس 

محمد اکبری-رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
ــالح قانون  و محاسبات مجلس از تصویب اص
بودجه سال 99 و الزام دولت به پرداخت یارانه 
تامین کاالهای اساسی در این کمیسیون خبر 
داد. به این ترتیب این مصوبه که از آن به کاالبرگ 
الکترونیک نیز تعبیر شده است، برای بررسی 
نهایی هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح 
می شــود. در صــورت تصویب نهایی ایــن طرح 
،بــرای سه دهک پایین به ازای هر نفر ماهیانه 
120 هزار تومان و برای سه دهک بعد به ازای 
هر نفر ماهیانه 60 هزار تومان اعتبار خرید کاال 

اختصاص می یابد.
ــه گـــزارش خبرنگار پــارلــمــانــی خــراســان،  ب
این مطلب  بیان  با  بابایی  حمیدرضا حاجی 
اظهار کرد: براساس این مصوبه، مبالغ مندرج 
در بند )و( تبصره )2( و جدول تبصره )14( در 
راستای اجرای احکام این قانون اصالح و دولت 
از  تامین بخشی  به منظور  مکلف مــی شــود، 
نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماه 
دوم امسال به صــورت ماهیانه،  درخصوص 
تامین و پــرداخــت یــارانــه اعتبار خرید به هر 
فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت 
خــانــوار، موضوع ردیـــف)31( جــدول تبصره 
ــز اعتبار بــه کــارت یارانه  14 از طریق واریـ
نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 
200هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک 
اول و مبلغ 600 هــزار ریــال بــرای هر یک از 
افــراد دیگر دهک ها اقــدام کند. البته برخی 
کارشناسان، امکان تامین بودجه از محل های 
پیش بینی شده در این مصوبه را غیرممکن می 
دانند و  درخصوص آثار این مصوبه بر تشدید 
کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی 

هشدار داده اند.
 وی دربــاره هــدف از تخصیص ایــن اعتبار هم 
اظهار کرد: این اعتبار صرفا برای تامین کاالهای 
اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت 
صمت موظف است، امکان تخفیف در خرید این 
کاالها را برای مشموالن فراهم کند. همچنین 
35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و 

لشکری اختصاص می یابد.

پس از افت سنگین دو روز قبل، بازار ارز دیروز 
شاهد ثبات نسبی قیمت بود. بر اساس گزارش 
خبرگزاری تسنیم و اقتصادنیوز، نرخ دالر که دو 
روز قبل به حدود 27 هزار و 500 تومان رسیده 
و البته تا حدود 28 هزار و 800 تومان برگشت 
کرده بود، بعد از ظهر دیروز نیز در همین حدود 
قیمت خورد. در این خصوص ، محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی 
تلویحًا روند کاهشی دالر را ادامه دار خواند و 
گفت: همواره از روز اول گفتیم که قیمت های 
کنونی دالر قیمت های واقعی در بازار ایران 
نیست. وی با اشاره به محدودیت صادرات از 

اسفند 98 تا خــرداد 99، رشد نرخ ارز را در 
ادامــه آن رونــد دانست و گفت: سه چهار ماه 
بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم  و اکنون 
خوشبختانه )مابه ازای( آن چه که صادر شده 
برمی گردد. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین  
ــادآور شد:  عــالوه بر رشد قابل توجه عرضه  ی
ارز در سامانه نیما نسبت به دو سه هفته قبل، 
ــارج مسدود  بخشی از پــول هــای ما که در خ
شده بود االن باز شده و فعالیت آن را شروع 
کردیم. شایان ذکر است دیروز همچنین قیمت 
سکه با افزایش نسبی در بازار مواجه و   حدود 

14میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. 

وزیر راه: باید به سمت مبلغ ثابت برای تعرفه 
مشاوران امالک برویم 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که باید 
درباره کمیسیون مشاوران امالک تجدید نظر 
شود، گفت: باید به سمت دریافت مبلغ ثابت 

برای عقد هر قرارداد برویم.
ــر  ــه گـــزارش  فـــارس، محمد اســالمــی وزی ب
تلویزیونی  برنامه  یک  در  شهرسازی  و  راه 
ــاوران امــالک  ــش ــوص کمیسیون م ــص درخ
افزود: باید درباره کمیسیون مشاوران امالک 
تجدید نظر شود، باید به سمت دریافت مبلغ 
ثابت بــرای عقد هر قـــرارداد برویم. تصمیم 
اخیر رئیس جمهور نیز به این منوال است 
که مشاوران امالک از ذیل وزارت صمت به 
ذیــل وزارت راه و شهرسازی بیاید تا بتوانیم 
سیاست گذاری مناسب را در قبال مشاوران 

امالک اعمال کنیم.
ــوص حذف  ــص ــر راه و شــهــرســازی درخ وزیـ
قیمت از روی سایت های ارائه قیمت کاالها 
ــزود: ما به طــور کلی با  و خدمات مختلف اف
هرگونه افــزایــش عــوامــل روانـــی در قیمت 
کاالها و خدمات مخالف هستیم. قیمت های 

غیرواقعی باعث تالطم های زیادی می شود 
و ارائه این قیمت ها در سایت های مختلف بار 
روانــی را تشدید می کند، بنابراین باید قوه 

اجرایی با این موضوعات مقابله کند.
ــاره قیمت هــر متر مربع مسکن در  وی دربـ
تهران و اعالم  نشدن آن  از سوی مرکز آمار و 
بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر منطقه یک و 
سه را از میانگین قیمت های مسکن خارج 
کنیم، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن 
در تهران به زیر 15 میلیون تومان می رسد. 
باید آمارهای واقعی و بر اســاس واقعیت را 
ــه دهیم و میانگین قیمت های  به مــردم ارائ
خرید و فروش شده واقعی را به آن ها اعالم 
کنیم. قیمت ملک در منطقه یک، میانگین 
قیمت مسکن در تــهــران را ســه و نیم برابر 
بیشتر می کند.اسالمی دربــاره مسکن مهر 
خاطرنشان کرد : مسکن مهر یک طرح مفید 
برای اقتصاد و یک خدمت موثر بوده است. وی 
همچنین قول داد که خانه  های طرح مسکن 

ملی تا پایان سال 1400 تحویل  شود.

ثبات نسبی دالردر کانال 28 هزار تومان 
واعظی: بخشی از ارزهای مسدود شده در خارج از کشور باز شده است 
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۶0 درصد بازداشتی های امسال در پایتخت جرم اولی هستند 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد بازداشتی ها جرم 
اولی بودند.سرهنگ موقوفه ای افــزود: از ابتدای 

امسال تا مهرماه شاهد افزایش ۴ درصــدی وقوع 
جرایم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده ایم.وی 

افزود: امسال ۹ درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

قهقهه هپروتی!
روایت یک خبرنگار از ساعتی حضور در دور همی معتادان و بازاریاب های مواد مخدر

»گل« می کشند، گل می گویند و گل می شنوند! 
خنده از لبان شان محو نمی شود. صدای قهقهه 
شان در کوچه می پیچد و از درون خانه که غوغایی 
بر پاست، خبر می دهد. نه از کرونا ترسی و نه از 
قانون واهمه ای دارند و مدام سیگارشان را روشن 
می کنند و به آن پک می زنند. حالت طبیعی ندارند 
و دورهمی را با  عنوان جشن پایان برداشت محصول 
فضایی شان به پا کرده اند تا شبی را در کنار هم مثاًل 
به فضانوردی مشغول شوند. با آغاز فصل سرما و 
بلند شدن شب ها دورهمی های خاصی در برخی 
نقاط حاشیه شهر بر پا می شود و البته بعضی ها با 
برداشت میوه فضایی شان  شب نشینی متفاوتی 
دارنــد. در این روزهــای کرونایی برخی جوانان و 

نوجوانان به دورهمی هایی با چاشنی »علف کشان« 
رو آورده اند تا به خیال خودشان صفا کنند. در 
یکی از محالت حاشیه ای شمال شهر بجنورد در 
بعضی از این شب ها غلغله ای بر پاست و  برخی در 
حال خرید و فروش »گراس« یا همان »سیگاری« 
هستند. هر سال در فصل پاییز زمان برداشت نوعی 
علف توهم زا فرا می رسد که برخی سودجویان 
با کشت و فروش غیرقانونی آن به دنبال پر کردن 
جیب شان هستند؛ بوته ای که برخی جوانان و 
نوجوانان بی خبر از عواقب آن را به سوی خود 
می کشد و با بوی وسوسه کننده خود جذب و بعد 
شکارشان می کند تا برای مدت کوتاهی در فضا 
معلق شوند. گراس که در کشورهای دیگر آن را با 

نام ماری جوانا می شناسند، یک ماده مخدر است و 
برخی به عنوان »سیگاری« از آن استفاده می کنند. 
این ماده مخدر کند می سوزد اما زود خاموش می 
شود برای همین به صورت مشترک بین مصرف 
کنندگان دست به دست می شود، مدام به آن پک 
می زنند تا مانع خاموش شدنش شوند. در یک شب 
سرد پاییزی با یکی از راه بلدان راهی دورهمی یا 
همان مراسم جشن برداشت محصول نامیمون 
گروهی از مزرعه داران کوچک در حاشیه شهر 
می شوم. کوچه گلی با چاله های بزرگ و کوچک 
و مملو از آب گندیده ما را به محل برپایی دورهمی 
فضانوردان هدایت می کند. کوچه تاریک و آرام 
است اما صدای قهقهه شرکت کنندگان در این 
مراسم، سکوت آن را می شکند. بعد از ورود به خانه 
با دود تند و تیزی برخورد می کنیم که مشام مان را 
قلقلک می دهد. ال به الی دود، صدای سرفه های 

گاه و بی گاه شرکت کنندگان به گوش می رسد. به 
محض ورودمان هپروتی ها به نوعی الیک دودی 
برای مان هوا می کنند و به سقف می چسبانند! بعد 
از آن خوش و بش های مختص هپروتی ها همچون 
»پاشنه کفشتم«، »جوراب گندیده پایتم« و برخی 
الفاظ بی معنا شروع می شود! هر کدام از شرکت 
کنندگان گوشه ای از اتاق را اشغال کرده اند و مدام 
به سیگارشان پک می زنند و بعد از خنده ریسه 
می روند. اغلب سن شرکت کنندگان بین 1۵ تا 
2۵ سال به نظر می رسد و آن گونه که مشخص 
است،برخی متاهل و برخی در ســودای تشکیل 
خانواده هستند. گردهمایی هپروتی ها نه برای 
کشیدن سیگاری بلکه بیشتر برای قیمت گذاری و 
بازاریابی علف های توهم زای مزرعه شان و برپایی 
جشن سیاه هم رد گم کردن است.مشروح گزارش 

را در سایت khorasannews.com بخوانید.

عامالن فروش اینترنتی سالح در تهران دستگیر شدند 

ــزرگ از  رئیس پلیس امنیت عمومی تــهــران ب
دستگیری دو تن از اعضای باند چهار نفره قاچاق 
سالح و مهمات در فضای مجازی خبر داد.بــه 
گــزارش صدا و سیما؛ ســردار »علی ذوالقدری« 
ــزود: مــأمــوران پایگاه چــهــارم پلیس امنیت  افـ
عمومی تهران بــزرگ در رصد های اطالعاتی 
و فنی موفق شدند اعضای یک باند چهار نفره 
قاچاق سالح و مهمات را که در فضای مجازی به 
تبلیغ و خرید و فروش انواع سالح های جنگی و 
شکاری و مهمات می پرداختند، شناسایی کنند و 
دستگیری آنان را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که مخفیگاه متهمان در حوالی 
وردآورد شناسایی شد و تحت مراقبت های ویژه 

پلیسی قرار گرفت، ادامه داد: صبح چهارشنبه 
با هماهنگی های قضایی دو تن از اعضای این 
باند چهار نفره دستگیر و برای ادامه تحقیقات 
به پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت 
منتقل شدند.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران 
ــودروی  ــزرگ گفت: در بــازرســی از منزل و خ ب
متهمان پنج قبضه سالح جنگی و دو قبضه سالح 
شکاری غیرمجاز به همراه ۶۳ فشنگ جنگی 
 انواع کلت کشف و یک دستگاه خودرو توقیف شد.
وی با بیان این که متهمان پس از تکمیل تحقیقات 
به مرجع قضایی معرفی خواهند شد، افزود: تالش 
برای دستگیری دیگر اعضای این باند در دستور 

کار مأموران پایگاه چهارم این پلیس قرار دارد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

با  • طبا  هاشمى  مصطفى  نوشت:  نيوز  نامه 
اشاره به سخنان ذوالنوری نماينده قم در مجلس 
معظم  مقام  توسط  خــارجــى  »سیاست  گفت: 
رهبری تصمیم گیری مى شود. اگر نظام تصمیم به 
مذاکره بگیرد همین آقای ذوالنوری زودتر از بقیه 
با آمريکايى ها دست مى  دهد. فکر نکنیم برخى ها 

خیلى انقالبى هستند. خیر اين طور نیست.«
 انتخاب نوشت: صادق کوشکى در واکنش  •

به اين موضوع که امروز بسیاری از نمايندگان 
ــرح ســـوال از رئیس  ــان استیضاح و ط ــواه خ
جمهوری هستند، گفت: طرح سوال چون فاقد 
ضمانت اجرايى است، فايده، نتیجه و حاصلى 
ــدارد. اتفاقى که بايد رخ بدهد اين است که  ن
و  بگیرد  شکل  مجلس  در  انقالبى  اراده  يــک 
آقای روحانى را به دلیل همه تخلفات و کارها و 
تصمیمات غلطى که داشته از قدرت اخراج کند.

آخرین نيوز نوشت:  محمود رضوی مشاور  •
رسانه ای قالیباف طى توئیتى از سکوت در برابر 
تحويل واکسن آنفلوآنزا به دولت نوشت: خیلى 
خــوب اســت که دولــت به فکر سالمت اعضای 
هیئت دولــت و خانواده آن هاست، اما يادتان 
ــروش واکسن  باشد همان هايى که فاکتور ف
آنفلوآنزا به داروخانه مجلس را منتشر کردند 
و در رسانه و فضای مجازی مجلس را به توپ 
بستند، در مقابل تحويل واکسن به هیئت دولت 

و خانواده های آن ها سکوت کردند!

سازندگی - اين روزنامه در گزارشى با عنوان  •
واعظى  »محمود  نوشت:  الريجانى«  »بازگشت 
رئیس دفتر روحانى رسما اعالم کرد که الريجانى 
مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ايران و چین شده 
است، بازگشت الريجانى نشان دهنده اعتماد نظام 

و دولت به اوست.« 
جوان - اين روزنامه در گزارشى نوشت: جو بايدن،  •

نامزد دموکرات ها در انتخابات آمريکا که فعاالن به 
ظاهر بى جیره و مواجبش در تهران برای او ستاد 
انتخاباتى بر پا کرده و برخى اصالح طلبان هم حتى 
ورود به عرصه انتخابات ايران را به پیروزی بايدن گره 
زده اند، ديروز برنامه خود را برای ايران اعالم کرد که 
»تقريبًا هیچ« چیزی در آن نیست و حتى مى توان آن 
را شديدتر از برنامه ترامپ دانست. با اين کار او عماًل 

ستاد انتخاباتى خود را در تهران بست!
 شرق- على مطهری در يادداشتى در اين روزنامه  •

به دفاع از چرخاندن اراذل و اوباش در خیابان ها 
پرداخت و نوشت: »التى که احساس مى کند بعد از 
ارتکاب يک جنايت به راحتى از زندان آزاد مى شود 
طبعًا جری و سرکش مى شود و نفسکش مى طلبد. 
اقدام اخیر نیروی انتظامى مبنى بر خیابان گردانى 
اراذل مجرم آثار خوبى داشــت، گرچه کتک زدن 
ضمنى آن قانونى نبود زيرا مجازات آن ها همان است 

که دادگاه تعیین کرده است نه بیشتر.«
 آرمــان ملی- مهدی طغیانى عضو کمیسیون  •

اقتصاد مجلس به اين روزنامه گفت: »در مجلس 
يازدهم مفهومى به عنوان مذاکره تعريف شده نیست. 
تهديدهای ترامپ جنبه رسانه ای و تبلیغاتى دارد. 
از سوی ديگر تحريم های ثانويه آمريکا نوعى تحريم 
بین المللى است. به همین دلیل اگر ما به فضای 
تحريم های جهانى نیز برگرديم وضعیت از اين که 
امروز وجود دارد، بدتر نخواهد شد. سخنان ترامپ 
بیشتر ژست رسانه ای است و تحريم ها اثری بیشتر از 

وضعیت امروز ندارد.«

هــادی محمدی – تنها 72 ساعت بعد از 
رفع محدوديت های تسلیحاتى جمهوری 
اسالمى ايران بر اساس قطعنامه 2231، 
مدافعان آســمــان ايـــران اســالمــى بــا شعار 
»آسمان امن در سايه اقتدار پدافند هوايى«، 
رزمايش بزرگى  را در نیمى از وسعت خاک 
کشورمان آغاز کردند که طى آن قرار است 
آخرين فــنــاوری هــای بومى خــود در حوزه 
پدافند هوايى را به آزمون بگذارند. مقابله با 
تهاجم الکترونیک دشمن، انهدام اهداف 
متخاصم با سامانه های بومى »سوم خرداد« 
و »15 خــرداد« و تمرين کشف سامانه های 
روز  مهم  عملیات  ســه  دشــمــن،  پنهان کار 
اول اين رزمايش بود که با موفقیت صورت 
ــط عمومى ارتــش،  ــزارش رواب گرفت. به گ
رزمايش مشترک تخصصى پدافند هوايى 
مدافعان آسمان واليت 99 صبح روز گذشته 
با اعالم رمز يا رسول ا...)ص( با گسترش و 
استقرار سامانه های بومى موشکى، راداری، 
الکترونیک،  جنگ  شناسايى،  اطــالعــات 
سامانه هــای ارتباطى و شبکه ديــده بانى 
از  نیمى  در  گذشته  روز  صبح  از  بــصــری 

مساحت کشورمان آغاز شد. در اولین روز 
رزمايش، عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک 
روی ســامــانــه هــای پــدافــنــدی بــا موفقیت 
تمرين شــد. در ايــن مرحله از رزمــايــش، با 
ايجاد اخالل الکترونیکى روی رادار هــای 
پدافند هوايى به وسیله پهپاد های اخاللگر، 
پايداری، قابلیت بقا و تداوم عملیات رادار ها 
به عنوان يکى از اجزای اصلى پدافند هوايى 
در محیط آلوده به جنگ الکترونیک ارزيابى 
شد. همچنین عملیات اخالل الکترونیک 
و  حمله ور  نیروی  مهاجم  پهپاد های  روی 
به دست گرفتن کنترل اين پهپاد ها و عملیات 
رهــگــیــری هــواپــیــمــا هــای حــمــلــه ور توسط 
پهپاد های رهگیر کّرار در اين مرحله تمرين 
شد. در ادامه سامانه های بومى سوم خرداد 
نیروی هوافضای سپاه و 15 خرداد نیروی 
پدافند هوايى ارتش که به دست متخصصان 
و دانشمندان جوان کشورمان تولید شده اند، 
در شرايط رزم واقعى علیه اهداف متخاصم 
ــد و با موفقیت  ــدام تاکتیکى انجام دادن اق
اهـــداف واگـــذاری توسط شبکه يکپارچه 

پدافند هوايى کشور را سرنگون کردند.

