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وحدت؛ داروی معجزهآسای
دردهای امت اسالمی
وحدت ،کلیدواژه عبور امت اسالمی از پیچهای
تند و خطرناک تاریخ است؛ ُر کن رکینی است
بح ْب ِل
«و ْ
اع َت ِص ُموا َ
که قرآن کریم ،با آیه شریفه َ
َّ ِ
یعا َو َل َتفَ َّر قُوا»(آ ل عمران ،)103-بر
الل َجمِ ً
آن ُمهر تأیید زده و همه مؤمنان را به گرد آمدن
زیر پرچم اسالم ،فرا خواندهاست 150 .سال،
از زمانی که این اندیشه راهبردی ،دوبــاره در
میان مسلمانان احیا شد و تعدادی از متفکران
و اندیشمندان مسلمان ،آن را یگانه راه دفع
فتنه استعمار دانستند ،میگذرد؛ در طول این
سالها و با وجود همه سنگاندازیها ،وحدت
اسالمی به عنوان یک راهکار قرآنی ،راه خود را
در فکر و اندیشه «اولیااللباب» باز کردهاست و
هر روز تعداد مسلمانان بیشتری را به سوی خود
جذب میکند .با این حال ،هنوز تا رسیدن به
مقصد ،راهی طوالنی و دشوار در پیش داریم.
ایــن کلیدواژه راهــبــردی ،هما نقدر که برای
مسلمانان درمــان درد اســت ،درد بیدرمان
دشمنان ماست .غــرب به خوبی مـیدانــد که
شکل گرفتن تمدن نوین اســامــی ،در پرتو
وحدت ،ناقوس مرگ را برای تمدن مادیگرایانه
باختر ،به صدا در خواهد آورد؛ میداند که با
وحــدت ،تکرار عصر طالیی تمدن اسالمی،
اصـ ً
ا دور از دسترس نیست .به همین دلیل،
همواره میکوشد تا به هر شکل ممکن ،مانع
از تحقق این آرمان واال و اندیشه ناب اسالمی
شــود؛ زمانی با تقویت وهابیت و تشکیل رژیم
سعودی ،آن را به مهم ترین عامل افتراق در
امت اسالمی بدل کردند و روزگــاری ،با پدید
آوردن داعش کوشیدند تا با زدن زخمی کاری
بر پیکر امت محمد مصطفی(ص) ،مؤمنان را از
نفس بیندازند و راه عبور به سوی مقصود واال را
ببندند و گاهی هم ،با تقویت جریانهای مرموز
و تفرقهافکن در میان مذاهب اسالمی ،در این
مسیر گام برداشتند .رویکردهای هدفمندی که
افــزون بر هجمه به آرمــان وحــدت اسالمی ،به
دنبال نهادینه کردن نسخهای کاذب و افراطی
از اسالم در ذهن غیرمسلمانان سراسر دنیا و
تقویت افراط گرایان است؛ غافل از اینکه َّ ُ
«الل
ُم ِت ُّم ُنــو ِر ِه َو َل ْو َک ِر َه ا ْلکا ِف ُر و ن »(صف)8-؛ امت
آخرین پیامبر(ص) ،با وجــود همه زخمهای
عمیقی که از تفرقه بر سینه دارد ،با وجود همه
فتنهها و خودخواهیها و دسیسهها ،راهی را که
پیش رویش قرار دادهاست ،به برکت نفس
قرآن ِ
قدسی رسول رحمت(ص) ،طی خواهد کرد.
امروز مسلمانان در معرض آزمونهای سخت و
خطرناکی قرار گرفتهاند؛ از یک سو فتنههای
داخلی ،امنیت را از برادران و خواهران ایمانی
سلب کرد هاست و گروهی جاهل و گمراه ،با
رفتارهای افراطی خود ،آب را به آسیاب دشمنان
میریزند و از ســوی دیگر ،غــرب که از شنیده
شــدن پیام اســام و رشــد آن در اقصی نقاط
عالم بیمناک اســت ،بــرای هجمه به مقدسات
مسلمین ،شمشیر را از رو بسته و از هیچ توهین
شــرمآوری ،فروگذار نمیکند .امــروز ،رسالت
هر مسلمانی ،زدودن غبار مظلومیت از چهره
آیین الهی خود و دفاع تمام قد از ساحت مقدس
خاتمالمرسلین(ص) اســت؛ رسالتی که تنها
با تحقق «ید واحده» و حرکت در مسیر وحدت
اسالمی به نتیجه میرسد .امــروز دیگر همه
میدانند که موضوع آزادی بیان و حقوق بشر
غربی ،تنها بازیچهای است بــرای اقناع مردم
بیخبر از همه جا در اروپا و آمریکا؛ همه میدانند
که در فرانسه ،جایی که عنوان به اصطالح «مهد
آزادی» را یدک میکشد ،هیچکس حق ندارد به
نمادهای مورد احترام صهیونیستها تعرضی،
حتی به صورت کالمی ،داشته باشد؛ اما میشود
مقدسترین مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان
را با بیشرمی تمام و به نام آزادی بیان ،به سخره
گرفت و اعتراض به آن را افرا طگرایی و رفتار
دور از تمدن نامید! درمــان ایــن درد جانکاه
که به راستی قلب هر مؤمنی را آتش میزند،
تنها در سایه وحدت و اتحاد مسلمانان ،حول
مشترکات مقدس شان امکانپذیر است؛ امروز،
وح ــدت داروی مــعــجــزهآســای دردهـــای امت
اسالمی است؛ نیازی مشترک میان مسلمانان
که میتواند عصری نو را برای آن ها رقم بزند و
تمدن نوین اسالمی را به اوج شکوفایی برساند؛
راهــبــردی مهم و مــقــدس کــه هفته وحــدت،
مناسبتی مغتنم برای اندیشیدن به راهکارها و
جامه عمل پوشاندن به آن است.
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پیام رهبر انقالب خطاب به جوانان فرانسه در پی هتاکی ماکرون به پیامبر اعظم(ص)

حرف مردم

خیانت ماکرون به آزادی بیان
اظــهــارات امانوئل مــاکــرون ،رئیس جمهور
فرانسه در تأیید کاریکاتور توهینآمیز به پیامبر
اسالم(ص)  ،باعث خشم مسلمانان در سراسر
جهان شــده اســت .بــه همین علت حضرت
آیتا ...خامنهای رهبر انقالب اسالمی خطاب
به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند.
متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکههای
اجتماعی منتشر شد ،به شرح زیر است:باسمه
تعالی/جوانان فرانسه !از رئیس جمهور خود

بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت
میکند و آن را آزادی بیان میشمارد؟ آیا معنی
آزادی بیان این است :دشنام و اهانت ،آن هم
به چهرههای درخشان و مقدس؟ آیا این کار
احمقانه ،توهین به شعور ملتی نیست که او را به
ریاست خود انتخاب کرده است؟سوال بعدی
این است که چرا تردید در هولوکاست جرم
است؟ و اگر کسی چیزی در اینباره نوشت باید
به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

برگزاری تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران
در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

ما همه امت رسول ا ...هستیم

تشدید اقدامات اسالم ستیزانه در فرانسه با
انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به ساحت
مقدس پیامبر اکــرم (ص) و دفــاع سرسختانه
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور از
ایناقداماتبهبهانهآزادیبیانخشممسلمانان
جهان را برانگیخته اســت .جمعی از مــردم و
دانشجویان تهرانی ،روز گذشته با تجمع مقابل
سفارت فرانسه ،انتشار تصاویر توهینآمیز
از رســول اکــرم (ص) در آن کشور را محکوم و
بیانیهای هم در پایان این آیین قرائت کردند .به
گزارش فارس ،مردم و دانشگاهیان با حضور
در این تجمع خواستار اخراج سفیر فرانسه از
ایران شدند .همچنین ایرانیان همنوا با دیگر
مسلمانان جهان شعارهای ضد آمریکایی ،ضد
اسرائیلی و ضد سعودی سردادند و اقدام رئیس
جمهور ابله فرانسه را شیطانی دانستند و آن
را جاهلیت مدرن نامیدند« .سالم بر محمد»،
«ما همگی امت رسول ا ...هستیم»« ،ابلیس
پاریس ماکرون اســت» و «مــرگ بر فرانسه» از
دیگر شعارهایی بود که توسط تجمع کنندگان
سر داده شد .حجتاالسالم سرلک و ماموستا
جهاندار از علمای اهل سنت در ادامه این تجمع
طی سخنانی اقدام فرانسه در اهانت به پیامبر
اسالم(ص) را محکوم کردند .تجمع کنندگان

همچنین خواستار تحریم کاالهای فرانسوی
شدند .در همین حــال وزارت خارجه اندونزی
دیروز اولیور چامبارد سفیر فرانسه در جاکارتا
را احضار و مراتب نگرانی و اعــتــراض دولت
این کشور به اظهارات امانوئل ماکرون را به او
تسلیم کرد.همچنین ۶۵کانون حقوق دان
انقالبی شــرق و شمال شــرق کشور دیــروز با
صدور بیانیهای اهانت رئیس جمهور فرانسه
را به ساحت مقدس پیامبر اسالم(ص) محکوم
کردند.محی الدین جنیدی معاون شــورای
علمای اندونزی نیز دیروز ضمن محکوم کردن
اقــدامــات ضد اسالمی در فرانسه ،دولــت آن
کشور را عامل برانگیخته شدن این احساسات
اسالم ستیزانه در آن کشور توصیف کرد .پیشتر
نیز مقامات و وزارتخانههای خارجه تعدادی از
کشورهایعربیواسالمیباصدوربیانیههایی،
ایــن محکومیت مردمی را به یک محکومیت
رسمی بینالمللی تبدیل کردند .در ترکیه این
محکومیت بارها در سطح ریاست جمهوری
بیانشد.وزارتامورخارجهقطرنیزدربیانیهای
اظهارات ماکرون را محکوم کرد .اردن ،کویت،
فلسطین ،پاکستان،مراکش و  ...از جمله
کشورهایی بودند که به سخنان توهینآمیز
ماکرون واکنشی تند نشان دادند.

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم فاضلیان را تسلیت گفتند
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی ،درگذشت
عــالــم بــزرگــوار حــج ـتاالســام والمسلمین
فاضلیان را تسلیت گفتند .به گــزارش پایگاه
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،متن پیام
الرحمن
ایشان به این شرح اســت« :بسم اّ ...
الـ ّـرحــیــم  /درگــذشــت عــالــم بــزرگــوار جناب
حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج سیدرضا
فاضلیان رحمةا...علیه را به خاندان مکرم و
به همه ارادتمندان ایشان به خصوص مردم
مؤمن و انقالبی استان همدان تسلیت عرض
میکنم .این روحانی انقالبی و مردمی در همه
دوره هــای حساس انــقــاب و دفــاع مقدس،
همچون پــدری مهربان ،جوانهای مجاهد و
فداکار را انگیزه و امید میبخشید و کانونهای

تحرک مردمی را گرم نگاه میداشت .در جایگاه
امامت جمعه چه در همدان و چه در مالیر و
نیز در جایگاه عالم دینی مقبول و محبوب
مردم ،همواره متصدی ارشاد و هدایت معنوی
و سیاسی آنان بود .از خداوند برای آن مرحوم
رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسئلت
سیدعلی خامنهای  ۶ /آبان »۱۳۹۹
مینمایمّ .
بهگزارشخبرگزاریحوزه،پیکرحجتاالسالم
فاضلیان ،دیروز پس از تشییع و اقامه نماز در
حرم مطهر حضرت معصومه(س) ،طبق وصیت
آن مرحوم ،برای تدفین در جوار مضجع شریف
ثامنالحجج(ع) ،به مشهد حملشد .بر اساس
این گزارش ،به دلیل شیوع ویروس کرونا ،این
مراسم در مشهد به صورت عمومی نخواهد بود.

تولیت آستان قدس رضوی:

ثمره فعالیت های پژوهشگران باید در زندگی مردم
بروز داشته باشد

تولیت آســتــان قــدس رضـــوی گــفــت :ثمره
فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگران
باید در جامعه امتداد و در زندگی روزمــره
مــردم ظهور و بــروز داشته باشد .به گزارش
آســتــان نــیــوز ،حجت االســـام والمسلمین
مروی در دیدار جمعی از مدیران ،استادان
و پژوهشگران بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس که با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در فضای باز مدرسه خیرات خان
حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد ،با بیان این
که فرهنگ از دغدغههای اصلی بنده در آستان
قدس رضوی است ،اظهار کرد :مضجع نورانی
حضرت رضــا(ع) مرکز نور و روح تمام عالم
دنیا و عقباست؛ اما صرف نظر از این جایگاه
قدسی ،مجموعه عظیم آستان قدس رضوی
را به منزله یک کالبد میبینیم که برای تحرک

و خلق آثار و برکات باید روح داشته باشد ،روح
کالبد آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای
اسالمی اســت .تولیت آستان قدس رضوی
ضمن تأکید بــر ض ــرورت مسئله مــحــوری و
پاسخ دهی به مسائل و چالشهای جامعه در
فعالیتهای پژوهشی ،هدف تمام اقدامات
بنیاد پژوهشهای اسالمی را نشر معارف
رضــوی و در نهایت تربیت جامعه اسالمی
دانست و ابراز کرد :ثمره فعالیتهای علمی
و پژوهشی باید بر تربیت و فرهنگ جامعه
تأثیرگذار باشد؛ کارهای علمی ،پژوهشی و
تحقیقاتی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس باید در جامعه امتداد داشته باشد و
در زندگی روزمــره مردم خود را نشان دهد.
شایان ذکر است در این جلسه از دومین جلد
دایرةالمعارف آستان قدس رونمایی شد.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• اگر کسی بخواهد به عنوان ماشین نویس
در اداره ای استخدام شود از ده ها جا استعالم
می شود ولی کسانی با کــارت ملی کارتن
خواب ها میلیون دالری کاال صادر یا وارد می
کنند و روح کسی خبردار نمی شود!
•• آقای جهانگیری می گوید برای گرانی ها
دعا کنید! منظورش این است که ما کاری از
دستمان بر نمی آید .فقط دعا کنید!
••چه خبر از روستایی که همشون توی بورس
بــودنــد؟ اگــه گ ــزارش قبلی تــون تبلیغاتی
نبود پس یک گزارش هم این روزها ازشون
بگیرین!
••در جــواب دوســت عزیزی که گفته بود در
کشور ما تعطیلی باعث عقب ماندگی کشور
شــده بگم که کشور ما یکی از کشورهایی
است که تعطیلی های کمی دارد .شما یک
جست وجوی کوچک تو اینترنت کن ،ببین
کشورهای دیگه چقدر تعطیلی دارند؟
••خیلی جالبه که برای جشن ورزشگاه امام
از  10روز پیش سر هر چهارراهی پرده و بنر
زده بودند ولی هیچ مسئولی خبر ندارد! هیچ
کسی گردن نمی گیرد و کس نمی داند چه
کسی مجوز تجمع چندهزار نفر را داده است!
•• عزیزی که گفتی روحــانــی درآمــد نــداره و
کشورهایدیگهپولشونمیدن،پساونبرجام
و گالبی چی بــود؟ وقتی قـــراردادت کشکی
باشه همین می شه که طرف راحت بزنه زیرش.
نفست گرمه ها .روحانی ادعای تدبیر داشت.
••ای کــاش یــک گـــزارش از دانــشــگــاه آزاد
اسالمی تهیه کنید .االن کالس ها کامال غیر
حضوری هست و ما با امکانات خودمون یعنی
لپ تاپ و اینترنت خودمون کالس برگزار
میکنیم ولــی همچنان شهریه واحدهای
عملی رو که دو برابر هست ،میپردازیم و هیچ
تغییری تو شهریه ها صورت نگرفته.
•• آقای جهانگیری فرمودند برای این اوضاع
گرانی ها دعــا کنید .آقــای محترم! ما که
همیشه شما و آن رئیس تان را دعا می کنیم!
•• تو رو خدا به داد زعفران برسید .کشاورزان
بیچاره چه کار کنند با این قیمت پایین؟ چی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شد تصمیمات شــورای ملی زعفران؟ تمام
سود داره میره به جیب دالل های مفت خور،
به داد کشاورزان برسید.
•• عجبا ظاهرا رعایت پروتکل های بهداشتی
هـــم ،خـــودی و غــیــر خـــودی پــیــدا کـــرده!
لطفا نوشته پشت لباس پرستار بخش ICU
بیمارستان کامکار قم را به آقای رائفی پور...
نشان دهید.
•• خبری عجیب شنیدیم از نامه انجمن صنایع
لبنی بــه رئــیــس جمهور ب ــرای گ ــران کــردن
محصوالت!ازشماتقاضاداریمتاریخهایگران
کردن متعدد لبنیات را برای مردم اعالم کنید.
•• چرا تیتر زده اید جشن رائفی پور؟ این جشن
آقا امام زمان بود .من به عنوان عضوی از هیئت
امیرالمومنینکهمجریبرگزاریمراسمبودیم
به مطلب شما اعتراض دارم .ما همه مجوزهای
الزم را گرفته بودیم .سازمان تبلیغات به ما
مجوز برگزاری این مراسم را داده بود.
•• کسانی که می پندارند با یارانه مشکل مردم
حل می شود در اشتباه هستند .یارانه باید
به افرادی پرداخت شود که باالی  50سال
هستند و هیچ بیمه یا منبع درآمدی ندارند.
•• به عنوان یک هــوادار شهرستانی عاشق
پرسپولیس و به خاطر پرسپولیس دوستدار
شجاع خلیل زاده بودم و تمام در و دیوار اتاقم
پر از عکس شجاع بود ولی به خاطر جدایی او
دلگیر شدم؛ با بوسه به لوگوی یک تیم عربی.
تمام عکس هایش را از دیوار کندم و آتش زدم
و تا عمر دارم حاضر به دیدنش نیستم.
•• نمایندگان مجلس به جای طرح معیشت به
فکر طرح ثابت ماندن نرخ ها باشند!
••در روزنامه تیتر زده اید ،ازدحام در جشن
رائفی پور در حالی که ما به عشق آقا امام زمان
رفته بودیم جشن .این جشن رائفی پور نبود.
•• ایــن اداره دارایــــی چــرا م ــردم رو اذیــت
میکنه؟ به همه پیامک زدن که سه روزه
مراجعه به ادارات شود .تو این اوضاع کرونا
ازدحام زیادی تو اداره شده بود.
•• چرا دولت برای جلوگیری از شیوع کرونا
فقط از بخش خصوصی و کسبه مایه میذاره؟

نمابر05137009129 :

بهتره با دور کاری کارمندان ترددها کمتر
بشه و البته چون هزینههای دولــت اضافه
خواهد شد با آن مخالفت می شه.
••من یک حزب اللهی هستم اما به برگزاری
مراسم جشن در ورزشــگــاه مشهد در این
وضعیت بسیار بحرانی ،جــدی و غمبار به
شــدت اعــتــراض دارم و خواستار محاکمه
مسببان آن هستم .
•• خطاب به آن دوست عزیزی که دو میلیارد در
بورس آورده و سرمایه اش نصف شده خواستم
بگم نه تنها شما بلکه سرمایه همه نصف شده
است و فعال چاره ای جز صبر نیست اما باید
بدانیم که بورس جای سرمایهگذاری است نه
جای داللی و باید با شناخت و علم و البته پول
کناره وارد بورس شد.
•• یک سال است برای منزل در فالحی 16
خط تلفن ثبت نام کرده ام اما هنوز نداده اند و
هر وقت مراجعه و پیگیری می کنم ،می گویند
جای خالی نداریم .این چه وضعی است که
مخابرات درست کرده؟
•• در مقابلاقــدامموهن و هتاکانهرئیس
جمهور فرانسه بهساحت مقدس و نورانی
پیامبر اکرم (ص) سکوت جایز نیست و من هم
خواستار تحریم کاالهای فرانسوی در ایران
و جهانهستم.
•• در شرایط کنونی هرگونه خرید خودرو
و مسکن با وام ،خیانت به جوانان و اعضای
خانواده است .میزان وام های مسکن و...
به جز تولیدی باید کاهش یابد و شرایط آن
بسیار سخت شود.
•• به خاطر کرونا شغلم رااز دستدادم .به
توصیه دوستم رفتم سواریقراضه با قرض و
وام خریدم و از سوپر مارکت ها کارتن هاشون
رومی خریدم .مامور شهرداری ر و دیدم و منو
گرفت .گفتم چهکنم؟ برم دزدی کنم؟ به
راحتی گفت برو دزدی کن!
••هر دندان پزشکی رفتم سه هفته دیگر وقت
داشتند با توجه به این همه جوان با استعداد
چرا سهمیه کنکوری هارا اضافه نمی کنید؟
می ترسید نان خودتان آجر شود؟

خوراکیان خبر داد:

آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی

معاون فرهنگی ،اجتماعی و امــور محتوایی
مرکز ملی فضای مجازی از آغــاز مرحله دوم
حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر
تالش بیشتر آن ها بــرای ارتقا و تقویت خود
در کنار این حمایت ها به منظور ایجاد نتیجه
مطلوب خبر داد.خوراکیان با اشاره به تصویب
سند سامان دهی پیام رسان ها در کشور گفت:
پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از
سوی مردم به پیام رسان های داخلی شد اما در
ادامه مشکالت فنی و نواقصی در ارائه خدمات و
سرویس دهی ها به وجود آمد که البته این تجربه
پس از سکون و افت مختصری ،مسیری را برای
رشد جدی پیام رسان های داخلی در زمینه
های مختلف و رشد مجدد اقبال به آن فراهم
کرد.وی افزود :برای حمایت از پیام رسان های
داخلی در مرحله اول براساس مصوبات شورای
عالی فضای مجازی کشور یک سری اقدامات
ص ــورت گــرفــت وهــم اکــنــون در مرحله دوم

حمایت ها برای تقویت و ارتقای آن ها هستیم.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و امــور محتوایی
مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم
حمایت ها از پیام رسان های داخلی اعالم کرد:
اتصال پیام رسان های داخلی به اپراتورها،
کسب سهمی از درآمــد ترافیک ،اختصاص
مرکز داده رایگان ،تسهیل در اعطای مجوز،
ارائه خدمات دولت الکترونیک ،ایجاد شرایط
مناسب تبلیغ در رسانه هــا ،رفــع مشکالت
قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید
بازپرداخت تسهیالت مالی دریافتی از جمله
حمایت های کشور در مرحله دوم این طرح
اســت .وی افــزود :ایجاد ارتباطات صوتی و
تصویری ،حمایت بزرگی بود که با همکاری
اپراتورها برای اتصال آن ها به پیام رسان ها
صورت گرفت .همچنین طبق مصوبه شورای
عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی
که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند ،سهمی

از درآمــد آن را پرداخت خواهند کرد که این
مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و
تامین نیازها و خدمات مورد نیاز مردم در پیام
رسانهای داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت
خدمات به شهروندان عزیز خواهد شد .وی
با تاکید بر این که پیام رسان های داخلی باید
برای ارتقا و تقویت خود تالش کنند و خدمات
بهتری را ارائه دهند چرا که حمایت ها در کنار
تالش های این پیام رسان ها نتیجه مطلوب را
خواهد داشت بنابراین صرفا به دنبال حمایت
نباشند ،تصریح کرد :از پیام رسان های خارجی
دعوت می شود در ایران دفتر مرکزی تاسیس
و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا
که ما موافق فعالیت سرویس های خارجی
با اولــویــت حمایت از سرویس هــای داخلی
در کشور هستیم امــا ایــن به میزان تعامل و
همکاری سرویس های خارجی براساس اصول
بینالمللی بستگی دارد.

گزارشی از گفت و گو با کاربران و کارشناسان

زیر پوست سایت های همسریابی

نازلى حیدرزاده -دنبال نیمه گمشده خود
هستند آن هم نه در میان دنیای واقعی بلکه
در سایت های همسریابی که با رنگ و لعاب
و تبلیغات خــود ،هوش برخی جوانان را برده
انــد .افــزایــش اســتــفــاده جــوانــان از اینترنت
موجب شــده اســت که برخی از آن ها به طور
خواسته یا ناخواسته با سایت های همسریابی
و شبکه های اجتماعی که فرد را برای یافتن
همسر ایــده آل شــان در ایــن فضا ترغیب می
کنند ،آشنا شوند و در دام سودجویان بیفتند.
کافی است نام سایت همسریابی را در اینترنت
جست و جو کنی؛ ده ها سایت به ظاهر معتبر با
نام های زیبا و جذاب به تو خوش آمد می گویند،
کافی است کلیک کنی تا وارد دنیای جدیدی
شوی که قرار است مونس تنهایی ات را پیدا کند؛
آن هم با پاسخ دادن به سوال هایی که معلوم
نیست چه اطمینانی هست فرد متقاضی به طور
واقعی به آن ها جواب دهد یا نه!دختری که به
تازگی در یک سایت همسریابی ثبت نام کرده
است ،از توقع خانواده اش برای این که همسر
ایده آل آن ها را پیدا کند ،می گوید؛ موضوعی
که شاید اگر نبود پای او هم به این سایت های
نامعتبر باز نمی شد.او  28سال دارد و با این که
در یک شرکت به شکل پاره وقت کار می کند و

همکارش از او خواستگاری کرده اما به دلیل
مخالفت خانواده اش با تمامی خواستگارانش
ترجیح داده است در این سایت ثبت نام کند و
معیارهای پدر و مادرش را برای همسر آینده
اش بنویسد به این امید که بتواند از این چالش
رها شود.او می گوید :از روزی که تصمیم گرفتم
ازدواج کنم به عناوین مختلفی خانواده ام مانع
آن شده و از خواستگارهایم ایراد گرفته اند تا
این که یکی از دوستانم یک سایت همسریابی را
معرفی کرد.یک روان شناس و استاد دانشگاه
که سال گذشته با یک نمونه از به دام افتادن
دانشجویش در سایت همسریابی مواجه شده و
با راهنمایی های خود ،او را از آسیب های پس
از آن نجات داده بود ،در این باره تصریح می
کند :برخی جوانان به دلیل خألهای عاطفی،
فشار خانواده ،نگرانی از آینده ،اضطراب از
ناموفق شدن در ازدواج و حتی ترس از تنهایی
یا شکست های متعدد عشقی به سایت های
همسریابی رو می آورنــد.در همین خصوص،
رئیس پلیس فتای خراسان شمالی با اشاره
به این که در کشور شاکیان زیــادی داریــم که
در سایت های همسریابی از راه های مختلف
مورد اخاذی و کالهبرداری قرار گرفته اند ،می
گوید :هیچ یک از این سایت ها مجوز ندارند،

فعالیت آن ها کامال غیرقانونی اســت و اگر
کاربری وارد یکی از این سایت ها شود ابتدا از
آن ها مشخصات هویتی ،ظاهری و یک سری
تصاویر دریافت و در مرحله بعدی افراد مدنظر
را به آن ها معرفی می کنند .حتی برخی سایت
ها نیز مبلغ اندکی می گیرند تا به کپی برداری
از اطالعات کارت بانکی شان نیز اقدام کنند.
سرگرد شاکری ،به نحوه کالهبرداری این
سایت ها اشاره و اضافه می کند :در نوع اول،
ضمن تبلیغات دروغین با فریب متقاضیان
و دریافت مبالغ مختلف از طعمه های خود
کالهبرداری می کنند و هیچ خدماتی هم
ارائــه نمی دهند امــا در نــوع دوم اقدامات
تیمی و سازمان یافته صــورت می گیرد و با
اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آن ها پس
از دریــافــت تــصــاویــر خصوصی و شخصی
قربانیان ،با تهدید به افشا و انتشار تصاویر
آن ها ،بحث اخاذی مالی و سایر سوءاستفاده
ها را پیش می گیرند و از این شگرد استفاده
مــی کنند .به گفته او ســال گذشته 3 ، 2
نفر در خراسان شمالی قربانی سایت های
همسریابی شدند.مشروح این گزارش را در
شماره امروز روزنامه خراسان شمالی و سایت
 www.khorasannews.comبخوانید.
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▪تردیدها نسبتبهتاثیرنتایجنظرسنجیها

تحلیل روز

بازیحریریباکارتفرانسوی
علیرضاتقوینیا-سعدحریریاینبارآرایجریان
المستقبل  ،امل (جریان نبیه بری) ،سوسیالیست
ترقی خواه ( وابسته به جنبالط ) و برخی گروه های
کوچک مسیحی را برای تشکیل کابینه در اختیار
داشت.درمقابلنمایندگانجریانملیآزاد(جبران
باسیل ) با او مخالفت کردندو نمایندگان حزب
ا ...نیز به او رای منفی ندادند اما حامی علنی او هم
نبودن دونظرممتنعدادند.همچنینگروهپارلمانی
وابسته به سمیر جعجع نیز به وی رای منفی داد.
بنابرایناستنباطگزارههایفوقایناستکهحزب
ا ...مانع نخست وزیری حریری نشد تا دولت لبنان
تشکیل شود و امور سامان یابد ولی به او رای مثبت
نیز نداد زیرا نمی خواست هزینه اقدامات آینده اش
رابپردازد.افزونبراین،حریریپسازمکلفشدن
برایریاستوزرا،اعالمکردبهدنبالاجراییکردن
طرحرئیسجمهورفرانسهاست.توجهداشتهباشیم
کهویهمزمانتابعیتلبنانی،سعودیوفرانسوی
دارد لکن پس از گروگان گرفته شدن توسط محمد
بن سلمان  ،تالش کرد به فرانسه نزدیک شود و
کمک های ماکرون در همین زمینه سعد جوان را
وامــدار خود کــرد .حریری همچنین طی سنوات
اخیربهتدریجاموالکالنشراازعربستانبهبورس
هایپاریسمنتقلکردتاوابستگیخودبهسعودی
را به حداقل برساند  .در چند سال گذشته ولیعهد
سعودی تالش بسیاری کرد تا حزب المستقبل را
تحت فرمان پسر بزرگ رفیق حریری یعنی بهاء در
بیاورد اما ناموفق بود و همین تالش ها موجب آن
گشت که سعد به آغوش فرانسه پناه ببرد .فرانسه
به طور کلی از یک قرن گذشته خود را پدرخوانده
لبنان می داند و دخالت بازیگران خارجی در این
کشور چه سعودی و ایران و چه حتی ایاالت متحده
را برخالف منافع خویش تعریف می کند .به همین
علتماکرونچندسالتالشکردتاسعدحریریرااز
عربستانجداوبهمتحدخودمبدلکندواشتباهات
بنسلماننیزنهایتکمکرابهاوکردهوبهاصطالح
مزید بر علت گشت .اینک فرانسه با کارت حریری
در صحنه لبنان بازیگری کرده و آمریکا و سعودی
را به حاشیه رانده است .نکته مهم این جاست که
سعودیمتحداصلیخوددرلبنانیعنیالمستقبل
را از کف رفته می بیند و باید گفت اشتباهات محمد
بن سلمان در قبال نخست وزیــر جــوان لبنان ،به
قیمت از دست رفتن نفوذ این پادشاهی در عروس
خاورمیانهتمامشد.

قاب بین الملل
لیست کاندیداهای
انــتــخــابــات ریــاســت
جــمــهــوری آمــریــکــا بر
برگه رای دهندگان.
ب ــه غــیــر از ت ــرام ــپ و
بایدن که کاندیداهای
جــریــان اصــلــی از دو
حزب جمهوری خواه و
دموکرات هستند  ،نام
 ۴کاندیدای مستقل
دیگر و معاونان شان
نیز روی برگه های رای
دیده می شود.

بلژیک

پادشاه سابق بلژیک با دختر بهجامانده از رابطه
عشقیاش دیدار و گفتوگو کرد.آلبرت دوم،
ل انکار میکرد پدر شاهزاده
پس از آن که ده سا 
تــازه کشف شــده اســت ،با دلفین دو ساکس
کوبورگ ،فرزند حاصل از رابطه خود ،دیدار
کرد .این دیدار در حضور همسر آلبرت ،ملکه
سابق پائوال در قصر بلویدر ،محل سکونت رسمی
زوج سلطنتی در حومه بروکسل انجام شد.

چهره روز

آنا هاکوبیان همسر نیکول پاشینیان نخست
وزیر ارمنستان به اتفاق شماری از زنان دیگر
یک دوره آموزش نظامی را آغاز کردند .همسر
 ۴۲ساله نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک
اعالم کرد من و  ۱۳زن دیگر تمرینات نظامی
خود را آغاز کرده ایم و قرار است تا چند روز دیگر
برای حمایت از کشورمان به مرزها برویم/.فرارو

کامبکترامپدرفلوریدا

تردیدهانسبتبهنظرسنجیهاهمزمانباپیشتازیبایدندرایالتهایچرخشی
افزایشیافتهاست

کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا زمان باقی است و این احتمال
وجود دارد که برخالف پیشبینیهای احتمالی
از پیروزی دموکراتها در این انتخابات ،ورق
برگردد و سرنوشت دیگری رقم خورد .متوسط
نظرسنجیهای انتخاباتی  7روز اخیر نشان
میدهد جوبایدن گرچه با  7.1درصد جلوتر از
ترامپاستاماافزایشآرایترامپدرحالیشیب
صعودی پیدا کرده که بایدن 50.6درصد از آرا را
در اختیار دارد و ترامپ  43.5درصد را در اختیار
خوددارد.جالباینجاستدرایالتمهم فلوریدا
اوضــاع کمی بــرای بایدن نگران کننده شــده و
برای ترامپ امیدبخش .ترامپ توانسته است در
روزهای آخر  48به  47از بایدن پیشی بگیرد .هر
چنددرچهارایالتمهمدیگر(جورجیا،کارولینای
شمالی،آریزوناوآیوا)نیزنظرسنجیهاازپیشتازی
بایدن بر ترامپ حکایت دارد اما ترامپ در اوهایو و
تگزاسنیزازبایدنکمیجلوترافتادهاست.
▪خطاهاینظرسنجیهابرطرفشده؟

جو بایدن در حالی از رقیب انتخاباتی اش در

بیشتر نظرسنجی هــا جلوتر اســت کــه برخی
معتقدند نباید زیاد بر این نظرسنجی ها تکیه
کرد اما کارشناسان در این مقطع زمانی بر این
باورند که خطاهای نظرسنجی ها به مــرور از
انتخابات گذشته برطرف شده اســت.در سال
 ۲۰۱۶نظرسنجیها تقریبا به اتفاق هیالری
کلینتونراپیروزانتخاباتمیدانستند.پسازآن
انتخابات ،تا ماه ها مراکز و موسسات نظرسنجی
در سردرگمی به سر میبردند ،اما رفته رفته
اعــام کردند مسائلی که قبال باعث میشده
نظرسنجیهای ریاست جمهوری از دقت کافی
برخوردار نباشد بر طرف شده است.محکمترین
استدالل برای صحت نظرسنجیهای امسال در
مقایسه با سال  ۲۰۱۶این است که تقریبا ظرف
 ۹ماه گذشته ،به طور پیوسته بایدن با اختالف
قابل توجهی از ترامپ پیش بوده به نحوی که به
راحتی میتوانسته ۲۷۰رای الکترال را که الزمه
پیروزی است از آن خود کند .در حالی که در سال
 ۲۰۱۶اختالف بین کلینتون و ترامپ حدود دو
تا سه درصد نوسان داشته که اختالفی شکننده
و بی ثبات بود.

اعتراف
سعودی
به ذلت

قره باغ
داغتر از
همیشه

وزیرخارجهعربستان:
عادیسازیروابطمابارژیم
صهیونیستی
در نهایترخخواهدداد

تنها چــنــد روز مــانــده بــه بــرگــزاری
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
آمریکا ،ترامپ خواهان کسب پیروزی
در حــوزه سیاست خارجی به ویــژه در
منطقهخاورمیانهوتکمیلخیانتعادی
سازی روابط میان رژیم صهیونیستی
و کشورهای عرب این منطقه است.
شاید به این دلیل است که «فیصل بن
فرحان»وزیرخارجهعربستانسعودی
در نشستی مــجــازی کــه پژوهشکده
سیاست خاور نزدیک واشنگتن آن را
برگزار کرده بود ،گفت :عادیسازی
روابطبارژیمصهیونیستیدرنهایت،رخ
خواهد داد .وی تنشهایی را که گاهی
میان ریــاض و واشنگتن رخ میدهد
تصادفی دانست و افزود :عادیسازی
روابطاتفاقخواهدافتاداماایجادکشور
فلسطینی و ازسرگیری طــرح صلح
فلسطینی-اسرائیلی ضروری است.
همزمان ،الــی کوهن وزیــر اطالعات
رژیم صهیونیستی از توافق سازش با
پنج کشور ،عربستان سعودی ،عمان،
قطر،نیجرومغربخبردادهبود.کوهن
البته تاکید کرده بود که این روند ،بعد
از اعالم نتایج انتخابات آمریکا انجام
خواهد شد .پیشتر نیز به نوشته میدل
ایست آی ،بندر بن سلطان (دبیر سابق

بهرغممسائلمطرحشدههنوزبرخیکارشناسان
دقــت نظرسنجیها را زیــر ســوال بــرده انــد و در
این میان  ۳نظریه مطرح بوده است .افرادی که
تلفن ها را قطع می کنند :شان ترندی تحلیلگر
ارشد "ریل کلیر پالتیکس" ،یکی از دالیل خطای
نظرسنجیهای انتخاباتی را که پای ترامپ در
میان بوده این میداند که محافظهکاران طرفدار
ترامپبهمحضاینکهمیشنوندکهکسیازطرف
رسانههای جریان اصلی در آمریکا با آنان تماس
گرفته تلفن را قطع میکنند .وی میگوید آنان به
این رسانهها اعتماد ندارند و این امر میتواند بر
دقت نظرسنجی تاثیر بگذارد .واقعیت این است
کهازمیانرسانههایمطرحآمریکایی،فاکسنیوز
ازترامپحمایتمیکنددرحالیکهبقیه،ازشبکه
های خبری و تلویزیونی مانند سی ان ان ،سی بی
اس ،ای بی سی و ان بی سی گرفته تا مطبوعات با
نفوذمانندنیویورکتایمزوواشنگتنپستمخالف
پوحامیبایدنهستند.
ترام 
مسئله احتمال ابطال آرای پستی :آرای پستی
با خطاهای سادهای که رایدهندگان به هنگام
پر کردن ورقه رای مرتکب میشوند ممکن است
باطل شــود .شــان تــرنــدی بــه مـــواردی از قبیل
سهلانگاری در به روز کردن آدرس و اشتباه در
نوشتن تاریخ تولد اشــاره میکند .به این موارد
باید عدم تطابق امضای رایدهنده را با آن چه در
بانک اطالعاتی دولت موجود است اضافه کرد.
این مورد شاید متداول ترین دلیل برای ابطال
رای است .در عین حال در مــواردی که امضای
شاهد الزم است ممکن است یا موضوع گرفتن
امضای شاهد فراموش شود یا امضای او نیز با
امضای موجود در سیستم دولت نخواند .به هر
حال ابطال آرای پستی موضوعی است که وقتی
تعداد رایدهــنــدگــان پستی سر به میلیونها
میزندمیتواندبهفاکتوریتعیینکنندهدرنتیجه
انتخاباتبدلشود.یکنظرسنجینشانمیدهد
که حدود  ۶۰درصد از حامیان بایدن گفتهاند که
ترجیح میدهند رای خود را توسط پست ارسال
کنند.درمقابلتنها ۱۷درصدازطرفدارانترامپ
رای پستی را ترجیح دادهاند .این امر دموکراتها

را در ایالتهایی که رقابت نزدیک است شکننده
میکند.بهطورمثال،درفلوریداکهایالتکلیدی
اســت و حتی میتواند سرنوشت انتخابات را
رقم بزند ،همیشه رقابت بین نامزد دموکرات
ها و جمهوریخواهان تنگاتنگ بــوده اســت .از
سال ۱۹۹۲تا امسال نزدیک به  ۵۱میلیون رای
در انتخابات ریاست جمهوری در فلوریدا داده
شده است .اختالف بین نامزدهای دموکرات و
جمهوریخواه تنها۲۰هزار رای است .تا روز۲۵
اکتبر دموکراتها ۵۹۶۰۰۰رای پستی بیش از
جمهوریخواهان ارسال کردهاند بنابراین خطر
ابطال آرا اگر رقابت مانند سال  ۲۰۰۰و ۲۰۱۶
نزدیکشود،دموکراتهاراتهدیدمیکند.
دیـــــــوان عـــالـــی آمـــریـــکـــا در کــنــتــرل
جمهوریخواهان :قاضی امــی ُکنی َبــ ِرت،
نامزد دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی
آمریکا ،توسط سنای آن کشور که در کنترل
جمهوریخواهاناستتاییدشد.بهاینترتیبدر
میانقضاتدیوانعالیآمریکا،جمهوریخواهان
دست باالی  ۶بر  ۳را در برابر دموکراتها پیدا
خواهند کرد .این موضوع در این لحظه حساس
که به احتمال قوی دعواهای حقوقی در جریان
انتخاباتدرپیشاست،بهویژهدرصورتیکهآرادر
برخیمواردکلیدیبههمنزدیکباشدفوقالعاده
برای ترامپ دارای اهمیت است .در سال۲۰۰۰
رایاکثریتقضاتدادگاهعالیآمریکا( ۵دربرابر
 )۴در یک رویارویی پنهان ایدئولوژیک ،در نهایت
جورجبوشجمهوریخواهراروانهکاخسفیدکرد.
به تازگی در یک نظرسنجی گالوپ وقتی از مردم
سوال شده که صرف نظر از این که از کدام یک از
دو نامزد حمایت میکنید فکر میکنید که چه
کسی پیروز میشود ۵۶،درصد گفتهاند ترامپ و
 ۴۰درصدگفتهاندبایدن.بههرروی،ممکناست
روشن شدن نتیجه نهایی انتخابات روزها و بلکه
هفتهها به طول انجامد ،مگر این که بایدن به طور
قاطع و با اختالف زیاد بتواند بر ترامپ غلبه کند.
فرنکلونتس،یکمتخصصنظرسنجیکهخود
جمهوریخواهاستمیگویداگراینبارهمترامپ
انتخابشودوباردیگرنظرسنجیهاغلطازآبدر
آید"کارحرفه منتماماست".

