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پای کرونا بر گلوی 5 میلیون 
کارگر بدون بیمه

 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: 5تا6 میلیون 
کارگر  بدون بیمه در شرایط معیشتی نگران کننده ای قرار دارند

فرمول جاودانگی»قیصر«
گفت وگو با دکتر  سیار و استاد 
بهمنی درباره زنده یاد امین پور
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جواد رضویان و سیامک انصاری
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 همنشینی تریبون محله با اهالی 

خیابان خرمشهر مشهد

 محله ای در محاصره 
خودروها   و  بنگاه ها

خراسان رضوی

 تصویب طرح معیشتی 
 60 میلیون نفری در مجلس
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 مردان سنگی 
در چالش خون و خشونت

بررسی پیامدهای خطرناک  
 ورزش  رزمی بر  روان جوانان 

به بهانه خداحافظی»حبیب« 

زندگی سالم

زیر پوست سایت های همسر یابی
2

 راز جنایت تگزاسِی جاده کالت!

عامالن قتل پس از شلیک 70 گلوله 
تیر خالص به راننده زده بودند!
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 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 گـــزارش 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 10 روز 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  •
کشورهای دیگه پولشو نمی دن، پس اون برجام 
ــراردادت کشکی  و گالبی چی بــود؟ وقتی قـ
باشه همین می شه که طرف راحت بزنه زیرش. 

نفست گرمه ها. روحانی ادعای تدبیر داشت.
ــزارش از دانــشــگــاه آزاد  • ــاش یــک گـ ای ک

اسالمی تهیه کنید. االن کالس ها کامال غیر 
حضوری هست و ما با امکانات خودمون یعنی 
لپ تاپ و اینترنت خودمون کالس برگزار 
واحدهای  شهریه  همچنان  ولــی  می کنیم 
عملی رو که دو برابر هست، می پردازیم و هیچ 

تغییری تو شهریه ها صورت نگرفته.
 آقای جهانگیری فرمودند برای این اوضاع  •

ــای محترم!  ما که  گرانی ها دعــا کنید. آق
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 

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  •

ــرده! ــدا کـ ــی ــم، خـــودی و غــیــر خـــودی پ  هـ
 ICU لطفا نوشته پشت لباس پرستار بخش 
بیمارستان کامکار قم را به آقای رائفی پور... 

نشان دهید.
 خبری عجیب شنیدیم از نامه انجمن صنایع  •

لبنی بــه رئــیــس جمهور بـــرای گـــران کــردن 
محصوالت! از شما تقاضا داریم تاریخ های گران 

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 
امیرالمومنین که مجری برگزاری مراسم بودیم 
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 50 سال 

هستند و هیچ بیمه یا منبع درآمدی ندارند.
ــوادار شهرستانی عاشق  •  به عنوان یک ه

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.

ــرا مـــردم رو اذیــت  • ــی چ ــ ــن اداره دارای  ای
می کنه؟  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 می ذاره؟ 

بهتره با دور کاری کارمندان ترددها کمتر 
بشه و البته چون هزینه های 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 سرمایه گذاری 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؟
ــدام  موهن و هتاکانه   رئیس  •  در مقابل  اق

جمهور فرانسه به  ساحت مقدس و نورانی 
پیامبر اکرم )ص( سکوت جایز نیست و من هم 
خواستار تحریم کاالهای  فرانسوی در ایران 

و جهان  هستم.
 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 را  از دست  دادم. به  •

توصیه دوستم رفتم سواری  قراضه با قرض و 
وام خریدم و از سوپر مارکت ها کارتن هاشون 
رو  می خریدم. مامور شهرداری رو  دیدم و منو 
گرفت. گفتم چه  کنم؟ 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؟

وحدت؛ داروی معجزه آسای 
دردهای امت اسالمی

 وحدت، کلیدواژه عبور امت اسالمی از پیچ های 
تند و خطرناک تاریخ است؛ ُرکن رکینی است 
که قرآن کریم، با آیه شریفه »َواْعَتِصُموا بَحْبِل 
ُقوا«)آل عمران-103(، بر  َتَفرَّ َواَل  ِ َجِمیًعا  اللَّ
آن ُمهر تأیید زده و همه مؤمنان را به گرد آمدن 
زیر پرچم اسالم، فرا خوانده است. 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، می گذرد؛ در طول این 
سال ها و با وجود همه سنگ اندازی ها، وحدت 
اسالمی به عنوان یک راهکار قرآنی، راه خود را 
در فکر و اندیشه »اولی االلباب« باز کرده است و 
هر روز تعداد مسلمانان بیشتری را به سوی خود 
جذب می کند. با این حال، هنوز تا رسیدن به 
مقصد، راهی طوالنی و دشوار در پیش داریم. 
ایــن کلیدواژه راهــبــردی، همان قدر که برای 
ــت، درد بی درمان  ــان درد اس مسلمانان درم
دشمنان ماست. غــرب به خوبی مــی دانــد که 
پرتو  در  اســالمــی،  نوین  تمدن  گرفتن  شکل 
وحدت، ناقوس مرگ را برای تمدن مادی گرایانه 
باختر، به صدا در خواهد آورد؛ می داند که با 
اسالمی،  تمدن  طالیی  عصر  تکرار  وحــدت، 
اصــاًل دور از دسترس نیست. به همین دلیل، 
همواره می کوشد 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 
ــاری، با پدید  امت اسالمی بدل کردند و روزگ
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 جریان های مرموز 
و تفرقه افکن در میان مذاهب اسالمی، در این 
مسیر گام برداشتند. رویکردهای  هدفمندی  که 
افــزون بر هجمه به آرمــان وحــدت اسالمی، به 
دنبال نهادینه کردن نسخه ای کاذب و افراطی 
از اسالم در ذهن غیرمسلمانان سراسر دنیا و 
 ُ تقویت افراط گرایان است؛ غافل از این که »اللَّ
ُمِتمُّ ُنــوِرِه َو َلْو َکِرَه اْلکاِفُرون «)صف-8(؛  امت 
زخم های  همه  ــود  وج با  پیامبر)ص(،  آخرین 
عمیقی که از تفرقه بر سینه دارد، با وجود همه 
فتنه ها و خودخواهی ها و دسیسه ها، راهی را که 
قرآن پیِش رویش قرار داده است، به برکت نفس 

قدسی رسول رحمت)ص(، طی خواهد کرد.
امروز مسلمانان در معرض آزمون های سخت و 
خطرناکی قرار گرفته اند؛ از یک سو فتنه های 
داخلی، امنیت را از برادران و خواهران ایمانی 
سلب کرده است و گروهی جاهل و گمراه، با 
رفتارهای افراطی خود، آب را به آسیاب دشمنان 
می ریزند و از ســوی دیگر، غــرب که از شنیده 
ــالم و رشــد آن  در اقصی نقاط  شــدن پیام  اس
عالم بیمناک اســت، بــرای هجمه به مقدسات 
مسلمین، شمشیر را از رو بسته و از هیچ توهین 
ــرم آوری، فروگذار نمی کند. امــروز، رسالت  ش
هر مسلمانی، زدودن غبار مظلومیت از چهره 
آیین الهی خود و دفاع تمام قد از ساحت مقدس 
خاتم المرسلین)ص( اســت؛ رسالتی که تنها 
با تحقق »ید واحده« و حرکت در مسیر وحدت 
ــروز دیگر همه  اسالمی به نتیجه می رسد. ام
می دانند که موضوع آزادی بیان و حقوق بشر 
غربی، تنها بازیچه ای است بــرای اقناع مردم 
بی خبر از همه جا در اروپا و آمریکا؛ همه می دانند 
که در فرانسه، جایی که عنوان  به اصطالح  »مهد 
آزادی« را یدک می کشد، هیچ کس حق ندارد به 
نمادهای مورد احترام صهیونیست ها تعرضی، 
حتی به صورت کالمی، داشته باشد؛ اما می شود 
مقدس ترین مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان 
را با بی شرمی تمام و به نام آزادی بیان، به سخره 
گرفت و اعتراض به آن را افراط گرایی و رفتار 
ــان ایــن درد جانکاه  دور از تمدن نامید! درم
که به راستی قلب هر مؤمنی را آتش می زند، 
تنها در سایه وحدت و اتحاد مسلمانان، حول 
مشترکات مقدس شان امکان پذیر است؛ امروز، 
وحـــدت داروی مــعــجــزه آســای دردهـــای امت 
اسالمی است؛ نیازی مشترک میان مسلمانان 
که می تواند عصری نو را برای آن ها رقم بزند و 
تمدن نوین اسالمی را به اوج شکوفایی برساند؛ 
ــدت،  ــردی مهم و مــقــدس کــه هفته وح ــب راه
مناسبتی مغتنم برای اندیشیدن به راهکارها و 

جامه عمل پوشاندن به آن 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 
این اقدامات به بهانه آزادی بیان خشم مسلمانان 
جهان را برانگیخته اســت. جمعی از مــردم و 
دانشجویان تهرانی، روز گذشته با تجمع مقابل 
توهین آمیز  تصاویر  انتشار  فرانسه،  سفارت 
از رســول اکــرم )ص( در آن کشور را محکوم و 
بیانیه ای 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. حجت االسالم 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  65کانون حقوق دان 
انقالبی شــرق و شمال شــرق کشور دیــروز با 
صدور بیانیه ای اهانت رئیس جمهور فرانسه 
را به ساحت مقدس پیامبر اسالم)ص( محکوم 
شــورای  معاون  جنیدی  الدین  کردند.محی 
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 وزارتخانه های خارجه تعدادی از 
کشورهای عربی و اسالمی با صدور بیانیه هایی، 
ایــن محکومیت مردمی را به یک محکومیت 
رسمی بین المللی تبدیل کردند. در ترکیه این 
محکومیت بارها در سطح ریاست جمهوری 
بیان شد. وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیه ای 
اظهارات ماکرون را محکوم کرد. اردن، کویت، 
جمله  از   ... و  پاکستان،مراکش  فلسطین، 
کشورهایی بودند که به سخنان توهین آمیز 

ماکرون واکنشی تند نشان دادند.

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم فاضلیان را تسلیت گفتند 

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی، درگذشت 
ــوار حــجــت االســالم والمسلمین  ــزرگ عــالــم ب
فاضلیان را تسلیت گفتند. به گــزارش پایگاه 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، متن پیام 
ایشان به این شرح اســت: »بسم ا... الّرحمن 
ــوار جناب  ــزرگ ــت عــالــم ب ــذش الــّرحــیــم / درگ
حجت االسالم 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 
می کنم. این روحانی انقالبی و مردمی در همه  
ــاع مقدس،  دوره هــای حساس انــقــالب و دف
همچون پــدری مهربان، جوان های مجاهد و 
فداکار را انگیزه و امید می بخشید و کانون های 

تحرک مردمی را گرم نگاه می داشت. در جایگاه 
امامت جمعه چه در همدان و چه در مالیر و 
محبوب  و  مقبول  دینی  عالم  جایگاه  در  نیز 
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 
می نمایم. سّیدعلی خامنه ای / 6 آبان 13۹۹« 
به گزارش خبرگزاری حوزه، پیکر حجت االسالم 
فاضلیان، دیروز پس از تشییع و اقامه نماز در 
حرم مطهر حضرت معصومه)س(، طبق وصیت 
آن مرحوم، برای تدفین در جوار مضجع شریف 
ثامن الحجج)ع(، به مشهد حمل  شد. 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 

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

و خلق آثار و برکات باید روح داشته باشد، روح 
کالبد آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های 
اسالمی اســت. تولیت آستان قدس رضوی 
ضمن تأکید بــر ضـــرورت مسئله مــحــوری و 
پاسخ دهی به مسائل و چالش های جامعه در 
فعالیت های پژوهشی، هدف تمام اقدامات 
معارف  نشر  را  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
ــوی و در نهایت تربیت جامعه اسالمی  رض
دانست و ابراز کرد: ثمره فعالیت های علمی 
و فرهنگ جامعه  تربیت  بر  باید  و پژوهشی 
تأثیرگذار باشد؛ کارهای علمی، پژوهشی و 
تحقیقاتی بنیاد پژوهش های 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.

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 
ــم اکــنــون در مرحله دوم  صـــورت گــرفــت وه

 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، 
ــد ترافیک، اختصاص  کسب سهمی از درآم
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 
رسان های 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 

بین المللی بستگی دارد. 

  جواد نوائیان رودسری
calture@khorasannews.com

پیام رهبر انقالب خطاب به جوانان فرانسه در پی هتاکی ماکرون به پیامبر اعظم)ص( 

خیانت ماکرون به آزادی بیان 
اظــهــارات امانوئل مــاکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر 
اسالم)ص( ، باعث خشم مسلمانان در سراسر 
ــت. بــه همین علت حضرت  ــده اس جهان ش
آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی خطاب 
به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند. 
متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد، به شرح زیر است:باسمه 
تعالی/جوانان فرانسه !از رئیس جمهور خود 

بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت 
می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟ آیا معنی 
آزادی بیان این است: دشنام و اهانت، آن هم 
به چهره های 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 این باره نوشت باید 

به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

گزارشی از گفت و گو با کاربران و کارشناسان 

زیر پوست سایت های همسریابی 
نازلی 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 
ــان از اینترنت  ــش اســتــفــاده جــوان ــزای ــد. اف ان
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 
ــده آل شــان در ایــن فضا ترغیب می  همسر ای
 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 28 سال 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 
تــصــاویــر خصوصی و شخصی  ــت  ــاف از دری
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  
 3  ، 2 ــال گذشته  مــی کنند. به گفته او س
نفر در خراسان شمالی قربانی سایت های 
همسریابی شدند.مشروح این گزارش را در 
شماره امروز روزنامه خراسان شمالی و سایت 
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تحلیل روز

بازی حریری با کارت فرانسوی 

علیرضا تقوی نیا -سعد حریری این بار آرای جریان 
المستقبل  ، امل )جریان نبیه بری(، سوسیالیست 
ترقی خواه ) وابسته به جنبالط ( و برخی گروه های 
کوچک مسیحی را برای تشکیل کابینه در اختیار 
داشت . در مقابل نمایندگان جریان ملی آزاد ) جبران 
باسیل ( با او مخالفت کردندو نمایندگان حزب 
ا...  نیز به او رای منفی ندادند اما حامی علنی او هم 
نبودند  و نظر ممتنع دادند . همچنین گروه پارلمانی 
وابسته به سمیر جعجع نیز به وی رای منفی داد. 
بنابراین استنباط گزاره های فوق این است که حزب 
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 
را بپردازد. افزون بر این، حریری پس از مکلف شدن 
برای ریاست وزرا ، اعالم کرد به دنبال اجرایی کردن 
طرح رئیس جمهور فرانسه است. توجه داشته باشیم 
که وی همزمان تابعیت لبنانی ، سعودی و فرانسوی 
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 
ــدار خود کــرد. حریری همچنین طی سنوات  وام
اخیر به تدریج اموال کالنش را از عربستان به بورس 
های پاریس منتقل کرد تا وابستگی خود به سعودی 
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 
علت ماکرون چند سال تالش کرد تا سعد حریری را از 
عربستان جدا و به متحد خود مبدل کند و اشتباهات 
بن سلمان نیز نهایت کمک را به او کرده و به اصطالح 
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 
سعودی متحد اصلی خود در لبنان یعنی المستقبل 
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 

خاورمیانه تمام شد .

 اعتراف 
  سعودی  
به ذلت
وزیر خارجه عربستان: 
عادی سازی روابط ما با رژیم 
 صهیونیستی
 در نهایت رخ خواهد داد 

ــزاری  ــرگ ــه ب ــده ب ــان تنها چــنــد روز م
 ۲۰۲۰ انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، ترامپ خواهان کسب پیروزی 
در حــوزه سیاست خارجی به ویــژه در 
منطقه خاورمیانه و تکمیل خیانت عادی 
سازی روابط میان رژیم صهیونیستی 
و کشورهای عرب این منطقه است.
شاید به این دلیل است که »فیصل بن 
فرحان« وزیر خارجه عربستان سعودی 
در نشستی مــجــازی کــه پژوهشکده 
سیاست خاور نزدیک واشنگتن آن را 
برگزار کرده بود، گفت: عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی در نهایت، رخ 
خواهد داد .وی تنش هایی را که گاهی 
میان ریــاض و واشنگتن رخ می دهد 
تصادفی دانست و افزود: عادی سازی 
روابط اتفاق خواهد افتاد اما ایجاد کشور 
ازسرگیری طــرح صلح  و  فلسطینی 
فلسطینی-اسرائیلی ضروری است. 
همزمان، الــی کوهن وزیــر اطالعات 
رژیم صهیونیستی از توافق سازش با 
پنج کشور، عربستان سعودی، عمان، 
قطر، نیجر و مغرب خبر داده بود. 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 

شورای امنیت ملی عربستان سعودی( 
مخفیانه با مسئوالن نظامی صهیونیست 
در واشنگتن دیدار کرده و به آنان اطالع 
داده بود عربستان می خواهد مسیر ویژه 
خود را در قبال روابط با اسرائیل طی 
کند. بندر بن سلطان به ولیعهد سعودی 
توصیه کرده است عادی سازی روابط 
با اسرائیل را پس از انتخابات ریاست 
کند.  ــالم  اع رسما  آمریکا  جمهوری 
نظرات رسانه های سعودی نیز درباره 
توافق جدید عادی سازی میان سودان 
و رژیم صهیونیستی نشان می دهد که 
ریاض در تالش است تا شهروندان خود 
را برای رسمی کردن روابط کشور خود 
با رژیم صهیونیستی آماده کند؛ چرا که 
رسانه های دولتی عربستان ، از جمله 
»العربیه« ، »عرب نیوز« و» الریاض« به 
نشر مقاالت گروهی رسانه های خارجی   
مانند آسوشیتدپرس و انتشار مقاالت 
خود در زمینه عادی سازی اعراب با 
صهیونیست ها  ، عمدتا غیر انتقادی 
پرداختند. طی سال گذشته تعدادی 
شخصیت های  و  ــذاران  ــرگ ــی ــأث ت از 
رسانه ای عربستان سعودی از اراضی 
ــرده انــد و پوشش  اشغالی بــازدیــد ک
اخبار به زبان عبری به طور فزاینده 

ای نوشته یا پخش می شود.

 قره باغ 
داغ تر از 
همیشه 

علی اف: در صورت تعرض به 
 خاکمان از جنگنده های
 اف 1۶ ترکیه استفاده می کنیم 

کمتر از 7۲ ساعت از نقض سومین توافق آتش بس بین 
باکو و ایروان گذشته بود که الهام علی اف درباره عواقب 
حضور نیروهای ارمنی در سرزمین های تحت حاکمیت 
جمهوری  رئیس  داد.  هشدار  آذربایجان  جمهوری 
آذربایجان گفت در صــورت تعدی به خاک این کشور 
از جنگنده های اف -16 ترکیه استفاده خواهد کرد. 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به این که در 
جریان درگیری ها پست فرماندهی لشکر 18 مکانیزه 
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 
جنگ در قره باغ و اطراف آن میزبانی وزیران امورخارجه 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان را برعهده گرفت و اعالم 
آتش بس کرد که همچون دو آتش بس گذشته از سوی دو 
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 
نتایج انتخابات آمریکا بر بحران قره باغ چه خواهد بود؟به 
طور خالصه در پاسخ به سوال نخست در خصوص چرایی 
ورود آمریکا و دولت ترامپ به مناقشه قره باغ می توان 
گفت که ترامپ برای داشتن کارت های بازی در رقابت 

های انتخاباتی دم برخی از البی های ذی نفوذ همچون 
البی صهیونیستی و البی ارمنی را می بیند و در این 
زمینه برای راضی کردن البی صهیونیستی هم دیوانه وار 
فشارها و تحریم ها را علیه ایران افزایش می دهد و هم این 
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 
بهره مند شود. در پاسخ به سوال دوم در خصوص چرایی 
نقض آتش بس ها می توان گفت که هنوز دو طرف نیاز به 
برقراری آتش بس را احساس نکرده اند و در عین حال 
آذربایجان اطمینان کافی از این که توقف جنگ و برقراری 
آتش بتواند به آزادسازی باقی اراضی اشغالی کمک بکند 
دریافت نکرده است. از همه مهم تر این که هیچ یک از آتش 
بس های اعمال شده دارای ساز و کارهای الزم و اجرایی 
از جمله هیئت نظارت بر آتش بس نبوده اند و اما درپاسخ 
به سوال سوم درخصوص تاثیر نتایج انتخابات آمریکا می 
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 
قالب ناتو انگیزه بیشتری برای ورود به مناطق نفوذ روسیه 
خواهند داشت که این امر متقابال روسیه را نیز برای ورود 
بیشتر به این مناقشه تحریک خواهد کرد که حاصل نهایی 
آن تشدید مناقشه خواهد شد از این رو به نفع طرف های 
درگیر و منطقه است که هرچه زودتر توافقی جامع در این 

باره حاصل شود.

کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا زمان باقی است و این احتمال 
وجود دارد که برخالف پیش بینی های احتمالی 
از پیروزی دموکرات ها در این انتخابات، ورق 
برگردد و سرنوشت دیگری رقم خورد. متوسط 
نشان  اخیر  روز   7 انتخاباتی  نظرسنجی های 
می دهد جوبایدن گرچه با 7.1 درصد جلوتر از 
ترامپ است اما افزایش آرای ترامپ در حالی شیب 
صعودی پیدا کرده که بایدن 5۰.6 درصد از آرا را 
در اختیار دارد و ترامپ 43.5 درصد را در اختیار 
خود دارد.جالب این جاست در ایالت مهم  فلوریدا 
ــاع کمی بــرای بایدن نگران کننده شــده و  اوض
برای ترامپ امیدبخش .ترامپ توانسته است در 
روزهای آخر 48 به 47 از بایدن پیشی بگیرد. هر 
چند در چهار ایالت مهم دیگر )جورجیا، کارولینای 
شمالی، آریزونا و آیوا( نیز نظرسنجی ها از پیشتازی 
بایدن بر ترامپ حکایت دارد اما ترامپ در اوهایو و 

تگزاس نیز از بایدن کمی جلوتر افتاده است.

خطاهای نظرسنجی ها برطرف شده؟	 
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 
۲۰16 نظرسنجی ها تقریبا به اتفاق هیالری 
کلینتون را پیروز انتخابات می دانستند. پس از آن 
انتخابات، تا ماه ها مراکز و موسسات نظرسنجی 
در سردرگمی به سر می بردند، اما رفته رفته 
اعــالم کردند مسائلی که قبال باعث می شده 
نظرسنجی های ریاست جمهوری از دقت کافی 
برخوردار نباشد بر طرف شده است.محکم ترین 
استدالل برای صحت نظرسنجی های امسال در 
مقایسه با سال ۲۰16 این است که تقریبا ظرف 
۹ ماه گذشته، به طور پیوسته بایدن با اختالف 
قابل توجهی از ترامپ پیش بوده به نحوی که به 
راحتی می توانسته ۲7۰ رای الکترال را که الزمه 
پیروزی است از آن خود کند. در حالی که در سال 
۲۰16 اختالف بین کلینتون و ترامپ حدود دو 
تا سه درصد نوسان داشته که اختالفی شکننده 

و بی ثبات بود.

تردید ها  نسبت به تاثیر نتایج نظرسنجی ها	 
به رغم مسائل مطرح شده هنوز برخی کارشناسان 
دقــت نظرسنجی ها را زیــر ســوال بــرده انــد و در 
این میان 3 نظریه مطرح بوده است. افرادی که 
تلفن ها را قطع می کنند: شان ترندی تحلیلگر 
ارشد "ریل کلیر پالتیکس"، یکی از دالیل خطای 
نظرسنجی های انتخاباتی را که پای ترامپ در 
میان بوده این می داند که محافظه کاران طرفدار 
ترامپ به محض این که می شنوند که کسی از طرف 
رسانه های جریان اصلی در آمریکا با آنان تماس 
گرفته تلفن را قطع می کنند. وی می گوید آنان به 
این رسانه ها اعتماد ندارند و این امر می تواند بر 
دقت نظرسنجی تاثیر بگذارد. واقعیت این است 
که از میان رسانه های مطرح آمریکایی، فاکس نیوز 
از ترامپ حمایت می کند در حالی که بقیه، از شبکه 
های خبری و تلویزیونی مانند سی ان ان، سی بی 
اس، ای بی سی و ان بی سی گرفته تا مطبوعات با 
نفوذ مانند نیویورک تایمز و واشنگتن پست مخالف 

ترامپ  و حامی بایدن هستند.
مسئله احتمال ابطال آرای پستی: آرای پستی 
با خطاهای ساده ای که رای دهندگان به هنگام 
پر کردن ورقه رای مرتکب می شوند ممکن است 
ــواردی از قبیل  ــود. شــان تــرنــدی بــه مـ باطل ش
سهل انگاری در به روز کردن آدرس و اشتباه در 
نوشتن تاریخ تولد اشــاره می کند. به این موارد 
باید عدم تطابق امضای رای دهنده 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 رای دهــنــدگــان پستی سر به میلیون ها 
می زند می تواند به فاکتوری تعیین کننده در نتیجه 
انتخابات بدل شود.یک نظرسنجی نشان می دهد 
که حدود 6۰ درصد از حامیان بایدن گفته اند که 
ترجیح می دهند رای خود را توسط پست ارسال 
کنند. در مقابل تنها 17 درصد از طرفداران ترامپ 
رای پستی را ترجیح داده اند. این امر دموکرات ها 

را در ایالت هایی که رقابت نزدیک است شکننده 
می کند. به طور مثال، در فلوریدا که ایالت کلیدی 
اســت و حتی می تواند سرنوشت انتخابات را 
رقم بزند، همیشه رقابت بین نامزد دموکرات 
ها و جمهوری خواهان تنگاتنگ بــوده اســت. از 
سال 1۹۹۲تا امسال نزدیک به 51 میلیون رای 
در انتخابات ریاست جمهوری در فلوریدا داده 
شده است. اختالف بین نامزدهای دموکرات و 
جمهوری خواه تنها ۲۰هزار رای است. تا روز ۲5 
اکتبر دموکرات ها 5۹6۰۰۰ رای پستی بیش از 
جمهوری خواهان ارسال کرده اند بنابراین خطر 
ابطال آرا اگر رقابت مانند سال ۲۰۰۰ و ۲۰16 

نزدیک شود، دموکرات ها را تهدید می کند.
ــا در کــنــتــرل  ــکـ ــریـ دیـــــــوان عـــالـــی آمـ
ــِرت،  َب ُکنی  امــی  قاضی  جمهوری خواهان: 
نامزد دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی 
کنترل  در  که  کشور  آن  سنای  توسط  آمریکا، 
جمهوری خواهان است تایید شد. به این ترتیب در 
میان قضات دیوان عالی آمریکا، جمهوری خواهان 
دست باالی 6 بر 3 را در برابر دموکرات ها پیدا 
خواهند کرد. این موضوع در این لحظه حساس 
که به احتمال قوی دعواهای حقوقی در جریان 
انتخابات در پیش است، به ویژه در صورتی که آرا در 
برخی موارد کلیدی به هم نزدیک باشد فوق العاده 
برای ترامپ دارای اهمیت است. در سال ۲۰۰۰ 
رای اکثریت قضات دادگاه عالی آمریکا )5 در برابر 
4( در یک رویارویی پنهان ایدئولوژیک، در نهایت 
جورج بوش جمهوری خواه را روانه کاخ سفید کرد. 
به تازگی در یک نظرسنجی گالوپ وقتی از مردم 
سوال شده که صرف نظر از این که از کدام یک از 
دو نامزد حمایت می کنید فکر می کنید که چه 
کسی پیروز می شود، 56 درصد گفته اند ترامپ و 
4۰ درصد گفته اند بایدن.به هر روی،ممکن است 
روشن شدن نتیجه نهایی انتخابات روزها و بلکه 
هفته ها به طول انجامد، مگر این که بایدن به طور 
قاطع و با اختالف زیاد بتواند بر ترامپ غلبه کند. 
فرنک لونتس، یک متخصص نظرسنجی که خود 
جمهوری خواه است می گوید اگر این بار هم ترامپ 
انتخاب شود و بار دیگر نظرسنجی ها غلط از آب در 

آید "کار حرفه  من تمام است".

کام بک ترامپ در فلوریدا 
تردیدها نسبت به نظرسنجی ها همزمان با پیشتازی بایدن در ایالت های چرخشی 

افزایش یافته است 

پیشخوان بین الملل 

نمای روز 

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لو تلگرام""به سوی 
قرنطینه مجدد می رویم؟"شمار جان باختگان 
کرونای فرانسه در شبانه روز گذشته 5۲3 نفر 
گزارش شده که این تعداد فوتی طی یک شبانه روز 

از 3 اردیبهشت ماه تاکنون بی سابقه بوده  است.

 در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا در سرتاسر 
جهان، مراسم ازدواج شیخ محمد بن سلطان آل 
نهیان برادر زاده  محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی 
با فاطمه، دختر  طحنون بن زاید مشاور امنیت 
ــت  امـــارات متحده عربی به صورت  ملی دول

مجازی برگزار شد.

کاندیداهای  لیست 
ــت  ــاس ــات ری ــاب ــخ ــت ان
جــمــهــوری آمــریــکــا بر 
برگه رای دهندگان.
بـــه غــیــر از تـــرامـــپ و 
بایدن که کاندیداهای 
ــان اصــلــی از دو  ــری ج
حزب جمهوری خواه و 
دموکرات هستند ، نام 
مستقل  کاندیدای   4
و معاونان شان  دیگر 
نیز روی برگه های رای 

دیده می شود.

پادشاه سابق بلژیک با دختر به جامانده از رابطه 
عشقی اش  دیدار و گفت وگو کرد.آلبرت دوم، 
پس از آن که  ده سال  انکار می کرد پدر شاهزاده 
ــت، با دلفین دو ساکس  ــازه کشف شــده اس ت
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.

قاب بین الملل 

بلژیک

نیروهای طالبان افغانستان که این روزها شکل و 
شمایل یک نیروی نظامی مدرن را به خود گرفته اند.