توئیت سیاسى

رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 99 آغاز شد 

آسمان ایران زیر چتر پدافندی

رئیس جمهوری  استیضاح  حامیان   گرچه 
اما  شدند  عقب نشینى  به  مجبور  ديگر  بــار 
جنجال به پا شــده واکنش روحــانــى را نیز 
ديــروز برانگیخت. در همین چند روز اخیر 
استیضاح رئیس جمهور بر سر زبان ها افتاده 
بــود تا ايــن که احمد امیرآبادی فراهانى، 
عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگويى 
تلويزيونى با بیان اين که در شرايط فعلى اين 
کار نتیجه ای ندارد و اگر نتیجه مى داشت 
انجام مى شــد، اعــالم کــرد که  نمايندگان 
مجلس موافق طرح استیضاح نیستند. در 
همین زمینه، روز گذشته روحانى با اشاره 
ــدون نــام بــردن  بــه برخى حــواشــى اخیر و ب
از  موضوع استیضاح با بیان اين که ما بايد 
خــادم مــردم باشیم و کــاری کنیم که مردم 
مى خواهند، از مردم خواست به حواشى اخیر 
پیش آمده توجهى نکنند: »نکات حاشیه ای 
را بايد رها کنیم. حاال به هر حال گاهى پیش 
ــرادی، گروهى، جمعى،  مى آيد؛ فــردی، اف
جناحى، حزبى ممکن است حرفى بزند، بايد 
بگذريم و به مسائل حاشیه ای وارد نشويم.« 
به گزارش فارس رئیس قوه مجريه در ادامه 
سخنان خود در نشست روز گذشته هیئت 
دولت با بیان اين که ما با اختالف و جدايى 
به جايى نمى رسیم دربــاره شرايط دولت 
گفت: »مردم مى دانند ما در مشکل هستیم 
و شرايطمان عادی نیست. ما دو دست بیشتر 
نداريم؛ با يک دست با تحريم و با دست ديگر 
با کرونا مبارزه مى کنیم. اگر بخواهد جنجال 
و حاشیه ای درست شود نبايد اعتنا کنیم، 
تأکید  هم  بــاز  بگذريم.  بى اعتنايى  با  بايد 
مى کنم؛ وحدت و يکپارچگى و هم افزايى؛ 
با اختالف و جدايى به جايى نمى رسیم.« 
روحانى در بخش ديگری از سخنان خود 
گريزی هم به لغو تحريم های تسلیحاتى زد: 
»اهمیت اين موضوع نه از اين لحاظ بود که ما 
از نظر مقررات آزاد هستیم که اسلحه بخريم و 
بفروشیم که البته به جای خودش اين بسیار 

مهم است اما از اين مهم تر اين که منطق حق 
و حقیقت و قانون و منطق عقالنیت بر زور 
و قلدری پیروز شد. اين مسئله مهم است.« 
رئیس جمهور با اشاره به اين که اين رويداد 
الملل  يک موفقیت سیاسى در سطح بین 
برای ماست، خواستار تبیین اين موفقیت 
ها بــرای مــردم شد: »درســت است که فشار 
اقتصادی وجود دارد، اما موفقیت های سیاسى 
ما را در سطح دنیا بايد بدانند. حتى اين ممکن 
است مرهمى باشد بر آالم مردم.« رئیس جمهور  
توضیح داد: »اين تاريخ را بايد دقیق برای مردم 
توضیح دهیم. آمريکايى ها مى خواستند ما 
بالفاصله از برجام خارج شويم تا همه قطعنامه ها 
برگردد. تدبیر نظام و حاکمیت بسیار مهم بود. 
ما سیاست بسیار پیچیده ای را در پیش گرفتیم 
و به نتايج درخشانى رسیديم. ما هم به نوعى از 
تعهدات برجامى کاستیم اّما بسیار حساب شده 
و قدم به قدم به گونه ای که دوست و دشمن از کار 
ايران نتوانستند ايراد بگیرند. کسى نتوانست 
بگويد کار ايــران خالف مقررات بین المللى 

بوده است.«

 رئيس جمهور با اشاره به این که نباید به حاشيه ها و 
جنجال ها توجه کنيم، تاکيد کرد: 

ما 2 دست بیشتر نداریم

 توصیه اخالقی واعظی به
 مخالفان روحانی 

 محمدی - رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید 
بر لزوم حفظ وحدت بین دولت و مجلس گفت: 
امروز در کشور الفاظى را از افرادی مى شنويم که 
در گذشته از دشمنانمان مى شنیديم. اگر افرادی 
مخالف دولت هستند و نظراتى دارند، ادب و اخالق 
ــزارش خراسان،  اسالمى را رعايت کنند. به گ
محمود واعظى که در حاشیه نشست هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران صحبت مى کرد، در واکنش به 
يکى از نمايندگان که  در خصوص اظهارات رئیس 
جمهوری دربــاره صلح امــام حسن)ع( سخنان 
تهديد آمیزی گفته بود، تصريح کرد: کسانى که 
برداشت غلط از صحبت های آقای رئیس جمهور 
کردند، بايد خودشان را اصالح کنند. وی افزود: 
اين که در داخــل کشور فحاشى و طلب مرگ و 
صحبت از اعدام مى کنند، چنین حرف هايى هیچ 

وقــت در ادبیات مسئوالن 
کشور و در ادبیات سیاسى 
ما وجود نداشته است. در 
تعجبم از اين است که چرا 

کردند  سکوت  برخى 
در حالى که حتمًا بايد 

نشان  عکس العمل 
مى دادند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

فرا خبر
   

رزمایشی در یک زمان خاص
 برگزاری رزمايش پدافند هوايى مدافعان حريم واليت 99 در اين مقطع زمانى خاص که البته 
شاهد فتنه انگیزی برخى کشورها در مناقشه قره باغ در شمال غرب کشور هستیم، ضمن 
نمايش قدرت فناوری ها و اقالم تسلیحاتى ساخت ايران به ويژه در حوزه پدافند که از حوزه 
های بسیار جذاب و گران قیمت در بازار تجارت اسلحه جهان به شمار مى رود، مى تواند اين 
پیام  روشن  را   برای کشورهای جهان به ويژه دوستان و مشتری های تسلیحاتى ايران داشته 
باشد که از يک سو توان صنعت دفاعى بومى شده ما را نظاره کنند که در اين سال های تحريم 
چطور پیشرفت و توسعه داشته و  از سوی ديگر برای خريدهای تسلیحاتى خود با توجه به رفع 
تحريم های تسلیحاتى ايران، گزينه های بیشتری را مد نظر قرار دهند و از اين به بعد ايران را به 
عنوان يک فروشنده فعال در اين بازار شناسايى کنند. اما پیام مهم ديگر اين رزمايش مى تواند 
برای ساکنان فعلى کاخ سفید باشد تا در فاصله کمتر از دو هفته تا انتخابات اين کشور و بیشتر 
شدن خبرهايى مبنى بر احتمال باخت ترامپ در انتخابات، به سوی عملى کردن احتمالى 
افکار خطرناک و احمقانه خود نروند و بدانند که در برابر هر تهديد و تجاوزی، سدی محکم از 
مدافعان حريم ايران عزيز وجود دارد. واقعه تاريخى طبس را به ياد آورند و دوباره ملتى را که 

روی پای خود دفاع مى کنند، نیازمايند.



یزی یا ترس از  مسئولیت گر
دست دادن منطقه امن ذهنی؟ 

نگاهی روان شناسانه به دالیل ازدواج نکردن برخی ستاره ها که بیش از 
40 سال از عمرشان گذشته است

همیشه ستاره ها و سبک زندگی شان برای عده ای از مردم جامعه جذاب بوده 
و خواهد بود. تعداد باالی دنبال کنندگان آن ها در شبکه های اجتماعی مثل 
اینستاگرام، گواهی بر همین ادعاست. با این حال و چیزی که بیشتر از هر کار 
ستاره ها جلب توجه می کند، مجرد ماندن بعضی از آن هاست. آن هایی که با 
این همه طرفدار، باالی  40 سال عمر دارند و هنوز انتخابشان تجرد است. 
جالب این جاست که همگی چه زن و چه مرد، خود را بی میل به ازدواج نشان 
نمی دهند ولی دالیل بیشترشان یکسان است و خبر از نداشتن آمادگی های 
الزم برای متاهل شدن، پیدا نکردن گزینه مناسب و... می دهد. جوری هم 
می گویند هنوز دیر نشده که انگار سن ازدواج مهم نیست. به لحاظ روان 
شناختی ازدواج به دانش، مهارت، مشاوره، تجربه و آمادگی های الزم نیاز 
دارد. آیا می توان گفت که هنرمندان کشور ما با توجه به داشتن موقعیت خوب 

و ثروت قابل قبول، هنوز آمادگی الزم برای ازدواج را پیدا نکرده اند؟

  4 عامل مجرد ماندن چهره های مشهور
به طور کلی، آدم هــا برای توجیه کارشان تالش دارنــد که دالیل به ظاهر 
منطقی دست و پا کنند. دالیلی که در ظاهر شاید عده ای را توجیه کند اما 
گاهی درست نیست. آدم معروف ها هم از این ماجرا مبرا نیستند. در ادامه 
چهار عامل احتمالی اما رایج مجرد ماندن چهره های مشهور مطرح می شود.

 مسئولیت گریزی از تشکیل خانواده
ازدواج نکردن برخی ستاره ها با توجه به سن باالیی که دارند، در وهله 
اول به مسئولیت گریزی آن ها از تشکیل خانواده بر می گردد. ازدواج 
به خودی خود یک عالمه مسئولیت می طلبد. این خیلی خوب است که 
آن ها به این مسئله اشراف دارند اما به نظر می رسد فرار از آن راه حل درستی 
نیست به خصوص با توجه به جایگاه حساسی که آن ها دارند و تاثیر فراوانی 

که متاهل شدن روی هواداران جوانشان می گذارد.
ترس از صمیمی شدن

علت بعدی را می توان در ترس از صمیمی شدن دانست. ازدواج یعنی 
شراکت همه چیز بین زن و شوهر و این شراکت، صمیمیت زیادی 
می طلبد و می تواند برای هر کسی دلهره آور باشد. بنابراین چهره ای 
که برای بازی در هر فیلم باید روزها و حتی ماه ها با افرادی روزگار بگذراند، 

ازدواج کردن برایش کار ساده ای نیست.
 زندگی در منطقه امن

 یک دلیل دیگر، می تواند ترس از دست دادن منطقه امن باشد. 
معموال انسان ها به سبک زندگی که دارند، خو می گیرند و به همان 
شیوه زندگی عادت می کنند. این اتفاق در ذهن تشکیل منطقه امن 
می دهد. فردی که سال های طوالنی مجرد بوده و تنها زندگی کرده به این 

منطقه امن دست یافته و حتی فکر ازدواج یعنی از دست دادن این منطقه.
 داشتن معیارهای عجیب و غریب

دلیل دیگر را می توان معیارهای خاص و عجیب برای انتخاب همسر 
دانست. تعدادی از معیارها بیشتر به فیلم تخیلی شبیه است تا واقعیت. 
غرق شدن در این افکار رفته رفته فرد را دچار وسواس می کند و این 
افکار نمی تواند نتیجه خوبی را برای فرد داشته باشد. افراد مشهور نسبت به 
بقیه مردم، خیلی بیشتر به این تصور اشتباه دچار می شوند و 
اگر کمی در اظهارنظرهایشان دقت کنید، به 

همین نتیجه خواهید رسید.

پرونده

اظهارنظرهای جالب و متفاوت سلبریتی های باالی 40 سال درباره دالیل ازدواج نکردنشان به همراه نظر یک مشاور خانواده در همین باره

چرایی و پیامدهای تجرد سلبریتی ها
راضیه حسینی | خبرنگار
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دنیای سلبریتی ها و بازیگران تفاوت های زیادی با افراد عادی 
دارد. زندگی شخصی و خصوصی بعضی از آن ها مثل شغل و 

حرفه شان شلوغ و پر سر و صدا نیست و گاهی چنان 
ساکت و خلوت است که برای افراد عادی تصور این 

زندگی مالل آور خواهد بود. برای مثال بسیاری از بازیگران با وجود 
این که سن شان از 40 سال هم گذشته ولی تن به ازدواج نداده اند. 

این موضوع را بارها در برنامه های مهمان محور تلویزیونی 
مثل دورهمی، خندوانه و... دیده اید. بسیاری از بازیگران در 
مواجهه با این سوال که چرا ازدواج نکردی؟ پیدا نکردن گزینه 

مناسب، نداشتن وقت، پیش نیامدن موقعیت آن و... را بهانه 
می کنند. اما آیا واقعاً مسئله این است یا مشکالت بزرگ تری 

در این زمینه وجود دارد؟ مشکالتی که نیاز به تحلیل و 
بررسی روان شناسانه دارد. انزوای درونی بازیگران 

در همه جای دنیا وجود دارد و متأسفانه بعضی از 
سلبریتی هایی که ازدواج کرده اند، بعد از مدتی 
جدا شده و دوباره به همان زندگی تنهای خود رو 
آورده اند. در این پرونده می خواهیم مجردهای 
سینمای ایران را معرفی کنیم و به این بپردازیم 
که چرا  برخی بازیگران اهل ازدواج نیستند؟ آیا 
این یک تصمیم خودخواسته است یا شرایط 
این طور ایجاب می کند؟ این تصمیم چه آثاری 
بر جامعه دارد؟ حاال به نظرتان سینمای ایران 
چند مجرد نزدیک به 40 سال دارد و آیا این 
اتفاق فقط بین مردان بازیگر رایج است یا 
شامل حال خانم ها هم می شود؟ پاسخ همه 
این سوال ها را در پرونده امروز زندگی سالم 

بخوانید.

یک توصیه خودمانی به جوانان

دوست عزیز، قرار نیست اگر شیوه پوشش، حرفه هنری و... یک ستاره برای شما 

جذاب است، سبک زندگی شخصی او را هم الگوی زندگی شخصی خود قرار دهید. 

فراموش نکنید که آن ها افــرادی هستند که ما از بیرون فقط ویترین و 

ظاهر زندگی شان را می بینیم. ازدواج نکردن گروه های مرجعی مثل 

سلبریتی های حوزه ورزش، سینما و... نباید باعث شود جامعه 

هم چنین فضایی را تجربه کند. هرچند این روزها به دلیل کرونا و 

مشکالت اقتصادی صحبت از ازدواج کمی سخت به نظر می رسد 

اما با یک برنامه ریزی درست می توان از سد مشکالت ازدواج هم 

رد شد و به زندگی هدف و معنای تازه ای داد.
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 شوهر خوب پیدا 
نمیشه!

