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 مصوبه مجلس 
علیه تهدیدها و تحریم ها 

 طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" تصویب شد
سخنگوی دولت و وزارت خارجه واکنش نشان دادند

حمیدرضا پگاه، بازیگر اصلی 
 سریال شبکه یک در گفت وگو 

با خراسان پاسخ داد

ماجرای نقل قول از جو بایدن 
در »خانه امن« چه بود؟
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گفت وگوبا یک زوج ناتوان 
جسمی اما ورزشکار و هنرمند

زندگی سالم

تعیین تکلیف اراضی کشاورزی 
توس، شاید چند روز دیگر

خراسان رضوی

 نخستین بانوی خبرنگار آسیا 
چگونه مشهدی شد؟

عزت ملک خانم، 140 سال 
قبل پیشگام عکاسی و خبرنگار 

مطبوعات دوره ناصری بود 
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 روایت ربیعی از نحوه ترور 
شهید فخری زاده
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این بار نوبت گرانی تخم مرغ شد

 هر شانه تخم مرغ به 38 هزار 
تومان رسید!
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 آدمکشی در ماجرای رقابت 
عشقی!
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آیا دولت با لغو تحریم ها 
مخالف است؟

دیروز طرحی در مجلس تصویب شــد که ســه ویژگی 
مهم دارد: 1- با ورود به حوزه پروتکل...
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 همنوازی زوج ها 
در آهنگ زندگی

درباره باید و نبایدهای زندگی 
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 ویژه 
بچه های 

مشهد 

   هفته نامه آبنبات

بمب های متحرک کرونا !
با وجود  تعیین جریمه نقدی، 73 درصد مبتالیان تهرانی قرنطینه را رعایت نکرده اند که احتماال معیشت دلیل اصلی آن است

  صفحه 5

  صفحه 2

 دومین نهنگ بی جان در ساحل کیش
الشه دومین نهنگ در کمتر از 2 هفته در ساحل شرقی کیش 

پیدا شد، علت مرگ نهنگ ها چیست؟

عکس: ایرنا



رونالدو، برنده جایزه پای طالیی 2020
کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی باشگاه 
یوونتوس جایزه گلدن فوت سال 2020 را به 
دست آورد. گلدن فوت جایزه ای ساالنه است 
که به بازیکنانی که کارنامه درخشانی هم از 
نظر ورزشی و هم از نظر شخصیتی داشته اند، 
داده می شود. این جایزه تنها به بازیکنان فعالی 
اهدا می شود که 28 سال به باال سن دارند و هر 
نفر فقط یک بار می تواند این جایزه را دریافت 

کند. شب گذشته در همین باره مشخص شد 
که فوق ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس یعنی 
کریستیانو رونــالــدو جایزه گلدن فــوت سال 
2020 را به انتخاب کارشناسان و طرفداران 
به دست آورده تا یک جایزه دیگر را به ویترین 
افتخارات پربار خود اضافه کرده باشد.رونالدو، 
فوق ستاره یوونتوس باالتر از لیونل مسی، 
رابرت لواندوفسکی، جورجو کیه لینی، نیمار، 

سرخیو راموس، سرخیو آگوئرو، جرارد پیکه، 
ــدال رأی بیشتری  محمد صــاح و آرتـــورو وی
برای سال 2020 به دست آورد.رونــالــدو در 
35 سالگی همچنان نمایش های درخشانی 
در ترکیب یوونتوس و تیم ملی پرتغال ارائه 
می دهــد و به نظر می رسد که افــزایــش سن 
تاثیر چندانی بر کیفیت بازی این بازیکن تمام 

نشدنی دنیای فوتبال نگذاشته است.
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همسر من ماماست و باید حداقل تا ساعت  •
22 در مطب باشد؛ به رغم این که فرم اعامی 
از طرف نظام پزشکی را پرکرده ولی هرشب 
پیامک جریمه خودرو براش میاد! این چه جور 