100هزار کودک یمنی در معرض مرگ 

ــالم کرد  ســازمــان ملل متحد در گــزارشــی اع
ــزار کودک یمنی زیر 5سال  که حدود 1۰۰ه
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 5۰۰هزار نفر 
اعالم کرده که از میان آن ها 1۰۰هزار نفر در 
معرض مرگ قرار دارند. این نهاد اعالم کرده که 
بررسی های آماری در شمال یمن همچنان ادامه 
دارد اما به نظر می رسد حدود 5۰۰هزار کودک 
هم در شمال این کشور دارای سوءتغذیه شدید 
میزان  که  داده  هشدار  ملل  سازمان  باشند. 
سوءتغذیه در میان کودکان زیر 5سال منطقه 
جنوب یمن به بیشترین حدی رسیده که تاکنون 
ــت. لیز گرند، هماهنگ کننده  ثبت شــده اس
کمک های 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 گفته اند که عالوه بر جنگ یمن، 
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید کمک های 
این  در  انسانی  وخیم  وضعیت  به  بین المللی 

کشور دامن زده است. 

مذاکرات صلح دولــت این کشور و گــروه طالبان 
نتوانسته سبب کاهش تلفات غیرنظامیان افغان 
ــود. دفتر نمایندگی ســازمــان ملل متحد در  ش
افغانستان )یوناما( گــزارش داد که از زمــان آغاز 
مذاکرات بین االفغانی در 1۲ سپتامبر تا پایان این 
ماه در شمار تلفات غیرنظامیان نسبت به هفته های 
گذشته آن در سال ۲۰۲۰، هیچ 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 ۹ ماه گذشته حدود شش هزار غیرنظامی 
در افغانستان کشته یا زخمی شده اند 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 
آن تلفات غیرنظامیان در این کشور به رغم برگزاری 
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 
یافتن حمالت طالبان در برخی مناطق افغانستان از 
جمله والیت هلمند در هفته های گذشته این دیدگاه 
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 

مذاکرات صلح در قطر، از مهم ترین اهداف طالبان 
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 
وجود شروع مذاکرات صلح از 1۲ سپتامبر ۲۰۲۰ 
بین دولت افغانستان و طالبان در قطر، اما همچنان 
این گروه برتداوم و افزایش خشونت ها در آن کشور 
تاکید دارد که این مسئله عمال بر روند این گفت 
وگوها نیز تاثیر منفی گذاشته است.تعمیق بی 
اعتمادی و افزایش نگرانی از پایبند نبودن طالبان 
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 
شرایطی که طالبان همچنان به خشونت و درگیری 
در افغانستان همزمان با برگزاری مذاکرات بین 
االفغانی ادامه می دهد، این انتظار در برخی محافل 
سیاسی این کشور شکل گرفته که پاکستان باید 
سیاست های این گروه را تعدیل کند. براین اساس، 
ترغیب طالبان به کاهش خشونت ها در افغانستان 
و همچنین، انعطاف بیشتر در روند مذاکرات صلح 

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.

به نام صلح، به کام جنگ! 
سازمان ملل: در 9 ماه گذشته ۶ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شده اند 

خبر متفاوت 

آنا هاکوبیان همسر نیکول پاشینیان نخست 
وزیر ارمنستان به اتفاق شماری از زنان دیگر 
یک دوره آموزش نظامی را آغاز کردند. همسر 
4۲ ساله نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک 
اعالم کرد من و 13 زن دیگر تمرینات نظامی 
خود را آغاز کرده ایم و قرار است تا چند روز دیگر 
برای حمایت از کشورمان به مرز ها برویم./فرارو

چهره  روز

خبر آخر
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صف های معیشتِی کرونایی و ضرب و تقسیم های اعتمادزدا!
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شکار به ناجوانمردانه ترین شیوه

یک محیط بان ویدئویی از تعقیب یک بز کوهی توسط عده ای 
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 می شوند 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: »احتماالً این َکل 
)بزکوهی نر( به خاطر فصل جفتگیری از ارتفاعات صخره ای 
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!«
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خود قرنطینگی خفاش های بیمار

گزارش ایندیپندنت درباره رفتار خفاش های خون آشام 
در هنگام بیماری که به طور داوطلبانه یا با اجبار خفاش های 
دیگر خود را قرنطینه می کنند، خیلی زود در فضای مجازی 
با واکنش های زیادی همراه شد. در این گزارش آمده 
جانورشناسان پشت چند خفاش  سنسورهای خاصی نصب 
کردند و متوجه شدند خفاش هایی که عالیم بیماری دارند، 
خودشان را از دیگرخفاش ها دور نگه می دارند و پس از 
بهبودی به جمع خفاش ها برمی گردند! کاربری درباره این 
گزارش نوشت: »ببین هموطن، حتی خفاش خون آشام 
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.«
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باتری های زامبی!

هشدار کارشناسان محیط زیست بریتانیا در خصوص باتری 
های مستعمل ،حسابی در فضای مجازی بازتاب داشت. این 
کارشناسان از مردم درخواست کرده اند که باتری های 
مستعمل را در میان زباله های خانگی و بازیافتی خود به دور 
نیندازند چون این اتفاق عامل صدها آتش سوزی در مراکز 
زباله شده است. بنابر اعالم نهاد خدمات محیط  زیستی 
بریتانیا، باتری های دور ریخته شده در میان زباله های 
عادی هنگام پروسه جمع آوری با دستگاه ها له می شوند 
که این امر باعث انفجار و آتش سوزی در مراکز جمع آوری 
زباله می شود. 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.«
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ضرب و تقسیم های ترسناک اما اعتمادزدا!

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 1.7 ، 2، 2.2، 2.5 
و حتی 3 کرد تا آمار واقعی مبتالیان و جان باخته های کرونا 
به دست بیاید. کاربری نوشت:»حتی اگه  برای ترسوندن 
مردم این حرفارو میگن بد نیست دوستان مسئول بدونن  
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  4 کنیم مدیونی اگه تعارف کنی ها!«
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فرهنگ سازی رعایت فاصله اجتماعی

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.«
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صف های معیشتی اما کرونایی

این روزها کسی نیست که در شبکه های اجتماعی ویدئویی 
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!«

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

معرفت 
داشته باشیم 

و کارهای 
زیبای پلیس 
رو هم منتشر 
کنیم، یکیش 
همین پلیس 

راهنمایی 
که داره 

برای کارگر 
شهرداری 

ماسک می زنه

یکی به من 
بگه این 

کفش واسه 
مهمونیه 
یا ورزش 
شاید هم 

برای رفتن 
به مهمونی 
ورزشی ها، 
نپوشیم یه 

 وقت 
مسخره مون 

کنن

عکسی 
جالب از 

نحوه بیرون 
کشیدن آب 
از چاه های 
عمیق در 

بیابان ها قبل 
از فناوری  

های جدید؛ 
مصر، ۱۹۰۵

پلیس مهربان و وظیفه شناس

تونل زمان

اون قدری 
که من پرتاب 
سه امتیازی 
داخل سطل 
زباله داشتم 

فکر نکنم 
خدابیامرز 

کوبی برایانت 
توی واقعیت 
داشته باشه!

اگه شما هم 
مثل من فکر 
کردین این 

تصویر از 
دو تا عکس 

درست 
شده باید 

بگم اشتباه 
کردید و 

بهتره بیشتر 
دقت کنید

نمایش زیبایی از پاییز

سطل زباله بسکتبالی

اسپرت مجلسی!

  این هفته طبق روال هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.
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#عید_بیعت: هر چند همزمان با آغاز دوران امامت 
امام زمان )عج( این هشتگ شروع شد اما بعد از برگزاری 
جشنی با عنوان جشن بیعت در ورزشگاه امام رضا )ع( 
مشهد با سخنرانی رائفی پور موج انتقادهابه برگزاری این 

جشن با استفاده از  این هشتگ  آغاز شد .
#دختر_آبادانی: ویدئوی کتک خــوردن یک دختر 
در آبادان توسط یک خانواده و تعرض مامور انتظامات 
شهرک به او باعث شد این مامور بازداشت شود و کاربران 
زیادی با این هشتگ خواستار پیگیری قوه قضاییه و روشن 

شدن ماجرا بودند.
#ایران: هشتگ نام کشورمان هم از آن دسته هشتگ 
هایی است که هر از چندی داغ  می شود و توسط همه 

ایرانی ها در اقصی نقاط کشور استفاده می شود.
هشتگ هایی هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم سابق 

و حوادث آبان سال پیش هم در این فهرست جای دارد.
#مهرداد_سپهری: یکی دیگر از هشتگ های هفته 
گذشته مربوط به فوت جوانی است که 3 آبان پس از یک 
درگیری با مردم محل و خانواده همسرش توسط پلیس 
دستگیر و دستبند زدن او به یک تیرک فلزی و نحوه 
برخورد با او باعث داغ شدن این هشتگ شد . البته خیلی 
زود پرونده ای برای این پلیس ضارب در دادسرای نظامی 

استان تشکیل شد.
#پلیس_قانونمدار: بعد از ماجرای مهرداد سپهری، 
اپوزیسیون و خارج نشین ها از این فرصت سوء استفاده و 
علیه پلیس اقدام به نفرت پراکنی کردند که کاربران با این 
هشتگ خاطرات شان از فداکاری پلیس را بازگو کردند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020: انتخابات 
آمریکا ۱3 آبان برگزار می شود یعنی تنها ۵ روز دیگر. در 
این میان مناظره های ترامپ و بایدن هم در توجه مردم به 

این انتخابات بی تاثیر نبوده است.
سریال نجال: مجموعه تلویزیونی نجال که قصه آن مربوط 
به سال ۱3۵8 است و در مرز ایران و عراق می گذرد هم 

در این هفته قسمت آخرش پخش شد.
هالووین: مسیحیان 3۱ اکتبر را به یاد درگذشتگان 
جشنی می گیرند که امسال با شنبه هفته پیش رو مصادف 
شده است. هرچند این اتفاق ربطی به فرهنگ ما ندارد اما 
چند سالی است که توسط عده ای جشن گرفته می شود.
حبیب نورماگومدوف: خداحافظی سلطان مطلق 
UFC جهان با رکورد ۲۹ پیروزی و بدون شکست از ورزش 
حرفه ای باعث شد که این ورزشکار مسلمان داغستانی 
هم نامش پر بازدید شود. او بعد از فوت پدرش به مادرش 

قول داده بود که از ورزش حرفه ای خداحافظی کند.
سریال پس از باران: سریالی که سال 7۹ در 4۰ قسمت 
از شبکه 3 پخش شده بود دوباره از آی فیلم در حال پخش 
است و همین موضوع باعث توجه کاربران به مقاله آن در 

ویکی پدیای فارسی شده است.
آیدین آغداشلو: پس از چاپ گفت و گوی چند زن درباره 
آغداشلو در روزنامه نیویورک تایمز  که ادعا کرده بودند او 
آن ها را مورد آزار قرار داده، نام آغداشلو دوباره پر جست 

وجو شد البته آغداشلو این اظهارات را ساختگی خواند.
در میان پربازدیدهای این هفته یک مقاله غیر اخالقی 

هم دیده می شود.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

شهادت امــام حسن عسکری )ع(: 8 ربیع االول 
مصادف است با شهادت حضرت که امسال 4 آبان بود 
و بسیاری برای آشنایی بیشتر با این امام همام به سراغ 

ویکی پدیا  رفتند.
زلزله تهران: در هفته گذشته در چند نوبت تهران لرزید. 
هر چند میزان شدت این زمین لرزه ها زیاد نبود اما باعث 
نگرانی مردم پایتخت شد و کاربران زیادی برای آگاهی از 

آخرین وضعیت زمین لرزه ها به سراغ گوگل رفتند.
شجاع خلیل زاده: جنجال بوسه شجاع بازیکن سابق تیم 
پرسپولیس بر لوگوی تیم قطری الریان که به تازگی به آن 
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 
طرفداران پرسپولیس در حال آنفالوی صفحه اجتماعی 

خلیل زاده هستند.
مهراد جم و دنیا جهانبخت: مهاجرت خواننده ای که آن 
چنان شناخته شده نیست و کنسرت زنده اش هم با فالش 
خوانی همراه بود به دلیل تبلیغات گسترده مافیای شرط 
بندی خیلی زود در شبکه های اجتماعی دیده شد و به 

تازگی هم از سایت شرط بندی اش رونمایی کرد.
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.

پرسپولیس:  نـــادری  محمد 
کال حضور یک 

ســرخــپــوش 
در تیم آبی ها 

یا بالعکس همیشه پر سرو 
صدا بوده و این بار این اتفاق 
توسط محمدنادری رخ داد 

که از پرسپولیس جداشده و 
به استقالل پیوسته است.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل 7

۱. صحبت های جنجالی رسول پناه علیه شجاع
۳.۹2 میلیون بازدید در ۵۱۱ کانال، تاریخ انتشار: 8/2

۲. اف ای تی اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
۳.۶۰ میلیون بازدید در 822 کانال، تاریخ انتشار: 8/۳

3. ورود اعضای تیم رئال به بارسلون برای بازی با بارسا
۳.۳۳ میلیون بازدید در 2۳2 کانال، تاریخ انتشار: 8/۳

4. شناسایی ۵47۱ بیمار جدید کرونا در ۲ آبان
۳.2۱ میلیون بازدید در ۱۱۹۷ کانال، تاریخ انتشار: 8/2

۵. بعد 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.«
۳.۰۶ میلیون بازدید در ۵۴۹ کانال، تاریخ انتشار: 8/۳

6. جزئیات افزایش 3۰ تا 4۰ درصدی مواد شوینده
2.۹۷ میلیون بازدید در ۶۳۰ کانال، تاریخ انتشار: 8/۳

7. آغاز محدودیت های کرونایی در43 شهرستان
2.۹۷ میلیون بازدید در 8۵۹ کانال، تاریخ انتشار: 8/۵

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

 شایعه کروانی عقیم ساز 
و جنجال پرس شجاع !

7

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی پنج شنبه ۸ آبان  1399
1۲ ربیع االول 1۴۴۲.شماره ۲۰51۰

یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

 پای کرونا بر گلوی 5 میلیون 
 کارگر بدون بیمه

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: 5تا6 میلیون کارگر بدون بیمه در شرایط 

 معیشتی نگران کننده ای قرار دارند

 فرزندان برای رونق بیشتر سفره
 پا به پای والدین کار می کنند .

تداوم روزهای سیاه کرونا؛ تعداد قربانیان در کانال 400 
گروه اجتماعی- عصر دیروز که آمار قربانيان کرونا منتشر 
شد، دوباره موجی از نگرانی پدید آورد. تعداد قربانيان 24 
ساعته کرونا به عدد 415 نفر رسيد؛ ضمن این که تعداد 
مبتالیان جدید هم با ۶۸24 هزار نفر به رقم حداکثری خود 
رسيد.طبق اعالم وزارت بهداشت از این ميان 2هزار و 4۹۰ 

نفر بستری شدند. در همين حال تهران که در هفته های اخير، 
در شرایط بحرانی کرونا قرار داشته، طبق گفته دیروز رضا 
کرمی محمدی رئيس سازمان پيشگيری و مدیریت بحران 
شهر  تهران، هم اکنون بيش از نيمی از تعداد فوتی های روزانه 
کرونا در کشور مربوط به این شهر است. بنابر گزارش باشگاه 

خبرنگاران، این مسئول گفته است: نسبت تعداد فوتی ها 
به مبتالیان در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط جهان بيشتر 
است. او در اظهارنظری نگران کننده، تاکيد کرده که همه باید 
کرونا را جدی بگيریم، چرا که جدی تلقی نکردن این بيماری 
به زودی سبب تبدیل شدن آن به یک فاجعه بين المللی خواهد 

شد و این موضوع بعيد و دور از ذهن نيست.نمکی وزیر بهداشت 
دیروز چنين گفت: دو علت اصلی ناکامی برای مقابله با کرونا 
از نظر بنده وجود داشت؛ یکی عادی انگاری و ساده انگاری 
نسبت به این بيماری ودوم تزریق ناکافی منابع بود که لطمات 

زیادی به ما زد.

نوبخت:

کاستی های همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را در حقوق آبان 

جبران می کنیم

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما برای 
با  عزیز  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
توجه به این که 2 ميليون و 4۰۰ هزار حکم در 
این موارد اصالح شد، کاستی هایی داشتيم 
ــا هستيم براساس  ــالح آن ه کــه در حــال اص
توافق ۹۰ درصد، یعنی حقوق بازنشستگان 
۹۰ درصد شاغل هم ترازشان باشد، اگر هم 
مشکلی پيش آمــده بــود،  ما آن را در حقوق 
آبــان جبران می کنيم مبنای پــرداخــت اول 

مهر است.
نوبخت همچنين گفت:5هزار و 5۰۰ميليارد 
تومان برای مطالبات کادر درمان و پرستاران 
به وزارت بهداشت داده شد که به صورت یک جا 
ــروز  ــيــدوارم ظــرف امــروز )دی ــود؛ ام تسویه ش
چهارشنبه( و فردا )امــروز پنج شنبه(  وزارت 
بهداشت و درمان این پول را به حساب تک تک 

عزیزان کادر درمان واریز کند.

عبدالهی- آمار متقاضيان استفاده از بيمه بيکاری، 
۸5۰ هزارنفر اعالم شده است اما برآوردها نشان 
می دهد تعداد کارگرانی که کرونا سفره آن ها 
را خالی کــرده، خيلی بيشتر از این هاست. این 
۸5۰ هزارنفر فقط شامل افرادی است که سابقه 
بيمه دارند و حاال می توانند به هر سختی که شده، 
مبالغی را به عنوان حق بيمه بيکاری دریافت کنند؛ 
اما به گفته دبيرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، حدود 5 تا ۶ ميليون نفر از مردم کشور 
کارگرانی هستند که هيچ گونه سابقه بيمه و قرارداد 
با پيمانکار ندارند و حاال کرونا نفس شان را به شماره 
انداخته اســت؛ البته هرچند تلخ، اما بهتر است 
بگویيم کرونا پایش را بر گلوی ۶ ميليون خانواده 

کارگران بدون بيمه گذاشته است.

تشکیل کمیته ویژه پس از دستور رهبر انقالب       
شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقالب شخصا به 
موضوع بيکارشدن های ناشی از کرونا ورود کردند 
و دستور پيگيری برای حل این مشکل را دادند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به این که برخی 
افراد بيکارشده در اثر کرونا، بيمه  بيکاری ندارند، 
گفتند:  »تأمين اجتماعی موظف است برای حل 
این مشکل اقدام کند که البته در این قضيه نيز ورود 
خّيرین از برترین انفاق هاست«.پس از این بيانات، 
عزم دولت و مجلس جزم شد تا گام های محکم تری 
برای حل این مشکل بردارند. از جمله این گام ها، 
تشکيل کميته ویژه اجرای بيانات رهبری در وزارت 

کار بود که یکی از ماموریت های آن، قابل توجه است. 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حکم انتصاب مسئول این کميته نوشته است: 
»پيشنهاد مناسب برای شناسایی دقيق تر بيکاران 
ــا در  صاحب کــار غيررسمی که اطالعی از آن ه
سازمان های بيمه گر )مثل تامين اجتماعی( وجود 
ندارد، اما مورد تاکيد رهبر انقالب است«. نکته مهم 
این ماموریت، این است که نشان می دهد داده های 
آماری نهادهای متولی درباره تعداد کارگران بدون 
بيمه در کشور ناقص است و بانک اطالعاتی کاملی 

در این باره وجود ندارد.

آمارهای نگران کننده مرکز پژوهش ها       
اما در کنار برآوردهای آماری از تعداد بيکارشدگان از 
کرونا و کارگران بدون بيمه، آمارها و پيش بينی های 
رسمی و نگران کننده دیگری هم وجــود دارد. 
مرکز پژوهش های مجلس در گــزارش »ارزیابی 
ابعاد اقتصادی کالن شيوع ویــروس کرونا«، این 
 پيش بينی را داشته که »بين 2 ميليون و ۸7۰ تا
 ۶ ميليون و 431 هزار نفر از شاغالن فعلی کشور، 
به دليل تاثيرات ناشی از کرونا شغل خود را از دست 
خواهند داد«. رئيس مرکز آمــار ایــران هم تعداد 
بيکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار را 2 

ميليون نفر اعالم کرده بود.

پرداخت بیمه بیکاری به 73۰ هزارنفر       
از جمله راهکارها برای حمایت از بيکارشدگان 

در بحران کرونا، پرداخت بيمه بيکاری به آن ها 
بوده است؛ طرحی که اگرچه هنوز هم گالیه هایی 
دربــاره رونــد تشکيل پرونده و پرداخت های آن 
وجود دارد، اما آن طور که مدیرکل توسعه اشتغال 
وزارت کار اعالم کرده است، به حدود ۹1 درصد 
ثبت نام شدگان، بيمه بيکاری پرداخت شده است. 
»عالءالدین ازوجی« 3 روز قبل در این باره گفت: 
»طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا 1.5 ميليون 
نفر )شغل( به صورت رسمی و غيررسمی آسيب 
دیده اند، اما براساس آمار سامانه رابط کار، حدود 
۸5۰ هزار نفر ثبت نام شدند که 73۰ هزار نفر 
مشمول بيمه بيکاری بودند و به ۶7۰ هزار نفر آن ها 
پرداخت شده و ۶۰ هزار نفر درحال پرداخت است«.

ضربه مهلک به کارگران مشاغل خدماتی       
اما سکه بيمه بيکاری روی دیگری هم دارد: 
و  نــدارنــد  بيمه ای  سابقه  هيچ  که  کارگرانی 
ایــن بيمه را هم  از  طبيعتا امکان بهره مندی 
ــوی« دبيرکل کانون عالی  ــادی اب نــدارنــد. »ه
انجمن های صنفی کــارگــران در گفت وگو با 
خراسان می گوید: »کرونا بسياری از مشاغل در 
حوزه حمل و نقل، گردشگری، زیارت و غيره را 
تحت تاثير شدید قرار داد و نکته مهم این که اکثر 

کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بيمه 
هستند. حدود ۸۰ درصد این افراد کارگران 
مشاغل خدماتی اند، مثل مسافربرهای شخصی 
و کارگران ساختمانی. اما در کنار آن ها افراد 
تحصيل کرده و دارای مدارک عالی را هم داریم 
که با شرکت های مختلف کار می کرده اند اما 
قرارداد رسمی و سابقه بيمه نداشته اند و حاال 
هم نمی توانند از بيمه بيکاری استفاده کنند«. 
ابوی می افزاید: »شناسایی این افراد بر عهده 
سازمان تامين اجتماعی است اما برآوردهای 
۶ ميليون نفر جزو  5 تا  ما نشان می دهد که 
کارگران بدون بيمه هستند و در شرایط معيشتی 
نگران کننده ای قــرار دارنــد«. به گفته ابوی، 
زمــان آن رسيده که سازمان تامين اجتماعی 

این جامعه چند ميليون نفری را شناسایی  و 
اطالعات آن ها را گردآوری کند تا امکان حمایت 
ــود.  دبيرکل کانون عالی  ــا فــراهــم ش از آن ه
انجمن های صنفی کارگران می افزاید: »دليل 
اصلی بيمه نبودن این افراد این است که به دليل 
مشکالت اقتصادی توان مالی پرداخت همان 7 
درصد حق بيمه خود را نداشته اند و حاال با شيوع 
کرونا، آسيب های بيشتری هم متوجه آن ها شده 
است«. ابوی با اشاره به لزوم مشارکت خيران 
برای حمایت از این جامعه کارگری می گوید: 
»مطمئنا در صــورت رفع نشدن مشکالت این 
از  خــانــواده هــا، آسيب های اجتماعی ناشی 
این مشکالت تشدید خواهد شد و وضعيت را 

سخت تر می کند«.

کرونا 1.5 میلیون شغل در کشور را از بین برد

در کنار این آمارها، معاونت اشتغال وزارت کار نيز آماری را درباره تعداد شغل های از دست رفته در کشور 
طی بهار امسال منتشر کرده است. »روزبه کردونی« رئيس موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی در 
گفت وگو با خراسان در این باره می گوید: »طبق گزارش مرکز آمار در طول همه گيری کرونا در کشور، 
1/5 ميليون فرصت شغلی در سطح اقتصادی ملی از بين رفته است«. کردونی می افزاید:  »مطابق 
گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد از شاغالن،  

بيکار  و درهمين مدت 37 درصد از بيکاران جویای کار هم از بازار کار خارج شده اند. 



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 می شود.

سینما و تلویزیون 6

متقاضی  حاتمی کیا  ابراهیم 
ــن  ــی ــم ــزده ــان شـــرکـــت در ش
جشنواره مقاومت شده و فرم 
ثبت نام برای حضور »خروج« در 
بخش مسابقه اصلی جشنواره 

را پر کرده است. مرحله دوم جشنواره هفته اول 
آذر برگزار می شود.

ــادی حــجــازی فــر بـــا فیلم  ــ ه
ــوان  ــی »گـــیـــلـــدا« کــــاری از ک
علیمحمدی و امید بنکدار به 
نمایش خانگی آمده است. این 
فیلم محصول سال 95 است و 

مهناز افشار، حامد کمیلی و حمیدرضا پگاه از 
بازیگران آن هستند.

اشکان اشتیاق ضمن تکذیب 
شایعه مهاجرت خود گفته است 
که  هم اکنون در ایران است و 
قصد مهاجرت نیز نــدارد. این 
طنز  مجموعه  اکــنــون  بازیگر 

»چای نت« را از شبکه پنج روی آنتن دارد.

چهره ها و خبر ها

پویانمایی  با  پرستویی  پرویز 
ــن داســـتـــان« در مقام  ــری »آخ
صداپیشه »تهمورث« و »ارشیا« 
به نمایش خانگی آمده است. 
این پویانمایی در نماوا منتشر 
شده است و نسخه فیزیکی آن هم به زودی منتشر 

می شود.

در  ــه  ک فضل اللهی  شمسی 
»گیسو«  ــال  ــری س اول  فــصــل 
بازی  ــادی  ه منوچهر  ساخته 
ــود، در فصل دوم این  ــرده ب ک
سریال نیز حضور دارد. او در 
این مجموعه نقش کاراکتر »مهین« را برعهده 

داشت.

فیلمی  در  میراحمدی  آرش 
بــه نــام »ســربــاز« از تولیدات 
حوزه هنری، نقش »ابومهدی 
المهندس« را بازی کرده و گریم 
است.  داشته  متفاوتی  بسیار 
میراحمدی با مجموعه »خنده بازار« شناخته 

می شود.

مهتاب کرامتی فیلم کالسیک 
ــا و لــبــخــنــدهــا« به  ــک هـ »اشـ
کارگردانی رابرت وایز را  ویژه 
توضیح دار  نابینا  مخاطبان 
کرده است. این فیلم امروز پس 

از پخش در رادیو سوینا، در سایت سوینا منتشر 
می شود.

سینمای جهان
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سفارش می پذیرد

»از سرنوشت« شنبه روی آنتن 
می رود

فصل سوم سریال »از سرنوشت« از شنبه 10 
آبان   حدود ساعت 21 روی آنتن شبکه دو سیما 

می رود.
ــط عــمــومــی پـــــروژه، فصل  ــ ــزارش روابـ ــ بـــه گـ
ــوم ســریــال »از ســرنــوشــت« بــه کــارگــردانــی  س
تهیه کنندگی  و  خردمندان  سیدمحمدرضا 
اکبر تحویلیان از شنبه 10 آبان روی آنتن شبکه 
دو سیما مــی رود. »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 نشیب های زندگی دو نوجوان پرورشگاهی 
یعنی »هاشم« و »سهراب« می پردازد که ایفای 
نقش آن ها را دارا حیایی و کیسان دیباج برعهده 
دارند. حجت اشرف زاده خواننده نماهنگ های 
 این سریال است و امین بانی هم تیتراژ پایانی را 

می خواند.
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 دهقان نسب، دارا حیایی و 

کیسان دیباج و... نقش آفرینی می کنند.

 گریم 7 ساعته راسل کرو 
در »بلندترین صدا«

شبکه چهار سیما به تازگی پخش سریالی با موضوع 
زندگی بنیان گذار فاکس نیوز را برای نخستین بار 
آغاز کرده است؛ سریالی با بازی راسل کرو که این 
بازیگر به رغم میل باطنی اش ایفای نقش در آن را 

پذیرفته بود.
به گزارش ایسنا، زمانی که تهیه کننده این مجموعه 
بازی در نقش »راجر ایلز« را به راسل کرو پیشنهاد 
داد، ایــن هنرپیشه عالقه ای به پذیرفتن نقش 
نداشت، با این حال وی پس از مطالعه فیلمنامه  
آن را اثری صادقانه و مجاب کننده ارزیابی کرد و 
حضور در این نقش را پذیرفت. این هنرپیشه پیشتر 
در مصاحبه ای اعالم کرده بود بازی در نقش رئیس 
سابق فاکس نیوز که با عقاید سیاسی خودش فاصله 

داشت، کار مشکلی بوده است.
راسل کرو در دهه های اخیر ساعات بسیاری را در 
اتاق گریم گذرانده  است اما روند تبدیل شدن او به 
»راجر ایلز« با تجربه های پیشین او در گریم متفاوت 
بود. او که برای این سریال، گلدن گلوب گرفته، 
گفته بود روند تکمیل گریم او برای این نقش، در 
نخستین جلسه  حدود ۷ ساعت زمان برده بود و 
بعدها در جلسات بعدی این زمان به حدود 2 ساعت 
کاهش یافت. اجرای این گریم را آدرین موروت 
با بیش از 30 سال سابقه گریم برعهده داشت. 
البته »بلندترین صدا« نخستین همکاری موروت و 
کرو نبود و این دو پیشتر در دو پروژه دیگر با یکدیگر 
همکاری داشتند، اما تجربه مینی سریال »بلندترین 
صدا« بود که در پی آن کرو اعالم کرد: »دوست دارم 
در تمامی پروژه ها با موروت همکاری داشته باشم.«

»اسسینز کرید« سریال می شود

ــازی مشهور »اسسینز کرید« به زودی توسط  ب
نتفلیکس در قالب یک سریال دیده می شود.