اسم:  مهراوه شریفی نیا
سن:  40 سال

او هم جزو بازیگرانی است که هنوز مجرد 
است. مهراوه فرزند خانواده ای هنرمند 
و بازیگر است که اولین بازی خود را در 
هشت سالگی و در فیلم »دزد عروسک ها« 
انجام داد. کودکان دهه شصتی این فیلم 
را به خوبی به یــاد مــی آورنــد و همچنین 
بازی درخشان خانم آزیتا حاجیان، مادر 
مهراوه شریفی نیا در این فیلم را. او تا امروز 
در هر سه عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر 
نقش آفرینی کرده اما ازدواج نکرده است.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

مهراوه شریفی نیا در پاسخ مهران مدیری 
در برنامه دورهمی که از او پرسیده بود چرا 
ازدواج نمی کند با خنده گفت: »شوهر 
خوب پیدا نمیشه!« مدیری مجدد پرسید 
شوهر خــوب به کی میگن؟ که مهراوه 
شریفی نیا جواب داد: »راستش تا امروز 
این قدر درگیر کار بودم که تا حاال بهش 

فکر نکرده ام.«

مرموز مثل پارسا!
اسم: پارسا پیروزفر

سن: 48 سال

 22 در  ــر  ــروزفـ ــیـ پـ
 1351 ــور  ــریـ ــهـ شـ

متولد شد. او تا کنون در 
زمینه های مختلفی از جمله گرافیک 
و تصویرسازی، مجسمه سازی،دوبله و 
همچنین شرکت در نمایش نامه های 

رادیویی تجربه کسب کرده است.
  دربــاره دالیــل مجرد بودنش 

چه گفته؟
پیروزفر از جمله بازیگرانی است که 
تا به حال با هیچ روزنــامــه، مجله یا 
رسانه ای گفت و گو نکرده و به همین 
دلیل، نظری درباره ازدواج از این 
بازیگر معروف ایرانی ثبت نشده 

است.

کسی دوستم ندارد!
اسم: حامد بهداد

سن: 47 سال

بازیگر سریال »دل« که انتقادهای زیادی 
به آن وارد شد، متولد 26 آبان 1352 در 
مشهد است. او در خانواده ای متولد شد 
که با هنر آشنایی داشتند. پدرش شاعر 
است و البته همه اعضای خانواده اهل 
شعر و مشاعره هستند. وی تحصیالتش 
را در مقطع کارشناسی بازیگری تئاتر 
در دانشگاه آزاد اسالمی تهران به پایان 

رسانده است و هم اکنون مجرد است.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

ــاره دلیل ازدواج  او در گفت و گویی دربـ
نکردنش اظهار کرده: »به زندگی مشترک 
اعتقاد دارم. روش درستی است چون طی 
سالیان جواب داده است. آن حالت درست 
االن با شرایط زندگی من هماهنگ نیست. 
این اعتقاد من است. بدیهی است که دوست 
دارم ازدواج کنم و بچه دار شــوم امــا االن 
شرایطم مناسب نیست. در هیچ کجا از این 

شهر، من هیچ کورسویی 
از دوســـت داشتن 

ــک حــریــف و  در ی
همراه نمی بینم«. 

)زندگی ایده آل(

پسری سخت کوش اما تنها!

اسم: پژمان جمشیدی
سن: 43 سال

فوتبالیستی که در عرصه بازیگری درخشید و می توان 
گفت یکی از بازیگران بسیار خوب این روزهای تلویزیون و 

سینمای ایران است، کسی نیست جز پژمان جمشیدی. او را می توان انسانی 
سختکوش و پرتالش دانست که بی توجه به حرف وحدیث های بسیار درباره 
بازیگری اش فقط به هدف خود فکر و برای رسیدن به آن تالش کرد و در نهایت 
مزد تالش های خود را گرفت. با این حال، او هم جزو بازیگران و افراد مشهوری 

است که هنوز مجرد است و تنها زندگی می کند.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

جمشیدی در برنامه دورهمی دلیل مجرد بودنش را این گونه بیان کرد: »تا 30 
سالگی دوست داشتم در کنار پدر و مادرم باشم و آن ها را تنها نگذارم چون برادرم  
به خارج از کشور رفته و خواهرم هم ازدواج کرده بود اما از 30 سالگی به بعد هم 
که تنها زندگی می کنم زیاد به این موضوع فکر نکرده ام، البته از 40 سالگی به 

بعد گاهی به ازدواج فکر می کنم ولی هنوز موقعیت اش پیش نیامده است.«

 خبر ازدواجش 
دروغ سیزده بود!

اسم:بهرام رادان
سن: 41 سال

بهرام رادان که متولد ۸ اردیبهشت 135۸ 
در تــهــران اســت، از آن دسته بازیگرانی 
محسوب می شود که هنوز مجرد اســت و 
تصمیم به ازدواج نگرفته. در خور ذکر است 
که چند سال پیش وی با انتشار یک عکس 
در کنار یک زن در صفحه اینستاگرامش خبر 
ازدواجش را داد اما این خبر واقعیت نداشت و 
دروغ سیزده او بود! این عکس در واقع مربوط 

به حضور او در یک فیلم آمریکایی بود.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟
رادان گفته: »تشکیل خانواده یک نیاز است. 
یک نیاز عاطفی که در درون یک فرد به وجود 
می آید. البته چون از فردای روزی که تشکیل 
خانواده می دهی باید تمام امیالت را تقسیم 
کنی، اگــر مــرد ایــن ماجرا نباشی به خطر 
می افتی. ترجیح من این نیست که کارنامه ای 
پر از ازدواج های ناموفق داشته باشم. ترجیح 
می دهم این بستر را طوری بچینم که بر اساس 
عقل من باشد نه احساسم.« )زندگی ایده آل(

به ازدواج فکر می کنم اما ...
اسم:محمدرضا گلزار

سن: 43 سال

یکی از معروف ترین سوپر استارهای ایران که به تازگی 
به کرونا مبتال شــده، محمدرضا گلزار اســت. او با 

وجود شایعات بسیاری که عده ای به خصوص در 
شبکه های اجتماعی هر بار خبر ازدواج و بعد از مدتی 

طالقش را پخش می  کنند، هنوز مجرد است. 
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

ــار، ویــدئــوهــایــی در  ــا امـــروز چندین بـ ت
شبکه های اجتماعی منتشر شده که از او 

خواستگاری کرده اند اما جوابش منفی 
بوده است. با این حال، درباره دالیل 
مجرد بودنش گفته: »هیچ شخص 
خاصی مدنظرم نیست اما به ازدواج 
انجامش  بــه  مصمم  و  می کنم  فکر 
هستم ولی ازدواج تصمیمی نیست و 
شرایط باید مهیا شود.« )ماهنامه پرتو(

ازدواج، هرگز!
اسم: النازشاکردوست

سن: 36 سال

یکی از معروف ترین چهره های زنان سینمای ایران، الناز شاکردوست است که در سال 97 
موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش زن را برای بازی در فیلم »شبی که ماه کامل شد« 
کسب کند.  شاکردوست که به غیر از بازیگری، تجربه طراحی صحنه و لباس را هم دارد کارش 

را با بازیگری تئاتر آغاز کرده است.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

»هرگز به ازدواج فکر نکرده ام. دربــاره ازدواجــم این را هم بگویم که من آن قدر فالوئرها و 
هوادارانم را دوست دارم که همیشه با حمایت های آن ها روحیه و انرژی مضاعفی می گیرم و 
اگر روزی قرار باشد هر اتفاقی در زندگی شخصی من مثل ازدواج رخ بدهد، شخصًا این را حق 
آن ها می دانم که آن را در صفحه شخصی ام اعالم کنم.«  )زندگی ایده آل(

این سوال را جواب نمی دهم!

اسم: نیکی کریمی
سن: 48 سال

نیکی کریمی متولد 19 آبان 1350 در تهران است. او یکی از هنرمندان 
سینماست که با کسب جوایز متعدد از جشنواره های گوناگون بین المللی 
از موفق ترین هنرمندان سینمای ایران از لحاظ تعداد جوایز جهانی به 
شمار می رود. او در بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر که سال ۸1 
برگزار شد، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم »دیوانه ای از 
قفس پرید« و» واکنش پنجم« شد. با کسب این همه موفقیت اما هنوز مجرد 

است و شریکی برای زندگی خودش انتخاب نکرده است.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

پاسخ او به این سوال که چرا مجرد است و چندین بار از او پرسیده شده، فقط 
)خبر آنالین( یک جمله است: »این سوال ها به دور از نزاکت است«. 

قدرت مادر شدن را در خودم نمی بینم!

اسم:  هانیه توسلی
سن :    41 سال

او متولد 14 خرداد 135۸ در همدان است. توسلی دیپلم علوم تجربی دارد 
و دانش آموخته کارشناسی نمایش نامه نویسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
است. از نخستین کارهایش در سینما سیاهی لشکر بودن در فیلم »سگ کشی« 
بهرام بیضایی بود. با فاصله یکی دو سال تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن را 

برای بازی در شب های روشن از »هفتمین جشن خانه سینما« گرفت.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

توسلی در گفت و گویی که مهرماه 90 با مجله»پردیس« داشته، در پاسخ به این 
سوال که  آیا برای ازدواج کردن و مادر شدن برنامه ای دارد یا خیر، گفته: »مادر 
شدن به نظر من فداکاری خیلی بزرگ و مسئولیت بزرگ تری است؛ من هنوز این 
قدرت را در خودم نمی بینم. من برای همه مادرها احترام قائلم و می دانم کاری 
که کرده اند، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. با دوستانم که حرف می زنم، متوجه 

می شوم این عشقی است که به همه سختی هایش می ارزد. جهان 
با عشق زنده است و عشق مادری هم کامل ترین، بی توقع ترین 
و خالص ترین عشق است اما با وجود ایــن... یک چیزی یادم 
آمد.  15-16  ساله بودم که رمان »جان شیفته« رومن روالن را 

خواندم و آن لحظه خیلی دوست داشتم مادر باشم ولی 
االن نمی دانم. فکر می کنم بعضی چیزها رویم تاثیر 

گذاشته، به هرحال دم همه مادرها گرم. ان شاءا... که 
من هم یک روز قدرت مادر شدن را پیدا کنم.«

برای مجرد ماندنش 
فقط یک دلیل دارد!

اسم: احسان علیخانی
سن: 38 سال

مجری برنامه پربیننده عصرجدید یعنی 
احسان علیخانی هم از جمله افراد مشهور 
تلویزیون اســت کــه هنوز مجرد اســت. 
علیخانی متولد 15 آبان 1361 در تهران 
و دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی 
از دانشگاه تهران است. او نخستین بار 
در برنامه تلویزیونی »پسرهای ایرونی« به 
عنوان مجری، جلوی دوربین رفت و پس 
از اجرای برنامه »ماه عسل« تبدیل به یک 

چهره معروف شد.
  درباره دالیل مجرد بودنش چه گفته؟

احسان علیخانی در جواب این سوال که 
چرا ازدواج نمی کند، فقط مشغله کاری 

را بهانه کرده و چیز دیگری نگفته است.



دومی: به به، مشتاق دیدار، دلم برای تک تک تون تنگ 
شده بود.

سومی: دلت برای ما تنگ شده بود، یا برای این که هی 
وسط حرف من و اولی بپری و نمک بریزی؟

اولی: حاال بحث نکنین، جا نداریم. خبر چی دارین؟
سومی: خودت خبر بگو.

دومی: جان؟ تو هم یاد گرفتی؟ حاال که مد شده بعد از 
اون جریان »خودت بمال« وزیر قبلی بهداشت که به جای 
فیزیوتراپی پیشنهاد داده بود، جاشون رو آقای جهانپور، 
مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت گرفته که یک بار 
میگه به جای کره که نیســت، آجیل و آووکادو بخورین. 

تازگی هم در جواب شکایت یکی که انسولین پیدا نکرده 
بوده نوشته »دوز انسولین رو کاهش بدید«!

اولی: البته متخصصان بعدا گفتن که این کار شــدنی 
نیست، ولی منظور آقای جهانپور هم اون چیزی که فکر 

می کنین نبود.
دومی: مگه ایشون دکتر نیســت؟ خب پس منظورش 
چی بوده؟ یعنی دکتر می خواســته شــوخی کنه تا جو 
احساسی نبود انســولین رو عوض کنه؟ یا می خواسته 
بنویسه »دزد انسولین رو کاهش بدیم« که اشتباه تایپ 

کرده؟!
سومی: بابا میریم دکتر و اون قدر ویزیت میدیم، آخرش 

ممکنه تشخیص دکترها اشتباه دربیاد، بعد شماها توقع 
دارین تو توئیتر ایشون بتونه تجویز درست تایپ کنه؟

اولی: مردم سخت گیر و زودرنج شدن...
دومی: بله درسته، باید آسون بگیریم. مثال مرغ نیست 
می تونیم دوزش رو کم کنیم تا به حد تخم مرغ برسه و بعد 
بخوریم. یا اگه اونم گرونه، می تونیم بازم دوزش رو کمتر 
کنیم تا بشه دان مرغ و ذرت، بعد باهاش غذا بپزیم! کال 
میشــه دوز همه چیز رو کاهش بدیم، از مواد مصرفی تا 

مسئوالن بی خیال و...
مسئول صفحه: و دوز حرف اضافه! ببندین ستون رو 

که دیر شد.
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ای صاحب فال، سفر خوش گذشت؟ چی؟ مسافرت 
نرفته بــودی؟ عجیب اســت که تــوی پیش بینی مان 
اشتباه کردیم! چه عجب ما یکی را دیدیم که مسافرت 
نرفته! آهــان... از نظر شــما خانــه خاله و بــاغ پدری و 
ویالی شمال پســرخاله باجناق که مسافرت حساب 
نمی شــود؟! بله ویروس های کرونا هوشمند هستند 
و به افرادی که این طور جاها می روند کاری ندارند. به 
هرحال مراقب خودت باش، ممکن است از شانس بدت 

با یک ویروس کرونای کودن روبه رو شوی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال چالش مومو را 
شکست می دهد!

با عیال بعد از مدت ها رفته بودم خانــه آقام اینا احوال 
بپرِســم. از وقتــی کرونای کوفتــی آمده نشــده ما َیگ 
دل سیر خانواده مانه ببیِنم. چون عیال تو داروخانه یه 
و مویم بــا مــردم ســر و کار دُرم، جرئت نمکِنــم خیلی 
به کســی نزدیــک بِشــم، مخصوصا آقــام و مــادُرم که 
ســنی هم ازشــان گذشــته. تا هوا خوب بود که مرفِتم 
تو حیاط شان، حاال هم مِرم َیگ گوشــه هال با ماکس 
میشیِنم و فوری برمگردم. خالصه داشِتم حرف مزدم 
و از اوضاع بورس و دالر تا قیمت مرغ و تخم مرغ تحلیل 
مکــردم که بــراُرم جمــال گوشی شــه آورد پیُشــم. ای 
جریان گوشی بچه مدرسه ای ها هم شده قوز باال قوز. 
از َیگ طرف گیرونی گوشی که داد خریدار و فروشنده 
ره درآورده، از َیگ طرف هم ای که ننه باباها َیگ زمانی 
ِنمذاشــتن بچه ها دســت به گوشــی بزنن ولی حاال به 
هوای آموزش آنالین، خودشــان به زور گوشی ها را به 

اینترنت وصل مکنن و مدن دست بچه ها شان!
جمال گفت: »داداش ببین ای کیه بهم پیام داده؟« ِانا 
حاال خوب رفت... چشم تان روز بد نبینه، دیُدم عکس 
ای عروسکه »مومو« ره دره نشــون ِمده. دهُنم خشک 
رفت، گفُتم: »جوابشــه که ندادی، هــا؟!« گفت: »چرا 
اتفاقا. بری چی؟« بیا و درســتش کن. عیال گوشی ره 
گیریفت و چشماش چارتا شد، بهم چشمک زد که یعنی 
خیلی تابلو نکن. گفت: »جمال جان چی بهت پیام داده 
بود؟« جمال گفت: »نفهمیــُدم زن داداش، خارجکی 
بود. مویم براش استیکر فرستاُدم. بعد َیگ ویسی برام 
فرســتاد که او َرم نفهمیُدم چی ِمگه، بعدشم َیگ فیلم 
خنده دار هم فرستاد که خیلی ُخنک بود. براش نوشُتم 
chi migi yare be mo « نفُسم درنمی آمد. گوشی ره 
گیریفُتم گفُتم: »کو فیلمه؟ همیه؟« فیلم ره باز کرُدم... 
همی عروسک ترسناکه داشت َیگ چیزایی مثل تهدید 
مگفت و خیلی وحشتناک ِمخندید. چشمامه بسُتم و 
گفُتم: »بری چی ای چیزا ره نگاه مکنی؟ اصال کی بهت 
گفته با غریبه چت بکنی؟« خودشــه بــه موش مردگی 
زد و گفت: »خــب داداش مو که نمفهمیــُدم چی ِمگه. 
هــی مگفت مــو مــو، مویم گفُتــم بــری مو، مومــو نکن 
یره... آخرش فهمید با مو طرفه، روش کم شــد و بدون 

خداحافظی  گذاشت رفت رد کارش«!
بیا، یعنی ای بچه هــای االن، موموی وحشــی َرم از رو 

ِمبرن. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

Please wait… 
ما هم دنبال کلید گشت!

