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 با افتتاح 51 هزار واحد مسکن توسط رئیس جمهور انجام شد

 مسکن مهر در مراحل پایانی 
مسکن ملی در آغاز بهره برداری

بازگشت به سینمای دفاع 
مقدس با »دسته دختران«

لیال حاتمی پس از 22 سال، در 
فیلمی دفاع مقدسی بازی می کند
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ایــن قــدر سنگ انداختن جلوی پــای وام  •
ودیعه مسکن که باید هفت خان رو رد کنی 
ولی بنگاه ها از چند ماه پیش بدون رد کردن 

هفت خان، ودیعه رو زیاد کردن.
در پــاســخ دوســـت عــزیــزی کــه گفته اند  •

ــرا آقــای روحــانــی دم از صلح بــا آمریکا  چ
برداشته  تا تحریم ها  مــی زنــد، می رساند 
نشود پول های ایران در بانک های خارجی 
آزاد نمی شود و صادرات و وارداتی صورت 
نمی گیرد و از کــاهــش قیمت هــا و رونــق 

اقتصادی هم خبری نیست.
رستم را بفرستید به جنگ جومونگ شاید  •

رستم بتونه اموال مصادره شده را از جومونگ 
پس بگیره. فقط به رستم سفارش کنید به 

جای پول وطال  چیز دیگری نگیره!
واقعا عجیب و سوال برانگیز است که برای  •

برخی بعد از گذشت حــدود هشت ماه هنوز 
ویروس کرونا جدی و مهم تلقی نمی شود. دلیل 
ــه فوتی های  شان هم این است که آمــار روزان
کرونایی که از رسانه ها اعالم می شود، به خاطر 
پیری یا بیماری های دیگر است. این جدی 

نگرفتن ها عامل ابتالی دیگران هم هست.
در اتوبوس ها هیچ کس ماسک نمی زند و  •

رانندگان هم تذکر نمی دهند. لطفا رسیدگی 
کنید. مخصوصا حاال که هوا سرد شده و پنجره 

ها را هم می بندند و هوا عوض نمی شود.
ــراد  • ای همشهری عــزیــز، شما کــه همش 

می گیری چــرا ۲۰روز خریدن  مــرغ را بی 
خیال نمیشی؟ نگفتم تحریم که چیزی بهش 
نچسبه، گفتم بی خیال گوشت مرغ شویم. 
ببین همین دالالن و  مرغداران  همش شاکی، 

چه جوری مرغ رو می فروشن؟!
جریمه های راهنمایی و رانندگی شهرک  •

شهید رجایی به سبک اروپاست ولی کوچه و 
خیابان هایش بدتر از افغانستان است!

چرا مسئوالن غذا و دارو گوش شنوا ندارند!  •
متادون را آزاد کنند و برای فروش به داروخانه 
ها بدهند تا دیگر احتیاج به مراکز ترک نداشته 
باشید. هم اکنون باید متادون را از عطاری ها 
و سوپری ها و دکه ها به قیمت چند برابر تهیه 

کنند آن هم ناخالص. امتحان کنید، می بینید 
که معتاد چقدرکم می شود.

مغازه دارم. نوشابه کوکاکوال از شرکت  •
برامون اومده و قیمتش 99۰۰ تومان درج 
شده!...دقیقا تعزیرات داره چیکار می کنه؟!

درباره واریز نشدن یارانه و تبعیض در احکام  •
حقوقی جدید پیام دادم و ممنون که چاپ 
کردید ولی چه سود وقتی به گوش مسئوالن 

نمی رسانید؟ فقط حکم درد دل دارد.
متأسفانه بــه دلــیــل رانـــت و فــشــار قــوی،  •

استیضاح روحانی منتفی شد.
 پاسخ این تبعات فاجعه آمیز حاصل افزایش  •

تعمدی قیمت ارز، به بهانه تامین درآمد های 
دولــت را که باعث انهدام خــانــواده ایرانی 

وافزایش فقر شده، چه کسی خواهد داد؟!
نــمــایــنــدگــان مشهد قـــول دفـــاع از حق  •

مستمری بگیران تامین اجتماعی را داده 
بودند. این را از دفترشان خواسته بودیم که 
حقوق ما را ببینند. آیا متوجه خواهند شد که 

ما درچه شرایطی هستیم؟
 با چه زبانی به مسئوالن بگم برای استرداد  •

سپرده خود از بانک قوامین چهار سال است 
که تــالش می کنم ولــی کسی مشکل ما را 
حل نکرده است. فقط حرف می زنند. ما چه 

کار کنیم؟
دالر ۱۵ تومان باال رفت. حاال سه تومان  •

پایین آمده. باید خوشحال باشیم؟
ــرف رئــیــس کمیسیون  • ــن ح ــدا کند ای  خ

اقتصادی مجلس صحت نداشته باشد که 
گفته دولــت تعمدا قیمت ارز را بــاال بــرده. 
اگر چنین باشد، جواب خانواده های از هم 
پاشیده شده، افزایش تعداد فرزندان طالق، 
افزایش آسیب های اجتماعی و بزهکاری ها 
و فساد و فحشای ایجاد شده حاصل از تورم و 
گرانی و سختی معیشت و فالکت و... را چه 

کسی خواهد داد؟!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگفته  •

بود دولت نرخ ارز را باال برده تا کسری بودجه 
اش را جبران کند بلکه به مجلس دهم انتقاد 
کرده بود که چرا در قالب تسعیر نرخ ارز اجازه 

داده دولت مابه التفاوت نرخ ارز را به عنوان 
درآمد خودش وارد خزانه کند.

واقعا اگه مسئوالن می خــوان یارانه کاال  •
بدهند با این وضع کرونا بهتر نیست نقدی 

بدهند که از تجمعات جلوگیری بشه؟
از آقای دکتر رحیم پور بابت یادداشت شان  •

تشکر می کنم امــا کــاش ایــن قــدر محافظه 
کارانه قلم نمی زدنــد و به قضیه عمومیت 

می دادند. هم اکنون کشور کم کاری دارد. 
وجــود حفره بسیار بــزرگ در برجام ثابت  •

شــد! اگــر آمریکا از برجام خــارج نشده بود 
می توانست با مکانیسم ماشه تمام تحریم ها 
را برگرداند! باعث تعجب است که مذاکره 
کنندگان ایرانی متوجه این حقه بازی نشدند. 

 اگر تحریم ها برداشته شود و اقتصاد کشور  •
با جهان به گردش بیفتد! آیا آن وقت ارزانی در 
کشور حکمفرما می شود و گرانی سقوط می 
کند؟ اقتصاددانان جهان نظرشان را بگویند 
و بزرگان کشور جواب این سؤال را بدهند تا 

مردم آینده اقتصاد را بفهمند.
وقتی سرپرست خانوار فوت می کنه و به  •

پلیس +۱۰ مراجعه و یکی دیگر از اعضای 
خانواده  به عنوان سرپرست معرفی می شود 

چرا دیگر یارانه و معیشتی واریز نمی شود؟
تا حاال خونه نداشتم و کارگرم. صاحبخونه  •

ــرای وام ودیعه مسکن روی من  ما میگه ب
حساب نکنین. می خوان ازم مالیات بگیرن 

والسالم!
پرونده تله تکست واقعا عالی بود. •
جناب محمدمهدی عباسی شما که دقیق  •

مالیات همه آمریکایی ها را حساب کردی، 
لطف کن مالیات سران قوای ایران و رؤسا و 

زعمای قوم خودمان را هم بررسی کن!
تورو خدا خودرو وارد کنید و کمی به فکر  •

ــودروی  ــردم باشید مــا اگــر بــا دالر آزاد خ م
خارجی بخریم از پراید خودمان کمتر میشه 

پس وارد کنید.
لطفا طبق روال قبل اون صفحه ورزش  •

فوتبال خارجی رو اضافه کنین تا به دنبال 
روزنامه دیگری نریم. 

سرنوشت ترامپ چه خواهد شد؟

با نگاهی به کنش و واکنش های رسانه ها به آخرین 
مناظره انتخاباتی جو بایدن نامزد حزب دموکرات 
و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خــواه، دو 
رقیب اصلی ریاست جمهوری آمریکا که شامگاه 
پنج شنبه در نشویل ایالت تنسی برگزار شد، به 
نظر می رسد  این رویارویی چندان تاثیری بر نتیجه 
بازی نداشته باشد ؛ هم به این دلیل که اغلب رای 
دهندگان آمریکایی انتخابشان را کرده اند و هم 
این که در مناظره اخیر، اتفاق خاصی رخ نداده 
است. بنابراین مهم ترین اقدام از سوی دوحزب 
را باید تمرکز تیم جو بایدن بر تشویق و ترغیب رای 
دهندگان به حضور در پای صندوق رای و تالش 
تیم ترامپ برای پیداکردن راهکارهای قانونی، 
سوای جلب نظر رای دهندگان، برای پیروزی در 
انتخابات و ماندن در کاخ سفید دانست.آن گونه 
که بسیاری از صاحب نظران نیز معتقدند، با وجود 
شرایط کنونی در صحنه رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا، سه احتمال برای این 
پیروزی  اول؛  است.احتمال  متصور  انتخابات 
جوبایدن دموکرات است. حسب نظر سنجی ها 
و شرایط به وجود آمده در فضای عمومی ایاالت 
متحده آمریکا، چنان چه اتفاق خاصی رخ ندهد 
و اوضاع به همین صورت بماند جو بایدن  پیروز 
انتخابات اســت. در این صــورت به دلیل فاصله 
رایی که بین این دو هست، باید منتظر اقدامات 
غیر منتظره دونالد ترامپ بــرای تحویل پست 
ریاست جمهوری بود. زیرا فاصله رای به حدی 
است که امکان اعالم تقلب در انتخابات ضعیف 
و غیر ممکن است.احتمال دوم: پیروزی مجدد 
ترامپ جمهوری خواه است. یعنی رویــداد سال 
۲۰۱6 تکرار شود و به رغم نظر سنجی ها و تحلیل 

ها، ترامپ در کاخ سفید بماند. در آن دوره اگرچه 
نظر سنجی ها و حتی تعداد آرای مــردم به نفع 
هیالری کلینتون بود اما آرای الکترال ترامپ را 
برنده انتخابات دانست. در آن دوره اشکال در 
شیوه های نظر سنجی و اختالف بین نظر سنجی 
های ملی و ایالتی باعث اشتباه در تشخیص رای و 
نظر مردم  آمریکا بود. اما به نظر می رسد آن گونه 
که مراکز نظر سنجی اعالم کرده اند اشکاالت 
آن دوره برطرف شده و همین امر احتمال تکرار 
رویداد سال ۲۰۱6 را کاهش داده است.سومین 
احتمال؛ کاهش فاصله آرای دو نامزد و تقویت بازی 
تقلب و استفاده ترامپ از ظرفیت های قانونی برای 
ماندن در کاخ سفید است. اگر فاصله آرا  کم شود- 
کما این که  نظرسنجی های چند روز اخیر حاکی 
ازرشــد ترامپ در برخی ایالت های حساس  یا 
»swing state «بوده است - جمهوری خواهان 
ــای تقلب، مکانیزم های  ــد تا با ادع فرصت دارن
قانونی دیگری را) که کامال به نفع آن هاست( فعال 
کنند. به همین منظور زمینه را برای ادعای تقلب 
فراهم  می کنند، این که ترامپ در اغلب سخنرانی 
ها دربــاره تقلب هشدار می دهد و دخالت های 
خارجی در انتخابات آمریکا را مطرح می کند  یا 
اعتراض به رای گیری پستی که این دوره به دلیل 
شرایط کرونا با استقبال زیادی مواجه شده  و از 6 
میلیون در دوره قبل به بیش از 4۰ میلیون رای در 
این دوره )تا این تاریخ( افزایش یافته است. گویا 
بیش از ۵۰ میلیون برگ رای برای شهروندان 
آمریکایی به صــورت پستی  ارســال  شده است؛ 
خصوصا این که این موضوع بیشتر در ایالت هایی 
اتفاق افتاده که دست دموکرات هاست. همه 
این اقدامات و اظهار نظر های دونالد ترامپ و 
همراهانش از جمله رئیس اف بی ای ، آتش تهیه 
ستاد ترامپ برای پروژه تقلب است.در صورتی که 
موضوع تقلب جدی شود چند اقدام متصور است. 
اولین اقدام واکنش پارلمان های ایالتی آمریکا 
خصوصا ایالت های به اصطالح خاکستری) که 
گرایش حزبی کمتری هم دارند(  به این موضوع 
است. ایالت هایی »خاکستری« نامیده می شوند 
که به صورت سنتی و برخالف دیگر مناطق، از 

آن ها انتظار نمی رود که از پیش، جهت گیری 
مشخص و قطعی حزبی داشته باشند. این ۱۱ 
ایالت شامل کلرادو، فلوریدا، آیــووا، میشیگان، 
نوادا، نیوهمپشایر، کارولینای شمالی، اوهایو، 
پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسین هستند که 
در مجموع ۱46 رأی از ۵38 رأی کالج الکترال 
را به خود اختصاص می دهند. این ایالت ها به 
دلیل بروز تقلب ممکن است دارندگان حق رای 
الکترال را معرفی نکنند یا این که افرادی با گرایش 
به جمهوری خواهان را معرفی کنند. در صورت 
اول، به دلیل این که هیچ کدام از نامزدها موفق 
به کسب ۲7۰ رای الکترال نمی شود) الزم است 
برنده انتخابات از ۵38 رای الکترال حداقل ۲7۰ 
رای را کسب کند( حسب قانون اساسی آمریکا  
مجلس نمایندگان متشکل از ۵۰ ایالت  آمریکا  
که هر یک صرفا یک عضو در آن خواهند داشت، 
تعیین تکلیف می کنند. بنابراین با توجه به این 
که حداقل ۲6 ایالت در دست جمهوری خواهان 
است،  بخت ترامپ بیشتر خواهد بود و در صورت 
معرفی افراد با گرایش حزبی از سوی ایالت ها نیز 
بخت با دونالد ترامپ است. اقدام  دیگر مراجعه 
به دیوان عالی آمریکاست. در این صورت به دلیل 
ــوان عالی به لحاظ گرایش  ترکیب اعضای دی
سیاسی، نتیجه قریب به یقین به نفع ترامپ است. 
زیرا از 9 قاضی دیوان عالی در شرایط کنونی ۵ 
نفر جمهوری خواه هستند و تنها 3 نفر دموکرات 
هستند که با اضافه شدن عضو جدید نیز ترکیب 
6 به3 به نفع ترامپ خواهد بود. جالب این که 3 
نفر از اعضای جدید دیوان عالی منصوب ترامپ 
هستند. این موضوع در سال ۲۰۰۰ نیز که ترکیب 
ــوان عالی ۵ به 4 به نفع جمهوری خواهان  دی
بود در رقابت بین ال گور دموکرات و جرج بوش 
جمهوری خــواه، اتفاق افتاد و جرج دبلیو بوش 
رئیس جمهور آمریکا شد.نهایت این که حتی اگر 
به هر دلیل در ۱3 آبان مردم آمریکا رای ندهند، 
رئیس جمهوری آمریکا با مکانیزم های دیگری  تا 
اواسط دسامبر تعیین خواهد شد وانتخاب رئیس 
جمهور  بدون   مراجعه به آرای عمومی در این کشور 

مدعی دموکراسی  هم  ممکن ومتصور است!  

یادداشت روز

  دکتر رضا واعظی 

استاد دانشگاه

واکنش اتاق بازرگانی به ارز صادراتی 70 کارتن خواب 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رئیس 
اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت 
بازرگانی بــرای 7۰ کارتن خــواب که رئیس کل 
بانک مرکزی ادعا کرده، صحت سنجی و گزارش 
آن منتشر شود.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین 
سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
ــران در نــامــه ای به رئیس  معادن و کــشــاورزی ای
اتاق ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت 
بازرگانی برای 7۰ کارتن خواب که رئیس کل بانک 

مرکزی ادعا کــرده، بررسی و گــزارش آن منتشر 
شود. متن نامه به این شرح است:»رئیس کل بانک 
مرکزی هم در جلسه شــورای گفت وگو و هم در 
مجامع دیگر به کرات فرموده اند 7۰ نفر از کسانی 
که ارز را برنگردانده اند کارتن خواب بوده اند  یا در 
رسانه ها مرتب از واردات 7۰۰ خودروی پورشه با 
استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صالحیت 
صحبت می شود. با توجه به ابهامات موجود و 
به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می شود 

ــورت صالحدید دستور فرمایند موضوع  در ص
بررسی شود و رسیدگی الزم در خصوص صحت 
و سقم این گفته ها و ارائه و انتشار اطالعات کامل 
و واضــح به افکار عمومی صــورت پذیرد. بدیهی 
است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی 
وظیفه اتاق ایران اطالع رسانی و انتشار اسامی 
متخلفین و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در 
صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی 

علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است.«

ــروز با حضور رئیس جمهور که از طریق ویدئو  دی
کنفرانس انجام شد، اولین واحدهای طرح اقدام 
ملی مسکن به تعداد ۱۱ هزار و ۵6۰ واحد و همچنین 
4۰ هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید.به 
گزارش ایسنا، افتتاح ۱۱هــزارو۵68 طرح اقدام 
ملی در هشت استان و بافت های فرسوده شهری، 
واگــذاری زمین بــرای ۱3۵ هــزار واحــد به صورت 
گروهی به واجدین شرایط در قالب طرح اقدام ملی، 
معرفی ۲۵3 هزار و ۵۰۰ واحد واجدین شرایط به 
پروژه ها در قالب طرح اقدام ملی در 3۱ استان، شروع 
عملیات اجرایی ۱۵7 هزار واحد مسکونی در قالب 
تفاهم نامه ها و طرح اقدام ملی مسکن وافتتاح 4۰ 
هزار و ۱8۰ واحد مسکن مهر مهم ترین برنامه های 
روز پنج شنبه افتتاح طرح های مسکن با حضور رئیس 

جمهور بود.به گزارش ایسنا رئیس جمهور در این 
مراسم با اشاره به آماده سازی و تحویل یک میلیون و 
3۵۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت های یازدهم و 
دوازدهم گفت: اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در 
زمینه مسکن قابل قبول است، گرچه می توانستیم 
قدم های بزرگ تری برداریم.دکتر روحانی افزود: 
مسکن مهر طرح بزرگی بود که در دولت نهم و دهم 
آغاز شد و برنامه ریزی آن برای دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
مسکن بود که وقتی ما دولت را آغاز کردیم 69۰ هزار 
واحد به اتمام رسیده بود و بار عظیمی بر دوش وزارت 
مسکن، نیرو، نفت، شهرداری و دیگردستگاه ها بود 
تا جاده، لوله کشی آب و برق و گاز را به این واحدها 
برسانند. در واقع چیزی نیمه تمام ساخته شده بود 
و دولت یازدهم و دوازدهــم کار عظیمی انجام داد.

رئیس جمهور افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم، یک 
میلیون و 3۵۵ هزار واحد مسکن مهر آماده و تحویل 
داده شده است. همین امروز بیش از 4۰ هزار واحد 
افتتاح شد و ۵۰ هزار واحد دیگر هم باید تحویل داده 
شود. البته حدود ۱۰۰ هزار واحد که باقی مانده ، 
دارای مشکالتی است، 7۰ هزار واحد متقاضی ندارد 
و 4۰، ۵۰ هزار واحد دیگر نیز دارای مشکل حقوقی 
است.وی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن اظهار 
کرد: مسکن باید توسط خود مردم ساخته شود نه این 
که آن را دولت بسازد. دولت باید بر روند کار نظارت 
کند. االن برخی کوچه ها، محله ها و خانه ها چشم 
آزار است و کج و معوج ساخته شده است و هماهنگی 
و هارمونی وجود ندارد که باید بر این روند نظارت شود 

و ساختمان های شهر چشم نواز باشد.

با افتتاح 51 هزار واحد مسکن توسط رئیس جمهور انجام شد

مسکن مهر در مراحل پایانی؛ مسکن ملی در آغاز بهره برداری 

در پی حواشی انتشار یک فایل ویدئویی و اعتراض هواداران پرسپولیس

رسول پناه استعفا کرد
خود  سمت  از  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
ــزارش ایسنا، مهدی  ــه گـ ــرد.ب کــنــاره گــیــری ک
رسول پناه پس از ایجاد حواشی اخیر و انتشار 
فایل های صوتی و ویدئویی اش، از سمت خود 
استعفا کرد.رسول پناه در بخشی از  متنی  که 
ــرده  اســت با  ــرای استعفای خــود منتشر کـ بـ
ــاره به آن چه که وی بستن 9 پرونده از ۱3  اش
پرونده مطالباتی باشگاه و پرداخت مطالبات 
مدیریتش  دوره  در  دســتــیــارانــش  و  بــرانــکــو 
خــوانــده ،  نــوشــت:امــروز و پس از حاشیه های 
ایجادشده و بــرای این که پرسپولیس محبوبم 
دچــار مشکل نشود، بار دیگر استعفای خود را 
اعالم مــی دارم و از این پس مثل سابق در مقام 

ارزشمند هــواداری در کنار تیمم خواهم بود.
الزم می دانم از سوءتفاهمات ایجاد شده برای 
ــردم شریف و اصیل و خونگرم و مهمان نواز  م
مازندران عذرخواهی کنم؛ از کادر فنی و بازیکنان 
پرسپولیس برای همه تالش های شان تشکر و 
اگر باعث آزردگی آن ها شدم پوزش بخواهم، از 
همه هواداران به خاطر همراهی شان تشکر کنم 
و از آن ها بخواهم برای کسب قهرمانی آسیا اتحاد 
و همدلی خود را حفظ کنند و در کنار باشگاه 
بمانند.همچنین از وزیر محترم ورزش و جوانان، 
در  همکارانم  و  مدیره  هیئت  محترم  اعضای 
باشگاه هم به خاطر حمایت ها و کمک های شان، 
صمیمانه سپاس گزارم.انتشار فایل صوتی و 

ویدئویی از رسول پناه  که وی در آن با لحنی عجیب 
و در برخی دقایق خارج از شئون  درباره مسائل 
داخلی تیم و به ویژه  سرمربی و چند بازیکن  به 
بازتاب  گوید   می  سخن  زاده  خلیل  خصوص 
گسترده ای داشت و اعتراض های زیــادی را از 
سوی هواداران پرسپولیس برانگیخت  و خواستار 
استعفای او شدند تا جایی که کریم باقری چهره 
شناخته شده نیمکت پرسپولیس ساعتی  قبل از 
اعالم رسمی استعفای رسول پناه در استوری  در 
اینستاگرام خود نوشته بود : »آقای رسول پناه لطفا 
استعفا کنید، شاید شما مدیر خوبی باشین ولی نه 
برای فوتبال و نه برای پرسپولیس. تا دیر نشده و تا 

وضع از این بدتر نشده برین.«

دستگیری عامالن سرقت مرگبار از طالفروشی تبریز 

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: سه سارق مسلحی که سه شنبه 
گذشته در خیابان حجتی تبریز به یک باب مغازه طالفروشی دستبرد زده و 
صاحب مغازه را زخمی  کرده و رهگذری را هم با شلیک گلوله از تفنگ شکاری 
به قتل رسانده و متواری شده بودند، با تالش ماموران پلیس، دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، سردار حسین عبدی  در گفت و گوی  تلویزیونی  در تشریح 
جزئیات این خبر افزود: سارقان، یک نفر از شهروندان را با سالح گرم هدف 
قرار داده و تعدادی از عابران )حدود هفت نفر( هم  هدف اصابت ساچمه قرار 
گرفته بودند.وی ادامه داد: موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و نیروها 
و واحدهای تخصصی پلیس آگاهی جهادگونه موضوع را دنبال کردند و 
هماهنگی و پشتیبانی مراجع قضایی نیز راهگشای کار شد.سردار عبدی 
افزود: با پشتیبانی سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات 
توانستیم سارقان را تا صبح چهارشنبه شناسایی کنیم و در اختیار قانون قرار 
دهیم.وی از کشف همه طالجات به سرقت رفته و سه دستگاه خودرو خبر داد.

نزاع مسلحانه در بهمئی با 2 کشته و 4 مجروح 

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری سه نفر از عامالن نزاع 
دسته جمعی مسلحانه در شهرستان بهمئی خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ 
ستاد" کیقباد مصطفایی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: در پی دریافت خبری 
مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی مسلحانه در یکی از روستاهای شهر لیکک، مرکز 
شهرستان بهمئی، بالفاصله مأموران انتظامی این فرماندهی ضمن هماهنگی با 
مرجع قضایی به محل وقوع درگیری اعزام شدند.وی ادامه داد: در بررسی ماموران 
مشخص شد که سه شنبه گذشته برخوردی بین دو پسربچه این روستا اتفاق افتاده 
که منجر به وقوع نزاع دسته جمعی بین خانواده ها شده است.فرمانده انتظامی 
استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: به دنبال نزاع مسلحانه بین خانواده 
ها متأسفانه هنگام نزاع دو نفر از طرفین درگیری در پی وقوع تیراندازی کشته و 
چهار نفر دیگر از طرفین مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.مصطفایی تاکید 
کرد: مأموران با حضور در محل وقوع نزاع سه نفر از عامالن تیراندازی را شناسایی 

و دستگیر  و سه قبضه سالح گرم نیز از آن ها کشف کردند.

اعضای باند شرکت کاغذی فروش خودرو دستگیر شدند 

ــودروی  ــروش خ ــده ف توکلی- افرادی که با وع
کالهبرداری  کرمانی  شهروندان  از  لیزینگی، 
کرده بودند، در عملیات کارآگاهان پلیس دستگیر 
شدند.به گــزارش خراسان، رئیس پلیس آگاهی 
استان کرمان گفت: ماموران اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی با رصد جراید و مطبوعات 
محلی به یک فقره آگهی تسهیالت لیزینگی خودرو 
برخورد کردند.سرهنگ حسن پور افزود: کارآگاهان 
این پلیس با بررسی بیشتر متوجه شدند افرادی با 
ایجاد این شرکت کاغذی قصد فریب و کالهبرداری 

از شهروندان را دارند به این ترتیب موضوع را در 
دستور کار قرار دادنــد و طی تحقیقاتی، به شکل 
پیش دستانه در این زمینه چهار متهم  را شناسایی 
و دستگیر کردند .وی ادامه داد: با دستگیری این 
متهمان مشخص شد آنان با ایجاد شرکت کاغذی 
و انتشار گسترده آگهی در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی و جراید و مطبوعات محلی با عنوان 
تجاری )جهان خودرو( اقدام به فروش خودروهای 
تولید داخل و خارج با قیمت پایین و شرایط اقساطی 
به صورت لیزینگ به مبلغ ۱۰میلیارد ریال کرده اند. 

در این زمینه هشت شاکی به پلیس آگاهی مراجعه 
کردند. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع در 

دستور کار قرار دارد.
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تحلیل روز

کارتون روز 

پیشخوان بین الملل 

لوگوی مجله 
تایم برای 
نخستین بار در 
تاریخ انتشار آن 
به عبارت »رای 
بدهید« تغییر 
کرد

فرا خبر

هردو شانس دارند

صابر گل عنبری-دومین مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن بهتر از قبل و آرام تر بود. دو طرف با 
وجود اتهامات سنگین به همدیگر، اما از کاربرد الفاظ ناشایست خودداری کردند و در کل احترام 
نسبی بر فضای مناظره حاکم بود. در این مناظره که به کرونا، تبعیض نژادی، تغییرات اقلیمی و 
مسائل دیگری پرداخت، فکر نمی کنم چیز زیادی از برنامه های آن ها در مواجهه با این مسائل و 
چالش های فرارو گیر رای دهندگان آمده باشد؛ هر چند البه الی اتهام زنی های متقابل تا حدودی 
از برنامه های خود هم گفتند اما سر و ته مشخصی نداشت. بایدن با اعتماد به نفسی بیشتر از قبل 
ظاهر شد و برای اطالع از زمان مانده مناظره به ساعتش می نگریست که یادآور رفتار ۲۸ سال 
پیش بوش پدر در مقابل بیل کلینتون بود. بعید است این مناظره هم تغییری جدی در آرایش آرا 
ایجاد کند. هر چند نتایج نظرسنجی ها همچنان حاکی از پیشتازی بایدن است اما نه پیروزی 
وی و نه باخت ترامپ هیچ کدام قطعی نیست. رقابت ها در ایالت های سرنوشت ساز تنگاتنگ 
است. هر دو شانس پیروزی دارند. کرونا پاشنه آشیل ترامپ و اقتصاد نقطه قوتش است. ترامپ 
به شدت روی ادعای فساد مالی پسر جو بایدن مانور می دهد وباید دید تا چه اندازه اثرگذار است.

فرا خبر

برنده مناظره لزوماً برنده انتخابات نیست

دکتر ابوذر گوهری مقدم-تقریبًا تمامی بینندگان دومین مناظره این سؤال را مطرح می کنند که چه 
کسی برنده مناظره شد؟ در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است: 1.برنده مناظره لزومًا برنده انتخابات 
نیست حتی اگر برنده مناظره را درست تشخیص دهیم. ۲. در همه جوامع ازجمله آمریکا نخبگان حکومتی 
و غیرحکومتی در اقلیت هستند و درنتیجه نظر و رأی آن ها که عمدتًا در رسانه و تریبون های مختلف مطرح 
می شود لزومًا با نظر و برداشت افکار عمومی یکسان نیست. 3.افکار عمومی پدیده ای متحول و پویاست و 
نظرات مردم در معرض تغییر است. لذا در این شرایط عالوه بر این که نگاه نخبگانی صرف در تحلیل پیروز 
انتخابات کافی نیست باید به تغییرات آرای مردم و سالیق متفاوت آن ها نیز در بازه های زمانی مختلف دقت 
کرد. 4. خوانش نظرسنجی ها، برگزارکننده آن، ابزار، شیوه اجرا، نوع تعیین جامعه آماری، میزان دسترسی به 
مخاطب و ده ها عامل دیگر درنتیجه نظرسنجی مؤثر است که بدون لحاظ آن ها هر نتیجه مبتنی بر نظرخواهی 
از افکار عمومی می تواند گمراه کننده و نادرست باشد.5.  نتایج اعالم شده عمومی عمدتًا توسط رسانه های 
مخالف ترامپ بازنمایی می شود و لذا اعالم پیروزی بایدن توسط آن ها با توجه به طیف مخاطبانشان چندان دور 
از ذهن نیست. 6. آرای خاموش ترامپ و اظهارنظرنکردن آن ها در نظرسنجی ها  نیز بایددرتحلیل لحاظ شود.

فرا خبر

   روسیه متغیر مهم مناظره آخر
علیرضا تقوی نیا- یکی از نکات جالب 
در آخرین مناظره  این بود که هیچ گاه 
ترامپ اسمی از ایران نبرد و تنها یک بار در 
ابتدای مناظره  جو بایدن اظهار کرد: ایران 
و روسیه در انتخابات آمریکا دخالت می 
کنند و باید هزینه آن را بپردازند. انتظار 
ایــن بــود که بایدن به زعــم خــود تصمیم 
اشتباه خــروج از برجام را به رخ ترامپ 
بکشد اما مناظره بیشتر پیرامون مسائل 
داخلی آمریکا سیر کرد و کاندیدای حزب 
دموکرات بیشتر به نحوه مدیریت ترامپ 
در بحران کرونا پرداخت و این نقطه قوت 
وی بود؛ زیرا مردم آمریکا این مشکالت را 
اکنون لمس می کنند. مطلب دیگر این 
که ترامپ به ایمیل های فرزند جو بایدن 
حمله کرد و در مقابل وی نیز توانست 
با َلختی، زیرکی و بازی با کلمات از دام 
جوالن رقیبش بگریزد و بطالن آن را به 
ذهن مخاطب القا کند و در پاسخ به فرار 
ــاره کــرد؛ اما روسیه  مالیاتی ترامپ اش
متغیر مهم این مناظره بود؛ چون هر طرف 
رقابت، دیگری را به ارتباط غیرقانونی با 
این کشور متهم می کرد و مبرهن است 
که آن ها خوب می دانند هنوز ذهنیت 
مردم ایاالت متحده در دوران جنگ سرد 
و دشمنی با روسیه سیر می کند. یکی از 
روش های هوشمندانه بایدن نگاه کردن 
به دوربین و سخن گفتن با طبقه متوسط 
بود و سعی داشت خود را نماینده آن ها 
جا بیندازد. در مقابل ترامپ نیز  با فراست 
به دوران هشت ســال معاونت ریاست 
جمهوری بایدن اشاره و کمبودهای آن 
دوره را یادآوری کرد و بارها گفت: اگر بنا 
داشتی کاری کنی در همان دوران انجام 
می دادی )نقل به مضمون(. این گفت 
و گوی چالشی نسبت به مناظره سابق، 
بسیار مودبانه و مدنی تر دنبال شد که 
نشان از تاثیر مشاوره ها بر دوطرف داشت. 
در آخر مناظره نیز ترامپ بازهم هنگامی 
که روی سن کنار همسرش ایستاد، با 
اعتماد به نفس از ماسک استفاده نکرد 
در حالی که بایدن بالفاصله پس از پایان 
گفت و گو، مطابق سیره چند ماه اخیرش 
بالفاصله ماسک را به صورت زد. به هر 
حال آخرین مناظره کاندیداهای ریاست 
ــادی متوازن  جمهوری آمریکا تا حد زی
بود و ترامپ به طور محسوس نتوانست 
بر رقیبش غلبه کند و به همین علت به 
نظر می رسد کمپین بایدن چیزی را که 
به دنبال آن بود به دست آورد زیرا او در 
شرایط کنونی در پی نگه داشتن فاصله 
فعلی خود با رقیبش بوده و فریز کردن 
وضعیت حاضر تا روز انتخابات را تعقیب 
می کند. هم اکنون این را که چه کسی در 
نهایت پیروز می شود نمی توان با قطعیت 
گفت اما کمپین ترامپ از شش ماه پیش 
رقیبشان را پیرمردی خواب آلود و ناتوان 
در سخن گفتن معرفی می کردند ولی 
کاندیدای حزب دموکرات در مناظرات 
پا به پای رئیس جمهور آمریکا ایستاد و او 
را به چالش کشید و پاسخ کنایه هایش را 
داد و زبان بّران را که برگ برنده میلیاردر 
نیویورکی بود، ناکارآمد جلوه داد و همین 
یک گزاره ، به تحلیل گران می گوید ترامپ 
تا 10 روز دیگر اصال کار راحتی در پیش 

ندارد.

مناظره ای نه چندان سرنوشت ساز! 

امیرعلی ابوالفتح -دومین و آخرین مناظره 
آمریکا   ۲0۲0 جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
میان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان 
و جو بایدن، نامزد دموکرات ها در شهر نشویل 
ایالت تنسی برگزار شد. این مناظره برخالف 
مناظره نخست، در آرامش بیشتری برگزار شد و 
نامزدها، کمتر حرف های یکدیگر را قطع کردند. 
با این حال، حداقل یک بار، میکروفون دونالد 
ترامپ به دلیل تخطی از قوانین تعیین شده برای 
سخن گفتن در مدت زمان مقرر دو دقیقه ای، 
قطع شد. ترامپ و بایدن در این مناظره به طیف 
وسیعی از موضوعات مورد عالقه رای دهندگان 
آمریکایی پاسخ دادند که در صدر آن، موضوع 
کرونا و پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی 
آن بود. بایدن تالش کرد، عملکرد ترامپ در این 
حوزه را زیر سوال ببرد و انتخابات سوم نوامبر را 
به نوعی همه پرسی درباره عملکرد چهار ساله 
دولت ترامپ بدل ســازد.  در مقابل، ترامپ به 
47 سال سابقه سیاستمداری بایدن حمله و 
انتخابات سوم نوامبر را انتخابی برای تشخیص 
میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد دولت 
هــای پیشین معرفی کــرد. با ایــن حــال به نظر 
نمی رسد این مناظره، تاثیر سرنوشت سازی 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  بر 
داشته باشد زیرا همزمان با رویارویی ترامپ و 
بایدن در نشویل، اعالم شد که میزان شرکت 
کنندگان در انتخابات زودهنگام از عدد 50 
میلیون   نیز گذشته اســت. از آن جا که پیش 
بینی می شــود میزان مشارکت در انتخابات 
۲0۲0 به حدود 160 میلیون نفر برسد، یعنی 
حدود یک سوم رای دهندگان آمریکایی پیش 
از برگزاری مناظره، تصمیم خود را گرفته اند. 
همچنین بــرآوردهــا حکایت از آن دارد که در 
مقایسه با انتخابات   دوره های پیشین، این بار، 
آرای خاکستری و مردد، اندک است و ستادهای 
ها  دموکرات  و  خواهان  جمهوری  انتخاباتی 
ــادی بــرای افــزودن به حامیان خود  شانس زی
ندارند. البته هنوز تا روز پایان رای گیری ها در 
روز سوم نوامبر، حدود 10 روز دیگر باقی است. 
در این 10 روز چه بسا اتفاقات غیر منتظره یا 
افشاگری های تکان دهنده ای رخ دهد که بر 
سرنوشت انتخابات تاثیر بگذارد. در روزهای 
تالش  رقیب،  دو  انتخاباتی  ستادهای  اخیر، 
های خود را برای دسترسی به اطالعات مهم 
به منظور راه انداختن افشاگری های تاثیرگذار 
به اوج رسانده اند. دموکرات ها همچنان در پی 
دسترسی به اطالعات محرمانه مالی ترامپ از 
جمله فرار مالیاتی و حساب های بانکی وی در 
دیگر کشورها نظیر چین هستند تا خالفکاری 
رئیس جمهور  آمریکا را ثابت کنند. در حالی که 
تمرکز جمهوری خواهان بر موضوع اثبات رانت 
خواری و فساد مالی خانواده بایدن درخصوص 
فعالیت های مالی در اوکراین یا حتی چین قرار 
دارد. هر کدام از این افشاگری ها، لطماتی به 
اعتبار و حیثیت نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا وارد کــرده اســت. همچنین 
پیش بینی می شود درز این دست اطالعات در 
روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد. با این 
حال، آن چه برای هشت میلیون بیمار کرونایی، 
خانواده ۲۲0 هزار جان باخته کرونایی و ده 
اقتصادی  ویرانگر  بحران  قربانی  میلیون  ها 
نامزدها  برنامه  و  آمریکا اهمیت دارد، طــرح 
برای خروج از مشکالت کنونی جامعه است نه 
دعواهای سیاسی و حزبی در واشنگتن و میان 
سیاستمدارانی که وعده می دهند اما به وعده 

های خود عمل نمی کنند. 