ــزارش مهر، نتفلیکس هم اکنون مشغول  به گ
ساخت یک سریال الیــو اکشن بر پایه مجموعه 
بازی های پرطرفدار »اسسینز کرید« یا »کیش یک 
آدمکش« است. این مجموعه بخشی از قــرارداد 
بین نتفلیکس و شرکت تولید بازی های ویدئویی 
»یوبی سافت« برای تولید محتوا بر پایه این چندگانه 

بازی های پرفروش است.
ــرارداد شــامــل ســاخــت ســریــال هــای الیو  ــ ــن ق ای
اکنون  انیمه می شود. هم  و  انیمیشن  اکشن، 
نتفلیکس در جست و جــوی یک ســازنــده برای 
نخستین سریال اســت. جیسون آلتمن یکی از 
تهیه کنندگان مجموعه گفت: »بیش از 10 سال 
است که میلیون ها هوادار در سراسر جهان به شکل 
دادن به این برند و تبدیل آن به یک فرنچایز نمادین 
کمک کرده اند. ما هیجان زده هستیم که سریالی 
بر پایه آن با نتفلیکس بسازیم و مشتاق پیشبرد خلق 

قسمت بعدی این جهان هستیم.«
»اسسیزن کرید« نخستین بار در سال 200۷ 
بیرون آمد و بالفاصله پرفروش شد. عناوین مختلف 
این مجموعه تاکنون بیش از 155 میلیون نسخه در 

سراسر جهان فروخته اند.

سه زمان احتمالی برای کن 2021

دبیر جشنواره فیلم کن اعالم کرد برای برگزاری 
دوره آینده جشنواره در کنار تاریخ رسمی سه تاریخ 

جداگانه در نظر گرفته شده است.
بــه گـــزارش صبا، تــیــه ری فرمو دبیر جشنواره 
بین المللی فیلم کن سه طرح احتمالی برای 
بــرگــزاری دوره آینده جشنواره را اعــالم کرد، 
جشنواره ای که بر اساس برنامه قرار است بین 
روزهای 11 تا 22 می 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 رسیده اند 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 
می اندازیم، ما برای این اتفاق راه حل داریم. طبق 
هماهنگی ما با مقامات محلی، جشنواره یک بار 
به نیمه اول ماه جوالی فرستاده می شود، بار دوم 
به نیمه دوم ماه جوالی و بار سوم به نیمه دوم ماه 

آگوست موکول می شود.«
فرمو تاکید کــرد ایــن یک احتمال اســت و او و 
همکارانش امیدوارند جشنواره کن در همان 
ماه می 2021 برگزار و به اولین جشنواره بعد از 

دوران پاندمی کرونا تبدیل شود.

دوشنبه شب اولین قسمت از فصل اول سریال 
»صفر بیست و یک« به کارگردانی جواد رضویان 
و سیامک انــصــاری، از شبکه سه روی آنتن 
رفت. قرار است این مجموعه در چهار فصل 
25 قسمتی تولید شود و فعال تنها فصل اول 
ــرای قضاوت  ــت. هنوز ب آن ساخته شــده اس
دربــاره کل مجموعه زود است و باید تا پخش 
قسمت های بیشتر صبر کرد، اما به بهانه آغاز 
پخش این مجموعه، شروع سریال را از ابعاد 

مختلف بررسی کرده ایم.

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 
می چرخد. 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 آن ها شد. اتفاق اصلی سریال یعنی 
آزادی »تورج« با بازی امیرحسین رستمی در 
همان قسمت اول رخ داد، شخصیت های اصلی 
معرفی شدند و در قسمت های آینده، شاهد 
جزئیات بیشتری درباره هرکدام از شخصیت ها 
خواهیم بود. بنابراین می توان »صفر بیست 

و یک« را در نقطه شروع نسبتا موفق دانست.

طنز کم جان سریال	 
گفتیم به طور کلی سریال شروع خوبی داشت، 
اما اگر بخواهیم به طور خاص کیفیت کمدی 
آن را ارزیابی کنیم، فعال نمی توان »صفر بیست 
و یک« را پر از موقعیت های بامزه و دیالوگ های 
خنده دار دانست. تعداد شوخی های بامزه 
سریال در قسمت اول و دوم بسیار کم بوده و 
هر از گاهی ممکن است مخاطب را به خنده 
ابــتــدای سریال توقع  بنابراین در  بیندازد، 
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.

رضویان و انصاری زوج کمدی جدید	 
شخصیت های اصلی سریال دو باجناق به نام های 
»مازیار« با بازی سیامک انصاری و »جالل« با بازی 
جواد رضویان هستند. هرچند که ارتباط این 
دو باجناق در دو قسمت گذشته بیشتر دوستانه 
و کمتر فضای رقابت و دشمنی بین آن ها حاکم 
بــوده، اما بخش مهمی از کمدی سریال روی 
دوش این دو باجناق و کل کل هایی است که با 
یکدیگر دارند. جواد رضویان و سیامک انصاری 
پیشتر در سریال های مهران مدیری مانند »در 
حاشیه«، »جایزه بزرگ« و »پاورچین« با یکدیگر 
همبازی بــوده انــد. جــواد رضویان هم در فیلم 
»زهرمار« به عنوان کارگردان با سیامک انصاری 
تجربه همکاری داشته است، اما تا به حال این دو 
بازیگر به عنوان زوج کمدی در کنار یکدیگر دیده 
نشده بودند و حضور آن ها در »صفر بیست و یک« 
از این جهت تازگی دارد. طبق آن چه در دو قسمت 
اول سریال دیدیم، فعال نمی توان نوید ظهور یک 
زوج کمدی تازه و محبوب را در تلویزیون داد اما از 
طرفی هم باید منتظر جلو رفتن داستان و پخش 
قسمت های بیشتری از سریال بود تا بهتر بتوان 

این ترکیب را ارزیابی کرد.

لهجه تکراری جواد رضویان	 
برخالف امیرحسین رستمی، جواد رضویان و 
سیامک انصاری نقش چندان متفاوت یا حضور 
غافلگیرکننده ای در سریال نداشته اند. رضویان 
که در سریال »پاورچین« و »در حاشیه« از لحن 
ــن درآوردی استفاده  خاص و لهجه ای تقریبًا م
کرده بود، در این مجموعه نیز به شیوه خاصی 

کلمات را ادا می کند که شاید لحظاتی بامزه 
باشد، امــا اتفاق جدید و خالقانه ای نیست. 
سیامک انصاری هم از کاراکتر معروفش در 
ساخته های مهران مدیری به عنوان فرد عاقلی 
که میان جمعیتی از افراد نادان گیر افتاده و به 
واسطه جهل آن ها توی دردسر می افتد، فاصله 
گرفته و نقشی تکراری نداشته اما بازی او در این 
سریال بی شباهت به بازی های قبلی اش نیست. 
سروش جمشیدی یکی دیگر از بازیگران سریال 
است که هنوز وارد داستان نشده است، اما با توجه 
به حضور موفقی که در آثار کمدی داشته می توان 
روی تاثیرش بر بار کمدی سریال حساب باز کرد.

امیرحسین رستمی متفاوت	 
بیشتر بازیگران سریال »صفر بیست و یک« سابقه 
خوب و موفقی در آثار کمدی به ویژه سریال های 
طنز دارنــد، بنابراین پیش از پخش سریال، از 
گروه بازیگران سریال به عنوان یکی از برگ های 
برنده سریال یاد می شد. رویا میرعلمی و نگار 
عابدی تا به حال در مجموعه های طنز محبوبی 
مانند »لیسانسه ها« و »دودکش« بازی کرده اند 
و در »صفر بیست و یک« هم بازی خوبی از خود 
به نمایش گذاشته اند. امیرحسین رستمی که در 
سریال های کمدی بیشتر نقش شخصیت های 
کم هوش 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 
ــدان، به زن ثروتمندی به نام  رهایی خود از زن

»سپیده« با بازی آزیتا ترکاشوند، قول ازدواج 
داده بود و شخصیت دروغگو و فریب کاری دارد، 
بنابراین در »صفر بیست و یک« از آن کاراکتر 
ترسو، بی اراده و ساده لوح خبری نیست و حضور 

متفاوت رستمی جزو نقاط قوت سریال است.

»صفر بیست و یک« طنز نود شبی؟	 
ــتــدا اعـــالم شــد، سریال  هــمــان طــور کــه از اب
»صفر بیست و یک« قــرار است در چهار فصل 
25 قسمتی 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 
ــاره آغــاز ساخت فصل دوم  که فعال خبری درب
سریال منتشر نشده است ، اما با توجه به این که 
تصویربرداری سریال چند ماه زمــان می برد، 
بنابراین حتی در صورت کلید خوردن فصل دو 
نیز برخالف روال طنزهای نود شبی که بدون 
فاصله زمانی پخش می شود، فصل های بعدی 
»صفر بیست و یک« با فاصله زیادی تولید و پخش 

خواهد شد.

حضور سوال برانگیز خواننده تیتراژ در 	 
سریال

گذشته از نقاط قوت و ضعف و مطالبی که به 
متن سریال برمی گردد، یکی از نکاتی که در 
حاشیه می توان گفت، حضور عجیب میالد کیانی 
خواننده تیتراژ »صفر بیست و یک« در قسمت 
دوم سریال است. در این قسمت، پس از خالص 
شدن »جالل« و »مازیار« از کالنتری، شاهد ورود 
ناگهانی یکی از شخصیت های فرعی داستان 
به سریال هستیم. در این سکانس میالد کیانی 
که در واقعیت خواننده مطرحی نیست، در نقش 
خودش به عنوان یک خواننده اتفاقا شناخته شده 
وارد قصه می شود و مشغول اجرا در استودیو 
است. جالب این جاست که نماهای کلوزآپی که 
از او نمایش داده می شود، بیشتر شبیه بخشی 
از موزیک ویدئوی یک خواننده است تا سکانسی 
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 40 ثانیه از این سکانس صرف اجرای او 

شود، اتفاق عجیبی است.

 روایت تلویزیون از شهدای هسته ای در فاز نخست
فعالیت های شهید مجید شهریاری، پر از نکاتی جذاب و دراماتیک برای نمایش در سریال زندگی اوست

این روزها مجموعه تلویزیونی »صبح آخرین روز« با 
موضوع زندگی شهید مجید شهریاری دانشمند 
هسته ای در تهران در حال تصویربرداری است 
که برای پخش از تلویزیون در بهار سال 1400 
آماده می شود. تهیه کننده این مجموعه، مصطفی 
علمی فرد 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 نیرو های مسلح و استانداری زنجان 

تولید می شود.

5 بازیگر برای 5 دوره سنی	 
انتخاب بازیگر نقش »شهید شهریاری« احتماال 
یکی از مهم ترین چالش های گروه سازنده سریال 
بوده است. سریال »صبح آخرین روز« زندگی این 
دانشمند هسته ای را در پنج مقطع سنی روایت 
می کند و سازندگان سریال، برای این شخصیت، 
از حضور پنج بازیگر متفاوت استفاده می کنند. در 
حالی که هنوز بازیگران نقش های پنج سالگی، 
هشت سالگی و 13 سالگی نقش ایــن شهید 

معرفی نشده اند، فرحان فرحناک برای دوره 
سنی 15 تا 22 سالگی این شهید انتخاب شده 
و کاوه خداشناس نقش این شهید علم را در دوره 
سنی بعد از کارشناسی ایفا می کند. یکی دو هفته 
پیش، گفت وگویی با خداشناس را در این صفحه 
خوانده اید. او در این بــاره گفته اســت: »تالش 
کردیم از طریق خانواده این عزیز، زندگی نامه 
ایشان، عکس ها و آلبوم هایی که به دســت ما 
رسیده، منش و حرکات و رفتارشان که مهم ترین 
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 
شناخته شده نقش های عموما مثبت در تلویزیون 
است، سابقه فراوانی در سریال های تلویزیونی 
دارد و پیش بینی نتیجه قابل قبول از کار او، سخت 
نیست. با این حال، حاصل کار دیگر بازیگران 

مشخص نیست و بستگی زیــادی به عملکرد 
کارگردان سریال و بازی گرفتن او از این بازیگران 
دارد. مهران رجبی، زهــرا سعیدی، میرطاهر 
مظلومی، شهرام عبدلی، سیروس همتی، حسن 
اسدی، افسانه ناصری، راضیه دهقان و اردشیر 
رستمی شماری از بازیگران نقش های دیگر این 

مجموعه هستند.

نقاط دراماتیک زندگی شهید	 
از  مفاخر علمی و دانشمندان هــمــواره یکی 
سوژه های مورد عالقه سینماگران در سراسر 
جهان بوده اند و با وجودی که شاید بسیاری از 
این چهره ها مسئولیت های اجرایی چندانی 
نداشته اند و زندگی آن ها به نوعی از هیجانات 
آثــار اکشن هالیوود خالی اســت، اما فیلم ها و 
سریال های زیادی با محوریت زندگی آن ها ساخته 
ــاره استیفن  شده اســت. »نظریه همه چیز« درب

هاوکینگ، »مردی که بی نهایت را می دانست« 
ــاره رامانوجان ریــاضــی دان هندی و فصل  درب
نخست سریال »نابغه« درباره آلبرت اینیشتین، 
نمونه های اخیر از این دسته آثار هستند که با 
استقبال منتقدان و مخاطبان هم مواجه شده اند. 
شاخص  دانشمند  شــهــریــاری  مجید  شهید 
هسته ای کشورمان نیز که رژیم صهیونیستی 
بــرای کند یــا متوقف کــردن پیشرفت برنامه 
هسته ای ایران، او را به شهادت رساند، یکی از 
دانشمندان شاخص ایــران در سال های اخیر 
است. در زندگی این دانشمند شهید نیز اتفاقات 
دراماتیکی افتاده است که از آن جمله می توان 
به آغاز تحقیقات برنامه هسته ای، غنی سازی، 
توقف و از سر گیری آن اشاره کرد. او همچنین در 
مهار ویروس کامپیوتری استاکس نت و طراحی 
نسلی از راکتورهای هسته ای نقش داشته است 
که از آن هــا نیز می توان به عنوان نقاط عطف 
حرفه ای وی یاد کرد. بی تردید سکانس هایی 
از سریال »صبح آخرین روز« که نشان از آزمایش 
موفقیت آمیز راکتورهای هسته ای دارد، می تواند 
از قسمت های جذاب و هیجان انگیز این سریال 
باشد. در نهایت ماجرای شهادت این شهید که 
همزمان با سوءقصد نافرجام به فریدون عباسی 
دیگر دانشمند هسته ای بوده است، از لحظات 

جالب و تأثیرگذار سریال خواهد بود.
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معصوم ترین شاعری که شناختم	 
محمدعلی بهمنی شاعر و ترانه سرا در روزگار 
حیات قیصر بارها با او به گفت وگو نشسته است. 
او قیصر را این طور توصیف می کند: »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 فرصت هایی بود که زیارتش کنم. هیچ وقت 
به دنبال ایرادگرفتن از دیگران نبود. کسانی 
بودند که از شهرستان می آمدند و می خواستند 
درباره شعرشان نظری بدهد و او واقعًا از جان و 
دل برایشان وقت می گذاشت. قیصر، عزیزی 
بود که در شرایطی که همه گذرانده ایم، زندگی 
کرد و بخشی از آن را به خاطر بیماری از دست 
داد. هرچند در این دوره هم، خیلی چیزها به 

دیگران یاد داد.«
معتقد  کنیم«  زندگی  ــزل  »غ مجموعه  شاعر 
است قیصر امین پور یک نام ماندنی است که 
نسل های بعد از ما هم او را باور دارند. بهمنی 
ــاره خصوصیات رفتاری قیصر می گوید:  درب
ــه از جــامــعــه و جهان  ــی ک ــای ــوزه ه »قــیــصــر آم
مطالعاتی اش دریافت کــرده بــود، در اختیار 
دیــگــران مــی گــذاشــت. از یــک زاویـــه می شود 
گفت او از دیدگاه من معصوم ترین بود؛ کافی 
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد که به او نگفته 
است، خودش درک می کرد و به شکل هایی که 
منتی بر سر آن نیازمند نباشد، در هر صورت، 
نیازش را تامین می کرد. خواه اخالقی و شعری، 
خواه مالی. هیچ وقت هم در این زمینه مدعی 
نبود. تازه من این ها را از عزیزانی شنیده ام که 
قیصر به نوعی کمک شان کرده و کاری که از 
دستش برمی آمده، 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 
امین پور، بارها از روح بزرگ او می گوید:»قیصر 
هیچ وقت کوتاهی نمی کرد. 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 

جایگاهش را دوســت دارنــد و گرنه شعر که از 
ــه دیــد هرکسی می تواند هم مثبت و هم  زاوی
ــده بــود به  منفی یا بین ایــن دو باشد. او تا زن
خـــودش، فرهنگ و فردهایی کــه شعرش را 
مطالعه می کنند، خدمت کرد. چقدر می توان 
درباره او و شخصیتش گفت. من حتی معتقدم 
اگر بود، جواب منتقدان و معترضاِن به شعرش را 
نمی داد؛ اما اگر همان ها شعری به او می دادند 
یا از او نظری می خواستند، یک معلم بود. او 
هیچ وقت بدون خواست فرد، در شعرش دخالت 

نمی کرد.«

قیصر یک برایند ادبی  است	 
ــر و اســتــاد  ــاع ــار ش ــی ــر مــحــمــدمــهــدی س ــت دک
دانشگاه است؛ دکترای فلسفه دارد و برخی 
از سروده هایش، مانند »چه بگویم«، با صدای 
قالب  عقیلی،  ســـاالر  مانند  خواننده هایی 
موسیقی به خود گرفته است؛ دکتر سیار، دو سه 
کار پژوهشی درباره قیصر امین پور انجام داده 
است. او اعتقاد دارد که  درباره هر ویژگی قیصر، 
سیار،  دکتر  گفت.  سخن  ساعت ها  می توان 
قیصر را شاعر تلفیق سنت و نوآوری می داند و 
درباره او می گوید: »قیصر برایند تعادل یافته 
جریان هاِی مختلف ادبــی بود که تا دهه 60 
در کشور پدید آمده بود. یعنی او به خوبی و به 
درستی نوآوری و زبان روز مدرن و همین طور 
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 پروژه های 
شخصی اش، 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 تعالی یافته و تعادل یافته در کنار 

هم نشاند.«

شعر با قیصر به تعادل رسید	 
شاعر ترانه »چه بگویم«، به شناخت و تسلط 
ــاره  قیصر در شعر نیز اشــاره می کند. او درب
ویژگی های بارز شعر قیصر می گوید: »قیصر 
شاعر جلوت و جمع و اجتماع بود؛ یعنی هرگز 
نسبت به آن چه در برابرش می گذشت بی تفاوت 
نبود و همیشه سعی می کرد زبان جمعی مردم 
ایران باشد. اصال ضمیر ما در شعرهای او، به 
خصوص اشعارش در دهه 60 پررنگ است و 

یک شاعر کامال اجتماعی به حساب می آید. اما 
این جلوت به گونه ای 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 ویژگی های مهم 
اوست که خیلی از شاعران در آن افراط و تفریط 
می کنند. گاهی به یکی از این دو طــرف، آن 
چنان متمایل شدند که شعرشان از لطافت های 
تنهایی و تفرد شاعرانه خالی شده و گاهی هم 
آن قدر در فردیت خود فرو رفتند که اصال زبان 
گفت وگو با مردم و همراه شدن با حرکت های 
اجتماعی را پیدا نکردند و حتی حرف اجتماعی 

زدن را خالف شاعری می دانند.«

شاعر تعادل بین عقل و عشق بود	 
محمدمهدی سیار می گوید از نظر قیصر، حفظ 
خلوت شخصی در عین وحدت با جمع، منافی 

هم نیست. او می گوید:» قیصر در کتاب »دستور 
زبــان عشق« در شعری خطاب به سید حسن 
کثرت  حاصل  پراکندگی  می گوید:  حسینی 
اســت/ بیایید تمرین وحــدت کنیم. قیصر به 
خوبی از زبان مردم در شعر استفاده می کرد و در 
قسمت دیگری از این شعر می گوید: 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 
ــردن بین عقل و عشق در بیت »بیا  ایجاد ک
جیب احساس  و اندیشه را/ پر از نقل مهر و 
محبت کنیم«، تعادل بین فرد و جمع، عقل 
ــوآوری و ســادگــی و عمق  و عشق، سنت و نـ
از  هستند؛  هم  متضاد  همگی  ظاهر،  در  که 
ویژگی های اصلی شعر قیصر است که آن را 

ماندگار کرده است.«

مطلب مرتبط 

تعابیر ویژه رهبر معظم انقالب در تجلیل از قیصر امین پور
درپی درگذشت زنده یاد دکتر قیصر امین پور، شاعر نامدار و متعهد در هشتم آبان سال 1386، 
رهبر معظم انقالب، در پیامی، این ضایعه اسف بار را تسلیت گفتند. متن این پیام را که به بهترین شکل 

ممکن، جایگاه آن عزیز ازدست رفته را در شعر فارسی معلوم می کند، در ادامه می آوریم:
»بسم ا... الرحمن الرحیم / با اندوه و دریغ، خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه  انقالب دکتر قیصر 
امین پور را دریافت کردم. از دست دادن او برای اینجانب و برای همه  اصحاب شعر و ادب، خسارت بار 
است. او شاعری خالق و برجسته بود و همچنان به سمت قله های این هنر بزرگ پیش می رفت. 
درگذشت او آرزوهایی را خاک کرد، ولی راه فتح قله ها را، امید است دوستان و یاران نزدیک و 
شاگردان این عزیز، ادامه دهند. او و دوستانش نخستین رویش های زیبا و مبارک انقالب در عرصه  
شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلوه  این بوستان، مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان 
همراه اوست. خداوند پاداش خوبی های او را امروز که بیش از گذشته به آن نیازمند است، با َکَرم و 
فضل به او برگرداند و او را در آغوش رحمت و مغفرت خویش بگیرد. به خاندان و بازماندگان و دوستان 
سّیدعلی خامنه ای/ 9 آبان 1386« و شاگردان آن عزیز صمیمانه تسلیت می گویم. 

ُنت هایی که با شعر »قیصر« جان گرفتند
علیرضا افتخاری و حسام الدین سراج از جمله خواننده هایی 

هستند که با اشعار قیصر امین پور هم آوا شدند

موسیقی  بــا  کــه  هنگامی  شعر،   – نوائیان 
درآمیزد، قند مکرر است؛ شیرینی و حالوت 
ســروده ای دل انگیز، در میان نت هایی که با 
عشق جان می گیرند، بیشتر احساس می شود. 
برای نسل ما، قیصر امین پور، خود شاهکاری 
کم نظیر بــود که شعرش، روح چند نسل را 
ــی داد و زبانی جــاودانــه داشت  در خــود جا م
بــرای آنــان که ذهنشان در آسمان زیبایی ها 
پر می کشد. شاید از همین روست که تعدادی 
از نام آوران عرصه موسیقی، ترانه های قیصر را 
زمزمه کرده اند تا با جاودانگی آن نغمه ها، تا دنیا 
دنیاست، باقی بمانند. امروز، در سالروز پرواز 
ابدی قیصر شعر انقالب، گفتن از ترانه هایی که 
با شعر او خوانده شده و در خاطر همه ایرانیان 

جا خوش کرده است، خالی از لطف نیست.

علیرضا افتخاری   نیلوفرانه

آلـــــبـــــوم نـــخـــســـِت 
نیلوفرانه، یکی از آن 
شاهکارهای ماندگار 
اســـت؛ شــایــد گزافه 
نباشد اگر بگوییم که 
علیرضا افتخاری، با 
ــن آلــبــوم شهرت و  ای
اعتبار فراوانی یافت و 
اوج گرفت؛ هرچندکه پیش از آن، با 14 آلبوم 
موسیقی،  به  عالقه مندان  میان  در  متنوع 
پرفروش ترین  نیلوفرانه،  شده بود.  شناخته 
آلبوم در تاریخ موسیقی سنتی ایــران است؛ 
آلبومی که آهنگ آن را عباس خوشدل ساخت 
و زیرنظر فریدون شهبازیان تنظیم شد. قیصر 
امین پور، ترانه سرای 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 1375 منتشر شد.

محمد اصفهانی        به یادت

ــاد قــیــصــر  ــ ــ ــده ی ــ ــ زن
امین پور در سومین 
آلــــــبــــــوم مــحــمــد 
ــام  ــی بـــا ن ــان ــه ــف اص
ــا قطعه  ــه«، ب ــل ــاص »ف
بــســیــار زیـــبـــای »بــه 
یــادت« حضور دارد؛ 
»به یادت داغ بـر دل 
می نشانم / زدیده خون به دامن می فشانم«. 
آلبوم فاصله در زمستان سال 1378 منتشر 

شد و خیلی از دوستداران موسیقی در آن دوره، 
از شنیدن قطعه »به یادت« که در مناسبت های 
مختلف و به ویژه ایام محرم وصفر پخش می شد، 
ــن قطعه  ای ــذت مــی بــردنــد. تنظیم کننده  ل
ماندگار، علیرضا کهن دیری است. برخی از 
اهل نظر، »به یادت« را خیزبلند محمد اصفهانی 
برای کارهای بعدی دانسته اند. او طی دو سال 
بعد از انتشار »فاصله«، دو آلبوم »والیت عشق« 

و »تنها ماندم« را به دوستدارانش تقدیم کرد.

حسام الدین سراج      وداع

ســال 1382 بــود که 
آلبوم وداع وارد بازار 
مضمونی  ــا  بـ ــد؛  ــ ش
عاشورایی. وداع در 
شاهکارهای  ــره  زمـ
ســراج  حسام الدین 
است؛ آلبومی که تم آن 
ســوزنــاک و مناسبت 
آن، ایام عاشورای حسینی است. او در این آلبوم 
که کار تنظیم آن را سیدمحمد میرزمانی برعهده 
داشــت، شعری از قیصر امین پور را در یکی از 
قطعاتش خواند که بسیار تأثیرگذار بود و مورد 
استقبال قرار گرفت؛ قطعه ای که برخی آن را 
»نی نامه« می نامند و مطلع آن، دو بیت زیبای 
»خوشا از دل َنم اشکی فشاندن / به آبی آتش دل 
را نشاندن / خوشا زان عشقبازان یادکردن / 

زبان را زخمه فریاد کردن« است.

ناصر عبداللهی     سربلند

ــر  ــاصـ مــــــرحــــــوم نـ
آلبوم  با  عبداللهی، 
»دوستت دارم«، ُگل 
کــــرد و بـــه شــهــرت 
رسید. سال 1379 
بود که این آلبوم، با 
پرویز  دکلمه خوانی 
تنظیم  پــرســتــویــی، 
بهنام ابطحی و خود ناصر عبداللهی و نظارت 
فریدون شهبازیان، عالقه مندان موسیقی پاپ 
را شگفت زده کرد. یکی از قطعات ماندگار این 
آلبوم خاطره انگیز که شاید بارها زمزمه اش 
کرده باشید، قطعه »سراپا اگر پیر و پژمرده ایم / 
ولی دل به پاییز نسپرده ایم« است؛ این شعر 
تأثیرگذار و زیبا را، قیصر امین پور ســروده؛ 
شاعری که زود از میان ما پر کشید؛ 8 آبان 

1386، وقتی 48 ساله بود. 

 تعادل عشق و عقل
فرمول جاودانگی»قیصر«

 گفت وگو با دکتر محمدمهدی سیار و استاد محمدعلی بهمنی
 درباره جایگاه ادبی زنده یاد قیصر امین پور، در سالروز درگذشت او

استاد بهمنی:  من   معتقدم اگرقیصر  
بود، جواب منتقدان و معترضاِن به 

شعرش را نمی داد؛ اما اگر همان ها   
از او نظری می خواستند، یک معلم 

بود. او هیچ وقت بدون خواست 
فرد، در شعرش دخالت نمی کرد.  از 

دیدگاه من معصوم ترین بود؛ کافی 
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد  

خودش درک می کرد و به شکل هایی 
که منتی بر سر آن نیازمند نباشد، 

نیازش را تامین می کرد

دکتر سیار : قیصر شاعر جلوت 
و جمع و اجتماع بود؛ یعنی 

هرگز نسبت به آن چه در برابرش 
می گذشت بی تفاوت نبود و همیشه 

سعی می کرد زبان جمعی مردم 
ایران باشد. اصال ضمیر »ما «در 

شعرهای او، به خصوص اشعارش 
در دهه 60 پررنگ است و یک شاعر 

کامال اجتماعی به حساب می آید. 
اما این جلوت به گونه ای نیست که 

خلوت شاعرانه و فردیت او را ذوب و 
نابود کند 

اکرم انتصاری - شعر قیصر امین پور شناسنامه اوست. قیصر متولد گتوند خوزستان 
بود، شهری که اغلب مردمانش بختیاری اند و به زبان لری با یکدیگر هم کالم می شوند. 
او عالوه بر چند دفتر شعر به زبان فارسی، مجموعه اشعاری به زبان لری نیز دارد که 
موردتوجه بختیاری هاست. قیصر، شاعر یک شبه نبود؛ او بعد از انصراف از رشته 
دام پزشکی دانشگاه تهران، مشغول تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی شد و این 
رشته را تا مقطع دکترا، زیرنظر استادش محمدرضا شفیعی کدکنی ادامه داد. قیصر 
در طول عمر کوتاه 48 ساله اش، همیشه در خدمت ادبیات بود. امروز، به مناسبت 
سیزدهمین سالروز درگذشت او، به سراغ محمدعلی بهمنی شاعر و ترانه سرا و دکتر 
محمدمهدی سیار، استاد ادبیات فارسی و شاعر رفتیم تا درباره قیصر امین پور و 

ویژگی های شعری و شخصیت او بیشتر بدانیم.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به منطق موجود، مشخص کنید کدام 
گزینه به جای عالمت سؤال، باید جایگزین شود؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

2 7 6 3
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

612378945
397452816
458961732
265183479
973245681
184796253
546839127
731624598
829517364

529746138
648193275
731258649
954821367
872635914
316974852
485319726
293567481
167482593 

حل جدول شماره  7799 حل جدول شماره 1005   

–لغت6.داخلی ترین پرده از پرده های مغز- جوانمرد 7. 
انگور – داروی بیش فعالی کودکان  8. نقش- حدنصاب 
هرچیز 9.خدای قلندر 10. باالی انگلیسی– برجسته-
پیشوند فقدان 11.دریــاچــه ای در سوئیس–دورویی 

12.اثر پا- بیماری غده هیپوفیز

 عمودی :
نجات   .2 –سیمرغ  ها  چاپخانه  در  سربی  محفظه   .1
بند  3.شــکــم  آمــوز  حکمت  تاک-سخن  یافته–شاخه 
طبی-اتوبوس هوایی 4. روی - نفس– حکمت ارسطویی 
5. کارگزار-شاخه نازک و تازه 6. منافذ پوستی- نشان –
واحد طول 7. لوله تنفسی– پیروان- خوش باور8.صحنه 
آرایی–نویسنده کتاب فضاهای امید  9. گودال – واحد 

پــــول آلــبــانــی–
ــن  ــد آهـ ــیـ ــسـ اکـ
10. از قهرمانان 
نت  بینوایان-از 
گــنــاه   .11 هـــا 
ــدام  ــک-ان ــب –س
پــرواز12.مــرکــز 
خراسان رضوی-
نـــوعـــی پـــارچـــه 

ابریشمی

افقی:1.  پدر دانش ژنتیک- رایحه 2 . کارگردان سریال عملیات 125- قند نیشکر3. 
خدای باستان-از دستگاه های ردیف موسیقی ایران– اندوه 4.شهر ارگ5. نمایان 

افقی:1.نفس سیگاری–مثل آدم در رفاه 2.چین پیشانی-کامیون ارتشی-عمل 
3.پسوند مولد- اداره نامه رسانی- حرارت 4. ثعبان-بچه شرور 5.شکم بند طبی- 

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

دیگری بزرگ شده-یک عامیانه

عمودی: 
1. بند نوشته 2.کــاشــف آلمانی میکروب ســل- نــژاد- 
فرمانروا 3.پاداش– مغازه کوچک- شکاف 4.حدید– همراه 
ــر از آوردن –محل توقف 6.  کوپال- نقشه فرنگی 5.ام
جانشین دکمه–خرس آذری- ملخ دریایی 7. قشر– عار- 
کلبه علفی 8.حرکت سریع–دست عرب 9. قورباغه– غذای 
بیمار- یــار صندلی 10.زیــرک–گــرو- تقویت رادیویی 

ــدن  ــدو-ران 11.ع
جانشین  مزاحم– 

او 12. سی دی
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هوش منطقی :

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

وسط.