دوستان بگردین ببینین کلید من این دور و برها 
نیفتاده؟!

دردسر دوز زیادی!
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در حاشیه خرب 
 جریمه 
افرادی که 
 ماسک
 منی زنند

رئیس جمهور: مردم در فشارند اما باید 
موفقیت های سیاسی ما را ببینند

 مردم: دوست داریم ببینیم ولی
 همون  فشاره اجازه نمیده!

نرخ هتل ها تا ۳۰ درصد افزایش یافت

مسافران: خدا سایه چادرهای کنار 
خیابون رو از سرمون کم نکنه!

وحید هاشمیان: هیچ زمان ناامید نمی شوم

 دارکوب: خوش به حالت
 به ما هم یاد میدی؟!

وزیر بهداشت خطاب به مدیران درمانی: 
مردم را نباید هراسناک و وحشت زده کنیم

 مردم: ما و وحشت؟ 
شوخی می کنین؟ ها ها ها!

نام مادر بر کارت ملی درج می شود

مادر: تو درست رو بخون، نمی خواد 
نام منو رو ی کارتت درج کنی!

میلیاردرهای چینی از آمریکایی ها بیشتر شده اند

دارکوب: دو تا ویروس دیگه بدن به 
بازار، دیگه رقیبی براشون نمی مونه!

واعظی: قیمت حال حاضر دالر واقعی نیست

دالل ها: دیگه کم ما و کرم شما!

وزیر بهداشت: ایهاالناس بدانید که من به 
تنهایی نمی توانم اپیدمی جمع بکنم

مردم: برای همین ما داریم تو شهرها 
می گردیم تا براتون جمع بکنیم!

صاحب جمله »معتادا کرونا نمی گیرن« 
بازداشت شد

 صاحب جمله: ولی فهمیدم 
معتادا رو  می گیرن!

دوبییت های خربی هفته
جریمه برای ماسک نزدن

ندارم پول وام و پول بیمه
کمر هم در گرانی شد دو نیمه 

گران تر می شود هرروز ماسک و
شوند امثال من حاال جریمه!

***

نرخ پایین حقوق  و دستمزدها

حقوقی کم، دو سه مثقال داریم
و کمبود ژن خوشحال داریم

به قدری زندگی مان حفره دارد
که روی گونه هم ما چال داریم!

الهه ایزدی  

مصائب دانشگاه مجازی و همسریابی!

با احساسات پاک بازی نکنید
ما را به فراق دوست راضی نکنید

چون دانشگاه جای همسریابی ست
پس درس و کالس را مجازی نکنید!

***
از شصت ودو ترم پیش دانشجو بود
چسبنده تر از سیریش دانشجو بود
در گینس پسران  تنبل ثبت است

یک سوم عمر خویش دانشجو بود!

منیژه رضوان

!

 این 

پنج تومن 

رو بگیرین، بقیه رو 

 هم از یارانه ام

 کم کنین!
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

به کرونا کات بدهیم

این هفته را در حالی به پایــان می بریم که خبر کرونا 
گرفتن چند هنرمند سینما را پشت سر هم شنیده ایم 
و نمی دانیم این رونــد تا کجا می خواهــد ادامه پیدا 
کند. مــن نمی فهمــم چطــور می شــود یهــو همه با 
هم کرونــا می گیرنــد؟ انــگار رقابت خاصــی وجود 
دارد. به هرحــال آرزوی ســامتی داریــم برای همه 
ســینماگرها و امیدواریــم همان طور کــه خبر کرونا 
گرفتن سلبریتی ها مدام دســت به دست می شود و 
بهش توجه می شود، به کارگران و سایر عوامل سینما 
هم توجهی بشود که ماه هاســت در وضعیت بدی به 
ســر می برند و هیچ کس ازشان ســراغی نمی گیرد. 
حاال ســلبریتی ها که دو تا حاشــیه توی صفحه شان 
ایجاد می کننــد و کلی توجه و درآمد را به خودشــان 
جلب می کنند اما زحمت کشــان ســینما چی؟ تازه 
همه این کرونا گرفتن ها در شرایطی بوده است که در 
این مدت خود ستاد کرونای خانه سینما تعطیل بوده 
است! یعنی شما فکر کنید دوستان یک ستاد کرونا 
تشکیل داده اند که به خاطر شــیوع کرونا تعطیلش 
کرده اند. این اگر کمدی نیســت پس چیست؟ فقط 
یک ســری پروتکل برای فیلم برداری فیلم ها تعیین 
شــده که معلوم نیســت چطور باید رعایت می شــده 

است.
در ایــن شــرایط ســینمادارها هــم در وضعیت بدی 
هستند چون مخاطبان خیلی به ســینما نمی روند. 
در همین بــاره به تازگــی ســینمادارهای آمریکایی 
برای ایــن که کارشــان در روزهای کرونایــی دوباره 
رونق بگیرد طــرح جالبی اجرا می کننــد. آن ها کل 
ســئانس ســینما را به یک خانواده کرایه می دهند و 
آن خانواده می تواند از آرشــیو، فیلم های قدیمی را 
تماشا کند. اگر قیمت ها مناسب باشد خانواده های 
ایرانــی هــم می توانند بــا چند ســیخ جــوج و گوجه 
بروند یک سینما را کرایه کنند و فیلم های قدیمی را 
نگاه کنند. فکرکن برویم آرشــیو را دربیاوریم و مثا 
فیلم های بزن بزن جمشیدآریا را تماشا کنیم. چی از 
این بهتر؟ هرچه باشد از فیلم های تلخ امروزی بهتر 
اســت. یعنی فیلم های امروزی 3دقیقه که ازشــان 
بگذرد تا تهش می فهمی چه اتفاقی خواهد افتاد. یا 
کا چند نفر از طبقه متوسط هستند که می خواهند 
بروند ویای شــمال و آن جا توی بگومگوهاشــان با 
هم حرف شان بشود و به درک جدیدی از خودشان 
برسند! یا یک سری سیاه بخت داریم که هرروز قرار 
است سیاه بخت تر شوند یا هم که تنبان راه راه تا زیر 

بغل باال کشیده اند و انتظار دارند بهشان بخندیم.
همین جا از همه سینمایی ها و غیرسینمایی ها و یک 
عده از مسئوالن که ما را بیش از هر سینماگری فیلم 
می کنند درخواست دارم بیاییم حسابی پروتکل ها 
را رعایت کنیم تا باالخره به جایی برســیم که به قول 
ســینمایی ها به این کرونا یک کات اساسی بدهیم و 

تمام شود.

   دارکوب مــن مخالف این رفتارهای مردم هســتم که 
برای کرونا رعایت نمی کنن، ولــی خداوکیلی اگه دولت 
مملکت رو تعطیل کنه، بعد یه عده که بیکار میشن از کجا 
باید بیــارن بخورن؟ اونــم از وام یــک میلیونی کــه با کلی 
منت دادن بهمون و دارن هرماه قسطش رو کم می کنن. 

نظرت چیه؟
دارکــوب: چــی بگــم واال، حرف تــون درســته ولــی اگه 
بخواهیــم زنده بمونیــم هم مــردم باید رعایــت کنن و هم 

دولت یه کمکی بکنه.
   دارکــوب فکرشــو می کردی یــه زمانی نــون هم گیر 
نیاریم، چون یه عده می خرن برای  خوراک دام هاشون؟ 

جالبه ها!
دارکوب: عمرا فکرشــو نمی کردم  ولی نفهمیدم کجاش 

جالبه ها؟!
   دارکوب یه چیزی میگم، ثبتش کن تا ســال ها بعد به 
حرفم برسی: دولت بعدی که بیاد هم هیچ کاری نمی کنه 
و بهانه اش اینه که داریــم خراب کاری های دولت قبلی رو 

درست می کنیم. من مرده، شما زنده!
دارکوب: ان شاءا...زنده باشین ولی امیدوارم حرف تون 

غلط از کار دربیاد!
   آق کمــال؛ خوشــا بــه  حالــت  همســری  بســاز چــون 

 کاملیاخانم  داری.
آق کمال: خدا ره شــکر، ان شــاءا...همه جوونا ای جوری 

خوشبخت برن!
   دارکوب جان یه ســوال، چــرا یک عــده آقایون رفتن 
اعتراض کردن به قیمت ســکه و این که بایــد مهریه بدن؟ 
توقــع دارن کــی براشــون کاری انجام بــده؟ مگــه موقع 
خواســتگاری و ازدواج، کســی مجبورشــون کــرده بــود 
چند صد و هزاران ســکه مهر کنن که االن شــاکی شدن؟ 

خودکرده را تدبیر نیست!
دارکوب: دیگه اعصاب شون خرده، باید بهشون حق بدیم 

که یه جوری خودشون رو تخلیه کنن!
   یه زمانی می گفتن پیکان خودروی قشر ضعیفه. بعد 
شد پراید. االن به نظرت توان حتی قشر متوسط به خریدن 

کدوم خودرو می رسه؟
دارکوب: شما اول بگو اصا قشر متوسط مونده، تا بعد من 
جواب شما رو بدم! بعدشم دیگه کار از خودرو گذشته، باید 

بریم تو فاز موتور!

       ایــن جملــه »درهــا رو قفل کــردی؟« موقع ســفر 
یه جــوری بهــت اســترس مــی ده کــه آدم می تونه تو 
3ثانیه تا مرحله  بــه تاراج رفتــن در و دیوارهای خونه 

رو هم تصور کنه!
    یــه بــار بــرام خواســتگار اومده بــود، بعــد از کلی 
پذیرایی و چای آوردن تا نشستم یهو مامانم با صدای 

بلند گفت: راستی به مهمون ها سام کردی؟!
      یه سیســتم عالی داریــم ما به این شــکل: دالر که 
می ره بــاال 3ثانیه بعد تمــام قیمت ها باهــاش می ره 
باال. وقتی میاد پایین ســه سال هم وایســتی اتفاقی 

نمی افته!
     خدا رو شکر یه مقدار واســه آینده پس  انداز دارم. 
آینده خیلــی نزدیک، خیلی خیلــی نزدیک، اون قدر 

نزدیک که بفرما تموم شد!
       اون استرس موقع غرغره کردن آب نمک که نکنه 

بپره تو گلوت، آدمو پیر می کنه!
     به رفیقــم زنگ زدم بچه دار شدن شــون رو تبریک 
بگم، میگم اسم پســرتو چی گذاشــتی؟ میگه َدَسم! 
میگم معنیش چی میشــه؟ میگه نمی دونــم، ولی یه 
ســردار ایرانی زمان ساســانیان یا هخامنشــیان اینا 
بوده. رفتم جســت و جو کردم دیدم ظاهرا ســرگروه 

چندتا سرباز صفر بوده!

      کاشــکی االن یکی در خونه رو می زد و می گفت: 
من دارم می میرم، منتهی بچه ندارم که پوالمو به ارث 

ببره، بیا این 15هزار یورو برای تو!
     یعنی موقــع خرید و فــروش اگه به مشــتری بگی 
من اهل کامبوج شــمالی، نرســیده به ســواحل عاج 
هســتم، میگه ایول منــم همون جا کوچه اول دســت 
راســت می شــینم، پــس همشــهری ایم، 100تومن 

تخفیف بده!
       پیــازداغ این جوریه که ســرخ نمی شــه نمی شــه 
نمی شه... بعد مثا قاشق می افته زمین، خم می شی 

برداری، یهو می بینی سیاه شده!
    بهتریــن دوران زندگیــم نــوزادی بــود. شــیر 
شــیر  می شــدم،  پــا  می خوابیــدم،  می خــوردم، 
می خوردم، می خوابیدم! واقعا چی شــد که این شد 

عاقبتم؟ چی شد اون دوران طایی گذشت؟!
        نمی دونم چرا هروقت می ریــم مهمونی، خواهرم 
هزار تا قسم می خوره که من می خوام ظرف ها رو بشویم 
اما  تو خونه خودمون هر سری این قدر بحث می کنه که 

آقای جمالی همسایه مون با بغض میاد می گه به خدا 
من می شویم، آسایش نداریم از دست شما!

  از لحظه ترکیــدن گوجــه گیاســی الی لقمه در 
دهان، متنفرم!

      همــون اول صبــح که 40 بــار آالرم گوشــی زنگ 
می خوره آدم بیدار نمی شه باید فهمید چه جور روزی 

قراره باشه!
    کاش هنوز جوون بودم و حوصله داشتم که ظهرها 
برم پیاده روی و تو کوچه پس کوچه های خلوت، زنگ 

خونه مردم رو بزنم و فرار کنم!
       1۲ تا مــوز، 14 تا خوشــه انگور، دو کیلــو تخمه و 
پســته، یه کارتن ســیب خوردم فقط یه خیار موند که 
نخوردم. مامان بزرگم خیلی جدی میگه راستش رو 
بگو مادرت گفت خونه  مامان بزرگ چیزی نخوری؟!
    مچ پام تو فوتبال پیچ خورده بود، بابام گیر داده بود 
به دکتر می گفت برای این که درد نکشــه باید هرچه 

زودتر خاصش کنیم!
       خانمم بهم گفت ببین من اصا با این موضوع که 
وقتی من کنارتم مســافر می زنی مشــکل ندارم ولی 
خواهشا به خانم های مسافر نگو بیا سوار شو جلو دو 
نفرم جا می شــه. گفتم باشــه حاال پیاده شو دربست 

خورده بهمون!

نیازطنزی

سیستم قفل کردن درها و 
قیمت دالر!
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 نقد کردن
 تخصص ماست!

گروه تخصیص ما، اب کادری 

مجرب آماده نقدکردن 
سفارش های مشا

از نقد کتاب گرفته ات فیلم، 

موسییق و... چک، سفته و 
مهریه

کایف است اعالم کنید که 

نویسنده، کارگردان یا بدهکار، 

دوست مشاست یا دمشن اتن، 

بقیه کار را به ما بسپارید.

پیج پرفالوئر برای انتشار نقدها و 

لشکر فالوئرهای آماده اب کامنت های 

استخوان سوز هم موجود است.

رشکت نقدآوران قندهپلو

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

توئیت روز

چالش »مومو« در ایران!

 شما رو که تعطیل
 کرده بودیم، این جا 

چیکار  می کنین؟

و قسط هامون رو شما که زحمت این قبض  تعطیل باشیم، به شرطی خیلی دوست داریم
بکشین!

ب
کو
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سلربییت منا

نرو از هر دری باال عزیزم
نکن هرجا که شد الال عزیزم

واسه این که بگی »من باکاسم«
نخور هی چای ماساال عزیزم!

درسته َلنِگ پول و کاری اما
نکن تبلیِغ هر کاال عزیزم!

اگه دنبال از ما بهترونی
بیا نزدیک خوشحاال! عزیزم

»سلبریتی« همیشه بودی اما
»سلب ریزی« شدی حاال عزیزم!

امیرحسین خوش حال  

 از سن و سالت خجالت بکش...

 بزن اون ماسکو!

 چیه عکس می گیری؟
 ازبس همه چی گرون شده دیگه تو آشغاال چیزی 

گیر نمیاد، باید ته سطل ماست رو بلیسیم!

گیری
هان

ج

یب توجهی مردم به تعطییل های کروان 

کمیک روز

 اینا کی ان 

 دیگه... 

اصال دیگه از 

چیزی نمی ترسن!

یب توجهی مردم به تعطییل های کروان 

 دورهمی های خانوادیگ
 عامل انتقال ویروس کروان

نرو جایی که دانی ازدحام است
وگرنه کار تو درجا تمام است!
و بهر سیم کارت رایگان هی

نرو آن جا که دایم ثبت نام است
در این اوضاع ویروسی به کل تو

نرو هرجا که حرف از پول و وام است
که پول و مال و وام و هرچه خوبی ست
برایت در چنین دوران چو دام است!

به مهمانی نرو حتی اگر هم
به صرف صد مدل شربت و شام است

محلی خوب بهر رشد ویروس
و حتی انتقال از خاص و عام است
رعایت کن ضوابط را تو ای دوست

وگرنه کار تو هم قتل عام است!
بهار نژند  
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نرمش سالمندان در خانه

داستانک 

نامبرگرافی

ســال، عمر پیرترین انســان زنده جهان یعنی بانوی 
ژاپنی »کین تاناکا« )متولد ۱۹۰۳( است. هم اکنون 
۱۲ ابرصدســاله زنــده تاییدشــده در دنیــا زندگی 
می کنند کــه بیــش از ۱۱۴ ســال طول عمــر دارند. 