»حزب جمهوری خواه ]با حمایت تمام عیار از 
ترامپ[ روح خود را به شیطان فروخته است.« 
شیطان به حزب جمهوری خــواه: »خیر، نمی 

توانید]روح تان را[ پس بگیرید.«

توییت روز 

توییت هیالری 
کلینتون پس از 
مناظره: »بزن 
بریم جو«

کامیار-دانشگاه بلمونت در شهر نشویل ایالت 
تنسی شاهد دومین و آخرین مناظره انتخاباتی دو 
رقیب اصلی ریاست جمهوری آمریکا بود. مناظره 
ای که  در شکل ظاهری در مقایسه با مناظره اول 
بسیار آرام تر اما در باطن پر تنش بــود. ترامپ در 
قیاس با مناظره قبلی کنترل بیشتری بر رفتار و 
گفتار خود داشت و خالصه تا حدی در قد و قامت 
یک رئیس جمهور ظاهر شد اما با این حال، بایدن   
همچنان پر انرژی وحاضرجواب به نظر می رسید. 
»ارمل شریه«، کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس 
۲4 در توصیف آخرین مناظره می گوید: »ما دونالد 
ترامپی را دیدیم که بسیار جنگجو ظاهر شد و قصد 
ندارد اجازه دهد جو بایدن پیروز شود. حاال متوجه 
می شویم که ترامپ چطور به ریاست جمهوری 
آمریکا رسید. وی مردی است که تا آخرین لحظه از 
مبارزه صرف نظر نمی کند. وی حتی به شدت جو 
بایدن را هدف حمله قرار داد که زمانی که معاون 
رئیس جمهور بود، هیچ کاری انجام نداده است. این 
در حالی است که جو بایدن قصد نداشت وارد بازی 
ترامپ شود و آرام بود. وی در اظهارات خود همواره 
مردم آمریکا را خطاب قرار می داد. نشنال اینترست 
نیز مناظره آخررا به »مشت زنی تمرینی بدون ضربه 
فنی حریف« تشبیه کرده و می نویسد: »اکنون که 
50 میلیون آمریکایی }به صورت پستی{رای داده 
اند شاید از تاثیرگذاری مناظره آخر کاسته شده باشد. 
نه دونالد ترامپ و نه جو بایدن هیچ یک ضربه )مشت( 
محکمی به یکدیگر نزدند که این امر برای جو بایدن به 
معنی پیروزی است. برای دونالد ترامپ هم به معنی 
تساوی است. اگر نظرسنجی ها درست باشد، ترامپ 
در آخرین مناظره باید بیش از این ها اقدام می کرد. 
ترامپ برخالف مناظره اول بهترین رفتار را از خود 
نشان داد. ترامپ نشان داد وقتی که کار سخت شود 
فردی اصالح پذیر است! وی در اکثر دقایق مناظره 
تالش کرد حرف جو بایدن را قطع نکند. او همچنین 
از کریستن ولکر مجری ان بی سی )مجری مناظره( 
تمجید کرد. ترامپ درباره بیماری همه گیر کرونا 
از خود دفاع و تالش کرد جو بایدن را سیاستمدار  
فــدرال مستقر در واشنگتن، نشان دهد که بار ها 
کشور را به درماندگی کشانده است!« فاکس نیوز هم 
در مطلبی با عنوان »ترامپ عملکرد خود را در مناظره 
بهبود داد و بایدن حالتی جدی تر داشت و مناظره 
بسیار بهتر از مناظره اول بود«، به قلم هوارد کورتس 
نوشت: »ترامپ و بایدن در مناظره آخر مساوی بودند 
حرفی کلیشه ای است اما در این مناظره شاهد بهبود 
زیادی نسبت به مناظره قبلی بودیم و عملکرد دونالد 
ترامپ نسبت به دفعه قبل بسیار بهتر بود و بیشتر از آن 
که خشمگین به نظر برسد، بد اخالق به نظر می رسید 
در حالی که جو بایدن بسیار با اعتماد به نفس بود و 
از تپق زدن های معروفش خبری نبود و این بار واقعا 
می شد صدای وی را شنید.« جالب این جاست که 
بازهم در این مناظره ترامپ 1۲3 بار به بایدن حمله 

و ۲4 بار سخن او را قطع کرد؛ بایدن نیز ۸۹ بار به 
ترامپ حمله و ۲5 بار کالم او را قطع کرد. فراز اصلی 
مناظره نیز شاید آن جا بود که بحث کشیده شد به 
پاندمی  کرونا. ترامپ گفت:» ما داریم زندگی کردن با 
پاندمی را یاد می گیریم.« بایدن با حاضرجوابی قابل 
تحسینی جمله ویرانگر خود را به سوی حریف پرتاب 
کرد و  گفت: »ترامپ می گوید ما داریم زندگی کردن 
با پاندمی را یاد می گیریم اما ما داریم مردن با پاندمی 
را یاد می گیریم.«  در روزی که آمریکا رکورد مبتالیان 
کرونا را زد،ایــن جمله شاید شاه بیت مناظره بود. 
محورهای اصلی  این مناظره  را مباحثی نظیر کرونا، 
محیط زیست، نژاد پرستی، مداخالت خارجی، 
افزایش دستمزدها و افشای مفاسد مالی یکدیگر  
تشکیل می داد. در این مناظره بایدن در اعترافی 
صریح اعالم کرد که نژادپرستی در آمریکا نهادینه 
و سیستمی است.  هر دو نفر  به نوعی بر مداخالت 
خارجی در انتخابات تاکید کردند. ترامپ روسیه را 
متهم کرد و بایدن ایران را. بایدن در بحث کرونا ترامپ 
را به دلیل بی توجهی عامل مرگ هزاران نفر در آمریکا 
معرفی و اعالم کرد چنین فردی نباید رئیس جمهور 
آمریکا باشد. از سوی دیگر ترامپ در تالش است تا از 
ابزار واکسن کرونا برای موفقیت خود بهره بگیرد. به 
همین دلیل در همین مناظره اعالم کرد ظرف چند 
هفته آینده واکسن می آید اما چند دقیقه بعد همچون 
آدم های فراموشکار اعــالم کرد تضمینی نیست 
واکسن ظرف چند هفته آینده به بازار بیاید نکته مهم 
این است که چنین ادعایی را مراکزبهداشتی آمریکا 
هرگز مطرح نکردند و تنها اوست که می خواهد از 
آن بهره سیاسی ببرد.  شاید بتوان چالش ماسک را 
هم یکی از بخش های برجسته این مناظره دانست. 
ترامپ تالش می کند با نزدن ماست شرایط را امن 
نشان دهد و برعکس بایدن همین بی مباالتی ها  
را عامل مرگ هزاران آمریکایی می داند و لذا خود 
همواره از ماسک استفاده می کند. ماسکی که در 
مناظره قبلی مورد تمسخر ترامپ قرار گرفت. ترامپ 
همچنین تصریح کرد جو بایدن برای این انتخابات 
سه و نیم میلیون دالر از روسیه پول گرفته است 
البته متهم کردن به فساد از سوی دوطرف به همین 
جا ختم نمی شود و ترامپ بر اساس مواضع قبلی 
خود همچنان پسر بایدن )هانتر بایدن( را به دست 
داشتن در معامالت فاسد متهم کرد. به همین دلیل 

او »بوبولینسکی« شریک تجاری سابق هانتر را همراه 
خود آورد تا علیه پسر بایدن شهادت دهد. همان 
گونه که در دور قبل انتخابات با آوردن چند زن ادعا 
کرد آنان توسط همسر رقیبش)بیل کلینتون( هدف 
اذیت و آزار جنسی  قرار گرفته اند. کنایه استفان والت 
استاد روابط بین الملل به بخشی از مناظره هم جالب 
بود. جو بایدن با اشاره به ورود مهاجران غیرقانونی به 
آمریکا  گفته بود  545 کودک از خانواده خود در مرز 
جدا شده اند و حاال نمی توانند خانواده هایشان را پیدا 
کنند اما ترامپ این مسئله را به گردن بایدن انداخت و 
گفت که طرح و اجرای قفس )جداسازی کودکان از 
والدین( از اول کار خودت بود! این جا بود که استفان 
والت در توییتی نوشت: اگر ایران 545 کودک را 
از والدین خود جدا می کرد و سپس نمی توانست 
آن ها را دوباره به هم برساند و اگر ایران می گفت این 
کار خوبی بود، پمپئو هرگز دست از نکوهش برنمی 
داشت، حاال رئیسش این کار را انجام داده است؛ 
این آمریکای من نیست!به هر حال، به تعبیر برخی 
کارشناسان این مناظره به دلیل رعایت برخی قواعد 
از توهین های کمتری برخوردار بود و رفتارهای 
مدنی بیشتری در آن دیده می شد. این عبارت ها 
می تواند تصویر بهتری از مناظره اول آنان و قضاوت 
بیرونی درباره آن ارائه دهد. هرچند  مردم آمریکا 
هم اکنون حدود 50 میلیون رای از طریق پست و 
سامانه های الکترونیکی به صندوق ها ریخته اند 
اما بدیهی است سرنوشت قطعی انتخابات روز 13 
آبان مشخص خواهد شد. نظرسنجی های فعلی نیز 
حکایت از پیشگامی بایدن  دارد اما معلوم نیست این 
نتیجه تا آخر پابرجا بماند چرا که رای مردم در برخی از 
ایالت ها تا روزهای آخر نامعلوم است و هیچ پیشفرض 
رای قطعی برای حزب دموکرات یا جمهوری خواه در 
آن ها وجود ندارد. ضمن این که ممکن است ترامپ 

برای روزهای پایانی سورپرایزهایی داشته باشد.

نظرسنجی ها چه می گویند؟	 
بایدن  جو  می دهد  نشان  نظرسنجی  سه  نتایج 
عملکرد بهتری نسبت به دونالد ترامپ در مناظره 
پنج شنبه شب داشته است. نظرسنجی شرکت 
ــد جو بایدن و 35  » یــوگــاو« می گوید، 54 درص
درصد دونالد ترامپ را برنده مناظره شب گذشته 
می دانند. بر اساس نظرسنجی »سی ان ان« 53 
درصد گفته اند بایدن برنده مناظره بوده است و 
3۹ درصد معتقدند ترامپ عملکرد بهتری داشته 
اســت. با این حــال، مشخص شده مناظره جدید 
چندان تاثیری در تغییر نظر رای دهندگان آمریکایی 
نداشته است.  قبل از مناظره نظرات مثبت نسبت 
به بایدن 55 درصد بود که بعد از مناظره به عدد 
ــد رســیــد. در طــرف دیگر در خصوص    56 درص
ترامپ هم تقریبًا نظرات قبل و بعد مناظره یکسان 
بود )4۲ درصد نظر موافق نسبت به رئیس جمهور 
آمریکا قبل از مناظره و 41 درصــد بعد از آن(. 
ــد معتقدند  ــال،در فاکس نیوز  7٤درص با این ح
ترامپ پیروز این مناظره بوده است.نظرسنجی 
»دیتاپروگراس« نیز   نشان می دهد 5۲ درصد جو 
بایدن و 41 درصد ترامپ را برنده مناظره دیروز 
می دانند. البته باید توجه داشت که مناظره دیروز 
عمال نقش چندانی در تصمیم گیری مردم آمریکا 
ندارد.انتخابات به قــدری قطبی شده که عمال 
تعداد افراد مردد بسیار اندک است.به عبارتی همه 

تصمیمشان را از قبل گرفته اند.

 سعد حریری بار دیگر مامور
 تشکیل دولت شد 

حریری فرشته نجات لبنان می شود؟ 
»سعد حریری« که اکثریت 
نــســبــی آرای پــارلــمــان 
مشترک  نشست  در  را 
نمایندگان با »میشل عون« 
رئیس جمهور این کشور 
کسب کرده بود، در اولین 
سخنرانی خود در »کاخ 

بعبدا« با اشاره به تشکیل هر چه سریع تر کابینه، بر 
غیرحزبی بودن دولت آینده لبنان تاکید کرد. سعد 
حریری حمایت بیشتر نمایندگان اهل سنت و ولید 
جنبالط، رهبر دروزی ها و رهبر حزب سوسیالیست 
ترقی خواه را به دست آورده است. حزب ا... که وزنه 
سنگینی در سیاست لبنان محسوب می شود، 
موضع صریحی دربرابر انتخاب حریری نگرفت اما 
جنبش امل، متحد اصلی آن، از حریری حمایت 
کرد و این امر می تواند نشانه توافق ضمنی حزب ا... 
هم باشد. حریری در نتیجه رایزنی های الــزام آور 
پارلمان لبنان که در کاخ بعبدا با حضور عون رئیس 
جمهور این کشور برگزار شد، توانست 65 رای 
از 1۲0 رای ماخوذه را به دست آورد. او تاکنون 
دوبار نخست وزیر لبنان بوده و ابتدای آبان ماه سال 
گذشته )۹۸( با اعتراض های مردمی به دلیل فساد 
و سوءمدیریت مجبور به استعفا شد. دولت قبلی 
لبنان نیز به نخست وزیری حسان دیاب پس از انفجار 
بندر بیروت مجبور به استعفا شد. مصطفی ادیب، 
نخست وزیر مکلف هم به دلیل اختالفات میان 
احزاب بر سر تصدی پست های وزارت تشکیل نشد 
و ادیب هم ناگزیر از نخست وزیری کناره گیری کرد. 
لبنان در چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر 
با مشکالت فراوانی روبه رو بوده که فساد دستگاه 
اجرایی این کشور و خروج برنامه ریزی شده مقدار 
زیادی از ذخیره ارزی و به دنبال آن استعفای سعد 
حریری در پنجم آبان ماه سال گذشته و در ادامه 
شیوع ویروس کرونا و در آخر هم انفجار مهیب بندر 
بیروت در تاریخ 14 مرداد از عمده مشکالت این 
کشور بوده است. افزون بر کاهش ارزش پول ملی 
و تورم فزاینده، ده ها هزار نفر از کار اخراج شده اند 
یا دستمزدهای شان کاهش یافته است. هم اکنون 
نیمی از جمعیت لبنان در فقر زندگی می کنند. 
مذاکرات لبنان با صندوق بین المللی پول در ماه 
مه برای کمک مالی حدود 10 میلیارد دالری نیز 
به دلیل عدم پیشبرد اصالحات، به بن بست رسید. 
از دیگر مشکالت جدی و عمده لبنانی ها، دخالت 
کشورهایی همچون فرانسه، عربستان و آمریکا در 
امور داخلی و حمایت این کشورها از برخی جریان 
های داخلی لبنان است، جریان هایی که بیشتر به 
منافع کشورهای یاد شده فکر می کنند تا به منافع 
لبنانی ها. همچنین اقدامات جنگ طلبانه رژیم 
صهیونیستی علیه لبنان از مشکالت بارز لبنان و 
لبنانی ها به شمار می رود. حاال هم نیاز امروز لبنان 
برای روی کار آمدن نخست وزیر توانا و مقتدر بر 
کسی پوشیده نیست؛ هرچند حریری در دو دوره 
گذشته ثابت کــرده که فــردی وابسته و گوش به 
فرمان غرب و سعودی است و به همین دلیل گزینه 
مطلوبی برای نخست وزیری لبنان در زمان کنونی 
نیست ولی کارشناسان مسائل منطقه معتقدند با 
قرار گرفتن حریری در راس مدیریت اجرایی لبنان، 
بهانه ها و فشارهای آمریکا، فرانسه و عربستان علیه 
این کشور کاهش خواهد یافت و لبنان می تواند 
برای اصالح مشکالت خود گام هایی هرچند اندک 
بردارد. نکته آخر این که سعد حریری باید به ظرفیت 
های داخلی، تجهیز و قوی کردن ارتــش، تقویت 
بنیه اقتصادی و مبارزه با فساد بپردازد و در مقابل 
دخالت های خارجی به منافع ملی لبنان توجه کند 
وگرنه همانند گذشته نه تنها فرشته نجات لبنان 
نخواهد بود بلکه مشکلی بر مشکالت لبنانی ها 

افزوده خواهد شد.

مشت زنی بدون ضربه فنی 
ترامپ و بایدن در آخرین مناظره کمتر به یکدیگر پریدند! این مناظره معادله فعلی 

رقابت را تغییر می دهد؟ 

چهره روز

تیتر رسانه ها در واکنش به آخرین مناظره
فرانس ۲4: ترامپ نشان داد تا آخرین لحظه دست از تالش برای پیروزی بر نمی دارد

ای بی سی: نبرد بر سر کووید-1۹، تغییرات آب و هوا و نژادپرستی
ایندیپندنت: آخرین مناظره به نفع ترامپ تمام نشد

لس آنجلس تایمز: دو طرف در صحنه مناظره کاری نکردند
نشنال اینترست: مناظره نهایی: مشت زنی تمرینی بدون ضربه فنی حریف

نیویورک تایمز: ترامپ و بایدن دیدگاه هایی کامال متفاوت از آمریکا، ارائه کردند
سی ان ان :پیام بایدن، اتحاد بود و پیام ترامپ، دودستگی!

فارین پالیسی :مناظره نهایی  : مساوی تلخ

نمای روز

پویش و سخنرانی باراک اوباما به 
نفع »جو بایدن« در شهر فیالدلفیای 
ایالت پنسیلوانیای آمریکا/ بایدن 
ــا در دوران  ــام مــعــاون بـــاراک اوب
بود./اوباما  او  جمهوری  ریاست 
شدیدترین  دیـــروز  سخنرانی  در 
ــار ســال  ــه ــالت خـــود طـــی چ ــم ح
گذشته را به ترامپ و نحوه مدیریت 

او وارد کرد./ رویترز
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جا باز کردن استرالیایی و جلوه جدید از هیوالی دیپ فیک!
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صحبت های جنجالی رسول پناه علیه شجاع

فیلم اظهارات عجیب رسو ل پناه سرپرست باشگاه 
پرسپولیس، دربــاره چند بازیکن پرسپولیس و شجاع 
خلیل زاده حسابی حاشیه ساز شد. در این فیلم که مخفیانه 
در کوچه مقابل باشگاه ضبط شده، سرپرست باشگاه 
پرسپولیس خلیل زاده را به عنوان سم تیم معرفی می کند 
و از مشکالت بازیکنان با شجاع می گوید. او در بخشی از 
صحبت هایش هم به گونه ای حرف می زند که برخی آن 
صحبت ها را بی احترامی به مردم مازندران قلمداد کردند 
که خودش فوری از این مسئله عذرخواهی کرد. با این حال 
کاربران عالوه بر ادبیات تعجب آور رسول پناه از افشای 
جزئیات محرمانه داخلی تیم گالیه داشتند. کاربری نوشت: 
»پرسپولیس حدود۶۰ روز دیگه باید بازی حساس فینال 
آسیا رو برگزار کنه بعد این اظهار نظرها چه معنایی داره.« 
کاربر دیگری نوشت: »شاید حرف هاش درست باشه ولی 
هر راستی رو هم نباید هرجا بگی!«البته رسول پناه به 

دلیل همین اظهارات استعفا کرد.
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جلوه جدید از هیوالی دیپ فیک

حتما درباره دیپ فیک شنیده اید همان تکنیک جدیدی 
که برمبنای هوش   مصنوعی تصاویر و ویدئو های دروغیِن 
واقع گرایانه درست می کند. اما به تازگی »بی بی سی« 
در خبری از جلوه وحشتناک دیپ فیک پرده برداشته. 
بی بی سی نوشت: »عکس های برهنه جعلی هزاران زن 
در اینترنت!« گویا بین سال های 2۰19 تا 2۰2۰ بیش 
از 1۰۰ هزار زن هدف ویدئوهای جعلی قرار گرفته اند 
و تصاویر برهنه آن ها در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است. انتشاردهندگان این تصاویر، چهره واقعی 
این زنان را که در شبکه های اجتماعی بارگذاری شده 
بود روی ویدئوهای جنسی قــرارداده و با استفاده از 
دیپ ِفیک، تصاویر برهنه جعلی ایجاد کرده اند. بسیاری 
در شبکه های اجتماعی نوشته اند که باید از این به بعد 
بیشتر مراقب عکس هایی باشیم که از خود در شبکه های 

اجتماعی به اشتراک می گذاریم.
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 جای کافی نبود، یکی را کشتند!

یکی از گزارش های تکان دهنده روز گذشته در فضای 
مجازی مربوط به گــزارش یورونیوز بود که به نقل از 
یک فرمانده تفنگداران آمریکایی نوشت: »برای همه 
زندانیان افغانستانی در بالگرد جا نبود یکی را کشتند!« 
فرمانده خدمه بالگرد نظامی تفنگداران دریایی آمریکا 
در یک مصاحبه تلویزیونی تکاوران استرالیایی را متهم 
کرد که یک زندانی افغانستانی  را در سال 2۰12 به دلیل 
»نبود جای کافی« در بالگرد به قتل رسانده اند. این نظامی 
آمریکایی در گفت وگو با شبکه ای. بی. سی استرالیا گفته: 
»تکاوران استرالیایی درخواست انتقال بازداشتی ها 
از طریق بالگرد را کردند. خلبان بالگرد به استرالیایی ها 
می گوید: این تعداد زیاد است، ما نمی توانیم این تعداد 
مسافر را حمل کنیم. بعد یک سکوت در بی سیم و صدای 
تیر شنیده می شود و تکاوران استرالیایی می گویند: خب، 
ما شش زندانی داریم.« در پایان فرمانده جاش به شبکه 
ای .بی .سی گفته که او و دیگر تفنگداران دریایی آمریکا 

»کامالً از آن چه بر آن زندانی رفته است، آگاه بوده اند.«

 

  3.1     M   views 

فرهنگ سازی کرونایی به سبک چک

توئیت نخست وزیر جمهوری چک خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد. ماجرا از این قرار است 
که  روز چهارشنبه عکسی از وزیر بهداشت جمهوری 
چک بدون ماسک و در حال خروج از یک رستوران در 
پراگ منتشر شد، در حالی که مطابق قوانین جدید این 
کشور رستوران ها باید در این ساعت بسته می بودند و 
استفاده از ماسک هم اجباری است. همین اتفاق باعث 
شد نخست وزیر چک روز جمعه در توئیتی  بنویسد که: 
»اشتباه وزیر پریموال غیرقابل توجیه است. در زمانی که ما 
از مردم می خواهیم قوانین مهم را رعایت کنند و در زمانی 
که کادر درمانی متخصص ما در حال نبرد در خط مقدم 
هستند، چنین رفتاری کامال غیرقابل قبول است. من از او 
خواستم استعفا کند و اگر این کار را انجام نداد، آماده ام 
 که او را برکنار کنم.« کاربری نوشت: »باید این جوری 

فرهنگ سازی کرد تا مردم عادی هم رعایت کنند.«
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سوال عجیب از پدر و مادر ها!

ویدئویی از یک گــزارش مردمی که در آن از پدر و 
مادرها پرسیدند که، »آیا بچه شما  فیلم پورن می بیند 
یا نه؟!« در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. 
در این گزارش که توسط گروه »کبریت« تهیه شده پدر 
و مادرها در ابتدا قاطعانه به این سوال پاسخ منفی 
دادند اما بعد از این سوال به آن ها ویدئویی نشان 
داده می شود که چند نوجوان چند پورن استار را می 
شناختند. بعد از انتشار خیلی ها به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »اوال که هرکس  این پورن 
استار معروف رو شناخت، لزوما پورنش رو ندیده؟  دوما 
تو همین شبکه های اجتماعی کلی عکس و گیف بامزه از 
این فرد هست که جنسی هم نیست.« کاربر دیگری 
نوشت: »به نظر میرسه این گزارش رو بیشتر برای 

الیک گرفتن ساختن تا آموزش به خانواده ها!.«
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ساخت اولین داروی ضدکرونا توسط یک ایرانی

خبر ساخت اولین داروی پد کرونا توسط یک ایرانی 
هم از آن خبرهای حال خوب کن و پر افتخار بود که روز 
گذشته در فضای مجازی منتشر شد. مدیر روابط عمومی 
وزارت بهداشت در توئیتی نوشت: »امشب رمدزویر 
به عنوان اولین داروی ضد ویروس کرونا در آمریکا 
تایید شد. حاصل تالش و راهبری دکتر مهرداد وزیری 
پارسی رئیس ارشد پزشکی شرکت گیلئاد، پزشک 
ایرانی که سال گذشته در صدر بخش پزشکی این 
شرکت قرار گرفت و همکارانش اینک خبرساز شده 
است.« کاربران هم به این اتفاق واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »کاش فضا در کشورمون هم به نوعی 
فراهم بود تا می شد از این استعدادها در کشورمون 
هم استفاده کنیم.« کاربر دیگری نوشت: »ایرانی های 
 زیادی در اقصی نقاط جهان داریم که باعث افتخار همه 
ایرانی هاهستن.«  کاربری هم نوشت: »حاال این دارو به 

ایران و همه مردم می رسه یا نه؟!«

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

مقابل را  اسکن کنید.

            توفیق اجباری استفاده از دورکاری
از هر چه بگذریم، نمی توانیم از مزیت های دورکاری نگوییم. 
شرایط کرونا باعث شده خیلی از شرکت ها و به طور ویژه 
شرکت های خصوصی، به این نتیجه برسند که چه نیازی دارد 
کارمند نگون بخت را اول صبح در ترافیک خیابان ها تا محل 
کار بکشانند؟ در حالی که همان کارها را می توان از خانه و 
در حالی که روی تخت دراز کشیده ایم و سینی صبحانه کنار 
دستمان است انجام دهیم. خیلی از کارمندان بخش زیادی 
از وقت و هزینه شان را برای رفت و برگشت به محل کار از دست 
می دادند اما از زمان شیوع کرونا خیلی ها دورکــار شده اند 
و به جای منتظر ماندن برای مترو و اتوبوس یا پیاده روی در 
هوای آلوده، از همان خانه کارهایشان را انجام می دهند. با 
 وجود گذشت هفت ماه، خیلی از شرکت ها به دورکاری ادامه 
داده اند و اتفاقا خیلی از آن ها نتایج خوبی گرفته اند. هزینه 
برق، اینترنت، صبحانه و ناهار کارمندان و خیلی خرج های 
دیگر برای شرکت ها از بین رفته و کارمندها هم تا حدودی از 
شرایط فعلی راضی هستند. هیچ چیز به جز شیوع بیماری 
مثل کرونا نمی توانست فرهنگ دورکاری را جا بیندازد. خدا 
را چه دیدید، شاید حتی بعد از خالص شدن از شر این بیماری، 
خیلی از شرکت ها به دورکاری کارمندان شان ادامه دهند. چرا 
که برخالف تصور قبلی، در خیلی از پژوهش ها شاهد افزایش 

بهره وری کارکنان در دوران دورکاری هستیم.

            کم شدن استفاده از کاغذ

یکی دیگر از مزایای کرونا کاهش قابل مالحظه میزان کاغذ 
در ادارات است. به دلیل این که اعالم شد ویروس کرونا روی 
کاغذ حدود 3 ساعت ماندگاری دارد در بیشتر ادارات استفاده 
از کاغذ تا جای ممکن ممنوع شد و کارمندان موظف شدند از 
طریق سیستم و نرم افزارهای اداری کارها را ارجاع دهند و به 
آن رسیدگی کنند تنها در یک مورد معاون مالی اداری وزارت 
علوم خبر از صرفه جویی ۹۶ میلیون برگ کاغذ در این مدت 
داد. شاید پیش از این هم امکان این صرفه جویی بود اما به آن 
توجه نمی شد و ویروس کرونا این اجبار را ایجاد کرد که بیشتر 
ادارات از آن استفاده کنند و صرفه جویی های زیادی را هم به 

همراه داشته است.

            فعال تر شدن دولت الکترونیک

فلسفه ایجاد دولت الکترونیک این بوده که خدمات دولتی 
به صــورت مستقیم و 24 ساعته به مــردم در بستر اینترنت 
ارائه شود اما از اولین مصوبه ایجاد دولت الکترونیک در سال 
1381 تا قبل از شیوع کرونا حداقل مردم از پیشرفت دولت 
الکترونیک آن قدر باخبر نبودند اما به مدد کرونا حاال نقش 
دولت الکترونیک پر رنگ تر شده و اتفاقات خوبی در این زمینه 

رخ داده که به چند مورد آن اشاره می کنیم.
احراز هویت غیرحضوری سجام: تا پیش از کرونا کسانی که 
می خواستند وارد بورس شوند، باید به دفاتر پیشخوان یا شعب 
کارگزاری ها مراجعه می کردند که اغلب صف های طوالنی 
داشت تا این که کرونا باعث شد به کمک دولت الکترونیک حاال 
بتوانیم گوشی را دستمان بگیریم و با عکس و ویدئوی سلفی، 

خودمان را احراز هویت کنیم.
افتتاح اینترنتی حساب بانکی: این روزها بدون این که 
پایتان به شعبه بانک که به گفته بسیاری از کارشناسان از مکان 
های پر خطر و آلوده به کروناست باز شود می توانید برای افتتاح 
حساب بانکی غیر حضوری اقدام کنید. البته نه به این معنا 
که افتتاح حساب بانکی غیرحضوری شده باشد. چند بانک 
 امکان ثبت نام اینترنتی برای افتتاح حساب را فراهم کرده اند.

 به این صورت که شما با مراجعه به سایت بانک اطالعات و 
مشخصات تان را ارائه می کنید و بعد از پر کردن فرم ها یک 
کارمند بانک به در خانه شما می آید و بعد از گرفتن امضا و 
اثر انگشت، کارت بانکی تان را به شما تحویل می دهد. البته 
شرکت پست هم خبرهای خوبی در این باره دارد. مدیرعامل 
 این شرکت در یک نشست خبری گفته در حال رایزنی با 
بانک ها برای انجام تعدادی از خدمات بانکی از در منزل 
هستیم؛ مثال مشتریان بانک ها می توانند از در منزل افتتاح 
حساب کنند. به گفته رمضانعلی سبحانی فر، افتتاح حساب به 
تعدادی ابزار خاص مثل دستگاه امضای دیجیتال، اثرانگشت 
الکترونیکی و چگونگی دسترسی به این ابزار جلوی در منزل 
نیاز دارد که پیش بینی امکانات الزم برای ثبت اثرانگشت به 
صورت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و دوربین دیجیتال 
را کرده ایم تا بتوانیم جلوی منزل مشتریان بانک برایشان 

حساب افتتاح کنیم.
پرداخت وام یارانه: همیشه برای گرفتن وام چه کم یا زیاد باید 
مراحل عجیب و غریبی را طی کنیم تا بتوانیم وام دریافت کنیم 
هرچند هنوز این مرحله )یعنی پرداخت وام( فقط یک بار اجرا 
شده اما همین یک بار نشان داد که می توان بدون گذران آن 
همه مرحله  تنها به کمک دولت الکترونیک و تنها یک پیامک 
وام به درخواست کنندگان داده شود که امیدواریم بعد از این 

بیشتر شاهد آن باشیم.

            رونق کسب و کارهای اینترنتی

تا پیش از این برای خرید چاره ای جز بازارگردی و باال و پایین 
کردن پله های پاساژها نبود اما حاال حتی خریدهای سوپر 
مارکتی را هم می شود آنالین انجام داد. این روزها با توجه به 
شرایط کرونا ترس از خرید اینترنتی برای خیلی از خانواده ها 
از بین رفته است و خیلی ها با فروشگاه های اینترنتی آشتی 
کرده اند. اتفاقی که تا حد زیــادی به نفع کسب و کارهای 
اینترنتی تمام شده و از طرفی به سود مشتریان هم است. 
سریع تر شدن فرایند خریدها، از بین رفتن هزینه های رفت 
و آمد و از همه مهم تر امکان مقایسه قیمت فروشگاه های 
 مختلف بدون نیاز به گشت زنی بین مغازه ها از جمله مزایای

 فروشگاه های اینترنتی است. همین اقبال مردم به فروشگاه 
های آنالین باعث شده حتی کسب و کارهای کوچک هم به 
فکر راه انــدازی یک سایت برای فروش محصوالت شان به 

صورت اینترنتی باشند.

            پرداخت آنالین هزینه تاکسی

اگر شما هم مثل من زیاد سوار تاکسی می شوید در حالی 
 که پول نقد در جیبتان ندارید حتما از پرداخت آنالین در 
تاکسی ها به شدت استقبال می کنید. این روزها و به لطف 
کرونا کمتر کسی دلش م ی خواهد از اسکناس های ناقل 
برای پرداخت کرایه تاکسی استفاده کند و حاال هم مسافران 
و هم راننده های تاکسی از پرداخت آنالین استقبال می کنند و 
دیگر الزم نیست سر 200 تومان پول خرد که در حد کیمیاست 

با راننده های تاکسی بحث و جدل کنیم.

            ماسک های شفا بخش

البته نباید از شکستن تابوی ماسک زدن هم به راحتی 
گذشت. به لطف کرونا حاال بسیاری از مــردم از ماسک 
استفاده می کنند و این اتفاق باعث شده در کنار نجات از 
ویروس کرونا از شر ریزگردها و آلودگی های هوا که تا پیش 
از این سالیانه افراد زیادی را بیمار می کرد و به کام مرگ می 

کشاند جلوگیری شود.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

تصویری 
تاثیرگذار 

از غذا دادن 
پرستاری 
مهربان به 

بیمار کرونایی 
بستری شده 

در بیمارستان 
شهید بهشتی 

بابل

این مجسمه 
که به »بانوی 

آزادی« مشهور 
شده توسط 
تعدادی از 
هنرمندان 

لبنانی با 
استفاده از 
ویرانه های 
انفجار بندر 

بیروت ساخته 
شده

در کنار بعضی 
از مدعیان 
فرهنگ که 

 ماسک 
نمی زنن یه 

هموطِن چوپان 
هم هست که در 

فضایی کامال 
باز خودش رو 
مقید به زدِن 

ماسک می دونه

مهربانی مدافعان سالمت

با فرهنگان بی ادعا

مراقبان پاندا 
این جوری 

لباس مبدل 
پوشیدن تا 

یک بچه پاندا 
رو که پدر و 
مادرشو از 

دست داده، 
برای زندگی 

در طبیعت 
آموزش بدن!

یه زمانی این 
دمپایی ها 

رو مادرها به 
صورت پرتابی 

 استفاده 
می کردن 

ولی حاال این 
شکلیش کردن 
که به درد کالس 

 های آنالین
 می خوره!

سالح مادران

پدر و مادر فیک

خلق اثر هنری از دل ویرانه ها

کووید -19 در کنار تمام بدی هایش که جان بسیاری  از مردم را گرفته مزایای  اقتصادی و 
اجتماعی هم داشته که دانستنش خالی از لطف نیست

 توفیق های اجباری 
کرونـــــا !

ناصری- شاید تعجب کنید وقتی متوجه شوید که می خواهیم درباره مزیت های بیماری صحبت کنیم که همین دیروز در 
کشورمان شش هزار و 134 نفر به آن مبتال شده و 335 نفر را هم به کام مرگ کشانده  . با همه این اوصاف بد نیست بدانیم 
که کرونا توفیق اجباری شد تا برخی از کارها که شاید باید پیش از این به این مرحله می رسید رشد چشمگیری داشته باشد. 
این ویروس توانسته آرزوی دیرینه ای به نام ثبت نام غیرحضوری در بورس یا افتتاح اینترنتی حساب را برآورده کند. در کنار 
این موارد، باید از دورکاری و کم شدن استفاده از کاغذ هم اشاره کرد. با این حال اگر شما هم مشتاق خواندن مزایای کرونا 

هستید گزارش امروز را از دست ندهید.
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جامعهیک توئيت

توئیت سخنگوی سازمان غذا و دارو 

گزیده

سونامی بدحاالن کرونا
آمار بی سابقه 5هزارنفری بدحاالن و ۶هزار مبتالی جدید، به نگرانی ها دامن زده است

وزارت بهداشت: در خیز جدید کرونا، رعایت پروتکل ها توسط مردم بسیار کم شده است

قالیباف: طی ۲ دهه آموزش و 
پرورش را رها کرده ایم 

رئيس مجلس گفت: آموزش و پرورش به عنوان 
یک مجموعه مهم طی 17 سال گذشته شاهد 
ــوده لــذا باید  ــر و سرپرست ب حضور چند وزی
اذعان کرد طی دودهه آموزش و پرورش را رها 
کرده ایم و اکنون جای تعجب دارد برخی توقع 
می کنند سند تحول چرا اجرایی نشده است. به 
گزارش فارس، قاليباف در جلسه هم اندیشی با 
صاحب نظران و اعضای تشکل های فرهنگيان 
ــزود: وقتی در آمــوزش و پــرورش صحبت از  اف
مشکل مالی می شود، باید گفت چرا از امکانات 
مختلف مانند صندوق ذخيره ارزی بهره گرفته 
نشده است؛ به عنوان مثال وقتی برای انجام 
امور مختلف 10 ميليارد دالر اعتبار تخصيص 
می یابد، آیــا تاکنون کسی پيگيری کــرده که 
چنين رقم هایی برای تربيت نيز اختصاص یابد؛ 
تردیدی ندارم اگر چنين اقدامی انجام می شد، 
رهبر انقالب هم موافقت می کردند. رئيس قوه 
در  انسانی  نيروی  کمبود  خصوص  در  مقننه 
آموزش و پرورش افــزود: هم اکنون صحبت از 
کمبود سيصدهزار معلم در آموزش و پرورش 
است که مطمئنا دانشگاه فرهنگيان ظرفيت 
تربيت چنين تعدادی را ندارد اما باید برای آن 

برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
افزایش قیمت در بلیت پروازها 

نداشتیم

رئيس ســازمــان هواپيمایی کشوری با تکذیب 
افزایش قيمت بليت پروازها از اول آبان، توضيحاتی 
را در این باره ارائه کرد. دو روز قبل بود که اجرای 
پروتکل های بهداشتی در پروازها جدی تر شد و 
شرکت های هواپيمایی موظف شدند فقط 60 
درصد صندلی های هر پرواز را به فروش برسانند 
تا فاصله گذاری اجتماعی بين مسافران رعایت 
شود. از سوی دیگر با مخالفت های وزیر راه و اعضای 
کميسيون عمران، مقرر شد شرکت های هواپيمایی 
به بهانه جبران خسارت خالی بودن این صندلی ها 
هيچ گونه افزایش قيمتی روی بليت ها اعمال 
نکنند و خسارت آن ها از طریق ستاد ملی مقابله با 
کرونا جبران شود. بااین حال برخی خبرگزاری ها 
طی دو روز گذشته از گرانی بی سروصدای بليت ها 
همزمان با اجــرای پروتکل های بهداشتی خبر 
دادنــد؛ موضوعی که رئيس سازمان هواپيمایی 
کشور با تکذیب آن گفت: شرکت های هواپيمایی 
براساس دامنه نرخی که برایشان تعریف شده هيچ 
افزایش قيمتی نداشتند، همچنين جلساتی در این 
باره برگزار و قرار شد در هفته آینده )این هفته( طی 
نشستی مشترک به نتایجی دست یابيم. زنگنه 
درباره الزام خالی نگه داشتن 40 درصد صندلی 
پروازها برای پيشگيری از کرونا هم اظهار کرد: با 
این حال هيچ گونه افزایش قيمتی نخواهيم داشت 
و پول این صندلی های خالی از مسافران دریافت 
نخواهد شد.همچنين در بازدید رئيس سازمان 
هواپيمایی از فرودگاه مهرآباد و بازدید از کابين 
هواپيماهای پروازهای خروجی، دو مجوز پرواز یکی 
از شرکت های هواپيمایی به دليل عدم رعایت تهویه 

مناسب هوا در کابين هواپيما لغو شد.

یو.اس نیوز رتبه بندی کرد

3۶ دانشگاه ایران در جمع 589 
دانشگاه برتر آسیا

بــراســاس آخرین رتبه بندی اعــالم شــده از سوی 
موسسه معتبر یو.اس نيوز، دانشگاه تهران با کسب 
نمره۵4/4، بهترین دانشگاه ایران، پنجاه وهشتمين 
دانشگاه آسيا و سيصدوهشتادوهفتمين دانشگاه 
معتبر جهان در سال ۲0۲1 اعالم شد. به گزارش 
روابط عمومی دانشگاه تهران،  موسسه یو.اس نيوز 
در ایــن رتبه بندی 1۵00 دانشگاه برتر از ۸6 
کشورجهان را برای سال ۲0۲1 ارزیابی کرده است. 
این خبر حاکی است، از قاره آسيا ۵۸۹ دانشگاه در 
بين 1۵00 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته که از این 
ميان، ۳6 دانشگاه متعلق به ایران بوده است. اعتبار 
جهانی پژوهش 1۲ و نيم درصد ، اعتبار منطقه ای 
ــد، ميزان همکاری های  پژوهش  1۲ و نيم درص
بين المللی 10 درصــد، مــقــاالت منتشرشده در 
ــد، ميزان استناد نرمال  نشریات معتبر  10درص
شده 10درصــد، کل استنادها هفت ونيم درصد، 
ــد انتشارات  تــعــداد انــتــشــارات در بين 10 درص
پراستناد  1۲ و نيم درصــد، کل انتشاراتی که در 
بين 10 درصد پراستنادها قرار دارند  10درصد ، 
کتاب دو و نيم  و کنفرانس  دو و نيم درصد از جمله 
مهم ترین شاخص های مطرح در نظام رتبه بندی 

یو.اس نيوز است.

 ثبت نام مرحله جدید وام ضروری 
بازنشستگان کشوری

ــروری بازنشستگان و  ثبت نام اینترنتی وام ض
وظيفه بگيران صندوق بازنشستگان کشوری از اول 
آبان آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه خواهد 
داشت. بر اساس اعالم روابط عمومی این صندوق، 
مبلغ وام ضروری 10 ميليون تومان است و همانند 
دوره های گذشته این تسهيالت با کارمزد 4 درصد 
و اقساط ۳6ماهه ارائه می شود.بازنشستگان و 
وظيفه بگيران تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری می توانند تا ۳0 آبان با مراجعه به نشانی 
sabasrm.ir  و سایت صندوق بازنشستگی به 

نشانی cspf.ir   ثبت نام کنند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع 
600هزار انسولين قلمی در داروخانه ها از امروز شنبه خبر 
داد. دکتر حيدر محمدی دربــاره وضعيت واردات انسولين 
قلمی، به ایسنا گفت: تعداد زیادی انسولين قلمی در حدود 
600هــزارتــا از گمرک ترخيص شده است و از شنبه توزیع 
آن را در داروخانه ها انجام می دهيم. وی افزود: شرکتی که 
تامين کننده این انسولين ها بود، قرار بود در داخل کشور 
انسولين قلمی را در حجم انبوه توليد کند، اما متاسفانه به 
تعهداتش عمل نکرد و مجبور شدیم، واردات انجام دهيم. 
وی گفت: بنابراین هم اکنون واردات انسولين قلمی را آغاز 
کردیم تا زمانی که توليدکنندگان داخلی بتوانند توليدشان را 

انجام دهند و کفاف بازار را بدهد، ما واردات را انجام می دهيم.
محمدی با بيان این که تا زمانی که مردم به انسولين نياز داشته 
باشند، قطعا به هر طریقی اعم از واردات و توليد داخل، آن را 
تامين می کنيم، ادامه داد: هم اکنون شرکتی که قرار بود توليد 

انسولين قلمی را آغاز کند، هنوز این کار را آغاز نکرده و هنوز 
به توليد نرسيده است و در مرحله مونتاژ قرار دارد. هر زمان به 
توليد برسد، می تواند نياز بازار را تامين کند. وی تاکيد کرد: بر 
این اساس 600 هزار انسولين قلمی از شنبه هفته جاری در 
داروخانه ها توزیع می شود. محمدی گفت: این انسولين های 
ــر نسبت  قلمی در داروخانه های منتخب و با قيمت ارزان ت
به گذشته عرضه می شود. در عين حال مردم می توانند از 
طریق اپليکيشن یا سامانه تيتک نوع انسولين مورد نياز خود 
را جست وجو و نزدیک ترین داروخانه عرضه کننده آن را پيدا 
کنند.  بيماران می توانند با ارائه کارت ملی انسولين قلمی 

موردنيازشان را از داروخانه دریافت کنند.

یک عکس  

روستای خور واقع در شهرستان خوسف 
خراسان جنوبی، نگینی در دل کویر 
اســت که عــالوه بر جاذبه گردشگری 
و طبیعت زیبا، سنگ های عقیق را با 
رنگ های زمردی و یاقوتی در دل خود 

پنهان کرده است. 

عبدالهی- انــگــار بــایــد خــودمــان را بــرای 
ــاده کنيم و شاید تا  روزهــای تلخ تری هم آم
ــر بهداشت خطر  روزهـــای هولناکی که وزی
رسيدن آن را هشدار داده بود، فاصله چندانی 
نداشته باشيم. همين هفته قبل بود که دکتر 
نمکی با گالیه شدید از بی توجهی ها به کرونا، 
برای همه خط و نشان کشيد و گفت: »اگر با 
اپيدمی کرونا، درست مقابله نشود باید از ته 
رودخانه، جنازه جمع کنيم«. این حرف های 
بی تعارف دکتر نمکی، اگرچه واکنش ها و 
انتقادهایی را از جانب برخی مسئوالن دولتی 
به همراه داشت، اما هرچه بيشتر می گذرد 

صحت و دقت آن بيشتر آشکار می شود.

رسیدن تعداد بدحاالن به مرز 5 هزار نفر       
ــار آمــار  ــاره ــارهــا و ب ــای اخــيــر، ب ــ طــی روزه
فوت شدگان و مبتالیان رکورد شکسته است 
و در ۲4 ساعت منتهی به روز گذشته هم بار 
دیگر این رکوردشکنی تکرار شد: 6 هزار و 
1۳4 مبتالی جدید. در کنار این آمار، تعداد 
۳۳۵ فوتی در یک روز هم عددی ترسناک بود 
که اگرچه رکورد را نشکست اما برای پنجمين 
۳00 جان باخته  روز متوالی، رقم بيش از 
در کشور را ثبت کرد. اما در کنار این دو آمار، 
اعداد ترسناک دیگری هم طی روزهای اخير 
ثبت شده که شاید کمتر به آن توجه شده است: 
»تعداد موارد حاد و شدید«. روز گذشته آمار 
کرونایی های با وضعيت حاد و شدید، 4 هزار 
و ۹۳۳ بيمار اعالم شد؛ عددی که نسبت به 
روزهــای قبل افزایش یافت و روند صعودی 
خود را حفظ کرد. و نکته تلخ این که، بر اساس 
اعالم مسئوالن وزارت بهداشت حدود ۵0 
درصــد این بيماران بدحال، تــوان مقابله با 
کرونا را نخواهند داشت و جان خود را از دست 

می دهند.