چالش ذهن : 

 1. جاکفشی 2. کابینت 3. جاروبرقی 4. کاناپه 5. میزتلویزیون 6. چرخ 
خیاطی

تست هوش:

پاسخ گزینه 4. در 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.

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

بازی ریاضی

بازی با کلمات:
   ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 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

رگه ای از اعداد جدول، گم شده اند. کدام گزینه، 
جای این اعداد را به درستی پر می کند؟

شرح در متن

حل جدول:

م س  م    و   ا  م   د   ى   ر         
د ج  خ   ا  ل  گ  ن  ا  س  ر  ک  ش       

ل ش م  ا  ه   ل  ت   ه ش  ب  ت  ه ش    

م ا  ه  م  س  ن   ب  ر  ک  ب        ب 
ن ت  ر   ج  ا   ر   ف  ى س   ن   ج    

 

ب ى  ا  ن  م   ا  ن  ا    

ا و  ا   ا  ب ض   ق    
   

ت ا  ن  م  و  ر  س  و  د   

ن ه ا  ه  ب  ر   د    س 
 

چی شده؟

آش کشک آرنولد!

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 24 روز دوشنبه برای ما به شماره 2000999 ارسال کنید. حتما کلمه »چی 
شده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها روز چهارشنبه 
به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. در ضمن نظرتون درباره بقیه ستون های صفحه رو هم برامون 

بفرستید و از زدن ماسک هم فراموش نکنید.

نمونه :

  وقتــی آرنولــد بــرای 
خوب شــدن کروناش آش 

می پزه!

  وقتــی آرنولــد بــرای 
دوران بعد از بازنشستگی 

آشکده زده!

   وقتی آرنولد زور بازوی 
ســابق رو نــداره و از ترس 

زنش آشپزی می کنه!

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک 
با  باید  شما  کــه  ــم  ای نوشته  را  منزل   وسیله 

جا به جایی حروف، نام آن را پیدا کنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی ریاضی: 

خفن استریپ:  تبرزین
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در امتداد تاریکی اخبار

کوتاه از حوادث

راز سیاه خاطرات ماندگار!

ــوان دل  ــارم بــه پسری ج روزی کــه در محل ک
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 

*میزان/ سرهنگ حسین پورقیصری رئیس پلیس 
راه استان اصفهان از تصادف یک سواری سمند با 
کامیونت ایسوزو در محور "سمیرم-حنا" و مرگ  دو 

نفر و مجروح شدن فرد دیگری خبر داد.
*تسنیم/ 3۰3 نفر در نیمه  اول امسال بر اثر مصرف 

قرص برنج در کشور به کام مرگ فرو رفتند.
گودرزی فرمانده  احمدعلی  ســـردار  *پلیس/ 
مرزبانی ناجا از اجــرای دو عملیات موفقیت آمیز 
مرزبانان در مبارزه با قاچاقچیان و کشف 2 تن و ۷۱ 
کیلو و۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر در مرزهای استان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
*پلیس/ سرهنگ کارآگاه "علی کنجوریان" رئیس 
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری شش 
سارق منزل و  دو مالخر اموال سرقتی و کشف ۵۰ 
فقره سرقت خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش 
ریالی امــوال سرقتی را بیش از 3۰ میلیارد ریال 

برآورد کرده اند.
*صــدا و سیما/ ملکی سخنگوی سازمان آتش 
ــروز در یک  نشانی گفت: در آتش ســوزی ظهر دی
واحد مسکونی واقع در پاسگاه نعمت آباد، شهرک 

احمدیه، یک نفر فوت کرد.
*صدا و سیما/برخورد خودروی سواری با گاردریل 
در بزرگراه هاشمی تهران یک کشته و یک مصدوم بر 

جای گذاشت.
*میزان/ سرهنگ کارآگاه خیرا... دولتخواه رئیس 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران از دستگیری چهار 

موبایل قاپ و کشف ۴۰ فقره سرقت خبر داد.
*ایسنا/ یک کانتینر حامل بیش از شش میلیون 
دستکش پزشکی در اقدامی سریع در ایالت فلوریدا 
به سرقت رفت و موجب شد تعدادی بیمارستان با 

کمبود این تجهیزات حیاتی مواجه شوند.

 کالهبرداری 40 میلیارد ریالی طالفروش از مشتریان 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از دستگیری صاحب یک طالفروشی که 
به بهانه سرمایه گذاری در خرید و فروش طال بیش 
از ۴۰ میلیارد ریال از مشتریان خود کالهبرداری 
کرده بود، خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: با شکایت 33 شهروند 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. وی ادامه داد: شاکیان پرونده مدعی بودند 
که ضمن سرمایه گذاری برای خرید و فروش طال 
از فرد مذکور طال خریداری کرده، اما پس از خرید 
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 
توسط متهم، با هماهنگی مقام قضایی و همکاری 
اتحادیه صنف مربوط، مغازه طالفروشی پلمب 
و صاحب آن نیز دستگیر شد. وی گفت: متهم 
در ابتدا منکر هر گونه تخلفی بود اما هنگامی 

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 
سرمایه گذاری در خرید و فروش طال ترغیب کرده 
و با ارائه فاکتورهای فاقد اعتبار و چک های بدون 
محل از حساس شدن آن ها جلوگیری می کردم و 
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 را ۴۰ 
میلیارد ریال اعالم کردند، افزود: در این خصوص 
پرونده تشکیل و فرد مذکور برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل شد. وی با بیان این 
که هرچند در این پرونده فرد کالهبردار دستگیر 
شده اما روند بازگشت وجوه مال باختگان طوالنی 
است، اظهارکرد: یکی از دالیل موفقیت افراد 
کالهبردار در ارتکاب عمل مجرمانه خود طمع مال 
باختگان است که با در اختیار گذاشتن اموال خود 

به آن ها زمینه کالهبرداری را فراهم می کنند.

اختصاصی خراسان

تحقیقات   - خــراســان 
ــان  ــاه ــارآگ گــســتــرده ک
پلیس  ــی  ــای ــن ج اداره 
آگاهی خراسان رضوی، 
جنایت  راز  ــی  ــال ح در 
تگزاسی در جاده کالت- 
ــرد که   ــاش ک مشهد را ف
ــن جــنــایــت  ــ عـــامـــالن ای
ــاک مـــتـــواری  ــن ــت ــش وح
شده اند و تحت تعقیب 
پلیس هستند. به گزارش 
خــراســان،  اختصاصی 
دقایق اولیه بامداد سی و 

یکم اردیبهشت سال گذشته، جوان 33 ساله 
ای سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره 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 ۴۰۵ می 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 ۴۰۵ را 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 ۴۰۵ راننده 
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 

جنایت تگزاسی از محل وقوع قتل، رانندگان 
عبوری با تــرس و لــرز، خودروهایشان را در 
کنار جاده نزدیک روستای خلق آباد متوقف 
کردند و با دیدن صحنه هولناک مرگ راننده 
پژو در پشت فرمان، بی درنگ با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفتند. طولی نکشید که گروهی از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی در کنار قاضی ویــژه قتل عمد عازم 
جاده مشهد- کالت شدند و به تحقیق در این 

باره پرداختند. بررسی 
نشان  مقدماتی  ــای  ه
داد عامالن این جنایت 
خالص  تیر  تگزاسی، 
را به سر راننده مجروح 
شلیک کرده اند به گونه 
ای که راننده نتوانسته 
حتی از خــودرو خارج 
ــود و پــشــت فــرمــان  شـ
جان داده بود. در ادامه 
ــراف  اط در  تحقیقات 
از  محل جنایت، بیش 
شده  شلیک  پوکه   ۷۰
ــه دســت آمــد و جسد  ب
ــرای انــجــام  ــ مــقــتــول ب

معاینات دقیق به پزشکی قانونی انتقال یافت.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
ــدن هویت رانــنــده کــه حسن  بــا مشخص ش

خورشاهی نام داشت، رصدهای اطالعاتی 
کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد، به 
سوی افرادی کشیده شد که از مدتی قبل به 
صورت تلفنی او را تهدید می کردند. بنابراین 
تحقیقات پلیس روی جــوان سابقه داری به 
نام  »جواد آفاق« متمرکز شد چرا که ردپای 
ایــن فــرد در مــاجــرای تهدیدهای هولناک 
تلفنی وجــود داشــت به همین دلیل بررسی 
هــای غیرمحسوس کارآگاهان دربــاره این 
مظنون آغاز و مشخص 
شد که او چند روز قبل 
از وقــوع جنایت نیز در 
ــی در  ــال ــن خ ــی یــک زم
ــام  ــدان ام ــی اطــــراف م
ــه ســوی  ــن)ع( ب ــی ــس ح
ــک دستگاه  رانــنــده ی
ــواری  ــ خــــــــودروی سـ
ــرده اســت.  ــ شــلــیــک ک
اطالعاتی  تحقیقات 
داد  نشان  کارآگاهان 
»جــــواد آفــــاق« کــه به 
جرم مــواد مخدر تحت 
ــت به  ــرار داش تعقیب ق
قبلی  اختالفات  دلیل 
با یک جــوان به کمین او نشسته و سپس با 
اسلحه به سر آن جوان پشت فرمان خودرواش 
ــوان مــذکــور بــه طور  ــرده بــود کــه ج شلیک ک

نـــاخـــودآگـــاه دســتــش 
ــاال بــرده و گلوله به  را ب
ــت او اصــابــت کــرده  دس
بود. بنا بر این گزارش، 
تحقیقات  که  حالی  در 
پــلــیــس بـــه ســرپــرســتــی 
سرهنگ وحید حمیدفر 
ــاره  )افــســر پــرونــده( درب
بین  قبلی  ــات  ــالف ــت اخ
جواد معروف به »سپهر« 
ادامه داشت، ردپایی نیز 
از دو همدست دیگر او 
به نام های سیدنصرا... 
ــن بــه دســت آمــد کــه در  هاشمی و علی روش
ــاده کــالت نقش  صحنه جنایت تگزاسی ج
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 
ــرادران جواد  این جنایت هولناک، یکی از ب
نیز در درگیری با نیروهای پلیس اطالعات و 
امنیت خراسان رضوی از ناحیه دست در حالی 
مجروح و دستگیر شد که به طرف نیروهای 
ــود. از ســوی دیگر  ــرده ب انتظامی شلیک ک
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی نیز در بازرسی از منزل برادر بزرگ تر 
وی یک قبضه اسلحه کالشینکف به همراه 

حدود ۴۰ تیر جنگی کشف و ضبط کردند.
ــه  ــان، در حــالــی کــه ادام ــراس ــزارش خ بــه گـ
ــراری  ــد عــوامــل ف تحقیقات نــشــان مــی ده
این پرونده جنایی، مدتی قبل با راه بندان 
مسلحانه در جاده کالت اقدام به تیراندازی 
ــژه قتل عمد بــا صــدور  ــد، قاضی وی ــرده ان ک
متهمان  تصویر  پوشش  ــدون  ب درج  دستور 
فراری جنایت تگزاسی در روزنامه خراسان 
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی 
ــد با پلیس ۱۱۰  ــاره مخفیگاه آنــان دارن درب
یا  ــی  ــاه آگ  2۱۸2۵26۷ هـــای  تلفن  ــا  ی

۰93۵۷23۱۰9۴ تماس بگیرند.

کشف  محموله بزرگ  طیور قاچاق 

کرمانی/ در عملیات پلیس امنیت اقتصادی 
کرمان، چهار هــزار قطعه مــرغ زنــده قاچاق 
ــزارش خــراســان، سرپرست  کشف شد.به گ
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 ۸6۴ 
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 ۱۰۰ میلیون ریال برآورد  کردند، 
ادامــه داد: در این زمینه دو متهم دستگیر و  
محموله طیور کشف شده به کشتارگاه های 

استان کرمان تحویل شد.

 پاتک پلیس کرمان به 543 هزار لیتر سوخت قاچاق 

توکلی/ فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 
بیش از ۵۴3 هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

ــردار عبدالرضا  ــان، سـ ــراسـ ــزارش خـ ــ ــه گ ب
ناظری در تشریح ایــن خبر افـــزود: با هدف 
مبارزه با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از 
هــدر رفــت سرمایه هــای ملی، طــرح کنترل 
مــصــرف کنندگان عــمــده ســوخــت بــه مدت 
ــان اجـــرا شــد. ــت ــک مـــاه در ســطــح  ایـــن اس  ی

ــن  وی دربــــــاره کــشــفــیــات در اجـــــرای ای
ــوران انـــتـــظـــامـــی در  ــ ــام ــ ــت:م ــ ــف ــ ــرح گ ــ طـ
ــان، ۵۴3 هــــزار و  ــرمـ ســـراســـر اســـتـــان کـ
قــاچــاق  نفتی  ــای  هـ فـــــراورده  لیتر   ۵36
 را از 9۵ دســتــگــاه خـــودرو کشف کــردنــد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری 
۱2۰ متهم در این عملیات ها افزود: با توجه به 
اهمیت جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور، 
ماموران پلیس کرمان هزار و 3۴۱  دستگاه 
تانکر سوخت رسان را در محورهای کویری 
و کوهستانی ،کنترل کردند که ۱۴دستگاه 
نفتکش به دلیل قاچاق ۴۱۷ هزار لیتر سوخت 
 توقیف و در این زمینه  2۰ متهم دستگیر شدند.

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.

عامالن قتل پس از شلیک 70 گلوله، تیر خالص به راننده زده   بودند!

راز جنایت تگزاسی در جاده کالت! مرگبارترین بزرگراه های پایتخت 
کدام اند؟ 

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ بزرگراه های آزادگــان، امام علی )ع( 
و فتح را مرگبارترین بزرگراه های پایتخت در حوزه 
ترافیک اعالم کرد. سرهنگ احسان مومنی در گفت 
وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی 
در نیمه  اول امسال افزود: در این مدت تصادفات 
فوتی در سطح معابر شهر تهران ۸درصد، تصادفات 
جرحی 26 درصد و تصادفات خسارتی 2۰ درصد 
کاهش داشت.  وی درباره این که بیشترین تصادفات 
فوتی در کدام بزرگراه های پایتخت اتفاق افتاده 
ــه داد: در نیمه اول امسال بیشترین  اســت، ادام
تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان رخ داده  است به 
طوری که ۱6 درصد 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 ۷و 
6درصدی از کل جان باختگان در رتبه های بعدی 
قرار دارند و در مجموع می توان گفت که حدود 3۰ 
درصد از قربانیان تصادفات رانندگی پایتخت مربوط 
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 
همچنان عابران پیاده سهم زیادی از جان باختگان 
حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده اند و یکی 
از دالیل آن عبور از عرض بزرگراه در نقاط غیر مجاز و 

عبور نکردن از گذرگاه های مجاز است.

۶ کشته  در 2 تصادف جاده ای 

جانشین پلیس راه از وقوع دو فقره تصادف با شش 
کشته و یک مصدوم در جاده های کشور خبر داد. 
سرهنگ ایوب شرافتی در گفت وگو با فارس افزود: 
به دنبال واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که 
به علت خستگی و خواب آلودگی راننده در محدوده 
پلیس راه آبادان- اهواز ساعت 6 صبح روز سه شنبه 
به وقوع پیوست متاسفانه سه نفر کشته شدند. وی 
ادامه داد: در حادثه تصادف پراید با تیبا در ساعت ۱۱ 
صبح دیروز در محور زاهدان_ خاش نیز متاسفانه سه 

نفر کشته شدند و یک نفر مصدوم شد.

دستبرد  سارقان به خودروی پسته 

کرمانی/ درعملیات ماموران انتظامی دو سارق 
که خــودروی حامل بــار پسته را به سرقت بردند 
در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند. به گزارش 
کرمان  شهرستان  انتظامی  خراسان، فرمانده 
ــالم مرکز فوریت  ــاره گفت: به دنبال اع درایــن ب
ــای پلیسی ۱۱۰ مبنی بــر وقـــوع سرقت یک  ه
دستگاه وانــت مــزدا با 6۰۰ کیلوگرم بار پسته از 
ــوزه استحفاظی بخش چترود،  یک منزل در ح
بالفاصله ماموران انتظامی این بخش تحقیقات 
ــد. سرهنگ  ــردن ــاز ک خـــود را در ایـــن زمینه آغـ
محمدرضا فداء افزود: ماموران انتظامی با انجام 
دو  از   مشخصاتی  شدند  موفق  اطالعاتی  ــار  ک
سارق را به دست آورنــد و آن ها را در یک عملیات 
کنند.  دستگیر  مخفیگاهشان  در   غافلگیرانه 
وی با اشاره به کشف خودرو و 6۰۰ کیلوگرم پسته 
سرقتی از مخفیگاه این سارقان در یکی از شهرهای 
ــه داد: متهمان دستگیر شــده در  همجوار، ادام
بازجویی های تخصصی پلیس چاره ای جز اعتراف 

نداشتند و به جرم خود اقرار کردند.

 متهمان جواد آفاق، سید نصرا... هاشمی و علی روشن را شناسایی کنید
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 تفاوت 40 درصدی تورم
 نهاده ها با مسکن 

متوسط رشد 15 گروه نهاده ساختمانی در 
تهران در بازه تابستان 99 نسبت به تابستان 
98، 71/4درصد بوده است. طبق گزارش 
مرکز آمار ایران، در این بازه زمانی  گروه های 
آهن آالت، تاسیسات مکانیکی و سنگ با 
ــورددار  رشد 172، 90 و 77 درصــدی رک
افزایش قیمت هستند. کمترین رشد قیمت 
ــروه هــای شیشه، خدمات  نیز مربوط به گ
 ،31/3 با  ترتیب  به  ساختمان  نقاشی  و 
33 و39/4 درصــد بــوده اســت. این ها در 
شرایطی است که طبق گزارش بانک مرکزی 
در شهریور امسال، قیمت مسکن در تهران 
نسبت به شهریور 98، 110 درصد افزایش 
یافته است. بدین ترتیب و با توجه به تفاوت 
حدود 40 درصدی 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.  

محمد اکبری - طرح الزام دولت به پرداخت 
یــارانــه کــاالهــای اساسی در حالی با 215 
رای موافق از مجموع 249 نماینده حاضربه 
تصویب مجلس رسید که عموم اقتصاددانان 
تورمی فعلی، ضــرورت حمایت  در شرایط 
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 
ــژه خــانــوارهــای کم  خــانــوارهــای کشور به وی
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 
)31( جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 
1399 کــل کــشــور« بــه تــعــداد حــداقــل 60 
میلیون نفر، از طریق واریــز اعتبار به کارت 
یک  مبلغ  به  خانوار  سرپرست  نقدی  یارانه 
میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد 
سه دهک اول و مبلغ 600 هزار 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 30 هــزار میلیارد 
تومان از محل بند »و«تبصره »2« و مصارف 
جــدول تبصره »14« قانون بودجه در نظر 
ــده اســـت. در بــنــد»ب« ایــن طرح  گرفته ش
ــزار میلیارد تومان به  ــده اســت که 35 ه آم
ــده بــرای رد  سقف مجوز در نظر گرفته ش

سازمان  و  اجتماعی  تأمین  دیون سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و 
این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی 
تأمین کاالهای اساسی )15 هزار میلیارد 
تومان(، تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام 
)تا سقف 10 هزار میلیارد تومان( و همسان 
پوشش  تحت  بازنشستگان  حقوق  ــازی  س
و  لشکری  اجتماعی،  تأمین  صندوق های 
کشوری )تا سقف 10 هزار میلیارد تومان( 
مجدد مورد استفاده قرار گیرد.به این ترتیب 
منابع طرح تامین کاالهای اساسی از محل 
ــوال دولــت و تغییر در  افزایش واگـــذاری ام
فهرست مفصل سرفصل های هزینه ای از 
جمله سهم شرکت هــای ملی نفت، گــاز و 
ــروش انـــرژی، مصارف  پاالیش و پخش از ف
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 
ــت: در صــورت عدم  مصوبه مجلس آمــده اس

تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از 
منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان 
خزانه و جابه جایی سایر اعتبارات مشروط 
به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق 
مردم  یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده 
کند.همچنین براساس این مصوبه آیین نامه 
اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف دو هفته 
پس از تصویب ایــن قانون تعیین  شــود 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 14 بودجه همانند تصمیم دولت برای 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان با اتکا 
به منابع غیر قابل تامین در نهایت  نتیجه ای 
جز تشدید تــورم و افزایش فشارمعیشتی بر 
بازنشستگان و خانوارها در پی نخواهد داشت 
بــا مخالفت  ــت  بــه همین دلیل ممکن اس و 
شورای نگهبان رو به رو شود. روز سه شنبه، 
اعــالم  ضمن  نیز  ــت  دول سخنگوی  ربیعی، 
مخالفت با این طرح گفته بود دولت معتقد 
است اجرای این طرح موجب تشدید کسری 

بودجه و در نتیجه افزایش قیمت ها خواهد 
شد. در همین حال سید احسان خاندوزی، 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
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 
ــه کردیم که متاسفانه از ســوی ریاست  ارائ
کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این 
ایراد جزئی طرح  مانع این نمی شود 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 
چرا  گفت  هــم  محترم  مجلس  و  زد  کلید  را 
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:
1- وضع عوارض0/0001 بر تراکنش های 

ساتنا، پایا، درون بانکی و چک
2- اصــالح نــرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 

ورودی )گمرکی(
ــدی مالیات بر ارزش  3- افزایش یک درص
ــزوده با در نظرگرفتن معافیت  های سبد  اف

مصرفی اقشار آسیب پذیر

تصویب طرح معیشتی60 میلیون نفری در مجلس 
 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

 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 215 نماینده 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 
مسئوالن دولتی مستوجب مجازات در ماده 576 
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 ذکر شده است. 
این طرح همچنین دولــت را مکلف به تصویب 
ایــن قانون مشتمل بر مبلغ  آیین نامه اجرایی 
یارانه سرانه مشموالن مربوط به کاالهای اساسی 
حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب کــرده و 
به دستگاه های 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 حق االمتیاز 
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.

بازار خبر

رفت و برگشت  های دالر و سکه 
در کانال های قیمتی

آخرین خبر- چند روزی است که دالر بین کانال 
27 و 28 هزار تومان جا به جا می شود و سکه هم 
صعود و نزول به کانال 14 و 13 میلیون را تجربه 
می کند. در این حال دیروز سکه با کاهش قیمت 
به نیمه کانال 13 میلیون رسید و دالر هم  مجدد 

به کانال 27 هزار تومان بازگشت.

دام زنده هم به بورس می آید

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 13 هزار و 

600/73دالر افزایش یافت.

۷0 هزار تن روغن در راه بازار

ایسنا- معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: هم اکنون شرایط روغن خانوار و صنف و 
صنعت در تعادل قرار دارد و 70 هزار تن از ذخایر 
برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است.

ششمین ناکامی متوالی در فروش اوراق بدهی 
مهم ترین ابزار جبران کسری بودجه از کار افتاده است؟ 

بانک مرکزی از فروش فقط 70 میلیارد تومان از 
6 هزار و 400 میلیارد 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 
ــای دولت  به عنوان مهم ترین ابــزار این روزه
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 سامانه های بازار 
بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران ثبت نکردند. تنها سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی در فرایند خــارج از حــراج و 
از طریق بورس  حدود703/1میلیارد ریال 
اوراق »اراد49« با نرخ بــازده تا سررسید 21 
درصد خریداری کردند.در این دور از عرضه 
این اوراق، 3 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق 
بدهی دولــت با نــرخ ســود اسمی ساالنه 17 
درصــد در سررسید شهریور و مهر 1402 و 
2 هــزار و 600 میلیارد تومان اوراق بدهی 
دولتی با نرخ سود اسمی ساالنه 16 درصد در 
سررسید آذر 1401 منتشر 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 65 هزار و 700 
میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت ولی 
طی شش مرحله اخیر، میزان فروش اوراق به 
2 هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.شایان 
ذکر است که بانک مرکزی در راستای تامین 

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 
150 هزار میلیاردی کسری بودجه در نیمه 
دوم 99 باید هفته ای 6300 میلیارد 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.

عقبگرد بورس به کانال 1/2میلیون 
واحد در روز حمایت از بزرگان 

بورس دیروز در حالی با افت 13 هزار 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 
ــزارش خــراســان در معامالت  ــه گ ــود دارد.بـ وج
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، شاخص کل بخشی از ریزش اولیه را جبران 
کرد و درنهایت با افت 13 هزار واحدی در سطح 
یک میلیون و 288 هــزار 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 
ــد هم  5( را تجربه کرده بود تا مثبت 3/5درص
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. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــورای  • ــ ــو ش ــض ــاک نـــوشـــت: صــوفــی ع ــن ــاب ت
سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: بذرپاش با 
مخالفان جدی مواجه بوده و شانس او در انتخابات 
ریاست جمهوری صفر است. زمانی که انتخابات 
حداکثری باشد، آقای بذرپاش شانسی در انتخابات 
ندارد. وی افزود: زمانی که موضوع ریاست دیوان 
محاسبات مطرح شد، حرف و حدیث های زیادی در 
خصوص صالحیت، شرایط احراز، سوابق و مدارک 

تحصیلی بذرپاش مطرح بود.
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 بی سابقه 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 
اصولگرایان  نیست.  صحیح  اصالحات  جریان 
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. نقره کار، وکیل شارمین میمندی 
نژاد با اعالم این خبر گفت: موکلم امروز پس از 129 

روز بازداشت، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
 تابناک نوشت: صالحی، رئیس کانون انجمن  •

جایگاه داران سوخت گفت: با توجه به تعطیالت اخیر 
در کشور و منع رفت و آمد در برخی از شهر ها به دلیل 
شیوع کرونا، مصرف سوخت 10 درصد کاهش پیدا 
کرده است. هم اکنون میانگین مصرف بنزین در 

کشور ۷4 میلیون لیتر در روز است. 

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 
داشتن اطالعات یا حتی اطالع رسانی انبوه و شتاب 
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، مدنی و سیاسی در یک برنامه و اقدام 
ملی است. گام اول برای رسیدن به این اقدام، تفاهم 
بر سر ضرورت »ادراک همگانی خطر کروناست« که 
به نظر می رسد ما در هر سه سطح حاکمیت، نخبگان 
و عموم شهروندان با این ضرورت عماًل فاصله داریم.« 

همشهری- این روزنامه تیتر و عکس اول خود را به  •
مشکل عشایر اختصاص داد که در دوران کرونا سه تا 
پنج میلیون از دام هایشان راهی به بازار پیدا نکردند.

هفت صبح- این روزنامه با اشاره به هزینه 60  •
میلیون تومانی مهاجرت تحصیلی نوشت: »مهاجرت 

تحصیلی افسانه می شود.«
عضو شــورای مرکزی حزب کــارگــزاران، جزئیاتی از 
ــرای انتخابات 1400 را  ســازوکــار اصــالح طلبان ب
تشریح  و تاکید کرد که در جبهه اصالح طلبان تعیین 
تکلیف انتخابات 1400 به 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:* رادیکال های جبهه اصالحات با سیاست 
حذف و طرد، تالش می کنند کارگزاران را از حق ذاتی 
و طبیعی اش محروم کنند و از انجام تکالیف ملی اش 
بازبدارند، در حالی که واقعیت تاریخی، بر حق تاریخی 
و نقش مؤثر کارگزاران شهادت می دهد.*  خاتمی 
ابتدا از طریق کارگزاران دعوت به حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری شد... اگر خاتمی همدلی و همراهی 
تشکیالتی و تضمین را از کارگزاران برای مشارکت، 
حمایت، ترویج و تبلیغ ایشان دریافت نمی کرد چه بسا 
اساسًا دوم خــردادی رخ نمی داد.*  متأسفانه برخی 
از غالیان اطراف آقای خاتمی عالقه مند هستند که 
هاله ای از قدسیت پیرامون عزیزانی از ایــن دست 
بکشند در حالی که خودشان به شدت ابا دارند و پرهیز 
می کنند و البته هدف آن ها این است که خود را در حریم 
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 می شود.* آقای 
نجفی از شخصیت های مؤثر اصالح طلبی بود که از 
کارگزاران سهم می برد و نام ایشان در این اردوگاه ثبت 
شده بود. با توجه به مجموعه اطالعاتی که داشتیم، 
جناب آقای نجفی را به رغم صالحیت های ذاتی که 
بــرای او در عالی ترین سطوح مدیریتی کشور قائل 
بودیم - از ریاست جمهوری تا موقعیت های پایین تر 
- اما برای شهرداری ایشان را مناسب نمی دانستیم و 

می دانستیم که اگر این تصمیم عملیاتی شود فرجامی 
نمی یابد و حتمًا به شکست می انجامد و بارها به دوستان 
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، حتمًا باید شهردار می شد، این نقد 
به ایشان هم وارد است.*  به نظر می آید در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده چون موضوع حوزه انتخابیه 
در ایران، سراسری و واحد است و نامزدهای انتخاباتی 
نمی توانند 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 
شخصیت های حقیقی اصالح طلب شکل می گیرد 
ــزاب هم بخواهند شراکتی  تا احــزاب. حتی اگــر اح
داشته باشند، شخصیت های مؤثر احزاب هستند که 
در ساختار شورای مشورتی و حقیقی جمع بندی خود 
را ارائه می کنند.*  مگر می شود حزب اصالح طلب به 
دنبال نیروی غیر اصالح طلب باشد؟ این کار منطق 
ندارد. اصالح طلبان در مقام ایفای وظیفه ذاتی خود 
در انتخابات ریاست جمهوری باید به سمت نیروهایی از 
درون تیم خود بروند که واجد کفایت الزم برای پذیرش 
مسئولیت ریاست جمهوری باشند.* دور از ذهن 
نیست، چنان چه فرصت منطقی پیدا نشود که از طریق 
اعتمادسازی با شورای نگهبان و مسئوالن ذی ربط در 
انتخابات به گزینه مطلوبی برسیم که بتواند تأیید شورای 
نگهبان را بگیرد و امیدواریم این طور بشود، ضرورتی 
ندارد سراغ کس دیگری برویم اما اگر این موضوع عملی 

نشود ممکن است اقدامی شبیه سال 92 اتفاق بیفتد.