هماهنگی است!
جوری نوشتید زمستان سیاه لبنیات در راه  •

است که داشتم سکته می کردم. ما فقرا به این 
زمستان ها عادت کردیم. زمستان خودرو، 
مسکن، پوشاک و زمستان مرغ، گوشت و هرآن 
چه مایحتاج زندگی امروز است. بابت همه این 
زمستان های پربرکت از طرف جامعه کارگری 

یک خسته نباشید به دولت محترم باید گفت!
 متاسفم برای این دولت...که توان انتقام رو  •

نداره و حرف از احتیاط و تله می زنه در حالی 
که می تونه هم انتقام بگیره و هم دم از مذاکره 

بزنه. مثل خود آمریکا.
باید در مناطق محروم شهر، ماسک رایگان  •

توزیع بشه. پیشگیری بهتر از درمانه.
داروی پیوند کلیه )مای فورتیک( چند وقتی  •

است کمیاب شده. لطفا پیگیری کنید.
معلمی که تمام ارثیه اش را خرج خرید تبلت  •

برای دانش آموزان بی بضاعت کرده حقشه 
که وزیر آموزش و پرورش بشه.

 خواهش می کنیم سیستم پخش تلویزیون  •
ما  تلویزیون  برگردانید.  قبل  حالت  به  رو 
قابلیت HEVC نــداره، پول هم نداریم بریم 
 . بخریم.نخواستیم  جدید  باکس  ستاپ 

ارزانی خودتان!
 جمعی از نیروهای سامانه سابق دوچرخه  •

عمومی مشهد هستیم که به یک سال بیکاری 
و باتکلیفی نزدیک می شویم. چرا طرحی را 
که هم باعث اشتغال بیش از ۱00 نفر می شد 
و هم به نفع مشترکین و پیمانکار شهرداری 

بود، تعطیل کردید؟
ــردم دارنــد زیــر مشکات اقتصادی له  •  م

می شوند. بعد صفحه زندگی سام به مشکل 
آقایی رسیدگی می کنه که ماهی 20 میلیون 
درآمد داره و مونده که چرا پسرش زیاد خرج 
می کنه؟ بابا پرداختن به این مسائل توی 

روزنامه، روح و روان مردم رو آزار می ده.

 همه از شهید فخری زاده گفتیم و از خدمات  •
ایشان قدردانی و تجلیل کردیم اما از رشادت 
گارد حفاظت ایشان که دلیرانه در نبردی 
حامد  شهید  خصوصا  ایستادند،  نــابــرابــر 
اصغری که خودش را روی دکتر می اندازد 
و چهار گلوله می خورد و فردایش به شهادت 
می رسد، هیچ نامی نبردیم. چهار درمقابل 

دوازده؛ انصاف کجاست؟
خراسان: البته خوشبختانه بنابر اعام  •

برادر ایشان آقای حامد اصغری در بیمارستان 
بستری است و حال وی رو به بهبود است.

 درحالی که تمام مــدت در خانه هستم و  •
رانندگی نمی کنم و ماشینم در گاراژ است 
پلیس راهور برایم پیامک داده که بعد از ساعت 
9 در خیابان بوده ام و 200 هزار تومان جریمه 
ام کــرده انــد. با ۱۱0 تماس گرفتم، گفتند 
باید به پلیس +۱0 مراجعه کنم. رفتم آن جا 
و گفتند بروید پلیس راهور. بعد از کلی پرس 
و جو، به پلیس راهور آخر سرافرازان مراجعه 
کردم. گفتند تابلو را بخوانید. در تابلو نوشته 
بودند هر کس این پیامک را دریافت می کند 
۱0 روز بعد مراجعه کند. خب نمی توانستند 