شورایامنیتملیعربستانسعودی)
مخفیانهبامسئوالننظامیصهیونیست
درواشنگتندیدارکردهوبهآناناطالع
دادهبودعربستانمیخواهدمسیرویژه
خود را در قبال روابط با اسرائیل طی
کند.بندربنسلطانبهولیعهدسعودی
توصیه کرده است عادی سازی روابط
با اسرائیل را پس از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا رسما اعــام کند.
نظرات رسانههای سعودی نیز درباره
توافق جدید عادی سازی میان سودان
و رژیم صهیونیستی نشان میدهد که
ریاضدرتالشاستتاشهروندانخود
را برای رسمی کردن روابط کشور خود
با رژیم صهیونیستی آماده کند؛ چرا که
رسانههای دولتی عربستان  ،از جمله
«العربیه» « ،عرب نیوز» و« الریاض» به
نشرمقاالتگروهیرسانههایخارجی
مانند آسوشیتدپرس و انتشار مقاالت
خود در زمینه عادی سازی اعراب با
صهیونیست ها  ،عمدتا غیر انتقادی
پرداختند .طی سال گذشته تعدادی
از تــأثــیــرگــذاران و شخصیتهای
رسانه ای عربستان سعودی از اراضی
اشغالی بــازدیــد کــرده انــد و پوشش
اخبار به زبان عبری به طور فزاینده
ای نوشته یا پخش میشود.

به نام صلح ،بهکامجنگ!

سازمانملل:در 9ماهگذشته 6هزارغیرنظامیدرافغانستانکشتهیازخمیشدهاند
مذاکرات صلح دولــت این کشور و گــروه طالبان
نتوانسته سبب کاهش تلفات غیرنظامیان افغان
شــود .دفتر نمایندگی ســازمــان ملل متحد در
افغانستان (یوناما) گــزارش داد که از زمــان آغاز
مذاکرات بیناالفغانی در 12سپتامبر تا پایان این
ماهدرشمارتلفاتغیرنظامیاننسبتبههفتههای
گذشته آن در سال  ،2020هیچ کاهشی وجود
نداشته است.درگزارش دفتر نمایندگی سازمان
ملل در افغانستان تصریح شده است ،سطح باالی
خشونت ها در این کشور هنوز هم با تاثیر ویرانگر بر
افراد غیرنظامی ادامه دارد .در این گزارش آمده
است،در 9ماهگذشتهحدودششهزارغیرنظامی
در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند که نشان

می دهد ،این کشور مرگبارترین نقطه جهان برای
غیرنظامیان است .گزارش دفتر سازمان ملل در
افغانستان درباره عدم کاهش خشونت ها و به تبع
آنتلفاتغیرنظامیاندراینکشوربهرغمبرگزاری
مذاکرات بین االفغانی در قطر ،نشان می دهد که
وعده طالبان برای کاستن از درگیری ها در روند
این گفت وگوها محقق نشده است.البته با شدت
یافتنحمالتطالباندربرخیمناطقافغانستاناز
جملهوالیتهلمنددرهفتههایگذشتهایندیدگاه
مطرح شد که این گروه نه تنها خشونت و جنگ را
کاهش نداده است ،بلکه بنا به برخی مالحظات
بر شدت درگیری ها در این کشور افــزوده است.
دریافت امتیاز بیشتر از دولت افغانستان در فرایند

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لو تلگرام""به سوی
قرنطینه مجدد می رویم؟"شمار جان باختگان
کرونای فرانسه در شبانه روز گذشته  ۵۲۳نفر
گزارششدهکهاینتعدادفوتیطییکشبانهروز
از ۳اردیبهشتماهتاکنونبیسابقهبوده است.

نمای روز

در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا در سرتاسر
جهان ،مراسم ازدواج شيخ محمد بن سلطان آل
نهيان برادر زادهمحمد بن زاید ولیعهد ابوظبی
با فاطمه ،دخترطحنون بن زايد مشاور امنیت
ملی دولــت امـــارات متحده عربی به صورت
مجازی برگزار شد.

خبر متفاوت

نیروهای طالبان افغانستان که این روزها شکل و
شمایلیکنیروینظامیمدرنرابهخودگرفتهاند.

علیاف:درصورتتعرضبه
خاکمانازجنگندههای
اف ۱۶ترکیهاستفادهمیکنیم

کمتر از  72ساعت از نقض سومین توافق آتش بس بین
باکو و ایروان گذشته بود که الهام علی اف درباره عواقب
حضورنیروهایارمنیدرسرزمینهایتحتحاکمیت
جمهوری آذربایجان هشدار داد .رئیس جمهوری
آذربایجان گفت در صــورت تعدی به خاک این کشور
از جنگنده های اف  16-ترکیه استفاده خواهد کرد.
وزارتدفاعجمهوریآذربایجاننیزبااشارهبهاینکهدر
جریان درگیریها پست فرماندهی لشکر  18مکانیزه
ارتــش ارمنستان مستقر در خط مقدم جبهه منهدم
شده ،از کشته شدن "سرگئی شاکاریان " رئیس ستاد
این لشکر طی درگیری های جدید خبر داده است  .در
این حال این وزارتخانه از حمالت موشکی و توپخانه ای
گسترده همزمان نیروهای ارمنستان به سه شهرستان
"گورانبوی"" ،برده" و "ترتر" جمهوری آذربایجان واقع
در منطقه مورد مناقشه قره باغ خبر داد .همه این ها در
حالی است که دولت ترامپ بعد از گذشت چند هفته از
جنگدرقرهباغواطرافآنمیزبانیوزیرانامورخارجه
ارمنستانوجمهوریآذربایجانرابرعهدهگرفتواعالم
آتشبسکردکههمچوندوآتشبسگذشتهازسویدو
طرف نقض شد .اکنون چند سوال در این زمینه مطرح
است :نخست این که علت ورود آمریکا و دولت ترامپ به
این قضیه آن هم در این مقطع زمانی چیست؟ دوم این
که چرا آتش بس ها دوام نمی آورند؟ و سوم این که تاثیر
نتایجانتخاباتآمریکابربحرانقرهباغچهخواهدبود؟به
طورخالصهدرپاسخبهسوالنخستدرخصوصچرایی
ورود آمریکا و دولت ترامپ به مناقشه قره باغ می توان
گفت که ترامپ برای داشتن کارت های بازی در رقابت
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خبر آخر

100هزارکودکیمنیدرمعرضمرگ
های انتخاباتی دم برخی از البی های ذی نفوذ همچون
البی صهیونیستی و البی ارمنی را می بیند و در این
زمینهبرایراضیکردنالبیصهیونیستیهمدیوانهوار
فشارهاوتحریمهاراعلیهایرانافزایشمیدهدوهماین
که ترامپ به پل ارتباطی میان این رژیم و برخی از دولت
های عرب تبدیل شده است تا پای صهیونیسم را به این
کشورها بکشاند .ترامپ در این باره می خواهد از رای
ارمنی های آمریکا نیز در برخی از ایالت های حساس
بهرهمندشود.درپاسخبهسوالدومدرخصوصچرایی
نقضآتشبسهامیتوانگفتکههنوزدوطرفنیازبه
برقراری آتش بس را احساس نکرده اند و در عین حال
آذربایجاناطمینانکافیازاینکهتوقفجنگوبرقراری
آتشبتواندبهآزادسازیباقیاراضیاشغالیکمکبکند
دریافتنکردهاست.ازهمهمهمتراینکههیچیکازآتش
بسهایاعمالشدهدارایسازوکارهایالزمواجرایی
ازجملههیئتنظارتبرآتشبسنبودهاندوامادرپاسخ
بهسوالسومدرخصوصتاثیرنتایجانتخاباتآمریکامی
توان گفت در صورت پیروزی مجدد ترامپ (که با فرض
انتخابات سالم بعید به نظر می رسد) وضعیت کنونی
همچنان ادامه خواهد یافت اما در صورتی که دموکرات
ها برنده شوند طرف های غربی اعم از آمریکا و اروپا در
قالبناتوانگیزهبیشتریبرایورودبهمناطقنفوذروسیه
خواهندداشتکهاینامرمتقابالروسیهرانیزبرایورود
بیشتربهاینمناقشهتحریکخواهدکردکهحاصلنهایی
آن تشدید مناقشه خواهد شد از این رو به نفع طرف های
درگیرومنطقهاستکههرچهزودترتوافقیجامعدراین
بارهحاصلشود.

مذاکراتصلحدرقطر،ازمهمتریناهدافطالبان
از گسترش جنگ و خشونت همزمان با برگزاری
این گفت وگوها ارزیابی شده است .این رویکرد
طالبان در حالی است که به طور طبیعی هرگاه دو
جبهه متخاصم وارد روند مذاکرات برای دستیابی
به صلح می شوند ،از میزان خشونت ها می کاهند
تا از این طریق نشانه ای از اراده برای پایان دادن
به درگیری و جنگ را به طرف مقابل ارائه کنند.با
وجودشروعمذاکراتصلحاز 12سپتامبر2020
بیندولتافغانستانوطالباندرقطر،اماهمچنان
اینگروهبرتداوموافزایشخشونتهادرآنکشور
تاکید دارد که این مسئله عمال بر روند این گفت
وگوها نیز تاثیر منفی گذاشته است.تعمیق بی
اعتمادیوافزایشنگرانیازپایبندنبودنطالبان
به هرگونه توافق برای آتش بس دایمی و خاتمه
جنگ در افغانستان ،از جمله تاثیرات رویکرد غیر
سازنده این گروه در دمیدن بر آتش خشونت ها در

این کشور و افزایش تلفات غیرنظامیان است.در
شرایطیکهطالبانهمچنانبهخشونتودرگیری
در افغانستان همزمان با برگزاری مذاکرات بین
االفغانیادامهمیدهد،اینانتظاردربرخیمحافل
سیاسی این کشور شکل گرفته که پاکستان باید
سیاستهایاینگروهراتعدیلکند.برایناساس،
ترغیبطالبانبهکاهشخشونتهادرافغانستان
و همچنین ،انعطاف بیشتر در روند مذاکرات صلح

ســازمــان ملل متحد در گــزارشــی اعــام کرد
که حدود ۱۰۰هــزار کودک یمنی زیر 5سال
در منطقه جنوب این کشور ،در معرض خطر
مرگ ناشی از «سوءتغذیه شدید» قرار دارند و
نیازمند کمک فوری هستند .سازمان ملل در
گزارش خود شمار کودکان زیر 5سال دارای
سوءتغذیه شدید در جنوب یمن را 500هزار نفر
اعالم کرده که از میان آن ها 100هزار نفر در
معرض مرگ قرار دارند .این نهاد اعالم کرده که
بررسیهای آماری در شمال یمن همچنان ادامه
دارد اما بهنظر میرسد حدود 500هزار کودک
هم در شمال این کشور دارای سوءتغذیه شدید
باشند .سازمان ملل هشدار داده که میزان
سوءتغذیه در میان کودکان زیر 5سال منطقه
جنوب یمن به بیشترین حدی رسیده که تاکنون
ثبت شــده اســت .لیز گرند ،هماهنگکننده
کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در یمن
هشدار داده که وضعیت در یمن به نقطه بدون
بازگشت نزدیک شده و اگر جنگ همین االن
تمام نشود ،خطر از بین رفتن یک نسل کامل
از کودکان یمنی وجود دارد .سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) ،برنامه جهانی غذا
و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در
بیانیه مشترکی گفتهاند که عالوه بر جنگ یمن،
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید کمکهای
بینالمللی به وضعیت وخیم انسانی در این
کشور دامن زده است.
این کشور ،از جمله اثراتی است که پاکستان می
تواند با اتکا به نفوذ خود بر این گروه داشته باشد.
هم اکنون بهانه اصلی طالبان در مانع تراشی در
روند مذاکرات صلح با دولت افغانستان در قطر،
عدم اجرای تعهدات آمریکا در قالب توافق این
کشور با این گروه است که موجب شده تا گفت
وگوهای بین االفغانی هم تحت تاثیر این بدعهدی
کاخ سفید فعال ناکام بماند.

 #هشتگ
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معیشتیکروناییوضربوتقسیمهایاعتمادزدا!
صفهای
ِ




3.1 M views
3.9 M views

شکاربهناجوانمردانهترینشیوه
یکمحیطبانویدئوییازتعقیبیکبزکوهیتوسطعدهای
آفرودسوار در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که بازتاب
زیادی داشت .این محیط بان یک عکس هم از انتهای این
تعقیب منتشر کرد که نشان می داد این بزکوهی جان خود
را از دست داده است و نوشت« :حیوانات وحشی علی رغم
قدرت و سرعت شان در صورت تعقیب مداوم از نفس می
افتند و دچار خونریزی داخلی میشوند و بعد یا می میرند
یا شکار می شوند ».کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :این کار حتی از شکار با اسلحه هم
ناجوانمردانه تره ».کاربر دیگری نوشت« :احتماال ًاین کَل
(بزکوهینر)بهخاطرفصلجفتگیریازارتفاعاتصخرهای
پایین آمده بوده که در مسیر این آفرودسواران بی وجدان
قرار گرفته ».کاربری هم نوشت« :باز خدا رو شکر محیط
بان ها هستن و اال چیزی از حیات وحش باقی نمی موند!»

ضربوتقسیمهایترسناکامااعتمادزدا!
این روز ها اپیدمی جدیدی در میان مسئوالن کشور
شکل گرفته که از حریرچی معاون وزارت بهداشت تا
مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا و قشالقی عضو شورای
عالی نظام پزشکی در گفت و گوهای متفاوتی اعالم کرده
اند که آمار رسمی کرونا را باید ضرب در 2.5 ،2.2 ،2 ، 1.7
و حتی  3کرد تا آمار واقعی مبتالیان و جان باخته های کرونا
به دست بیاید .کاربری نوشت«:حتی اگه برای ترسوندن
مردماینحرفارومیگنبدنیستدوستانمسئولبدونن
که این امر خودش نوعی اعتماد زدایی از آمار رسمی به بار
میاره» .کاربر دیگری نوشت« :با همین فرمون بریم به
سر سال نرسیده میگن دوبرابر جمعیت کشور  ،کرونایی
داریم ».کاربری هم نوشت« :آقای حریرچی می خوای عدد
آمار رسمی رو به توان  4کنیم مدیونی اگه تعارف کنی ها!»

تصاویر پربازدید فضای مجازی
معرفت
داشتهباشیم
وکارهای
زیبایپلیس
روهممنتشر
کنیم،یکیش
همینپلیس
راهنمایی
کهداره
برایکارگر
شهرداری
ماسکمیزنه

پلیسمهربانووظیفهشناس

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اینهفتهطبقروالهرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربردرا
درشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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تونل زمان

عکسی
جالباز
نحوهبیرون
کشیدنآب
ازچاههای
عمیقدر
بیابانهاقبل
ازفناوری
هایجدید؛
مصر۱۹۰۵،





یازپاییز

یشزیبای
ما

ن

3.4 M views
2.8 M views

خودقرنطینگیخفاشهایبیمار
گزارش ایندیپندنت درباره رفتار خفاش های خونآشام
در هنگام بیماری که به طور داوطلبانه یا با اجبار خفاشهای
دیگر خود را قرنطینه میکنند ،خیلی زود در فضای مجازی
با واکنش های زیادی همراه شد .در این گزارش آمده
ش سنسورهایخاصینصب
جانورشناسانپشتچندخفا 
کردند و متوجه شدند خفاشهایی که عالیم بیماری دارند،
خودشان را از دیگرخفاشها دور نگه میدارند و پس از
بهبودی به جمع خفاشها برمی گردند! کاربری درباره این
گزارش نوشت« :ببین هموطن ،حتی خفاش خونآشام
هم وقتی مریض میشه خودش رو قرنطینه می کنه ،بعد
تو با کلی عالیم کرونا پامیشی میری شمال!» کاربر دیگری
نوشت« :احتماال نفر اولی که کرونا گرفته خفاشی رو که
کرونا داشته و قرنطینه بوده ،خورده!» کاربری هم نوشت:
«واقعا خجالت آوره اشرف مخلوقات باشیم ولی در برخی
موارد حتی از حیوونا هم بدتر عمل کنیم».

فرهنگسازیرعایتفاصلهاجتماعی
یکی از ویدئوهایی که دیروز در فضای مجازی بازخورد
های نسبتا مثبت زیادی داشت مربوط به ویدئویی بود که
در آن خبرنگار شبکه خبر،هنگام مصاحبه با وزیر اقتصاد
به نمایندگان مجلس که فاصله اجتماعی را رعایت نکرده
بودند ،تذکر می دهد و نمایندگان هم یک قدم عقب می
روند .کاربران زیادی نوشته اند که از روحیه نقد پذیری
این نمایندگان و نهی از منکر این خبرنگار باید تقدیر کرد.
کاربری زیر این ویدئو نوشت« :دم اون خبرنگار گرم که
بدون توجه به جایگاه نماینده ها اومد و بهشون تذکر داد».
کاربر دیگری نوشت« :این کلیپ رو که دیدم احساس
کردم تو سوئیس دارم زندگی می کنم و اون نماینده هم
نماینده مجلس سوئیس بود ».کاربری هم نوشت« :بابا
نماینده ها کجا رعایت کردن کاش درست فاصله اجتماعی
رو رعایت می کردن تا ما هم یاد بگیریم».

اگهشماهم
مثلمنفکر
کردیناین
تصویراز
دوتاعکس
درست
شدهباید
بگماشتباه
کردیدو
بهترهبیشتر
دقتکنید

اسپ

رتمجلسی!
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باتریهایزامبی!
هشدارکارشناسانمحیطزیستبریتانیادرخصوصباتری
های مستعمل ،حسابی در فضای مجازی بازتاب داشت .این
کارشناسان از مردم درخواست کردهاند که باتریهای
مستعملرادرمیانزبالههایخانگیوبازیافتیخودبهدور
نیندازندچونایناتفاقعاملصدهاآتشسوزیدرمراکز
زباله شده است .بنابر اعالم نهاد خدمات محیط زیستی
بریتانیا ،باتریهای دور ریخته شده در میان زبالههای
عادی هنگام پروسه جمعآوری با دستگاهها له میشوند
که این امر باعث انفجار و آتشسوزی در مراکز جمعآوری
زباله میشود .کاربری نوشت« :تا وقتی شهرداری ها کاری
برای تفکیک زباله از مبدا نکنن توی کشورما نه تنها باتری
که همه زباله ها درهم دور ریخته میشه ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش این فرهنگ تفکیک زباله توی کشور ما جا
بیفته تا بشه از این طالی کثیف هم پول در آورد و هم به
طبیعت کمک کرد».

صفهایمعیشتیاماکرونایی
اینروزهاکسینیستکهدرشبکههایاجتماعیویدئویی
از صف توزیع چیزی ندیده باشد .گویا رقابت خاصی بین
مسئوالن استانی کشور در تشکیل صف شکل گرفته
است .طوری که انگار مسئولی که در استانش صفی
نداشته باشد باخته است و استانش سقوط می کند دسته
پایین تر .روز گذشته دو تصویر یکی از اهواز و دیگری از
زنجان منتشر شد که مردم برای خرید مرغ با نرخ دولتی
و روغن نباتی صف کشیده بودند .کاربران به این صف
های طوالنی که مردم برای تامین معیشت شان بسته
بودند ،واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :باید لیگ
قهرمانان صف استانی بذاریم و ببینیم کدوم مسئول با
سوء مدیریتش می تونه صف بزرگ تری تشکیل بده!»
کاربر دیگری نوشت« :واقعا در این شرایط اقتصادی هیچ
ایرادی نمیشه به اون مردم گرفت که رفتن تو صف و
ایستادن بلکه اون مسئول باید بازخواست بشه که چرا
تدبیر بهتری برای توزیع این اقالم نداشته!»

اونقدری
کهمنپرتاب
سهامتیازی
داخلسطل
زبالهداشتم
فکرنکنم
خدابیامرز
کوبیبرایانت
تویواقعیت
داشتهباشه!

یکی به من
بگه این
کفش واسه
مهمونیه
یا ورزش
شاید هم
برای رفتن
بهمهمونی
ورزشی ها،
نپوشیمیه
وقت
مسخره مون
کنن

سطلزبالهبسکتبالی

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

انتخاباتریاستجمهوریآمریکا:2020انتخابات
آمریکا 13آبانبرگزارمیشودیعنیتنها 5روزدیگر.در
اینمیانمناظرههایترامپوبایدنهمدرتوجهمردمبه
اینانتخاباتبیتاثیرنبودهاست.
سریالنجال:مجموعهتلویزیونینجالکهقصهآنمربوط
به سال 1358است و در مرز ایران و عراق می گذرد هم
دراینهفتهقسمتآخرشپخششد.
هالووین :مسیحیان  31اکتبر را به یاد درگذشتگان
جشنیمیگیرندکهامسالباشنبههفتهپیشرومصادف
شدهاست.هرچندایناتفاقربطیبهفرهنگماندارداما
چندسالیاستکهتوسطعدهایجشنگرفتهمیشود.
حبیب نورماگومدوف :خداحافظی سلطان مطلق
 UFCجهانبارکورد ۲۹پیروزیوبدونشکستازورزش
حرفه ای باعث شد که این ورزشکار مسلمان داغستانی
هم نامش پر بازدید شود .او بعد از فوت پدرش به مادرش
قولدادهبودکهازورزشحرفهایخداحافظیکند.
سریالپسازباران:سریالیکهسال 79در 40قسمت
ازشبکه 3پخششدهبوددوبارهازآیفیلمدرحالپخش
است و همین موضوع باعث توجه کاربران به مقاله آن در
ویکیپدیایفارسیشدهاست.
آیدینآغداشلو:پسازچاپگفتوگویچندزندرباره
آغداشلودرروزنامهنیویورکتایمز کهادعاکردهبودنداو
آن ها را مورد آزار قرار داده ،نام آغداشلو دوباره پر جست
وجوشدالبتهآغداشلوایناظهاراتراساختگیخواند.
در میان پربازدیدهای این هفته یک مقاله غیر اخالقی
همدیدهمیشود.
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شایعهکروانیعقیمساز
وجنجالپرسشجاع!

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#عید_بیعت :هر چند همزمان با آغاز دوران امامت
امامزمان(عج)اینهشتگشروعشدامابعدازبرگزاری
جشنی با عنوان جشن بیعت در ورزشگاه امام رضا (ع)
مشهدباسخنرانیرائفیپورموجانتقادهابهبرگزاریاین
جشنبااستفادهاز اینهشتگ آغازشد.
#دختر_آبادانی :ویدئوی کتک خــوردن یک دختر
در آبادان توسط یک خانواده و تعرض مامور انتظامات
شهرکبهاوباعثشداینماموربازداشتشودوکاربران
زیادیبااینهشتگخواستارپیگیریقوهقضاییهوروشن
شدنماجرابودند.
#ایران :هشتگ نام کشورمان هم از آن دسته هشتگ
هایی است که هر از چندی داغ می شود و توسط همه
ایرانیهادراقصینقاطکشوراستفادهمیشود.
هشتگ هایی هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم سابق
وحوادثآبانسالپیشهمدراینفهرستجایدارد.
#مهرداد_سپهری :یکی دیگر از هشتگ های هفته
گذشته مربوط به فوت جوانی است که 3آبان پس از یک
درگیری با مردم محل و خانواده همسرش توسط پلیس
دستگیر و دستبند زدن او به یک تیرک فلزی و نحوه
برخوردبااوباعثداغشدناینهشتگشد.البتهخیلی
زودپروندهایبرایاینپلیسضاربدردادسراینظامی
استانتشکیلشد.
#پلیس_قانونمدار :بعد از ماجرای مهرداد سپهری،
اپوزیسیونوخارجنشینهاازاینفرصتسوءاستفادهو
علیهپلیساقدامبهنفرتپراکنیکردندکهکاربرانبااین
هشتگخاطراتشانازفداکاریپلیسرابازگوکردند.

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

شهادت امــام حسن عسکری (ع) 8 :ربیع االول
مصادف است با شهادت حضرت که امسال  4آبان بود
و بسیاری برای آشنایی بیشتر با این امام همام به سراغ
ویکیپدیا رفتند.
زلزلهتهران:درهفتهگذشتهدرچندنوبتتهرانلرزید.
هر چند میزان شدت این زمین لرزه ها زیاد نبود اما باعث
نگرانیمردمپایتختشدوکاربرانزیادیبرایآگاهیاز
آخرینوضعیتزمینلرزههابهسراغگوگلرفتند.
شجاعخلیلزاده:جنجالبوسهشجاعبازیکنسابقتیم
پرسپولیسبرلوگویتیمقطریالریانکهبهتازگیبهآن
پیوسته ،باعث شد بسیاری از طرفداران تیم پرسپولیس
به این کار او ایراد بگیرند و از او انتقاد کنند .هر چند او
خیلی زود بابت این کارش عذرخواهی کرد اما همچنان
طرفدارانپرسپولیسدرحالآنفالویصفحهاجتماعی
خلیلزادههستند.
مهرادجمودنیاجهانبخت:مهاجرتخوانندهایکهآن
چنانشناختهشدهنیستوکنسرتزندهاشهمبافالش
خوانیهمراهبودبهدلیلتبلیغاتگستردهمافیایشرط
بندی خیلی زود در شبکه های اجتماعی دیده شد و به
تازگیهمازسایتشرطبندیاشرونماییکرد.
سعید آقاخانی :این بازیگر و کارگردان کشورمان
که این روزها سریال نون.خ یک او در شبکه آی فیلم
در حال پخش است و سومین
فصل همین ســریــال را هم
در حال ساخت دارد نامش
این روزها حسابی مورد توجه
کاربران است.
محمد ن ــادری پرسپولیس:
کال حضور یک
ســرخــپــوش
درتیمآبیها
یا بالعکس همیشه پر سرو
صدابودهواینبارایناتفاق
توسطمحمدنادریرخداد
کهازپرسپولیسجداشدهو
بهاستقاللپیوستهاست.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1صحبت های جنجالی رسول پناه علیه شجاع
 ۳.۹۲میلیون بازدید در  ۵۱۱کانال ،تاریخ انتشار8/2 :

 .2اف ای تی اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
 ۳.۶۰میلیون بازدید در  ۸۲۲کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .3ورود اعضای تیم رئال به بارسلون برای بازی با بارسا
 ۳.۳۳میلیون بازدید در  ۲۳۲کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .4شناسایی  5471بیمار جدید کرونا در  2آبان

 ۳.۲۱میلیون بازدید در  ۱۱۹۷کانال ،تاریخ انتشار8/2 :

 .5بعد از شیوع شایعه ای مبنی بر این که کرونا باعث
عقیم شدن مردان می شود .دکتر مردانی گفت« :کرونا
هیچ تاثیری در قدرت باروری مردان نخواهد داشت».
 ۳.۰۶میلیون بازدید در  ۵۴۹کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .6جزئیات افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی مواد شوینده
 ۲.۹۷میلیون بازدید در  ۶۳۰کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .7آغاز محدودیت های کرونایی در ۴۳شهرستان
 ۲.۹۷میلیون بازدید در  ۸۵۹کانال ،تاریخ انتشار8/5 :

www.khorasannews.com

اجتماعی

پنج شنبه  ۸آبان 1399
 ۱۲ربیع االول .۱۴۴۲شماره ۲۰۵۱۰

تداومروزهایسیاهکرونا؛تعدادقربانیاندرکانال400

یک توئيت

گروه اجتماعی -عصر دیروز که آمار قربانیان کرونا منتشر
شد ،دوباره موجی از نگرانی پدید آورد .تعداد قربانیان 24
ساعته کرونا به عدد  415نفر رسید؛ ضمن این که تعداد
مبتالیان جدید هم با ۶۸۲۴هزار نفر به رقم حداکثری خود
رسید.طبق اعالم وزارت بهداشت از این میان2هزار و۴۹۰

یک عکس
فرزندان برای رونق بیشتر سفره
پا به پای والدین کار می کنند .
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نفربستریشدند.درهمینحالتهرانکهدرهفتههایاخیر،
در شرایط بحرانی کرونا قرار داشته ،طبق گفته دیروز رضا
کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران،هماکنونبیشازنیمیاز تعدادفوتیهایروزانه
کرونا درکشورمربوطبهاینشهراست.بنابرگزارشباشگاه

خبرنگاران ،این مسئول گفته است :نسبت تعداد فوتیها
به مبتالیان در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر
است.اودراظهارنظرینگرانکننده،تاکیدکردهکههمهباید
کروناراجدیبگیریم،چراکهجدیتلقینکردناینبیماری
بهزودیسببتبدیلشدنآنبهیکفاجعهبینالمللیخواهد

شدواینموضوعبعیدودورازذهننیست.نمکیوزیربهداشت
دیروزچنینگفت:دوعلتاصلیناکامیبرایمقابلهباکرونا
از نظر بنده وجود داشت؛ یکی عادیانگاری و سادهانگاری
نسبتبهاینبیماریودومتزریقناکافیمنابعبودکهلطمات
زیادیبهمازد.

پایکرونابرگلوی5میلیون
کارگربدونبیمه
دبیرکلکانونعالیانجمنهایصنفیکارگران5:تا 6میلیونکارگربدونبیمهدرشرایط
معیشتینگرانکنندهایقراردارند

گزیده

نوبخت:

کاستیهای همسانسازی حقوق
بازنشستگان را در حقوق آبان
جبران میکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :ما برای
همسا نسازی حقوق بازنشستگان عزیز با
توجه به اینکه  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار حکم در
این موارد اصالح شد ،کاستیهایی داشتیم
کــه در حــال اصــاح آ نهــا هستیم براساس
توافق  ۹۰درصد ،یعنی حقوق بازنشستگان
 ۹۰درصد شاغل همترازشان باشد ،اگر هم
مشکلی پیش آمــده بــود  ،ما آن را در حقوق
آبــان جبران میکنیم مبنای پــرداخــت اول
مهر است.
نوبخت همچنین گفت5:هزار و 500میلیارد
تومان برای مطالبات کادر درمان و پرستاران
به وزارت بهداشت داده شد که به صورت یکجا
تسویه شــود؛ امــیــدوارم ظــرف امــروز (دیــروز
چهارشنبه) و فردا (امــروز پنجشنبه) وزارت
بهداشت و درمان این پول را به حساب تکتک
عزیزان کادر درمان واریز کند.

عبدالهی-آمارمتقاضیاناستفادهازبیمهبیکاری،
 850هزارنفر اعالم شده است اما برآوردها نشان
میدهد تعداد کارگرانی که کرونا سفره آنها
را خالی کــرده ،خیلی بیشتر از اینهاست .این
 850هزارنفر فقط شامل افرادی است که سابقه
بیمه دارند و حاال میتوانند به هر سختی که شده،
مبالغیرابهعنوانحقبیمهبیکاریدریافتکنند؛
امابهگفتهدبیرکلکانونعالیانجمنهایصنفی
کارگران ،حدود  5تا  6میلیون نفر از مردم کشور
کارگرانیهستندکههیچگونهسابقهبیمهوقرارداد
باپیمانکارندارندوحاالکرونانفسشانرابهشماره
انداخته اســت؛ البته هرچند تلخ ،اما بهتر است
بگوییم کرونا پایش را بر گلوی  6میلیون خانواده
کارگرانبدونبیمهگذاشتهاست.
▪تشکیلکمیتهویژهپسازدستوررهبرانقالب

شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقالب شخصا به
موضوع بیکارشدنهای ناشی از کرونا ورود کردند
و دستور پیگیری برای حل این مشکل را دادند.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به اینکه برخی
افراد بیکارشده در اثر کرونا ،بیم ه بیکاری ندارند،
گفتند« :تأمین اجتماعی موظف است برای حل
اینمشکلاقدامکندکهالبتهدراینقضیهنیزورود
خیرین از برترین انفاقهاست».پس از این بیانات،
ّ
عزمدولتومجلسجزمشدتاگامهایمحکمتری
برای حل این مشکل بردارند .از جمله این گامها،
تشکیلکمیتهویژهاجرایبیاناترهبریدروزارت

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

کاربودکهیکیازماموریتهایآن،قابلتوجهاست.
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
حکم انتصاب مسئول این کمیته نوشته است:
«پیشنهادمناسببرایشناساییدقیقتربیکاران
صاحب کــار غیررسمی که اطالعی از آنهــا در
سازمانهایبیمهگر(مثلتامیناجتماعی)وجود
ندارد،اماموردتاکیدرهبرانقالباست».نکتهمهم
اینماموریت،ایناستکهنشانمیدهددادههای
آمارینهادهایمتولیدربارهتعدادکارگرانبدون
بیمهدرکشورناقصاستوبانکاطالعاتیکاملی
دراینبارهوجودندارد.
▪آمارهاینگرانکنندهمرکزپژوهشها

امادرکناربرآوردهایآماریازتعدادبیکارشدگاناز
کروناوکارگرانبدونبیمه،آمارهاوپیشبینیهای
رسمی و نگرانکننده دیگری هم وجــود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گــزارش «ارزیابی
ابعاد اقتصادی کالن شیوع ویــروس کرونا» ،این
پیشبینی را داشته که «بین  2میلیون و  870تا
 6میلیون و 431هزار نفر از شاغالن فعلی کشور،
بهدلیلتاثیراتناشیازکروناشغلخودراازدست
خواهند داد» .رئیس مرکز آمــار ایــران هم تعداد
بیکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار را 2
میلیوننفراعالمکردهبود.
▪پرداختبیمهبیکاریبه 730هزارنفر

ازجملهراهکارهابرایحمایتازبیکارشدگان

در بحران کرونا ،پرداخت بیمه بیکاری به آنها
بوده است؛ طرحی که اگرچه هنوز هم گالیههایی
دربــاره رونــد تشکیل پرونده و پرداختهای آن
وجود دارد ،اما آنطور که مدیرکل توسعه اشتغال
وزارت کار اعالم کرده است ،به حدود  91درصد
ثبتنامشدگان،بیمهبیکاریپرداختشدهاست.
«عالءالدین ازوجی»  3روز قبل در این باره گفت:
«طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا 1.5میلیون
نفر (شغل) بهصورت رسمی و غیررسمی آسیب
دیدهاند ،اما براساس آمار سامانه رابط کار ،حدود
 ۸۵۰هزار نفر ثبتنام شدند که  ۷۳۰هزار نفر
مشمولبیمهبیکاریبودندوبه ۶۷۰هزارنفرآنها
پرداختشدهو ۶۰هزارنفردرحالپرداختاست».
▪ضربهمهلکبهکارگرانمشاغلخدماتی

اما سکه بیمه بیکاری روی دیگری هم دارد:
کارگرانی که هیچ سابقه بیمهای نــدارنــد و
طبیعتا امکان بهر همندی از ایــن بیمه را هم
نــدارنــد« .هــادی ابــوی» دبیرکل کانونعالی
انجمنهای صنفی کــارگــران در گفتوگو با
خراسان میگوید« :کرونا بسیاری از مشاغل در
حوزه حمل و نقل ،گردشگری ،زیارت و غیره را
تحتتاثیر شدید قرار داد و نکته مهم این که اکثر

کرونا  1.5میلیون شغل در کشور را از بین برد
درکناراینآمارها،معاونتاشتغالوزارتکارنیزآماریرادربارهتعدادشغلهایازدسترفتهدرکشور
طیبهارامسالمنتشرکردهاست«.روزبهکردونی»رئیسموسسهعالیپژوهشتامیناجتماعیدر
گفتوگوباخراساندراینبارهمیگوید«:طبقگزارشمرکزآماردرطولهمهگیریکرونادرکشور،
 1/5میلیونفرصتشغلیدرسطحاقتصادیملیازبینرفتهاست».کردونیمیافزاید« :مطابق
گزارشمرکزآمارایران،درفصلبهار،99نسبتبهمدتمشابهسالقبلحدود 15درصدازشاغالن،
بیکار ودرهمینمدت 37درصدازبیکارانجویایکارهمازبازارکارخارجشدهاند.
کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بیمه
هستند .حدود  80درصد این افراد کارگران
مشاغل خدماتیاند ،مثل مسافربرهای شخصی
و کارگران ساختمانی .اما در کنار آنها افراد
تحصیلکرده و دارای مدارک عالی را هم داریم
که با شرکتهای مختلف کار میکرد هاند اما
قرارداد رسمی و سابقه بیمه نداشتهاند و حاال
هم نمیتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند».
ابوی می افزاید« :شناسایی این افراد بر عهده
سازمان تامین اجتماعی است اما برآوردهای
ما نشان میدهد که  5تا  6میلیون نفر جزو
کارگران بدون بیمه هستند و در شرایط معیشتی
نگرا نکنند های قــرار دارنــد» .به گفته ابوی،
زمــان آن رسیده که سازمان تامین اجتماعی

این جامعه چند میلیون نفری را شناسایی و
اطالعات آنها را گردآوری کند تا امکان حمایت
از آ نهــا فــراهــم شــود .دبیرکل کانو نعالی
انجمنهای صنفی کارگران میافزاید« :دلیل
اصلی بیمهنبودن این افراد این است که به دلیل
مشکالت اقتصادی توان مالی پرداخت همان 7
درصد حق بیمه خود را نداشتهاند و حاال با شیوع
کرونا ،آسیبهای بیشتری هم متوجه آن ها شده
است» .ابوی با اشاره به لزوم مشارکت خیران
برای حمایت از این جامعه کارگری میگوید:
«مطمئنا در صــورت رفعنشدن مشکالت این
خــانــواد ههــا ،آسیبهای اجتماعی ناشی از
این مشکالت تشدید خواهد شد و وضعیت را
سختتر میکند».

سینما و تلویزیون
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سینمای جهان

گریم 7ساعتهراسلکرو
در«بلندترینصدا»
شبکهچهارسیمابهتازگیپخشسریالیباموضوع
زندگیبنیانگذارفاکسنیوزرابراینخستینبار
آغاز کرده است؛ سریالی با بازی راسل کرو که این
بازیگر به رغم میل باطنیاش ایفای نقش در آن را
پذیرفتهبود.
بهگزارشایسنا،زمانیکهتهیهکنندهاینمجموعه
بازی در نقش «راجر ایلز» را به راسل کرو پیشنهاد
داد ،ایــن هنرپیشه عالقهای به پذیرفتن نقش
نداشت ،با این حال وی پس از مطالعه فیلمنامه
آن را اثری صادقانه و مجابکننده ارزیابی کرد و
حضوردرایننقشراپذیرفت.اینهنرپیشهپیشتر
درمصاحبهایاعالمکردهبودبازیدرنقشرئیس
سابقفاکسنیوزکهباعقایدسیاسیخودشفاصله
داشت،کارمشکلیبودهاست.
راسل کرو در دهههای اخیر ساعات بسیاری را در
اتاق گریم گذرانده است اما روند تبدیل شدن او به
«راجرایلز»باتجربههایپیشیناودرگریممتفاوت
بود .او که برای این سریال ،گلدن گلوب گرفته،
گفته بود روند تکمیل گریم او برای این نقش ،در
نخستین جلسه حدود  ۷ساعت زمان برده بود و
بعدهادرجلساتبعدیاینزمانبهحدود ۲ساعت
کاهش یافت .اجرای این گریم را آدرین موروت
با بیش از  ۳۰سال سابقه گریم برعهده داشت.
البته«بلندترینصدا»نخستینهمکاریموروتو
کرو نبود و این دو پیشتر در دو پروژه دیگر با یکدیگر
همکاریداشتند،اماتجربهمینیسریال«بلندترین
صدا»بودکهدرپیآنکرواعالمکرد«:دوستدارم
درتمامیپروژههاباموروتهمکاریداشتهباشم».

«اسسینزکرید»سریالمیشود
بــازی مشهور «اسسینز کرید» به زودی توسط
نتفلیکسدرقالبیکسریالدیدهمیشود.
به گــزارش مهر ،نتفلیکس هم اکنون مشغول
ساخت یک سریال الیــو اکشن بر پایه مجموعه
بازیهای پرطرفدار «اسسینز کرید» یا «کیش یک
آدمکش» است .این مجموعه بخشی از قــرارداد
بین نتفلیکس و شرکت تولید بازیهای ویدئویی
«یوبیسافت»برایتولیدمحتوابرپایهاینچندگانه
بازیهایپرفروشاست.
ایــن قــــرارداد شــامــل ســاخــت ســریــالهــای الیو
اکشن ،انیمیشن و انیمه میشود .هم اکنون
نتفلیکس در جست و جــوی یک ســازنــده برای
نخستین سریال اســت .جیسون آلتمن یکی از
تهیهکنندگان مجموعه گفت« :بیش از  ۱۰سال
استکهمیلیونهاهواداردرسراسرجهانبهشکل
دادنبهاینبرندوتبدیلآنبهیکفرنچایزنمادین
کمک کردهاند .ما هیجانزده هستیم که سریالی
برپایهآنبانتفلیکسبسازیمومشتاقپیشبردخلق
قسمتبعدیاینجهانهستیم».
«اسسیزن کرید» نخستین بار در سال ۲۰۰۷
بیرونآمدوبالفاصلهپرفروششد.عناوینمختلف
اینمجموعهتاکنونبیشاز ۱۵۵میلیوننسخهدر
سراسرجهانفروختهاند.