تکرار پروژه »نامزد اجاره ای«؟ 
 عطریان فر: غالیان  می خواهند دور خاتمی هاله قدسیت بکشند

 شاید بازهم به  سراغ نامزد اجاره ای برویم 

الشأن  عظیم  پیامبر  جمهور،  رئیس 
اســالم)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 
چه زودتر اشتباه خود را جبران کنند و به 
مسیر عدالت، اخالق و احترام به عقاید 
ــان آسمانی برگردند. اشــاره  همه ادی
رئیس جمهور به حمایت اهانت آمیز 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از 
کاریکاتورهای هتاکانه به ساحت مقدس 
پیامبر اعظم)ص( بود که چند روزی 
است خشم مقدس مسلمانان جهان 
را برانگیخته. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، روحانی در 
بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این 
که تمام مسئوالن می توانند مورد انتقاد 
قرار بگیرند، اظهار کرد: نقد در اسالم 
به معنای نصیحت بوده و یکی از معانی 
ریشه ای نصیحت، تقویت اســت و در 
حقیقت نصیحت چیزی جز خیرخواهی 
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. رئیس جمهور اضافه کرد: پیامبر 
اسالم کاِر کسی که مومنی را مورد اهانت 
و توهین قرار می دهد، اعالن جنگ با 
خدا دانستند بنابراین باید از توهین و 
اهانت پرهیز شود و در این شرایط سخت 
باید همه در کنار هم باشیم. مقام معظم 
رهبری نیز در سخنان مهم خود تاکید 
کردند که نقد و نصیحت کــاِر خــوب و 
پسندیده ای است اما توهین، اهانت، 

سوءظن و ایجاد شکاف چیزی نیست که 
با نظام جمهوری اسالمی ایران سازگار 
باشد. دکتر روحانی اظهار کرد: همان 
گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند، 
لجن پراکنی، فحاشی کردن و آبروی 
یکدیگر را بردن کاِر آمریکایی هاست. ما 
که پیرو آمریکا نیستیم ما پیرو پیامبری 
هستیم که انسان ها را با نرم خویی به 
اسالم جذب کردند و حتی برای کسانی 
که به ایشان اهانت کرده بودند طلب 
استغفار می کردند. رئیس جمهور با 
قدردانی از حمایت  های رهبر معظم 
انقالب اظهار کرد: از مقام معظم رهبری 
به خاطر تفقدی که در این شرایط سخت 
به دولت و رئیس جمهور داشتند، سپاس 
گزاری می کنم و بدون تردید مسئولیت 
ــا کلمات ایــشــان سنگین تر  ــت ب دولـ
مــی شــود. وی همچنین خاطر نشان 
کرد: ما در شرایط جنگ هستیم و معلوم 
است در شرایط جنگ زخمی هم وجود 
دارد و معلوم است زندگی مردم مشکل 
می شود بنابراین در این شرایطی که 
امروز قرار گرفته ایم مشکالت مردم را 
لمس و حس می کنیم و همه تالش ما 
بر این است که مشکالت مــردم کمتر 
شــود و مطمئن هستم ایــن مسیر را با 
سربلندی و پیروزی به پایان می رسانیم.
وی تاکید کرد که تحریم های آمریکا 
نفس های آخر خود را می کشد. دکتر 
روحانی با بیان این که از مجلس شورای 
اسالمی نیز تقاضا می  کنم که دولت را در 
شرایط سخت کنونی یاری کنند، افزود: 
بزرگ ترین یــاری و کمکی که مجلس 
می تواند انجام دهد این است که لوایح 
دولــت را تصویب کند. هم اکنون 6۷ 
الیحه مهم تقدیم مجلس شده و مهم ترین 
وظیفه مجلس به عنوان قوه مقننه این 
است که قوانین و لوایح مورد نیاز را به 

تصویب برساند.

روحانی: بی احترامی به پیامبر 
ضداخالق است 

 ما در شرایط جنگ هستیم و این شرایط زندگی
 مردم را مشکل خواهد کرد 

جنجال التماس دعای جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ظهر 
دیروز در حاشیه هیئت وزیران در پاسخ به خبرنگاری 
که از او دربــاره صحت شایعات موجود درخصوص 
کاهش قیمت ها می پرسید، گفت: دعا کنید! این 
اظهارنظر جهانگیری بالفاصله با موج گسترده ای از 
واکنش ها در فضای مجازی همراه شد. به عنوان مثال 
کاربری نوشت: »هنوز ماجرای خودت بمال آقای 
وزیر فراموش نشده که جناب معاون اول می گوید 
»دعا کنید«! آن هم برای کاهش قیمت ها. بالفاصله 
هم صحنه را ترک می کند تا خبرنگار فرصت نکند 
از او بپرسد اگر قرار بود ما دعا کنیم و چرخ زندگی 
مردم بچرخد پس شما و همکاران و رئیس تان این 
جا چه می کردید؟« کاربر دیگری هم نوشت: »آقای 
جهانگیری، مطمئن هستید اگر مردم بخواهند برای 
حل مشکالتشان دعا کنند، دعای کاهش قیمت ها 
اولین است؟ به نظر می آید دعای نابودی عامل این 
بدبختی در اولویت باشد.« گذشته از واکنش های 
این چنینی که حاکی از نارضایتی گسترده از عملکرد 
دولت است، شاهد واکنش برخی چهره های شناخته 
شده نیز بودیم. چهره هایی که عموما منتظر گل آلود 
شدن آب هستند تا ماهی خود را بگیرند. مصداق 
این مدعا عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به 
احمدی نژاد است که با ادبیاتی سخیف و قابل تامل 
در واکنش به جمله دیروز جهانگیری، ضمن توهین 
به رئیس جمهور  نوشت :»...عجیب نیست که بگویند 
آمریکا را نفرین کنید و برای تورم دعا کنید«. ناگفته 
نماند که این توئیت داوری و لحن توهین آمیز آن نیز با 

واکنش ها و انتقادهای بسیاری همراه بود.

مهدی چمران فعال سیاسی اصولگرا و نایب رئیس 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب در انتخابات 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص 
آخرین تصمیم گیری ها درباره نحوه آغاز به کار این 

شورا برای دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و 
ریاست جمهوری گفت: تصمیم های مختلفی 
گرفته شده که الزم است در خصوص آن ها بحث 
و سپس اجرایی شود. وی در خصوص زمان بندی 
برگزاری انتخابات درونی شورای ائتالف، اظهار 
کرد: برای این مسئله زمان بندی داریم  و روند 
برگزاری مجامع شهری خیلی زود و حتی شاید 
تا یک ماه آینده آغــاز شود و آن هــا فعال کارهای 

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 می رسد برگزاری آن بعد 
از نــوروز 1400 اتفاق خواهد افتاد. 
چمران در ادامــه با بیان این که بحث 

ورود به مصادیق خیلی زود است، 
تصریح کرد: البته این برگزاری 

مجامع شهری تنها برای 
انــجــام امــور مقدماتی 

در شهرهاست. این 

فعال سیاسی اصولگرا در خصوص توهین های 
اخیر انجام شده از سوی برخی نمایندگان به 
رئیس جمهور 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 
ــورت می گیرد، احترام  انتقاد ص
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن 

باید حفظ شود.

آغاز کار شورای ائتالف اصولگرایان در ماه آینده 

چهره ها

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 12 تیر امــســال تخریب شد، 
جلب شده است. در عین حال نزدیک شدن 
است  دیگری  دلیل  نیز  آمریکا  انتخابات  به 
تا شاهد شیطنت هــای رسانه هــای نزدیک 
به واشنگتن بــرای بهانه جویی هــای جدید 
علیه ایــران باشیم. دو روز قبل کاظم غریب 
ــادی، نماینده کشورمان در آژانـــس بین  آبـ
المللی انرژی اتمی در گفت وگویی با روزنامه 
همشهری اعالم کرد که ایران بعد از انفجار در 
سایت هسته ای نطنز، تصمیم گرفته تمامی 
زنجیره های ماشین های جدید تحقیق و توسعه 
خــود را به زیرزمین منتقل کند.  علی اکبر 

صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران 
نیز ماه گذشته در یک گفت وگوی تلویزیونی 
اعــالم کــرده بــود، تاسیسات تخریب شده در 
با یک مرکز در قلب کوه های  سطح زمین، 
اطراف نطنز جایگزین خواهد شد. 24 ساعت 
پس از ایــن اظــهــارات غریب آبـــادی، رافائل 
گروسی مدیرکل آژانــس بین المللی 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 ماهواره ای، نشانه 
واضحی از حفاری در کوه های اطــراف نطنز 
در استان اصفهان را نشان نمی دهد 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 

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 
ــران و نیز مرکز تحقیق و توسعه  پیشرفته ای
سانتریفیوژهای جدید موسوم به سالن شهید 
قشقایی )S8( به 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. 

مرکز تحقیق وتوسعه سانتریفیوژهای مدرن ایران به زیرزمین منتقل می شود 

برنامه ایران  بعد ازخرابکاری در نطنز 

 طرح صلح ایران 
روی میز باکو و ایروان 

عراقچی: پایان دادن به اشغال اراضی جمهوری 
آذربایجان عنصر مهم این  طرح است 

ــاز درگــیــری بین  یوسفی - بیش از یک مــاه از آغ
ارمنستان و آذربایجان در سال 2020 می 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 
کشورهای همسایه از جمله ایران را نیز گرفته است. 
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 
حوزه نظامی و دیپلماسی وارد عمل شد. ابتدا نیروی 
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 
سپاه پاسداران شخصا برای بررسی اوضاع مرزهای 
شمال غرب وارد این منطقه شد.  درحوزه دیپلماسی 
نیز عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
از مناطق مرزی استان اردبیل با جمهوری آذربایجان 
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 
وارد باکو شد. همچنین قرار است عراقچی با سفر به 
ایروان، مسکو و آنکارا درباره ابتکار صلح ایران رایزنی 
کند. عراقچی پس از ورود به باکو، موضوع پایان دادن 
به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان را عنصری 
مهم در طرح ابتکاری ارائــه شده ایــران برشمرد و 
اضافه کرد: حقوق اقلیت ها و حقوق بشردوستانه 
هم پایه دیگر این طرح را تشکیل می دهند.به گفته 
عراقچی، ترک مخاصمه و شروع گفت وگو ها با کمک 
کشور های تاثیرگذار، کمک کننده و تضمین کننده 

صلح از دیگر عناصر این طرح است.



ــی ترکیبی  هــنــرهــای رزمـ
ــن و  ــش ــت خ ــ ــی اس ــ ــ ورزش
ــه صــورت  پــرطــرفــدار کــه ب
ــده  ــوان مــخــفــف MMA خ
 UFC مــی شــود. معتبرترین لیگ ایــن رشته
نام دارد و برخالف کشتی کچ و لیگ معروف 
WWE  که همه چیز در آن نمایشی و طراحی 
ــت؛ از خــشــونــتــی مــحــض پــیــروی  ــ ــده اس شـ
می کند. جالب است که چند روز قبل حبیب 
نورماگومدوف اســطــوره روس ایــن رشته که 
به خاطر چهره و روحیات خاصش به مرد سنگی 
معروف بــود متاثر از تالمات روحــی ناشی از 
ــدرش با دنیای قهرمانی وداع کرد.  فــوت پ
خداحافظی ایــن ورزشــکــار نـــام آور که بعد از 
مک گرگور ورزشکار ایرلندی، شاخص ترین 
چهره تاریخ MMA بــود، بهانه ای شد که از 
زوایای مختلف به این رشته پرطرفدار بپردازیم. 
ممکن است در هر خانواده ای نوجوانی باشد 
کــه بــه چنین رشته هایی عالقه مند اســت و 
مسابقاتش را دنبال می کند. خانواده ها گاهی 
معتقدند تماشای چنین مبارزاتی صرفًا هیجان 
فرزندشان را تامین می کند و آسیب جسمی 
و روحی در پی نــدارد. در این پرونده به تاثیر 
پیگیری چنین رشته هایی روی روان آدم ها 
پرداخته ایم. از خداحافظی عجیب »حبیب« 
گفته ایم  و هر دو موضوع را از منظر روان شناسی 
بررسی کرده ایم و در پایان به معرفی دو اسطوره 
این ورزش و قهرمان کشورمان در این رشته 

یعنی امیرعلی اکبری پرداخته ایم.

پرونده

 به بهانه خداحافظی »حبیب« اسطوره ورزش های رزمی ترکیبی از پیامدهای خطرناک 
 این ورزش روی روان جوانان و فضای عجیب خداحافظی او گفتیم

مردان سنگی در چالش خون و خشونت
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افزایش پرخاشگری در کمین طرفداران MMA و کشتی کچ
 تماشای این ورزش پرهیجان اما خشن یا رغبت به انجام تمریناتش، آسیب های روان شناسی زیادی برای نوجوانان و جوانان در پی خواهد داشت

رشته ورزشــی رزمــی ترکیبی که در ایــران به آن MMA و به نوع 
نمایشی اش کشتی کچ گفته می شد، از رشته های پرهیاهو و پول 
ساز در جهان است، البته بیشتر شرکت های شرط بندی از این 
رشته منتفع می شوند تا ورزشکاران و مربیان. این رشته شامل 
دو دسته مبارزه است: رقابت های 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 صحنه های 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 سخت گیرانه ای 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 هورمون های جنسی، سطح 
پرخاشگری به خصوص در پسران افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
هورمون های مردانه باعث رویش ریش و سبیل، بم شدن صدای 
مردان و چهارشانه تر شدن آن ها می شود، اما افزایش پرخاشگری 
از آثار جانبی آن است. حال برای ارضای این پرخاشگری، افراد به 
تماشای ورزش های خشن یا انجام آن ها رغبت پیدا می کنند 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 می یابد 

ولی آثار منفی دیگرش برای همیشه باقی می ماند.

   چرا نوجوانان عالقه مند به این رشته هستند؟
ما برای تصمیم گیری ها فقط نمونه های موفق یک مسیر را می بینیم 

چون قصه افراد غیرموفق، اصوال بیان نمی شود. در همین باره رسانه ها 
درباره حبیب که قهرمان جهان است، مطلب می نویسند و میزان شهرت 
و ثروت او را بیان می کنند اما هیچ اثری از هزاران نفری که برای رسیدن 
به سطح اول این رشته تالش کرده و موفق نشده اند در این رسانه ها 
نیست چون هیچ فردی آن ها را نمی شناسد. پس نوجوانان فکر می کنند 
که هرکسی که وارد این رشته شود معروف و ثروتمند می شود! و االن هم 
که تب یک شبه پولدار و موفق شدن در جامعه رواج دارد،  قاعدتا افرادی 
مثل حبیب نورماگومدوف جذابیت بیشتری پیدا کرده اند، در حالی که 
مسیر موفقیت در این رقابت ها بسیار سخت و طاقت فرساست اما فقط 

نتیجه نهایی در معرض دید قرار دارد.

  عاقبت تلخ قهرمانان سابق این رشته
یکی از آثــاری که این گونه ورزش هــا بر بدن می گذارند، افزایش 
ترشح هورمون های پرخاشگری است. این هورمون ها باعث کاهش 
توجه به عواقب رفتارها هم می شود. برای همین نوجوانان مستعد 
هورمون ها  این  ترشح  افزایش  با  هستند.  خطرناک  رفتارهای 
برای مدت طوالنی و گاه تزریق هورمون تستسترون بیشتر برای 
عضله سازی و عملکرد بهتر، بخش هایی از مغز که مسئول تفکر 
منطقی و بــرآورد عواقب رفتارهاست، آسیب دایمی می بینند و 
از رشد باز می ایستند که ترسناک است. برای همین بسیاری از 
قهرمانان سابق رشته رزمی ترکیبی، گرفتار سوء  مصرف مواد و الکل 

یا رفتارهای خشن بزهکارانه هستند.

    مشکل ساز شدن در زندگی اجتماعی
مــوضــوع دیــگــر، واالیـــش پرخاشگری اســت. در روان شناسی 
ــای پرخاشگری از پرخاشگری واضــح به  تغییر کانال نحوه ارض

رقابت جویی،  مانند  رفتارهایی 
و...  پشتکار  پیشرفت،  انــگــیــزه 

واالیــش گفته می شود. به عبارت 
دیگر، نوجوان نیاز به برتری جویی 

دارد. حال می تواند این برتری جویی 
را در دعوا و کتک کاری ارضا کند یا در 

مــیــدان ســازنــده تــری مثل پیشرفت شغلی 
و  ــای رقابتی غیرخشن مثل فوتبال  یا ورزش هـ

والیبال. قاعدتا فردی که وارد رشته خشنی مثل رزمی ترکیبی 
می شود، نیازش به صورت مستقیم و با پرخاشگری خالص ارضا 
می شود و راه های سالم تر برتری جویی را یاد نمی گیرد. این رفتار 
باعث پیروزی در میدان مبارزه می شود 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 
ــراد آسیب پذیر،  بـــرای افـ
ــه در  ــوانـــی کـ ــل نـــوجـ ــث م
ــون اصـــالح و تربیت  ــان ک
است، اشتغال به این گونه 
ورزش ها سازنده هم باشد 

چون خشونت آن ها را به جای ضرب و شتم و قتل، به ورزش قانونمند 
هدایت می کند اما برای اکثریت جامعه قطعا توصیه نمی شود.

 واکاوی روان شناسانه بازنشستگی غیرمنتظره اسطوره UFC که علت این تصمیم 
را مرگ پدرش اعالم کرد

»حبیب نورماگومدوف« این هفته بعد از برد در برابر »جاستین گیجی« اعالم کرد که تصمیم 
دارد از دنیای مبارزه خداحافظی کند. این تصمیم در وضعیتی اعالم شد که او 32 سال دارد 
و طبق نظر کارشناسان هنوز دست کم دو یا سه سالی فرصت داشت تا به مبارزه کردن ادامه 
دهد و برای خود افتخار کسب کند. آن طور که گاردین گزارش کرده، حبیب در زمان اعالم 
تصمیم خود گفته: »من به هیچ عنوان بدون پدرم دیگر پا به میدان مبارزه نخواهم گذاشت. 
به مادرم قول داده ام که این آخرین مبارزه من باشد.« او سپس در حالی که تالش داشته مانع 
از ریختن اشک هایش شود، ادامه داده: »وقتی من قولی می دهم، پای آن می ایستم.« اما آیا 
اعالم تصمیم درباره چنین موضوع مهمی آن هم تنها چند ماه بعد از فوت پدر، تصمیمی 

منطقی است؟ در ادامه نگاهی روان شناسانه به وابستگی پدر و پسری خواهیم داشت.
   تحمل فوت پدرش به خاطر کرونا دشوار بود

بگذارید پیش از پرداختن به درستی یا نادرستی نحوه تصمیم گیری حبیب، ابتدا نگاهی به 
جایگاه پدر او بیندازیم. پدر حبیب خودش ورزشکار بود و حبیب را از کودکی با ورزش 
و مبارزه آشنا کرد. در تمام زندگی حرفه ای حبیب، عبدالمناف برای او هم پدر بود 
و هم مربی. در لحظات مهم زندگی همراهش بود؛ از رینگ مبارزات تا دیدار با 
والدیمیر پوتین. از سویی در فرهنگی هم که حبیب در آن بزرگ شده است، 
جایگاه پدر بسیار مورد احترام است. حبیب هم البته عشق و احترام خود 
را به پدر طی این سال ها بارها و بارها نشان داده بود؛ چه در مصاحبه های 
خود و چه پست های خود در اینستاگرام. با توجه به تمامی این موارد 
می توان تصور کرد که از دست دادن پدر در حدود نیمه تیر ماه امسال 
چقدر برای حبیب و خانواده اش دشوار بوده است، به ویژه که پدر او به کرونا 
مبتال شد و بعد از چند هفته دست و پنجه نرم کردن با این بیماری در حالی 
که تنها 57 سال داشت، فوت کرد. اتفاقی که کمتر کسی انتظار آن را داشت.

   االن زمان گرفتن چنین تصمیم مهمی نبود
یکی از توصیه های متخصصان درباره دوران سوگواری، دوری از تصمیم گیری به ویژه 
برای موضوعات مهم زندگی در این دوره است. متخصصان این حوزه به تجربه دریافته اند 
زمانی که افراد در دوره سوگواری تصمیمی می گیرند، بعد از مدتی به احتمال زیاد پشیمان می شوند 
چراکه تصمیم های گرفته شده در این دوران اغلب تحت تاثیر هیجانات شدید است. از طرفی بعد از 
گذشت چند ماه و گذر از دوره سوگواری، اولویت های افراد در زندگی تغییر می کند و همین می تواند 
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 تصمیم گیری در امور مهم زندگی خود جدا 
خودداری کنند. البته بسته به جایگاهی که فرد فوت شده 
برای بازماندگان دارد، متخصصان ممکن است توصیه 
کنند که نزدیکان زمانی طوالنی تر و حتی بیش از یک سال 

از گرفتن تصمیم های مهم در زندگی خود اجتناب کنند.
   احتماال در آینده پشیمان خواهد شد

ــژه ای که پدر در  ــاره حبیب و با توجه به جایگاه وی درب
زندگی او داشته، به نظر می رسد که اگر او می خواست 
محتاطانه عمل کند باید تصمیم گیری درباره موضوع 
مهمی چون خداحافظی از دنیای مبارزه را دست کم یک 
سال به تاخیر می انداخت. 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 این که تالش کند به 

نوعی در این تصمیم تغییراتی ایجاد کند.

تصمیم »حبیب« احساسی بود یا منطقی؟

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

دکتر مهدی سودآوری | روان شناس و مدرس دانشگاه

3 جنگجوی برتر
آشنایی با »کانر مک گرگور«، »حبیب نورماگومدوف« و »امیر علی اکبری« که جزو برترین ورزشکاران رشته MMA هستند

مبارزان حاضر در MMA را می توان کامل ترین مبارزان دنیا در عرصه رقابت های رزمی دانست. مبارزانی که محدود به سبک خاصی نیستند. آن ها نه کیک بوکسور محسوب می شوند، نه جودوکار، نه 
کاراته کا و نه کشتی گیر؛ سبک آن ها ترکیبی است از تمامی این رشته ها. در ادامه با دو ورزشکار برتر این حوزه  و شناخته شده ترین ورزشکار ایرانی آن آشنا خواهید شد.

  کانر مک گرگور| رکورددار سریع تمام کردن مبارزه
این ورزشکار متولد 14 ژوئیه 1988 در دوبلین ایرلند است. او در زمان کودکی دوست 

داشته که فوتبالیست شود و برای تیم محبوبش یعنی منچستریونایتد بازی کند. 
 MMA جالب است که مدتی هم فوتبال بازی کرده اما بعدش سر از بوکس و در نهایت
درآورده است. خانواده او بسیار فقیر بودند و به همین دلیل، در نوجوانی برای مدتی 

به عنوان لوله کش مشغول کار بوده و در نهایت به MMA روی آورده است. کانر قبل 
از ورود به UFC وضع مالی خوبی نداشته اما در اولین مبارزه اش ۶۰ هزار دالر به دست 

آورده و زندگی اش از این رو به آن رو شده است. تا لحظه خداحافظی از رینگ او یکی از 
پردرآمدترین مبارزان UFC  بوده است. او رکورددار سریع تمام کردن مبارزه )به اصطالح 

فینیش( بر سر کمربند قهرمانی یو اف سی است، جایی که توانست در سال 2015 حریف 
بزرگ خود آلدو  را در 13 ثانیه شکست بدهد و به قهرمانی جهان دست یابد. در ضمن، 
او تنها کسی در یو اف سی است که قهرمانی دو وزن را همزمان دارد. از افتخارات 
دیگر او می توان به کسب عنوان »برترین مبارز UFC 2015«و»برترین مبارز تازه 
وارد UFC 2013«  اشاره کرد. مک گرگور برخالف آمار خوب ورزشی، به لحاظ 

اخالقی اصاًل آدم موجهی نیست و رفتارهای عجیبی دارد. استفاده از الفاظ 
زشت، رفتارهای زننده در نشست های خبری و... از جمله مواردی است که باعث شده 

در همه جای دنیا او را به عنوان الگوی نامناسبی برای جوانان بشناسند. مک گرگور حدود یک 
سال قبل بعد از شکست از حبیب از دنیای ورزش خداحافظی کرد.

  حبیب نورماگومدوف| 29 بازی بدون شکست
28 مبارزه در قفس بدون حتی یک شکست، رکورد خارق العاده ای محسوب می شود که تا چند روز 
پیش معلوم نبود تا کجا قرار است ادامه پیدا کند یا چه کسی باالخره می تواند 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 UFC به 
29 پیروزی و صفر شکست تبدیل شود و این طوالنی  ترین رکورد مبارزه 
بدون شکست در تاریخ مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی است. بعد از این 

مبارزه بود که نورماگومدوف اعالم کرد تصمیم گرفته بازنشسته شود. 
او متولد 2۰ سپتامبر 1988 در روسیه است و تنها مسلمانی است 

که در مسابقات یو اف سی قهرمان شده. جالب است بدانید، پدر 
حبیب که از ارتشی های قدیمی روس بوده، پسرش را از کودکی 
مجبور به کشتی گرفتن با بزرگ تر ها می کرده است. سه قهرمانی 
سبک وزن یواف سی، بهترین مبارز بین المللی سال 2۰1۶، 
بیشترین رشد در MMA و...، 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. 

  امیر علی  اکبری| نایب قهرمانی در سال 2016
او 2۰ آذر 13۶۶ در جمال آباد سراب در آذربایجان شرقی به دنیا آمد. علی اکبری دانش آموخته 
کارشناسی رشته تربیت بدنی است و ورزش را با کشتی فرنگی و قهرمانی جهان شروع کرد اما  
محرومیت به خاطر دوپینگ باعث شد به سمت MMA برود. در مسابقات جهانی 2۰13 بود که 
به مدال طالی سنگین وزن 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 مادام العمر محروم کرد. در خور ذکر است که او برنده مدال طالی قهرمانی کشتی فرنگی 
جهان در سال 2۰1۰ و برنز قهرمانی جهان 2۰۰9 و مدال طالی قهرمانی آسیاست. 
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 علی اکبری در این رشته می توان به پیروزی مقابل 
حریفانش در زمان 17 ثانیه و 3۰ صدم ثانیه اشاره کرد. این ورزشکار در 
سال 2۰1۶ به مقام نایب قهرمانی جهان در مسابقات  معتبر گراند پری 
2۰1۶  رایزن رسید و درباره پاداش این مدال گفت: »برای چند 
دقیقه مبارزه کردن در رشته ورزشی MMA به اندازه پاداش 
طالی المپیک در کشور ایران پول دریافت کردم و این واقعا 
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 
ــراردادی، او  و در تاریخ ۶ ژوئن 2۰19 طی ق
به یواف سی پیوست اما در کمتر از یک سال این 

شد. با این حال او از چهره های مهم و اثرگذار این قــــرارداد لغو 
ورزش است هرچند هنوز در سطح اول مسابقه ای نداشته.

مردان سنگی در چالش خون و خشونت



اولی: بچه هــا امروز یه خبر تر و تمیز واســه تون آوردم 
که هیچ طعنه ای باهاش نتونین به این و اون بزنین و 

استفاده  سیاسی ازش بکنین.
دومی: حاال یه جوری می گی انــگار همه چیز تقصیر 
ماســت. ما این جا دوتا غر می زنیم به کی برمی خوره 

حاال؟
ســومی: بگو حــاال ببینیم چی هســت این خبــر تر و 

تمیزت؟
اولی: خبر اینه که دانشمندان برای اولین بار با چاپ 

سه بعدی یه زبون مصنوعی اختراع کردن.
دومی: من که از شــروع کرونا حس می کنم ته گلوم 

همه اش یه جوری می شه و حس چشایی و بویاییم هم 
از کار افتاده، خیلی بهش نیاز دارم.

اولی: تو بهتــره دیگه گلوت رو همون جور که هســت 
دوست داشته باشی.