بیماران دیر مراجعه می کنند       
دکتر »جان بابایی« معاون وزیر بهداشت هم در 
این باره هشدار داده و گفته است: »متأسفانه 
در دو سه هفته  ای که روند صعودی داشته  ایم، 
تعداد بيماران بدحال افزایش یافته است؛ 
یکی از دالیلش این است که بيماران دیرتر 
ما  درخــواســت  بنابراین  می  کنند،  مراجعه 

این است که اگرچه بيماران در اکثر موارد 
با یک درمان مناسب بهبود می  یابند اما باید 
زود به پزشک مراجعه کنند و بسته درمانی 
را زودتــر دریافت کنند تا به وضعيت بدتری 

دچار نشوند«.  
دکتر »رضا جليلی خشنود« عضو ستاد مقابله 
با کرونا در تهران هم دربــاره برخی از دالیل 
بيمارستان   به  بيماران  دیرهنگام  مراجعه 
گفته است: »ترس از ابتال با مراجعه به مراکز 
درمانی، مراجعه به مطب ها و ماندن در منزل 
و خود درمانی برخی از دالیل این مسئله است. 
به همين دليل تنها زمانی که بدحال می شوند 
و عالیمی  مانند افت شدید اکسيژن، تب باال 
ــد به بيمارستان مراجعه  و تنگی نفس دارن

می کنند«.

ابتال به کرونا خانوادگی شده است       
ــا، ابتالی  ــرون از ویــژگــی هــای مــوج ســوم ک
خانوادگی آن است که از بی توجهی خانواده ها 
به رعایت قرنطينه و پروتکل های بهداشتی 
در منزل حکایت دارد. به گفته معاون درمان 
وزارت بهداشت، »در موج جدید کرونا موارد 
زیادی داریم که چندنفر از اعضای یک خانواده 
به صــورت همزمان در بيمارستان بستری 
هستند و ایــن نشان مــی  دهــد کــه قرنطينه 
در مــواردی که نياز به بستری بيمار نيست، 
رعایت نمی  شود«. »عليرضا زالــی« فرمانده 
ستاد مقابله با کرونا در تهران هم در این باره 
گفته است: »هم اکنون در تهران با حجم قابل 
توجهی از خوشه های ابتالی خانوادگی مواجه 

هستيم شاید در پيک اول و دوم با این پدیده 
کمتر روبه رو بودیم، اما اکنون در بسياری از 
موارد پدر، مادر خانواده همراه با فرزندان به 

ما مراجعه می کنند«.

 مردم بسیار کم رعایت می کنند       
دو شب قبل بود که دکتر »عليرضا رئيسی« 
ــم در  ــت  وزیـــر بــهــداشــت ه ــداش ــه ــاون ب ــع م
ــژه خبری، شرایط کشور در  گفت وگوی وی
مواجهه با مــوج ســوم کرونا را نگران کننده 

توصيف کرد که اهم آن به این شرح است:
 * خيز جدید کــرونــا  در دنــيــا شــروع شــده،
ــان  ــن بــيــمــاری واکــســن و درم هــم اکــنــون ای
ــاز آن،  ــدارد و تنها راه تاخت و ت مشخصی ن

نادیده گرفتن و عادی سازی شرایط است.
ــت  ــ ــای ــ ــا رع ــ ــرون ــ ــد ک ــ ــدی ــ ج خـــيـــز  در   *
مردم  توسط  بهداشتی  دستورالعمل های 
بسيار کم شده است. بيش از نيمی از مردم 
دستورالعمل ها را رعایت می کنند اما در قبال 
افــرادی که شيوه نامه ها را رعایت نمی کنند 
باید فرایندهایی را تعریف کنيم تا افراد ملزم 
به رعایت آن شوند. حتمًا باید با اشد مجازات 
با آن ها برخورد کرد، چون مثل بمب ویروسی 

در جامعه هستند.

مشکل جدی در نانوایی ها       
* به گفته دکتر رئيسی در نانوایی ها مشکل 
جدی داریــم، ولی در ادارات دولتی شرایط 
ــد هــســتــيــم.  بــاشــگــاه هــا و  ــاه بــهــتــری را ش
سالن های ورزشــی، آرایشگاه های زنانه و 

مردانه و اغذیه فروشی ها هم در ردیف باالترین 
شکایت ها در عدم رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی توسط مردم هستند.

اعمال محدودیت در ۴3 شهر بحرانی       
در همين حال روز پنج شنبه در جلسه روسای 
کميته های ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
ــان نسبت به  آب تا پایان  شد از روز دوشنبه 
کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های 
اجرایی در تهران به ميزان ۵0 درصد اقدام 
شود. همچنين در 4۳ شهرستان با وضعيت 
بحرانی، از روز دوشنبه به مــدت یک هفته 
محدودیت های شدید اعمال خواهد شد که 
در صورت لزوم در هفته آینده نيز ادامــه می 
یابد. در فهرست این 4۳ شهر نام شهرستان 
استان خراسان رضوی هم به چشم می خورد. 

آغاز سخت گیری ها در اروپا       
ــا اعمال  ــوان امــيــدوار بــود ب ــت حــاال شــایــد ب
محدودیت های جدی تر در شهرهای بحرانی 
کمی شرایط وخيم کرونا در کشور مدیریت 
راهکار  تنها  فعال  محدودیت ها  ایــن  ــود.  ش
جدی مقابله با کروناست که دیگر کشورها 
نيز همين راهبرد را پيش برده اند. آن طورکه 
ایسنا گــزارش کرده است، با افزایش موارد 
جدید ابتال به کووید 1۹ طی روزهای اخير در 
کشورهای اروپایی از جمله اسپانيا، فرانسه 
و آلمان، تدابير و اقدامات سخت گيرانه تری 
برای مقابله با موج جدید شيوع ویروس کرونا 
در این کشورها اجرا می شود. در ایتاليا در 
دو منطقه »لومباردی« در شمال و »کامپانيا« 
در جنوب ناپل، مقررات منع تردد شبانه به 
اجــرا گذاشته شد. آلمان هم در هفته های 
اروپایی  کشورهای  از  بسياری  مانند  اخير 
مقرراتی را برای محدودکردن فعاليت های 
اجتماعی با هدف کاهش سرعت همه گيری 
این ویــروس به اجــرا گذاشت. در ایرلند نيز 
از چهارشنبه شب محدودیت های شدیدی 
برای حضور مردم در اماکن عمومی به اجرا 
گذاشته شد و بر این اساس ایرلندی ها باید به 
مدت شش هفته در خانه ها بمانند و مقررات 
قرنطينه را رعایت کنند. از ســوی دیگر در 
اسپانيا هم مقررات محدودکننده بسياری به 
اجرا گذاشته شده و ده ها شهر آن قرنطينه 
شده اند.  همچنين شش روز پس از آغاز دور 
جدید مقررات منع تردد در پاریس و هشت 
شهر بــزرگ دیگر فرانسه که از ۹ شب آغاز 
می شود و تا 6 بامداد ادامه دارد، دولت از 
گسترش این محدودیت ها به دیگر شهرها 
و حتی از احتمال طوالنی تر شدن ساعات 

منع آمد و شد سخن می گوید.

؛ از امروز توزیع ۶۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانه ها



مهران غفوریان در فیلم »آهک 
زنده« اثر رامیار مشایی، بازی 
ــرد. پــس از فیلم  ــ خــواهــد ک
ــد نــازنــیــن، بــهــاره،  ــن ــم »ارادت
تینا« و سریال »قورباغه«، این 
 سومین تجربه او در ایفای یک نقش غیرکمدی

 است.

سینما و تلویزیون 6

قصد  مهدویان  محمدحسین 
دارد در اولین تجربه حضور در 
نمایش خانگی، سریال »زخم 
تهیه کنندگی  ــه  ب را  ــاری«  ــ ک
ــا تــخــت کــشــیــان  ــدرض ــم ــح م

 بسازد. او فیلم »درخــت گــردو« را آمــاده اکران 
دارد.

شبنم قلی خانی بازی در سریال 
»بیگانه ای با من است« اثر آرش 
معیریان را به پایان رسانده  قصه 
این سریال 45 قسمتی که در 
دو فصل ساخته شده است، در 

سال 69-70 می گذرد.

چهره ها و خبر ها

»عروسی  فیلم  بیاتی  نازنین 
مردم« اثر مجید توکلی را آماده 
ــران دارد و به زودی با این  اک
فیلم روی پــرده سینما حضور 
خواهد داشت. او »مجوز خروج« 

و »جوجه تیغی« را هم آماده اکران دارد.

ــا شفیعی جــم در مسابقه  رض
»شب های مافیا« به کارگردانی 
سعید ابوطالب شرکت خواهد 
کــرد و در ایــن مسابقه با جواد 
هــاشــمــی، مجید واشــقــانــی و 

میرطاهر مظلومی هم گروه خواهد شد.

مصطفی کیایی در برنامه »کافه 
آپارات« گفته است که به دلیل 
ساخت سریال »هم گناه« چند 
بــار به خاطر شکایت هایی که 
از او شده بود، به دادگاه رسانه 

احضار شده است. ی
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تهیه کننده »مختارنامه« 
درگذشت

تولید  اسبق  مدیرکل  و  باسابقه  تهیه کننده 
صداوسیما درگذشت.

به گزارش مهر،محمود فالح تهیه کننده باسابقه 
»مختارنامه«،  چــون  سریال هایی  و  تلویزیون 
تولید  اســبــق  مدیرکل  و  و...  ســرپــر«  »تفنگ 
صداوسیما به دلیل عارضه ریوی درگذشت. وی 
در جریان بازگشت امام خمینی)ره( به ایران و 
سخنرانی تاریخی در بهشت زهرا، نقشی محوری 
در پوشش تصویری مراسم داشت. فالح در سال 
75 بازنشسته شد، اما به همکاری اش با سازمان 
در قالب مشاور و تهیه کننده ادامه داد. وی در 
جریان تهیه سریال »مختارنامه« دو بار سکته 

قلبی کرد.

هشدار تهیه کننده »مست عشق« 
به سرمایه گذار ترک

انتشار  بــا  عشق«  »مست  ایــرانــی  تهیه کننده 
فیلم  این  ترکیه ای  سرمایه گذار  به  بیانیه ای، 

پاسخ داد.
ــزارش صبا، پیرو حاشیه های ایجادشده  به گ
درباره نمایش فیلم »مست عشق«، تهیه کننده 
این فیلم بیانیه ای صادر کرد. در بخش هایی از 

این بیانیه آمده است:
متذکر می شوم اختالف حقوقی متضمن اعمال 
خالف قانون و قرارداد و مسلمات حقوقی و حرفه 
ای و اخالقی نبوده و هرگونه اقدام بدون تایید 
کارگردان محترم و شریک اصلی پروژه تبعات 

سنگینی خواهد داشت.
متأسفانه به دلیل بسته بودن مرزها و همچنین 
گرو بودن راش ها نزد شریک محترم ترک، قادر به 
تأمین خواست کارگردان محترم اثر نشدیم و لذا 
اتهام حضور نداشتن و پیگیری  نکردن اثر توسط 
ایشان به دور از انصاف و ظلم در حق ایشان است 

و به شدت تکذیب می شود.

منیر قیدی چهار ســال پــس از اولــیــن فیلم 
سینمایی خود یعنی »ویالیی ها«، قصد دارد در 
دومین تجربه کارگردانی اش فیلم سینمایی 
ــران« را جلوی دوربــیــن ببرد.  ــت »دســتــه دخ
او در این فیلم هم که مانند تجربه نخست، 
درباره دفاع مقدس ساخته خواهد شد، سراغ 
ستاره ها رفته و لیال حاتمی اولین بازیگری 
است که حضورش در آن قطعی شده است. 
»دسته  فیلم  در  بــازی  پذیرفتن  بــا  حاتمی 
دختران« دست به انتخاب متفاوتی زده و پس از 
سال ها، بار دیگر بازی در فیلمی دفاع مقدسی 

را تجربه خواهد کرد.

سال پرکار لیال حاتمی	 
از  حاتمی  لیال  که  انتخاب هایی  به  توجه  با 
ــروز داشته، می توان  ابتدای ســال 99 تا ام
ــای بسیار پرکاری را  گفت ایــن بازیگر روزه
در پیش خواهد داشــت. مدتی پیش خبری 
ــاره حضور لیال حاتمی در فیلم »آخرین  درب
سیاره« به کارگردانی ترنس مالیک منتشر 
و گفته شــد کــه ایــن بازیگر نقش شخصیت 
»مریم مجدلیه« را برعهده خواهد داشــت. 
او همچنین در چهارمین تجربه همکاری با 
حمید نعمت  ا... قصد دارد برای بازی در فیلم 
جدید این کارگردان به نام »چشم و ابرو« جلوی 
دوربین برود. »دسته دختران« سومین فیلمی 
است که لیال حاتمی در شش ماه اول سال 

جدید، بازی در آن را پذیرفته است.

بازگشت به سینمای دفاع مقدس	 
سابقه حضور لیال حاتمی در سینمای دفاع 
مقدس به یکی از اولین فیلم هایی که او بازی 
کرده است یعنی فیلم »شیدا« به کارگردانی 
کمال تبریزی برمی گردد. او در این فیلم که 
سال 77 ساخته شده ، نقش پرستاری به نام 
»شیدا« را بازی کرده است که در بیمارستان از 
رزمنده ای به نام »فرهاد« با بازی پارسا پیروزفر 
مراقبت می کند و برایش قــرآن می خواند. 

ارتباط ایــن دو کاراکتر با یکدیگر به ایجاد 
رابطه ای عاطفی میان آن هــا ختم می شود. 
لیال حاتمی در هفدهمین جشنواره فیلم فجر، 
برای بازی در این فیلم نامزد بهترین بازیگر 
نقش اول زن شد، اما جایزه سیمرغ جشنواره 
به هدیه تهرانی برای بازی در فیلم »قرمز« اثر 
فریدون جیرانی رسید. لیال حاتمی پس از 
»شیدا« در فیلم دفاع مقدسی دیگری دیده 
نشد و اکنون پس از گذشت 22 سال از اولین 
حضور در سینمای جنگ، قصد دارد در فیلم 

»دسته دختران« بازی کند.

حرکت منیر قیدی در مسیر سینمای جنگ	 
منیر قیدی در اولین فیلم خود »ویالیی ها« 
سراغ روایت قصه ای زنانه در جنگ تحمیلی 
رفــت که ماجرای همسران چند رزمنده را 
ــت می کرد که در منطقه ای نزدیک به  روای
جبهه های جنگ ساکن شــده بودند. او در 
دومین فیلم خــود نیز ســراغ چنین قصه ای 
رفته و همان طــور که از نــام فیلم پیداست، 
قصد دارد حضور زنان و دختران را در دفاع 
ــش عــراق،  و مقاومت خرمشهر در برابر ارت

به تصویر بکشد. این پروژه اکنون در مرحله 
تحقیق و نگارش است و فیلمنامه آن را منیر 
قیدی، میالد اکبرنژاد و ابراهیم امینی به رشته 
تحریر درآورده اند. این کارگردان همزمان با 
سینما، در تلویزیون هم سراغ موضوع دفاع 
مقدس رفته است. او تهیه کنندگی سریالی 
را برعهده گرفته  پنج  از شبکه  ــژه پخش  وی
است که ساختاری اپیزودیک خواهد داشت 
و داستان های آن با محوریت خانواده در دفاع 
مقدس روایت خواهد شد. طبق گفته قیدی، 
در صورتی که تولید این مجموعه با پروژه های 
دیگر او تداخل نداشته باشد، خودش آن را 
ــرد، امــا فعال در مقام  کارگردانی خواهد ک

تهیه کننده در پروژه حضور دارد.

روایت قصه های زنانه از دفاع مقدس	 
این اولین بار نیست که از زاویــه نگاه زنان و 
به واسطه کاراکترهای زن به موضوع دفاع 
مقدس پرداخته و داستان  زنانه ای به تصویر 
کشیده می شود. فیلم »ویالیی ها« برخالف 
ــان سال ها پس از  ــا، به زن ــاری که در آن ه آث
جنگ پرداخته می شد و شاهد تبعات جنگ 

در زندگی آن ها بودیم، به نقش و حضور زن ها و 
دختران درست در بحبوحه جنگ می پرداخت 
و سختی هایی  را که به آن ها تحمیل شده بود 
ــی داد. نرگس آبیار در فیلم »نفس«  نشان م
محصول سال 94، داستان دختربچه ای به نام 
»بهار« را روایت می کند که بی توجه به اتفاقات 
اطرافش و جنگ تحمیلی، در رویاهای خود 
سیر می کند و قربانی ایــن جنگ می شود. 
آبیار پیش از این فیلم در »شیار 143« هم با 
پرداختن به مادر شهید گمنامی که سال ها در 
انتظار رسیدن خبری از فرزندش است، تالش 
کــرده رنجی که مـــادران شهدا و رزمنده ها 
تحمل کرده اند و چشم انتظاری آن ها را نشان 
بدهد. فیلم »دلتنگی های عاشقانه« ساخته 
رضا اعظمیان نیز که سال 91 ساخته شده 
است، برشی از زندگی عاشقانه شهید منوچهر 
مدق و همسرش فرشته ملکی را روایت می کند 
و به صبوری ها و فداکاری های زنان در جنگ 
تحمیلی می پردازد. فیلم های»بوسیدن روی 
ماه« و »روزهای زندگی« که سال 90 ساخته 
ــار زنانه سینمای دفاع  شــده انــد نیز جــزو آث

مقدس به شمار می روند.
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جواد نوائیان رودسری – دوران امامت امام 
حسن عــســکــری)ع(، بــا اضمحالل خالفت 
ــود؛ از یک سو عباسیان با  عباسی هم زمان ب
رقابت های داخلی دست به گریبان بودند و برای 
به دست آوردن مسند خالفت، به کشتار یکدیگر 
دست می زدند و از سوی دیگر، در بسیاری از 
سرزمین های اسالمی، اوضــاع اصــاًل مساعد 
نبود؛ در ایران، »یعقوب لیث« علیه خلیفه قیام 
کرد و اگر مرگ زودهنگام وی و تدبیر وزیر زیرک 
خلیفه نبود، بی تردید طومار خالفت عباسی 
درهم پیچیده می شد. ظلم و ستم حاکمانی که به 
نمایندگی از خلیفه بر اقصی نقاط جهان اسالم 
حکومت می کردند، باعث قیام سراسری بردگان 
به رهبری »صاحب الزنج« شد. این قیام نیز، 
خطرات فراوانی برای دستگاه خالفت به وجود 
آورد و عباسیان، با زحمت و سختی فراوان آن را 
سرکوب کردند. در این میان، وضعیت شیعیان 
بسیار ناگوار و نامساعد بود. دستگاه خالفت، 
به بهانه های مختلف، شیعیان را بازداشت و 
زندانی می کرد و گاه، به شهادت می رساند. 
مهدی پیشوایی، در کتاب »سیره پیشوایان« 
می نویسد:»فشارهای دستگاه خالفت عباسی 
ــادی)ع( و امام  ــواد)ع(، امام ه در عصر امام ج
حسن عسکری)ع( در سامرا، به اوج خود رسید. 
شدت این فشارها ]و محدودیت ها[ به قدری بود 
که سه پیشوای بزرگ شیعه که در مرکز حکومت 
می زیستند، عمر کوتاهی داشتند و در جوانی به 

شهادت رسیدند.«

چرا محدودیت های بیشتر؟	 
محدودیت هایی که بر امام حسن عسکری)ع( 
اعمال می شد، بیش از دیگر امامان)ع( بود. علت 
نخست اتخاذ چنین رویکردی، افزایش چشمگیر 
جمعیت پیروان مکتب اهل بیت)ع( در جهان 
اسالم و به ویژه در عراق و ایــران بود. دستگاه 
خالفت عباسی و گردانندگان آن، از نفوذ معنوی 
امامان شیعه)ع( به شــدت در هــراس بودند. 
آن ها می دانستند که با وجود اعمال گسترده 
محدودیت ها، ارتباط امامان)ع( با پیروانشان، 
از طریق شبکه گسترده و مخفی وکالت برقرار 
است. با کمک این شبکه گسترده، می شد در 
اندک زمانی، دستورهای امام)ع( را به شیعیان 
رساند و وصول وجوه شرعیه را تسهیل کرد. علت 
دوم اعمال محدودیت ها، روایات متواتری بود 
که درباره فرزند امام حسن عسکری)ع( وجود 
داشت. بر اساس این روایات که محدثان شیعه 
و سنی راوی آن بودند، فرزند امام یازدهم)ع(، 
همان مهدی موعودی بود که رسول خدا)ص( 
بشارت والدت او را به مسلمانان داده بود. از 
چنان که  پیرامونی،  تهدیدهای  دیگر،  سوی 
ــاره شد و بــروز ضعف در مهار حرکت های  اش
مستقل در جهان اســالم، دستگاه خالفت را 
به شدت از فعالیت امــامــان شیعه)ع( نگران 
می کرد؛ ایــن بیم که ممکن اســت در شرایط 
درگیری با جریان های مستقل، ناگهان شیعیان 
علم قیام را برافرازند، باعث می شد که خلفای 
عباسی در تقابل با امــام)ع( و شیعیان، بسیار 

سخت گیرانه تر عمل کنند. به نوشته عالمه »سید 
محسن امین« در جلد دوم کتاب »أعیان الشیعه«، 
گردانندگان دستگاه خالفت عباسی به قدری 
عسکری)ع(  حسن  امــام  اجتماعی  نفوذ  از 
بیمناک بودند که افــزون بر اجبار آن حضرت 
به زندگی در منطقه نظامی، امام)ع( را مجبور 
کرده بودند روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دربار 
برود تا از ایشان بازجویی و سوال شود. »عالمه 
مجلسی« در جلد پنجاه »بحاراالنوار« روایتی 
را نقل کرده است که بر اساس آن، »ُمهتدی«، 
یکی از خلفای معاصر امام حسن عسکری)ع(، 
به دلیل بیم از نفوذ معنوی آن حضرت، به فکر 
ــام)ع( افتاد و به »سعید  به شهادت رساندن ام
حاجب«، یکی از گماشتگان خود، دستور داد 
مقدمات این کار را فراهم کند، اما »مهتدی«، 
پیش از آن که نیت خود را عملی کند، به دست 
رقبایش به قتل رسید. بااین حال، امام حسن 
عسکری)ع( از هر فرصتی برای بیان حقایق 
استفاده مــی کــرد. به دیگر سخن، برگزیدن 
تقیه، به عنوان روشــی بــرای حفظ شیعیان و 
عبور دادن آن ها از پیچ های تند تاریخی، مانع از 
تبیین حقیقت از سوی آن حضرت نبود. »عالمه 
مجلسی« در »بحاراالنوار« به نامه امام حسن 
عسکری)ع( به »عبیدا... بن عبدا... بن طاهر«، 
یکی از ســرداران عباسی اشاره می کند که در 
آن، امــام)ع(، خلیفه عباسی را فردی طغیانگر 
نامیده و او را، به سبب رفتار و منش ضداسالمی 
و غیرانسانی اش، به شدت نکوهش کرده است.

شیوه نامه تقابل با الحاد	 
افزون بر خطراتی که از جانب دستگاه خالفت 
ــام)ع( و پــیــروان ایشان را تهدید  عباسی، امـ
می کرد، گسترش تفکرات الحادی و انحرافی 
نیز، مسئله ای ُبغرنج بود که جهان اسالم، عمومًا 
و شیعیان، خصوصًا، با آن درگیر بودند. امام 
حسن عسکری)ع( برای رفع این مشکل و مبارزه 
با تفکرات الحادی، دست به اقدامات گسترده 

و مؤثری زد. رسول جعفریان در کتاب »حیات 
فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السالم«، به 
ماجرای پاسخ مستدل آن حضرت به نوشته های 
الحادی »یعقوب بن اسحاق کندی« و اعتراف وی 
به اشتباهاتش در برابر  استدالل محکم امام)ع(، 
اشاره کرده است. رویکرد آن حضرت در برخورد 
با غالیان نیز، قاطعانه بود. به عالوه، امام حسن 
عسکری)ع(، با تربیت شاگردان مبرز و توانا و 
فرستادن آن ها به اقصی نقاط جهان اسالم، به 
مبارزه ای فراگیر علیه تفکرات الحادی پرداخت. 
»شیخ توسی«، فقیه و عالم نامدار شیعه، در کتاب 
»رجــال« خــود، بیش از 100 شاگرد برجسته 
امام حسن عسکری)ع( را نام برده است که در 
میان آن ها، نام های بزرگی همچون »احمد بن 
اسحاق اشعری قمی«، »داوود بن قاسم جعفری« 
و »محمد بن حسن صفار« به چشم می خورد. 
کثرت شاگردان امــام حسن عسکری)ع(، با 
وجود همه محدودیت هایی که علیه آن حضرت 
اعمال می شد، شگفت انگیز است. عالوه بر این، 
امــام)ع(  با استفاده از شبکه گسترده وکالت، 
پاسخ گوی پرسش های مسلمانان در موضوعات 
مختلف بود؛ »معتمد عباسی« که از این اقدامات 
به شدت بیمناک بود، دست به جنایتی هولناک 
زد و دستور داد مخفیانه امام حسن عسکری)ع( 
را، در حالی که تنها 28 سال از عمر مبارکش 

گذشته بود، به شهادت برسانند.

دوران گذار به عصر غیبت 	 
با شهادت امام حسن عسکری)ع(، دوران امامت 
حضرت مهدی)عج( آغاز شد؛ دورانی که پس از 
طی شدن عصر غیبت صغری و ورود به دوران 
غیبت کبری، از حدود سال 329 هـ.ق، تاکنون 
ادامــه یافته است. هرچند که دوران امامت 

امــام یــازدهــم)ع( را، به حق، یکی از مهم ترین 
ادوار روند آماده شدن امت اسالمی برای ورود 
به عصر غیبت می دانند، اما واقعیت آن است 
که اگر احادیث نقل شده از رسول خدا)ص(، 
امیرمؤمنان و حسنین)ع( را درباره وعده ظهور 
منجی عالم بشریت، صرفًا در چارچوب آشنایی 
کالمی مردم با این مقوله بدانیم، بعد از واقعه 
عاشورا و در آغاز دوران امامت امام سجاد)ع(، 
روند فعالیت عملی برای آماده سازی مؤمنان 
در عصر غیبت آغــاز شــد. در واقــع طی حدود 
199 سال، از سال 61 تا 260 هـ.ق، مجموعه 
اقدامات و فعالیت های برنامه ریزی شده هشت 
امام معصوم)ع(، به تدریج مردم را با شرایطی 
که پیش رو داشتند، آشنا کرد؛ هرچند، این که 
چــرا باید ایــن رونــد طی می شد و چه عواملی 
امت را از درک حضوری ولی خدا)عج( محروم 
کرد، موضوع این نوشتار نیست. از دوران امام 
سجاد)ع( به بعد، تمرکز ائمه اطهار)ع( بر تربیت 
شاگردان خاص در راستای رفع نیازهای مردم 
و آغاز ایجاد شبکه وکالت، نقش مهمی در این 
آمــاده ســازی داشــت. از سوی دیگر، به ویــژه از 
ــواد)ع( به بعد، به دلیل  دوران امامت امــام ج
محدودیت های گسترده دستگاه خالفت، عموم 
مردم از ارتباط مستقیِم همیشگی با امام)ع( 
محروم بودند و این روند، تالش برای آماده سازی 
امت را وارد مرحله جدیدی کرد که در دوره 
امامت امــام حسن عسکری)ع(، به اوج خود 
رسید و باعث شد شیعیان با کمترین مشکل، وارد 
عصر غیبت شوند و با تمهیداتی که اندیشیده 
شد، این توانایی را دارا باشند که از پیچ های تند 
بگذرند و مشکالت هر عصر و زمانی را با اتکا 
به گنجینه علمی و آموزه های اهل بیت)ع( از 

پیش  رو بردارند.

199 سال برنامه ریزی برای ورود به عصر غیبت
صفحــه امام حسن عسکری)ع( تکمیل کننده طرحی بلندمدت بود که با شهادت آن حضرت، به آغاز امامت حضرت مهدی)عج( انجامید در  محتــرم!  خواننــدگان 
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پرسش های حقوقی شما هستیم. شما 

می توانید پرسش های خود را در تمام 

زمینه هــای حقوقی، از طریــق پیامک 

بــه شــماره 2000999 ارســال کنید. 

لطفًا در ابتدای متن پیامک حتما کلمه 

»حقوقی« را قید فرمایید.

پرسش: دادگاه به نفع من رأی داد و متشاکی 
را به پرداخت 100 میلیون تومان در وجه من 
محکوم کرد. دو سال از صدور حکم می گذرد و 
بدهکار پول مرا پرداخت نمی کند و با قید وثیقه 
آزاد است. آیا می توانم درخواست به روز کردن 

بدهی را به دادگاه ارائه کنم؟
ــاه عمومی حقوقی  پاسخ: بله، می توانید به دادگ
محل سکونت متشاکی مراجعه و علیه ایشان دعوای 
»مطالبه خسارت تاخیر تادیه« اقامه کنید. اگرچه ارائه 
حکم محکومیت پیشین خوانده به دادگاه برای احراز 
طلب شما از ایشان کافی است، اما پیشنهاد می کنم 
اصل کلیه اسناد و مدارک مربوط به طلبتان را در 
جلسه رسیدگی همراه خود داشته باشید. مطابق 
ماده 515 قانون آیین دادرســی مدنی، بستانکار 
می تواند تمام خساراتی را که به دلیل عدم وفای به 
عهد بدهکار، به او وارد آمده است، همزمان با تقدیم 
دادخواست اصلی یا در طول رسیدگی به دعوای 
اصلی یا به صورت دعوای جداگانه، از بدهکار مطالبه 
کند. این خسارات شامل خسارت تاخیر در پرداخت 
ِدین یا تاخیر تادیه)خسارت ناشی از کاهش ارزش 
پول مطابق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی( 
و خسارات دادرسی است؛ خسارات دادرسی یعنی 
ــاه، شامل  هزینه های ناشی از طرح دعــوا در دادگ
هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات 
محلی، هزینه کارشناسی و.... )ماده 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی( ماده 515 قانون آیین دادرسی 
مدنی مقرر داشته است: »خواهان حق دارد ضمن 
تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرســی و یا به طور 
مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر 
انجام تعهد  یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر 
خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد 
شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به  لحاظ 
عدم  تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتالف و 
تسبیب از خوانده مطالبه نماید....  دادگاه در موارد 
یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین 
كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب 
حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه  خسارت ملزم 
خواهد نمود.  در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به 
خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد 
رفتار خواهد شد.« در صورت خودداری بدهکار از 
پرداخت بدهی خود، طلبکار می تواند عالوه بر اصل 
طلب، خسارت تاخیر در پرداخت را نیز مطالبه کند. 
خسارت تاخیر بر مبنای جدول شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی)اعالمی از سوی بانک مرکزی( و از 

تاریخ مطالبه اصل طلب محاسبه می شود. 

حدیثی اخالقی از پیشوای یازدهم)ع(

زیرک ترین انسان کیست؟

 حجت االسالم دکتر جواهری 
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
»أکَیُس  امــام حسن عسکری)ع( فرموده اند: 
َبعَد  ِلما  َعــِمــَل  و  نفَسُه  َمــن حــاَســَب  الَکّیسیَن 
الَموِت«)تفسیر صافی، ج 1، ص 84(  زیرک ترین 
انسان، شخصی است که حساب َنْفس خود را 
نگه دارد، حسابرسی َنْفَسش را انجام دهد و برای 
پس از مرگ کار کند. هوشیارترین انسان ها، 
فردی است که به حساب نفس خود رسیدگی 
کند. هر روز گفتار و رفتار خویش را با سنجه شرع 
و عقل ارزیابی کند. این حسابرسی را می توان بعد 
از هرکار و سخنی، جداگانه انجام داد. کسی که 
توفیق این حسابرسی را پیدا کند، هوشمندترین 
و زیرک ترین انسان هاست. از سوی دیگر، انسانی 
را که  در هر سخن و کــاری، در اندیشه آخرت و 
عالم برزخ و روز قیامت است و براساس آن زندگی 
می کند هم، باید هوشمندتریِن افراد بدانیم. یاد 
مرگ و تالش بــرای پس از مرگ ، عامل دوری 
از گناه و باعث انجام عمل صالح است و باعث 
رستگاری انسان در دو جهان می شود. بنابراین، 
طبق روایت امام حسن عسکری)ع(، »محاسبه 
نفس« و »عمل برای پس از مرگ« دو ویژگی است 

که از هوشمندی واجد آن ها خبر می دهد.

 آغاز ثبت نام طرح 

»پاییزه کتاب« از 5 آبان

می توانند،  کشور  سراسر  کتاب فروشی های 
از دوشنبه،  پنجم آبان تا پنج شنبه، 15 آبان، با 
 ،»tarh.ketab.ir«مراجعه به سامانه اینترنتی
برای ثبت نام در طرح پاییزه کتاب 1399 اقدام 
ــزارش ایبنا، سقف خرید بــرای هر  کنند. به گ
خریدار در طــرح پاییزه کتاب 99، با افزایش 
25درصدی، از 150هزار تومان به 200 هزار 
تومان رسیده است و خــریــداران می توانند از 
20 درصــد یارانه خرید کتاب، تا سقف 200 
ــان در ایـــن طـــرح بــهــره مــنــد شــونــد.  ــوم ــزار ت هـ
کتاب فروشی های عضو طرح های قبلی موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران، برای تأیید شرکت در 
طرح پاییزه کتاب 99 نیاز به ثبت نام مجدد ندارند 
و کافی اســت با مراجعه به پنل کاربری خود، 
شرایط شرکت در طرح را تایید و اطالعاتشان را 

کنترل و ویرایش کنند.

 انتخاب الگوی نمایشگاه
 مجازی کتاب از بین 14 طرح

مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 
دربــاره بــرگــزاری نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب، با اشــاره به این که پیوست فروشگاهی 
فرایند اجرا را دشوار کرده است، گفت: نخستین 
اطالعیه درباره نمایشگاه مجازی صادر و اعالم 
شده است و ناشران باید برای حضور در نخستین 
دوره از این رویــداد، در بانک عامل نمایشگاه 
حساب افتتاح کنند. عالوه براین، پروانه نشر 
آن ها باید مطابق اطالعیه اعتبار داشته باشد 
و در این زمینه، اقدامات پیشینی انجام شده 
است. در این زمینه جلسات فشرده  با متخصصان 
نشر، جامعه نشر، صنوف نشر نیز بــرای انجام 
بررسی های الزم برگزار شده است. البته تالش 
کردیم طی این مدت در تمامی نمایشگاه های 
مجازی کشورها حضور داشته باشیم. وی بیان 
ــرد: همه جوانب امــر سنجیده و جلسه های  ک
فشرده برگزار شده است. 14 مدل اجرایی را 
بررسی کردیم و در نهایت به یک مدل اجرایی 
غیرمتمرکز رسیدیم که جزئیات این مدل در 

نشست خبری آتی اطالع رسانی خواهد شد.

سخن اندیشه 

پیک اندیشه 

مشاوره حقوقی 

ضریح مطهر امامین عسکریین )ع(  در سامرا
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تست هوش هوش منطقی

یکی از ایــن گزینه ها از قوانین حاکم بر بقیه 
گزینه ها تبعیت نمی کند.آن را مشخص کنید؟
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

183746592
469523187
275819643
514687239
937452861
826391475
341278956
652934718
798165324

896371543
542839761
137456298
613985427
954327186
728164935
269513874
471698352
385742619 
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نیست 5. آتش قرآنی-در امان-رشته خوش نوا 6. بی هوا-
لیکن-زردک- مخفف   .8 مشترک-روش   .7 طحال 
متحد 9. حصار-طعام رقیق- شناور نشده 10.خردمند 
11.مرتجع الستیکی-رشته کوهی در جنوب اروپا-از 

حروف انگلیسی 12.پیشوا - سنگ آهک

 عمودی : 1.بانوی منزل-سگ فضانورد 2. گوشت 
آذری- درخت بومی مناطق گرمسیر- حس بویایی 3. 
مخترع  سلول فوتوالکتریک ســاده  4.حشره جهنده-
5.شهری در افغانستان-مادر  ضمیر فرانسوی-گنگ 
حضرت محمد )ص(- تصدیق آلمانی 6.تعجب بانوان 
7.پرسپکتیو-شادمان  پـــروازی  نظامی  -چیز-واحد 
شدن- نویسنده اثر کالغ 8. قمر برجیس-جواله-طالع 
10.بازیکن  مخاطب  سر-ضمیر  9.خاستگاه-پشت 

فـــوتـــبـــال اهـــل 
ــا 11.  ــی ــان ــت ــری ب
درخـــــــت زبــــان 
گـــنـــجـــشـــک- 
سالح ضد تانک- 
قدیم  ــان  ــه ــف اص
12.فالت آسیای 
سنگ  - ی کز مر

میکای سیاه

افقی:1. سولفات مس– نزدیک بینی در اصطالح چشم پزشکی 2. دختر لری-
شستی پیانو-بوی رطوبت 3.آلبومی از سینا حجازی 4.جوش-خرده سنگ- مطلق 

افقی:1.بزرگ ترین مسجد جهان 2.پیک نیک-ابر رقیق-یگانه 3. هوش– همراه 
شلوار-مجلس شیوخ  4. دشمن سرسخت- مخفف شاد– جزیره شطرنجی– مخفف 

اگر 5.سلطان 6.زادگاه نیما-پایتخت کشور افغانستان 7. 
همدم-پسوند پاک کنندگی 8. راهبرد 9. سیلی – حرکت 
غیرارادی عصبی– شهر جشنواره- پیچ و تاب 10. دریاچه 
حمام-مادر لر–جد 11. وســط- شکم بند طبی–وزین 

12.کاشف واکسن سیاه زخم

عمودی: 
1. اتمام حجت 2. شــاگــرد– ضمیر فرانسوی- گــدا 3. 
سرشوی گیاهی- شناس – کشتی جنگی 4. از غالت– 
ــرف دهم  ــاز چــوپــان 5. ح حــس بویایی - بــی بنیان- س
یونانی- ُبرنده 6. پیروان- وسیله ژیمناستیک– گفت وگوی 
خودمانی 7. زیر پا مانده– نــارس- کوهی در رشته کوه 
ــو- بالش 9.طاقچه قدیمی  ــدون وض زاگــرس 8. نماز ب
–ضربه ناگهانی- نژاد – عظیم 10. سرو کوهی–کاشف 

الــکــل-نــاســازگــار 
ــدان-  11.گــل دن
ی  ه ا میو – پسند نا

سبز12.قم
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هوش منطقی :    جواب معما عدد 5 است. در هر شکل عدد وسط به صورت 
زیر به دست می آید :حاصل ضرب 2 عدد باال را از حاصل ضرب 2 عدد پایین 

کم می کنیم.

چالش ذهن :   1. کابینت 2. قالیچه 3. مبلمان 4. کولرگازی 5. استکان 
6. کمددیواری 

تست هوش:  گزینه 3 - در تمام گزینه ها )به جز گزینه 3(، در ردیف های 
متناظر، سه شکل مشابه داریم که البته در مکان های متفاوتی قرار گرفته اند.

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

بازی ریاضی

اختالف تصاویر: بازی با کلمات:   ممکن است تعداد 
کلمات بیشتری از آن چــه برایتان 
نوشته ایــم به دســت آوریــد ما در این 
جــا فقط بــه تــعــدادی از آن هــا اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: اره، هنر، رهن، ران، تره، 

نهر و ...
چهار حرفی: تنها، انتر، رانت، هرات 

و ...
پنج حرفی: ترانه و تهران

با کمی دقت رابطه منطقی بین اعداد را پیدا و 
عدد مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی از 
وسایلی را که در منزل دیده می شود نوشته ایم 

که شما بایدآن را حدس بزنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

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

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

اختالف تصاویر
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در امتداد تاریکی

اخبار

خط زرد

 هشدارهای پیشگیرانه 
برای طالفروشان

  ساعت تعطیلی که برای طالفروشی ها تعیین 
شده به موقع اجرا شود و  هنگام پایین آمدن کرکره ها  
جز طالفروش شخص دیگری حضور نداشته باشد.

  طالفروشان کیفی از تعیین زمان و مسیر مشخص 
برای جابه جایی طال خودداری کنند.

  طالفروشان کیفی از کیف هــای مخصوص 
ــدام  ــای الزم اق و رمـــزدار و بــا رعــایــت احتیاط ه
به جابه جایی  و از نزدیک شدن به موتورسیکلت 

یاخودروی افراد ناشناس جدا خودداری کنند.
سرهنگ بوستانی  رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

طی دو روز گذشته کلیپی از شهر آبادان در فضای 
مجازی دست به دست می شود که در آن دختری 
جوان با صورت خون آلود روی زمین افتاده و دو زن 
او را نگه داشته اند که  نشان از درگیری بین آنان 
دارد. همچنین یک نگهبان حراست   پاالیشگاه 
در صحنه حاضر است که رفتارش با دختر خون 
آلود  باعث برانگیخته شدن احساسات کاربران 
شد و حتی برخی کاربران خارج نشین  در فضای 
مجازی نیز به سرعت به آن رنگ و بوی دیگری 
دادنــد و در صدد سوء استفاده از آن برآمدند.

در این بین روایــت های مختلفی از دالیــل  این 
درگیری از طرفین دعوا منتشر شده که این ماجرا 
را تبدیل به معما کرده است. به گزارش  خبرگزاری 
صداوسیما، ماجرا از آن جا شروع شد که دختری 
جوان به قصد تسویه حساب شخصی به یکی از 
منازل واقع در منطقه شرکتی نشین بریم شهر 
آبادان مراجعه می کند و با اهالی منزل درگیر می 
شود.در نهایت با کشیده شدن این اختالفات و 
درگیری ها به بیرون از منزل و تهیه تصاویری از 
صحنه حادثه ، خبر به سرعت منتشر و موجب می 
شود هر چشمی از دیدگاه خود به موضوع نگاه 
کند تا جایی که به موضوع روز رسانه های بیگانه 

نیز تبدیل شود.

دختر آبادانی: خانواده طرف مقابل ابتدا به 	 
من حمله ور شدند

دختر جــوان طرف دعــوا مدعی است من برای 
طرح مسئله شخصی به این خانه مراجعه کردم 
و از پسر خانواده خواستم پدرش را صدا کند که 
خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله ور شدند. 
من به سرعت به سمت خیابان دویــدم و جلوی 

اولین خودرو را گرفتم؛ اما آن ها با فریادهایی که 
من دزدم خودرو را متوقف کردند و من هم از سوی 
راننده خودرو و هم از سوی خانواده مذکور مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتم و با کاتری که به قصد دفاع 

از خودم به همراه داشتم روی 
دست پسر خانواده کشیدم.
وی همچنین اشاره می کند که 
زیر نظر پزشک اعصاب و روان 
در حال درمــان است و لحظه 
به  صاحبخانه  منزل  به  ورود 
شدت عصبانی بوده است. وی 
با تکذیب بــاردار بودن خود از 
پدر این خانواده تاکید می کند: 
مردم به شایعات توجه نکنند این 
موضوع به رسانه های خارجی 
ــدارد و من کــارم را  ارتباطی ن
قانونی پیگیری خواهم کرد.
پدر این دختر نیز در گفت وگوی 
تصویری اعالم می کند: دخترم 
داروی اعصاب و روان مصرف 
می کند و در مطب پزشک مغز 

و اعصاب پرونده دارد.