سهزماناحتمالیبرایکن۲۰۲۱
دبیر جشنواره فیلم کن اعالم کرد برای برگزاری
دورهآیندهجشنوارهدرکنارتاریخرسمیسهتاریخ
جداگانهدرنظرگرفتهشدهاست.
بــه گ ــزارش صبا ،تــیـهری فرمو دبیر جشنواره
بینالمللی فیلم کن سه طرح احتمالی برای
بــرگــزاری دوره آینده جشنواره را اعــام کرد،
جشنوارهای که بر اساس برنامه قرار است بین
روزهای  ۱۱تا  ۲۲می سال آینده برگزار شود و
البته ممکن است به دلیل ادامه وضعیت کرونا به
تعویق بیفتد .فرمو توضیح داد مسئوالن جشنواره
کن با مقامات محلی برای سه تاریخ جداگانه به
توافق رسیدهاند تا برای برگزاری و تاخیرهای
احتمالی از این روزها استفاده کنند .وی گفت:
«امیدوارم جشنواره در ماه می (همان تاریخ از
پیش اعالم شده) برگزار شود ،اما اگر «کن» در ماه
می به شرایطی که امید داریم نرسد آن را به تاخیر
میاندازیم ،ما برای این اتفاق راه حل داریم .طبق
هماهنگی ما با مقامات محلی ،جشنواره یک بار
به نیمه اول ماه جوالی فرستاده میشود ،بار دوم
به نیمه دوم ماه جوالی و بار سوم به نیمه دوم ماه
آگوست موکول میشود».
فرمو تاکید کــرد ایــن یک احتمال اســت و او و
همکارانش امیدوارند جشنواره کن در همان
ماه می  ۲۰۲۱برگزار و به اولین جشنواره بعد از
دوران پاندمی کرونا تبدیل شود.

چهره ها و خبر ها

«سپیده» با بازی آزیتا ترکاشوند ،قول ازدواج
داده بود و شخصیت دروغگو و فریبکاری دارد،
بنابراین در «صفر بیست و یک» از آن کاراکتر
ترسو،بیارادهوسادهلوحخبرینیستوحضور
متفاوترستمیجزونقاطقوتسریالاست.

مائده کاشیان

دوشنبهشب اولین قسمت از فصل اول سریال
«صفربیستویک»بهکارگردانیجوادرضویان
و سیامک انــصــاری ،از شبکه سه روی آنتن
رفت .قرار است این مجموعه در چهار فصل
 25قسمتی تولید شود و فعال تنها فصل اول
آن ساخته شــده اســت .هنوز بــرای قضاوت
دربــاره کل مجموعه زود است و باید تا پخش
قسمتهای بیشتر صبر کرد ،اما به بهانه آغاز
پخش این مجموعه ،شروع سریال را از ابعاد
مختلف بررسی کردهایم.
▪شروع خوب قصه

داستان سریال «صفر بیست و یک» حول محور
یک خانواده متشکل از یک پــدر ،یک بــرادر،
دو خواهر و فرزندان و همسران این دو خواهر
میچرخد .داستان از آن جایی شروع شد که
آزادی تنها پسر این خانواده از زندان سرآغاز
به وجود آمدن دردسرها و اتفاقاتی در زندگی
هریک از آنها شد .اتفاق اصلی سریال یعنی
آزادی «تورج» با بازی امیرحسین رستمی در
همانقسمتاولرخداد،شخصیتهایاصلی
معرفی شدند و در قسمتهای آینده ،شاهد
جزئیاتبیشتریدربارههرکدامازشخصیتها
خواهیم بود .بنابراین میتوان «صفر بیست
و یک» را در نقطه شروع نسبتا موفق دانست.
▪طنز کمجان سریال

گفتیم به طور کلی سریال شروع خوبی داشت،
اما اگر بخواهیم به طور خاص کیفیت کمدی
آن را ارزیابی کنیم ،فعال نمیتوان «صفر بیست
و یک» را پر از موقعیتهای بامزه و دیالوگهای
خندهدار دانست .تعداد شوخیهای بامزه
سریال در قسمت اول و دوم بسیار کم بوده و
هر از گاهی ممکن است مخاطب را به خنده
بیندازد ،بنابراین در ابــتــدای سریال توقع
مخاطب از کمدی «صفر بیست و یک» برآورده
نشده است و اگر در ادامه نیز همین طور پیش
برود ،توجه مخاطب را از دست خواهد داد .با
این حال« ،صفر بیست و یک» هنوز فرصت دارد
که به اصطالح جا بیفتد.

▪«صفربیستویک»طنزنودشبی؟

▪رضویانوانصاریزوجکمدیجدید

شخصیتهایاصلیسریالدوباجناقبهنامهای
«مازیار»بابازیسیامکانصاریو«جالل»بابازی
جواد رضویان هستند .هرچند که ارتباط این
دو باجناق در دو قسمت گذشته بیشتر دوستانه
و کمتر فضای رقابت و دشمنی بین آنها حاکم
بــوده ،اما بخش مهمی از کمدی سریال روی
دوش این دو باجناق و کلکلهایی است که با
یکدیگر دارند .جواد رضویان و سیامک انصاری
پیشتر در سریالهای مهران مدیری مانند «در
حاشیه»« ،جایزه بزرگ» و «پاورچین» با یکدیگر
همبازی بــودهانــد .جــواد رضویان هم در فیلم
«زهرمار»بهعنوانکارگردانباسیامکانصاری
تجربههمکاریداشتهاست،اماتابهحالایندو
بازیگربهعنوانزوجکمدیدرکناریکدیگردیده
نشدهبودندوحضورآنهادر«صفربیستویک»
ازاینجهتتازگیدارد.طبقآنچهدردوقسمت
اولسریالدیدیم،فعالنمیتواننویدظهوریک
زوجکمدیتازهومحبوبرادرتلویزیوندادامااز
طرفی هم باید منتظر جلو رفتن داستان و پخش
قسمتهای بیشتری از سریال بود تا بهتر بتوان
اینترکیبراارزیابیکرد.
▪لهجهتکراریجوادرضویان

برخالف امیرحسین رستمی ،جواد رضویان و
سیامک انصاری نقش چندان متفاوت یا حضور
غافلگیرکنندهایدرسریالنداشتهاند.رضویان
که در سریال «پاورچین» و «در حاشیه» از لحن
خاص و لهجهای تقریب ًا مــندرآوردی استفاده
کرده بود ،در این مجموعه نیز به شیوه خاصی

کلمات را ادا میکند که شاید لحظاتی بامزه
باشد ،امــا اتفاق جدید و خالقانهای نیست.
سیامک انصاری هم از کاراکتر معروفش در
ساختههای مهران مدیری به عنوان فرد عاقلی
که میان جمعیتی از افراد نادان گیر افتاده و به
واسطه جهل آنها توی دردسر میافتد ،فاصله
گرفته و نقشی تکراری نداشته اما بازی او در این
سریالبیشباهتبهبازیهایقبلیاشنیست.
سروشجمشیدییکیدیگرازبازیگرانسریال
استکههنوزواردداستاننشدهاست،اماباتوجه
بهحضورموفقیکهدرآثارکمدیداشتهمیتوان
رویتاثیرشبربارکمدیسریالحساببازکرد.
▪امیرحسینرستمیمتفاوت

بیشتربازیگرانسریال«صفربیستویک»سابقه
خوب و موفقی در آثار کمدی به ویژه سریالهای
طنز دارنــد ،بنابراین پیش از پخش سریال ،از
گروهبازیگرانسریالبهعنوانیکیازبرگهای
برنده سریال یاد میشد .رویا میرعلمی و نگار
عابدی تا به حال در مجموعههای طنز محبوبی
مانند «لیسانسهها» و «دودکش» بازی کردهاند
و در «صفر بیست و یک» هم بازی خوبی از خود
بهنمایشگذاشتهاند.امیرحسینرستمیکهدر
سریالهای کمدی بیشتر نقش شخصیتهای
کمهوش و ساده را ایفا کرده ،در «صفر بیست و
یک» نقش متفاوتی بازی کرده است« .تورج» با
اعضای خانواده خود و به ویژه پدرش اختالف
دارد و توسط پدرش به زندان افتاده است .طبق
آن چه در قسمت دوم سریال دیدیم ،او برای
رهایی خود از زنــدان ،به زن ثروتمندی به نام

هــمــان طــور کــه از ابــتــدا اعـــام شــد ،سریال
«صفر بیست و یک» قــرار است در چهار فصل
 25قسمتی ساخته شود و بازگشتی به دوران
پخش طنزهای نود شبی در تلویزیون باشد ،اما
تصویربرداری فصل اول این مجموعه پس از
تقریبا پنج ماه ،اواخر مهر به پایان رسید و فعال
تنها فصل اول سریال تولید شده است .هرچند
که فعال خبری دربــاره آغــاز ساخت فصل دوم
سریال منتشر نشده است  ،اما با توجه به این که
تصویربرداری سریال چند ماه زمــان میبرد،
بنابراین حتی در صورت کلید خوردن فصل دو
نیز برخالف روال طنزهای نود شبی که بدون
فاصله زمانی پخش میشود ،فصلهای بعدی
«صفربیستویک»بافاصلهزیادیتولیدوپخش
خواهدشد.
▪حضور سوالبرانگیز خواننده تیتراژ در
سریال

گذشته از نقاط قوت و ضعف و مطالبی که به
متن سریال برمیگردد ،یکی از نکاتی که در
حاشیهمیتوانگفت،حضورعجیبمیالدکیانی
خواننده تیتراژ «صفر بیست و یک» در قسمت
دوم سریال است .در این قسمت ،پس از خالص
شدن«جالل»و«مازیار»ازکالنتری،شاهدورود
ناگهانی یکی از شخصیتهای فرعی داستان
به سریال هستیم .در این سکانس میالد کیانی
کهدرواقعیتخوانندهمطرحینیست،درنقش
خودشبهعنوانیکخوانندهاتفاقاشناختهشده
وارد قصه میشود و مشغول اجرا در استودیو
است.جالباینجاستکهنماهایکلوزآپیکه
از او نمایش داده میشود ،بیشتر شبیه بخشی
ازموزیکویدئوییکخوانندهاستتاسکانسی
از سریالی کمدی که این شخصیت و ماجرای او
در قصه آن محوریت ندارد .اجرای کیانی سهم
مهمی در معرفی این شخصیت ندارد ،بنابراین
این که  40ثانیه از این سکانس صرف اجرای او
شود،اتفاقعجیبیاست.

روایت تلویزیون از شهدای هستهای در فاز نخست

فعالیت های شهید مجید شهریاری ،پر از نکاتی جذاب و دراماتیک برای نمایش در سریال زندگی اوست
مصطفی قاسمیان

اینروزهامجموعهتلویزیونی«صبحآخرینروز»با
موضوعزندگیشهیدمجیدشهریاریدانشمند
هستهای در تهران در حال تصویربرداری است
که برای پخش از تلویزیون در بهار سال 1400
آمادهمیشود.تهیهکنندهاینمجموعه،مصطفی
علمیفرد است و حسین تبریزی کارگردانی
این سریال را بر عهده دارد .مجموعه تلویزیونی
«صبح آخرین روز» با مشارکت صداوسیمای
مرکز زنجان ،سازمان انرژی اتمی ،وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح و استانداری زنجان
تولیدمیشود.
▪ 5بازیگربرای 5دورهسنی

انتخاب بازیگر نقش «شهید شهریاری» احتماال
یکیازمهمترینچالشهایگروهسازندهسریال
بودهاست.سریال«صبحآخرینروز»زندگیاین
دانشمند هستهای را در پنج مقطع سنی روایت
میکندوسازندگانسریال،برایاینشخصیت،
ازحضورپنجبازیگرمتفاوتاستفادهمیکنند.در
حالی که هنوز بازیگران نقشهای پنج سالگی،
هشت سالگی و  13سالگی نقش ایــن شهید

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

معرفی نشدهاند ،فرحان فرحناک برای دوره
سنی  15تا  22سالگی این شهید انتخاب شده
و کاوه خداشناس نقش این شهید علم را در دوره
سنیبعدازکارشناسیایفامیکند.یکیدوهفته
پیش،گفتوگوییباخداشناسرادراینصفحه
خواندهاید .او در این بــاره گفته اســت« :تالش
کردیم از طریق خانواده این عزیز ،زندگینامه
ایشان ،عکسها و آلبومهایی که به دســت ما
رسیده ،منش و حرکات و رفتارشان که مهمترین
منبع آن ،همسر عزیز و فرزندان ایشان هستند،
به شخصیت ایشان نزدیک شویم .مسئولیت
سنگینی بر عهده من است ،امیدوارم به خوبی
از پس آن بربیایم ».خداشناس که از بازیگران
شناختهشدهنقشهایعمومامثبتدرتلویزیون
است ،سابقه فراوانی در سریالهای تلویزیونی
داردوپیشبینینتیجهقابلقبولازکاراو،سخت
نیست .با این حال ،حاصل کار دیگر بازیگران

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مشخص نیست و بستگی زیــادی به عملکرد
کارگردانسریالوبازیگرفتناوازاینبازیگران
دارد .مهران رجبی ،زهــرا سعیدی ،میرطاهر
مظلومی،شهرامعبدلی،سیروسهمتی،حسن
اسدی ،افسانه ناصری ،راضیه دهقان و اردشیر
رستمی شماری از بازیگران نقشهای دیگر این
مجموعههستند.
▪نقاطدراماتیکزندگیشهید

مفاخر علمی و دانشمندان هــمــواره یکی از
سوژههای مورد عالقه سینماگران در سراسر
جهان بودهاند و با وجودی که شاید بسیاری از
این چهرهها مسئولیتهای اجرایی چندانی
نداشتهاند و زندگی آنها به نوعی از هیجانات
آثــار اکشن هالیوود خالی اســت ،اما فیلمها و
سریالهایزیادیبامحوریتزندگیآنهاساخته
شده اســت« .نظریه همهچیز» دربــاره استیفن

هاوکینگ« ،مردی که بینهایت را میدانست»
دربــاره رامانوجان ریــاضـیدان هندی و فصل
نخست سریال «نابغه» درباره آلبرت اینیشتین،
نمونههای اخیر از این دسته آثار هستند که با
استقبالمنتقدانومخاطبانهممواجهشدهاند.
شهید مجید شــهــریــاری دانشمند شاخص
هستهای کشورمان نیز که رژیم صهیونیستی
بــرای کند یــا متوقف کــردن پیشرفت برنامه
هستهای ایران ،او را به شهادت رساند ،یکی از
دانشمندان شاخص ایــران در سالهای اخیر
است.درزندگیایندانشمندشهیدنیزاتفاقات
دراماتیکی افتاده است که از آن جمله میتوان
به آغاز تحقیقات برنامه هستهای ،غنیسازی،
توقف و از سر گیری آن اشاره کرد .او همچنین در
مهار ویروس کامپیوتری استاکسنت و طراحی
نسلی از راکتورهای هستهای نقش داشته است
که از آنهــا نیز میتوان به عنوان نقاط عطف
حرفهای وی یاد کرد .بیتردید سکانسهایی
از سریال «صبح آخرین روز» که نشان از آزمایش
موفقیتآمیزراکتورهایهستهایدارد،میتواند
از قسمتهای جذاب و هیجانانگیز این سریال
باشد .در نهایت ماجرای شهادت این شهید که
همزمان با سوءقصد نافرجام به فریدون عباسی
دیگر دانشمند هستهای بوده است ،از لحظات
جالبوتأثیرگذارسریالخواهدبود.

ابراهیم حاتمیکیا متقاضی
شـــرکـــت در شــانــزدهــمــیــن
جشنواره مقاومت شده و فرم
ثبتنام برای حضور «خروج» در
بخش مسابقه اصلی جشنواره
را پر کرده است .مرحله دوم جشنواره هفته اول
آذر برگزار میشود.
پرویز پرستویی با پویانمایی
«آخــریــن داس ــت ــان» در مقام
صداپیشه «تهمورث» و «ارشیا»
به نمایش خانگی آمده است.
این پویانمایی در نماوا منتشر
شده است و نسخه فیزیکی آن هم به زودی منتشر
میشود.
مهتاب کرامتی فیلم کالسیک
«اشـــکهـــا و لــبــخــنــدهــا» به
کارگردانی رابرت وایز را ویژه
مخاطبان نابینا توضیحدار
کرده است .این فیلم امروز پس
از پخش در رادیو سوینا ،در سایت سوینا منتشر
میشود.
مینا ســاداتــی از امــروز تا 13
آبان با فیلم «درخت گردو» اثر
محمدحسین مهدویان ،روی
پرده سینما بهمن سنندج دیده
خواهد شد .این اکران به دلیل
حضور فیلم در اسکار انجام میشود.
هــــادی حــجــاز یفــر ب ــا فیلم
«گ ــی ــل ــدا» کــــاری از کــیــوان
علیمحمدی و امید بنکدار به
نمایش خانگی آمده است .این
فیلم محصول سال  95است و
مهناز افشار ،حامد کمیلی و حمیدرضا پگاه از
بازیگران آن هستند.
شمسی فضلاللهی کــه در
فــصــل اول ســریــال «گیسو»
ساخته منوچهر هــادی بازی
کــرده بــود ،در فصل دوم این
سریال نیز حضور دارد .او در
این مجموعه نقش کاراکتر «مهین» را برعهده
داشت.
اشکان اشتیاق ضمن تکذیب
شایعه مهاجرت خود گفته است
که هم اکنون در ایران است و
قصد مهاجرت نیز نــدارد .این
بازیگر اکــنــون مجموعه طنز
«چاینت» را از شبکه پنج روی آنتن دارد.
آرش میراحمدی در فیلمی
بــه نــام «ســربــاز» از تولیدات
حوزه هنری ،نقش «ابومهدی
المهندس» را بازی کرده و گریم
بسیار متفاوتی داشته است.
میراحمدی با مجموعه «خند هبازار» شناخته
میشود.

تلویزیون

«از سرنوشت» شنبه روی آنتن
میرود
فصل سوم سریال «از سرنوشت» از شنبه 10
آبان حدود ساعت  21روی آنتن شبکه دو سیما
میرود.
ب ــه گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی پـــــروژه ،فصل
ســوم ســریــال «از ســرنــوشــت» بــه کــارگــردانــی
سیدمحمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی
اکبر تحویلیان از شنبه  10آبان روی آنتن شبکه
دو سیما مـیرود« .از سرنوشت» کاری از گروه
فیلم و سریال شبکه دو است که در سه فصل
تولید شده است؛ این سریال به اتفاقات و فراز
و نشیبهای زندگی دو نوجوان پرورشگاهی
یعنی «هاشم» و «سهراب» میپردازد که ایفای
نقش آنها را دارا حیایی و کیسان دیباج برعهده
دارند .حجت اشرفزاده خواننده نماهنگهای
این سریال است و امین بانی هم تیتراژ پایانی را
میخواند.
در این سریال بازیگرانی چون حسین پاکدل،
پوریا پورسرخ ،لیال بلوکات ،مجید واشقانی،
علیرضا آرا ،علیرضا اســتــادی ،فریبا نــادری،
مائده طهماسبی ،سیدمهرداد ضیایی ،فاطیما
بهارمست ،حبیب دهقا ننسب ،دارا حیایی و
کیسان دیباج و ...نقشآفرینی میکنند.

ادب و هنر

پنج شنبه  8آبان1399
 12ربیع االول .1442شماره 20510

تعادلعشقوعقل
فرمولجاودانگی«قیصر»

ُنتهاییکه باشعر«قیصر» جان گرفتند
علیرضا افتخاری و حسامالدین سراج از جمله خوانندههایی
هستند که با اشعار قیصر امینپور همآوا شدند

گفتوگو بادکترمحمدمهدیسیار و استادمحمدعلیبهمنی
دربارهجایگاه ادبی زندهیادقیصرامینپور،درسالروزدرگذشتاو

اکرم انتصاری  -شعر قیصر امینپور شناسنامه اوست .قیصر متولد گتوند خوزستان
بود ،شهری که اغلب مردمانش بختیاریاند و به زبان لری با یکدیگر همکالم میشوند.
او عالوه بر چند دفتر شعر به زبان فارسی ،مجموعه اشعاری به زبان لری نیز دارد که
موردتوجه بختیار یهاست .قیصر ،شاعر یکشبه نبود؛ او بعد از انصراف از رشته
دامپزشکی دانشگاه تهران ،مشغول تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی شد و این
رشته را تا مقطع دکترا ،زیرنظر استادش محمدرضا شفیعیکدکنی ادامه داد .قیصر
در طول عمر کوتاه  48سالهاش ،همیشه در خدمت ادبیات بود .امروز ،به مناسبت
سیزدهمین سالروز درگذشت او ،به سراغ محمدعلی بهمنی شاعر و ترانهسرا و دکتر
محمدمهدی سیار ،استاد ادبیات فارسی و شاعر رفتیم تا درباره قیصر امینپور و
ویژگیهای شعری و شخصیت او بیشتر بدانیم.
▪معصوم ترین شاعری که شناختم

محمدعلی بهمنی شاعر و ترانهسرا در روزگار
حیات قیصر بارها با او به گفتوگو نشسته است.
او قیصر را اینطور توصیف میکند« :قیصر همه
فکر و ذکرش مطالعه بود .این که درسش را تمام
کند که به این هدف هم رسید و موفق هم شد.
چقدر در دانشگاه به دانشجوهایش خدمت
کرد و چقدر روی نسل بعد از انقالب تاثیرگذار
بود .بخشی از عمر قیصر در بیماری گذشت و
من به او از لحاظ اخالقی و روحی نزدیک بودم
و فرصتهایی بود که زیارتش کنم .هیچوقت
به دنبال ایرادگرفتن از دیگران نبود .کسانی
بودند که از شهرستان میآمدند و میخواستند
درباره شعرشان نظری بدهد و او واقع ًا از جان و
دل برایشان وقت میگذاشت .قیصر ،عزیزی
بود که در شرایطی که همه گذراندهایم ،زندگی
کرد و بخشی از آن را به خاطر بیماری از دست
داد .هرچند در این دوره هم ،خیلی چیزها به
دیگران یاد داد».
شاعر مجموعه «غــزل زندگی کنیم» معتقد
است قیصر امینپور یک نام ماندنی است که
نسلهای بعد از ما هم او را باور دارند .بهمنی
دربــاره خصوصیات رفتاری قیصر میگوید:
«قــیــصــر آمــوز ههــایــی کــه از جــامــعــه و جهان
مطالعاتیاش دریافت کــرده بــود ،در اختیار
دیــگــران مـیگــذاشــت .از یــک زاوی ــه میشود
گفت او از دیدگاه من معصو مترین بود؛ کافی
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد که به او نگفته
است ،خودش درک میکرد و به شکلهایی که
منتی بر سر آن نیازمند نباشد ،در هر صورت،
نیازش را تامین میکرد .خواه اخالقی و شعری،
خواه مالی .هیچوقت هم در این زمینه مدعی
نبود .تازه من اینها را از عزیزانی شنیدهام که
قیصر به نوعی کمکشان کرده و کاری که از
دستش برمیآمده ،برایشان انجام داده است.
حتی در زمان بیماری هم به دنبال این بود و
امکان نداشت ایــن کارهایش را بــرای کسی
تعریف کند».
▪آموزگار منتقدان

محمدعلی بهمنی طی صحبتش درباره قیصر
امینپور ،بارها از روح بزرگ او میگوید«:قیصر
هیچ وقت کوتاهی نمیکرد .ما همیشه یک
نگاه مختصر روی شاعران داریم و با خواندن
یک مجموعه شعر ،شاید آن شاعر را قضاوت
کنیم .اما قیصر شاعری نبود که با یک مجموعه
شناخته شــود .اصال به خاطر رفتارش ،همه
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جایگاهش را دوســت دارنــد و گرنه شعر که از
زاویــه دیــد هرکسی میتواند هم مثبت و هم
منفی یا بین ایــن دو باشد .او تا زنــده بــود به
خ ــودش ،فرهنگ و فردهایی کــه شعرش را
مطالعه میکنند ،خدمت کرد .چقدر میتوان
درباره او و شخصیتش گفت .من حتی معتقدم
معترضان به شعرش را
اگر بود ،جواب منتقدان و
ِ
نمیداد؛ اما اگر همانها شعری به او میدادند
یا از او نظری میخواستند ،یک معلم بود .او
هیچوقت بدون خواست فرد ،در شعرش دخالت
نمیکرد».

مطلب مرتبط

تعابیر ویژه رهبرمعظمانقالبدرتجلیلازقیصرامینپور
درپی درگذشت زندهیاد دکتر قیصر امینپور ،شاعر نامدار و متعهد در هشتم آبان سال ،1386
رهبرمعظمانقالب،درپیامی،اینضایعهاسفبارراتسلیتگفتند.متناینپیامراکهبهبهترینشکل
ممکن ،جایگاه آن عزیز ازدسترفته را در شعر فارسی معلوم میکند ،در ادامه میآوریم:
«بسم ا ...الرحمن الرحیم  /با اندوه و دریغ ،خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه انقالب دکتر قیصر
امینپور را دریافت کردم .از دست دادن او برای اینجانب و برای هم ه اصحاب شعر و ادب ،خسارتبار
است .او شاعری خالق و برجسته بود و همچنان به سمت قلههای این هنر بزرگ پیش میرفت.
درگذشت او آرزوهایی را خاک کرد ،ولی راه فتح قلهها را ،امید است دوستان و یاران نزدیک و
شاگردان این عزیز ،ادامه دهند .او و دوستانش نخستین رویشهای زیبا و مبارک انقالب در عرصه
شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلو ه این بوستان ،مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان
همراه اوست .خداوند پاداش خوبیهای او را امروز که بیش از گذشته به آن نیازمند است ،با َک َرم و
فضل به او برگرداند و او را در آغوش رحمت و مغفرت خویش بگیرد .به خاندان و بازماندگان و دوستان
سیدعلی خامنهای 9 /آبان »1386
و شاگردان آن عزیز صمیمانه تسلیت میگویم .
ّ

▪شعر با قیصر به تعادل رسید

شاعر ترانه «چه بگویم» ،به شناخت و تسلط
قیصر در شعر نیز اشــاره میکند .او دربــاره
ویژگیهای بارز شعر قیصر میگوید« :قیصر
شاعر جلوت و جمع و اجتماع بود؛ یعنی هرگز
نسبت به آنچه در برابرش میگذشت بیتفاوت
نبود و همیشه سعی میکرد زبان جمعی مردم
ایران باشد .اصال ضمیر ما در شعرهای او ،به
خصوص اشعارش در دهه  60پررنگ است و

نوائیان – شعر ،هنگامی کــه بــا موسیقی
درآمیزد ،قند مکرر است؛ شیرینی و حالوت
ســرودهای دلانگیز ،در میان نتهایی که با
عشق جان میگیرند ،بیشتر احساس میشود.
برای نسل ما ،قیصر امینپور ،خود شاهکاری
کمنظیر بــود که شعرش ،روح چند نسل را
در خــود جا مــیداد و زبانی جــاودانــه داشت
بــرای آنــان که ذهنشان در آسمان زیباییها
پر میکشد .شاید از همین روست که تعدادی
از نامآوران عرصه موسیقی ،ترانههای قیصر را
زمزمه کردهاند تا با جاودانگی آن نغمهها ،تا دنیا
دنیاست ،باقی بمانند .امروز ،در سالروز پرواز
ابدی قیصر شعر انقالب ،گفتن از ترانههایی که
با شعر او خوانده شده و در خاطر همه ایرانیان
جا خوش کردهاست ،خالی از لطف نیست.
علیرضاافتخاری نیلوفرانه

آلـــــبـــــوم ن ــخ ــس ـ ِ
ـت
نیلوفرانه ،یکی از آن
شاهکارهای ماندگار
اس ــت؛ شــایــد گزافه
نباشد اگر بگوییم که
علیرضا افتخاری ،با
ایــن آلــبــوم شهرت و
اعتبار فراوانی یافت و
اوج گرفت؛ هرچندکه پیش از آن ،با  14آلبوم
متنوع در میان عالقهمندان به موسیقی،
شناخته شد هبود .نیلوفرانه ،پرفرو شترین
آلبوم در تاریخ موسیقی سنتی ایــران است؛
آلبومی که آهنگ آن را عباس خوشدل ساخت
و زیرنظر فریدون شهبازیان تنظیم شد .قیصر
امینپور ،ترانهسرای این آلبوم ماندگار است و
شعر محبوب بسیاری از شنوندگان این آلبوم،
یعنی «خدایا! عاشقان را با غم عشق آشنا کن»،
از اوست .نیلوفرانه در سال  1375منتشر شد.
محمداصفهانی بهیادت

ی است
▪قیصر یک برایند ادب 

دکــتــر مــحــمــدمــهــدی ســیــار شــاعــر و اســتــاد
دانشگاه است؛ دکترای فلسفه دارد و برخی
از سرودههایش ،مانند «چه بگویم» ،با صدای
خوانند ههایی مانند س ــاالر عقیلی ،قالب
موسیقی به خود گرفته است؛ دکتر سیار ،دو سه
کار پژوهشی درباره قیصر امینپور انجام داده
است .او اعتقاد دارد که درباره هر ویژگی قیصر،
میتوان ساعتها سخن گفت .دکتر سیار،
قیصر را شاعر تلفیق سنت و نوآوری میداند و
درباره او میگوید« :قیصر برایند تعادل یافته
های مختلف ادبــی بود که تا دهه 60
جریا ن ِ
در کشور پدید آمده بود .یعنی او به خوبی و به
درستی نوآوری و زبان روز مدرن و همینطور
نگاه مدرن را که قبل از انقالب در شعر به وجود
آمده و ظهور کرده بود ،درک و در شعر خودش
متجلی کرد و بعد هم ،آن را به تعادل رساند .از
طرف دیگر ،قیصر نه تنها با سنت ادبی کهن شعر
فارسی بیگانه نبود ،بلکه آن را به خوبی شناخته
و در خودش هضم کرده بود .یکی از پروژههای
شخصیاش ،سنت و نــوآوری در شعر و تلفیق
این دو بود که در رساله دکتری خود هم ،به آن
پرداخت .قیصر به خوبی جریان سنت و نوآوری
را به صورت تعالییافته و تعاد لیافته در کنار
هم نشاند».

دکتر سیار  :قیصر شاعر جلوت
و جمع و اجتماع بود؛ یعنی
هرگز نسبت به آنچه در برابرش
میگذشت بیتفاوت نبود و همیشه
سعی میکرد زبان جمعی مردم
ایران باشد .اصال ضمیر «ما »در
شعرهای او ،به خصوص اشعارش
در دهه  60پررنگ است و یک شاعر
کامال اجتماعی به حساب میآید.
اما این جلوت به گونهای نیست که
خلوت شاعرانه و فردیت او را ذوب و
نابود کند

استاد بهمنی :من معتقدم اگرقیصر
معترضان به
بود ،جواب منتقدان و
ِ
شعرش را نمیداد؛ اما اگر همانها
از او نظری میخواستند ،یک معلم
بود .او هیچوقت بدون خواست
فرد ،در شعرش دخالت نمیکرد .از
دیدگاه من معصومترین بود؛ کافی
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد
خودش درک میکرد و به شکلهایی
که منتی بر سر آن نیازمند نباشد،
نیازش را تامین میکرد

یک شاعر کامال اجتماعی به حساب میآید .اما
این جلوت به گونهای نیست که خلوت شاعرانه
و فردیت او را ذوب و نابود کند .اتفاقا در شعر
قیصر ،من ،شخصیت ،تنهایی و خلوت شاعر
هم کامال محفوظ است .این از ویژگیهای مهم
اوست که خیلی از شاعران در آن افراط و تفریط
میکنند .گاهی به یکی از این دو طــرف ،آن
چنان متمایل شدند که شعرشان از لطافتهای
تنهایی و تفرد شاعرانه خالی شده و گاهی هم
آن قدر در فردیت خود فرو رفتند که اصال زبان
گفتوگو با مردم و همراه شدن با حرکتهای
اجتماعی را پیدا نکردند و حتی حرف اجتماعی
زدن را خالف شاعری میدانند».

هم نیست .او میگوید «:قیصر در کتاب «دستور
زبــان عشق» در شعری خطاب به سید حسن
حسینی میگوید :پراکندگی حاصل کثرت
اســت /بیایید تمرین وحــدت کنیم .قیصر به
خوبی از زبان مردم در شعر استفاده میکرد و در
قسمت دیگری از این شعر میگوید :چرا عاقالن
را نصیحت کنیم /بیایید از عشق صحبت کنیم.
این شعر در واقــع مرامنامه و مانیفست ادبی
قیصر است.
تاکید او بــر هــمــدردی بــا مــحــرومــان ،تعادل
ایجاد کــردن بین عقل و عشق در بیت «بیا
جیب احساس و اندیشه را /پر از نقل مهر و
محبت کنیم» ،تعادل بین فرد و جمع ،عقل
و عشق ،سنت و نـــوآوری و ســادگــی و عمق
که در ظاهر ،همگی متضاد هم هستند؛ از
ویژگیهای اصلی شعر قیصر است که آن را
ماندگار کرده است».

▪شاعر تعادل بین عقل و عشق بود

محمدمهدی سیار میگوید از نظر قیصر ،حفظ
خلوت شخصی در عین وحدت با جمع ،منافی
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زنــــــدهیــــــاد قــیــصــر
امینپور در سومین
آلــــــبــــــوم مــحــمــد
اصــفــهــانــی بـــا نــام
«فــاصــلــه» ،بــا قطعه
بــســیــار زی ــب ــای «بــه
یــادت» حضور دارد؛
«به یادت داغ بـر دل
مینشانم  /زدیده خون به دامن میفشانم».
آلبوم فاصله در زمستان سال  1378منتشر

شد و خیلی از دوستداران موسیقی در آن دوره،
از شنیدن قطعه «به یادت» که در مناسبتهای
مختلف و بهویژه ایام محرم وصفر پخش میشد،
لــذت م ـیبــردنــد .تنظیمکننده ایــن قطعه
ماندگار ،علیرضا کهندیری است .برخی از
اهلنظر« ،به یادت» را خیزبلند محمد اصفهانی
برای کارهای بعدی دانستهاند .او طی دو سال
بعد از انتشار «فاصله» ،دو آلبوم «والیت عشق»
و «تنها ماندم» را به دوستدارانش تقدیم کرد.
حسامالدین سراج وداع

ســال  1382بــود که
آلبوم وداع وارد بازار
شــــد؛ بـــا مضمونی
عاشورایی .وداع در
زمـــره شاهکارهای
حسامالدین ســراج
است؛آلبومیکهتمآن
ســوزنــاک و مناسبت
آن ،ایام عاشورای حسینی است .او در این آلبوم
کهکارتنظیمآنراسیدمحمدمیرزمانیبرعهده
داشــت ،شعری از قیصر امینپور را در یکی از
قطعاتش خواند که بسیار تأثیرگذار بود و مورد
استقبال قرار گرفت؛ قطعهای که برخی آن را
«نینامه» مینامند و مطلع آن ،دو بیت زیبای
«خوشاازدلنَماشکیفشاندن/بهآبیآتشدل
را نشاندن  /خوشا زان عشقبازان یادکردن /
زبانرا زخمه فریادکردن»است.
ناصرعبداللهی سربلند

مــــــرحــــــوم نـــاصـــر
عبداللهی ،با آلبوم
«دوستت دارم»ُ ،گل
کــــرد و بـــه شــهــرت
رسید .سال 1379
بود که این آلبوم ،با
دکلمهخوانی پرویز
پــرســتــویــی ،تنظیم
بهنام ابطحی و خود ناصر عبداللهی و نظارت
فریدون شهبازیان ،عالقهمندان موسیقی پاپ
را شگفتزده کرد .یکی از قطعات ماندگار این
آلبوم خاطر هانگیز که شاید بارها زمزمهاش
کرده باشید ،قطعه «سراپا اگر پیر و پژمردهایم /
ولی دل به پاییز نسپرد هایم» است؛ این شعر
تأثیرگذار و زیبا را ،قیصر امینپور ســروده؛
شاعری که زود از میان ما پر کشید؛  8آبان
 ،1386وقتی  48ساله بود.

سرگرمی

۸
هوش منطقی
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تست هوش

بازی ریاضی

سودوکو
قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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چالش ذهن

بازی با کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما
در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی :متر،موت ،تور ،روم ،ورم ،تمر ،مور و ...
چهار حرفی :مترو ،تورم و ...
پنج حرفی :موتور ،تومور

سالم .خب این هفته یک عکس باحال و کامال واقعی از یک آدم خیلی معروف (آرنولد خودمان!) برای
مسابقه انتخاب کردیم ،ببینیم چه می کنید! شما باید با کمی خالقیت ،یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ
بامزه بنویسید و تا ساعت  24روز دوشنبه برای ما به شماره  2000999ارسال کنید .حتما کلمه «چی
شده؟» و نام و نام خانوادگیتون رو هم بنویسید .بانمکترین و خالقانهترین پیامها روز چهارشنبه
به اسم خود نویسندهها چاپ میشه .در ضمن نظرتون درباره بقیه ستون های صفحه رو هم برامون
بفرستید و از زدن ماسک هم فراموش نکنید.

بازی ریاضی:

آش کشک آرنولد!

در هر یک از شماره های تصویر باال ،نام یک
وسیله منزل را نوشته ایــم کــه شما باید با
جا به جایی حروف ،نام آن را پیدا کنید.

نمونه :
وقتــی آرنولــد بــرای
خوب شــدن کروناش آش
می پزه!

خفن استریپ :تبرزین
 .1جاکفشی  .2کابینت  .3جاروبرقی  .4کاناپه  .5میزتلویزیون  .6چرخ
خیاطی

چالش ذهن :

وقتــی آرنولــد بــرای
دوران بعد از بازنشستگی
آشکده زده!

گزینه  .2در مربع های  9خانه ای در چهار گوشه مربع بزرگ ،ستون وسط،
حاصل ضرب ستون های دو طرف آن هستند و به همین ترتیب برای سطر
وسط.
هوش منطقی :

وقتی آرنولد زور بازوی
ســابق رو نــداره و از ترس
زنش آشپزی می کنه!

پاسخ گزینه  .4در هر سطر ،جدول سمت راست حاصل برآیند دو جدول دیگر
است .به این ترتیب که خانه های سیاه غیرمشترک ،در جدول سمت راست
سیاه خواهند بود و خانه های سیاه مشترک ،سفید خواهند شد.
تست هوش:

نمونه
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خفن استریپ
حــدس بزنید تصویر ،چه کلمه ای را نشان
میدهد!به نمونه توجه کنید و برای این که
بدانید کلمه چند حرفی است ،تعداد خانه های
زیر را بشمارید.

چیشده؟
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در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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بازی با کلمات

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید ،می توانید رمز  5رقمی مخفی شده را بر اساس داده های
باال بیابید؛ فقط کافی است باکمی دقت ،رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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رگه ای از اعداد جدول ،گم شده اند .کدام گزینه،
جایایناعدادرابهدرستیپرمیکند؟

با توجه به منطق موجود ،مشخص کنید کدام
گزینهبهجایعالمتسؤال،بایدجایگزینشود؟
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جوابها

جدولسخت | 1006
افقی .1:پدر دانش ژنتیک -رایحه  . 2کارگردان سریال عملیات  -125قند نیشکر.3
خدای باستان-از دستگاههای ردیف موسیقی ایران– اندوه .4شهر ارگ .5نمایان

جدولمتوسط | 7800
–لغت.6داخلی ترین پرده از پرده های مغز -جوانمرد .7
انگور – داروی بیش فعالی کودکان  .8نقش -حدنصاب
هرچیز .9خدای قلندر  .10باالی انگلیسی– برجسته-
پیشوند فقدان .11دریــاچــه ای در سوئیس–دورویی
.12اثر پا -بیماری غده هیپوفیز

عمودی :

 .1محفظه سربی در چاپخانه ها –سیمرغ  .2نجات
یافته–شاخه تاک-سخن حکمت آمــوز .3شــکــم بند
طبی-اتوبوس هوایی  .4روی  -نفس– حکمت ارسطویی
 .5کارگزار-شاخه نازک و تازه  .6منافذ پوستی -نشان –
واحد طول  .7لوله تنفسی– پیروان -خوش باور.8صحنه
آرایی–نویسنده کتاب فضاهای امید  .9گودال – واحد
پــــول آلــبــانــی–
اکـــســـیـــد آهـــن
ه ا و ا ر د ک ا ر ت ر
 .10از قهرمانان
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افقی.1:نفس سیگاری–مثل آدم در رفاه .2چین پیشانی-کامیون ارتشی-عمل
.3پسوند مولد -اداره نامه رسانی -حرارت  .4ثعبان-بچه شرور .5شکم بند طبی-

جد-پارچه مشبک  .6بیماری ذات الریه  .7نوعی ورزش
.8دانه نهانزا -قدم -دایره زنگی .9حرف عصایی–یکی از
گوشه های دستگاه شور . 10کدر–صفر -نگاه خیره .11
لطف– میمون–هواکش .12کنایه از کسی که سر سفره
دیگری بزرگ شده-یک عامیانه

عمودی:

 .1بند نوشته .2کــاشــف آلمانی میکروب ســل -نــژاد-
فرمانروا .3پاداش– مغازه کوچک -شکاف .4حدید– همراه
کوپال -نقشه فرنگی .5امــر از آوردن –محل توقف .6
جانشین دکمه–خرس آذری -ملخ دریایی  .7قشر– عار-
کلبه علفی .8حرکت سریع–دست عرب  .9قورباغه– غذای
بیمار -یــار صندلی .10زیــرک–گــرو -تقویت رادیویی
.11عــدو-رانــدن
مزاحم– جانشین
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راز جنایت تگزاسی در جاده کالت!
اخ

اخبار

مرگبارترینبزرگراههایپایتخت
کداماند؟
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ بزرگراههای آزادگــان ،امام علی (ع)
و فتح را مرگبارترین بزرگراههای پایتخت در حوزه
ترافیکاعالمکرد.سرهنگاحسانمومنیدرگفت
وگوباایسنا،بااشارهبهوضعیتتصادفاترانندگی
در نیمه اول امسال افزود :در این مدت تصادفات
فوتیدرسطحمعابرشهرتهران8درصد،تصادفات
جرحی ۲۶درصد و تصادفات خسارتی ۲۰درصد
کاهشداشت .ویدربارهاینکهبیشترینتصادفات
فوتی در کدام بزرگراه های پایتخت اتفاق افتاده
اســت ،ادامــه داد :در نیمه اول امسال بیشترین
تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان رخ داده است به
طوری که  ۱۶درصد از کل جان باختگان حوادث
ترافیکی مربوط به این بزرگراه بــوده انــد .پس از
آن نیز بزرگراه های امام علی (ع) و فتح با سهم 7و
6درصدی از کل جان باختگان در رتبه های بعدی
قرار دارند و در مجموع میتوان گفت که حدود۳۰
درصدازقربانیانتصادفاترانندگیپایتختمربوط
به این سه بزرگراه است .مومنی در پایان یکی از
دالیل تصادفات مرگبار در بزرگراه ها را بی توجهی
عابران پیاده به مقررات برشمرد و گفت :متاسفانه
همچنانعابرانپیادهسهمزیادیازجانباختگان
حوادثرانندگیرابهخوداختصاصدادهاندویکی
ازدالیلآنعبورازعرضبزرگراهدرنقاطغیرمجازو
عبورنکردنازگذرگاههایمجازاست.