پیرتریــن فــرد ثبت شــده 
در جهــان هــم خانــم »ژان 
کالمــان« فرانســوی بــود 
کــه در ۲۱ فوریــه ۱۸۷۵ 
به دنیــا آمد و پــس از ۱۲۲ 
سال و ۱۶۴ روز، در ۴ اوت 

۱۹۹۷ از دنیا رفت.

 ۱۱۷

این نرمش ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. قبل از شــروع بهتر 
اســت ۵ دقیقه بدن خود را گرم کنید، مثــا آهســته راه بروید. لباس 

مناســبی بپوشــید و در کنار خود بطــری آب بگذاریــد تا آب 
بدن تان کم نشود. اگر محدودیت حرکتی یا پرهیز پزشکی 

دارید، حتما آن ها را رعایت کنید.

   افزایش قدرت در شانه ها و قفسه سینه
در حدود 30 سانتی متر روبه روی دیوار بایستید و پاها 
را به عرض شانه ها باز کنید. به سمت جلو حرکت کنید، 
دستان خود را مستقیم روی دیوار در خط شانه ها قرار 

دهید. بــدن باید در حالــت تخت قرار گیرد و ســتون 
فقرات مستقیم باشد. بدن را به طرف دیوار بکشید 
و بــه عقب برگردیــد. این حرکــت را 10 بــار تکرار 

کنید.

   تقویت باال تنه
نرمش هــای قدرتــی بــا وزنه هــای ســبک یــا کــش 
ورزشی، به ایجاد توده عضالنی و تقویت 
باالتنــه کمک می کند. بــا پاهای صاف 
روی زمیــن و نگــه داشــتن وزنه هــا در 
امتــداد شــانه در دو طــرف، بــا کف 
دســت ها رو بــه جلــو بنشــینید )یا 
بایســتید(، آن گاه وزنه ها را باالی 

سر بلند کنید.

  تقویت لگن
روی یــک صندلــی بنشــینید. دو طــرف صندلــی را بــا 

دستان تان بگیرید. با زانوی خمیده، یک پای 
خود را تا جایی که می توانید باال بیاورید. 
بعد پایتان را روی زمیــن بگذارید و با پای 

دیگر همین حرکت را انجــام دهید. 5 بار 
هرکدام از پاها را به این روش باال بیاورید.

ت
شص

ت
مثب

ورزش

داده تصویری

ایــن عکس یکــی از پســت های 
حــال خوب کــن ایــن روزهای 
شــبکه های اجتماعی اســت. 
زن و شــوهری )آلمانــی( که با 
گذشــت ســنی ازشــان هنوز 
دلــی جــوان دارنــد و شــوهر 
همســرش  بــه  می خواهــد 
اسکیت ســواری یــاد بدهد. 
به شــوخی تصور کردیم اگر 
ایــن زوج؛ هموطــن بودنــد 
ممکن بود چه صحبت هایی 

بین شان رد و بدل شود:
زن: ای خــدا مرگــم نــده، 

زشته جلوی بچه ها... با این سر 
و وضع عکس نگیر ورپریده! نمی بینی جفت مون دمپایی پامونه؟!

مرد: چیش زشته؟ شلوار پلنگی منو نگاه کن! فقط مواظب باش نیفتی که 
تو این اوضاع گرونی و کرونا جرئت ندارم ببرمت دکتر!

شــما هم عکس ها و مطالب بامزه خود را برایمان بفرستید تا با نام خودتان 
چاپ کنیم.

 الهه توانا |   روزنامه نگار

به ترس تان غلبه کنید| هر تجربه تازه ای، ما را می ترساند اما به  مرور زمان 
اوضاع بهتر می شود. یادتان هست پیش از این کلی تجربه سخت و ترسناک 

را با موفقیت پشت  سر گذاشته اید؟

کمک بگیرید| واقعیت این است که جوان ترها در کار با فناوری، مهارت 
بیشتری دارند. همان طور که تجربه ها و دانسته های تان را در اختیار 

دیگران قرار می دهید، می توانید از دیگران هم بیاموزید. پس بدون 
ترس و خجالت از جوان هــا بخواهید نحوه کار بــا اینترنت و 

تلفن های هوشمند را به شما یاد بدهند.

با گوگل دوست شــوید| اگر کمک  گرفتن دایمی از 
جوان ها برای تان ممکن نیســت، کافی  است یک  

بار از آن هــا بخواهید کار کردن بــا »گوگل« را 
برای تان توضیح بدهند. از این  به  بعد دوسِت 

همیشه در دسترسی دارید که به سوال های تان جواب خواهد داد.

رمزها را یادداشــت کنید| یکــی از دالیلی که کارکردن بــا فناوری های 
ارتباطی را برای خیلی ها ســخت می کنــد، رمزهای متعدد اســت. بعد از 
چندبار قفل شدن صفحه یا مسدود شدن حساب کاربری به خاطر اشتباه 
وارد کردن رمز، کالفه می شویم و عطای این فضا را به لقایش می بخشیم. 
برای حــل کردن این مشــکل، همــه رمزهای تــان را روی کاغذی 
بنویسید و جای مطمئنی بگذارید یا آن ها را به فرزندتان یا هر 

فرد قابل  اعتماد دیگری بسپارید.

صبــور باشــید| قــرار نیســت همــه فوت وفــن اینترنت و 
تلفن همراه را یک دفعه یاد بگیرید. به خودتان سخت 
نگیرید. زمان زیادی را صــرف این کار نکنید تا 
خسته و دلزده نشــوید. هر کار تازه ای که یاد 
می گیرید، چند بار تمریــن کنید تا خوب به 

حافظه بسپارید.
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ویژگی شام ایده آل برای سالمندان
سالمت

استادی بسیار باسواد و البته بداخالق 
بــود. یکی از دانشــجویان که بســیار 
دیرفهــم و در عیــن حــال جوانــی 
جاه طلــب بــود، بــرای رســیدن بــه 
مقطــع پایان نامــه نیاز به یــک نمره 
ارفــاق از درس آن اســتاد داشــت و 
اســتاد ســالخورده هم به هیچ وجه زیر 
بــار آن نمی رفت. شــاگرد زرنــگ کالس 
برخــالف میــل باطنــی اش بــه ســراغ اســتاد 
رفت و گفت: »این همکالســی پســر خوبیه ولی وضع مالی روبه راهی 
نداره، پرداختن اجاره منزل در این شهر هم براش دشواره، اگه میشه 
برای قبول شــدن کمکش کنید.« آن روز اســتاد در جواب شاگرد اول 

کالس حرفی زد که بعدها عمقش مشخص شد. استاد گفت: »ترکیب 
بی ســوادی و جاه طلبی و فقــر می تواند فاجعــه به پا کند. شــما از کجا 
می دانید کــه این آدم در آینده به پســت و مقام مهمی نرســد؟ بگذار تو 

و من عامل این فاجعه نباشیم.« ســپس استاد داستانی تعریف کرد:
ســال ها پیش راننــده یــک مدیر که مثــال مــدرک دکترا داشــت تعریف 
می کرد روزی داشتم رئیس را به محل کارش می رساندم که مدیر گفت: 
»راســت میگن اوضاع مملکت خرابه« گفتم: »چطور قربان؟« ایشــان با 
لحن متفکرانه ای گفت: »وقتی تعمیرگاه ماشین، بادمجان هم بفروشه 
مشخصه اوضاع چطوره...« راننده می گفت خیلی به خودم فشار آوردم 
بفهمم چــه گفته ولی نفهمیدم، ســرانجام پرســیدم: »از کجــا فهمیدید 
قربان؟« مدیر با انگشــت مبارکش مغازه کنار جاده را نشان داد... روی 

تابلوی تعمیرگاه نوشته شده بود »باِد مجانی موجود است«!

قاب خاطره

پیامک ۲۰۰۰۹۹۹  و تلگرام ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

تلفن  ۰۵۱۳۷۶۳۴۰۰۰

یک برنامه غذایی ســالم مخصوصا در وعده شام که آخرین وعده غذایی اســت، در دوران سالمندی، باعث داشتن وزنی مناســب، تامین انرژی و مواد 
مغذی مورد نیاز و کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت است.

   بهتر است بین زمان مصرف شام تا موقع خواب دست کم  2ساعت فاصله باشد. بهترین ساعت صرف شام بین ساعت 7 تا 8 شب است.
    وعده شام باید سبک تر از وعده ناهار و شام دیگر اعضای خانواده باشد و برای پیش از خواب یک لیوان شیر گرم توصیه می شود. می توان از غذاهای 

سبکی مثل شیربرنج یا فرنی کم شیرین و حتی نان با ماست یا پنیر کم نمک، همراه با سبزی و چند گردو استفاده کرد.
   سعی کنید میزان چربی اشباع شده مصرفی در شام را کاهش دهید و آن را با روغن های اشباع نشده مانند روغن گیاهی یا روغن زیتون جایگزین 

کنید.
   از گروه نان و غالت، نان حجیم سبوس دار باید در وعده غذایی سالمندان باشد. افرادی 
که دیابت ندارند و چاق نیســتند در صورتی که بــرای هضم نان های حجیم مشــکل دارند 

می توانند برنج به  همراه ماست کم چرب و سبزیجات پخته میل کنند.
   مصرف موادغذایی و نوشــیدنی های حاوی قند مصنوعی، خطر چاقی و پوســیدگی 

دندان را افزایش می دهد، به ویژه اگر در بین وعده های غذایی مصرف شود.
   از گروه گوشت ها ترجیحا گوشت سفید مرغ یا ماهی و از حبوبات آن هایی که کمتر 

نفاخ هستند مثل عدس یا ماش استفاده شود.
   نوشیدن حداقل ۶ تا 8 لیوان آب در روز و حتی 1 تا 2 لیوان حدود وقت شام، البته 

با احتساب فاصله زمانی مناسب توصیه می شود.
   مصرف نمک در وعده شام باعث افزایش ناگهانی فشار خون می شود.

   مصرف روزانه حداقل 5 عدد از انواع میوه و سبزیجات توصیه می شود.

elderoptions :منبع

دالیل احساس سبیِک رس در ساملندان
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 پایین بودن

 قند خون

بلندشدن ناگهانی 

و افت فشار خون 

لحظه ای

کم آبی و به دنبال آن پایین بودن 

فشار خون

عوارض دارویی، مانند داروهای 

کاهش دهنده فشار خون و داروهای ادرارآور

سرگیجه خفیف و احساس سبکی در سر، یکی از شکایات شایع در سالمندان است؛ آشنایی با دالیل احتمالی به شما کمک 
می کند تا بهتر بتوانید از آن پیشگیری کنید.

 در صورت همراهی با درد در قفسه سینه، حالت تهوع، درد در دست  درد در سرشانه و درد در فک، سامت قلب باید بررسی شود
فناوری
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استاد دانا و مدیر خوانا!
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  تعویق لیگ برتر به ضرر 
چه تیم هایی است؟

کرونا دوباره به جان لیگ برتر افتاد

پیشنهاد ۲۵میلیاردی سپاهان به ستاره استقالل؟!
آقای خاص در اصفهان، ستاره سپاهان در تهران 

   یحیی دائما در کار مدیریت دخالت می کند  
افشای جنجالی فایل صوتی سرپرست پرسپولیس

W W W . K H O R A S A N N E W S . C O M
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مهلــت نقل وانتقاالت لیگ بیســتم 
از ششــم شــهریورماه آغاز شده اما با 
گذشت حدود 2 ماه همچنان عالمت سوال های 
زیــادی در بازار نقل وانتقاالت فوتبــال ایران باقی 
مانده و هــواداران فوتبــال منتظرند تــا در فاصله 
کمتــر از یک مــاه به پایــان مهلــت نقل وانتقاالت 
جواب این سواالت را بگیرند. در این گزارش قصد 
داریم نگاهی داشته باشیم به ستارگانی که در این 

روزها همچنان بالتکلیف هستند.
 بشار رسن

بشار رســن یکی از ستارگان بالتکلیف سرخ های 
پایتخت اســت. او به شــدت بــه دنبــال جدایی از 
جمع سرخ هاســت اما گویا مسئوالن پرسپولیس 
توانســته اند بشــار را بــرای ماندن تا فینــال لیگ 
قهرمانان آســیا راضی کننــد. البته ایــن توافق تا 
فینال بازی های آسیایی است و به احتمال فراوان 
بعد از این بازی بشــار پرسپولیس را به مقصد یک 

تیم عربی ترک خواهد کرد.
 شجاع خلیل زاده

شــجاع خلیل زاده با الریان قطر وارد مذاکره شده 
اما گویا با مخالفت باشــگاه پرســپولیس، مذاکره 
مدافــع ایرانی با تیم قطری به بن بســت رســیده و 
این انتقال منتفی اســت. خلیل زاده با درخشش 
در لیگ قهرمانان آســیا با لباس پرسپولیس، تیم 
الریان را به عنوان جدی ترین مشتری خود می دید 
و این تیم قطری قصد داشــت مدافع پرســپولیس 
را جایگزیــن بازیکــن کــره ای خــود کنــد. این در 
حالی اســت کــه مهــدی رســول پناه، سرپرســت 
باشگاه پرســپولیس هم اعالم کرده بود شجاع در 

پرسپولیس ماندنی است.
 محمد نادری

محمــد نــادری این روزها هــم در حوالی باشــگاه 
اســتقالل آفتابی شــده و هم برای ادامه همکاری 
بــا پرســپولیس بارهــا به ســاختمان این باشــگاه 

رفته اســت. سه شــنبه نیز از قرار معلوم بنا بود که 
قــرارداد ایــن بازیکن با پرســپولیس تمدید شــود 
امــا ناگهان و بــر اثر یک اختالف، جلســه نادری و 
مدیران باشــگاه بدون نتیجه به پایان رســید و او با 
بیان تنها این جمله که در روزهای آینده خبرهای 
خوبی می شــنوید خود را از محاصــره خبرنگاران 
بیرون کشــید. نکته مهم درباره نادری این اســت 
که در 2 هفته گذشــته از ســوی باشگاه استقالل 
بــا او مذاکــره شــده و جلســات مختلفی بیــن او و 
یکی، دو عضو هیئت مدیره باشــگاه برگزار شــده 
و طرفیــن تــا بحث های جزئــی پیــش رفته اند. به 
هــر حال همچنــان وضعیت نادری مبهم اســت و 
باید همچنان منتظر خبــر نهایی در خصوص این 

بازیکن باشیم.
 هرویه میلیچ

دومیــن بازیکــن بالتکلیــف آبی ها هرویــه میلیچ 
کــروات اســت. مدافــع چپ اســتقالل کــه فصل 

گذشــته در ترکیــب اســتقالل خوب ظاهر شــد و 
در دیدارهــای پایان فصل بســیار تاثیرگذار بود با 
آبی ها قــرارداد دارد امــا از آنجایی که مطالبات او 
چند ماهی اســت پرداخت نشــده، او قــراردادش 
را با اســتقالل فسخ کرده اما اســتوری های اخیر 
میلیچ از تمایل او برای بازگشــت به استقالل خبر 
می دهد و باید منتظر ماند تا تکلیف این بازیکن هم 

مشخص شود.
 مهدی قایدی

هرچنــد ســتاره ریزنقــش اســتقالل ایــن روزهــا در 
تمرینات تیمش شــرکت می کند اما شایعات زیادی 
در خصــوص آینده او به گوش می رســد. آنطور که به 
نظر می رســد هنوز امــکان ترانســفر و جدایی نیمار 
کوچک وجود دارد ولی بســیار بعید است در آستانه 
شــروع لیگ برتر، مدیران اســتقالل بهترین بازیکن 
فصل گذشته شان را بفروشند که در این صورت فشار 

شدیدی از جانب هواداران تحمل خواهند کرد.

از ستاره عراقی سرخ ها تا نیمار آبی ها بالتکلیفی ستارگان استقالل و پرسپولیس در بازار نقل وانتقاالت

به گزارش خبرآنالین، طبق تصمیم مسوالن فدراسیون روسیه و مسوالن عالی رتبه این کشور حسین روحانی سرمربی تیم ملی کاراته 
روســیه به همراه دیگر مربیان و اعضاء تیم ملی این کشــور ۵ روز آینده واکسن کرونا را تست خواهند کرد. با این حساب روحانی اولین 
ایرانی ورزشکار خواهد بود که واکسن کرونا را تست خواهد کرد. روحانی از سال گذشته با فدراسیون کاراته روسیه به عنوان سرمربی به 

توافق رسیده و تا المپیک توکیو نیز مسولیت تیم ملی کاراته این کشور را برعهده خواهد داشت.

اولین ایرانی 
که واکسن 

کرونا را تست 
خواهد کرد

اولین ایرانی که واکسن 
کرونا را تست خواهد کرد

نمونه تست کرونای دیاباته گم شد!