ادعاهای اهالی خانه	 
اما خانواده طرف دعوا ماجرا را این گونه روایت 
می کنند: این خانم جوان با مراجعه به منزل آن ها 
ابتدا پسر خانواده را با شیء تیزی مثل تیزبر تهدید 
و راه را برای ورود به خانه باز کرده است .سپس 
دختر خانواده را مورد تهدید قرار داده و در این بین 
طلب پول، طال و دالر می کرده است.  بعد از این 
که پسر خانواده برای دفاع از خواهر کوچک ترش 

اقدام می کند با ضربه تیزبر خانم مد نظر از ناحیه 
دست زخمی و دچار خونریزی می شود.

مادر خانواده با اشاره به این که خانه ما دو در دارد 
و فرزندانم از در دوم از خانه خارج شدند ،مدعی 

می شود: دختر مهاجم بعد از کش و قوس فراوان 
در خانه و جراحت اهالی خانه با شوکر برقی و 
همچنین تهدید به آتش زدن آن ها با تینر از خانه 
خارج می شود و سوار اولین خودروی عبوری در 
خیابان می شود که با سر و صدای خانواده اش 
مبنی بر این که این خانم سارق است ،راننده با آنان 
همکاری می کند و خانم جوان مدنظر را تحویل 
ــادان هم دربــاره  می دهد.همزمان فرماندار آب
پرونده قضایی نزاع در منطقه بریم می گوید: این 
موضوع یک اختالف خانوادگی بوده و هیچ مسئله 

امنیتی را به دنبال نداشته است.

دستگیری همه حاضران   در  این درگیری  	 
 در همین حال دادستان آبــادان از دستگیری 
یکی از نیروهای حراست پاالیشگاه آبادان که 
در این درگیری برخورد ناشایست و خشن از 
خود نشان داد خبر می دهد و می گوید :او هم 
اکنون راهی زندان شده است و بدون شک با 
وی برخورد قاطع خواهد شد. حمید مرانی 
پور ادامه می دهد: جرم خانم مهاجم در ایراد 
جرح عمدی رسیدگی خواهد شد اما با توجه 
به شدت جراحت هایی که خانم بر سر و صورت 
داشت برای مداوا تحویل خانواده شده است و 
برای دو خانم طرف دعوا نیز که از اهالی منزل 
بودند  برای ضرب و جرِح منجر به جراحات، قرار 
قانونی صادر شده اما با قرار وثیقه آزاد هستند. 
دادستان آبادان تاکید کردکه رسانه های معاند 
و فعاالن مغرض  فضای مجازی نمی توانند از یک 
اختالف خانوادگی علیه امنیت و آرامش روانی 

جامعه بهره برداری کنند.

مجبور شدیم با استفاده از باتوم خانم را 	 
تفتیش بدنی کنیم

در این میان  نیروهای حراست همکار خود را 
که اکنون در زندان به سر می برد بی گناه  می 
دانند و رفتار او را اقدامی برای تفتیش بدنی زن 
جوان قلمداد می کنند.  همچنین به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، کسری نوری مدیر کل روابط 
عمومی وزارت نفت هم در این باره گفت: مامور 
حراست پاالیشگاه نفت آبــادان به خاطر رفتار 

منفور خود بازداشت و برکنار شده است.

ریشه ای در مرداب! 

از روزی که به دلیل موقعیت شغلی ام وارد روابط 
غیراخالقی شدم نه تنها زندگی و آینده ام از هم 
پاشید بلکه مبالغ هنگفتی را نیز از دست دادم 

به طوری که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد 40 ساله ای است 
که در پی شکایت همسرش به کالنتری احضار 
شده بود. این مرد جوان با بیان این که نگاه های 
شیطانی یک زن و بی بندوباری های اخالقی مرا 
به گرداب بدبختی انداخت درباره سرگذشت 
خــود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
میرزا کوچک خان مشهد گفت: در یک خانواده 
متوسط به دنیا آمــدم و روزگـــاری را در شمال 

کشور سپری کردم. 
پدرم کارمند معمولی و مادرم خانه دار بود. وقتی 
در یکی از رشته های علوم ریاضی از دانشگاه 
دانش آموخته شدم به مشهد آمدم و در یکی از 
بانک های دولتی استخدام شدم هنوز چند هفته 
بیشتر از آغاز کارم در یکی از بانک های حاشیه 
شهر نگذشته بود که روزی پشت باجه محل کارم 
با زن جوانی برخورد کردم که رفتاری طنازگونه 
داشت و سعی می کرد مرا با کلمات و جمالت 

محبت آمیز خطاب کند. 
آن روز وقتی امور بانکی آن زن جوان را انجام 
دادم او شماره تلفنش را روی میز گذاشت و از 
بانک خارج شد. آن زمان 24 سال بیشتر نداشتم 
و نمی توانستم لحظه ای به آن زن فکر نکنم 
درحالی که تکه کاغذ شماره تلفن را دور انگشتم 
می پیچاندم تصمیم خودم را گرفتم و به »المیرا« 
زنگ زدم این گونه بود که رابطه غیراخالقی من 
با زن مطلقه ای آغاز شد که یک پسر پنج ساله 

داشت.
 از آن روز به بعد تماس ها و دیدارهای حضوری 
من و المیرا ادامه یافت به گونه ای که دیگر نمی 
توانستم او را فراموش کنم. المیرا در حاشیه 
شهر و در یک کارگاه تولیدی کار می کرد. آن 
قدر دلباخته او بودم که تالش می کردم مقدمات 
ازدواج را فراهم کنم. خالصه یک سال بعد از 
این رفت و آمدها و با اولین وام 50 میلیونی که 
از بانک گرفتم خانه ای در حاشیه شهر خریدم 
و به نام المیرا سند زدم در حالی که هیچ گونه 
اطالعاتی درباره گذشته المیرا نداشتم و حتی 
خانواده اش را هم نمی شناختم او هم این رابطه 
را از خانواده اش پنهان می کرد تا این که مدتی 
بعد دیگر به تلفن هایم پاسخ نداد. وقتی به محل 
زندگی او رفتم تازه فهمیدم که المیرا خانه را 
فروخته و به مکان نامعلومی رفته است بعد از 
جست وجوهای زیاد باالخره منزل پدرش را پیدا 
کردم اما آن ها هم هیچ اطالعی از دخترشان 
نداشتند و کسی هم به حرف من توجهی نمی 
کرد. وقتی دیدم هیچ مدرکی هم ندارم دچار 

افسردگی روحی شدم .
در همین روزها بود که یک بار دیگر فریب ظاهر 
زیبا و چرب زبانی های یکی دیگر از مشتریان 
بانک را خوردم و با او وارد روابط عاطفی شدم. او 
برخالف المیرا در منطقه متوسط شهر سکونت 
داشت و بسیار به من توجه می کرد به گونه ای 
که قرار شد با هم ازدواج کنیم من هم که دیگر 
المیرا را فراموش کرده بودم با 100 میلیون 
تومان از پس اندازهایم و همچنین قرض گرفتن 
از آشنایان منزلی را برای او رهن کردم و قولنامه 
منزل را به نام »شکوفه« زدم. بعد از آن هم با تهیه 
لــوازم منزل برای او، به این ارتباط عاطفی در 
حالی ادامه دادم که خانواده ام نیز از این ماجرا 
بی خبر بودند ارتباط من و شکوفه همچنان ادامه 
داشت تا این که فهمیدم شکوفه باردار شده است 
با آن که قصد داشتم مقدمات ازدواج رسمی را 
فراهم کنم اما یک روز وقتی سرزده وارد خانه 
شکوفه شدم او را با مرد غریبه ای تنها دیدم در 
حالی که آن مرد پا به فرار گذاشت اما شکوفه به 
دست و پایم افتاد و قسم خورد که به من خیانت 
نکرده است من هم به خاطر این که فرزندش 
آسیبی نبیند او را بخشیدم اما چند هفته بعد و 
در حالی که زندگی ما سرد و بی روح شده بود 
حادثه ای دیگر رخ داد. شکوفه پول رهن منزل 
را از صاحبخانه گرفته و به همراه نوزادش از خانه 
فرار کرده بود. حاال دیگر من مانده بودم و کاله 
بزرگ تری که سرم رفته بود! کارم به جایی رسید 
که همه حقوقم را برای تسویه حساب وام های 
دریافتی از بانک پرداخت می کــردم و چیزی 
برای خودم باقی نمی ماند چند ماه بعد مادرم 
دختری نجیب و خانواده دار را برای ازدواج من 
انتخاب کرد و ما به صورت سنتی با هم ازدواج 
کردیم اما اتفاقات تلخ و روابط گذشته ام تاثیر 
بدی در زندگی ام گذاشت به طوری که بدبینی 
و سوءظن در مــرداب رفتارهایم ریشه دوانــد و 
اختالفات بین من و »نازبانو« آغاز شد تا جایی 
که او با به اجرا گذاشتن مهریه اش از من شکایت 
کرد و کارمان به دادگاه کشید. شایان ذکر است 
پس از برگزاری چندین جلسه مشاوره در دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری نظر مرد جوان 
دربــاره بسیاری از مسائل زندگی تغییر کرد و 
»نازبانو« نیز با وساطت بزرگ ترها از شکایت 

خود گذشت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

روایت  ها  از معمای دختر خون آلود آبادانی
دادستان : مامور حراست پاالیشگاه و همه حاضران در این درگیری بازداشت شدند

»قاتل نامرئی« اعضای یک 
خانواده را به کام مرگ برد 

ساجدی- سه عضو یک خانواده عصر روز گذشته 
در مشهد، قربانی قاتل نامرئی شدند. به گزارش 
خراسان، عصر روز گذشته، امــدادگــران آتش 
نشانی مشهد در حالی عــازم به ماموریتی در 
خیابان شهید بوکانی منطقه پنجتن مشهد شدند 
که خبر رسیده به آتش نشانی حکایت از محبوس 
شدن اعضای یک خانواده در واحد آپارتمانی 
داشت. به گفته سرپرست معاونت عملیات آتش 
نشانی، وقتی امدادگران از ایستگاه 42 به محل 
رسیدند به دلیل بسته بودن در واحد مسکونی، 
به ناچار از طریق تراس وارد منزل شدند و حادثه 
ای تلخ را مشاهده کردند. آتشپاد دوم مهدی 
رضایی افــزود: پیکر زوج جوان به همراه دختر 
هفت ساله شان در حالی کف پذیرایی افتاده بود 
که آثاری از گازگرفتگی در محل وجود داشت. در 
همین حال قاضی ویژه قتل عمد نیز به خراسان 
گفت: اجساد قربانیان برای تعیین علت دقیق 
مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد اما شواهد 
و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که 
نامرئی  قاتل  قربانی  مذکور  خانواده  اعضای 
شده اند.قاضی کاظم میرزایی افزود: در همین 
حال بررسی های تخصصی بیشتر در این باره 

ادامه دارد.

پرونده متهم امام وردی به مرجع 
قضایی ارسال شد 

فرمانده نیروی انتظامی تهران   با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده کیوان امام وردی )متهم تجاوز 
به عنف ( گفت: پرونده از حوزه پلیس خارج شده 
است و در اختیار مرجع قضایی قرار دارد و در 
حال رسیدگی هستند. سردار حسین رحیمی 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: 
مطمئن هستم برخورد جدی با متهم امام وردی 

می شود.

قتل مرد جوان با وینچستردر خیابان  

درگیری مسلحانه عــده ای شرور منجر به قتل 
ــوان در یکی از خیابان هــای شهر  یک مــرد ج

ساری شد. 
ــوان، معاون  ــزارش باشگاه خبرنگاران ج به گ
ــدران  ــازن م انتظامی  فــرمــانــدهــی  اجتماعی 
درخصوص حادثه حمله چند جــوان شــرور به 
یک مرد جوان در شهر ساری، خبر از شناسایی 
و دستگیری یکی از متهمان داد. وی اطمینان 
خاطر داد: هماهنگی های الزم با مراجع قضایی 
برای دستگیری دیگر عوامل این درگیری ادامه 

دارد . 

کشف 3 جسد در لنگرود 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون   / مهر 
گیالن از کشف سه جسد در لنگرود خبر داد و 
گفت: قاتل دستگیر و علت قتل اختالفات مالی 

اعالم شد.  
رسول زاده با بیان این که این قتل 20 روز پیش 
اتفاق افتاده است، افزود: قاتل پس از دستگیری 
به جرم خود اعتراف و علت قتل را اختالفات 
ــرد. وی گفت:  ــالم ک مالی بــا باجناق خــود اع
مأموران پلیس پنج شنبه اجساد را از محوطه 
خانه در حال ساخت در لنگرود خارج و به پزشکی 
قانونی منتقل کردند. در همین باره   فالح میری 
دادستان مرکز گیالن گفت: قاتل52 ساله  اهل 
مالیر و ساکن کرج است که اعتراف کرده  پس از 
مسموم کردن با آب میوه و بیهوش کردن این سه 
نفر که از اعضای خانواده اش بودند در قزوین و 
انتقال آنان به شهرستان لنگرود، دست به قتل 
خواهر همسرش، باجناق و فرزند 10ساله شان 

زده است.

سجادپور- پیرمرد راننده ای که قصد داشت 
ــروش برساند  ــاوی ضایعات  را به ف کیسه ح
ناگهان با جسد مردی درون کیسه روبه رو شد 

و هراسان خود را به کالنتری رساند! 
ــن حادثه  ــان، مــاجــرای ای ــراس ــزارش خ بــه گـ
هولناک صبح روز گذشته در مشهد هنگامی 
ــودروی پراید یک  آغــاز شد که مرد جوانی خ
راننده 62 ساله را در خیابان کاشانی 12 به 
طور دربستی اجاره کرد. او از پیرمرد راننده 
خواست تا کیسه حاوی ضایعات را به انتهای 
بولوار پنجتن مشهد برساند . جوان موتورسوار 
که زنی نیز ترک نشین آن بود به پیرمرد راننده 
گفت: من با موتورسیکلت پشت سر شما می آیم 

تا نشانی را درست بروید اما اگر به طور اتفاقی 
همدیگر را گم کردیم در انتهای بولوار پنجتن 

توقف کن تا ما به تو برسیم! 
گزارش خراسان حاکی است پس از این گفت 
وگو پیرمرد راننده در صندوق عقب را گشود و 
مرد جوان به طرف کیسه ای رفت که قرار بود 
آن را حمل کنند. مرد جوان از راننده خواست 
برای انتقال کیسه سنگین به صندوق عقب 
خودرو به او کمک کند ولی راننده با خودداری 
از کمک به مرد جوان گفت: من پیرم و کمردرد 
دارم! سپس مرد جوان به ناچار و با سختی زیاد 
کیسه را درون صندوق عقب گذاشت و به این 
ترتیب هر دو وسیله نقلیه به طرف بولوار پنجتن 

به راه افتادند. پیرمرد راننده هر از گاهی از آیینه 
خودرو به پشت سر نگاه می کرد تا موتورسوار را 
گم نکند ولی هنوز به چهارراه گاز نرسیده بود 
که در میان ترافیک شهری موتورسوار را گم 
کرد او به ناچار به انتهای بولوار پنجتن رفت و از 
ساعت 9 صبح منتظر جوان موتورسوار ماند اما 
در حالی که عقربه های ساعت به ظهر نزدیک 
می شد خبری از مرد موتورسوار نبود. راننده 
که دیگر نمی توانست این اوضاع را تحمل کند 
تصمیم گرفت ضایعات داخل کیسه را به یک 
خریدار ضایعات بفروشد تا حداقل کرایه خود 

را بردارد! 
او باالخره خریداری پیدا کرد اما وقتی خواست 

کیسه را به خریدار ضایعات تحویل بدهد ناگهان 
دست جسدی از درون کیسه بیرون آمد. پیرمرد 
که با دیدن این صحنه وحشتناک بسیار ترسیده 
بود، مضطرب و نگران خود را به کالنتری رساند 
و ماجرا را توضیح داد. به گــزارش خراسان، 
این گونه بود که نیروهای انتظامی مراتب را 
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند 
و جسد مرد حدود 60 ساله با دستور قاضی 
کاظم میرزایی به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
بررسی ها و معاینات اولیه حکایت از آن دارد 
که مرد مذکور به طور طبیعی فوت کرده است 
اما تحقیقات بیشتر با کالبدشکافی جسد برای 

تعیین علت دقیق مرگ همچنان ادامه دارد.

ماجرایفروشجسدبهضایعاتی!

»داماد« پدر زن  را کشت!
سجادپور- مرد جوانی پس از یک درگیری ساده 
با »پدرزنش« در دفتر خدمات قضایی، او را به قتل 
رساند. به گزارش خراسان، این حادثه تلخ بیست 
و هشتم مهر در یکی از دفاتر خدمات قضایی در 
بولوار طبرسی مشهد در حالی رخ داد که پیرمرد 
62 ساله ای به قصد انجام مقدمات قضایی برای 
طالق همسر دومش وارد یکی از دفاتر خدمات 
قضایی شد اما همسر پیرمرد به همراه داماد 
30 ساله اش وارد دفتر شد که این موضوع مورد 
اعتراض پیرمرد قرار گرفت. او مدعی بود که چرا 
دامادش وارد این ماجرا شده است به همین دلیل 
به درگیری لفظی با داماد جوان پرداخت اما در 
همین هنگام، داماد جوان »پــدرزن« را هل داد 

که او از پشت سر روی سنگفرش دفتر خدمات 
قضایی افتاد و دچار ضربه مغزی شد. پیرمرد 
که بالفاصله به مرکز درمانی منتقل شده بود به 
کما رفت و چندین ساعت بعد نیز جان سپرد. 
به دنبال گزارش این حادثه به قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد( تحقیقات 
گسترده ای در این باره آغاز شد. قاضی احمدی 
نژاد که در کنار کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، آن ها را با دستورات ویژه 
قضایی راهنمایی می کرد، داماد جوان را با ارشاد 
و نصایح تلفنی به میدان شهید فهمیده مشهد 
کشاند و به این ترتیب این متهم به قتل دستگیر 

شد و بازجویی از وی ادامه یافت.
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بازار خبر

قیمت های پرنوسان گوشت قرمز 

بردبار- قیمت انواع گوشت قرمز در بازار پایتخت 
این روزهــا نوسان نشان می دهد و با قیمت های 
رسمی مندرج در سایت ۱۲۴ متعلق به سازمان 
کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
تفاوتی نزدیک به ۲۰ درصد دارد، مثال در حالی 
مخلوط  گوسفندی  گوشت  قیمت  حــداقــل  کــه 
)یک کیلوگرم( 837 هزار ریال و حداکثر قیمت 
آن 995 هزار ریال در این سایت درج شده است 
، قیمت آن در اغلب قصابی های پایتخت باالی 
۱۰۰تــا ۱۱۰هــزار تومان است.البته این قیمت 
برای فراورده های با کیفیت تر نظیر ران یا راسته 
یا گردن گوسفندی بیشتر نیز هست.این مسئله 
برای قیمت انواع گوشت گوساله نیز مصداق دارد، 
مثال در حالی که هر کیلو گوشت مخلوط گوساله 
در یک فروشگاه پروتئینی در میدان راه آهن در 
مرکز تهران ۱۰5 هزار تومان عرضه می شود، این 
قیمت در سایت ۱۲۴، حداقل 7۰7 هزار ریال و 
حداکثر 8۲6 هزار ریال است. البته قیمت گوشت 
چرخ کرده متناسب با کیفیت آن از ۴۰ تا ۱۰۰هزار 
تومان متغیر است.سامانه ۱۲۴، قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفند زنده را حداقل ۴۰7 هزار ریال 
و حداکثر۴36 هزار ریال نوشته است در حالی 
که ایــن قیمت در برخی از مجتمع ها و مناطق 
کشتارگاهی تهران بین ۴5تا 5۰هزار تومان است.

 شاخص

 تورم متفاوت دهک های 
هفتم تا دهم در مهرماه 

پیامد طبیعی جهش تورم کاالهای بادوام، 
افزایش نرخ تورم برای دهک های پردرآمد 
است. چرا که سهم این کاالها در سبد هزینه 
این طیف بیشتر است. با این وصف در مهرماه 
امــســال، همزمان بــا تــورم ماهانه ۲۲/۴ 
ــادوام، نرخ تــورم دهک  درصــدی کاالهای ب
های هفتم به بعد، فاصله محسوسی از سایر 
دهک ها به خود گرفته و از 6/7برای دهک 
هفتم تا ۱۰/6 برای دهک دهم رسیده است. 

حباب سکه 900 هزار تومان شد

ایسنا - به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران، به رغم افزایش حدود ۱7 دالری نرخ اونس 
طال در بازارهای جهانی در طول هفته اخیر، به 
دلیل باز شدن کانال های عرضه ارز و کاهش 
نرخ آن در داخل، سکه و طال نیز روند نزولی در 
قیمت ها پیش گرفته و حباب سکه را تا 9۰۰ هزار 
تومان کاهش داده است. این در حالی است که 
حباب سکه تا دو میلیون تومان نیز پیش رفته بود.

3 برابر شدن تقاضای سرمایه ای 
برای نقره در جهان

فارس - یک مؤسسه اعالم کرد: در 9 ماه نخست 
سال ۲۰۲۰ تقاضای سرمایه ای بــرای نقره در 
جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و به خاطر 
بحران کرونا سه برابر شده است. این مؤسسه در 
گــزارش خود می گوید: به طور کلی این مسئله 
نشان دهنده نقش نقره به عنوان یک دارایی ایمن 
و همچنین به عنوان رقیبی برای طالست چرا که 
برخی سهامداران و سرمایه گذاران انتظار دارند 

که عملکرد نقره بهتر از طال باشد.

ممنوعیت واردات برنج لغو شد

مهر - معاون گمرک با بیان ایــن که از امــروز 
ممنوعیت واردات برنج برداشته شد، افزود: بیش 
از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات انبار شده که 
امید است طی روزهای آینده با صدور کد رهگیری 
بانک، ترخیص شوند. جمال ارونقی اظهار کرد: 
از اول آبان ماه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 

ممنوعیت فصلی برنج برداشته می شود.

رکود به خرده فروشی بازگشت

ــزارش شهریور مــاه شامخ )شاخص  ایسنا - گ
مدیران خرید( نشان دهنده بازگشت به شرایط 
رکود به بخش خرده فروشی است. عدد شامخ کل 
پایین تر از 5۰، مفهوم رکود را دارد. مرور این عدد 
در ماه های گذشته نشان می دهد عدد شامخ کل 
که در خرداد 5۰/89 و در تیرماه 37/5۰ بود، 
در مرداد به 5۱/۱9 افزایش یافت، اما در شهریور 

بار دیگر کاهش یافت و به عدد 38/78 رسید .

تایید طرح تهاتر نفت با کاال توسط روحانی 

وزیر نفت از موافقت رئیس جمهور  با طرح تهاتر 
از طریق واردات کاال در ازای صادرات نفت خبر 
داد. به این ترتیب طرحی که در نشست رئیس 
مجلس با چند مقام اقتصادی دولت مطرح شده 
بود و روز چهارشنبه اجرای آن توسط رئیس 
کل بانک مرکزی اطالع رسانی شد، به گفته 
وزیر نفت، مورد موافقت رئیس جمهور نیز قرار 

گرفته است.بیژن زنگنه وزیر نفت در نشستی 
مشترک با وزیــران صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با 
اشــاره به موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد 
وزارت نفت برای ایجاد پنجره ای واحد به  منظور 
واردات کاال از طریق صادرات نفت، اعالم کرد 

»از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.« 

دو ماه بعد از اعالم بررسی طرحی با عنوان 
سهمیه  بــه  بخشی  جامعیت  بــرای  »وان« 
بندی بنزین و ارائه یارانه، رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس از رفع برخی ایرادهای طرح 
و قرارگرفتن آن در دستور  کار خبر داد.به 
ــزارش خــراســان، فریدون عباسی اواخــر  گ
مردادماه از وصول این طرح توسط مجلس 
از برخی نخبگان خبر داد. طبق این طرح 
سهم افراد از یارانه بنزین و سایر حامل های 
انرژی در قالب وان به سرپرست خانوار اعطا 
می شود. فرد می تواند سهمیه وان دریافتی 
را طی ماه با مصرف انواع انرژی مصرف کند  
یا آن را )یا مازاد آن( در بورس بفروشد و پول 
نقد دریافت کند.به گــزارش ایلنا، فریدون 
عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس دیروز 
در خصوص ایــن طــرح گفت: طــرح سهمیه 
بندی تمام حامل های انرژی با عنوان طرح 
»وان« مخفف واحد انرژی را مجموعه ای از 
صاحب نظران در بخش انرژی ارائه کردند 
و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. وی 
افزود: برای رسیدن به مصرف بهینه به جای 
آن که صرفا بنزین سهمیه بندی شود باید 
اقدام به سهمیه بندی همه حامل های انرژی 
شامل برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل و نفت 
سفید کرد بنابراین بــرای تحقق این ایده، 
طرحی جامع با عنوان » وان« آماده شده، اما 
هنوز به مرحله اعالم وصول نرسیده است.

عباسی با بیان این که براساس این طرح به 
هر فرد، مقداری وان داده می شود تصریح 
کرد: در واقع یارانه ای که دولت می خواهد 
به هر فرد بدهد به شکل وان خواهد بود. 
وی ادامه داد: اشکاالت طرح اولیه مشخص 
شده و پس از بررسی در کمیسیون به شکل 
الیحه یا مستقیم اعــالم وصــول می شود  یا 
مجلس به دولت آن را ارائه می کند تا از دولت 
به مجلس ارسال شود و در دستور کار قرار 
بگیرد.رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به 
این سوال که آیا خبر اختصاص ماهانه 5۰ 
وان به هر فرد صحت دارد، افزود: این طرح 
در صــورت تصویب اجــرا می شود و مراحل 
آزمایشی تا تکمیل فرایند طرح نباید خدشه 
ای به جامعه وارد کند و هنوز سهمیه هر فرد 
برای هر حامل انرژی مشخص نیست و عدد 
5۰ وان به عنوان مثال فرضی بوده نه این که 
به هر شخصی این میزان تعلق خواهد گرفت. 
گفتنی است بسیاری از صاحب نظران نحوه 
فعلی تخصیص یارانه به صاحبان خودرو  و 
سایر مصرف کنندگان سوخت و انــرژی را 
غیرعادالنه می دانند. در روش فعلی افراد 
فاقد خودرو سهمی از یارانه بنزین ندارند. اما 
صاحبان چند خودرو سهم چندبرابر دارند. 
ویالهای  یا  خانه  چند  صاحبان  همچنین 
لوکس بهره بسیار بیشتری از یارانه آب و گاز 

و برق می برند.

طرح »وان« به جای سهمیه بندی بنزین 

همزمان با رکوردشکنی نــرخ ارز، نــرخ تورم 
ماهانه مهرماه به 7 درصد رسید که دومین تورم 
ماهانه باال در دهه 9۰ و باالترین نرخ تورم ماهانه 
در دو سال اخیر به شمار می آید. در این ماه، 
گروه حمل و نقل که خودرو وزن 3۰ درصدی 
در بین کاالهای با دوام دارد، تورم ماهانه ۱7 
درصدی را به ثبت رساند. همچنین تورم نقطه 
به نقطه کاالهای بادوام که ماه قبل به 9۲ درصد 
رسیده بود، در مهرماه رکورد ۱36/5 درصد را 
ثبت کرد تا این کاالها نسبت به مهر 98، رشد 
قیمت بیش از دو برابر داشته باشند. در این 
شرایط به نظر می رسد روند خودافزا و مستمر 
نقدینگی، به موتور قوی تورمی تبدیل شده و 
باید هر چه زودتر چاره ای برای آن اندیشیده 
شود.به گــزارش مرکز آمــار، نرخ تورم به روند 
ــه داد و دومین نرخ  صعودی سریع خود ادام
رشد ماهانه در دهه 9۰ را با رشد 7 درصد ثبت 
کرد. این یعنی قیمت ها در مهرماه نسبت به 
شهریورماه، به طور متوسط 7 درصد افزایش 
یافته اند. در این مدت تورم ماهانه کاالهای 
خوراکی از 3 درصد در شهریور به 5/7و تورم 
ماهانه کاالهای غیر خوراکی از 3/9 درصد 
در شهریور به  7/6درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر این گزارش حاکی از این است که 
روند تورم نقطه ای همچنان در حال افزایش 
است. به طوری که قیمت کاالها و خدمات در 
مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته 
به طور متوسط ۴۱/۴ درصــد افزایش یافته 
انــد. بیشترین نرخ تــورم نقطه ای در دو سال 
اخیر تا پیش از ایــن، در مــردادمــاه 98 با رقم 

۴۱/6 درصد ثبت شده بود. نرخ تورم ۱۲ ماه 
منتهی به مهرماه نیز طبق این گزارش به ۲7/۲ 
درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 

۱/۲واحد درصد افزایش را نشان می دهد.

رکوردداران گرانی در مهرماه	 
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات«، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
شهریورماه مربوط به گروه »روغن ها و چربی 
ها« )کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد(، 
گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« )تخم مرغ و خامه 
پاستوریزه(، گروه »سبزیجات« )فلفل دلمه ای، 
کاهو، نخود، پیاز و قارچ( و گروه »چای، قهوه و 
سایر نوشیدنی ها« )انواع نوشابه و آب میوه( 
بوده است. قیمت این گروه ها به طور متوسط 
و به ترتیب ۱6/۲، 7/7، 7/6و 7/۲ درصد 

در مهرماه افزایش یافته است. از سوی دیگر 
در بین کاالهای غیر خوراکی گروه »حمل و 
نقل« )قیمت انواع خودرو(، با تورم ماهانه ۱7 
درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه های قبل داشته است. همچنین نرخ تورم 
نقطه ای این گروه در مهرماه ۱۰9/5درصد 
بــوده است که بیشتر ناشی از جهش قیمت 

خودروست.

چشم انداز تورم چگونه است؟	 
همان طور که گفته شد، نرخ تورم ماهانه در 
مهرماه، دومین تورم ماهانه از ابتدای دهه 9۰ 
به شمار می رود. پیشتر این رقم در مردادماه 
امسال، 6/۴درصد ثبت شده بود. همچنین 
بزرگ ترین رشد قیمت ماهانه در این مدت، 
مربوط به مهرماه 97 اســت. با تامل در این 
زمینه می توان گفت وجه اشتراک تورم ماهانه 

این سه ماه در جهش نرخ ارز است. به طوری 
که در مهرماه 97 دالر برای نخستین بار به ۱9 
هزار تومان، در تیر و مرداد ماه 99 به ۲3 هزار 
تومان و در مهرماه به 3۲ هزار تومان رسید. 
در این میان، اگر چه تغییرات لحظه ای نرخ 
ارز، به لحاظ بنیادین، تاثیر بسیار کوتاه مدتی 
ــدارد، اما به نظر می رسد  بر قیمت کاالها ن
تاثیر غیر مستقیم و انتظاری آن، منجر به رشد 
قیمت در بازار کاالها و به خصوص کاالهای 
بادوام با ماهیت سرمایه ای شده است. نکته 
قابل توجه دیگر در این زمینه، فضایی است 
که رشــد نقدینگی در جامعه بــرای تــورم در 
کشور فراهم کرده است. طبق آمارهای بانک 
مرکزی در شهریور امسال، نرخ رشد نقدینگی 
به بیش از 36 درصــد رسیده اســت. اگر چه 
این بانک تاکنون دلیل شفاف رشد نقدینگی 
را بیان نکرده اما کارشناسان، عواملی نظیر 
اعطای تسهیالت توسط بانک ها به اشخاص 
حقیقی و حقوقی برای فعالیت در بازار سرمایه 
و استمهال گسترده تسهیالت بانکی ناشی از 
کرونا را دلیل رشد نقدینگی نسبت به مسیر 
بلندمدت خود اعالم می کنند. در هر حال 
با وجود پیش بینی های قبلی بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم 
طی امسال و هدف گــذاری تورم ۲۲ درصد 
تا پایان ســال، توسط بانک مرکزی، به نظر 
می رسد تحوالت دو سه ماه اخیر در بازار ارز 
باعث شوک جدید تورمی شده است و تنها 
مهار رشد نرخ ارز می تواند جلوی افزایش نرخ 

تورم را بگیرد.

رکوردهای جدید تورم 
ثبت باالترین رقم تورم ماهانه در ۲ سال اخیر ،چشم انداز تورم تا پایان سال چگونه خواهد بود ؟

دورجدید دستگیری دالالن ارز 

از  امنیتی  و  انتظامی  مــقــام  دو  گذشته  روز 
دستگیری ۱۴3 دالل ارزی در دو شهر تهران و 
اصفهان خبر دادند. سرهنگ کارآگاه علی ولی 
پــور گـــودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
کاغذی  معامالت  بــه  پلیس  ورود  از  پایتخت 
»طالی آب شده« و همچنین دستگیری ۱۰۰ 
نفر از دالالن ارزی در تهران خبر داد. همچنین 
ــارس، گفت:  ــاه، در گفت و گو با ف یک مقام آگ
وزارت اطالعات به تازگی از دستگیری ۴3 نفر از 

اخاللگران بازار ارز  در اصفهان خبر داده است.
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عصر ایران نوشت: آمریکا  سفیر  ایران در عراق  •
را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با 
تحریم مسجدی، 5 نهاد شامل 3 سازمان رسانه ای 
ایران را هم به اتهام دخالت در روند انتخابات آمریکا 
در لیست تحریم های خود قرار داده است. ایران 
در واکنش به ادعای تالش ایران برای مداخله در 
انتخابات آمریکا، ضمن تکذیب این اتهام سفیر 
سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع ایاالت 

متحده آمریکا به وزارت خارجه احضار کرده است.
الف نوشت : محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس  •

جمهور هم به قرنطینه رفت.  او در توئیتر نوشت: 
 با مثبت شدن نتیجه تست کرونای دخترم، من و 
همسرم نیز تست دادیم که نتیجه تست ایشان مثبت 
و تست من منفی بود و باوجود این که هیچ گونه 
عالیمی تاکنون نداشته ام، تصمیم گرفتم تا تکرار 
تست در هفته آینده و روشــن شدن نتیجه آن، در 

قرنطینه خانگی بمانم.
 مشرق مدعی شد: نیویورک تایمز نوشت: سه  •

سال پس از آغاز جنبش #من_هم، شناخته شده ترین 
چهره ای که تاکنون با چنین اتهاماتی روبه رو شده 
هنرمند سرشناس ۸0 ساله با شهرت جهانی است. 
سیزده زن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز 
آیدین آغداشلو نقاش معروف  ایرانی را به سوء رفتار 
جنسی در طول بیش از 30 سال متهم کردند. اکثرًا 
از شاگردان قدیمی و برخی از روزنامه نگاران فعال 
در حوزه  فرهنگ و هنر هستند. این در حالی است 
که آغداشلو با قاطعیت هر گونه عمل خالف را انکار 

کرده است.
جام نیوز نوشت : خبرگزاری روسی اسپوتنیک،  •

در تحلیلی پیرامون سخنان اخیر ترامپ، علیه ایران 
نوشت: برخی کارشناسان باور دارند ترامپ دلواپس 
است که ایرانی ها یا متحدین آن ها در منطقه دست به 
کاری بزنند که تیر خالص بر کالبد بی جان انتخاباتی 

ترامپ باشد.

وطن امروز- این روزنامه با اشاره به مراسم تشییع  •
پیکر شهید امر به معروف )شهید محمدی( نوشت : 

»مردانگی زنده است«
ــه  • ــام ــر مــســئــول ایـــن روزن ــاب یـــزد - مــدی ــت آف

نوشت:آقای وزیر بهداشت نمی توانی، نمی گذارند، 
ــرای همین مواقع خلق  نمی شود... استعفا را ب
کرده اند اما اگر ناز کردن است، حجت بر شما تمام 
اســت حداقل از رسانه انتظار نداشته باشید که 
نظاره گر دعواهای حیدریـ  نعمتی و ثبت کننده 
فرصت خریدن های آینده نگرانه باشد گفتیم که 
بدانید می دانیم، ما نه! مردم می دانند کاش یک 
روز زمان می گذاشتید و پای پیام گیر روزنامه هاـ  به 
انتخاب خودتان ـ می نشستید و خودتان می شنیدید.

فرهیختگان –این روزنامه در گزارشی نوشت:  •
چینی ها به این نتیجه رسیده اند که همکاری با 
حاکمیت و نظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
دولت، بهتر جواب می هد. برای قرارداد بلند مدت 
]قـــرارداد 25 ساله[ چینی ها می خواهند با کل 
نظام به تفاهم برسند و این گونه کار را جلو ببرند.باور 
نداشتن چین به عزم دولت روحانی در پیشبرد روابط 
راهبردی، جدی شدن قرار داد 25ساله را به تاخیر 

انداخته است.
ایران- سعید معدنی، جامعه شناس درباره تاثیر  •

سفر بر شیوع کرونا نوشت : » معمواًل در جایی که ثابت 
زندگی می کنیم رفت و آمد های اطرافیان را می دانیم 
و توجه بیشتری هم به مسائل روزانه در محیط زندگی 
خود داریم، اما در مسافرت و رفتن به شهر های دیگر 
ناخودآگاه توجه ما در خصوص رعایت بهداشت هم 
کاهش پیدا می کند یا ممکن است به افراد جدیدی 
که با آن ها برخورد داریم به دلیل حفظ حرمت نتوانیم 
تذکرات الزم بهداشتی را بدهیم و همین حفظ 
حرمت ها می تواند به راحتی از یک ناقل، بیماری را 

به ما انتقال دهد.«

آنالین شدن حساب و کتاب ورود 
کاالهای اساسی 

پس از بروز برخی تالطم ها و ارائه آمارهای متفاوت 
در خصوص ورود و توزیع کاالهای اساسی به کشور، 
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر 
خود به اعضای اقتصادی کابینه، از آن ها خواسته 
است ضمن آنالین و جامع کردن تمامی مراحل ورود 
و ترخیص کاالهای اساسی به کشور، دسترسی 
مسئوالن مربوط به این آمارها فراهم شود و حتی 
آمار انبارها و اطالعات میزان رسوب کاال در بنادر و 
گمرکات نیز در اختیار نهادهای مسئول قرار بگیرد.

ضرب االجل فوری به مدیران درباره 
ثبت اموال دولتی

یک نهاد نظارتی در نامه جدید خود خطاب به 10 
عضو کابینه، از آن ها خواسته با توجه به الزامات 
قانونی و مصوبه های هیئت وزیــران پیرامون ثبت 
تمامی اموال و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی 
در سامانه ملی در نظر گرفته برای این موضوع، به 
همه ادارات و سازمان های زیرمجموعه خود دستور 
دهند این مهم در اسرع وقت عملیاتی شود در غیر این 
صورت، اقدام قانونی نسبت به این تاخیر و عدم اقدام 

مسئوالن دولتی به عمل خواهد آمد. 

میرزارضا توکلی - این روز ها آتش جنگ دو 
کشور همسایه گریبانگیر مرزهای شمال غرب 
کشورمان هم شده و گاه و بی گاه خبرهایی مبنی 
بر اصابت راکت و خمپاره های  جنگ قره باغ به 
نقاطی از سرزمینمان یا عبور پهپاد های جاسوسی 
و نظامی از مرز های شمالی کشورمان شنیده می 
شود. تجاوز هایی که پیشتر هم مقامات سیاسی  
و  نظامی کشورمان هشدار داده بودند که نباید 
صورت بگیرد و اگر ادامه یابد با پاسخ قاطع و تند 
ایران به طرف متجاوز همراه خواهد شد. هشداری 
که دوباره و این بار از سوی سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح تکرار شد . همین چهارشنبه هفته گذشته 
بود که معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 

شرقی از رشد چشمگیر اصابت راکت های جنگ 
قره باغ بر مرزهای کشورمان خبرداده بــود:» از 
ابتدای جنگ قره باغ تا به امــروز در مجموع 6۸ 
گلوله راکت طرف های درگیر جنگ قره باغ به 
مناطق مرزی کشورمان برخورد کرده بود، اما تنها 
امروز 71 گلوله راکت اصابت کرد.«حاال این  بی 
اعتنایی ها  به حفظ حریم مرزی کشورمان با ورود 
جدی یکی از مقامات بلند پایه نظامی ایران یعنی 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان وارد فاز 
جدیدی شده است:» در این زمینه به هر دو کشور 
درگیر یادآور می شویم که اواًل مراقب آتش افروزی 
و شیطنت های بیگانگان باشند؛ ثانیا مشکالت 
فی مابین را از طریق مسالمت آمیز و گفت وگو حل 

و فصل کنند و ثالثا با بی دقتی در عملیات نظامی 
خود، مرزهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران 
و  امنیت و آسایش هموطنان ما را که خط قرمز 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است، به 
مخاطره نیندازند و باجدیت و دقت در این خصوص  
مراقبت کنند. رعایت حسن همجواری و صبوری 
ایران اسالمی با دو کشور، نباید مورد سوءاستفاده 
قرارگیرد؛ بنابراین هشدار می دهیم با هرگونه 
تعرض و تهدید برخوردی سخت خواهیم کرد. «  به 
گزارش ایسنا سردار شکارچی در بخش دیگری از 
سخنان خود مجدد یاد آور شد که چنان چه طرف 
های درگیری بخواهند به این رویه ادامه بدهند، 
قطعا پشیمان خواهند شد:» در پی درگیری های 
اخیر نظامیان دو کشور در منطقه قره باغ، نخجوان 
و ارمنستان به دلیل شیطنت برخی بازیگران منطقه 
ای و حمالت راکتی و توپخانه ای طرف های درگیر، 
برخی مناطق مــرزی جمهوری اسالمی ایــران  
تحت تاثیر قرار گرفته و خساراتی به هموطنان 
مرزنشین وارد کرده است؛ بنابراین تاکید می کنیم 
دو کشور مشکالت خود را از طریق گفت وگو حل 
کنند و به خطوط قرمز ایــران ورود نکنند که در 
غیر این صورت قطعًا پشیمانی به دنبال خواهد 
داشت.«حال باید دید دو طرف جنگ قره باغ که تا 
کنون به رغم هشدار های قبلی مقام های کشورمان 
همچنان   مناطقی از کشورمان را هدف قرار داده 
اند در مقابل این هشدار صریح سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح کشورمان چگونه عمل خواهند 
کرد و واکنش مقامات ایرانی در مقابل تکرار این 
حوادث چه خواهد بود. سردار شکارچی همچنین 
در سخنان خود اسمی از  کشورهای بیگانه ای که 
در این موضوع شیطنت به خرج می دهند نیاورده 

است اما بی شک روی سخن او به سمت همسایه 
غربی ایــران یعنی ترکیه اســت. ترکیه ای که بر 
خالف مواضع جمهوری اسالمی در بی طرفی در 
این مناقشه  و پس از گذشت دو هفته از جنگ قره 
باغ همچنان آتش بیار معرکه شده است .ترکیه که 
پیش از این تعداد زیادی از تروریست ها را از مناطق 
اشغالی سوریه به جمهوری آذربایجان منتقل کرده 
بود حاال هم پای شمار دیگری از تروریست ها را به 
نوار مرزی شمالی ایران باز کرده است . در همین 
زمینه مشرق براساس گزارش های میدانی خود 
از افزایش دوبرابری نیروهای تروریستی خبرداده 
است:» در روزهای گذشته تعداد عناصر گروهک 
های تروریستی )سلطان مراد، جیش الشرقیه، 
الحمزه، ارتش النخبه، جبهه الشام، تیپ الفرقان 
و...( در جمهوری آذربایجان از 900 تن به هزار 
و 200 تن افزایش یافته و در خطوط مقدم جنگ 
با نیروهای تحت فرمان دولت ارمنستان مستقر 
شده اند. با این توضیح نقشه های به دست آمده از 
پیشروی های نیروهای آذربایجان بدین معناست 
که تروریست هایی که توسط ترکیه پشتیبانی 
می شوند در امتداد مرز ایــران با همسایه های 
شمالی آرایــش گرفته اند. حضوری که  پیامد 
های امنیتی خطرناکی را نیز برای کشورمان 
درپی خواهد داشت . مسئله ای که باعث شد  
رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی اخیر 
خود با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود 
به آن اشاره کند؛ روحانی با بیان این که  موضع 
جمهوری اسالمی ایــران در این زمینه کامال 
روشن است و » معتقدیم جنگ راه حل نیست«  
تاکید کرد که  گروه های تروریستی می توانند 

خطر بزرگی برای منطقه باشند. 