 ۶کشته در 2تصادفجادهای

دستبرد سارقانبهخودرویپسته
کرمانی /درعملیات ماموران انتظامی دو سارق
که خــودروی حامل بــار پسته را به سرقت بردند
در کمتر از  ۴۸ساعت دستگیر شدند .به گزارش
خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
درایــن بــاره گفت :به دنبال اعــام مرکز فوریت
هــای پلیسی  110مبنی بــر وق ــوع سرقت یک
دستگاه وانــت مــزدا با  600کیلوگرم بار پسته از
یک منزل در حــوزه استحفاظی بخش چترود،
بالفاصله ماموران انتظامی این بخش تحقیقات
خ ــود را در ای ــن زمینه آغـــاز کــردنــد .سرهنگ
محمدرضا فداء افزود :ماموران انتظامی با انجام
کــار اطالعاتی موفق شدند مشخصاتی از دو
سارق را به دست آورنــد و آن ها را در یک عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
وی با اشاره به کشف خودرو و  ۶۰۰کیلوگرم پسته
سرقتیازمخفیگاهاینسارقاندریکیازشهرهای
همجوار ،ادامــه داد :متهمان دستگیر شــده در
بازجوییهایتخصصیپلیسچارهایجزاعتراف
نداشتندوبهجرمخوداقرارکردند.

کوتاه از حوادث
*میزان/سرهنگحسینپورقیصری رئیسپلیس
راه استان اصفهان از تصادف یک سواری سمند با
کامیونت ایسوزو در محور "سمیرم-حنا" و مرگ دو
نفرومجروحشدنفرددیگریخبرداد.
*تسنیم ۳۰۳/نفردرنیمهاولامسالبراثرمصرف
قرصبرنجدرکشوربهکاممرگفرورفتند.
*پلیس /س ــردار احمدعلی گودرزی فرمانده
مرزبانی ناجا از اجــرای دو عملیات موفقیتآمیز
مرزباناندرمبارزهباقاچاقچیانوکشف ۲تنو۷۱
کیلوو ۸۰۰گرمانواعموادمخدردرمرزهایاستان
سیستانوبلوچستانخبرداد.
*پلیس/سرهنگکارآگاه"علیکنجوریان" رئیس
پایگاهششمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریشش
سارق منزل و دو مالخر اموال سرقتی و کشف ۵۰
فقره سرقت خبر داد و گفت :کارشناسان ارزش
ریالی امــوال سرقتی را بیش از  ۳۰میلیارد ریال
برآوردکردهاند.
*صــدا و سیما /ملکی سخنگوی سازمان آتش
نشانی گفت :در آتش ســوزی ظهر دیــروز در یک
واحد مسکونی واقع در پاسگاه نعمت آباد ،شهرک
احمدیه،یکنفرفوتکرد.
*صداوسیما/برخوردخودرویسواریباگاردریل
دربزرگراههاشمیتهرانیککشتهویکمصدومبر
جایگذاشت.
*میزان/سرهنگکارآگاهخیرا...دولتخواهرئیس
پایگاهپنجمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریچهار
موبایلقاپوکشف ۴۰فقرهسرقتخبرداد.
*ایسنا /یک کانتینر حامل بیش از شش میلیون
دستکشپزشکیدراقدامیسریعدرایالتفلوریدا
به سرقت رفت و موجب شد تعدادی بیمارستان با
کمبوداینتجهیزاتحیاتیمواجهشوند.

عامالنقتلپسازشلیک 70گلوله،تیرخالصبهرانندهزده بودند!

خــراســان  -تحقیقات
گــســتــرده کــارآگــاهــان
اداره جــنــایــی پلیس
آگاهی خراسان رضوی،
در حــالــی راز جنایت
تگزاسی در جاده کالت-
مشهد را فــاش کــرد که
عـــامـــان ایــــن جــنــایــت
وحــشــتــنــاک م ــت ــواری
شده اند و تحت تعقیب
پلیس هستند .به گزارش
اختصاصی خــراســان،
دقایق اولیه بامداد سی و
یکم اردیبهشت سال گذشته ،جوان  33ساله
ای سوار بر یک دستگاه پژو  405نقره ای در
ابتدای جاده کالت به سمت منزلش حرکت
می کرد که ناگهان در تاریکی شب ،صدای
وحشتناک شلیک گلوله ،آرامش جاده مشهد-
کالت را به هم ریخت .گلوله های آتشین سربی
که از اسلحه کالشینکف خارج می شدند پی در
پی روی بدنه خودروی  405می نشستند و با
شلیک هر گلوله سوراخی روی خودرو ایجاد
می شد .راننده جوان که از شدت ترس ،فرمان
را به هر سو می چرخاند تا از گلوله های آتشین
در امان بماند ،به حاشیه جاده کشیده شد به
گونه ای که گویی کنترل فرمان را نداشت.
فضای خلوت جاده به صحنه آتش بازی فیلم
های گانگستری تبدیل شده بود و مهاجمان
مسلح به صورت رگباری خودروی  405را به
گلوله بستند .شدت شلیک ها به حدی بود
که شیشه های پژو با صدای وحشتناکی فرو
می ریختند و بدنه آهنین خــودرو ،به آبکش
فلزی شبیه شده بود .جاده به روی رانندگان
عبوری نیز بسته بود که خــودروی مهاجمان
با چراغ های روشن در منطقه درگیری توقف
کرد .در همین حال خودروی پژو  405راننده
جوان نیز در شانه خاکی جاده متوقف شده
بود که یکی از مهاجمان مسلح ،پیاده به سوی
راننده مجروح رفت و تیر خالص را به پیکر او
شلیک کرد .لحظاتی بعد با فرار عامالن این

متهمان جواد آفاق ،سید نصرا ...هاشمی و علی روشن را شناسایی کنید

جنایت تگزاسی از محل وقوع قتل ،رانندگان خورشاهی نام داشت ،رصدهای اطالعاتی
عبوری با تــرس و لــرز ،خودروهایشان را در کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد ،به
کنار جاده نزدیک روستای خلق آباد متوقف سوی افرادی کشیده شد که از مدتی قبل به
کردند و با دیدن صحنه هولناک مرگ راننده صورت تلفنی او را تهدید می کردند .بنابراین
پژو در پشت فرمان ،بی درنگ با پلیس  110تحقیقات پلیس روی جــوان سابقه داری به
تماس گرفتند .طولی نکشید که گروهی از نام «جواد آفاق» متمرکز شد چرا که ردپای
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان ایــن فــرد در مــاجــرای تهدیدهای هولناک
رضــوی در کنار قاضی ویــژه قتل عمد عازم تلفنی وجــود داشــت به همین دلیل بررسی
جاده مشهد -کالت شدند و به تحقیق در این هــای غیرمحسوس کارآگاهان دربــاره این
مظنون آغاز و مشخص
باره پرداختند .بررسی
شد که او چند روز قبل
هــای مقدماتی نشان
از وقــوع جنایت نیز در
داد عامالن این جنایت
یــک زمــیــن خــالــی در
تگزاسی ،تیر خالص
اطــــراف مــیــدان امــام
را به سر راننده مجروح
حــســیــن(ع) بــه ســوی
شلیک کرده اند به گونه
رانــنــده یــک دستگاه
ای که راننده نتوانسته
خــــــــودروی ســـــواری
حتی از خــودرو خارج
شــلــیــک کــــرده اســت.
شـــود و پــشــت فــرمــان
تحقیقات اطالعاتی
جان داده بود .در ادامه
کارآگاهان نشان داد
تحقیقات در اطــراف
«جــــواد آفــــاق» کــه به
محل جنایت ،بیش از
جرم مــواد مخدر تحت
 70پوکه شلیک شده
بــه دســت آمــد و جسد تصویر صحنه جنایت در جاده کالت
تعقیب قــرار داشــت به
دلیل اختالفات قبلی
مــقــتــول بــــرای انــجــام
معاینات دقیق به پزشکی قانونی انتقال یافت .با یک جــوان به کمین او نشسته و سپس با
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،اسلحه به سر آن جوان پشت فرمان خودرواش
بــا مشخص شــدن هویت رانــنــده کــه حسن شلیک کــرده بــود کــه جــوان مــذکــور بــه طور
عکس اختصاصی خراسان  -سال 1398

جانشین پلیس راه از وقوع دو فقره تصادف با شش
کشته و یک مصدوم در جاده های کشور خبر داد.
سرهنگایوبشرافتیدرگفتوگوبافارسافزود:
بهدنبالواژگونییکدستگاهخودرویپژو ۴۰۵که
بهعلتخستگیوخوابآلودگیرانندهدرمحدوده
پلیسراهآبادان-اهوازساعت ۶صبحروزسهشنبه
به وقوع پیوست متاسفانه سه نفر کشته شدند .وی
ادامهداد:درحادثهتصادفپرایدباتیبادرساعت۱۱
صبحدیروزدرمحورزاهدان_خاشنیزمتاسفانهسه
نفرکشتهشدندویکنفرمصدومشد.

تصاصی

خراسان

نـــاخـــودآگـــاه دســتــش
را بــاال بــرده و گلوله به
دســت او اصــابــت کــرده
بود .بنا بر این گزارش،
در حالی که تحقیقات
پــلــیــس ب ــه ســرپــرســتــی
سرهنگ وحید حمیدفر
(افــســر پــرونــده) دربــاره
اخــتــافــات قبلی بین
جواد معروف به «سپهر»
ادامه داشت ،ردپایی نیز
از دو همدست دیگر او
به نام های سیدنصرا...
هاشمی و علی روشــن بــه دســت آمــد کــه در
صحنه جنایت تگزاسی جــاده کــات نقش
داشتند .این گونه بود که قاضی احمدی نژاد
دستور دستگیری متهمان به قتل را صادر کرد
ولی آن ها که در مکان نامعلومی مخفی شده
بودند چنین وانمود کرده اند که به افغانستان
گریخته اند! با وجود این مدتی بعد از وقوع
این جنایت هولناک ،یکی از بــرادران جواد
نیز در درگیری با نیروهای پلیس اطالعات و
امنیت خراسان رضوی از ناحیه دست در حالی
مجروح و دستگیر شد که به طرف نیروهای
انتظامی شلیک کــرده بــود .از ســوی دیگر
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی نیز در بازرسی از منزل برادر بزرگ تر
وی یک قبضه اسلحه کالشینکف به همراه
حدود  40تیر جنگی کشف و ضبط کردند.
بــه گـــزارش خــراســان ،در حــالــی کــه ادامــه
تحقیقات نــشــان مــی دهــد عــوامــل فــراری
این پرونده جنایی ،مدتی قبل با راه بندان
مسلحانه در جاده کالت اقدام به تیراندازی
کــرده انــد ،قاضی ویــژه قتل عمد بــا صــدور
دستور درج بــدون پوشش تصویر متهمان
فراری جنایت تگزاسی در روزنامه خراسان
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی
دربــاره مخفیگاه آنــان دارنــد با پلیس 110
یــا تلفن هـــای  21825267آگــاهــی یا
 09357231094تماس بگیرند.

کالهبرداری 40میلیاردریالیطالفروشازمشتریان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
اصفهانازدستگیریصاحبیکطالفروشیکه
بهبهانهسرمایهگذاریدرخریدوفروشطالبیش
از ۴۰میلیاردریالازمشتریانخودکالهبرداری
کرده بود ،خبر داد .به گزارش پلیس ،سرهنگ
حسین ترکیان افزود :با شکایت  ۳۳شهروند از
صاحب یک طالفروشی مبنی بر کالهبرداری
و فروش طال با عیار پایین به آنــان ،رسیدگی به
موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار

گرفت.ویادامهداد:شاکیانپروندهمدعیبودند
که ضمن سرمایه گذاری برای خرید و فروش طال
ازفردمذکورطالخریداریکرده،اماپسازخرید
طالها متوجه می شوند فرد مذکور طال با عیار
پایین را به آنان فروخته است .این مقام انتظامی
اضافه کرد :پس از محرز شدن تخلف انجام شده
توسطمتهم،باهماهنگیمقامقضاییوهمکاری
اتحادیه صنف مربوط ،مغازه طالفروشی پلمب
و صاحب آن نیز دستگیر شد .وی گفت :متهم
در ابتدا منکر هر گونه تخلفی بود اما هنگامی

پاتکپلیسکرمانبه ۵۴۳هزارلیترسوختقاچاق
توکلی/فرماندهانتظامیاستانکرمانازکشف
بیشاز 543هزارلیترسوختقاچاقخبرداد.
بــه گــــزارش خـــراســـان ،ســـردار عبدالرضا
ناظری در تشریح ایــن خبر اف ــزود :با هدف
مبارزه با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از
هــدر رفــت سرمایه هــای ملی ،طــرح کنترل
مــصــرف کنندگان عــمــده ســوخــت بــه مدت
یــک م ــاه در ســطــح ای ــن اســتــان اجـــرا شــد.
وی دربــــــاره کــشــفــیــات در اجـــــرای ایــن
طـــــرح گــــفــــت:مــــامــــوران ان ــت ــظ ــام ــی در
ســـراســـر اســـتـــان کـــرمـــان ۵۴۳ ،هــــزار و
 ۵۳۶لیتر فـــــراورده هـــای نفتی قــاچــاق
را از  ۹۵دســتــگــاه خـــودرو کشف کــردنــد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری
 ۱۲۰متهم در این عملیات ها افزود :با توجه به
اهمیت جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور،
ماموران پلیس کرمان هزار و  ۳۴۱دستگاه
تانکر سوخت رسان را در محورهای کویری
و کوهستانی ،کنترل کردند که ۱۴دستگاه
نفتکش به دلیل قاچاق ۴۱۷هزار لیتر سوخت
توقیفودراینزمینه  ۲۰متهمدستگیرشدند.
وی با اشاره به افزایش کشفیات در طرح کنترل
مصرف کنندگان عمده سوخت ،ادامــه داد:
بخش مهمی از توفیق پلیس در ایــن طرح،
حــاصــل افــزایــش قــانــونــمــنــدی و همکاری
شهروندان با پلیس است.

که با مــدارک و مستندات پلیس مواجه شد لب
به اعتراف گشود و با اقرار به بزه انتسابی گفت با
تحریک حس طمع ورزی در مشتریان ،آن ها را به
سرمایهگذاریدرخریدوفروشطالترغیبکرده
و با ارائه فاکتورهای فاقد اعتبار و چک های بدون
محلازحساسشدنآنهاجلوگیریمیکردمو
در برخی مواقع که مشتریان بابت سرمایه ای که
از قبل ارائه کرده بودند از من طال می خواستند،
طالی با عیار پایین به آن ها می دادم .سرهنگ
ترکیان با بیان این که کارشناسان مربوط ارزش

کالهبرداری های انجام شده توسط متهم را۴۰
میلیاردریالاعالمکردند،افزود:دراینخصوص
پرونده تشکیل و فرد مذکور برای انجام اقدامات
قانونیبهمرجعقضاییتحویلشد.ویبابیاناین
که هرچند در این پرونده فرد کالهبردار دستگیر
شدهاماروندبازگشتوجوهمالباختگانطوالنی
است ،اظهارکرد :یکی از دالیل موفقیت افراد
کالهبرداردرارتکابعملمجرمانهخودطمعمال
باختگاناستکهبادراختیارگذاشتناموالخود
بهآنهازمینهکالهبرداریرافراهممیکنند.

کشف محمولهبزرگ طیورقاچاق
کرمانی /در عملیات پلیس امنیت اقتصادی
کرمان ،چهار هــزار قطعه مــرغ زنــده قاچاق
کشف شد.به گــزارش خــراســان ،سرپرست
پلیس امنیت اقتصادی کرمان در ایــن باره
گفت :ماموران مستقر در ایست و بازرسی
"مرصاد " هنگام کنترل خودروهای عبوری
محور کرمان -بم به دو دستگاه کامیون بنز
و کامیونت مشکوک شدند و آن ها را متوقف
کردند.سرهنگ میرحبیبی افزود :ماموران در

بازرسی از خودروهای مزبور ،سه هزار و ۸۶۴
قطعه مرغ زنده بدون مجوز قانونی و بهداشتی
که قصد خارج کردن آن ها را از استان کرمان
داشتند ،کشف کردند.وی با اشاره به این که
کارشناسان ارزش طیور کشف شده را یک
میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال برآورد کردند،
ادامــه داد :در این زمینه دو متهم دستگیر و
محموله طیور کشف شده به کشتارگاه های
استان کرمان تحویل شد.

9
در امتداد تاریکی

راز سیاه خاطرات ماندگار!
روزی کــه در محل کــارم بــه پسری جــوان دل
باختم ،هیچ گاه فکر نمی کردم که این آشنایی
در فضای مجازی ،در مدت کوتاهی به جایی می
رسد که آبرو و حیثیتم در خطر قرار می گیرد و
همه پس اندازهای کارگری ام را نیز از دست
می دهم و ...
دختر 23ساله ای که بــرای جلوگیری از یک
رسوایی بزرگ و دریافت پول های به یغما رفته
اش دست به دامان قانون شده بود ،در حالی که
بیان می کرد یک عشق هوس آلود آرزوهایم را
به خاکستر یأس تبدیل کرد ،درباره این ماجرا
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سناباد
مشهد گفت :تحصیالت دانشگاهی ام که به
پایان رسید در یکی از مراکز تجاری مشهد و
در زمینه فروش قطعات رایانه و لــوازم جانبی
گوشی تلفن همراه مشغول کار شــدم .مدتی
بعد با پسری در فضای مجازی ارتباط برقرار
کردم که او نیز در همان مرکز خرید مشغول کار
بود .این ماجرا با یک چت ساده احوال پرسی در
یکی از شبکه های اجتماعی شروع شد و خیلی
زود به دیــدارهــای حضوری کشید .دیگر در
روزهای تعطیل بیرون می رفتیم و گاهی ساعت
های بیکاری را در کنار هم سپری می کردیم.
این رابطه عاطفی به جایی رسید که من دیگر
آینده خودم را در کنار او می دیــدم .هنوز چند
ماه بیشتر از این آشنایی نگذشته بود که روزی
«جمال» مرا به باغی در حاشیه شهر دعوت کرد
تا غافلگیرم کند .او برای من در آن باغ اجاره ای
جشن تولد گرفته بــود .آن روز من که دیگر به
قصد ازدواج با او وارد رابطه غیراخالقی شده
بودم ،خیلی آزادانه اجازه دادم تا از من و خودش
فیلم و عکس های خصوصی تهیه کند .این گونه
بود که به بهانه «خاطرات ماندگار» تعداد زیادی
فیلم و عکس با صحنه های زننده و غیراخالقی
در گوشی تلفن همراهش ثبت کرد .بعد از این
ماجرا بود که از من خواست مبلغی پول به او
بدهم .من هم بی درنگ همه پس انداز یک ساله
ام را که 9میلیون تومان بود به حسابش واریز
کردم ،چرا که این مبلغ در حساب بانکی ام وجود
داشت و از سوی دیگر هم من او را همسر آینده ام
می پنداشتم .خالصه حدود دو یا سه هفته پس
از این ماجرا ،آرام آرام رفتار و رابطه جمال با من
سرد شد .دیگر مانند قبل با من بیرون نمی آمد و
به تلفن هایم پاسخ نمی داد تا این که باالخره یک
روز پیام داد که دیگر نمی تواند با من رابطه داشته
باشد! با دیدن این پیام حسی از نگرانی وجودم
را فرا گرفت و خیلی تالش کردم تا او را به ادامه
این ارتباط پنهانی ترغیب کنم اما وقتی او در یک
پیام دیگر به صورت قطعی پاسخم را داد ،از او
خواستم پول هایم را به من بازگرداند ولی جمال
تهدیدم کرد که تصاویر جشن تولد را در فضای
مجازی منتشر می کند یا آن ها را به خانواده ام
نشان می دهد ،حاال مانده ام که ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جواد بیگی
(رئیس کالنتری سناباد) بررسی کارشناسی این
پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اقتصاد
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نقاط قوت و ابهامات طرح
تامین کاالهای اساسی

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین
کاالهای اساسی را که با اکثریت قاطع و رای
موافق  215نماینده به تصویب رسید  ،می توان
جزو معدود طرح های مجلس شورای اسالمی
دانست که ضمانت هــای اجرایی قــوی با ذکر
مصادیق را درون خود دارد ،مثال در بند «ج »ماده
واحده این قانون استنکاف از اجرای آن توسط
مسئوالندولتیمستوجبمجازاتدرماده576
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای
بازدارنده مصوب دوم خرداد  75ذکر شده است.
این طرح همچنین دولــت را مکلف به تصویب
آییننامه اجرایی ایــن قانون مشتمل بر مبلغ
یارانه سرانه مشموالن مربوط به کاالهای اساسی
حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب کــرده و
به دستگا ههای اجرایی ذی ربط تکلیف کرده
است که گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه
یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
ارائه دهند.این ها مصادیقی هستند که اجرای
این طرح را جدی تر می کنند اما یک سری نکات
ابهام نیز وجود دارد .یک ابهام به عنوان اصلی
طرح یعنی تامین یارانه برای تامین کاالی اساسی
باز می گردد ،یعنی چگونه می توان خانوارهای
مشمول این اعتبار را مکلف کرد از اعتباری که
طبق این طرح به کارت یارانه نقدی شان واریز می
شود ،صرفا برای خرید کاالی اساسی استفاده
کنند و این اعتبار صرف امور دیگر روزمره آنان
نشود .ابهام دیگر درباره تامین اعتبار این طرح از
محل های مذکور است .نکته قابل تامل در نحوه
تامین این اعتبار از محل فروش اموال حقاالمتیاز
و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از
آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی
است .امید است با تدبیری برای این ابهامات در
آیین نامه اجرایی طرح که دولت باید ظرف دو
هفته پس از تایید آن توسط شــورای نگهبان به
تصویب برساند ،شاهد اجرای هرچه قوی تر این
طرح در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشیم.

گزارش خبری

عقبگرد بورس بهکانال 1/2میلیون
واحد در روز حمایت از بزرگان
بورس دیروز در حالی با افت  13هزار واحدی به
کانال 1/2میلیون واحد سقوط کرد که حمایت
از نمادهای بزرگ و رشد قیمت آن ها تا ساعات
پایانی معامالت ،امیدهایی را برای بهبود فضای
بازار در ابتدای هفته آینده ایجاد کرده است .با
این حال همچنان نگرانی از ناتمام ماندن متوالی
روندهای صعودی با ایجاد فشار فروش ناگهانی
وجــود دارد.بـــه گــزارش خــراســان در معامالت
دیروز بازار سرمایه ،ابتدا شاخص کل حدود 23
هزار واحد افت کرد اما به مرور با جمع شدن صف
های فروش و واردشدن نمادهای مختلف به بازه
مثبت،شاخصکلبخشیازریزشاولیهراجبران
کرد و درنهایت با افت  13هزار واحدی در سطح
یک میلیون و  288هــزار واحــد ایستاد .بورس
آخرین بار این سطح را اواخر خردادماه امسال
تجربه کرده بود.با وجود عملکرد ضعیف نمادهای
پاالیشی ،نمادهای فلزی و برخی پتروشیمی
ها توانستند با سرعت به مدار مثبت برگردند و
از شاخص کل حمایت کنند .مثال نماد فوالد
مبارکه که در دقایق ابتدایی صف فروش (منفی
 )5را تجربه کرده بود تا مثبت 3/5درصــد هم
رشد کرد.کاهش فشار فروش در معامالت دیروز
در حالی رخ داد که بعد از یک دوره سکوت ،موج
جدیدی از حمایت ها از بورس آغاز شده است .با
این حال سهامداران همچنان نگران ایجاد فشار
فروش ناگهانی هستند .موضوعی که طی دوماه
و نیم اخیر هر بار مانع از رشد پایدار بورس شده
است و موج نزولی دیگری را آغاز کرده است .البته
هم اکنون وضعیت بنیادین شرکت ها بهبود یافته
است و صرفا فضای هیجانی باعث تداوم فروش
شده است .چرا که عملکرد شش ماهه شرکت ها
عمدتا صعودی و مطلوب بوده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کاالهای اساسی در شرایطی تصویب شد که تاکید روی ضرورت طرح در کنار انتقاد
از منابع آن ،موجی از اظهارنظرها درباره این مصوبه را پدید آورده است
محمد اکبری  -طرح الزام دولت به پرداخت
یــارانــه کــاالهــای اساسی در حالی با ٢١۵
رای موافق از مجموع  ٢۴٩نماینده حاضربه
تصویب مجلس رسید که عموم اقتصاددانان
در شرایط تورمی فعلی ،ضــرورت حمایت
غذایی از اقشار نیازمند را متذکر می شوند،
اگرچه برخی منتقدان طرح درباره منبع مالی
این طرح دغدغه های جدی دارند .براساس
ماده واحده طرحی که در دستور کار صحن
قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان به آن
راهی شورای نگهبان شد « دولت مکلف است
به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی
خــانــوارهــای کشور به ویــژه خــانــوارهــای کم
برخوردار از ابتدای شش ماه دوم سال 99
به صورت ماهانه ،نسبت به تامین و پرداخت
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی
شده در طرح معیشت خانوار « موضوع ردیف
( )۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹کــل کــشــور» بــه تــعــداد حــداقــل ۶٠
میلیون نفر ،از طریق واریــز اعتبار به کارت
یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک
میلیون و  200هزار ریال برای هر یک از افراد
سه دهک اول و مبلغ  600هزار ریال برای
هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید».
هرچند در طرح اشاره ای به روش توزیع این
مبالغ بین مشموالن نشده است ،اما به نظر
می رسد ،بهترین راه توزیع از طریق کاالبرگ
الکترونیک باشد.
منابع ایــن طــرح تا سقف  ۳۰هــزار میلیارد
تومان از محل بند «و»تبصره « »۲و مصارف
جــدول تبصره « »۱۴قانون بودجه در نظر
گرفته شــده اس ــت .در بــنــد«ب» ایــن طرح
آمــده اســت که  ۳۵هــزار میلیارد تومان به
سقف مجوز در نظر گرفته شــده بــرای رد

دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و
این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی
تأمین کاالهای اساسی ( ۱۵هزار میلیارد
تومان) ،تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام
(تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان) و همسان
ســازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش
صندو قهای تأمین اجتماعی ،لشکری و
کشوری (تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان)
مجدد مورد استفاده قرار گیرد.به این ترتیب
منابع طرح تامین کاالهای اساسی از محل
افزایش واگـــذاری امــوال دولــت و تغییر در
فهرست مفصل سرفصل های هزینه ای از
جمله سهم شرکت هــای ملی نفت ،گــاز و
پاالیش و پخش از فــروش ان ــرژی ،مصارف
مربوط به گازرسانی و نوسازی خطوط لوله
انتقال نفت و سهم بهداشت ،اشتغال و تولید
از هزینه هــای هدفمندی یــارانــه ها تامین
می شود که براساس آمارهای اعالم شده به
دلیل کاهش میزان فروش بنزین طی امسال
 ،این سرفصل اکنون کسری دارد.البته در
مصوبه مجلس آمــده اســت :در صــورت عدم

تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از
منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان
خزانه و جابهجایی سایر اعتبارات مشروط
به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق
مردم یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده
کند.همچنین براساس این مصوبه آییننامه
اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف دو هفته
پس از تصویب ایــن قانون تعیینشــود و به
تصویب هیئت وزیران برسد.
مخالفان مصوبه روز گذشته بهارستان عقیده
دارنــد تصمیم مجلس بــرای پرداخت یارانه
کاالی اساسی با اتکا به منابع غیرقابل تأمین
تبصره  ۱۴بودجه همانند تصمیم دولت برای
همسان ســازی حقوق بازنشستگان با اتکا
به منابع غیر قابل تامین در نهایت نتیجهای
جز تشدید تــورم و افزایش فشارمعیشتی بر
بازنشستگان و خانوارها در پی نخواهد داشت
و بــه همین دلیل ممکن اســت بــا مخالفت
شورای نگهبان رو به رو شود .روز سه شنبه،
ربیعی ،سخنگوی دولــت نیز ضمن اعــام
مخالفت با این طرح گفته بود دولت معتقد
است اجرای این طرح موجب تشدید کسری

بودجه و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد
شد .در همین حال سید احسان خاندوزی،
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
و معاون سابق مرکز پژوهش هــای مجلس
ضمن انتقاد به شیوه تامین منابع مالی طرح
تامین کاالهای اساسی گفت :من به همراه
جمع دیگری از متخصصان و مرکز پژوهش
های مجلس پیشنهادهای جایگزین خود را به
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ارائــه کردیم که متاسفانه از ســوی ریاست
کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این
ایراد جزئی طرح مانع این نمیشود که اعالم
کنیم ،حمایت از مردم در شرایط بد کنونی
اقتصادی جزو مسئولیت های دولت است.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی و پژوهشگر
در زمینه مالیه حکمرانی در توئیتی انتقادی
درباره این طرح نوشت :دولت محترم از منابع
موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان
را کلید زد و مجلس محترم هــم گفت چرا
ما از منابع موهومی طــرح پــرداخــت یارانه
کاالی اساسی را کلید نزنیم .در آینده دولت
و مجلس ،به دنبال رد پای دالالن در افزایش
تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی
هوشمندتر بر قیمت کاالها خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش از این
پیشنهادهایی را برای منابع این طرح ارائه
داده بود که عبارت اند از:
 -1وضع عوارض0/0001بر تراکنشهای
ساتنا ،پایا ،درون بانکی و چک
 -2اصــاح نــرخ ارز مبنای محاسبه حقوق
ورودی (گمرکی)
 -3افزایش یک درصــدی مالیات بر ارزش
افــزوده با در نظرگرفتن معافیت های سبد
مصرفی اقشار آسیبپذیر

ششمین ناکامی متوالی در فروش اوراق بدهی
مهم ترین ابزار جبران کسری بودجه از کار افتاده است؟
بانک مرکزی از فروش فقط 70میلیارد تومان از
 6هزار و 400میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه
شده در بیست و دومین دور حراج این اوراق
خبر داد تا به این ترتیب ،عرضه اوراق بدهی
برای ششمین دور متوالی با شکست مواجه
و مشخص شــود که فعال عرضه اوراق بدهی
به عنوان مهم ترین ابــزار این روزهــای دولت
برای جبران کسری بودجه از کار افتاده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک مرکزی ،طی
برگزاری بیست ودومین مرحله از حراج اوراق
بدهی دولتی ،بانک ها و سایر موسسات مالی
غیربانکی هیچ سفارشی در سامانههای بازار
بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری
بورس تهران ثبت نکردند .تنها سرمایهگذاران
حقیقی و حقوقی در فرایند خــارج از حــراج و
از طریق بورس حدود703/1میلیارد ریال
اوراق «اراد »49با نرخ بــازده تا سررسید 21
درصد خریداری کردند.در این دور از عرضه
این اوراق 3 ،هزار و  800میلیارد تومان اوراق
بدهی دولــت با نــرخ ســود اسمی ساالنه 17
درصــد در سررسید شهریور و مهر  1402و
 2هــزار و  600میلیارد تومان اوراق بدهی
دولتی با نرخ سود اسمی ساالنه  16درصد در
سررسید آذر  1401منتشر شد که در نهایت
حدود یک درصد این اوراق به فروش رسید.
این در حالی است که با وجود روند نسبتا خوب
فروش اوراق عرضه شده از اولین مرحله در 13
خــرداد امسال تا شانزدهمین مرحله در 25
شهریور ماه در مجموع بیش از  65هزار و 700
میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت ولی
طی شش مرحله اخیر ،میزان فروش اوراق به
 2هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.شایان
ذکر است که بانک مرکزی در راستای تامین

تفاوت  40درصدی تورم
نهاده ها با مسکن
متوسط رشد  15گروه نهاده ساختمانی در
تهران در بازه تابستان  99نسبت به تابستان
71/4 ،98درصد بوده است .طبق گزارش
مرکز آمار ایران ،در این بازه زمانی گروه های
آهن آالت ،تاسیسات مکانیکی و سنگ با
رشد  90 ،172و  77درصــدی رکــورددار
افزایش قیمت هستند .کمترین رشد قیمت
نیز مربوط به گــروه هــای شیشه ،خدمات
و نقاشی ساختمان به ترتیب با ،31/3
 33و 39/4درصــد بــوده اســت .این ها در
شرایطی است که طبق گزارش بانک مرکزی
در شهریور امسال ،قیمت مسکن در تهران
نسبت به شهریور  110 ،98درصد افزایش
یافته است .بدین ترتیب و با توجه به تفاوت
حدود  40درصدی نرخ تورم نهاده ها با نرخ
تورم مسکن ،می توان گفت همچنان عواملی
نظیر سفته بازی یا قیمت زمین ،نقش مهم
تری را در رشد قیمت مسکن ایفا می کنند  .

بازار خبر

رفت و برگشت های دالر و سکه
در کانال های قیمتی
آخرین خبر -چند روزی است که دالر بین کانال
 27و  28هزار تومان جا به جا میشود و سکه هم
صعود و نزول به کانال  14و  13میلیون را تجربه
میکند .در این حال دیروز سکه با کاهش قیمت
به نیمه کانال  13میلیون رسید و دالر هم مجدد
به کانال  27هزار تومان بازگشت.

دام زنده هم به بورس میآید
تسنیم -مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک
کشور از انجام مراحل اداری عرضه دام زنده در
بورس کاال خبر داد.

پرواز بیت کوین ادامه دارد
ایسنا -به نظر می رسد بیت کوین بار دیگر به
روزهای اوج خود بازگشته است .چرا که با صعود
مجدد در آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی،
بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان
به 13/62درصد رسید .دو روز قبل نیز نرخ این ارز
مجازی با ثبت صعود 5/55درصدی به  ۱۳هزار و
600/73دالر افزایش یافت.

 ۷۰هزار تن روغن در راه بازار
کسری بودجه دولت ،اوراق بدهی دولتی را
برای فروش به بانک ها ،در بازار بین بانکی و
نیز بورس عرضه می کند .با این حال ،به نظر
می رسد همزمان با افزایش نرخ این اوراق،
عرضه آن ها هم کم کم با مشکل مواجه شده به
طوری که در آخرین مرحله از فروش این اوراق،
خریداری برای آن پیدا نشده است.البته این
موضوع پیشتر نیز مورد هشدار کارشناسان
قرار گرفته بود .دلیل آن هم این است که بعد
از هر مرحله عرضه اوراق ،کشش پذیری بازار
پول بــرای جذب این اوراق کاهش می یابد،
بنابراین دولت مجبور می شود نرخ سود اوراق
را به طور مرتب افزایش دهد تا جایی که دیگر
امکان خرید اوراق توسط نظام بانکی وجود
نخواهد داشت.در این زمینه صادق الحسینی

کارشناس اقتصادی از افت فروش اوراق به
عنوان بمب ساعتی زیرپای اقتصاد ایران یاد
کرده و گفته است ... :برای رسیدن به حجم
 ۱۵۰هزار میلیاردی کسری بودجه در نیمه
دوم  ۹۹باید هفته ای  ۶۳۰۰میلیارد تومان
اوراق فروخته شود .این در حالی است که با
توجه به روند نزولی بورس ،امکان تامین مالی

از فروش سهام دولتی نیز چندان فراهم نیست.
به این ترتیب خطر کسری بودجه و استقراض از
بانک مرکزی در حال جدی شدن است.

ایسنا -معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران
گفت :هم اکنون شرایط روغن خانوار و صنف و
صنعت در تعادل قرار دارد و  ۷۰هزار تن از ذخایر
برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است.
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تازههای مطبوعات

••اعتماد -این روزنامه در گفت وگویی با نماینده
کارگران در شــورای عالی کار که از تمام شدن
تحمل کارگران گالیه داشتند ،نوشت « :شرایط
امروز کارگر ایرانی ،مصداق بارز حجم مظروفی
بیش از گنجایش ظرف است؛ ظرف وجود کارگر
ایرانی ،هنوز به اندازه چند قطره ای جای خالی
دارد که تا حاال در نظاره گرانی افسار گسیخته
قیمت کاالهایی که از «ضروریات» زنده ماندن یک
انسان است ،تاب آورده است».
••جــوان -این روزنامه در واکنش به آتش زدن
دومین صندوق رای گیری در آمریکا نوشت« :فرار
آمریکایی ها به مناطق امن از وحشت جنگ شهری
پسا انتخابات».
••ایــران -هــادی خانیکی با استفاده از اصطالح
جدید «سواد کرونا» نوشت« :سواد کرونا مترادف با
داشتناطالعاتیاحتیاطالعرسانیانبوهوشتاب
زده نیست .سواد کرونا درست و به موقع فهمیدن و
فهماندن خطر و جلب توجه ،حساسیت و مشارکت
ذی نفعان در مواجهه با خطر و فراهم کردن زمینه و
بستری مناسب و مساعد برای همدلی و همکاری
همه اندیشمندان ،متخصصان و کنشگران حرفه
ای،اجتماعی،مدنیوسیاسیدریکبرنامهواقدام
ملیاست.گاماولبرایرسیدنبهایناقدام،تفاهم
برسرضرورت«ادراکهمگانیخطرکروناست»که
بهنظرمیرسدمادرهرسهسطححاکمیت،نخبگان
وعمومشهروندانبااینضرورتعم ً
الفاصلهداریم».
••همشهری-اینروزنامهتیتروعکساولخودرابه
مشکلعشایراختصاصدادکهدردورانکروناسهتا
پنجمیلیونازدامهایشانراهیبهبازارپیدانکردند.
••هفت صبح -این روزنامه با اشاره به هزینه 60
میلیونتومانیمهاجرتتحصیلینوشت«:مهاجرت
تحصیلیافسانهمیشود».

انعکاس
••تــابــنــاک ن ــوش ــت :صــوفــی عــضــو شــــورای
سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :بذرپاش با
مخالفانجدیمواجهبودهوشانساودرانتخابات
ریاست جمهوری صفر است .زمانی که انتخابات
حداکثریباشد،آقایبذرپاششانسیدرانتخابات
ندارد .وی افزود :زمانی که موضوع ریاست دیوان
محاسباتمطرحشد،حرفوحدیثهایزیادیدر
خصوصصالحیت،شرایطاحراز،سوابقومدارک
تحصیلیبذرپاشمطرحبود.
••عصر ایران مدعی شد :بسیج دانشجویی
دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس و اعضای
شورای شهر تهران تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو
در پی اهانت بیسابقه دولت فرانسه به ساحت
نبی اکرم(ص) را خواستار شد.
••نامه نیوز نوشت :یک فعال سیاسی اصولگرا
در واکنش به ادعای اصالح طلبان که می گویند،
«اگــر انتخابات حداکثری باشد مــردم به نامزد
اصالح طلب رأی می دهند» اظهار کرد :این ها
خوش خیالی اصالح طلبان است .اصالح طلبان
در هشت سال گذشته کاری کردند که مردم تحت
هیچ شرایطی به آن ها اقبال نخواهند داشت.
محمدرضا میرتاج الدینی گفت :ادعای نیروهای
جریان اصالحات صحیح نیست .اصولگرایان
تابع والیت و رهبری هستند .یکی از رهنمودهای
همیشگی مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات
مشارکت حداکثری مردم است.
••عصرایران خــبــرداد :موسس جمعیت امــام
علی(ع) آزاد شد .نقرهکار ،وکیل شارمین میمندی
نژادبااعالماینخبرگفت:موکلمامروزپساز۱۲۹
روزبازداشت،باتودیعوثیقهاززندانآزادشد.
•• تابناک نوشت :صالحی ،رئیس کانون انجمن
جایگاهدارانسوختگفت:باتوجهبهتعطیالتاخیر
درکشورومنعرفتوآمددربرخیازشهرهابهدلیل
شیوعکرونا،مصرفسوخت ۱۰درصدکاهشپیدا
کرده است .هم اکنون میانگین مصرف بنزین در
کشور ۷۴میلیونلیتردرروزاست.
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روابطعمومی:
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مرکزتحقیقوتوسعهسانتریفیوژهایمدرنایرانبهزیرزمینمنتقلمیشود

هادی محمدی – حدود چهار ماه از بامداد
روزی که خبر انفجاری بــزرگ در تاسیسات
هسته ای نطنز آمد گذشته و حاال باز هم توجه
مقامات مربوط به برنامه هسته ای ایــران به
موضوع نطنز و احیای مرکز مونتاژ سانتریفیوژ
کــه در انفجار  12تیر امــســال تخریب شد،
جلب شده است .در عین حال نزدیک شدن
به انتخابات آمریکا نیز دلیل دیگری است
تا شاهد شیطنت هــای رسانه هــای نزدیک
به واشنگتن بــرای بهانه جویی هــای جدید
علیه ایــران باشیم .دو روز قبل کاظم غریب
آبـــادی ،نماینده کشورمان در آژان ــس بین
المللی انرژی اتمی در گفت وگویی با روزنامه
همشهری اعالم کرد که ایران بعد از انفجار در
سایت هستهای نطنز ،تصمیم گرفته تمامی
زنجیرههایماشینهایجدیدتحقیقوتوسعه
خــود را به زیرزمین منتقل کند .علی اکبر

جنجالالتماسدعایجهانگیری
چیست؟ یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان
با بیان این که بعد از خرابکاری صورت گرفته در
مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز تصمیم گرفته
شد تا بخش های حساس و مهم روی زمین در
این سایت به زیر زمین منتقل شود ،افزود :بر
این اساس مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژهای
پیشرفته ایــران و نیز مرکز تحقیق و توسعه
سانتریفیوژهای جدید موسوم به سالن شهید
قشقایی ( )S8به بخشی از زیر زمین سایت نطنز
منتقل خواهد شد تا امنیت بیشتری داشته

باشد .وی در عین حال ضمن رد فضا سازی
رسانه های آمریکایی درباره ساخت تاسیسات
جدید در نطنز تصریح کرد :برنامه ویژه ای برای
ساخت سالن یا تاسیسات هسته ای نداریم و
در واقع در حال جابه جایی همان تاسیسات
از سطح به زیر زمین هستیم .این منبع آگاه
تاکید کرد :این اقدام تنها یک تغییر آرایش در
مکان و چیدمان سانتریفیوژهای تحقیقاتی
است و با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی
انجام می شود.