سومی: ولی می گم خدا کنه این زبون دست یه سری 
از مســئوالن نیفته. ایــن عزیزان همین جــوری زبون 
زیــاد دارن برای حــرف زدن، اینم دست شــون بیفته 
که دیگه صبح تا شــب واسه مون ســخنرانی می کنن 

به جای کارکردن.
اولی: ای بابا باز ما اومدیم دو دقیقه سیاسی نباشیم 

تو شروع کردی؟

دومی: بد هــم نمی گــه ها! مســئوالن کــه این قدر 
شاکی هستن ما دو دست بیشــتر نداریم و کارها رو 
نمی تونیم بهتــر از این انجام بدیم، زبون الزم شــون 
نمی شــه، فقــط بایــد دســت مصنوعی واسه شــون 

درست بشه.
سومی: فقط ســازنده های دســت باید حواس شون 

باشه دست رو کج نسازن.
اولــی: دلــم خــوش بــود خبــر الکــی و غیرسیاســی 
واسه تون آوردم، از همین هم باز یه چیزی درآوردین؟ 
اصال دفعه بعد درباره پیدا شــدن پشه تو کره ماه خبر 

میارم ببینم چه می کنید.
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ای صاحب فال، هفته پرتالشی پیش رو داری. از آن جا که 
قیمت ها هرروز ما را شگفت زده می کنند، در این هفته تمام 
سعی ات را می کنی هرچه می توانی جنس بخری. فرقی 
هم نمی کند، از بقالی به میوه فروشــی مــی روی و از آن جا 
به مرغ فروشی. اما... در نظر داشــته باش که هم خودت را 
خسته می کنی، هم زودتر کفگیرت به ته دیگ می خورد و 
هم باعث می شوی کســی که واقعا پودرلباس شویی و کره 
و گوجه فرنگــی الزم دارد، گیر نیاورد. پــس ریلکس باش، 
ریلکس تر... و سعی کن مثل بقیه با این وضعیت کنار بیایی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دور می ریزد!

َیگ خصلتــی دُرم که اگه بخوام ســاده توضیح بُدم ای 
ِمشــه که »هرچیز که خار آیه، َیگ روز بــه کار آیه«. ِبری 
همی دُلم ِنمیــه هیچــی ره دور بنــداُزم. حــاال زمانی 
که مجــرد بــوُدم، خانه مــان بــزرگ بــود و جا داشــتم 
آت وآشــغاالمه بذاُرم تو انبــاری و زیرزمین و خرپشــته 
و... ولی از وقتی ازدواج کرُدم و آمُدم خانه خودمان، تو 
فسقل آپارتمان جا ِبری خودمان ندِرم، چه برسه به چیز 
میزای مو. حاال گفُتم خانه فسقل، به عیال برمخوره که 
درباره خانه آقاش ای جوری حــرف زُدم و باز ِمگه »اگه 
خیلی ناراحتی همیــن االن برو یه خونــه بگیر تا بریم« 
 ولی منظــوُرم ای بود کــه خانه دنج و گــرم و صمیمی!
خالصه چند روز پیش تعطیل بوُدم و عیال گفت پاشــو 
کار درم. یعنــی خدا نکنــه مو َیــگ روز بخوام تــو خانه 
استراحت کُنم، او قد برنامه مریزه که بیزار مُرم و ترجیح 
مُدم بُرم ســر کار. اول از انباری روی پشــت بوم شروع 
کرد. چندتا کارتن از زمان مجردیم آورده بوُدم تو انبار 
که کاملیاخانم گفت باز کن ببینم چی توشه. هی گفُتم 
حاال ولش، اینا که رو پشــت بومن و تو دســت و بال مان 
نیســتن، ولی ول کن نبود. آخرش یکی یکی باز کرُدم 
و براش توضیــح داُدم: »اینــا روزنامه هــا و مجله هاییه 
که توشان اســممه چاپ کردن که براشان نامه نوشُتم 
وقتی بچه بوُدم... اینا نوارهای کاســتم هســتن که... 
عــه! تــو گرمــا مانــدن و ذوب شــدن! اینــا کتاب های 
دوره بچگیمــه که االن پودر شــدن! اینــا خودکارهای 
کلکسیوُنم هستن که... جوهر پس دادن! اینا برگ ها 
و میوه هــای کاج دانشــگاه و خانــه قبلــی آقابزرگــم و 
پادگان سربازیم هســتن که یادگاری ورداشُتم آورُدم 
و االن کــخ افتــاده توشــان... اینــا نقشــه هاییه کــه تو 
دانشــگاه ِبری خانه خوُدم کشــیُدم که خب االن به دو 
پول ســیاه هم نمی ارزن و باید حســرتش ره بــه او دنیا 
ببــُرم... اینایــم واکمن و بــی ســیم و بــوق دوچرخه و 
ماشــین کنترلی و چراغ قوه هاییه که دل و روده شــانه 
مرخُتم بیرون تا یاد بیگیُرم چی به چیه و اگه َیگ زمانی 
چیزی مان خراب رفت، از روی اینا وسایل برداُرم. ایم 
 نعل اســبه ِبری شــانس که از تو کوچه پیدا کــرُدم...«
سرتانه درد نیاُرم، همه شــان ره ِخرکش کرُدم پایین تا 
سطل آشغال سر کوچه. بعد فهمیُدم اصال قصد عیال 
همی بوده وسایل مو ره که مثل خار تو چشمش بودن 

رد کنه بره! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

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

آخیش... فقط تو 
این حالت این جا 

وسط زمین و هوا 
میشه دو دقیقه 

از اخبار این روزها 
فرار کرد!

زبون داریم، دست می  خوایم!
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 رئیس اتحادیه 
 طال و جواهر: 

 حباب سکه
 یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار 
تومان است

پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمت ها: 
دعا کنید!

مردم: انصافا دیگه کاری غیر از دعا 
هم از دست مون برنمیاد!

رئیس انجمن بیوتکنولوژی: اگر ما واکسن 
موثر کرونا را هم تولید کرده باشیم، ترجیح 

می دهیم به صورت عمومی مطرح نکنیم

دارکوب: می ترسین چشم بخورین یا 
می خواین اول به نورچشمی ها  بزنین؟!

تصویب طرح کوپن  الکترونیکی در مجلس

 دارکوب: آخ جون، به یاد قدیم یه
 شغل جدید برامون جور شد!

یک خانه، هدیه روسیه برای تولد فرزند سوم

مستاجر: هدیه صاحبخانه  برای تولد 
فرزند سوم، اخراج از خانه!

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

مردم: هردو صاحب اختیارین، ما 
عذرخواهی می کنیم مزاحم شدیم!

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

مردم: پس بیاین دو تایی عادی انگاری 
کنیم، انگار نه انگار!

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

خریداران: خدا رو شکر که می تونیم 
رسمی و قانونی گرون بخریم!

کرونا مغز مبتالیان را ۱۰ سال پیرتر می کند!

 یک مبتال: عالیه، یعنی اتفاقات 
10 سال اخیر رو فراموش می کنیم؟!

مناظره ویروس کروان و
 یک هشروند یب مسئولیت

ویروس کرونا:

ببندید جاده، ببندید راه
وگرنه کنم شهرتان پایگاه

کنم زود تاسیس فدراسیون
اگر برنچینیدم از بیخ و ُبن!

یک شهروند بی مسئولیت:

کرونا کجا بود، شوخی ست این
به آن ترسناکی بدان نیست این

بچرخ و بگرد و بخور بی خیال
نباشد تو را هیچ رنج و مالل!

ویروس کرونا:

کمی ماسک ارزان به مردم دهید
به بچه، به آقا، به خانم دهید

بگیرید حتی جریمه اگر
کسی از قوانین ندارد خبر!

یک شهروند بی مسئولیت:

ندارم دگر پول، جیبم ُتهی ست
شپش هم درونش دگر زنده نیست

شود ماسک گر رایگان الجرم
گران تر به بازار من می برم!

ویروس کرونا:

مرا باش گفتم برای شما
گریبان دهم چاک و گیرم عزا!
تاسف به حالت بخور، بی خرد

که مغزت در این داستان داده َرد!

الهه ایزدی

نخود هر آش! 
)به لهجه مشهدی(

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؟
کافیه یک نفری فقط بگه »ک ِ«، تو دِگه

سه ساعت از کچل و کلِپسه صحبت مکنی!
هرکی ناخوش ِمِره 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؟
اگه تو بیل زنی ُخب باغچه خودِت بیل بزن

بِر چی مردِم وادار به شکایت مکنی؟

مجید رحمانی صانع
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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    8 آبان 1399   
شماره 1730 

شعر روز
با خانمان 

پیامک روز 

همه مصائب یک مادر آنالین

آموزش آنالین بیشتر از هرچیزی در همسرم انگیزه 
کارکــردن به وجــود آورده اســت. او هــرروز ســاعت 
۹ صبــح در حالی  کــه من و بچــه توی ســروکله خود 
می زنیــم از خانــه فــرار می کند و ســاعت 10 شــب 
وقتی مطمئــن می شــود کالس هــای آنالیــن تمام 
شــده به خانه برمی گردد. من هر روز ساعت ۷ صبح 
بیدار می شــوم، صبحانه می خــورم و برای شــرکت 
در کالس آنالین بچه آماده می شــوم. ســامانه شــاد 
از نظر وصل نشــدن 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 می کند. من بــرای حضور و 
غیاب هم تکنیک هــای منحصربه فردی دارم؛ بعد از 
این که جای بچه حاضری زدم، تازه بیدارش می کنم 
و صبحانه می خورد، وســط صبحانه خوردن ارسال 
محتــوا شــروع می شــود. روزهــای آزمون شــفاهی 
روبه روی بچه می نشینم و با کدهای رمزگذاری شده 
جواب ها را به او می رسانم، هرچند که او اصالمن را 
نمی بیند و همه حواسش به چهره همکالسی هایش 
اســت که بیشــتر از ۹ ماه آن ها را ندیده است. موقع 
امتحانــات کتبــی معلــم خــودش سرشــوخی را باز 
می کند وقتی به جای جمع دو عدد یک رقمی جواب 
یــک انتگــرال ســه گانه را از بچــه می خواهــد، یا در 
علوم می پرســد درون دماســنج از چه ســاخته شده 
یا نقشــه ژنتیک کووید 1۹ را با رســم شکل بکشید. 
در زنــگ هنــر از بچه هــا می خواهد مجســمه لیونل 
مسی را بسازند و لبخند ژکوند را نقد کنند. در زنگ 
نگارش هم از بچه ها می خواهد شــاهنامه بخوانند، 
دقیقا همــان قســمتی کــه فراســتی هم نتوانســت 
به قاعــده بخواند. آخرین شــاهکار معلم های کالس 
دوم برش20 دســته 10تایی مقوا بود که یک صبح 
تا عصر وقــت همه مــادران آنالین را گرفــت؛ جوری 
که من از اول عمرم  تا این ســن این قدر قیچی دستم 
نگرفته بودم. اگر جراح مغز هم می شــدم 20 دسته 
10 تایی و 20 تا یکی را نمی توانستم ظرف 20 دقیقه 

برش بزنم.
تا این جای سال تحصیلی فلسفه معلم ها برایم کامال 
مشــخص شــده، آن ها قراراســت انتقام بزرگی از ما 
بگیرند تا به ما ثابت کنند در کارهایشان نباید دخالت 
کنیم، آن هم وقتی هنوز ساده ترین جواب های علوم 
کالس دوم دبستان را نمی دانیم. بزرگ ترین استرس 
این روزهایم لورفتن تصویر و صدای سروکله زدنم با 
بچه در اینترنت اســت. من حال همــه آن مادرها که 

فیلم شان لو رفته را می فهمم.
راستی برای برش ســالم 20 دسته 10تایی و 20 تا 

یکی از رشت کسی هست؟!
   کمیک چالش مومو در صفحه دارکوب   خیلی خوب 

بود. من که می گم اصال این چالش سرکاریه.
دارکوب: سرکاری یا واقعی بودنش رو باید کارشناس ها 
نظر بدن ولی بهترین کار اینه که مراقب بچه هامون 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 

بچه هاتان بخوانن!
   دارکوب به داد ما بورسی ها هم برس، زندگی مون با 

خاک یکسان شده.
دارکــوب: واال من کــه کاری از دســتم برنمیــاد، البته یه 
دوست دارم که وقتی هر روز توی 5 درصد سود بود حتی 
منو نمی شناخت 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 می کنم. چون با پولی که االن 
دارم پنج سال پیش می تونستم خیلی راحت زندگی کنم!
دارکــوب: خوش به حالت، مــن که 12،10 ســال دیر به 

دنیا اومدم!
   دارکوب به نظرت قراره  در روز ۹۹/۹/۹ چه  اتفاقی 

 بیفته؟!
دارکوب: هیچی، فقط ممکنه دم زایشگاه ها ترافیک بشه!

   دارکوب عزیز؛ کرونا بدتره  یا گرانی؟!
دارکوب: گرانی در هنگام کرونا!

   دارکوب اگه مردم پول نــدارن، پس ظهرهای جمعه 
اینا کی هســتن که جلوی رستوران های بیرون شهر صف 

می کشن؟
دارکــوب: شــاید صاحبــان رســتوران ها هســتن کــه به 

استقبال مشتری های 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!

   استیکر و گیف نباشه نصف مهارت ارتباطیم رو از 
دست می دم!

    یــادش به خیر ما عروســی که دعوت می شــدیم از 
ســه روز قبل تو خونه شــام و ناهــار تعطیل بــود. برای 
دخترداییم گفتن عروسیش تو هتله، مامانم یک هفته 

تعطیلِی غذا اعالم کرد، داداشم رو با ُسُرم بردیم!
    یــه رکورد دیگــه ای کــه تــو ۳5 ســالگی دارم اینه 
کــه هیچ وقــت تــو هیــچ خواســتگاری جــواب منفی 
نشنیدم. چون به هرکی گفتیم کی بیایم خواستگاری 
دخترتون، گفتــن حاال باهاتون تمــاس می گیریم و تا 

االن هیچ کدوم تماس نگرفتن!
   اگــه کرونــا گرفتیــد تــو این فصــل، حتمــا گالبی 
بخورید. ممکنه فایده ای 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 مــی ره، کرونا 
گرفت سه روزه خوب شد. اون وقت رونالدو با اون بدن 
ورزشــکاری دو هفته اســت خوب نشــده. پس نتیجه 

می گیریم ورزش دشمن سالمتیه!
   به لطف مسئوالن، بقالی هم داره جزو مکان های 

لوکس محسوب می شه !

   رفیقــم بعد از ســال ها زنگ زد گفــت می خوای یه 
هفته ای بنز بخری؟ گفتم آره، گفت خاک تو سرت که 

هنوزم مثل بچگی هات گول می خوری!
   ولی مــا عینکی ها یه آپشــنی که داریــم اینه وقتی 
عصبانی می شیم عینک مون رو درمیاریم میندازیم رو 
میز بعد چشامون رو می مالیم. خیلی باکالسه لعنتی 
که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهره مند 

نیستید!
کارتــون  شــبیه  زندگیــم  می کنــم  حــس     
فوتبالیست هاست، همین طوری لنگ در هوا موندم 

تا قسمت بعدی بیاد!
   وضعیت یه  جوریه که از کســی طلب داشته باشی 
نمی تونی بگیری، ولی اگه کســی ازت طلب داشــته 

باشه میاد ازت می گیره!
   من نمی دونم چه جوری واقعا دیر می رسید سر کار. 
من این قدر 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 بی تاثیر نباشه!
    استوری واتس اپ هم اون جوری که فکر می کنین 
بدون کاربرد نیســت، مثال از روی همین اســتوری ها 

می شه فهمید االن تو فامیل کی با کی دعواش شده!
     بچه بودم فکر می کردم دیده بان حقوق بشر روی 
یه برجک وایســتاده داره با دوربیــن همه مون رو نگاه 

می کنه!
   بابام داشــت از تو ماشــین آشــغال می انداخت تو 
خیابــون، داداشــم گفت بابــا نریــز تلویزیــون می گه 
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 خونه تون بخواب!

نیازطنزی

مهارت ارتباطی در 
خواستگاری!
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آینده خوداتن را به ما 
بسپارید

اب ما یم توانید صددرصد از 
رسنوشت خود مطمنئ شوید

انواع خدمات فال رایانه ای، 
سنیت، کتاب، قهوه، چای، 

نخود، لوبیا چییت، پودر آویشن، 
ماه تولد، رنگ، هشر، اشیا، 

 کف بیین دست، کف اپ،
  کف بیین )دماغ(،

 ،BMI گروه خوین، قد و وزن و 
رمل، پیشگویی، آینه بیین، 

پیش بیین، طالع بیین، 
 گوی بلورین، تندیس بلورین،

 دیپلم افتخار، فال هندی، 
مرصی، ایتالیایی، مکزییک، 
یوانین، بلغاری، پرپوین و... 

هرچی به فکراتن برسد و نرسد

موسسه نیمه رمسی 

 آینده سازان فردای روشن 

گل و بلبل

توئیت روز

فرق گزارشگرهای ما و اوان! 

 این منوی امالکه، یه 
منوی ویژه خودرو هم 
داریم که مخصوص 

دکترهاییه که 
فقط میرن مطب و 

برمی گردن!

ب
کو
دار

اندر حکایت ما و بورس

گفته بودین که بیاین تو بورس با کل دارایی
ما هواتونو داریم تو پیچا و سرباالیی

مدتی که بگذره میشین همه مثل یه گرگ
کبک تون خروس می خونه و ما هم می زنیم ُارگ!

خالصه ما اومدیم تو خط با کل هستی مون
با پول و طالها و دارایی های قسطی مون

شبا با رویای »اسکروچ« شدن می خوابیدیم
ُصبا با همون تصور ِهی سهام می خریدیم
شاخصا سبز و قشنگ و چشم نواز و دلربا

همه تو بورس بودن؛ شمسی خانوم، جعفرآقا
کم کم 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 می شی بعد یه مدت
ولی ما بره بودیم، دست وپا زدیم این وسط!

شیما اثنی عشری  

َپر زد...!

َپر زد از آجیل ما بادام... َپر
تخمه ماند و پسته های خام... پر
می خورم صبحانه را جای ناهار

از درون سفره ما شام... پر
قسط های گنده و سود زیاد

شد تمام ثروتم با وام... پر
دیزِی مادر شده خالی ز گوشت

از خجالت زد شبی بابام! پر
پر زده از صورت اقالم؛ نرخ

همچنین از سفره ها؛ اقالم... پر
مرغ پیدا می شود پیش خواص

از بساط مردمان عام... پر
سفره ها خالی شد از عطر برنج

روغن »اویال«، سس »مهرام«... پر
دزد بیت المال را دولت شناخت

او ولی زد قبل هر اقدام پر!
آهویی دیگر نمی افتد به دام

گشته آهو چون پلنگ و دام... پر
امیرحسین خوش حال  

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

 فرصة جیدة، الكرة کمیک روز

تدخل المرمی، یاا... یاا...، 

یالها من كرة قدم رائعة یا فتی 

طیب انت جعلت الجمیع، سعداء 

جمیل جمیل جمیل، شکرًا، 

شکرًا یا مسی،

 السالم علیک یا مسی

 یک موقعیت برای 

بازیکن شماره 10، 

میره که گل بشه و بله 

گل شد... 

مهدیسا صفری  خواه

 طنزپرداز

 رئیس اتحادیه رستوران داران هتران:

  رستوران ها، مشاور امالک
 و خودرو شده اند!

پیوندتان مبارک!
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کارتونیست: مرحوم محمدرضا اکبری

 رئیس اتحادیه رستوران داران هتران:

  رستوران ها، مشاور امالک
 و خودرو شده اند!
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چند نکته درباره ورزش سالمندان
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 پیرترین چترباز دنیا 
که ترس از ارتفاع داشت

نامبرگرافی

سال زندگی عاشقانه، رکورد طوالنی ترین 
زندگی مشــترک در قید حیات در گینس 
بود که چند روز پیش شــوهر ایــن زوج در 
110 ســالگی درگذشــت. »خولیو مورا« 
و »والدرامینــا کووینتــروس« اکــوادوری 
در فوریه ســال 1۹۴1 میالدی سوگند 
یادکردند تا زمــان مرگ با هم باشــند. 
خولیــو متولــد ســال 1۹10 بــود و 

والدرامینا متولد سال 1۹1۵ میالدی است و بدین ترتیب 
آن ها 110 و 10۵ ساله با مجموع سنی 21۵ سال بودند. آن ها 
صاحب ۵ فرزند، 11 نوه، 21 نتیجه و ۹ نبیره و معلم بازنشسته 
بودند. تئاتر، باغبانی و مهمانی های خانوادگی از جمله عالیق 
مشترک آن ها بود و راز موفقیت زندگی مشترک شان را عشق، 

بلوغ فکری و احترام متقابل می دانستند.

 ۷۹

ت
شص

ت
مثب

موفقیت به وقت 60+ 

داده تصویری

ایــن عکس هــا رو خانــم شــهناز 
قهرمان، یکــی از مخاطبان خوب 
روزنامــه برامــون فرســتادن. به 
گواهــی عکس هــا، ایشــون در 
خونه شون گنجینه ای از وسایل 
قدیمــی دارن کــه هــم بــرای 
خودشون، هم برای مهمان ها 
و هــم بــرای مــا خاطره انگیــز 
هســتن. وســایلی کــه شــاید 
نســل جدیــد کاربــرد و حتی 
اسم شون رو بلد نباشن. این 
مخاطــب عکس هاشــون رو 

با این شعر از هوشــنگ ابتهاج 
همراه کردن:

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند
 به دشت پرمالل ما پرنده پرنمی زند

اگر شما اسم لوازم داخل عکس رو بلدین برامون بفرستین.

هومن محمدطالبی| کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

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

تقسیم می شوند :
  استقامتی| در این تمرینات 
بــرای  بــدن  بــزرگ  عضــات 
مدت طوالنــی به صــورت منظم 
حرکت می کننــد و باعــث پایین 
آوردن ضربــان قلب و فشــارخون 
افزایــش  اســتراحت،  هنــگام 
اکسیژن رســانی بــه بافت هــا، کاهش 
اختــاالت عروقی و بهبود ســرعت حرکت 

می شوند.
  مقاومتــی| در این نــوع تمرین، عضات 
دربرابــر فشــار اعمال شــده مقاومــت 

می کنند و باعث بهبود تعادل و عملکرد فیزیکی می شوند.
  ترکیبی| این تمرینات، عضــات پایین تنه را تقویــت می کنند و خطر 

سقوط را در سالمندان کاهش می دهند.
هرکدام از تمرین های فوق برحسب تشخیص متخصص توصیه  می شود، 
اما فارغ از نوع تمرینات، یک ســری نکات کلی درباره ورزش سالمندان 

وجود دارد:
1 روزانه حداقل 30 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته  باشید. تمرینات با 
شــدت متوســط به مدت 150دقیقه در هفته، یا با شــدت مناســب 75 

دقیقه در هفته.
۲ مفاصل بدن را در محدوده حرکتی تان 3بار در روز و هربار 15 مرتبه 

باز و بسته کنید. از فشار بیش ازحد روی مفاصل خودداری شود.
۳  در صورت بــروز تنگــی نفس و درد قفســه ســینه، فعالیــت بدنی را 

متوقف کنید.
۴  قبل از شــروع تمرین های بدنی 10 دقیقه با حرکات کششی و راه 

رفتن سریع، بدن تان را گرم کنید.
۵ هنگام استراحت و تماشــای تلویزیون هر 10دقیقه یک بار مفاصل 
گردن، پاها و دست ها را بچرخانید تا از خشکی مفاصل پیشگیری شود.
۶ در فاصله بین بیدار شدن و برخاســتن از رختخواب، تنفس عمیق و 
تمرینات درجا مانند بازو بســته کــردن پاها و مفاصل دســت ها را انجام 
aging.com :بدهیــد.                                                      منبع

یوگا مغز شما را سالم نگه می دارد

روان شناسی 

روزی بهلول به حمام رفت. خدمتکاران حمام به او بی اعتنایی کردند 
و آن  طــور 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 یک جا به اســتاد حمام داد. کارگــران حمامی چــون این بذل 
و بخشــش را دیدند همگی پشــیمان شــدند که چــرا بــه او بی اعتنایی 

کرده اند.
بهلول بــاز هفته دیگــر به حمام رفــت ولی ایــن دفعه تمــام کارگران با 
احترام کامل وی را شست وشــو دادند و بســیار مواظبــت کردند. ولی 
با این همه سعی و کوشــش کارگران، بهلول به هنگام خروج فقط یک 

دینار به آن هــا داد. حمامی تعجب 
کــرد و پرســید: »ســبب بخشــش 

بی جهــت 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 می پردازم تا شــما ادب شــوید 
و رعایت مشتری های  خود را بکنید«!

قاب خاطره

پیامک 2000۹۹۹  و تلگرام 0۹3۵۴3۹۴۵76

تلفن  0۵13763۴000

پژوهشــگران دریافتند قشــر پیشــانی ســمت چپ مغز در زنان یوگاکار 
دارای ضخامت بیشــتری ا ســت. این خبر بسیار خوب اســت چرا که به 
گفته محققان اختال شــناختی ناشی از افزایش ســن، با کاهش حجم 
در مناطق قشــری مغز مرتبط اســت که روی مهارت های توجه و حافظه 

تأثیر می گذارد.
 این یافته ها مبتنی بر اسکن مغز حدود 

50 زن بــوده  اســت. 
کــوزازا«،  »الیســا 

سرپرست تیم تحقیق 
از بیمارســتان آلبــرت 
برزیــل،  اینشــتین 

 می گوید که تفاوت های 
مغــزی در همــه افرادی 

کار  یــوگا  تاکنــون  کــه 
کرده اند، وجود دارد. 

به نظر می رسد تمرین یوگا 

دارای تاثیرات نوروپاستیک بر مغز است که می تواند به تأثیرات مثبت 
بر خلق وخو و شناخت منجر شود. نوروپاستی به توانایی مغز در سازمان 
دهی مجدد خودش و ایجاد اتصاالت جدید بین ســلول ها اشــاره دارد. 
در مطالعه قبلی تیــم تحقیق، تاثیرات کاس هــای هفتگی یوگا را روی 
۲5 زن مسن که دارای عایم اولیه مشکات حافظه 
بودنــد، بررســی کردنــد. شــرکت کنندگان به طــور 

تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.
 یــک گــروه، 1۲هفته یــوگا تمریــن کردنــد و گروه 
دیگر، 1۲هفته بازی های مغــزی انجام دادند. در 
پایان، هر دو گروه در تست های استاندارد حافظه 
عملکــرد بهتری داشــتند اما گروه یــوگا تغییرات 
بیشتری نشان داد. به گفته محققان، فواید یوگا 
بــر مغز به دلیل تســکین اســترس روزانه اســت. 
همچنیــن ممکــن اســت تمرینــات یــوگا تاثیــر 

مستقیم تری بر تناسب مغز داشته  باشد.
منبع: خبرگزاری مهر

 طعم 
دهنده های 

 غذایی 
مفید
  برای 

ساملندان

artfulhomecare.net :منبع
سالمت 

مزد بی توجهی

 زردچوبه|  کاهش ابتال به سرطان
 کاهش درد و التهاب

زنجفیل| کاهش حالت تهوع و 
کاهش درد و التهاب

فلفل قرمز| کاهش دهنده دردهای 
آرتریت، فشار خون و کلسترول بد

دارچین|  کنترل اشتها و کاهش دهنده 
فشار خون

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

حکایت 

»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 

۲013 و در 80ســالگی بشــکند. او در 
گفت وگــو بــا خبرگزاری هــا احساســش را 

این طور توصیــف می کــرد: »من بــه چتربازی 
عاقه شــدیدی دارم چون در آسمان زیبایی ناتمام و 

آزادی نامحدودی وجود دارد. من زندگی بدون چتربــازی را هرگز نمی توانم 
تصور کنم!«دیلیس که به تازگی در 88 سالگی درگذشت، تا قبل از مرگش 
113۹ پرش 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 می داد. این بانوی چترباز همچنین موسس مرکز خیریه ای برای افراد 
دارای اختــاالت یادگیری بــود. به پاس انجــام کارهــای خیرخواهانه اش 

در ســال ۲003 بــرای کمک بــه افراد 
دارای نیازهــای ویژه، نشــان OBE را 
که برای دســتاوردهای برجسته ملی 
یا منطقــه ای اعطا می شــود دریافت 
کــرد. همچنیــن در ســال ۲017 
جایزه ویــژه ای در مراســم ســاالنه 
 The Pride of Britain Awards
در انگلســتان به او اعطا شــد و در 
ســال ۲018 نامش در فهرست  
100 زن الهام بخش انگلستان 
فعالیــت  بــا  او  گرفــت.  قــرار 

غیرمعمولــش آن هم در ســالمندی توانســت 
تاثیرات مثبتی در زندگی بســیاری از مردم داشته باشد و دنیا را به 

مکان بهتری برای آن ها تبدیل کند.
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منبع: دیلی میل

منبع: دیلی میل
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افروزى: تست  PCR تا 
۴٠درصد خطاى منفی دارد!

هشدار پزش� تيم مل� واليبال به تيم ها� ليگ برتر 
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علی کریمی هم  مسافر قطر شد؟
پشت پرده چرخش ناگهان� ستاره استقالل

از تهدید تا استخدام بادیگارد براى پیکفورداز تهدید تا استخدام بادیگارد براى پیکفورد
مصدومیت فن دایک پلیسى شد
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؟؟؟
شيخ استارت زد

شــيخ د�اباتــه مهاجــم اســتقالل �ــه چنــد 
شــب پيش بعــد از �ش و قوس هــا� فراوان 
به ا�ران برگشــت، بــه محل باز� دوســتانه 
آب3  هــا با شــهردار� آســتارا رفــت. د�اباته 
سه شــنبه با لبــاس شــخص3 خــودش را به 
�ادرفنــ3 اســتقالل معرف3 �ــرد و تمر�ن3 
انجام نداد. شــماره ٧ محبوب استقالل اما  
د�ــروز به محــل تمر�ن تيمش رفت و رســما 

برا� ليگ بيستم �ارش را استارت زد.

آزمون کرونا ٢٩ اکتبر ندارد
بــه  نقــل از SID، ســردار آزمــون مهاجــم تيم 
فوتبــال ا�ران در باز� اخيــر تيمش غا�ب بود 
و به گمان ا�ن �ه او دچار �رونا شــده قرنطينه 
شــد. با ا�ن حــال بعد از مداوا مشــخص شــد 
�ه ســردار آزمون دچار ورم لوزه شــده  و �رونا 
ندارد. با ا�ن حال او در �نار مالJوم غا�ب زنيت 

سن پترزبورگ در باز� برابر  دورتموند بود.

استقالل گران ترین تيم، 
دیاباته گران ترین بازیکن

داستان دردسرها� پروفسور تمام� ندارد

ماليات برانــــــــکوماليات برانــــــــکو
بحران تازه پرسپوليس!بحران تازه پرسپوليس!

