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تفاهم نامه 25 هزار میلیاردی قرارگاه 
خاتم برای توسعه خراسان شمالی

 با تفاهم نامه استانداری خراسان شمالی و قرارگاه خاتم 
چه پروژه هایی اجرایی می شود؟

 سیامک انصاری در مرکز 
انتقادها با » 021« و تبلیغات

6

 در نطق پیش از دستور قالیباف 
مطرح شد: 

تشریح طرح های مجلس درباره  
4 مطالبه اقتصادی رهبر انقالب

10

 تبادل جاسوس صهیونیستی 
با 3شهروند ایرانی 

12

 کرونا،کشتی زعفران کاران را 
به گل نشاند

2

 »ابراهیم آفریقا«همچنان در بند
 جلسه دادگاه شیخ زکزاکی 

باردیگر به تعویق افتاد

3

 بلندگوهای اوراقی که در خودروی 
دزدان سابقه دار به صدا درآمد

معمای کلکسیون لوازم سرقتی!
9

   صفحه 2

 شوی تبلیغاتی داعش 
برای واشنگتن

این روزها هر از گاهی شاهد عملیات  هایی  با برچسب 
داعش در برخی کشورهای منطقه ...

یادداشت روز
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  صفحه 2

 صید سهام 
از سوی 

حقوقی ها
رشد 10 هزار واحدی شاخص کل 

پس از افت 15 هزار واحدی
  صفحه ۱۰

  صفحات 2 و ۴

سازمان امور اجتماعی، دقیقا کجایی؟
3 سال از تشکیل  مهم ترین سازمان مقابله با آسیب های  اجتماعی می گذرد اما هنوز بسیاری از 

مسئوالن و کارشناسان از وظایف و عملکرد آن اطالعی ندارند
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40 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

 + 16 صفحه ضمیمه جیم
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 10 ربیع الثانی 1442 . 26 نوامبر 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20533 

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

وفات حضرت 
 معصومه)س( 

 را تسلیت
 می گوییم

کریمه اهل 
بیت)ع(، سردار  

جبهه فرهنگی 
ثامن الحجج)ع(

   صفحه ۷

زندگی

رهبر انقالب به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان تصریح کردند:

 ایمان و احساس مسئولیت 
پایه های اصلی گره گشایی بسیج

خداحافظ نابغه خودویرانگر
 مارادونا را با تکنیک نابش 

با خودویرانگری هایش  و حاال  با 
درگذشت ناگهانی اش به یاد می آوریم

  صفحه 5



 شوی تبلیغاتی داعش
 برای واشنگتن

این روزها هر از گاهی شاهد عملیات  هایی  با 
ــش در برخی کشورهای منطقه  برچسب داع
هستیم. به تازگی نیز با شلیک بیش از 30 راکت 
در شهر کابل گمانه زنــی هایی از فعال شدن 
هسته های داعش در افغانستان به میان آمد. 
همچنین پیش از این داعــش مدعی شده بود 
عملیات دانشگاه کابل کار آن هاست و اقداماتی 
همانند آن در چند شهر دیگر انجام داده است. بر 
اساس این اخبار داعش در حال قدرت گرفتن در 
افغانستان است و به نظر می رسد پایگاه بعدی 
داعش در غرب افغانستان )شرق ایران( خواهد 
بود. به ویژه آن که ایغورها و گروه های عرب افغان 
بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه برای پیوستن 
به این گروه تروریستی را تشکیل می دهند. با این 
حال شواهد خالف این ادعا را نشان می دهد؛ 
شواهد منتشر شده حاکی از آن است که در هر 
عملیات تروریستی علیه دولت افغانستان و دیگر 
ــش« تنها گروهی بود  دولــت های منطقه »داع
که چه موفق و چه غیر موفق مسئولیت عملیات 
تروریستی را بر عهده می گرفت. از سوی دیگر 
هرچند حضور داعــش در افغانستان غیر قابل 
انکار است اما نمی توان گفت که داعش در این 
کشور پایگاه اجتماعی دارد. چرایی برجسته 
شدن این اخبار را باید در چند جا جست وجو کرد:
یک: دولت افغانستان در حالی پای میز مذاکره 
قرار دارد که پیشتر توافق طالبان – واشنگتن 
ــود و اعــضــای هیئت مــذاکــرات  ــده ب منتشر ش

طالبان از کابل انتظار داشتند برای آن توافق 
مذاکره کنند. این در حالی است که دولت و ملت 
افغانستان آن را یک توافق خــارج از اراده ملی 
می دانستند که تحمیلی است و هیچ منافعی از 
شهروندان افغانستانی در آن دیده نمی شود. 
فشار انتشار اخباری از حضور داعش به عنوان یک 
گروه سیاه از یک سو و جدیت طالبان برای مقابله با 
داعش از سوی دیگر این احتمال را به وجود آورده 
که افزایش تنش های اخیر در کابل و بحران های 
امنیتی بیشتر برای فشار به مقامات امنیتی ارگ 
است تا زودتر از همیشه تصمیم به پذیرش شروط 

طالبان یا دیگر تصمیمات کاخ سفید بگیرند.
دو: داعش هرچند قدرتمندی قبلی را ندارد اما 
زنده است. هرچند دولت و حکومت نــدارد اما 
هسته های فعالی در غرب آسیا دارد. اقدامات 
اخیر در دیالی، االنبار و حتی ادلــب نشان از 
فعالیت داعش در این مناطق دارد با این حال 
چرخش داعش به سمت افغانستان دیگر مسئله 
داعــش در عــراق و سوریه نیست، مسئله ای به 
وسعت درگیر ســازی کشورهای بزرگی چون 
ایــران  و  هندوستان، چین، روسیه، پاکستان 
خواهد بــود و تمامی دولــت هــای مجاور کابل 
خــوب می دانند به هیچ عنوان اجــازه حضور 
داعش را در هیچ سطحی نباید داد. در حقیقت 
هرکشوری هم مخالف مذاکرات دوحه باشد از 
بی ثباتی افغانستان نگران است و همین مسئله 
می تواند در فشار به پایتخت های مختلف برای 
همراهی با طرح آمریکا موثر باشد.  در حقیقت 
تبلیغات گسترده عملیات داعش در کابل بیش 
از آن که واقعیت و تهدید امنیتی باشد، یک اقدام 
سیاسی و تبلیغاتی است تا کشورهای محیط 
پیرامونی افغانستان به توافق دوحه به عنوان تنها 
راهکار خروج از مشکالت تمکین کنند. این نکته 
فراموش نشود که ماندن آمریکا در افغانستان 
هزینه های پنتاگون را افزایش داده و ترامپ و 
دولت های بعدی هم نمی توانند با طرح هایی 

هزینه نبرد در افغانستان را حتی از دوشیدن 
کشورهای عربی تامین کنند. جنگ یمن هزینه 
سنگینی بر دوش ریاض گذاشته و طرح سازش 
هزینه هــای سرسام آوری به بحرین و امــارات 

تحمیل کرده است.
سه: پرونده سنگینی از استرالیا در روزهــای 
اخیر منتشر شد. پرونده ای که در آن 39 شهروند 
افغانستانی با قساوت تمام کشته یا سر بریده 
شدند یا بعد از تجاوز و قتل با صحنه ســازی آن 
ها را تهدید معرفی کردند. قــراردادن نارنجک، 
کمربند انفجاری، سالح جنگی و مواردی از این 
دست در کنار شهروندان غیر نظامی فاجعه بسیار 
بزرگی بود که بار دیگر افکار عمومی افغانستان را 
با این پرسش مواجه ساخت که چرا باید نیروهای 
خارجی در این کشور حاضر باشند. سروصدای 
هــدف قــرار دادن کابل با 32 موشک توانست 
بخشی از سناریوی انحرافی رسانه ای را  ایجاد 
کند و ازفشار بر دولــت استرالیا و ائتالف ناتو 
بکاهد.بر همین اساس باید گفت این عملیات 
بیش از آن که کار داعش باشد، یک شوی تبلیغاتی 
است تا منافع آمریکا در آسیای مرکزی و حتی 
غرب آسیا تامین شود. به نظر می رسد در این حوزه 
تهران باید تصمیماتی جدی درباره افغانستان 
و مسئله امنیتی در آن بگیرد. ظرفیت سازمان 
همکاری شانگهای، توافقات دو طرفه حوزه دفاع 
مشترک و مواردی از این دست، فرصت مناسبی 
ــاره  ــوادث اخیر دوب ــرای ح اســت تا کشورمان ب
تصمیم بگیرد و طراحی سناریو داشته باشد. 
فراموش نشود که مرز مشترک ایران و افغانستان 
هر تصمیم و توافقی را تحت تاثیر قرار می دهد و هر 
توافقی نیز بر امنیت ایران تاثیر می گذارد. بازی 
سازی ایران در افغانستان و مقابله با هر نوع تحرک 
داعش اهمیت ماجرا را چند برابر خواهد کرد. از 
طرفی ایران می تواند به دولت افغانستان این تعهد 
را بدهد که جایگزین مناسبی برای خروج ناتو از 
این کشور با همکاری کشورهای منطقه ای است.
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 نمی دانم بعضی از نهادها یا سازمان ها را  •
که هیچ کارایی ندارند چرا منحل نمی کنند؟ 
فقط حقوق آن چنانی می گیرند مثل حمایت 

از مصرف کننده و...
دیشب ماشینم تو خونه پــارک بــود، برام  •

آمــد! بعد هم گفتند اشتباه  جریمه تخلف 
ارسال شده! آخه تا کی ندانم کاری؟

سازمان تامین اجتماعی توی این اوضاع  •
کرونا، کمیسیون های پزشکی را تعطیل کرده 
اســت. تکلیف ما بیماران چی می شه؟ من 
خودم سرطان خون دارم و هفته ای یک دفعه 
شیمی درمانی می کنم. لگنم را عمل کردم و 
پالتین گذاشتم، زخم معده داشتم و جراحی 
کردم. عمال از برج چهار نتونستم سر کار برم. 
ــدون هیچ درآمـــدی، هزینه هــای سنگین  ب
داروهام رو می دم و تا االن نتونستم هیچ پولی 
از تامین اجتماعی بگیرم. حتی توانایی رفتن 
سر چهارراه و گدایی را هم ندارم. االن مردن 

بدون پول هم دردسره.
 یک تفریح و دلخوشی داشتیم به نام »پلو  •

مرغ« همونم ازمون گرفتند. بعد می گن چرا 
مردم افسرده شدن؟ چرا امید به زندگی کم 

شده؟!
ــا در خــیــابــان سعدی  • ــازه ه ــغ تعطیلی م

و بسیاری از راسته هــای تجاری درمشهد 
تعطیلی ظاهریه یعنی فقط کرکره را پایین 
ــد امــا داخــل مغازه هستند . کافیه به  آوردن
شماره روی کرکره زنگ بزنید تاصدای زنگ 
خــوردن گوشی صاحب مغازه را پشت در 
بشنوید! برای فهمیدن باز یا بسته بودن فقط 
کافی است نگاهی به قفل مغازه بیندازید. اگر 

قفل بود واقعا تعطیل است!
کارگزاری آگاه قسمت سهام عدالت را از  •

صفحه اصلی سهام آنالین خودش چند روزی 
است حذف کرده است.

 ما ایرانی ها برای هر چیزی راه حل داریم.  •
مثال وقتی کسی پول نداره، می گیم  برو خدا 
رو شکر کن که »سالمی« یا وقتی یکی مریض 
می شه می گیم برو خدا رو شکر کن که هنوز 
»زنده ای« یا وقتی یکی فوت می کنه می گیم 

خدا رو شکر که »مرد و راحت شد«. سال ها بعد 
هم می گیم خوب شد مرد و این روزها رو ندید.

 مــرغ تــوی محله ما شــده 45 هــزار تومان  •
ــه مــی نویسید 35  ــام ــوی روزن ــی شما ت ول
هزارتومان!  جرئت نوشتن حقایق رو ندارید 

یا منافع تون به خطر می افته؟
 ای آقــای سارقی که باتری ماشین پراید  •

یک مسافر کش بیچاره را که محتاج پول نان 
شب کودکانش است سرقت کردی، آیا رحم و 

وجدان نداری؟!
چقدر سخته پسرم دوساله شده ولی هنوز  •

نتوانستم برایش لباس، کاپشن و کفش بخرم. 
پسرم با لباس های کهنه مردم سر می کند و 
از خودم خجالت می کشم. باز هم آفرین به 
مردانگی همسرم که چیزی نمی گوید. موقع 
نماز صبح وقتی پسرم خوابه می بینمش و 
اشکم خودبه خود می ریزد. دعا می کنم خدا 

برای همه درست کنه.
 تمام دنیا تعطیل اند و به مردمشان کمک  •

بــالعــوض و وام هــای مختلف، هزینه های 
درمانی ودنـــدان پزشکی، کــاال و خــودروی 
خدماتی و امور ساختمانی، ودیعه مسکن، 
اشتغال و...با اقساط طوالنی مدت و تنفس و 
توقف اولیه اقساط می دهند تا مردم درشرایط 
بحرانی کروناسالم بمانند. حاال دولت ما یک 
وام  یک میلیون تومانی اوایــل سال فقط به 
سرپرست های خانوار داده و اقساط اش را از 

یارانه کم می کنه!
ــن یک  • ســازمــان تــاکــســیــرانــی مــشــهــد! م

تاکسیران هستم. بعد از 61 سال هنوز نه بیمه 
هستم، نه خانه دارم و با یک تاکسی فرسوده 
کار می کنم.  یک سال با کرونا جنگیدم. اگر 
کرونا بگیرم بمیرم به خدا خانواده ام خرج 
یک روزشــون رو هم نــدارن. به دادم برسین. 

شش نفریم.
 چــه خــوش گــفــت  فــامــیــل  دور در فضای   •

ــرغ  کیلویی   ــازی: مــا بــایــد بنالیم  از م ــج م
35تومن  نه  مرغ سحر!

 دولت اگر راست می گوید و می خواهد با  •
رعایت پروتکل های بهداشتی جلوی کرونا 

را بگیرد، باید طی همین دو هفته کلیه پمپ 
بنزین ها را در سراسر کشور تعطیل کند. حتی 
از همین لحظه می تواند این کار را انجام دهد.

 باورش سخته که بخوانیم و بشنویم عده ای  •
ــن شرایط  در حــال چپاول و غارتگری درای
خاص هستند. چقدر حرص و طمع؟ دیگران 
کجا بــردنــد!؟ وقتی به هموطن خــود رحم 

نکنیم از بیگانه ها چه توقعی داریم؟!
 توی این مملکت کسی پیدا می شود که  •

حق همسان سازی ما بازنشستگان تامین 
اجتماعی را از این دولت به اصطالح تدبیر 
و امید بگیرد؟ چرا این قدر تفاوت فاحش 
سایر  و  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  بین 

بازنشستگان وجود دارد؟
بــرای من قبض آب آمــده و مصرف دو ماه  •

را زده 4۷ هزار لیتر در صورتی که خانواده 
سه نفره هستیم و حدود10 روز در ماه خانه 
نیستیم و کمترین مصرف آب را داریم. دقت 
کردیم مــاه هــای قبل هم به همین صورت 
بوده و ما هم متوجه نشدیم و پرداخت کردیم. 
متاسفانه االن شرکت آب بدون این که کسی 
رو بفرسته کنتور رو نگاه کنه یک چیزی از 

خودشان می زنند و جوابگو هم نیستند.
از مسئوالن آستان قدس که در این شب  •

ــواب هــا و معتادان  هــای ســرد بــه کــارتــن خ
لباس گرم و غذا دادند، کمال تشکر را دارم. 
خداوند خیرتان بدهد. این ها هم بندگان 

خدا هستند.
 قوانین کشور  باید بعد از دو دهه بازبینی و  •

بازنویسی شود. چون هیچ نسلی حق ندارد 
برای نسل بعد تعیین تکلیف کند.

ساعت 10:30شــب، منزل بــودم و برایم  •
پیامک آمد که 200هزار تومان به دلیل تردد 
غیر مجاز جریمه شدید. هر جا تماس گرفتم، 
گفتند باید فــردا به اجراییات راهنمایی و 
رانندگی مراجعه کنید تا مشکل حل شود. 
سوال من این است چرا در این بحران کرونا 
باید به دلیل خطای نکرده به پلیس راهور 
مراجعه کنم؟ مگر من اشتباه کردم که باید 

تاوان بدهم؟ 

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان تاکید کردند 

ایمان و احساس مسئولیت پایه های اصلی گره گشایی بسیج است 
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت 
آیت ا... خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ 
و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام 
رهبر انقالب اسالمی که سردار سرتیپ بسیجی 
محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل 
قوا آن را در ارتباط ویدئو کنفرانسی با بسیج مراکز 
استان ها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح 
است: بسم ا... الّرحمن الّرحیم/ بسیج یادگار 
بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی، 
و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت 
است. در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در 
خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در 

فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین، 
در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، 
همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج 
جلوه می کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت 

و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این توانایی 
ها و گره گشایی هاست و این ها خود نعمت ها و 
موهبت های خداوند است که باید با شکر الهی و 
مراقبت دایمی، آن ها را حفظ کرد و بر آن افزود. 
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران 
اســت. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در 
این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود 
یکایک  و  سازمانی  مسئوالن  کنند.  بی اثر  یا 
ابطال کید  به  را موظف  بسیجیان عزیز خــود 
دشمن بدانند و با توکل و اخالص و برنامه ریزی 

به پیش روند. موفق باشید ان شاءا... .
سّیدعلی خامنه ای/5 آذر 1399

فرمانده نیروی زمینی 
 ارتش:امنیت مردم 
خط قرمز است
فرمانده نیروی زمینی ارتــش گفت: امنیت 
مردم به عنوان خط قرمز ارتش است و با تکیه 
بر همین نگاه، قرارگاه شمال شرق این نیرو در 
برقراری امنیت موفق بوده است. به گزارش 
ایرنا، امیر کیومرث حیدری در دیدار با استاندار 

خراسان رضوی در مشهد افزود: نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در ماموریت های 
خود عالوه بر تامین امنیت به آسایش مردم نیز 
نگاه ویژه ای داشته  است. وی ادامه داد: در این 
زمینه  سعی شده به موضوعات دیگری از جمله 
راه های روستایی و کمک به ساخت خانه های 
بهداشت در نقاط مرزی نیز توجه شود. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گفت: برای کنترل مرزهای کشور فقط به حضور 
فیزیکی سرباز اکتفا نمی شود بلکه تجهیزات 

کنترل  و  ــد  رص کمک  بــه  توجهی  قابل  فنی 
مرزها آمــده است.استاندار خراسان رضوی 
نیز در این دیدار گفت: فعالیت های اقتصادی 
کشور مرهون امنیتی است که توسط نیروهای 
مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران 
تامین شده است. معتمدیان با اشاره به ضریب 
اطمینان امنیتی کشور، افزود: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران هر جا که ماموریت داشته، عالوه 
بر نقش امنیتی خود، برای مرزنشینان نیز منشأ 

خدمات بوده است.

کرونا،کشتی زعفران کاران را  به گل نشاند

کشاورزان خراسان جنوبی پس از شیوع کرونا، 
در بــازه ای به دلیل فــروش نرفتن یاقوت های 
سرخ و انباشت آن در انبارها متحمل ضرر فراوان 
شدند و حــاال در فصل بــرداشــت یاقوت سرخ 
درگیر حواشی ناشی از شیوع کرونا و نبود کارگر 
هستند.کرونا حاال سبب شده است تا زعفران 
کاران دومین قطب تولید کشور متحمل زیان 
های هنگفتی شوند چرا که به دلیل نبود کارگر 
بــرای برداشت و پر کنی و نبود خریدار برای 
گل ها، مجبور به خشک کردن گل ها در سالن 

شده اند.به گــزارش »خــراســان« بحران کرونا 
سبب شد تا حتی برخی از زعفران کاران نقاطی 
مانند سرایان، فــردوس، قاینات، زیرکوه و... 
برای تامین نیروی کارگری با خانه های کارگر 
هماهنگی های الزم را چند ماه جلوتر از آغاز 
برداشت انجام دهند و دستمزد کارگران را هم 
پیش از موعد بپردازند اما اعمال محدودیت ها و 
شیوع بی امان کرونا سبب شده است تا دهیاران 
اجازه خروج روستاییان را برای انجام کار به خارج 
از مناطق خود ندهند، در نتیجه در این شرایط 

بخشی از گل های زعفران در زعفران زارها 
مانده است و آن هایی هم که موفق به برداشت با 
تعداد کارگر اندک شده اند درگیر چالش پر کنی 
و فروش نرفتن گل ها و پالسیده و خراب شدن آن 
هستند.به دالیل یاد شده، امسال زعفران کاران 
برخی نقاط شیوه ای جدید برای فرار از بحران 
ضررهای ناشی از کرونا در پیش گرفته اند و 
اقدام به خشک کردن گل های زعفران می کنند 
تا در روزهای آینده با کمتر شدن اپیدمی کرونا 

زعفران را  از گل ها  جدا  کنند.

تفاهم نامه 25 هزارمیلیاردی با قرارگاه خاتم االنبیا)ص( برای توسعه خراسان شمالی
با حضور فرمانده قــرارگــاه خاتم االنبیا)ص( 
تفاهم نامه 25 هزار میلیارد تومانی میان این 
قرارگاه با استانداری خراسان شمالی منعقد 
شد که احداث محور اصلی میامی- سنخواست- 
بجنورد از جمله موارد این تفاهم نامه است. روز 
گذشته همچنین بیمارستان 64 تختخوابی راز و 
جرگالن کلنگ زنی شد و از امروز توسط قرارگاه 

خاتم االنبیا)ص( تجهیز می شود. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته سردار »سعید 
محمد« پس از سفر به اسفراین و بازدید از محور 
میامی- سنخواست- بجنورد، مسیر راه آهن 
آلبالغ  معدن  همچنین  و  اسفراین  به  جوین 
و  شد  حاضر  شمالی  خراسان  استانداری  در 
این جلسه با امضای تفاهم نامه ای با 2۷ بند 
به پایان رسید. بر اساس اعالم معاون عمرانی 
استاندار خراسان شمالی 10 بند در حوزه راه و 
شهرسازی، ۷ بند در حوزه نیرو، 3 بند در حوزه 
کشاورزی، 5 بند در حوزه صنعت و معدن و 2 بند 

نیز در حوزه آی تی منعقد شد. فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( هنگام امضای این تفاهم نامه 
با بیان این که این قرارگاه به عنوان یک شرکت 
پیمانکار در کشور فعالیت می کند، از مسئوالن 
استان و همچنین نمایندگان خواست ضمن 
تالش برای دریافت مجوزهای الزم به منظور 
اجرای این پروژه ها  و  قرار گرفتن آن ها در بودجه 

سال آینده کشور تالش کنند.
 ســردار »محمد« با توجه به شرایط بودجه ای 
کشور تهاتر با دولت را یکی از راه های تأمین 
بودجه بــرای اجــرای این پــروژه ها دانست و با 
اشاره به درخواست رئیس مجمع نمایندگان 
ــرای در اخــتــیــار گرفتن  ــان شمالی بـ ــراس خ
مجتمع آلــومــیــنــای جــاجــرم گــفــت: قــرارگــاه 
خاتم االنبیا)ص( در استان های دیگر برای 
اجرای پروژه ها تهاتر داشته است بنابراین راه 
های قانونی برای این موضوع وجود دارد که 
باید از سوی مسئوالن استان پیگیری شود و 

کارخانه آلومینا می تواند یکی از گزینه ها برای 
کلنگ  به  توجه  با  همچنین  وی  باشد.  تهاتر 
زنی بیمارستان 64 تختخوابی راز و جرگالن 
اظهارکرد: تجهیز کــارگــاه بــرای ساخت این 
بیمارستان از روز آینده )پنج شنبه( آغــاز می 
شود و در صورت دریافت مجوزهای الزم این 
قــرارگــاه تــالش می کند در کوتاه ترین زمان 
ممکن ساختمان این بیمارستان را تحویل دهد. 
جلسه  ایــن  در  نیز  شمالی  خراسان  استاندار 
با توجه به مشکالت خــراســان شمالی گفت: 
ــا داشتن  مــســئــوالن اســتــان در هــر ســه  قــوه ب
هماهنگی و تفاهم الزم آمادگی دارنــد ضمن 
استفاده از خدمات دولت برای رفع نداشته های 
استان از تمام ظرفیت ها از جمله سپاه و قرارگاه 

خاتم االنبیا)ص( استفاده کنند. 
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تحلیل روز

نوبت الکتورهای عهدشکن ؟ 

ــاالت متحده آمریکا، مسئولیت   قانون اساسی ای
انتخاب رئیس جمهوری این کشور را به طور مستقیم 
برعهده اعضای الکترال کالج یا الکتورها گذاشته 
ــدازه مجموع اعضای هیئت  اســت. هر ایالت به ان
نمایندگی خود نظر کنگره ایــاالت متحده، شامل 
مجلس نمایندگان و سنا، الکتور دارد. سه الکتور هم 
سهم بخش کلمبیا به عنوان پایتخت ایاالت متحده 
آمریکا در نظر گرفته شده اســت. از این رو، تعداد 
کل الکتورها 538 نفر است و هر نامزد که بتواند 
بیش از نیمی از آرای الکتورها را کسب کند که هم 
اکنون حداقل 270 رای است، به ریاست جمهوری 
می رسد.اما آیا تمامی الکتورها موظف هستند 
به فردی رای دهند که از سوی مردم در ایالت ها 
انتخاب شده اند؟ پاسخ منفی است. الکتورها می 
توانند به هر فردی که مایل باشند، رای دهند.در 
طول تاریخ ایاالت متحده آمریکا، بیشتر الکتورها، 
به نامزدهای برنده از سوی مردم رای داده اند. اما 
برخی چنین نکرده اند. به این گروه از الکتورها که 
برخالف نظر شهروندان، به افراد دیگری رای می 
دهند، »الکتورهای عهدشکن« یا »الکتورهای بی وفا« 
می گویند. در طول حدود 230 سال گذشته، 167 
الکتور تصمیم گرفتند در انتخابات متعدد ریاست 
جمهوری، براساس آرای عمومی رأی ندهند. از این 
میان، 43 درصد رأی خود را تغییر دادند زیرا نامزدی 
که آن ها قرار بود به او رأی بدهند، پیش از شروع 
رأی گیری، جان باخته بود. 40 درصد نیز تصمیم 
گرفتند بدون در نظر گرفتن آرای مردمی، به نامزدی 
که در نظر داشتند، رأی بدهند.17 درصد نیز یا رأی 
ندادند یا رأی ممتنع دادند. این در حالی است که در 
بعضی از مواقع، به دلیل اشتباه در نوشتن نام نامزدها 
از سوی الکتورها، رای آنان باطل اعالم شده است. 
البته دیوان عالی فدرال آمریکا حکم داده است که 
ایالت ها می توانند الکتورها را وادار کنند به کسی 
که آرای عمومی را برده است، رأی دهند.  اما فقط 
چهارده ایالت از پنجاه ایالت آمریکا این الزام قانونی 
را به جا آوردند. از این رو اگر الکتوری همچنان اصرار 
داشته باشد که برخالف آرای عمومی، به نامزدهای 
ریاست جمهوری رأی دهد، ایالت ها فقط می توانند 
وی را جریمه کنند.الکتورها نیز یا از سوی مجالس 
ایالتی انتخاب و معرفی می شوند یا این وظیفه برعهده 
احزاب گذاشته می شود. روال فعالیت آنان نیز این 
گونه است که تقریبا یک ماه پس از » روز انتخابات« 
در ماه نوامبر ، این افراد در ماه دسامبر در مرکز هر 
ایالت دور هم جمع می شوند و یکی را به عنوان رئیس 
جمهوری آمریکا انتخاب می کنند. نتیجه آرای 
الکتورهای هر ایالت طی ارسال نامه ای مهر و موم 
شده به اطالع کنگره ایالت متحده آمریکا می رسد، 
جلسه ای که در آن تمامی اعضای مجالس نمایندگان 
و سنا حضور دارند و ریاست آن همواره با معاون رئیس 
جمهوری است. در این جلسه، پاکت های ارسالی از 
ایالت ها به ترتیب باز و آرا شمارش می شود. در پایان 
نیز اگر فردی حداقل آرای الکتورها را کسب کرده 
باشد، به طور رسمی و قانونی به ریاست جمهوری 
ــود.در تقویم  ایــاالت متحده آمریکا انتخاب می ش
انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، جلسه 
کنگره برای شمارش آرای الکتورها، ششم ژانویه 
2021 در نظر گرفته شده و در این روز است که در 
نهایت رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب می شود. 
با این حال اگر هیچ فردی نتوانست حداقل 270 رای 
الزم را کسب کند، وظیفه انتخاب رئیس جمهوری 
برعهده مجلس نمایندگان قرار می گیرد که باید تحت 
هر شرایطی، این فرد را تا روز بیستم ژانویه 2021 
، زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، 
انتخاب و معرفی کند. تاکنون سابقه نداشته است 
که »الکتورهای عهدشکن«، نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بر اســاس آرای مردمی را تغییر 
دهند.  این اتفاق در انتخابات 2020 نیز با توجه به 
تاکید سران جمهوری خواه در ایالت های کلیدی 
مانند جورجیا ومیشیگان بر پایبندی به آرای مردمی 
بعید است رخ دهد اما شاید در انتخابات بعدی این 
اتفاق محقق و آرای رای دهندگان آمریکایی از سوی 

الکتورها نادیده گرفته شود.
 

با گذشت سه هفته از برگزاری انتخابات و بیشتر 
از دو هفته از اعالم پیروزی اولیه جو بایدن،دستور 
ترامپ برای آغاز روند انتقال رسمی قدرت باعث 
شد که درهای کاخ سفید به روی بایدن باز شود. 
با  مصاحبه  در  آمریکا  منتخب  جمهور  رئیس 
ان بی سی گفت: فــورا از جانب سرویس امنیت 
ملی با تیم ما ارتباط برقرار شد. آن ها گزارش های 
روزانه ریاست جمهوری را به دست من می رسانند. 
ما نشستی هم با تیم کرونا در کاخ سفید خواهیم 
داشــت.جــو بایدن ادامــه داد: و باید بگویم که 
این تماس صادقانه بوده است. تاکنون مضایقه 
نکرده اند و انتظار هم نــدارم که این طور شود.
بایدن با اشــاره به این که مستقیما گفت وگویی 
با دونالد ترامپ از زمــان مشخص شدن نتیجه 
رقابت ها نداشته است، تاکید کرد:دولت او »دوره 
سوم اوباما« نخواهد بود چون دنیا در سال های 
حضور ترامپ بسیار تغییر کرده است. او افزود: 
ما نسبت به دولت اوباما – بایدن با جهانی کامال 
متفاوت روبه رو هستیم. رئیس جمهور ترامپ این 
چشم انداز را تغییر داده است. »اول آمریکا« مدنظر 
بود. اکنون »آمریکا تنها« شده ایم.رئیس جمهور 
منتخب آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت، در 
100 روز اول حضورش اصالحات مهاجرتی و 
بسته کمکی کووید-1۹ را به کنگره می رساند. 
او افزود: من الیحه مهاجرتی را در مسیر اعطای 

شهروندی به بیش از 11 میلیون فرد بدون اوراق 
هویتی در آمریکا، به سنا می دهم. همچنین از 
شر تعدادی از دستورات اجرایی مخرب که به 
شدت روی تغییرات اقلیمی تاثیر داشته و ما را در 
معرض خطراتی قرار داده، خالص می شوم.بایدن 
همچنین به گمانه زنی درباره این که بعد از روی کار 
آمدن، ترامپ را هدف تحقیقات قرار می دهد، پایان 
داد و گفت: من کاری که این رئیس جمهور انجام 
داد، انجام نخواهم داد و از قوه قضاییه برای تاکید 
روی این که اتفاقی افتاده است، استفاده نمی کنم.

نخستین گام بایدن در عمل به وعده ها	 
 اما بایدن در دو هفته گذشته منتظر آغاز فرایند 
ــدرت نشد و برخی از مقامات کابینه  انتقال ق
خود را که از همکاران قدیمی او در دوره معاونت 
ــاراک اوباما بودند، معرفی  ریاست جمهوری ب
ــر خارجه،  ــرد. آنتونی بلینکن؛ به عنوان وزی ک
جیک سالیوان؛ مشاور امنیت ملی، لیندا توماس 
گرینفیلد؛ نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، 
آوریل هینس؛ رئیس سازمان اطالعات ملی، جان 
کری؛ نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آب وهوا و 
الخاندرو مایورکاس به عنوان وزیر امنیت داخلی 
معرفی شده اند. رسانه ها حضور پررنگ زنان و 
اقلیت ها را در این ترکیب، به عنوان نخستین گام 
بایدن در عمل به وعده اش برای معرفی کابینه ای 

متنوع تعبیر کرده اند.الخاندرو مایورکاس که 
به عنوان وزیر امنیت داخلی معرفی شده، التین تبار 
و متولد کوباست و قبال در زمان اوباما به  عنوان 
معاون در این وزارتخانه فعالیت داشته است. او 
در صورت تأییدشدن، در وزارتخانه ای مشغول به 
فعالیت می شود که در چهار سال گذشته شاهد 
وضع قوانین سختگیرانه ترامپ در برابر مهاجران 

مانند کشیدن دیــوار و جــداکــردن فــرزنــدان از 
خانواده ها در مرز آمریکا و مکزیک بوده است. 
ــدازی آژانــس امور  رئیس جمهور آمریکا با راه انـ
گمرک و مهاجرت در این وزارتخانه بسیاری از 
مهاجران غیرقانونی را با زدن برچسب »قاچاقچی 
مــواد مخدر«، »متجاوز« و »قاتل« از ایــن کشور 
اخراج کرد.مایورکاس 61ساله در زمان اوباما 
مسئول طرح »داکــا« بود که براساس آن صدها 
هزار التین تبار که از کودکی به همراه والدین خود 
به  صورت غیرقانونی به این کشور آمده بودند، 
شهروندی آمریکا را دریافت کردند. این طرح 
بعدها با به قدرت رسیدن ترامپ متوقف شد.این 
نخستین بار است که یک مهاجر به عنوان باالترین 
مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا که ماموریت 
آن حفظ این کشور از ترور، حمله نظامی و بالیای 
طبیعی است، مشغول به کار می شود. جان کری 
نیز که به  عنوان وزیر خارجه دوره دوم اوباما، نقش 
برجام  نامه  توافق  نتیجه رسیدن  به  در  مهمی 
داشت، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
در امور آب وهوا انتخاب شده است. او همچنین 
نخستین نماینده امور آب وهوای رئیس جمهور این 
کشور در شورای امنیت ملی خواهد بود.انتخاب 
فردی که سال2016 به عنوان وزیر خارجه آمریکا 
پیمان آب وهوایی پاریس را امضا کرد، خبر خوش 
برای فعاالن محیط زیست است. ترامپ همان سال 
اول که وارد کاخ سفید شد با این ادعا که این پیمان 
به اقتصاد کشورش آسیب می زند، از آن خارج شد. 
بایدن قول داده بود همان روز اول که وارد کاخ 
سفید شود به این پیمان بر گردد و حاال با انتخاب 

کری به قول خود عمل کرده است.

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

ادای دین دونالد به یاران وفادار 
 ترامپ به دنبال عفو »مایکل فلین« 

پیش از ترک کاخ سفید است 

ــروز 26 نــوامــبــر، روز شــکــرگــزاری در  شریفی- امـ
آمریکاست. هر ساله بر اساس سنت ها، دو بوقلمون 
به پیشگاه رئیس جمهور این کشور بــرده می شود تا 
وی طی مراسمی یکی را »عفو« و دیگری را برای پخته 
شدن و خوردن در روز جشن انتخاب کند.  جدای از 
این »عفو نمادین«، روسای جمهور آمریکا اختیار دارند 
که تعداد دلخواهی از محکومان آمریکایی را نیز »عفو« 
کنند. حاال، دونالد ترامپ قصد دارد در روزهای پایانی 
ریاست جمهوری اش، یکی از یاران محکومش را که چهار 
سال پیش در رسیدن وی به کرسی ریاست جمهوری 
نقش داشته عفو کند. نکته مهم این است که هیچ یک 
از روسای جمهور آینده آمریکا قادر نخواهد بود احکام 
عفو و تخفیف مجازات هایی را که یکی از روسای جمهور 
پیشین صادر کرده بال اثر اعالم کند. به گفته منابع آگاه، 
ترامپ قصد دارد مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی 
آمریکا را عفو کند. فلین یکی از افراد مطرح در پرونده 
ماجرای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
2016 آمریکا بوده است. این ژنرال بازنشسته ارتش، 
به دلیل شهادت دروغ به اف بی آی درباره تماس های 
تلفنی با یک دیپلمات روس در زمان انتقال ریاست 
جمهوری گذشته در ســال 2016 دو بــار گناهکار 
شناخته شد. در این مکالمات، فلین از دیپلمات روس 
خواسته بود در واکنش به تحریم روسیه از سوی دولت 
اوباما به دلیل مداخله در انتخابات، موضوع را به مقامات 
گزارش ندهد. به گزارش ایندیپندنت، ترامپ در ماه 
مارس گذشته نیز با اظهار این که اف بی آی و دادگستری 
زندگی این ژنرال بازنشسته را »به نابودی کشاندند« 
گفته بود که قصد دارد فلین را مورد عفو کامل قرار دهد. 
او همچنین توئیت کرده بود که فلین »بی گناه« است و 
قربانی مسئوالن دفتر اوباما شده است. سرنوشت فلین 
هنوز مشخص نیست. اما، این اولین بار نیست که دونالد 
ترامپ از اختیارات ریاست جمهوری برای ادای دین به 
یاران وفادارش استفاده می کند. رئیس جمهوری آمریکا 
دهم جوالی )20 تیر ۹۹( راجر استون، مشاور سابق و 

دوست قدیمی خود را که در پرونده ای مرتبط با دخالت 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به 40 
ماه زندان محکوم شده بود، عفو کرده بود. این دستور 
تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان راجر استون به 
دلیل اظهارات دروغ در برابر کنگره، کارشکنی در روند 
تحقیق مجلس نمایندگان و ارعاب شاهدان، صادر شده 
بود. در آستانه انتخابات 2020 نیز ترامپ در اقدامی 
نمایشی حکم عفو زنی را که 148 سال پیش محکوم 
شده بود، صادر کرد. سوزان بی.آنتونی، زنی که پیشگام 
در زمینه کسب حق رای زنان آمریکا در سال 1872 به 
جرم »رای  دادن غیرقانونی« بازداشت و جریمه شده 
بود. وی 14 سال قبل از تصویب متمم 1۹ قانون اساسی 
آمریکا که به زنان حق رای اعطا می کرد، درگذشت. 
ترامپ همچنین، ادوارد گاالگر، یک فرمانده نیروی 
دریایی ارتش را که در عراق مرتکب »جنایت جنگی« شده 
بود ،عفو کرده است. اما رکورددار عفو ریاست جمهوری 
در دستان باراک اوباما، چهل و چهارمین رئیس جمهور 
آمریکاست. او طی هشت سال سکونتش در کاخ سفید، 
دوره حبس 1385 زندانی را کاهش داد و 212 محکوم 
را عفو کرد؛ این رقم بیش از مجموع بخشودگی ها و 
12 رئیس جمهوری پیشین  تخفیف مجازات های 
آمریکاست. اوباما تنها در روزهای پایانی دوران ریاست 
جمهوری اش طی فرمانی مدت حبس 20۹ زندانی را 
کاهش داده بود. ِچلسی َمنینگ، سرباز پیشین ارتش 
آمریکا که به جرم در اختیار قرار دادن اطالعات حساس 
نظامی به وب سایت افشاگر ویکی لیکس، به 35 سال 
زندان محکوم شده بود،از جمله افرادی بود که مورد عفو 
قرار گرفت. در آمریکا بخشودگی مجرم نه تنها به معنی 
لغو محکومیت و مجازات اوست بلکه سایر مجازات ها 
مانند ممنوعیت شخص مجرم از شرکت در هیئت منصفه 
فدرال و نیز ممنوعیت های ایالتی مانند »حق رأی« و 
»مالکیت سالح گرم« لغو می شود. تخفیف مجازات به 
این معنی است که مدت مجازات تغییر می کند ولی 

محدودیت های در نظر گرفته شده باقی می ماند.

»ابراهیم آفریقا« همچنان در بند 
در حالی که وضعیت سالمتی رهبر شیعیان نیجریه وخیم تر شده، برگزاری 

جلسه دادگاه او باردیگر به تعویق افتاد 

»ابراهیم آفریقا« روزهای طاقت فرسایی 
را از سر می گذراند.در حالی که وضعیت 
سالمتی »شیخ ابراهیم زکزکی«، رهبر 
معنوی شیعیان نیجریه نامساعد اعالم 
شده، برگزاری جلسه دادگاه او باردیگر 
به تعویق افتاده اســت.در همین زمینه، 
دادگاه عالی ایالت کادونا محاکمه رهبر 
جنبش اسالمی نیجریه را به ژانویه سال 
آینده موکول کرد .»دمــی فاالنا« وکیل 
شیخ زکزکی به شدت از به تعویق افتادن 
ــداوم این پرونده انتقاد کــرده و گفته  م
است که این مسئله بر سالمت و آرامش 
موکلینش تاثیر می گذارد.برخی دیگر نیز 
گفته اند تعویق چندباره برگزاری دادگاه 
بــرای شیخ زکزکی اقدامی تعمدی با 
هدف طوالنی کردن فرایند این پرونده 
و افزایش فشار به رهبر شیعیان نیجریه 
است.دفتر شیخ زکزکی نیز اعالم کرد: 
به رغم این که دادگــاه نیجریه صوری و 
غیرقانونی و اتهامات نسبت داده شده 
علیه شیخ زکــزکــی ساختگی اســت، 
اما به طور مــداوم محاکمه وی به تاخیر 
می افتد.شیخ زکزکی در حالی همچنان 
در بازداشت به سر می برد که 23 دی 
سال گذشته یک دادگاه نیجریه حکمی 
صــادر کــرد مبنی بر ایــن که وی باید به 
دلیل بیماری، آزاد شود و تحت درمان 
قرار گیرد؛ با وجود این ،دولت نیجریه به 
این حکم قضایی تمکین نکرده و هنوز 
برای آزادی او و همسرش اقدامی انجام 
ــداده اســت.  شیخ ابراهیم زکزکی به  ن
رغــم وخامت وضــع جسمانی، از سال 
2015 )13۹4( به همراه همسرش در 
زندان به سر می برد.نظامیان نیجریه در 

سال 2015 با حمله به حسینیه بقیةا... 
)عــج( در شهر »زاریـــا« و منزل شیخ  در 
ایالت »کادونا« واقع در شمال نیجریه، 
وی را به همراه همسر و یکی از فرزندانش 
دستگیر کردند.از آن زمان تاکنون بارها 
رسیدگی نهایی به پرونده و ادعاهای 
مطرح شده علیه شیخ به تعویق افتاده 
و وضعیت این پرونده در پنجمین سال 
همچنان بالتکلیف است.همچنین حال 
عمومی شیخ زکزکی و همسرش به طور 
مستمر در بازداشتگاه در حال وخیم تر 
شدن است، زیرا مقامات نیجریه از معالجه 
آنان و دیدارشان با پزشکان جلوگیری 

می کنند.

واکنش های اعتراضی در نیجریه	 
از سوی دیگر شهروندان نیجریه ای در 
خصوص تداوم بازداشت و زندانی کردن 
شیخ زکزکی دست به تظاهرات زدند.
در این باره شماری از هــواداران »شیخ 
ابراهیم زکزکی« رهبر جنبش اسالمی 
بــرای  کشور  ایــن  پایتخت  در  نیجریه 
نشان دادن اعتراض به دستگیری غیر 
قانونی او و همسرش تظاهرات کردند.
چندی قبل »سهیال زکــزکــی« فرزند 
رهبر جنبش اسالمی نیجریه از وخیم 
بــودن حال والدینش به دلیل اهمال 
پزشکی خبر داد و گفت که پدر و مادرش 
زمانی که دستگیر شدند هر دو زخمی 
بودند و اکنون به دلیل محرومیت از 
مراقبت های پزشکی و درمانی وضعیت 
سالمتی آن ها وخیم تر شده است، ولی 
با این حال بازداشت این رهبر دینی در 

نیجریه همچنان ادامه دارد.

بایدن: دولت من »دوره سوم اوباما« نیست 
»اول آمریکا« مدنظر بود، اکنون »آمریکا تنها« شده ایم 

نمای روز 

چهره روز 

خبر متفاوت 

ترامپ در آخرین مراسم عفو بوقلمون در باغ رز کاخ 
سفید با مالنیا شرکت کرده و از همسرش به عنوان 
خانم ترامپ }نه فرست لیدی{ یاد کرد.وی در این 
مراسم بدون عرض تسلیت به خانواده قربانیان کرونا 
از تیم سازنده واکسن و کادر درمان تشکر کرد.دیوید 
اسمیت خبرنگار گاردین نوشت، به وضوح مشخص 
است که دیگر ریاست جمهوری وی کم فروغ تر از 
سابق شده و غزل خداحافظی را خوانده است.

عکس: هانا مك كی؛ رویترز

گروه موسیقی راک » بلینکن«!