روحانی :بیاحترامی بهپیامبر
ضداخالق است
مادرشرایطجنگهستیمواینشرایطزندگی
مردمرامشکلخواهدکرد

تکرار پروژه «نامزد اجاره ای»؟

عطریان فر :غالیان  می خواهند دور خاتمی هاله قدسیت بکشند
شاید بازهم به سراغ نامزد اجاره ای برویم
عضو شــورای مرکزی حزب کــارگــزاران ،جزئیاتی از
ســازوکــار اصــاح طلبان بــرای انتخابات  ۱۴۰۰را
تشریح و تاکید کرد که در جبهه اصالح طلبان تعیین
تکلیف انتخابات  ۱۴۰۰به صورت «اجتماع و اجماع
مشایخ» میسر اســت .او همچنین دامنه اختالفات
انتخاباتی اصالحات را گسترده دانست .در ادامه به
گزیده ای از گفت وگوی محمد عطریان فر با مهر اشاره
می شود *:رادیکالهای جبهه اصالحات با سیاست
حذف و طرد ،تالش میکنند کارگزاران را از حق ذاتی
و طبیعیاش محروم کنند و از انجام تکالیف ملی اش
بازبدارند،درحالیکهواقعیتتاریخی،برحقتاریخی
و نقش مؤثر کارگزاران شهادت میدهد *.خاتمی
ابتدا از طریق کارگزاران دعوت به حضور در انتخابات
ریاستجمهوریشد...اگرخاتمیهمدلیوهمراهی
تشکیالتی و تضمین را از کارگزاران برای مشارکت،
حمایت ،ترویج و تبلیغ ایشان دریافت نمیکرد چه بسا
اساس ًا دوم خــردادی رخ نمیداد *.متأسفانه برخی
از غالیان اطراف آقای خاتمی عالقه مند هستند که
هالهای از قدسیت پیرامون عزیزانی از ایــن دست
بکشند در حالی که خودشان به شدت ابا دارند و پرهیز
میکنندوالبتههدفآنهاایناستکهخودرادرحریم
همان قدسیت خودساخته قرار دهند و به نام بزرگان
نظر خود را تحمیل کنند .این نوعی استفاده سوء و
رفتار فریبکارانه است که به آن انتقاد میشود *.آقای
نجفی از شخصیتهای مؤثر اصالح طلبی بود که از
کارگزارانسهممیبردونامایشاندرایناردوگاهثبت
شده بود .با توجه به مجموعه اطالعاتی که داشتیم،
جناب آقای نجفی را به رغم صالحیتهای ذاتی که
بــرای او در عالیترین سطوح مدیریتی کشور قائل
بودیم  -از ریاست جمهوری تا موقعیتهای پایینتر
 -اما برای شهرداری ایشان را مناسب نمیدانستیم و

میدانستیمکهاگراینتصمیمعملیاتیشودفرجامی
نمییابدوحتم ًابهشکستمیانجامدوبارهابهدوستان
در جبهه اصالحات گفته شد اما کسانی که به رغم نظر
خیرخواهانه و مشفقانه کارگزاران ،درجهت تثبیت
آقای نجفی در شهرداری اقدام کردند به ایشان لطمه
زدند و نتیجه عمل خالف خود را دیدند .در این باره
حتی اگر جناب آقای خاتمی هم پشتیبان و حامی آن
فکر بودند که آقای نجفی به رغم اطالعاتی که بدان
وقــوف داشتند ،حتم ًا باید شهردار میشد ،این نقد
به ایشان هم وارد است *.به نظر میآید در انتخابات
ریاست جمهوری آینده چون موضوع حوزه انتخابیه
در ایران ،سراسری و واحد است و نامزدهای انتخاباتی
نمیتوانند متکثر باشند ،در نهایت باید توافق روی
یک نفر شود ،ناگزیر سرنوشت شرکت در انتخابات و
توافق روی نامزد انتخاباتی در حوزه تدابیر و تصمیم
شخصیتهای حقیقی اصالح طلب شکل میگیرد
تا احــزاب .حتی اگــر احــزاب هم بخواهند شراکتی
داشته باشند ،شخصیتهای مؤثر احزاب هستند که
در ساختار شورای مشورتی و حقیقی جمع بندی خود
را ارائه میکنند *.مگر میشود حزب اصالح طلب به
دنبال نیروی غیر اصالح طلب باشد؟ این کار منطق
ندارد .اصالح طلبان در مقام ایفای وظیفه ذاتی خود
درانتخاباتریاستجمهوریبایدبهسمتنیروهاییاز
درون تیم خود بروند که واجد کفایت الزم برای پذیرش
مسئولیت ریاست جمهوری باشند *.دور از ذهن
نیست،چنانچهفرصتمنطقیپیدانشودکهازطریق
اعتمادسازی با شورای نگهبان و مسئوالن ذی ربط در
انتخاباتبهگزینهمطلوبیبرسیمکهبتواندتأییدشورای
نگهبان را بگیرد و امیدواریم این طور بشود ،ضرورتی
نداردسراغکسدیگریبرویمامااگراینموضوععملی
نشودممکناستاقدامیشبیهسال ۹۲اتفاقبیفتد.

آغازکارشورایائتالف اصولگرایان در ماهآینده
مهدیچمرانفعالسیاسیاصولگراونایبرئیس
شــورای ائتالف نیروهای انقالب در انتخابات
مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درخصوص
آخرینتصمیمگیریهادربارهنحوهآغازبهکاراین

شورا برای دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و
ریاست جمهوری گفت :تصمیم های مختلفی
گرفته شده که الزم است در خصوص آنها بحث
وسپساجراییشود.ویدرخصوصزمانبندی
برگزاری انتخابات درونی شورای ائتالف ،اظهار
کرد :برای این مسئله زمانبندی داریم و روند
برگزاری مجامع شهری خیلی زود و حتی شاید
تا یک ماه آینده آغــاز شود و آنهــا فعال کارهای

طلوعآفتابفردا6:25

نگاه سوم

برنامه ایران بعد ازخرابکاری درنطنز

صالحی ،رئیس سازمان انرژی هستهای ایران
نیز ماه گذشته در یک گفت وگوی تلویزیونی
اعــام کــرده بــود ،تاسیسات تخریب شده در
سطح زمین ،با یک مرکز در قلب کو ههای
اطراف نطنز جایگزین خواهد شد 24 .ساعت
پس از ایــن اظــهــارات غریب آب ــادی ،رافائل
گروسی مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که
ایران ساخت یک مرکز زیرزمینی برای تولید
سانتریفیوژ را در نطنز آغــاز کــرده اســت .وی
همچنین اعالم کرد ،تصاویر ماهوارهای ،نشانه
واضحی از حفاری در کوههای اطــراف نطنز
در استان اصفهان را نشان نمیدهد و ساخت
مرکز جدید یک فرایند طوالنی مدت خواهد
بود .مدیر کل آژانس با بیان این که جزئیات این
پرونده محرمانه است ،از بیان توضیحات بیشتر
در این خصوص خــودداری کرد .اما واقعیت
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رئیس جمهور ،پیامبر عظیم الشأن
اســام(ص) را معلم بشریت و رحمت
برای همه جهانیان دانست و با تاکید
بر ایــن که بی احترامی به یک پیامبر
نه تنها هنر نیست بلکه حرکتی ضد
اخالقی ،تشویق به خشونت و تحریک
احساسات میلیاردها مسلمان و غیر
مسلمان اســت ،از آن هایی که در این
مسیر اشتباه کرده اند خواست که هر
چهزودتراشتباهخودراجبرانکنندوبه
مسیر عدالت ،اخالق و احترام به عقاید
همه ادیــان آسمانی برگردند .اشــاره
رئیس جمهور به حمایت اهانتآمیز
امانوئلماکرونرئیسجمهورفرانسهاز
کاریکاتورهایهتاکانهبهساحتمقدس
پیامبر اعظم(ص) بود که چند روزی
است خشم مقدس مسلمانان جهان
را برانگیخته .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،روحانی در
بخشدیگریازسخنانخود،بابیاناین
کهتماممسئوالنمیتوانندموردانتقاد
قرار بگیرند ،اظهار کرد :نقد در اسالم
به معنای نصیحت بوده و یکی از معانی
ریشهای نصیحت ،تقویت اســت و در
حقیقتنصیحتچیزیجزخیرخواهی
دلسوزانه نیست و همه وظیفه داریم
که همدیگر را نصیحت کنیم اما هتک
حرمت اشخاص ،لجن پراکنی ،نسبت
دروغ به هم دادن ،همدیگر را متهم
کردن و سخنان ناروا زدن ربطی به نقد
ندارد.رئیسجمهوراضافهکرد:پیامبر
اسالمکا ِرکسیکهمومنیرامورداهانت
و توهین قرار میدهد ،اعالن جنگ با
خدا دانستند بنابراین باید از توهین و
اهانتپرهیزشودودراینشرایطسخت
باید همه در کنار هم باشیم .مقام معظم
رهبری نیز در سخنان مهم خود تاکید
کردند که نقد و نصیحت کــا ِر خــوب و
پسندیدهای است اما توهین ،اهانت،

تشکیالتی را در هر شهر انجام دهند تا در گام
بعدی به سمت برگزاری مجامع استانی حرکت
کنیم و سپس بــرگــزاری مجمع مرکزی انجام
شود که به نظر میرسد برگزاری آن بعد
از نــوروز  ۱۴۰۰اتفاق خواهد افتاد.
چمران در ادامــه با بیان این که بحث
ورود به مصادیق خیلی زود است،
تصریحکرد:البتهاینبرگزاری
مجامع شهری تنها برای
انــجــام امــور مقدماتی
در شهرهاست .این

سوءظنوایجادشکافچیزینیستکه
با نظام جمهوری اسالمی ایران سازگار
باشد .دکتر روحانی اظهار کرد :همان
گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند،
لجن پراکنی ،فحاشی کردن و آبروی
یکدیگررابردنکا ِرآمریکاییهاست.ما
که پیرو آمریکا نیستیم ما پیرو پیامبری
هستیم که انسان ها را با نرمخویی به
اسالمجذبکردندوحتیبرایکسانی
که به ایشان اهانت کرده بودند طلب
استغفار میکردند .رئیس جمهور با
قدردانی از حمایتهای رهبر معظم
انقالباظهارکرد:ازمقاممعظمرهبری
بهخاطرتفقدیکهدراینشرایطسخت
بهدولتورئیسجمهورداشتند،سپاس
گزاری میکنم و بدون تردید مسئولیت
دولـــت بــا کلمات ایــشــان سنگینتر
مـیشــود .وی همچنین خاطر نشان
کرد:مادرشرایطجنگهستیمومعلوم
است در شرایط جنگ زخمی هم وجود
دارد و معلوم است زندگی مردم مشکل
میشود بنابراین در این شرایطی که
امروز قرار گرفته ایم مشکالت مردم را
لمس و حس میکنیم و همه تالش ما
بر این است که مشکالت مــردم کمتر
شــود و مطمئن هستم ایــن مسیر را با
سربلندیوپیروزیبهپایانمیرسانیم.
وی تاکید کرد که تحریم های آمریکا
نفس های آخر خود را می کشد .دکتر
روحانیبابیاناینکهازمجلسشورای
اسالمینیزتقاضامیکنمکهدولترادر
شرایطسختکنونییاریکنند،افزود:
بزرگترین یــاری و کمکی که مجلس
میتواند انجام دهد این است که لوایح
دولــت را تصویب کند .هم اکنون 67
الیحهمهمتقدیممجلسشدهومهمترین
وظیفه مجلس به عنوان قوه مقننه این
است که قوانین و لوایح مورد نیاز را به
تصویببرساند.

فعال سیاسی اصولگرا در خصوص توهینهای
اخیر انجام شده از سوی برخی نمایندگان به
رئیسجمهور و واکنش رهبری به آن گفت :این
بحث دیگر تمام شد و ما نباید آن را ادامه دهیم،
یک نفر حرف اشتباهی را در جایی گفته اما
بهتر است که ما به آن دامن نزنیم .حضرت آقا
هم در واکنش به این مسئله به خوبی گفتند
که نقد انجام شود اما در عین این که
انتقاد صــورت میگیرد ،احترام
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن
بایدحفظشود.

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ظهر
دیروزدرحاشیههیئتوزیراندرپاسخبهخبرنگاری
که از او دربــاره صحت شایعات موجود درخصوص
کاهش قیمتها میپرسید ،گفت :دعا کنید! این
اظهارنظرجهانگیریبالفاصلهباموجگستردهایاز
واکنشهادرفضایمجازیهمراهشد.بهعنوانمثال
کاربری نوشت« :هنوز ماجرای خودت بمال آقای
وزیر فراموش نشده که جناب معاون اول می گوید
«دعا کنید»! آن هم برای کاهش قیمتها .بالفاصله
هم صحنه را ترک میکند تا خبرنگار فرصت نکند
از او بپرسد اگر قرار بود ما دعا کنیم و چرخ زندگی
مردم بچرخد پس شما و همکاران و رئیستان این
جا چه میکردید؟» کاربر دیگری هم نوشت« :آقای
جهانگیری،مطمئنهستیداگرمردمبخواهندبرای
حل مشکالتشان دعا کنند ،دعای کاهش قیمتها
اولین است؟ به نظر میآید دعای نابودی عامل این
بدبختی در اولویت باشد ».گذشته از واکنشهای
اینچنینیکهحاکیازنارضایتیگستردهازعملکرد
دولتاست،شاهدواکنشبرخیچهرههایشناخته
شدهنیزبودیم.چهرههاییکهعمومامنتظرگلآلود
شدن آب هستند تا ماهی خود را بگیرند .مصداق
این مدعا عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به
احمدینژاد است که با ادبیاتی سخیف و قابل تامل
در واکنش به جمله دیروز جهانگیری ،ضمن توهین
بهرئیسجمهور نوشت...«:عجیبنیستکهبگویند
آمریکا را نفرین کنید و برای تورم دعا کنید» .ناگفته
نماندکهاینتوئیتداوریولحنتوهینآمیزآننیزبا
واکنشهاوانتقادهایبسیاریهمراهبود.

چهره ها

طرحصلحایران
رویمیزباکووایروان
عراقچی:پایاندادنبهاشغالاراضیجمهوری
آذربایجانعنصرمهماین طرحاست

یوسفی  -بیش از یک مــاه از آغــاز درگــیــری بین
ارمنستان و آذربایجان در سال  2020می گذرد و
با وجود تالش های دیپلماتیک برای برقراری آتش
بس ،منطقه «قــره بــاغ» همچنان زیر آتش منازعه
سنگین میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان می
سوزد و عالوه بر خسارت هایی که به دو کشور وارد
شده ،شعله های آتش این درگیری دامن مرزهای
کشورهایهمسایهازجملهایرانرانیزگرفتهاست.
پس از ناامنی های به وجود آمده در مرزهای ایران،
مسئوالن نظامی و دیپلماسی جمهوری اسالمی
درباره ادامه جنگ و سرایت تبعات چالش قره باغ
به مرزهای ایران به باکو و ایروان هشدار دادند اما
این هشدارها کارساز نبود تا این که ایران در هر دو
حوزهنظامیودیپلماسیواردعملشد.ابتدانیروی
زمینی سپاه پاسداران بــرای حراست از مرزهای
کشور ادوات نظامی خود را به سوی مناطق نزدیک
به جنگ قره باغ گسیل کــرد ،سپس فرمانده کل
سپاهپاسدارانشخصابرایبررسیاوضاعمرزهای
شمالغربوارداینمنطقهشد .درحوزهدیپلماسی
نیز عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه
ازمناطقمرزیاستاناردبیلباجمهوریآذربایجان
در شهرستان اصالندوز مغان بازدید کرد .نماینده
ویژه جمهوری اسالمی در امور قره باغ پس از بازدید
از مناطق مرزی ایران ،برای حل مسالمت آمیز این
درگیری با یک طرح صلح پیشنهادی ،عصر دیروز
واردباکوشد.همچنینقراراستعراقچیباسفربه
ایروان،مسکووآنکارادربارهابتکارصلحایرانرایزنی
کند .عراقچیپسازورودبهباکو،موضوعپایاندادن
به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان را عنصری
مهم در طرح ابتکاری ارائــه شده ایــران برشمرد و
اضافه کرد :حقوق اقلیتها و حقوق بشردوستانه
هم پایه دیگر این طرح را تشکیل میدهند.به گفته
عراقچی،ترکمخاصمهوشروعگفتوگوهاباکمک
کشورهایتاثیرگذار،کمککنندهوتضمینکننده
صلحازدیگرعناصراینطرحاست.

مردان سنگی درچالش خون و خشونت

پنج شنبه

بهبهانه خداحافظی «حبیب» اسطوره ورزشهای رزمیترکیبی از پیامدهای خطرناک
این ورزش روی روان جوانان و فضای عجیب خداحافظی او گفتیم
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واکاوی روانشناسانه بازنشستگی غیرمنتظره اسطوره  UFCکه علت این تصمیم
را مرگ پدرش اعالم کرد
نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

تماشای این ورزش پرهیجان اما خشن یا رغبت به انجام تمریناتش ،آسیبهای روانشناسی زیادی برای نوجوانان و جوانان در پی خواهد داشت

چرا نوجوانان عالقهمند به این رشته هستند؟
ما برای تصمیمگیریها فقط نمونههای موفق یک مسیر را میبینیم

شماره 20510

تصمیم «حبیب» احساسی بود یا منطقی؟

افزایش پرخاشگری در کمین طرفداران  MMAو کشتی کچ
رشته ورزشــی رزمــی ترکیبی که در ایــران به آن  MMAو به نوع
نمایشی اش کشتی کچ گفته میشد ،از رشتههای پرهیاهو و پول
ساز در جهان است ،البته بیشتر شرکتهای شر طبندی از این
رشته منتفع میشوند تا ورزشکاران و مربیان .این رشته شامل
دو دسته مبارزه است :رقابتهای رزمی ترکیبی نمایشی و رزمی
ترکیبی رقابتی .در دسته نمایشی که بیشتر در ایران شناخته شده
است ،مسابقات و حرکات دو مبارز از قبل طراحی و هماهنگ شده
است .آن صحنههای بسیار خشنی که از این مسابقات دیده می
شود ،در واقع ساختگی و از پیش طراحی شده است اما در حالت
رقابتی ،هرچند قوانین بسیار سختگیرانهای برای حفاظت از
مبارزان وجود دارد اما باز هم جانشان در خطر خواهد بود .این رشته
به علت ماهیت هیجانی آن برای نوجوانان و جوانان بسیار جذاب
است زیرا در نوجوانی با افزایش ترشح هورمونهای جنسی ،سطح
پرخاشگری به خصوص در پسران افزایش چشمگیری پیدا میکند.
هورمو نهای مردانه باعث رویش ریش و سبیل ،بم شدن صدای
مردان و چهارشانهتر شدن آنها میشود ،اما افزایش پرخاشگری
از آثار جانبی آن است .حال برای ارضای این پرخاشگری ،افراد به
تماشای ورزشهای خشن یا انجام آنها رغبت پیدا میکنند اما از
آن جا که این حالت فقط چندسال وجود دارد ،بعد از مدتی بدن و مغز
به هورمون تستسترون عادت می کند و پرخاشگری کاهش مییابد
ولی آثار منفی دیگرش برای همیشه باقی می ماند.
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هــنــرهــای رزمـــی ترکیبی
پرونده
ورزشــــــی اســــت خــشــن و
پــرطــرفــدار کــه بــه صــورت
مــخــفــف  MMAخــوانــده
مـیشــود .معتبرترین لیگ ایــن رشته UFC
نام دارد و برخالف کشتیکچ و لیگ معروف
 WWEکه همه چیز در آن نمایشی و طراحی
شـــده اســــت؛ از خــشــونــتــی مــحــض پــیــروی
میکند .جالب است که چند روز قبل حبیب
نورماگومدوف اســطــوره روس ایــن رشته که
بهخاطر چهره و روحیات خاصش به مرد سنگی
معروف بــود متاثر از تالمات روحــی ناشی از
فــوت پــدرش با دنیای قهرمانی وداع کرد.
خداحافظی ایــن ورزشــکــار نـــا مآور که بعد از
مکگرگور ورزشکار ایرلندی ،شاخصترین
چهره تاریخ  MMAبــود ،بهانهای شد که از
زوایای مختلف به این رشته پرطرفدار بپردازیم.
ممکن است در هر خانوادهای نوجوانی باشد
کــه بــه چنین رشتههایی عالقهمند اســت و
مسابقاتش را دنبال میکند .خانوادهها گاهی
معتقدند تماشای چنین مبارزاتی صرف ًا هیجان
فرزندشان را تامین میکند و آسیب جسمی
و روحی در پی نــدارد .در این پرونده به تاثیر
پیگیری چنین رشتههایی روی روان آد مها
پرداختهایم .از خداحافظی عجیب «حبیب»
گفتهایم و هر دو موضوع را از منظر روانشناسی
بررسی کردهایم و در پایان بهمعرفی دو اسطوره
این ورزش و قهرمان کشورمان در این رشته
یعنی امیرعلی اکبری پرداختهایم.

دکتر مهدی سودآوری | روان شناس و مدرس دانشگاه
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چونقصهافرادغیرموفق،اصوالبیاننمیشود.درهمینبارهرسانهها
دربارهحبیبکهقهرمانجهاناست،مطلبمینویسندومیزانشهرت
وثروتاورابیانمیکننداماهیچاثریازهزاراننفریکهبرایرسیدن
به سطح اول این رشته تالش کرده و موفق نشدهاند در این رسانهها
نیستچونهیچفردیآنهارانمیشناسد.پسنوجوانانفکرمیکنند
کههرکسیکهوارداینرشتهشودمعروفوثروتمندمیشود!واالنهم
کهتبیکشبهپولداروموفقشدندرجامعهرواجدارد ،قاعدتاافرادی
مثلحبیبنورماگومدوفجذابیتبیشتریپیداکردهاند،درحالیکه
مسیرموفقیتدراینرقابتهابسیارسختوطاقتفرساستامافقط
نتیجهنهاییدرمعرضدیدقراردارد.
عاقبت تلخ قهرمانان سابق این رشته
یکی از آثــاری که این گونه ورزشهــا بر بدن میگذارند ،افزایش
ترشح هورمونهای پرخاشگری است .این هورمونها باعث کاهش
توجه به عواقب رفتارها هم میشود .برای همین نوجوانان مستعد
رفتارهای خطرناک هستند .با افزایش ترشح این هورمو نها
برای مدت طوالنی و گاه تزریق هورمون تستسترون بیشتر برای
عضلهسازی و عملکرد بهتر ،بخشهایی از مغز که مسئول تفکر
منطقی و بــرآورد عواقب رفتارهاست ،آسیب دایمی می بینند و
از رشد باز میایستند که ترسناک است .برای همین بسیاری از
قهرمانان سابق رشته رزمی ترکیبی ،گرفتار سوءمصرف مواد و الکل
یا رفتارهای خشن بزهکارانه هستند.
مشکلساز شدن در زندگی اجتماعی
مــوضــوع دیــگــر ،واالیـــش پرخاشگری اســت .در روان شناسی
تغییر کانال نحوه ارضــای پرخاشگری از پرخاشگری واضــح به

رفتارهایی مانند رقابتجویی،
انــگــیــزه پیشرفت ،پشتکار و...
واالیــش گفته میشود .به عبارت
دیگر ،نوجوان نیاز به برتر یجویی
دارد .حال میتواند این برتریجویی
را در دعوا و کتککاری ارضا کند یا در
مــیــدان ســازنــد هتــری مثل پیشرفت شغلی
یا ورز شهـــای رقابتی غیرخشن مثل فوتبال و
والیبال .قاعدتا فردی که وارد رشته خشنی مثل رزمی ترکیبی
میشود ،نیازش به صورت مستقیم و با پرخاشگری خالص ارضا
می شود و راههای سالمتر برتریجویی را یاد نمی گیرد .این رفتار
باعث پیروزی در میدان مبارزه میشود ولی در زندگی اجتماعی
مشکل ساز خواهد بود .البته باید دقت کرد که هر انسانی با توجه به
شخصیت و شرایط ذهنی
جسمی خود ،آثار منحصر
به فــردی را تجربه خواهد
کــرد و هیچ چــیــزی قابل
تعمیم به صد درصد افراد
نیست و حتی ممکن است
ب ــرای افـــراد آسیبپذیر،
مــثــل نـــوجـــوانـــی کـــه در
کــانــون اصـــاح و تربیت
است ،اشتغال به اینگونه
ورزشها سازنده هم باشد
چون خشونت آن ها را به جای ضرب و شتم و قتل ،به ورزش قانونمند
هدایت میکند اما برای اکثریت جامعه قطعا توصیه نمیشود.
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آشنایی با «کانر مک گرگور»« ،حبیب نورماگومدوف» و «امیر علیاکبری» که جزو برترین ورزشکاران رشته  MMAهستند
مبارزان حاضر در  MMAرا میتوان کاملترین مبارزان دنیا در عرصه رقابتهای رزمی دانست .مبارزانی که محدود به سبک خاصی نیستند .آنها نه کیک بوکسور محسوب میشوند ،نه جودوکار ،نه
کاراتهکا و نه کشتیگیر؛ سبک آنها ترکیبی است از تمامی این رشتهها .در ادامه با دو ورزشکار برتر این حوزه و شناخته شده ترین ورزشکار ایرانی آن آشنا خواهید شد.
حبیب نورماگومدوف|  29بازی بدون شکست
 28مبارزه در قفس بدون حتی یک شکست ،رکورد خارق العادهای محسوب میشود که تا چند روز
پیش معلوم نبود تا کجا قرار است ادامه پیدا کند یا چه کسی باالخره میتواند طعم شکست را به دارنده
این رکورد بچشاند اما حاال معلوم شده است .در مبارزه چند شب پیش
«حبیب نورماگومدوف» و «جاستین گیجی» که در شهر ابوظبی انجام
شد ،حبیب در راند دوم حریف را تسلیم کرد تا کارنامه اش در  UFCبه
ی ترین رکورد مبارزه
 29پیروزی و صفر شکست تبدیل شود و این طوالن 
بدون شکست در تاریخ مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی است .بعد از این
مبارزه بود که نورماگومدوف اعالم کرد تصمیم گرفته بازنشسته شود.
او متولد  ۲۰سپتامبر  ۱۹۸۸در روسیه است و تنها مسلمانی است
که در مسابقات یوافسی قهرمان شده .جالب است بدانید ،پدر
حبیب که از ارتشیهای قدیمی روس بوده ،پسرش را از کودکی
مجبور به کشتی گرفتن با بزرگ تر ها میکرده است .سه قهرمانی
سبک وزن یوا فسی ،بهترین مبارز بینالمللی سال ،۲۰۱۶
بیشترین رشد در  MMAو ،...گوشه ای از افتخارات روی رینگ
این ورزشکار معروف به مرد سنگی است .خداحافظی حبیب و مک
گرگور با هم در یک بازه زمانی کوتاه مثل این است که دنیای فوتبال ،
مسی و کریس رونالدو را با هم از دست بدهد.

کانر مکگرگور| رکورددار سریع تمام کردن مبارزه
اینورزشکارمتولد 14ژوئیه 1988دردوبلینایرلنداست.اودرزمانکودکیدوست
داشته که فوتبالیست شود و برای تیم محبوبش یعنی منچستریونایتد بازی کند.
جالباستکهمدتیهمفوتبالبازیکردهامابعدشسرازبوکسودرنهایتMMA
درآورده است .خانواده او بسیار فقیر بودند و به همین دلیل ،در نوجوانی برای مدتی
به عنوان لولهکش مشغول کار بوده و در نهایت به  MMAروی آورده است .کانر قبل
از ورود به UFCوضع مالی خوبی نداشته اما در اولین مبارزه اش ۶۰هزار دالر به دست
آوردهوزندگیاشازاینروبهآنروشدهاست.تالحظهخداحافظیازرینگاویکیاز
پردرآمدترینمبارزان UFCبودهاست.اورکورددارسریعتمامکردنمبارزه(بهاصطالح
فینیش)برسرکمربندقهرمانییوافسیاست،جاییکهتوانستدرسال 2015حریف
بزرگخودآلدو رادر 13ثانیهشکستبدهدوبهقهرمانیجهاندستیابد.درضمن،
اوتنهاکسیدریوافسیاستکهقهرمانیدووزنراهمزماندارد.ازافتخارات
دیگراومیتوانبهکسبعنوان«برترینمبارز»UFC2015و«برترینمبارزتازه
وارد »UFC2013اشارهکرد.مکگرگوربرخالفآمارخوبورزشی،بهلحاظ
اخالقی اص ً
ال آدم موجهی نیست و رفتارهای عجیبی دارد .استفاده از الفاظ
زشت،رفتارهایزنندهدرنشستهایخبریو...ازجملهمواردیاستکهباعثشده
درهمهجایدنیااورابهعنوانالگوینامناسبیبرایجوانانبشناسند.مکگرگورحدودیک
سالقبلبعدازشکستازحبیبازدنیایورزشخداحافظیکرد.

«حبیبنورماگومدوف»اینهفتهبعدازبرددربرابر«جاستینگیجی»اعالمکردکهتصمیم
داردازدنیایمبارزهخداحافظیکند.اینتصمیمدروضعیتیاعالمشدکهاو 32سالدارد
وطبقنظرکارشناسانهنوزدستکمدویاسهسالیفرصتداشتتابهمبارزهکردنادامه
دهد و برای خود افتخار کسب کند .آنطور که گاردین گزارش کرده ،حبیب در زمان اعالم
تصمیمخودگفته«:منبههیچعنوانبدونپدرمدیگرپابهمیدانمبارزهنخواهمگذاشت.
بهمادرمقولدادهامکهاینآخرینمبارزهمنباشد».اوسپسدرحالیکهتالشداشتهمانع
از ریختن اشکهایش شود ،ادامه داده« :وقتی من قولی میدهم ،پای آن می ایستم ».اما آیا
اعالم تصمیم درباره چنین موضوع مهمی آن هم تنها چند ماه بعد از فوت پدر ،تصمیمی
منطقیاست؟درادامهنگاهیروانشناسانهبهوابستگیپدروپسریخواهیمداشت.
تحمل فوت پدرش به خاطر کرونا دشوار بود
بگذاریدپیشازپرداختنبهدرستییانادرستینحوهتصمیمگیریحبیب،ابتدانگاهیبه
جایگاهپدراوبیندازیم.پدرحبیبخودشورزشکاربودوحبیبراازکودکیباورزش
ومبارزهآشناکرد.درتمامزندگیحرفهایحبیب،عبدالمنافبرایاوهمپدربود
وهممربی.درلحظاتمهمزندگیهمراهشبود؛ازرینگمبارزاتتادیداربا
والدیمیرپوتین.ازسوییدرفرهنگیهمکهحبیبدرآنبزرگشدهاست،
جایگاهپدربسیارمورداحتراماست.حبیبهمالبتهعشقواحترامخود
رابهپدرطیاینسالهابارهاوبارهانشاندادهبود؛چهدرمصاحبههای
خود و چه پستهای خود در اینستاگرام .با توجه به تمامی این موارد
میتوان تصور کرد که از دست دادن پدر در حدود نیمه تیر ماه امسال
چقدربرایحبیبوخانوادهاشدشواربودهاست،بهویژهکهپدراوبهکرونا
مبتالشدوبعدازچندهفتهدستوپنجهنرمکردنبااینبیماریدرحالی
کهتنها 57سالداشت،فوتکرد.اتفاقیکهکمترکسیانتظارآنراداشت.
االنزمانگرفتنچنینتصمیممهمینبود
یکیازتوصیههایمتخصصاندربارهدورانسوگواری،دوریازتصمیمگیریبهویژه
برایموضوعاتمهمزندگیدرایندورهاست.متخصصاناینحوزهبهتجربهدریافتهاند
زمانیکهافراددردورهسوگواریتصمیمیمیگیرند،بعدازمدتیبهاحتمالزیادپشیمانمیشوند
چراکهتصمیمهایگرفتهشدهدرایندوراناغلبتحتتاثیرهیجاناتشدیداست.ازطرفیبعداز
گذشتچندماهوگذرازدورهسوگواری،اولویتهایافراددرزندگیتغییرمیکندوهمینمیتواند
تصمیم گرفته شده را به تصمیم نامتناسب تبدیل کند .بر همین مبنا توصیه عمومی این است که
افراد دست کم به مدت شش ماه (در دوره سوگواری) از تصمیمگیری در امور مهم زندگی خود جدا
خودداریکنند.البتهبستهبهجایگاهیکهفردفوتشده
برای بازماندگان دارد ،متخصصان ممکن است توصیه
کنندکهنزدیکانزمانیطوالنیتروحتیبیشازیکسال
ازگرفتنتصمیمهایمهمدرزندگیخوداجتنابکنند.
احتماالدرآیندهپشیمانخواهدشد
دربــاره حبیب و با توجه به جایگاه ویــژهای که پدر در
زندگی او داشته ،به نظر میرسد که اگر او میخواست
محتاطانه عمل کند باید تصمیمگیری درباره موضوع
مهمیچونخداحافظیازدنیایمبارزهرادستکمیک
سال به تاخیر میانداخت .این در حالی است که او حتی
همان شش ماه ،توصیه عمومی را هم متاسفانه لحاظ
نکرده و بر این اساس دور از انتظار نخواهد بود که در آینده او پشیمان شود یا اینکه تالش کند به
نوعی در این تصمیم تغییراتی ایجاد کند.

امیر علیاکبری| نایب قهرمانی در سال 2016
او  ۲۰آذر  ۱۳۶۶در جمالآباد سراب در آذربایجانشرقی به دنیا آمد .علیاکبری دانش آموخته
کارشناسی رشته تربیتبدنی است و ورزش را با کشتی فرنگی و قهرمانی جهان شروع کرد اما
محرومیت به خاطر دوپینگ باعث شد به سمت  MMAبرود .در مسابقات جهانی  ۲۰۱۳بود که
به مدال طالی سنگینوزن فرنگی جهان رسید اما برای دومین بار در این مسابقات در نمونه خون
وی ماده ممنوعه استروئید آنابولیک دیده شد و به همین دلیل فیال به دلیل تکرار دوپینگ ،وی را به
صورت مادامالعمر محروم کرد .در خور ذکر است که او برنده مدال طالی قهرمانی کشتی فرنگی
جهاندرسال ۲۰۱۰وبرنزقهرمانیجهان ۲۰۰۹ومدالطالیقهرمانیآسیاست.
یک سالی پس از محرومیت از کشتی از وی خبری نبود تا در صفحات مجازی
خود شرکت در ورزش هنرهای رزمی ترکیبی را اعالم کرد .از رکوردهای
جالب و فوق العاده امیر علیاکبری در این رشته میتوان به پیروزی مقابل
حریفانش در زمان  17ثانیه و  30صدم ثانیه اشاره کرد .این ورزشکار در
سال  2016به مقام نایب قهرمانی جهان در مسابقات معتبر گراند پری
 2016رایزنرسیدودربارهپاداشاینمدالگفت«:برایچند
دقیقهمبارزهکردندررشتهورزشی MMAبهاندازهپاداش
طالیالمپیکدرکشورایرانپولدریافتکردمواینواقعا
منصفانه نیست که در ایران فردی برای المپیک چهار
سال شبانه روز زحمت بکشد و در آخر پاداش کمی
دریافت کند ».امیرعلی اکبری عناوین مهمش را
تا به حال در لیگ یواف سی که معتبرترین لیگ
ورزش های رزمی ترکیبی است کسب نکرده
و در تاریخ  ۶ژوئن  ۲۰۱۹طی قــراردادی ،او
به یوافسی پیوست اما در کمتر از یک سال این
قــــرارداد لغو شد .با این حال او از چهره های مهم و اثرگذار این
ورزشاستهرچندهنوزدرسطحاولمسابقهاینداشته.

تیتر روز
زندگیسالم
پنج شنبه
    8آبان      1399
شماره 1730

پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمتها:
دعا کنید!

مردم:انصافادیگهکاریغیرازدعا
همازدستمونبرنمیاد!
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فال روز

دارکوب

ای صاحب فال ،هفته پرتالشی پیش رو داری .از آنجا که
قیمتهاهرروزماراشگفتزدهمیکنند،دراینهفتهتمام
سعی ات را میکنی هرچه میتوانی جنس بخری .فرقی
هم نمیکند ،از بقالی به میوهفروشــی مــیروی و از آنجا
به مرغفروشی .اما ...در نظر داشــتهباش که هم خودت را
خسته میکنی ،هم زودتر کفگیرت به ته دیگ میخورد و
هم باعث میشوی کســی که واقعا پودرلباسشویی و کره
و گوجهفرنگــی الزم دارد ،گیر نیاورد .پــس ریلکس باش،
ریلکستر...وسعیکنمثلبقیهبااینوضعیتکناربیایی!

رئیس انجمن بیوتکنولوژی :اگر ما واکسن
موثر کرونا را هم تولید کرده باشیم ،ترجیح
میدهیم بهصورت عمومی مطرح نکنیم

شعر روز

دارکوب :میترسین چشم بخورین یا
یها بزنین؟!
میخوایناولبهنورچشم 

مناظره ویروس کروان و
یک هشروند یبمسئولیت

تصویب طرح کوپن الکترونیکی در مجلس

دارکوب :آخ جون ،به یاد قدیم یه
شغلجدیدبرامونجورشد!

ویروس کرونا:

ببندید جاده ،ببندید راه
وگرنه کنم شهرتان پایگاه
کنم زود تاسیس فدراسیون
اگر برنچینیدم از بیخ و ُبن!

یک خانه ،هدیه روسیه برای تولد فرزند سوم

مستاجر:هدیهصاحبخانه برایتولد
فرزند سوم ،اخراج از خانه!

یک شهروند بیمسئولیت:

کرونا کجا بود ،شوخیست این
به آن ترسناکی بدان نیست این
بچرخ و بگرد و بخور بیخیال
نباشد تو را هیچ رنج و مالل!

الرگانی ،نماینده مجلس :به جای دولت ،ما از
مردم عذرخواهی میکنیم

مردم:هردوصاحباختیارین،ما
عذرخواهیمیکنیم مزاحمشدیم!

ویروس کرونا:

کمی ماسک ارزان به مردم دهید
به بچه ،به آقا ،به خانم دهید
بگیرید حتی جریمه اگر
کسی از قوانین ندارد خبر!

وزیر بهداشت :عادیانگاری مردم خوب نیست
اما عادی انگاری مسئوالن بسیار بدتر است

مردم:پسبیایندوتاییعادیانگاری
کنیم،انگارنهانگار!

یک شهروند بیمسئولیت:

کارتونیست:طراوتنیکی

ت خودروها برای سه ماه
مجوز افزایش قیم 
سوم سال ،به طوررسمی ابالغ شد

خریداران:خداروشکرکهمیتونیم
رسمیوقانونیگرونبخریم!

کرونا مغز مبتالیان را  ۱۰سال پیرتر میکند!

یکمبتال:عالیه،یعنیاتفاقات
یکنیم؟!
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سوژه روز

آق کمال دور میریزد!
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

همهاش یه جوری میشه و حس چشایی و بویاییم هم
از کار افتاده ،خیلی بهش نیاز دارم.
اولی :تو بهتــره دیگه گلوت رو همونجور که هســت
دوست داشته باشی.
سومی :ولی میگم خدا کنه این زبون دست یه سری
از مســئوالن نیفته .ایــن عزیزان همینجــوری زبون
زیــاد دارن برای حــرف زدن ،اینم دستشــون بیفته
که دیگه صبح تا شــب واسهمون ســخنرانی میکنن
بهجای کارکردن.
اولی :ای بابا باز ما اومدیم دو دقیقه سیاسی نباشیم
تو شروع کردی؟

آخیش ...فقط تو
این حالت اینجا
وسط زمین و هوا
میشه دو دقیقه
از اخبار این روزها
فرار کرد!

(به لهجه مشهدی)

دومی :بد هــم نمیگــه ها! مســئوالن کــه اینقدر
شاکی هستن ما دو دست بیشــتر نداریم و کارها رو
نمیتونیم بهتــر از این انجام بدیم ،زبون الزمشــون
نمیشــه ،فقــط بایــد دســت مصنوعی واسهشــون
درست بشه.
سومی :فقط ســازندههای دســت باید حواسشون
باشه دست رو کج نسازن.
اولــی :دلــم خــوش بــود خبــر الکــی و غیرسیاســی
واسهتون آوردم ،از همین هم باز یه چیزی درآوردین؟
اصال دفعه بعد درباره پیدا شــدن پشه تو کره ماه خبر
میارم ببینم چه میکنید.

تو که تو کار بقیه هی دخالت مکنی
میه یک روزی که احساس ندامت مکنی
آقاجان! ها با شمایم ،دری گوش ِمدی یا نه؟
دو دقیقه به ای صحبتام عنایت مکنی؟
کِ» ،تو ِ
دگه
کافیه یک نفری فقط بگه « 
سه ساعت از کچل و کل ِپسه صحبت مکنی!
هرکی ناخوش ِم ِره یک جوشونده خرجش مکنی
باباجان! تو دکتری که هی طبابت مکنی؟!
حاال یک تصادفی رفته ،مگه تو افسری؟
که از ای یا که ازو یکی حمایت مکنی؟
کو ببینم تو َاصن خودت گواینامه دری؟
تو خودت حق تقدم ِر رعایت مکنی؟
ِ
خودت بیل بزن
اگه تو بیل زنی ُخب باغچه
مردم وادار به شکایت مکنی؟
ب ِر چی
ِ
مجید رحمانی صانع

ولم کنین...
بذارین به
حسابش برسم
که دیگه نگه تا
وایستادی برای
منم چای بریز!