دفاعیه دفاعیه 5050 صفحه اى سرخ ها صفحه اى سرخ ها

ليگ برتر؛ صد ميليون /ورو

AFC  آخر/ن وضعيت پرونده آل 3ثير در
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رقابت ۴ نماینده خراسانی در ليگ بسکتبال

بســ�تبال خراســان رضــو	 امســال در رقابت ها	 ليــگ برتر 
 �آقا�ان و بانوان دارا	 ٤ نما�نده اســت #ه شــرا�ط خيل� خوب
را برا	 بس�تباليســت ها	 بوم� فراهم #رده و قطعا در رشد و 
توسعه ورزش�اران تاثيرگذار خواهد بود. رئيس هيئت بس�تبال 
خراســان رضــو	 در ا�ــن بــاره گفــت: «امســال در رقابت ها	 
ليگ برتر بخــش آقا�ان ٢ تيم بــه نام ها	 آو�ژه صنعت پارســا و 
رعدپدافند هوا�� و در بخش بانوان نيز تيم ها�� همچون سينا و 
مولت� #افه دار�م. همچنين در ليگ دسته �F بس�تبال #شور 
نيــز ٢ تيم به نام ها	 راز�ن و آو�ژه پارســا هم حضور دارند #ه به 
نوع� ســال ش�وفا�� برا	 بس�تبال اســتان محسوب خواهد 
شد.» مجيد ول� پور با اشاره به قرعه #ش� رقابت ها	 ليگ برتر 
آقا�ان اظهار #رد: «مســابقات ليگ برتر آقا�ان در ٢ گروه از ١٥ 
آبــان به صورت متمر#ــز در تهران آغاز خواهد شــد و ٢ نما�نده 
خراســان� نيز در گروه الS قرار دارند #ه مسابقه اول ا�ن ٢ تيم 
روز شنبه ١٧ آبان انجام خواهد شد. آو�ژه صنعت پارسا-مشهد 
برابــر تيم شوراوشــهردار	 قزو�ن قــرار م� گيــرد و رعدپدافند 
هوا�� مشهد هم مقابل ا#سون تهران صS آرا�� خواهد #رد.» 

اميدوارى عنایتی براى صعود به ليگ برتر 
رقابت هــا	 ليگ دســته �F فوتبال ا�ران قرعه #شــ� شــد و 
از روز ٢٦ آبــان آغــاز م� شــود. رضا عنا�ت�، مرب� مشــهد	 
امســال با تيم هوادار در ا�ن ســطح از مســابقات حضور دارد 
 �#ه در باز	 اول با�د مقابل تيم نوداروميه قرار بگيرد. عنا�ت
درباره شــرا�ط تيمش گفــت: «از جمله تيم ها�� هســتيم #ه 
 F� م. اميــدوارم بتوانيم با�زود شــروع #رد �#ارمــان را خيل
برنامه ر�ز	 خوب به اهدافمان برســيم.» و	 در پاســخ به ا�ن 
ســوال #ه تيمش چقدر شــانس صعــود به ليگ برتــر را دارد، 
بيان #رد: «هر ١٨ تيم شــانس صعود به ليــگ برتر را دارند و 

اميدوارم به ا�ن هدف برسيم.»

مد�رعامل فوتسال هتل �اج
قصد فروش امتياز نداریم

مد�رعامل تيم فوتسال هتل #اج مشــهد گفت: «به مد�ران تيم 
 �چيپس #امل اعالم #رد�م حاضر�م ٥٠ميليون تومان در�افت
#ــه با تاخير بــرا	 قســط ها	 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 ا�ــن مجموعه قرار دهيم 
و ا�ــن قــرارداد از نظر ما فسخ شــده اســت. مســئوالن باشــگاه 
اســتعدادها	 درخشــان لطS داشتند و پيشــنهادات� را برا	 
خر�د امتياز تيم ما مطــرح #ردند #ه به آن ها اعالم #رد�م قصد 
فروش امتيــاز را ندار�م.» و	 افزود: «#ادر فن� تيم از تربت جام 
انتخاب شده و ط� چند روز آ�نده معرف� خواهد شد. قرار است 
روز شــنبه تمر�نات خود را استارت بزنيم و از بين استعدادها	 
شهرســتان تربت جــام ١٠ باز��ن انتخاب #نيــم.» و	 تصر�ح 
#رد: «همچنين در نظر دار�م چند باز��ن از مشــهد و شهرها	 
د�گر جــذب #نيم تا با شــرا�ط� ا�ده آل راه� مســابقات ليگ 

دسته اول شو�م.» 

معموال ورزش�اران شهرســتان� با وجود استعداد و ظرفيت ها	 ز�اد	 
#ــه دارند #متر مــورد توجه قرار م� گيرند و هميشــه جــزو اولو�ت ها	 
دوم و ســوم برا	 جا�زه و �ا #مF ها	 مال� و معنو	 هستند. متاسفانه 
در بين هيئت ها	 ورزشــ� اســتان هيچ ســاز و #ار	 برا	 بها دادن به 
ورزش�اران مستعد شهرستان� نيســت و مد�ران فقط موقع مدال آور	 
#نار ا�ن ورزشــ�اران ع�س �ادگار	 م� گيرنــد. در ط� �F دهه اخير 
شاهد بروز و ظهور ورزش�اران ز�اد	 از شهرستان ها	 خراسان رضو	 
در رشــته ها	 انفــراد	 بوده ا�ــم #ــه در ســطح #شــور بــه جا�گاه ها	 
باال�ــ� دســت �افته انــد امــا وقتــ� پــا	 درددل هــا	 آنها م� نشــينيم 
درم� �ابيــم #ه مســئوالن فقــط در زمان مــدال آور	 #نار آنها هســتند 
و وعده ها�ــ� م� دهند #ه اصال محقق نم� شــود #ــه درنها�ت منجر به 
ب� انگيزگ� ورزشــ�اران حرفه ا	 م� شــود. ��� از ورزش�اران� #ه در 
چند ماه اخير در بســتر بيمار	 بوده، محمد فرج� از دونده ها	 ماراتن 
شهرســتان فر�مان اســت #ه در سطح #شــور هميشــه جزو نفرات برتر 
بــوده اما ناگفته ها	 ز�اد	 از ب� مهر	 مد�ران ورزشــ� دارد. در ادامه 

گفت وگو�� با ا�ن ورزش�ار ماراتن داشتيم #ه تقد�م م� شود. 
 پهلوان زنده را خوش است

 �ا�ن ورزشــ�ار فر�مان� مدت ١٨ ســال اســت #ه در رشــته دووميدان
به خصــوص در بخش ماراتن فعاليــت دارد. مقام ســوم� دانش آموزان 
جهــان، چهارم� نوجوانان جهان و چهارم� جوانان آســيا را در #ارنامه 
خــود دارد #ــه ا�ــن روزها با مشــ�ل تپــش قلب هــم مواجه شــده و نياز 
ضــرور	 بــه حما�ت ها	 مال� دارد تــا بتواند با درمــان بيمار	 خود به 
 �ورزش حرفــه ا	 ادامه دهد. و	 در ا�ن باره م� گو�د: «متاســفانه مدت
اســت #ه تپش قلــب دارم و عمل جراح� هم داشــته ام #ــه هنوز بهبود 
نيافتــه ام و االن هم مجبورم با دارو ا�ن بيمار	 را #نترل #نم. البته ا�ن 
 �روزها دوباره تمر�نات را شروع #ردم و خودم را برا	 مسابقات قهرمان
#شــور آماده م� #نــم.» و	 اضافه م� #ند: «متاســفانه در ا�ن ا�ام� #ه 
در بســتر بيمار	 بودم، مسئوالن اســتان� #ه اصال حالم را جو�ا نشدند 
 F� مان به عيادتم آمدند. اما به عنوان�و فقط مســئوالن شهرســتان فر
مدال آور انتظار داشــتم مد�ران هيئت دووميدان� اســتان حالم را جو�ا 
شوند #ه متاسفانه هيچ #س� حت� تلفن هم به من نزد. به قول معروف 
پهلوان زنده را خوش اســت. تا وقت� #ه مدال آور	 م� #نيم مورد توجه 
 �هســتيم ول� همين #ه از مســابقات دور م� شو�م، #ســ� به ما توجه

ندارد.»
 تعطيل� دووميدان� 

 �ا�ن قهرمان ماراتن در ادامه ســخنان خود به انتقاد از هيئت دووميدان
م� پــردازد و بــا اشــاره به ا�ن #ــه به ا�ن رشــته هيچ توجه� نم� شــود، 
 �م� افزا�د: «متاســفانه مد�ران هيئت دووميدان� اســتان هيچ حما�ت
از ورزشــ�اران نم� #نند. از ســالن باغبان باشــ� درآمد دارند اما موقع 
اعزام به مسابقات #شور	 ورزشــ�ار با�د خودش هز�نه #ند. نم� دانم 

 �درآمد هــا را #جــا هز�نه م� #نند. حتما جا�� هز�نــه م� #نند #ه نفع
برا	 شــان دارد. ١٨ ســال اســت به صورت حرفه ا	 ورزش م� #نم اما 
متاســفانه هيچ حما�ت� از مد�ران اســتان� نشــده ام. تمــام هز�نه ها را 
خــودم پرداخت م� #نم و برا	 شــان اصال مهم نيســت. در حال حاضر 
 �هم دووميدان� بخش مردان هيچ جا�گاه� در #شــور ندارد و اگر #س
تمر�ــن م� #نــد از ورزشــ�اران قد�م� هســتند #ــه اگر ا�ن افــراد هم 
خداحافظــ� #نند، د�گر دونده ا	 ندار�م.» و	 بــا بيان ا�ن #ه در طول 
ســال هيچ مسابقه ا	 در سطح استان برگزار نم� شود، اظهار م� دارد: 
«امســال #ه شرا�ط #رونا را داشتيم و بيشــتر فعاليت ها تعطيل بود. اما 
 Sمختل 	در رشــته ها �در ســال ها	 گذشــته هم هيچ مسابقه اســتان
 �دووميدان� برگزار نم� شود. قبال شاهد مسابقات ليگ بود�م اما مدت
 �اســت #ه تعطيل شــده و ورزشــ�ار مطرح� هم به ســطح #شور معرف

ن�رده ا�م.»
 دعوا) رئيس فدراسيون 

فرج� #ه مقام ســوم� ماراتن جهان� اسپانيا را دارد، درباره برنامه ها	 
خــود و مســابقات پيش رو م� گو�د: «امســال #ــه قرار بود به مســابقات 
جهان� #ارگران اعزام شو�م #ه به خاطر #رونا لغو شد و هيچ مسابقه ا	 
 �هم تا#نون برگزار نشده است. هر چند شخص� تمر�ن داشته ام اما وقت
ورزش�ار از مســابقه دور باشد، خيل� ضرر م� #ند. با�د مدام در شرا�ط 

مسابقه باشيم. قرار اســت هفته آ�نده 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 رقابت هــا حضور پيــدا م� #نيم. حت� �F ســال� رئيس فدراســيون 
دووميدانــ� با �F ورزشــ�ار	 دچار دعوا	 لفظ� شــده بــود #ه همين 
باعث شــد ورزشــ�اران را به مسابقات آســيا�� اعزام ن�ند #ه به ضرر ما 
تمام شــد.» و	 با اشاره به مسابقات ماراتن #شــور	 م� گو�د: «٢ دوره 
مســابقات ماراتن در شيراز و تهران برگزار شــد #ه در هر دوره مقام دوم 
را #سب #ردم. االن هم شنيدم قرار است سومين دوره آن هم در مشهد 
برگزار شــود #ه فرصت خيل� خوب� برا	 خراسان� هاســت تا اســتعداد 
خــود را بــه رخ حر�فان ب�شــند.» و	 ادامه م� دهد: «مســابقات ماراتن 
در هر #شــور	 شــرا�ط خودش را دارد امــا از نظر قانونــ� ٤٢ #يلومتر 
اســت #ه در جهان اســتقبال خيل� خوب� از ا�ن رشته ورزش� م� شود. 
شرا�ط ســن� ندارد و هر #ســ� م� تواند در ماراتن شر#ت #ند. ماراتن 
 �تنها رشــته ا	 اســت #ه در المپيF جدا	 از مدال، جا�زه هم دارد ول
در مابق� رشــته ها به ورزشــ�اران جا�زه ا	 داده نم� شود.» و	 تصر�ح 
م� #نــد: «االن ٣١ ســال دارم و تا چند ســال د�گر هــم م� توانم در ا�ن 
رشته ورزش� به صورت حرفه ا	 ادامه دهم اما اميدوارم مسئوالن بيشتر 

از ورزش�اران حرفه ا	 #ه به سخت� تمر�ن م� #نند، حما�ت #نند.»

فرجی: کسی احوالم را نمی پرسد!
گفت وگویى با قهرمان دونده ماراتن کشور که از مسئوالن استانى گالیه هاى زیادى دارد

رقابت هــا) ليــگ برتــر دوچرخــه ســوار) پيســت رده 
بزرگســاالن و ليــگ جوانــان از امــروز در مشــهد آغــاز 
خواهد شــد. بر اســاس اعالم مســابقات، طــ� روز ها) 
پنجشــنبه، جمعه و شنبه مســابقات رده بزرگساالن در 
پيست دوچرخه سوار) مجموعه ثامن االئمه(ع) برگزار 
خواهد شد و شر�ت �نندگان ازسراسر �شور به رقابت 
خواهنــد پرداخت. همچنيــن رقابت ها) ليــگ جوانان 
نيز ط� روزها) �Mشــنبه تا سه شــنبه هم در بخش ها) 
ســرعت و جاده در مشــهد پيگير) خواهد شد. مهد) 
روزبهانه، ر�يس هيئت دوچرخه ســوار) اســتان با بيان 
ا�ــن �ــه در ا�ــن دوره از رقابت هــا از داوران خراســان� 
بــرا) قضاوت اســتفاده �رده ا�ــم، گفــت: «ميزبان� ا�ن 
مسابقات در مشهد فرصت خيل� خوب� برا) دوچرخه 
ســوار خراســان� اســت �ه بتوانند ظرفيت ها خود را به 

رخ حر�فــان بMشــانند. ســع� خواهيــم �ــرد در طــول 
ســال ميزبان� مســابقات مهم �شــور) را برا) مشــهد 
بگير�م. و) خاطر نشــان �رد: در حــال حاضر در بخش 
نوجوانــان و جوانــان جا�ــگاه برتــر را در �شــور دار�م و 
در رده بزرگســاالن هــم تا چند ســال آ�نــده م� توانيم 
حرف هــا) خوب� برا) گفتن داشــته باشــيم. و) اظهار 
�رد: «از ابتدا) امســال، دو دوره مسابقه انفراد) جاده 
در چهــار رده ســن� نوجوانــان، جوانــان، بزرگســاالن 
و پيشMســوتان بــاال) ٥٠ ســال در بخــش مــردان در 
شهرســتان ها) سبزوار و مشــهد و �] دوره مسابقات 
انفراد) �وهستان در سه رده سن� نوجوانان، جوانان و 
برزگســاالن در �وهستان پار\ خورشيد مشهد و  �] 
دوره مســابقات دوچرخه  ســوار) پيســت و �وهســتان 

و�ژه بانوان برگزار شد.» 

رقابت هاى لیگ برتر دوچرخه سوارى در مشهد

اخبار خراسان

على ترابى
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به نقل از ســا)رنت، ليورپول در دومين د$دار خود در ليگ قهرمانان اروپا با ٢ گل توانســت ميتيلند دانمار	 را ش�ســت 
دهد. گل اول ا$ن د$دار را د$گو $وتا باز$�ن پرتغال- سابق ولورهمپتون به ثمر رساند )ه در نقل وانتقاالت تابستان- راه- 
ليورپول شــد. ا$ن ده هزارمين گل تار$خ ليورپول در تمام رقابت ها بود )ه باعث شــد $: دســتاورد و$ژه برا7 ا$ن باز$�ن 
ليورپول ثبت شود. محمد صالح مصر7 نيز گل دوم ليورپول را در ا$ن د$دار به ثمر رساند تا قرمزها7 ليورپول ٦ امتياز7 

شوند و از شانس باال$- برا7 صعود از گروه خود برخوردار باشند.

 ده هزارمین گل 
تاریخ لیورپول 

توسط یک 
تازه وارد

رئال در پا�ان هفته دوم ليگ قهرمانان قعرنشين شد

از  نخســت  شــب  د$دارهــا7  در 
هفتــه دوم مرحلــه گروه- ليگ 
قهرمانان اروپا، سه شــنبه شــب ٦ باز7 برگزار 
شد )ه در مهمتر$ن آنها تيم فوتبال رئال مادر$د 
در آلمــان مســاو7 )ــرد و تيم هــا7 ليورپــول، 
منچسترســيت- و پورتــو بــه پيروز7 رســيدند. 
خانــه  در  رئال مادر$ــد  رقابت  هــا   B گــروه  در 
مونشن گالدباخ آلمان در حال- )ه تا دقيقه ٨٧ 
باز7 با ٢ گل از ميزبان خود عقب بود درنها$ت 
ا$ن ش�ست را با تساو7 ٢-٢ عوض )رد. با ا$ن 
نتيجه مونشن گالدباخ ٢ امتياز7 شد و در رده 
دوم جدول گروه B قرار گرفت. رئال مادر$د هم 
با $: امتيــاز در قعر جدول باقــ- ماند. در ا$ن 
گــروه تيم ها7 شاختاردونتســ: بــا ٤ امتياز و 
ا$نتر هم با ٢ امتياز به ترتيب تيم ها7 صدرنشين 
و ســوم جدول هســتند. با ا$ن شــرا$ط شانس 
رئال- ها برا7 صعود )مرنگ تر از قبل شــد. به 
نوشته ميسترچيپ()ارشــناس اسپانيا$-) در 
تار$ــخ ليگ قهرمانان تنها ٧ بــار $: گروه پس 
از هفتــه دوم در چنيــن شــرا$ط- قــرار گرفتــه 
اســت($: تيم ٤ امتياز7، ٢ تيــم ٢ امتياز7 و 
$: تيم $: امتيــاز7.) از ا$ن ٧ بار تنها $: بار 
تيم- )ه $: امتياز7 است(مانند رئال مادر$د) 
توانسته از مرحله گروه- صعود )ند. ا$ن اتفاق 
برا7 ليورپــول در فصــل ٠٢-٢٠٠١ رخ داد. 
تيم انگليســ- بــا بارســلونا، رم و گاالتاســرا7 
همگــروه بــود. در ٦ مورد د$گر تيم قعرنشــين 
حذف شــده اســت. به همين خاطر تيم ز$دان 
اگر م- خواهد بر آمار غلبه )ند و به $: هشــتم 

نها$- صعود )ند با$د مقابل حر$فانش وا)نش 
نشــان دهد. امــا در گروه C منچسترســيت- به 
آســان- ميزبان فرانســو7 اش تيم مارســ- را با 
نتيجه ٣-صفر از پيش رو برداشت تا شاگردان 
پپ با )ســب دوميــن بــرد متوالــ- ٦ امتياز7 
شــوند و به صدر جــدول صعود )نند. مارســ- 
هم با قبول دومين باخــت متوال- بدون امتياز 
قعرنشين شد. در د$گر باز7 ا$ن گروه پورتو در 
شب نيم�ت نشــين- مهد7 طارم- موفق شد 
ميهمان $ونان- خود تيم المپيا)وس را با نتيجه 
٢-صفر ش�ست دهد. فابيو و$را در دقيقه ١١ 
و ســرجيو اوليو$ــرا در دقيقــه ٨٥ گل ها7 ا$ن 
بــاز7 را بــرا7 پورتو به ثمر رســاندند تا ا$ن تيم 
اولين برد خود را )سب )ند و با ٣ امتياز در رده 
دوم جدول قرار بگيرد. سه شنبه شب همچنين 

در گروه D ليورپــول با نتيجه ٢-صفر ميهمان 
دانمار)- خود تيم ميتيلند را ش�ست داد و با ٦ 
امتياز در صدر جدول قرار گرفت. در د$گر باز7 
ا$ن گروه مصاف خانگ- آتاالنتا با آژا)س ٢-٢ 
مســاو7 شــد. در جدول ا$ن گــروه ليورپول ٦ 
امتياز7 شد و در صدر قرار گرفت و آتاالنتا با ٤ 
امتياز در رده دوم ا$ستاد. آژا)س و ميتيلند هم 
به ترتيب با $: امتياز و بدون امتياز در رده ها7 
بعــد7 قــرار گرفتنــد. در گــروه A نيــز با$ــرن 
٢-$: در مســ�و لو)وموتيو را ش�ســت داد و 
اتلتي�ومادر$ــد ميهمــان خود تيم ســالزبورگ 
اتر$ش را با نتيجه ٣-٢ از پيش رو برداشــت. با 
ا$ن نتيجه اتلتي�ومادر$د اولين پيروز7 خود را 
)سب )رد و پشت ســر با$رن مونيخ ٦ امتياز7 

در رده دوم جدول گروه A قرار گرفت. 

تاریخ عليه شاگردان زیزو

رسانه ها7 انگليس- گزارش دادند بعد از آن�ه 
جــردن پي�فــورد، دروازه بــان اورتــون چند$ن 
پيــام تهد$دآميز در$افت )ــرده و به قتل تهد$د 
شــده در حــال حاضــر چنــد باد$ــگارد از او و 
همســرش محافظــت م- )ننــد. پي�فــورد در 
بــاز7 تيمش مقابل ليورپول با خطا$- شــد$د 
مصدوميــت  باعــث  فن دا$ــ:  و$رژ$ــل  رو7 
شــد$د او شده )ه گفته م- شــود تهد$دها7 او 
به همين علــت بوده اســت. روزنامه د$ل- ميل 
به نقل از $: منبع نوشــت جــردن پي�فورد از 
ميزان تهد$دها$- )ه بعد از درب- مرس- سا$د 

مقابل ليورپول در$افت )رده شگفت زده شده 
امــا او قصد دارد هر طور شــده خيالش از بابت 
امنيــت خانواده مطمئن باشــد و اجــازه ندهد 
)وچ�تر$ــن احتمــال خطر7 بــرا7 آنها وجود 
داشته باشد. بر اساس ا$ن گزارش پي�فورد از 
$: شر)ت خصوص- تامين امنيت درخواست 
)ــرده محافظت از او و خانــواده اش را به عهده 
بگيرد. در روزها7 اخير در اطراف خانه جردن 
پي�فــورد در چشــا$ر )ه او به همراه همســرش 
زندگــ-  آن  در  ســاله اش  $ــ:  پســر  و  مــگان 
م- )نــد چنــد باد$ــگارد در حــال نگهبانــ- و 

گشت زن- د$ده شــده اند. متخصصين امنيت- 
از پي�فــورد و همســرش خواســته اند تا اطالع 
اجتماعــ-  شــب�ه ها7  در  فعاليــت  از  ثانــو7 
خــوددار7 )نند چون مم�ن اســت به شــ�ل 
ناخواسته م�ان حضور خود را در ا$ن شب�ه ها 
لــو بدهنــد و شــدت تهد$دها عليه خــود را باال 
ببرند. پليس مرس- سا$د هم در روزها7 اخير 
اعالم )رد تحقيقات خود را درباره تو$يت ها$- 
)ــه پي�فــورد و هم تيمــ- اش ر$چارليســون را 
هــدف گرفته و آنها را به قتــل تهد$د )رده آغاز 

)رده است.

از تهدید تا استخدام بادیگارد براى پیکفورد

هشدار پزش5 تيم مل3 واليبال به تيم ها. ليگ برتر درخصوص جد. گرفتن عالئم (رونا و اعتماد ن&ردن به جواب تست ها

نشســت هم اند$شــ- نحوه ادامه برگزار7 ليگ برتر واليبال 
مردان در حال- دوشــنبه گذشته برگزار شد )ه ط- آن مقرر 
شد دور رفت ليگ برتر از ١٨ آبان به صورت متمر)ز به ميزبان- تهران در ٣ 
هفته برگزار شود )ه البته بين هر هفته مسابقات ١٥ روز استراحت در نظر 
گرفته خواهد شد. ادامه مسابقات دور رفت در ٣ سالن به صورت همزمان 
انجام م- شود. در ا$ن نشست همچنين تا)يد شد دور برگشت رقابت ها هم 
به صورت متمر)ز و همانند ليگ ملت ها در ٥ هفته برگزار شود. فدراسيون 
واليبــال در حالــ- از هفته هفتم به منظور قطع زنجيــره )رونا ليگ برتر را 
متوقy )رد )ه محور اصل- نشست هم اند$ش- فدراسيون با باشگاه ها7 
ليگ برتر7، حفظ سالمت باز$�نان بود. سيام: افروز7، پزش: تيم مل- 
اما در ا$ن جلسه ن�ات- درخصوص مصون ماندن باز$�نان از )رونا پيشنهاد 
)رد. او )ه معتقد است باز$�نان در جر$ان برگزار7 ليگ به صورت متمر)ز 
نياز7 به قرنطينه )امل ندارند، قرنطينه )نترل شده باز$�نان را پيشنهاد 
و تا)يد )رد داشــتن عالئم بيمار7 به معن- تا$يد صددرصد7 )روناست. 
افروز7 در مصاحبه با خراســان تصميمات اخذشــده در جلسه را به لحاظ 
پزش�- ا$نطور ارز$اب- م- )ند:  «جمع بند7 جلسه هم اند$ش- درنها$ت 
به نفع واليبال شــد چون هيچ وقت درصد ابتال در شــرا$ط )نون- به صفر 
نم- رســد امــا ما هرچــه بتوانيم ر$ســ: ابتــال را )متر )نيم، بهتر اســت. 
تصميم- )ه در جلسه هم اند$ش- گرفته شد، )متر$ن ميزان ابتال را نسبت 
به شيوه ها7 د$گر داشت چرا)ه هم )نترل بيشتر7 رو7 باز$�نان خواهيم 
داشــت و هم م- توان تســت ها را در آزما$شــگاه ها7 مرجــع بهتر7 انجام 
دهيم.» او اما پيشــنهادها$- هم برا7 جلوگير7 از شــيوع )رونا در جر$ان 
ليگ متمر)ز داشت: «پيشــنهاد من ا$ن بود )ه مسئوالن آزما$شگاه مورد 
تا$يد فدراســيون تست ها را در هتل محل اقامت باز$�نان انجام دهند. در 
واقع ا$ن پيشــنهاد مدل تعد$ل شــده )ار7 اســت )ه در ليگ NBA انجام 
م- شــود. البته )ه ما ام�انات ليگ حرفه ا7 بس�تبال آمر$�ا را ندار$م اما 
تيم هــا با$د به محض ورود به هتل تســت ها را انجام دهند. نياز به قرنطينه 
)امل باز$�نان نيســت اما باز$�نان با$د تحت قرنطينه )نترل شده باشند 
تــا جواب تست ها7 شــان را بين ١٠ تــا ١٢ روز بعد در$افــت )نند. پس از 

در$افت جواب تست ها باز$�نان م- توانند در محيط هتل با باز$�نان سا$ر 
تيم هــا ضمن رعا$ت فاصلــه اجتماعــ- و پروت�ل ها7 بهداشــت-، مراوده 
داشته باشــند.» مهمتر$ن توصيه پزش: تيم مل- به تيم ها7 ليگ برتر7، 
توجه به عالئم بيمار7 باز$�نان اســت و نه ات�ا به تســت هاPCR 7: «توجه 
به عالئم بيمار7 بســيار مهمتر از جواب تست هاســت چون خيل- وقت ها 
تست PCR انجام م- شود و جواب تست منف- است اما باز$�ن عالئم دارد. 
به شــخصه شاهد بود$م )ه برخ- تيم ها به دليل منف- بودن تست، عالئم 
بيمار7 را در نظر نگرفته اند و باز$�ن را وارد تمر$ن )رده اند. ا$ن در حال- 
اســت )ه در حال حاضر در تمام دنيا مهم عالئم بيمار7 اســت نه تست ها. 
بنابرا$ن اگر )ســ- عالئم داشــت $عنــ- صددرصد به )رونا مبتال شــده تا 
خالفش ثابت شود. به ا$ن معن- )ه ٢ تست PCR منف- پشت سر هم انجام 
شود و دوباره $: هفته بعد تست PCR منف- داشته باشد تا مشخص شود 
)ــه و$روس )رونا در بدن بيمار وجود ندارد. شــا$ع تر$ن عالئم بيمار7 هم 
عبارتند از: تب، ســردرد، بدن درد، عالئم تنفســ- و حت- عالئم گوارش-. 
البتــه عالئم بيمــار7 در افراد مختلy اســت. در حال حاضر تمام اســاتيد 
 PCR عفونــ- دنيا تا)يد م- )ننــد )ه اولو$ت با$ــد رو7 عالئم باشــد. اگر
مثبت شــد )ه درگير7 تا$يد شــده و اگر منف- شد با$د باز$�ن به قرنطينه 

برود چون تست PCR ٤٠درصد خطا7 منف- دارد.»

افروزى: تست  PCR تا ۴٠درصد خطاى منفی دارد!

درخواست دبير از نمایندگان مجلس 
عليرضــا دبيــر، رئيس فدراســيون )شــت- 
در جلســه ا7 )ه با محمدمهــد7 فرورد$ن، 
هم�ارانــش  و  ورزش  فرا)ســيون  رئيــس 
برگــزار )ــرد، گــزارش )امل- از مشــ�الت 
)شــت- )شــور ارائــه )ــرد و از نما$نــدگان 
حاضر در جلســه خواســت تــا نها$ت تالش 
خــود را در جهت حل مشــ�الت ا$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 پيگير7 و حل مش�الت )شت- در 

مازندران شد.

بازگشت عليرضا کریمی به روى تشک
عليرضــا )ر$مــ-، نا$ب قهرمــان وزن ٩٢ 
)يلوگــرم ســال ٢٠١٩ جهان با گذشــت 
٦ مــاه از جراحــ- ربــاط زانــو7 چپــش، 
تمر$نات )شت- خود را در اردو7 تيم مل- 
آزاد آغــاز )ــرد. به گــزارش مهــر، )ر$م- 
در اردو7 اول مســابقات جهانــ- ٢٠٢٠ 
رو7  گذشــته  روزهــا7  در  صربســتان، 
تشــ: آمد و تمر$ن )شــت- انجــام داد. او 
البته قــادر به حضور در مســابقات جهان- 
٢٠٢٠ نخواهد بود و نامش در بين نفرات 
منتخــب حاضــر در مســابقه انتخابــ- تيم 

مل- نيز نيامده است.