سفر خلیل زاده به دوحه
جدی شدن مذاکره شجاع با الریان

شجاع خلیل زاده که با ناراحتی از مدیران قصد 
دارد از پرســپولیس جــدا شــود به دوحه ســفر 
کرده و می خواهد مذاکراتش با الریان جدی تر 
دنبال کند. به گزارش فارس، شجاع خلیل زاده 
به دلیــل ناراحتــی از مدیــران پرســپولیس از 
این باشــگاه دور شــده و قصــد دارد راهی تیم 
قطــری شــود. او از تعلل مدیران پرســپولیس 
بیــش از اندازه ناراحت شــده و حتی به تازگی 
جــواب تلفــن هیچ یک از مســئوالن باشــگاه و 
حتی اعضــای کادرفنی را هم نمی دهد. طبق 
شــواهدی که موجود است مدافع پرسپولیس 
دیــروز صبح ســاعت 4 و 4۵ دقیقه راهی قطر 

شده تا با الریان مذاکره خود را جدی کند.

پایان مصدومیت بیرانوند با قرار گرفتن 
در لیست اروپایی

علیرضــا بیرانوند، دروازه بــان تیم ملی فوتبال 
ایــران کــه در نقل وانتقــاالت تابســتانی راهی 
آنتــورپ شــد بــه دلیــل دیــر اضافــه شــدن به 
تمرینــات تیــم و مصدومیت تاکنون نتوانســته 
برای این تیم به میدان برود. این دروازه بان که 
در هفته های اخیر مصدوم بود، حاال ســالمتی 
خــود را بــه دســت آورده و به همیــن خاطر در 
فهرســت نفرات آنتورپ برای حضــور در لیگ 
اروپا قرار گرفت. آنتورپ امشــب باید در اولین 
دیــدار خــود در مرحله گروهــی لیــگ اروپا به 

مصاف لودوگورتس بلغارستان برود .

اتفاق عجیب در استقالل
نمونه تست کرونای دیاباته گم شد!

اســتقالل  باشــگاه   
اعالم کرد نمونه تســت 
کرونای شیخ دیاباته گم 
شــده و به همیــن دلیل 
دوباره باید تست بدهد. 
به نقل از ســایت باشگاه 
استقالل، کاظم قیم، مدیر بین الملل باشگاه 
استقالل درباره وضعیت شیخ دیاباته گفت: 
»طبــق قــرار قبلــی قــرار بــود دیاباتــه دیروز 
راهــی دوحه و ســپس تهران شــود اما وکیل 
این بازیکن طی یک پیام رســمی به باشــگاه 
اســتقالل اعــالم کــرده آزمایشــگاهی که از 
دیاباته تســت کرونا گرفته، نمونه این تســت 
را گم کــرده و به همین دلیــل دیاباته مجبور 
به تکرار تســت کرونا شده است. از همین رو 
شــیخ دیاباته بعد از آزمایش مجــدد کرونا به 

تهران برمی گردد.«

جدی شدن مذاکره 
شجاع با الریان

سفر خلیل زاده به دوحه
 اساسنامه باز هم تایید نشد!

فیفا پاسخ فدراسیون فوتبال را داد

رقابت قایدی با اینیستا، 
هالک و کازورال

اتفاق عجیب در استقالل
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پیروزی اشتاد سازه برابر پرسپولیس
تیم هندبال بانوان  اشتاد ســازه  مشهد در دومین بازی خود مقابل 
پرســپولیس بــه پیروزی دســت یافــت. در ادامــه رقابت های لیگ 
برتــر هندبال بانوان، نماینده خراســان رضوی که بــازی اول خود 
را با پیروزی دنبال کرده بود، دیروز هم به مصاف تیم پرســپولیس 
بهبهان رفت که تیم اشتادسازه در نیمه نخست ۱۸ - ۹ پیروز شد 
و در ادامــه حریفش را بــا نتیجه ۳۱ - ۱۵ مغلوب کرد. ســرمربی 
تیم هندبال اشتادســازه درباره وضعیت تیم خــود گفت: » ما هنوز 
به شــرایط ایده آل نرســیده ایم. تــا قبل از بازی     هــای لیگ برتر هم 
بازی های دوســتانه نداشتیم.«  نشمین شافعیان  همچنین درباره 
بازی تیمش مقابل پرسپولیس خاطر نشان کرد: »نیمه اول خیلی 
رضایت بخش نبود، اما نیمه دوم بچه ها توانستند کارشان را انجام 

دهند و به هماهنگی در دفاع و حمله برسند.«

رئیس شورای شهر مشهد در دیدار با مدیر کل ورزش:
مشهد از نظر سرانه     های ورزشی وضعیت مناسبی ندارد

رئیس شورای شهر مشهد گفت: »مشهد از نظر سرانه های ورزشی 
وضعیت مناســبی نــدارد،  ولــی هرکــدام از دســتگاه ها و نهادها، 
امکاناتــی دارند که در زمان های بالاســتفاده می توانــد در اختیار 
مجموعه های دیگر قرار گیرد و پاسخ گوی نیازهای آن ها باشد.« به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای اسالمی شهر مشهدمقدس، 
محمدرضــا حیدری  افــزود: »رویکــرد تعامل و هم افزایی شــورای 
پنجم می تواند در بحث بهره گیری مشترک از ظرفیت ها و امکانات 
مجموعه هــای مختلف، به ویژه زیرســاخت های حوزه ورزشــی نیز 
حاکم شود تا  به نیازهای متقابل پاسخ گو باشیم.«  وی تصریح کرد: 
»یکی از ماموریت های اصلی مدیریت شهری توجه ورزش همگانی 
است،  ولی در عین حال سعی کردیم به منظور تقویت هویت شهری 
و الگوســازی برای جوانان و ایجاد تعلق خاطر نســبت به شــهر، از 

ورزش قهرمانی نیز حمایت کنیم.«

رقابت دوچرخه سواران کوهستان
یک دوره مسابقه دوچرخه سواری کوهستان در ماده کراس  کانتری 
به صورت انفرادی در مشهد برگزار شد. این رقابتها با شرایط ویژه 
و رعایت دســتورالعمل     های بهداشتی در پارک خورشید مشهد به 
میزبانی هیئت دوچرخه سواری مشهد و با حمایت دوچرخه آسمان 
آبــی در ۳ رده ســنی انجــام شــد. در رده بزرگســاالن محمد رضــا 
میریزدی ، رضا ســهرابی فر و محمد فدایی مقام     های اول را کسب 
کردند. در رده ســنی نو جوانان ، شهریار زرین فرد ، مهرداد لسانی 
و ســروش نادمی و در رده سنی جوانان نیز  امیر حسن ابراهیم پور ، 
حســن دهقان و ســینا نادمی به ترتیب عنوان     های اول تا سوم را از 

آن خود کردند.

انتخابات انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی
انتخابــات عمومی انجمــن نویســندگان ،  خبرنگاران و عكاســان 
ورزشي خراســان رضوی صبح دیروز با حضور رضا خسروی عضو 
هیئت رئیســه انجمن خبرنگاران کشور در مشهد برگزار شد که   7 
عضــو اصلي هیئت رئیســه و بازرس این انجمــن انتخاب و معرفي 
شــدند. پس از پایان رای گیری،  جواد رســتم زاده، حســین نخعی 
شــریف، آرمین رهبر، جواد طاری بخــش، حمیدرضا معصومیان، 
محسن بخشنده و بهمن هوشمندفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه 

و حامد پویان  به عنوان بازرس انتخاب شدند. 

تیم فوتبال شــهرخودرو برای آمادگی هر چه بهتر در رقابت  های لیگ 
برتــر ، اردوی یک هفته   ای را در تهران پشت ســر گذاشــت و این روزها 
تمریناتــش را در مشــهد دنبــال   می کند.  ایــن نماینده فوتبال اســتان 
بیشــتر ســتاره  های فصــل گذشــته خــود را از دســت داده و در مقابل 
بازیکنان جوان و گمنام را به خدمت گرفته  که خیلی ها از کارشناسان 
و جامعه فوتبال استان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده  و برای 
آینده تیم شــهرخودرو نگــران شــده اند، چراکه اعتقاد دارند باشــگاه 
به دنبال درآمد زایی از فروش ستاره  های تیم است ، اما  مدیران باشگاه 
شــهرخودرو ایــن موضــوع را رد کرده انــد. حســین بادامکــی  بازیکن  
سابق پرسپولیس که ســال گذشته به عنوان مربی در تیم شهر خودرو 
مشغول بود، امسال به عنوان سرپرست باشگاه شهرخودرو را در لیگ 
برتــر همراهی   می کنــد.  وی درباره موضــوع کمبود بازیکــن و فروش 
مهره  های کلیدی باشــگاه که تاکنون  این مســئله با انتقاد  های زیادی 
هــم همراه بــوده ، گفت: »تــا اندازه ای ایــن تصمیم به باشــگاه مربوط 
است که بازیکنانش را حفظ کند. اما زمانی که بازیکن قصد جدایی از 
تیم را دارد و دوست ندارد در تیم بماند، به نظرم اشتباه است که او را 
بــه اجبار در تیم نگه داریم.« بادامکی در تکمیل ســخنانش افزود: »به 
هر حال بازیکن برای آینده اش برنامه ریزی کرده و این درســت نیست 

که بگوییم باشگاه قصد فروش ستاره هایش را داشته است.«
 تشکیل تیم جدید

بادامکی در خصوص وضعیت شــهرخودرو بعد از آن که مهدی رحمتی 
هدایــت این تیــم را قبول کرد، خاطرنشــان کرد: »قطعــا تیم تغییرات 
زیادی داشــته. آقای بختیــاری زاده زود از جمع ما جدا شــد و فرصت 
آنچنانی نداشــت تا بتواند تفکرات خود را به خوبی در تیم پیاده کند، 
از وقتی هم که مهدی رحمتی هدایت تیم را بر عهده گرفته ، بازیکنان 
جدیدی به تیم اضافه شــده اند. این بدین معناســت که یک تیم جدید 
در حال ســاخته شــدن اســت. طبیعتا  باید صبر کرد تا ان شــاا... این 
بازیکنان بتوانند کنار هم بیشتر بازی کنند و هماهنگ شوند تا بتوانند 
بهترین عملکرد خود را نشــان دهنــد.« وی در ادامه افزود: »تیم ما در 

مســابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور داشــت و بازیکنانی که از فصل 
قبــل در تیم بودند به مرز آمادگی رســیده اند. اما متاســفانه بازیکنان 
جدید  که تعدادشــان نیز کم نیســت، دیر به تیم ما اضافه شــدند. این 
بازیکنــان مدت کمی اســت که در کنار هــم حضور دارنــد و با یکدیگر 
تمریــن می کننــد و بایــد به آن هــا زمان داد.« سرپرســت شــهرخودرو 
در باره عملکرد ضعیف این تیم در لیگ قهرمانان آسیا هم اظهار کرد: 
»متاســفانه مــا با ۱۵ بازیکــن در این مســابقات شــرکت کردیم. برای 

تیم شــهرخودرو با این وضعیت،  نخســتین بار شرکت کردن  در چنین 
تورنمنتی کار ســختی اســت. مضاف بر این که نتوانســتیم  بازیکنانی 
که تازه جذب شــده بودند را به تیم اضافــه کنیم تا کمبودهای خود را 
جبــران کنیم و این کار مــا را مقابل تیم های بزرگی چــون پاختاکور و 
الهالل ســخت تر کرد. متاســفانه در ضربات آخر هم بدشانس بودیم و 
هــم در مواقعی بی دقت که این عوامل باعث شــد تیــم نتیجه مطلوبی 

نگیرد.«

بادامکی: قصد فروش ستاره ها را نداشتیم!
در پی انتقادات نسبت به جدایی بازیکنان کلیدی از شهرخودرو مطرح شد 

معاون تربیت بدنی و ســالمت آمــوزش   و پرورش  خراســان رضوی با بیان 
این که در گذشــته ســرانه توســعه فضاهــای ورزشــی  ۱۱ صدم متر مربع 
بــود کــه آن را  ارتقــا دادیــم، گفت: »بــا کمک مدیــران مــدارس و خیرین 
توانســته ایم رقم ســرانه برای توسعه فضاهای ورزشــی را افزایش دهیم و 
آن را به مرز ســرانه کشــور کــه ۱7 صدم متر مربع به ازای هــر دانش آموز 
اســت، نزدیــک کنیم.« صفــدر ســلطانی  در نشســت خبری که دیــروز با 
موضــوع هفتــه تربیت بدنی و ورزش برگزار شــد، افــزود: »در حال حاضر 
ســرانه خود را به ۱۶.7 درصد رســانده ایم که کار بسیار سختی بود، زیرا 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر جمعیت دانش آموزی داریم که باید 
برای آن ها فضاهای ورزشــی احــداث کنیم که حــدود ۹ درصد جمعیت 
دانش آموزی کشور را تشکیل می دهند.« وی با اشاره به این که امسال در 
حوزه تربیت بدنی و ســالمت اســتان نزدیک به ۲۰۰ معلم به تیم سالمت 
مــدارس اضافــه خواهد شــد، افــزود: »ایــن تعــداد از معلمان اســتخدام 

آموزش وپــرورش خواهند شــد که البتــه امید داریــم بتوانیم بــا این روند 
کمبود نیروی انســانی را به ویژه در حوزه مراقبان سالمت مدارس جبران 
کنیم.« ســلطانی با بیان این که به همت مدیران مدارس توانســته ایم ۳۰ 
ســالن ورزشــی در مدارس بهره بــرداری کنیم، خاطرنشــان کــرد: » ۱۹ 
استخر، ۲۶ چمن طبیعی، ۲7 چمن مصنوعی و ۲۰7 سالن ورزشی در 
اختیار دانش آموزان استان قرار گرفته است. امسال ۸ چمن مصنوعی و 
4 سالن ورزشی افتتاح شد و تا ۳ ماه آینده ۵ استخر در ناحیه یک، ۵، ۶، 
تبادکان و قوچان و اســتخری در ناحیه 7 به منظور استفاده دانش آموزان 
اســتثنایی به بهره برداری خواهد رســید.« ســلطانی ادامــه داد: »یکی از 
مناطــق محــروم ما در حوزه فضای ورزشــی منطقه تبادکان اســت که در 
ســال گذشته و سال جاری 4 پروژه ورزشی در این منطقه به بهره برداری 
رســیده و خواهد رسید و ۱۵ ســالن جدید و ۲۵ پروژه ورزشی نیمه تمام 
دیگر در مدارس بهره برداری   می شــوند.« وی افزود: »امســال مســابقات 

ورزشــی با توجه به شیوع کرونا انجام نشــد،  اما با این حال در رشته    هایی 
مثــل طناب زنــی، ورزش  هــای زورخانه   ای و رزمــی و شــطرنج به صورت 
آنالین مسابقات برگزار خواهد شد.« وی درباره طرح کنترل وزن و چاقی 
    دانش آموزان هم گفت: » ۵۶ درصد افراد جامعه کم تحرکی و ۵۹ درصد 
اضافه وزن دارند که در بین     دانش آموزان این آمار حدود ۲۱ درصد است 
که با شــیوع بیمــاری کرونا این آمــار افزایش پیدا کرده . لــذا با آغاز طرح 
کنتــرل وزن و چاقــی     دانش آمــوزان در نظر داریم تمامــی     دانش آموزان و 
حدود نیمی از خانواده  های آنان را با ســبک زندگی جدید و ســالم آشــنا 
کنیــم که پیش بینــی   می کنیم با اجــرای این طرح الگوی مناســب تغذیه 
۱۵ درصــد و افزایــش فعالیت بدنی حــدود ۵ درصد افزایــش یابد.« وی 
همچنیــن خبر داد: »مرکــز پایش چاقی و اضافــه وزن     دانش آموزان هفته 
آینده به بهره برداری   می رسد که در این مرکز تمامی موارد حوزه سالمت 

    دانش آموزان توسط کارشناسان مربوطه کنترل خواهد شد.« 

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان عنوان کرد

رسیدن سرانه فضای ورزشی مدارس به مرز کشوری

اخبار خراسان
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بهمن عسگری کرونا گرفت
در  ایــران  نماینــده  و  جهــان  کاراتــه  قهرمــان  عســگری  بهمــن 
المپیک 2020 توکیو به کرونا مبتال شــده اســت. عسگری با تایید 
این خبر به تسنیم گفت: »از چند روز قبل بدن درد و کوفتگی داشتم 
که پس از مثبت اعالم شــدن تســت کرونا در قرنطینه هستم و حال 
عمومی ام مســاعد و خوب است. بعد از سپری شدن دوران قرنطینه 

به میادین ورزشی بازخواهم گشت.«

برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری با قرنطینه کامل
فدراسیون وزنه برداری در نظر دارد اردوی تیم ملی را از ۹ آبان برای 
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا آغاز کند. در  صورتی که برگزاری 
اردو پا برجا باشــد، نفراتی که به این اردو دعوت می شــوند قرنطینه 
کامــل خواهند بود و وزنه برداران تا پایان اردو امکان خروج ندارند و 

افراد غیر ورزشکار هم اجازه ورود نخواهند داشت.