آنتونی بلینکن، گزینه جو بایدن 
برای منصب وزیر امور خارجه 
در دولتش، سابقه تشکیل یک 
گــروه موسیقی راک و انتشار 
آهنگ هایش را داشته است.

پایگاه اینترنتی وایس نوشت: 
حاال می دانم شما ممکن است فکر کنید؛ صبر کن، 
آیا این همان آنتونی بلینکن رهبر  یک پروژه موسیقی 
 Ablinken راک متعلق به مــردان سن باال با نام
در اسپاتیفای است؟ همان خواننده آهنگ های 
»Lip Servic« و » Patience«؟ جواب مثبت است. 
بله خودش است.بلینکن سابقه زیادی در وزارت 
امور خارجه آمریکا داشته و حرفه خود را در آن جا 
تحت دولت کلینتون شروع کرده و در دولت باراک 
اوباما به عنوان معاون وزیــر امــور خارجه خدمت 
کرده است. از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری 
آمریکا رسید، بلینکن مشغول کسب درآمد زیادی 
در بخش خصوصی بوده اما مهم تر از آن او در یک 
 Ablinken گروه، موسیقی می نوازد. نام این گروه
ــرداری شده از نام  اســت. )در واقــع این نام گرته ب
Abe Lincoln اما با اسم خود بلینکن است(. بلینکن 
در این گــروه خوانندگی کــرده و از جمله اعضای 
گروهش جی کارنی، دبیر مطبوعاتی سابق دولت 
باراک اوباما و کارمند فعلی شرکت آمازون، الی آتیه، 
فیلم نامه نویس سریال »بال غربی« و دو خبرنگار به 

نام های دیو مک کنا و دیوید سیگال هستند.

کنفرانس خبری ۶۳ ثانیه ای ترامپ!
حضور چند ثانیه ای ترامپ در اتــاق مطبوعاتی 
کاخ سفید و صحبت هایش با خبرنگاران موجب 
تعجب حاضران شد. ظاهرا حضور رئیس جمهور 
اطالع رسانی  ــرای  ب فقط  خبرنگاران  میان  در 
دربــاره رسیدن شاخص بورس داوجونز به سطح 
تاریخی 30000واحد بود.دونالد ترامپ، به میان 
خبرنگاران در کاخ سفید آمد و گفت: »من از اتفاقی 
که در زمینه تولید واکسن رخ داده هیجان زده 
هستم، این واقعا باورنکردنی است. بازار بورس هم 
رقم 30000 را شکسته است، در حالی که هرگز 
قبال به این رقم نرسیده بود. این یک رقم مقدس 
است. من می خواهم به همه افراد در داخل دولت 
تبریک بگویم. آن ها سخت کار کردند و از همه مهم 
تر من می خواهم از مــردم کشورمان تشکر کنم 
چون هیچ مردمی مثل شما وجود ندارد«.بعد هم 
بالفاصله اتاق را ترک کرد.خبرنگار سی ان ان این 
حضور 63ثانیه ای را کوتاه ترین کنفرانس خبری 
جهان تاکنون خواند.اوایل روز سه شنبه شاخص 
بازار بورس داوجونز آمریکا برای نخستین بار و از 
بابت خوش بینی مربوط به آزمایش های واکسن 
کروناویروس و رضایت دادن کاخ سفید به روند 
انتقال قدرت به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب از 

رقم 30000 واحد عبور کرد.

اظهار نظر روز 

رئیس سابق سیا: ترامپ را به زباله دان 
تاریخ می سپارم!

جان برنان، رئیس پیشین سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا(  در رشته پست هایی در 
توئیترش نوشت: »مــن اکنون برنامه دارم تا 
ترامپ را نادیده بگیرم. من سرنوشت او را به 
نظامی قضایی سپرده ام و  رسوایی او را به تاریخ 
و میراثش را به زباله دان می سپارم«.برنان که در 
زمان دولت باراک اوباما خدمت کرده و در همان 
روز آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 
2017 پستش را ترک کرد، یکی از صریح ترین و 
شناخته شده ترین منتقدان رئیس جمهور آمریکا 
بوده اســت.او در صحبت هایش در تلویزیون، 
مقاله ها و توئیتر ابایی از صحبت کــردن علیه 

ترامپ نداشته است.

پیشخوان بین الملل 

»اکونومیست« در شماره این هفته خود با تیتر 
»استراتژی  که آمریکا در مقابل چین نیاز دارد«، 
می نویسد:  وظیفه دولــت بایدن این است که 
بداند در قبال چین باید چه کند. بایدن همان 
طور که استراتژی مقابل چین را آماده می کند، 

باید روشی متفاوت در پیش بگیرد.

گل عنبری- نشست گروه 20 به میزبانی 
متن  از  مهم تر  حاشیه هایی  با  عربستان 
ــا درز یافتن  ــوده که یکی از آن ه همراه ب
ویدئویی از ملک سلمان است. وی قبل از 
شروع نشست که خود را برای سخنرانی 
آماده می کند، درباره محل برگزاری نشست 
قبلی و این که کشورش در آن شرکت کرده 
یا نه می پرسد که ولیعهد به او می گوید در 
ژاپن بوده و به نیابت از پادشاه رفته است. 
در فضای مجازی عربی از زوایای مختلفی 
ــده ای روی  به ایــن فیلم پرداخته شــده؛ ع
فراموشی پادشاه زوم کرده وافرادی جویای 
انگیزه انتشار فایل شده اند و بن سلمان را 
متهم به تعمد برای کنارگذاشتن پدرش 

و نشستن بر کرسی پادشاهی می کنند. 
88 سالگی  برخی هم ایــن اشتباه را در 
طبیعی دانسته اند. البته این وسط برخی 
خبرگزاری های ایرانی پیاز داغش را زیاد 
کرده و»رحنا الیابان؟« را »من به ژاپن سفر 
کردم؟« ترجمه کرده اند که درست نیست و 
منظورش این است که آیا کشورش شرکت 
کــرده اســت.حــاال فرضا ملک سلمان کال 
آلزایمر دارد. که چی؟ باید کنار برود؟ خوب 
االن پسرش کشور را اداره می کند وآن وقت 
هم باز وی اداره خواهد کــرد. مگر نه این 
که مطابق سنت دیرینه حکمرانی در شرق 
وخاورمیانه حاکمان جز با مرگ یا کودتا 

قدرت را رها نمی کنند.
حواس پرتی » سلمان«؛ دست مایه طنز کاربران
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نسخه »بیوران« برای کولبری و مرغ های ذخیره شده کو؟!
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نسخه  »بیوران« برای اتمام کولبری

گزارشی درباره تغییر شغل مردم روستای »بیوران« 
در سردشت آذربایجان غربی که پیش از این کولبری 
می کردند بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
همشهری در این گزارش نوشته: »مردم بیوران با آمدن 
گاز و اینترنت، اشتغال از راه گردشگری و بومگردی را 
جایگزین کولبری کرده اند.« کاربران به این گزارش 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »حاال فهمیدید 
علت کولبری مردم مناطق مرزی چیه، به همین راحتی 
میشه کولبری رو ریشه کن کرد.« کاربر دیگری نوشت: 
»این گزارش نشون میده نقاط مرزی ما از مناطق کم 
برخوردار کشورن که هنوز گاز و اینترنت پایدار ندارن.« 
کاربری هم نوشت: »اینترنت و گاز مردم مناطق مرزی 
رو پولدار نمی کنه ولی باعث میشه مشاغل جدیدی رو 
سازمان دهی کرد. پس برای ایجاد اشتغال بهتره دولت 

و مسئوالن به فکر درست کردن زیر ساخت ها باشن.«
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درمان هندی نازایی!

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است برپایی یک مراسم 
خرافی عجیب در کشور هند را به تصویر می کشد. در 
این مراسم در حالی که زنان نازا روی زمین دراز کشیده 
 اند کاهنان مذهبی به قدم زدن روی بدن آن ها اقدام 
می کنند. مردم محلی بر این باورند که شرکت زنان نازا در 
این مراسم به آن ها در مادرشدن کمک می کند. در تصاویر 
منتشر شده از این مراسم جمعیت زیادی که ماسک بر 
صورت ندارند دیده می شوند که برای تماشای این مراسم 
در این مکان تجمع کرده اند. گفتنی است؛ مراسم امسال 
در حالی برگزار شد که تاکنون بیش از ۲۷۰۰ نفر در این 
ایالت هند بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده 
اند. کاربری نوشت: »امان از جهل و خرافات که زندگی 

آدم رو تباه می کنه.«
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زورگیری مسلحانه برای پرداخت مهریه همسر!

سرقت مسلحانه با انگیزه پرداخت مهریه هم از آن 
خبرهای پربازدید در شبکه های اجتماعی بود. رئیس 
پلیس پیشگیری، از دستگیری سارق مسلحی خبر داد 
که از دو سرنشین خودروی لوکس سرقت کرده بود و 
گفت: »متهم انگیزه خود را از سرقت پرداخت مهریه 
همسرش اعالم کرد.« این متهم در تکمیل اظهاراتش 
گفته: »مدتی قبل سالح گرم را پیدا و در سقف خانه ام 
پنهان کردم، بابت مهریه همسرم در فشار مالی بودم که 
تصمیم به زورگیری گرفتم و اسلحه را از محل مخفیگاه 
برداشتم، حین پرسه زنی در اطراف فروشگاه، طال و 
جواهر همراه این دو خانم که در حال سوار شدن به 
یک دستگاه خودروی لوکس بودند نظرم را جلب کرد 
و تصمیم به زورگیری گرفتم.« کاربری نوشت: »واقعا 

مردم به دالیل الکی با اسلحه میرن دزدی!«
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 مرغ های ذخیره شده کجا هستند؟

گزارشی با عنوان »مرغ های ذخیره شده کجا هستند؟« 
منتشر شد که در آن دو سوال پرسیده شده بود. در 
سوال اول گفته شده بود این حجم از مرغ کجاست و 
چرا توزیع آن در بازار احساس نمی شود؟ و سوال دوم 
درباره سود اختالف قیمت خرید ابتدای سال با االن مطرح 
شده بود. بد نیست بدانید که شرکت پشتیبانی امور 
دام در بهار 99 حدود 15۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد 
مرغداران را به قیمت 1۲9۰۰ تومان خریداری و در قالب 
ذخایر استراتژیک خود نگهداری کرده است و حاال مرغ 
های یخی عرضه شده دولتی در بازار به قیمت 155۰۰ 
تومان فروخته می شود. کاربری نوشت:  » اگر این ادعا 
درست باشه ،اختالف قیمت مرغ خریداری شده ای که 
حاال دارن می فروشن حدود 4۰۰ میلیارد تومن میشه!« 
کاربر دیگری نوشت: »باید مشکل رو ریشه ای حل کنن 

و فکری به حال نهاده ها کنن تا شاهد گرونی ها نباشیم.«
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افشاگری درباره انتصاب هیئت مدیره خودروسازها

هرچند بارها از نحوه انتصاب اعضای هیئت مدیره 
خودروسازهای داخلی مطلب نوشته شده اما بازهم روز 
گذشته ویدئوی صحبت های یک کارشناس صنعت خودرو 
که از نحوه انتصاب هیئت مدیره خودروسازها می گوید 
پر بازدید شد. این کارشناس می گوید: »چاقو هیچ وقت 
دسته خودش را نمی برد چون هیئت مدیره خودروسازها 
توسط شرکت های سرمایه گــذاری که متعلق به خود 
خودروسازهاست تشکیل می شود و عمال انگیزه ای برای 
افزایش تولید وجود ندارد.« او در بخشی هم می گوید: 
»مدیریت خودروسازها دولتی است پس دولت نمی تواند 
در جایگاه سیاست گذار حمایت از خودروساز را مشروط به 
عملکردش کند.« کاربری نوشت: »تا وقتی خودروسازی 
حیاط خلوت دولت ها باشه، هیچ پیشرفتی در حوزه خودرو 
نخواهیم کــرد.« کاربر دیگری نوشت: »ســال هاست 
مسئوالن از اوضاع به هم ریخته خودروسازها میگن ولی 

چرا هیچ اقدامی هم برای اصالحشون نمیشه؟!«
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فرهنگ انگلیسی!

ویدئویی از رفتار زشت و زننده مشتری در پاسخ به 
درخواست فروشنده ای در انگلیس منتشر شد که 
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. در این 
ویدئو که توسط یکی از فروشندگان و با تلفن همراه 
تهیه شده است می بینیم که این مشتری زن در پاسخ 
به درخواست فروشنده برای پوشیدن ماسک در 
رفتاری بی ادبانه به صورت او آب دهان پرتاب می کند 
و دایم خطاب به فروشنده فریاد می زند: »شما مرده 
اید.« این در حالی است که طبق قانون در انگلیس 
استفاده  ازماسک در اماکن عمومی اجباری است و فرد 
خاطی ۲۰۰ پوند جریمه می شود. کاربری نوشت: »این 
رو بدین به اون دسته از آدما که فکر می کنن اروپایی ها 

خیلی با فرهنگن و باید از اونا یاد بگیریم!«

            وقتی همه خواب بودند، خیابان ها ضدعفونی می شد

شیوع این بیماری به یک باره 
در ماه های نخست مــردم و 
مسئوالن را شوکه کرده بود 
ــام کارشناسان در  و بــا اع
ــد با  ــای ــان ابـــتـــدا کـــه ب ــم ه
ــردن معابر و  ضدعفونی ک
مسیرهای تردد این ویروس 
را نابود کرد بسیجیان همچون گذشته که جان خود را برای دفاع از 
کیان کشور و حفظ امنیت فدا می کردند و با خطرپذیری به میدان 
می آمدند، این بار هم پا به عرصه مبارزه با این ویروس گذاشتند. در 
مرحله اول شیوع این بیماری با تمام ناشناخته بودنش بسیجی ها در 
میدان مبارزه ضدعفونی اماکن عمومی و معابر را برعهده گرفتند و 
خطرات مبتا شدن را به جان خریدند تا هموطنان شان آرامش 

داشته باشند.

            توزیع سبد ارزاق با رمز مواسات

چندی نگذشت که رمز فعالیت 
های بسیجیان تغییر کرد. بعد 
از این که رهبر معظم انقاب 
در نیمه شعبان با اشــاره به 
مشکاتی که به  دلیل انتشار 
ویروس کرونا برای مردم پیش 
آمد، فرمودند: »ماه رمضان، 
ماه انفاق و ایثار و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک 
رزمایش گسترده  در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و 
کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد، خاطره  
خوشی را از امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت« و همین فرمایش های 
رهبری باعث شد بسیج با رمز مواسات و همدلی در میدان حاضر شود 

و حماسه ای دیگر از خود به جا بگذارد.

            تولید و توزیع ماسک

بعد از این که اعام شد برای 
باید  همه  ــا  کــرون ــا  ب مقابله 
ماسک بزنند موجی از کمبود 
ماسک جهان را فرا گرفت و 
درست زمانی که کشورهای 
جهان محموله های ماسک و 
اقــام بهداشتی را از هم به 
سرقت می بردند، بسیج برای تولید ماسک در کشور به کمک وزارت 
بهداشت آمد تا باز هم برگ زرین دیگری بر کارنامه اش اضافه کند و 
نتیجه همین تاش ها باعث شد خیلی زود کمبود ماسک در کشور 
جبران شود و ماسک و اقام بهداشتی رایگان به دست خانواده های بی 

بضاعت در حاشیه شهرها و همچنین کودکان کار برسد.

            حضور داوطلبانه در خط مقدم

یکی دیگر از فعالیت های بسیج 
در دوران کرونا، حاضر شدن 
داوطلبانه در خط مقدم مبارزه 
با کرونا بود. بسیج برای این 
که به کادر درمان کمک کند 
داوطــلــبــانــه در بخش های 
پزشکی،  جمله،  از  مختلف 
پرستاری، بهیاری و حتی نظافت اتاق بیماران کرونایی حضور پیدا کرد 
تا کمی از بار سنگین کادر درمان را به دوش بکشد اما بسیجیان تنها در 
این خط فعال نبودند بلکه آن ها برای تغسیل و تدفین جان باختگان 

کرونایی هم حضوری فعال داشتند.

            غربالگری و ...

در کنار آن چــه گفته شد 
های  تیم  حضور  بــا  بسیج 
ــادی  ــب ــری در م ــگ ــال ــرب غ
ورودی بعضی از استان ها و 
همچنین حضور جهادگران 
در طرح پایگاه محله و پایش 
ــی بـــرای  ــوم ــم ــت ع ــام س
کنترل کرونا فعالیت داشته اند همچنین با ایجاد نقاهتگاه های 
کوچک و متوسط برای پذیرش بیماران کرونایی، قبل از بستری 
و بعد از ترخیص از بیمارستان، خدمت دیگری برای کمک به مهار 

کرونا داشته اند.

            گوشه ای از فعالیت های بسیج در دوران کرونا

با  گویی  و  گفت  کــشــور در  بسیج  ســازمــان  رئیس  جانشین 
»همشهری آناین« گوشه ای از فعالیت های بسیج را در دوره 
کرونا اعام کرده که ما آن ها را تیتر وار برایتان نوشته ایم که 
کمی با فعالیت های بسیج برای کمک به مردم در مقابله با کرونا 

آشنا شوید.
 ۴۰ میلیون ماسک از ابتدای شیوع کرونا تاکنون توسط 

بسیجیان تولید و توزیع شده است.
 ۱ میلیون بسته معیشتی در ۳ مرحله رزمایش کمک مؤمنانه 
از سوی بسیجیان توزیع شده است و قرار است یک میلیون بسته 

دیگر تا پایان سال توزیع شود.
 ۲ میلیون بسته بهداشتی و ۱۰۰ هزار بسته نوشت افزار از 
سوی پایگاه های بسیج تهیه و در مناطق محروم توزیع شده است.

 ۱۱۰ دستگاه تبلت، ۸ دستگاه تلفن همراه هوشمند و ۲۲۰۰ 
بسته حمایت تحصیلی )نوشت افزار و...( بین دانش آموزان 

نیازمند توزیع شد.
 ۵۰۰ هزار نفر از اقشار مستضعف در کمک مؤمنانه تحت 

پوشش قرار گرفتند.
 ۶ هزار پایگاه بسیج در محله ها در طرح رزمایش کمک مؤمنانه 

مشارکت داشته اند.
 ۵۰۰ پروژه عمرانی در تهران و ۵۰۰ پروژه خارج از تهران در 

مناطق محروم انجام شده است.
 ۳ کارگاه توانمندسازی اقتصاد مقاومتی توسط نیروهای 

بسیج راه اندازی شد.
ــراد کــم درآمــد و نیازمند از ســوی بسیجیان   ۵۰۰ خانه اف
بازسازی و مرمت شده و ۲ هزار خانه دیگر تا پایان سال مرمت 

خواهد شد.
 ۱۱۰ میز خدمت با هدف ارائــه خدمات مشاوره و معاینه 
صلواتی در مساجد محوری برپا شده است و بسیج ادارات و 
وزارتخانه ها برای ارائه خدمات کارت ملی، شناسنامه و تلفن 

همراه اقدام به برپایی ۴۰ میز خدمت کرده اند.
 ۵۰۰ کارگاه مهارت افزایی و آموزش پیشگیری از اعتیاد در 

محله ها برپا شد.
ــران بین زوج هــای   ۱۷ هــزار بسته جهیزیه بــا کمک خــّی
جوان نیازمند توزیع شد که هریک ۱۵ قلم کاالی اساسی را 

دربرمی گیرد.

شاید تعریف جانشین رئیس سازمان بسیج کشور یکی از بهترین تعریف ها از بسیج باشد. سردار »محمد یزدی« در گفت و گویی بیان کرد: 
»هر که به کشور و مردم خدمت کند، بسیجی است.« و این تعریف وقتی ملموس تر می شود که نگاهی به تاریخچه فعالیت های بسیج از زمان 
دفاع مقدس تا کنون می اندازیم و خدمات بی شمار بسیج در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ... را در کارنامه آن می بینیم.  با مروری 
بر این کارنامه می بینیم که بسیج در بزنگاه های تاریخی همواره در میدان حاضر بوده و هرجا که الزم شده دست یاری اش به کمک کشور و 
مردم آمده است؛ از واکسیناسیون فلج اطفال و خانه سازی برای زلزله زدگان گرفته تا مددرساندن به گرفتاران در سیل و اقدامات ویژه در 
مقابله با بحران کرونا. امروز هم سعی داریم در آخرین روز هفته بسیج نگاهی اجمالی به گوشه ای از فعالیت های بسیج برای مقابله با کرونا 

بیندازیم که به کمک مردم آمده است.
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جلیلوند، راستگو 
و خانه امن

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

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

 7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
رعنا آزادی ور و مهدی پاکدل از پر جست وجو ترین 
اسامی در گوگل بودند آن هم به این دلیل که تصویر 
و خبر ازدواج این دو بازیگر در هفته ای که گذشت 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. بعد از 
این دو بازیگر مردم به دنبال ثبت نام برای گرفتن 
الستیک دولتی بودند که به گفته برخی از کاربران 

به انجام این کار موفق نشده اند.
نتیجه بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبــادان هم 
زیاد جست و جو شد. این بازی یک بر صفر به نفع 
پرسپولیس به پایان رسیده بود. بسیاری نیز همچون 
هفته های گذشته به دنبال نتیجه قرعه کشی ایران 
خودرو بودند. برخی هم به امید این که با افت قیمت 
دالر گوشی تلفن همراه هم ارزان شود به دنبال 

قیمت آن در گوگل بودند.

 7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
مقاله زنــدگــی چنگیز جلیلوند دوبــلــور مطرح 
کشورمان بعد از فوتش به دلیل کرونا در ویکی 
پدیای فارسی پر بازدید شد و بعد از آن هم نام حجت 
االســام محمد حسن راستگو دیده می شود که 
دهه شصتی ها با او خاطرات زیادی دارند . حجت 
االسام راستگو همزمان با جلیلوند در تاریخ 2 آذر از 
دنیا رفت.سریال خانه امن هم که از شبکه یک پخش 
می شود در کنار سریال کیمیا که در حال بازپخش از 
شبکه آی فیلم است در این فهرست قرار دارند. بعد 
از این دو سریال نام »تونی بلینکن« که اعام شده 
وزیر امور خارجه دولت بایدن خواهد بود دیده می 
شود. همچنین بازگشت خواننده ترک، ابراهیم 
تاتلیس، هم بعد از 9 سال دوری از خوانندگی باعث 

شد نامش در این فهرست قرار بگیرد.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
هشتگ هــای »بسیج مـــردم« به مناسبت هفته 
بسیج، »مرغ« به دلیل گرانی های افسارگسیخته، 

»محاکمه کاسبان سامت« و »ملک زاده« به 
و بهانه استعفای دکتر ملک زاده معاون تحقیقات 

فناوری وزارت بهداشت هم در 
ایــن هفته داغ شــد. در کنار 
این هشتگ ها، هشتگ های  
ــران« و »کــرونــا« هم دیده  »ایـ
می شــود. همچنین هشتگ 
ســــازمــــان مــنــافــقــیــن 
محاکمه  ــاره  ــ ــ دربـ
ــات  ــم ــل ــپ ــــک دی ی
ایــرانــی به ادعــای 
ــذاری در  بمب گـ
ــت  ــس ــش یـــــک ن
ایـــــن ســـازمـــان 
ــی در  ــت ــس ــروری ت
سال 2018 در این 
فهرست قرار دارد.

گوشه ای از کمک های بسیج برای مقابله با کرونا، از توزیع سبد ارزاق و تولید ماسک تا حضور داوطلبانه در خط مقدم

جهاد بسیج 
علیه کروان
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5اجتماعی پنج شنبه ۶ آذر 1399
1۰  ربیع الثانی  1۴۴۲.شماره ۲۰533

گزیده یک توئيت

جامعه

یک عکس  

سازمان امور اجتماعی؛ دقیقا کجایی!؟
3 سال از تشکیل  مهم ترین سازمان مقابله با آسیب های  اجتماعی می گذرد، اما هنوز بسیاری از مسئوالن و کارشناسان از وظایف و عملکرد آن اطالعی ندارند

تــاالب »میقان« در 5 کیلومتری اراک 
واقع شده است که زمستان ها در کنار 
مهاجرت پرندگان به این زیستگاه، بیم 
آنفلوآنزای چــون  بیماری هایی   شیوع 
 فوق حاد پرندگان نیز با آن ها می آید و 
امسال نیز به مانند سال 95 این نگرانی 

خود را نشان داده است.  

ــه »مرتضی  25 اردیــبــهــشــت 95 بــود ک
ميرباقری« قائم مقام وقت وزیــر کشور با 
اشاره به ارائه گزارش آسيب های اجتماعی 
به رهبر معظم انقالب، گفت: »مقام معظم 
رهبری در این جلسه ضمن استماع گزارش 
ســران قــوا و مسئوالن اجــرایــی کشور، بر 
ایجاد برنامه جامع تقسيم کار در دستگاه ها 
تاکيد کردند. رهبر معظم انقالب تاکيد 
ــورای اجتماعی کــشــور به  کــردنــد کــه شـ
صورت ماهانه تشکيل شود و سازمان امور 
وزارت  زیرمجموعه  در  کشور  اجتماعی 
کشور با هــدف پيگيری مصوبات شــورا و 
ایجاد  اجــرایــی  دستگاه های  هماهنگی 
شــود«. شورای عالی اداری وزارت کشور 

هم در یکصدوهفتادوهفتمين جلسه مورخ 
1395/7/24 تشکيل این سازمان را 
تصویب و اعالم کرد: »این شورا در اجرای 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای 
نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری 
پيشگيری و مقابله با پدیده ها، آسيب ها 
و مشکالت اجتماعی و تشکيل سازمانی 
چابک و کارآمد بــرای انسجام بخشيدن 
دستگاه های  و  حــوزه هــا  فعاليت های  به 
بر  نــظــارت  و  پيگيری  و  کشور  اجتماعی 
اقدامات و برنامه های دستگاه های مسئول 
در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 
8802-1/م مورخ 1394/8/28 دفتر 

مقام معظم رهبری تصویب کرد«.

    ماجرای تشکیل سازمان چه بود؟ 

 اردیبهشت سال 95 که قائم مقام وقت وزیر 
کشور از تاکيد مسئوالن عالی رتبه نظام بر 
تشکيل »سازمان امور اجتماعی« سخن گفت، 
این اميد ایجاد شد که مدیران اجرایی، راهبرد 
تازه ای برای بررسی دقيق و رفع این آسيب ها 
یافته اند. گام های ابتدایی خوب برداشته شد، 
شورای عالی انقالب فرهنگی پای کار آمد و 
ساختار و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور 
را تصویب کرد. چندماهی هم زمان الزم بود تا 
ساختار اجرایی این سازمان شکل بگيرد و در 
نهایت، آذر سال 96 به عنوان تاریخ تولد این 

سازمان ثبت شد؛ سازمانی که بخشی 
از وظایف آن، در پایگاه اطالع رسانی 
رسمی اش، این طور ذکر شده است: 

»ارتــقــای سالمت، سرمایه، رضایت، 
نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس 
امنيت، پيشگيری، مدیریت، کنترل، کاهش و 
حذف معضالت و آسيب های اجتماعی«. حاال 
با گذشت سه سال از تولد این سازمان، نه تنها 
حوزه های  کارشناسان  و  مسئوالن  برخی 
آن  موجودیت  از  اطالعی  کشور  اجتماعی 
ــه حــتــی بــرخــی اســـم آن را هم  نـــدارنـــد، ک

نشنيده اند.

بی اطالعی عضو فراکسیون آسیب های        
اجتماعی

»حسين حق وردی« 
ــر فــراکــســيــون  ــي دب
آســــــيــــــب هــــــای 
مجلس،  اجتماعی 
با  گـــفـــت وگـــو  در 
ــاره  ــ خـــراســـان درب
ســازمــان  عملکرد 
امـــــور اجــتــمــاعــی 

ــراز  ــی ابـ ــان ــازم ــور، از وجـــود چنين س ــش ک
بــی اطــالعــی می کند و مــی گــویــد: »تــعــداد 
سازمان هایی که خود را مسئول و متولی رفع 
آسيب های اجتماعی می دانند، آن قدر زیاد 
است که ما حتی اسامی شان را هم فراموش 
می کنيم«. حق وردی با ابراز تاسف از عملکرد 
ضعيف بسياری از این سازمان ها هم می گوید: 
»متاسفانه عملکرد این سازمان ها در حوزه 
آسيب های اجتماعی تقریبا صفر است و به قول 
معروف آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار 
هيچی«.او ادامه می دهد: »دليل این استدالل 
هم ایــن اســت که از حجم انبوه آسيب های 
اجتماعی در کشور چيزی کم نشده، از سوی 
دیگر هم باید این سازمان ها و نهادها گزارش 
کار بدهند که چه کرده اند اما چنين اتفاقی 

نيفتاده است«.

اقلیما: جنبه تشریفاتی دارد       
ــيـــس انــجــمــن  رئـ
مـــــــــددكـــــــــاران 
اجتماعی ایران هم 
اگــرچــه بــا سازمان 
امـــــور اجــتــمــاعــی 
کشور آشنایی دارد، 
را  آن  عملکرد  ــا  ام
قـــــــابـــــــل دفـــــــاع 

نمی داند. دکتر »مصطفی اقليما« در گفت وگو 
بــا خــراســان می گوید: طــی سه سالی کــه از 
تشکيل سازمان اجتماعی سپری شده است، 
آسيب های  وضعيت  در  بــهــبــودی  تنها  ــه  ن
اجتماعی مشاهده نمی شود بلکه برخی از این 

آسيب ها تشدید هم شده است. وی می افزاید: 
این سازمان هم مانند برخی از سازمان های 
دیگر بيشتر جنبه تشریفاتی دارد و افرادی هم 
کــه در آن حضور می یابند، هــر کــدام چند 
مسئوليت دیگر دارند. اقليما درباره این نکته 
ــن ســازمــان هــم گــزارشــی از  کــه »احتماال ای
اقدامات و جلسات کارشناسی خود دارد«، 
ــار و ارائـــه آن به  ــزارش ک می گوید: »تهيه گ
مسئوالن کشور کار چندان دشواری نيست اما 

واقعا خروجی گزارش ها و برنامه های 
سازمان امــور اجتماعی 

ــور چــه  ــشـ کـ

بوده است و چرا قابل مشاهده 
و ارزیابی نيست؟«

 عماد افروغ: از عملکرد این سازمان        
بی اطالع ام

یـــکـــی دیـــگـــر از 
استادان بنام کشور 
در حوزه اجتماعی، 
دکتر »عماد افروغ« 
کارشناس  اســـت. 
خــبــره ای کــه تصور 
اساس  بر  می شود 
و  علمی  تجربيات 

پژوهشی، یکی از افرادی باشد که سازمان امور 
اجتماعی کشور از او در جلسات کارشناسی 
خود استفاده کرده باشد یا الاقل عملکرد این 
ــوزه اجتماعی  ــرای ایــن اســتــاد ح ســازمــان ب
مشخص باشد. اما دکتر افروغ چيزی درباره 
گزارش عملکردهای این سازمان نشنيده است 
و از آن ابراز بی اطالعی می کند. اگرچه دکتر 
افروغ مناعت طبع به خرج می دهد و می گوید: 
»حتما استادان و کارشناسان دیگری که با این 
آن  عملکرد  از  هستند،  ارتباط  در  سازمان 
مطلع اند«، اما نمی توان این نکته را کتمان کرد 
که اگر سازمان امور اجتماعی کشور عملکرد 
قابل توجهی داشت، بدون شک، کارشناسی 
چون عماد افروغ در جریان آن قرار می گرفت.

ارجاع به گزارش های سایت       
وظيفه  بگویيم  اســت  بهتر  یا  بودیم  مشتاق 
ــا دکــتــر »تقی  ــه در گــفــت وگــو ب داشــتــيــم ک
رســتــم ونــدی« مــعــاون وزیـــر کــشــور و رئيس 
سازمان امور اجتماعی، توضيحات او  درباره 
عملکرد این سازمان را هم داشته باشيم. در 
گفت وگوی تلفنی با رستم وندی، موضوع را 
طرح و انتقادهای وارده به عملکرد سازمان 
امور اجتماعی را بازگو کردیم. رستم وندی 
ــه توضيح دربــاره عملکرد سازمان را به  ارائ
معاونش دکتر »رضا محبوبی« ارجاع داد و مقرر 
شد هماهنگی الزم برای پاسخگوبودن او را 
هم انجام دهد. با وجود این، تالش ما برای این 
گفت وگو نتيجه ای نداد و در نهایت به »احدی« 
کارشناس هماهنگ کننده ارتباط با رسانه ها 
ارجاع شدیم. پيگيری های احدی درباره این 
موضوع هم در نهایت به تماس او با ما و اعالم 
این نکته ختم شد که: »برای بررسی عملکرد، 

از گزارش های روی سایت استفاده کنيد«.

یک سایت با خبرهای ۲ سال قبل!       
زمان چندانی الزم نبود که متوجه شویم سایت 
 )nsoc.ir(ــور اجتماعی کــشــور ســازمــان ام

هم به هيچ عنوان سایت 
معتبری  و  ــه روز  ــ ب

ــرای استفاده  ب
ــا و  ــارهـ از آمـ

ــا  ــزارش ه گ
ــيـــســـت.  نـ

ــن  ــ ــری ــ آخ
ی  ها خبر

درج شــــــــــــده 
روی آن مــربــوط بــه یکی 

دو سال قبل است: خبر برگزاری 
اجتماعی  شـــورای  نشست  صدوچهارمين 
کشور در تاریخ 11 مــرداد 97، خبر نشست 
خبری رئيس سازمان در تاریخ 16 مرداد 97 
و... . نکته عجيب دیگر این که تصاویر برخی از 
این خبرها هم مربوط به خبر دیگری است و با 

متن خبر ارتباطی ندارد!

به روز نبودن آمار مرکز رصد اجتماعی       
این سازمان، زیرمجموعه ای به نام »مرکز رصد 
اجتماعی« هم دارد که تصور کردیم شاید 
بتوانيم گزارش های مرتبط را روی آن بيابيم. 
ایــن مرکز اطلس موضوعی جامعی  اگرچه 
روی سایت خود ارائه کرده است، اما خيلی 
زود متوجه به روزنبودن اطالعات آن می شویم؛ 
ــای آن بــا برخی  ــاره وقتی می بينيم کــه آم
آمارهای رسمی اعالم شده در خبرها تفاوت 
دارد. با این شرایط، چطور می شود به اعداد 
و ارقام ارائه شده در بخش هایی مثل »سرمایه 
اجتماعی«، »ازدواج«، »طالق«، »خودکشی«، 
ــرف  ــص ــت«، »ایـــــــدز«،  »م ــ ــرق ــ »قـــتـــل«، »س

مــوادمــخــدر«، 
ــرف الــکــل«  ــص »م

و... اعتماد کرد؟

نشست خبری 3 ماه قبل       
البته با وجود پاسخگونبودن مسئوالن سازمان 
اجتماعی کشور به ابهامات موجود، درباره 
کارآمد بودن یا نبودن این سازمان یک جانبه 
قضاوت نمی کنيم. پنجم شهریورماه امسال 
که تقی رستم وندی در یک نشست خبری 
حضور یافت، به برخی فعاليت ها و اقدامات 
انجام شده در این 3 سال اشاره کرد، از جمله: 
راه انــدازی دفاتر تسهيل گری در 235 محله 
حاشيه نشين 22 استان. باقی گزارش های 
رستم وندی در این نشست تقریبا همان آمارها 
و اطالعاتی بود که سازمان بهزیستی، پليس 
آگاهی و دیگر نهادهای مشابه در اختيار دارند 
و شاید حاال سرجمع شده است. هرچند ممکن 
اســت مسئوالن ســازمــان اجتماعی کشور، 
وظایف خود را در همين حد بدانند، اما به نظر 
می رسد این سازمان شباهتی به آن سازمان 

چابک و کارآمد مدنظر مسئوالن نظام ندارد.

تدبیر هوشمندانه ثبت احوال

متولدان 15 روز اول آذر 
شناسنامه 99/9/9 می گیرند

گروه اجتماعی- می توانستند خيلی زودتر چنين 
تصميمی را اتخاذ کنند؛ این تصميم که  تاریخ تولد 
متولدان حوالی 99.9.9 به این تاریخ در شناسنامه 
ثبت شود. قطعا چنين تصميم به هنگام و از روی 
تدبير، باعث جلوگيری از بسياری از هزینه های 
مالی و سالمت خواهد شد. از سویی واقعا ثبت تاریخ 
99.9.9 برای متولدان حوالی آن، چه ضرری برای 
سيستم ثبت احوال ایجاد می کرد یا می کند؟ پس 
می توان با اندکی خوش سليقگی و تدبير به موقع، 
تصميمی بجا گرفت، همان طور که اکنون این اتفاق 
افتاده و سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور  اعالم 
کرده است که امکان صدور شناسنامه متولدان 
15روز اول آذر به تاریخ ُرند وجود دارد.سيف ا... 
ابوترابی در تشریح ثبت تاریخ تولد در روز99/9/9 
گفت: سازمان ثبت احوال کشور محدودیتی برای 
ثبت این وقایع ندارد، لذا اگر فردی در تاریخ پنجم 
یا ششم آذر به دنيا بياید، می توانند بــرای وی به 
سازمان ثبت احوال کشور مراجعه کنند و در نهم 
آذرماه با تاریخ صدور99/9/9 شناسنامه دریافت 
ــزود: همان طور که معاونت درمان  کنند. وی اف
وزارت بهداشت نيز تاکيد می کند، سالمت فرزندان 
مهم تر از تولد ُرند99/9/9 است چرا که ممکن 
است خدای ناکرده این کار موجب آسيب دیدگی 
ــود. وی ادامـــه داد: همانند سال های  نـــوزاد ش
گذشته کــه بحث تــاریــخ هــای ُرنـــــد98/8/8، 
ــوده اســت، لــذا  ــرح ب ــ ــط ــ 97/7/7و96/6/6م
از همه هموطنان تقاضا می کنيم که به سالمت 
فرزندان خود بيندیشند. وی تاکيد کرد: شاید 
فردی تمایل داشته باشد تاریخ صدور شناسنامه 
فرزندش 99/9/9  باشد.بنابراین ثبت احوال 
محدودیتی برای ثبت والدت با تاریخ99/9/9 با 
گواهی اخذشده از بيمارستان ندارد. اما والدین 
توجه داشته باشند اگر فرزندشان دوم یا سوم آذرماه 
یا تا 15 روز اول ماه متولد شود، طبق  قانون در این 
15 روز که به آن ها اجــازه داده شده تا برای صدور 
ــدام کنند، می توانند برای صدور  اق شناسنامه 
شناسنامه فرزند خود در تــاریــخ99/9/9 اقدام 

کنند.

پلیس فتا: دریافت تسهیالت کرونایی 
نیاز به ثبت نام در هیچ سایتی ندارد

محمدعلی رجبی دربـــاره شرایط دریــافــت وام 
100 هزار  یک ميليون تومانی و کمک هزینه 
تومانی کرونا توضيحاتی داد. سرهنگ محمدعلی 
رجبی، رئيس مرکز پيشگيری از جرایم سایبری 
پليس فتا، دربــاره آخــریــن وضعيت اعطای وام 
یک ميليون تومانی کرونا و کمک هزینه 100 هزار 
تومانی اظهار کــرد: بــرای دریافت کمک هزینه 
100 هزار تومانی و وام یک ميليون تومانی کرونا، 
نياز به ثبت نام در هيچ سایتی نيست. او ادامه داد: 
افرادی که تمایل به دریافت وام دارند، کدملی خود 
را به شماره 6369 پيامک کنند و برای دریافت 
کمک هزینه 100 هزار تومانی هم دولت اقدامات 

الزم را انجام می دهد و نيازی به ثبت نام نيست.

 مصطفی عبدالهی  

ترجمه توئیت: امارات از برنامه اعزام 
سفینه بدون سرنشین در سال ۲۰۲۴ 

خبر داد. 
سی ان ان در توضیح این خبر آورده 
است: این پروژه به عنوان یک گام به 
مریخ طراحی شده  اکتشاف  سمت 
 که کشورهای حوزه خلیج فارس در 
چشم اندازی با عنوان »مریخ۲117« 

آن را هدف قرار داده اند.

 نمکی: واکسن کرونا را برای
 ۲1 میلیون نفر تأمین می کنیم

ــر بـــهـــداشـــت از  ــ ــ وزی
تأمين واکــســن کرونا 
ــق بـــرای  ــری از ســـه ط
20 تا 21 ميليون نفر 
خبر داد. دکتر سعيد 
ــروز اظــهــار  ــ نمکی دی
ــن کرونا  ــس ــرد: واک کـ

را از سه طریق دنبال می کنيم، یکی از طریق 
خرید واکسن از مجموعه کوواکس، که طبق 
برنامه ریزی سازمان جهانی بهداشت است، ما 
16 ميليون و 800 هزار دوز از این طریق وارد 
خواهيم کــرد که ایــن تعداد، حــدود 8 ميليون 
نفر)حدود 10 درصــد جمعيت مــا( را پوشش 
می دهد، 5.5 ميليون دوز را با یکی از شرکت های 
صاحب نام در قالب قرارداد مشترک توليد، دنبال 
می کنيم و در حال خرید حدود 20 ميليون دوز از 
یکی از شرکت های دیگر هستيم و درنهایت 41 تا 
42 ميليون دوز واکسن را برای 20  تا 21 ميليون 
 نفر تامين خواهيم کرد زیرا واکسن کووید19 
دو دوزه است. وی افزود:  واکسن داخلی نيز به 
خوبی پيش می رود به رغم این که برخی افراد، 
توليد داخل و جوانان خوش اندیشه و دانشمند 
کشور ا قبول ندارند، ما در این زمينه نيز به خوبی 
پيش رفته ایم و از بين 12 شرکت، 4 شرکت 
در حال پيشرفت هستند و یکی از آن ها اجازه 
تست روی انسان را گرفت و از هفته آینده پس از 
گذراندن تست های حيوانی، آن را روی انسان 

تست خواهيم کرد. 



امیرحسین فتحی از دیــروز با 
فیلم »کشتارگاه« به کارگردانی 
عباس امینی به نمایش خانگی 
آمــده اســت. او همچنین فیلم 
»آن جا همان ساعت« ساخته 
سیروس الوند را که سال 97 تولید شده است، 

آماده اکران دارد.

سینما و تلویزیون 6

ژاله صامتی در فیلم »حکم تجدید 
نظر« ساخته محمدامین کریم پور 
ــرده. این اولین ساخته  بــازی ک
کریم پور است که به عنوان چهره 
اینستاگرامی شناخته می شود. 

همایون ارشادی، زیبا کرمعلی و شاهرخ فروتنیان 
از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

اشکان اشتیاق پس از سریال 
ــرد« در دومین  طنز »زوج یا ف
ــاری خـــود بـــا علیرضا  ــک ــم ه
نجف زاده، در سریال »بوتیمار« 
ــوروز 1400 حضور  ــ ویـــژه ن

داشته است. او اکنون مجموعه »چای نت« را از 
شبکه پنج روی آنتن دارد.

هومن شاهی معروف به گامنو، 
قطعه ای را ویژه تیتراژ سریال 
نمایش خانگی »دادزن« ساخته 
عباس خواجه وند می خواند. 
ــال کــمــدی اســـت و  ــری ایـــن س

نسرین مقانلو، بهرنگ علوی و نفیسه روشن در 
آن حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

نسیم ادبی به جمع بازیگران فیلم 
»رقص دلفین ها« کاری از علیرضا 
امینی اضافه شده و در این فیلم با 
بهاره افشاری و شکیب شجره، 
همبازی خواهد شد. او به تازگی 

در فیلم کمدی »لب  خط« هم بازی کرده است.

»یقه  فیلم  در  ــادی  ــ اوتـ لــیــا 
مسلخی  شهرام  اثر  سفیدها« 
ایفای نقش کرده و در این فیلم 
کمدی با مهدی هاشمی، رضا 
ــژاد و مهدی کوشکی،  ــ داودن
همبازی شده است. او فیلم »آدم نمی شوند« را 

آماده اکران دارد.

مسابقه  امیرسلیمانی  سپند 
ــاک« را اجرا  ت اینترنتی »تمپو 
خواهد کرد و هومن شاهی نیز 
به عنوان مجری در کنار او حضور 
چهره های  اســـت  ــرار  قـ دارد. 

شناخته شده در این مسابقه سرگرمی شرکت کنند.

 مائده کاشیان  

تلویزیون
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احتماال این روزها با شنیدن نام سیامک انصاری، 
قبل از هر چیز مانند آثار و نقش هایی که بازی 
کرده یا حتی سریال »صفر بیست و یک«، یاد تیزر 
تبلیغاتی او که در شبانه روز بارها از شبکه های 
مختلف پخش می شود، در ذهن تداعی خواهد 
شد. تیزری که از فرط تکرار، به شنیدن جمله 
ابتدایی آن یعنی »سام، من سیامک انصاری 
هستم« حساسیت پیدا کرده ایم و احتماال به 
سرعت تصمیم به تغییر شبکه تلویزیون یا کم 
کــردن صــدای آن می گیریم. پخش همزمان 
این تیزر با پخش سریال »صفر بیست و یک«، 
می توانست به عنوان یک شگرد تبلیغاتی به نفع 
این سایت کسب وکار تمام شود، اما ظاهرا نتیجه 

متفاوتی رقم خورده است.