همین را آخر پیامک اطاع رسانی کنند؟
 حتی ثانیه هاهم دیر می گذرند. انتقام  •

خون شهیدان پس کی فرا می رسد؟ تا کی 
فقط تماشا کنیم سرداران و دانشمندانمان 

ترور می شوند؟
ــاس و طبق  •  معلوم نیست بتن بــر چــه اس

کدام کارشناسی یک شبه حدود 30 در صد 
افزایش قیمت داشته؟ در حالی که ماسه 
فقط ۱5 درصد و سیمان اصا افزایش قیمت 
نداشته است. در ضمن بیش از 20 درصد بتن 

را آب تشکیل می دهد.
 چرا تاکسی های اینترنتی در شهر فعالیت  •

دارند؟ خب این طوری باشه همه نرم افزارش 
رو نصب می کنند و از فــردا شب می ریزن 
بیرون و باز همون آش و همون کاسه! این چه 

مدل قرنطینه است دیگه؟
 کارمزدهای بانکی به شدت رفته باال. لطفا  •

رسیدگی کنید۱۷00 کارت به کارت کردم 

850کارمزد گرفته! 5۴00کارت به کارت 
کردم 2550تومان کارمزد گرفته. چه خبره؟ 

قبا نهایتا ۷00تومان کارمزد بود.
تو را به خــدا قسمتان می دهــم به خاطر  •

حفظ جان مردم چند روزی هم این بانک ها 
را تعطیل کنید.

کارگری هستم با حقوق 2.5 میلیون قانون  •
کار و بیمه. چرا نباید کمک معیشتی شامل من 
بشود؟ مسئولین می توانند فقط یک ماه با این 
حقوق یک خانواده چهار نفری رو اداره کنند؟

پدر عزیزی که خودرویت در منزل بوده و  •
جریمه شدی! من هم در محل کار ماشینم در 
پارکینگ و زیر دوربین بود ولی ناگهان جریمه 
تسلیمی توقف درخیابان امام رضا )ع( برایم 
آمد! اگر گوش، گوش دولت و ناله، ناله ماست؛ 

قطعا آن چه به مقصد نرسد فریاد است!
ــرادر عزیزی که کــارت بنزین جا مانده در  •  ب

دستگاه پمپ بنزین را با خود می بری، این کارت 
به چه درد شما می خورد وقتی کارت رمز دارد 
و نمی توانی از آن استفاده کنی؟ آن را به یکی 
از جایگاه های بنزین تحویل بده تا به صاحبش 
برگردد و معرفت و انسانیت را ترویج کرده باشی.

 چرا روزنامه را به سوپری ها نمی دهید؟ هر  •
بار باید کلی راه بروم تا به باجه برسم. وقتی هم 
که می روم می گویند روزنامه را تمام کرده اند. 

لطفا تمام کنید این نوع توزیع تان را.
دوربین هایی که در سر چهارراه و در جاهای  •

مختلف خیابان ها و جاده هاست فقط و فقط 
ــدن تصاویر تصادف اســت و دیگر  ــرای دی ب
هیچ حقی ندارند با این دوربین ها خودرو 
ها را جریمه کنند زیرا ماموران راهنمایی و 
ــد. خودشان  رانندگی حضور فیزیکی دارن
جریمه می کنند و جریمه های رانندگی غیر 

حضوری باید حذف شود.
 دوست عزیز دلقک کاری های برنامه بچه  •

محل برای خوشحالی کودکان انجام می شود 
نه برای من 50ساله.

 از شهروندان محترم استدعا دارم از ورود به  •
مغازه هایی که فاقد ماسک هستند خودداری 

فرمایند.