انصراف آمریکا از حضور در کشتی قهرمانی جهان
در حالی که اتحادیه جهانی کشــتی اعالم کرده رقابت های جهانی 
کشــتی در رده  سنی بزرگســاالن روزهای 22 تا ۳0 آذرماه در شهر 
بلگراد کشور صربستان برگزار می شود، فدراسیون کشتی آمریکا با 
درج خبری بر روی سایت رسمی خود از عدم حضور تیم های کشتی 
این کشور در این مسابقات خبر داد. فدراسیون کشتی آمریکا اعالم 
کرد به دلیل مسائل بهداشــتی و ایمنی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا در جهان، تیم های کشــتی این کشور از حضور در رقابت های 

جهانی صرف نظر می کنند.

علیرضا کریمی غایب بزرگ رقابت های جهانی
علیرضــا کریمی آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران پس جراحی زانوی 
مصدوم خــود در اواخر فروردین ســال جــاری، هنوز قــادر به انجام 
تمرینات کشتی بر روی تشک نیست و به همین دلیل شانسی برای 

همراهی تیم ملی در رقابت های جهانی صربستان نخواهد داشت.

AVC  ابقای داورزنی در سمت نماینده آسیای مرکزی
اجالس مناطق کنفدراســیون والیبال آســیا، دیــروز به صورت 
آنالیــن برگــزار شــد. در ایــن نشســت، نمایندگان ۱۴ کشــور 
آســیای مرکــزی حضــور داشــتند کــه از ایــران نیــز محمدرضا 
داورزنــی، رئیــس فدراســیون والیبــال در این نشســت حضور 
داشت و توانســت با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده نخست 

این منطقه، عضو هیئت رئیسه AVC باقی بماند.

نیما عالمیان هم تیمی نوشاد شد
نیمــا عالمیــان لژیونــر تنیس روی میز ایــران در لیگ فرانســه با تیم 
فراســنج تهــران در لیــگ ایران بــه توافق رســید تا در فصــل جدید 
رقابت های لیگ برتر برای این تیم به میدان برود. عالمیان، سومین 
ملی پوش فرانسج در فصل جدید لیگ برتر خواهد بود. پیش از این، 
نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی نیز به این تیم ملحق شده بودند.

اخبار تشریح مهم ترین برنامه های سازمان تربیت بدنی ارتش در هفته تربیت بدنی

»محیط های نظامی امن ترین مراکز برای 
حضور کارکنان است.« امیر سرتیپ دوم 
جمشــید فوالدی رئیس ســازمان تربیت بدنی ارتش با 
تاکید بر این جمله و این کــه امنیت محیط های نظامی 
بــرای کارکنان، شــعار قــرارگاه پدافند زیســتی ارتش 
اســت، تاکیــد کــرد خانواده هــا در زمــان شــیوع کرونا 
نگران ســالمتی فرزندان ســرباز خود نباشــند. رئیس 
ســازمان تربیت بدنــی ارتــش در مصاحبــه با خراســان 
ضمن تشریح مهم ترین برنامه های این سازمان در هفته 
تربیت بدنی، از تعیین روزشمار برای هفته تربیت بدنی 
توســط ارتش خبــر داد تا بگویــد: »اولین اقــدام ارتش 
تعیین روزشــمار برای هفته تربیت بدنی بود. روز شنبه 
متقارن با شــهادت امام رضا)ع( تعطیل رســمی بود به 
همین دلیل ما برنامه های خود را از روز یک شــنبه آغاز 
کردیم. یک شــنبه به عنــوان روز ورزش و تجدید میثاق 
با آرمان های شــهدای گرانقدر نام گذاری شد و ما هفته 
تربیــت بدنی را با اهــدای گل  به مراز شــهدای داخل و 
خــارج از پادگان ها آغــاز کردیم. در روز دوشــنبه که به 
عنوان روز ورزش و ســالمتی همــراه با ورزش همگانی 
نام گذاری شــده بود، همایش ورزش ارتش را در ســتاد 
تشــکیل دادیــم و از احمــدی معــاون همگانــی وزارت 
ورزش و جمعی از پیشکســوتان هم برای حضور در این 
همایش دعوت کردیم. در این مراســم کــه امیر دریادار 
ســیاری هــم حضــور داشــتند، از پیشکســوتان ورزش 
ارتش همچون امیرسرلشکر صالحی، جناب سرهنگ 
روزبهانــی و جمعــی از عزیزانی که ســال های ســال در 
حــوزه ورزش ارتــش زحمــت کشــیده بودنــد، تقدیر و 
تشکر کردیم. روز سه شــنبه هم به دعوت وزارت ورزش 
و فدراســیون همگانی، بنده به همراه چند مدیر تربیت 
بدنــی ارتــش، در همایــش پیــاده روی کــه در مجموعه 
ورزش انقــالب برگزار شــده بود، شــرکت کردیم.« او با 
اشــاره به نام گذاری دیروز به نام روز ورزش و ســرباز، از 
تقدیر از ســربازان قهرمــان در حــوزه ورزش در این روز 

خبــر می دهد و می گویــد: »روز چهارشــنبه به نــام روز 
ورزش و ســرباز نام گذاری شد و در سراسر ارتش برنامه 
تقدیــر از قهرمانــان ورزش در حوزه ســربازی را برگزار 
کردیم. به شــخصه در یکی از این مراســم شرکت کردم 
و هدایایــی همچــون دوچرخه و لــوازم ورزشــی به قید 
قرعه به ســربازان ورزشکار هدیه کردیم. امروز را هم به 
عنوان روز ورزش و طبیعت نامگذاری  و ابالغ کردیم که 
همه یگان های کوهنوردی ارتش به همراه فرماندهان 
به برنامه کوهنوردی اعزام شــوند.« به چالش کشــیدن 
خانــواده بزرگ ارتــش با برنامه های ورزشــی همچنان 
در دســتور کار ســازمان تربیــت بدنــی ارتــش اســت. 
فوالدی با اشــاره به نام گذاری آخریــن روز هفته تربیت 
بدنــی بــه نــام ورزش و خانــواده می گویــد: »روز جمعه 
که آخرین روز تربیت بدنی اســت را هم بــه نام ورزش و 
خانــواده نامگــذاری کرده ایــم و از خانواده های محترم 
دعــوت کردیم کــه بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
بــه اماکــن ورزشــی برونــد و بــه فعالیت های ورزشــی 

انفــرادی و گروهــی بپردازنــد. به همین مناســبت هم 
مســابقه ای برای خانواده بزرگ ارتش تدارک دیده ایم 
و از آن ها خواســته ایم که خانواده هــای محترم ارتش از 
فعالیت های ورزش شــان چــه به صــورت گروهی و چه 
به صــورت انفــرادی فیلم هــای یک دقیقــه ای یا عکس 
تهیه کرده و این فیلم هــا و عکس ها را به گروه تلگرامی 
ارتش ارســال کننــد. به بهترین عکــس و فیلم جوایزی 
به قیــد قرعه تعلــق خواهد گرفــت.« او افــزود: »برنامه 
دیدار با فرماندهان ارتــش هم یکی دیگر از برنامه های 
ما در هفته تربیت بدنی بود و از مســئوالن ورزش ارتش 
خواســتیم به دیــدار فرماندهــان ارتش برونــد و ضمن 
ارائه گزارش فعالیت های ورزشــی خــود، رهنمودهای 
فرمانده های محتــرم در حوزه ورزش را دریافت کنند تا 

ان شاا... چراغ راه مان باشد.«
  

با توجه به شــیوع موج ســوم کرونا در کشور، خانواده ها 
نگــران ســالمتی فرزنــدان ســرباز خــود در پادگان ها 

هستند. این که ارتش جمهوری  اسالمی برای جلوگیری 
از شــیوع  کرونا در پادگان های نظامی چه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت می کند، ســوالی اســت کــه امیر 
فوالدی در پاسخ به آن به خراسان می گوید: »پاسخ این 
ســوال را من نباید بدهم. بهتر است پاسخ این سوال را 
از دکتــر مداح دبیر قرارگاه پدافند زیســتی  که معاونت 
بهداشــت و درمان آجــا را هم برعهده دارند، بپرســید. 
من به عنوان عضو قرارگاه پدافند زیســتی شــاهدم که 
تاکنون نکات بهداشتی بســیار مهمی ابالغ شده و این 
نکات درحال رعایت شــدن اســت. از جملــه این که در 
داخل آسایشــگاه ها همه تخت های دوطبقه ســربازان 
تبدیــل به تخت های یک طبقه شــده. فاصله تخت ها را 
زیاد کرده اند و اگر تخت ها در گذشته در یک ردیف قرار 
داشــتند، حاال چیدمان آن ها را تغییر داده اند تا فاصله 
اجتماعی رعایت شــود. از امکان دیگری برای اســکان 
سربازان استفاده شده و حتی ما کمک کرده ایم برخی 
اماکن ورزشی در اختیار سربازانی قرار گیرد که پیش تر 
در آسایشگاه های کوچک اسکان داشتند. توزیع روزانه 
یــک عدد ماســک برای هر ســرباز، وســایل ضدعفونی 
کننده و شوینده از جمله نکات بهداشتی دیگری است 
که در دســتور کار قرار گرفته. روی نظافت آشپزخانه ها 
و مراکزی که در ارتباط با ســربازها هســتند هم بســیار 
دقــت می شــود. هــر 2 هفته یــک  بــار قــرارگاه پدافند 
زیســتی تشکیل می شــود و موراد بهداشتی در قرارگاه 
مورد بررســی و بازدید قرار می گیرد و این گزارشات به 
اعضای هیئت و قرارگاه می رسد. در مجموع تمام تالش 
ما این اســت که خانواده سربازان نگران سالمتی آن ها 
نباشند. شــعار قرارگاه پدافند زیستی ارتش که ریاست 
آن برعهده امیر ســیاری اســت این اســت که محیط ها 
نظامی امن ترین مراکز برای حضور کارکنان خودشان 
اســت. ضمــن این که آمــار رســیده حکایــت از آن دارد 
که نظــارت و کنترل خوبــی در ارتــش در زمینه کنترل 

بیماری کرونا درحال انجام است.«

فوالدی: محیط های نظامی امن ترین مراکز برای کارکنان است

روح ا... گلستانی پیشکسوت دوومیدانی معتقد است احسان حدادی باید 
همچون بسیاری از ورزشکاران جهان برای خود اسپانسر بگیرد چون میزان 
بودجه فدراسیون دوومیدانی محدود است. او با اشاره به درمان خارپاشنه 
حدادی در آلمان گفت: »افراد زیادی برای ایران افتخارآفرینی کرده اند اما 
چرا باید کسی مثل من بیمه نداشته باشد اما همه هزینه های یک ورزشکار 
دیگر را فدراســیون تقبل کند؟ مگر ما هم برای دوومیدانی افتخار کســب 

نکرده ایم؟ آقای حدادی باید یک اسپانســر قــوی برای خودش پیدا کند و 
از ســفره دوومیدانی چیزی نخواهد چون فدراســیون و ســایر ورزشکاران 
دوومیدانی فقیر هستند. سفره این رشته چیزی ندارد و بی عدالتی است 
که برای هر مشکلی از آن اســتفاده کند. حدادی ورزشکار بزرگی است و 
باید مثل ســایر ورزشکاران بزرگ دنیا اسپانسر بگیرد.« گلستانی با اشاره 
به اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه فدراســیون به احســان حدادی 

می گوید: »نمی گویم خرج نکنند اما قول می دهم اگر نصف پولی که صرف 
پرتابی ها می شود، به دوندگان استقامت و نیمه استقامت اختصاص داده 
شــود، ۵ طالی آسیا کسب می کنیم. در زمان کفاشیان از هر ماده ای ۵0 
ورزشکار حمایت می شد اما اکنون به یک یا 2 نفر کاهش پیدا کرده است. 
رکوردهای پرتاب های دنیا را بررســی کنید، آیا با وجود این رکوردها امید 

مدال المپیک برای ایران دارید؟«

حدادی از سفره فقیر دوومیدانی خرج نکند!

انصاری فرد و عزت اللهی نامزد برترین لژیونر هفته آسیا
ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا)ای اف ســی( از کاربرانش خواست بهترین لژیونر 
فوتبــال قــاره کهــن در هفته گذشــته را انتخــاب کنند کــه نام کریــم انصاری فرد و ســعید 
عزت اللهی از ایران در این فهرســت دیده می شود  .  ای اف سی با اشاره به گل انصاری فرد و 
2 دریبل موفق او در تساوی یک - یک آاک آتن مقابل پائوک نوشت: » انصاری فرد تنها چند 
ماه است در این تیم حضور دارد، اما به سرعت محبوبیت فراوانی به عنوان بازیکنی مناسب 
بــرای دیدارهــای بزرگ در آاک به دســت آورد. 2 هفتــه پس از زدن گلی کــه تیم یونانی را 
بــه مرحلــه گروهی لیگ اروپا رســاند، مهاجم ایرانــی گلزنی خود را در یونــان مقابل رقیب 
قدرتمند یعنی پائوک، با ضربه تمام کننده زیبا در دقیقه 2۳ آغاز کرد.« سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا همچنین به یک گل عزت اللهی، ۴۹ پاس موفق و ۱۷ دوئل برنده این بازیکن 
برابر لینگ بای اشــاره کرد و نوشــت: »کســی که برای اولین بار نامزد بهترین لژیونر آســیا 
می شــود و نخســتین گلش را در فوتبال دانمارک جشن گرفت، سعید عزت اللهی است که 

به عنوان بخشی از نمایشی تمام هیجان انگیز ویل بولدکلوب برای این تیم گلزنی کرد.«

ســوژهــ

 در حالی که لیگ برتر قرار بود دهم آبان شــروع شود اما با اعالم 
فدراسیون پزشکی ورزشی لیگ بیستم با وقفه ای 6 روزه برگزار 
می شــود کــه البته همیــن تاریخ هــم ممکن اســت تغییــر کند و 
برگزاری لیگ برتر با اما  و اگرهایی همراه است. تصمیم به تعویق 
لیگ برتر باتوجه به افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا گرفته 
شــده، اما از طرفــی هم به برخی باشــگاه  ها ضررهایــی نیز وارد 
می کند. برخی تیم  ها خیلی زود تمرینات خود را شروع کردند و 
متناسب با شروع لیگ برتر برنامه ها و تمرینات آماده سازی خود 
را پیــش برده انــد اما تعویــق و بالتکلیفی در برگــزاری لیگ برتر 
می تواند مشکالتی را برای آن  ها به وجود بیاورد. بیش از نیمی از 
تیم های لیگ برتری تمرینات خود را زودتر از دیگر تیم  ها شــروع 

کردند و این مســئله را یک فرصت مناســب برای پیش افتادن از 
رقبای خود و آمادگی بیشــتر تلقی می کردند اما در این شــرایط 
حاال باید تصمیــم تازه ای بگیرند تا زمــان باقی مانده تا برگزاری 
لیگ برتر را به هر نحوی پــر کنند. همچنین تعویق یا بالتکلیفی 
برگزاری لیگ برتر نیز می تواند بی انگیزگی یا کم انگیزگی را در 
بین تیم هایی که برنامه ریزی خوبی برای لیگ بیســتم داشــتند، 
به وجود بیــاورد اما باید دید در ادامه این تیم  ها در چه شــرایطی 
وارد مســابقات خواهند شــد. فوالد، ذوب آهن، ماشین ســازی، 
پیکان، مس رفســنجان، گل گهر ســیرجان، شــهرخودرو، سایپا 
و ســپاهان از تیم هایی هســتند که زودتر از دیگر تیم  ها کار خود 
را آغــاز کردند. در مقابل تیم هایی هم هســتند که به یک فرصت 

طالیی دســت پیدا کردند تا ســطح آمادگی تیم هایشان را باالتر 
ببرنــد. تیم هایی مثــل اســتقالل، تراکتور، صنعت نفــت آبادان، 
نفت مسجدسلیمان، نســاجی، آلومینیوم اراک و پرسپولیس بنا 
بــه هر دلیلی از تغییر مربی گرفته تا مشــکالت مالی یا مدیریتی 
تمرینات خود را دیرتر از دیگر تیم  ها شــروع کردند و تعویق لیگ 
می توانــد برای آن  ها مفید و یک فرصت مناســب باشــد. ویروس 
کرونــا از فصل گذشــته به جان لیــگ برتر افتــاده  و در هر مقطع 
زمانی موانعی را برای برگزاری لیگ به وجود می آورد. بســیاری 
از تیم هــای فوتبــال ایــران در کنار مشــکالت مختلف شــان باید 
نگاهی به اتفاقات لحظه ای داشــته باشــند تا بیش از این متضرر 

نشوند.