پخش بدموقع تیزر تبلیغاتی	 
دیدن یک چهره مشهور در تیزر تبلیغاتی توجه 
بسیاری از مخاطبان را به آن محصول و تبلیغ 
جلب می کند و معموال وقتی آن چهره سریال 
یا برنامه ای را از تلویزیون در حال پخش داشته 
باشد، توجه مخاطب بیشتر هم خواهد شد، اما 
این شگرد تبلیغاتی در باره سیامک انصاری 
جــواب نــداد. او در اولین تجربه کارگردانی 
خود سریال »صفر بیست و یک« را روی آنتن 
دارد که برخاف پیش بینی ها و توقعاتی که 
وجود داشت، مورد توجه قرار نگرفت و هیچ 
آورده ای برای او و البته جواد رضویان نداشت. 
در حالی که انصاری به بهانه این مجموعه 
مورد انتقاد بود، دقیقا با همان گریم و ظاهر 
شخصیت »مازیار« در تیزر تبلیغاتی مربوط به 
یک سایت کسب وکار، در آگهی های بازرگانی 
تلویزیون دیده شد. این تیزر نه از لحاظ بصری 
و نه از نظر محتوا، برای مخاطب جذاب نیست 

و پخش چندین و چند بــاره ایــن تبلیغ 
هم حسابی آن را به تکرار انداخته. با 
اتفاقی که بــرای »صفر بیست و یک« 
افتاد، سیامک انصاری با این تیزر هم 

بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت و اکنون 
زمان مناسبی برای پخش تیزر 

تبلیغاتی اش نبود.

بــازگــشــت نــامــوفــق به 	 
تلویزیون

سیامک انصاری سال ها 
اصلی  بازیگر  عنوان  به 

ــران  ــه ســـریـــال هـــای م
مــدیــری، در تلویزیون 
بــود و  چهره محبوبی 
ــن بـــار پــیــش از  ــری آخ
بیست  »صفر  سریال 
و یــــک«، بـــا بــرنــامــه 

»دورهــمــی« در تلویزیون دیده 
شــد. او بعد از تقریبا سه سال 
و یک«  با سریال »صفر بیست 
در مــقــام کــارگــردان و بازیگر 
ــاره در تلویزیون دیــده شد،  دوب
اما همزمان با این مجموعه 
تبلیغاتی اش،  تیزر  و 
مـــــــــورد انـــتـــقـــاد 
ــرار  ــان قـ ــب ــاط ــخ م
گــرفــت و حتی به 
فعالیت  ــه  ــط واس
ــی اش  ــات ــغ ــی ــل ــب ت
سوژه شوخی های 
کــــــــــاربــــــــــران 
شــــبــــکــــه هــــای 
در  و  ــد  ش اجتماعی 
نهایت بازگشت ناموفقی 

به تلویزیون داشت.

ــادی پــس از ســریــال »دل« ســراغ  منوچهر ه
ســاخــت فصل دوم مجموعه »عــاشــقــانــه« با 
نــام »گیسو« رفته و مدتی اســت که مشغول 
تصویربرداری این سریال است. زمانی که این 
کــارگــردان فصل اول »عاشقانه« را ساخت، 
تجربه ناموفقی مانند »دل« را در کارنامه خود 
نداشت، اما اکنون او فصل دوم را پس از موج 
گسترده ای از نارضایتی مخاطبان از »دل«، 
با حضور چند بازیگر جدید و در غیاب یکی از 
شخصیت های اصلی قصه جلوی دوربین برده، 
بنابراین مسیر سختی برای موفقیت »گیسو« در 

پیش دارد.

تحریم »گیسو« پس از »دل«	 
انتقاد و نارضایتی مخاطبان از سریال »دل«، 
از همان اوایل انتشار این مجموعه آغاز شد، 
واکــنــش هــای منفی هرچه بــه پــایــان سریال 
نزدیک شدیم بیشتر شد و در پایان هم با انتقاد 
کایدان  بابک  و  مجموعه  بازیگر  راد  سعید 
نویسنده ســریــال، شــدت گرفت و تجربه ای 
شکست خورده را در کارنامه هادی و بازیگران 
سریال ثبت کرد. روشن شدن علت افزایش 
تعداد قسمت های سریال با هدف جبران ضرر 
مالی پروژه هم ضربه آخر به اعتماد مخاطبان 
بود. پس از این اتفاقات، طبق آن چه البه الی 
واکنش های مخاطبان دیده می شد، عده ای 
تصمیم گرفتند اثر بعدی منوچهر هادی یعنی 
»گیسو« را دنبال نکنند، بنابراین اکنون هادی 
چالش مهمی بــرای جلب توجه این گــروه از 

مخاطبان به سریال جدیدش دارد.

تغییر در گروه بازیگران	 
یکی دیگر از چالش هایی که بر سر راه منوچهر 
هــادی قــرار دارد، تغییر بعضی از بازیگران 
ــال اســـت. محمدرضا  ــری در فــصــل دوم س
گــلــزار، ســاره بیات، هومن سیدی و حسین 
یــاری چهار شخصیت اصلی سریال هستند 
ــد، اما  که در سریال »گیسو« نیز حضور دارن
از میان شخصیت های مکمل پانته آ بهرام و 
بهاره کیان افشار در فصل دوم حضور ندارند 
و بازیگران جدیدی مانند هانیه توسلی، بهاره 
رهنما و سانیا ســاالری به ایــن فصل اضافه 
شده اند. هرچند بعید است در شرایطی که 
قصه سریال با حضور بازیگران اصلی ادامه 
یافته، غیبت دیگر بازیگران فصل یک لطمه 
مهمی به سریال بزند و باید دید شخصیت های 

جدید و ماجرای آن ها چه تاثیری در قصه خواهد 
داشت.

قصه »گیسو« در غیاب »گیسو«	 
در پایان فصل اول سریال »عاشقانه« تکلیف 
ــن شــد، امــا ماجرای  همه شخصیت ها روش
ــازه آغــاز شــده بــود و این  شخصیت »گیسو« ت
شخصیت ظرفیت ادامه یافتن را داشت. همان 
طور که از نام فصل دوم سریال پیداست، قصه 
این فصل با محوریت شخصیت »گیسو« روایت 
خواهد شد. مخاطبان »عاشقانه« این شخصیت 
را با مهناز افشار که جزو نقش های اصلی بود 
شناخته اند و اکنون نقش این شخصیت به دلیل 
غیبت بازیگر آن به چهره دیگری سپرده شده. 
ساخت فصل دوم »عاشقانه« درباره شخصیتی 

که بازیگر اصلی آن در سریال حضور ندارد 
ریسک باالیی دارد. به طوررسمی درباره بازیگر 
جایگزین افشار خبری منتشر نشده، اما با توجه 
به ترکیب بازیگران احتماال سانیا ساالری یا 

هانیه توسلی نقش او را بازی خواهند کرد.

ریسک ساخت فصل دوم	 
تا به حال در نمایش خانگی سریال هایی مانند 
»شهرزاد«، »قلب یخی« و »ساخت ایران« پس 
از پایان فصل اول با داستان جدیدی ادامه 
یافته اند و فصل های بعدی هر سه سریال هم به 
اندازه فصل اول محبوب نبودند. بنابراین یکی 
دیگر از چالش هایی که نه تنها منوچهر هادی 
بلکه هر کارگردانی که تصمیم به سری سازی 
می گیرد با آن رو به روست، میزان موفقیت فصل 
دوم است. مجموعه »عاشقانه« جزو سریال های 
نسبتا محبوب نمایش خانگی است و هادی باید 
تاش کند با فصل دوم تجربه خوب تماشای 
»عاشقانه« را در ذهن مخاطب از بین نبرد. به 
ویژه این که طبق گفته این کارگردان، او در 
مرحله پیش تولید با هومن کبیری تهیه کننده 
سریال در باره بعضی موضوعات موافق نبوده و 
چند بار از ساخت »گیسو« انصراف داده، اما در 
نهایت با پادرمیانی محمدرضا گلزار تصمیم به 

ساخت این مجموعه گرفته است.

»خانه امن« پربیننده ترین شد

نشان  ملی  رســانــه  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی 
می دهد مجموعه »خانه امن« شبکه یک، توانسته 
با کسب رضایت 36/4 درصد مخاطبان، عنوان 

پربیننده ترین سریال این روزها را از آن خود کند.
ــزارش روابـــط عمومی رســانــه ملی، در این  بــه گـ
نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شده، »خانه 
امن« ۵0 قسمتی که از 10 آبان روی آنتن رفته، در 
این مدت توانسته رضایت ۸9 درصد از بینندگان 
ــاد« کسب کند. ۲۸ قسمت از »خانه  را در حد »زی
امن« باقی مانده و حدود پنج هفته دیگر هم مهمان 
خانه های مردم خواهد بود. سریال »0۲1« شبکه 
سه هم که از پنجم آبان مهمان خانه های بینندگان 
شد و بعد از ۲۵ قسمت به پایان رسید، با ۲6 درصد 
بیننده و فصل سوم »از سرنوشت« که از شبکه دو و 
از 10 آبان روی آنتن رفته، با ۲۵/1 درصد بیننده 
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 61/۵ درصد از 
مخاطبان »0۲1« و ۸7/4درصد از مخاطبان فصل 
سوم »از سرنوشت« در حد زیاد از این سریال ها ابراز 

رضایت کرده اند.
سه سریال در شبکه »آی فیلم« هم بیشترین مخاطبان 
سریال های تکراری را از آن خود کرده اند. »پایتخت 
۲«، »کیمیا« و »پس از باران« به ترتیب با ۲3، 19 و 
13 درصد بیشترین مخاطب را در میان سریال های 

تکراری داشته اند.

 سریال های پویانمایی اوج
 به تلویزیون می آیند

سه سریال پویانمایی از تولیدات مشترک صداوسیما 
و سازمان هنری رسانه ای اوج روی آنتن تلویزیون 

می رود.
به گزارش صبا، پویانمایی  های »آرمن«، »قصه های 
عمو رحمان« و »کارتونی ها« از تولیدات مشترک 
ــه ای اوج و صداوسیما از  ــان ســازمــان هنری رس
شبکه های مختلف تلویزیون پخش می شود. »شهر 
موشکی« نیز که از شبکه پویا در حال پخش است، 
به گفتمان مقاومت در میان کودکان و نوجوانان 
می پردازد. »آرمن« اولین پویانمایی ابرقهرمانی در 
ایران است که می تواند با پویانمایی های خارجی 
رقابت کند. »کارتونی ها« به آموزش تفکر اقتصادی 
در میان کودکان می پردازد. »قصه های عمو رحمان« 
که از تکنیک سه بعدی بهره می برد، دیگرپویانمایی 
سازمان اوج است که زندگی امام حسن)ع( و امام 

حسین)ع( در کودکی را روایت می کند.
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  تجدید چاپ
 2 اثر از ابراهیمی دینانی 

کتاب های »عقالنیت و معنویت« و »نیایش فیلسوف«، 
ابراهیمی دینانی  غالمحسین  ــاد  ــت اس ــار  آثـ از 
تجدیدچاپ شد. به گزارش ایبنا، این دو اثر توسط 
نشر هرمس، منتشر شده  و در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفته است. کتاب »عقالنیت و معنویت« که نخستین 
چاپ آن در سال ۱۳۹۶ بود، مجموعه سخنرانی های 
غالمحسین ابراهیمی دینانی است که به بررسی 
جایگاه فلسفه اسالمی در برابر فلسفه مغرب زمین، 
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، حکمت اشراق، 
رابطه عرفان و فلسفه و عقالنیت و معنویت در اسالم 
می پردازد. کتاب دیگر، یعنی »نیایش فیلسوف« 
نیز،  مجموعه ای از مقاالت فلسفی و کالمی است که 
در زمان های مختلف و به مناسبت های گوناگون به 

رشته تحریر درآمده است.

 استاد حکیمی 
به عرصه نویسندگی بازمی گردد

محمود حکیمی به زودی با اثری تازه، در بازار کتاب 
حضور خواهد داشت. او معتقد است اگر مطالب دینی 
به صورت داستان منتشر شود، تاثیر بسیاری بر اندیشه 
ــارس، کتاب  ــزارش ف خوانندگان مــی گــذارد. به گ
»بازگشت به قرآن«، نوشته استاد محمود حکیمی، 
بــه زودی از سوی انتشارات سروش منتشر خواهد 
شد.وی متولد ۱۳۲۳ در تهران است و نویسندگی 
را از سال ۱۳۳۹، در مجله کیهان بچه ها شروع کرد. 
نخستین کتاب دینی وی، در سال ۱۳۴۷، درباره 
زندگانی مصعب بن عمیر، صحابی قهرمان پیامبر 
اسالم)ص( بود که با عنوان »اشراف زاده قهرمان« به 
چاپ رسید و مورد استقبال نوجوانان و جوانان قرار 

گرفت و بارها تجدیدچاپ شد.

 انتشار تازه ترین اثر تقریبی 
استاد بی آزار شیرازی

تازه ترین کتاب حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم 
ــی آزار شیرازی، شامل مجموعه مقاالتی دربــاره  ب
وحدت اسالمی و همبستگی مسلمانان جهان است 
که ذیل شش موضوع سامان یافته است. به گزارش 
خبرگزاری مهر، کتاب »اســالم آیین همبستگی« 
شامل مقاالتی همچون »دعوت تقریب«، »تقریب و 
دانشگاه االزهر«، »تقریب و تاریخ«، »دانش و تقریب«، 
»تقریب و تفسیر قرآن کریم« و  »دو وثیقه تاریخی« است 
که توسط انتشارات »زکات علم«، در ۲۹۰ صفحه، 

چاپ و روانه بازار نشر شده است. 

اخبار کتاب

جواد نوائیان رودسری – در بیان شرح حال 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و وابستگان آن ها، 
معمواًل رویکردی که پیش گرفته می شود، تکیه 
بر جنبه های معنوی است. البته این رویه بسیار 
نیکو و در خور توجه و توصیه است، اما برای توشه 
برگرفتن از خرمن تعالیم نورانی آن بزرگواران، 
توجه به دیگر جنبه های سیره و زندگی شان، الزم 
و ضروری است. حضرت فاطمه معصومه)س( که 
امروز، سالروز رحلت جانگداز اوست، یکی از آن 
اسوه های نورانی محسوب می شود که جا دارد، 
دوستداران اهل بیت)ع(، افزون بر بهره معنوی 
از جایگاه الهی حضرتش، در باب جایگاه و سیره 
اجتماعی آن بانوی گرامی نیز، تفحص کنند 
و درس هایی از آن فراگیرند که روشنی بخش 

مسیر تعالی و ترقی آن ها در دو جهان باشد.

بانویی مجهز به سالح علم و تقوا	 
در میان فرزندان امام موسی کاظم)ع(، پس از 
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(، هیچ کس 
در جایگاه و مرتبه فاطمه معصومه)س( قرار 
نمی گیرد. آن بانوی بزرگوار، چه از نظر مراتب 
معنوی )که در کثرت روایات معصومین)ع( قبل 
و بعد از حیات حضرتش در منابع روایی وجود 
دارد، قابل رؤیت است( و چه از نظر مراتب علمی 
و اجتماعی )که باز می توان از آن رد و اثری آشکار 
در آثار تاریخی و حدیثی یافت(، در جایگاهی 
بسیار بلند و ویژه قرار دارد. اگر والدت آن بانوی 
مکرمه را مطابق برخی متون تاریخی، در سال 
۱۷۳ هـــ.ق بدانیم، حضرت معصومه)س(، 
هنگام شهادت پدر بزرگوارش، در سال ۱8۳ 
ــت. با ایــن حــال، در  ـــ.ق، تنها ۱۰ ســال داش ه
منابع روایــی شیعه مذکور است که در برخی 

مواقع و هنگام غیبت امام موسی کاظم)ع( از 
مدینه، حضرت معصومه)س( پاسخگوی برخی 
مسائل فقهی و پرسش هایی بود که از جانب 
به پاسخ فوری  نیاز  و  شیعیان مطرح می شد 
داشــت. این اقــدام آن حضرت، موردتأیید پدر 
بزرگوارش نیز قرار می گرفت و امام هفتم)ع(، 
با بیان جمله »فداها أبــوهــا«)پــدرش فدایش 
شود(، به تمجید از هوشمندی و توانایی علمی 
ــت. بــنــابــرایــن، حضرت  ــرداخ ــی پ دخــتــرش م
با  و  کودکی  همان  از  معصومه)س(،  فاطمه 
عنایت الهی و تربیت پدر و بــرادر بزرگوارش، 
علیهماالسالم، توانست مراتب معنوی و علمی 
را توامان طی کند و به جایگاهی بی بدیل در 
میان بانوان هم عصر خــود دســت یابد. طبق 
برخی گزارش های روایــی و تاریخی، حضرت 
معصومه)س( در شهر مدینه، جلسه درس و 
بحث دایر می کرد و بانوان این شهر، از محضر 
او کسب علم می کردند. آن حضرت به دلیل 
همنشینی و همراهی با امام رضا)ع(، بیش از 
هر کس نسبت به دیدگاه ها و مواضع سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی ثامن الحجج)ع( آشنایی 
داشت و چگونگی هجرت او به ایران و ورودش 
به شهر قم نیز، نشان دهنده هوشیاری و آگاهی 
وی از جغرافیای تشیع در سال ۲۰۱ هـ.ق و در 

حدود ۲8 سالگی است.

حرکت هوشمندانه به سمت ایران	 
صرف نظر از دلبستگی های عاطفی حضرت 
فاطمه معصومه)س( بــه بـــرادر بــزرگــوارش، 
حــضــرت ثــامــن الــحــجــج)ع(، حــرکــت کریمه 
اهل بیت)ع( به سمت ایران و ورود آن حضرت به 
شهر مقدس قم، اقدامی بسیار هوشمندانه  بود. 

اواًل، چنان که اشاره شد، حضرت معصومه)س( 
به خوبی با جغرافیای حضور شیعیان در ایران 
آگاه بود. نباید از یاد برد که در این دوره تاریخی، 
ــران، توانسته بودند  برخی از فرق شیعه در ای
در  را  قابل توجهی  نسبتًا  منطقه ای  حیطه 
ــران،  ای نواحی  برخی  و  داشته باشند  اختیار 
مانند طبرستان، در اختیار آن ها بود و شیعیان 
امامیه، در اقلیت بودند. درخواست حضرت 
فاطمه معصومه)س( از همراهانش برای انتقال 
ایشان به قم که مرکز مهم فعالیت شیعیان امامیه 
و خاندان مشهور اشعری بود، بسیار هوشمندانه 
مطرح شد. آن حضرت می دانست که کثرت 
روایات و تمجیدی که از ناحیه امامان)ع( درباره 
ــود دارد و بعدها نیز مطرح می شود،  وی وج
می تواند زمینه ساز تبدیل محل وفات وی، به 
یکی از کانون های فرهنگی و سیاسی شیعی 
شود و این مسئله، با وجود برخی جریان های 
موازی که سازگاری چندانی با مسئله والیت و 
امامت نداشتند، بسیار حساس و درخور تأمل 
بــود. در واقــع حضرت معصومه)س(، با ورود 
خود به شهر قم و رحلت در این شهر، فضای 
موردنیاز برای فعالیت فرهنگی را در اختیار 
شیعیان امامیه قرار دارد؛ حضور مرقد مطهر 
بانویی کــه طبق گـــزارش عالمه مجلسی در 
کتاب »زادالمعاد«، از سوی امام معصوم)ع(، 
لقب معصومه داشت و بر اساس روایت هایی که 
ابن قولویه در کتاب ارجمند »کامل الزیارات« 
آورده است، دست کم سه امام شیعه)ع(، پاداش 
زیارت بارگاه ملکوتی او را، بهشت دانسته اند، 
ــرای عموم مؤمنان پدید  جــاذبــه ای معنوی ب
مــی آورد و به حضور شیعیان امامیه در اطراف 
مضجع شریف او و ترقی و تالش در مسیر تعالی 

فرهنگ اهل بیت)ع(، هویتی غنی و ریشه دار 
می بخشید.

حال اگر این رویکرد را در کنار تالش حضرت 
ــا)ع( بـــرای گــســتــرش آمـــوزه هـــای  ــ امـــام رضـ
اهل بیت)ع( در ایران به طور اعم و در خراسان به 
طور اخص قرار دهیم، می توان فعالیت و اقدام 
هوشمندانه حضرت معصومه)س( را بخشی از 
آن نقشه راهی دانست که می کوشید در بحبوحه 
انتقال اجباری امام شیعیان)ع( به مرو و تحمیل 
مقام ولیعهدی به آن حضرت، بذر اندیشه های 
ــن سرزمین کهن سال  ــاب اســالمــی را در ای ن
بپراکند. به این ترتیب، حضرت معصومه)س(، 
حتی با واقعه جانگداز رحلتش، جبهه فرهنگی 
والیت را که با رهبری برادر ارجمندش در حال 
پیشروی در قلوب مؤمنان بــود، تقویت کرد؛ 
رویکردی که در کمتر از یک قرن بعد، با ظهور 
علما و اندیشمندانی مانند شیخ صــدوق، در 
همین خطه، نتایج زرینی در گسترش فرهنگ 

تشیع امامی داشت.
منابع: 

زادالمعاد؛ عالمه محمدباقر مجلسی؛ نشر 
اعلمی)بیروت(؛ 1423 ق

کامل الزیارات؛ ابن قولویه قمی؛ مترجم: 
محمدجواد ذهنی تهرانی؛ پیام حق؛ 1377
ناصرالشریعه؛  حسین  محمد  قــم؛  تاریخ 

محقق: علی دوانی؛ نشر رهنمون؛ 1383
ــرت حــضــرت  ــج ــی ه ــخ ــاری ــای ت ــی ــراف ــغ ج
معصومه)س(؛ علیرضا سیدکباری؛ آستانه 

مقدسه قم؛ 1384
نگاهی به زندگی حضرت معصومه)س(؛ 
غالمرضا حیدری ابهری؛ آستانه مقدسه 

قم؛ 1379

می توان فعالیت و اقدام 
هوشمندانه حضرت 

معصومه)س( را بخشی از آن 
نقشه راهی دانست که می کوشید 

در بحبوحه انتقال اجباری امام 
شیعیان)ع( به مرو و تحمیل 

مقام ولیعهدی به آن حضرت، 
بذر اندیشه های ناب اسالمی 

را در این سرزمین کهن سال 
بپراکند. به این ترتیب، حضرت 

معصومه)س(، حتی با واقعه 
جانگداز رحلتش، جبهه فرهنگی 

والیت را که با رهبری برادر 
ارجمندش در حال پیشروی در 

قلوب مؤمنان بود، تقویت کرد

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 
7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 
پرســش های حقوقی شــما هستیم. 
شــما می توانید پرسش های خود را 
در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 
پیامک به شماره 2000999 ارسال 
کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 
حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

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

بدهی را به دادگاه ارائه کنم؟
پاسخ: بله، می توانید به دادگــاه عمومی حقوقی 
محل سکونت متشاکی مراجعه و علیه ایشان دعوای 
»مطالبه خسارت تاخیر تادیه« اقامه کنید. اگرچه ارائه 
حکم محکومیت پیشین خوانده به دادگاه برای احراز 
طلب شما از ایشان کافی است، اما پیشنهاد می کنم 
اصل کلیه اسناد و مدارک مربوط به طلبتان را در 
جلسه رسیدگی همراه خود داشته باشید. مطابق 
ماده 5۱5 قانون آیین دادرســی مدنی، بستانکار 
می تواند تمام خساراتی را که به دلیل عدم وفای به 
عهد بدهکار، به او وارد آمده است، همزمان با تقدیم 
دادخواست اصلی یا در طول رسیدگی به دعوای 
اصلی یا به صورت دعوای جداگانه، از بدهکار مطالبه 
کند. این خسارات شامل خسارت تاخیر در پرداخت 
ِدین یا تاخیر تادیه)خسارت ناشی از کاهش ارزش 
پول مطابق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی( 
و خسارات دادرسی است؛ خسارات دادرسی یعنی 
ــاه، شامل  هزینه های ناشی از طرح دعوا در دادگ
هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات 
محلی، هزینه کارشناسی و.... )ماده 5۱۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی( ماده 5۱5 قانون آیین دادرسی 
مدنی مقرر داشته است: »خواهان حق دارد ضمن 
تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور 
مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر 
انجام تعهد  یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر 
خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد 
شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به  لحاظ 
عدم  تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتالف و 
تسبیب از خوانده مطالبه نماید....  دادگاه در موارد 
یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین 
كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب 
حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه  خسارت ملزم 
خواهد نمود.  در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به 
خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد 
رفتار خواهد شد.« در صورت خودداری بدهکار از 
پرداخت بدهی خود، طلبکار می تواند عالوه بر اصل 
طلب، خسارت تاخیر در پرداخت را نیز مطالبه کند. 
خسارت تاخیر بر مبنای جدول شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی)اعالمی از سوی بانک مرکزی( و از 
تاریخ مطالبه اصل طلب محاسبه می شود. ماده 5۲۲ 
قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند:»در دعاویی 
كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه 
داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، 
در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان 
سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، 
دادگــاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه كه 
توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران تعیین 
می گردد محاسبه و موردحكم قرار خواهد داد مگر 

این كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.«

 حضرت معصومه)س( مشاوره حقوقی 
سردار جبهه فرهنگی ثامن الحجج)ع(

تصمیمات هوشمندانه کریمه اهل بیت)س( 
بخشی از برنامه امام رضا)ع( برای گسترش 

آموزه های اهل بیت)ع( در ایران بود 

مطالعه آنالین یادگیری را کاهش می دهد
نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که 
مطالعه آنالین، لذت و عالقه یادگیری را در 
کودکان به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
ــزارش ایبنا، به نقل از تارنمای روزنامه  به گ
»نیوزلند هرالد«، این تحقیق که از سوی وزارت 
آموزش نیوزلند انجام شده، آخرین گزارش از 
مجموعه مطالعاتی است که به دنبال چرایی 
کاهش شدید عالقه کودکان 5 تا ۱۰ سال به 

خواندن کتاب انجام گرفت. در بخشی از این 
پژوهش، با استفاده از داده های به دست آمده، 
نشان داده شده است که میزان عالقه مندی به 
یادگیری در دانش آموزانی که هنگام آموختن و 
خواندن، بیشتر ملزم به نوشتن روی تبلت یا رایانه 
بوده اند، پایین تر و برعکس، در دانش آموزانی که  
هنگام خواندن، نگاه کمتری به رایانه داشته اند، 

عالقه به خواندن بیشتر بوده است.

سرقت کتاب  از وسط 200 کیلومتر قفسه!
کتابخانه دانشگاه کمبریج بریتانیا اعالم کرد که 
۲۰ سال است دو کتابچه حاوی یادداشت های 
چارلز داروین، دانشمند سرشناس قرن نوزدهم، 
ایــن کتابخانه نگهداری می شد، گم  که در 
شده است. به گزارش فارس، مسئوالن کتابخانه 
دانشگاه کمبریج که بیش از ۲۰۰ کیلومتر 
قفسه کتاب دارد، حاال، بعد از ۲۰ سال، به این 
 نتیجه رسیده اند که احتمااًل کتابچه مذکور که 

در برگیرنده برخی یادداشت های داروین درباره 
مسئله تکامل بوده، به سرقت رفته است!

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

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

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.
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273491568
548632179
691875324
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هوش منطقی : 

 پاسخ گزینه )ب( است. اگر کمی دقت کنید در هر ردیف پاسخ به دست آمده از 
دو برابر مجموع اعداد هر سطر به دست آمده است.

تست هوش:

 گزینه )2( با کمی دقت متوجه می شوید که از هر سه حالت چرخش فلش و از هر 
سه شکل دایره، مثلث و مربع در هر ردیف استفاده شده است.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 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: اســم، امــر، رام، ران، رای، سیر، سیم، سین، مین، مسی، نرم، 

یمن و ...
چهار حرفی: اسیر، نسیم، سیار، امیر، سرما، ساری، مسیر، سایر، سیما و ...

پنج حرفی: رامین، سیمان، سینما
شش حرفی: ریسمان و سمینار

با توجه به روابــط اعــداد، سعی کنید به جای 
عالمت سوال، عدد مناسب را جایگزین کنید.

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: 

چی شده؟

دورهمی خرس های گنده!

سالم. امیدوارم دالتون گرم باشه و از شر کرونا هم در امان 
باشید. در ادامه عکس دورهمی چند تا خرس عروسکی 
رو براتون انتخاب کردیم که  شما باید با کمی خالقیت 
برای اون، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید 
و تا ساعت 24 روز دوشنبه برای ما به شماره 2000999 
یا تلگرام 09354394576 ارســال 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. همیشه خوش باشید.

نمونه :
  آی درو نبندی، پام مونده بیرون!

   آقا درو نبند یکی سیر عسل خورده بوش 

اذیتم می کنه!

   عجیبه بابام باالخره ماشین رنو خرید ولی 

بازم پام توش جا نمیشه!

   وقتی خرس ها قبول نمی کنن مثل گاو و 

گوسفندها عقب نیسان سوار بشن و مجبور 

میشن براشون ماشین کالس باال بگیرن!

جواب  سوباسا  :
 1. راه آهن 2.کریم باقری  3. پرسپولیس 4. نیکوالس آنلکا  5. چهار جام 

جهانی

شرح در متن

حل جدول:
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سوباسا

فوتبالی هستی یا نه؟

چند تا ســوال فوتبالی رو جــواب بده و ببین 
فوتبالی هستی یا نه.

1 تیم فوتبال ذوب آهن، قهرمانی جام حذفی ایران در 
سال 13۸7 را با پیروزی مقابل کدام تیم به دست آورد؟

الف( نفت تهران   ب( راه آهن   ج( ملوان   د( شاهین بوشهر
2 بهترین گلزن بین هافبک های تاریخ تیم ملی ایران 

کیست؟
الف( جواد نکونام  ب( کریم باقری  ج( علی کریمی   د( 

حمید استیلی

3   اولین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی کدام 
تیم همراه شد؟

الف( پرسپولیس    ب( استقالل    ج( پاس    د( سپاهان
4  آخرین پنالتی چلسی در فینال لیگ قهرمانان مقابل 

منچستریونایتد را کدام بازیکن از دست داد؟
الف( جان تری   ب( نیکوالس آنلکا  ج( اشلی کول   د( 

سالومون کالو
5 جان لوئیجی بوفون در چند جام جهانی برای تیم 

ملی ایتالیا به میدان رفته است؟
الف( سه جام جهانی   ب( دو جام جهانی   ج( یک جام 

جهانی   د( چهار جام جهانی
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کوتاه از حوادث

اخبار

قربانی اژدهای هفت سر!

با آن که من در 15سالگی قربانی اعتیاد پدرم 
شدم و برای فرار از زندگی در یک خانواده آشفته، 
با مرد 33ساله ای ازدواج کردم اما اکنون آینده 
مادر و خواهرکوچکم نیز در مسیر تباهی قرار 
گرفته است و من در حالی نگران این وضعیت 

زجرآور هستم که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 15ساله ای 
است که با چهره ای مضطرب و با قلبی آکنده 
از تردید وارد کالنتری پنجتن مشهد شده بود 
تا شاید راهــی بــرای نجات خانواده اش از دام 
اژدهــای هفت سر بیابد. این دختر نوجوان در 
حالی که بیان می کرد من اولین قربانی اعتیاد در 
جامعه نیستم و آخرین آن نیز نخواهم بود، درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: از روزی که چشم باز کردم پدرم 
را پای بساط موادمخدر دیــدم که همواره دود 
غلیظ سیگار و موادش فضای خانه را پر می کرد. 
آن روزها نمی فهمیدم که وقتی مادرم صبح زود از 
خانه بیرون می رود و شب با بدنی خسته و رنجیده 
به خانه باز می گردد و مرا در آغوش می کشد، با 
کارگری در خانه های مردم برای تامین هزینه 
های اعتیاد پدرم تالش می کند اما پدرم پاسخ 

محبت های او را با پرخاشگری و توهین می داد.
خالصه زمانی که به کالس پنجم ابتدایی رسیدم 
تازه از گوشه و کنایه های دوستانم فهمیدم که 
پدرم اعتیاد دارد و من در یک خانواده آشفته و 
آسیب دیده زندگی می کنم. این بود که با وجود 
عالقه ام به تحصیل، درس و مدرسه را رها کردم تا 
زودتر ازدواج کنم و از این شرایط خودم را بیرون 
اندیشیدم  به این موضوع می  بکشم. همیشه 
که به اولین خواستگارم پاسخ مثبت می دهم تا 

خوشبختی و سعادت را تجربه کنم. 
باالخره حدود یک سال قبل مرد 33ساله ای 
که اهل یکی از شهرهای خراسان جنوبی بود 
به خواستگاری ام آمــد. پــدرم که پای بساطش 
نشسته بــود بالفاصله نظر مثبت اش را اعالم 
کرد اما مادرم که به آینده من می اندیشید، چادر 
سیاهش را به سر کرد و به شهر خواستگارم رفت 

تا تحقیقات الزم را درباره »قدیر« انجام بدهد. 
خالصه با تایید مادرم، در حالی پای سفره عقد 
ــزرگ تر  نشستم که همسرم 18ســال از من ب
بود. با این حال از این ماجرا ناراحت نبودم چون 
احساس می کردم دنیای دیگری نیز بیرون از این 
دود و دم، پرخاشگری و کتک خوردن ها وجود 
دارد. این در حالی بود که هیچ گاه راهنمای 
درستی در زندگی نداشتم و از عاقبت اندیشه 
های هیجانی دوران نوجوانی بی خبر بودم ولی 
باز هم مشکالت من در این زندگی آشفته به پایان 
نرسید، چون هر بار نامزدم از شهرستان به منزل 
ما می آید، مورد خشم و بدرفتاری های پدرم قرار 
می گیرد. پدرم مرا مجبور می کند به گونه ای 
رفتار کنم که همسرم زودتر منزل ما را ترک کند 
و به شهر خودشان بازگردد. او که همواره بساط 
مواد مخدرش در خانه پهن است، با آمدن نامزدم 
دچــار مشکل می شود و جایی بــرای استعمال 
موادمخدر پیدا نمی کند. وقتی دیــدم این بار 
مادرم نیز به رفتارهای پدرم اعتراضی نمی کند، 
تازه فهمیدم که او نیز برای تسکین دردهایش و با 
تشویق پدرم به موادمخدر آلوده شده است. حاال 
نیز نگران خواهر 5ساله ام هستم که شاید او نیز 
قربانی بعدی این اژدهــای هفت سر خطرناک 
باشد، چون مانند روزهای سیاه من اکنون مقابل 
بساط پدرم می نشیند و به دود غلیظی که از دهان 
پدرم خارج می شود، نگاه می کند و من برای آینده 
او نیز نگرانم، به همین دلیل با راهنمایی یکی از 
دوستانم به کالنتری آمدم تا راهی برای نجات 
مادر و خواهرم از این شرایط اسفناک پیدا کنم 

زیرا دیگر امیدی به رهایی پدرم نیست و ...
شایان ذکــر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرهنگ علی مالداری )رئیس کالنتری پنجتن( 
رسیدگی کارشناسی و روان شناختی به این 
پرونده توسط مشاوران زبده کالنتری در دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

معمای کلکسیون لوازم سرقتی مرگ 3 نفر در تصادف کامیون 

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا 
از یک تصادف منجر به فوت در پلیس راه گناوه خبر 
داد. سرهنگ احمد شیرانی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، افزود: ساعت ۲۰ دقیقه بامداد 
روز چهارشنبه 5 آذر ماه تصادف یک دستگاه کامیون 
ایسوزو در استان بوشهر و در محدوده پلیس راه گناوه 
منجر به فوت سه نفر و مجروح شدن دو نفر شد. وی 
ادامه داد: علت این حادثه بی توجهی به جلو توسط 

راننده کامیون ایسوزو اعالم شده است.

ضارب سرپرست آموزش و پرورش 
قرچک دستگیر شد 

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری فرد 
شلیک کننده به سرپرست آموزش و پرورش قرچک 
خبر داد. سردار کیومرث عزیزی در گفت وگو با مهر 
افزود: این فرد در پی یک سری تحقیقات پلیسی به 

چنگال قانون گرفتار شد.
وی با بیان این که فرد ضارب در منطقه ای خارج از 
شهرستان قرچک دستگیر شده است، ادامه داد: 
تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد. فرمانده 
انتظامی شرق استان تهران گفت: جزئیات بیشتر 
درباره این حادثه فردا )امروز( اطالع رسانی می شود. 
بر اساس این گزارش، حال عمومی سرپرست آموزش 
و پرورش قرچک مناسب است و در حال طی روند 
بهبودی اســت. گفتنی اســت، یکی از کارمندان 
آموزش و پرورش قرچک ساعت 11:3۰ دوشنبه 
سوم آذرمــاه با اسلحه شکاری ساچمه ای اقدام به 
تیراندازی به سمت فراهانی، سرپرست آموزش و 
پرورش قرچک کرده و سپس متواری شده بود که 

شامگاه سه شنبه و تنها یک روز بعد دستگیر شد.

 دستگیری سارق لوله های نفت 
در گچساران 

ســارق لوله های نفت شرکت نفت گچساران 
دستگیر و راهــی زنــدان شــد.  به گــزارش شبکه 
خبر، فرمانده انتظامی گچساران در این باره 
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوله های 
شرکت نفت در این شهرستان، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی قــرار گرفت. سرهنگ سید محمد 
موسوی با بیان این که ۴ هزار و 5۰۰ کیلوگرم 
لوله  مسروقه شرکت نفت از این سارق کشف شد، 
افزود: متهم در بازجویی های اولیه به چندین فقره 
سرقت لوله های شرکت نفت در این شهرستان 
اعتراف کرد. وی با اشاره به این که در این زمینه 
ــودروی وانــت پیکان نیز توقیف  یک دستگاه خ
شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع 
ــودرو نیز به  ــدان و خ ــه زن قضایی معرفی و روان

پارکینگ منتقل شد.

کالهبرداری 10 میلیاردی با فروش سهام جعلی 
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری 
یک نفر که با فروش سهام یک شرکت جعلی 1۰۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده و متواری شده بود، 
خبر داد. به گــزارش پلیس، ســردار کیوان ظهیری 
افزود: در پی وصول شکایتی مبنی بر این که فردی 
با فروش سهام شرکتی کالهبرداری کرده و متواری 
شده است، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس آگاهی قرار گرفت. وی ادامــه داد: ماموران 
پس از هماهنگی قضایی و انجام اقدامات تخصصی 
دریافتند  کالهبردار یک زن است که با سوء استفاده 
از وضعیت حاکم بر کشور درپی بیماری کرونا و با 
جعل اوراق مربوط به شرکت دولتی و جلب اعتماد به 
 صورت اینترنتی اقدام به کالهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی  غرب استان تهران گفت: کارآگاهان 

پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطالعاتی موفق 
به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و وی را در عملیاتی 
غافلگیرانه در شهر اندیشه شهرستان شهریار دستگیر 
ــزود: فرد  و به پلیس آگاهی منتقل کردند.  وی اف
دستگیر شده که 1۰۰ میلیارد ریال از ۶۰ شهروند در 
سراسر کشور با ترفند فروش سهام یک شرکت جعلی 
کالهبرداری کرده بود، به مرجع قضایی تحویل داده 
شد. سردار ظهیری خاطرنشان کرد: با این که پلیس 
بار ها به شهروندان هشدار داده است که فریب این 
گونه افراد کالهبردار و شیاد را نخورند، ولی متاسفانه 
بازهم شاهد وقوع این نوع کالهبرداری ها هستیم که 
توصیه می شود، شهروندان برای انجام سرمایه گذاری 
از طریق شرکت های قانونی وارد شوند و مراقب باشند 

در دام شیادان گرفتار نشوند.

 دستگیری دزد سابقه دار 
کنتورهای آب

توکلی/ در عملیات ماموران انتظامی کرمان، 
شناسایی  آب  کنتورهای  دار  سابقه  ســـارق 
ــزارش خــراســان، فرمانده  و دستگیر شــد.  به گ
ــن بــاره گفت:  انتظامی شهرستان کرمان درای
بــه دنــبــال افــزایــش سرقت کنتور آب در معابر 
سارق   دستگیری  کرمان،  شهرستان  عمومی 
ــرار گرفت.  یــا ســارقــان در دســتــور کــار پلیس ق
سرهنگ محمدرضا فــداء افــزود: در این زمینه 
ماموران انتظامی کالنتری 15شهر کرمان با 
انجام کارهای اطالعاتی و با گشت های محسوس 
و نامحسوس موفق به شناسایی یک سارق شدند 
و در ادامه این متهم سابقه دار را در یک عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاه اش دستگیر کردند. وی 
با اشاره به انتقال این دزد حرفه ای به مقر پلیس، 
ادامه داد: وی در بازجویی های تخصصی ماموران 

، به ۲۰ فقره سرقت کنتور آب اعتراف کرد. 

 کودک 10 ساله  در حمله سگ های  خانگی 
به شدت زخمی شد

کرمانی/ کودک 1۰ ساله رفسنجانی در حمله دو قالده سگ خانگی از ناحیه زانو 
به شدت زخمی شد.  به گزارش خراسان، مدیرگروه بیماری های واگیر و غیرواگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ایــن بــاره  اظهار کــرد: این 
کودک هدف حمله دو قالده سگ خانگی همسایه شان قرار گرفت و از ناحیه شکم 
به صــورت سطحی و از ناحیه زانــو به صــورت عمیق زخمی شد و تاکنون دوبــار برای 
شست وشوی زخم ها به اتاق عمل رفته است. سید محسن نژادقادری افــزود: در باغ 
شهر رفسنجان، باغ های پسته در حاشیه و حومه شهر و همچنین در روستاها، محلی 
برای جوالن سگ های ولگرد شده است و نگهداری سگ های خانگی در ضبط های 
پسته و سامان دهی نکردن سگ های ولگرد، ازعوامل افزایش آمارسگ گزیدگی 
در شهرستان رفسنجان  است. وی ادامه داد: تاکنون در شهرستان رفسنجان سگ 
گزیدگی های دلخراشی به وقــوع پیوسته اســت از جمله چند مــاه قبل یک کودک 
به شــدت آسیب دید. از روستاها درحمله سگ های ولگرد   افغانستانی در یکی 
وی با اشاره به آمار باالی حیوان گزیدگی در رفسنجان  گفت: در این شهرستان میزان 

حیوان گزیدگی دو تا دو و نیم برابر بیشتر از میانگین کشوری است.

4 شرور مسلح در جنوب سیستان و بلوچستان دستگیر شدند 

ــان سیستان و  ــت ــی اس ــان ــرزب ــده م ــان ــرم ف
بلوچستان از دستگیری چهار شرور مسلح 
و کشف مقادیری سالح، مهمات و تجهیزات 
توسط مرزبانان مجاهد هنگ مرزی جکیگور 

خبر داد.
به گزارش میزان، سردار محمد مالشاهی 
ــزود: در راستای ارتقای امنیت منطقه  اف
و با توجه به تحرکات موجود و تهدیدات 
معاندان در حوزه استحفاظی، مــرزداران 
این فرماندهی با انجام اقدامات گسترده 
اطالعاتی و رصد تحرکات اشرار در منطقه، 
موفق شدند اعضای یک باند شرارت را که 
باعث ایجاد ناامنی در منطقه شده بودند ، 
دستگیر کنند. وی ادامه داد: پس از چند روز 
کار اطالعاتی هدفمند و با هدایت عملیاتی 

استان،  مرزبانی  اطالعاتی  پشتیبانی  و 
مخفیگاه این باند زورگیر، راهزن و شرور در 
روستای »مشینگ« مورتان شناسایی شد 
و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و رعایت 
حقوق شهروندی، مــرزداران موفق شدند 
چهار شرور را که با شرارت های وسیع در 
منطقه باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی 
شده و موجبات نارضایتی مرزنشینان را 
فراهم آورده بودند در یک عملیات منسجم، 
مقتدرانه و موفقیت آمیز دستگیر کنند. 
بلوچستان  و  سیستان  مرزبانی  فرمانده 
ــرزداران در ایــن عملیات  ــ ــرد: م تصریح ک
و  مهمات  ــالح،  س مقادیری  هوشمندانه 
تجهیزات و یک دستگاه خودروی لندکروز 

را کشف کردند.