ویژه های خراسان  

اخطار صریح سردارشکارچی 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: با هرگونه تعرض و تهدید در مرزهای 
مشترک ایران با ارمنستان و آذربایجان برخوردی سخت خواهیم کرد 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پاسخ به پرسشی دربــاره برخی ادعا ها مبنی بر 
ارجحیت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا برای کشورمان گفت:» ترامپ و بایدن هیچ 
پیشنهاد جدیدی برای ما ندارند. بایدن می گوید »اگر 
رئیس جمهور شوم به برجام برمی گردم، اما ایرانی ها 
باید برجام 2 و 3 را هم بپذیرند یعنی برد موشک 
هایشان را محدود کنند و در منطقه حضور نداشته 
باشند و در صورت پذیرش این شروط، تحریم ها را 
ــم.« رضایی تاکید کرد:»مسئله اصلی،  برمی داری

لــغــو تــحــریــم هــا علیه 
کشورمان است که 
ترامپ و بایدن هیچ 
جدیدی  پیشنهاد 

بــــــرای آن 
ندارند.« 

هادی محمدی – در روز آخر رزمایش پدافند 
هوایی مدافعان آسمان والیت 99 ، برای اولین 
بار، سامانه راهبردی و بومی باور 373 یک پهپاد 
دشمن فرضی را به عنوان یک هدف دور ایستا 
از فاصله بسیار دور در قلب کویر مرکزی ایران با 
موفقیت هدف اصابت قرار داد، روزی تاریخی 
که نوید ظهور یک مدافع بسیار حیاتی برای 
حراست از آسمان کشورمان را می دهد و با توجه 
به بومی بودن آن می تواند بسیاری از مشکالت 
نمونه های خارجی را نیز نداشته باشد .به گزارش 
خراسان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش، در 
اجرای مرحه آخر رزمایش و با تهاجم هواگردهای 
راهبردی و دور ایستای نیروی حمله ور، سامانه 
پدافند هوایی بومی باور 373 برای نخستین بار 
در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با 
موفقیت هدف مد نظر را که سطح مقطع راداری 
بسیار پایینی داشت، کشف و شناسایی کرد و با 
شلیک از فاصله دور هدف اصابت قرار داد.به 
گفته سخنگوی رزمایش، فاصله انهدامی هدف 

مذکور، رکــورد جدیدی در مقابله  دورایستا با 
اهداف هوایی در بین تمامی سامانه های پدافند 
هوایی کشور بود. نکته مهم این جاست که این کار 
نه توسط سامانه برد بلند روسی اس-300 بلکه 
توسط سامانه بومی باور با موفقیت صورت گرفت.
به نوشته تسنیم،بر اساس اطالعات صفحه نمایش 
کاربری و فیلم پخش شده در بخش خبری صدا 
و سیما سامانه بــاور-373 انهدام هدف مذکور 
در فاصله بین 125 تا 150 کیلومتری و به طور 
تخمینی در فاصله 135 کیلومتری صورت گرفته 
است.همچنین در این رزمایش رادارهای قدیر، 
مراقب و بشیر نیروی پدافند هوایی ارتش و نیروی 
هوافضای سپاه، اهداف پــروازی بر فراز منطقه 
عمومی رزمایش شامل جنگنده های با سرنشین 
و بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش و نیروی 
هوافضای سپاه را که از پایگاه های مختلف به پرواز 
درآمده بودند با موفقیت کشف و شناسایی کردند 
و اطالعات اهداف پروازی کشف شده را در اختیار 

شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دادند.

روزی تاریخی 
برای پدافند 
هوایی 

برای اولین بار سامانه باور 373 با 
رکوردزنی پیش چشم سازندگان 

 اس 300،با پرتابی موفق 

تصویری از پرتابگر دو فروندی سامانه باور 373                    اولین تصویر از لحظه شلیک موشک عمود پرتاب صیاد 4 از سامانه باور 373عملیاتی شد 

فرا خبر
باور 373 چه ویژگی هایی دارد ؟

سامانه راهبردی و بومی باور 373 نخستین سامانه پدافند هوایی ارتفاع و بردبلند کشور و 
خودکششی است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران طراحی و ساخته شده 
 است  که مرداد سال گذشته با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. ماجرای ساخت این پدافند به سال 
۸7 بر می گردد. درست زمانی که در روسیه با روی کار آمدن دیمیتری مدودف از تحویل سامانه اس 
300 خریداری شده ایران خودداری شد و دانشمندان جوان ایرانی در روز والدت رسول اکرم )ص( 
دست به کار شدند و برای این که باور کنند که ما می توانیم، نام »باور« را برای آن انتخاب کردند. عدد 
373 را هم که ابجد یکی از القاب رسول اکرم)ص( است به آن اضافه کردند. سامانه باور 373 از هر 
لحاظ پیشرفته تر از سامانه هایی همچون اس 300 بوده اما نکته قابل توجهی که این سامانه را از بقیه 
متمایز می کند، توانایی حمل و شلیک انواع موشک ها در بردهای مختلف است، به گونه ای که اگر اس 
300 در برخی موضوعات خأل داشت، در باور 373، این خألها برطرف شده و طراحی مفهومی روی 
آن انجام گرفته و در همین زمینه وزارت دفاع پیش بینی کرده که این سامانه با دو یا سه نوع موشک در 
الیه های مختلف بتواند وارد عمل شود و توانایی درگیری با اهداف متنوع دارد.موشک مورد استفاده 
در این سامانه از نوع صیاد 4 و مجهز به یک سیستم مانورپذیری پیشرفته است. همه اجزای سامانه 
باور- 373 بر خودروهای ظفر و ذوالجناح سوار می شوند و متحرک هستند . سامانه موشکی باور 
373 از فاصله 350 کیلومتری هدف را شناسایی و از 250 کیلومتری رهگیری می کند و توانایی 

هدف گیری از فاصله 200 کیلومتری، تا ارتفاع 27 کیلومتر را داراست.

توئیت سیاسی



  از ابراهیم صادقی تا نویدکیا و حدادی فر

در لیگ برتر فوتبال کشورمان، یافتن 
بازیکنانی با بیش از 10 سال سابقه 

ــت اما  ــار سختی اس در یــک تیم ک
می توان  کــه  هستند  بازیکنانی 
لقب وفادار را روی آن ها گذاشت. 

قطعا نفر اول این فهرست، ابراهیم 
ــه از ســـال 78 به  ــی اســـت ک ــادق ص

مدت 17 سال پیراهن تیم سایپا را بر تن 
کــرد و جوابش به همه پیشنهاد هــای دیگر فقط 
یک کلمه بود: »نــه«. نفر بعدی »قاسم حدادی فر« 

سال   15 سابقه  کــه  هافبکی  اســـت، 
ــن را دارد. او  حضور در تیم ذوب آه
البته برای رده های پایه ذوب آهن 
هم بازی کرده است اما اولین بار 

در فصل 83 برای ذوب آهن 
در لیگ برتر به میدان 

ــز حضور  ــه ج ــت. ب رفـ
قرضی یک فصل در نفت 
آبادان و نیم فصل در تراکتورسازی، 
اکنون بیش از 15 سال است که 

در تیم بزرگ ساالن ذوب آهــن توپ می زند و هنوز 
می تواند این رکورد را بهبود ببخشد. بازیکن بعدی 
که در این فهرست قرار می گیرد، محرم نویدکیااست 
که از اولین بازی خود برای سپاهان در بهمن ماه 
78 تا سال 95 عضو این تیم اصفهانی بود. 
محرم البته یک  سال و نیم به بوخوم 
آلمان رفت و با کم کردن این زمان، 
او 14 و نیم سال پیراهن سپاهان 
ــت. اسماعیل  ــرده اس را بر تن ک
ــن  فــرهــادی بازیکن تیم ذوب آه

اصفهان هم  رکورد 11 سال حضور 
در این تیم را یدک می کشد. فرهادی از 
دی مــاه 82 که اولین بازی خود را برای 
ذوب آهن در لیگ برتر انجام داد، تا سال 

93 به مدت 11 سال عضو ذوب آهن 
بود. در این بین، محسن بیات مدافع 
سابق صبا که سال 93 از این تیم جدا 
شد، 9 سال و نیم پیراهن صبا را بر تن 
کرد که به نوعی یک رکورد محسوب 

می شود.

 در سال هایی  که بر خالف حاال ،تیم های داخلی پولی برای جذب یا حفظ 
بازیکن نداشتند بازیکنی مثل فرشاد پیوس بعد از سال ها وفاداری به 
 باشگاهش برای یک سال به قطر رفت؛ آن جا هم آقای گل شد و قطری ها برای 
حفظش تقال  داشتند اما فرشاد معتقد بود  دلش با پرسپولیس است  و قید 
پول قطری هارا زد و به پرسپولیس برگشت. قدیم ها چنین بازیکنانی در پرسپولیس و استقالل 
زیاد بودند، بازیکنانی که درست مثل یک هوادار هیچ وقت  تیم عوض نمی کردند. درست مثل 
هواداری که  انگار قراردادی سفید و مادام العمر با تیم محبوبش امضا کرده امثال قلعه نوعی 
و جواد زرینچه هم سال ها در استقالل ماندند و حتی روزهای سختی را تجربه کردند. هنوز 
نسل چنین بازیکنان وفاداری به کلی از بین نرفته، اما خیلی کم شده. به اندازه رقم ولع برانگیز 
قراردادها. فوتبال حرفه ای شده و عجیب نیست بازیکن باشگاه عوض کند. حق انتخاب دارد 
اما هنوز بازیکن وفادار محبوب و قابل احترام  تر است. این روزها دو تیم قرمز و آبی پایتخت محله 
بروبیا هستند. بازیکنان زیادی به این دو تیم می آیند که دلبسته باشگاه نبودند و بازیکنان 
زیادی از این دو تیم می روند در حالی که دلبسته باشگاه بودند اما کاسه صبرشان از مشکالت 
مدیریتی یا مالی لبریز شده. در این بین فقط هواداران هستند که تحت هر شرایطی به قرارداد 
نانوشته ای که با باشگاه شان داشتند پایبند هستند حتی اگر مدیر تیم سعادتمندی باشد که 
در روزهای حساس تیم را وارد حاشیه می کند )که البته از استقالل رفت( یا رسول پناه  که  به 
ادعای برخی بزرگ ترین رزومه ورزشی اش پرکردن دندان های وزیر ورزش بوده و خودش یک 
پای حواشی عجیب باشگاه است به جای آن که جو را آرام کند.)البته جمعه شب خبری مبنی بر 
استعفای او هم منتشر شد.( استقالل بعد از چالش مدیریت و مربی، این روزها نگرانی هایی 
بابت پنجره نقل و انتقاالت دارد اما ثبات نسبی در آن شکل گرفته؛ اما پرسپولیس هر روز یک 
حاشیه را تجربه می کند. درگیری رسانه ای مدیریت و مربی و بازیکنان، رفتن یا سودای رفتن 
نفرات تاثیرگذار، رفتارهای عجیب و پرحاشیه مدیرعامل. در آخرین مورد هم که ظرف دو روز 
شجاع خلیل زاده از باشگاه جدا شد و محمد نادری هم به استقالل رفت. با این اوصا ف هوادار 
همچنان هوادار می ماند و بازیکن هم تا زمانی که چک هایش نقد شود تعصب دارد و بوسه بر 
پیراهن می زند. خیلی ها معتقدند در فوتبال حرفه ای امروز آن شور و حال گذشته جایی ندارد. 
امثال شجاع خلیل زاده تا جایی که توانسته برای تیمش زحمت کشیده و وقت آن است که به  جای 
تحمل شرایط اقتصادی بد باشگاه به فکر تامین مالی خودش باشد. خیلی های دیگر معتقدند 
وقتی کودکی گلفروش می گوید اگر پرسپولیس قهرمان شود حاضر است تمام گل هایش را 
رایگان پخش کند و از همان سرمایه اندکش بگذرد بازیکن هم باید با نامالیمات مالی و مدیریتی 
به عشق باشگاه و هوادار کنار بیاید. در این پرونده سراغ بازیکنان وفادار تیم های بزرگ دنیا 

رفتیم. وضعیت برخی بازیکنان داخلی را هم بعد از نقل و انتقاالت جنجالی بررسی کردیم.     

پرونده

نقل و انتقاالت جنجالی این روزهای فوتبال، مثل رفتن شجاع به قطر و نادری به استقالل بحث تعصب در فوتبال را داغ کرده است
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وفادارترین فوتبالیست های جهان
از حضور 25 ساله توتی در رم و 23 ساله گیگز در منچستر یونایتد بگیرید تا ابراهیم صادقی که 17 سال در سایپا توپ زد

بعضی ها می گویند که عشق و تعصب در دنیای فوتبال را هم می توان 
با پول خرید و باالخره با یک پیشنهاد وسوسه برانگیز، هر بازیکن هر 
قدر هم عاشق تیمش باشد، غزل خداحافظی را خواهد خواند. این 
افراد معتقدند که عشق و تعصب واقعی فقط مربوط به داستان ها و 
فیلم هاست اما در ادامه این مطلب، فهرستی از اسامی بازیکنانی را 
با شما در میان خواهیم گذاشت که نشان می دهد داستان عشق و 

تعصب، مصداق های واقعی زیادی در مستطیل سبز دارد.

فرانچسكو توتی   25 سال در آ اس رم

مکیدن انگشت شست دست که بسیاری از کودک ها با آن درگیر هستند، 
خوشحالی بعد از گل یکی از وفادارترین بازیکنان دنیاست. توتی که نماد 
باشگاه رم است در سال های اوجش، پیشنهادهای بازی در تیم های 
بزرگ زیادی را رد کرد و شانس کسب جام ها و افتخارات زیادی را در 
فوتبال از دست داد اما به تیمش وفادار ماند. كاپیتان شماره 10 رم از 
سال 1993 تا 2017 در جمع جالوروسی ها باقی ماند و طی این 25 
سال به جز كسب یك مقام قهرمانی سری A در سال 2000 و رسیدن به 
چند فینال و فتح كوپا ایتالیا، هیچ مقام درخور توجهی را با این تیم رمی 
به ویژه در اروپا كسب نكرد. توتی در 525 بازی برای رم 225 گل به ثمر 

رسانده است. وی سه سال هم در تیم جوانان رم حضور داشت.

پائولو مالدینی   25 سال در آث میالن

اســطــوره تــاریــخ فوتبال آث مــیــان و 
بازیكن محبوب تمام فوتبال دوستان 
جهان نزدیك به 25 سال از 1985 تا 
2009 برای روسونری ها به میدان 
رفت. مالدینی در طول 902 باری كه 
بــرای سرخپوشان میانی به میدان 
ــن تیم بــه ثمر  ــت 33 گــل بـــرای ای رف
رساند. مالدینی كه در یك خانواده 
ورزشكار چشم به جهان گشود با این تیم میانی 18 جام قهرمانی اعم 

از سری A و لیگ قهرمانان اروپا  و ... کسب کرده است.

رایان گیگز   23 سال در منچستریونایتد

هافبك خاق منچستریونایتد متولد 29 نوامبر 1973 با 40 سال ، 23 
سال عضو تیم بزرگ ساالن شیاطین سرخ بود و از سال 1990 تا 2014 
یكی از مهره های كلیدی سرخپوشان اولدترافورد محسوب می شد. 
گیگز در 931 بازی رسمی منچستر یونایتد، 114 گل به ثمر رساند. 

البته او 3 سال هم در جوانان منچستر عضو بوده است. گیگز با احتساب 
بازی های غیررسمی باالی هزار بازی انجام داده و موفق به کسب 30 

جام با شیاطین سرخ شده است.

الساندرو دل پیرو  19 سال در یوونتوس

بعضی اوقــات وقتی یک مشکل 
ــرای یک تیم  مالی یا حقوقی ب
پیش می آید، در اولین فرصت 
ترک  را  آن  ستاره هایش  همه 
می کنند اما دل پیرو از آن دسته 
سابق  كاپیتان  و  مهاجم  نبود. 
تیم ملی ایتالیا تا 39 سالگی از 
ســال 1993 تا 2012 در تیم 
فوتبال یوونتوس بازی کرد و در طول  513 بازی 208 گل به ثمر رساند. 
او آن قدر وفادار بود که وقتی درجریان کالچوپولی، تیمش به جرم تبانی 
و فساد به دسته پایین تر سقوط کرد در یووه ماند و به کمک بازیکنانی 
چون بوفون، ندود، کاناوارو و ... به سری A برگشتند و دوباره قهرمان 

ایتالیا شدند.

خاویر زانتی  19 سال در اینترمیالن

اینتر  فوتبال  تیم  آرژانتینی  مدافع 
با  و  متعصب ترین  از  یــکــی  مــیــان 
اخاق ترین بازیکنان جهان فوتبال 
به شمار می رود. زانتی از سال 1995 
تا 2014 در سطح اول فوتبال دنیا 
و در تیم اینترمیان بــازی می کرد و 
کمتر شاهد افت کردن کیفیت بازی 

او بودیم. زانتی در این 18 سال، 615 بازی رسمی برای اینتر انجام داد 
و موفق به زدن 12 گل شد. در ضمن زانتی با 145 بازی ملی رکورددار 

در تاریخ کشور آرژانتین محسوب می شود.

ایکر کاسیاس  17 سال در رئال مادرید

17 سال  باید پذیرفت کــه 
ــی مــثــل  ــم ــی ــور در ت ــضـ حـ
ــوان  ــن رئـــال مـــادریـــد بـــه ع
ســـنـــگـــربـــان، عــمــلــکــردی 
ماورایی می خواهد ولی اگر 
ایکر کاسیاس باشید، همه 

چیز برایتان ممکن خواهد بود. دروازه بان سابق تیم ملی اسپانیا از 9 
سالگی در رده های پایینی باشگاه رئال مادرید حضور داشت و سرانجام 
در 18 سالگی و از سال 1999 به تیم بزرگ ساالن رئال آمد و به مدت 17 
سال در این تیم پرافتخار اروپایی حضور داشت. او در این سال ها، 12 بار 

در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا در کنار هم تیمی هایش به قهرمانی رسید.

استیون جرارد  17 سال در لیورپول

و  هافبک خــاق تیم ملی انگلیس 
لیورپول از سال 1998 تا 2015 در 
تیم بندرنشین آنفیلد حضور داشت و 
طی این 17 سال 440 بار به میدان 
98 گل هم به ثمر رساند.  رفــت و 
جرارد با لیورپول به 8 قهرمانی رسید 
که فتح لیگ قهرمانان اروپا در سال 2005 قابل توجه ترین جام کسب 

شده او در لیورپول بود.

ژاوی هرناندز  17 سال در بارسلونا

مهندس سابق اما خاق تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا که در چند 
سال اخیر نامی آشناتر از گذشته برای فوتبال دوستان ایرانی شده، 
17 سال در خط میانی آبی و اناری پوشان بازی کرد. ژاوی در 664 
بازی 79 گل به ثمر رساند و همراه بارسلونا انواع جام های داخلی و 
اروپایی و حتی جهانی را درو کرده و موفق به کسب 16 عنوان قهرمانی 

ــراه ایـــن تــیــم شــد.  ــم ه
ژاوی را باید خاق ترین 
و بازی سازترین هافبک 
دنیا نامید که به همراه 
اینیستا و مسی مثلثی 
سهمگین و آتشین را در 
وجود  به  یکدیگر  کنار 

آورده بودند.

ناکامی بعد از انتقال های جنجالی
برخی از بازیکنانی که یک انتقال جنجالی را تجربه کردند به واسطه 

فشار روحی دیگر به دوران اوج برنگشتند

بازیکنانی که انتقال های جنجالی را تجربه می کنند به  خاطر آن که خیلی 
مورد توجه هستند به طور معمول تا مدت ها و گاهی برای همیشه عملکرد 
موفق قبل را ندارند. این بازیکنان باید تنش های زیادی را تجربه کنند و 
فاصله گرفتن از آن فضای روحی سنگین به ویژه در مواجهه با هــواداران 
برای شان دشوار است. البته مثال های نقض زیادی در این باره وجود دارد 
مثل احمدرضا عابدزاده، اما الاقل در فوتبال ما بیشتر انتقال های جنجالی 

اعم از این که بازیکن در شرایط خاصی و با ناراحتی جدا 
شده و به باشگاه خارجی رفته، یا مستقیم به باشگاه رقیب 
رفته روی عملکرد تاثیر منفی داشته است. چند مورد از 

مصادیق آن را بررسی می کنیم:
گلزن  و  جنجالی  مــدافــع  هاشمی نسب|  مهدی    

پرسپولیس بعد از اختاف با علی پروین به استقال 
رفت، یک نیم فصل خوب را هم با آبی ها تجربه کرد 
اما بعد از دو فصل متوسط از استقال به تیم هایی 
مثل پــاس و سایپا رفــت و در تیم ملی هــم جایی 

نداشت.
  علیرضا نیکبخت| ستاره آبی ها شانس زیادی 

برای لژیونر شدن داشت اما ناگهان سر از پرسپولیس 
درآورد. با پرسپولیس قطبی قهرمان شد اما استمرار 
نداشت و بعد از حواشی زیاد و محرومیت، حتی در 
بازگشت به استقال هم نیمکت نشین محض بود تا 

از فوتبال خداحافظی کند.
  احمد مومن زاده| مومن زاده یک انتقال جنجالی 
عجیب بود. بازیکن سپاهان که هر دو تیم پایتخت 
خواهانش بودند، اما استقال با یک رقم عجیب 
که معادل یک سال هزینه های سپاهان بود او را 

خریداری کرد. با این قرارداد عجیب و رقم باال، انتظار از مومن زاده زیاد بود. هواداران 
او را در قامت یک سوپرمن می دیدند که باید تیم  را یک تنه نجات دهد. جالب این  که او 
در یک فصل هیچ گلی نزد، در آخرین بازی یک گل به ابومسلم زد که به خاطر پاره  بودن 
تور دروازه، داور به اشتباه توپ را اوت گرفت و او روی همان آمار صفر گل متوقف شد.
  علی اکبریان| مهاجم ریزنقش آبی ها بعد از گلزنی با پیراهن استقال به لیگ های 
خلیج فارس رفت. در بازگشت به ایران سر از سایپا درآورد. در روزهایی که فتح ا... 
 زاده با خرید هاشمی نسب بمب نقل و انتقاالت را ترکانده بود عابدینی مدیرعامل 
پرسپولیس هم با خرید اکبریان می خواست رو دست جدی به رقیب بزند اما اکبریان 
هم نتوانست بدرخشد و فقط یک فصل در پرسپولیس دوام آورد. بدتر این که او حاال 

به دالیلی که همه می دانند در حال گذراندن حبس ابد است.
  مهرداد اوالدی| مهاجمی که همیشه 
سودای لژیونر شدن را داشت اما تنها حضور 
در لیگ امارات را تجربه کرد. از پرسپولیس 
کنار گذاشته شد، به نفت تهران رفت و برای 
این که شانس حضور در جام جهانی2014 با 
تیم کی روش را تجربه کند در انتخابی عجیب 
به استقال قلعه نوعی رفت و  آن جا نیمکت 
نشین باشد، حاال نه محبوب آبی ها بود نه 
قرمزها، بعد از حضور در ملوان، آن حادثه تلخ 

هم برایش اتفاق افتاد. روحش شاد.
  مجید نامجومطلق| یک استقالی خوش تکنیک که مصدومیت او را از رویاهایش 
یعنی بازی در اروپا دور کرد. بعد از مصدومیت سر از پرسپولیس درآورد. یورگن گده 
و استانکو مربیان وقت قرمزها اعتقادی به او نداشتند و ستاره سابق تیم ملی به یک 
ذخیره مطلق تبدیل شد. بعدها مدت کوتاهی در زمان حمید درخشان با پرسپولیس 

درخشید اما به  آن چه حقش در فوتبال بود نرسید.
  رضا احدی| مرحوم احدی یک چپ پای تکنیکی و خوش اخاق بود که از استقال 
به فوتبال آلمان رفت. بعد به عنوان بازیکن و مترجم یورگن گده به پرسپولیس آمد! 
یکی از عجیب ترین انتقال های فوتبالی تاریخ، اما عمر حضور او در پرسپولیس مثل 

یورگن گده کوتاه بود و فرصت درخشش در پرسپولیس را پیدا نکرد.
  گادوین منشاء| علی انصاریان، محمد قاضی، فرزاد آشوبی، سروش رفیعی، 
محسن مسلمان، ساسان انصاری، پژمان نوری، هوار محمد، الونگ الونگ 
و... دیگر افرادی هستند که می توانستند در این فهرست بلندباال حضور 
داشته باشند، اما در پایان به یک نفر بسنده می کنیم یعنی گادوین منشاء 
که آخرین بازیکنی بود که یک ترانسفر جنجالی را تجربه کرد و از قضا 

فاحشش  ــت  اف زمینه 
ــن از تیم  ــادوی ــد. گ فــراهــم ش
برانکو کنار رفت و به استقال 
پیوست. آن جا یکی دو بازی 
خــوب انجام داد امــا فقط یک 
نیم فصل ماندگار شد. حضور 
ناموفق و دیپورت از عجمان 
امــارات و دو گل ظــرف یک 
نــیــم فــصــل بـــرای گل گهر 
کارنامه ضعیف او بعد از این 

انتقال جنجالی بود. 
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مردان هم ممکن است به عفونت  ادراری مبتال شوند، اما شیوع 1
UTI در زنان بسیار بیشتر است. کوتاه تر 
بودن مجرای ادرار در خانم ها و  نزدیک 
بــودن این مجرا به واژن و مقعد باعث 
می شود ورود باکتری ها به مثانه  در 
خانم ها راحت تر صورت بگیرد. بیش از 
نیمی از زنان در دوره ای از زندگی خود 

به عفونت ادراری مبتال می شوند.
افــراد دیابتــی و مردانــی کــه از  مشــکل بزرگ شــدن پروستات 2
رنج می برند از گروه های  دیگری هستند 
کــه در معــرض خطــر ابتــال بــه عفونت 

ادراری قرار دارند.

عالیــم شــایع UTI شــامل نیــاز  فوری به ادرار کردن، احســاس 3
سوزش هنگام دفع ادرار، احساس درد، 
احساس فشار یا درد  زیر شکم، ادرار کدر 
یا وجود خون در ادرار و بوی شدید ادرار 

است.
در صــورت درمــان نکــردن  بــه  موقع، عفونــت ادراری می تواند 4
بــه کلیه هــا گســترش یابد و مشــکالت 

جدی تری ایجاد کند.
عفونــت  از  جلوگیــری  بــرای  ادراری، بایــد مایعــات زیــادی 5
بنوشــید، از تعویق زیــاد زمــان رفتن به 
ســرویس بهداشــتی خودداری و مثانه 

خود را قبل از خواب کاماًل تخلیه کنید.
مطالعات نشان می دهد نوشیدن  یک لیوان آب زغال اخته به طور 6
از  جلوگیــری  بــه  می توانــد  روزانــه 
عفونت هــای ادراری مکــرر کمک کند. 
تحقیقــات جدیــد همچنین تأثیــر مفید 
ســایر محصوالت زغال اختــه، از جمله 
زغال اخته خشــک و مکمل های غذایی 
حاوی آن را ثابت کرده است. زغال اخته 
حاوی ترکیباتی است که می توانند مانع 
اتصــال برخــی از باکتری هــا بــه دیواره 

مجاری ادرار شوند.
بــرای تشــخیص UTI، پزشــک  نظــر 7 از  را  شــما  ادرار  نمونــه 

باکتری ها و ســلول های خونی آزمایش 
می کند. به این عمل آزمایش ادرار گفته 
می شود. آگاهی از دستورالعمل مناسب 
برای چگونگی جمع آوری نمونه ادرار به 
منظور جلوگیــری از آلودگی باکتریایی 

بسیار مهم است.
بیوتیک درمان می شود. این که UTI 8 معمــوال بــا مصــرف آنتــی 
آنتی بیوتیک ها دقیقًا طبق دستورالعمل 
پزشــک مصرف شــوند اهمیــت زیادی 
دارد. همچنین نوشــیدن مقدار زیادی 
آب و مایعــات دیگر به منظــور دفع ادرار 
زیــاد و تخلیــه مثانــه، می توانــد بــه رفع 

مشکل کمک کند.
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تغذیه  درابره عفونت مجاری ادراری 
بیشرت بدانید

 باکتری ها می توانند روی هر قسمت از دستگاه ادراری از جمله مثانه و کلیه ها تأثیر بگذارند

یاسمین مشرف |  مترجم

 )UTI( عفونت هــای دســتگاه ادراری

بسیار شایع است. این عفونت ها وقتی 

ایجاد می شود که باکتری ها به دســتگاه ادراری وارد شود. 

باکتری ها می توانند روی هر قســمت از دســتگاه ادراری از 

جمله مثانه و کلیه ها تأثیر بگذارند. عفونت ادراری با عالیم 

ناخوشایندی مانند احســاس ســوزش هنگام ادرار همراه 

است. این عفونت ها معموال عفونت های ساده ای هستند 

البته نه بدان معنا که شما می توانید آن ها را نادیده بگیرید 

یا از درمان خود صرف نظر کنید. در ادامه مطلب خالصه ای 

از آن چه باید درباره UTI بدانید آورده شده است:

پزشکی

پلو لوبیا سفید با طعم پروتئین

کودکان را با خوردن 
سبزیجات آشتی دهید

آشنایی با 5 روش به منظور ترغیب 
کودکان به خوردن سبزیجات

ســبزیجات همچون میو ه هــا منبع تغذیه با ارزشــی 
بــرای کودکان اســت امــا اغلب مــادران بــه محض 
از شــیرگرفتن کودکان شــان انــواع آب و پوره های 
میوه را در رژیــم غذایی کودکان قــرار می دهند و از 
اهمیت ســبزیجات برای کودکان غافــل می مانند. 
ســبزیجاتی نظیــر کلــم، کلــم بروکلــی، کلم پیــچ، 
اســفناج، هویــج و... مقادیــر زیــادی از پتاســیم و 
ویتامیــن A، B7، B9 و ... دارنــد. در مقایســه بــا 
محصوالت لبنی، ســبزیجات جذب کلســیم بهتر و 
باالتری در بــدن دارند. آن هــا را می توان به شــکل 
خــام، پختــه  یــا در غذاهای دیگــر مصرف کــرد. در 
ایــن مطلب مــا به شــما می گوییــم که با چه روشــی 
کودکان تــان را به خــوردن ســبزیجات عالقــه مند 

کنید.
 آن ها را در وعده های غذایی خود بگنجانید

یک راه آسان برای مصرف سبزیجات، ترکیب آن ها 
در وعده های غذایی کودک اســت. به عنوان مثال 
می توانید برخی از آن ها را در تهیه ســس ماکارونی 
یا خرد شــده آن هــا را در انواع ســوپ بــه کار ببرید. 
گاهی در کنار میوه ها، انواع ســبزیجات رنگی مثل 
هویج، کرفس یا کاهوی شسته شده هم در دسترس 

او قرار بدهید. 
ممکن است زمان زیادی ببرد تا کودک با برخی از 
ســبزیجات ارتباط برقرار کند، پس صبور باشــید. 
بــرای شــروع حتــی دو لقمــه از آن هــم قابل قبول 

است.
  به آن ها حق انتخاب بدهید

در وعده های غذایی به انتخــاب او اهمیت بدهید و 
از او بپرسید که مایل است کدام یک از سبزیجات را 
در ظرف ساالد یا روی پیتزای خود داشته باشد. در 
صورت داشتن یک باغچه کوچک می توانید کودک 
را در پــرورش ســبزیجات دخالــت بدهید یــا گاهی 
برای خریــد او را همراه  خــود ببرید و اجــازه دهید 

میوه و سبزیجات مورد عالقه اش را انتخاب کند. 
از کودکان در شستن و خردکردن کاهو، کلم، خیار، 
گوجه فرنگی و...کمک بگیرید. احساس همکاری 
و مشــارکتی کــه بــا ایــن روش بــه کودکان دســت 
می دهد، آن هــا را  بــه آن چــه  در تهیــه اش دخالت 

داشته اند عالقه مندتر نشان می دهد.
 بــه خوراکی هــای حــاوی ســبزیجات تنــوع 

بدهید
خــوردن ســبزیجات بــه شــکل خــام  یــا ســاالد در 
طوالنی مدت کودک را دل زده می کند. تهیه انواع 
اسموتی یا بشــقابی از خالل های رنگی سبزیجات 
بخارپز شده به همراه سس ماســت سالم و طعم دار 
می تواند آن ها را به خوردن سبزیجات تشویق کند. 
گاهی کودک به جای هویج بخارپز ، سرخ شده آن را 
ترجیح می دهد که در این صورت می توانید با کمی 

روغن زیتون آن را تهیه کنید.
   دربــاره فوایــد ســبزیجات با بچه هــای خود 

صحبت کنید
اغلب کودکان اصرار شما برای خوردن سبزیجات را 
درک نمی کنند. در کودکان بزرگ تر صحبت کردن 
درباره فواید تک تــک ســبزیجات، بهترین راه برای 

تشویق به خوردن آن هاست.
 از گفتن جمــالت منفی مثــل »احتمــاال از این غذا 
خوشــت نمی آیــد، امــا بهتــر اســت آن را امتحــان 
کنی« خــودداری کنید. درعوض بــا جمالت مثبت 
و استفاده از سبزیجات جدید در کنار غذاهای آشنا 

و موردعالقه کودک، او را تشویق به خوردن کنید.
  الگوی آن ها باشید

بچه ها در انتخاب غذای خود از والدین و بزرگ ترها 
تقلیــد می کننــد. پدر و مــادری کــه خــود عالقه به 
خوردن سبزیجات ندارند و کمتر از این مواد غذایی 
اســتفاده می کنند، نباید انتظار داشــته باشــند که 
بچه ها مشتاقانه این مواد را مصرف کنند. تماشای 
هــر روزه بشــقاب حــاوی ســبزیجات پــدر و مــادر، 

کودکان را به انتخاب مشابه ترغیب می کند. 

expatwoman :منبع

راهکارهایی برای کاهش ابتالی 
خانوادیگ به کروان

فاطمه قاسمی
مترجم

بانوان

غذای اصلی

۱-در یک ظرف، زردچوبه را با روغن تفت می دهیم، لوبیایی 
را کــه از قبل خیســانده ایم آبکش مــی کنیــم و در روغن تفت 
می دهیم.۲- سپس به آن آب اضافه می کنیم و اجازه می دهیم 
کامال بپزد.  زمان پخت لوبیا دو ساعت طول می کشد.۳- در 

انتهای پخت، نمک را به آن اضافه می کنیم.
۴-در یک ظرف جدا، گوشــت را با ســیر ، پیاز و دارچین تفت 
می دهیم و به آن، آب اضافــه می کنیم و اجازه می دهیم کامال 

پخته شود.
5- برنج را در آب می جوشانیم، لوبیا را به آن اضافه و سپس آن 
ها را آبکش می کنیم. دقت کنید که برنج در زمان آبکشی، باید 

کمی زنده تر از حالت معمول باشد.
۶- سپس پوســت خرماها را می گیریم، هســته آن را جدا و در 

روغن یا کره سرخ می کنیم.
۷- کشمش را به آن اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم.

۸-قابلمــه ای  راکه برای دم کــردن برنج در نظــر گرفته ایم با 
روغن چرب می کنیــم.۹- ابتدا پلــو را در قابلمه مــی ریزیم و 
گوشــت و خرما را ال به الی برنج قرار می دهیم. ۱۰-زعفران 

آب کرده را به الیــه آخر اضافه می کنیــم و می گذاریم برنج دم 
بکشد. برای تزیین از کمی پیازچه خردشده استفاده کنید .

  نکات
ادویه پلویــی مخلوطی از گل ســرخ، هل کوبیده، ریشــه جوز 
هندی، میخک کوبیده، دارچین و زیره ســیاه اســت. حتما از 

شب قبل لوبیاها را خیس کنید  یا یک بار آن را بجوشانید.
یکی از خواص لوبیا سفید کاهش قند خون است، عالوه بر آن 
موجب کاهش فشار خون هم می شــود. یکی از خواص مفید 
لوبیا سفید پایین بودن میزان چربی و باال بودن میزان پروتئین 
آن اســت. لوبیا ســفید باعث جلوگیری از بروز ناراحتی های 
قلبی و عروقی می شــود. همچنین خاصیت درمان کنندگی 

در برابر بیماری یبوست را دارد.
این لوبیای مفید برای هیچ کدام از گروه های خونی مشکل 
ایجاد نمی کند. لوبیا ســفید دارای ســدیم و پتاســیم زیادی 
است و با ایجاد تعادل بین این دو عنصر فشار خون و ضربان 
قلب را تنظیــم می کند. لوبیا ســفید منبع منگنــز و مس هم 

است.

 یکی از نکات مهمی 
ابتالهــای  در  کــه 
ویــروس  بــه  اخیــر 
چشــم  بــه  کرونــا 
می خــورد و همواره 
متخصصــان بــه آن 
اذعان می کنند این 
اســت که  در شرایط 
کنونــی ابتالهــا بــه 
ســمت خانوادگــی 

شدن رفته اســت بدین معنی که اگر در خانواده یک 
نفر مبتال شــود، می تواند ســایر افراد خانواده را هم 

مبتال کند. 
برآورد می شود که یک کودک مبتال به کرونا در خانه 
می تواند حداقل چهــار نفر از اعضای خانــواده را به 

کرونا مبتال کند.
رعایت یک ســری  نکات می توانــد خطر ابتالی 

خانوادگی به کرونا را کاهش دهد:
 در طــول روز و در محــل کار  یــا مدرســه بــرای 
شست وشــو و ضدعفونــی دســت ها از محلول هــا و 
ژل های ضدعفونی کننده قابل حمل رایج اســتفاده 

شود.
  توصیه می شــود تا برطرف شــدن شــیوع بیماری 

دادن دســت   از 
 روبوسی و در آغوش 
گرفتــن خــودداری 

شود.
  هنــگام عطســه  یا 
ســرفه حتمًا دهان را 
بپوشانید و دستمال 
را در شــرایط ایمــن 

دور بیندازید.
  توصیه می شود به 
طور مکرر ســطوح و وســایل پرکاربــرد  یــا عمومی با 

محلول های ضدعفونی تمیز شود.
  با توجه بــه این کــه برخــی حیوانات، میزبــان این 
ویروس هســتند گوشــت و تخم مرغ حتمًا به صورت 

پخته شده استفاده شود.
  در صورتی کــه فــردی از اعضــای خانــواده عالیم 
ســرماخوردگی  یــا ســرفه دارد تــا زمــان بهبــودی و 
اطمینان از مبتــال نبودن بــه کرونا در محلــی  دور از 

دیگران باشد.
  با توجه به سرمای هوا و بسته شدن درها و پنجره ها 
توصیه می شــود بــه تهویه منظــم هوای منــزل توجه 

شود.
منبع: آنا

در این روزهای پر التهاب کرونایی که با تعداد روزافزون مبتالیان به کرونا مواجهیم، آگاهی  از  آزمایش های 

تشخیصی اهمیت زیادی دارد. در ادامه چند نکته را درباره تست کرونا با هم مرور می کنیم.

 قابل اعتمادترین آزمایشی که اکنون برای تشخیص 
کرونا اســتفاده می شود، آزمایش تشــخیص عفونت 
)PCR( است که نتیجه مثبت آن به معنی وجود ویروس 
است، اما نتیجه منفی آن ممکن است ۴۰ درصد خطا 

داشته باشد.
 اگر با فرد مبتال به کرونا تماس داشــتید، فردای آن 
روز اقدام به آزمایش نکنید، زیــرا خطای آزمایش روز 
اول بسیار زیاد اســت بنابراین باید به مدت یک هفته 
صبر و بعد برای انجام آزمایش اقدام کنید، اما در این 
مدت باید ارتباط خود با دیگران را به حداقل برسانید.