 آیا دولت با لغو تحریم ها 
مخالف است؟

دیـــروز طرحی در مجلس تصویب شــد کــه سه 
ویژگی مهم دارد: ۱- با ورود به حوزه پروتکل 
الحاقی می توان عما خط و نشان مهمی برای 
طرف مقابل کشید تا پس از سه سال، اروپا و چه 
بسا آمریکا را وادار کند با رفع یا کاهش تحریم ها، 

فشار اقتصادی را از روی مردم بردارد.
ــت، یعنی کاما  پــذیــر اسـ 2- طــرح برگشت 
طراحی  ملی  منافع  با  مطابق  و  هوشمندانه 
شده و اگر طرف مقابل اقــدام عینی بــرای رفع 
ــراودات  ــران از مـ ــدن ایـ تحریم هــا و منتفع ش
راحتی  بــه  دهـــد،  انــجــام  المللی  بین  بانکی 
ــم قــابــل بــازگــشــت اســـت.  ــران ه ــ  تــعــهــدات ای
3- پس از سه سال اجرای تعهداتی که نفعی برای 
مردم نداشت، این طرح با طراحی هوشمندانه، 
باعث می شود کشور از حالت انفعال خــارج و 
رفتار ایران برای طرف مقابل مقتدرانه و تعیین 

کننده شود.
متاسفانه دولت اعام کرده که با این طرح مخالف 
است! مخالفت دولت با طرحی با قابلیت بازگشت 
پذیری که می تواند فشار اقتصادی تحریم ها را از 
روی دوش مردم بردارد، عجیب و غیرقابل باور 
به نظر می رسد و احتماال پاسخ به این سوال را 
که چرا دولت با این طرح مخالف است باید در 
رویکردهای سیاسی دولت جست وجو کرد. در 
حالی که به طور منطقی دولت باید اولین موافق 

طرح باشد.
در سه سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شد 
و ۱۷۷ تحریم جدید هم علیه ایران وضع کرد، 

اروپایی ها نیز ۱۱ تعهد مکتوب به ایران دادند اما 
به هیچ کدام توجه نکردند. در مقابل دولت، یک 
سال صبر و پس از یک سال پنج گام برای کاهش 
تعهدات کشورمان طراحی کرد که این گام ها نیز 
در مدت سپری شده نتوانست طرف مقابل را به 
اقدام سوق دهد. چرا؟ به این دلیل  که اقدامات 
دولت در مقابل آمریکا و اروپا قدرت الزم برای 
تغییر محاسبات آن ها را نداشت و ۱+۴ هرگز 

اقدامات ایران را جدی نگرفت.
مثا دولت اعام کرده بود که غنی سازی 3.6۷ 
درصد را که در برجام به عنوان سقف میزان غنی 
سازی تعیین شده دیگر به رسمیت نمی شناسد 
اما آن چه پس از آن رخ داد، غنی سازی ۴.۱ یا 
۴.2 درصد بود! یعنی عما تغییر زیادی ایجاد 
نشد و طرف مقابل به این جمع بندی رسید که 
 اقدام متقابل ایران بیشتر نمایشی است تا واقعی.
بــود تعداد سانتریفیوژهای  بنا  ــت  یا مثا دول
نصب شده را افزایش دهد اما حتی یک دستگاه 
هــم اضــافــه نشد. ایــن اقــدامــات ضعیف دولــت 
بــاعــث شــد عما طــرف مقابل هیچ اقــدامــی 
ــرای منتفع شــدن ایــران از منافع اقتصادی  ب
ــد.  ــده ــام ن ــج ــا ان ــش تــحــریــم ه ــاه ــام و ک ــرج  ب
اکنون مجلس این معادله را متوازن کرده است 
و احتمال آن که محاسبات طرف مقابل با این 
طرح منطقی تر شود و برای جلوگیری از اقدامات 
عینی و بازدارنده ایران، دست به اقدامات عملی 
در کاهش فشار اقتصادی بزند، بیشتر از گذشته 
است. با این حال دولت به صراحت با این طرح 
مخالفت کرده است. حامیان دولت هم به غلط 