فرار راننده بنز پس از تصادف با پلیس موتورسوار 

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از 
بازداشت راننده خودروی بنزی خبر داد 
که پس از تصادف با پلیس موتورسوار از 

محل متواری شده  بود.
ــژاد در  ــری نـ ــاصـ ــگ عــلــیــرضــا نـ ــن ــره س
گفت وگو با تسنیم افــزود: حدود ساعت 
موتورسوار   ،99 آذر  دوم  شامگاه   19
پیشگیری  پنجم  سرکالنتری  ضــربــت 
تهران بزرگ در بولوار گل های تهرانسر 
یک  ناگهان  که  بــود  گشت زنی  مشغول 
ــودروی بنز سفیدرنگ با این  دستگاه خ
پلیس موتورسوار تصادف کرد و پس از 
برخورد با مأمور انتظامی و واژگون شدن 

موتورسیکلت، از صحنه متواری شد. 
ــه داد: دقایقی بعد شهروندی  وی ادام

در تماس بــا مرکز فــوریــت هــای پلیسی 
11۰ اعــالم کــرد راننده مذکور خــودرو 
را در مکانی مخفی کرده و اعالم کرد که 
تصاویری نیز از خودروی بنز ضبط کرده 

است.
تهران بزرگ  پلیس پیشگیری  جانشین 
گفت: پس از بررسی بیشتر مشخص شد 
خودروی بنز مذکور در نمایشگاه خودرو 
قــرار دارد که پس از هماهنگی با مقام 
محترم قضایی، خودرو توقیف و راننده نیز 

بازداشت شد.
به گفته وی، موتورسوار انتظامی نیز در این 
حادثه، از نواحی مختلف بدن دچار آسیب 
جــدی شــده و هم اکنون در بیمارستان 

بستری و حال عمومی اش خوب است.

سجادپور- با کشف کلکسیونی از لوازم باغ 
ویالها و قطعات خودروهای مختلف در پراید 
سارقان حرفه ای و سابقه دار، پلیس مشهد در 
حالی با معمای پیچیده ای روبه رو شده است 
که یکی از مــال باختگان بلندگوها و باتری 
ــودروی سرقت شده اش را در میان اموال  خ
مذکور شناسایی کرد. به گزارش اختصاصی 
خــراســان، در پی افــزایــش دستبرد سارقان 
ــراف آرامــگــاه فردوسی و  به بــاغ ویالهای اط
ــروه مشترکی  بولوار شاهنامه در مشهد، گ
از نیروهای تجسس و گشت های انتظامی 
پاسگاه فردوسی به فرماندهی ستوان یکم 
مجید رادپور )رئیس پاسگاه( وارد عمل شدند 
و به تحقیق در این باره پرداختند. بررسی های 
مقدماتی در مناطق جغرافیایی محل وقوع 
جرم، موجب شد نیروهای انتظامی با تقویت 
گشت های نامحسوس به ردیابی سرقت های 
مذکور بپردازند. گــزارش خــراســان حاکی 
است، در حالی که فعالیت های اطالعاتی برای 
شناسایی و کنترل مــوارد مشکوک در حوزه 
استحفاظی ادامه داشت، نیروهای کارآزموده 
یکی از خودروهای گشت به سرنشینان یک 
دستگاه پراید در خیابان شاهنامه ۶1 مظنون 
شدند و آنان را زیر نظر گرفتند. رفتار و حرکات 
مشکوک راننده که مدام اطــراف خود را می 
پایید، ظن پلیس را بیشتر کرد تا این که ماموران 
انتظامی با بیرون آمدن از پوشش نامحسوس، 
ــودروی پراید مذکور را متوقف کردند. در  خ
بازرسی از داخل خودرو موتور برق قرمز رنگی 
کشف شد که به طرز بسیار حرفه ای جاسازی 
ــود. به همین دلیل نیروهای گشت  شــده ب
انتظامی به بررسی دقیق صندوق عقب و داخل 
خودرو ادامه دادند و در نتیجه به کلکسیونی از 

اموال باغ ویالها و قطعات اوراقی انواع خودرو 
رسیدند که سرنشینان پراید، همه این لوازم 
را در قسمت های مختلف خودرو جاساز کرده 
بودند. کشف این اموال که در میان آن ها کنتور 
برق داس، چراغ خوراک پزی، جعبه ابزار، سیم 
جــوش، کمان اره و ... به چشم می خــورد در 
حالی پلیس را با معمایی پیچیده روبه رو کرد 
که یک زن و دو مرد جوان دستگیر شده پس از 
انتقال به کالنتری مدعی شدند که این لوازم 
را سرقت نکرده انــد!! به گــزارش اختصاصی 
خراسان، سه متهم یاد شده که سوابق سرقت 
دارند، در بازجویی های فنی ارتکاب هر گونه 
جرمی را انکار کردند. در همین حال مال باخته 
ای با شنیدن خبر دستگیری سه سارق سابقه 
دار به پاسگاه فردوسی رفت و بلندگوها و باتری 

خودروی خودش را در میان کلکسیون کشف 
شده از سارقان شناسایی کرد. این مال باخته 
با قدردانی از نیروهای انتظامی  در تشریح 
ماجرای سرقت خودرواش گفت: سی ام آبان از 
فردوسی به طرف منزلم در حرکت بودم که در 
روستا  نزدیکی 
ــار  خـــــودرو دچـ
شد  فنی  نقص 
نتوانستم  من  و 
آن را تعمیر کنم 
دلیل  همین  به 

ــای پــژو روآ را قفل کــردم و  دره
پیاده به منزلم رفتم. صبح روز 
بعد زمانی که برای انتقال خودرو 
به محل رفتم تــازه فهمیدم که 
ــده اســت.  ــودروام سرقت ش ــ خ
سراسیمه موضوع را به پلیس 
11۰ گزارش دادم تا این که دو 
روز بعد ماموران پاسگاه انتظامی 
ــراف  ــودرو را در اط ــداد« خـ ــ »ان
روستای »بــرگ« درحالی پیدا 
کردند که شیشه ها و قفل های 

آن تخریب شده و بسیاری از لوازم و قطعات آن 
به سرقت رفته بود. هنگامی که مشغول انتقال 
خودرو به مقر انتظامی بودیم ناگهان خبر رسید 
که ماموران پاسگاه فردوسی نیز سارقانی را 

دستگیر کرده اند. وقتی با عجله خودم را به 
پاسگاه رساندم باتری و بلندگوهای خودروی 
خودم را داخل لوازم کشف شده از سارقان دیدم 

و خیلی خوشحال شدم! 
ــزارش خــراســان، با شناسایی امــوال  بنابر گ
اوراق شده خــودروی پژو روآ، بخش زیادی از 
این معمای پیچیده با هوشیاری پلیس حل شد 
و آنان مراتب را به قاضی سید رضا طباطبایی 
اطالع دادند. دقایقی بعد با دستور مقام قضایی 
تحقیقات گسترده نیروهای تجسس از سارقان 
سابقه دار درحالی ادامه یافت که راننده 39 

ساله مدعی بود همه لوازم کشف شده متعلق 
به خودش است و سرقت را قبول نــدارد! این 
متهم که چندین سابقه کیفری به جرم سرقت 
و مواد مخدر دارد، درباره کشف تعداد زیادی 
قفل تخریب شــده نیز گفت: آن ها را از یک 
ضایعات فروش خریده ام!  در همین حال زن 
35 ساله ای که چهار بار به جرم سرقت روانه 
زنــدان شده است نیز با بیان این که با راننده 
پراید رابطه دوستی دارد، درباره لوازم کشف 
ــزود: مــن اطــالعــی از سرقتی بــودن  شــده افـ
ــدارم!  به گــزارش خراسان، متهم ۲9  آن ها ن
ساله دیگر این پرونده نیز که چهار فقره سابقه 
کیفری دارد نیز ادعــا کــرد: از سرقتی بودن 
لوازم مذکور اطالعی نداشته و تنها با راننده 
پراید دوست قدیمی است!  در عین حال قاضی 
طباطبایی با صدور دستورات ویژه و محرمانه 
ای از نیروهای تجسس پاسگاه فردوسی مشهد 
خواست بررسی های دقیقی درباره چگونگی به 
دست آوردن هریک از لوازم کشف شده توسط 
متهمان، انجام شود و تحقیقات برای شناسایی 

مال باختگان و شاکیان نیز ادامه یابد.
بنابراین گــزارش، با دستورات ویژه قضایی، 
بررسی های تخصصی پلیس درحالی برای 
حل این معمای پیچیده ادامه دارد که برخی 
از پیامک های ارسالی متهمان به دیگر افراد 
مرتبط با ایــن پــرونــده حاکی از آن اســت که 
ماموران انتظامی با یک باند حرفه ای طرف 

هستند.

ماجرای سارقی که با پیچ گوشتی سرقت می کرد 
ناصر یکی از سارقان حرفه ای لوازم خودروست 

که با پیچ گوشتی در خودرو ها را باز می کند.
ــوازم خودرویی  ناصر 3۰ ساله از سارقان ل
است که در 7۲ ساعت گذشته توسط پلیس 

پیشگیری تهران بزرگ دستگیر شده است.
این متهم در گفت وگو با میزان اظهار کرد: 
هــر ســارقــی بــرای خــودش تخصصی دارد، 
ــاز کـــردن در  مثل پــزشــکــان. تخصص مــن ب
خودرو های پراید و پژو ۲۰۶ است، حتی اگر 
ــاره نحوه باز  دزدگیر داشته باشند. وی درب
کردن در خودرو ها گفت: من با پیچ گوشتی 

در خودرو ها را باز می کردم. هر کدام کمتر از 
دو دقیقه طول می کشید و برای من دیگر  کار 
سختی نبود. ناصر ادامه داد: من صبح ها را 
برای دزدی انتخاب می کردم و خیابان های 
خلوت بهترین گزینه برای سرقت بودند. مردم 
به خاطر نگرانی از ترافیک و نبود جای پارک، 
خودروهایشان را در هر کوچه  پس کوچه ای 
پارک می کنند که همه آن ها خلوت هستند، 
بنابراین بدون نگرانی می شود وارد خودرو 
شد و پس از سرقت فرار کرد.   این سارق با بیان 
این که از سرقت هایش پشیمان است، افزود: 

چند بار توبه کردم و آخرین بار بعد از مرگ پدرم 
حدود دو سال پیش بود، اما بعد از مرگ مادرم 
دوبــاره دزدی را شروع کردم و حاال دستگیر 
شده ام. وی درباره سابقه کیفری خود گفت: 
سال ها پیش نیز زندانی شده بودم و دفعه قبل 
هم برای سرقت لوازم داخل خودرو دستگیر 
شده بــودم، چون تخصصم همین بود. ناصر 
اظهار کرد: سال هاست اعتیاد دارم و شیشه 
مصرف می کنم و از دخترم خجالت می کشم. 
این سارق بیان کرد: دخترم 1۲ ساله است 
و هر بار که به او نگاه می کنم از همه کارهایم 

پشیمان مــی شــوم، امــا من دیگر به سرقت، 
اعتیاد پیدا کرده ام. وی افزود: همسرم چندبار 
خواست از من جدا شود، اما به خاطر دخترمان 
صبر کرد و من همیشه ممنون او هستم. این 
متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی شد.

*ایرنا/ پلیس فتا ضمن هشدار به هموطنان در باره 
کالهبرداری های اینترنتی از آن ها خواست در ایام 
تعطیالت مراقب چهار نوع کالهبرداری شامل 
تبلیغات جعلی خرید و فروش آنالین، خیرخواهانه، 

هدیه و سفر باشند.
ــردار محمد قنبری رئیس پلیس  *تسنیم/ س
آگاهی از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت 
های خشن در ۲۴ استان کشور و کشف بیش از 
هزار و ۲۰۰ فقره سرقت در طرح مذکور خبر داد و 
افزود: از مجموع هزار و ۲۲3 فقره کشف سرقت، 
۶38 فقره مربوط به کشف قاپ زنی، ۴۲۴ فقره 
کشف سرقت خشن و 1۶1 فقره مربوط به کشف 

سرقت احشام بوده است.
*ایسنا/ سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات 
پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع روزانه 15۰۰ 

تصادف رانندگی در تهران خبر داد.
اداره  امینی رئیس  شهاب  سرهنگ  *پلیس/ 
اجتماعی پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری 
کالهبرداری خبر داد که هموطنان را با ترفند و 
وعده های دروغین به سمت دستگاه های عابر 
بانک می کشاند و حساب بانکی آن ها را خالی 

می کرد.
*ایرنا/ سرهنگ حسین صادقی رئیس پلیس فتای 
استان سمنان از شناسایی و دستگیری فردی خبر 
داد که اقدام به انتشار اکاذیب و تشویش اذهان 
شبکه های  در  دولتی  مسئوالن  علیه  عمومی 

اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کرده بود.
پایگاه  تاجیک رئیس  مهدی  *رکنا/ سرهنگ 
چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری 
افــراد شــروری که اقــدام به عربده کشی ، قدرت 
نمایی با سالح سرد و تخریب شیشه خودروهای 
شهروندان در حوالی خیابان سبالن تهران کرده 

بودند خبر داد.
ــردار احمدعلی گودرزی فرمانده  ــارس/ س *ف
مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و سوداگران 
ــواع  مــرگ و کشف یــک تــن و 735 کیلوگرم ان
موادمخدر در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد. 
ــاه عــلــی ولـــی پــور  ــارآگـ ــا/ ســرهــنــگ کـ ــن ــس *ای
گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ از کشف کارگاه غیرمجاز تغلیظ و استحصال 

سوخت خبر داد.
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دارایی های مالی به داد بودجه 
رسید 

ــت در سال  کارنامه هفت ماهه بودجه دول
99نشان می دهد که وضعیت تحقق کل منابع 
و مصارف تقریبًا مطلوب و متعادل بوده است. 
با این حال، در سمت منابع و در شرایطی که 
کسب درآمــدهــای مالیاتی دولــت هم خوب 
بوده، بار اصلی کاهش شدید تحقق درآمدهای 
نفتی به دوش واگــذاری دارایــی های مالی و 
به خصوص فروش انواع اوراق افتاده است. 
ــاره بازپرداخت  موضوعی که نگرانی ها درب
این اوراق و نیز راهکارهای جایگزین آن در 

سال های آینده را در پی خواهد داشت. 

اخبار

مجلس طرح مالیات از خانه های 
خالی را اصالح کرد 

مالیات خانه های خالی در انتظار 
تصمیم نهایی 

منظور  به  مجلس  اکبری-نمایندگان  محمد 
تامین نظر شورای نگهبان طرح  دریافت مالیات 
از خانه های خالی را اصالح و تصویب کردند تا 
در صورت تایید شورای نگهبان، این قانون وارد 
فرایند اجرایی شود.براساس تصویب مجلس، به 
منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، واحدهای 
مسکونی موقوفه که براساس استعالم از سازمان 
اوقــاف و امــور خیریه امکان اجــاره آن هــا حسب 
وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع 

این ماده نخواهد بود.

توضیحات خاندوزی دربــاره رفع اشکاالت 	 
شورای نگهبان به مصوبه مالیات خانه های خالی 
خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
تشریح اصالحات اعمال شده برای رفع ایرادات 
شــورای نگهبان به طرح اصــالح مــاده 54 مکرر 
ترین  مهم  مستقیم گفت:  مالیات های  قانون 
اصالحیه کمیسیون ایرادی بود که شورای نگهبان 
به این موضوع داشت که کسانی که مایل هستند 
خانه خالی خود را اجاره  دهند یا به فروش برسانند 
اگر نتوانند در مدت چهار  ماه بــرای خانه خود 
مشتری پیدا کنند چرا باید مشمول مالیات شوند. 
وی افزود: کمیسیون برای رفع این ایراد مقرر کرد 
سامانه ای از سوی وزارت مسکن، راه و شهر سازی 
راه انــدازی شود و افراد ملک خود را متناسب با 
قیمت مصوب در آن قرار دهند.بدیهی است اگر 
با گذشت چهار  ماه به این قیمت خانه به فروش 
نرفت مشمول مالیات نخواهند شد. خاندوزی 
خاطرنشان کرد: موارد دیگر اصالحات این طرح، 
نکات ویرایشی و موارد کوچکی بود که اصالح شد.

صید سهام از سوی حقوقی ها 

شاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت آخرین روز هفته با افزایش 10 هــزار و 
57 واحد روبه رو شد. به گزارش فارس، شاخص 
کل بورس اگرچه از ابتدای بازگشایی در ساعات 
اولیه با کاهش حدود 15 هزار واحد روبه رو شد، 
اما روند رو به رشد از میانه ساعات معامالتی بازار 
شروع شد، این نشان می دهد اشخاص حقوقی و 
افراد حرفه ای در صدد جمع آوری سهام ارزنده از 
بازار هستند، به گونه ای که در پایان وقت  معامالت، 
ارزش معامالت بورس و فرابورس به 28 هزار میلیارد 
تومان رسید و شاخص کل بورس با افزایش 10 هزار 
و 57 واحد به رقم یک میلیون و 367 هزار و 166 
واحــد رسید. شاخص کل بــورس با معیار هم وزن 
امروز با افزایش 4551 واحد به رقم 395 هزار و 
128 واحد رسید. روز گذشته نمادهای ملی مس، 
فوالد مبارکه، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت 
تهران، بانک تجارت و فوالد خوزستان، به ترتیب 
بیشترین اثر افزایشی را در رشد شاخص کل داشتند 
و برعکس نماد شستا، با کاهش 2615 واحد در 
شاخص کل بورس بیشترین اثر منفی را داشته است.
در پایان معامالت دیروز، ارزش صف های خرید به 
دو هزار و 65 میلیارد تومان رسید که باالترین رقم 
طی هفته گذشته بود. همچنین رقم مازاد تقاضای 
بازار به سطح قابل توجهی رسید، به طوری که ارزش 
صف های خرید هزار و 230 میلیارد تومان بیشتر از 
ارزش صف های فروش بود. به این ترتیب بورس هفته 

پرنوسان خود را مثبت تمام کرد.

 بازار خبر

پشت پرده گرانی پرتقال

مهر - رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به این 
که دالالن، پرتقال مازندران را در حجم وسیع 
برای صادرات خریداری کرده اند، افزود: دالالن 
پرتقال را کیلویی 13 هــزار تومان از کشاورز 
این قیمت سبب شده  خریداری می کنند که 
کــشــاورزان بــرای ارســال بار به میدان مرکزی 
تهران تمایلی نداشته باشند. وی با بیان این که 
سال گذشته پرتقال روی درخت کیلویی دو هزار 
تومان از کشاورز خریداری می شد،خاطر نشان 
کرد: امسال کشاورزان مازندران، پرتقال را روی 
درخت کیلویی هفت هزار تومان می فروشند 
که این قیمت منطقی نیست. دارایی نژاد ادامه 
داد: وقتی کشاورز پرتقال را کیلویی هفت هزار 
تا هفت هزار و 500 تومان به صورت عمده عرضه 
کند سه هزار تومان نیز هزینه بسته بندی، کارگر 
عمده  بنابراین  می شود  اضافه  آن  به  حمل  و 
فروش با هزار تومان سود آن را به قیمت 11 تا 
11 هزار و 500 تومان در میدان مرکزی معامله 
می کند و در نهایت این محصول با 30 درصد 
سود خرده فروش به قیمت 15 تا 16 هزار تومان 

به دست مصرف کننده می رسد.

کاهش 15 درصدی صدور پروانه 
ساختمانی در بهار

فارس – بر اساس گــزارش مرکز آمــار،  بررسی 
ــرد آوری اطــالعــات پــروانــه هــای  ــ ــرح گ نتایج ط
ساختمانی صــادر شده توسط شهرداری های 
کــشــور در فــصــل بــهــار ســـال 99 کــاهــش 1٥ 
درصــدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در پروانه های صادر شده را نسبت به فصل قبل 
)زمستان 98( نشان می دهد. همچنین این آمار 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.٦ 

درصد افزایش داشته است.  

خط فقر در تهران 10 میلیون 
تومان شد

تسنیم - یک مدرس دانشگاه گفت: در سال 99 
بسیاری از پژوهش ها نشان داده که خط فقر در 
تهران به 10 میلیون تومان رسیده است.  زهرا 
گفت:  دانشگاه  علمی  هیئت  کریمی،عضو 
هزینه اجاره مسکن و خوراک و... شرایط را به 
سمتی برد که شاهد مهاجرت افــراد به حومه 
شهر هستیم، که همین موضوع هم  عــالوه بر 
هزینه اجاره، هزینه دوری راه و  حمل و نقل و... 
را نیز بر خانواده ها تحمیل کرده و تقریبا شاهد 
هستیم طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به 
طبقه فرودست است. طبق آمارهای منتشر شده  
در بیش از 50 درصد خانواده هایی که زیر خط 
فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول  کار است 
اما مشکل، درآمد پایین این فرد شاغل است که 
درآمدش کفاف هزینه ها را نمی دهد و خانواده 

در زیر خط فقر قرار گرفته است.

 هزینه وام مسکن متاهالن
 به 34 میلیون تومان رسید

اقتصادنیوز - در چهارمین روز آذر دومین رکورد 
ارزانی وام مسکن به ثبت رسید. در این روز هزینه 
وام مسکن مجردان به 20 میلیون کاهش یافت 
و همین موضوع سبب شد تا نرخ سود این وام به 
پایین تر از حد 22 درصد تنزل یابد. از آن جا که 
بانک مسکن مبلغ وام برای مجردان  را 140 
میلیون تومان و بــرای متاهالن 240 میلیون 
تومان اعالم کرده است، مجردها نیازمند خرید 
280 ورق و متاهالن 480 ورق خواهند بود. 
بنابراین مجردها برای  دریافت وام مسکن باید 
20 میلیون تومان و متاهالن 34 میلیون و 300 

هزار تومان اوراق تهیه کنند.

همزمان با صعود قیمت گوشت و مرغ به ارقام 
غیر قابل بــاور، عمده آسیب شناسی ها به 
موضوعاتی نظیر چالش های موجود بر سر 
راه واردات نهاده ها، تخصیص ارز برای آن ها، 
کمبود منابع ارزی و ... معطوف شده است. 
ضمن این که بحث کارشناسان در خصوص 
چرایی وجود نهاده ها در بازار به رغم کمبود در 
سامانه بازارگاه، به نتیجه مشخصی نرسیده 
است. با این حال، بررسی های مرکز پژوهش 
ــردن ابــعــاد جــدیــدی از  هــا ضمن مشخص ک
ناکارآمدی سامانه بازارگاه، نشان می دهد 
موضوعاتی که ارتباطی به افزایش نرخ ارز 
ــدارد توجه به آن ها در شرایط  و تحریم ها ن
تحریم می تواند نیازهای کشور به این محصول 
راهبردی را تامین کند.  به گزارش خراسان، 
مرکز پژوهش های مجلس در گــزارش اخیر 
خود چهار معضل غیر تحریمی تامین نهاده 

های دامی را تشریح کرده است.
ــع سیستمی  ــوزی 1- بـــازارگـــاه عــامــل ت
یا ایجاد رانــت و اختالل؟!: بررسی مرکز 
پژوهش ها نشان می دهد با این که اقداماتی 
ــردن نهاده به واحدهای  ــرای سیستمی ک ب
تولیدکننده بر اساس عملکرد واحد مرغداری 
در ارائه مرغ به کشتارگاه انجام شده است ،اما 

هنوز هم امکان دستکاری در این سامانه ها 
و تبانی برای ارائــه آمار غیر واقعی و دریافت 

سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد. 
2- باز هم رد پای انحصار چند وارد کننده: 
مرکز پژوهش های مجلس، یکی از مشکالت 
اساسی صنعت مرغداری را به صراحت وجود 
ــت شرکت  انحصار واردات خـــوراک در دس
دولتی پشتیبانی امــور دام و تعداد معدودی 
واردکننده بخش خصوصی دانسته و افزوده 
است بخش عمده ای از واردات توسط چند 
واردکننده محدود انجام می شود و مرغداران 

مجبور به تهیه نهاده های مورد نیاز با قیمت و 
شرایط یک طرفه و نامناسب هستند بنابراین 
باید اقدام های الزم برای جلوگیری از رانت و 
انحصار در این حوزه انجام شود و تنوع بخشی به 
واردکنندگان در دستور کار قرار گیرد. البته در 
تنوع بخشی، باید صالحیت و سابقه افراد را از 
ابعادی نظیر تجارت و شناخت درخصوص نهاده 
ها در نظر گرفت. نظارت جدی در گمرک و بازار 
بر کیفیت نهاده ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاده  واردات  به  مهلک  وابستگی   -3
ها از چند کشور محدود و حتی آمریکا: 

ــالم مرکز پــژوهــش هــا، هــم اکنون  طبق  اع
بخش »عمده ای« از نهاده های دامی مورد 
استفاده در صنعت طیور، از سه کشور برزیل، 
آرژانتین و آمریکا وارد می شود. این در حالی 
است که با توجه به نقش این محصوالت در 
تامین امنیت غذایی کشور، الزم است مبادی 
وارداتی آن ها بر اساس معیارهایی همچون 
داشتن روابط سیاسی مناسب، بعد مسافت 
و داشتن روابــط تجاری دو سویه تغییر یابد. 
همچنان که ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید این 
محصوالت در کشورهای همسایه، منطقه و 

همسو وجود دارد. 
4- اعتیاد سبد خـــوراک دام کشور به 
محصوالت کم تنوع و لوکس: عالوه بر همه 
این ها، مرکز پژوهش ها تاکید می کند خوراک 
دام کشور از تنوع کافی برخوردار نیست و به 
جیره غذایی لوکس وارداتـــی متکی است. 
این در حالی است که به عنوان مثال به جای 
ذرت می توان از ضایعات بوجاری گندم و نیز 
به جای کنجاله سویا می توان از کنجاله کنجد 
و آفتابگردان استفاده کرد که بررسی ها نشان 
می دهد در صورت استفاده مناسب، مشکلی 
برای مرغ ایجاد نخواهد شد و بازدهی تولید 

تحت تاثیر معناداری قرار نخواهد گرفت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها و افزایش نرخ ارز بر معضل نهاده های دام و طیور مطرح شد: 

4 عامل غیرتحریمی موثر بر معضل نهاده ها

ــاره به بیانات رهبری  رئیس مجلس با اش
درخصوص اداره اقتصادی کشور، برنامه 
و اقدامات مجلس در چهار فصل راهبردی 
مد نظر ایشان را تشریح کرد و گفت: سازمان 
برنامه باید الیحه بودجه را با ایجاد تغییرات 

الزم به مجلس ارسال کند.

سازمان برنامه، بودجه را با تغییرات الزم 	 
ارسال کند

بــه گـــزارش خــبــرگــزاری خانه ملت، دکتر 
محمد باقر قالیباف در نشست علنی دیروز 
مجلس بــا اشـــاره بــه بیانات رهبر انقالب 
در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی به 
چهار سرفصل مهم مطرح شده در بیانات 
رهبر معظم انقالب  در خصوص طرح های 
ــن  چهار سرفصل  مجلس در ارتــبــاط بــا ای
اشاره کرد و گفت: همان طور که همه متفق 
بودجه ،  ساختار  القول هستیم اصالح 
مجلس  مــردمــی  اقتصاد  بسته  اول  محور 
است و همکاران محترم، به ویژه نمایندگان 
کمک  بودجه با  و  برنامه  عضو کمیسیون 
با  مجلس ماه هاست  پــژوهــش هــای  مرکز 
نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه 
در حال رایزنی هستند تا ان شاءا... بودجه 
آینده کشور با رعایت اصول مصوب  سال 
اصالح ساختار بودجه ارسال شود.رئیس 
مجلس در ادامه مطرح کرد: با توجه به تاکید 
و  انقالب، از سازمان برنامه  معظم  رهبر 
بودجه انتظار می رود، همان طور که پیش 
از این وعده  داده بودند، بودجه را با ایجاد 
تغییرات الزم ارسال کنند تا بار فشار کسری 
به  اشــاره  با  یابد.قالیباف  کاهش  بودجه 
سرفصل دوم مورد تاکید رهبر انقالب گفت: 
سرفصل دوم مربوط به جهش تولید است که 
عنوان رونق  مردمی با  اقتصاد  در بسته 
جهش  ــرای  ب اشتغال  ایجاد  و  کسب وکار 
تولید مورد توجه نمایندگان قرار گرفته  و در 
این خصوص طرح های مختلفی در دستور 

کار مجلس است.

طرح های مجلس برای مسکن و خودرو	 
وی طرح های جهش تولید مسکن، سامان 
دهی بازار خودرو، سامان دهی بازار زنجیره 
فــوالد و اصــالح خرید تضمینی محصوالت 
ــای تسهیالت  ــط کـــشـــاورزی و تصویب اع
در خصوص آن را از گام های مهم مجلس 
یازدهم در این باره برشمرد.رئیس مجلس 
اظهار کرد: در سرفصل سوم یعنی افزایش 
ــای  ــاده ــه ــی و ن ــتـ ــذاری دولـ ــه گـ ــایـ ــرمـ سـ
عمومی، تصویب قــانــون افــزایــش سرمایه 
شرکت ها از محل صرف سهام بدون حق تقدم 
اقدام مهمی بود که مجلس در تالش خواهد 
بود بر اجرای درست آن به نحوی که به بهبود 

شرایط اقتصادی کمک کند، نظارت کند.

ــرای اجـــرای هــر چه 	  پیگیری مجلس ب
سریع تر قانون حمایت معیشتی

قالیباف همچنین یادآور شد: سرفصل چهارم 

مورد مطالبه مقام معظم رهبری، ضرورت 
حمایت از قشرهای ضعیف است. مردم عزیز 
ما مطلع هستند که در چهار ماه گذشته، 
نمایندگان محترم، به طور مداوم پیگیر به 
سرانجام رسیدن قانون حمایت معیشتی 
از مردم بوده اند.وی با اشاره به تاکید دیروز 
مقام معظم رهبری و انتظار مــردم گفت: 
اکنون این امیدواری وجود دارد که دولت و 
مجلس با هماهنگی و همکاری هر چه سریع 
تــر، قانون حمایت معیشتی از مــردم را به 
مرحله اجرا برسانند و انتظارات موجود را 
پاسخ دهند. طبق این قانون، باید تا پایان 
سال به 60 میلیون نفر از هموطنان عزیز ما، 

یارانه کاالهای اساسی پرداخت شود.

واکنش قالیباف به افزایش قیمت مرغ	 
قالیباف رئیس مجلس افزود: ختم کالم این 
که، این روزها گرانی  های افسارگسیخته 
ــت و زندگی  ــردم شــده اس دغدغه اصلی م
ــدران را شرمنده و  را بــر مــردم ســخــت و پـ
ــرده  اســت. گرانی  شرمسار خــانــواده ها  ک
های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز 
شد و اکنون به مرغ رسیده  و امروز قیمت 
ــدی و  ــارآم ــاک ــادی از ن ــم ــه ن مــرغ تــبــدیــل ب
ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری شده 

است . 
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: ضروری 
است بخش های مختلف دولت با هماهنگی 
کامل به سرعت بــرای سامان دهی مجدد 
بازار کاالهای اساسی به خصوص مرغ اقدام 
کنند در همین زمینه الزم است کمیسیون 
کشاورزی مجلس با سرعت و دقت وظیفه 
ــاره انــجــام  دهــد و  نظارتی خــود را در ایــن ب

گزارش آن را به مجلس و مردم ارائه کند.

 شیوه نامه تنظیم بازار فوالد در حالی در حال 
بحث بین موافقان و مخالفان و در کش و قوس 
ابالغ از سوی دولت است که موافقان طرح، آن 
را پایانی بر منافع رانتی بازار فوالد می دانند 
و مخالفان نیز معتقدند، اجــرای طرح باعث 
ایجاد امضای طالیی و رانت تا 80 هزار میلیارد 
تومانی می شود. به گزارش فارس، این روزها 
تدوین شیوه نامه تنظیم بــازار زنجیره فوالد 
به بحثی داغ بین فعاالن صنعت فوالد تبدیل 
شده و جدال موافقان و مخالفان طرح بر سر 
اجرا یا اجرا نشدن آن شدت گرفته است.در 
این خصوص نامه نگاری و رایزنی هایی توسط 
تولیدکنندگان فوالد با افراد مختلف دولتی 
و مجلسی صورت گرفته و ایرادها  و ابهامات 
ــت. در  ــاره آن مطرح شــده اس مختلفی  دربـ
عین حــال، تولیدکنندگان فــوالد همچنین 
در نامه ای به نهاوندیان پیشنهادهایی برای 
ــه  ــازار فـــوالد ارائ تغییر شــیــوه نــامــه تنظیم بـ
ــد. اعــتــراض تولیدکنندگان فــوالد  ــرده ان ک
ــورس کــاال با  به عرضه محصوالت خــود در ب
قیمت دستوری 20 تا 35 درصد ارزان تر از 
قیمت جهانی است که به گفته آن ها منجر به 
توزیع رانت به عده ای محدود از نوردکاران 
منتفع  نهایی  کنندگان  مصرف  مــی شــود و 
با  مجلس  نمایندگان  نمی شوند.همچنین 
بررسی دستورالعمل دولت برای تنظیم بازار 
ــاره ایــن شیوه نامه  ــوالد، ایرادهایی را  درب ف
مطرح کردند. طبق اعالم مجلسی ها، مهم 
ترین ایرادات شیوه نامه دولت ایجاد امضاهای 
طالیی و توزیع رانت نجومی به دلیل دخالت 
دولت در تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی 
است که حدود 50 درصد ارزان تر از نرخ های 
جهانی است و حدود 80 هزار میلیارد تومان 

معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت 
توزیع می شود.در این خصوص نمایندگان 
مجلس راهکاری را نیز برای تنظیم بازار فوالد 
ارائه کرده اند. به اعتقاد مجلسی ها، با توجه 
به این که ساز وکار غلط تنظیم بازار فوالد در 
سه سال اخیر، بر عرضه فوالد میانی به جای 
محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه 
آن عرضه فقط 35 درصــد شمش خریداری 
ــروش 65  شــده در شش مــاه اول امسال و ف
درصــد باقی مانده به صــورت آزاد و طبیعتا 
افزایش قیمت محصوالت نهایی به ضرر مردم 
بــوده اســت، پیشنهاد می شود ابتدا عرضه 
محصوالت نهایی در بورس کاال  انجام شود 
و فوالدسازان، به میزان معامالت انجام شده، 
شمش مورد نیاز نوردکاران را در قالب عرضه 
رئیس  کنند.همچنین  تامین  اختصاصی 
اتاق بازرگانی تهران در نامه هایی جداگانه به 
معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور 
خواستار اصالح فوری شیوه نامه جدید تنظیم 
ــا مــشــارکــت بخش  خصوصی  بـــازار فـــوالد ب
شد.خوانساری یادآور شد که به دلیل دخالت 
دولت در تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی 
که با احتساب ارز نیمایی حدود 25 درصد 
ارزان تــر از نرخ های جهانی است، حدود 80 
هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه 

نقدی کشور، رانت توزیع می شود. 

در نطق پیش از دستور قالیباف مطرح شد: 

 تشریح طرح های مجلس درباره 
4مطالبه اقتصادی رهبرانقالب 

شیوه نامه تنظیم بازار فوالد در آستانه ابالغ با واکنش برخی فعاالن 
صنعت فوالد، نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی مواجه شد 

هشدار رانت فوالدی 80 هزارمیلیاردی

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با 
اشاره به اجرایی شدن ماده 11 قانون پایانه 
های فروشگاهی، از تشکیل پرونده مالیاتی 
برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد. 
به گــزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون 
فــنــاوری هــای نوین بانک مرکزی گفت: 
ــاده، بــرای کلیه صاحبان  براساس ایــن م
با  نیستند  مالیاتی  مــودی  که  کارتخوان 
تکمیل و صحت سنجی اطالعات، پرونده 
مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی 
و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی هماهنگی کامل دارند. به گزارش 
فــارس، در ســال هــای اخیر و به خصوص 
ــای مرتبط با مفاسد  پس از تحلیل داده ه
اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور 
کشف و ارائه شد، این موضوع روشن شد که 
اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت 
اقتصادی ضروری است. در همین خصوص 
قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت 
حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید که 
یکی از مهم ترین آن ها،  قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان است. براساس 
ماده 11 این قانون، بانک مرکزی موظف 
ــان  امــســال، در  ــوده اســت تا تاریخ 11 آب ب
ــی دســتــگــاه هــای  راســـتـــای ســامــان دهـ
کارتخوان بانکی یا درگــاه هــای پرداخت 
الکترونیکی، اول این که: شناسه یکتا به 
هر یک از پایانه های فروشگاهی اختصاص 
دهد و دوم این که: اطالعات تراکنش های 
بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، 
ــر دوره  ــده و مــانــده آخ وجـــوه بــرداشــت ش
همه حساب های متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت 
ــورت بــرخــط بــرای  ــه ص الکترونیکی را ب
سازمان امور مالیاتی ارسال کند. تبصره 
این ماده همچنین بانک مرکزی را موظف 
ــان  امسال،  ــرده اســت تا از تاریخ 12 آب ک
 )pos(اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی به شبکه 
پرداخت بانکی کشور را در صورتی که تعلق 
آن ها به مودی معین توسط سازمان امور 

مالیاتی تأیید نشده باشد، ممنوع کند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

رکنا مدعی شد : چندی است که نام يک چهره  •
جوان برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری 
1400 به گوش می رسد و نام سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان يک چهره 
جوان و نام آشنا در اين گردونه افتاده است  .وی از 
چهره های مطرح در حوزه  علم و فناوری است که 
در سال  های اخیر به دلیل حضور در دولت شناخته 
شده است؛ برخی بر اين باور هستند که او می تواند 
گزينه جوان جريان میانه رو برای انتخابات رياست 

جمهوری 1400 باشد.
مدارا نوشت:اينديپندنت فارسی برای احمدی  •

نــژاد رپرتاژ آگهی انتخاباتی رفت.اين رسانه که 
منابع مالی اش توسط سعودی ها تامین می شود، 
در توضیح فیلمی نوشته است: ويدئويی به دست 
 اينديپندنت فارسی رسیده که رئیس جمهور پیشین 
ــران را در حــال خريد در يکی از میادين میوه و  اي
تره بار تهران و گفت وگو با مردم نشان می دهد.آيا 
 محموداحمدی نژاد خود را برای بازگشت به پاستور 

آماده می کند؟!
خبرگزاری حوزه نوشت: مديرکل اوقــاف قم  •

گفت:آيت ا... يــزدی رئیس شــورای عالی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، منزل مسکونی خويش در 
قم را برای راه اندازی مدرسه علمیه به نام »محمديه« 

وقف کرد.
خبرآنالین نوشت : تحرکات انتخاباتِی منظم و  •

برنامه ريزی شده جامعه روحانیت مبارز اين روزها 
،ايــن تصور را ايجاد کــرده که ممکن اســت شاهد 
معرفی يک کانديدای روحانی از دِل اين جريان 
باشیم، احتمالی که توسط هیچ يک از اعضای آن 
رد نشده است.بنا به روايت مصباحی مقدم ،آن ها 
بنا دارند برای انتخاب گزينه نهايی کانديداتوری 
رياست  جمهوری از مجموعه کسانی که کف جامعه 
فعال هستند، استفاده شود و روند تصمیم گیری از 
همان  جا آغاز شود و باال بیايد تا به نقطه نهايی برسد. 
به عبارت ديگر اين گونه نیست که تصمیمات از باال 
به پايین ديکته شود اما وی تاکید کرده چگونگی اين 

سازوکار بعدا اعالم خواهد شد.

خوب- اين روزنامه در گزارشی با بیان اين که  •
"دولت وعده ها با بی تدبیری ،گوشت مرغ را هم از 

سفره مردم حذف کرد" تیتر زد: مرغ َپر
ــورای  • ــان ملی- هـــادی غــفــاری عضو ش آرمـ

مرکزی مجمع نیرو های خط امام در گفت وگو 
با اين روزنامه بیان کرد :  »اصالح طلبان مصمم 
انتخابات  در  نیابتی  کانديدای  از  که  هستند 
استفاده نکنند و در اين تصمیم نیز هیچ خللی 
ايجاد نخواهد شد. تجربه تاريخی نشان داده 
کانديدا های اجاره ای به محض اين که به قدرت 

رسیده اند اصالحات را فراموش کرده اند.«
شرق -کورش احمدی، تحلیل گر ديپلماسی  •

در سرمقاله اين روزنامه نوشت:بعید نیست که 
بن سلمان اکنون در انديشه ايجاد جبهه متحدی 
با حضور اسرائیل برای جبران بخشی از کاهش 
حمايت آمريکا باشد. ممکن است او در اين انديشه 
باشد که از اسرائیل برای پر کردن خأل ناشی از 
عقب نشینی احتمالی دولت بايدن از کمک به 
عربستان برای حفظ مواضع قبلی اش در يمن و 

در برابر ايران بهره ببرد.
ــاد- ايـــن روزنـــامـــه در واکـــنـــش به  • ــم ــت اع

کانديداتوری حسین دهقان نوشت : »اين که او 
چهره ای به نسبت ناشناس برای افکار عمومی 
است، از معضالتی است که احتماال دهقان با آن 
مواجه خواهد بود. وابستگی تمام و کمال دهقان 
نظامی گری اش  سابقه  و  نظامی  نهاد های  به 
که تا اين اواخر نیز ادامه داشت، مشکلی است 
سیاسی  جريان  به  وی  نزديکی  می تواند  که 
اصالح طلب و اعتدال گرا و بهره مندی اش از 
پايگاه رای آنان را با چالشی جدی مواجه کند؛ 
چالشی که شايد نتیجه اش نه به سود دهقان، 
انتخابات  در  احتمالی اش  شکست  بــا  بلکه 

رياست جمهوری، به نفع رقبايش تمام شود.«
ــالژ  • ــ ــری مــديــر دوب ــب ــن ــود ق ــم ــح ــوان- م ــ جـ

ــدان« گفت : » درســت است  سريال »فــرار از زن
خارجی  فیلم  اکـــران  جلوی  مدت هاست  کــه 
در سینماها را گرفته اند، امــا همین حــاال در 
تلويزيون شبکه نمايش را داريم که بخش اصلی 
کــنــداکــتــورش، ارائـــه نسخه دوبــلــه فیلم های 
خارجی است. اگر دوبله نبود، اين شبکه اصاًل 

مخاطب داشت؟«

 سردار سالمی: جنگ نظامی از 
گزینه های دشمن خارج شده است 

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
درحـــاشـــیـــه آيـــیـــن رونـــمـــايـــی از طـــرح هـــای 
خدمات رسانی بسیج  خاطرنشان کرد: جنگ 
نظامی از گزينه های دشمن خارج شده و اين ها 
واقعیت است. دشمن روح معنابخش نظام ما، 
مردم و دين مردم ،فرهنگ، معیشت و سالمت ما 
را هدف قرار داده است.سرلشکر حسین سالمی 
اضافه کرد: بسیج در عرصه ايستاده است تا از اين 
ارزش های واالی ملت تحت فرمان رهبر دفاع کند 
و اين دفاع امروز برجسته ترين فراز تاريخ مقاومت 
ماست که در جريان است.سالمی تاکید کرد: ما 
تا انتها ايستاده ايم و انتهای اين ايستادگی ،زوال 
کامل دشمنی است که امــروز می بینیم غروب 
را تجربه می کند و خورشید درخشان انقالب ما 
در مرکز آسمان افتخار اين ملت ايستاده است 
و نورافشانی می کند.وی افزود: لباس جهاد از 
تن ما بیرون نخواهد آمد، جهاد بر اندام جوانان 
ما زينت يافته است. جوانان بسیجی ما مروجان 
سعادت جامعه و مجاهدانی هستند که از حیثیت 
اين ملت دفاع می کنند و ما تا آخر اين ماجرا که 
غروب مطلق دشمنان ماست، ايستاده ايم و به 

پیروزی ايمان داريم و آن را تعقیب خواهیم کرد.

ممنوعیت ارفاق به شرکت های دولتی 
در معامالت

پس از آن که مشخص شد ابهامات و سواالتی 
در خصوص امکان ارفاق به شرکت های دولتی 
برای ارائه تضمین در معامالت شان با دستگاه 
های اجرايی وجــود دارد، يک مقام مسئول در 
ابالغیه روزهای اخیر خود خطاب به وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی تاکید کرده است در بحث 
ارائه تضامین معامله، هیچ فرقی بین شرکت های 
دولتی و خصوصی وجود ندارد و همه بايد تضامین 
الزم برای فرايند ارجاع کار و انعقاد قرارداد اعم از 

مناقصه، ترک تشريفات و مانند آن را ارائه کنند.

ويژه های خراسان  

هادی محمدی-ترامپ باالخره متقاعد شد که 
ماندن در قدرت با زور نمی شود ، برای همین 
هم پروسه انتقال قدرت را آغاز کرد و حاال جهان 
ــاز دوران بــايــدن و تحوالت  ،چشم انتظار آغ
احتمالی اســت.از آن جايی که بايدن ،تکلیف 
برخی گزينه ها در کابینه خود مثل وزارت خارجه 
را روشن کرده به نظر می رسد که قصد وقت تلف 
کردن ندارد و می خواهد هر چه زودتر شروع به 
کار کند و احیانا وارد مسائل سیاسی خارجی 
نیز بشود.همین مسائل هم سبب شده که برخی 
در ايران امیدوار شوند هر تحولی قرار است رخ 
دهد در همین ماه ها ی آينده و حتی پیش از اتمام 
دولت روحانی رخ خواهد داد. همزمان،بحث ها 
درباره  سرنوشت برجام هم بیشتر شده و هر روز 
مقامات مختلف ايرانی و غربی در اين خصوص 
به اظهار نظر می پردازند . در تازه ترين صحبت 
، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و 
از افراد نزديک به روحانی با بیان اين که ما به 
دولت آينده آمريکا خوش بین نیستیم ، درباره 
شروط ايــران برای بازگشت آمريکا به برجام، 
اظهار کرد: ما نمی خواهیم بنشینیم و بند به 
بند راجع به برجام صحبت کنیم، اگر آنان به آن 
چه در 20 ژانويه 201۷ بوده، بازگردند ما هم 
آمادگی داريم به آن روز برگرديم. پس ما نبايد 
در اين مسئله به گونه ای رفتار کنیم که گويی 
ــاره برجام قرار  يک سلسله مذاکرات تــازه درب
است انجام شود. اين مذاکرات انجام شده و به 
چارچوب مشخص رسیده است. مهم ترين شرط 
ما اين است که آمريکا به تعهدات خود در برجام 
بازگردد و آن چه که تعهدات کشورها در برجام 

است، محترم شمرده شود.