رئیس اتحادیه
طال و جواهر:

وزیر بهداشت

حباب سکه
یک میلیون
و  ۶۰۰هزار
تومان است

الهه ایزدی

نخود هر آش!

کارتونیست:محمدجوادطاهری
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بدم ای
درم که اگه بخوام ســاده توضیح ُ
َیگ خصلتــی ُ
ِمشــه که «هرچیز که خار آیهَ ،یگ روز بــه کار آیه» .بِری
همی د ُلم ِنمیــه هیچــی ره دور بنــدا ُزم .حــاال زمانی
بــودم ،خانهمــان بــزرگ بــود و جا داشــتم
که مجــرد ُ
بذارم تو انبــاری و زیرزمین و خرپشــته
وآشــغاالمه
آت
ُ
آمدم خانه خودمان ،تو
کردم و ُ
و ...ولی از وقتی ازدواج ُ
فسقل آپارتمان جا بِری خودمان ند ِرم ،چه برسه به چیز
میزای مو .حاال گف ُتم خانه فسقل ،به عیال برمخوره که
زدم و باز ِمگه «اگه
درباره خانه آقاش ایجوری حــرف ُ
خیلی ناراحتی همیــن االن برو یه خونــه بگیر تا بریم»
منظــورم ای بود کــه خانه دنج و گــرم و صمیمی!
ولی
ُ
بودم و عیال گفت پاشــو
خالصه چند روز پیش تعطیل ُ
کار درم .یعنــی خدا نکنــه مو َیــگ روز بخوام تــو خانه
مرم و ترجیح
استراحت ک ُنم ،اوقد برنامه مریزه که بیزار ُ
برم ســر کار .اول از انباری روی پشــتبوم شروع
ُ
مدم ُ
بودم تو انبار
کرد .چندتا کارتن از زمان مجردیم آورده ُ
که کاملیاخانم گفت باز کن ببینم چی توشه .هی گف ُتم
حاال ولش ،اینا که رو پشــتبومن و تو دســت و بالمان
کردم
نیســتن ،ولی ولکن نبود .آخرش یکییکی باز ُ
دادم« :اینــا روزنامههــا و مجلههاییه
و براش توضیــح ُ
که توشان اســممه چاپ کردن که براشان نامه نوش ُتم
بودم ...اینا نوارهای کاســتم هســتن که...
وقتی بچه ُ
عــه! تــو گرمــا مانــدن و ذوب شــدن! اینــا کتابهای
دوره بچگیمــه که االن پودر شــدن! اینــا خودکارهای
کلکسیونُم هستن که ...جوهر پس دادن! اینا برگها
و میوههــای کاج دانشــگاه و خانــه قبلــی آقابزرگــم و
آوردم
پادگان سربازیم هســتن که یادگاری ورداش ُتم ُ
و االن کــخ افتــاده توشــان ...اینــا نقشــههاییه کــه تو
کشــیدم که خب االن به دو
خودم
ُ
دانشــگاه بِری خانه ُ
پول ســیاه هم نمیارزن و باید حســرتش ره بــه او دنیا
ببــرم ...اینایــم واکمن و بــی ســیم و بــوق دوچرخه و
ُ
ماشــین کنترلی و چراغقوههاییه که دل و رودهشــانه
بیگیرم چی به چیه و اگه َیگ زمانی
مرخ ُتم بیرون تا یاد
ُ
بردارم .ایم
چیزیمان خراب رفت ،از روی اینا وسایل
ُ
کــردم»...
پیدا
نعل اســبه بِری شــانس که از تو کوچه
ُ
کردم پایین تا
نیارم ،همهشــان ره ِخرکش ُ
سرتانه درد ُ
فهمیدم اصال قصد عیال
بعد
کوچه.
سر
سطل آشغال
ُ
همی بوده وسایل مو ره که مثل خار تو چشمش بودن
رد کنه بره! ایم از ای.

اولی :بچههــا امروز یه خبر تر و تمیز واســهتون آوردم
که هیچ طعنهای باهاش نتونین به این و اون بزنین و
استفاده سیاسی ازش بکنین.
دومی :حاال یهجوری میگی انــگار همه چیز تقصیر
ماســت .ما اینجا دوتا غر میزنیم به کی برمیخوره
حاال؟
ســومی :بگو حــاال ببینیم چی هســت این خبــر تر و
تمیزت؟
اولی :خبر اینه که دانشمندان برای اولین بار با چاپ
سهبعدی یه زبون مصنوعی اختراع کردن.
دومی :من که از شــروع کرونا حس میکنم ته گلوم

ویروس کرونا:

مرا باش گفتم برای شما
گریبان دهم چاک و گیرم عزا!
تاسف به حالت بخور ،بیخرد
که مغزت در این داستان داده َرد!
*****

زبون داریم ،دست میخوایم!

کله چغوکی

ندارم دگر پول ،جیبم ُتهیست
شپش هم درونش دگر زنده نیست
شود ماسک گر رایگان الجرم
گرانتر به بازار من میبرم!

شعر روز
اندر حکایت ما و بورس

رستورانها ،مشاور امالک
و خودرو شدهاند!

همه مصائب یک مادر آنالین

ن مبارک!

پیوندتا

مهدیسا صفریخواه
طنزپرداز

این منوی امالکه ،یه
منوی ویژه خودرو هم
داریم که مخصوص
دکترهاییه که
فقط میرن مطب و
برمیگردن!
داشت
وزیر به
کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز
َپر زد!...



َپر زد از آجیل ما بادامَ ...پر
تخمه ماند و پستههای خام ...پر
میخورم صبحانه را جای ناهار
از درون سفره ما شام ...پر
قسطهای گنده و سود زیاد
شد تمام ثروتم با وام ...پر
دیزی مادر شده خالی ز گوشت
ِ
از خجالت زد شبی بابام! پر
پر زده از صورت اقالم؛ نرخ
همچنین از سفرهها؛ اقالم ...پر
مرغ پیدا میشود پیش خواص
از بساط مردمان عام ...پر
سفرهها خالی شد از عطر برنج
روغن «اویال» ،سس «مهرام» ...پر
دزد بیتالمال را دولت شناخت
او ولی زد قبل هر اقدام پر!
آهویی دیگر نمیافتد به دام
گشته آهو چون پلنگ و دام ...پر
امیرحسین خوش حال

  استیکر و گیف نباشه نصف مهارت ارتباطیم رو از
دست میدم!
یــادش بهخیر ما عروســی که دعوت میشــدیم از
ســه روز قبل تو خونه شــام و ناهــار تعطیل بــود .برای
دخترداییم گفتن عروسیش تو هتله ،مامانم یک هفته
تعطیلی غذا اعالم کرد ،داداشم رو با ُس ُرم بردیم!
ِ
 یــه رکورد دیگــهای کــه تــو  ۳۵ســالگی دارم اینه
کــه هیچوقــت تــو هیــچ خواســتگاری جــواب منفی
نشنیدم .چون به هرکی گفتیم کی بیایم خواستگاری
دخترتون ،گفتــن حاال باهاتون تمــاس میگیریم و تا
االن هیچکدوم تماس نگرفتن!
 اگــه کرونــا گرفتیــد تــو این فصــل ،حتمــا گالبی
بخورید .ممکنه فایدهای نداشته باشه ولی خوشمزه
است!
  اولین قدم برای داشــتن کسب و کار موفق اینه که
دم در ورودی گوشی کارمندها رو ازشون بگیرین!
 رفیق ما تا ســر کوچه هم با ماشــین مــیره ،کرونا
گرفت سه روزه خوب شد .اونوقت رونالدو با اون بدن
ورزشــکاری دو هفته اســت خوب نشــده .پس نتیجه
میگیریم ورزش دشمن سالمتیه!
  به لطف مسئوالن ،بقالی هم داره جزو مکانهای
لوکس محسوب میشه!

پیامک روز

 رفیقــم بعد از ســالها زنگ زد گفــت میخوای یه
هفتهای بنز بخری؟ گفتم آره ،گفت خاک تو سرت که
هنوزم مثل بچگیهات گول میخوری!
  ولی مــا عینکیها یه آپشــنی که داریــم اینه وقتی
عصبانی میشیم عینکمون رو درمیاریم میندازیم رو
میز بعد چشامون رو میمالیم .خیلی باکالسه لعنتی
که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهره مند

کارتونیست :مرحوم محمدرضا اکبری

نیازطنزی

آینده خوداتن را به ما
بسپارید

اب ما یمتوانید صددرصد از
رسنوشت خود مطمنئ شوید

این کارا چیه خب؟
بابا درست بگو اوضاع قمر در عقربه!

کمیک روز

یک موقعیت برای
بازیکن شماره ،10
میره که گل بشه و بله
گل شد...

فرق گزارشگرهای ما و اوان!

فرصة جيدة ،الكرة
تدخل المرمى ،ياا ...یاا،...
يالها من كرة قدم رائعة يا فتى
طيب انت جعلت الجميع ،سعداء
جميل جميل جميل ،شکر ًا،
شکر ًا یا مسی،
السالم علیک یا مسی

ایده  :مصطفی صابری  ،کارتونیست :حسین نقیب

کمیک چالش مومو در صفحه دارکوب خیلی خوب
بود .من که میگم اصال این چالش سرکاریه.
دارکوب :سرکاری یا واقعی بودنش رو باید کارشناسها
نظر بدن ولی بهترین کار اینه که مراقب بچههامون باشیم،
حتی مراقب خودمون!
آق کمــال آیا نســبتی بــا اون کمال کوچولــوی مجله
آبنبات داری یا فقط تشابه اسمیه؟
آق کمال :خوشم میه که خوب دقت مکنن ها! چی فرقی
مکنه ،کمال کماله دگــه ،هم خودتان بخوانــن و هم بری
بچههاتان بخوانن!
دارکوب به داد ما بورسیها هم برس ،زندگیمون با
خاک یکسان شده.
دارکــوب :واال من کــه کاری از دســتم برنمیــاد ،البته یه
دوست دارم که وقتی هر روز توی  5درصد سود بود حتی
منو نمیشناخت و االن که همش ضرر شده ،روزی صد بار
پیام میده تا یه فکری براش بکنم!
دارکوب تازه فهمیدم من پنج ســال دیر به دنیا اومدم
و پنج سال دیر دارم زندگی میکنم .چون با پولی که االن
دارم پنج سال پیش میتونستم خیلی راحت زندگی کنم!
دارکــوب :خوش به حالت ،مــن که  12،10ســال دیر به
دنیا اومدم!
دارکوب به نظرت قرارهدر روز  99/9/9چ ه اتفاقی
بیفته؟!
دارکوب :هیچی ،فقط ممکنه دم زایشگاهها ترافیک بشه!
دارکوبعزیز؛ کرونا بدترهیا گرانی؟!
دارکوب :گرانی در هنگام کرونا!
دارکوب اگه مردم پول نــدارن ،پس ظهرهای جمعه
اینا کی هســتن که جلوی رستورانهای بیرون شهر صف
یکشن؟
م 
دارکــوب :شــاید صاحبــان رســتورانها هســتن کــه به
استقبال مشتریهای فرضی اومدن!
دارکوب تــو که صدات به گوش مســئوالن می رســه
بهشــون بگو کــه فوتبــال رو تعطیل کنــن ،واال مــا راضی
نیســتیم با این وضعیت هی پول به مربــی خارجی بدیم و
اون هم بذاره بره!
دارکوب :ما راضی نیســتیم ولــی اونایی کــه باید راضی
باشن ،هستن!

مهارتارتباطیدر
خواستگاری!

نیستید!
 حــس میکنــم زندگیــم شــبیه کارتــون
فوتبالیستهاست ،همینطوری لنگ در هوا موندم
تا قسمت بعدی بیاد!
  وضعیت یهجوریه که از کســی طلب داشته باشی
نمیتونی بگیری ،ولی اگه کســی ازت طلب داشــته
باشه میاد ازت میگیره!
 من نمیدونم چهجوری واقعا دیر میرسید سر کار.
من اینقدر آدم دقیق و منظمی هستم که آرزوم شده
یک بار سر کار دیر رســیدن .البته این که بیکارم و کار
اصلیم خوردن صبحانه است هم شاید بیتاثیر نباشه!
 استوری واتساپ هم اونجوری که فکر میکنین
بدون کاربرد نیســت ،مثال از روی همین اســتوریها
میشه فهمید االن تو فامیل کی با کی دعواش شده!
 بچه بودم فکر میکردم دیدهبان حقوق بشر روی
یه برجک وایســتاده داره با دوربیــن همهمون رو نگاه
یکنه!
م 
  بابام داشــت از تو ماشــین آشــغال میانداخت تو
خیابــون ،داداشــم گفت بابــا نریــز تلویزیــون میگه
خیابون هم خونه ماست .تا رســیدیم خونه بابام سیم
تلویزیون رو درآورد ،پتو و بالش داداشم رو هم انداخت
تو کوچه گفت حاال برو تو خونهتون بخواب!

آموزش آنالین بیشتر از هرچیزی در همسرم انگیزه
کارکــردن بهوجــود آوردهاســت .او هــرروز ســاعت
ی کــه من و بچــه توی ســروکله خود
 ۹صبــح در حال 
میزنیــم از خانــه فــرار میکند و ســاعت  10شــب
وقتی مطمئــن میشــود کالسهــای آنالیــن تمام
شــده به خانه برمیگردد .من هر روز ساعت  ۷صبح
بیدار میشــوم ،صبحانه میخــورم و برای شــرکت
در کالس آنالین بچه آماده میشــوم .ســامانه شــاد
از نظر وصلنشــدن به ســرور اصلی برای مــا مادرها
چیزی معادل یادآوری شــنیدن این جمله در دوران
مدرســه از زبان ناظم اســت« :امــروز معلــم نیومده،
شــلوغ نکنیــن ».دختــرم از این ســامانه فقــط برای
حضوروغیاب اســتفاده میکند .من بــرای حضور و
غیاب هم تکنیکهــای منحصربهفردی دارم؛ بعد از
این که جای بچه حاضری زدم ،تازه بیدارش میکنم
و صبحانه میخورد ،وســط صبحانه خوردن ارسال
محتــوا شــروع میشــود .روزهــای آزمون شــفاهی
روبهروی بچه مینشینم و با کدهای رمزگذاری شده
جوابها را به او میرسانم ،هرچند که او اصالمن را
نمیبیند و همه حواسش به چهره همکالسیهایش
اســت که بیشــتر از  ۹ماه آنها را ندیدهاست .موقع
امتحانــات کتبــی معلــم خــودش سرشــوخی را باز
میکند وقتی بهجای جمع دو عدد یک رقمی جواب
یــک انتگــرال ســهگانه را از بچــه میخواهــد ،یا در
علوم میپرســد درون دماســنج از چه ســاخته شده
یا نقشــه ژنتیک کووید  ۱۹را با رســم شکل بکشید.
در زنــگ هنــر از بچههــا میخواهد مجســمه لیونل
مسی را بسازند و لبخند ژکوند را نقد کنند .در زنگ
نگارش هم از بچهها میخواهد شــاهنامه بخوانند،
دقیقا همــان قســمتی کــه فراســتی هم نتوانســت
بهقاعــده بخواند .آخرین شــاهکار معلمهای کالس
دوم برش 20دســته 10تایی مقوا بود که یک صبح
تا عصر وقــت همه مــادران آنالین را گرفــت؛ جوری
که من از اول عمرم تا این ســن اینقدر قیچی دستم
نگرفتهبودم .اگر جراح مغز هم میشــدم  20دسته
10تایی و 20تا یکی را نمیتوانستم ظرف 20دقیقه
برش بزنم.
تا اینجای سال تحصیلی فلسفه معلمها برایم کامال
مشــخص شــده ،آنها قراراســت انتقام بزرگی از ما
بگیرند تا به ما ثابتکنند در کارهایشان نباید دخالت
کنیم ،آن هم وقتی هنوز سادهترین جوابهای علوم
کالسدومدبستانرانمیدانیم.بزرگتریناسترس
این روزهایم لورفتن تصویر و صدای سروکلهزدنم با
بچه در اینترنت اســت .من حال همــه آن مادرها که
فیلمشان لو رفته را میفهمم.
راستی برای برش ســالم  20دسته 10تایی و  20تا
یکی از رشت کسی هست؟!

زندگیسالم
پنج شنبه
 8آبان 1399
شماره 1730

دارکوب

گفته بودین که بیاین تو بورس با کل دارایی
ما هواتونو داریم تو پیچا و سرباالیی
مدتی که بگذره میشین همه مثل یه گرگ
کبکتون خروس میخونه و ما هم میزنیم ُارگ!
خالصه ما اومدیم تو خط با کل هستیمون
با پول و طالها و داراییهای قسطیمون
شبا با رویای «اسکروچ» شدن میخوابیدیم
ُصبا با همون تصور ِهی سهام میخریدیم
شاخصا سبز و قشنگ و چشمنواز و دلربا
همه تو بورس بودن؛ شمسی خانوم ،جعفرآقا
کمکم اون نمادا رفتن همگی سمت پایین
اومدیم به خودمون ،پریدیم از خواب شیرین
سودمون صفر شد و اصال کل سرمایه به باد رفت
قوالیی که داده بودن همه جملگی ز یاد رفت
اوال گفته بودن که گرگ میشی بعد یه مدت
ولی ما بره بودیم ،دستوپا زدیم این وسط!
شیما اثنی عشری


رئیس اتحادیه رستورانداران هتران:

با خانمان

انواع خدمات فال رایانه ای،
سنیت ،کتاب ،قهوه ،چای،
نخود ،لوبیا چییت ،پودر آویشن،
ماه تولد ،رنگ ،هشر ،اشیا،
کفبیین دست ،کف اپ،
کف بیین (دماغ)،
گروه خوین ،قد و وزن و ،BMI
رمل ،پیشگویی ،آینهبیین،
پیشبیین ،طالعبیین،
گوی بلورین ،تندیس بلورین،
دیپلم افتخار ،فال هندی،
مرصی ،ایتالیایی ،مکزییک،
یوانین ،بلغاری ،پرپوین و...
هرچی به فکراتن برسد و نرسد
موسسه نیمهرمسی
آیندهسازان فردای روشن
گل و بلبل
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مثبت شصت

طع 
م
دهندههای
غذایی
مفید
برای
ساملندان

فلفل قرمز| کاهشدهنده دردهای
آرتریت ،فشار خون و کلسترول بد

دارچین| کنترل اشتها و کاهشدهنده
فشار خون

زنجفیل| کاهش حالت تهوع و
کاهش درد و التهاب

سیر | تقویت سیستم ایمنی ،مفید
برای قلب و عروق و کاهش التهاب

زردچوبه| کاهش ابتال به سرطان
کاهش درد و التهاب

سالمت

منبعartfulhomecare.net:

چند نکته درباره ورزش سالمندان
هومن محمدطالبی| کارشناسارشد پرستاری سالمندی

فعالیــت فیزیکــی درصورتی مناســب
خواهد بود که سیستم قلبی،
عروقــی و تنفســی را بــه
کارکردن با شــدت بیشتری
از حالــت عــادی وادارد.
تمرینات بدنی به سه دسته
تقسیم میشوند:

کارتونیست:سعیدمرادی

استقامتی| در این تمرینات
عضــات بــزرگ بــدن بــرای
مدت طوالنــی بهصــورت منظم
حرکت میکننــد و باعــث پایین
آوردن ضربــان قلب و فشــارخون
هنــگام اســتراحت ،افزایــش
اکسیژنرســانی بــه بافتهــا ،کاهش
اختــاالت عروقی و بهبود ســرعت حرکت
میشوند.
مقاومتــی| در این نــوع تمرین ،عضالت
دربرابــر فشــار اعما لشــده مقاومــت
حکایت

میکنند و باعث بهبود تعادل و عملکرد فیزیکی میشوند.
ترکیبی| این تمرینات ،عضــات پایینتنه را تقویــت میکنند و خطر
سقوط را در سالمندان کاهش میدهند.
هرکدام از تمرینهای فوق برحسب تشخیص متخصص توصیه میشود،
اما فارغ از نوع تمرینات ،یکســری نکات کلی درباره ورزش سالمندان
وجود دارد:
 1روزانه حداقل  30دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشید .تمرینات با
شــدت متوســط بهمدت 150دقیقه در هفته ،یا با شــدت مناســب 75
دقیقه در هفته.
 ۲مفاصل بدن را در محدوده حرکتیتان 3بار در روز و هربار  15مرتبه
باز و بسته کنید .از فشار بیشازحد روی مفاصل خودداری شود.
 ۳در صورت بــروز تنگــی نفس و درد قفســه ســینه ،فعالیــت بدنی را
متوقف کنید.
 ۴قبل از شــروع تمرینهای بدنی  10دقیقه با حرکات کششی و راه
رفتن سریع ،بدنتان را گرم کنید.
 ۵هنگام استراحت و تماشــای تلویزیون هر 10دقیقه یکبار مفاصل
گردن ،پاها و دستها را بچرخانید تا از خشکی مفاصل پیشگیری شود.
 ۶در فاصله بین بیدار شدن و برخاســتن از رختخواب ،تنفس عمیق و
تمرینات درجا مانند بازو بســته کــردن پاها و مفاصل دســتها را انجام
منبعaging.com :
				
بدهیــد.

مزدبیتوجهی

روزی بهلول به حمام رفت .خدمتکاران حمام به او بیاعتنایی کردند
و آنطــور که دلخواه بهلول بود وی را کیســه نکشــیدند و مشــت و مال
ندادند .با این حال بهلول وقت خروج از حمام ده دیناری که به همراه
داشــت یکجا به اســتاد حمام داد .کارگــران حمامی چــون این بذل
و بخشــش را دیدند همگی پشــیمان شــدند که چــرا بــه او بیاعتنایی
کردهاند.
بهلول بــاز هفته دیگــر به حمام رفــت ولی ایــن دفعه تمــام کارگران با
احترام کامل وی را شستوشــو دادند و بســیار مواظبــت کردند .ولی
با این همه سعی و کوشــش کارگران ،بهلول به هنگام خروج فقط یک

دینار به آنهــا داد .حمامی تعجب
کــرد و پرســید« :ســبب بخشــش
بیجهــت هفته قبــل و رفتار امروزت
چیست؟»
بهلــول گفت« :مزد امــروز حمام را
هفته قبل که بــه گرمابه آمده بودم
پرداختــم و مــزد آن روز حمــام را
امروز میپردازم تا شــما ادب شــوید
و رعایت مشتر یها ی خود را بکنید»!

سالزندگیعاشقانه،رکوردطوالنیترین
زندگی مشــترک در قید حیات در گینس
بود که چند روز پیش شــوهر ایــن زوج در
 110ســالگی درگذشــت« .خولیو مورا»
و «والدرامینــا کووینتــروس» اکــوادوری
در فوریه ســال  ۱۹۴۱میالدی سوگند
یادکردند تا زمــان مرگ با هم باشــند.
خولیــو متولــد ســال  ۱۹۱۰بــود و
والدرامینامتولدسال ۱۹۱۵میالدیاستوبدینترتیب
آنها ۱۱۰و 105ساله با مجموع سنی 215سال بودند .آنها
صاحب ۵فرزند ۱۱،نوه ۲۱،نتیجهو ۹نبیرهومعلمبازنشسته
بودند.تئاتر،باغبانیومهمانیهایخانوادگیازجملهعالیق
مشترکآنهابودورازموفقیتزندگیمشترکشانراعشق،
منبع :دیلیمیل
بلوغفکریواحتراممتقابلمیدانستند.
موفقیت به وقت +60

پیرترین چترباز دنیا
که ترس از ارتفاع داشت
«دیلیــس پرایــس» اهــل کاردیــف و یــک معلــم
بازنشســته بود کــه از کودکی تــرس از ارتفاع
داشــت امــا در 54ســالگی نخســتین پرش
از ارتفاع خــود را تجربه کرد و بعــد از آن در
سرتاســر جهان بــه چتربــازی پرداخت تا
رکورد پیرترین چترباز زن دنیا را در ســال
 2013و در 80ســالگی بشــکند .او در
گفتوگــو بــا خبرگزاریهــا احساســش را
اینطور توصیــف میکــرد« :من بــه چتربازی
عالقه شــدیدی دارم چون در آسمان زیبایی ناتمام و
آزادی نامحدودی وجود دارد .من زندگی بدون چتربــازی را هرگز نمیتوانم
تصور کنم!»دیلیس که به تازگی در  88سالگی درگذشت ،تا قبل از مرگش
 ۱۱۳۹پرش در سرتاســر دنیا انجــام داد .وی نه تنها یک چتربــاز معمولی
نبود بلکه با شجاعت و مهارت باالیی انواع حرکات آکروباتیک را در آسمان
انجام میداد .این بانوی چترباز همچنین موسس مرکز خیریهای برای افراد
دارای اختــاالت یادگیری بــود .به پاس انجــام کارهــای خیرخواهانهاش
در ســال  2003بــرای کمک بــه افراد
دارای نیازهــای ویژه ،نشــان  OBEرا
که برای دســتاوردهای برجسته ملی
یا منطقــهای اعطا میشــود دریافت
کــرد .همچنیــن در ســال 2017
جایزه ویــژهای در مراســم ســاالنه
The Pride of Britain Awards
در انگلســتان به او اعطا شــد و در
ســال  2018نامش در فهرست
 100زن الهامبخش انگلستان
قــرار گرفــت .او بــا فعالیــت
غیرمعمولــش آن هم در ســالمندی توانســت
تاثیرات مثبتی در زندگی بســیاری از مردم داشته باشد و دنیا را به
مکان بهتری برای آنها تبدیل کند.
منبع :دیلیمیل
قاب خاطره

روان شناسی

یوگا مغز شما را سالم نگه میدارد
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نامبرگرافی

پژوهشــگران دریافتند قشــر پیشــانی ســمت چپ مغز در زنان یوگاکار
دارای ضخامت بیشــتری اســت .این خبر بسیار خوب اســت چرا که به
گفته محققان اختالل شــناختی ناشی از افزایش ســن ،با کاهش حجم
در مناطق قشــری مغز مرتبط اســت که روی مهارتهای توجه و حافظه
تأثیر میگذارد.
این یافتهها مبتنی بر اسکن مغز حدود
 ۵۰زن بــودهاســت.
«الیســا کــوزازا»،
سرپرست تیم تحقیق
از بیمارســتان آلبــرت
اینشــتین برزیــل،
می گوید که تفاوتهای
مغــزی در همــه افرادی
کــه تاکنــون یــوگا کار
کردهاند ،وجود دارد.
بهنظر میرسد تمرین یوگا

دارای تاثیرات نوروپالستیک بر مغز است که میتواند به تأثیرات مثبت
بر خلقوخو و شناخت منجر شود .نوروپالستی به توانایی مغز در سازمان
دهی مجدد خودش و ایجاد اتصاالت جدید بین ســلولها اشــاره دارد.
در مطالعه قبلی تیــم تحقیق ،تاثیرات کالسهــای هفتگی یوگا را روی
 ۲۵زن مسن که دارای عالیم اولیه مشکالت حافظه
بودنــد ،بررســی کردنــد .شــرکتکنندگان بهطــور
تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.
یــک گــروه۱۲ ،هفته یــوگا تمریــن کردنــد و گروه
دیگر۱۲ ،هفته بازیهای مغــزی انجام دادند .در
پایان ،هر دو گروه در تستهای استاندارد حافظه
عملکــرد بهتری داشــتند اما گروه یــوگا تغییرات
بیشتری نشان داد .به گفته محققان ،فواید یوگا
بــر مغز بهدلیل تســکین اســترس روزانه اســت.
همچنیــن ممکــن اســت تمرینــات یــوگا تاثیــر
مستقیمتری بر تناسب مغز داشته باشد.
منبع:خبرگزاریمهر

ایــن عکسهــا رو خانــم شــهناز
قهرمان ،یکــی از مخاطبان خوب
روزنامــه برامــون فرســتادن .به
گواهــی عکسهــا ،ایشــون در
خونهشون گنجینهای از وسایل
قدیمــی دارن کــه هــم بــرای
خودشون ،هم برای مهمانها
و هــم بــرای مــا خاطرهانگیــز
هســتن .وســایلی کــه شــاید
نســل جدیــد کاربــرد و حتی
اسمشون رو بلد نباشن .این
مخاطــب عکسهاشــون رو
با این شعر از هوشــنگ ابتهاج
همراه کردن:
در این سرای بیکسی کسی به در نمیزند
به دشت پرمالل ما پرنده پرنمیزند
اگر شما اسم لوازم داخل عکس رو بلدین برامون بفرستین.

پیامک 2000999و تلگرام09354394576
تلفن ۰۵۱۳۷۶۳۴۰۰۰

ﻫﺸﺪار ﭘﺰﺷ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ

اﻓﺮوزى :ﺗﺴﺖ  PCRﺗﺎ
۴٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎى ﻣﻨﻔﯽ دارد!
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آﺧﺮ/ﻦوﺿﻌﻴﺖﭘﺮوﻧﺪهآل3ﺜﻴﺮدرAFC

ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻓﻦداﯾﮏ ﭘﻠﯿﺴﻰ ﺷﺪ

از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺑﺮاى ﭘﯿﮑﻔﻮرد

دﻓﺎﻋﯿﻪ 50ﺻﻔﺤﻪاى ﺳﺮخﻫﺎ
داﺳﺘﺎندردﺳﺮﻫﺎﭘﺮوﻓﺴﻮرﺗﻤﺎﻣﻧﺪارد

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاﻧــــــــﮑﻮ
ﺑﺤﺮانﺗﺎزهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ!
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ؛ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن /ﻮرو

اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ،
دﯾﺎﺑﺎﺗﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺳﺘﺎره اﺳﺘﻘﻼل

ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﺪ؟
ﺷﻴﺦ اﺳﺘﺎرت زد
ﺷــﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗــﻪ ﻣﻬﺎﺟــﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ــﻪ ﭼﻨــﺪ

؟؟؟

ﺷــﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻌــﺪ از ﺶو ﻗﻮسﻫــﺎ ﻓﺮاوان ؟؟؟
ﺑﻪ اﺮان ﺑﺮﮔﺸــﺖ ،ﺑــﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎز دوﺳــﺘﺎﻧﻪ
آﺑ3ﻫــﺎ ﺑﺎ ﺷــﻬﺮدار آﺳــﺘﺎرا رﻓــﺖ .دﺎﺑﺎﺗﻪ
ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﺒــﺎس ﺷــﺨﺼ 3ﺧــﻮدش را ﺑﻪ
ﺎدرﻓﻨــ 3اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﻌﺮﻓ 3ــﺮد و ﺗﻤﺮﻨ3
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﺷــﻤﺎره  ٧ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎ
دــﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤــﻞ ﺗﻤﺮﻦ ﺗﻴﻤﺶ رﻓﺖ و رﺳــﻤﺎ
ﺑﺮا ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺎرش را اﺳﺘﺎرت زد.

آزﻣﻮن ﮐﺮوﻧﺎ  ٢٩اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺪارد
ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از  ،SIDﺳــﺮدار آزﻣــﻮن ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺗﻴﻢ
ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺮان در ﺑﺎز اﺧﻴــﺮ ﺗﻴﻤﺶ ﻏﺎﺐ ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻦﻪ او دﭼﺎر ﺮوﻧﺎ ﺷــﺪه ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺷــﺪ .ﺑﺎ اﻦﺣــﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاوا ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ
ﻪ ﺳــﺮدار آزﻣﻮن دﭼﺎر ورم ﻟﻮزه ﺷــﺪه و ﺮوﻧﺎ
ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻦﺣﺎل او درﻨﺎر ﻣﺎﻟJﻮم ﻏﺎﺐ زﻧﻴﺖ
ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ در ﺑﺎز ﺑﺮاﺑﺮ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻮد.

14

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

 8آﺑﺎن 1399

 12رﺑﯿﻊ اﻻول 1442

 29اﮐﺘﺒﺮ 2020

اﺧﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن

ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﻰ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن دوﻧﺪه ﻣﺎراﺗﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﻰ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎى زﯾﺎدى دارد

ﻓﺮﺟﯽ :ﮐﺴﯽ اﺣﻮاﻟﻢ را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ!

رﻗﺎﺑﺖ  ۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﻟﻴﮓ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻰ

ﺑﺴــﺘﺒﺎل ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮ اﻣﺴــﺎل در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ
آﻗﺎﺎن و ﺑﺎﻧﻮان دارا  ٤ﻧﻤﺎﻨﺪه اﺳــﺖ #ﻪ ﺷــﺮاﻂ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ
را ﺑﺮا ﺑﺴﺘﺒﺎﻟﻴﺴــﺖﻫﺎ ﺑﻮﻣ ﻓﺮاﻫﻢ #ﺮده و ﻗﻄﻌﺎ در رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺴﺘﺒﺎل
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮ در اــﻦ ﺑــﺎره ﮔﻔــﺖ» :اﻣﺴــﺎل در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺨــﺶ آﻗﺎﺎن  ٢ﺗﻴﻢ ﺑــﻪ ﻧﺎمﻫﺎ آوﮋهﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳــﺎ و
رﻋﺪﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮا و در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻨﺎ و
ﻣﻮﻟﺘ#ﺎﻓﻪ دارﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ  Fﺑﺴﺘﺒﺎل #ﺸﻮر
ﻧﻴــﺰ  ٢ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎ رازﻦ و آوﮋهﭘﺎرﺳــﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ #ﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋ ﺳــﺎل ﺷﻮﻓﺎ ﺑﺮا ﺑﺴﺘﺒﺎل اﺳــﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ «.ﻣﺠﻴﺪ وﻟﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ#ﺸ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
آﻗﺎﺎن اﻇﻬﺎر #ﺮد» :ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ آﻗﺎﺎن در  ٢ﮔﺮوه از ١٥
آﺑــﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮ#ــﺰ در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و  ٢ﻧﻤﺎﻨﺪه
ﺧﺮاﺳــﺎﻧ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه اﻟ Sﻗﺮار دارﻧﺪ #ﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اول اﻦ  ٢ﺗﻴﻢ
روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٧آﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آوﮋهﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﺎ-ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﻴﻢ ﺷﻮراوﺷــﻬﺮدار ﻗﺰوﻦ ﻗــﺮار ﻣﮔﻴــﺮد و رﻋﺪﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻫﻮا ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ا#ﺴﻮن ﺗﻬﺮان ﺻSآرا ﺧﻮاﻫﺪ #ﺮد«.

اﻣﻴﺪوارى ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاى ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻟﻴﮓ دﺳــﺘﻪ  Fﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﻗﺮﻋﻪ#ﺸــ ﺷــﺪ و
از روز  ٢٦آﺑــﺎن آﻏــﺎز ﻣﺷــﻮد .رﺿﺎ ﻋﻨﺎﺘ ،ﻣﺮﺑ ﻣﺸــﻬﺪ
اﻣﺴــﺎل ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﻮادار در اﻦ ﺳــﻄﺢ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر دارد
#ﻪ در ﺑﺎز اول ﺑﺎﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢ ﻧﻮداروﻣﻴﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﻋﻨﺎﺘ
درﺑﺎره ﺷــﺮاﻂ ﺗﻴﻤﺶ ﮔﻔــﺖ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ #ﻪ
#ﺎرﻣــﺎن را ﺧﻴﻠ زود ﺷــﺮوع #ﺮدﻢ .اﻣﻴــﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ F
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ ﺧﻮب ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﺑﺮﺳــﻴﻢ «.و در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﻦ
ﺳــﻮال #ﻪ ﺗﻴﻤﺶ ﭼﻘﺪر ﺷــﺎﻧﺲ ﺻﻌــﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ را دارد،
ﺑﻴﺎن #ﺮد» :ﻫﺮ  ١٨ﺗﻴﻢ ﺷــﺎﻧﺲ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ را دارﻧﺪ و
اﻣﻴﺪوارم ﺑﻪ اﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﻢ«.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ورزﺷﺎران ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ زﺎد
#ــﻪ دارﻧﺪ #ﻤﺘﺮ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺟــﺰو اوﻟﻮﺖﻫﺎ
دوم و ﺳــﻮم ﺑﺮا ﺟﺎﺰه و ﺎ #ﻤFﻫﺎ ﻣﺎﻟ و ﻣﻌﻨﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ ورزﺷــ اﺳــﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﺳــﺎز و #ﺎر ﺑﺮا ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ
ورزﺷﺎران ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ ﻧﻴﺴــﺖ و ﻣﺪﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪالآور
#ﻨﺎر اﻦ ورزﺷــﺎران ﻋﺲ ﺎدﮔﺎر ﻣﮔﻴﺮﻧــﺪ .در ﻃ  Fدﻫﻪ اﺧﻴﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ورزﺷﺎران زﺎد از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮ
در رﺷــﺘﻪﻫﺎ اﻧﻔــﺮاد ﺑﻮدهاــﻢ #ــﻪ در ﺳــﻄﺢ #ﺸــﻮر ﺑــﻪ ﺟﺎﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺎﻻــ دﺳــﺖ ﺎﻓﺘﻪاﻧــﺪ اﻣــﺎ وﻗﺘــ ﭘــﺎ درددلﻫــﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻧﺸــﻴﻨﻴﻢ
درﻣﺎﺑﻴــﻢ #ﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻓﻘــﻂ در زﻣﺎن ﻣــﺪالآور #ﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
و وﻋﺪهﻫﺎــ ﻣدﻫﻨﺪ #ﻪ اﺻﻼ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷــﻮد #ــﻪ درﻧﻬﺎﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑاﻧﮕﻴﺰﮔ ورزﺷــﺎران ﺣﺮﻓﻪا ﻣﺷــﻮد  .از ورزﺷﺎراﻧ #ﻪ در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ در ﺑﺴــﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟ از دوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺎراﺗﻦ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﺮﻤﺎن اﺳــﺖ #ﻪ در ﺳﻄﺢ #ﺸــﻮر ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺟﺰو ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ
ﺑــﻮده اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ زﺎد از ﺑﻣﻬﺮ ﻣﺪﺮان ورزﺷــ دارد .در اداﻣﻪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻦ ورزﺷﺎر ﻣﺎراﺗﻦ داﺷﺘﻴﻢ #ﻪ ﺗﻘﺪﻢ ﻣﺷﻮد.
ﭘﻬﻠﻮان زﻧﺪه را ﺧﻮش اﺳﺖ
اﻦ ورزﺷــﺎر ﻓﺮﻤﺎﻧ ﻣﺪت  ١٨ﺳــﺎل اﺳــﺖ #ﻪ در رﺷــﺘﻪ دووﻣﻴﺪاﻧ
ﺑﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺑﺨﺶ ﻣﺎراﺗﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ دارد .ﻣﻘﺎم ﺳــﻮﻣ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺟﻬــﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣ ﺟﻮاﻧﺎن آﺳــﻴﺎ را در #ﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺧــﻮد دارد #ــﻪ اــﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸــﻞ ﺗﭙــﺶ ﻗﻠﺐ ﻫــﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪه و ﻧﻴﺎز
ﺿــﺮور ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ ﻣﺎﻟ دارد ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درﻣــﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
ورزش ﺣﺮﻓــﻪا اداﻣﻪ دﻫﺪ .و در اﻦ ﺑﺎره ﻣﮔﻮﺪ» :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗ
اﺳــﺖ #ﻪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠــﺐ دارم و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ ﻫﻢ داﺷــﺘﻪام #ــﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﻴﺎﻓﺘــﻪام و اﻻن ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺎ دارو اﻦ ﺑﻴﻤﺎر را #ﻨﺘﺮل #ﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﻦ
روزﻫﺎ دوﺑﺎره ﺗﻤﺮﻨﺎت را ﺷﺮوع #ﺮدم و ﺧﻮدم را ﺑﺮا ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
#ﺸــﻮر آﻣﺎده ﻣ#ﻨــﻢ «.و اﺿﺎﻓﻪ ﻣ#ﻨﺪ» :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ در اﻦ اﺎﻣ #ﻪ
در ﺑﺴــﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدم ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳــﺘﺎﻧ #ﻪ اﺻﻼ ﺣﺎﻟﻢ را ﺟﻮﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ
و ﻓﻘﻂ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﺮﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺎدﺗﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان F
ﻣﺪالآور اﻧﺘﻈﺎر داﺷــﺘﻢ ﻣﺪﺮان ﻫﻴﺌﺖ دووﻣﻴﺪاﻧ اﺳــﺘﺎن ﺣﺎﻟﻢ را ﺟﻮﺎ
ﺷﻮﻧﺪ #ﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ #ﺴ ﺣﺘ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف
ﭘﻬﻠﻮان زﻧﺪه را ﺧﻮش اﺳــﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘ #ﻪ ﻣﺪالآور ﻣ#ﻨﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ وﻟ ﻫﻤﻴﻦ #ﻪ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت دور ﻣﺷﻮﻢ# ،ﺴــ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬ
ﻧﺪارد«.
ﺗﻌﻄﻴﻠ دووﻣﻴﺪاﻧ
اﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎراﺗﻦ در اداﻣﻪ ﺳــﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﻴﺌﺖ دووﻣﻴﺪاﻧ
ﻣﭘــﺮدازد و ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻦ#ــﻪ ﺑﻪ اﻦ رﺷــﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﻤﺷــﻮد،
ﻣاﻓﺰاﺪ» :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﺮان ﻫﻴﺌﺖ دووﻣﻴﺪاﻧ اﺳــﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﺣﻤﺎﺘ
از ورزﺷــﺎران ﻧﻤ#ﻨﻨﺪ .از ﺳــﺎﻟﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎنﺑﺎﺷــ درآﻣﺪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ
اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت #ﺸﻮر ورزﺷــﺎر ﺑﺎﺪ ﺧﻮدش ﻫﺰﻨﻪ #ﻨﺪ .ﻧﻤداﻧﻢ

ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞﻓﻮﺗﺴﺎلﻫﺘﻞﺎج

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮارى در ﻣﺸﻬﺪ

ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺪارﯾﻢ

]ﻋﮑﺲ آرﺷﯿﻮى اﺳﺖ[

ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﻫﺘﻞ#ﺎج ﻣﺸــﻬﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺪﺮان ﺗﻴﻢ
ﭼﻴﭙﺲ#ﺎﻣﻞ اﻋﻼم #ﺮدﻢ ﺣﺎﺿﺮﻢ ٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﺎﻓﺘ
#ــﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑــﺮا ﻗﺴــﻂﻫﺎ اول و دوم ﻗــﺮارداد واﮔﺬار ﺗﻴﻢ
ﻫﺘﻞ#ﺎج ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﺪه ﺑــﻮد را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴــﺘﻢ دوﺑﺎره اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻴــﻢ را در اﺧﺘﻴﺎر اــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
و اــﻦ ﻗــﺮارداد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﺴﺦﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷــﮕﺎه
اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ درﺧﺸــﺎن ﻟﻄ Sداﺷﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎداﺗ را ﺑﺮا
ﺧﺮﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﻣﻄــﺮح #ﺮدﻧﺪ #ﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم #ﺮدﻢ ﻗﺼﺪ
ﻓﺮوش اﻣﺘﻴــﺎز را ﻧﺪارﻢ «.و اﻓﺰود#» :ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢ از ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻃ ﭼﻨﺪ روز آﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ
روز ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺧﻮد را اﺳﺘﺎرت ﺑﺰﻧﻴﻢ و از ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖﺟــﺎم  ١٠ﺑﺎزﻦ اﻧﺘﺨﺎب #ﻨﻴــﻢ «.و ﺗﺼﺮﺢ
#ﺮد» :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻈﺮ دارﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﻦ از ﻣﺸــﻬﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
دﮕﺮ ﺟــﺬب #ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷــﺮاﻄ اﺪهآل راﻫ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ
دﺳﺘﻪ اول ﺷﻮﻢ«.