 اگر بــه ابتالی خود مشــکوک هســتید، امــا عالیم 
 شــدید نداریــد و جــزو گروه هــای پرخطــر محســوب 
نمی شــوید، الزم نیســت برای انجام آزمایــش اقدام 

کنید،  در خانه بمانید و استراحت کنید.
 منظــور از گــروه هــای پرخطــر ســالمندان، افراد 
دارای بیمــاری زمینه ای، خانم های بــاردار، افرادی 
که با سالمندان، بیماران زمینه ای و خانم های باردار 
ارتباط مستقیم دارند و افرادی است که در خوابگاه ها 

و پادگان ها حضور دارند.
 به یاد داشــته باشــید برای بیرون آمدن از قرنطینه 
آزمایــش مجــدد الزم نیســت، کافــی اســت طبــق 

دستورالعمل ها رفتار کنید.
  یعنی اگر به طور خفیف به بیماری مبتال شدید ۱۰ 
روز بعد از شروع عالمت به شرطی که تمام عالمت ها 
)به جز حس بویایی و چشایی( بدون دارو از بین رفته 
باشــد و اگر در بیمارســتان بستری شــدید، دو هفته 
پس از ترخیص از بیمارســتان می توانیــد از قرنطینه 

خارج شوید.
  نام آزمایش ســرولوژی یا آنتی بادی هم این روزها 
زیــاد به گوش می خــورد، این تســت بــرای مطالعات 
جمعیتی مناســب اســت و تنها مشــخص می کند که 
کسی قبال کرونا گرفته یا خیر و آنتی بادی در بدن فرد 

موجود هست یا نه.
 آزمایش آنتی بادی تا ۳۰ درصــد هم احتمال خطا 
دارد و اگر شک دارید که  مبتال به کرونا هستید یا خیر، 

این تست به کارتان نمی آید.
   ســی تی اســکن ریه برای تشــخیص اولیه کرونا و 
بدون تجویز پزشک خطرناک اســت و ممکن است تا 
۴5 درصد خطا داشــته باشــد. این روش تشخیصی 
هم فقط وقتــی احتمال درگیری زیاد ریه اســت باید 

انجام شود.
منبع: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بطری  شیر نوزادان میلیون ها 
 ذره میکروپالستیک

 را منتشر می کند

نتایــج یک بررســی نشــان می دهــد بطری های 
پالستیکی که برای شــیر خوردن نوزادان به کار 
می رونــد، می تواننــد به صــورت میانگیــن، یک 
میلیون ذره میکروپالستیک را در هر لیتر منتشر 

کنند.
 شواهدی وجود دارد که نشــان می دهد، انسان 
تعــداد زیــادی از ذرات ریــز پالســتیک را کــه بــا 
شکســتن قطعــات بزرگ تر پالســتیک تشــکیل 
شــده اند، مصرف می کنــد، اما اطالعات بســیار 
کمی درباره عواقب بهداشتی آن در دست است.

محققان در ایرلند میزان انتشار میکروپالستیک 
را در ۱۰ نوع بطری کودک و لوازم جانبی ساخته 

شده از پلی پروپیلن، بررسی کردند.
آن هــا از دســتورالعمل های رســمی ســازمان 
بهداشت جهانی برای شرایط آماده سازی فرمول 
پیروی کردنــد؛ پژوهشــگران، بطری هــا را پاک 
ســازی کردنــد و پس از خشــک شــدن، در آن ها 
آب تمیز ریختند. سپس، بطری ها را در دستگاه 
گذاشتند تا تکان داده شوند. پس از این مراحل، 
آب را زیر میکروســکوپ به مدت ۲۱ روز بررسی 
کردنــد. تیم تحقیــق دریافــت کــه بطری ها بین 
۱/۳تا ۱۶/۲میلیون ریز ذره پالســتیک در هر 

لیتر آزاد می کنند.
آن ها تخمیــن زدند که بــه طور متوســط   کودک 
۱/۶ میلیــون ریــز ذره  شــیرخوار می توانــد 
پالســتیک در طــول ۱۲ مــاه اول زندگــی خود 

منتشر کند.
جــان بالنــد، محقــق ایــن پژوهــش می گویــد: 
قرارگرفتــن در دمــای باال بیشــترین تأثیــر را در 
انتشار میکروپالستیک دارد. نتایج این پژوهش 

در مجله »Nature Food« منتشر شد.

مواد الزم برای 3 نفر
 سیر- ۲ حبه

 روغن  - به میزان الزم
  پیاز - ۱ عدد

 خرما  - ۸ عدد
 کشمش - ۳ قاشق سوپ خوری

 گوشت  - ۲۰۰ گرم
 برنج - یک ونیم پیمانه

 لوبیا سفید - یک پیمانه
 زردچوبه  - به مقدار الزم

 ادویه)پلویی( – ۲ قاشق غذاخوری
 نمک -  به مقدار الزم
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* در صفحه خانواده، مطلبی چاپ شده درباره »سمی های 
اینستاگرام« که به نظرم الزم بود به صورت دقیق تر به اسم 

صفحه ها هم اشاره می شد تا تکلیف ما مشخص شود.
* این ماسک فوق سبک و نامرئی که تبلیغش رو در دیفال 
زدین، چه جوری باید بخریم؟ من واقعا بهش احتیاج دارم.

* واقعا احسان علیخانی ازدواج نکرده؟ چه جالب. بعد توی 
تلویزیون هم گذاشتنش مجری پربیننده ترین برنامه . باید 

عوضش کنن به نظرم.
* زندگی سالم عزیز، بازم ترکوندی با یک مطلب جذاب و 
باحال دیگه. نیم ساعت وقت گذاشتم و همه اش رو خوندم. 
البته تهش حــق رو دادم به بازیگرها. به نظــرم اگر ازدواج 

می کردن، تو این شغل موفق نمی شدن.
* یک پیشنهاد داشتم که اگر می شه در صفحات دارکوب، 
شــعرهای طنز بیشــتری چاپ کنین. حتــی می تونین از 
مخاطب ها هم کمک بگیرین. به نظرم می تونه جذاب باشه.

* به نظرم سلبریتی ها به درست یا غلط برای خیلی از افراد 
جامعه به ویــژه نوجوانان و جوانان الگو هســتند و وقتی از 
مزایای شهرتشان بهره می برند باید به تاثیر رفتارشان روی 

جامعه مثل ازدواج نکردن فکر کنند.
* عجیب ترین پاسخ بازیگران درباره دالیل ازدواج نکردن 
که در پرونده زندگی سالم بهشون اشاره شده، نظر خانم 
نیکی کریمیه که سنش هم از همه بیشــتره! از جوابش به 

نظر می رسه که 18 ساله باشه نه 48 ساله.
* پرونــده تله تکســت واقعا عالی بــود. یادش بــه خیر اون 

روزها. ممنون.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز دیر نخوردن ناهار

قرار و مدار

بعضی افراد به دلیل مشغله های مختلفی که 
ممکنه در طول روز براشون پیش بیاد، برنامه 
منظمی برای میل کردن ناهارشون ندارن. 
این مسئله عالوه بر لذت نبردن 
از خوردن ناهار، باعث افزایش 
وزن هم میشه و برای سالمتی 
ضــرر داره. امــروز تصمیــم 
بگیرین که ناهارتون رو دیر 

نخورین...

 پیش کشیدن موضوعات گذشته

گاهی زن و شوهر هنگام دعوا برای این که قافیه 1
را نبازند، بحث ها و موضوعات ناخوشایندی را که 
االن وجود ندارد، پیش می کشند و اوضاع را بدتر می کنند. 
یادتان باشد موضوعات گذشته تمام شده و شما االن فقط 

باید راجع به مشکل فعلی تان صحبت کنید.
 خشونت فیزیکی

هنگام مشــاجره معموال افــراد بدتریــن جنبه 2
شخصیت خود را نشان می دهند. برخی برای 

این که ثابت کننــد حق با آن هاســت، بدترین تصمیم را 
می گیرند و شروع به کتک کاری می کنند. در این مواقع 
به یاد داشته باشــید که درد فیزیکی ممکن است سبب 
شود همسرتان احساس و عالقه ای را که به شما داشته ، 

فراموش کند و به لحاظ قانونی وارد عمل شود.
 حرف طالق را پیش کشیدن

 هنگام مشاجره، حرف طالق را پیش کشیدن 3
باعــث توهین بیشــتر بــه همســر و جریحه دار 
کردن   احساسات او می شود. بنابراین توصیه می شود 

چه شــوخی و چه جدی، هیچ وقت زن و شــوهر چنین 
مســئله ای را به خصــوص در زمان جر و بحث هایشــان 

مطرح نکنند.
 ترک کردن خانه در زمان مشاجره

بیــرون رفتــن از منــزل   در زمان مشــاجره یا  4
دعــوا به همســرتان نشــان خواهــد داد تا چه 
انــدازه از بودن با او زیر یک ســقف احســاس ناراحتی 
می کنیــد و البته دلیــل منطقی برای دفــاع از رفتار یا 
گفتــار خودتان ندارید. این کار حتی ســبب می شــود 
همســرتان دربــاره بلــوغ فکری تان شــک کنــد که تا 
حدودی هم حق خواهد داشــت. در این شــرایط بهتر 
است بگویید نمی خواهم االن درباره اش صحبت کنم 
بنابراین نیاز دارم تنها باشــم و به جای تــرک منزل به 

اتاق دیگری بروید.
 با خبر کردن فامیل و اطرافیان

بــا خبــر کــردن اعضــای خانــواده و فامیــل از 5
مشــاجره ها، یکــی از اشــتباهات رایج بعضی 
زوج هاســت. با وارد کردن خانواده به دعوای خودتان 
یک بحث معمولی ممکن است به آشفتگی خانوادگی 
تبدیل شــود و شــما بعد از مدتی روال عادی زندگی را 
در پیــش بگیرید ولی در نگاه دیگران کوچک شــده اید 

و چه بسا دانســتن آنان به نفع تان نباشــد و بعدها علیه 
خودتان یا همسرتان شود. بهتر است بپذیرید این دعوا 
به خودتان دو نفر مربوط است که یا خودتان باید حلش 

کنید یا از مشاور کمک بگیرید.
 مقابله به مثل کردن

متاسفانه عده ای از زوج ها طرف مقابل خود را 6
همسر نمی بینند بلکه یک دشمن قسم خورده 
تصــور می کنند که بایــد در  جــر و بحث، او را شکســت 
دهند! هر کار نادرست او را سعی می کنند عینا تالفی 
کننــد و کــم نیاورند. ایــن کار فقــط آتش این خشــم را 
شعله ورتر می کند. همچنین گاهی زن و شوهرها نقطه 
ضعف همســر خود را می دانند و موقع مشــاجره دست 
روی آن می گذارند و همسر خود را تحقیر می کنند. در 
این بین باید توجه داشــت که بعد از مدتی مشــکل حل 
می شود ولی زخمی که به روح همسر خورده تا مدت ها 

باقی می ماند.
 توهین به خانواده های یکدیگر

اگر موقع بحث خودتان و بدون دلیل شروع به 7
فحاشی و توهین به خانواده همسر می کنید، 
این رفتارتان دردســر ســاز خواهد شد. مســلما طرف 
مقابل برای این که خشم خود را خالی کند، همان کار 
شــما را با خودتان انجام می دهــد. در موقع بحث بهتر 
اســت فقط و فقط درباره  مشــکل کنونی بین خودتان 
صحبت کنید نه کســانی که االن نیســتند یــا ربطی به 

مشکل شما ندارند.
 تهدید به خودکشی

تعداد کمــی از زوج ها موقع بحث و مشــاجره 8
تهدید به خودکشــی می کنند یــا حتی ممکن 
اســت یک تیغ یا چاقو در دســت بگیرند و وانمود کنند 
که االن خودکشی می کنند و ... اما این کار هم اشتباه 
بزرگی است. بهتر است بدانید این کار یکی از خام ترین 
کارهــای ممکن اســت که شــما را در نگاه همســرتان، 
یک فرد ضعیف نشــان خواهــد داد. اگر مشــکل دارید 
باید حلش کنید امــا نه با تهدید به مــرگ که فقط جو را 

متشنج تر می کند.
 مظلوم نمایی جلوی فرزندان

در حضــور فرزنــدان دعــوا کــردن و مظلــوم 9
نمایی جلوی آن هــا، تاثیرات بدی روی روان و 
شخصیت آن ها خواهد گذاشت. متاسفانه بعضی زوج 
ها این اشتباه را می کنند و با کشاندن پای بچه ها وسط 
دعوای خودشــان به آن ها آسیب جدی روانی وارد می 
کنند. یادتان باشد دعوای شــما ربطی به فرزندان تان 
ندارد. بهتر اســت بگذارید وقتی حضور ندارند، بحث 
خودتان را دنبــال کنید و جلوی بچه هــا، ماجرا را کش 

ندهید.

 9 رفتار ممنوعه 
در زمان 
عصبانیت همرس

 

دعوا و مشاجره بین همســران، گاهی پیش می آید و تقریبا غیرممکن است که بین یک زن و 
شوهر، اختالف نظری پیش نیاید. اما مهم این است که شورش را در نیاورند و یک مسئله قابل 
مدیریت را به بحرانی پر هزینه برای خود، همسر و خانواده شان تبدیل نکنند. بارها پیش آمده 
که یک دعوای کوچک بر سر موضوعی به دلیل رفتارهای اشتباه زوج ها به اختالفات بزرگ منجر 
شده است. هر فردی به راحتی می تواند با کلمات یا رفتارش طرف مقابلش را برنجاند و گاهی اثرات این رنجش 
تا مدت ها در ذهن فرد باقی می ماند. بهتر است هنگام جر و بحث با همسر تا  جایی که امکان دارد، خود را کنترل 
کنید و اجازه ندهید قضیه از حد بگذرد. نکته دیگر این است که طرف مقابل همسر شماست و قرار است سال ها 
رفیق و یار هم باشید نه یک رقیب برای شکست دادن و ... . در ادامه به رایج ترین رفتارهای اشتباه بعضی زن و 

شوهرها در زمان عصبانی شدن طرف مقابل اشاره خواهد شد.

محوری

فریبا البرز| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

حرف طالق را پیش کشیدن، ترک کردن خانه، مظلوم نمایی 

جلوی فرزندان و ... از رایج ترین رفتارهای اشتباه بعضی زن و 

شوهرها در زمان عصبانی شدن طرف مقابل است

آنالیز نقاشی آقا امیرعلی 9 ساله

1- باتوجه به آیتم های این نقاشی و رنگ های استفاده 
شــده در آن، می توان ادعــا کرد که آقا امیرعلی پســری 

باهــوش، شــاداب و پرانــرژی اســت و اعتماد بــه نفس 
خوبی دارد.

2- او پسری آینده نگر و خود مرکز بین است. در ضمن، 
پدر و مــادرش را خیلــی دوســت دارد، همچنین هوش 

محیطی و اجتماعی باالیی دارد. 
3- منظم و مرتــب بودن و بــه خرج دادن دقــت زیاد در 
کشــیدن نقاشــی بــا رعایت یــک ســری اصــول، مبین 
این اســت که آقا امیرعلــی در خانواده ای رشــد کرده و 
تربیت شده که تعادل در حوزه های مختلف اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و ...  حرف اول را می زند.
4- اســتفاده از رنگ هــای متنوع در این نقاشــی مبین 
داشتن روحیه ای شاداب و پرنشاط در این آقاپسرگل به 

صورت حداکثری است که باید به پدر و مادرش بابت این 
اتفاق، تبریک گفت.

5- نقش پدر در این خانواده بســیار متناسب به نمایش 
گذاشته شده است که مبین پذیرش و تایید امیرعلی از 

نقش پررنگ پدر در زندگی اش است.
6- در نقاشــی این آقا پســر، مادر هم در خانواده نقش 
موثر و ثمربخشی دارد که نظام خانواده را نظم می دهد 
اما به طورتلویحــی باید نقش مادر در خانــواده تقویت و 

پررنگ تر ظاهر شود.
7- کشیدن پروانه و درختی که میوه داده است، حاکی 
از یک ویژگی شــخصیتی در آقا امیرعلی است. یکی از 
خصوصیات بارز آقا امیرعلی آینــده نگری و نگاه کردن 
به آینده همراه با امید است که به عنوان نقطه مهم و قابل 

تامل این کودک در خانواده باید ستایش شود.
8- خانه ای که در این نقاشی کشیده شده، در و پنجره 
دارد که نشــان می دهــد راه هــای ارتبــاط اجتماعی با 

دیگران در این خانواده خوب تعریف شده است.
9- امیرعلی شناخت دقیقی از شخصیت خودش دارد 
و فرزندی اســت با روحیات کامال شــاداب و البته جای 
خالی برادر یاخواهر و یک دوست همسن و سال در نزد 

او خالی است.

توصیه هایی به والدین آقا امیرعلی
از آن جا که در تکامل رشدی کودکان تا 11 سالگی، پسر 
با مادر همانندسازی می کند، مادر باید بیشتر بدرخشد 
و از آن جایی که آقا امیرعلی خود مرکز بین است و انرژی 
بسیار زیادی دارد و گاهی لجبازی می کند نیاز به توجه 

بیشــتری از طرف والدین به همراه تشویق و تایید و دور 
از تنبیه دارد.

آنالیز نقاشی ریحانه خانم 7 ساله

1- او دختــری پرانــرژی، مهربــان، شــاداب و با هوش 
اجتماعی باالست که پدر و مادرش را خیلی زیاد دوست 
دارد، ریحانه خانم، رویاپرداز است، همچنین شهربازی 

و پارک را خیلی دوست دارد.
2- ریحانه خانم دختری 7 ساله است که طبق آن چه در 
این نقاشی می بینیم، در نهایت شادی و نشاط، رضایت 
حداکثری از زندگــی با پدر و مــادر و خــودش دارد و به 

عبارت دیگر، او دختری قانع و خشنود است.
3- اســتفاده از تنــوع رنگ هــای مالیــم و آرام در ایــن 
نقاشی، مبین نگاه درســت به طبیعت و اهمیت جایگاه 
آن در زندگی خانوادگی ریحانه خانم است، نکته ای که 

بسیار مشهود است.
4- ســرزندگی، شــور و شــوق و نشــاط در نقاشــی 
ریحانه جان، تقارن زیبایی با سنین کودکی وی و رضایت 

از زندگی فردی را تداعی می کند .
5- کشــیدن خانــه در این نقاشــی، 
مبیــن امن ترین جایی اســت که این 

دختــر خانــم در آن احســاس آرامش 
می کند و البتــه او تا حدودی وابســته به 

مادر است.
6- ریحانه خانم پــدر و مادرش را خیلی دوســت دارد. 
نقش مادر خانواده در این نقاشی، رنگ و نمایی بیشتر 
از نقش پدر دارد  . باید به این نکته توجه داشــته باشــیم 
که شــاید تا حــدودی کارکرد اقتصــادی خانــواده هم 
تحت تاثیر عملکرد مادر قرار داشــته باشد، حتی شاید 

بیشتر از پدر.
7- شــکل ظاهری خانه ای که کشیده شده و محلی که 
در آن قرار گرفته، نشان می دهد که روابط او با دیگران 
اگرچــه خیلــی عمیــق نیســت امــا از جایــگاه مطلوبی 

برخوردار است.
8- او فضــای ســبز شــهربازی را خیلی دوســت دارد و 
ترجیحا دوســت دارد بیشــتر با پدر و مــادرش به آن جا 
برود و تمایل دارد که بیشتر از گذشته مورد تایید و توجه 

والدینش قرار گیرد .

توصیه به والدین گرامی 
حداقل روزی چند بار به عنوان پــدر و مادر به فرزندتان 
این جمله را بگویید: »عزیز دلــم، من به وجودت افتخار 
می کنم.« همچنین بیشتر برای فرزندتان و بازی کردن 
با او وقت بگذارید و بیشــتر برای کارهــای خوبش، او را 

تایید و از او حمایت کنید.

آقا امیرعلی آینده نگر و ریحانه خانم قانع
آنالیز روان شناسی نقاشی پسری 9 ساله و دختری 7 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی شان دارد

  پژوهشــگران و محققان حوزه روان شناســی تحقیقات مختلفی را برای روشن ســاختن مفهوم و تفسیر 
نقاشی های کودکان انجام داده  و به نتایج جالبی دست یافته اند. از طریق بررسی و تحلیل نقاشی کودکان، 
می توان بینش هر کودک درباره مسائل اجتماعی، احساسی، فیزیکی و فکری را شناخت. نقاشی، دنیایی 
است پر رمز و راز، چنان چه راه ورود به آن را بیابیم، نکات جالب و قابل تامل بسیاری برای مان خواهد داشت. 
تالش ما برای آنالیز نقاشی های فرزندان تان هرچند معموال اطالعات کافی از آن ها در دسترس  ما نیست اما 
کاربردی خواهد بود به خصوص وقتی باعث فهم ویژگی های شخصیتی، خلق و خو، نیازها وصفات کمتر مورد 
توجه قرار گرفته آن ها باشد که به ما کمک می کند در زمینه تربیت و آموزش آن ها، آگاهانه تر و هوشمندانه تر 

اقدام کنیم. امیدواریم که هفته آینده، نقاشی فرزند شما چاپ شود.

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی

 ارسال 
 نقاشی ها 

تلگرام:

09354394576

مخاطب گرامی، کاش زودتر 
به این جمع بندی می رسیدید 
که در این زمینه از یک مشاور 

کمک بگیرید. ظاهرا به شدت تمایل دارید کار 
کنید و از طرفی نگران هستید که این موضوع 
را چگونه و با کــدام یــک از والدین تان مطرح 

کنید کــه آن ها ناراحــت یا عصبانی نشــوند و 
برخورد شــدیدی نداشته باشــند، بیایید این 

موضوع را با هم بررسی کنیم.

   اول با مادرتان صحبت کنید
تجربیــات خــود را در زمینه حل مســئله مرور 
کنید و ببینیــد تاکنون چطور مســائل خود را 
با خانــواده مطرح و حــل می کردید و ســبک 
حل مســئله شــما چقدر کمــک کننــده بوده 
اســت. پیشــنهاد در این زمینه این اســت که 
ابتدا بــا والدی کــه راحت تــر هســتید، برای 
مثــال مادرتان صحبت کنیــد. زمانی را برای 
صحبــت انتخــاب کنیــد کــه مــادر شــما هم 

آمادگــی صحبــت و شــنیدن حرف هایتان را 
داشته باشد.

   توقع نداشــته باشــید که زود بــه نتیجه 
برسید

ســپس موضوعی را که ذهــن شــما را درگیر 
کرده اســت بیان کنید و اگر کار کردن هدف 
شماســت، دالیل آن را مطرح کنید و بعد نظر 
مادر خــود را جویا شــوید. اگر موافــق بود که 
هیچ ولی اگر مخالف بود دالیل او را بشــنوید 
و درباره آن تامــل کنید و بعد از چنــد روز فکر 
کردن می توانید دوباره صحبــت کنید تا این 
گفت و گــو بــه نتیجــه برســد. بنابرایــن توقع 

نداشته باشید که زود به نتیجه برسید.

   پیش خوانی ذهنی نکنید
نوشــته اید از عصبانی شــدن پــدر و مادرتان 
بعد از مطرح کردن این موضوع می ترســید. 
اگر شــما این موضــوع را مطــرح نکنید ذهن 
شــما همچنان درگیر این موضوع می ماند. 
شــما یا باید این موضوع را فرامــوش کنید یا 
با پدر خود درمیان بگذارید و هر کدام از این 
راهکارها هــم پیامد خــود را دارد ولــی باید 
بدانید مطرح کردن این موضوع به این معنی 
نیســت که آن ها الزامًا موافق باشــند ولی تا 
شــما مطرح نکنیــد نمی دانید کــه نظر آن ها 
درباره کار کردن شــما در این ســن چیست؛ 
بنابراین بدون پیــش خوانی ذهنــی با آن ها 

گفت و گو  کنید.

   چرا به فکر کار کردن افتادید؟
شــما درباره شــرایط خود چیزی ننوشــته اید 
که هم اکنون مشــغول به تحصیــل یا فعالیتی 
هستید یا نه. با توجه به سن تان چه شده است 
که بــه کار کــردن فکــر می کنیــد؟ به جــز کار 
کردن هدف گــذاری دیگری هــم دارید یا نه؟ 
اگر والدین تان بــه هر دلیل با کار کردن شــما 
مخالفت کننــد، می خواهید چــه کاری انجام 
 دهید؟ دربــاره توانمندی ها و عالیق خود فکر 
کنید و آن ها را بنویسید، این نکته مهم است که 
بدانید شما چه کارهای دیگری می توانید انجام 
دهید، وقتی شما انتخاب های بیشتری داشته 
باشــید بهتر می توانید تصمیم گیری کنید و از 
راهنمایی های والدین تان هم بهره بیشــتری 
ببرید. امیدوارم که با توجه به نکات گفته شده 

بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرید.

می ترسم پیشنهاد شغلی ام را به والدینم بگویم!

چند وقت است که  شــغلی به من پیشنهاد شــده و به آن عالقه دارم. دوست 
دارم در آن حوزه هم کسب تجربه کنم اما شرایط خانواده مان طوری است که 
می ترسم این موضوع را با پدر و مادرم در میان بگذارم و عصبانی شوند. نزدیک 
40 یا 50 روز است که دنبال موقعیتی مناسب برای بیان این موضوع هستم اما شرایط مهیا 
نمی شــود و نمی دانم به کدام شان بگویم. اگر ممکن اســت راهنمایی ام کنید. در ضمن، 

دختری 18 ساله هستم و مجرد.

 مشاوره
فردی

احترام اسماعیل زاده |   روان شناس عمومی



حتما شما هم شنیده اید که دوومیدانی مادر تمام ورزش هاست. 
این ورزش تاریخچــه ای طوالنــی  دارد و به زمان یونان باســتان 

برمی گردد. شــاید انجــام ایــن ورزش به صــورت تخصصــی کمی 
ســخت و ســنگین به نظر برســد اما شــروع به دویدن در نوجوانی 

حتی به صورت غیر حرفه ای، عالوه بــر قوی کردن عضالت پا برای 
قلب و ریه های تان هم بسیار مفید است و می توانید اکسیژن بیشتری 

به بدن خود برســانید. تنفس منظم یکی از نکات مهم در دویدن است. سعی 
کنید هنگام انجام ایــن ورزش نفس تان را حبس نکنیــد و دم و بازدم های پیاپی 

داشته باشید. بزرگ ترین مزیت دویدن این است که شما برای شروع فقط به یک 
جفت کفش ورزشــی احتیاج دارید و هیــچ چیزی مانع تان نخواهدشــد. انتخاب 

کفش مناسب و اســتفاده درســت از آن بســیار مهم اســت. کفش نباید برای شما 
زیادی گشــاد یا تنگ باشــد و دقت کنید که بند کفش تان را محکــم ببندید تا دچار 

پیچ خوردگی پا هنگام ورزش نشــوید. برای شــروع، در گام اول با پیاده روی ســریع 
شــروع کنید و کم کم ســرعت تان را باال ببرید و بدویــد. بعد از مدتــی می توانید زمان 

دویدن را هم افزایش دهید. داشتن پشتکار در دویدن بسیار مهم است. نباید دلسرد 
شوید. یادتان نرود برای شروع حرفه ای این ورزش در رشته های مختلف اش حتما 

با یک متخصص مشورت کنید.
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

پیشنهاد 

باکتری های انسان نما و ستاره دریایی بی مغز  

سالم باشک 

  نیروی جاذبه در نقطه ای از زمین کمتر است

می دانســتید نیروی جاذبه در همه مناطق، به 
یک اندازه نیست و بسته به میزان حجم پوسته 
زمین زیر هر نقطه، اندکی کم و زیاد می شــود؟ 
این را هم می دانستید که خلیج »هادسون« در 
کانادا کمترین نیروی جاذبه را در زمین دارد؟ 
دلیلش همان نازک بودن پوسته در زیر این ناحیه است. البته فکر نکنید که اگر به هادسون بروید 
میان زمین و آسمان معلق می شــوید اما در آن جا وزن هر چیزی روی ترازو از وزن واقعی خودش 

کمتر نشان داده می شود.
  پرنده ها خویشاوندان نزدیک دایناسورها 

هستند

درســت اســت که به ریخــت و قیافــه خزنده ها 
بیشتر می خورد که فامیل دایناسورهای مرحوم 
باشــند اما درواقــع پرنده ها اقــوام نزدیک تری 
بــه آن هــا هســتند. برهمیــن اســاس بعضــی 
زیست شناسان معتقدند دایناسورها کامال منقرض نشــده اند چون فرزندان شان یعنی پرنده ها 
هنوز وجود دارند و آن هایی که ازبین رفته اند، دایناسورهای غیرپرنده بوده اند. دانشمندان چرا 
این چیزها را زودتر نمی گویند؟ ببین چندسال بی خودی غصه دایناسورها را خوردیم درحالی که 

همین بغل گوش ما داشتند بق بقو می کردند!

  قورباغه باال نمی آورد

درستش این بود که قورباغه ها با آن رژیم غذایی 
چندش شــان، دم به دقیقــه درحال اســتفراغ 
کردن باشــند ولی درواقعیت این طور نیســت. 

قورباغه برای باال آوردن باید طی چند مرحله تالش کند. اول معده اش را باال می برد، بعد از پاهایش 
کمک می گیرد تا محتویات معده اش را بیرون بریزد. بعد دوباره معده اش را برمی گرداند سر جای 
اولش. این همه مشــقت برای یک استفراغ ســاده؟ قورباغه ها واقعا زندگی سختی دارند و کاش 

حداقل در خوردوخوراک شان سخت گیرتر باشند!

  ما باکتری هستیم، نه انسان!

در بــدن مــا بیشــتر از ســلول های انســانی، 
ســلول های باکتریایی وجود دارد. چی شــد؟ 
خب این که یعنی ما بیشــتر باکتری هســتیم تا 
انسان. دانشمندان می گویند ما در بدن مان، 
10برابر ســلول های انســانی مان، موجودات 
میکروسکوپی مثل ویروس و میکروب و باکتری داریم که بهش می گویند »میکروبیوم«. دارید به 
این فکر می کنید که کاش دانشمندان دست از سرمان بردارند و بگذارند زندگی مان را بکنیم؟ 
خب الزم اســت بدانید این میکروبیوم هــا در عملکرد دســتگاه گوارش، سیســتم ایمنی و تولید 

ویتامین های الزم برای بدن ما نقش های مهمی ایفا می کنند.

  ستاره دریایی مغز ندارد

نه مثــل ما کــه وقتــی کار اشــتباهی می کنیم، 
بــه خودمــان می گوییــم »تو مغــز نــداری«؛ نه! 
ســتاره دریایــی جدی جــدی مغز نــدارد. حاال 
البته معنی اش این نیست که هرکس هرطوری 
دلش خواست می تواند با این بیچاره رفتار کند. 
ستاره دریایی، سیستم عصبی دارد و به چیزهایی مثل نور و لمس شدن حساس است. پس مراقب 

رفتارتان باشید!

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

پاییزه وغافل گیری هاش! 

    سالم جوانه. این چه هواییه؟ چه وضعشه؟

   سالم بر شما. مگر ما هواشناسی هستیم؟ یا ســازمان حمایت از پاییز؟ بعدش هم مگر 
چه هوایی است؟ هوای بد؟ چطوری بود دوستش داشتید؟ البته کمی حق می دهم. این هوا 
خیلی کلک است! با کاپشن بیرون می روید، گرم تان می شود. همین که بدون کاپشن بروید 
یک دفعه حال وهوای بهمن بر زمین حاکم می شــود. پارســال اگر خاطرتان باشد همچین 
موقع هایی که اصال برف آمد. من مطمئنم برف ناگهانی پارسال برای آن بنده خدایی بود که 
بدون کاپشن و چکمه از خانه بیرون زده بود اما شما غر نزنید. هوا، هواست دیگر. هر فصلش 
یک مدلی. بقچه  لباس گرم های تان را باز کنید که کم کم زمســتان می شــود. البته شما که 
توی خانه نشسته اید و از پشت کامپیوتر به کالس های مجازی تان می رسید، دیگر چه فرقی 

می کند چه بپوشید؟ آن هم بغل بخاری و شوفاژ!

   جوانه جوانه... آبانه آبانه! دیدی شعر گفتم؟

  حافظ و سعدی و حکیم ابوالقاسم فردوسی در قبر، تن شان لرزید از شعر تو. اصال شعر 
به این بلندی نگفته بود کسی، فقط تو گفتی عزیزدل. نامت رفت کنار مشاهیر شعر فارسی. 
حاال آبان چه خبر است که گفتی آبانه و آبانه؟ آبان خبری نیســت. به جز تولد نویسنده  این 
ســتون که در ماه آبان قــرار دارد و البته مهم اســت، آبان هیــچ چیز از خودش نــدارد. تولد 
آبانی هاست که به آبان رنگ ورو می دهد. راستی گفتم تولدم است، نکند دفعه بعدی شعر 
تولدی برایم بگویی! بگذار قریحه  شعرت همین طوری برای موضوعات مهم سر برود. تولد 

من را بی خیال شو!

 زندگی سالم
  شنبه

    ۳ آبان  1399    
 شماره 1۷۲۶ 

این کتاب را ممنوع کنید 

بگو نگو شــنبه هااین جا بــا هم 
زبــان تمریــن مــی کنیــم . بــه ما 
بگوییدیاد گرفتن چه چیزهایی 
در زبان انگلیسی برای تان سخت 
است تا راه آســان تر کردنش را با 

هم پیدا کنیم .

هر دو به معنای »گفتن« است اما گرامر متفاوتی دارند.

 وقتی چیزی را می گوییم، )say( و وقتی به کسی خاص چیزی می گوییم، )tell( کاربرد دارد. مثال:
tell یا say؟ 

الهه توانا| روزنامه نگار

   

مثال:  مینا گفت که کتم را دوست دارد.

Mina  said  that  she  liked  my coat.

مثال:  مینا به من گفت که کتم را دوست دارد.

     Mina  told  me  that  she  liked  my  coat.

کمیک

 Adain Mills :عکس از

فاطمه قاسمی |  مترجم

اصطالحات

 ایده و اجرا:زندگی همیشه سخته! 
محمدپور - مرادی

نویسنده:  الن گرتز
ترجمه:  سارا عاشوری

ناشر: پرتقال

 من این روزهــا درحال مطالعه کتــاب خیلی جالبی هســتم که اســم عجیب وغریبی دارد؛ 
»این کتاب را ممنوع کنیــد«. همان طور که احتماال حدس می زنید این کتاب طنز اســت و 
همان طور که احتماال حدس نمی زنید یک قصه ماجراجویانه هیجان انگیز دارد. این رمان 
درباره نبــرد کتا ب ها و اتفاقاتی اســت که برای »امــی آن« رخ می دهد. »امی«، شــخصیت 
اصلی قصــه، فرزند ارشــد خانواده اســت کــه پدرومــادرش مســئولیت هایی برعهده اش 
گذاشــته اند. امــی، ماجراهایــی بــا دو خواهــر کوچکــش دارد کــه گاهــی ایــن ماجراهــا 

واقعا او را عــذاب می دهد. قصه 
نبــرد کتاب هــا از روزی شــروع 
می شــود کــه امــی می خواهــد 
کتــاب موردعالقــه اش، »فــرار 
به موزه نیویورک« را کــه بارها و 
بارها خوانده اســت، از کتابخانه 
مدرسه  اش دبســتان »شلبورن« 
امانــت بگیــرد امــا یــک اتفــاق 
غیرمنتظــره همه چیــز را تغییــر 
می دهد. کتابدار مدرسه، خانم 
جونز خبر بدی به امی می دهد؛ 
ممنــوع  او  محبــوب  کتــاب 
شده است اما چرا؟ چطور چنین 
چیزی ممکن اســت؟ حاال امی 
چه کار باید بکند؟ باخریدن این 
کتاب پرتقالی می توانید متوجه 
اصــل داســتان شــوید. مــن که 
خیلی دوستش داشتم امیدوارم 

شما هم لذت ببرید.

نادیا غفوری| 14ساله

»شیائو یو« یه نوجوون 14ساله رفقا سالم!
 است که تو چین زندگی می کنه و

2متر و 21سانتی متر قد داره. شیائو همیشه با 

اطرافیانش متفاوت بوده و همین موضوع بهونه ای بوده 

تا دیگران مسخره و اذیتش کنن. حاال اون چی کار کرده؟ به جای 

غصه خوردن و مخفی کردن خودش از دیگران، به گینس درخواست 

داده به عنوان بلندقدترین پسر اسمشو ثبت کنن و به زودی 
شماره پیامک 2000999پاش به این کتاب باز میشه.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

   این هفته در ســتون اطالعات عمومی از گرانش شــروع می کنیم، به زمان دایناسورها سفر 

می کنیم، سری به معده قورباغه می زنیم، یک چیز عجیب درباره بدن مان کشف می کنیم و 

سر آخر هم شیرجه می زنیم کف اقیانوس. آماده ای؟ بزن بریم!

فوت و فن دویدن 
مهسا کسنوی| روزنامه نگار

buzzfeednews.com :منبع

شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلحیم،  این ســتون را راه انداختیم که با شــما 

دوست باشیم و اختالط کنیم .  

پرندگان در اسکله

اطالعات عمومی 

خوشــحالم بعد از مشکالت زیاد باالخره 
دنیا روی خوبش رو بهمون نشون داد

اون چیه دیگه؟ 
سورپرایز توعه؟

اجداد ما روزهای سختی رو 
گذروندن اما خوشحالم که حاال 

همه چی خوبه

نه

کالس زبان

توضیح: )tell( به یک مفعول شــخصی نیاز دارد. اگر 
قرار باشد با )say( مفعول شخصی بیاورید، باید بگویید 

)say to(. مثال؛

Mina  said   to   me   that   she   liked my   coat.                

نکته: این توضیح، بخشی از تفاوت گرامری 
)tell( و )say( است.

  رفقای جوانه! شما هم می توانید در این ســتون به هم سن وسال های تان، 
کتاب، فیلم، پادکست و بازی پیشنهاد کنید. کافی است ازطریق شماره های 

باالی صفحه با ما درتماس باشید.
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غالمرضا محمدى مقصر است 
نه رئيس فدراسيون!

اختالف زیرپوستی در 
هيئت مدیره استقالل

	ناره گير� مسئول نقل وانتقاالت آب� ها وا	او� حاشيه ها� انتخاب� تيم مل� 	شت� آزاد
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 اميرحسين طبســ�/ متاســفانه فوتبال ا�ران 
ا�ــن روزها وضعيت ناگــواري را تجربــه مي �ند؛ 
ا�ــن جملــه را آنقــدر شــنيده ا�م �ه شــا�د د�گر 
گوشي براي شنيدنش نمانده باشد. سال هاست 
فوتبــال ا�ــران بــه پد�ده هــا4 شــوم3 همچون 
مشــ<الت اقتصادي و دالليســم گره خورده و در 
ا�ن ميان عالوه بر مشــ<ل بزرگ تحر�م، گز�نش 
غلط مد�ــران و در نتيجــه ســوءمد�ر�ت در تمام 
ا�ن ســال ها در بروز مشــ<الت اقتصادي نقشي 
ان<ارنشــدني داشــته اســت. در �ــJ دهــه اخير 
مد�ران ز�اد4 به اســتقالل و پرســپوليس آمده و 
رفته اند و تقر�با هيچ �دام از آن ها �ارنامه خوب3 
از خود به جا4 نگذاشــته اند اما ب3 شJ وضعيت 
مد�ر�ــت در اســتقالل و پرســپوليس هيچگاه به 
اندازه دوره ٤ ســاله وزارت مســعود ســلطان3 فر 
بحرانــ3 و بغرنــج نبــوده. بــرا4 اثبات ا�ــن ادعا 
نياز4 نيست خيل3 به عقب برگرد�م و فقط مرور 
اتفاقات ١٠ روز اخير به خوب3 گو�ا4 ا�ن واقعيت 
اســت �ه در دوران ســلطان3 فر چه بر ســر ٢ تيم 
بزرگ پا�تخت آمده اســت. اتفاقات3 �ه در دوران 
مد�ر�ت احمد ســعادتمند در باشــگاه استقالل 
رخ داد و درنها�ــت منجــر بــه بر�نــار4 او شــد 
حاال بــه نحو د�گر4 در پرســپوليس و با مد�ر�ت 
مهد4 رسول پناه در حال ت<رار است. ٢ انتخاب 
عجيب وز�ر ورزش برا4 استقالل و پرسپوليس با 
وعده ها4 بزرگ اما پــوچ، �ار خود را در ٢ قطب 
فوتبال �شور آغاز �ردند. فقط �<3 از وعده ها4 
خنــده دار مد�ر محبــوب وز�ر ورزش ا�ــن بود �ه 
قصــد داشــت �ار4 �نــد باشــگاه اســتقالل به 
هوادارانش وام ازدواج بدهد. در ا�ن ميان برخ3 
از رســانه ها4 معلوم الحال بــه حما�ت از مد�ران 
ســرخاب3 پرداختند اما هواداران و �ارشناســان 
قد�م3 و باتجربه اســتقالل همان موقع فهميده 
بودنــد �ســان3 �ه چنيــن وعده ها4 ب3 اســاس 
و غيرقابــل انجامــ3 را م3 دهنــد خيلــ3 زود از 
اســتقالل و پرســپوليس و فوتبال خواهند رفت. 
ا�ن اتفاق هم افتاد و عمر مد�ر�ت ســعادتمند در 
اســتقالل بيش از ٦ ماه طول ن<شــيد و احتماال 
همين سرنوشت هم در انتظار رسول پناه خواهد 
بــود. اگــر نا�ب قهرمان3 در ليگ و جــام حذف3 و 
البته حذف از ليگ قهرمانان آسيا، استقالل را به 
بحران �شاند، در پرسپوليس چهارمين قهرمان3 
متوال3 و رسيدن به فينال آسيا باعث ا�جاد بحران 
شــده اســت. چند باز�<ــن قد�م3 پرســپوليس 
خواســتار افزا�ش قراردادشان شده اند و باشگاه 

ســع3 دارد تــا جا�ــ3 �ــه م3 توانــد در مقابــل 
خواسته آنها مقاومت �ند. از طرف3 رسول پناه با 
�حي3 گل محمد4، ســرمرب3 تيم هم اختالفات 
عد�ــده ا4 دارد؛ اختالفات3 �ه تــا چند روز پيش 
 J� توســط رسول پناه ان<ار م3 شــد اما با انتشار
فا�ل صوت3 عجيب، د�گر نم3 شــود ان<ارشــان 
�رد. رســول پناه در ا�ن فا�ل صوت3 گفته است:  
«م3 دانيد االن دعوا سر چيه؟ بو4 ٢ميليون دالر 
در دماغ �ه عده پيچيده و گيج شدن! ا�ن پاداش 
رو �J ســال د�گه م3 گير�م اما ف<ر �ردند صبح 
م3 گير�م گيج شــدن! ا�ن همه پيش<ســوت �ه 
ُارد مــ3 دن بيــان خرج �نــن!» د�تر رســول پناه 
در ا�ــن فا�ل صوت3 به هيچ �ــس رحم ن<رده و با 
ادبياتــ3 �وچــه خيابان3 از خجالــت �ادر فن3 و 
باز�<نان پرسپوليس درآمده اســت؛ ادبيات3 �ه 
نه مناسب �J مد�ر است و نه سنخيت3 با جامعه 
پزشــ<3 دارد! نتيجه انتشار ا�ن فا�ل صوت3 هم 
چيز4 نبود جز تصميم نها�3 شــجاع خليل زاده 
و انتشــار ع<س او با پيراهن الر�ان قطر؛ ع<س3 
�ه قطعا م3 تواند �<3 از تلخ تر�ن قاب ها4 چند 
ســال اخير بــرا4 هواداران پرســپوليس باشــد. 
البتــه ا�ــن پا�ان داســتان تلــخ ســرخ ها نخواهد 
بود و قطعا انتشــار فا�ل صوت3 رسول پناه تبعات 
د�گر4 هم خواهد داشــت. تمامــ3 ا�ن اتفاقات 
در اســتقالل و پرســپوليس در حال3 رخ داده �ه 
صاحب نظران قرن بيســت و�<م را قــرن مد�ران 
مي داننــد اما در فوتبال ا�ــران مد�ران معموال به 
جاي ضابطه بر اســاس رابطه انتخاب مي شــوند 
و چه �نم چه �نم هاي ا�ــن فوتبال تمام3 ندارد. 
در فوتبال ا�ران مد�ران3 بر اســاس رابطه ســر از 
اســتقالل و پرســپوليس در م3 آورند �ه حت3 با 
الفبا4 مد�ر�ت هم آشــنا�3 ندارند و اصل3 تر�ن 
اصــول مد�ر�ت را هــم رعا�ت نم3 �ننــد. دادن 
وعده ها4 پوچ، برمال �ردن اصرار باشگاه و حت3 
حراج اســناد محرمانه باشــگاه در خبرگزار4 ها 
اتفاقاتــ3 اســت �ــه در ٤ ســال اخير بــه اتفاق3 
ت<رار4 و حاال عاد4 در اســتقالل و پرســپوليس 
تبد�ل شــده و مســعود ســلطان3 فر نيز با چشــم 
بســتن بــه رو4 تمام3 حقا�ــق تلخ ٢ باشــگاه با 
افتخار از ٤ ســال رو�ا�3 ٢ تيم سخن م3 گو�د و 
عنوان م3 �ند �ه نتا�ج و دستاوردها4 ٢ تيم در 
٤ ســال اخير ب3 ســابقه بوده است. شا�د همين 
اظهارنظر �اف3 باشد تا متوجه شو�م چرا حال و 
روز فوتبال، استقالل، پرسپوليس و ورزش �شور 

ا�نقدر وخيم است!