ایتالیا: اجرای برجام را احیا می کنیم	 
از سوی ديگر و از اروپا اما صدای جديدی شنیده 
می شود . لويیجی دی مايو، وزير امور خارجه ايتالیا 
در آغاز کنفرانسی در ايتالیا گفت که ايتالیا از ايران 
می خواهد در حالی که منتظر است ببیند دولت 

بعدی آمريکا چه اقداماتی درباره توافق هسته ای 
انجام خواهد داد،  رفتاری مسئوالنه داشته باشد. 
او ادامه داد: ايتالیا و شرکای اروپايی قصد دارند 
اجرای برجام را احیا کنند .در اين میان،وندی 
شرمن از مقامات ارشد تیم مذاکره کننده آمريکا 
در مذاکرات هسته ای برجام نیز در مصاحبه ای 
برخی موانع بر سر راه احیای اين توافق را يادآوری 
و تصريح کرد ،اين توافق يک شبه احیا نمی شود.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا برجام با توجه به 
خروج ترامپ از آن، برای آمريکا باقی مانده تا دولت 
احتمالی بايدن بتواند به آن باز گردد؟ گفت: »هیچ 
شکی نیست که برجام اکنون مانند زمانی که از آن 
خارج شديم نیست، اما اقداماتی که ايران انجام 
داده تقريبًا قابل باز گشت اســت. آن چه رئیس 
جمهور منتخب، بايدن گفته اين است که اگر ايران 
بار ديگر از اين توافق به طور کامل تبعیت کند، 
دولت او نیز به اين توافق باز خواهد گشت. اين اتفاق 
ساده نخواهد بود.«شرمن با اشاره به انتخابات 
رياست جمهوری ايران در خرداد ماه ، موقعیت  
باز گشت به اين توافق هسته ای را پیچیده خواند که 

به اقدامات و تالش های زيادی نیاز دارد.

راهکار های سه گانه اشتون	 
نکته حائز اهمیت ديگر در بررسی نقش اروپا 
،راهکار هايی است که به تازگی کاترين اشتون، 
ــا که در  مسئول سیاست خارجی پیشین اروپ
مذاکرات هسته ای نیز حضور داشت، پیش پای 
بايدن گذاشته است.راهکار اول او جمع آوری 
گـــروه مــذاکــره کــنــنــده اســـت. اشــتــون در اين 
يادداشت می نويسد :بايدن بايد اتحاديه اروپا 
را قانع کند و گــروه 1+5 را گرد هم بیاورد. با 

رهبران هر کشور به ويژه در اين باره گفت وگو 
کند و از آن ها بخواهد وزيران خارجه کشورشان 
را آماده ديدار با وزير خارجه جديد آمريکا کنند. 
تصمیم گرفته شود که چه کسی بايد مذاکرات 
را هدايت کند.با توجه به مواضع اعالمی بايدن 
به نظر نمی رسد وی مخالفتی با ايــن راهکار 
داشته باشد و از اين رو مسیر اجماع بین آمريکا و 
ديگر طرف های برجامی خیلی زود طی خواهد 
شد.راهکار دوم اشتون، اما در نظر گرفتن برجام 
به عنوان توافق اول است نه آخر. او می نويسد: 
توافق سال 2015 هیچ گاه قرار نبود نقطه پايان 
مذاکرات باشد. اين توافق يک نگرانی بزرگ 
به خصوص را مطرح کرد که برنامه غنی سازی 
ــران بــود و نسبتا موفق بــوده است.  اورانــیــوم اي
تا اين که رئیس جمهور ترامپ از توافق خارج 
شد، ايــران همچنان به توافق پايبند بود. همه 
ما به بسیاری ديگر از مسائلی که بايد متوقف 
می شدند مانند برنامه موشک های بالستیک 
و بلندپروازی های آن در منطقه واقــف بوديم، 
اما اين تخته سنگی پشت دِر مذاکرات بود که 
بايد قبل از پیش رفتن ما برای حل کردن بقیه 
موارد کنار زده می شد. اين بند از يادداشت خانم 
اشتون نیز به قدر کافی گوياست و ثابت می کند 
که طرف اروپايی سعی دارد با همان رويکرد 
منطقه ای  مسائل  کشیدن  پیش  يعنی  بايدن 
و...وارد تعامل با ايــران شود و از آن جايی که 
مذاکره درباره موضوعات غیربرجامی خط قرمز 
ايران  است، بايد منتظر چالش های جديد بود.
راهکار سوم پیشنهادی اشتون برای بايدن نیز 
اين است که پايه های مستحکمی برای برجام 
در نظر بگیرد. اين پیشنهاد البته واقعا کاربردی 

و مفید است، زيرا سبب می شود که اگر بعد از 
چهار سال و احتماال با رفتن بايدن، شاهد ظهور 
پديده ای همچون ترامپ بوديم، آسیبی به برجام 
نرسد.به نظرمی رسد که  نقش اروپا از اين پس 
حتی بیش از گذشته تعیین کننده خواهد بود و 
همراهی يا همراهی نکردن آن با آمريکا در آينده 
و سرنوشت برجام بسیار اثر خواهد داشت. اين 
اهمیت، اما از اهمیت رويکرد و مواضع ايران 
با توجه به مواضع اعالمی بايدن  نمی کاهد. 
خیلی خوش باورانه خواهد بود اگر گمان کنیم که 
آمريکا بدون پیش شرط و دردسر و زياده خواهی 
به برجام برمی گردد و غائله ختم به خیر می شود. 
گزينه منطقی تر اين است که بپذيريم برجام او 
با برجام اوباما فرق دارد و به محض شروع کار، 
ساز مذاکره در باب مسائل موشکی، منطقه ای و 
حقوق بشری را کوک خواهد کرد. همراهی اروپا 
با بايدن در اين موارد، موجب اجماع علیه ما می 
شود و ابزاری را در اختیار آمريکا قرار می دهد که 
بايدن نداشت. در چنین وضعیتی رويکرد ايران 
بیش از هر وقت ديگری اهمیت خواهد يافت.
موضع رسمی ايران نیز مشخص بوده و بار ها از 
سوی مقامات عالی مورد اشاره قرار گرفته است. 
دو روز پیش نیز رهبر انقالب  به صراحت تأکید 
کردند که ايران درباره دو بحث موشکی و منطقه 
هیچ مذاکره ای با غربی ها نخواهد کرد. به نظر 
می رسد که از اين پس اين سخنان صريح رهبر 
انقالب می تواند خط مشی نوع مواجهه ايران با 
غربی ها  را برای مسئوالن مشخص کند.با در 
نظر داشتن پافشاری ايران بر موضع خود، يک 
بار ديگر متوجه نقش اروپا می شويم. قاره سبز 
که در همه چهار سال گذشته مدعی همراهی با 
ايران و تالش برای اجرای برجام بود و در عمل نیز 
گام جدی برنداشت، حاال بايد خود را ثابت کند 
تا معلوم شود واقعا پای يک توافق بین المللی که 
امضا کرده است ،ايستاده يا اگر فردی مثل ترامپ 
نباشد که با آن ها لج بازی   و منافعشان را تهديد 

کند، به آغوش آمريکا برمی گردد.

برجام به نقطه صفر بازنمی گردد 
 رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد که مذاکرات جدیدی برای برجام صورت نمی گیرد

. نقش اروپایی ها در تصمیمات آینده بایدن در قبال ایران و برجام چیست؟ 

تبادل جاسوس صهیونیستی با 3شهروند ایرانی 
»مور گیلبرت« تبعه استرالیایی-انگلیسی که برای جاسوسی در ایران ماموریت 

داشت،کیست؟ 

کايلی مور گیلبرت   تبعه استرالیايی_ انگلیسی 
کــه بــه جــرم اقـــدام علیه امنیت ملی ايـــران و 
جاسوسی در دادگاه انقالب محکوم شده بود با 
يک تاجر و دو شهروند ايرانی تبادل شد.به نوشته 
خبرگزاری مهرخانم مور گیلبرت دانش آموخته 
دانشگاه کمبريج و استاد مطالعات اسالم در 
دانشگاه ملبورن است که به جرم جاسوسی 
برای رژيم غاصب صهیونیستی در دادگاه بدوی 
به 10 سال حبس محکوم شد. مور گیلبرت به 
حکم صادر شده در دستگاه قضايی اعتراض 
می کند اما نمی تواند در دادگاه تجديد نظر از 
خود رفع اتهام کند و به اين ترتیب قضات دادگاه 
تجديد نظر اعتراض وی را نپذيرفتند و حکم 
صادره برای وی قطعی شد.مور گیلبرت که بر 
اساس شواهد و قرائن پدرش يهودی است، از 
طرف سرويس اطالعاتی انگلیس )MI6( به 
مرکز چند منظوره هرتزلیا معرفی می شود. 
مور گیلبرت دوره آموزش نظامی را در پادگان 
گادنای رژيم صهیونیستی می گذراند و بین 
سال های 2011 تا 2012 نیز آموزش زبان 
عبری را در دانشگاه حیفا فرا می گیرد.اين 
تبعه استرالیايی-انگلیسی در سال 2015 تا 
2016 در ديدار با افسر هادی خود در کشور 
بحرين ابالغ مأموريت حضور در ايران را دريافت 
می کند و در ســال 201۷ با پوشش علمی 
و تحقیقاتی پیرامون موضوع رابطه ايــران با 
شیعیان بحرين، پس از بیداری اسالمی وارد 
ايران می شود.گیلبرت اقدام به عکس برداری 
از اماکن مذهبی قم و شهرری تحت عنوان 
ــران را  گردشگر می کند تا حضور خــود در اي
عادی جلوه دهد و در اين مدت سعی می کند 
به مبارزان بحرينی خود را نزديک کند.برخی 
از رسانه ها می نويسند از جمله مأموريت های 
مور گیلبرت ،جمع آوری اطالعات گروه های 
شبه نظامی شیعه در جنگ سوريه و دسترسی 
به اطالعات نظامی و اقتصادی ايران و جبهه 

مقاومت است.اين تبعه استرالیايی_ انگلیسی 
بخشی از دوران محکومیت اش را در زندان 
قرچک ورامین و بخشی از آن را در بخش امنیتی 
زندان اوين گذرانده است؛ بنا بر اعالم برخی از 
رسانه ها اين جاسوس برای مدتی نیز در سلول 
ــال از 10 سال  انفرادی بــوده و تاکنون دوس
محکومیت خود را سپری کرده است.در دورانی 
که اين جاسوس تبعه استرالیايی - انگلیسی در 
زندان دوران محکومیت خود را سپری می کرد 
برخی از رسانه های غربی ادعا کردند، کايلی 
مور گیلبرت در زندان ورامین خودکشی کرده 
است که پايگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر 
طی گزارشی اعالم کرد ،کايلی مور گیلبرت در 
زندان مانند ديگر زندانیان از خدمات درمانی 
بهره مند است و امکانات الزم نیز در اختیار او 
هست؛ برای مثال کتب برای مطالعه در اختیار 
دارد و هر زمان که درخواست کند، کتب مورد 
نیاز او تأمین و به او ارائــه خواهد شــد.از سوی 
ديگر روابط عمومی اداره کل زندان های استان 
تهران با تکذيب خبر رسانه های غربی، بر حفظ 
سالمتی کامل مددجويان فــارغ از هر گونه 
ملیت، دين، زبان و قومیت بدون هیچ تبعیضی 
تاکید و اعالم کرد که اين امر را جزو اولويت های 
اقداماتش می داند.عالوه بر اين سید عباس 
موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در 
۷ دی ماه 139۸ در باره وضعیت خانم گیلبرت 
تبعه استرالیايی_ انگلیسی اظهار کرد: ايشان 
به اتهام نقض امنیت ملی ايران دستگیر شده و 
دادگاه صالحه نیز با رعايت تمام قوانین مربوط 
ــت.وی گفته  حکم مقتضی را صــادر کــرده اس
بود: تجربه نشان داده است جمهوری اسالمی 
ايران تسلیم جوسازی های سیاسی و تبلیغاتی 
نمی شود و اين شهروند استرالیايی مانند هر 
محکوم ديگری که حکم قضايی دارد، دوره 
محکومیت خود را با برخورداری از همه حقوق 

قانونی طی می کند.

نگاه سوم 

ابوعامر واقعی که  اين شب ها در سريال »خانه امن«، 
به آن اشاره شد چه کسی است؟! عملیات در تهران 
آن قدر برای داعش اهمیت داشت که حاضر شده 
بودند شاه ماهی عملیاتی خود، ابوعايشه را در سال 
95 به همراه تیم هــای عملیاتی خــود وارد ايــران 
کنند!ابوعايشه به  همراه يک تیم ديگر و از نقطه ای 
ديگر وارد کشور شدند و بدون هیچ مشکلی در يک 
شهر مرزی در استان کرمانشاه، استقرار اولیه پیدا 
کردند و مخفی شدند غافل از آن که در رصد سربازان 
گمنام امــام زمــان)عــج( بودند و طی يک عملیات 
»ابوعايشه الکردی« همان شاه ماهی داعش بود 
که قبل از رسیدن پايش به تهران در غرب کشور با 
شلیک تک تیرانداز سپاه راهی جهنم شد.پس از به 
درک واصل شدن ابوعايشه از اسناد به دست آمده 
از اين گروه مشخص شد که آن ها حداقل 50 هدف 
تروريستی را برای خود معین کرده بودند و به اصطالح 

قصد داشتند تهران را به آتش بکشند./الف

توئیت سیاسی

توکلی- اين روز ها حتی با پیام های توئیتری خود 
دونالد ترامپ بیش از هر زمانی می توان پی برد که  
پايان رياست جمهوری او قطعی شده و کاخ سفید 
مهیای حضور جو بايدن می شود ؛به همین دلیل 
است که  فلش سخنان رئیس جمهور در جلسه 
روز گذشته هیئت دولــت به سمت تغییرات کاخ 
سفید قرار گرفت و با اشاره به اين که ديگر دوران 
» ترامپیسم« تمام شده ، دوران ترامپ را همانند 
ــاع مقدس توصیف کــرد و گفت  هشت ســال دف
:» در تاريخ ايران 2 دفاع مقدس،يک دفاع مقدس 
۸ ساله در برابر صدامیان و يک دفاع مقدس در برابر 
جنگ اقتصادی داشتیم در برابر ترامپیان و بحمدا... 
ملت هم در جنگ اول موفق و پیروز شد.« رئیس 
قوه مجريه در ادامه صحبت های خود به نکوهش 
دوران رياست جمهوری ترامپ پرداخت:» يکی از 
مظاهر بزرگ پیروزی ملت ايران و شکست حتمی و 
قطعی دشمن در اين جنگ اقتصادی ،پايان دوران 
ترامپیسم است؛ آدمی که بدترين جنايت ها را در 
تاريخ آمريکا نسبت به ملت های مستقل به ويژه ملت 
ايران و فلسطین و ساير ملت هايی که تحت ظلم و 
ستم او قرار داشتند، انجام داد و شکست اين آدم 
به خاطر شکست او در مجامع بین المللی، مراجع 
حقوقی، معیارهای اخالقی، افکار عمومی جهان 
و افکار عمومی ملت آمريکا بود.« به گزارش پايگاه 
اطالع رسانی رياست جمهوری، حجت االسالم 
روحانی سپس به سراغ نحوه تعامل ايران و آمريکا 
در »پسا ترامپیسم « رفت و با اشاره به اين که سیاست 
جمهوری اسالمی » تعهد در برابر تعهد« است، از  
امکان کامبک روابط ايران و آمريکا در زمان قبل 
رياست جمهوری ترامپ سخن گفت:» نسبت به 
ملت ايران، امیدواريم دولت آينده آمريکا در اولین 
قدم هايش سیاست های ترامپ را راجع به ايران با 
صراحت محکوم کند... و سیاست های نادرستی 
را که دولت قبل آمريکا در طول 4 سال اعمال کرد 
، جبران کند.سیاست جمهوری اسالمی ايران 
روشــن اســت، سیاست جمهوری اسالمی ايران 
همان طور که بارها تأکید کرديم، تعهد در برابر 
تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر 
کاهش تنش، احترام در برابر احترام، تعهدات 
بین المللی در برابر تعهدات بین المللی است و اگر 
يک همچون اراده ای در حاکمان آينده آمريکا وجود 

داشته باشد، به نظرم حل مسئله بسیار آسان است.« 
وی افزود:» ايران و آمريکا هر دو می توانند تصمیم 
بگیرند و اعالم کنند که به شرايط 20 ژانويه 201۷ 
برمی گردند؛ هم ايران برمی گردد به شرايط 20 
ژانويه 201۷، هم آمريکا و اين می تواند گشايش 
بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکالت باشد و 
مسیر و شرايط را کاماًل تغییر دهد و سپس مراحل 
بعدی را می شود در بخش های مختلف ادامه داد. 
گره اصلی با يک اراده و يک تصمیم، گشاده و باز 
می شود.«اشاره روحانی  به تاريخی است که چهار 
سال پیش دونالد ترامپ دوران رياست جمهوری 
خود در آمريکا را آغاز کرد و با انتقاد از توافق برجام، 
نه تنها از آن خارج شد، بلکه سیاست فشار حداکثری 

بر جمهوری اسالمی را در پیش گرفت.

 واکنش ها 	 
اما بسیاری از تحلیل گران و کاربران فضای مجازی 
به انتقاد از سخنان روز گذشته رئیس جمهور 
پرداختند و آن را حاصل بی عملی دولت و نگاه به 
خارج توصیف کردند؛ کاربری با اشاره به اين که 
فرستادن سیگنال های پیاپی برای مذاکره خود 
خالف راهبرد مذاکره است ،نوشت:»ايران و آمريکا 
می توانند به 4 سال قبل برگردند؛ حرف قابل تاملی 
است؛ اما وقتی پیشاپیش و پشت سرهم خواستار 
مذاکره شده باشید، آن ها ضرورتی برای اعتنابه 
خواست شما نخواهند ديد.« کاربر ديگری با انتقاد 
از گفته های متناقض رئیس جمهور و کم کاری 
های دولت در عرصه های مختلف نوشت:» رئیس 
جمهور چند روز پس از صحبت های خودش مبنی 
بر مجانی تطهیر نکردِن چهره  آمريکا، هم دوباره 
پالس مذاکره داد و هم با منفک کردِن ترامپ از 
سیستم آمريکا به نحوی دست به تطهیر چهره  آمريکا 
زد؛ هرچند از دولتی که هیچ طرح و برنامه ای جز 
مذاکره برای مثال اداره  کشور نــدارد ، نمی توان 
انتظار داشــت اما کاش جناب روحانی حداقل 
در اين وانفسا کمی بیشتر دقت کنند تا خدايی 
ناکرده بیش از اين متهم نشوند به اتخاذ مواضع 
سلیقه ای و بعضا متناقض!« کاربر ديگری هم 
نوشت:»آقای روحانی!کاش الاقل تاکید می کرديد 
انجام تعهدات برجامی آمريکا و جبران خسارت 
های پنج سال گذشته، هرگز مذاکره پذير نیست.«

روحانی:بایدن تصمیمات ضدایرانی 
ترامپ را محکوم وجبران کند، می توانیم 

به شرایط 20 ژانویه2017 برگردیم 



مــارادونــا درگــذشــت، دیه گو ،ســتــاره نسلی از فوتبال بود 
که یک تنه نتایج بازی ها را تغییر مــی دادنــد، همانند 
داخل زمین بیرون از مستطیل سبز ویرانگر بود، یک 
شخصیت شگفت انگیز که مقابل همه دنیا و حتی خودش 
می ایستاد. مارادونا کسی بود که در جام جهانی 1986 مکزیک یک تنه تیم 

ملی فوتبال انگلستان را از پیش رو برداشت، گام های او برای بازگشت غرور ملی کافی 
بود، غروری که در زندگی اجتماعی آرژانتینی ها، به خاطر جنگ جزایر فالکلند و حمله ارتش 

مارگارت تاچر جریحه دار شده بود. مارادونا انتقام یک ملت را گرفت. اهل هیچ مصلحتی نبود. چنان 
نفوذی بر تیم خود داشت که مسئوالن فدراسیون، پیراهن های تیم ملی را با نظر او انتخاب می کردند. مارادونا 
مرد شگفتی ها بود. با همان نبوغ بی نهایت، با همان اراده ای که می توانست یک تنه تیمی را قهرمان جهان کند 
می توانست خودش را به ورطه نابودی بکشاند. فقط از دیه گو برمی آمد که یک اسطوره را پایین بکشد. فقط 
مارادونا می توانست آن حجم از نبوغ را زیر کوکائین و مصرف الکل دفن کند. از قهرمانی با آرژانتین در سال  1986 
تا قهرمانی با ناپلی که بعد دیه گو دیگر تیم قدرتمندی نشد تا سراشیبی ویرانگری فاصله کوتاهی را طی کرد و 
به رغم تمام حواشی که زندگی اش داشت چند بار به اوج برگشت؛ اما هربار خسته تر از قبل. در جام جهانی 1990 
رودرروی همان آلمان 4 سال قبل ایستاد و فینال را واگذار کرد. اعتیاد او را در سن 32 سالگی از دنیای حرفه ای 
فوتبال دور کرد اما در جام جهانی 1994 آمریکا با قدرت ظاهر شد که خبر دوپینگ اش رسید. دوپینگی که 
معتقد بود دسیسه فیفا علیه طغیان و محبوبیت اوست. هیچ وقت حقیقت معلوم نشد اما هرچه بود باور این که 
اسطوره فوتبال بتواند خودش را بعد از اعتیاد و حاشیه های خانوادگی به ورطه تازه ای بکشاند،آسان بود. با همه 
این  حواشی او برخالف ستاره های لوکس اروپایی محبوب ماند. همه دنیا پله ستاره برزیلی را یک قدرت طلب 
می دانستند که تا وزارت ورزش کشورش پیش رفته اما دیگر مردمی نبود، اما دیه گو ستاره محبوبی بود که از 
کوچه های فقر تا بلندای شهرت و محبوبیت رسیده بود. بی شک او را می توان محبوب ترین بازیکن تمام ادوار 
دانست. شاید اگر فوتبال دیروز مثل امروز با چند دوربین و زوم فراوان ضبط می شد می توانستیم پرتره های 
شگفت انگیزی از نبوغ او را ببینیم. با این همه شمایل مارادونا شباهتی به یک ستاره میلیاردر نداشت. انگار 
همیشه خسته بود. قامت کوتاه، شکم بزرگ، حتی در روزهای اوج هم باورش سخت بود کسی   با آن فرم بدنی 
بدود. اهل مانور ریاکارانه مقابل دوربین ها نبود. برخالف ستاره هایی که در خفا سیگار می کشند یا رفتار نابهنجار 
دارند دیه گو سیگارهای برگ کوبایی اش را حتی در ورزشگاه ها و مقابل چشمان متعجب همه روشن می کرد. 
مارادونا با همه  این  رفتارهای غلط کسی بود که حتی وقتی تیم ملی آرژانتین با هدایت او و حضور مسی در ترکیب، 
از جام جهانی حذف شد اما از محبوبیت اش کم نشد. مسی شاید رکوردهای بزرگی را جابه جا کرده باشد؛ شاید 
رفتارهای حرفه ای تر داخل زمین و خارج از آن داشته باشد و شاید به هنجارها و خط قرمزهای اجتماعی پایبند 
باشد اما دیه گو محبوب تر ماند و خواهد بود. محبوبیتی که قطعًا توجیه رفتارهای اشتباه او نیست. داستانی 
درباره مارادونا نقل می شود که صحت آن چندان مشخص نیست، می گویند زمانی که به خاطر افسردگی در 
آسایشگاه روانی بستری بود، یکی از بیماران می گوید من چه گوارا هستم، یکی دیگر می گوید من گاندی هستم، 
دیه گو هم می گوید من مارادونا هستم! یکی از بیماران می خندد و می گوید تو دیگر خیلی دیوانه هستی چون 
هیچ کس نمی تواند مارادونا باشد! این داستان نشان می دهد نبوغی که کنترل نشود می تواند چه بر سر شخصیت 

حرفه ای و اجتماعی یک نفر بیاورد. در این پرونده ظهور و سقوط یک افسانه را بررسی کرده ایم.   

پرونده

دیه گو مارادونا را با تکنیک نابش، با خودویرانگری هایش، گل معروفش و حاال درگذشت ناگهانی اش به یاد می آوریم
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فریبی که مارادونا از کوکائین و مشروبات الکلی خورد
مارادونا روزی بر اثر مصرف زیاد الکل به خانواده اش می گوید توسط فضایی ها ربوده شده است

مارادونایی که در زمین فوتبال با دریبل های 
ویرانگر خود، همه را در بهت فرو می برد، بعد 
از مدتی با مصرف کوکائین و مشروبات الکلی، 
ــواد شــد. او در یکی  اسیر جــادوگــری ایــن م
مدعی  گفت و گوهایش  پــربــازدیــدتــریــن  از 
شــد: »یــک بــار بعد از زیـــاده روی در مصرف 
گور  و  گــم  روز  ســه  الکلی،  نوشیدنی های 
شــدم. وقتی که به خانه برگشتم، گفتم که 
یک سفینه فضایی مرا دزدیده بود. همچنین 
وقتی کوکائین مصرف می کردم، دیگر انسان 
نبودم و شبیه زامبی بودم. هرگز آن را امتحان 
نکنید. شما را از جامعه و خــانــواده فــراری 
می دهد.«)منبع خبر: ورزش 3(. در ادامه، 
نگاهی گذرا به ماده کوکائین، عوارض آن و 
آسیب های مصرف مشروبات الکلی داشته 
باشیم که مارادونا در گفت و گوهایش به چند 

مورد از آن ها اشاره کرده بود.
  مشروبات الکلی، نابودگران سیستم مغز

ــود، فــرد کنترلی روی رفــتــار و گفتارش  وقتی الکل مصرف ش
نخواهد داشــت. با این که الکل به ظاهر عالیم هیجانی ایجاد 
می کند اما به شدت سرکوب کننده سیستم مغزی است. 
همچنین آسیب های جــدی به سیستم عصبی بــدن از 
جمله نارسایی های اعمال هوشی، حرکتی و بی ثباتی 
هیجانی، کاهش ادراک حسی و سرانجام از دست 
دادن حافظه، در بیشتر افراد معتاد به الکل 

دیده می شود. درباره ماجرایی که مارادونا از دزدیده شدنش توسط آدم  های 
فضایی  تعریف کرده، باید به این نکته توجه داشت که دلیل رفتارهای عجیب 
فردی که الکل مصرف می کند این است که الکل 
سیستم مغزی را سرکوب می کند در نتیجه فرد 
کنترل و عقالنیت اش را از دست می دهد و ممکن 
است وارد یک فاز عمیق افسردگی شود و دیگر هیچ 
چیزی در دنیا برایش ارزش نداشته باشد. بعضی ها 
تصور می کنند مشروبات الکلی، اعتیادآور نیست، 
این برداشت، اشتباه محض است و مشروبات هم 

اعتیاد و هم عوارض شدید به دنبال دارد.
  کوکائین، عامل توهم زدن های مارادونا

مشکل دیگر مارادونا مصرف کوکائین بود. عوارض 
مصرف کوکائین هم شامل عوارض جسمانی و هم 
روانی می شود. با مصرف این ماده ،تمرکز و سرخوشی 
فرد افزایش می یابد و این از جمله عوارض بسیار کوتاه 
مدت و خوشایند کوکائین است که فرد مصرف کننده 
را به استفاده بیشتر با دوز باالتر ترغیب می کند. شاید 
همین آثــار کوتاه مدت کافی بود تا بازیکنی مانند 
مارادونا به جای اتکا بر توانایی و استعدادهای ذاتی اش در فوتبال، به کوکائین 
به عنوان یک راه میانبر روی آورد. اما از آن جایی که مصرف کوکائین حتی برای 
یک دفعه هم می تواند باعث اعتیاد و وابستگی فرد به این ماده شود؛ فرد به منظور 
دستیابی به حالت سرخوشی قبلی مجبور به افزایش دوز مصرفی و در صورت 
ترک این ماده دچار عوارض شدیدی همچون افسردگی و اضطراب و بی قراری 
می شود. از دیگر عوارض کوکائین می توان به باالبردن فشار خون و ضربان قلب، 
بی نظمی ضربان قلب، تنگ شدن عروق و احتمال سکته قلبی اشاره کرد. توهم 
شدید حسی، هذیان، اضطراب و بی قراری، احساس خستگی، تشنج و حتی 

مرگ از جمله عوارض این ماده در دوزهای باال و مستمر است.

3 درس از اشتباهات مارادونا
عکسی از جوانی های مارادونا وجود دارد که روی لباسش نوشته »نه به مواد مخدر« اما چرا کاری 

را که می دانیم غلط است انجام می دهیم؟

 

داستان این عکس به مسابقه ای در 
سال 1988 بر می گردد؛ مسابقه ای 
که از اساس با هدف مبارزه با موادمخدر 
برگزار شد و بر همین مبنا هم روی لباس 
مارادونا به انگلیسی و روی لباس پالتینی 
به فرانسوی نوشته: »نه به مواد مخدر«. اما 
مارادونا چند سال بعد تشت رسوایی اش در 
زمینه مصرف همین مواد مخدری که این جا 
دارد تالش می کند بد بودنش را اثبات کند، بر 
زمین افتاد! واضح است درک خوب و بد بودن 

غالب رفتارها، کار دشواری نیست. در واقع نه فقط مارادونا که بسیاری از ما هم 
در زندگی روزمره خود کارهایی را انجام می دهیم که 

می دانیم غلط است اما چرا؟
گاهی وسوسه انجام دادن برخی کارهای 1  قدرت وسوسه ها را جدی نمی گیریم

اشتباه، قوی تر از چیزی است که از دور به نظر می رسد. 
به عنوان مثال، افراد تصور می کنند که توان نه گفتن به 
سیگار یا مواد مخدر را دارند اما به وقت عمل اول آن را 
امتحان می کنند و بعد از یکی دو بار امتحان، توان کنار 
گذاشتن آن را از دست می دهند. این وضعیت به ویژه 
درباره موادی که وابستگی جسمی و روانی در افراد 

ایجاد می کنند، بسیار شایع است.

گاهی اوقــات این نشناختن نقاط ضعف است که کار دست افراد 2  نقاط ضعف و قوت خود را به درستی نمی شناسیم
می دهد. به عنوان مثال فردی متوجه نیاز شدید خود برای پیدا کردن دوست 
نیست و در این شرایط برای پاسخ به این نیاز به هر رابطه ای دست می زند یا هر 

رفتاری را برای این که دیگران او را بپذیرند انجام می دهد.
می دانیم3 خــودمــان را فــردی بــد و مستحق بدی 
بررسی ها نشان می دهد احساس بد بودن و داشتن 
شرم شدید راجع به وجود خود، می تواند افراد را به 
سمت انجام رفتارهای غلط و اشتباه سوق دهد. افرادی 
که تصور می کنند »آدم بدی« هستند، احتمال بیشتری 
وجود دارد که برای اثبات این موضوع به خود و اطرافیان 
دست به کارهای بد و غلط هم بزنند. البته توجه داشته 
باشید که چنین تصوری درباره خود و تالش برای اثبات 
آن همیشه برای فرد واضح نیست و گاهی او تنها در 

سطح ناخودآگاه چنین برداشتی از خود دارد.

 مارادونا  بر خالف پله 
کنار مردم بود

امیرحاج رضایی کارشناس فوتبال از شخصیت فوتبالی و 
رفتارهای غیرفوتبالی مارادونا می      گوید

بین  در  تحصیل      کرده  و  آرام  شخصیت  یــک  رضــایــی  امــیــرحــاج 
فوتبالی      هاست. مردی دوست      داشتنی که فوتبال را در زمینه اجتماعی 
و متفاوتی تفسیر می      کند. بعد از انتشار خبر درگذشت اسطوره فوتبال 
با او تماس گرفتیم تا از شخصیت دیه      گو برای ما بگوید: »از شنیدن خبر 
درگذشت مارادونا خیلی متاسف شدم؛ او برای من، یک قهرمان بود. 
به شدت دوستش داشتم. این عالقه ام فقط به خاطر توانمندی اش در 
زمین مسابقه نبود، بلکه به      خاطر موضع گیری      هایی بود که او در قبال فیفا 
داشت. شما هیچ  گاه مارادونا را در جایگاه مخصوص سران فیفا ندیدید. 
او هرگز با فیفا نشین ها از سر دوستی درنیامد. همین موضوع به آینده  و 
سالمتی اش صدمه زد و مرگ زودرسی را هم برایش به ارمغان آورد. 
وقتی که در جریان جام جهانی 1994 آمریکا وصله ای به او چسباندند، 
او از تلویزیون در حالی که می گریست گفت که من پاکم و این فیفاست 
که می خواهد من را از گردونه خــارج کند. البته بعدش خــودش به 
خودویرانگری روی آورد و مسائلی که همه ما از آن خبر داریم و سالمتی 
اش به شدت به خطر افتاد.« حاج      رضایی درباره جایگاه مارادونا در کشور 
آرژانتین می      گوید: »کاری که سیاستمدارهای آرژانتینی نتوانستند 
انجام دهند، مارادونا انجام داد. می دانیم که در جنگ مارنیناس )همان 
جزایر فالکلند(، دولت انگلیس جزایر مارنیناس را  تصاحب کرد؛ ارتش 
آرژانتین را شکست داد و یک تحقیر عمومی به آرژانتینی ها تزریق کرد 
این مارادونا در سال  1986 بدون هیچ ارتشی، آن گل را به ثمر رساند 
و به نوعی وارد قلعه انگلیسی ها شد و آن تحقیر را جبران کرد. او یک 
شخصیت متناقض داشت و در کنار فوتبال بسیار پرجاذبه ای که داشت 
از نظر شخصیت اجتماعی، جایگاه قابل قبولی نداشت«. حاج رضایی 
معتقد است مارادونا را می      شود از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و 
ورزشی تحلیل کرد و می      افزاید: »من سن و سالی دارم که او را دیدم و 
فقط دربــاره اش کتاب نخواندم یا مستند ندیدم. شناخت خوبی از او 
دارم. در دنیا تنها یک بار این اتفاق افتاده است که یک بازیکن، یک 
نفره یک تیم را قهرمان جهان کند در سال 1986. الیورکان در جام 
جهانی 2002 به این مقام نزدیک بود اما دو گلی که در فینال از آلمان 
خورد، نگذاشت یک تنه آلمان را قهرمان جهان کند. وقتی مارادونا 
در ایتالیا به ناپل رفت و قهرمان سری آ ایتالیا شد، به گورستان رفت و 
آن      جا سخنرانی کرد که شما که از دنیا رفتید من به شما خبر می      دهم 
که باالخره تیم شهرتان قهرمان شد. او چنین رفتارهایی را داشت که 
مخصوص خودش بود.« حاج رضایی یکی از دالیل سقوط مارادونا را 
فیفا می      داند: »اگر فیلم فینال 1990 را ببینید و آن پنالتی مشکوک که 
باعث شد آرژانتین از قهرمانی دور شود، زمانی که مارادونا برای جایزه 

تیم نایب قهرمان رفت با ژائو هاوالنژ رئیس فیفا 
دست نداد. خیلی جذاب است که دست در 
زندگی مارادونا چقدر نقش  جالبی داشته 
است. از آن گلی که با دست زد و بعدش 
که با بزرگ ترین نهاد بین      المللی فوتبال 

دست نداد و طبیعتا هاوالنژ کمک کرد به 
سقوط مارادونا. اگر به بازخوانی زندگی 

مارادونا بپردازید، می بینید 
کــه او از فقر رســیــده به 

ثروت، بنابراین یک نابغه 
بود در جهان فوتبال با 

ــه بر  ــاوت ک ــف ــن ت ایـ
خالف پله در کنار 

مردمش بود.«

 ظهور و سقوط یک اسطوره
1960:     تولد در پایتخت آرژانتین، یعنی بوئنوس آیرس

 1968: دراین سن با انجام حرکات نمایشی با توپ فوتبال دراماکن عمومی 

سعی می کرد بخشی از مخارج و هزینه های زندگی خانواده اش را تامین کند.
1921-1981: این بازیکن در دوران جوانی با تیم بوکاجونیورز چنان 

درخششی از خود نشان داد که بعد از آن در بارسلونای اسپانیا توپ زد. البته 
او در این دوران حاشیه هایی هم از خود به جا گذاشت و به خاطر خالف ها و 

بی اخالقی های فراوان پایش مرتب به دادگاه باز می شد.
1984-1982 :   با بازی در تیم بارسلونا و ثبت 22گل در36 بازی در بین 

هواداران این تیم محبوب به چشم آمد، گفته می شود مارادونا در همین سال ها 
بود که به کوکائین معتاد شد.

1991-1984 :   جدایی اش از بارسا،  وی را راهی جنوب ایتالیا و پیوستن به 

تیم فقیر آن کشور یعنی ناپولی کرد، طی هفت  سال بازی اش در ناپولی،  81 
گل به نام خود ثبت کرد و نام و آوازه خاصی از خود به جا گذاشت.

1993-1992 :   با بازگشت به لیگ اسپانیا و این بار بازی در تیم سویا در 

طول 26 بار به میدان رفتن، فقط موفق شد 5 بار دروازه تیم حریف را باز کند.
1994-1993 :   حضور کوتاهی در نیولز اولد بویز داشت و 

صرفا پنج بار به میدان رفت که   در هیچ یک  از بازی ها موفق 
به گلزنی نشد.

1994: در جام جهانی به یونان گل زد اما به اتهام دوپینگ 

محروم شد و تیم آرژانتین بدون او با بن       بست روحی مواجه 
شد و زود از جام خداحافظی کرد.

1995: مارادونای خسته و افول کرده به بوکاجونیورز بازگشت 

تا آخرین و واپسین روزهای بازی های خودش را با تیم محبوب و 
دوست داشتنی اش به پایان برساند.

1997: دراین سال، مارادونا با چشم هایی اشکبار و البته با 

غم و اندوه فراوان هوادارانش تصمیم به خداحافظی از 
مستطیل سبز گرفت  و به فوتبال بدرود گفت.

  2002       :      در ایــن ســال مــارادونــا با رای گیری 

اینترنتی از سوی فیفا به عنوان بهترین بازیکن 
قرن بیستم انتخاب شد.

2005:    جالب است بدانید در این سال 

به عنوان یک مجری انتخاب شد و برنامه 
 های تلویزیونی با اجــرای وی به روی 

آنتن رفت.
2010-2008 :   با انتخابش در این 

دوره به عنوان مربی، در سال 2010 
آرژانتین را در رقابت های  هم هدایت 

جــام جهانی در کشور آفریقای جنوبی 
بــر عهده داشــت و بــه اعتقاد بسیاری از 

 منتقدان و کارشناسان، اتخاذ و به کارگیری 
تکنیک های غلط، عاملی در ناکامی این تیم و 

کسب جام بود.
در  قلبی  بیماری  به       خاطر   :2020 نوامبر 

از  روز  چند  از  بعد  ــد.  ش بستری  بیمارستان 
بیمارستان مرخص شد اما در 25 نوامبر به خاطر 

سکته قلبی درگذشت.

مصطفی میرجانیان | روزنامه نگار

مصطفی نجمی | پژوهشگر حوزه اعتیاد

نرگس عزیزی | مشاور
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مریم سادات کاظمی     |  مترجم

از زمان شــیوع ویروس کرونــا، پژوهش های 

مختلفی در خصوص عالیم و عوارض ابتال به 

این ویروس مطرح شد. چندی پیش محققان انگلیسی اعالم 

کردند که کووید19 می تواند باعث پیرشــدن مغز شــود اما 

محققــان دانشــگاه ماساچوســت بــه  تازگــی دریافتنــد کــه 

تغییرات شناختی ناگهانی نیز می تواند عالمت هشدار ابتال 

به این ویروس در افراد باالی 65 سال باشد.سرفه خشک، تب 

و اختالالت تنفسی شناخته شده ترین عالیم ابتال به ویروس 

کرونا ســت اما براســاس گزارش مرکــز کنترل پیشــگیری از 

کووید19،  این بیماری می تواند با عوارض نورولوژیک هم بروز 

پیدا کند. ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

بیشتر بدانیم

کوکوی کدو و هویج، مقوی  و آسان پز

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی 

راهکارهای کنترل 
وسواس غذایی کودکان

اگر کــودک بــه وســواس غذایی مبتــا باشــد، تمایل 
زیادی به خوردن غذا نشــان می دهــد و همه دغدغه او 
در به دست آوردن و خوردن غذا خاصه می شود. شاید 
در ظاهر میل به خوردن و اشتهای باال در کودک هر پدر 
و مــادری را ذوق زده کند امــا در طوالنی مدت موجب 
نگرانــی آن ها خواهد شــد. بدون شــک پرخــوری این 
کودکان منجر به اضافه وزن، بیماری های قلبی، دیابت، 
فشارخون باال، آسم، آپنه یا وقفه تنفسی در خواب و... 
خواهد شــد. در هر صورت برای رفع وســواس غذایی 
در کودک ابتدا باید علت های آن را شناسایی  و سپس 
برای رفع و کنترل این عادت اشتباه، برنامه ریزی کنید  

و اقدامات مناسب را انجام دهید.
  نشانه های وسواس غذایی کودک 

   توجــه و تمایل زیــاد کودک بــه غذا خــوردن، او را 
از دیگــر فعالیت هــای عــادی اش کــه پیــش از این از 

انجامش لذت می برده است دور می کند.
  میــل ســیری ناپذیر و اطمینــان نداشــتن از وجود 
وعده های غذایی بعدی روزانه این کودکان را مجبور 

به انباشتن مخفیانه غذا و خوراکی می کند.
  این کــودکان بــا پیگیری مــداوم و مکــرر زمــان و نوع 
وعده های غذایی بعدی، پدر و مادر خود را کافه می کنند.
  این گونه کودکان معموال به دستور پخت غذاهای 
مختلف، کتاب های آشــپزی یا برنامه های تلویزیونی 

آشپزی عاقه نشان می دهند.
 در صــورت کمبــود و نبــود خوراکی و غــذای مورد 
عاقه  شــان در خانه اعتــراض می کننــد و عصبانی و 

مضطرب می شوند.
  کــودک مبتــا به وســواس غذایــی ممکن اســت با 
خوردن بیش از حد غذا، بیمار یا دچار حالت تهوع شود.
 چه دالیلی به وســواس غذایــی در کودک منجر 

می شود؟
 نبود برنامه زمان بندی و تنوع غذایی

وقتی کودک ندانــد دقیقا وعده غذایــی را چه زمانی 
خواهد خــورد، همچنیــن در خانواده هایــی که برای 
وعده های غذایــی اصلی زمــان مشــخصی ندارند یا 
برای تنوع غذایی تاش نمی کننــد به این ترتیب این 
موضوعات   باعث هرج و مرج فکــری و نگرانی کودک 
برای خوردن غذا خواهد شد و  بی دلیل ذهن او را در 

طول روز درگیر خواهد کرد.
  مکالمات غذایی نامناسب

برای مثــال با گفتــن جماتی همچــون »فقط همین 
مقدار غذا برای خوردن داری« یا »نباید بیشتر از این 
بخوری« و... کــودک این طور تصور می کنــد که غذا 
کم یا محدود اســت. همین ترس از دست دادن غذا، 
کــودک را مجبور به خــوردن غذا با ولع بیشــتر بدون 

درنظر گرفتن احساس سیری اش می کند.
  رژیم غذایی کودک

اعمال محدودیت ها یا شیوه های مختلف رژیم غذایی 
حتی با توصیه متخصص تغذیه کودک به دلیل اضافه 
وزن یا بیماری خاص، کودک را بــرای خوردن دقیقا 
آن چه که نباید بخورد و پرهیز کند، مشتاق تر می کند.