 تعویق لیگ برتر به ضرر چه تیم هایی است؟کرونا دوباره به جان لیگ برتر افتاد

آغاز پروژه آندو برای مربیگری
ســابق  کاپیتــان  تیموریــان  آندرانیــک 
تیــم ملــی ایــران  بــرای حضــور در کالس 
کــرد.  ثبت نــام   A درجــه  ســرمربیگری 
تیموریــان کــه کالس هــای C  و B خــود را 
در   A دوره  کــردن  طــی  بــرای  گذرانــده ، 
فدراســیون فوتبــال ایــران ثبت نــام کرده 
تــا بــه صــورت اصولــی و پــس از دریافــت 
مــدارک الزم، وارد کار مربیگــری بشــود. 
ســتاره ســابق فوتبال ایران که از 2 فصل پیــش بازی نمی کند 
و سال گذشــته به طور رسمی از فوتبال خداحافظی کرد، خبر 

حضورش در کالس های مربیگری را تایید کرد.

رقابت قایدی با اینیستا، هالک و کازورال
 صفحه رســمی توئیتر لیگ قهرمانان آســیا، 
اقدام به برگزاری یک نظرســنجی کرد تا نظر 
مخاطبان خود را درباره این که کدام بازیکنان 
را بیشــتر می پســندند، بنویســند. در ایــن 
نظرسنجی اینیستا )ویسل کوبه ژاپن(، هالک 
کازورال  ســانتی  چیــن(،  )شانگهای شــنهوا 
)الســد قطــر( و مهــدی قایــدی )اســتقالل 
ایران( حضــور دارند و مخاطبان توییتر لیگ 

قهرمانان آســیا باید از بیــن این 4 گزینه بازیکن مــورد عالقه خود را 
انتخاب کنند. حضور مهاجم جوان استقالل در کنار نام های بزرگ  از 

نکات جالب توجه این نظرسنجی به شمار می رود.
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افشای جنجالی فایل صوتی سرپرست پرسپولیس
انتشار یک فایل صوتی که شامل صحبت های خصوصی 
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس با خبرنگاران می شود، 
جنجال ســاز شــده اســت چرا کــه رســول پناه انتقادات 
متعددی را به ســرمربی پرسپولیس و برخی از بازیکنان 
این تیم وارد کرده اســت. مهدی رســول پناه در بخشی 
از ایــن مکالمــه می گوید: یحیــی دائمــا در کار مدیریت 
دخالت می کند، بازیکنان جوگیر شــده اند و مشکلشان 
پــول اســت، تجمــع هــواداران باعــث شــارژ بازیکنــان 
می شــودف پرونــده النصــر، مشــکل پرســپولیس نبود، 
مشکل فدراســیون است، اگر مانند ســعادتمند تصمیم 
می گرفتم االن فینالیســت آسیا نبودیمف باشگاه قانون 

دارد، سرمربی چه کاره است.
تمدید قرارداد 3 بازیکن جوان استقالل 

حســین پورحمیدی، دروازه بان استقالل که قراردادش را 
با این تیم فســخ کرده بود، پس از جلســه بــا احمد مددی، 
سرپرســت باشــگاه اســتقالل، قراردادی به مدت ۳ فصل 
با اســتقالل امضا کــرد. همچنین امیرحســین خدامرادی 
قراردادی به مدت ۳ فصل با این باشــگاه منعقد کرد. آرش 
داجلیری، بازیکن ســال گذشــته تیم امید استقالل نیز که 
از اواخر فصل گذشــته در تیم بزرگساالن حضور یافته بود، 
قــراردادش را به مدت ۳ فصــل منعقد کرد تا از این پس در 

تیم بزرگساالن استقالل حضور داشته باشد.
شکست پرسپولیس در دیدار مقابل مس رفسنجان

تیم فوتبال پرســپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود به 
مصاف مس رفســنجان رفت که بــا نتیجه ۳ بر صفر مغلوب 
شــد. ســجاد آشــوری، رحیــم زهیــوی و علیرضا نقــی زاده 

گلزنان مس در این دیدار بودند.

افشای اختالف ویلموتس و هاشمیان پس از 
چند ماه!

مربــی تیم ملــی فاش کــرده اگر 
مربــی بلژیکــی بــه کارش ادامــه 
مــی داد در تیــم ملــی نمی ماند. 
تازه تریــن  در  هاشــمیان  وحیــد 
مصاحبــه خــود بــا فــارس گفته:  
هیــچ  و  رفتــه  االن  »ویلموتــس 
کــه  اســت  بی اخالقــی  ایــن  نمی گویــد.  هــم  چیــزی 
صحبت ها یک طرفه باشــد اما اگر ویلموتس در تیم ملی 
می ماند من با او ادامه همکاری نمی دادم. همیشــه یاد 
گرفته ام برای کارم زحمت بکشــم و وقــت بگذارم و این 
یــک مقدار بــا فلســفه کاری من تفاوت داشــت.« ظاهرا 
مشــکل از جایــی آغاز شــده بــود کــه ویلموتــس عقیده 

داشت هاشمیان می خواهد جایش را بگیرد!

محمدحســین کنعانی زادگان با رفع موضوع متمم قراردادش مشــکلی برای 
حضــور در تمرینات پرســپولیس ندارد. ملی پوشــان تیم پرســپولیس قرار بود 
از روز سه شــنبه در تمریــن ایــن تیــم شــرکت کننــد امــا غیبت محمدحســین 
کنعانــی زادگان و ســیامک نعمتــی در کنــار شــجاع خلیــل زاده جنجال های 
زیادی به همراه داشــت. در این میان ابهام هایی درباره این که کنعانی زادگان 
هم مانند خلیل زاده با هدف افزایش مبلغ قرارداد خود در تمرین تیم شــرکت 
نکرده، مطرح شــد و به نظر می رســید این مدافع ملی پوش قصد دارد با حاضر 
نشدن در تمرینات، مدیران باشگاه را برای رسیدن به هدفش تحت فشار قرار 
بدهد. ظاهرا مشکالتی که درباره اضافه شدن متمم قرارداد وی وجود داشت، 

دلیل حاضر نشدن این بازیکن در تمرین شاگردان یحیی گل محمدی بود.

اســماعیل خلیــل زاده، رئیس هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل روز دوشــنبه 
اعــالم کــرد کــه ۲۰۰هــزار دالر از طلــب وینفــرد شــفر، ســرمربی آلمانــی 
پیشــین این تیم به حســاب او واریز شــده اســت. این در حالی است که شفر 
در مصاحبه هــای یکــی، دو روز اخیر خــود بار ها این مســئله را تکذیب کرده 
و مدعی شــده پولــی از اســتقالل دریافت نکرده اســت. با این حــال به نظر 
می رســد صحبت های شفر درست اســت اما ماجرا از این قرار است که چون 
باشــگاه استقالل پول را از طریق حساب یک شرکت به شفر پرداخت کرده، 
این مبلغ ۷۲ساعت زمان نیاز دارد تا به حساب این مربی بنشیند. بر همین 
اســاس به نظر می رســد تا پایان وقت اداری روز گذشــته پول این ســرمربی 

آلمانی به حسابش واریز شود. 

چرا شفر دریافت ۲۰۰هزار دالر را تکذیب کرد؟مشکل کنعانی زادگان با پرسپولیس حل شد

فیفا پاسخ فدراسیون فوتبال را داد
 اساسنامه باز هم تایید نشد!

را  نظــر خــود  فوتبــال  فدراســیون جهانــی 
درباره آخرین نســخه پیشــنهادی اساسنامه 
فدراســیون فوتبــال ایــران اعــالم کــرد امــا 
همچنان بــه خاطر ایراداتی کــه وجود دارد، 
از تایید اساســنامه خــودداری کرده اســت. 
به گــزارش مهر، ماجرای اصالح اساســنامه 
فدراسیون فوتبال ایران سرنوشت پیچیده ای 
پیدا کرده اســت. فدراســیون فوتبال از سال 
گذشته با دستور فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اصالح اساســنامه را در دستور کار قرار 
داد اما در ایــن مدت اتفاقات عجیب و غریب 
زیادی برای اصالح اساسنامه رخ داد و ظاهرا 
قرار نیســت به این زودی به پایان برسد. فیفا 
عالوه بــر تعریف حقوقی فدراســیون فوتبال 
و تاکیــد بر غیردولتــی بودن این نهــاد، روی 
کمیته هــای  اســتقالل  جملــه  از  مســائلی 
قضایی و تشکیل کمیته انتخابات حساسیت 
زیــادی داشــت. فدراســیون فوتبــال بــدون 
شفاف ســازی دقیق این مســائل، چند نوبت 
رفت و برگشت اساسنامه اصالحی را به فیفا 
انجام داد اما در نوبــت آخر فیفا از اعالم نظر 
خود نســبت به اساســنامه به مــدت چند ماه 
خودداری کرد. این مسئله باعث شد تا شائبه 
ارســال پالس از داخــل ایران به فدراســیون 
جهانی برای عدم اعالم نظر روی اساســنامه 
قوت بگیرد و تعــدادی از نمایندگان مجلس 
هم فدراسیون را به ارسال اطالعات داخلی 
و تالش برای کشــاندن پای فیفــا به ماجرا با 
بحــث تعلیق متهــم کردند. پــس از مصاحبه 
انتقــادی رئیس کمیســیون ورزش مجلس، 
ســایت فدراســیون فوتبال خبــر داد که فیفا 
نظر خــود را درباره اصالح اساســنامه اعالم 
کرده اســت: »بر این اساس فیفا ضمن قبول 
کلیات و اکثریت موارد مندرج در اساســنامه 
فدراســیون مواردی جزئــی را جهت اصالح 
در بخــش مقــررات انتخاباتــی اعــالم کرده 
است. فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر و تشکر 
از فیفــا و کنفدراســیون فوتبال آســیا پاســخ 
نامــه مذکــور را در موعد مقرر خواهــد داد.« 
با متن منتشرشــده روی ســایت فدراســیون 
فوتبــال می تــوان متوجه شــد که فیفــا هنوز 
هــم اساســنامه فدراســیون ایــران را تاییــد 
نکرده و همچنان ایراداتی در بخش مقررات 
انتخابــات وجود دارد که باید برطرف شــود. 
البته فدراسیون از اعالم زمان ارسال مجدد 

اساسنامه اصالحی خودداری کرده است.

پیشنهاد ۲۵میلیاردی 
سپاهان به ستاره استقالل؟!

آقای خاص در اصفهان، ستاره سپاهان در تهران 

علــی کریمی، هافبــک میانی و 
ملی پــوش اســتقالل بی تردیــد 
یکــی از بهترین های لیگ نوزدهم و موثرترین 
بازیکنان تیمش بود. درخشــش علی کریمی 
در لیــگ هجدهــم چنــد پیشــنهاد خارجــی 
برایش در پی داشت اما بنا به دالیلی او دوباره 
لژیونر نشــد و زمانی که آندره آ اســتراماچونی 
هدایــت اســتقالل را بر عهــده گرفــت تاکید 
زیــادی به حفظ این مهره ارزشــمند داشــت. 
در آن مقطع علی خطیر، معاون سابق باشگاه 
مســئول نقل وانتقــاالت بــود و چند بــار هم با 
مدیربرنامــه علی کریمی جلســه گذاشــت اما 
پیشــنهاد بــاالی او مانع توافق شــد تــا این که 
ســرمربی ایتالیایی آبی هــا تاکید ویــژه ای بر 
حفظ ایــن بازیکن کرد و امیرحســین فتحی، 
مدیرعامل ســابق باشگاه شــخصا با کریمی و 
مدیربرنامه اش قرار گذاشــت و با شــرایط آنها 
موافقت کرد و شــماره 6 ماندنی شــد. حاال و 
در پایــان لیگ نوزدهم دوباره همان داســتان 
تکرار شــده. کریمی از چند باشــگاه قطری و 
ترکیه ای پیشــنهاد داشت اما به خاطر عارضه 
مــادرزادی کمرش که چیزی شــبیه دیســک 
کمــر اســت در تســت پزشــکی آنها رد شــد تا 
رویای لژیونر شــدن دوباره اش محقق نشــود. 

با وجود آنکه تصور می شــد این مســئله باعث 
شــود کریمی راحت تر با تمدید قــرارداد کنار 
بیاید اما عمال اینطور نشــد و برعکس هافبک 
ملی پــوش اســتقالل مبلــغ عجیبــی را برای 
تمدید قــرارداد پیشــنهاد داد. هرچند برخی 
منابع ابتدا مبلغ پیشــنهادی او را ۲1میلیارد 
ظاهــرا  امــا  کردنــد  عنــوان  فصــل   ۲ بــرای 
پیشــنهاد علی کریمی 1۰میلیارد به انضمام 
شــرط جدایــی اســت! او در حالی این بســته 
پیشنهادی را به باشگاه استقالل داده که گویا 
یک پیشنهاد وسوسه انگیز از باشگاه سابقش 
یعنــی ســپاهان دریافــت کــرده اســت. حاال 
رقابت عجیبی بین ۲ تیم برای جذب هافبک 
تیــم ملی ایجــاد شــده و صحبت از پیشــنهاد 
1۰میلیارد به باالســت! علــی کریمی که این 
روزها برای دیدار با خانــواده اش در اصفهان 
بســر می برد با دوستان ســپاهانی اش تمرین 
کــرده و همیــن موضــوع باعــث شــده برخی 
رســانه ها کار او بــا تیم ســابقش را تمام شــده 
بداننــد امــا جالــب اینجاســت که مســئوالن 
باشــگاه ســپاهان برای مذاکره با مدیربرنامه 
او به تهران ســفر کرده اند. پیشنهاد سپاهانی 
هم به شماره 6 فصل گذشته استقالل بسیار 
وسوسه انگیز اســت؛ شنیده می شود قرارداد 

۲ ســاله ۲۰میلیــاردی بــه اضافــه ۵میلیارد 
آپشــن، این پیشــنهاد شــگفت انگیز است که 
هنوز به طور رســمی تایید نشــده است. یعنی 
۲برابر پیشنهاد استقاللی ها. متاسفانه شرط 
جدایــی در صورت دریافــت پیشــنهاد بهتر و 
ترجیحــا خارجی هم بین ســتاره های داخلی 
بــاب شــده و مدیــران باشــگاه ها هــم بــدون 
توجــه بــه تبعــات آن و از دســت رفتــن منافع 
باشــگاه بــرای آنکــه نــزد هــواداران محبوب 
شوند شروط بازیکن را می پذیرند، نتیجه اش 
هم می شــود ســر به فلک گذاشــتن قیمت ها 
بــرای تمدیــد یا جدایــی در کوران مســابقات 

و متضرر شــدن مالــی و معنوی باشــگاه های 
ایرانی. البته در مورد علی کریمی و استقالل 
و ســپاهان یک احتمال دیگر هــم وجود دارد 
و آن بازگشــت کریمــی بــه تیــم ســابقش بــا 
قرارداد ۲۰میلیاردی و حضور مهدی کیانی، 
کاپیتان ســپاهان در اســتقالل است! کیانی 
که یکــی از تاثیرگذارترین بازیکنان ســپاهان 
در چند ســال اخیــر بوده پــس از جدایی امیر 
قلعه نویی از این تیم، تمایل چندانی به ماندن 
ندارد و هنوز با باشــگاه بــرای تمدید قرارداد 
به توافق نرســیده اســت. حــاال که پیشــنهاد 
کریمــی  علــی  بــه  ســپاهان  وسوســه انگیز 

آشــکار شــده قطعا اگر کیانی بداند مذاکرات 
کریمــی و ســپاهان جدی اســت بــا توجه به 
این که هم پست اوســت به احتمال زیاد جدا 
خواهــد شــد و با توجه بــه نیاز اســتقالل در 
پست هافبک میانی شــاید مقصد او اردوگاه 
آبــی باشــد. البتــه اســتقاللی ها بــا جــذب 
مهدی مهدی پــور، بازیکن ســابق ذوب آهن 
و تراکتور که هم پســت علی کریمی اســت تا 
حــدودی آینده نگری کرده با این حال حفظ 
علــی کریمی بــرای مدیریت باشــگاه جهت 
اخــذ رای اعتمــاد هواداران از نان شــب هم 

واجب تر است.

99057341/ت 99057414/ت

رحمان رضایی: دربی تهران محبوب ترین دربی جهان است
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ایران با بیان این که قصد دارد تا ۳ سال دیگر برای سرمربیگری به ایتالیا 
بــرود، گفت: »دربی تهــران محبوب ترین دربی جهان اســت.« رحمان رضایی در گفت وگویی با نشــریه  
توتومرکاتو ایتالیا از روزهای حضورش در این کشــور و اهدافش صحبت کــرده و درباره دربی تهران هم 
توضیحاتی داده اســت. او در پاســخ به این سوال که آیا درست اســت دیدار استقالل و پرسپولیس یکی 
از داغ ترین دربی های جهان است؟ گفت: »بدون شک استقالل-پرسپولیس محبوب ترین دربی جهان 
است. در تهران 1۵میلیون نفر زندگی می کنند. شهر به ۲ بخش از این تیم ها تبدیل شده است. در تمام 
ایران ۳۰میلیون نفر طرفدار پرســپولیس و ۲۵میلیون نفر طرفدار استقالل هستند. همیشه استادیوم 

1۰۰هزار تماشاگر دارد. این یک دربی است که تمام سال طول می کشد.«
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