مانع اعزام عباسعلی برداشته شد
اعــزام حميده عباســعل-، المپي�- )اراته 
ا$ران به آلمان و انجام جراح- مجدد رو7 
پــا7 او )ه قرار بــود مهرماه انجام شــود به 
دليــل پاندمــ- )رونــا و ســخت گير7 ها7 
ا$رال$ــن قطــر تــا د$ــروز بــه تعو$ــق افتاده 
بــود. البتــه بــا ورود د)تــر امين-، پزشــ: 
معالج عباســعل- در آلمــان و م�اتبه ا7 )ه 
او بــا مســئوالن قطــر7 داشــت و تا)يدش 
بر ظرورت ســفر عباســعل- بــه آلمان برا7 
انجــام عمــل جراحــ-، مانــع بــزرگ برا7 
اعــزام ا$ــن المپيــن )شــورمان بــه آلمــان 

برداشته شد.

مصدومیت فن دایک پلیسى شد
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مشکل مسکن، دليل غيبت مطهرى
اميرارسالن مطهر�، مهاجم تيم اســتقالل تهران در باز� 
دوســتانه آب# پوشــان مقابل شــهردار� آســتارا هــم غيبت 
داشــت. مهاجم آب# پوشــان -ه به دليل مش(ل مس(ن خود 
مدت# اســت بــا مد4ران باشــگاه گفت وگو -رده، با گذشــت 
زمان ز4اد� از ارائه درخواســتش هنوز ا4ن مشــ(ل برطرف 
نشــده اســت. مطهر� به همين دليل در تمر4نات استقالل 
حضور ندارد و مشــخص نيســت -ه باشــگاه چــه زمان# ا4ن 

مسئله را برطرف م#  -ند.
ممکن است بازهم ليگ به تعویق بيفتد

محمد اسد مسجد� سرپرســت فدراسيون پزش(# ورزش# 
در خصــوص آخر4ن وضعيــت برگزار� ليــگ صحبت ها#4 
را انجــام داده و گفته: « در خصوص زمان دقيق شــروع ليگ  
چيز� مشخص نيست. با توجه به ا4ن -ه ارز4اب# ها� ما روز 
به روز است، با4د ببينيم در ادامه، وضعيت مبتال4ان به -رونا 
و همين طور تعداد فوت# ها سير نزول# خواهد داشت 4ا خير. 

احتمال هر چيز� وجود دارد.»
مصدوميت مهدى ترابی برطرف شد

S4 رســانه قطر� خبــر داد مهــد� تراب#، هافبــS ا4ران# 
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. هافبS ســابق پرســپوليس ماه گذشته با 

قرارداد� S4 ساله راه# ا4ن تيم قطر� شد.
ویسی اولين قربانی ليگ بيستم

و  موجــود  شــرا4ط  از  و4ســ#  عبــدا...  نارضا4تــ#  از  بعــد 
اختالف نظر بــا ا-بر محمــد�، مد4رعامل باشــگاه پي(ان، 
او سه شــنبه در تمر4ــن ا4ــن تيم حاضــر نشــد. در ا4ن رابطه 
حضــور  روز  آخر4ــن  د4روز(چهارشــنبه)   م# شــود  گفتــه 
-ادرفن# و4ســ# در تمر4نات ا4ن تيم بود و بعد از آن هدا4ت 
خودروســازان به مرب# د4گر� واگذار خواهد شد. از مهد� 
تارتار و حميد استيل# به عنوان جانشينان احتمال# عبدا... 

و4س# 4اد م# شود.
پرسپوليسی ها تست پزشکی دادند

اعضــا� تيم فوتبال پرســپوليس د4ــروز با حضــور در مر-ز 
ا4فمار\ تست ها� پزش(# مربوط به حضور در رقابت ها� 
ليگ  برتــر  را انجام دادند. با تصميم -ادر فن# سرخ پوشــان 
د4روز اســتراحت -ردند و از امروز (پنج شنبه) تمر4نات خود 

را پيگير� م# -نند.
بازگشت استقاللی ها به انقالب

ط# روزها� گذشته بحث ها� متعدد� درباره -يفيت چمن 
زمين شــماره دو ورزشــگاه آزاد� مطرح شد. ع(س    ها4#  از 
ا4ن زمين -ه محل تمر4ن و مسابقات دوستانه استقالل بود 
منتشــر شد، باعث م(در شدن بســيار� از هواداران شد و از 
ا4ن رو با توجه به اعتراض ها� -ادرفن# و باز4(نان، مسئوالن 
باشگاه زمين مجموعه ورزش# انقالب را دوباره مهيا -ردند. 
بر ا4ن اســاس تمر4نات اســتقالل از د4روز 4عن# چهارشنبه 
بار د4گر به مجموعه ورزش# انقالب رفت تا شاگردان ف(ر� 

رو� چمن# با -يفيت بهتر -ار خود را جلو ببرند.

آخر�ن وضعيت پرونده آل �ثير در  ا� اف س�
دفاعيه ۵٠ صفحه اى سرخ ها

 مشاور حقوق# باشگاه پرسپوليس در خصوص وضعيت پرونده 
آل  -ثير توضيحات# ارائه -رد. اميرساعد و-يل در گفت وگو با 
رسانه رسم# باشگاه پرسپوليس، در خصوص آخر4ن وضعيت 
اســتيناف خواه# باشــگاه در مورد پرونده محروميت عيس# 
آل -ثيــر گفــت: « همه مــا به سياســت ها� سرســختانه فيفا 
در خصوص مسائل سياس#، نژادپرست# و... آگاه هستيم. در 
ا4ن باره 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 سوء نيت و 
به دور از انگيزه ها� قوميت# بوده و رفتار او دليل# بجز ارتباط 
عميــق و عاطف# با بــرادرزاده اش نــدارد. برا� دفاع بيشــتر 
نمونه ها� مشابه# -ه در سراسر دنيا رخ داده بود را هم ارائه 
-رد4ــم -ه ا4ن نمونه ها مورد مح(وميت قــرار نگرفته بودند. 
با ا4ن همه وقت# قرار اســت ح(م# صادر شود تS تS موارد 
مطروحه مورد بررس# قرار م# گيرد -ه از نظر ما رفتار آل -ثير 
جزو موارد نژادپرســتانه تلق# نم# شــود اما فيفا انگيزه ها� 
فرد� را نم# بيند و بر اساس مقررات خود تصميم م# گيرد. 
آن ها به ا4ن مســئله ف(ر م# -نند -ه تماشاگر در استاد4وم 4ا 
بينندگان پا� تلو4ز4ون آ4ا برداشــت توهين آميز� نسبت به 
مســائل قوميت# و نژاد پرســت# دارند 4ا نه؟» مشــاور حقوق# 
باشــگاه پرســپوليس افزود: «با توجه به ا4ن رو4(ــرد ا4ن را� 
صــادر و در نها4ت ٦ ماه مح(وميت و ١٠ هزار دالر -ه حداقل 
بــه مجازات اســت بــرا� آل -ثير صــادر شــد. در ا4ن جا الزم 
اســت به پرونده مشابه# اشاره -نم؛ باز4(ن تيم مل# بحر4ن 
در وا-نش به وقت -شــ# باز4(نان هنگ -نگ در پا4ان باز� 
با انگشتان دست، حالت چشم باز4(نان هنگ -نگ را نشان 
داد و مســتقيما و4ژگ# ظاهر� آن ها را ز4ر ســوال برد -ه ا4ن 
مســئله با مح(وميت انضباط# ا4ن باز4(ــن بحر4ن# روبه رو 
شد. تالش 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 تفاوت ها4# دارد. تفســير� -ــه از ا4ن 
پرونده م# شــود با4د رو4(رد متفاوت# نســبت به پرونده ها� 
مشــابه -ه مسائل نژادپرست# را در بر م# گيرد، داشته باشد. 
آنچه مسلم اســت ا4ن  -ه ما ال4حه حقوق# خيل# قو� را ارائه 
-رد4ــم. را� صــادره ٩ صفحه بــود اما ال4حه مــا ٢٦ صفحه 
بود -ه با4د پيوســت ها را هم به آن اضافه -رد -ه ف(ر م# -نم 
باال� ٥٠ صفحه ما ال4حه دفاع# فرستاد4م و از ابعاد گوناگون 
ا4ن مسئله را بررس# -رد4م. به هواداران اميدوار� م# دهم 
-ــه ان شــا ا... آل -ثير بتوانــد در فينال ليگ قهرمانان آســيا 
حضور داشته باشد اما با4د ا4ن اميدوار� در فضا� واقع بين# 

صورت بگيرد.»

احســان حاج صفــ#، مدافــع - هافبS تيــم فوتبال ترا-تــور در حاشــيه د4دار 
دوســتانه ا4ن تيم مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مصاحبه ا� 
انجام داد و در بخش# از آن گفت: «در ٣،٢ سال گذشته مش(الت# 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 حاج صف# در سپاهان مطرح م# شــود. ا4ن باز4(ن از 
دوران نوجوان# در باشگاه سپاهان حضور داشته و به قول خودش هرچه دارد 
از سپاهان است، در سال  ٩٤ ا4ن تيم را به مقصد اف اس و� فران(فورت آلمان 
تر\ -رد و پس از S4 ســال حضور در ا4ن تيم، مجددا به سپاهان بازگشت. او 

سپس در سال  ٩٦ به پانيونيوس و بعد هم به المپيا-وس 4ونان رفت.

تيــم ملــ# در بــاز� پيش رو ٢٢ آبان با بوســن# بــاز� خواهد -ــرد و احتماال 
ليســت تيــم مل# بــرا� ا4ن باز� هم بــا اتفاقــات جالب# همــراه خواهد بود. 
4(ــ# از ا4ن اتفاقات م# تواند دعوت دوباره از مرد شــماره S4 تيم مل# 4عن# 
عليرضا بيرانوند باشــد. دروازه بان آنتورپ به دليل -شيدگ# از ناحيه -شاله 
باز� با ازب(ســتان را از دســت داد اما ا-نون از نظر فن# در شــرا4ط ا4ده آل# 
قرار دارد. بر همين  اســاس احتمال دعوت دوبــاره از مرتض# پورعل# گنج# 
هم وجود دارد.   و اما سردار آزمون -ه به دليل سرماخوردگ# عالوه بر باز� با 
روبين در د4دار با دورتموند هم باز� ن(رد، اگر روند درمان# او -م# طوالن# 
شود احتماال باز� با بوسن# را هم از دست م# دهد. در غياب او ا4ن احتمال 

وجود دارد -ه اس(وچيچ -ر4م انصار� فرد را به اردو� تيم مل# فرا بخواند.

تغيير در ليست تيم مل�؛ بيرانوند م� آ�داحتمال بازگشت حاج صف� به سپاهان

آذرى:  می گویند اقدام به تشویش 
اذهان عمومی کرده اى!

در  فوالد خوزســتان  باشــگاه  مد4رعامــل 
فعاليت هــا�  از  محروميــت  بــه  وا-نــش 
فوتبالــ# بــا ح(ــم -ميتــه اخــالق، گفــت: 
«محروميت بر اســاس S4 جرم اســت و من 
هنــوز نم# دانم جرم من چيســت.» ســعيد 
آذر� در گفت وگــو بــا ا4ســنا، در وا-نش به 
محروميت از فعاليت هــا� فوتبال# با ح(م 
-ميتــه اخــالق  اظهــار -ــرد: م# گو4نــد با 
صحبت عليه فدراســيون، اقدام به تشو4ش 
اذهان عموم# -رده ا�. هر چه به انتخابات 
فدراســيون فوتبــال نزدS4 تــر م# شــو4م، 
4(ســر� اتفاقات خاص م# افتد -ه طبيع# 
بوده و پاســخ به آن ها نيز آســان است. به هر 
حــال ا4ن -ــه از صحبت ها� مــن چه تلق# 

شده، برداشت شخص# شان بوده است.»

ليگ برتر؛ صد ميليون �ورو
استقالل گران ترین تيم، دیاباته 

گران ترین بازیکن
 سا4ت ترانســفرمار-ت، مســتندتر4ن منبع 
بــه   -ــه  اســت  جهــان  فوتبــال  اقتصــاد� 
طــور مســتمر ارزش باز4(نــان و در نتيجــه 
ارزش تيم هــا و ليگ هــا� سراســر دنيــا را 
مشــخص م# -ند. اگرچه ارقــام مندرج در 
ترانسفرمار-ت هنگام جابه جا4# باز4(نان 
مورد استناد قرار نم# گيرد اما در چگونگ# 
رقــم خــوردن انتقال هــا چنــدان ب# تاثيــر 
هم نيســت. در آســتانه شــروع فصل جد4د 
فوتبال ا4ران، ترانســفرمار-ت در تازه تر4ن 
بــه  روزرســان# اش اقــدام بــه ارزش گذار� 
باز4(نــان ليگ برتر -رده -ــه نتا4ج جالب# 
بــه  همــراه داشــته اســت. در حــال  حاضــر 
ارزش -ل# ليگ برتــر ا4ران با حضور ٤٤٩ 
باز4(ــن حدود ١٠٠ ميليــون 4ــورو تخمين 
زده م# شود -ه طبيعتا عدد باال4# نيست. 
ا4ن در حال# اســت -ه مثال ليگ ســتارگان 
قطــر بــا ٣٣٦ باز4(ــن ١٥٢ ميليــون 4ورو 
مــ# ارزد. ج# ليــگ ژاپــن بــا ٥٥٢ باز4(ن 
٢٧٧ ميليون 4ورو ارزش دارد و ا4ن رقم در 
مــورد -# ليگ -ره  جنوب# با ٤٣٣ باز4(ن، 
١٥٠ ميليون 4ورو  ست. 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 
اعالم ترانســفرمار-ت، گران تر4ن تيم ليگ 
بيســتم اســتقالل خواهــد بــود؛ تيمــ# -ه 
ارزش مجموع باز4(نانــش -م# پا4ين تر از 
١٢ ميليــون 4ورو تخمين زده شــده اســت. 
رتبه دوم را سپاهان با ارزش تيم# ١٠.١٣ 
ميليون 4ــورو در اختيار دارد و پرســپوليس 
بــا ٩.٧٣ ميليــون 4ورو در ا4ــن جدول رو� 
پله ســوم ا4ستاده اســت. جالب ا4ن جاست 
ليــگ نوزدهــم  پا4ــان  -ــه پرســپوليس در 
تيمــ#،  ارزش  4ــورو  ميليــون   ١٩.٢٨ بــا 
گران تر4ن باشــگاه ا4ران بود اما ظرف چند 
ماه خروج چند4ن باز4(ن موثر سرخ پوشان 
و نيز افت ارزش سا4ر4ن، -اهش  ١٠ميليون 
4ورو4ــ# ارزش ا4ــن تيــم را به  دنبــال آورد. 
جداشــده ها�  از  4(ــ#  بيرانونــد  عليرضــا 
پرســپوليس اســت -ــه در ترانســفرمار-ت 
٢ ميليــون 4ورو ارزش گذار� شــده اســت. 
ا4ن ســا4ت همچنيــن ارزش مهــد� تراب# 
را ١.٢ و ارزش شــجاع خليــل زاده را ٨٠٠ 
هــزار 4ورو تخمين م# زنــد. عل# عليپور هم 
ارزشــ# ٨٠٠ هــزار 4ورو4ــ# دارد -ــه همه 
ا4ن باز4(نان از پرســپوليس جدا شــده اند. 
در جــدول تيم ها� ا4رانــ# ترا-تور و فوالد 
چهــارم و پنجــم هســتند. ارزان تر4ــن تيــم 
ليگ برتر هم ماشين ســاز� است -ه ارزش 
مجمــوع باز4(نــان ا4ــن تيــم ٢.٩ ميليــون 
گران تر4ــن  م# شــود.  زده  تخميــن  4ــورو 
باز4(ن ليگ بيســتم شــيخ د4اباته است -ه 
ميليــون   ٢.٤ را  او  ارزش  ترانســفرمار-ت 
4ــورو تخميــن م# زنــد؛ 4عنــ# ٥٠٠ هــزار 
4ــورو -متــر از -ل تيــم ماشين ســاز�! رده 
دوم گران تر4ــن باز4(نــان ليگ را احســان 
حاج صفــ# S4 ميليــون 4ورو4ــ# در اختيار 

دارد.

باشــگاه پرســپوليس بــا وجــود پرداخت 
بخــش ز4ــاد� از مطالبــات ســرمرب# 
ســابق خود اما ماليات قــرارداد او را 
پرداخت ن(رده -ه ا4ن امر موجب 
ا4جاد مشــ(ل برا� مرب# -روات 
شــده اســت. در هفته هــا� اخير 
باشگاه پرســپوليس در چند نوبت 
پرداخت ها4# به بران(و ا4وان(وو4چ 
داشــت تا ا4ن گونه پرونده شــ(ا4ت 
مربــ# -ــروات را ببنــدد. بــا وجود 
وضعيــت  تعييــن  -ميتــه  ا4ن -ــه 
باز4(نان و مربيان فيفا در اســفند ٩٨ 
پرســپوليس را مح(ــوم بــه پرداخــت 
S4 ميليون و ٥٥ هــزار 4ورو به بران(و 
-رد، اما ماه ها ا4ن پول پرداخت نشــد 
و در نها4ــت -ميتــه انضباطــ# فيفــا 
پرسپوليس را از نقل وانتقاالت محروم 
-ــرد. حــاال  بــا فشــار فيفا در اقســاط 
مختلــ� ٩٠ درصد مطالبــات بران(و 
به حسابش وار4ز شده تا به ا4ن ترتيب 
هواداران پرســپوليس اميدوار باشند 
تا با بســته شــدن ا4ن پرونــده، پنجره 
شــود.  بــاز  باشــگاه  نقل وانتقــاالت 

پرداخت تمــام مطالبات مرب# -روات، پا4ان بحران 
بران(و در باشگاه پرسپوليس نيست. بر اساس 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 ٢  ســال 
آخــر قــرارداد تسو4ه حســاب ماليات# به طــور -امل 
انجام نشــده اســت. ا4ــن 4عنــ# بران(ــو ا4وان(وو4چ 
حاال با S4 بده# 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 ممنوع الخروجــ# قبــال هــم گر4بان ســرمرب# 
ســابق پرســپوليس را گرفتــه بــود. او پــس از تر\ 
تيــم مل# فوتبــال ا4ــران در ســال ٢٠٠٦ حدود ٩ 
ســال با مشــ(ل ماليات# در ا4ران مواجــه بود -ه به  
همين خاطــر تــا پيش از قبــول هدا4ت پرســپوليس 
به ا4ران ســفر ن(ــرد. حت# زمان# -ه ســرمرب# تيم 
االتفاق عربســتان بود هم نتوانســت همراه ا4ن تيم 
به ا4ران سفر -ند تا ا4ن -ه در نها4ت پيش از پذ4رش 
هدا4ت پرســپوليس، ماليات قــرارداد تيم مل# او از 
ســو� پرسپوليس پرداخت شد تا او بتواند سرمرب# 
ســرخ ها� پا4تخت شود. بر اســاس قوانين ماليات# 
بــا وجــود ا4ن -ــه در قــرارداد پرســپوليس و بران(و 
ذ-ــر شــده -ــه پرداخــت ماليــات بر عهده 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� ٦٥٠ هــزار دالر� منعقــد 
-رد و برا� ســال بعد از آن، پا4ه قراردادش به ٧٥٠ 
هــزار دالر رســيد. او برا� ســال ســوم و چهارم هم 
داشــت.  قــراردادش  در  4ورو4ــ#  هــزار  پا4ــه ٨٠٠ 
بر اســاس قوانين ماليات# باشــگاه پرســپوليس با4د 
برا� ٢ ســال آخر با4د حدود ٢٤٠ هــزار 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 
بر اســاس نرخ رســم# بانــS مر-ز� در ســال ها� 
٩٦ تا ٩٨ محاسبه م# شود. ن(ته حائز اهميت ا4ن 
است -ه بران(و برگه  تسو4ه حساب 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 بــه زود� ت(لي� بده# 
ماليات# ســرمرب# ســابق خــود را مشــخص ن(نند، 
به نظر م# رســد با4د منتظر شــ(ا4ت مجــدد بران(و 

ا4وان(وو4چ و دستيارانش باشند.

داستان دردسرها� پروفسور تمام� ندارد

ماليات بران9و، بحران تازه پرسپوليس!

علی کریمی هم  مسافر 
قطر شد؟

پشت پرده چرخش ناگهان� ستاره استقالل

از  نــادر�  محمــد  انتقــال 
پرسپوليس به استقالل 4(# 
از مهم تر4ــن خبرهــا� نقــل و انتقاالت# بود 
و مثل هميشــه شــا4عات ز4اد� را به دنبال 
داشــت. 4(# از ا4ن شا4عات تالش مد4ران 
پرســپوليس برا� شــ(ار 4(# از ســتارگان 
اســتقالل بود و حاال ا4ن شا4عات رفته رفته 
رنــگ و بــو� جد� تر� بــه خــود م# گيرد. 
باشــگاه اســتقالل در فصــل نقل وانتقاالت 
تالش ز4اد� -ــرد تا قــرارداد عل# -ر4م# 
را تمد4ــد -نــد، اما تا بــه امــروز توفيق# در 
ا4ــن زمينــه حاصــل نشــده اســت. مد4ران 
استقالل منتظر ماندند تا ا4ن باز4(ن 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 
 Sر4مــ#، مســئوالن ا4ن باشــگاه بــه -م-
4(ــ#، دو هــوادار متمــول اســتقالل رقــم 
پيشــنهاد� خــود را باال بردنــد، اما -ر4م# 
درخواســت ها� د4گــر� از جمله پرداخت 
پيش قســط قــراردادش را مطــرح -ــرد. با 
گذشــت زمان، مسئوالن اســتقالل بيشتر 
خواســته ها� هافبــS فصل گذشــته خود 

را پذ4رفتنــد و حتــ# به توافق رســيدند، اما 
به 4(باره -ر4م# اعالم -رد -ه با پيشــنهاد 
S4 تيم خوب خارج# روبه رو شــده اســت. 
ا4ن مســئله -اف# بود تــا مذا-رات دو طرف 
بــه بن بســت بخــورد،  آن هــم د رحالــ# -ه 
-ر4م# به مد4ران باشــگاه گفته بود قلبش 
با اســتقالل اســت و مشــ(ل# برا� ماندن 
نــدارد! در حالــ# -ه اســتقالل# ها خــود را 
آمــاده امضــا� قــرارداد جد4ــد بــا -ر4م# 
م# -ردند، اما او از انجام ا4ن -ار خوددار� 
-رد تــا باشــگاه اســتقالل بار د4گــر مقابل 
هوادارانــش قــرار بگيــرد -ــه چرا قــرارداد 
ســتاره مل# پوشــان آب# پوشــان را تمد4ــد 
ن(رده  ، در شــرا4ط# -ه مسئوالن استقالل 
هــم زمــان ز4ــاد� صــرف مذا-ــره بــا ا4ن 
باز4(ــن -رده و خيل# از خواســته ها� او را 
هــم پذ4رفته اند. بعد از ا4ــن اتفاقات بود -ه 
برخ# از خبرگزار� ها� داخل# پيشــنهاد 
خوب پرسپوليس را دليل چرخش ناگهان# 
-ر4م# عنــوان -ردنــد و مدع# شــدند -ه 
پرسپوليســ# ها قصد دارند با شــ(ار ستاره 
اســتقالل بــه نوعــ# نتيجــه دربــ# نقــل و 
انتقاالت# را به تساو� ب(شانند. اما ا4ن خبر 
در حال# منتشر شــده -ه سرخ پوشان هر ٧ 

سهميه ليگ برتر� خود را جذب -رده اند و 
با توجه به عمل(رد خر4دها� جد4د، 4حي# 
حاضر نيســت برا� ش(ار ســتاره استقالل 
ليســت خــود  را تغيير دهــد. بــه ا4ن ترتيب 
مذا-ــرات  خبــر  -ــه  اســت  بعيــد  خيلــ# 
پرسپوليســ# ها بــا -ر4مــ# صحت داشــته 
باشــد و به احتمــال فــراوان دليل چرخش 
ناگهان# -ر4م# در مذا-رات با اســتقالل، 
باال بردن رقم پيشــنهاد� مشــتر� قد4م# 
شــماره ٦ استقالل 4عن# الر4ان  قطر است. 
پيشنهاد ا4ن تيم قطر� S4 ميليون و ٣٠٠ 
هزار دالر است. البته سا4ت فوتبال# نوشته، 
باشگاه قطر� اس ســ#، هم د4گر مشتر� 
-ر4م# اســت. بــا توجه به قرار داشــتن تيم 
القطــر در رده دوازدهــم جــدول رده بند� 
دوازده تيمــ# ليگ ســتارگان قطر، مم(ن 
اســت -ر4م# -م# بــرا� پيوســتن به ا4ن 

تيم ترد4د داشته باشد اما پيشنهاد ا4ن تيم 
آن قدر باالست -ه -ر4م# چشم بسته آن را 
قبول -رده اســت. گفته م# شود پيشنهاد 
پا4ــه ا4ن باشــگاه به -ر4م# 4ــS ميليون و 
دو4ســت هــزار دالر بــوده و تازه با آپشــن، 
به بــاال� S4 و نيم ميليون دالر م# رســد. 
وضعيــت -ر4م#، نها4تا تا روز شــنبه هفته 
اگــر چنيــن  آ4نــده روشــن خواهــد شــد. 
اتفاقــ# بيفتــد، هافبــS اســتقالل همان 
راهــ# را مــ# رود -ــه چند� پيش شــجاع 
خليل زاده، مدافع پرسپوليس رفت. به هر 
حال با توجــه به اتفاقات اخير عل# -ر4م# 
همچنان 4(# از عالمت ســوال ها� بزرگ 
نقل و انتقاالت پيش فصــل باق# مانده و به 
نظر م# رسد -ه داستان عجيب ا4ن ستاره 
مل# پــوش تا آخر4ــن روزها� آبــان ماه نيز 

ادامه داشته باشد.

چند باز4(ن پرســپوليس برا� ماندن در ا4ن باشگاه شروط مال# داشتند -ه مورد پذ4رش 
قرار گرفته است. تيم فوتبال پرسپوليس در حال# پس از ٤ قهرمان# متوال# در رقابت ها� 
ليــگ برتــر، تمر4نــات پيش فصل خــود برا� حضــور در بيســتمين دوره ا4ن مســابقات را 
پشت سر م# گذارد -ه چند باز4(ن اصل# ا4ن تيم نظير عليرضا بيرانوند، شجاع خليل زاده، 
مهد� تراب#، عل# عليپور و محمد نادر� را در اختيار ندارد. با ا4ن حال باشگاه پرسپوليس 
توانســت حامد لS، سعيد آقا4#، احســان پهلوان، عيســ# آل -ثير، عل# شجاع#، ميالد 
ســرلS و آرمــان رمضان# را بــه عنوان ٧ باز4(ــن جد4د به خدمــت بگيرد تا در -نار ســا4ر 
باز4(نــان ا4ن تيم برا� دفاع از عنوان قهرمان# خود تالش -نند. پرســپوليس -ه به دليل 
حاشــيه ها� فراوان چند روز اخير سرپرســت پيشين خود با مش(الت ر4ز و درشت دست و 
پنجه نرم م# -رد شــجاع خليل زاده را به دليل تاخير در افزا4ش رقم قرارداد فصل پيش رو 
از دســت داد تــا مهد� رســول پناه در و4د4و� جنجال# مخفيانه   ا� -ه از و� منتشــر شــد 
عليه او و حت# ســا4ر اعضا� تيم صحبت -ند -ه انتشــار همين صحبت ها اســتعفا� او را 
به همراه داشــت. خليل زاده در حال# 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 ٢٠٠  ميليون تومان# او شــده بود، بل(ه ســا4ر باز4(نان ناراض# ا4ن تيم همچون 
محمدحسين -نعان# زادگان، سيامS نعمت# 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 حرف و حد4ث در تمر4نات پيش فصل شر-ت -نند.

سه شــنبه در مصاف دوســتانه استقالل در برابر شــهردار� آســتارا هر دو دروازه بان 
اســتقالل باز� -ردند. 4عن# رشــيد مظاهر� و حسين حســين#. ا4ن بار بر خالف ٢ 
باز� قبل# ابتدا رشــيد مظاهر� در تر-يب اوليه تيم به ميدان آمد و حسين حسين# 
هم در نيمه دوم باز� -رد. از حســن ها� ا4ن فصل اســتقالل -ه بدون شــS محمود 
ف(ــر� و دســتيارانش را بــرا� گز4نش ١١ باز4(ــن اصل# دچار دردســر خواهد -رد 
ترافيــS باز4(ــن خوب در همه خطوط اســت. اســتقالل در خــط دروازه بجز ا4ن دو 
دروازه بان حســين پورحميد� و امير حسين نيS پور را هم دارد -ه دوم# دروازه بان 
اصل# تيم مل# جوانان اســت. با اضافه شــدن مظاهر� به تر-يب تيم آب# اســتقالل 
ا4ــن فصل به جا� S4 دروازه بان خوب و باتجربه دو دروازه بان خوب و باتجربه دارد و 
ا4ن فصل به نظر م# رسد جزو فصل    ها4# باشد -ه خط دروازه استقالل به نقطه قوت 
ا4ن تيم تبد4ل خواهد شــد. حضور رشــيد مظاهر� در اردو� تيم آب# نه تنها به سود 
اســتقالل، بل(ه به ســود حسين حسين# هم تمام م# شــود. رقابت ا4ن دو دروازه بان 
بــرا� باز� در تر-يب تيم آب# هم خيال اســتقالل را از بابت دروازه راحت -رد و هم 
-يفيت فن# هر دو دروازه بان را باال خواهد برد و حاال به نظر م# رســد محمود ف(ر� 
برا� ليگ بيســتم S4 انتخاب سخت در پيش خواهد داشت و با4د از بين مظاهر� و 
حســين# 4(# را به عنوان گلر اول تيمش انتخاب -ند. مطمئنا اگر حسين# بر خالف 
فصل قبل مثل زمان حضور رحمت# با انگيزه باشد، رقيب سرسخت# برا� دروازه بان 

تازه وارد آب#  ها خواهد بود و -ار ف(ر� را برا� انتخاب نها4# سخت خواهد -رد. 

خدمت شجاع به هم تيمی هاى سابق! انتخاب مهم فکرى؛ حسينی یا مظاهرى؟سوژه روز سوال روز
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