  وقتی غذا باعث آرامش کودک باشد
غذا خوردن و هــرآن چه مرتبط به آن اســت در برخی 
کودکان تبدیل به نوعی تسلی خاطر و احساس لذت 
می شــود. این موضوع به ویــژه در کودکانی که تجربه 
تغییــرات بزرگــی در زندگــی مثــل مهاجــرت، تغییر 
مدرسه، طاق والدین و... داشته اند و نسبت به دیگر 
کودکان از نظر روحی آســیب پذیرتر هستند، بیشتر 

صدق می کند.
  ترس از گرسنه ماندن

گاهی کودک به دالیل کمبود غذا یا آشــفتگی سبک 
 زندگــی و بی نظمی در خانواده هنــگام غذا خوردن ،
 دچار تــرس از گرســنه ماندن و بــرآورده نشــدن نیاز 
اساســی اش بــه غــذا می شــود. ایــن نگرانــی منجــر 
بــه دغدغــه همیشــگی او درباره غــذا و غــذا خوردن 

می شود.
 راهکارهای کنترل وسواس غذایی کودکان 

 برنامه ریزی و داشــتن برنامه غذایی متنوع به ایجاد 
حس امنیــت غذایی در کودک بســیار کمــک می کند 
ضمن این که والدین پرمشغله را از سردرگمی در فراهم 
کردن غذای مناسب در زمان درست آن نجات می دهد.  
از واکنش هــای آنــی دربــاره خواســته های وقت و 
بی وقت غذایی کودک بپرهیزید. در این گونه مواقع 
ممکن است ناخواسته با سرزنش های نابجا و عجوالنه 
باعــث احســاس خجالــت، گناه یــا شــرمندگی در او 
شــویم. صبوری کردن در فرایند درمان و کنترل این 

وسواس، برگ برنده شماست.
بچه ها اغلب وقتی کاری بــرای انجام دادن  ندارند 
به عنوان ســرگرمی، غذا می خورند. در صورتی که با 
درخواســت بی موقع او برای غذا مواجه شدید، توجه 
او را به کار دیگری جلب کنید. پیاده روی کنید، کتاب 

بخوانید و از او برای انجام کاری کمک بخواهید.

crystalkarges، Parents :منابع

1-  تخم مرغ ها را در ظرفی بشــکنید و هم بزنید. 
روغن زیتــون را به تخم مرغ های زده شــده اضافه 

کنید.
2- کــدو ، هویج و پیــاز را رنده کنیــد و آب آن ها را 
خوب بگیرید. ســپس به مخلوط تخم مرغ و روغن 

اضافه کنید.
3- جعفری و شــوید ریــز خرد شــده ، پنیــر ، آرد ، 
بکینگ پودر ، نمک و فلفل سیاه را به آن بیفزایید و 
هم بزنید.  مواد را داخل قالب چرب شده بریزید و 

با لیسک صاف کنید.
4- در صورت تمایل روی مواد کنجد بپاشید. قالب 
را در فر با دمای  180 درجه  که از قبل گرم شــده 
اســت قرار دهید و تا وقتی که سرخ شود بگذارید. 

سپس آن را  با دورچین دلخواه سرو کنید.

بانوان
 » آشفتیگ عصیب«

عالمت جدید کووید19
 سرفه خشک، تب و اختاالت تنفسی شناخته شده ترین عایم ابتا به ویروس  کروناست اما براساس گزارش

 مرکز کنترل پیشگیری از کووید19در آمریکا،  این بیماری می تواند با عوارض نورولوژیک هم بروز پیدا کند

تازه ها 

درابره مارسا، بیماری شبیه کروان بیشرت بدانیم 
مارسا، نوعی باکتری است که در برابر آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای درمان عفونت ها، مقاومت دارد

 عوارض زایمان زودرس
 برای مادر و کودک

زایمان زودرس می تواند عوارض مخربی برای  مغز 
و بدن نوزاد داشته باشد و عاوه بر آن  موجب عفونت 
در نوزاد شود. با این که امکان دسترسی به اطاعات  
درباره عــوارض زایمــان هــای زودرس وجــود دارد 
و با توجه بــه  شــرایط بیمــاری کرونا  باز هم شــاهد 
درخواست زیاد خانواده ها به انجام زایمان  در  تاریخ 
نهم آذر امسال یعنی 99.9.9که رند ترین تاریخ قرن 
حاضر تلقی می شود، هستیم . صرف نظر از وظیفه ای 
که پزشکان در دادن مشاوره درســت و تن ندادن به 
خواسته غیرمنطقی خانواده ها دارند ، در این مطلب 
به عوارض این نوع زایمان ها و خطراتی که برای نوزاد 

ایجاد می شود  اشاره می کنیم :
 1- بــه طــور کلی هــر چــه جنین بیشــتر در شــکم  

بماند ، بیشتر سیستم های بدن توسعه می یابد.
2- نوزادی که زود متولد می شــود کوچک تر است 
و به سختی می تواند خود را گرم نگه دارد زیرا دچار 

کمبود چربی طبیعی بدن است .
3- به دلیل وجود ریه نابالغ، بیشــتر نــوزادان دچار 
نوعی مشکل تنفسی هستند. اغلب نوزادانی که زود 
به دنیا می آیند حتی در هفته  سی و پنجم ، ماده فعال 
سطحی - ماده ای در شش ها که کیسه های تنفسی 

کوچک را باز نگه می دارد- ندارند.
4- خونریــزی مغزی بــه احتمــال زیاد در نــوزادان 
نارس )که قبل از هفته  بیست و هشــتم به دنیا آمده 
اند( به وجود می آیــد و درجه متفاوتــی دارد.برخی 
خونریزی ها خفیف هستند و خودشــان  بهبود می 
یابند و برخی دیگر می توانند منجر به آســیب جدی 

به مغز شوند.
 ۵- تمام کودکانی کــه زودتر از هفته  ســی ام به دنیا 
می آینــد برای شــرایطی به نــام رتینوپاتــی زودرس 
)ROP( غربال خواهند شد.رگ های خونی چشم می 

تواند از شبکیه چشم جدا  و باعث کوری شود. 
۶- وزن پاییــن در تولد، تاخیر در رشــد یــا نیازهای 
خاص از جمله  مشکاتی است که برای نوزادی که 

زود به دنیا آمده است به وجود می آید.
۷-  در مادرانی که عمل سزارین انجام می دهند اگر 
فاصله دو بارداری آن ها کمتر از شــش ماه باشــد در 
مقایسه با بیشتر از شــش ماه، خطر پارگی رحم سه 

برابر است.

 Jama Network نتایج مطالعه  جدیدی که در نشریه
منتشر شــد، بروز آســیب های مغزی را تایید می کند. 
محققــان دانشــگاه ماساچوســت با بررســی وضعیت 
81۷ بیمار باالی  ۶۵ سال مبتا به کووید19 دریافتند 
که »روان آشــفتگی یا هذیان« می تواند یکــی از عایم 
زودهنگام ابتا به بیماری باشــد. بیــش از 28 درصد 
بیماران پیش از بروز ســرفه و مشــکات تنفسی دچار 

این وضعیت شدند.
هذیان، کاهش هوشیاری، حالت گیجی، درک  نکردن 
موقعیــت زمانــی و مکانی و هر نــوع اختــال ناگهانی 
شناختی ممکن است نشانه ای از ابتا به ویروس کرونا 
در سالمندان باشد چراکه سیستم ایمنی در این افراد 
به  گونه ای متفــاوت بــا ویروس ها و باکتری هــا مقابله 

می کند.
  پیرشدن زودهنگام مغز

از طرفــی محققــان انگلیســی بــرای تشــخیص تاثیر 

ویروس کرونا بر مغز، نتایج تســت های شناختی بیش 
از 84 هزار بیمار را بررســی کردند. این تست ها برای 
ارزیابی پیشرفت آلزایمر در این بیماران صورت گرفت. 
براســاس تایید مدیر ایــن تیم تحقیقاتــی، مبتایان به 
انواع وخیم بیماری کووید19، در زمینه های مختلف 
ارزیابــی شــناختی وضعیت نامســاعدتری نســبت به 
سن خود داشتند. در واقع این کاهش عملکرد معادل 

پیرشدن مغز به اندازه 10 سال بود.
پژوهش دیگری توسط محققان دانشگاه استراسبورگ 
هم درباره ۵8 بیمار مبتا به کووید19 نشــان داد که 
40 نفر از آن ها به  اضطراب و آشفتگی غیرعادی، 20 
نفر  به هذیان و حدود یک ســوم  هم بــه  ادراک  نکردن 
موقعیت زمانی یا مکانی، از دست دادن توجه و تمرکز 

یا رفتارهای غیرقابل کنترل دچار  شدند.
  ویروس  کرونا  به مغز آسیب می رساند؟

پیــش از ایــن، طــی دوران اپیدمــی ویــروس ســارس 

شــواهدی مبنی بر آســیب ویروس به مغز دیده شد اما 
در جدیدترین پژوهش در دانشــگاه ییــل آمریکا، ثابت 
شــد که ویروس کرونــا  می تواند در بعضی مــوارد حاد 
بیماری یا در افــراد دارای زمینه  ژنتیک ابتا به تحلیل 
شناختی سبب آســیب به ســلول های مغزی شود. در 
چنین شرایطی، سلول ها از اکسیژن محروم می مانند 

و از بین می روند.
محققان بر ایــن باورند که در زمــان آلودگی به ویروس 
کرونا، واکنش دفاعی بســیار شــدیدی در بــدن اتفاق 
می افتد که ممکن است به گرمای بیش از حد مغز منجر 
شــود و عایم نورولوژیک خاصی بروز پیدا کند. آن ها 
آســیب ویروس بر مغز را به سه شــکل مطرح کرده اند: 
حمله مســتقیم ویروس بــه مغــز، تحریک مغز بــا عبور 
ویروس از سد استخوانی بین حفره بینی و سر، اختال 

در گردش خون عروق مغز.
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فاطمه قاسمی
 مترجم

مواد الزم برای 3 نفر

کدوی  ســبز متوسط -  2 
عدد

 هویج متوسط -  2 عدد
 پیاز متوسط - یک عدد

  پنیرموزارال رنده شــده  –
یک لیوان  

 تخم مرغ -  2 عدد
 روغــن زیتــون یــا روغــن 
مایع  - 4 قاشق سوپ خوری
 آرد  -  ۵ قاشــق ســوپ 

خوری
 بکینگ پودر  - 10 گرم یا 

2.۵ قاشق چای خوری
 شوید ریز خرد شده  - 1۵ 

ساقه
 جعفری ریز خرد شده – به 

مقدار الزم  
  نمــک ، فلفــل ســیاه  و 

کنجد  - به دلخواه

   بیماری مارسا با حضور افراد در بیمارستان ها یا دیگر مکان های بهداشتی 
مانند خانه های ســالمندان و مراکز دیالیز بروز می کند. این نوع باکتری 
معمواًل با دستگاه های پزشکی مانند جراحی، لوله های وریدی، مفاصل 

مصنوعی و دیگر موارد مرتبط است.

  عالیم بیماری مارسا
عایم  این بیماری، ایجاد زخم های قرمز شبیه گزش حشرات روی پوست 
اســت که همراه با تورم و احساس درد شدید اســت و درجه حرارت ناحیه 
آســیب دیده پوســت افزایش می یابد  یا ممکن اســت بیمار تــب کند. این 
زخم ها می تواند به ســرعت به آبســه های عمیق و دردناکی تبدیل شــود. 
همچنین ممکن اســت عوارضی مانند بروز مشــکات در اســتخوان ها، 
مفاصل، جریان خون، دریچه های قلب و ریه ها را به همراه داشــته باشد. 
مارسا از طریق لمس ناحیه آسیب دیده و سپس لمس نواحی سالم در بدن 
فرد مبتا منتشر می شــود؛ بنابراین پزشــکان توصیه می کنند مشکات 
پوستی، تاول، گزش حشــرات، بریدگی و خراش  به خصوص در کودکان 
کنترل شــود و اگر زخم ها آلوده یا همراه با تب به نظر می رســد، با پزشک 

مشورت شود.

  آیا همه انواع این بیماری 

خطرانک  است؟

باکتری هــای  از  مختلفــی  انــواع 
استافیلوکوکوس اورئوس وجود دارد 
که به باکتری های استاف معروف است 
و معمواًل در پوســت یا بینی حدود یک 
سوم جمعیت جهان مشاهده می شود و 
به طور کلی بی خطر است ، مگر این که 
از طریق زخم وارد بدن شود، اما ممکن 
است مشــکات پوســتی ســاده برای 
افراد ســالم ایجاد کند. طبق گزارش 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، 
حدود 2 درصد از مردم یک نوع مزمن 

از این نوع باکتری های استاف دارند.

  این بیماری چگونه شبیه 

ویروس کروانست؟

روش هــای  نظــر  از  مارســا  عفونــت 
پیشــگیری و مقابله با شــخصی کــه به آن 
آلوده اســت شــباهت زیــادی بــه ویروس 
کرونــا دارد، زیــرا افــراد مبتا بــه عفونت 
استافیلوکوکوس اورئوس اغلب به عنوان 
اقدامی برای جلوگیری از شــیوع بیماری 
در بیمارستان ها جدا بســتری می شوند. 
افرادی که با بیمار در تماس هستند، مانند 
پرســتاران یا اعضــای خانــواده او، ممکن 
اســت مجبور به پوشــیدن لباس محافظ و 
رعایت روش های دقیق بهداشــت دســت 
باشند، همچنین سطح آلوده و ابزار شست 

وشو باید به درستی ضدعفونی شود.

  روش های پیشگیری 

از بیماری مارسا

برای پیشــگیری از این بیماری 
بایــد از اســتفاده مشــترک از 
وســایل شــخصی ماننــد حوله، 
تیــغ و لبــاس خــودداری کــرد، 
همچنیــن مراقبت از بهداشــت 
شخصی ضروری است. اگر یکی 
از اعضای خانواده زخم داشــته 
باشد باید وســایل شخصی او در 
باالترین دمــا در ماشــین لباس 
شویی شســت و شــو و با خشک 

کن گرم خشک شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان



فوتبال ورزش مردانه است! 1
اولین گزاره ای که جناب پاشازاده آن را به عنوان 
یک واقعیت بیــان می کنــد، مردانه بودن فوتبال اســت!  
پاشــازاده می گوید: »در حالی که شاید مخاطب غربی به 
این درک رســیده که فوتبال یک ورزش مردانه و خشن با 
سطح تستسترون باالست و طبیعتا از این مسائل نیز در آن 
وجود دارد. من از کار محمود فکری دفاع نمی کنم اما فکر 
می کنم آدم هایی که در فوتبال هستند و در شرایط تنش 
آمیز صحبت می کنند کلماتی مثل این را مورد استفاده قرار 
می دهند و این چیز خیلی عجیبی نیست.« شاید بهتر باشد 
به جناب پاشازاده و افراد دیگری که چنین تصوری دارند، 
یادآور شویم که شاید 40یا50 ســال قبل می شد چنین 
گزاره ای را تا حدی قبول کرد اما این روزها با وجود شرکت 
12 تیم در لیگ فوتبال زنــان ایران در فصــل 98-99 و 
هواداران زیادی که این ورزش بین خانم ها دارد، این گزاره 
از اساس غلط اســت. حاال فوتبال رشته ای است که تمام 
خانواده نتایج و حاشیه هایش را دنبال می کنند به خصوص 

در این روزهای کرونایی که سرگرمی های کمی دارند. 

مردانه بودن یــک موضوع، مجــوزی برای  2
فحاشی است!

پاشازاده در بخش دیگری از صحبت هایش گفته است: 
»فوتبال یک ورزش مردانه و خشن با سطح تستسترون 
باالســت« و چنیــن موضوعــی را بــه نوعی مجــوز برای 
برخوردهــای تند و فحاشــی قلمــداد کرده اســت. این 
موضــوع از جمله موضوعاتی اســت که بــا موضوع مهم 
»مردانگی ســمی« مرتبــط اســت. مردانگی ســمی از 
جمله مسائلی است که طی چند ســال اخیر درباره آن 
زیاد صحبت شده است و اشاره به رفتارها و برخوردهای 
آسیب زایی دارد که برای مردان مجاز شمرده شده  است 
یا حتی در برخی موارد از مردان انتظار می رود که آن ها 
را انجام دهند. از جمله این رفتارها همین برخوردهای 
تند و فحاشی است. در فرهنگ رایج غلط تصور می شود 
دعوا کردن و بد دهنی جزئی از رفتار عادی مردان است، 
غافل از این که تفاوتــی نمی کند مردان آن هــا را انجام 
دهند یا زنان، به هر صورت این رفتارها به شدت آسیب زا 

هستند و فحاشی، همیشه محکوم است.

در کشــورهای غربــی فحــش دادن بخــش  طبیعی فوتبال است!3
موضوع دیگر که جناب پاشازاده ادعا کرده موضوع طبیعی 
بودن فحاشــی و توهین در فوتبال دیگر کشورهاست. اما 
آیا واقعا به این صورت اســت؟ این که در بازی های فوتبال 
در دیگر کشــورها هم شــاهد توهین و فحاشــی هستیم، 
موضوع قابل انکاری نیست اما شاید بد نباشد نگاهی هم به 
جریمه هایی که در برابر چنین رفتارهایی اعمال می شود 
داشــته باشــیم. یکی از قابل توجه ترین جریمه هــا پس از 
توهین را شــاید بتوانیم جریمه پنج هزار یورویی آنچلوتی 
در چند ســال قبل در نظر بگیریــم. آنچلوتی کــه آن زمان 
مربی بایرن مونیخ بود، بعد از این کــه یکی از هواداران تیم 
هرتابرلین به او توهین کرد، جواب او را با توهین داد و پنج  
هزار یورو جریمه شد. عالوه بر این جریمه هایی که باشگاه ها 
برای رفتارهای ناشایست بازیکنان یا کادر فنی خود تعیین 
می کنند و در کنار آن البته جریمه هایی که فدراســیون ها 
بــرای تیم ها در نظــر می گیرند و مبلــغ آن گاهــی به ده ها 
هزار دالر می رســد، وجود دارد. ضمن این که در کشور ما 
فرهنگ متفاوتی وجود دارد و جایــگاه خانواده و نوامیس 
مردم خدشه ناپذیر است و به صرف رواج یک رفتار در دیگر 

کشورها نمی توان آن را برای کشور ما هم مجاز دانست. 
در کشورهای دیگر هم جلوی دوربین فحش  می دهند!4
نکته دیگری که پاشازاده بیان کرده مربوط به رفتار بازیکنان 
تیم های غربــی اســت. او گفته اســت: » چنــد وقت پیش 
قســمت هایی از فیلم مســتندی را  که درباره تیــم تاتنهام 
ســاخته شــده اســت تماشــا می کردم و دیدم که در آن جا 

وقتــی دوربین بــه رختکن تیــم مورینیو مــی رود، انــواع و 
اقســام واکنش ها بدون سانســور به نمایش گذاشــته  می 
شود و بازیکنان از کلماتی اســتفاده می کنند که اگر ما در 
ایران آن ها را جلوی دوربیــن به زبان بیاوریم، مــا را اعدام 
می کنند. کلماتی که شــما نمی توانید در رسانه تان آن ها 
را بنویســید.« با توجه به صحبت های جناب پاشــازاده به 
نظر می رسد منظور ایشان مستند »همه یا هیچ« است که 
در چند قسمت  درباره باشگاه تاتنهام ساخته شده است. 
آن طور که پاشــازاده گفته اســت  ظاهرا در بخش هایی از 
این مستند بازیکنان فحش های زشــتی را بیان می کنند 
و بر این مبنا ایشــان در نظر گرفته اند که چون اگر ما چنان 
رفتارهایی را جلوی دوربین داشته باشیم، برخورد تندی با 
ما می شود، پس برخورد با فحاشی بازیکنان در ایران بیش 
از حد تند است اما آیا این مقایسه صحیح است؟ مستند مورد 
اشاره جناب پاشازاده، مستندی است که برای تماشاگران 
آن محدودیت سنی تعریف و توصیه شده است   فقط افراد 
باالی 16 سال این مســتند را تماشا کنند. هرچند صرف 
محدودیت سنی گذاشتن برای یک محصول نمایشی به 
معنای مجوزی برای نمایش هر چیزی نیســت اما یادمان 
باشــد برنامه فوتبالی که از تلویزیون به صورت سراســری 
پخش می شود و هر کسی و به ویژه کودکان کم سن و سالی 
که فوتبالیست ها  را   الگوی خود در نظر می گیرند، می توانند 
تماشاگر آن باشند، با مستندی که محدودیت سنی برایش 
تعریف شده، متفاوت است.  فوتبال قرار بود در این شرایط 
کرونایی زمینه ایجاد هیجان و سرگرمی را در جامعه فراهم 
کند اما از هفته های اول بیانیه ها و حاشیه ها و درگیری ها 

شروع شد تا از اهدافش دور شود.

مادرها هنگام دعوا بین فرزندان چه کنند؟

باور مادرها این است که خانواده موفق خانواده ای است که در آن خواهرها و برادرها زیاد با هم 
دعوا نکنند اما این همیشه درست نیست! دعوا و درگیری بین بچه ها، نه تنها اجتناب ناپذیر 
است بلکه اگر خطر جانی نداشته باشد، می تواند فوایدی هم برای آن ها دربر داشته باشد. البته 
تحمل دعوای بچه ها برای مادرها کار خیلی سختی است. مادرها فکر می کنند فرزندان شان 
نباید به هیچ وجه با هم اختالف نظر داشته باشند و با هر گفت وگوی تندی بین فرزندان، آن ها را 
کلی نصیحت می کنند که با هم دوست باشید و دعوا نکنید. در این بین باید بدانیم بهترین رفتار 
این است که بپذیریم درگیری نیز جزئی از واقعیت زندگی خواهر ها و برادر هاست اما قطعا نیاز 

به مدیریت دارد. در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

مارال مرادی|    مترجم

    مادرها باید علت دعواها را رمزگشایی کنند

یکــی از مهم تریــن فواید دعــوا این اســت که هر 
شخصی در دعوا می  تواند هم به شناخت بهتری 
از خود دست یابد و هم اعتماد به نفس بیشتری  
پیدا کند ، البته مشروط بر آن که همیشه بازنده 
یا برنده نباشــد. دعواها عموما عملکرد و مفهوم 
خاصی دارند. دعوا و درگیری گاهی تنها راهی 
اســت که کودک می  تواند از طریــق آن دردها و 
ناراحتی اش را  بیان کند. این وظیفه مادر است 
که چنین واکنشی را رمزگشایی کند. در ضمن 
مادرها باید بپذیرند که رابطه خواهــر و برادری 
همیشــه بین دو قطب عشــق و نفرت در نوسان 
است. قبول درگیری بین خواهر و برادر بهترین 
روش برای پشــت ســر گذاشــتن و تبدیــل آن به 

عنصری سازنده است.

    از دعوا و درگیری بین بچه ها نترسید
تنها یک جر و بحث شــدید می  توانــد کاری کند 
که کودک زیر بار  زورگویی خواهر یا برادر نرود و 
امتیازاتش را از دست ندهد. دعوا به کودک در راه 
بزرگ شدن و تثبیت شخصیت او کمک می  کند، 
حتی اگر رابطه بین آن ها تیره و تار باشد و نتوانند 
همدیگر را دوســت بدارند نباید تصور کرد که از 
این لحاظ آسیب می  بینند. گاهی اوقات کودک 
ممکن اســت بیشــتر  نیاز داشته باشــد از قلمرو 
و حریم خود دفاع کنــد، تا این کــه در فکر جلب 
محبت خواهر یا برادر باشد. کودک مجبور نیست 
که خواهر یا برادرش را دوست بدارد، اما باید به او 
احترام بگذارد و از لحاظ جسمی و به ویژه روانی به 
او آسیب نرساند. بنابراین از دعوا و درگیری بین 
بچه ها نترسید اما اصول مدیریتش را فرا بگیرید.

    چه زمانی مادر مداخله کند؟

نقش والدیــن در این میان حمایــت و مراقبت از 
هویت جســمی و روحی تک تک فرزندان است. 
اگر می  پرســید که پدر و مادر چگونــه می  توانند 
چنیــن نقشــی را عهــده دار شــوند، در جــواب 
می  گوییم که باید اجازه دهند تا دعوا رخ دهد، اما 
مراقب باشند که همیشه یکی از بچه ها حرف خود 
را به کرسی ننشــاند. والدین باید توجه کنند که 
فرایند تحقیر به عادت تبدیل نشود. با این حال، 
تردیدی نیســت که مادر نباید هــر وقت دعوایی 
رخ داد مداخله کند، اما برای این که مدام بچه ها 
با هم دعوا نکنند و آســیب نبینند و بتوانند از آن 
درس بگیرند، نیاز دارند تا مادر مداخله کند. اما 

مادر چه زمانی باید وارد این گود شود؟
وقتی خطر خشــونت جســمانی وجود  دارد نمی توان چشم پوشی کرد.1
وقتــی خشــونت کالمــی از فحش های  رایج بین خواهر و برادرها فراتر برود و به 2
تحقیر، بی ارزش کردن و حمله به هویت طرف 

مقابل بینجامد.
مداخلــه والدین در شــرایط دیگری نیز  الزامــی اســت یعنــی وقتی کــه صحنه 3
دعواها هر روز به یک شکل تکرار می  شود و یکی 
از بچه هــا همیشــه مغلــوب می  شــود و کتــک 

می  خورد.
نکته آخر: بدانید که آن چــه کودک در ارتباط 
با خواهر و بــرادرش یــاد می  گیــرد، در آینده و 
در خارج از چارچــوب خانواده، بــرای او مفید 

خواهد بود.
برای نوشتن این مطلب از »زندگی آنالین« 
کمک گرفته شده است

متن: نرگس عزیزی
تصویر ساز :  حسین نقیب

مخاطب گرامی، قبــل از هر 
چیــز ایــن نكتــه را فراموش 
نكنید كه این دوران گذراست 
و دوبــاره بــه روال زندگــی 
عــادی برخواهیم گشــت پس امیــد خودتان 
را حفظ كنید. شــما باید مطمئن باشید که با 
مدیریت نگرانی تان، آینده بهتری در انتظارتان 
خواهد بود. در ادامه، چند توصیه به شما دارم.

    رویاهای تان واقع بینانه است؟

برای داشتن امید به آینده، ابتدا باید مطمئن 
شــوید که رویا و چشــم اندازی که بــرای آینده 
داریــد، واقع بینانــه اســت یــا خیــر؟ داشــتن 
رویاهایی غیرواقعی موجب می شود که خیلی 
بیشتر و غیر منطقی احساس ناامیدی کنید. به 

رویایتان برای زندگی فکر کنید و بفهمید که آیا 
چشم انداز و رویای شما واقع بینانه است؟ اگر 
چنین نیست، باید تغییراتی در آن ایجاد کنید 
تا دستیابی به آن امکان پذیر شود. برای نمونه، 
تصور کنید که رویای شــما این است که امروز 
یک خودروی شاسی بلند یا خانه بخرید. خب 
با توجه  به شرایط فعلی تان که  مطرح کرده اید ، 
چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این حالت، 
باید به اهدافی بپردازید که با شــرایط زندگی 

فعلی شما، ارتباط بیشتری دارد.

    هدف شغلی تان چیست؟

گفته اید که دانشجوی یک رشته فنی هستم 
و به دلیل آنالین شدن کالس ها، چیزی که به 
درد آینده کاری ام بخورد، یاد نخواهم گرفت. 
نكته دیگر، تعیین هدف  های شغلی است که 
برای رســیدن به آن ها تالش می کنید. پس 

از ایجاد رویایی بــرای آینده تــان، اهدافی را 
هم برای خــود تعیین کنید. اهداف شــغلی 
شــما باید از چهــار  ویژگــی  برخوردار باشــد 
تا احتمال دســتیابی به آن هــا افزایش یابد: 
1-  مشــخص: یعنــی بایــد واضــح باشــد و 
اهدافی گسترده یا مبهم نباشد. مثال این که 
بگویید می خواهم شاغل شوم، هدف درستی 
نیســت. 2-قابل ســنجش: یعنی باید قابل 
اندازه گیری و سنجیدن باشد. 3- عمل گرا: 
یعنی باید بتوانید به طور فعال، برای رسیدن 
به آن ها عمل و کنترل شان کنید. 4- مقید 
به زمان:  یعنی باید بــرای اهداف خود آغاز و 
پایانی مشخص در نظر بگیرید تا رسیدن به آن 

ها آسان تر شود.

    توانایی هایتان را باور داشته باشید

 برخی افراد، امید به آینــده ندارند  زیرا حس 
می کنند کــه توانایــی انجــام هیــچ کاری را 
ندارند. اگر دچار این نوع از نا امیدی هستید، 
فهرستی از تمام توانایی ها و دستاوردهایتان 
تهیه کنید. این فهرست را بخوانید و برای این 
ویژگی های مثبت، به خود تبریک بگویید. اگر 
گاهی اوقات، کمی خودتان را تحسین کنید، 

می توانید امید به آینده را در خودتان تقویت 
کنید. در ضمــن انجام کارهایی کــه از آن ها 
لذت می برید، به شــکل گیری حــس امید به 
آینده در شما کمک می کند. با شرکت کردن 
در فعالیت هایی که شما را شاد می کند، حس 
قوی تری از هدف، در شــما ایجاد می شــود. 
اگــر نمی دانیــد چــه فعالیت هایــی بیش از 
همه، شما را شاد می کند، برای فهمیدن آن، 
کارهای جدیدی را امتحان کنید. برای نمونه 
می توانیــد در یک کالس آموزشــی شــرکت 
کنیــد، ورزش جدیــدی را امتحــان کنیــد، 
مهــارت جدیدی را یــاد بگیرید یا ســرگرمی 

تازه ای پیدا کنید.

    با استادان تان در ارتباط باشید
به عنوان نکتــه پایانــی از شــما می خواهم که 
دغدغه تان را با یک یا چند نفر از اســتادان تان 
مطــرح کنید. قطعــا آن هــا شــما را راهنمایی 
خواهند کــرد تا دســتاوردهای بهتــری از این 
شــرایط آموزشی داشــته باشــید. این  مشکل 
مختص شما نیســت و همه دانشــجویان با آن 
درگیر هستند بنابراین تالش کنید تا با  کمی 
خالقیت و مشورت گرفتن،  آن را مدیریت کنید.

دکتر سیدعلی ظریفی |    روان شناس

مشاوره 
فردی

دانشجو هستم و با آنالین شدن کالس ها، دارم عمرم را هدر می دهم
دانشجوی یک رشــته فنی هستم و با این وضعیت دانشــگاه ها که بیشتر 
کالس هایم به صورت آنالین برگزار می شود، چیزی که به درد آینده کاری ام 
بخورد، یاد نخواهم گرفت. به نظرم دارم عمرم را هدر می دهم. نگران آینده 

هستم. پدرم هم بازنشسته است و پول زیادی ندارد. چه کنم؟

ره 
شاو

 و م
واده

خان
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* یکــی از دوســت های نوجــوان من، چندتــا عکس با 
بازیگرهــای محبوبش داره، چندهزار تــا فالوئر جذب 
کرده بــا همون ها! اینایــی که تو پرونده زندگی ســالم 
بهشــون اشــاره کردین، حداقل یــک کاری می  کنن و 

فقط عکس نمی گیرن.
* مطلــب »ترســناک ترین جمله ای که شــنیدی« و در 
صفحه جوانه چاپ شده، اصال هم ترسناک نبود. جمله 
ترسناک نشنیدین تا حاال. می خواین براتون بفرستم؟

* صفحه ســالمت تاریخ 5 آذر، مطالب بسیار متنوع و 
جذابی داشت. همین جوری بهش تافت بزنین و ادامه 

بدین که شکلش تغییر نکنه!
* پرونده بســیار خواندنی در زندگی سالم چاپ شده 
بود. تا حاال دربــاره همه چیز شــنیده بــودم اال همین 

موضوع. جالب بود.
* در مطلب »7 نشــانه قربانیان خشــونت خانگی« در 
صفحه خانواده و مشــاوره به آمار باالی زنان آمریکایی 
که با این مشکل رو به رو شدند، اشاره کردید اما به آمار 

زنان ایرانی نه. جالب نیست این کارهاتون.
ما وشــما: مخاطب گرامی، مطلبی که اشــاره کردید 
ترجمه شده بود؛ پیش از این درباره آمارهای مربوط به 

ایران مطالبی داشتیم.   
* دارکوب، فقط امیدوارم امروز که روزنامه چاپ میشه 

با قیمت مرغ شوخی نکرده باشی!
ما و شــما: مخاطب گرامــی، بــه دلیل وفــات حضرت  

معصومه)س(، صفحه دارکوب امروز چاپ نمی شود.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز خواندن زیارت نامه حضرت معصومه)س(

قرار و مدار

حاال که امکان زیارت ملجأ شــریف حضرت 
معصومه)س( در روز رحلت ایشان برای ما 
میسر نیســت، توصیه می شود 
که امــروز و در یــک فرصت 
مناسب، زیارت نامه ایشان 
را از راه دور  بخوانیــد و 
برای حــل گرفتاری های 
خودتان و دیگران دعا 

کنید. التماس دعا

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

گاهی بعد از یک تصمیم اشتباه همسرتان به جای سرکوفت زدن، سرزنش کردن و بیان واقعیت ها، سکوت کنیدارتباط با همسران

قسط هام عقب افتاده، همه 
چیز هم گرون شده، می ترسم 
صاحبخونه از این ماه، اجاره رو 

هم ببره باال و ...

باید اون موقع که پول هات رو بدون 
حساب و کتاب خرج می کردی و 

وسایل اضافی می خریدی، فکر این 
روزها رو می کردی

قسط هام عقب افتاده، 
همه چیز هم گرون شده، 

می ترسم صاحبخونه از این 
ماه، اجاره رو هم ببره باال و ...

رفتار اشتباه »محمود فکری« در بازی هفته گذشته استقالل و فوالد و توهین زشتی که او به تیم فوالد 
داشت، آرام آرام در حال کم رنگ شدن و فراموش شدن بود که صحبت های جدید مهدی پاشازاده 
پیش کسوت استقالل به این آتش جان دوباره بخشید. پاشازاده سرمربی فعلی تیم پاس همدان 
که در دوران بازی، بازیکنی با اخالق و بی حاشیه بود در دفاع از رفتار غلط فکری، صحبت هایی کرده 
که از منظر روان شناسی قابل بررسی است. در این صحبت ها او دچار خطاهایی فاحش شده و گزاره های غلطی را 

بیان کرده است که در این مطلب به آن ها پرداخته ایم.

محوری

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

بانوان

 نگاهی به 4 گزاره خطایی 
 که بازیکن سابق استقالل 
 برای توجیه رفتار اشتباه 

 »محمود فکری«  بیان 
کرده است
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راه های مراقبت از سالمت روان سالمندان  در روزهای کرونایی

4

ت
شص

ت
مثب

یکــی از مخاطبــان خوب مــون این عکس 
رو از بازار تهــران در دهه 30 فرســتادن. 
زمانی که کرونایی در کار نبــود و مردم با 
خیــال راحت در شــلوغی ها رفــت و آمد 
می کردنــد. نکته جالب عکس، ژســت 
این آقــا رو بــه دوربیــن و آویــزان کردن 
اجناس از سقف بازار است، مخصوصا 
چکمه هــای الســتیکی کــه در اون 
 زمان خیلــی »الکچــری« به حســاب 

می اومدن!
و  قدیمــی  عکس هــای  هــم  شــما 
خاطره انگیزتون رو برامون بفرستین 
تــا بقیــه در لــذت دیدنش شــریک 

بشن.

   سالم زندگی کنید | سنگ  بنای تندرستی و سالمت روان در دوران 
ســالمندی، حفظ عادت های رفتاری ســالم اســت. یکی از مهم ترین این 
عادت ها که حتما بارها شنیده اید، خواب کافی  است. خواب شبانه هشت  
ساعته، توانایی های شناختی شما را حفظ می کند بنابراین توصیه هایی 
مثل داشــتن یک برنامه خواب منظم، کنارگذاشتن وســایل الکترونیکی 
از  پیــش  یــک ســاعت 
خواب، گــوش دادن به 
موسیقی آرام و مطالعه 
پیش از خواب را جدی 

بگیرید.

   آماده باشــید |
سالمندان زیادی در 
دوران شــیوع کرونا 
با مشــکل مدیریت 
نگرانی  های شــان 
پنجه نــرم  دســت و

 می کننــد. ایــن اضطــراب رایــج منبــع مشــخصی نــدارد کــه بــا برطرف 
کــردن آن احســاس آرامــش کنید، امــا بــا کارهــای کوچکــی می توانید 
اعصاب تان را آرام کنید. مثال در خانه به  اندازه کافی ماسک و سایر وسایل 
بهداشتی داشته باشید. با مشورت پزشک  داروهای مورد نیازتان را برای 
مدت طوالنی ذخیــره کنید. اگر بــه خرید نیاز داشــتید، بــا داروخانه ها و 

فروشگاه هایی که پیک دارند تماس بگیرید.

   در اخبار غرق نشوید | رسانه ها مدام درباره ویروس کرونا اخبار و آمار 
مختلف ارائه می کنند. اصرار شما برای مطلع شدن از اخبار ممکن است 
طاقت فرســا باشــد، به ویژه به این  دلیل که اخبار و اطالعات در این زمینه 
مدام تغییر می کنند. بهتر است فقط یک منبع موثق را پیگیری کنید و زمان 
زیادی صرف خواندن و گوش کردن به خبرها نکنید؛ به ویژه پیش از خواب.

   برنامــه بریزیــد | این روزهــا ممکن اســت وضعیت روانــی بی ثباتی 
داشته باشــید؛ یک روز ســرحال و خوش بین و روز دیگر غمگین و منزوی. 
سعی کنید برای روزهایی که در خانه هستید یک برنامه تعیین کنید. برنامه 
غذایی، برنامه ورزشی و یک سری فعالیت سرگرم کننده که هر روز خودتان 
را ملزم به رعایت کردن آن ها بدانید. این کار به شما کمک می کند احساس 

کنترل تان بر امور را دوباره به  دست بیاورید.

داستان دوستی این دو پیرزن به سال 1947 برمی گردد. »ماریون داربی 
شــایر« و »وینی شــاو« هردو در 14 ســالگی مدرســه را به  ناچــار نیمه کاره 
رهــا کردنــد و در کارخانه تولید لبــاس کوپس در شــهر ویگان انگلســتان 
مشــغول به کار شــدند. آن ها تبدیل به دوســتان صمیمی شــدند و شــش 

روز هفتــه را از 8 صبح تا 6 بعدازظهــر با هم در 
کارخانه ســپری می کردند. تا این که وینی در 
18 سالگی به  دلیل ازدواج و تشکیل خانواده 
کارخانه را ترک می کند و به این ترتیب ارتباط 
آن ها قطع می شــود. اما ماریون بعد از مدتی با 
پســت مدیریت در کارخانه همچنان به کارش 
ادامه می دهد. به  تازگی بعد از 73 سال این دو 
دوســت خیلی اتفاقی و ناباورانه همدیگر را در 
سالن غذاخوری یک مرکز مراقبت از سالمندان 
می بیننــد! ماریــون و وینــی هردو اکنــون 91 
ساله هستند و از پیدا کردن هم بسیار احساس 

خوشــبختی می کنند. ماریون پــس از چنــد روزی مبارزه بــا کرونا، مدتی 
در بیمارســتان تحت مراقبت بوده اســت و پس از آن به دلیل تنهایی برای 
استراحت و مراقبت بیشتر به خانه ســالمندان می رود. ابتدا با این محیط 
ســازگاری خوبی نداشــته اما با پیدا کردن وینی، معتقد اســت که بهترین 
انتخاب را کرده و این مرکز مراقبت را همچون 
خانه اش دوســت دارد. اگرچــه این دو تصمیم 
به مانــدن موقتی در این مرکز را داشــتند اما با 
پیداکردن یکدیگــر قصد دارند برای همیشــه 
در ایــن مرکز بماننــد. به  گفته پرســتاران، این 
دو همچــون کودکان شــیطنت می کننــد، در 
برنامه های مختلف فعالیت پرشور دارند، دامنه 
دوستی شان بسیار گسترده شده  است و به نظر 
می رسد که از بقیه عمرشــان به معنای واقعی 

لذت می برند.
wigantoday  :منبع

قاب خاطره 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05۱37634000

7 دلیل برای این که اب لیموترش
 دوست شویم!

medicalnewstoday.com :منبع

عکاس :میثم دهقانی 

مالقات 2 دوست پس از 73 سال

منبع: edgemeredallas.comالهه توانا  |روزنامه نگار 

روان شناسی 

حال خوب    

نا 
یر

از ا
س  

عک

نرمش سالمندان در خانه

درصد از سالمندانی که احساس تنهایی می کنند 
در معرض خطــر ابتال به ســوءتغذیه قــرار دارند. 
طی مطالعه ای کــه در کانون بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش و مرکز بهداشــت 
شهرســتان رامســر انجــام شــد، 440 نفــر از 
سالمندان این مراکز مورد بررسی قرار گرفتند که 
میانگین سنی آن ها 65 سال و 2۸۸ نفر مرد و ۱52 
نفر زن بودند. یافته های این مطالعه نشان داد که 
بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان، 
رابطه معکوس معنا داری وجود دارد، یعنی افرادی 
که احســاس تنهایی بیشــتری دارند، از وضعیت 

تغذیه مناسبی برخوردار نیستند.
منبع: ایسنا
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این نرمش ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. قبل از شــروع بهتر 
اســت 5 دقیقه بدن خــود را گرم کنید، مثــال آهســته راه بروید. لباس 
مناســبی بپوشــید و در کنار خود بطری آب بگذارید تا آب بدن تان کم 
نشــود. اگر محدودیت حرکتی یا پرهیز پزشــکی دارید، حتما آن ها را 

رعایت کنید.

   تنظیم تنفس
روی یک صندلی بنشینید. شــانه ها پایین باشد. دســتان تان را در 
طرفین خود قرار دهید. کف دســتان رو به جلو باشــد، هر دو دست 
را باز کنیــد و باال ببریــد. هنگامــی که دســتان را باال مــی برید، دم 

 کنید )نفس تــان را تو دهید( و هنگامی که دســت ها را پایین
 می آورید، بازدم کنید )نفس تان را بیرون دهید(. این حرکت 

را 5 بار انجام دهید.

  کشش پا
کف دستان تان را روی دیوار بگذارید. پای راست خود 
را خم کنیــد و یک گام با پــای چپ به عقــب بردارید و 
پای چپ را صاف نگه دارید. کف هر دو پا باید روی 
زمین باشد. در این حرکت، عضله ساق پای چپ 
کشیده می شود. این کشش را برای هر پا، سه 

مرتبه انجام دهید.

  حفظ تعادل
بایســتید. هر دو پا را به هم بچســبانید. زانوهــا را کمی خم 
کنید. پای راســت را از پای چپ دور کنید. ســپس پای چپ 
را به پای راســت برســانید. با روش باال، 10 قدم با پاهایتان 

بردارید.

    درباره مطلب چاپ شــده در صفحــه 60+ با 
عنــوان »تعامــالت اجتماعی از مغز ســالمندان 
محافظت می کند« می خواســتم بگم که تو این 
روزهای کرونایی مگه میشــه تعامالت داشت؟ 

خیلی نیاز به هم صحبت داریم اما تنهاییم.
مثبــت شــصت: حــق بــا شماســت ولــی بــا 
 استفاده از وســایل ارتباط جمعی مانند تلفن یا
 پیام رسان ها هم می توان با دیگران در تماس بود 

و رفع دلتنگی کرد.
    با تشکر از مطلب خوب ریشه ضرب المثل، لطفا 
معنی ضرب المثل گرگ باالن دیده را که به اشتباه 

باران دیده گفته می شود هم توضیح دهید.
مثبت شصت: حتما به زودی ریشه این مثل رو 

هم به امید خدا خواهیم نوشت.

    از دیــدن آقای واحدی در صفحه ســالمندان 
خیلی خوشحال شدم. مردی دوست داشتنی، 
با ادب و البته شوخ. خدا حفظش کند ان شاءا...

مثبت شــصت: دقیقــا آقــای واحــدی همین 
خصوصیت ها رو دارن که می تونن الگوی خوبی 

برای سبک زندگی در دوران 60+ باشن.
     مطلب باورهای غلط درباره آلزایمر، کاربردی 
بود و مســائلی در آن مطرح شــده بود که تا حاال 
نشنیده بودیم. درباره دیابت هم بیشتر بنویسید.
مثبت شــصت: خوشــحالیم که مطالب 60+ 
رو دنبــال می کنیــد و بــه کارتون میان. چشــم، 
هر موضوع دیگه ای هم عالقه داشــتین بگین تا 

درباره اش مطلب چاپ کنیم.
     تعــداد حکایت هــای صفحــه ســالمندان رو 

بیشتر کنین.
مثبت شصت: به روی چشم. سعی ما بر اینه که 
هر روز یک داستانک یا حکایت یا طنز در صفحه 

60+ داشته باشیم.
    چه خبر از مسابقه صفحه سالمند؟ چرا هر هفته 

منتشر نمی کنید؟ برایش جایزه هم بگذارید.
مثبت شصت: به دلیل تراکم مطالب و ستون ها 
در صفحه 60+ سعی می کنیم یک هفته درمیان 
مسابقه برگزار کنیم که امیدواریم امکانش فراهم 

شود تا هر هفته مسابقه با جایزه داشته باشیم.

پیامک

نامبرگرافی

به واسطه داشتن فالونوئید 

خاصیت ضدسرطانی دارد

به خاطر ترکیباتش برای ساخت 

کالژن، بر بهبود پوست موثر است

احتمال بروز سکته قلبی 

را کاهش می دهد

ویتامین C آن احتمال حمالت آسمی در 

زمان سرماخوردگی را کاهش می  دهد

 C  آنتی اکسیدان هایش در کنار ویتامین

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند

ترکیب مصرف لیمو و پیاده روی 

باعث کاهش فشارخون می شود

وجود ویتامین C در لیمو به 

جذب بهتر آهن کمک می کند

داده تصویری
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 حفظ ستاره      ها و اسکلت 
اصلی تيم، استراتژى سرخ       ها

معروف و آلکنو در چالش 
کوتاهی قامت؟!