درآﻣﺪﻫــﺎ را #ﺠــﺎ ﻫﺰﻨﻪ ﻣ#ﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺎ ﻫﺰﻨــﻪ ﻣ#ﻨﻨﺪ #ﻪ ﻧﻔﻌ
ﺑﺮا ﺷــﺎن دارد ١٨ .ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪا ورزش ﻣ#ﻨﻢ اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻤﺎﺘ از ﻣﺪﺮان اﺳــﺘﺎﻧ ﻧﺸــﺪهام .ﺗﻤــﺎم ﻫﺰﻨﻪﻫﺎ را
ﺧــﻮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ#ﻨﻢ و ﺑﺮا ﺷــﺎن اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴــﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻢ دووﻣﻴﺪاﻧ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان ﻫﻴﭻ ﺟﺎﮕﺎﻫ در #ﺸــﻮر ﻧﺪارد و اﮔﺮ #ﺴ
ﺗﻤﺮــﻦ ﻣ#ﻨــﺪ از ورزﺷــﺎران ﻗﺪﻤ ﻫﺴــﺘﻨﺪ #ــﻪ اﮔﺮ اﻦ اﻓــﺮاد ﻫﻢ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈــ #ﻨﻨﺪ ،دﮕﺮ دوﻧﺪها ﻧﺪارﻢ «.و ﺑــﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ#ﻪ در ﻃﻮل
ﺳــﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻣدارد:
»اﻣﺴــﺎل #ﻪ ﺷﺮاﻂ #ﺮوﻧﺎ را داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ
در ﺳــﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳــﺘﺎﻧ در رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠS
دووﻣﻴﺪاﻧ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺷﻮد .ﻗﺒﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﻮدﻢ اﻣﺎ ﻣﺪﺗ
اﺳــﺖ #ﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷــﺪه و ورزﺷــﺎر ﻣﻄﺮﺣ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ #ﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓ
ﻧﺮدهاﻢ«.
دﻋﻮا( رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻓﺮﺟ #ﻪ ﻣﻘﺎم ﺳــﻮﻣ ﻣﺎراﺗﻦ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ را دارد ،درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺧــﻮد و ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﭘﻴﺶ رو ﻣﮔﻮﺪ» :اﻣﺴــﺎل #ــﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧ #ﺎرﮔﺮان اﻋﺰام ﺷﻮﻢ #ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ #ﺮوﻧﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪا
ﻫﻢ ﺗﺎ#ﻨﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼ ﺗﻤﺮﻦ داﺷﺘﻪام اﻣﺎ وﻗﺘ
ورزﺷﺎر از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻴﻠ ﺿﺮر ﻣ#ﻨﺪ .ﺑﺎﺪ ﻣﺪام در ﺷﺮاﻂ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻗﺮار اﺳــﺖ ﻫﻔﺘﻪ آﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دو #ﻮﻫﺴﺘﺎن در #ﺮج
ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﻮد #ﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮ#ﺖ ﻣ#ﻨﻢ «.و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣ#ﻨﺪ» :ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻟ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ #ﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﺎراﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻋﺰام ﻧﺸﺪه و ﺷﺨﺼ
در رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴــﺪا ﻣ#ﻨﻴﻢ .ﺣﺘ  Fﺳــﺎﻟ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
دووﻣﻴﺪاﻧــ ﺑﺎ  Fورزﺷــﺎر دﭼﺎر دﻋﻮا ﻟﻔﻈ ﺷــﺪه ﺑــﻮد #ﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ورزﺷــﺎران را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳــﻴﺎ اﻋﺰام ﻧﻨﺪ #ﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷــﺪ «.و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎراﺗﻦ #ﺸــﻮر ﻣﮔﻮﺪ ٢» :دوره
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎراﺗﻦ در ﺷﻴﺮاز و ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ #ﻪ در ﻫﺮ دوره ﻣﻘﺎم دوم
را #ﺴﺐ #ﺮدم .اﻻن ﻫﻢ ﺷﻨﻴﺪم ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره آن ﻫﻢ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﻮد #ﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﺮا ﺧﺮاﺳﺎﻧﻫﺎﺳــﺖ ﺗﺎ اﺳــﺘﻌﺪاد
ﺧــﻮد را ﺑــﻪ رخ ﺣﺮﻔﺎن ﺑﺸــﻨﺪ «.و اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ» :ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎراﺗﻦ
در ﻫﺮ #ﺸــﻮر ﺷــﺮاﻂ ﺧﻮدش را دارد اﻣــﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧــ # ٤٢ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳــﺖ #ﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ از اﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﻣﺷﻮد.
ﺷﺮاﻂ ﺳــﻨ ﻧﺪارد و ﻫﺮ #ﺴــ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎراﺗﻦ ﺷﺮ#ﺖ #ﻨﺪ .ﻣﺎراﺗﻦ
ﺗﻨﻬﺎ رﺷــﺘﻪا اﺳــﺖ #ﻪ در اﻟﻤﭙﻴ Fﺟﺪا از ﻣﺪال ،ﺟﺎﺰه ﻫﻢ دارد وﻟ
در ﻣﺎﺑﻘ رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ورزﺷــﺎران ﺟﺎﺰها داده ﻧﻤﺷﻮد «.و ﺗﺼﺮﺢ
ﻣ#ﻨــﺪ» :اﻻن  ٣١ﺳــﺎل دارم و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل دﮕﺮ ﻫــﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻢ در اﻦ
رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪا اداﻣﻪ دﻫﻢ اﻣﺎ اﻣﻴﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ورزﺷﺎران ﺣﺮﻓﻪا #ﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻤﺮﻦ ﻣ#ﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﺖ #ﻨﻨﺪ«.

رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ( ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ دوﭼﺮﺧــﻪ ﺳــﻮار( ﭘﻴﺴــﺖ رده
ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن و ﻟﻴــﮓ ﺟﻮاﻧــﺎن از اﻣــﺮوز در ﻣﺸــﻬﺪ آﻏــﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺮ اﺳــﺎس اﻋﻼم ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ،ﻃــ روز ﻫﺎ(
ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت رده ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در
ﭘﻴﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن ازﺳﺮاﺳﺮ ﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ( ﻟﻴــﮓ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﻴﺰ ﻃ روزﻫﺎ( Mﺸــﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ(
ﺳــﺮﻋﺖ و ﺟﺎده در ﻣﺸــﻬﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﺪ(
روزﺑﻬﺎﻧﻪ ،رﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳــﻮار( اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اــﻦ ــﻪ در اــﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ از داوران ﺧﺮاﺳــﺎﻧ
ﺑــﺮا( ﻗﻀﺎوت اﺳــﺘﻔﺎده ﺮدهاــﻢ ،ﮔﻔــﺖ» :ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ اﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﺮا( دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳــﻮار ﺧﺮاﺳــﺎﻧ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ

رخ ﺣﺮﻔــﺎن ﺑMﺸــﺎﻧﻨﺪ .ﺳــﻌ ﺧﻮاﻫﻴــﻢ ــﺮد در ﻃــﻮل
ﺳــﺎل ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻢ ﺸــﻮر( را ﺑﺮا( ﻣﺸــﻬﺪ
ﺑﮕﻴﺮﻢ .و( ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﺮد :در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ
ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن و ﺟﻮاﻧــﺎن ﺟﺎــﮕﺎه ﺑﺮﺗــﺮ را در ﺸــﻮر دارﻢ و
در رده ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﻫــﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل آﻨــﺪه ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺣﺮفﻫــﺎ( ﺧﻮﺑ ﺑﺮا( ﮔﻔﺘﻦ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .و( اﻇﻬﺎر
ﺮد» :از اﺑﺘﺪا( اﻣﺴــﺎل ،دو دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﻔﺮاد( ﺟﺎده
در ﭼﻬــﺎر رده ﺳــﻨ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ،ﺟﻮاﻧــﺎن ،ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن
و ﭘﻴﺸMﺴــﻮﺗﺎن ﺑــﺎﻻ(  ٥٠ﺳــﺎل در ﺑﺨــﺶ ﻣــﺮدان در
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ( ﺳﺒﺰوار و ﻣﺸــﻬﺪ و [ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻧﻔﺮاد( ﻮﻫﺴﺘﺎن در ﺳﻪ رده ﺳﻨ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺑﺮزﮔﺴــﺎﻻن در ﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎر\ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺸﻬﺪ و [
دوره ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت دوﭼﺮﺧﻪ ﺳــﻮار( ﭘﻴﺴــﺖ و ﻮﻫﺴــﺘﺎن
وﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ«.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

رﺋﺎل در ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻗﻌﺮﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ

ﻫﺸﺪار ﭘﺰﺷ 5ﺗﻴﻢ ﻣﻠ 3واﻟﻴﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ .ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ درﺧﺼﻮص ﺟﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ )ﺮوﻧﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧ&ﺮدن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖﻫﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺰو

اﻓﺮوزى :ﺗﺴﺖ  PCRﺗﺎ ۴٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎى ﻣﻨﻔﯽ دارد!

در د$ﺪارﻫــﺎ 7ﺷــﺐ ﻧﺨﺴــﺖ از
ﻫﻔﺘــﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔﺮوﻫ -ﻟﻴﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ،ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﺷــﺐ  ٦ﺑﺎز 7ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ (ﻪ در ﻣﻬﻤﺘﺮ$ﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺋﺎلﻣﺎدر$ﺪ
در آﻟﻤــﺎن ﻣﺴــﺎو( 7ــﺮد و ﺗﻴﻢﻫــﺎ 7ﻟﻴﻮرﭘــﻮل،
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ -و ﭘﻮرﺗــﻮ ﺑــﻪ ﭘﻴﺮوز 7رﺳــﻴﺪﻧﺪ.
در ﮔــﺮوه  Bرﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ رﺋﺎلﻣﺎدر$ــﺪ در ﺧﺎﻧــﻪ
ﻣﻮﻧﺸﻦﮔﻼدﺑﺎخ آﻟﻤﺎن در ﺣﺎﻟ( -ﻪ ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ ٨٧
ﺑﺎز 7ﺑﺎ  ٢ﮔﻞ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﺑﻮد درﻧﻬﺎ$ﺖ
ا$ﻦ ﺷﺴﺖ را ﺑﺎ ﺗﺴﺎو ٢-٢ 7ﻋﻮض (ﺮد .ﺑﺎ ا$ﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻧﺸﻦﮔﻼدﺑﺎخ  ٢اﻣﺘﻴﺎز 7ﺷﺪ و در رده
دوم ﺟﺪول ﮔﺮوه  Bﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .رﺋﺎلﻣﺎدر$ﺪ ﻫﻢ
ﺑﺎ  :$اﻣﺘﻴــﺎز در ﻗﻌﺮ ﺟﺪول ﺑﺎﻗــ -ﻣﺎﻧﺪ .در ا$ﻦ
ﮔــﺮوه ﺗﻴﻢﻫﺎ 7ﺷﺎﺧﺘﺎردوﻧﺘﺴــ :ﺑــﺎ  ٤اﻣﺘﻴﺎز و
ا$ﻨﺘﺮﻫﻢﺑﺎ ٢اﻣﺘﻴﺎزﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐﺗﻴﻢﻫﺎ7ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ
و ﺳــﻮم ﺟﺪول ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ا$ﻦ ﺷــﺮا$ﻂ ﺷﺎﻧﺲ
رﺋﺎﻟ-ﻫﺎ ﺑﺮا 7ﺻﻌﻮد (ﻤﺮﻧﮓﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷــﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻴﺴﺘﺮﭼﻴﭗ)(ﺎرﺷــﻨﺎس اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ (-$در
ﺗﺎر$ــﺦ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ٧ﺑــﺎر  :$ﮔﺮوه ﭘﺲ
از ﻫﻔﺘــﻪ دوم در ﭼﻨﻴــﻦ ﺷــﺮا$ﻄ -ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﺳــﺖ) :$ﺗﻴﻢ  ٤اﻣﺘﻴﺎز ٢ ،7ﺗﻴــﻢ  ٢اﻣﺘﻴﺎز 7و
 :$ﺗﻴﻢ  :$اﻣﺘﻴــﺎز (.7از ا$ﻦ  ٧ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ  :$ﺑﺎر
ﺗﻴﻤ( -ﻪ  :$اﻣﺘﻴﺎز 7اﺳﺖ)ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺋﺎلﻣﺎدر$ﺪ(
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫ -ﺻﻌﻮد (ﻨﺪ .ا$ﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﺮا 7ﻟﻴﻮرﭘــﻮل در ﻓﺼــﻞ  ٢٠٠١-٠٢رخ داد.
ﺗﻴﻢ اﻧﮕﻠﻴﺴــ -ﺑــﺎ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ،رم و ﮔﺎﻻﺗﺎﺳــﺮا7
ﻫﻤﮕــﺮوه ﺑــﻮد .در  ٦ﻣﻮرد د$ﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﻗﻌﺮﻧﺸــﻴﻦ
ﺣﺬف ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻴﻢ ز$ﺪان
اﮔﺮ ﻣ-ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آﻣﺎر ﻏﻠﺒﻪ (ﻨﺪ و ﺑﻪ :$ﻫﺸــﺘﻢ

ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻓﻦداﯾﮏ ﭘﻠﯿﺴﻰ ﺷﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ 7اﻧﮕﻠﻴﺴ -ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ
ﺟــﺮدن ﭘﻴﻔــﻮرد ،دروازهﺑــﺎن اورﺗــﻮن ﭼﻨﺪ$ﻦ
ﭘﻴــﺎم ﺗﻬﺪ$ﺪآﻣﻴﺰ در$ﺎﻓﺖ (ــﺮده و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻬﺪ$ﺪ
ﺷــﺪه در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎد$ــﮕﺎرد از او و
ﻫﻤﺴــﺮش ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻣ(-ﻨﻨــﺪ .ﭘﻴﻔــﻮرد در
ﺑــﺎز 7ﺗﻴﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺑﺎ ﺧﻄﺎ -$ﺷــﺪ$ﺪ
رو 7و$ﺮژ$ــﻞ ﻓﻦدا$ــ :ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﺼﺪوﻣﻴــﺖ
ﺷــﺪ$ﺪ او ﺷﺪه (ﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ-ﺷــﻮد ﺗﻬﺪ$ﺪﻫﺎ 7او
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠــﺖ ﺑﻮده اﺳــﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ د$ﻠ-ﻣﻴﻞ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :$ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺷــﺖ ﺟــﺮدن ﭘﻴﻔﻮرد از
ﻣﻴﺰان ﺗﻬﺪ$ﺪﻫﺎ( -$ﻪ ﺑﻌﺪ از درﺑ -ﻣﺮﺳ-ﺳﺎ$ﺪ

دهﻫﺰارﻣﯿﻦ ﮔﻞ
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ﻧﻬﺎ -$ﺻﻌﻮد (ﻨﺪ ﺑﺎ$ﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮ$ﻔﺎﻧﺶ وا(ﻨﺶ
ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ .اﻣــﺎ در ﮔﺮوه  Cﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ -ﺑﻪ
آﺳــﺎﻧ -ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴــﻮ7اش ﺗﻴﻢ ﻣﺎرﺳــ -را ﺑﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ -٣ﺻﻔﺮ از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان
ﭘﭗ ﺑﺎ (ﺴــﺐ دوﻣﻴــﻦ ﺑــﺮد ﻣﺘﻮاﻟــ ٦ -اﻣﺘﻴﺎز7
ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟــﺪول ﺻﻌﻮد (ﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﺳــ-
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﺧــﺖ ﻣﺘﻮاﻟ -ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز
ﻗﻌﺮﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ .در د$ﮕﺮ ﺑﺎز 7ا$ﻦ ﮔﺮوه ﭘﻮرﺗﻮ در
ﺷﺐ ﻧﻴﻤﺖﻧﺸــﻴﻨ -ﻣﻬﺪ 7ﻃﺎرﻣ -ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﻣﻴﻬﻤﺎن $ﻮﻧﺎﻧ -ﺧﻮد ﺗﻴﻢ اﻟﻤﭙﻴﺎ(ﻮس را ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
-٢ﺻﻔﺮ ﺷﺴﺖ دﻫﺪ .ﻓﺎﺑﻴﻮ و$ﺮا در دﻗﻴﻘﻪ ١١
و ﺳــﺮﺟﻴﻮ اوﻟﻴﻮ$ــﺮا در دﻗﻴﻘــﻪ  ٨٥ﮔﻞﻫﺎ 7ا$ﻦ
ﺑــﺎز 7را ﺑــﺮا 7ﭘﻮرﺗﻮ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ا$ﻦ ﺗﻴﻢ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮد ﺧﻮد را (ﺴﺐ (ﻨﺪ و ﺑﺎ  ٣اﻣﺘﻴﺎز در رده
دوم ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

در ﮔﺮوه  Dﻟﻴﻮرﭘــﻮل ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ -٢ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎن
داﻧﻤﺎر( -ﺧﻮد ﺗﻴﻢ ﻣﻴﺘﻴﻠﻨﺪ را ﺷﺴﺖ داد و ﺑﺎ٦
اﻣﺘﻴﺎز در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در د$ﮕﺮ ﺑﺎز7
ا$ﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺎف ﺧﺎﻧﮕ -آﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺑﺎ آژا(ﺲ ٢-٢
ﻣﺴــﺎو 7ﺷــﺪ .در ﺟﺪول ا$ﻦ ﮔــﺮوه ﻟﻴﻮرﭘﻮل ٦
اﻣﺘﻴﺎز 7ﺷﺪ و در ﺻﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺑﺎ ٤
اﻣﺘﻴﺎز در رده دوم ا$ﺴﺘﺎد .آژا(ﺲ و ﻣﻴﺘﻴﻠﻨﺪ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  :$اﻣﺘﻴﺎز و ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز در ردهﻫﺎ7
ﺑﻌــﺪ 7ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ .در ﮔــﺮوه  Aﻧﻴــﺰ ﺑﺎ$ــﺮن
 :$-٢در ﻣﺴــﻮ ﻟﻮ(ﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺷﺴــﺖ داد و
اﺗﻠﺘﻴﻮﻣﺎدر$ــﺪ ﻣﻴﻬﻤــﺎن ﺧﻮد ﺗﻴﻢ ﺳــﺎﻟﺰﺑﻮرگ
اﺗﺮ$ﺶ را ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ٢-٣از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮداﺷــﺖ .ﺑﺎ
ا$ﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻠﺘﻴﻮﻣﺎدر$ﺪ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺮوز 7ﺧﻮد را
(ﺴﺐ (ﺮد و ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ ﺑﺎ$ﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ  ٦اﻣﺘﻴﺎز7
در رده دوم ﺟﺪول ﮔﺮوه  Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺑﺮاى ﭘﯿﮑﻔﻮرد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﻮرﭘﻮل در$ﺎﻓﺖ (ﺮده ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه
اﻣــﺎ او ﻗﺼﺪ دارد ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷــﺪه ﺧﻴﺎﻟﺶ از ﺑﺎﺑﺖ
اﻣﻨﻴــﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﺪ و اﺟــﺎزه ﻧﺪﻫﺪ
(ﻮﭼﺘﺮ$ــﻦ اﺣﺘﻤــﺎل ﺧﻄﺮ 7ﺑــﺮا 7آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ا$ﻦ ﮔﺰارش ﭘﻴﻔﻮرد از
 :$ﺷﺮ(ﺖ ﺧﺼﻮﺻ -ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
(ــﺮده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او و ﺧﺎﻧــﻮادهاش را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﻴﺮد .در روزﻫﺎ 7اﺧﻴﺮ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮدن
ﭘﻴﻔــﻮرد در ﭼﺸــﺎ$ﺮ (ﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴــﺮش
ﻣــﮕﺎن و ﭘﺴــﺮ $ــ :ﺳــﺎﻟﻪاش در آن زﻧﺪﮔــ-
ﻣ(-ﻨــﺪ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎد$ــﮕﺎرد در ﺣــﺎل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧــ -و

ﮔﺸﺖزﻧ -د$ﺪه ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘ-
از ﭘﻴﻔــﻮرد و ﻫﻤﺴــﺮش ﺧﻮاﺳــﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼع
ﺛﺎﻧــﻮ 7از ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ در ﺷــﺒﻪﻫﺎ 7اﺟﺘﻤﺎﻋــ-
ﺧــﻮددار( 7ﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﻞ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ا$ﻦ ﺷﺒﻪﻫﺎ
ﻟــﻮ ﺑﺪﻫﻨــﺪ و ﺷــﺪت ﺗﻬﺪ$ﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧــﻮد را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮﺳ-ﺳﺎ$ﺪ ﻫﻢ در روزﻫﺎ 7اﺧﻴﺮ
اﻋﻼم (ﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﻮ$ﻴﺖﻫﺎ-$
(ــﻪ ﭘﻴﻔــﻮرد و ﻫﻢﺗﻴﻤــ-اش ر$ﭽﺎرﻟﻴﺴــﻮن را
ﻫــﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘــﻞ ﺗﻬﺪ$ﺪ (ﺮده آﻏﺎز
(ﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺸﺴــﺖ ﻫﻢاﻧﺪ$ﺸــ -ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار 7ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﻴﺒﺎل
ﻣﺮدان در ﺣﺎﻟ -دوﺷــﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ (ﻪ ﻃ -آن ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ دور رﻓﺖ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ از  ١٨آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮ(ﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ -ﺗﻬﺮان در ٣
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد (ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ١٥روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دور رﻓﺖ در  ٣ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣ-ﺷﻮد .در ا$ﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ(ﻴﺪ ﺷﺪ دور ﺑﺮﮔﺸﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮ(ﺰ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﮓ ﻣﻠﺖﻫﺎ در  ٥ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﻓﺪراﺳﻴﻮن
واﻟﻴﺒــﺎل در ﺣﺎﻟــ -از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴــﺮه (ﺮوﻧﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را
ﻣﺘﻮﻗ( yﺮد (ﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠ -ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪ$ﺸ -ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ7
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ،7ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎز$ﻨﺎن ﺑﻮد .ﺳﻴﺎﻣ :اﻓﺮوز ،7ﭘﺰﺷ :ﺗﻴﻢ ﻣﻠ-
اﻣﺎ در ا$ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺎﺗ -درﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎز$ﻨﺎن از (ﺮوﻧﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
(ﺮد .او (ﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎز$ﻨﺎن در ﺟﺮ$ﺎن ﺑﺮﮔﺰار 7ﻟﻴﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮ(ﺰ
ﻧﻴﺎز 7ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ (ﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ (ﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﺎز$ﻨﺎن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
و ﺗﺎ(ﻴﺪ (ﺮد داﺷــﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر 7ﺑﻪ ﻣﻌﻨ -ﺗﺎ$ﻴﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ( 7ﺮوﻧﺎﺳﺖ.
اﻓﺮوز 7در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺧﺬﺷــﺪه در ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﭘﺰﺷ -ا$ﻨﻄﻮر ارز$ﺎﺑ -ﻣ(-ﻨﺪ» :ﺟﻤﻊﺑﻨﺪ 7ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪ$ﺸ -درﻧﻬﺎ$ﺖ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ واﻟﻴﺒﺎل ﺷــﺪ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ درﺻﺪ اﺑﺘﻼ در ﺷــﺮا$ﻂ (ﻨﻮﻧ -ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻧﻤ-رﺳــﺪ اﻣــﺎ ﻣﺎ ﻫﺮﭼــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ر$ﺴــ :اﺑﺘــﻼ را (ﻤﺘﺮ (ﻨﻴﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ.
ﺗﺼﻤﻴﻤ( -ﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪ$ﺸ -ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ،ﻤﺘﺮ$ﻦ ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎ 7د$ﮕﺮ داﺷﺖ ﭼﺮا(ﻪ ﻫﻢ (ﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ 7رو 7ﺑﺎز$ﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷــﺖ و ﻫﻢ ﻣ-ﺗﻮان ﺗﺴــﺖﻫﺎ را در آزﻣﺎ$ﺸــﮕﺎهﻫﺎ 7ﻣﺮﺟــﻊ ﺑﻬﺘﺮ 7اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ «.او اﻣﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎ -$ﻫﻢ ﺑﺮا 7ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ 7از ﺷــﻴﻮع (ﺮوﻧﺎ در ﺟﺮ$ﺎن
ﻟﻴﮓ ﻣﺘﻤﺮ(ﺰ داﺷﺖ» :ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻦ ا$ﻦ ﺑﻮد (ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آزﻣﺎ$ﺸﮕﺎه ﻣﻮرد
ﺗﺎ$ﻴﺪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺗﺴﺖﻫﺎ را در ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎز$ﻨﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در
واﻗﻊ ا$ﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺪل ﺗﻌﺪ$ﻞﺷــﺪه (ﺎر 7اﺳــﺖ (ﻪ در ﻟﻴﮓ  NBAاﻧﺠﺎم
ﻣ-ﺷــﻮد .اﻟﺒﺘﻪ (ﻪ ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﻟﻴﮓ ﺣﺮﻓﻪا 7ﺑﺴﺘﺒﺎل آﻣﺮ$ﺎ را ﻧﺪار$ﻢ اﻣﺎ
ﺗﻴﻢﻫــﺎ ﺑﺎ$ﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺗﺴــﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
(ﺎﻣﻞ ﺑﺎز$ﻨﺎن ﻧﻴﺴــﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز$ﻨﺎن ﺑﺎ$ﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ (ﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗــﺎ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖﻫﺎ7ﺷــﺎن را ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗــﺎ  ١٢روز ﺑﻌﺪ در$ﺎﻓــﺖ (ﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از

در$ﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎز$ﻨﺎن ﻣ-ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎز$ﻨﺎن ﺳﺎ$ﺮ
ﺗﻴﻢﻫــﺎ ﺿﻤﻦ رﻋﺎ$ﺖ ﻓﺎﺻﻠــﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋــ -و ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎ 7ﺑﻬﺪاﺷــﺘ ،-ﻣﺮاوده
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ «.ﻣﻬﻤﺘﺮ$ﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺰﺷ :ﺗﻴﻢ ﻣﻠ -ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ 7ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ،7
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر 7ﺑﺎز$ﻨﺎن اﺳــﺖ و ﻧﻪ اﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺴــﺖﻫﺎ» :PCR 7ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر 7ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺟﻮاب ﺗﺴﺖﻫﺎﺳــﺖ ﭼﻮن ﺧﻴﻠ -وﻗﺖﻫﺎ
ﺗﺴﺖ  PCRاﻧﺠﺎم ﻣ-ﺷﻮد و ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻔ -اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز$ﻦ ﻋﻼﺋﻢ دارد.
ﺑﻪ ﺷــﺨﺼﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد$ﻢ (ﻪ ﺑﺮﺧ -ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔ -ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ ،ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﻴﻤﺎر 7را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎز$ﻦ را وارد ﺗﻤﺮ$ﻦ (ﺮدهاﻧﺪ .ا$ﻦ در ﺣﺎﻟ-
اﺳــﺖ (ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر 7اﺳــﺖ ﻧﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ.
ﺑﻨﺎﺑﺮا$ﻦ اﮔﺮ (ﺴــ -ﻋﻼﺋﻢ داﺷــﺖ $ﻌﻨــ -ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ (ﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷــﺪه ﺗﺎ
ﺧﻼﻓﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ا$ﻦ ﻣﻌﻨ( -ﻪ  ٢ﺗﺴﺖ  PCRﻣﻨﻔ -ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و دوﺑﺎره  :$ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺖ  PCRﻣﻨﻔ -داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
(ــﻪ و$ﺮوس (ﺮوﻧﺎ در ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷــﺎ$ﻊﺗﺮ$ﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر 7ﻫﻢ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺐ ،ﺳــﺮدرد ،ﺑﺪندرد ،ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴــ -و ﺣﺘ -ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮارﺷ.-
اﻟﺒﺘــﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤــﺎر 7در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠ yاﺳــﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم اﺳــﺎﺗﻴﺪ
ﻋﻔﻮﻧــ -دﻧﻴﺎ ﺗﺎ(ﻴﺪ ﻣ(-ﻨﻨــﺪ (ﻪ اوﻟﻮ$ﺖ ﺑﺎ$ــﺪ رو 7ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﺷــﺪ .اﮔﺮ PCR
ﻣﺜﺒﺖ ﺷــﺪ (ﻪ درﮔﻴﺮ 7ﺗﺎ$ﻴﺪ ﺷــﺪه و اﮔﺮ ﻣﻨﻔ -ﺷﺪ ﺑﺎ$ﺪ ﺑﺎز$ﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺑﺮود ﭼﻮن ﺗﺴﺖ ٤٠ PCRدرﺻﺪ ﺧﻄﺎ 7ﻣﻨﻔ -دارد«.

درﺧﻮاﺳﺖ دﺑﻴﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ روى ﺗﺸﮏ

ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺰام ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ

ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ دﺑﻴــﺮ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن (ﺸــﺘ-
در ﺟﻠﺴــﻪا( 7ﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪ 7ﻓﺮورد$ﻦ،
رﺋﻴــﺲ ﻓﺮا(ﺴــﻴﻮن ورزش و ﻫﻤﺎراﻧــﺶ
ﺑﺮﮔــﺰار (ــﺮد ،ﮔــﺰارش (ﺎﻣﻠ -از ﻣﺸــﻼت
(ﺸــﺘ( -ﺸــﻮر اراﺋــﻪ (ــﺮد و از ﻧﻤﺎ$ﻨــﺪﮔﺎن
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴــﻪ ﺧﻮاﺳــﺖ ﺗــﺎ ﻧﻬﺎ$ﺖ ﺗﻼش
ﺧــﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸــﻼت ا$ﻦ رﺷــﺘﻪ
ﻣﻠــ ،-ﻣﺬﻫﺒ -و ﺳــﻨﺘ -ﺑــﻪ ﻋﻤــﻞ آورﻧﺪ .او
ﺳــﭙﺲ ﻧﺸﺴــﺘ -ﻫﻢ ﺑــﺎ ﻣﺠﻤــﻊ ﻧﻤﺎ$ﻨﺪﮔﺎن
اﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧــﺪران در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔــﺰار (ﺮد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮ 7و ﺣﻞ ﻣﺸﻼت (ﺸﺘ -در
ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺪ.

ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ (ﺮ$ﻤــ ،-ﻧﺎ$ﺐﻗﻬﺮﻣــﺎن وزن ٩٢
(ﻴﻠﻮﮔــﺮم ﺳــﺎل  ٢٠١٩ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ
 ٦ﻣــﺎه از ﺟﺮاﺣــ -رﺑــﺎط زاﻧــﻮ 7ﭼﭙــﺶ،
ﺗﻤﺮ$ﻨﺎت (ﺸﺘ -ﺧﻮد را در اردو 7ﺗﻴﻢ ﻣﻠ-
آزاد آﻏــﺎز (ــﺮد .ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﻣﻬــﺮ( ،ﺮ$ﻤ-
در اردو 7اول ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧــ٢٠٢٠ -
ﺻﺮﺑﺴــﺘﺎن ،در روزﻫــﺎ 7ﮔﺬﺷــﺘﻪ رو7
ﺗﺸــ :آﻣﺪ و ﺗﻤﺮ$ﻦ (ﺸــﺘ -اﻧﺠــﺎم داد .او
اﻟﺒﺘﻪ ﻗــﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ-
 ٢٠٢٠ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ در ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮات
ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﺣﺎﺿــﺮ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑــ -ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ -ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻋــﺰام ﺣﻤﻴﺪه ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠ ،-اﻟﻤﭙﻴ( -ﺎراﺗﻪ
ا$ﺮان ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ -ﻣﺠﺪد رو7
ﭘــﺎ 7او (ﻪ ﻗﺮار ﺑــﻮد ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد ﺑﻪ
دﻟﻴــﻞ ﭘﺎﻧﺪﻣــ( -ﺮوﻧــﺎ و ﺳــﺨﺖﮔﻴﺮ7ﻫﺎ7
ا$ﺮﻻ$ــﻦ ﻗﻄــﺮ ﺗــﺎ د$ــﺮوز ﺑــﻪ ﺗﻌﻮ$ــﻖ اﻓﺘﺎده
ﺑــﻮد .اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎ ورود د(ﺘــﺮ اﻣﻴﻨ ،-ﭘﺰﺷــ:
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠ -در آﻟﻤــﺎن و ﻣﺎﺗﺒﻪا( 7ﻪ
او ﺑــﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻗﻄــﺮ 7داﺷــﺖ و ﺗﺎ(ﻴﺪش
ﺑﺮ ﻇﺮورت ﺳــﻔﺮ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠ -ﺑــﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮا7
اﻧﺠــﺎم ﻋﻤــﻞ ﺟﺮاﺣــ ،-ﻣﺎﻧــﻊ ﺑــﺰرگ ﺑﺮا7
اﻋــﺰام ا$ــﻦ اﻟﻤﭙﻴــﻦ (ﺸــﻮرﻣﺎن ﺑــﻪ آﻟﻤــﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳــﺎ(ﺮﻧﺖ ،ﻟﻴﻮرﭘﻮل در دوﻣﻴﻦ د$ﺪار ﺧﻮد در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﺎ  ٢ﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻣﻴﺘﻴﻠﻨﺪ داﻧﻤﺎر را ﺷﺴــﺖ
دﻫﺪ .ﮔﻞ اول ا$ﻦ د$ﺪار را د$ﮕﻮ $ﻮﺗﺎ ﺑﺎز$ﻦ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ -ﺳﺎﺑﻖ وﻟﻮرﻫﻤﭙﺘﻮن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ (ﻪ در ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ -راﻫ-
ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺷــﺪ .ا$ﻦ دهﻫﺰارﻣﻴﻦ ﮔﻞ ﺗﺎر$ﺦ ﻟﻴﻮرﭘﻮل در ﺗﻤﺎم رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻮد (ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ  :$دﺳــﺘﺎورد و$ﮋه ﺑﺮا 7ا$ﻦ ﺑﺎز$ﻦ
ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﺼﺮ 7ﻧﻴﺰ ﮔﻞ دوم ﻟﻴﻮرﭘﻮل را در ا$ﻦ د$ﺪار ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ 7ﻟﻴﻮرﭘﻮل  ٦اﻣﺘﻴﺎز7
ﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ -$ﺑﺮا 7ﺻﻌﻮد از ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎجﺻﻔ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ؛ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻣآﺪ

اﺣﺴــﺎن ﺣﺎجﺻﻔــ ،#ﻣﺪاﻓــﻊ -ﻫﺎﻓﺒ Sﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮا-ﺘــﻮر در ﺣﺎﺷــﻴﻪ د4ﺪار
دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن در ورزﺷﮕﺎه ﻧﻘﺶﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪا
اﻧﺠﺎم داد و در ﺑﺨﺸ #از آن ﮔﻔﺖ» :در  ٣،٢ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸ)ﻼﺗ #ا4ﺠﺎد ﺷﺪ -ﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ،وﻟ #ﺳﺎل آ4ﻨﺪه وﻗﺖ ز4ﺎد اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوار4ﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم و
ﺑﺮا ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎز -ﻨﻢ «.ا4ﻦ ﺻﺤﺒﺖ در ﺷﺮا4ﻄ #ﻣﻄﺮح ﺷﺪ -ﻪ ﺗﻘﺮ4ﺒﺎ
ﻫﺮ ﺳــﺎل ﺷــﺎ4ﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺎجﺻﻔ #در ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻄﺮح ﻣ#ﺷــﻮد .ا4ﻦ ﺑﺎز)4ﻦ از
دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧ #در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻫﺮﭼﻪ دارد
از ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ٩٤ا4ﻦ ﺗﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ افاسو ﻓﺮاﻧ)ﻔﻮرت آﻟﻤﺎن
ﺗﺮ\ -ﺮد و ﭘﺲ از  S4ﺳــﺎل ﺣﻀﻮر در ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ٩٦ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻴﻮﻧﻴﻮس و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎ-ﻮس 4ﻮﻧﺎن رﻓﺖ.

ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ #در ﺑــﺎز ﭘﻴﺶرو  ٢٢آﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﻮﺳــﻨ #ﺑــﺎز ﺧﻮاﻫﺪ -ــﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻟﻴﺴــﺖ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ #ﺑــﺮا ا4ﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑــﺎ اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺟﺎﻟﺒ #ﻫﻤــﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
)4ــ #از ا4ﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣ#ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮت دوﺑﺎره از ﻣﺮد ﺷــﻤﺎره  S4ﺗﻴﻢ ﻣﻠ4 #ﻌﻨ#
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷــﺪ .دروازهﺑﺎن آﻧﺘﻮرپ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ -ﺸﻴﺪﮔ #از ﻧﺎﺣﻴﻪ -ﺸﺎﻟﻪ
ﺑﺎز ﺑﺎ ازﺑ)ﺴــﺘﺎن را از دﺳــﺖ داد اﻣﺎ ا-ﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﻓﻨ #در ﺷــﺮا4ﻂ ا4ﺪهآﻟ#
ﻗﺮار دارد .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳــﺎس اﺣﺘﻤﺎل دﻋﻮت دوﺑــﺎره از ﻣﺮﺗﻀ #ﭘﻮرﻋﻠ#ﮔﻨﺠ#
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .و اﻣﺎ ﺳﺮدار آزﻣﻮن -ﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ #ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ
روﺑﻴﻦ در د4ﺪار ﺑﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧ)ﺮد ،اﮔﺮ روﻧﺪ درﻣﺎﻧ #او -ﻤ #ﻃﻮﻻﻧ#
ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻨ #را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣ#دﻫﺪ .در ﻏﻴﺎب او ا4ﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد -ﻪ اﺳ)ﻮﭼﻴﭻ -ﺮ4ﻢ اﻧﺼﺎرﻓﺮد را ﺑﻪ اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ #ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺳﺘﺎره اﺳﺘﻘﻼل
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ؛ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻮرو

اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ،دﯾﺎﺑﺎﺗﻪ
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺳﺎ4ﺖ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮﻣﺎر-ﺖ ،ﻣﺴــﺘﻨﺪﺗﺮ4ﻦ ﻣﻨﺒﻊ
اﻗﺘﺼــﺎد ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺟﻬــﺎن اﺳــﺖ -ــﻪ ﺑــﻪ
ﻃــﻮر ﻣﺴــﺘﻤﺮ ارزش ﺑﺎز)4ﻨــﺎن و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ
ارزش ﺗﻴﻢﻫــﺎ و ﻟﻴﮓﻫــﺎ ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﻴــﺎ را
ﻣﺸــﺨﺺ ﻣ-#ﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ارﻗــﺎم ﻣﻨﺪرج در
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻣﺎر-ﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ #4ﺑﺎز)4ﻨﺎن
ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﻤ#ﮔﻴﺮد اﻣﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕ#
رﻗــﻢ ﺧــﻮردن اﻧﺘﻘﺎلﻫــﺎ ﭼﻨــﺪان ﺑ#ﺗﺎﺛﻴــﺮ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴــﺖ .در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺷــﺮوع ﻓﺼﻞ ﺟﺪ4ﺪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ا4ﺮان ،ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮﻣﺎر-ﺖ در ﺗﺎزهﺗﺮ4ﻦ
ﺑــﻪ روزرﺳــﺎﻧ#اش اﻗــﺪام ﺑــﻪ ارزشﮔﺬار
ﺑﺎز)4ﻨــﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ -ﺮده -ــﻪ ﻧﺘﺎ4ﺞ ﺟﺎﻟﺒ#
ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ
ارزش -ﻠ #ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ا4ﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ٤٤٩
ﺑﺎز)4ــﻦ ﺣﺪود١٠٠ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ــﻮرو ﺗﺨﻤﻴﻦ
زده ﻣ#ﺷﻮد -ﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻋﺪد ﺑﺎﻻ #4ﻧﻴﺴﺖ.
ا4ﻦ درﺣﺎﻟ #اﺳــﺖ -ﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﮓ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن
ﻗﻄــﺮ ﺑــﺎ  ٣٣٦ﺑﺎز)4ــﻦ  ١٥٢ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ﻮرو
ﻣــ#ارزد .ﺟ#ﻟﻴــﮓ ژاﭘــﻦ ﺑــﺎ  ٥٥٢ﺑﺎز)4ﻦ
 ٢٧٧ﻣﻴﻠﻴﻮن 4ﻮرو ارزش دارد و ا4ﻦ رﻗﻢ در
ﻣــﻮرد #-ﻟﻴﮓ -ﺮهﺟﻨﻮﺑ #ﺑﺎ  ٤٣٣ﺑﺎز)4ﻦ،
١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن 4ﻮروﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮا4ﻦ ﻟﻴﮓ ا4ﺮان
ﮔﺮان ﻧﻴﺴــﺖ و ﺧﺮوج ﮔﺴــﺘﺮده اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
از آن ﻃ #ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ -ﺎﻫﺶ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزش آن ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻋﻼم ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮﻣﺎر-ﺖ ،ﮔﺮانﺗﺮ4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﮓ
ﺑﻴﺴــﺘﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد؛ ﺗﻴﻤــ- #ﻪ
ارزش ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎز)4ﻨﺎﻧــﺶ -ﻤ #ﭘﺎ4ﻴﻦﺗﺮ از
١٢ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ﻮرو ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
رﺗﺒﻪ دوم را ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﻴﻤ١٠.١٣ #
ﻣﻴﻠﻴﻮن 4ــﻮرو در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑــﺎ  ٩.٧٣ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ﻮرو در ا4ــﻦ ﺟﺪول رو
ﭘﻠﻪ ﺳــﻮم ا4ﺴﺘﺎده اﺳــﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ا4ﻦﺟﺎﺳﺖ
ــﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ﭘﺎ4ــﺎن ﻟﻴــﮓ ﻧﻮزدﻫــﻢﺑــﺎ  ١٩.٢٨ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ــﻮرو ارزش ﺗﻴﻤــ،#
ﮔﺮانﺗﺮ4ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ا4ﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺧﺮوج ﭼﻨﺪ4ﻦ ﺑﺎز)4ﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن
و ﻧﻴﺰ اﻓﺖ ارزش ﺳﺎ4ﺮ4ﻦ- ،ﺎﻫﺶ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
4ﻮرو4ــ #ارزش ا4ــﻦ ﺗﻴــﻢ را ﺑﻪدﻧﺒــﺎل آورد.
ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧــﺪ )4ــ #از ﺟﺪاﺷــﺪهﻫﺎ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﺳــﺖ -ــﻪ در ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮﻣﺎر-ﺖ
 ٢ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ﻮرو ارزشﮔﺬار ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ا4ﻦ ﺳــﺎ4ﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ارزش ﻣﻬــﺪ ﺗﺮاﺑ#
را  ١.٢و ارزش ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﻴــﻞزاده را٨٠٠
ﻫــﺰار 4ﻮرو ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣ#زﻧــﺪ .ﻋﻠ #ﻋﻠﻴﭙﻮر ﻫﻢ
ارزﺷــ ٨٠٠#ﻫــﺰار 4ﻮرو4ــ #دارد -ــﻪ ﻫﻤﻪ
ا4ﻦ ﺑﺎز)4ﻨﺎن از ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺟﺪا ﺷــﺪهاﻧﺪ.
در ﺟــﺪول ﺗﻴﻢﻫﺎ ا4ﺮاﻧــ #ﺗﺮا-ﺘﻮر و ﻓﻮﻻد
ﭼﻬــﺎرم و ﭘﻨﺠــﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ارزانﺗﺮ4ــﻦ ﺗﻴــﻢ
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز اﺳﺖ -ﻪ ارزش
ﻣﺠﻤــﻮع ﺑﺎز)4ﻨــﺎن ا4ــﻦ ﺗﻴــﻢ  ٢.٩ﻣﻴﻠﻴــﻮن
4ــﻮرو ﺗﺨﻤﻴــﻦ زده ﻣ#ﺷــﻮد .ﮔﺮانﺗﺮ4ــﻦ
ﺑﺎز)4ﻦ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﺷــﻴﺦ د4ﺎﺑﺎﺗﻪ اﺳﺖ -ﻪ
ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮﻣﺎر-ﺖ ارزش او را  ٢.٤ﻣﻴﻠﻴــﻮن
4ــﻮرو ﺗﺨﻤﻴــﻦ ﻣ#زﻧــﺪ؛ 4ﻌﻨــ ٥٠٠#ﻫــﺰار
4ــﻮرو -ﻤﺘــﺮ از -ﻞ ﺗﻴــﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز! رده
دوم ﮔﺮانﺗﺮ4ــﻦ ﺑﺎز)4ﻨــﺎن ﻟﻴﮓ را اﺣﺴــﺎن
ﺣﺎجﺻﻔــ S4 #ﻣﻴﻠﻴــﻮن 4ﻮرو4ــ #در اﺧﺘﻴﺎر
دارد.