مد�رعامل ســابق اســتقالل عليه رئيس هيأت 
مد�ره ا�ن باشگاه افشــاگر4 �رد و با ش<ستن 
س<وت خود، صحبت ها4 مهم3 به زبان آورد. 
بــه گــزارش ورزش ســه، مهم تر�ــن بخش ها4 
افشــاگر4 احمد ســادتمند عليه خليل زاده در 

ذ�ل م3 آ�د:
 ســ<وتم را خواهم ش<ست تا مردم بدانند �ه 

چه ظلم3 صورت گرفته...
 اگــر شــما و دوســتان شــما م3 گذاشــتند از 
همان پفJ آب3 ميلياردها درآمدزا�3 داشــتيم 
و اگر دوستان شــما ورود نم3 �ردند، از درصد 
فروش محصوالت مينو االن هيچ دغدغه ا4 در 

ا�ن شرا�ط �رونا�3 و اقتصاد4 نداشتيم.
 شما به عنوان ر�يس هيأت مد�ره چقدر برا4 

باشگاه درآمد آورد�د؟
 شــما �ه نزد�J به دو سال هســت با عناو�ن 
عضــو هيــأت مد�ــره، ر�يــس هيــات مد�ــره و 
سرپرســت باشــگاه اســتقالل بود�ــد، در ا�ــن 
دو ســال چقــدر درآمدزا�ــ3 داشــتيد؟ البته از 
محــل فــروش اللهيار صيادمنش و ســيد مجيد 

حسين3 �ه آن هم... بماند.

 شما ط3 ا�ن دو ســال نه تنها درآمد4 ا�جاد 
ن<رد4 بل<ه باشــگاه را با اطالعات3 �ه خواهم 

داد به مرز نابود4 سوق داد�د...
هــواداران  و  عمومــ3  افــ<ار  تنو�ــر  بــرا4   
 ٩٤ ســال ها4  طــ3  را  باشــگاه  درآمدهــا4 
الــ3 ٩٨ به صــورت �امــال دقيــق و بر اســاس 
حسابرســ3 انجــام شــده بــه شــرح ز�ــر اعالم 

م3 �نم:
اسناد موجود است: 

١. ســال ٩٤ �ارگــزار شــر�ت اميــن ســيما 
 ٢٤ باشــگاه  بــه  بالعــوض  پرداخــت  �يــش 

ميليارد تومان
٢.  ســال ٩٥ �ارگــزار شــر�ت اميــن ســيما 
 ٢٨ باشــگاه  بــه  بالعــوض  پرداخــت  �يــش 

ميليارد تومان
٣. ســال ٩٦ �ارگزار شر�ت مبنا توسعه مبين 
پرداخت بالعوض به باشگاه ٤٣ ميليارد تومان
٤. ســال ٩٧ �ارگــزار شــر�ت مبنــا توســعه 
 ٥٧ باشــگاه  بــه  بالعــوض  پرداخــت  مبيــن 

ميليارد تومان
بــه  وابســته  شــر�ت  �ارگــزار   ٩٨ ســال   .٥

جنابعال3 شــر�ت آر�ا برتر صفر ر�ــال درآمد و 
بدون حت3 ر�ال3 وار�ز4 به باشگاه...

 ر�يــس محترم هيــات مد�ره آ�ــا م3 دانيد به 
دليل عدم درآمدزا�3 شــر�ت وابســته به شما 
باشــگاه اســتقالل در حال حاضــر ٦٦ ميليارد 

تومان ز�ان انباشته دارد؟
 شر�ت آر�ا برتر نه تنها درآمد4 ا�جاد ن<رده، 
بل<ه ٧ ميليــارد و ٦٠٠ ميليون تومان با ســود 
روزانــه ٤٠ ميليــون تومــان باشــگاه را بده<ار 

�رد...!
 و اگر حت3 �ادتان باشــد من را به مرگ و قتل 

تهد�د �رد�د...
 �ادتــان هســت در جلســه هيأت مد�ره شــما 
برا4 فــروش مهد4 قا�د4 با رقــم �J ميليون 
و ٥٠٠ هــزار دالر ذوق زده شــد�د و اصــرار به 

فروش فور4 قا�د4 داشتيد.
 شما بود�د �ه الهيار صياد منش رو فروختيد 
و اگر �ادتان باشــد، آن زمان مــن ر�يس هيأت 
مد�ره بودم و �تبا نامه نوشــتم (موجود اســت) 
�ــه ا�ن �ار انجام نشــود؛ بنابرا�ــن لط� �نيد 

صادق باشيد...

رسول پناه هم راه سعادتمند را رفت

افشاگرى سعادتمند عليه رئيس هيات مدیره استقاللافشاگرى سعادتمند عليه رئيس هيات مدیره استقاللمدیریت زیر خط فقر

افشاگر� سعادتمند عليه رئيس هيات مد5ره استقالل

دفاعيه مهم پرسپوليس 
براى آل کثير

رد پيشنهاد فوق العاده 
توسط حسينی

وا	او� ماجرا� فسخ قرارداد مدافع مل� پوش سرخ ها

خليل زاده: سعادتمند پرسپوليسی است

 پنجره پرسپوليس به زودى 
باز می شود

پانزدهمین یاغى!
محمدى نادرى سرانجام استقاللى شد

اعتراض پيروانی به مدیران پرسپوليس
باز�<نــان و �ادر فن3 از عمل ن<ردن باشــگاه به 
تعهداتش گله مند هســتد و از ا�ن رو ا�ن مسائل 
را با افشــين پيروانــ3 درميان گذاشــته اند تا به 
باشگاه منتقل �ند. به گزارش ا�سنا، پيروان3 در 
چند روز گذشته سع3 داشته اختالفات موجود 
را حل �ند اما ب3 اعتنا�3 باشگاه به صحبت ها4 
او باعث شــده حاال پيروان3 با غيبت در تمر�نات 

تيم به ا�ن موضوع وا�نش نشان دهد.

هم دوره و رقيب تختی درگذشت
خيرا... امير4 پيش<سوت �شت3 ا�ران و رقيب 
و هــم دوره غالمرضا تخت3 �ه برابــر او تمر�ن و 
مبارزه �رده بود، به دليل ابتال به بيمار4 �رونا 
در بيمارســتان بســتر4 بــود و پــس از ١٠ روز 
توانست ا�ن بيمار4 را پشــت سر بگذارد اما در 
حال3 �ــه وضعيت و4 رو به بهبــود4 بود بر اثر 

ا�ست قلب3 دار فان3 را وداع گفت. 

خليل زاده: سعادتمند 
پرسپوليسی است

اســماعيل خليل زاده در خصــوص اتهامات3 
�ه احمد ســعادتمند متوجه او �ــرده بود در 
پســت3 ا�نســتاگرام3 پاســخ داد. به گزارش 
ورزش ســه، و4 گفت: «مطالبــ3 مد�رعامل 
عزل شده قبل3 باشــگاه استقالل عليه بنده 
مطــرح �ردند �ه به زود4 پس از شــ<ا�ت از 
ا�شــان به دادســرا به صورت مستند و با ارائه 
مدار� پاســخ آن هــا را مفصل خواهــم داد و 
نشــان م3 دهم چه �ســ3 مدر� دارد و چه 
�ســ3 فقط حرف م3 زنــد. تنها با�ــد به ا�ن 
ن<ته اشــاره �نم �ه برخ3 ها با پرسپوليس3 
در  ســع3  و  �ردنــد  شــيطنت  بودن شــان 
تخر�ب استقالل داشتند، �سان3 �ه صفحه 
شخص3 شــان نشــان مــ3 داد چقدر بــه تيم 
محبوب شان �عن3 پرســپوليس عشق دارند 
و در جلســات نيز از پرسپوليس به عنوان تيم 
محبوب شــان �اد م3 �ردند. به همين دليل 
از ابتــدا مخالــ� حضور چنين افــراد4 بودم 
�ه هو�ت پرسپوليس3 داشتند و به استقالل 
آسيب رساندند. افراد4 �ه متاسفانه به اسم 
استقالل چه �ارها �ه ن<ردند و قراردادها4 

عجيب3 با شر�ت ها و د�گران بستند.»

فرجام طارمى و پرسپولیس فرجام طارمى و پرسپولیس 
در انتظار شجاع و الریان!در انتظار شجاع و الریان!
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سرمربی تيم فوتسال فرش آرا: تاخير ليگ برتر، به ضرر 
تيم ماست

طبق اعالم ســازمان ليگ فوتســال، قرار بود ليگ برتر از اول آبان 
ماه به صورت ٢ گروه ٧ تيم) برگزار شود، اما به دليل شيوع !رونا 
به تاخير افتاد و هنوز تار5خ دقيق) برا3 شروع مسابقات مشخص 
نشده است. ا5ن در حال) است !ه برخ) تيم ها بخصوص تيم ها3 
مدع) قهرمان)، مدت) اســت بــرا3 آمادگ) و حضور3 قدرتمند، 
تمر5نات خود را آغاز !رده  اند و نسبت به بالتFليف) مسابقات ليگ 
برتر انتقاد هم دارند. نما5نده فوتسال استان 5عن) تيم فرش آرا هم 
حدود K5 ماه اســت !ه تمر5ناتش را آغاز و !ارها3 بدنساز3 اش 
را براســاس تار5خ شــروع مســابقات دنبال !رده اســت. سرمرب) 
تيم فوتســال فرش آرا درباره تاخير برگزار3 رقابت ها3 ليگ برتر 
فوتســال م) گو5د: «تمر5نات خود را بر اســاس شــروع مســابقات 
5عن) اول آبان ماه شروع !رده بود5م !ه متاسفانه به خاطر شرا5ط 
!رونا5) لغو شــده و حاال پيش بين) م) شــود بيــن ١٦ تا ٢٠ آبان 
مــاه ا5ــن رقابت ها آغاز شــود !ــه هنوز دقيق مشــخص نيســت.» 
مجيد مرتضا5) درباره عواقب تاخير در شروع مسابقات ليگ برتر 
م) افزا5د: «ا5ن موضوع بيشــتر به ضرر برخــ) تيم ها5) همچون 
فــرش آرا اســت !ــه تمر5نات خــود را K5 مــاه قبل آغــاز !رده اند، 
چرا!ه ما بدنســاز3 تيم را براســاس تار5خ شــروع مسابقات زودتر 
شروع !رد5م.» و3 همچنين درباره وضعيت !رونا در بين بازF5نان 
م) افزا5د: «در مرحله اول تســت گير3، فقط K5 بازF5ن مبتال به 
!رونــا بود !ه بعد از ١٤ روز قرنطينه تســت مجــدد او منف) اعالم 
شد. االن وضعيت تيم فرش آرا خوب است و مشFل) ندار5م. فقط 
٢ بازF5ن در قرنطينه هســتند !ه قرار اســت امروز دوباره از آن ها 

تست !رونا گرفته شود.»
 

افتتاح و تجهيز ٢۵ خانه ورزش روستایی در استان
٢٥  خانه ورزش روســتا5) در خراســان رضو3 به مناســبت هفته 
تربيت بدن) و ورزش تجهيز و به بهره بردار3 رســيده است. رئيس 
هيئت ورزش روستا5) و باز3 ها3 بوم) محل) خراسان رضو3 با 
اعالم ا5ن خبر گفت: «درراستا3 تفاهم نامه مشترb بين شورا3 
هماهنگ) مبارزه با مواد مخدر، دفتر روستا5) استاندار3 و اداره 
!ل ورزش و جوانان اســتان، قرار اســت تا پا5ان سال جار3 تعداد 
١٥٠ خانه ورزش روستا5) افتتاح و با وسا5ل ورزش) تجهيز شوند 
!ه در ٦ ماهه اول سال جار3 توانستيم ٢٥ خانه ورزش روستا5) 
را بــا اقالم ورزشــ) تجهيز !نيم.» محمدرضــا خوش باطن با بيان 
ا5ن !ه برا3 ما تمام نقاط اســتان اهميت دارد و نســبت به تجهيز 
خانه ها3 ورزش روســتا5) اقدام خواهيم !رد، افــزود: «برنامه ما 
ا5ن اســت !ه بتوانيم در روســتا3 !ه جمعيت ز5اد3 دارند و بسته 
به ظرفيت  شــان، مFان ها3 ثابتــ) را با !مK شــورا و دهيار3 به 
عنوان خانه ورزش روستا5) مشخص !نيم و سپس وسا5ل ورزش) 
از جمله تشK تاتام)، ميز تنيس، دارت، ميز فوتبال دست) و اقالم 
مربوط به باز3 ها3 بوم) محل) را در اختيار روستا5يان قرار دهيم 

تا شاهد جامعه ا3 سالم و پرنشاط در روستاها باشيم.»

داور3 فوتبــال خراســان رضو3 در طــ) چند ســال 
اخيــر بــا افت ز5ــاد3 رو بــه رو بــوده و درحــال حاضر 
نســبت به گذشــته حرف) برا3 گفتــن از نظر جا5گاه 
داور3 در ســطح !شــور نــدارد. ا5ن درحال) اســت 
!ه 5ــK دهه قبل خراســان رضــو3 بهتر5ــن داوران 
در ليگ برتر را داشــت  اما با بازنشســته شدن برخ) 
داوران، د5گــر جا5گز5نــ) بــرا3 آن هــا نيســت و اگر 
اقدام قابل توجه) در ا5ن زمينه صورت نگيرد، شا5د 
تا ســال آ5نده هــم د5گر نما5نده شا5ســته ا3 در ليگ 
برتر داور3  وجود نداشــته باشــد. محســن قهرمان) 
F5) از داوران قد5م) و پرافتخار استان نسبت به ا5ن 
موضوع اظهار تاســm م) !ند و معتقد است اتفاقات) 
برا3 داور3 فوتبال اســتان افتاده !ــه جا5گاه مان را 
در سطح !شــور از دســت داده ا5م و به نوع) تيشه به 
ر5شــه داور3 فوتبــال زده ا5ــم.» ا5ن داور بازنشســته 
اســتان در ا5ن باره به خبرنگار ما م) گو5د: «روزها3 
خوبــ) را در آ5نــده بــرا3 داور3 فوتبال اســتان مان 
متصور نيستم. متاسفانه اتفاقات خوب) در K5 سال 
گذشته برا3 داور3 استان در !شور رخ نداده  است . 
اگــر االن هم بــه داوران اســتان در ليگ ها3 !شــور 
امFان قضاوت داده م) شود هم به خاطر را5زن) ها3 
پيشFسوتان است. اميدوارم با رو3 !ار آمدن دوباره 
اصفهانيان در !ميته داوران شــرا5ط در فدراســيون 
فوتبال تغيير !ند.» محســن قهرمان) تا!يد م) !ند: 
«اگر با ا5ن شــرا5ط در داور3 استان به مسير حر!ت 
خود ادامــه دهيم تا پا5ان ســال ١٤٠٠ چيز3 به نام 
داور3 در خراســان رضــو3 وجود نخواهد داشــت.» 
و3 درباره دليل افت جا5گاه داور3 فوتبال اســتان، 
خاطرنشان م) !ند: «دليل ا5ن موضوع رئيس فعل) 
!ميتــه داوران فوتبــال هــم نيســت؛ شــهرآباد3 بــه 
عنوان مســئول !ميته داوران هيئت فوتبال اســتان 
از زحمتFشان فوتبال بوده، اما رئيس !ميته داوران 

با5ــد حضــور فيزF5ــ) بيشــتر3 در محــل !ار خــود 
داشــته  و !ار داور3 را به د5گران در مشهد نسپارد تا 
اشــراف بيشــتر3 به موضوعات داور3 داشته باشد. 
و3 انســان با شــخصيت  و با اخالق) است، ول) برا3 
مد5ر5ت با5د بتواند شــرا5ط مناســب) را فراهم !ند و  
به دنبال را5زن) با پا5تخت نشين ها باشد تا داوران ما 

بهتر بتوانند در ليگ ها3 !شور قضاوت !نند.»
 پشتوانه ساز� صفر  

و3 بــا بيان ا5ن !ه حدود ٨، ٩  ســال اســت !ه برا3 
داور3 اســتان اقدام) در جهت پشتوانه ساز3 انجام 
نداده ا5ــم، عنــوان  م) !نــد: «ا5ن !ه بگو5يــم عده ا3 
پشــت د5وار بتن) نســل طال5) داور3 خراسان قرار 
گرفته انــد را قبــول نــدارم. چــون  زمانــ) مــا و د5گر 
داوران هم پشت سر بزرگان) چون مصطف) حقيق) 
نيشــابور، محمــد اميــر3 تربت جــام، علــ) زمانيان 
قوچان، جواد تق) پور و غالم هميراد، ا!بر ســلمان) 
و حســين واقعــ) !ــه از داوران  بزرگ و موفق نســل 
قبــل از ما بودند، قرار داشــتيم و اگــر فFر م) !رد5م 
پشــت د5وار ا5ن بزرگان نم) توانيم پيشــرفت !نيم، 
قطعــا بــرا3 نســل طال5ــ) داور3 خراســان اتفاق) 
نم) افتــاد. ا5ــن نبا5ــد بهانــه ا3 برا3 معرف) نســل 
 K5 جد5ــد داور3 باشــد.» و3 تصر5ح م) !نــد: «در
برهه ا3 از زمان K5 ســر3 از دلسوزان تالش !ردند 
و در زمينــه داور3 پشتوانه ســاز3 !ردند تا ما  رشــد 
!رده و در !شــور مطرح شــو5م. اما متاســفانه پس از 
مــا د5گــر پشتوانه ســاز3 صــورت نگرفت. بــه عنوان 
مثال بعــد از خداحافظ) رضا ســخندان چه !رد5م. 
5عقــوب ســخندان را ســاختيم، ولــ) بــه علت هــا3 
واهــ) و نيامدن در تســت او را در رتبه پنجم ليســت 
قــرار داد5ــم.» قهرمانــ) م) گو5ــد: «زمــان قبل هم 
داوران سطح باال ا5ن گونه تست نم) دادند و مرحوم 
جاهد3  و تيم شــان از محســن تر!) و رضا سخندان 

در !نار داور درجه ٢ و ٣ تست نم) گرفتند.»

 تيشه به ر�شه داور�
و3 با بيان ا5ن !ه داوران ســطح بــاال و5تر5ن داور3 
استان هســتند، م) افزا5د: «برا3 ا5جاد انگيزه با5د 
داوران ســطح بــاال را جدا !نيــم تا داورهــا3 درجه 
٢ و ٣ تــالش !ننــد تــا بــه ســطح داورانــ) همچون 
مهــد3 مرجــان زاده ، مرتضــ) منصور5ــان و 5عقوب 
 K5 ســخندان برســند.  نه ا5ن !ه بــه دال5ل واهــ) و
را  آن  بازگو5ــ)  امــFان  االن  !ــه  آ5تم ها5ــ)  ســر3 
ندارم ، نفــر اول !مK داورها را در ليســت نفر پنجم 
 بگذار5م.» و3 اضافه م) !ند: «!ســ) !ه بيشــتر5ن 
تعــداد قضــاوت را در ليگ برتــر ا5ــران داشــته،  نفــر 
پنجم ليست م) گذار5م، آن هم به خاطر ا5ن !ه ثابت 
!نيم !ه ما هم م) توانيــم برخورد !نيم. اگر داور3 
امــFان حضور در تســت را نداشــت،  نبا5ــد ا5ن گونه 

بــا او برخــورد شــود. ا5ن !ار تيشــه به ر5شــه داور3 
اســتان م) زند.» محســن قهرمان) در ادامه سخنان 
خود اظهار !ــرد: «زمان) م) توان ا5ن !ار را !رد !ه 
پشتوانه ساز3 !رده باشيم و داور3 را انتخاب !نيم 
!ــه بتواند بــا داوران قد5مــ) برابــر3 و رقابت !ند. 
امــا  5ــK داور3  !ه فقــط ليگ ٢ 5ا ٣ قضــاوت !رده  
را چگونــه م) تــوان در ليســت داوران ليــگ برتر3 
گنجانــد.» و3 بــا اشــاره بــه ا5ن !ــه سلســله مراتب 
پيشرفت با5د مرحله  به مرحله اتفاق بيفتد، نه ا5ن !ه 
بــه زور K5  نفر  !ه در ليــگ ٣ و ٢ قضاوت !رده را به 
عنوان نفر ســوم ليگ برتر معرفــ) !نيم،  م) افزا5د: 
«خودمــان با دســت خودمان به ر5شــه داور3 تيشــه 
م) زنيم و با خود زن) !ارها5) م) !نيم !ه دشمنان 

داور3 استان آرزو3 آن را دارند.»

تيشه به ریشه داورى!
محسن قهرمانى، داور بازنشسته فوتبال استان از علل افول داورى مى گوید اخبار خراسان

شجاعى مهر

تست 8رونا� ٥ باز�6ن تيم فوتبال شهرخودرو خراسان در آستانه رقابت ها� ليگ برتر مثبت اعالم شد. پس از انجام تست پ� س� آر در اولين جلسه تمر�ن� شهرخودرو در 
مشهد، تست 8رونا� ٥ باز�6ن ا�ن تيم مثبت اعالم و ابتال� آنها به 8وو�د١٩ تا�يد شد. پزش> تيم فوتبال شهرخودرو با اعالم ا�ن خبر گفت: «متاسفانه درحال� 8ه فاصله 
ز�اد� تا شروع ليگ برتر ندار�م، عليرغم سخت گير� و رعا�ت شد�د پروت6ل ها� بهداشت�، ٥ باز�6ن ما همچون عل� نعمت�، اميد منصور�، ميالد فراهان�، عل� طاهران 
و اميرحســين نعمت� دچار بيمار� 8رونا شــده اند و بالفاصله به قرنطينه رفته اند.» عل� اعظم معاد� از اقدامات پزشــ�6 مورد نياز برا� بهبود 8امل باز�6نان مبتال خبر داد و 
افزود: «تمام� داروها� تقو�ت� و موردنياز ا�ن باز�6نان را به قرنطينه آنان ارســال 8رده ا�م تا ان شــاا... با ســالمت� 8امل به جمع تيم بازگردند.» پيش از ا�ن نيز عل� ســامره و 
محمد نواز�، مربيان شــهرخودرو 8ه تســت 8رونا آن ها در واپسين روز اردو� تهران مثبت اعالم شــده بود، در حال گذراندن دوران قرنطينه خود هستند و هنوز به تمر�نات 

بازنگشته اند.

دردسر تازه رحمت�
در آستانه ليگ برتر

۵ بازیکن 
شهرخودرو 

کرونایی شدند

دقيقــه   ١٧:٣٠ ســاعت  از  امــروز  حالــ)  در 
ال !اسيFو در ورزشــگاه نو!مپ آغاز م) شود 
!ه جرارد پيFه در آســتانه ا5ــن د5دار مصاحبه 
تند3 در مورد مد5رباشــگاه بارســا و همچنين 
ليونــل مســ) انجــام داد. جرارد پيFــه مدافع 
بارســا ابتــدا مســ) را خطــاب قــرار داد: «بــا 
مســ) چه !ار !رده ا5م !ه او احساس م) !ند 
صدا5ش در باشــگاه شــنيده نم) شــود؟ همه 
چيــز بيــش از انــدازه شــو!ه !ننده بــود و من 

هــم واقعا عصب) و نگــران بودم. لئو شا5ســته 
همــه چيزهــا3 خــوب در بارسلوناســت. با5د 
شــرا5ط را برا3 او به گونــه ا3 فراهم !نيم !ه 
بــدون مشــFل فوتبالش را در بارســا بــه اتمام 
برســاند. از نظــر مــن ورزشــگاه نو!مــپ با5د 
به نــام ليونل مســ) به عــالوه اسپانســر تغيير 
!نــد.» و3 ادامــه داد: «ارتباطم بــا بارتومئو؟ 
من هميشــه م) خواهم با سران باشگاه رابطه 
خوب) داشــته باشــم ول)  باشــگاه پول هز5نه 

م) !نــد !ه از ما انتقاد !ننــد و بعد همان پول 
را از ما به بهانه !اهش دستمزد طلب م) !ند. 
همچنين برا5م شگفت انگيز است !ه اسطوره 
ها3 باشــگاه مثل پپ گوارد5وال، ژاو3، پو5ول 
و وF5تور والدس در باشگاه نقش) ندارند. ا5ن 
5عن) 5ــK جا3 !ار ا5راد دارد. ا5ن افســانه ها 
را با5ــد هميشــه حفــظ !ــرد. آنهــا بخشــ) از 
تار5ــخ بارســلونا هســتند. با5ــد ا5ن افــرد را به 
باشــگاه اضافه !رد.» پيFــه همچنين در مورد 
رونالــد !ومــان ســرمرب) جد5د بارســا گفت: 
«!ومــان در شــروع !ارش حرف ها3 صر5ح) 
زد و پيام) هــا3 رb و مســتقيمش با بازخورد 
خوبــ) در تيم همراه شــد. ما با انگيــزه و توان 
بيشــتر3 تمر5نات را شــروع !رد5ــم و معتقدم 
شــرا5ط تيم خوب است. شFســت برابر ختافه 
نيــز غيرمنتظــره و K5 اتفــاق بــود. ببينيم در 
ال !الســيFو چه خواهيم !رد.» پيFه در مورد 
!اهش دســتمزدها اظهار داشت: «من هر چه 
دارم از باشگاه دارم و به همين خاطر خود را به 
شFل تمام عيار در اختيار باشگاه قرار داده  ام. 
باشــگاه به مــن و د5گــر بازF5نان اعــالم !رده 
!ــه به دليــل اپيدم) !رونــا از نظــر اقتصاد3 
در شــرا5ط بغرنج) قرار دارد. در ا5ن شــرا5ط 

باشگاه برا3 من از هر چيز3 مهمتر است»

نوکمپ باید به اسم «مسی» نامگذارى شود
هفته اى ٣۵٠ هزار پوند براى مصاحبه طوفان� پي6ه در مورد مس�، بارتومئو و 8ومان

پيش بينی نتایج!
بازF5ــن مغضــوب آرســنال در حال) !ــه ا5ن 
روزها تنها فعاليتش به تو5يتر خالصه م) شود 
هم چنان بيش تر5ن در5افت) را از تيم دارد. به 
گزارش ا5ســنا و به نقل از تا5مز، مسوت اوز5ل 
ا5ن روزها با بحران بزرگ) روبه رو شده است. 
ا5ــن بازF5ــن مدت ها اســت !ه با نظــر ماF5ل 
آرتتــا جا5ــ) در برنامه هــا3 تيمــش نــدارد. 
بــا ا5ن حــال اوز5ــل !ــه هفتــه ا3 ٣٥٠ هزار 
پونــد از ا5ن تيم درآمــد دارد، خيل) هم بيFار 
نيســت. او در زمان برگزار3 باز3 آرســنال و 
راپيدو5ــن اتر5ش !ه بــا برتر3 ٢ بر K5 خارج 
از خانــه توپچ) ها3 لندن به پا5ان رســيد، در 
تو5يتر خــود پيش بين) !رد آرســنال با نتيجه 
٤ بــر 5ــK برنــده م)  شــود. اوز5ــل هم چنين 
گلزنــان تيمــش را نيــز پيش بين) !ــرده بود. 
رفتــار  ا5ــن  از  آرســنال  هــواداران  از  خيلــ) 
شا!) هستند و معتقد هســتند چرا بازF5ن) 
!ــه F5ــ) از بيش تر5ن در5افت) هــا را در ليگ 
برتــر م) گيرد با5د ا5ــن روزها تنهــا به حضور 
در تو5يتــر و پيش  بينــ) نتا5ج تيم خــود اقدام 
 K5 ند. آرسنال !ه در اتر5ش از راپيدو5ن با!
گل عقل افتاده بود توانســت با گل ها3 داو5د 
لو5يز و پيــر امرK5 اوباميانــگ مهاجم گابن) 
حرm5 خود را ٢ بر K5 شFست دهد. مسوت 
اوز5ــل نزدK5 به ١٠ ماه اســت !ــه جا5) در 
برنامه ها3 تيم فوتبال آرســنال نداشته است 

و فعال در ا5ن تيم نيز ماندگار شده است.

مروار5د ســياه فوتبال جهان وارد ٨٠ سالگ) شــد. او !ه تنها بازF5ن) در تار5خ فوتبال جهان 
اســت !ه ٣ مرتبه قهرمان جام جهان) شــده اســت، در تار5ــخ ٢٣ ا!تبر ســال ١٩٤٠ در تره 
!وراســائو5س برز5ل به دنيــا آمد. و3 در !نار فتح ٣ دوره جام جهان) ر!وردها3 بســيار3 را 
شFســت. از جمله بازF5ن) شــد !ــه در دوران فوتبالــش ١٠٠٠ گل به ثمررســاند. به همين 
خاطر لقب ها3 همچون ســلطان و مروار5د سياه را !ســب !رد. او همچنين اولين گلزن برتر 
جهــان در همــه مياد5ن بــا ١٤٨٤ گل بين ســال ها3 ١٩٥٦ تا١٩٧٧ اســت. مجله فرانس 
فوتبــال در ســال ١٩٩٩ در را3 گيــر3 از برنــدگان توپ طال تا آن ســال پله را بــا ١٧ را3 به 
عنــوان برتر5ن بازF5ن قرن ٢٠ فوتبــال انتخاب !رد. و3 همچنين از طرف !ميته بين المل) 
المپيK برتر5ن ورزشــFار قرن ٢٠ شــناخته شد. ادســون آرانتس دوناسيمنتو معروف به پله، 
فوتبال را از سال ١٩٥٠ در سن ١٠ سالگ) شروع !رد و خيل) زود در سال ١٩٥٨ با ا5نFه 

١٨ سال بيشتر نداشت در جام جهان) سوئد جوانتر5ن بازF5ن برز5ل) شناخته شد. 

جشن تولد ٨٠ سالگی سلطان پله
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صعود مردان شطرنج باز به نيمه نهایی جام ملت ها
دختــران شــطرنج باز ا�ــران �ه موفق شــده بودند بــه جمع ٨ 
تيم برتــر رقابت   ها& جام ملت ها& آســيا ٢٠٢٠ برســند، در 
�ــ6 چهــارم نها�3 ا�ــن رقابت    ها با باخــت مقابــل اندونز& با 
نتيجــه ٢٫٥ بر ١٫٥ از صعود به جمــع ٤ تيم برتر ا�ن رقابت    ها 
بازماندنــد و ناباورانــه حذف شــدند. تيــم مردان ا�ــران �ه در 
جمع ٨ تيم برتر ا�ن رقابت ها قرار گرفته بود،  مقابل ســنگاپور 
بــا نتيجه قاطــع ٤ - صفر به پيروز& رســيد. دور برگشــت ا�ن 
رقابت    هــا بســيار نزد�6 دنبال شــد و مل3 پوشــان به تســاو& 
٢ - ٢ رســيدند. با ا�ن نتيجه پســران شــطرنج باز ا�ران موفق 
شــدند به مرحله نيمه نها�3 ا�ن جــام صعود �نند. تيم مردان 
ا�ــران امروز برا& فيناليســت شــدن با�ــد به مصاف اســتراليا 
بروند. هند با قزاقســتان هم برا& فيناليســت شدن به رقابت 

م3 پردازند.

برگزارى فشرده ليگ تنيس روى ميز
مبنا& فدراسيون تنيس رو& ميز برا& فصل جد�د رقابت ها& 
ليگ برتــر، برگزار& فشــرده و خالصه د�دارها اســت. اگرچه 
هنوز زمان برگزار& ا�ن رقابت ها قطع3 نيســت اما قرار است 
مســابقات بــه گونــه ا& پيگير& شــود �ــه تحت هر شــرا�ط3 
پرونــده آن تــا اســفندماه و پا�ان همين امســال بســته شــود. 
مهرداد عل3 قارداش3 رئيس فدراسيون تنيس رو& ميز با تا�يد 
ا�ــن خبر به مهــر گفت: «به خاطر موج ســوم �رونــا و ادامه دار 
بودن آن، فعال  هيچ زمان3 را مصوب نWرده ا�م. در واقع امسال 
�رونــا تعيين �ننده تر�ــن عامــل در  تمــام تصميم گير&   هــا& 
ماســت. در هر صورت د�دارها& رفت و برگشــت با�د خالصه 
برگزار شود، آن هم نه به صورت متمر�ز �ه باعث تجمع تيم ها 
و باز�Wنان شــان شــود. در مورد پل3 آف و برگزار& آن هم هيچ 
قطعيت3 نيســت.» گفتن3 است دانشــگاه آزاد تهران، فراسنج 
تهران، نفت آبادان، مرحوم اقبال لط[ ا...نسب3 (�ردستان)، 
شــهردار& �رج، پادمــا �د^ اصفهــان، رعد پدافنــد هوا�3 و 
دانشگاه �زد، ٨ تيم3 هستند �ه برا& شر�ت در ليگ امسال 

اعالم آمادگ3 رسم3 داشته اند.

بنی تميم: براى موفقيت سوریان تالش می کنم
حميد بن3 تميم، دبير �ل �نفدراســيون �شــت3 آســيا و غرب 
آســيا و مد�ر �ل توســعه ورزش همگانــ3 وزارت ورزش درباره 
�ســب �رس3 سور�ان در فدراســيون جهان3 گفت: «سور�ان 
از مفاخر �شور است. او در دنيا شناخته شده است و مقبوليت 
الزم را در جهــان دارد. از وزارت خارجــه تــا �ميتــه و وزارت 
ورزش با�ــد �مــ6 �نند و همه دســتگاه ها به خوبــ3 پا& �ار 
آمدنــد و شــانس او را در �نــار شــخصيت و مقبوليتــش، باالتر 
بردند.» او با اشاره به جا�گاهش در �نفدراسبون �شت3 آسيا 
گفــت: «هر آنچه در توان دارم به عنوان �6 ا�ران3 و عالقه مند 

به سور�ان، برا& موفقيت و& به �ار م3 گير م.»

اخبار

محمــد نــادر&، مدافــع چــپ تيــم 
فوتبال پرســپوليس �ــه در روزها& 
گذشــته اخبار ضدونقيضــ3 درباره حضــورش در 
استقالل به گوش م3 رسيد باالخره تصميم گرفت 
به تيم اســتقالل ملحق شــود. با ا�ن خر�د سهميه 
ليگ برتر& باشــگاه اســتقالل نيز به پا�ان رسيد. 
محمــد نادر& �ــ6 فصل ونيم در تيم پرســپوليس 
عضو�ت داشت و با ا�ن تيم ٢ قهرمان3 ليگ برتر و 
�6 جام حذف3 را �سب �رد. ا�ن باز�Wن ٢٤ ساله 
با تيــم �ورتر�6 بلژ�6 قرارداد داشــت و در مدت 
اخيــر به صورت قرض3 در تيم پرســپوليس حضور 
داشت و حاال پس از پا�ان �افتن مدت قراردادش با 
تيم بلژ�3W تصميم گرفت تا به اســتقالل بپيوندد. 

قرارداد نادر& با استقالل �6 ساله است. 
عدم توافق با پرسپوليس

همانطور �ه پيش تر در خراســان ورزشــ3 نوشتيم 

پيشــنهاد باشگاه پرســپوليس در جلســه با نادر& 
٢ميليــارد و ٤٠٠ميليون تومان بوده و ا�ن باز�Wن 
بعد از در�افت پيشــنهاد ســرخ ها مدع3 شــده �ه 
پيشــنهاد& بــه مراتــب بهتر از باشــگاه اســتقالل 
دارد! عــالوه بــر ا�ــن گو�ــا نــادر& در گفت وگــو 
بــا حميــد مطهــر&، دســتيار گل محمــد& اعالم 
�ــرده �ــه م3 خواهد فيWس باشــد و عالقــه ا& به 
نيمWت نشين3 ندارد و همين هم باعث شده �حي3 
گل محمد& تما�ل ز�اد& به حضور نادر& نداشته 
باشــد. طبــق آخر�ــن شــنيده ها رقم پيشــنهاد& 
نادر& به اســتقالل حدود ٦ميليــارد تومان بوده و 
درنها�ت با تخفي[ �6 ميليارد& طرفين به توافق 
نها�3 رسيده اند و نادر& در ليگ بيستم با پيراهن 

آب3 ها& پا�تخت حاضر خواهد شد.
پانزدهمين �اغ�

باز�Wنان نســبتا ز�اد& در طول ٥١ ســال گذشــته 

از اســتقالل به پرســپوليس رفته انــد و �ــا ا�ن �ه از 
پرســپوليس راه3 استقالل شــده اند اما تا پيش از 
 3W� ن بودند �ه مســتقيما ازWنادر& فقط ١٤ باز�
از ٢ تيم اســتقالل و پرســپوليس راهــ3 تيم رقيب 
شده اند. دار�وش مصطفو& اولين باز�Wن3 است �ه 
از استقالل راه3 پرسپوليس شد. منصور رشيد& 
نيز در ســال ٤٩ اولين بار پيراهن استقالل را برابر 
پرســپوليس به تن �رد. او دروازه بان اســتقالل بود 
و بــا ا�ن تيم ٦ درب3 را تجربه �رد و در ســال ٥٦ به 
پرسپوليس پيوســت و �6 بار هم با پيراهن ا�ن تيم 
برابر اســتقالل حاضر شــد �ه با شWســت ٣-صفر 
سرخ ها برابر آب3 ها به پا�ان رسيد. جواد ا...ورد&، 
غالمرضا فتح آباد&، شــاهرخ بيان3، عل3 عليزاده، 
امير موســو& نيا و ســعيد عز�ز�ان نيز د�گر نفرات3 
 3W� بودند �ه همين مســير را در پيش گرفتند. اما
از جنجال3 تر�ــن جابه جا�3 هــا& تار�خ اســتقالل 

و پرســپوليس مهد& هاشم3 نسب اســت. او بارها 
برا& پرســپوليس برابر اســتقالل گلزن3 �رده بود 
و نــزد هواداران ا�ــن تيم باز�Wن محبوب3 به شــمار 
م3 رفــت. انتقــال او به اســتقالل با اســتعاره بمب 
تر�انــدن در فوتبــال ا�ــران رواج �افــت و ر�ــورد 
قيمــت باز�Wــن در ليــگ ا�ــران را شWســت. او بعد 
از حضــور در اســتقالل با لبــاس ا�ن تيــم در درب3 
معروف ٢-٢ گلزنــ3 و غش �رد. بعد از آن عليرضا 
نيWبخت واحد& هم راه3 مشــابه هاشم3 نسب را 
رفت و در حال3 �ه محبوب تر�ن باز�Wن اســتقالل 
بود به پرســپوليس پيوســت. عل3 انصار�ــان، هوار 
مالمحمــد، محمد قاض3 و گادو�ن منشــا هم د�گر 
باز�Wنان3 بودند �ه ط3 �6 دهه اخير مســتقيما از 
استقالل �ا پرسپوليس به تيم ها& رقيب پيوسته اند. 
حاال محمــد نادر& هم به عنــوان پانزدهمين �اغ3 

سرخاب3 با�د به ا�ن ليست اضافه شود.