جا�گاه �اپيتان در تيم مل� واليبال دوباره به خطر م� افتد؟تمد�د قرارداد عبد�، نعمت� و �امياب� نيا

دشت دشت ٣ امتيازى استقالل با رونمایی از تازه واردها
ن.ونام و قلعه نو�� امتيازات را تقسيم �ردند

W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M

روز نخســت از هفته سوم رقابت ها� فوتبال ليگ  برتر عصر د�روز با د�دار 
تيم هــا� اســتقالل و ماشين ســاز� در ورزشــگاه آزاد� پيگير� شــد $ه 
ا�ــن د�دار با برتر� �7- صفر آب4 پوشــان به پا�ان رســيد. محمود ف/ر� 
پــس از ا�ن د�دار گفــت: « از ت7 ت7 باز�/نان تشــ/ر    م4 $نم . تيم ما هنوز 
شــ/ل خودش را پيدا ن/ــرده و هماهنگ4 هنوز به وجــود نيامده، الزم بود 

$ــه ٣ امتياز را بگير�م. بعد از باز� ســخت4 $ه با فوالد داشــتيم، نياز بود 
$ــه     ٣ امتيــاز را بگير�ــم. حر�G باز� بســته  ا� را به نما�ش گذاشــت و به 
همين خاطر $ار ما برا� به دســت آوردن موقعيت سخت شد. در نيمه اول 
موقعيت    ها�4 را به وجود آورد�م. نيمه دوم هم همين طور.» ســرمرب4 تيم 
فوتبال اســتقالل به احتمال پنالت4 بودن ٢ صحنه مشــ/وJ اشاره $رد و 
گفــت: «در هر ٢ نيمه صحنه مشــ/وJ به پنالت4 داشــتيم $ه داوران با�د 
نظر بدهنــد. در گل  اگر دقت    م4 $رد�م    م4 توانســتيم گل ها� بيشــتر� 
بــه ثمر برســانيم. با ا�ن حــال     ٣ امتياز در هفته ها� ابتدا�ــ4 برا� ما مهم 
اســت. » ف/ــر� در وا$نش به ا�ن پرســش $ــه وعده $رده بود�ــد در مورد 
اتفاقات باز� با فوالد توضيح دهيد آ�ا زمانش رسيده، گفت: «با�د ببينيم 
زمانش $4 خواهد بــود! با�د فضا�4 را به وجود بياور�م $ه بين مربيان ٢ 
تيم درگير� و تنش ا�جاد نشــود. با ا�ن حال $ســان4 $ه باعث شــدند من 
الفاظ4 را به $ار ببرم و با آبرو�م باز� شود را     نم4 بخشم. با شرا�ط4 $ه به 
وجود آوردند فضا� بد� رقم خورد. از $ســان4 هم $ه آن فيلم را گرفتند، 
گال�ه دارم. اميدوارم با ا�ن $ارها برخورد شــود. هفته سخت4 را پشت سر 
گذاشــتم اما همه $ســان4 $ه باعث رقم خوردن ا�ن اتفاق شدند را به خدا 
واگذار    م4 $نم و از $سان4 $ه آن الفاظ را شنيدند، عذرخواه4    م4 $نم.»

فکرى: آن هایى که باعث شدند حرف زشت بزنم را نمى بخشم
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  هفته ســوم رقابت     هــا� ليگ برتر 
بــا  گذشــته  روز  $شــور  فوتبــال 
برگزار� ٤ باز� آغاز شد $ه مهم تر�ن اتفاق ا�ن 
روز $م گل، برد ارزشــمند اســتقالل بعــد از �7 
هفته $امال پرتالطم بود. آب4 پوشان تهران4 $ه از 
٢ د�دار گذشــته خود صاحب �ــ7 پيروز� برابر 
مس رفســنجان و �7 ش/ســت برابر فوالد شــده 
بودند، بــا ا�ن هدف $ه ٣ امتياز خانگــ4 را از آن 
خود $نند، به مصاف        ماشين ســاز� رفتند اما در 
نيمــه اول نتوانســتند بــه هــدف خــود برســند و 
در نها�ــت هــم هنــر ميليــچ و ضربه ا�ســتگاه4 
فوق العاده ا�ن باز�/ن ٣ امتياز ارزشمند را برا� 
ف/ــر� و تيمــش به ارمغــان آورد. چيــز� $ه روز 
گذشته در استقالل بيش از هر  چيز به چشم آمد، 
حضور پررنگ تازه واردها� ا�ن تيم بود و به نوع4 
ف/ر� از اســتقالل ليگ بيســتم در بــاز� مقابل 
       ماشين ساز� رونما�4 $رده بود. مهم تر�ن تغيير 
نيز در قفس تور� آب4       ها بود؛ دروازه استقالل در 
اهواز ٢ بار باز شد و حسين4 بر رو� گل      ها�4 $ه 
خورد، هيچ تقصير� نداشت و او به دليل اشتباه 
مدافعان تيمش، دروازه اش را باز شــده د�د اما با 
ا�ن وجود، او پس از ٥٥ باز� باالخره قفس تور� 
اســتقالل را بــه مظاهر� واگــذار $ــرد. در خط 
دفاع4 نيز با توجه به مصدوميت سياوش �زدان4 
و آمــاده نبــودن محمد دانشــگر بــرا� حضور در 

تر$يب اصل4 تيم، محمدحسين مرادمند و عارف 
غالمــ4 زوج خط دفاعــ4 تيم ف/ر� را تشــ/يل 
دادنــد و روز خوب4 را هم پشــت ســر گذاشــتند. 
محمد نادر� $ه توانست $رونا را ش/ست دهد، 
به صورت همزمان با ميليــچ در تر$يب آب4       ها به 
ميدان  رفت. نــادر� به عنوان دفاع چپ و ميليچ 
نيز با پســت هافب7 چپ در ميدان حاضر شــده 
بود. در سمت راست خط دفاع4 نيز ور�ا غفور� 
همچنان مهره قابل ات/ا استقالل بود اما سورپرا�ز 
ف/ر�، سيد احمد موسو� بود $ه جلوتر از ور�ا در 
جناح راست قرار گرفته بود. مسعود ر�گ4 و آرش 
رضاونــد در خط ميان4 اســتقالل بــاز� $ردند و 
مثــل ٢ باز� قبلــ4 ارســالن مطهــر� و مهد� 
قا�ــد� هــم زوج خــط حملــه را تشــ/يل دادند. 
در مجموع نيز تازه واردها� استقالل نمره قبول4 
گرفتند تا ف/ر� و هواداران استقالل به روزها� 
آ�نده اميدوار باشند. اســتقالل با ا�ن پيروز� ٦ 
امتياز� شــد و به جمع باالنشينان جدول صعود 
$رد و با�د برا� نها�4 شدن جا�گاهش در هفته 
سوم منتظر سا�ر نتا�ج د�دارها� ا�ن هفته باشد.

  
در �/4 د�گر از باز�     ها� حســاس هفته ســوم 
در ســيرجان، ٢ تيم فوالد خوزســتان و گل گهر 
مقابــل هم قــرار گرفتنــد $ه ٢ تيــم در  نها�ت به 
نتيجه تســاو� �7 - �7 رضا�ت دادند تا دوئل 

جذاب قلعه نو�4 و ن/ونام برنده نداشته باشد. در 
ا�ن باز� ابتدا گادو�ن منشا در دقيقه ٩ از نقطه 
پنالت4 بــرا� گل گهــر گلزن4 $ــرد. فوالد�       ها 
بــا هدا�ت جــواد ن/ونام در همان نيمه نخســت  
توســط محمــد قاســم4 نژاد در دقيقــه ٤١ گل 
خــورده را جبــران $ردنــد. به غير از ا�ــن ٢ گل 
مهم تر�ن اتفاق ا�ن باز�، از دست رفتن پنالت4 
فوالد�       ها توسط ساسان انصار� در دقيقه ٩٤ 
بــاز� بود. گل گهــر با هدا�ت اميــر قلعه نو�4 ٢ 
باز� نخست خود را در ليگ برتر پيروز شده بود 
و با ا�ن تســاو� ٧ امتياز� شد. فوالد خوزستان 
هم بــا نتيجه ا�ن باز�  امتيازات خــود را به عدد 
٥ رســاند. در د�گر باز�     ها� روز گذشته سا�پا 
در خانــه بــا �ــ7 گل نســاج4 را ش/ســت داد و 
آلومينيوم اراJ و مس رفســنجان هم به تساو� 

بدون گل رضا�ت دادند.
 نتا�ج باز�     ها� د�روز

استقالل �7.................         ماشين ساز� صفر
گل: ميليچ(٥٧)

............................  فوالد �7 گل گهر �7
گل ها: منشا(٩) برا� گل گهر و قاسم4 نژاد(٤١) 

برا� فوالد
...........................  نساج4 صفر سا�پا �7

گل: محسن مسلمان(٦٥)
آلومينيوم اراJ صفر....... مس رفسنجان صفر

هفته  ســوم رقابت        ها� ليگ برتر 
امروز با برگزار� ٤ باز� به اتمام         
م4 رســد. در باز�        هــا� امروز پرســپوليس و 
شــهرخودرو به  مصاف رقبا� خــود         م4 روند، 
٢  تيم مدع4 و پرمهره ترا$تور و ســپاهان هم 
مقابــل هــم صG آرا�ــ4         م4 $ننــد و ذوب آهن 
هــم به مصاف  پيــ/ان خواهد رفــت. در ادامه 

نگاه4 خواهيم داشت به باز�        ها� امروز.
 ذوب آهن - پي.ان

امروز فوالدشــهر ميزبــان �7 بــاز� پرماجرا 
خواهــد بــود. ذوب آهــن بعــد از ا�ن $ــه از ٢ 
مســابقه فقط �7 امتياز $سب $رد، بيانيه ا� 
شــد�دالحن را خطاب به وز�ر ورزش نوشــت 
و تهد�د بــه $ناره گير� از ليــگ $رد! مهد� 
تارتــار ســرمرب4 پيــ/ان و دســتيارانش هــم 
سه شــنبه از سمت شان اســتعفا $ردند تا ا�ن 

تيم بدون $ادرفن4 به نصG جهان برود.
 ترا�تور - سپاهان

تقابــل ا�ــن ٢ تيــم مدعــ4 هميشــه د�دن4 و 
جــذاب اســت. هــر ٢ تيــم جمعــ4 از بهتر�ن 
و با $يفيت تر�ــن باز�/نــان ليــگ برتــر را در 
اختيار دارند و اگر ســرمربيان ٢ تيم احتياط 
را از دستور خود خارج $نند م4 توانيم شاهد 
�ــ7 بــاز� ز�بــا و تهاجمــ4 باشــيم. عليرضا 
منصور�ــان هنــوز بــا ترا$تور برد� به دســت 
نياورده و به دنبال دشــت اولين پيروز� خود 
اســت. ســپاهان اما هفته گذشــته آلومينيوم 

اراJ را برد تا ٣ امتياز� شود.
 نفت مسجدسليمان- پرسپوليس

پرســپوليس و نفــت   مسجدســليمان در حال4 
بيســتم  ليــگ  در  خــود  ســوم  د�ــدار  بــرا� 
روبــه رو� هــم قــرار م4 گيرنــد $ه خبــر� از 
پرسپوليســ4 ها� ســابق نفــت در ا�ــن تيــم 
نيســت. در فصل قبل چهره ها�4 مثل مهد� 
تارتــار به عنــوان ســرمرب4 و ميثــم نقــ4 زاده، 

نفراتــ4  $ر�مــ4  ســعيد  و  م/انــ4  سوشــا 
بودنــد $ــه بــا ســابقه حضــور در پرســپوليس 
برابــر ا�ــن تيــم در ليــگ نوزدهــم بــه ميــدان 
رفتنــد اما همــه ا�ــن نفــرات به طــور متناوب 
از جمــع مسجدســليمان4 ها جــدا شــدند تــا 
از  خبــر�  تيم هــا  ا�ــن  پيــش رو�  بــاز�  در 
پرسپوليســ4 ها� نفت نباشد. با ا�ن حال ا�ن 
بــاز� جذابيت        ها� خاص خــودش را خواهد 
داشت. پرسپوليســ4 ها با رسيدن بشار رسن 
به ا�ــن د�ــدار مصدومــ4 ندارند و بــا تمام قوا 
مقابل شــاگردان مجتب4 حسين4 صG آرا�4 
م4 $ننــد. البته �حيــ4 گل محمــد� به دليل 
اخراج مقابــل صنعت نفت آبــادان و همچنين 
عيس4 آل $ثير از ســو� $نفدراسيون فوتبال 
آسيا محروم هستند و به ا�ن د�دار نم4 رسند. 
امتيــاز در رده ششــم  بــا ٤  پرســپوليس $ــه 
جــدول رده بند� قرار دارد، از شــانس خوب4 
برخــوردار اســت تا با پيــروز� مقابلــه نفت به 
رده ها� باال�4 جدول برســد. از ســو� د�گر 
نفت مسجدســليمان از ٢ بــاز� قبل4 خود ٢ 
امتياز به دست آورده و در رده سيزدهم است. 
مجتب4 حســين4 ســال ها بــه عنوان دســتيار 
�حيــ4 گل محمد� در $نــار او $ار $ــرده و به 
خوب4 با تف/ــرات فوتبال4 مرب4 پرســپوليس 
آشناســت. مجتبــ4 حســين4 هــم م4 خواهد 
دادن  ش/ســت  حتــ4  و  گرفتــن  امتيــاز  بــا 
پرسپوليس دوباره در فوتبال عرض اندام $ند. 
پرســپوليس قهرمان ٤ دوره ليگ برتر فوتبال 
هم م4 خواهد دوباره در جمع مدعيان باشد و 

با�د در ا�ن مسابقه پيروز شود.
 برنامه باز�        ها� امروز ليگ برتر

..........  صنعت نفت؛ ١٥:٤٥ شهر خودرو
ذوب آهن....................  پي/ان؛١٦:٢٠
ترا$تور...................  سپاهان؛١٦:٣٠
......  پرسپوليس؛ ١٦:٣٥ نفت م.سليمان

پا�ان هفته سوم ليگ برتر با نبردها� جذابن.ونام و قلعه نو�� امتيازات را تقسيم �ردند

پرسپوليس بدون یحيی به دنبال برد دومدشت ٣ امتيازى استقالل با رونمایی از تازه واردها
درخواست کرونایی باشگاه پرسپوليس از 

هواداران!
باشگاه پرســپوليس از هواداران خود درخواست 
$رد از حضــور در فرودگاه و هتل محل اقامت ا�ن 
تيم خوددار� $نند. باشگاه پرسپوليس با صدور 
اطالعيه  ا� از هــواداران خود درخواســت $رد از 
حضور در فرودگاه ها� تهران �ا اهواز و همچنين 
هتــل محل اقامت ا�ن تيم خــوددار� $نند. متن 
ا�ن اطالعيه به شــرح ز�ر اســت: «از آنجا $ه مدت 
اند$4 تا باز� فينال ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢٠ 
باق4 مانــده و با موج شــد�دتر� از بيمــار� $رونا 
مواجه هســتيم، مراقبت ها� پزشــ/4 از اعضا� 
تيــم بــه باالتر�ن حــد خــود م4 رســد. حفاظت از 
ت7 تــ7 اعضا� تيــم جــزو اولو�ت هــا� اصل4 و 
اساس4 $ارگروه آسيا�4 باشگاه پرسپوليس قرار 
دارد و از ا�ــن رو، از هواداران درخواســت دار�م از 
حضور در فرودگاه مهرآباد �ا فرودگاه اهواز و حت4 
هتل محل اقامت تيم اجتناب $نند. بد�ه4 است 
در ا�ــن مــدت زمان انــدJ، حفاظت از ســالمت4 
باز�/نــان و اعضــا� تيــم، بــرا� باشــگاه اهميت 
و�ــژه ا� دارد و بــه همين خاطــر مراســم بدرقه �ا 

استقبال برگزار نم4 شود.»

کارشناسی داورى استقالل و 
ماشين سازى

حيدر سليمان4 $ارشــناس داور� م4 گو�د عل4 
با� قضــاوت ب4 دردســر� را در د�دار اســتقالل 
و ماشين ســاز� پشــت سر گذاشته اســت. حيدر 
سليمان4 در گفت وگو با ا�سنا در خصوص قضاوت 
عل4 با� در د�دار اســتقالل و ماشين ســاز�  $ه 
روز گذشــته در ورزشگاه آزاد� برگزار  شد، اظهار 
$ــرد: «او قضاوت راحت4 را در ا�ن د�دار داشــت و 
باز� صحنه جنجال4 نداشــت. تــ7 اخطار باز� 
هم درست بود. $م7  داورها� باز� خوب بودند 
و مشــ/ل4 داور� در ا�ن د�دار وجود داشت.» و� 
ادامه داد: «در دقا�ق پا�ان4 نيمه نخست، توپ به 
بدن باز�/ن نســاج4 برخورد $رد و پنالت4 نبود. 
همچنين در دقيقه ٧٥ قا�د� در محوطه جر�مه 
تعادلش را از دست داد $ه ا�ن ربط4 به دروازه بان 

ماشين ساز� نداشت و به نظر من خطا نبود.»

استقاللی ها در انتظار پاداش
تيــم فوتبال اســتقالل در هفته ســوم رقابت ها� 
ليگ برتر به مصاف ماشين ساز� رفت و در پا�ان 
نما�نده تبر�ز را با نتيجه �7 بر صفر ش/ست داد.  
زننده ا�ــن گل، ميليچ  هافي7 چپ آبــ4 ها  بود.

قرار است به دليل ا�ن پيروز� مسئوالن استقالل 
بــه باز�/نــان ا�ن تيم پــاداش دهند.  پيــش از ا�ن 
تصو�ب شــده بــود باز�/نان اســتقالل در صورت 

پيروز� در هر باز� پاداش در�افت م4 $نند.

فوالد در دقيقه ٩٠؛ ٣ پنالتی در ٣ بازى
تيم فوتبال فوالد خوزستان در سومين د�دار پياپ4 در ليگ برتر در دقا�ق آخر صاحب ضربه پنالت4 شد 
اما ا�ن بار فرصت آن   ها از دســت رفت. اگر ساســان انصار� در آخر�ن دقيقه باز� برابر گل گهر پنالت4 
تيمش را تبد�ل به گل    م4 $رد، فوالد صاحب �7 ر$ورد جالب در سومين باز� ليگ بيستم    م4 شد. ا�ن 
تيم در ٢ باز� گذشته نيز صاحب ٢ ضربه پنالت4 در آخر�ن دقا�ق باز� شده بود. در باز� برابر ذوب آهن 
در هفته اول ، فوالد در هفتمين دقيقه وقت ها� اضافه دروازه حر�G را باز و از ش/ست فرار $رد. در باز� 
برابر استقالل  هم در دقيقه ٩٠، فوالد �7 پنالت4 از حر�G گرفت و شيمبا با گل $ردن ا�ن ضربه     ٣ امتياز 
با ارزش را برا� تيمش به دست آورد. در هفته سوم و باز� برابر گل گهر جواد ن/ونام با �7 پنالت4 د�گر    
م4 توانســت      ٣ امتياز با ارزش را برابر  امير قلعه نو�4 $ســب $ند اما ضربه ساسان انصار� به تير دروازه 

برخورد $رد و تبد�ل به گل نشد .
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پيکر محمد خادم در حرم رضوى آرام گرفت

پي�ر محمد خــادم ازغد� صبح د�ــروز در حرم مطهر رضو� 
آرام گرفــت. پي�ر محمد خادم، دارنده مدال نقره مســابقات 
9شــت6 آزاد جهــان در ســال ١٩٦٢توليدو-آمر�ــ�ا و پــدر 
اميررضــا و رســول خــادم از قهرمانــان جهــان و المپي: روز 
گذشــته در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر رضو� تدفين 
شــد. در ا�ن مراســم، جمع معدود� از ورزش�اران و تعداد� 
از دوستداران ورزش 9شت6 حضور داشتند. اميررضا خادم، 
فرزنــد مرحوم محمــد خادم، علــت فوت پدر خــود را 9هولت 
ســن و نارســا�6 قلب6 اعالم 9رد و در ا�ن بــاره افزود: «مدت6 
بــود 9ــه ناراحت6 قلب6 او شــدت گرفته بود، پــدرم عمرش را 
بــرا� ما گذاشــت، پدر و مادر� داشــتيم 9ه زندگ6 شــان در 
 Qسعادت فرزندان شــان خالصه م6 شد. آنها خودشان را وق
مــا 9ردند، گرچــه خيل6 قــدردان نبود�م. هرچنــد ا�ن روال 
روزگار است و خوشحالم تا لحظه آخر زندگ6 اش عزت، غرور 

و حرمت خودش را حفظ 9رد.» 

بازى هاى معوقه نماینده هاى بسکتبال
بــا تصميــم 9ميتــه مســابقات فدراســيون بســ�تبال، تار�ــخ 
برگــزار� باز� هــا� معوقه ليگ برتر مردان اعالم شــد 9ه ٢ 
نما�نــده بســ�تبال خراســان رضو� هــم به مصــاف حر�فان 
خود م6 رونــد. امســال در رقابت ها� ليگ برتــر، ٢ نما�نده 
آو�ژه صنعــت  9ــه  م6 رونــد  ميــدان  بــه  خراســان6 ها  بــرا� 
پارســا در هفتــه ابتدا�ــ6 ليگ ٢ باخــت تلخــ6 را تجربه 9رد 
و تيــم رعــد پدافندهوا�ــ6 مشــهد هــم بــه خاطــر باز��نــان 
مبتــال به 9رونــا به ميــدان نرفته بــود. طبق آخر�ــن تغييرات 
برنامــه باز� هــا� معوقه، تيــم آو�ژه صنعت روز شــنبه مقابل 
ا9ســون تهران قــرار م6 گيرد و تيم رعــد پدافندهوا�6 هم به 
مصاف شوراوشــهردار� قزو�ــن م6 رود. همچنيــن تيم رعد 
پدافندهوا�6 �: شــنبه هفته آ�نده نيز باز� برگشــت مقابل 

ا9سون تهران را برگزار م6 9ند. 
 

انتقاد داور بين المللی فوتبال به کم کارى ها
داور بين الملل6 فوتبال خراســان رضو� با اشــاره به وضعيت 
داور� بانوان در اســتان گفت: «در حــال حاضر داوران خانم 
خراســان6 وضعيــت خوبــ6 ندارند. ر�شــه ا�ن ماجــرا هم به 
9م  9ار� هــا� صورت گرفتــه در دوره هــا� گذشــته مربــوط 
م6 شــود. البتــه هيئت فوتبال خراســان رضو� ٣ ماه اســت 
9ــه به دنبال پشتوانه ســاز� اســت و حما�ت هــا� خوب6 هم 
از بخــش داوران خانــم انجــام داده امــا تاثير ا�ــن حما�ت ها 
و پشتوانه ســاز� ها در آ�نــده مشــخص خواهد شــد.» انســيه 
ماف6 نــژاد به ا�ســنا گفــت: «بزرگتر�ن مشــ�ل داوران خانم 
خراســان6 عدم برگزار� مســابقات فوتبال در اســتان است. 
تنها دغدغه ام در ســال ها� اخير همين موضوع بوده اســت. 
قضاوت در مســابقات باعث پيشرفت و افزا�ش تجربه داوران 
م6 شــود. هر چقدر هم 9ــه بــرا� داوران 9الس و دوره ها� 
آموزشــ6 برگزار 9نيم، به اندازه قضاوت در مسابقات 9ارا�6 

ندارد.»

تيــم فوتبال شــهرخودرو در ٢ باز� قبل6 رقابت ها� ليگ برتر شــرا�ط 
متفاوت6 داشــت و با �: برد و �: باخت همراه با حواشــ6 به اســتقبال 
مســابقه هفته ســوم مــ6 رود 9ه قطعا د�ــدار ســخت6 را برابــر باز��نان 
جنوب6 تجربه خواهد 9رد. شــاگردان مهد� رحمت6 از ساعت ١٥:٤٥ 
دقيقه امروز در ورزشــگاه امام رضا(ع) به مصاف تيم صنعت نفت آبادان 
خواهند رفت 9ه امتياز ا�ن باز� خيل6 در روحيه باز��نان شــهرخودرو 
و شــخص مهد� رحمتــ6 تاثيرگذار خواهــد بود چرا9ه حواشــ6 باز� 
مقابــل پي�ان خيل6 به مذاق ســرمرب6 و مال: باشــگاه خوش نيامده و 
شرا�ط طور� رقم خورد 9ه ا�ن حواش6 بيشتر از باخت به چشم آمد 9ه 
اميدوار�م 9ادر فن6 شــهرخودرو آرامش را به تيم برگردانند تا باز��نان 

با تمر9ز و روحيه بهتر� در باز� خانگ6 امروز به ميدان بروند. 
 رحمت در �ارزار حاشيه ها

تيــم فوتبال شــهرخودرو از زمان6 9ه شــروع بــه 9ار 9ــرده از نظر م�ان 
تمر�ن6 دچار مش�ل بود و 9ادر فن6 و مال: باشگاه هميشه در سخنان 
خود به نداشــتن �: م�ان تمر�ن6 معترض و از مســئوالن اجرا�6 شهر 
مشــهد خواســتار �: زميــن تمر�نــ6 بودند. حاال بــا تفاهم نامــه ا� 9ه 
باشــگاه با مجموعه آســتان قدس داشــته، �: زمين تمر�نــ6 در اختيار 
شــهرخودرو�6 ها قرار گرفته. آنها باز� هفته اول ليگ برتر را با پيروز� 
مقابل ماشين ســاز� آغــاز 9ردند و بــه نوع6 رحمت6 شــروع6 طوفان6 
داشــت. اما در بــاز� دوم مقابل تيم پي�ان باخت بــد� را تجربه 9ردند 
9ــه حواشــ6 ا�ن باز� نســبت به اصل مســابقه پررنگ تر بــود. به حد� 
9ــه رحمت6 جــوان در همين ابتدا� مســابقات ليگ برتــر صحبت ها� 
جنجال6 نســبت به اتالف وقت پي�ان6 ها داشــت و بــه نوع6 وارد جنگ 
حاشــيه ا� شد 9ه ا�ن مســئله قطعا در ادامه 9ار او را از مسير اصل6 اش 
�عنــ6 مربيگــر� دور م6 9نــد، به خصوص 9ــه ســال اول مربيگر� اش 
است و با�د بيشــتر تمر9زش را رو� مسائل فن6 تيمش بگذارد. منظور 
ا�ن نيســت 9ه ســخنان رحمتــ6 ب6 ربط و فقط حاشــيه ا� اســت بل�ه 
اظهارات6 را بيان 9رد 9ه در فوتبال حرفه ا� ا�ران نمود ز�اد� دارد و ا�ن 
نشــان دهنده ضعQ تيم ها� مقابل و حربه ا� برا� سرمرب6 تيم هاست 
9ه بيانگر واقعيت6 اســت 9ه هنوز فوتبال 9شورمان با وجود ا�ن 9ه اسم 
حرفه ا� را �دs م6 9شــد اما هنوز نتوانســته فوتبال حرفــه ا� را پياده 
9ند و در ا�ن بين 9وتاه6 مســئوالن فدراســيون و ســازمان ليگ خيل6 
به چشــم م6 آ�د 9ه تا9نون نتوانســته اند از نظر ز�رســاخت6 شرا�ط6 را 
فراهــم 9نند تا فوتبال ا�ران به ســو� رشــد و توســعه گام بــردارد. حاال 
ا�ن مســائل نبا�د برا� رحمت6 9ه در عرصه مربيگر� جوان و 9م تجربه 
اســت و اهداف و آرزوها� ز�اد� در آ�نده برا� پيشــرفت خودش دارد، 
تاثيرگذار باشــد و از همين ابتدا با�د روند� را ط6 9ند تا حاشــيه ها به 

تيمش ضربه نزند.
 تقابل سب� ها 

مهد� رحمت6 در ٢ باز� قبل6 تر9يب مشــابه6 را روانه ميدان 9رد 9ه 
مقابل ماشين ســاز� برد مقتدرانه ا� را به دســت آورد ول6 برابر پي�ان 
ش�ســت تلخ6 را تجربــه 9رد. البته در ٢ باز� قبل6، فرشــاد فرج6 9ه 
حواش6 ز�اد� داشت و دغدغه رفتن به پرسپوليس را در سر م6 پروراند 

در هيــچ 9دام از ا�ن ٢ باز� حضور نداشــت و بهانه آن هم بحث خدمت 
ســرباز� عنوان شده است و هنوز وضعيت او مشخص نيست. همچنين 
امين قاســم6 نژاد هم 9ه در باز� اول با زدن ٢ گل ســتاره ميدان بود، 
در باز� دوم مقابــل پي�ان به دليل مصدوميت غا�ب بود. هر چند هنوز 
بــا مصدوميــت همراه اســت ول6 مم�ــن اســت در تر9يب تيمــش قرار 
بگيــرد. رحمت6 در ا�ــن فصل با تر9يب6 از باز��نان جــوان و باتجربه به 
مصــاف حر�فان م6 رود 9ه هنوز به هماهنگ6 9امل6 نرســيده اند و نياز 
بــه زمان دارند تــا باز��نان از نظر تا9تي: تيم6 هماهنگ تر شــوند. اما 
تيم شــهرخودرو بعد از باخت مقابل پي�ان با �: ســر� حواشــ6 روبه رو 
شــد و حاال در باز� خانگ6 بــه دنبال جبران نا9ام6 هفته قبل اســت و 
قطعــا رحمت6 تا9تي: تيمــ6 را به گونه ا� م6 چيند 9ــه بتواند حداقل 
امتياز را از ا�ن باز� خانگ6 به دست آورد. اما اگر نتواند امتياز� 9سب 
9ند، قطعا حاشيه ها اطراف ا�ن تيم بيشتر م6 شود و بيشتر تر9ش ها به 
ســمت رحمت6 خواهد بود. از طرف6 تيم صنعت نفت هم باز� اول خود 
را با پيروز� مقابل پي�ان پشت سر گذاشت ول6 در هفته دوم مسابقات 
برابر پرســپوليس ش�ســت خورد. حاال ســيروس پورموســو� به همراه 
صنعت نفــت قطعا بــرا� برد بــه ميدان م6 آ�ــد. البته جنوب6 ها بيشــتر 
رو� بــاز� فيز��6 تمر9ز دارند 9ــه تلفيق6 از تا9تي: باز� رو� زمين 
شــهرخودرو و نبرد ها� تــن به تن و فيز��6 آبادان6 هــا به جذابيت ها� 
ا�ن بــاز� اضافه م6 9ند. ســرمرب6 تيم صنعت نفت ســب: ٢-٤-٤ را 
بيشتر م6 پسندد و با ا�ن تفاصيل ٢ تيم با �: سب: مشابه روانه ميدان 

خواهند شد و در بحث گردش توپ و فضاساز� تمر9ز بيشتر� دارند.

 فشار� رو� من نيست
ســرمرب6 تيم شــهرخودرو 9ه در نشســت خبــر� پيش از بــاز� تيمش 
مقابل صنعت نفت حاضر شــده بود، درباره شــرا�ط تيمــش گفت: «تيم 
مــا �ــ: هدف بلندمــدت دارد و هيچ فشــار� هم از طرف باشــگاه رو� 
من نيســت 9ــه دنبال جا�ــگاه بــاال� جدول باشــيم.» مهــد� رحمت6 
افــزود: «بــا توجه به ا�ن 9ه بــاز� هفته قبل مــا �: روز بــه تعو�ق افتاد، 
با ســازمان ليگ نامه نگار� 9رد�م و درخواســت داشــتيم �: روز باز� 
عقب بيفتد تا بچه ها� ما ر��اور� بيشــتر� داشته باشند اما متاسفانه 
ا�ن هم�ار� صورت نگرفت. ما وقت مناســب6 برا� ر��اور� باز��نان 
و تمر�ن مناســب6 برا� باز� نداشــتيم.» او ادامه داد: «امروز با �: تيم 
خوب، ر�شه دار، مردم6 و پرطرفدار باز� دار�م 9ه 9ادر فن6 و باز��نان 
خيلــ6 خوبــ6 دارد. خودمان را آماده �: نبرد ســخت 9رد�ــم و در ا�ن 
مــدت 9وتاه به لحاظ روح6 و بدن6 تيم را ر��اور� 9رد�م و به باز��نان 
گفتيم 9ه باز� خيل6 ســخت6 پيش رو دار�د. ما به ٣ امتياز باز� خيل6 
نيــاز دار�ــم و بچه ها� ما هم در شــرا�ط خوب6 قرار دارنــد و آماده باز� 
امروز هســتند.» سرمرب6 شــهرخودرو درباره اتفاقات باز� گذشته ا�ن 
تيم مقابل پي�ان بيان 9رد: «در فوتبال ا�ران بيش از هر چيز� مشــ�ل 
ســخت افزار� دار�ــم. ٧٠درصــد از تيم هــا� ليــگ برتر مشــ�ل زمين 
تمر�ن دارند و از ا�ن مســئله رنج م6 برند. ما هم خداراشــ�ر ٢ هفته ا� 
اســت 9ه از ا�ن بابت به آرامش رســيد�م. با باز��نان صحبت 9رد�م 9ه 
هر 9دام از ا�ن اتفاقات پيش آمد، د�گر حواش6 باز� قبل برا� ما اتفاق 

نيفتد.»

نبرد فيزیکی عنابی پوشان با جنوبی ها 
شهرخودرو امروز در رقابتى سخت، میزبان صنعت نفت است

ســتاره ســوئد� تيم فوتبال ميالن خيال هواداران 
ا0ن تيم را درباره ميزان مصدوميت اخيرش آسوده 
 ��ــرد. زالتــان ابراهيموو0ــچ مصدوميتــش در باز
اخيــر تيــم فوتبال ميــالن مقابــل ناپولــ در هفته 
هشــتم ســر� A را خفيــ9 توصيــ9 �ــرد و گفــت 
�ه بــه زود� به تر�يــب ا0ن تيم بازخواهد گشــت. 
روسونر� و هوادارانش نگران بودند �ه مصدوميت 
همســتر0نگ ا0بــرا او را حداقــل �0 مــاه از حضور 
در مياد0ــن محروم �ند، اما او �ه دو گل از ســه گل 
 �تيم خــود به ناپول را زد گفــت مصدوميتش جد
نيســت. زالتان ٣٩ ســاله بــه نشــر0ه آفتون بالدت 
ســوئد گفت: «هر بار� �ه من �فش ها� فوتبالم را 

م پوشــم با خودم م گو0م؛ ا0ن همان �ار� است 
�ه م خواهم انجام دهم. فوتبال باز� �ردن عشق 
من اســت. فوتبال بهتر0ن دوســت من است. بدون 
فوتبال من �ســ �ه االن هســتم نبــودم. بدون آن 
انگار �0 گمشــده دارم.» ا0برا درباره مصدوميتش 
هم گفــت: «خيل جد� نيســت. تا O0ــ دو هفته 
 A �د0گــر برم گردم.» زالتان در ا0ن فصل از ســر
نــه تنهــا بهتر0ن گلــزن تيمش بلOــه بهتر0ن گلزن 
ســر� A بوده است. او در شــش باز� روسونر� در 
ليــگ ١٠ گل زده اســت و عالوه بــر آن �0 گل هم 
برا� ا0ن تيــم در مرحله مقدمات ليگ اروپا به ثمر 

رسانده است.

ستاره سوئد� خيال هوادارانش را راحت �رد

زالتان: مصدومیتم جدى نیست و تا 2 هفته دیگر برمى گردم

اخبار خراسان

على ترابى

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠

پذیرش آگهى با پیک رایگان
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در آخر�ن روزها� اســفندماه ســال ٩٧ فينــال ليگ برتر 
واليبال بين ســا�پا و شــهردار� ورامين به دليل ســوراخ 
بودن ســق- ســالن ١٢هزار نفــر� آزاد� و بارش شــد�د 
باران برا� ســاعات7 به تعو�ق افتاد. تنها تدبير مسئوالن 
ســطل7 بود =ه ز�ر ســوراخ سق- گذاشــته بودند تا چ9ه 
=ــردن آب باعث خيس شــدن زمين نشــود. حاال نزد�@ 
بــه ٢ ســال از آن اتفاق گذشــته و دور برگشــت ليگ برتر 
=شــت7 بــه دليل بارش شــد�د بــاران در روزهــا� اخير و 
چ9ه =ردن ســق- ســالن ١٢هزار نفر�، به خانه =شــت7 
شــهيد ابراهيم هاد� منتقل شده. �عن7 در ٢ سال اخير 
نــه تنها اقدام7 برا� تعمير ســق- ســالن ١٢هــزار نفر� 
آزاد� به عنوان بزرگتر�ن و مجهزتر�ن ســالن ورزش7 در 

ا�ران اند�شيده نشده بل9ه تعداد سوراخ ها� موجود در 
ســق- هم بيشتر شده اســت. به گزارش ورزش سه، چ9ه 
=ردن ســق- سالن تا حد� پيش رفته =ه وقت7 مسئوالن 
فدراسيون و سازمان ليگ =شت7 قصد بازد�د از وضعيت 
سالن برا� بررس7 ام9ان برگزار� مسابقات ليگ =شت7 
را داشــتند، بــرا� قدم زدن =- ســالن با�ــد رو� آب راه 
م7 رفتنــد! بــه گفته مســئوالن مجموعه ورزشــ7 آزاد�، 
تعميرات اساس7 در ا�ن سالن هز�نه ها� چندميليارد� 
در بر دارد و با�د بودجه ا� برا� آن در نظر گرفته شود. به 
نظر م7 رســد با�د به ف9ر رفع نواقص سالن ١٢هزار نفر� 
آزاد� بــود اگرچــه فعال مســئوالن به هماهنگ7 بــاران با 

برگزار� مسابقات دل بسته اند!

 سقف سوراخ آزادى محل برگزارى ليگ کشتی را تغيير داد

پيام باخ از دهکده المپيک؛ براى توکيو آماده شوید
ر�يــس �ميته بين المللــ	 المپي� از 
ده�ــده برگزار� باز� هــا� المپي� 
تو�يو به ورزشــ�اران اعالم �رد برا� 
ا�ن رو�داد آماده باشــند. توماس باخ، 
ر�يــس �ميتــه بين المللــ	 المپيــ� 
�ــه اخيــرا بازد�ــد� از تو�يو داشــت 
و شــرا�ط را بــرا� برگــزار� المپي� 

در تابســتان ٢٠٢١ بررســ	 �ــرد، �� پيام و�د�و�ــ	 هم برا� 
ورزش�اران منتشر �رد. ر�يس IOC در حال	 ا�ن پيام و�د�و�	 
را ضبــط �رده �ه در بال�ــن ��	 از بلندتر�ــن برج ها� اقامت	 
در ده�ده ورزشــ�اران تو�يو٢٠٢٠ ا�ستاده است. باخ در ا�ن 
و�د�و خطاب به ورزش�اران م	 گو�د: «خوشحالم �ه ٩ ماه د�گر 
م	 توانم در ده�ده ورزشــ�اران به شما خوش آمد بگو�م. برا� 
�سب �� تجربه فراموش نشــدن	 در باز� ها� المپي� تو�يو 
آماده شو�د. برا� حضور در ا�ن باز� ها� المپي� آماده شو�د و 
حت	 بيشتر تمر�ن �نيد. من م	 دانم بسيار� از شما در شرا�ط 
ســخت	 هســتيد اما اگر به ا�نجا نگاه	 بينداز�ــد، ف�ر م	 �نم 
ارزشش را دارد �ه بيشتر تالش �نيد تا ٩ ماه د�گر در ا�ن م�ان 
باشيد. من مشــتاقانه منتظر د�دن شما در المپي� ١+٢٠٢٠ 
هستم. بد�ن ترتيب همانطور �ه سيدرضا صالح	 امير�  ر�يس 
�ميتــه مل	 المپي� هم در صحبت ها� اخير خود تا�يد �رده، 

برگزار� المپي� تو�يو در تابستان ٢٠٢١ قطع	 شده است.

بازى دوستانه تيم ملی بسکتبال با الریان منتفی شد
در حال	 �ه مسئوالن فدراسيون بس�تبال قبل از آغاز پنجره دوم 
انتخاب	 �اپ آسيا پيشنهاد برگزار� د�دار دوستانه با الر�ان قطر 
را داده بودنــد، ظاهرا برگزار� ا�ن باز� منتف	 اســت. مســعود 
قاسم	، سرپرســت تيم مل	 بس�تبال در ا�ن خصوص به فارس 
گفت: «مســئوالن قطر� شرا�ط ســختگيرانه و حباب گونه ا� را 
بــرا� پنجــره دوم انتخاب	 �اپ آســيا در نظر گرفته انــد و بر ا�ن 
اســاس تيم هــا اجازه تمــاس با افراد د�گــر را ندارنــد و فقط با�د 
برا� انجام تمر�ن و باز� رســم	 م	 توانند از هتل خارج شــوند 
و بالفاصلــه هم با�ــد برگردند. بــه دنبال همين تدابيــر و رعا�ت 
پروت�ل ها� بهداشــت	 انجام باز� دوستانه با الر�ان هم منتف	 
اســت.» تيم ملــ	 بســ�تبال در پنجــره دوم انتخاب	 �اپ آســيا 

هشتم با عربستان و دهم آذر با سور�ه د�دار م	 �ند.

درخشش نيما عالميان در پيروزى تيمش
در هفته ســوم ليگ تنيس رو� ميز فرانســه، تيم رومانه �ه نيما 
عالميــان، مل	 پــوش ا�رانــ	 را در اختيــار دارد، مقابــل لوپس 
د�نجرز به برتر� ٣-٢ دست �افت. در ا�ن باز� نيما درخشش 
خوبــ	 داشــت و ٢ پيــروز� از ٣ پيروز� تيمش را �ســب �رد. 
رومانه در حال حاضر با ٢ برد در رده دوم جدول رده بند� ليگ 

سر� آ فرانسه قرار دارد.

اخبار

تمد�ــد  از  بعــد  گوارد�ــوال  پــپ   
ف�ــر  بــه  ســيت	  بــا  قــرارداد 
ماجراجو�	 جد�د� با ا�ن تيم انگليس	 است. 
پپ بــا ســيت	 زن ها قهرمان ليگ برتــر انگليس 
شــده و حــاال به فتــح اروپا ف�ر م	 �نــد؛ هدف	 
�ــه البته برا� رســيدن بــه آن، مد�ران ســيت	 
هم با�د دست به جيب شوند. روزنامه انگليس	 
ا�ند�پندنــت م	 گو�ــد گوارد�وال بعــد از تمد�د 
قراردادش برنامه ر�ز� برا� بازســاز� ســيت	 
را آغــاز �ــرده و در اولين قدم به باشــگاه اطالع 
داده �ه خواهان جذب ٢ مهره بزرگ است. پپ 
از هر� �يــن و ج� گرليش به عنوان مهره ها� 
مدنظــر خــود اســم بــرده اســت. ا�ند�پندنــت 
مدع	 اســت گوارد�وال �ه از قبــل به هر� �ين 
عالقه داشــته بعد از تماشا� عمل�رد درخشان 
�اپيتان تاتنهام در مقابل سيت	 عزمش را برا� 
جــذب �ين جــزم �ــرده و بــه مد�ر�ت باشــگاه 
اطالع داده �ه احتمال خر�د �اپيتان مل	 پوش 
تاتنهــام را بررســ	 �نــد. گوارد�ــوال در حــال 
حاضــر تنها ٢ مهاجــم تخصص	 �عن	 ســرخيو 
دارد.  اختيــار  در  را  خســوس  گابر�ــل  و  آگــرو 
گوارد�ــوال �ــه ترجيح م	 دهــد از فران تورس و 

رحيم استرلينگ به عنوان مهاجم نوk استفاده 
ن�ند قصد دارد جلوتر�ن پست تهاجم	 خود را 
با خر�د مهاجم �السي�	 مثل هر� �ين تقو�ت 
�ند. اما بر اســاس ا�ــن گزارش د�گــر مهره ا� 
�ــه گوارد�وال خواهان ورود او به ســيت	 شــده، 
ج� گرليــش اســت. ج� گرليش در تابســتان 
گذشــته تــا �� قدمــ	 انتقــال به ســيت	 پيش 
رفــت و به نظر م	 رســيد ا�ن ســتاره انگليســ	 

مل	 پوش و�ال به گوارد�وال و تيمش ملحق شود 
اما در آخر�ن روزها� پنجره تابســتان	 گرليش 
ناگهان قرارداد جد�د� در و�الپارk امضا �رد 
تا در اســتون و�ال ماندگار شود. او از آن زمان به 
ســتاره ا� بزرگ تر تبد�ل شــد. گرليــش اولين 
باز� مل	 اش برا� انگليس را انجام داده و حاال 
به ��ــ	 از ســتاره ها� مهــم گرت ســاوت گيت 
بــرا� �ورو ٢٠٢٠ تبد�ل شــده. اما اصل	 تر�ن 

هدف پــپ شــاگرد ســابقش در بارســلونا �عن	 
مســ	 خواهــد بــود. پــپ گوارد�ــوال و مد�ــران 
ســيت	 بــار د�گر تــالش م	 �نند تا مســ	 را به 
ورزشــگاه اتحــاد انتقــال دهند. قــرارداد فعل	 
مســ	 بــا بارســلونا در پا�ــان فصــل جــار� بــه 
پا�ــان م	 رســد و او مجاز اســت از مــاه ژانو�ه با 
مشــتر�انش مذا�ــره �ند. پــپ گوارد�وال اخيرا 
درباره شا�عات مطرح شده مبن	 بر عالقه مند� 
باشــگاه منچسترســيت	 بــه جــذب فوق ســتاره 
آرژانتين	 بارســلونا گفته: «ليونل مس	 باز��ن 
بارسلوناســت. بــه عنوان �ــ� هوادار بارســلونا 
دوســت دارم لئو در بارســا بازنشســته شــود اما 
قــرارداد او بــا ا�ــن باشــگاه در پا�ــان ا�ن فصل 
به اتمام م	 رســد و نم	 دانم در ســر مســ	 چه 
م	 گــذرد.» ليونل در تابســتان اخير بــه دنبال 
جدا�ــ	 از بارســلونا بود امــا درنها�ــت به دليل 
پافشار� مد�ران ا�ن باشــگاه و وجود بند فسخ 
٧٠٠ميليــون �ورو�ــ	 در قــراردادش، تصميم 
گرفــت ســال پا�انــ	 قــراردادش را هــم در ا�ن 
تيم بمانــد، ا�ــن در حال	 بود �ه باشــگاه ها�	 
همچون پار� سن ژرمن و منچسترسيت	 نسبت 

به جذب او عالقه مند بودند.