آذرى :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدهاى!
ﻣﺪ4ﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن در
وا-ﻨــﺶ ﺑــﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟــ #ﺑــﺎ ﺣ)ــﻢ -ﻤﻴﺘــﻪ اﺧــﻼق ،ﮔﻔــﺖ:
»ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﺮاﺳــﺎس  S4ﺟﺮم اﺳــﺖ و ﻣﻦ
ﻫﻨــﻮز ﻧﻤ#داﻧﻢ ﺟﺮم ﻣﻦ ﭼﻴﺴــﺖ «.ﺳــﻌﻴﺪ
آذر در ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ ا4ﺴــﻨﺎ ،در وا-ﻨﺶ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ #ﺑﺎ ﺣ)ﻢ
ﻤﻴﺘــﻪ اﺧــﻼق اﻇﻬــﺎر -ــﺮد :ﻣ#ﮔﻮ4ﻨــﺪ ﺑﺎﺻﺤﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻮ4ﺶ
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣ- #ﺮدها .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻧﺰدS4ﺗــﺮ ﻣ#ﺷــﻮ4ﻢ،
)4ﺴــﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎص ﻣ#اﻓﺘﺪ -ﻪ ﻃﺒﻴﻌ#
ﺑﻮده و ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺳــﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮ
ﺣــﺎل ا4ﻦ -ــﻪ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣــﻦ ﭼﻪ ﺗﻠﻘ#
ﺷﺪه ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼ#ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻗﻄﺮ ﺷﺪ؟
اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﺤﻤــﺪ ﻧــﺎدر از
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل #)4
از ﻣﻬﻢﺗﺮ4ــﻦ ﺧﺒﺮﻫــﺎ ﻧﻘــﻞو اﻧﺘﻘﺎﻻﺗ #ﺑﻮد
و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺷــﺎ4ﻌﺎت ز4ﺎد را ﺑﻪدﻧﺒﺎل
داﺷــﺖ #)4 .از ا4ﻦ ﺷﺎ4ﻌﺎت ﺗﻼش ﻣﺪ4ﺮان
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮا ﺷــ)ﺎر  #)4از ﺳــﺘﺎرﮔﺎن
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ا4ﻦ ﺷﺎ4ﻌﺎت رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
رﻧــﮓو ﺑــﻮ ﺟﺪﺗﺮ ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣ#ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل در ﻓﺼــﻞ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت
ﺗﻼش ز4ﺎد -ــﺮد ﺗﺎ ﻗــﺮارداد ﻋﻠ- #ﺮ4ﻤ#
را ﺗﻤﺪ4ــﺪ -ﻨــﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑــﻪ اﻣــﺮوز ﺗﻮﻓﻴﻘ #در
ا4ــﻦ زﻣﻴﻨــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺪ4ﺮان
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ا4ﻦ ﺑﺎز)4ﻦ ﻃﺒﻖ
ادﻋــﺎ ﺧــﻮدش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــ #ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺧﺎرﺟــ#اش ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤ #ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺮﺳــﻴﺪ ،ﺑﺎر د4ﮕﺮ ﺑﺎ او وارد ﻣﺬا-ﺮه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﻫــﻮاداران ﺑﺮا ﻣﺎﻧﺪن
ﺮ4ﻤــ ،#ﻣﺴــﺌﻮﻻن ا4ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﻪ -ﻤS)4ــ ،#دو ﻫــﻮادار ﻣﺘﻤــﻮل اﺳــﺘﻘﻼل رﻗــﻢ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺧــﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧــﺪ ،اﻣﺎ -ﺮ4ﻤ#
درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎ د4ﮕــﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﻴﺶﻗﺴــﻂ ﻗــﺮاردادش را ﻣﻄــﺮح -ــﺮد .ﺑﺎ
ﮔﺬﺷــﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﺳــﺘﻪﻫﺎ ﻫﺎﻓﺒــ Sﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد

ﺳﻮژه روز

را ﭘﺬ4ﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﺣﺘــ #ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳــﻴﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ )4ﺒﺎره -ﺮ4ﻤ #اﻋﻼم -ﺮد -ﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد
 S4ﺗﻴﻢ ﺧﻮب ﺧﺎرﺟ #روﺑﻪرو ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ا4ﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ -ﺎﻓ #ﺑﻮد ﺗــﺎ ﻣﺬا-ﺮات دوﻃﺮف
ﺑــﻪ ﺑﻦﺑﺴــﺖ ﺑﺨــﻮرد ،آنﻫــﻢ درﺣﺎﻟــ- #ﻪ
ﺮ4ﻤ #ﺑﻪ ﻣﺪ4ﺮان ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﻠﺒﺶﺑﺎ اﺳــﺘﻘﻼل اﺳــﺖ و ﻣﺸــ)ﻠ #ﺑﺮا ﻣﺎﻧﺪن
ﻧــﺪارد! درﺣﺎﻟــ- #ﻪ اﺳــﺘﻘﻼﻟ#ﻫﺎ ﺧــﻮد را
آﻣــﺎده اﻣﻀــﺎ ﻗــﺮارداد ﺟﺪ4ــﺪ ﺑــﺎ -ﺮ4ﻤ#
ﻣ-#ﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او از اﻧﺠﺎم ا4ﻦ -ﺎر ﺧﻮددار
ﺮد ﺗــﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺎر د4ﮕــﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞﻫﻮاداراﻧــﺶ ﻗــﺮار ﺑﮕﻴــﺮد -ــﻪ ﭼﺮا ﻗــﺮارداد
ﺳــﺘﺎره ﻣﻠ#ﭘﻮﺷــﺎن آﺑ#ﭘﻮﺷــﺎن را ﺗﻤﺪ4ــﺪ
ﻧ)ﺮده ،درﺷــﺮا4ﻄ- #ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﻘﻼل
ﻫــﻢ زﻣــﺎن ز4ــﺎد ﺻــﺮف ﻣﺬا-ــﺮه ﺑــﺎ ا4ﻦ
ﺑﺎز)4ــﻦ -ﺮده و ﺧﻴﻠ #از ﺧﻮاﺳــﺘﻪﻫﺎ او را
ﻫــﻢ ﭘﺬ4ﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ا4ــﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻮد -ﻪ
ﺑﺮﺧ #از ﺧﺒﺮﮔﺰارﻫﺎ داﺧﻠ #ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد
ﺧﻮب ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را دﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ#
ﺮ4ﻤ #ﻋﻨــﻮان -ﺮدﻧــﺪ و ﻣﺪﻋ #ﺷــﺪﻧﺪ -ﻪﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴــ#ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷــ)ﺎر ﺳﺘﺎره
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑــﻪ ﻧﻮﻋــ #ﻧﺘﻴﺠــﻪ درﺑــ #ﻧﻘــﻞ و
اﻧﺘﻘﺎﻻﺗ #را ﺑﻪ ﺗﺴﺎو ﺑ)ﺸﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ا4ﻦ ﺧﺒﺮ
درﺣﺎﻟ #ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪه -ﻪ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﻫﺮ ٧

ﺧﺪﻣﺖﺷﺠﺎعﺑﻪﻫﻢﺗﻴﻤﯽﻫﺎىﺳﺎﺑﻖ!

 S4رﺳــﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺒــﺮ داد ﻣﻬــﺪ ﺗﺮاﺑ ،#ﻫﺎﻓﺒــ Sا4ﺮاﻧ#
اﻟﻌﺮﺑــ #از -ﻤﻨــﺪ ﻣﺼﺪوﻣﻴــﺖ رﻫــﺎ ﺷــﺪ و آﻣــﺎده ﺣﻀــﻮر در
د4ﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺮﺧﻴﻪ اﺳــﺖ .ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ #ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اوﻟﻴــﻦ ﺑﺎز ﺧﻮد ﺑــﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ اﻟﻌﺮﺑ #از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺎ دﭼﺎر
ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺷــﺪ .ﻫﺎﻓﺒ Sﺳــﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮارداد  S4ﺳﺎﻟﻪ راﻫ #ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻗﻄﺮ ﺷﺪ.

وﯾﺴﯽ اوﻟﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ

ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺟﺬب -ﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠ)ﺮد ﺧﺮ4ﺪﻫﺎ ﺟﺪ4ﺪ4 ،ﺤﻴ#
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﺮا ﺷ)ﺎر ﺳــﺘﺎره اﺳﺘﻘﻼل
ﻟﻴﺴــﺖ ﺧــﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫــﺪ .ﺑــﻪ ا4ﻦﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺧﻴﻠــ #ﺑﻌﻴــﺪ اﺳــﺖ -ــﻪ ﺧﺒــﺮ ﻣﺬا-ــﺮات
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴــ#ﻫﺎ ﺑــﺎ -ﺮ4ﻤــ #ﺻﺤﺖ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﻓــﺮاوان دﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ- #ﺮ4ﻤ #در ﻣﺬا-ﺮات ﺑﺎ اﺳــﺘﻘﻼل،
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﻗﻢ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮ ﻗﺪ4ﻤ#
ﺷــﻤﺎره  ٦اﺳﺘﻘﻼل 4ﻌﻨ #اﻟﺮ4ﺎن ﻗﻄﺮ اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻗﻄﺮ  S4ﻣﻴﻠﻴﻮن و ٣٠٠
ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎ4ﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ #ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﻄﺮ اس ﺳــ ،#ﻫﻢ د4ﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮ
ﺮ4ﻤ #اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار داﺷــﺘﻦ ﺗﻴﻢاﻟﻘﻄــﺮ در رده دوازدﻫــﻢ ﺟــﺪول ردهﺑﻨﺪ
دوازده ﺗﻴﻤــ #ﻟﻴﮓ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻗﻄﺮ ،ﻣﻤ)ﻦ
اﺳــﺖ -ﺮ4ﻤ- #ﻤ #ﺑــﺮا ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻪ ا4ﻦ

ﺗﻴﻢ ﺗﺮد4ﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ا4ﻦ ﺗﻴﻢ
آنﻗﺪر ﺑﺎﻻﺳﺖ -ﻪ -ﺮ4ﻤ #ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ آن را
ﻗﺒﻮل -ﺮده اﺳــﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣ#ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﭘﺎ4ــﻪ ا4ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﻪ -ﺮ4ﻤ4 #ــ Sﻣﻴﻠﻴﻮن و
دو4ﺴــﺖ ﻫــﺰار دﻻر ﺑــﻮده و ﺗﺎزه ﺑﺎ آﭘﺸــﻦ،
ﺑﻪ ﺑــﺎﻻ  S4و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣ#رﺳــﺪ.
وﺿﻌﻴــﺖ -ﺮ4ﻤ ،#ﻧﻬﺎ4ﺘﺎ ﺗﺎ روز ﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ
آ4ﻨــﺪه روﺷــﻦ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .اﮔــﺮ ﭼﻨﻴــﻦ
اﺗﻔﺎﻗــ #ﺑﻴﻔﺘــﺪ ،ﻫﺎﻓﺒــ Sاﺳــﺘﻘﻼل ﻫﻤﺎن
راﻫــ #را ﻣــ#رود -ــﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺷــﺠﺎع
ﺧﻠﻴﻞزاده ،ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﻴﺮ ﻋﻠ- #ﺮ4ﻤ#
ﻫﻤﭽﻨﺎن  #)4از ﻋﻼﻣﺖ ﺳــﻮالﻫﺎ ﺑﺰرگ
ﻧﻘﻞو اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻴﺶﻓﺼــﻞ ﺑﺎﻗ #ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ#رﺳﺪ -ﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺠﻴﺐ ا4ﻦ ﺳﺘﺎره
ﻣﻠ#ﭘــﻮش ﺗﺎ آﺧﺮ4ــﻦ روزﻫﺎ آﺑــﺎن ﻣﺎه ﻧﻴﺰ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎبﻣﻬﻢﻓﮑﺮى؛ﺣﺴﻴﻨﯽﯾﺎﻣﻈﺎﻫﺮى؟

ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ در ﻣﺼﺎف دوﺳــﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﻬﺮدار آﺳــﺘﺎرا ﻫﺮ دو دروازهﺑﺎن
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺎز -ﺮدﻧﺪ4 .ﻌﻨ #رﺷــﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴــﻴﻨ .#ا4ﻦﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ٢
ﺑﺎز ﻗﺒﻠ #اﺑﺘﺪا رﺷــﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ در ﺗﺮ-ﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪ و ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨ#
ﻫﻢ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﺎز -ﺮد .از ﺣﺴــﻦﻫﺎ ا4ﻦ ﻓﺼﻞ اﺳــﺘﻘﻼل -ﻪ ﺑﺪونﺷــ Sﻣﺤﻤﻮد
ﻓ)ــﺮ و دﺳــﺘﻴﺎراﻧﺶ را ﺑــﺮا ﮔﺰ4ﻨﺶ١١ﺑﺎز)4ــﻦ اﺻﻠ #دﭼﺎر دردﺳــﺮ ﺧﻮاﻫﺪ -ﺮد
ﺗﺮاﻓﻴــ Sﺑﺎز)4ــﻦ ﺧﻮب در ﻫﻤﻪ ﺧﻄﻮط اﺳــﺖ .اﺳــﺘﻘﻼل در ﺧــﻂ دروازه ﺑﺠﺰ ا4ﻦ دو
دروازهﺑﺎن ﺣﺴــﻴﻦ ﭘﻮرﺣﻤﻴﺪ و اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴSﭘﻮر را ﻫﻢ دارد -ﻪ دوﻣ #دروازهﺑﺎن
اﺻﻠ #ﺗﻴﻢ ﻣﻠ #ﺟﻮاﻧﺎن اﺳــﺖ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ-ﻴﺐ ﺗﻴﻢ آﺑ #اﺳــﺘﻘﻼل
ا4ــﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪﺟﺎ  S4دروازهﺑﺎن ﺧﻮب و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ دو دروازهﺑﺎن ﺧﻮب و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ دارد و
ا4ﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ#رﺳﺪ ﺟﺰو ﻓﺼﻞﻫﺎ #4ﺑﺎﺷﺪ -ﻪ ﺧﻂ دروازه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﺗﺒﺪ4ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺣﻀﻮر رﺷــﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ در اردو ﺗﻴﻢ آﺑ #ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد
اﺳــﺘﻘﻼل ،ﺑﻠ)ﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮد ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨ #ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣ#ﺷــﻮد .رﻗﺎﺑﺖ ا4ﻦ دو دروازهﺑﺎن
ﺑــﺮا ﺑﺎز در ﺗﺮ-ﻴﺐ ﺗﻴﻢ آﺑ #ﻫﻢ ﺧﻴﺎل اﺳــﺘﻘﻼل را از ﺑﺎﺑﺖ دروازه راﺣﺖ -ﺮد و ﻫﻢ
ﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨ #ﻫﺮ دو دروازهﺑﺎن را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ#رﺳــﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓ)ﺮﺑﺮا ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ  S4اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﺖ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ4ﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ و
ﺣﺴــﻴﻨ #)4 #را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﺮ اول ﺗﻴﻤﺶ اﻧﺘﺨﺎب -ﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﮔﺮ ﺣﺴﻴﻨ #ﺑﺮﺧﻼف
ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر رﺣﻤﺘ #ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،رﻗﻴﺐ ﺳﺮﺳﺨﺘ #ﺑﺮا دروازهﺑﺎن
ﺗﺎزهوارد آﺑ#ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و -ﺎر ﻓ)ﺮ را ﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎ #4ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ -ﺮد.

داﺳﺘﺎندردﺳﺮﻫﺎﭘﺮوﻓﺴﻮرﺗﻤﺎﻣﻧﺪارد

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاﻧ9ﻮ ،ﺑﺤﺮان ﺗﺎزه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ!
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎﺷــﮕ
ﺑﺨــﺶ ز4ــﺎد از ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺳــﺮﻣﺮﺑ#
ﺑﺨـ
ﺳــﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗــﺮارداد او را
ﺳ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧ)ﺮده -ﻪ ا4ﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ا4ﺠﺎد ﻣﺸــ)ﻞ ﺑﺮا ﻣﺮﺑ- #ﺮوات
ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﻫﻔﺘﻪﻫــﺎ اﺧﻴﺮ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ #4ﺑﻪ ﺑﺮاﻧ)ﻮ ا4ﻮاﻧ)ﻮو4ﭻ
داﺷــﺖ ﺗﺎ ا4ﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷــ)ﺎ4ﺖ
ﻣﺮﺑــ- #ــﺮوات را ﺑﺒﻨــﺪد .ﺑــﺎ وﺟﻮد
ا4ﻦ-ــﻪ -ﻤﻴﺘــﻪ ﺗﻌﻴﻴــﻦ وﺿﻌﻴــﺖ
ﺑﺎز)4ﻨﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻓﻴﻔﺎ در اﺳــﻔﻨﺪ ٩٨
ﺑﺎز
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را ﻣﺤ)ــﻮم ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ
ﭘﺮﺳ
 S4ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٥٥ﻫــﺰار 4ﻮرو ﺑﻪ ﺑﺮاﻧ)ﻮ
ﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ا4ﻦ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸــﺪﺮو ددر ﻧﻬﺎ4ــﺖ -ﻤﻴﺘــﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃــ #ﻓﻴﻔــﺎ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را از ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺤﺮوم
ﭘﺮﺳ
ــﺮد .ﺣــﺎﻻ ﺑــﺎ ﻓﺸــﺎر ﻓﻴﻔﺎ در اﻗﺴــﺎطــﺮﻣﺨﺘﻠــ  ٩٠درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺑﺮاﻧ)ﻮ
ﻣﺨ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ وار4ﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ا4ﻦﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻮ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن ا4ﻦ ﭘﺮوﻧــﺪه ،ﭘﻨﺠﺮه
ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘــﺎﻻت ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﺎز ﺷــﻮد.
ﻧﻘ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﻣﺤﻤﺪاﺳﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﭘﺰﺷ)#ورزﺷ#
درﺧﺼــﻮص آﺧﺮ4ﻦ وﺿﻌﻴــﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻟﻴــﮓ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ#4
را اﻧﺠــﺎم داده و ﮔﻔﺘﻪ» :درﺧﺼﻮص زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺷــﺮوع ﻟﻴﮓ
ﭼﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا4ﻦ-ﻪ ارز4ﺎﺑ#ﻫﺎ ﻣﺎ روز
ﺑﻪ روز اﺳﺖ ،ﺑﺎ4ﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در اداﻣﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺒﺘﻼ4ﺎن ﺑﻪ -ﺮوﻧﺎ
و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗ#ﻫﺎ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟ #ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 4ﺎ ﺧﻴﺮ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﻴﺰ وﺟﻮد دارد«.

ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﻣﻬﺪى ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ

ﺳﻮال روز

ﭼﻨﺪ ﺑﺎز)4ﻦ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮا ﻣﺎﻧﺪن در ا4ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮوط ﻣﺎﻟ #داﺷﺘﻨﺪ -ﻪ ﻣﻮردﭘﺬ4ﺮش
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ درﺣﺎﻟ #ﭘﺲ از  ٤ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ #ﻣﺘﻮاﻟ #در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ،ﺗﻤﺮ4ﻨــﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺼﻞ ﺧــﻮد ﺑﺮا ﺣﻀــﻮر در ﺑﻴﺴــﺘﻤﻴﻦ دوره ا4ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت را
ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣ#ﮔﺬارد -ﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎز)4ﻦ اﺻﻠ #ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ ،ﺷﺠﺎع ﺧﻠﻴﻞزاده،
ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ ،#ﻋﻠ #ﻋﻠﻴﭙﻮر و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارد .ﺑﺎ ا4ﻦﺣﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﻟ ،Sﺳﻌﻴﺪ آﻗﺎ ،#4اﺣﺴــﺎن ﭘﻬﻠﻮان ،ﻋﻴﺴــ #آل-ﺜﻴﺮ ،ﻋﻠ #ﺷﺠﺎﻋ ،#ﻣﻴﻼد
ﺳــﺮﻟ Sو آرﻣــﺎن رﻣﻀﺎﻧ #را ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان  ٧ﺑﺎز)4ــﻦ ﺟﺪ4ﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣــﺖ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ در-ﻨﺎر ﺳــﺎ4ﺮ
ﺑﺎز)4ﻨــﺎن ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮا دﻓﺎع از ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ #ﺧﻮد ﺗﻼش -ﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ -ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺣﺎﺷــﻴﻪﻫﺎ ﻓﺮاوان ﭼﻨﺪ روز اﺧﻴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸ)ﻼت ر4ﺰو درﺷﺖ دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣ-#ﺮد ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﻴﻞزاده را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در اﻓﺰا4ﺶ رﻗﻢ ﻗﺮارداد ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶرو
از دﺳــﺖ داد ﺗــﺎ ﻣﻬﺪ رﺳــﻮلﭘﻨﺎه در و4ﺪ4ﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟ #ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪا -ﻪ از و ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ
ﻋﻠﻴﻪ او و ﺣﺘ #ﺳــﺎ4ﺮ اﻋﻀﺎ ﺗﻴﻢ ﺻﺤﺒﺖ -ﻨﺪ -ﻪ اﻧﺘﺸــﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ اﺳــﺘﻌﻔﺎ او را
ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷــﺖ .ﺧﻠﻴﻞزاده درﺣﺎﻟ #ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﻓﺰا4ﺶ رﻗﻢ ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را
ﺗﺮ\ و ﺑﻪ اﻟﺮ4ﺎن ﻗﻄﺮ ﭘﻴﻮﺳــﺖ -ﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ٢
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ #او ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠ)ﻪ ﺳــﺎ4ﺮ ﺑﺎز)4ﻨﺎن ﻧﺎراﺿ #ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ -ﻨﻌﺎﻧ#زادﮔﺎن ،ﺳﻴﺎﻣ Sﻧﻌﻤﺘ #و ﻣﻬﺪ ﻋﺒﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ا4ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﻤــﻢ ﻗﺮارداد -ﻪ آﻣﺎده ﺷــﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﻀﺎ ﻣﺪ4ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪ4ﺪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺧﻴﺎل
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن راﺣﺖ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺣﺮفو ﺣﺪ4ﺚ در ﺗﻤﺮ4ﻨﺎت ﭘﻴﺶﻓﺼﻞ ﺷﺮ-ﺖ -ﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻄﻬﺮى
اﻣﻴﺮارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻴﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان در ﺑﺎز
دوﺳــﺘﺎﻧﻪ آﺑ#ﭘﻮﺷــﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﻬﺮدار آﺳــﺘﺎرا ﻫــﻢ ﻏﻴﺒﺖ
داﺷــﺖ .ﻣﻬﺎﺟﻢ آﺑ#ﭘﻮﺷــﺎن -ﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺸ)ﻞ ﻣﺴ)ﻦ ﺧﻮد
ﻣﺪﺗ #اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺪ4ﺮان ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﮔﻔﺖوﮔﻮ -ﺮده ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ
زﻣﺎن ز4ﺎد از اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳــﺘﺶ ﻫﻨﻮز ا4ﻦ ﻣﺸــ)ﻞ ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ در ﺗﻤﺮ4ﻨﺎت اﺳﺘﻘﻼل
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ -ﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭼــﻪ زﻣﺎﻧ #ا4ﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣ-#ﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤــﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑ- #ﺮوات ،ﭘﺎ4ﺎن ﺑﺤﺮان
ﺑﺮاﻧ)ﻮ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺒﺮ ا4ﺴﻨﺎ ،ا4ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻃ ٤ #ﺳﺎل ﻫﻤ)ﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺑﺮاﻧ)ﻮ در ﺑﻨﺪ از ﻗﺮارداد ﭘﺬ4ﺮﻓﺘﻪ -ﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت
ا4ــﻦ ﻣﺮﺑ #و دﺳــﺘﻴﺎراﻧﺶ را ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ در  ٢ﺳــﺎل
آﺧــﺮ ﻗــﺮارداد ﺗﺴﻮ4ﻪﺣﺴــﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ #ﺑﻪﻃــﻮر -ﺎﻣﻞ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .ا4ــﻦ 4ﻌﻨــ #ﺑﺮاﻧ)ــﻮ ا4ﻮاﻧ)ﻮو4ﭻ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ  S4ﺑﺪﻫ #ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــ #در ا4ﺮان ﻣﻮﺟﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻢ ﻣﻠ #ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ا4ﺮان
ﺳــﻔﺮ -ﻨﺪ ،اﻣ)ﺎن ﺧﺮوج از ا4ﺮان را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ا4ــﻦ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوﺟــ #ﻗﺒــﻼ ﻫــﻢ ﮔﺮ4ﺒﺎن ﺳــﺮﻣﺮﺑ#
ﺳــﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد .او ﭘــﺲ از ﺗﺮ\
ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ #ﻓﻮﺗﺒــﺎل ا4ــﺮان در ﺳــﺎل  ٢٠٠٦ﺣﺪود ٩
ﺳــﺎل ﺑﺎ ﻣﺸــ)ﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ #در ا4ﺮان ﻣﻮاﺟــﻪ ﺑﻮد -ﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦﺧﺎﻃــﺮ ﺗــﺎ ﭘﻴﺶ از ﻗﺒــﻮل ﻫﺪا4ﺖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﻪ ا4ﺮان ﺳــﻔﺮ ﻧ)ــﺮد .ﺣﺘ #زﻣﺎﻧ- #ﻪ ﺳــﺮﻣﺮﺑ #ﺗﻴﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺑﻮد ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﻫﻤﺮاه ا4ﻦ ﺗﻴﻢ
ﺑﻪ ا4ﺮان ﺳﻔﺮ -ﻨﺪ ﺗﺎ ا4ﻦ-ﻪ درﻧﻬﺎ4ﺖ ﭘﻴﺶ از ﭘﺬ4ﺮش
ﻫﺪا4ﺖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗــﺮارداد ﺗﻴﻢ ﻣﻠ #او از
ﺳــﻮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺮﺑ#
ﺳــﺮخﻫﺎ ﭘﺎ4ﺘﺨﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ#
ﺑــﺎ وﺟــﻮد ا4ﻦ-ــﻪ در ﻗــﺮارداد ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺑﺮاﻧ)ﻮ
ذ-ــﺮ ﺷــﺪه -ــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﺎﻟﻴــﺎت ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﺷــﮕﺎه

اﺳــﺖ اﻣﺎ اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﮔﻴﺮﻧﺪه)ﺑﺮاﻧ)ﻮ(
را ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﻣــﻮد ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ #ﻣ#ﺷﻨﺎﺳــﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸــﺎر رو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﻴﺴﺖ -ﻪ
ا4ــﻦ ﺑﺪﻫ #ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــ #را ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮاﻧ)ــﻮ ا4ﻮاﻧ)ﻮو4ﭻ
در ﺳــﺎل اول ﻗــﺮارداد ٦٥٠ﻫــﺰار دﻻر ﻣﻨﻌﻘــﺪ
ﺮد و ﺑﺮا ﺳــﺎل ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﺎ4ﻪ ﻗﺮاردادش ﺑﻪ٧٥٠ﻫــﺰار دﻻر رﺳــﻴﺪ .او ﺑﺮا ﺳــﺎل ﺳــﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ
ﭘﺎ4ــﻪ ٨٠٠ﻫــﺰار 4ﻮرو4ــ #در ﻗــﺮاردادش داﺷــﺖ.
ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ #ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ4ﺪ
ﺑﺮا  ٢ﺳــﺎل آﺧﺮ ﺑﺎ4ﺪ ﺣﺪود ٢٤٠ﻫــﺰار 4ﻮرو )ا4ﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮ4ﺒ #ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه و ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻗﻴﻖ از ﺳﻮ
اداره ﻣﺎﻟﻴــﺎت ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻣ#ﺷــﻮد( را ﺑــﻪ اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ-#ﺮد -ﻪ ا4ﻦ -ﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ر4ﺎل اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ارز ﻫﻢ
ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﺮخ رﺳــﻤ #ﺑﺎﻧــ Sﻣﺮ-ﺰ در ﺳــﺎلﻫﺎ
 ٩٦ﺗﺎ  ٩٨ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ#ﺷﻮد .ﻧ)ﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ا4ﻦ
اﺳﺖ -ﻪ ﺑﺮاﻧ)ﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺴﻮ4ﻪﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ#اش را از
ا4ــﺮان در4ﺎﻓﺖ ﻧ)ﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ -ﺸــﻮر ﺧﻮد اراﺋﻪ -ﻨﺪ و از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت دﺳــﺘﻤﺰدش ﻣﻌﺎف ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﮔــﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴــ#ﻫﺎ ﺑــﻪزود ﺗ)ﻠﻴ ﺑﺪﻫ#
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ #ﺳــﺮﻣﺮﺑ #ﺳــﺎﺑﻖ ﺧــﻮد را ﻣﺸــﺨﺺ ﻧ)ﻨﻨﺪ،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ#رﺳــﺪ ﺑﺎ4ﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷــ)ﺎ4ﺖ ﻣﺠــﺪد ﺑﺮاﻧ)ﻮ
ا4ﻮاﻧ)ﻮو4ﭻ و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻌــﺪ از ﻧﺎرﺿﺎ4ﺘــ #ﻋﺒــﺪا ...و4ﺴــ #از ﺷــﺮا4ﻂ ﻣﻮﺟــﻮد و
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑــﺎ ا-ﺒﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ،ﻣﺪ4ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﻴ)ﺎن،
او ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ در ﺗﻤﺮ4ــﻦ ا4ــﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺸــﺪ .در ا4ﻦراﺑﻄﻪ
ﮔﻔﺘــﻪ ﻣ#ﺷــﻮد د4ﺮوز)ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ( آﺧﺮ4ــﻦ روز ﺣﻀــﻮر
ﺎدرﻓﻨ #و4ﺴــ #در ﺗﻤﺮ4ﻨﺎت ا4ﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺪا4ﺖﺧﻮدروﺳــﺎزان ﺑﻪ ﻣﺮﺑ #د4ﮕﺮ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻣﻬﺪ
ﺗﺎرﺗﺎر و ﺣﻤﻴﺪ اﺳﺘﻴﻠ #ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟ #ﻋﺒﺪا...
و4ﺴ4 #ﺎد ﻣ#ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﯽﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ دادﻧﺪ
اﻋﻀــﺎ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ د4ــﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر در ﻣﺮ-ﺰ
ا4ﻔﻤﺎر\ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﭘﺰﺷ) #ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ -ﺎدرﻓﻨ #ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن
د4ﺮوز اﺳــﺘﺮاﺣﺖ -ﺮدﻧﺪ و از اﻣﺮوز )ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ( ﺗﻤﺮ4ﻨﺎت ﺧﻮد
را ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣ-#ﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﻃ#روزﻫﺎﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺤﺚﻫﺎﻣﺘﻌﺪددرﺑﺎره-ﻴﻔﻴﺖﭼﻤﻦ
زﻣﻴﻦ ﺷــﻤﺎره دو ورزﺷــﮕﺎه آزاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋ)ﺲﻫﺎ #4از
ا4ﻦ زﻣﻴﻦ -ﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮ4ﻦ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣ)ﺪر ﺷﺪن ﺑﺴــﻴﺎر از ﻫﻮاداران ﺷﺪ و از
ا4ﻦرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ -ﺎدرﻓﻨ #و ﺑﺎز)4ﻨﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﺷﮕﺎه زﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ #اﻧﻘﻼب را دوﺑﺎره ﻣﻬﻴﺎ -ﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ ا4ﻦ اﺳــﺎس ﺗﻤﺮ4ﻨﺎت اﺳــﺘﻘﻼل از د4ﺮوز 4ﻌﻨ #ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺎر د4ﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ #اﻧﻘﻼب رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓ)ﺮ
رو ﭼﻤﻨ #ﺑﺎ -ﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ -ﺎر ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

آﺧﺮﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه آل ﺜﻴﺮ در اافﺳ

دﻓﺎﻋﻴﻪ ۵٠ﺻﻔﺤﻪاى ﺳﺮخﻫﺎ
ﻣﺸﺎورﺣﻘﻮﻗ#ﺑﺎﺷﮕﺎهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲدرﺧﺼﻮصوﺿﻌﻴﺖﭘﺮوﻧﺪه
آل-ﺜﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ #اراﺋﻪ -ﺮد .اﻣﻴﺮﺳﺎﻋﺪ و-ﻴﻞ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪرﺳﻤ#ﺑﺎﺷﮕﺎهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ،درﺧﺼﻮصآﺧﺮ4ﻦوﺿﻌﻴﺖ
اﺳــﺘﻴﻨﺎفﺧﻮاﻫ #ﺑﺎﺷــﮕﺎه درﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻋﻴﺴ#
آل-ﺜﻴــﺮ ﮔﻔــﺖ» :ﻫﻤﻪ ﻣــﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﺳﺮﺳــﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻴﻔﺎ
درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳ ،#ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘ #و ...آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﻢ .در
ا4ﻦﺑﺎره ﺗﺎ-ﻴﺪ ﻓﻴﻔﺎ ﺑﺮ رو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ #از ا4ﻦ دﺳﺖ
اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر ﻋﻴﺴ #آل-ﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺰﻧ #ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎ4ﻨﺪه -ﺸﻮر
ازﺑ)ﺴﺘﺎن ﺑﺮا ﻫﻤﻪ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ -ﻪ ﺑﺪون ﺳﻮءﻧﻴﺖ و
ﺑﻪ دور از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻗﻮﻣﻴﺘ #ﺑﻮده و رﻓﺘﺎر او دﻟﻴﻠ #ﺑﺠﺰ ارﺗﺒﺎط
ﻋﻤﻴــﻖ و ﻋﺎﻃﻔ #ﺑﺎ ﺑــﺮادرزادهاش ﻧــﺪارد .ﺑﺮا دﻓﺎع ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ- #ﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ رخ داده ﺑﻮد را ﻫﻢ اراﺋﻪ
ﺮد4ــﻢ -ﻪ ا4ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤ)ﻮﻣﻴﺖ ﻗــﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎ ا4ﻦﻫﻤﻪ وﻗﺘ #ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺣ)ﻤ #ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗSﺗ Sﻣﻮارد
ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ #ﻗﺮار ﻣ#ﮔﻴﺮد -ﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر آل-ﺜﻴﺮ
ﺟﺰو ﻣﻮارد ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘ #ﻧﻤ#ﺷــﻮد اﻣﺎ ﻓﻴﻔﺎ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ
ﻓﺮد را ﻧﻤ#ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣ#ﮔﻴﺮد.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ا4ﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻓ)ﺮ ﻣ-#ﻨﻨﺪ -ﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در اﺳﺘﺎد4ﻮم 4ﺎ
ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎ ﺗﻠﻮ4ﺰ4ﻮن آ4ﺎ ﺑﺮداﺷــﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦآﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﻴﺘ #و ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘ #دارﻧﺪ 4ﺎ ﻧﻪ؟« ﻣﺸــﺎور ﺣﻘﻮﻗ#
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﻓﺰود» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا4ﻦ رو)4ــﺮد ا4ﻦ را
ﺻــﺎدر و درﻧﻬﺎ4ﺖ  ٦ﻣﺎه ﻣﺤ)ﻮﻣﻴﺖ و١٠ﻫﺰار دﻻر -ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑــﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳــﺖ ﺑــﺮا آل-ﺜﻴﺮ ﺻــﺎدر ﺷــﺪ .در ا4ﻦﺟﺎ ﻻزم
اﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺎﺑﻬ #اﺷﺎره -ﻨﻢ؛ ﺑﺎز)4ﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ #ﺑﺤﺮ4ﻦ
در وا-ﻨﺶ ﺑﻪ وﻗﺖ-ﺸــ #ﺑﺎز)4ﻨﺎن ﻫﻨﮓ-ﻨﮓ در ﭘﺎ4ﺎن ﺑﺎز
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز)4ﻨﺎن ﻫﻨﮓ-ﻨﮓ را ﻧﺸﺎن
داد و ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ و4ﮋﮔ #ﻇﺎﻫﺮ آنﻫﺎ را ز4ﺮﺳــﻮال ﺑﺮد -ﻪ ا4ﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤ)ﻮﻣﻴﺖ اﻧﻀﺒﺎﻃ #ا4ﻦ ﺑﺎز)4ــﻦ ﺑﺤﺮ4ﻨ #روﺑﻪرو
ﺷﺪ .ﺗﻼش ﻣﺎ ا4ﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ -ﻨﻴﻢ -ﻪ اﻧﮕﻴﺰه آل-ﺜﻴﺮ ﺑﺮا
ا4ﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗ #ﺑﺎ4ﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﻮ اراﺋﻪ ﻣ#ﺷﺪ ،ﭼﺮا-ﻪ ا4ﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻧﻴﺴــﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ #4دارد .ﺗﻔﺴــﻴﺮ -ــﻪ از ا4ﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣ#ﺷــﻮد ﺑﺎ4ﺪ رو)4ﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗ #ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ
ﻣﺸــﺎﺑﻪ -ﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘ #را درﺑﺮ ﻣ#ﮔﻴﺮد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳــﺖ ا4ﻦ-ﻪ ﻣﺎ ﻻ4ﺤﻪ ﺣﻘﻮﻗ #ﺧﻴﻠ #ﻗﻮ را اراﺋﻪ
ﺮد4ــﻢ .را ﺻــﺎدره  ٩ﺻﻔﺤﻪ ﺑــﻮد اﻣﺎ ﻻ4ﺤﻪ ﻣــﺎ  ٢٦ﺻﻔﺤﻪﺑﻮد -ﻪ ﺑﺎ4ﺪ ﭘﻴﻮﺳــﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ -ﺮد -ﻪ ﻓ)ﺮ ﻣ-#ﻨﻢ
ﺑﺎﻻ ٥٠ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ ﻻ4ﺤﻪ دﻓﺎﻋ #ﻓﺮﺳﺘﺎد4ﻢ و از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ا4ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳ- #ﺮد4ﻢ .ﺑﻪ ﻫﻮاداران اﻣﻴﺪوار ﻣ#دﻫﻢ
ــﻪ انﺷــﺎا ...آل-ﺜﻴﺮ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ در ﻓﻴﻨﺎل ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳــﻴﺎﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ4ﺪ ا4ﻦ اﻣﻴﺪوار در ﻓﻀﺎ واﻗﻊﺑﻴﻨ#
ﺻﻮرتﺑﮕﻴﺮد«.