پانزدهمين یاغی!محمدى نادرى سرانجام استقاللى شد

واکاوى حاشيه هاى انتخابی تيم ملی کشتی آزاد؛ از پخش نشدن زنده مسابقات تا خداحافظی مبهم ميثم نصيرى

رقابت هــا& انتخابــ3 تيم مل3 �شــت3 
آزاد در حال3 پنج شــنبه برگزار شــد �ه 
خال3 از حاشيه نبود. از برگزار& مسابقات در ٢ وزن 
به جا& ٣ وزن گرفته تا تر^ اردو توسط ميثم نصير& 
و پخش نشــدن رقابت ها به صورت زنــده؛ اتفاق3 �ه 
البته وا�نش عليرضا دبير رئيس فدراســيون �شت3 
را هم به دنبال داشت. بعد از تصميم اتحاد�ه جهان3 
�شت3 مبن3 بر برگزار& رقابت ها& قهرمان3 جهان 
به ميزبان3 صربســتان(٢٢ تا ٣٠ آذرماه)، اردوها& 
تيــم مل3 �شــت3 آزاد و فرنگــ3 ا�ران هم بــه ترتيب 
از تار�ــخ ٢٥ و ٢٦ مهرماه آغاز شــد. امــا از آن جا �ه 
پيش تر فدراســيون �شــت3 بر اجرا& چرخه مصوب 
انتخابــ3 تا�يــد داشــت، �ادرفن3 تيم مل3 �شــت3 
آزاد اعــالم �ــرد در ٣ وزن ٦٥، ٧٤ و ٧٩ �يلوگــرم 
انتخاب3 برگزار خواهد �رد. اما به دليل مثبت شدن 
تست �رونا& �3W از �شت3 گيران به و�روس �رونا و 
ارائه گواه3 پزش3W توسط �شت3 گير مذ�ور، �ادر 
فن3 به جهت برقرار& عدالت و اطمينان از سالمت3 
ا�ن �شــت3 گير، تصميــم گرفت مســابقات انتخاب3 
وزن ٧٤ �يلوگــرم را با �6 هفتــه تاخير برگزار �ند. 
حاشــيه اما آن جا شروع شــد �ه انتخاب3 اوزان ٦٥ و 
٧٩ �يلوگرم پشــت درها& بســته انجام شد. ا�ن بار 
اما به خواســت غالمرضا محمد& و نه عليرضا دبير! 
هرچنــد  پيــش از برگــزار& مســابقات، فدراســيون 
�شــت3 اعالم �رده بود به دليــل رعا�ت پروتWل ها& 
بهداشــت3، عــالوه بر ا�ن �ــه رقابت ها بــدون حضور 
تماشــاگر برگزار خواهد شــد، خبرنــگاران هم برا& 
پوشــش خبــر& نم3 تواننــد در خانه �شــت3 شــهيد 
هاد& حاضر شوند ول3 گفته شد مسابقات به صورت 
زنده از طر�ق صفحه ا�نســتاگرام فدراسيون �شت3 

پخش خواهد شــد. در روز برگــزار& انتخاب3، عمال 
خبــر& از پخــش زنــده نبــود و درنها�ــت هــم اعالم 
شــد اميرمحمد �زدانــ3 در وزن ٦٥ �يلوگرم و عل3 
سواد�وه3 در وزن ٧٩ �يلوگرم با �سب ٣ پيروز& 
مقابل حر�فــان خود به عنوان نفر نخســت ا�ن اوزان 
شناخته شده اند. ا�ن موضوع  اما وا�نش ها& ز�اد& 
به دنبال داشــت و درنها�ت هم شــا�عه شد با دستور 
عليرضــا دبير جلو& پخــش زنده رقابت هــا انتخاب3 
گرفته شــده. حــال آن �ــه رئيس فدراســيون ادعا& 
د�گــر& دارد و مدعــ3 اســت خــودش هــم از توجيه 
علت پخش نشدن رقابت ها هنوز قانع نشده: «پخش 
نشــدن مســابقات تصميــم من نبــود و خــودم هم از 
دال�لــش توجيه نشــدم چون فن3 هســتم ول3 به ا�ن 
تصميم احترام گذاشــتم. من دنبــال جذب مخاطب 

و �شــت3 گير هســتم؛ چرا با�د مانع پخش مسابقات 
شــوم؟ �Wســر& از �ارشناســان از تــرس �رونــا بــه 
ســالن مســابقات نم3 آ�ند ول3 اگر قرار است چيز& 
بنو�ســند بهتــر اســت از هــر دو طــرف ســوال �نند. 
من هميشــه گفته ام �ــه صادقانه آماده پاســخگو�3 
هســتم. قطعا اگر مســابقات �شــت3 امثــال هاد& و 
�زدان3 پخش زنده شود، مردم جذب م3 شوند. برا& 
مســابقات ليگ آنقدر خواهش �رد�ــم تا از تلو�ز�ون 
پخــش شــود. مگــر حــاال بــرا& انتخابــ3 تيــم ملــ3 
م3 شود بگو�م مسابقات را پخش نWنيد؟ شنونده ا& 
�ه ا�ن حرف ها را م3 شــنود خودش متوجه م3 شود 
صداقت در  �دام طرف وجود دارد.» اما ا�ن �ه عامل 
اصلــ3 پخش نشــدن رقابت ها& انتخابــ3 دقيقا چه 
�ســ3 بوده، سوال3 است �ه رئيس گوش شWسته ها 

بــه  مــرا  «همــه  م3 دهــد:  آن  بــه  صر�حــ3  پاســخ 
صر�ح اللهجه بودن   م3 شناســند و با پدر خدابيامرزم 
نيــز تعارف نداشــتم. من ٣ بار بــه غالمرضا محمد& 
گفتم �شــت3 ها را پخش زنده �نيــد ول3 محمد& و 
چند نفر د�گر از دوســتان خواستند مسابقات پخش 
نشــود. خود مــن دربــاره چرا�3 ا�ن موضــوع توجيه 
نشــدم اما به خاطر ا�ن �ه او سرمرب3 تيم مل3 است، 
به او احترام گذاشتم و با خواسته اش موافقت �ردم. 
قطعــا انتخاب3 مرحله بعــد را چه ســرمرب3 تيم مل3 
بخواهــد �ــا نخواهد پخش زنــده   م3 �نيــم و حت3 از 
شــبWه ســوم درخواســت پخش زنده ا�ن رقابت ها را 
دار�ــم، اگــر تلو�ز�ون هم پخــش زنده نWنــد قطعا از 

طر�ق ا�نستاگرام فدراسيون پخش خواهد شد.»
 خداحافظ� نصير$ با چاشن� تر� اردو!

انتخابــ3  اتفــاق د�گــر& �ــه در جر�ــان رقابت هــا 
حاشــيه  از  خالــ3  هــم  داد،  رخ  �يلوگــرم   ٦٥ وزن 
نبــود. چرا�ــه ميثــم نصيــر& مل3 پــوش اســبق تيم 
ملــ3 درحالــ3 در انتخابــ3 درون اردو�ــ3 وزن ٦٥ 
�يلوگرم حاضر شــد �ه بعد پيروز& در دورها& اول 
و دوم رقابت هــا بــا نتيجه ٩ - صفــر و ٣ - �6 مقابل 
اميرحســين مقصــود& و پيمان بيابان3، در مســابقه 
بعــد& مقابــل اميرمحمــد �زدانــ3 بــا نتيجــه ٧ - ٤ 
مغلوب شد. او ســپس به دليل مصدوميت در �شت3 
با مرتض3 قياســ3 حاضر نشد و در پا�ان �شت3 ها& 
انتخابــ3، ا�ن �شــت3 گير باتجربه زنجان3 با �ســب 
اجــازه از �ادر فن3، اردو& تيم مل3 را تر^ �رد و در 
گفت وگو�3 مختصــر درباره علت ا�ن تصميم تنها به 
گفتن �6 جمله به تســنيم بســنده �رد: «د�گر قصد 
�شــت3 گرفتن نــدارم.» ا�ن درحال3 اســت �ه هنوز 

علت ا�ن تصميم مشخص نيست.

غالمرضا محمدى مقصر است نه دبير!

شــيخ د�اباتــه و هرو�ــه ميليچ دو ســتاره خارج3 
اســتقالل �ه برا& حضور در ا�ــن تيم برا& ليگ 
بيســتم هم به توافــق رســيده اند، هنوز بــه ا�ران 
برنگشته اند. ا�ن ٢ باز�Wن خارج3 بر سر مسائل 
مال3 بــا مد�ــران اســتقالل توافق �ردنــد و قرار 
اســت به زود& به ا�ران بيا�ند اما هنوز ا�ن اتفاق 
رخ نــداده اســت. د�اباته در فرانســه تســت  �رونا 
داده اما با �6 مشــWل عجيب مواجه شده است. 
بر اساس اعالم مد�ربرنامه  ها& ا�ن باز�Wن، تست 
�رونــا& د�اباتــه در فرانســه گم شــده و او مجبور 
اســت برا& خــروج از ا�ن �شــور بار د�گر تســت 

بدهد و به همين خاطر ســفر او بــه تعو�ق افتاده و 
تا چنــد روز د�گر هم به ا�ران برنم3 گردد. ميليچ 
نيز بعد از توافق با مد�ران باشگاه استقالل اعالم 
�رده به زود& برم3 گــردد اما زمان دقيق3 برا& 
بازگشــت و& تعييــن نشــده اســت. ا�ــن باز�Wن 
�ــروات در �شــورش درگيــر بيمــار& پــدر خود 
نيز هســت و به همين خاطر زمان برگشــتنش به 
ا�ران مشــخص نيست. البته شــا�د جذب محمد 
نــادر& و حضور او در اســتقالل همه چيز را تغيير 
دهــد و اســتقالل و ميليچ در �ــ6 توافق دو طرفه 
به �ار خود پا�ان دهند. با توجه به شرا�ط موجود 

بازگشــت ميليچ به ا�ران قطع3 نيســت و با توجه 
به هز�نه باال�3 �ه اســتقالل صرف جذب نادر& 
�ــرده، ا�ن احتمــال وجود دارد �ه راه بازگشــت 
ميليــچ بــه اردوگاه آب3 ها بســته شــده باشــد. به 
ا�ن ترتيب شــا�د د�اباته تنها خارج3 اســتقالل 
در ليگ بيســتم باشد. البته وضعيت د�اباته هم 
بــرا& شــروع ليگ نامشــخص اســت و احتماال 
آب3 ها ليــگ را با خط حمله ا�رانــ3 آغاز �نند. 
با توجــه به ا�ن �ه ليــگ برتر ١٦ آبــان ماه آغاز 
خواهد شــد، درباره وضعيت جســمان3  ســتاره 
ماليا�3 آب3 ها ابهام ها�3 مطرح اســت. شــيخ 

بعــد از ليــگ قهرمانان آســيا اســتراحت �رد و 
از نظــر بدنــ3 عقب تر از ســا�ر باز�Wنان اســت. 
ب3 ترد�ــد حت3 اگر ط3 روزهــا& آ�نده نيز ا�ن 
باز�Wــن در تمر�نــات اســتقالل حاضــر شــود، 
مدت3 را برا& بدنســاز& و آماده ســاز& احتياج 
دار د و به همين خاطر مشــخص نيست در هفته 
اول ليــگ برتر مقابل مس  رفســنجان بتوا ند به 
ميــدان برود. بــه ا�ــن ترتيب حضور اســتقالل 
در هفته  هــا& ابتدا�ــ3 ليگ مقابــل رقبا با زوج 
ا�رانــ3 در خط حمله بســيار محتمل تر از د�گر 

گز�نه ها به نظر   م3 رسد.

صعود یک  پله اى ایران در رده بندى فيفا
تيم مل3 ا�ــران در تازه تر�ن رده بند& تيم ها& مل3 فوتبال جهان، با �6 پله صعود در جا�گاه 
بيست و نهم قرار گرفته است. فدراسيون جهان3 فوتبال (فيفا) رده بند& تيم ها& مل3 فوتبال 
جهــان در ماه ا�تبــر را اعالم �رد �ه بر ا�ن  اســاس تيم مل3 ا�ران با �6 پله صعود نســبت به 
دوره قبل در جا�گاه بيست و نهم قرار گرفته است. تيم مل3 ا�ران �ه نسبت به رده بند& قبل3 
٣ امتياز بيشــتر دارد (١٤٩٢ امتياز)، بعد از ژاپن همچنان دومين تيم برتر قاره آســيا است. 
در همين حــال در رده بند& �ل3 فيفا تا رده پنجم هيچ تغيير& صورت نگرفته و تيم ها& مل3 

بلژ�6، فرانسه، برز�ل، انگليس و پرتغال رده ها& اول تا پنجم را در اختيار دارند.

وعده تکرارى؛ واگذارى سهام سرخابی ها تا پایان آذر
مسعود سلطان3 فر وز�ر ورزش و جوانان درباره زمان واگذار& ٢ باشگاه استقالل و پرسپوليس 
اظهــار �رد: « از روز& �ه مجوز واگذار& ا�ن ٢ باشــگاه در تار�خ ٩٩/١/١٨  از هيئت عال3 
واگذار& شــر�ت  ها& دولت3 گرفتيم �6 زمانبند& مشــخص3 برا& ا�ن �ار صورت گرفت و 
�ارها براساس زمانبند& تعيين شده به خوب3 پيش رفت. تالش بر ا�ن بود �ه تا قبل از پا�ان 
ســال ا�ن �ار را به بهره بردار& برســانيم �ه البته ا�ن �ار زودتر انجام   م3 شــود. فWر   م3 �نم 
�ار واگذار& تا پا�ان پا�يز ٩٩ انجام شــود و ســهام ا�ن ٢ باشــگاه زودتر به مردم، هواداران و 

عالقه مندان ٢ باشگاه واگذار شود.»

مذاکره باشگاه تراکتور و قوچان نژاد بی نتيجه ماند
باشــگاه ترا�تور تبر�ــز حدود چند هفتــه پيش پيشــنهادات3 را از طر�ق 
مد�ربرنامه هــا& رضا قوچان نــژاد به ا�ن باز�Wن ارائه �ــرده بود و حت3 
مذا�ــرات اوليــه نيــز بيــن محمدرضا زنــوز& مالــ6 باشــگاه ترا�تور و 
نما�نــده قوچان نــژاد در �شــور تر�يــه انجام شــد. باشــگاه ترا�تور �ه 
اميــدوار بــود بــا جــذب قوچان نژاد نقطــه ضع[ خــود در خــط حمله را 
پوشــش دهد، با پيشنهاد ٥٠٠ هزار دالر& از ســو& ا�ن باز�Wن مواجه 
شــد و هميــن موضــوع باعث به بن بســت رســيدن مذا�رات دو طرف شــده اســت. مد�ران 
باشــگاه ترا�تور در آخر�ن پيشــنهادات خود بــه رضا قوچان نژاد، حاضر بــه پرداخت ٣٥٠ 
هزار دالر به ا�ن باز�Wن شدند، اما به نظر م3 رسد اختالف ١٥٠ هزار دالر& بين پيشنهاد 
ترا�تور و مبلغ درخواســت3 قوچان نژاد، حضور ا�ن باز�Wن در تبر�ز را منتف3 �رده اســت. 
قوچان نژاد ا�نون در تيم زووله هلند باز& م3 �ند و عملWرد نســبتا مناسب3 نيز در ا�ن تيم 

داشته است.

ســوژهــســوژهــ

فصــل جد�ــد رقابت هــا& ليــگ برتــر بســWتبال مردان 
 ٢ در  و  تيــم   ١٦ حضــور  بــا  مــاه  آبــان   ١٥ از  درحالــ3 
گروه آغاز م3 شــود �ه �ميته مســابقات فدراســيون بســWتبال برنامه 
د�دارها& دور رفت و برگشت فصل جد�د رقابت ها& ليگ برتر مردان 
را اعــالم �رد. بــه ا�ن ترتيب رقابت هــا در ٢ گروه برگزار م3 شــود. در 
گروه A تيم ها& شــهردار& گرگان، نفت آبادان، آو�ژه صنعت مشــهد، 
ا�ســون تهران، رعد پدافند هوا�3 مشــهد، شــورا و شــهردار& قزو�ن، 
آفتــاب زاگرس اهواز و مس رفســنجان حضــور دارنــد و در گروه B هم 
شيميدر قم، مهرام تهران، شــهردار& بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، 

مس �رمان، جوانان ٢٠٢٠، آ�نده ســازان و نيرو& زمين3 قرار دارند. 
طبق اعالم �ميته مســابقات فدراسيون بسWتبال در هفته نخست دور 
رفــت �ه در تار�خ ١٥ و ١٦ آبان برگزار م3 شــود، دانشــگاه آزاد واحد 
تهران شمال ميزبان ا�ن رقابت هاست. فصل جد�د ليگ اما �6 اتفاق 
نادر هم دارد و آن رو�ارو�3 مهران شــاهين طبع و پسرش رو& نيمWت 
٢ تيم ليگ برتر& اســت. شــاهين طبع �ه بعد از ١٢ سال توانست تيم 
مل3 بســWتبال ا�ــران را به عنــوان بهتر�ن تيم آســيا�3 راه3 المپي6 
تو�يــو �ند، در ا�ن فصل هم دوباره ســرمرب3 گر& شــهردار& گرگان 
را پذ�رفته. اما اتفاق جالب توجه ا�ن �ه اميرحســين شــاهين طبع  پسر 

مهــران هــم امســال رو& نيWمت ســرمرب3 گر& نيرو& زمينــ3 تهران 
خواهد نشست. اميرحسين شاهين طبع �ه در سال ها& اخير توانسته 
با ط3 �ــردن دوره ها& مربيگر& مدر^ A خود را در�افت �ند، بدون 
ا�نWه بخواهد به عنوان باز�Wن به �6 باز�Wن ســطح اول تبد�ل شــود، 
در هميــن جوان3 به طور حرفه ا& به مربيگر& ورود �رده و هدا�ت �6 
تيــم ليگ برتــر& را هم برعهــده گرفتــه. هرچند  حــرف و حد�ث ها�3 
درخصــوص چگونگ3 گرفتــن مــدر^ A مربيگر& او مطرح اســت اما 
تقابــل او و پدرش در جر�ان ليگ برتر بســWتبال، قطعــا جذابيت ليگ 

امسال را دوچندان خواهد �رد.

تقابل شاهین طبع پدر و پسر اتفاقى نادر در لیگ بسکتبال!

شيخ تنها خارجی آبی ها در ليگ بيستم؟جذب محمد نادرى از پرسپولیس و آینده مبهم میلیچ در استقالل
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دیدار استقالل-هوادار پشت درهاى بسته 
د�دار دوســتانه اســتقالل-هوادار امروز پشــت درها� 
بســته برگــزار خواهــد شــد. ا�ن د�ــدار به دليل شــيوع 
و�ــروس ,رونــا و رعا�ــت پروت(ل ها� بهداشــت' بدون 
حضــور اهال' رســانه و هواداران، پشــت درها� بســته 
برگزار م' شــود. تيم فوتبال اســتقالل د�ــروز در زمين 
شماره ٢ ورزشگاه آزاد� تمر�نات خود را پيگير� ,رد. 
شــاگردان محمود ف(ر� د�روز در غياب باز�(نان مبتال 
به ,رونا ٩٠ دقيقه برنامه ها� تا,تي(' را مرور ,ردند.

دفاعيه مهم پرسپوليس براى آل کثير
باشگاه پرســپوليس روز �E شــنبه ٢٧ مهرماه اعتراض 
خــود در پرونــده محروميت ٦ ماهــه عيســ' آل ,ثير را 
به ,نفدراســيون فوتبال آسيا ارســال ,رد و ا�ن پرونده 
بــه ,ميته اســتيناف ا� اف ســ' ارجاع داده شــد. پس 
از ا�ن اتفاق، باشــگاه پرســپوليس ٥ روز زمان داشت تا 
ال�حه دفاعيه خود در پرونده عيس' آل ,ثير را به ,ميته 
اســتيناف ا� اف ســ' ارســال ,نــد و از هميــن رو، تيم 
حقوق' باشــگاه پرســپوليس ال�حه دفاعيه خود در ا�ن 
پرونــده را آماده ,ــرد و عصر د�روز ا�ن ال�حــه به ,ميته 

استيناف ,نفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شد.
تمرین پرسپوليس تعطيل شد

پرســپوليس،  باشــگاه  رســم'  رســانه  اعــالم  طبــق 
سرخ پوشان پا�تخت ,ه خود را برا� شروع فصل جد�د 
ليــگ برتر آمــاده م' ,نند، پس از برگــزار� �E تمر�ن 
ر�ــ(اور�، با نظر ,ادر فن' د�روز اســتراحت ,ردند و از 
امروز مجددا بــه تمر�نات برم' گردند. پرســپوليس در 
اولين باز� خود در فصل جد�د ليگ برتر ا�ران روز ١٦ 

آبان با�د به مصاف سا�پا برود.
اعالم ساعت فينال ليگ قهرمانان آسيا

,نفدراســيون فوتبال آســيا ســاعت د�دار فينــال ليگ 
قهرمانــان آســيا ٢٠٢٠ را مشــخص ,رد. طبــق اعالم 
ا� اف س' د�دار فينال بين پرسپوليس ا�ران و نما�نده 
شرق آسيا، ســاعت ١٥ به وقت دوحه(١٥:٣٠ به وقت 

تهران) در استاد�وم الجنوب برگزار م' شود.

پرداخت بخش بزرگ� از مطالبات بران�و
 پنجره پرسپوليس به زودى باز می شود

روز  پرســپوليس  باشــگاه 
پنج شــنبه بخــش د�گر� 
را  بران(ــو  مطالبــات  از 
پرداخت ,رد. ا�ن باشگاه 
روز چهارشــنبه هــم بيش 
از ١٢٠هزار دالر د�گر به 
ا�وان(و�چ،  بران(و  حساب 
ســرمرب' ,ــروات ســابق 
ا�ن تيــم وار�ز ,ــرده بود. 
به ا�ن ترتيب بخــش بزرگ' از مطالبات بران(و پرداخت 
شــده اســت. باشــگاه پرســپوليس هفته آ�نده ٤٠هزار 
دالر د�گــر هــم پرداخت م' ,نــد تا پرونده پرســپوليس 
در موضوع بران(و در فيفا بســته و پنجره نقل وانتقاالت' 
آنها توســط فدراســيون جهان' فوتبال باز شود. باشگاه 
پرســپوليس حــدود �ــE ميليــون و ٥٠٠هزار �ــورو به 
بران(ــو ا�وان(وو�چ و دســتيارانش بده(ار بــود و همين 

موضوع سبب شد تا پنجره ا�ن تيم بسته شود.

�E ســا�ت تر,يــه ا� خبــر داد ســيدمجيد حســين' پيشــنهاد ٢.١ميليون 
�ورو�ــ' الر�ــان قطــر را رد ,رد. ســيدمجيد حســين'، مدافع ا�رانــ' ,ه در 
ترابزون اسپور تر,يه توپ م' زند، ترجيح داد همچنان در فوتبال اروپا بماند. 
گازتا تر,يه مدع' شــد ا�ــن باز�(ن در زمــان نقل وانتقاالت تابســتان' ٣بار 
پيشــنهاد اغوا,ننــده الر�ان قطر را رد ,رد. باشــگاه قطر� با پيشــنهادها� 
١.٧ميليون �ورو، ١.٩ميليون �ورو و در نها�ت ٢.١ميليون �ورو خواســتار به 
خدمت گرفتن ا�ن باز�(ن شــد ول' حسين' اعالم ,رد قصد دارد در فوتبال 
اروپــا بماند و بــه باز� در ليــگ قطر ف(ر نم' ,نــد. حاال شــجاع خليل زاده، 
مدافع ميان' پرســپوليس با انتشــار ع(ســ' با پيراهن الر�ان قطر به ا�ن تيم 

پيوست.

صفحــه جام ملت ها� آســيا با انتشــار صحنــه گل ز�با� ,ر�م باقــر� به ,ره 
در ســال ٢٠٠٠ آن را شــعر� در حر,ــت ناميد. تيــم مل' فوتبــال ا�ران در 
جام ملت ها� آســيا ٢٠٠٠ برابــر ,ره جنوب' قرار گرفــت و با وجود �E گل 
بســيار ز�با از ,ر�م باقر�، نتيجه را ٢- �E واگذار ,رد. ا�ن گل همچنان در 
خاطر خيلــ' از عالقه مندان به فوتبال باق' مانده اســت. صفحه تو�يتر جام 
ملت ها� آســيا با انتشــار و�د�و� ا�ــن گل تعبير جالب' از آن داشــت و آن را 
شــعر� در حر,ت ناميد. ,ر�ــم باقر� با وجود باز� در ميانه زمين توانســت 
در مدت حضور خود در تيم مل' فوتبال ا�ران ٥٠ گل به ثمر برســاند تا �(' 
از گلزنــان برتر تيم مل' باشــد. او در جام جهان' ٩٨ فرانســه بــرا� تيم مل' 

به ميدان رفت و در حال حاضر به عنوان مرب' در پرسپوليس فعاليت دارد.

تفسير جالب صفحه جام ملت ها از سوپرگل +ر*م باقر'رد پيشنهاد فوق العاده توسط حسين� 

نکونام: با تعویق ۵ روزه ليگ کرونا 
از بين می رود؟

ســرمرب' تيــم فوتبــال فــوالد به تعو�ــق چند 
روزه ليــگ به خاطر ,رونا وا,نش نشــان داد. 
جواد ن(ونــام در خصوص عقب افتادن برنامه 
ليگ گفــت: «همه چيز به هــم م' آ�د! برنامه 
ليگ هم دادند ول' چــون �('، دو تيم آماده 
نبودند باز� ها عقب افتــاد.» و� در خصوص 
ا�ن ,ه ا�ن برنامه با نظر ستاد ,رونا لغو شده، 
اظهارداشت: «قطعا ستاد ,رونا تشخيص داده 
,ه باز� ها برگزار نشــود ول' با ٤، ٥ روز هيچ 
اتفاق' نم' افتد.» سرمرب' تيم فوالد با تا,يد 
بر ا�ن ,ه ا�ن برنامه ر�ز� عجيب است، عنوان 
,رد: «در ا�ن وســط تيم مل' با بوســن' باز� 
دوستانه دارد و ا�ن د�گر شاه(ار برنامه ر�ز� 
اســت. ما برنامه ر�ز� را درست انجام داد�م، 
اردو گذاشــتيم ول' االن ا�ن شــرا�ط به سود 
تيم ها�ــ' اســت ,ه آماده نيســتند. مــا از ا�ن 
موضوع ناراحت و گله مند هستيم. نه فقط ما 
بل(ه بقيه تيم ها هم ناراحت هســتند. شرا�ط 
االن نابرابــر اســت و تصميم هــا گرفته شــده 
اســت.» ن(ونام تا,يــد ,رد: «وقتــ' تمر�نات 
تيم ها�' ,ه سازمان نداشتند و درست انجام 
نم' شد ,امال مشخص بود آنها با خيال راحت 
تمر�ــن م' ,ردنــد. از اول مشــخص بــود ,ه 
باز� ها در موعد مقرر برگزار نم' شــود.» و� 
در خصوص ا�ن ,ه آ�ا تيمش موارد بهداشت' 
را رعا�ت م' ,ند �ا خيــر گفت: «,رونا نياز به 
بهداشــت و رعا�ت دارد و شما م' دانيد سال 
گذشته ما بيشــتر�ن لطمه را خورد�م. بچه ها 
در حــال حاضر رعا�ــت م' ,ننــد و اميدوارم 
مشــ(ل' پيــش نيا�ــد.» ن(ونــام در خصوص 
ا�ن ,ــه مم(ــن اســت وقفه ها طوالن' شــود، 
گفت: «ما همه چيــز را پيش بين' ,رد�م ول' 
مطمئنا آســيب د�دگ' ها به فوتبــال و تيم ها 
ضربــه م' زند. مهم نيســت باز� هــا ٢٠ روز 
د�رتر برگزار شود به شرط' ,ه ,رونا از ,شور 
خارج شــود ول' با ٥ روز عقب انداختن هيچ 
چيز� درســت نم' شــود. تــازه قرار نيســت 
قرنطينــه ا� هــم رعا�ــت شــود. چرا�ــش را 
نم' دانــم!» ن(ونــام در خصــوص ا�ن ,ــه آ�ــا 
فوالد شــانس مدع' بودن در ليگ امســال را 
دارد، گفت: «من هميشــه بــاز� به باز� جلو 
مــ' روم و هميشــه در فوتبــال هميــن د�د را 
داشتم. تالشــمان را م' ,نيم و دوست دار�م 
موفق شــو�م. اميدوارم ,رونا از ,شور ما برود 
و درنها�ــت اتفاقاتــ' رخ بدهد ,ــه فوتبال ما 

پيشرفت ,ند.»

به جاى حاج صفی آزادى به ليگ 
یونان رفت

در حالــ' ,ــه احســان حاج صفــ'، ,اپيتــان 
�ونانــ'  باشــگاه   Eــ� از  ترا,تــور  مل' پــوش 
پيشــنهاد داشــت و اصرار به جدا�' از ترا,تور 
داشــت، مهاجــم فصــل گذشــته ترا,تــور بــا 
باشــگاه پانتولي(وس �ونان قرارداد امضا ,رد. 
محمدرضا آزاد� ,ه فوتبال خود را از رده ها� 
پا�ه باشــگاه ترا,تــور آغاز ,رده و ط' ٦ ســال 
اخيــر در ا�ــن تيــم عضو�ــت داشــت، در پا�ان 
فصــل ٩٩-٩٨ تصميــم بــه جدا�ــ' از جمــع 
سرخ پوشــان فوتبــال آذربا�جــان گرفــت. ا�ن 
مهاجم ٢٠ ساله تيم اميد ا�ران ,ه ط' ٣ فصل 
اخير در ليــگ برتر برا� ترا,تور به ميدان رفته 
و در نيم فصــل ليگ نوزدهم فرصت بيشــتر� 
بــرا� باز� در ا�ــن تيم به دســت آورد، با اتمام 
قــراردادش آن را تمد�د ن(ــرد تا به تيم د�گر� 
برود. در حال' ,ه شا�عات' برا� انتقال آزاد� 
به تيم ها� باالنشين جدول شنيده م' شد، ا�ن 
مهاجم جوان به �ونان رفت و با �E باشــگاه در 
سوپرليگ ا�ن ,شور قرارداد امضا ,رد. آزاد� 
اواخر هفته پس از توافق با مد�ران پانتولي(وس 
قراردادش با ا�ن باشگاه را امضا ,رد تا به جا� 
احســان حاج صف' ,ه شا�عه حضورش در تيم 
آر�ــس وجود داشــت، ا�ن مهاجم جــوان از تيم 
ترا,تــور راه' فوتبال �ونان شــود. تيم فوتبال 
پانتولي(ــوس �ونان ,ه ســال گذشــته فصل را 
با حضــور در رده چهاردهم جدول ســوپرليگ 
�ونان به پا�ان رساند، در ٥ هفته ابتدا�' فصل 
جد�د ٣ مســاو� و ٢ ش(ست داشته و در حال 

حاضر تيم �ازدهم جدول است.

حدود �E ماه از بر,نار� احمد ســعادتمند 
از مد�رعاملــ' باشــگاه اســتقالل گذشــته 
و هيئت مد�ــره بــا سرپرســت' احمد مدد� 
ا�ن روزهــا باشــگاه را اداره م' ,نند. ,ادر 
مد�ر�ــت در ا�ن مــدت درگيــر چالش ها� 
بســيار بزرگ' اســت ,ه هــر ,ــدام از آن ها 
باشــگاه  آ�نــده  در  مهمــ'  بســيار  تاثيــر 
خواهد گذاشــت. اما مســئله مهم' ,ه ا�ن 
مشــ(الت  و  درگير� هــا  م' توانــد  روزهــا 
اســتقالل را بيش از پيش ,نــد، اختالفات 
درون' باشــگاه اســت؛ اتفاق' ,ه در دوران 
ســعادتمند شــاهد آن بود�ــم و باعــث شــد 
اســتقالل از موفقيت هــا� ز�ــاد� محــروم 
شــود و فصل گذشــته را با نا,ام' پشت سر 
بگذارد. چنــد� پيش مهد� عبد�ان، عضو 
باشــگاه  طــرف  از  اســتقالل  هيئت مد�ــره 
مامــور رســيدگ' بــه امــور نقل وانتقــاالت 
اســتقالل شــده بود و توانســته بــود با چند 
باز�(ــن به توافق برســد و آن هــا را به جمع 
روز  ,نــد.  ملحــق  پا�تخــت  آب' پوشــان 
پنج شــنبه عبد�ــان بــا ٢ باز�(ــن رده اميــد 
�عن' اميرحســين نيE پــور و فرد�ــن رابط 
قرارداد امضا ,رد و ســاعات' بعد اعالم ,رد 
,ه د�گــر در ا�ن ســمت فعاليــت نم' ,ند. 
او در ا�ــن رابطــه تا,يــد ,ــرد:  «با تشــ(ر از 
جنــاب  و  هيئت مد�ــره  حما�ــت  و  اعتمــاد 

آقــا� ف(ــر� از ا�نجانــب بابــت مذا,ــره با 
باز�(نان،(به علت هم(ار� ن(ردن و ا�جاد 
مشــ(الت' از ســمت سرپرست باشــگاه) از 
ا�ــن لحظه بنــده هيــچ مســئوليت' در امور 
نقل وانتقــاالت باز�(نــان نخواهــم داشــت 
و ,ليــه امــور و اتفاقــات بر عهده سرپرســت 
باشگاه خواهد بود.» طبق آخر�ن اطالعات 
موجــود، ,ادر مد�ر�ــت با جــذب ٢ باز�(ن 
جد�د� ,ه عبد�ان با آن ها قرارداد بســته، 
مخالفت ها�ــ' داشــته و ا�ــن مســئله برا� 
عضو هيئت مد�ره استقالل خوشا�ند نبوده 
و درنها�ــت ا�ــن تصميــم را گرفتــه اســت. 
عبد�ان تا ا�نجا� ,ار توانسته بود مذا,رات 
قابل توجه' بــا باز�(نان مهم اســتقالل از 
جمله ميليچ و عل' ,ر�م' داشــته باشــد و 
به نظر م' رســيد با حضور عبد�ان م' شــد 
بــه بازگشــت باز�(نان تاثيرگذار اســتقالل 
اميــدوار بــود امــا ا�ــن اختــالف م' توانــد 
معــادالت را به ,ل' عوض ,ند و اســتقالل 
باز هم مثل فصل ها� گذشته شاهد خروج 
باز�(نــان مهم تيمش باشــد. البته باشــگاه 
اســتقالل به اختالفات' ,ه در هيئت مد�ره 
ا�ــن باشــگاه وجود داشــت، وا,نش نشــان 
داد و اطالعيه ا� صادر ,رد تا خط بطالن' 
بــر اختالفات ب(شــد اما ا�ن اقــدام ح(ا�ت 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب را داشت.

+ناره گير' مسئول نقل وانتقاالت آب� ها 
اختالف ز*رپوست� در هيئت مد*ره استقالل

فرجام طارمی و پرسپوليس 
در انتظار شجاع و الریان!

وا+او' ماجرا' فسخ قرارداد مدافع مل� پوش سرخ ها

مدافــع  خليــل زاده،  شــجاع 
فوتبــال  تيــم  مل' پــوش 
رســم'  قــرارداد�  عقــد  بــا  پرســپوليس 
بــه الر�ــان قطــر پيوســت و شــو{ بزرگــ' 
بــه فيناليســت ليــگ قهرمانــان آســيا وارد 
,ــرد. ا�ــن قــرارداد در حالــ' امضــا شــد 
از  قاطعيــت  بــا  داخلــ'  رســانه ها�  ,ــه 
منتف' شــدن ا�ــن انتقال خبــر داده بودند 
پيش(ســوتان  از  تعــداد�  ,ــه  طــور�  بــه 
پرســپوليس بــرا� مانــدن ا�ــن باز�(ن در 
جمع سرخ پوشــان وســاطت ,ردند اما بعد 
از اختالفاتــ' ,ه بين خليل زاده با مد�ر�ت 
راه  و�  آمــد،  پيــش  پرســپوليس  باشــگاه 
قطــر را در پيــش گرفــت و نها�تا پنج شــنبه 
شــب با عقد قــرارداد� رســم' بــه الر�ان 
پيوســت. حاال باشــگاه پرســپوليس مدع' 
اســت بــا توجه به ا�ن ,ــه خليــل زاده با ا�ن 
باشــگاه قرارداد داشته، فســخ ا�ن قرارداد 
غيرقانون' بــوده و از ا�ن باز�(ن و باشــگاه 
قطــر� شــ(ا�ت خواهــد ,ــرد. در رابطه با 
قــرارداد شــجاع و قانونــ' بودن �ــا نبودن 
فســخ قــرارداد او اظهــارات ضــد و نقيض' 
شــده و م' شــود. در حال' ,ه برخ' فسخ 
را بــا توجــه بــه نامــه چنــد هفته پيــش ا�ن 

باز�(ن به باشــگاه پرســپوليس و ســازمان 
ليگ قانون' م' دانند اما عده ا� هم اقدام 
مدافع مل' پوش پرســپوليس را غيرقانون' 
م' داننــد و معتقدنــد پرســپوليس با�ــد از 
باشگاه الر�ان و شجاع به فيفا ش(ا�ت ,ند 
چون دقيقا اتفاق' مشــابه اتفاق' ,ه برا� 
مهــد� طارم' و باشــگاه پرســپوليس پس 
از فســخ او با باشــگاه ر�زه اســپور تر,يه رخ 
داد، افتاده است. در ا�ن رابطه امير ساعد، 
و,يل مشاور حقوق' پرسپوليس م' گو�د: 
«شــجاع خليــل زاده ١٤ مهــر قــراردادش 
 ١٥ و  ,ــرده  فســخ  ليــگ  ســازمان  در  را 
مهر اخطــار ١٠ روزه به باشــگاه فرســتاده 
اســت! او ٢ ســال د�گــر قــرارداد داشــت. 
شــجاع بعد از فســخ بــا پرســپوليس توافق 
جد�د� داشــت ,ه امضا� باز�(ن و مهر و 
امضا� باشــگاه در آن وجود دارد. شــجاع 
قــرارداد ٢ ميليــارد تومان' داشــت و همه 
آن را در�افت ,رده اســت. پاداش ها�' در 
قــرارداد او وجود داشــت، متن قــرارداد به 
گونــه ا� بوده ,ه بر اســاس جا�ــگاه تيم در 
ليگ قهرمانان در پا�ان ا�ن مسابقات قابل 
محاســبه بــود. چــE پاداش هــا� او صادر 
شــده و با و,يــل و� هــم توافق' داشــتيم 

,ه بعــد از باز شــدن پنجره قــرارداد جد�د 
را ثبــت ,نيم.» ا�ــن اظهارات اگر درســت 
باشــد به معنا� آن است ,ه شــجاع طلب' 
از باشگاه نداشته ,ه به بهانه عدم پرداخت 
آن پرســپوليس را تهد�ــد بــه فســخ ,نــد. 
بنابرا�ن بــا ا�ن اظهارات تقر�بــا با�د گفت 
محروميت خليل زاده قطع' است. درست 
مشــابه اتفاقــ' ,ه بــرا� مهــد� طارم' و 
پرســپوليس رخ داد و مهاجــم تيــم مل' در 
پــ' شــ(ا�ت باشــگاه ر�زه اســپور تر,يــه و 
ح(ــم فيفــا ٤ مــاه از حضــور در مســابقات 
رســم' مل' و باشــگاه' محروم و باشگاه 
پرســپوليس هم با جر�مه نقد� ســنگين و 
محروميت از ٢ پنجره نقل وانتقاالت مواجه 
شــد. حاال به احتمال ز�اد و در پ' ش(ا�ت 
پرسپوليس از شــجاع خليل زاده و باشگاه 
الر�ــان همــان ح(م ت(ــرار خواهد شــد و 
ا�ن بار باشــگاه ا�ران' ذ� نفع خواهد بود 

هرچنــد عمــال مح(وميــت شــجاع درد� 
از ســرخ ها دوا نخواهــد ,رد. شــجاع ٣٢ 
ســاله اســت و تا پرونده در فيفا تشــ(يل و 
را� صادر شود و بعد به ,اس برود ٢  سال 
زمــان م' برد. او ٢  ســال در قطر پولش را 
م' گيــرد و نها�تا ٤ ماه محروم م' شــود. 
الر�ــان هم ٢ پنجــره محروم شــود ,ه ا�ن 
مسئله فرق' به حال شجاع ندارد. غرامت 
هم چون تضامن' اســت الر�ــان پرداخت 
م' ,نــد. بنابرا�ن بعد از ٣٤ ســالگ' اگر 
شــجاع بخواهد فوتبــال باز� ,نــد ٤ ماه 
محروميــت خيل' تاثير� به حالش ندارد. 
در ا�ــن ميان بازنــده بزرگ پرســپوليس و 
هــواداران ا�ــن تيم هســتند ,ه بــه خاطر 
ب' تدبيــر� مد�ر�ت و البتــه ز�اده خواه' 
و  پرســپوليس  برنــد  بــا  ,ــه  باز�(نانــ' 
اســتقالل بــزرگ و مشــهور م' شــوند بــه 

لحاظ مال' و معنو� متضرر م' شوند.

بررسی استعفاى رغبتی در جلسه مهم هيئت مدیره پرسپوليس
باشــگاه پرســپوليس در روزها� اخير با حواشــ' عجيب و غر�ب' رو به رو شــده ,ه از 
مهمتر�ن آنها م' توان به انتشار فا�ل ها� صوت' و تصو�ر� مهد� رسول پناه، جدا�' 
شجاع خليل زاده، نا,ام' مد�ران باشگاه برا� تمد�د قرارداد محمد نادر�، دلخور� 
باز�(نــان و ,ادرفنــ' از نحــوه مد�ر�ت ا�ن باشــگاه اشــاره ,رد. در چنين شــرا�ط' 
اســتعفا� عل' رغبت' از هيئت مد�ره پرسپوليس ,ه خودش هم آن را تا�يد ,رده به 
ا�ن حواش' دامن زده است. در ا�ن ميان قرار است امروز جلسه اعضا� هيئت مد�ره 
ا�ن باشــگاه برگزار شــود ,ه در ا�ن جلسه اســتعفا� رغبت' هم بررس' م' شود و در 
,نار آن به وضعيت آشــفته سرخ پوشــان هم رسيدگ' خواهد شد. ا�ن در حال' است 
,ه عضو مستعف' هيئت مد�ره تا,يد ,رده د�گر حاضر نيست به ا�ن باشگاه برگردد.

بــا اعــالم رســم' مد�ربرنامه بشــار رســن، ا�ــن هافبــE عراق' در 
پرســپوليس ماندنــ' شــد و در فينــال ليــگ قهرمانــان آســيا باز� 
خواهد ,رد. بشــار رســن، هافبE عراقــ' تيم فوتبال پرســپوليس 
بعد از درخشــش در ليگ قهرمانان آسيا و صعود با ا�ن تيم به فينال 
رقابت ها، پيشــنهاد ١.٥ميليــون دالر� از تيم القطــر در�افت ,رد 
ول' بــه خاطر قــرارداد� ,ه با پرســپوليس داشــت، بــرا� جدا�' 
از جمع سرخ پوشــان بــه چالش خورد. بشــار حت' بــرا� جدا�' از 
پرســپوليس به صورت تصو�ر� در ا�نســتاگرام با هواداران ا�ن تيم 
صحبت ,رد و از آنها خواست ,ه به و� اجازه جدا�' بدهند اما ا�ن 
درخواست با مخالفت باشگاه پرسپوليس و وا,نش منف' هواداران مواجه شد. با ا�ن حال بهروز 
دژبود، مد�ربرنامه بشار اعالم ,رد ,ه بشار در پرسپوليس م' ماند و در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
هم باز� خواهد ,رد. دژبود به سا�ت  السومر�ه نيوز گفت: «م' توانم به صورت رسم' اعالم ,نم 
,ه بشــار در پرســپوليس م' ماند و در فينال ليــگ قهرمانان باز� م' ,نــد.» و� ادامه داد: «ا�ن 
افتخار بزرگ' برا� بشــار و عراق است ,ه در فينال ليگ قهرمانان آسيا حضور دارد.» مد�ربرنامه 
بشــار تا,يد ,رد: «به نظرم بشار رسن مستحق ا�ن است ,ه در جمع ٥ ,اند�دا� بهتر�ن باز�(ن 
ســال ٢٠٢٠ آســيا باشــد.» ســا�ت الســومر�ه نيوز در پا�ان خبر خود نوشــته اســت ,ه بشــار روز 

جمعه(د�روز) تهران سفر م' ,ند و از امروز در تمر�ن سرخ پوشان حاضر خواهد شد.

با رد پيشنهاد قطرى، رسن در پرسپوليس ماندنی شد
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