پپ همچنان به دنبال مسیلیست خرید کوتاه اما پرهزینه گواردیوال در دست مدیران سیتى

جایگاه کاپيتان در تيم ملی واليبال دوباره به خطر می افتد؟

ســال ٢٠٠٦ بــود �ــه زوران گائيــچ، 
ســرمرب	 وقت تيم ملــ	 واليبال ا�ران 
در راســتا� سياســت جوان گرا�ــ	 خــود، تر�يــب 
تيــم مل	 واليبــال ا�ــران را دســتخوش تحول	 �رد 
�ــه نتيجــه آن ظهور ابرســتاره ا� در واليبــال ا�ران 
و جهــان شــد. گائيــچ در اقداماتــ	 شــجاعانه اميــر 
حسين	، پاســور تيم مل	 را �نار گذاشت تا به جا� 
او، به ســعيد معروف ميدان دهد. از آن زمان حضور 
معــروف در تر�يــب اصلــ	 تيم ملــ	 تثبيت شــد تا 
ا�ن �ه در ابتدا� ســال ٢٠١١ خوليو والس�و رو� 
نيم�ــت تيم ملــ	 واليبال ا�ران نشســت و در اولين 
اقــدام عــالوه بر ا�ن �ه امير حســين	 را بــه تيم مل	 
برا� حضور در باز� دوســتانه بــا ا�تاليا دعوت �رد 
بل�ــه �م �م او را در تر�يب ثابت تيم نگه داشــت و با 
او قهرمان	 آسيا ٢٠١١ را فتح �رد و در جام جهان	 
مقابــل  ا�ــران  تار�ــخ  پيروز� هــا�  نخســتين  هــم 
صربســتان، آرژانتيــن و لهســتان را به دســت آورد. 
ا�ن موضــوع باعث خداحافظ	 موقت معروف از تيم 
مل	(در تار�خ ١٩ تير ســال ٩٠) شــد. اما در ســال 
٢٠١٢ و زمان	 �ه قــرار بود تيم مل	 به رقابت ها� 
انتخابــ	 المپي� برود، حســين	 د�گر بــه تيم مل	 
دعوت نشــد و معروف به جا� خود بازگشــت. حت	 
�� ســال بعــد و زمان	 �ــه عليرضا نــاد�، �اپيتان 
آن زمان تيم مل	 وارد فهرســت ســياه والســ�و شد، 
معروف با را� گير� از باز��نان، �اپيتان جد�د تيم 
مل	 هم شــد. در ا�ن سال ها معروف �اپيتان و مهره 

بدون جا�گز�ن تيم مل	 و ��	 از بهتر�ن پاسورها� 
جهــان شــد. اما بعيد نيســت �ــه حضور �ــ� مرب	 
بــزرگ د�گر جا�ــگاه او را دوبــاره به خطــر بيندازد. 
همين چنــد روز پيش بود �ه فدراســيون واليبال به 
صورت رسم	 از قرارداد با والد�مير آل�نو خبر داد. 
آل�نو شناخت خوب	 از باز��نان ا�ران	 دارد و حت	 
در برنامه هــا� خود �� فهرســت اوليه ٢٤ نفره نيز 
بــرا� دعوت از باز��نان به تيم ملــ	 ارائه �رده. اما 
او بيــش از همه، ســعيد معــروف را م	 شناســد. در 

نيم فصل ١٥-٢٠١٤ معروف از شــهردار� اروميه 
جدا شد و به زنيت �ازان پيوست تا ز�ر نظر آل�نو �ار 
�نــد. اگرچه معروف بــا �ش وقــوس فراوان	 به ا�ن 
تيم رفت تا پاسور اصل	 تيم شود اما آل�نو چندان به 
او توجــه نم	 �رد. معروف در چند هفته اول بيشــتر 
فرصت باز� داشــت اما �م �ــم ا�گور �وبزار جا� او 
را گرفت. اما مشــ�ل معروف از نظــر آل�نو چه بود؟ 
معروف بارها با جاخال	 ها� خود برا� تماشاگران 
واليبال دلبر� �رده و بسيار� از تماشاگران عاد� 

بــه ا�ن �ار او عالقه دارنــد. اما آل�نو ا�ن �ار را برا� 
او ممنوع �رده بود. او شــا�د م	 خواســت با ا�ن �ار 
ســرعت باز� را بيشــتر �ند ول	 باز��نــان زنيت به 
چنيــن چيز� عادت نداشــتند. از ســو� د�گر نقطه 
ضعــ� بــزرگ معــروف در واليبــال مــدرن جهــان، 
�وتاه	 قامت اســت. معروف ١٨٩سانت	 متر است 
�ــه از نظــر آل�نو ا�ن قامــت در دفــاع رو� تور نقطه 
ضع� محسوب م	 شود. آل�نو �ه حت	 �� سيستم 
دفاع	 خاص خود را هم برا� واليبال طراح	 �رده 
مثل هر مرب	 د�گر� به داشــتن پاسور� با قد بلند 
عالقه دارد ز�را ا�ن �ار قدرت دفاع	 تيم را به مراتب 
باالتــر م	 برد. در فهرســت ٢٤ نفره ا� �ــه آل�نو به 
فدراســيون ارائه �رده نــام جواد �ر�مــ	 با ٢٠٢ و 
عل	 رمضان	 با ٢٠٠ ســانت	 متر قد در پست پاسور 
وجــود دارد. البتــه ا�ــن ٢ باز��ــن مهــارت و تجربه 
معــروف در پــاس دادن را ندارنــد ولــ	 بــا قامت	 به 
مراتب بلندتر از �اپيتان تيم مل	، شا�د از نظر آل�نو 
مهره ها� قابــل ات�ا در دفاع رو� تور باشــند. حال 
با�د منتظر ماند و د�د بعد از حضور رســم	 آل�نو در 
ا�ران، نظر او درباره �اپيتان تيم مل	 چيست. البته 
 	�نبا�د فراموش �رد �ه ســعيد معــروف امروز به �
از چهره ها� تاثيرگذار در واليبال دنيا تبد�ل شده. 
او اخيرا در نظرســنج	 فدراسيون جهان	 به عنوان 
بهتر�ن پاســور حال حاضر جهان انتخاب شــد و ا�ن 
انتخاب مسئله ا� نيست �ه آل�نو بخواهد به راحت	 

از �نار آن عبور �ند.

معروف و آلکنو در چالش کوتاهی قامت؟!

رونالدو به رکورد مسی رسيد
�وونتــوس در د�دار برگشــت برابــرر فرانتس واروش توانســت با نتيجه 
٢-�� به پيروز� دست پيدا �ند. گل نخست �وونتوس را در ا�ن د�دار 
�ه در ا�تاليا برگزار شــد �ر�ستيانو رونالدو در دقيقه ٣٥ به ثمر رساند. 
شــب�ه آمار� اوبتا اعالم �رد �ه رونالدو با گلزن	 در ا�ن د�دار با ر�ورد 
مس	 در باز� ها� خانگ	 بارسلونا در ليگ قهرمانان اروپا برابر� �رد. 
پيش از ا�ن مس	 با زدن ٧٠ گل ر�ورددار گلزن	 در د�دارها� خانگ	 

در تار�خ ليگ قهرمانان اروپا بود �ه �ر�ســتيانو رونالدو هم توانســت با گلزن	 در ا�ن د�دار به 
ا�ن ر�ورد مس	 برسد. البته مس	 همه ا�ن گل ها� خود را با پيراهن بارسلونا و در نو�مپ به 
ثمر رسانده ول	 �ر�ستيانو رونالدو با پيراهن منچستر�ونا�تد، رئال مادر�د و �وونتوس در ليگ 
قهرمانان اروپا گلزن	 �رده است. بهتر�ن روزها� حضور ا�ن باز��ن پرتغال	 در ليگ قهرمانان 
اروپا به دوران حضورش در رئال مادر�د برم	 گردد �ه توانست ٤ قهرمان	 را با ا�ن تيم به دست 

آورد. او با منچستر�ونا�تد هم به قهرمان	 در ا�ن رقابت بزرگ دست پيدا �رد.

گزارشگزارش

فوتبال(فيفــا)  جهانــ7  فدراســيون 
جوا�ــز  =ســب  نامزدهــا�  اســام7 
 (The Best)بهتر�ن هــا� ســال ٢٠٢٠
را اعالم =رد. بر ا�ن اســاس را� گير� 
برا� انتخــاب باز�9نان برتــر از تار�خ 
٢٥ نوامبر تا ٩ دســامبر(٥ تا ١٩ آذر) 

انجام خواهد شد.
 نامزدها� بهتر�ن باز�9ن سال

لواندوفس�	 (لهستان-با�رن مونيخ)
و  (اســپانيا-با�رن مونيخ  آل�انتــارا  تياگــو 

ليورپول)

�ر�ستيانو رونالدو (پرتغال-�وونتوس)
�و�ن د� برو�نه (بلژ��-منچسترسيت	)

ساد�و مانه (سنگال-ليورپول)
�يليان امباپه (فرانسه-پار� سن ژرمن)

ليونل مس	 (آرژانتين-بارسلونا)
نيمار (برز�ل-پار� سن ژرمن)
محمد صالح (مصر-ليورپول)

سرخيو راموس (اسپانيا-رئال مادر�د)
فيرجيل فن دا�� (هلند-ليورپول)

 نامزد ها� بهتر�ن دروازه بان
آليسون ب�ر (برز�ل-ليورپول)

تيبو �ورتوا (بلژ��-رئال مادر�د)
�يلور ناواس (�استار��ا-پار� سن ژرمن)

مانوئل نو�ر (آلمان-با�رن مونيخ)
�ان اوبالk (اسلوون	-اتلتي�ومادر�د)

مارk آندره تراشتگن (آلمان-بارسلونا)
 نامزد ها� بهتر�ن مرب7 سال

مارسلو بيلسا (آرژانتين-ليدز�ونا�تد)
فيل� (آلمان-با�رن مونيخ)

�ورگلن �لوپ (آلمان-ليورپول)
لوپتگ	 (اسپانيا-سو�ا)

ز�دان (فرانسه-رئال مادر�د)

اسامی کامل نامزدهاى مراسم برترین هاى فيفا

صعود زودهنگام بارسلونا و یوونتوس در یوسی ال
شــب نخســت از هفته چهارم مرحله گروه	 ليگ قهرمانان اروپا ٢١-٢٠٢٠(سه شنبه) با 
برگزار� ٨ د�دار از گروه ها� مختل� برگزار شــد �ه در پا�ان تيم ها� بارسلونا، �وونتوس، 
 ٢ E را �ســب �ردنــد. از گروه 	و ســو�ا با برتر� برابر رقبا جواز صعود به دور حذف 	چلســ
د�دار به صورت همزمان از ساعت ٢١:٢٥ برگزار شد �ه در پا�ان تيم ها� چلس	 و سو�ا با 
�سب پيروز� برابر رقبا توانستند با وجود ٢ د�دار باق	 مانده جواز صعود به دور گروه	 را 
�ســب �نند. در گروه F هم تيم ها� دورتموند و التز�و با پيروز� برابر حر�فان جا�گاهشــان 
در باال� جدول را تثبيت �ردند و در آســتانه صعود به مرحله �� هشتم نها�	 قرار گرفتند. 
در د�گــر د�دار ا�ن گروه زنيت �ازان روســيه در شــب	 �ه ســردار آزمــون را از دقيقه ٧٤ در 
زمين داشــت برابر التز�و متحمل ش�ست تلخ ٣-�� شد تا �اران آزمون با �� امتياز ضمن 
ا�ســتادن در قعر ا�ن گروه در آســتانه حذف قرار بگيرند. همچنين در پا�ان د�دار ها� گروه 
G نيز تيم ها� بارسلونا و �وونتوس با پيروز� برابر رقبا� شان راه	 مرحله �� هشتم نها�	 
شدند تا عمال ٢ د�دار آ�نده ا�ن ٢ تيم تشر�فات	 و برا� تعيين جا�گاهشان در جدول باشد.

اسطوره راگبی فرانسه خودکشی کرد
اسطوره سابق تيم راگب	 فرانسه در ٤٨ سالگ	 خود�ش	 �رد. جسد �ر�ست� دومنيس	، 
باز��ــن ســابق راگب	 فرانســه در حومــه ســنت �لود پار�س پيدا شــد. به گفته شــاهدان، 
دومنيســ	 ٤٨ ســاله خود�ش	 �رده اســت. او به عنوان بخشــ	 از تيم مل	 فرانسه در ٣ 
دوره رقابت ها� قهرمان	 جهان(١٩٩٩، ٢٠٠٣، ٢٠٠٧) شر�ت �رد و در سال ١٩٩٩ 
با ا�ن تيم به فينال مســابقات رســيد. او در مجموع ٦٥ مســابقه را برا� تيم مل	 گذراند و 
�	 از برتر�ن باز��نان تار�خ راگب	 فرانســه محســوب م	 شــد. در سطح باشگاه	، او در �

تيم ها� الوالت، تولون و استادوفرانس باز� �رده بود.
محمد صالح در المپيک توکيو؟

مربــ	 تيم فوتبال اميد مصر اعالم �رد �ه رو� اســتفاده از محمد صــالح باز��ن ليورپول 
در المپيــ� تو�يو حســاب م	 �ند. شــوف	 غر�ب گفــت: «در ماه مارس با باشــگاه ليوپول 
صحبت خواهيم �رد، اما هنوز مســتقيم با محمد صالح وارد مذا�ره نشد�م. مش�ل اصل	 
ا�نجاســت �ــه جام ملت هــا� آفر�قا چنــد ماه پــس از المپي� تو�يــو برگزار خواهد شــد. 
المپي� هم ســه روز پيش از پا�ان ليگ برتر انگليس آغاز م	 شــود.» ســرمرب	 تيم فوتبال 
اميد مصر افزود: «اگر باشــگاه ليورپول با درخواســت ما برا� اســتفاده از محمد صالح در 
المپي� تو�يو موافقت ن�ند د�گر با ا�ن باز��ن تماس نم	 گير�م.» محمد صالح در تر�يب 
مصر در المپي� ٢٠١٢ در لندن باز� �رد و ســه گل به ثمر رســاند. مصر با درخشش ا�ن 

باز��ن توانست راه	 مرحله نيمه  نها�	 آن مسابقات شود.

ما�� تاســون در اولين مبارزه بعد از بازگشت به دنيا� 
حرفه ا� ١٠ ميليون دالر به جيب خواهد زد. به گزارش 
ا�ســنا و به نقــل از خبرگزار� تاس، ما�� تا�ســون ١٠ 
ميليــون دالر برا� مبــارزه با رو� جونــز در�افت خواهد 
�ــرد. ا�ن مبارزه شــنبه پيش رو برگزار م	 شــود. �و�ن 
ا�ــول، روزنامه نگار �اهو ورزشــ	، در تو�يتــر خود گفت 
جا�زه بو�سور آمر��ا�	 ما�� تا�ســون در دوئل با رو� 

جونز جونيور به ١٠ ميليون دالر خواهد رســيد. به گفته 
و�، جونــز با�د حدود ٣ ميليــون دالر در�افت �ند. ا�ن 
مبارزه در تار�خ ٢٨ نوامبر (شــنبه) برگزار خواهد شــد. 
تا�ســون ٥٤ ساله اســت، او ٥٨ مبارزه انجام داده، ٥٠ 
پيروز� �ســب �رده است (٤٤ برد با ناk اوت) و شش 
ش�ســت متحمل شده اســت. قهرمان ب	 چون و چرا� 
ســابق ســنگين وزن جهــان، در طول دوران درخشــان 

حضور خود در ا�ن رشــته ورزشــ	 صاحب �مربندها� 
 (WBA) بو�س 	انجمن جهان ، (WBC) بو�س 	جهان
و فدراســيون بيــن الملل	 بو�س (IBF) شــد. جونز ٥١ 
ساله، در سال ٢٠١٨ بازنشسته شد. او آمر��ا�	 است 
�ه تابعيت روسيه را دارد، او نيز قهرمان بالمنازع سنگين 
 kوزن جهــان بود. در �ل ، او ٦٦ پيــروز� (٤٧ برد با نا

اوت) و ٩ ش�ست در �ارنامه خود دارد.

١٠ ميليون 
دالر جایزه 

اولين مبارزه 
تایسون
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تمجيد پيشکسوت الریان از خليل زاده
از  ��ــ�  و  الر�ــان  ســابق  باز��ــن  العتيبــ�  حســين 
*ارشناســان فوتبال قطر در گفت وگو با روزنامه الشرق 
در خصــوص شــجاع خليــل زاده مدافــع ا�رانــ� الر�ان 
گفــت: «شــجاع از باز��نانــ� اســت *ــه توانا�� هــا5 
فوق العــاده و و�ژه ا5 دارد. او در منطقه شــناخته شــده 
اســت و همه مــا باز5 ها�ــش در پرســپوليس و تيم مل� 
ا�ران را د�ده ا�م.» و5 ادامه داد: «به اعتقاد من شــجاع 
��ــ� از مهره هــا5 تاثيرگــذار در خط دفــاع تيم خواهد 
بــود. در واقــع مســئوالن باشــگاه در جذب ا�ــن باز��ن 

عمل�رد فوق العاده ا5 داشتند.»
واکنش فدراسيون فوتبال  به یک شایعه

ســا�ت فدراسيون فوتبال نوشــت: «*ميته امور حقوق� 
فدراســيون فوتبال اطالعيه ا5 صادر *رد.  در پ� انتشار 
خبــر *ذبــ� مبنــ� بــر ممانعــت و جلوگيــر5 از حضور 
در  فوتبــال  فدراســيون  فعلــ�  هيئت رئيســه  اعضــا5 
انتخابات آ�نده ا�ن فدراسيون، امور حقوق� فدراسيون 
به اطالع       م� رســاند خبر مذ*ور صرفا �T شا�عه است و 

چنين رفتار5 خالف اصول اخالق� است.»
طارمی و انصارى فرد نامزد بهترین لژیونر آسيا

*نفدراســيون فوتبــال آســيا نامزدها5 بهتر�ــن لژ�ونر 
هفتــه قاره *هــن را اعــالم *ــرد. ســا�ت *نفدراســيون 
فوتبال آســيا مثل هفته     ها5 گذشته به معرف� ١٠ نامزد 
*ســب عنوان بهتر�ــن لژ�ونر هفتــه آســيا پرداخت. در 
ليست نامزدها نام ٢ باز��ن ا�ران� حضور دارد. مهد5 
طارم� با درخشــش به همراه پورتــو و *ر�م انصار5 فرد 
به همراه آ.ا^ �ونان نامزد *ســب عنوان بهتر�ن لژ�ونر 

هفته آسيا شدند.

رکوردى تاریخی براى پرسپوليس
تيــم فوتبــال پرســپوليس به ر*ــورد ٥٠٠ بــرد در تار�خ 
ادوار ليگ ها5 فوتبال ا�ران رســيده اســت. تيم فوتبال 
پرسپوليس، نخستين تيم� است *ه به ر*ورد ٥٠٠ برد 
در ليــگ حرفه ا5 فوتبال ا�ران رســيده. پرســپوليس با 
گل ســيامT نعمت�  *ــه منجر به برد �ــT- صفر مقابل 
تيم صنعت نفت آبادان شد، به ر*ورد ٥٠٠ برد در تار�خ 
ليگ  ا�ران رســيد.  آمــار تعداد بردها5 سرخ پوشــان در 

ادوار ليگ فوتبال ا�ران به ا�ن شرح  بوده است:
جام منطقه ا5: ١٥ برد

جام تخت جمشيد: ٧٣ برد
جام قدس: ١٣ برد

ليگ آزادگان: ١٢٣ برد
ليگ برتر: ٢٧٦ برد

مجموع: ٥٠٠ برد
گفتن� اســت پرســپوليس، نخســتين تيم� است *ه به 
ر*ورد ٥٠٠ بــرد در ادوار ليگ فوتبال ا�ران م� رســد. 
سراســر  ليگ هــا5  برگــزار5  تار�ــخ  در  پرســپوليس 
برتــر)  ليــگ  و  آزادگان  ليــگ  جمشــيد،  *شــور(تخت 
بيشــتر�ن عنوان قهرمان� را هم به خود اختصاص داده  

تا از ا�ن حيث هم ر*ورددار باشد.

سرمربی پورتو: طرفداران طارمی وحشتناک 
هستند!

ســرمرب� تيــم فوتبــال پورتــو دربــاره حضــور نداشــتن 
مهــد5 طارم� در تر*يب اصل� تيمــش برا5 چندمين 
بار وا*نش نشــان داد. بــه نقل از ســا�ت sapo، مهد5 
طارمــ� ��ــ� از پرطرفدارتر�ــن باز��نــان تيــم فوتبال 
پورتوست و از زمان حضور در ا�ن تيم با درخواست ها5 
ز�اد5 برا5 باز5 او در تر*يب تيم روبه رو شــد. سرجيو 
*ونسيســائو ســرمرب� تيم فوتبال پورتو در پاسخ به ا�ن 
ســوال *ــه مهــد5 طارمــ� و مــارگا از ابتــدا در تر*يب 
تيمشــان قــرار بگيرند و ا�ــن زوج را در باز5 هــا5 پورتو 
انتخاب *ند، گفت: «ا�ن طرفداران چه *سان� هستند،  
آ�ا آن ها اهل ا�ران هســتند؟  ا�ن طرفداران وحشتنا^ 
هســتند و آ�ــا تونــ� مارتينــس و اوانيلســون را حســاب 
نم� *ننــد؟ مــن ٢ مهاجــم د�گــر در تر*يب تيــم دارم. 
ا�ن٢ هم باز��نان خوب� هســتند. ا�ن نظر مرب� است 
*ه با�ــد بتواند تر*يبش را برا5 باز5 ها5 خود داشــته 
باشــد و هيچ *س به اندازه مربــ� نم� تواند تر*يبش را 
بشناســد و برا5 باز5 ها5 خود ا�ــن تر*يب و باز��نان 
را انتخــاب *ند.» پورتو شــنبه در جام حذفــ� پرتغال به 
مصــاف فابر�ــل دو بار�ــرو رفــت و بــا ٢ گل ميزبانش را 
ش�ســت داد. مهد5 طارم� در ا�ــن د�دار برا5 تيمش 

گلزن� *رد.

علت نيمکت نشينی سيدمجيد حسينی
ا�ن روزها به مدافع تيم مل� در ترابزون باز5 نم� رسد. 
سيد مجيد حسين� مدافع خوب� است. او فصل گذشته 
هم جــزو مدافعان خوب ليگ تر*يه بود ول� امســال به 
ا�ــن باز��ن *متر فرصت       م� رســد. ســا�ت فوتو اســپور 
تر*يــه در توضيــح دال�ــل نيم�ت نشــين� ا�ــن باز��ن 
نوشــت: «حســين� به نيوتن ســرمرب� تيــم گفته من در 
ليگ ا�ران و تيم مل� به عنوان دفاع وســط باز5 *ردم. 
بــه ترابــزون به عنــوان دفاع وســط آمــدم. فوتبالــم را با 
حضور در پســت دفاع ميان� به پا�ــان خواهم برد. اصال 
قصد ندارم در پســت د�گر5 باز5 *نم. نيوتن سرمرب� 
ترابزون اســپور م� خواســت از حســين� به عنوان دفاع 
*نار5 اســتفاده *نــد اما در مقابــل مدافــع ا�ران� ا�ن 
حرف ها را به ســرمرب� زد و باعث شــده تــا در ا�ن فصل 

جا�� در تر*يب اصل� نداشته باشد.»

ا�ن روزها بعد از ش�ســت تار�خ� *لمبيــا با نتيجه ٦- �T مقابل ا*وادور در 
انتخابــ� جام جهان� ٢٠٢٢ قطر اخبار ضد و نقيــض ز�اد5 درباره بر*نار5 
*ارلــوس *� روش، ســرمرب� ســابق ا�ران شــنيده م� شــود. در جد�دتر�ن 
خبــر در ا�ن زمينه  آلوارو گونزالس، نا�ب رئيس فدراســيون فوتبال *لمبيا در 
مصاحبه با ســا�ت «gol.caracoltv» درباره آخر�ن وضعيــت مرب� پرتغال� 
گفت: «*� روش همچنان مرب� *لمبياســت و تصميم� در ا�ن  رابطه گرفته 
نشده . در جلسه آ�نده فدراسيون درباره ا�ن موضوع تصميم گير5 م� *ند.» 
و5 افزود: «*ميته  اجرا�� فدراسيون فوتبال در هفته اول ماه دسامبر(١١ تا 
١٨ آذر) جلسه برگزار م� *ند و تا آن زمان *� روش مرب� *لمبيا خواهد بود 

تا تصميم نها�� گرفته شود.»

برنتفورد در حضور تعو�ض� مهاجم ا�ران� خود موفق به *ســب پيروز5 برابر 
بارنزل� شــد. در ادامه باز5 ها5 هفته ســيزدهم چمپيونشيپ انگليس، تيم 
برنتفــورد *ه ســامان قــدوس را برخالف مســابقه قبل در تر*يــب نم� د�د و 
رو5 نيم�ت داشــت، به مصــاف بارنزل� رده چهاردهم� رفــت. ا�وان تون� 
*ــه بهتر�ن گلزن ا�ن فصل برنتفورد اســت، در دقيقه ٦٦ موفق شــد دروازه 
بارنزل� را باز *ند تا �اران قدوس موفق به *سب پيروزT� 5 - صفر خارج از 
خانه شوند و پنجمين پيروز5 فصل خود را *سب *نند. تيم فوتبال برنتفورد 
*ه ط� ٣ هفته اخير چمپيونشــيپ انگليس به تســاو5 رســيده بود، با برتر5 
مقابل بارنزل� ٢٠  امتياز5 شــد و با صعود ٤ پله ا5 در جا�گاه هشتم جدول 

قرار گرفت.

صعود ٤ پله ا! برنتفورد با سامان قدوس�� روش �� ماه د�گر در �لمبيا ابقا شد

پاسخ معاون ورزشگاه آزادى به 
اظهارات فکرى و گل محمدى

وضعيــت چمن اســتاد�وم آزاد5 ا�ن روزها 
مورد انتقــاد  برخــ� مربيــان قــرار گرفتــه  و 
گفته شــده چمــن ا�ن اســتاد�وم بــه خاطر 
شــرا�ط بارندگ� از *يفيــت الزم برخوردار 
نيســت. محمود ف�ر5 در آخر�ن اظهارات 
در نشســت خبر5 قبل بــاز5 تيمش مقابل 
«در  گفــت:  ا�ن رابطــه  در  ماشين ســاز5 
باز5 قبل� ما ا�ــن اتفاق افتاد و چمن باز5 
بلند بــود. اميدوارم در بــاز5 پيش رو چمن 
*وتاه تر شود و ش�ل خودش را داشته باشد 
چــون چمن بلنــد، بــاز5 را *نــد م� *ند و 
باعث م� شود مسابقه حالت ز�با5 خودش 
را نداشــته باشــد. اميــدوارم چمــن بــاز5 
از *يفيــت خوبــ� برخــوردار باشــد.» رضا 
موســو5 معــاون ورزشــ� ورزشــگاه آزاد5 
در گفت وگو با ا�ســنا درباره وضعيت چمن 
اســتاد�وم آزاد5 و بلنــد بــودن ا�ــن چمــن 
اظهار *رد: «به هيچ عنوان چمن اســتاد�وم 
 T� آزاد5 بلند نيســت. دســتگاه  چمن زن
ســا�ز مشــخص� برا5 *وتاه *ــردن دارد و 
برا5 تمام باز5 ها از آن اســتفاده م� شود. 
ا�ــن نيســت *ه مــا �T بــاز5 را *وتــاه نگه 
دار�ــم و در بــاز5 بعد5 بخواهيــم چمن را 
بلند *نيــم. در باز5 قبل� *ه در ورزشــگاه 
شــرا�ط  خاطــر  بــه  شــد،  برگــزار  آزاد5 
بارندگ�، توپ مسابقه سنگين شد و آب در 
زمين بيشــتر بود و ســرعت باز5 را *اهش 
داد و ا�ن مســئله باعث شــد تا ا�ن احتمال 
داده شــود *ه ا�ــن وضعيــت به خاطر چمن 
استاد�وم بوده است.» او ادامه داد: «معموال 
ا�ــن  م� خورنــد،  ش�ســت  *ــه  تيم ها�ــ� 
انتقادات را به وضعيت چمن وارد م� *نند 
اما االن تيم ها�� *ه در ا�ن استاد�وم پيروز 
شدند، ا�ن اظهارات را نم� *نند. با احترام 
به نظر مربيان و باز��نان، ما بر اســاس داور 
و ناظر مســابقه عمل م� *نيم و ا�ن مســئله 
بــه هيچ عنــوان بــه ما اعالم نشــده اســت.» 
موســو5 در پا�ان گفــت: «صحبت ها�� در 
خصوص پرداخــت اجاره اســتاد�وم مطرح 
شــده  و ا�ــن را بگو�ــم *ــه طــ� �ــT ســال 
گذشــته ٢ باشــگاه اســتقالل و پرسپوليس 
در ا�ن رابطه پولــ� پرداخت ن�ردند. اجاره 
هر باشگاه ١٣٠ ميليون بوده و ا�ن *ه آقا5 
بــوده ،  گفتند ٢٥٠ ميليــون  گل محمــد5 

برا5 من جا5 سوال دارد.»

دروازه بان تيم مل� برا5 رسيدن به حقش در اروپا 
مبارزه خواهد *رد. از حرف ها5 عليرضا بيرانوند 
م� تــوان چنين برداشــت� داشــت. هر چنــد او ناراحــت به نظر   
م� رسد ول�   م� گو�د هيچ گاه نا اميد نخواهد شد. خالصه ا5 از 

حرف ها5 بيرانوند در گفت و گو5 تازه اش را م� خوانيد.
 من د�دم *ه مرب� �T هفته �ا ٢ روز قبل از باز5 به باز��نان 
في�ــس *اور   م� دهد. ا�ن به نظرم *ار درســت� نيســت. باعث   
م� شــود باز��نان د�گر ذهن شــان خراب شــود و خوب تمر�ن 
ن�ننــد. حتــ� شــا�د ذخيره ها في�س هــا را مصدوم *ننــد و �ا 

خودشان مصدوم شوند چون به هرحال اثر بد   م� گذارد.
 در بلژ�ــT  محدود�ــت *رونا�� خيل� ســخت� دار�ــم. هر ٤ 
روز �T  بار ا�ن جا تســت پ� ســ� آر   م� دهيم. همه فروشگاه ها 
در بلژ�T بســته اســت. هر چيز5   م� خواهيم به صورت آنال�ن 

سفارش   م� دهيم.
 من ١٢ هفتــه باز5 ن�رده ام. شــا�د بگو�م مربــ� عدالت را 
درباره    ام رعا�ت ن�رده و عصب� شوم و دعوا *نم. ول� به جا��   
م� رســم؟ خيل� وقت   ها اتفاق افتــاده باز��ن در تمر�ن خوب 
باشد ول� به تا*تيT تيم نخورد. �T ن�ته مهم هست. بعض� 
مربيان با باز��نان حرف   م� زنند. مثال مرب�   م� فهمد باز��ن 
ناراحت اســت و با او حرف   م� زند. ا�ن خيل� خوب است. من 
ا�ن روانشناس� را در *� روش د�دم. او �T روانشناس بزرگ 
بود. خيل� راحت   م� فهميد باز��ن ناراحت اســت. شــده بود 
ســر مــورد5 اگر ٣ دقيقه د�رتــر با من حرف   مــ� زد، من دعوا   
م� *ردم ول� او حــرف زد و من همان روز خيل� خوب تمر�ن 
*ردم. ولــ� اگر مرب� با باز��ن *ار5 نداشــته باشــد در واقع 
نشان   م� دهد او برا�ش مهم نيست. در ا�ران متاسفانه بعض� 

وقت   ها ا�ن اتفاق   م� افتد.
 هــواداران از من   م� پرســند بــاز5 نم� *نــ�، جا�گاهت در 
تيم مل� را از دســت ندهــ�. زندگ� من در ا�نجا با آســيا واقعا 
فرق دارد. برا5 آســيا��   ها ورود به اروپا ســخت اســت. من هم 
   Tبا�د تحمل *نم. صبرم پا�ين اســت ول� دوستانم به من *م

م� *نند. شا�د �T سال باز5 ن�نم.
 �T چيز درباره استقالل و پرسپوليس بگو�م. وقت� آن ها گل   
م� خورند *ال از نظر روح� به هم   م� ر�زند. اگر تيم ها5 حر�� 
به جــا5 ا�ن *ــه عقب بنشــينند، حمله *نند شــT ن�نيد ٤،٣ 
گل هم به ا�ن تيم   ها م� زنند. استقالل و پرسپوليس تيم ها�� 
هســتند *ه نبا�د اصــال گل بخورند. تيم هــا5 مقابل هم وقت� 
گل   م� زنند،   م� گو�ند دفاع *نيم. در حال� *ه اگر حمله *نند 

باز هم گل   م� زنند.

افشاگر! دروازه بان سابق تيم مل� درباره استقالل و پرسپوليس

بيرانوند: شا�د �� سال نيم6ت نشين باشم!

 حفظ ستاره      ها و اسکلت 
اصلی تيم، استراتژى سرخ       ها

تمد�د قرارداد عبد!، نعمت� و �امياب� نيا

پيــش  روز  چنــد  در حال� *ــه 
خراســان ورزشــ� بــه وضعيــت 
قرارداد باز��نان استقالل در پا�ان فصل جار5 
پرداخت و با اشــاره به پا�ان قرارداد ١٠ باز��ن 
شاخص ا�ن تيم در پا�ان ليگ بيستم پيش بين� 
*ــرده بــود، ا�ــن باشــگاه اقدامــ� و�ــژه برا5 
مذا*ــره و حفظ ا*ثــر ا�ن ١٠ باز��ــن از جمله 
ميليــچ و د�اباتــه *ند امــا در عمل ا�ن باشــگاه 
پرســپوليس بود *ه آ�نده نگر5 *رده و درحال 
مذا*ره و تمد�د قرارداد با باز��نان� اســت *ه 
قراردادشــان در پا�ان ليگ به اتمام       م� رســد. 
از ٢  روز پيش مســئوالن باشــگاه پرســپوليس 
طبق درخواست *ادرفن� ا�ن تيم پس از اتمام 
فصل نقــل و انتقــاالت رونــد تمد�د قــرارداد با 
باز��نان فعل� را آغاز *رده اند و برهمين اساس 
مذا*رات� را بــا آن ها انجام دادنــد. در گام اول 
تمد�ــد قراردادهــا، مهد5 عبد5 *ــه ٣ فصل 
د�گر با ا�ن تيم قرارداد دارد، ٢ ســال د�گر هم 
با باشــگاه برا5 تمد�د قرارداد به توافق رســيد 
و ا�ن موضوع به صورت رســم� انجام شــد. به 
ا�ن ترتيب قــرارداد مهاجم جوان پرســپوليس 
تا ســال ١٤٠٤ تمد�د شــد و البته ظاهرا مبلغ 
پرداخت� به عبد5 هم نســبت به قرارداد قبل� 
و5 افزا�ــش قابل توجهــ� داشــته اســت. بجز 

عبد5 باز��نان� چون ســيامT نعمت�، *مال 
*امياب� نيــا، مهــد5 شــير5، اميد عاليشــاه، 
محمد حسين *نعان� زادگان، احمد نورالله� 
و سيد جالل حسين� هم قراردادشان در پا�ان 
فصل جار5 به پا�ان       م� رســد و اولو�ت باشگاه 
حفظ ا*ثر ا�ن نفرات اســت. از بين ا�ن نفرات، 
باشگاه با *امياب� نيا و نعمت� وارد مذا*ره شده 
تــا حداقل تا پا�ان فصل آ�نده بــا ا�ن ٢ باز��ن 
خــط ميانــ� تمد�ــد قــرارداد *ند. قرار اســت 
نعمتــ� *ه تا پا�ان  ليگ بيســت و ��ــم قرارداد 
دارد، �ــT فصــل د�گر بــا پرســپوليس تمد�د 
*نــد و *امياب� نيــا هم *ــه در پا�ــان ا�ن فصل 
 T� ،قراردادش با سرخ پوشان به اتمام       م� رسد
ســال د�گر با عقد قرارداد جد�ــد تا پا�ان ليگ 
بيست و ��م در ا�ن تيم ماندن�       م� شود. پس از 
ا�ن ٢  باز��ن بــه   احتمال ز�اد *نعان� زادگان، 
نورالله� و شير5 با مســئوالن باشگاه مذا*ره 
خواهند *ــرد *ه قطعــا مل� پوش بــودن آن ها 
شــرا�ط تمد�ــد را بــا د�گــر باز��نــان متما�ــز       
م� *ند. البتــه حفظ *نعان� زادگان با توجه به 
جدا�� شــجاع خليل زاده در اولو�ت باشــگاه و 
*ادر فن� اســت. در مورد اميد عاليشاه با توجه 
به ب� انضباط�     ها5 ســر�ال� او و درگير5 اش 
با همه سرمربيان اخير پرسپوليس، بعيد است 

باشگاه �ا �حي� گل محمد5 عالقه ا5 به تمد�د 
قرارداد با او داشــته باشند! مورد خاص تمد�د 
قراردادها هم سيدجالل حسين� *اپيتان ٣٩ 
ساله سرخ       هاست. ســيدجالل �T فصل د�گر 
بــا پرســپوليس قــرارداد دارد امــا موضوع مهم 
ا�ن اســت *ه جا�گاه او در تيم به گونه ا5 است 
*ه انتظار       مــ� رود  *اپيتان تا پا�ان فوتبالش در 
ا�ن تيم بماند. بشــار رسن        هافبT عراق� ��� 
از مهم تر�ــن دغدغه     هــا5 باشــگاه در ماه     ها5 
گذشــته بوده اســت. در دوران رســول پناه ا�ن 
 T� عراقــ� متقاعد شــد تا دســت *م Tهافبــ       

فصل د�گر در پرسپوليس بماند، هرچند شرا�ط 
قرارداد او به گونه ا5 اســت *ــه       م� تواند بعد از 
فينال ليگ قهرمانان آســيا و در نقل و انتقاالت 
زمســتان� به تيم� خارجــ� بپيوندد. در مورد 
د�گر باز��نان پرســپوليس هم خيال باشــگاه 
بوژ�ــدار  و   Tلــ چرا *ه حامــد  اســت،  راحــت 
رادوشــوو�چ ٢       دروازه بــان اصل� پرســپوليس 
درحال حاضر با باشــگاه قرارداد دارند. لT *ه 
تازه و در ابتدا5 ا�ن فصل لباس ســرخ را به تن 
*رد تا سال ٢٠٢٢ (٢ سال د�گر) و بوژ�دار نيز 
تا ٢٠٢٣ با پرســپوليس قرارداد دارند. ســعيد 

آقا�� ، احســان پهلوان، عيس� آل *ثير ، ميالد 
سرلT، عل� شجاع�، مهد5 شر�ف� و مهد5 
مهد5 خانــ� باز��نان جد�د پرســپوليس هم 
قــرارداد5 به مــدت ٢ فصل امضــا *رده اند. با 
توجه به برنامه باشگاه برا5 حفظ اس�لت اصل� 
تيم در ســال     ها5 اخيــر و ادامه ا�ــن روند برا5 
فصل آ�نده، به نظر       م� رسد سرخ      ها با *متر�ن 
تغييــر ليــگ بيســت و ��ــم را هــم آغــاز *نند، 
موضوعــ� *ه به زعم بســيار5 از *ارشناســان 
عامل اصل� انسجام تيم� و *سب عناو�ن ز�اد 

برا5 پرسپوليس بوده است. 

هافبT ا�ران� تيــم فوتبال القطر گفت: «از انتخاب تيم القطر خوشــحالم و اميدوارم 
بتوانــم چيز5 به ا�ــن تيم اضافه *نم.» عل� *ر�م�   هافبT ســابق اســتقالل *ه ا�ن 
فصــل به تيم القطر پيوســته ، در نشســت خبر5 پيــش از باز5 ا�ن تيــم مقابل العرب� 
حاضر شد. و5 گفت: «در ابتدا با�د بگو�م از حضور در باشگاه القطر بسيار خوشحالم. 
ســع� م� *نم با *ار تيم� و هم�ار5 د�گر باز��نان و *ادر فن� به چيزها5 جد�د5 
دســت پيدا *نم.» *ر�م� افزود: «هر مســابقه را �T فينال م� دانم *ه برا5 رسيدن 
به نتيجه مثبت نياز به مبارزه دار�م ز�را تمام مســابقات مهم هســتند. با سا�ر اعضا5 
تيــم نها�ــت تالش خود را برا5 *ســب نتا�ج مطلوب به *ار م� بر�ــم.»   هافبT ا�ران� 
تيــم القطر در خصوص جــو تمر�ن ا�ن تيم تصر�ــح *رد: «ابتدا با القطــر تمر�ن *ردم 
و ســپس به اردو5 تيم مل� ا�ران رفتم. دوباره تمر�ناتم را از ســر گرفتم. به طور *ل� 
جو بسيار مثبت است و در ا�ن تيم راحت هستم. فقط به وقت بيشتر5 برا5 شناخت 
همد�گر نياز دار�م تا در جا�گاه� *ه شا�ســته اش هســتيم، قرار بگير�م.» *ر�م� در 
پا�ــان تا*يد *رد *ه پيش از او تعداد5 از باز��نان بزرگ ا�ران� و مليت ها5 د�گر در 
تيــم قطر بوده اند؛ مثل عل� *ر�م� (باز��ن ســابق پرســپوليس) و ا�ن موضوع باعث 

مثبت شدن تصورش از ا�ن تيم تار�خ� شده است.

*ادرفن� تيم پرسپوليس  ا�ن روزها *ه ليگ برتر در حال برگزار5 است و تيم در  آستانه 
فينال ليگ قهرمانان آسيا ست، تصميم گرفته در بخش پزش�� تغيير ا�جاد *ند. �حي� 
گل محمد5 از باشگاه پرسپوليس خواسته مقدمات حضور �T فيز�وتراپ د�گر در تيم 
مهيا شود. سرمرب� سرخ پوشــان حت� فرد مورد نظرش را هم به باشگاه معرف� *رده و 
حت� از مسئوالن تيم خواســته برا5 سفر به قطر برا5 ا�ن فيز�وتراپ هم رواد�د گرفته 
شود تا در نها�ت در موعد مقرر برا5 سفر تصميم گير5 *ند *ه از بين فرد جد�د و ميثم 
عليپــور فيز�وتراپ فعل�، *دام را به ا�ن ســفر ببرند. �حي�  گل محمد5 *ه پيش از ا�ن 
در تيم ها5 ترا*تور و شــهرخودرو بــا عل� اعظم به عنوان فيز�وتــراپ *ار *رده، ا*نون 
م� خواهد او در *نار پرسپوليس باشد. البته اعظم در حال حاضر با باشگاه شهرخودرو 
قرارداد دارد و با�د ت�لي� ا�ن قرارداد مشخص شود. اما شا�د ا�ن سوال پيش آ�د *ه چرا 
سرمرب� ا�ن تيم در آستانه سفر به قطر و همچنين در  شرا�ط� *ه ليگ ٢ هفته ا5 است 
آغاز شــده، چنين تصميم� گرفته  و تغيير در اعضا5 تيم در ا�ن شــرا�ط شــا�د منطق� 
نباشــد اما ظاهرا ��ســر5 مسائل *ار5 باعث شده تا ســرمرب� سرخ پوشان در تصميم 
خود مصمم شــود و همين موضوعات *ار5 *ه رضا�ت *ادرفن� پرسپوليس را برآورده 

ن�رده، باعث شده تا �حي�  گل محمد5 چنين خواسته ا5 از باشگاه داشته باشد.

تاثير یک پرسپوليسی در انتقال علی کریمی به القطر تغيير در کادرپزشکی با تصميم   گل محمدى چهره روز اتفاق روز
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