آن را طرح خروج از برجام می نامند.
اوال، حامیان دولت در حالی این طرح را به غلط 
»خروج از برجام« می نامند که با اتکا به بندهای 
36 و 3۷ برجام طراحی شده و مبتنی بر همین 
توافق، اقدامات متقابل ایران را عینی تر کرده 
است. قبا دولت اعام کرده بود که قصد دارد 
ــوارد  را اجــرا کند اما اجــرا نکرده و در  همین م
حقیقت طرح مجلس، »الــزام« دولت به اجرای 

»تعهداتی« است که خود قبا اعام کرده بود. 
ــروج از بــرجــام غلط و  بنابراین تعبیر آن بــه خ

فضاسازی رسانه ای - سیاسی است.
دوم این که به نظر می رسد دولت در مخالفت 
با طرحی که خود قبا بخش های مختلف آن 
را اعام کرده، به دنبال ادامه دادن بازی قبلی 
مخالفت بــا هــر آن چیزی اســت کــه از مجلس 
یازدهم بیرون می آید. قبا دولت با طرح حمایت 
معیشتی از 60 میلیون نفر برای تامین کاالهای 
اساسی مخالفت کرده بود و هنوز هم این قانون 
مهم بــرای معیشت مــردم را اجــرا نکرده است. 
به نظر می رسد طرح »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« که می 
تواند با بازگرداندن مدار تصمیم سازی کشور 
از »انفعال« به »اقتدار« و تغییر محاسبات ۴+۱، 
تاش مهم و ان شاء ا... موثری برای کاهش فشار 
اقتصادی بر مردم باشد هم دچار همین مصیبت 
شده است و دولت نگران است این طرح سبب 
کاهش فشار اقتصادی بر مردم و نتایج آن به نام 
مجلس تمام شود. در غیر این صورت هیچ دلیل 
منطقی  برای مخالفت با طرحی که می تواند هم 
کشور را از انفعال درآورد و هم احتمال کاهش 

تحریم ها را افزایش دهد، وجود ندارد.
آیا واقعا چنین اتفاقی در شأن مردم آن هم در این 
شرایط سخت معیشتی هست؟ دولت با سیاسی 
کاری مقابل طرحی ایستاده که می تواند حتی 
دست دیپلمات ها را پای میز مذاکره و کمیسیون 
مشترک برجام که دو هفته دیگر برگزار می شود 

پر کند و قدرت چانه زنی کشور را افزایش دهد.
خوب است دولت و حامیان آن که در مخالفت 
صریح با طــرح مجلس تیغ کشیده انــد به این 
پرسش پاسخ دهند که آیا منفعت ناشی از تغییر 
نگاه دشمن و رفع احتمالی تحریم ها به جیب 
مردم و حتی خود دولت نمی رود؟ آیا بهتر نیست 
دولت مقتدرانه پای این طرح بایستد و آن را در 
محافل بین المللی به ابزاری برای کاهش فشار 

بر معیشت مردم تبدیل کند؟

رکوردشکنی تاریخی بیت کوین
در سالی که بیشتر بازارهای مالی به دلیل شیوع کرونا با تاطم ها و نوسانات زیادی درگیر بودند، بیت 

کوین به مرز 20 هزاردالر رسید؛ چشم انداز آن چه خواهد بود؟

در معامات دو شب گذشته، قیمت بیت کوین 
رکــورد تاریخی خود را که سه سال پیش به آن 
رسیده بود، شکست و به مرز 20 هزار دالر رسید. 
بیت کوین با عبور از رکورد قبلی ۱9 هزار 668 
دالر که سه سال پیش به آن رسیده بود، بیشینه 
۱9 هزار و 850 دالر را به ثبت رساند. با این حال 
در ادامه روند معامات، کمی از قیمت این ارز 
کاسته شد هرچند که بازدهی روزانه آن مثبت 
باقی ماند. از ماه مارس تاکنون قیمت بیت کوین 
200 درصد افزایش یافته است. آخرین بار در 
دسامبر 20۱۷ بود که قیمت بیت کوین رقم 
باالی ۱9 هزار را تجربه کرده بود.درهفته ای 
که گذشت البته بیت کوین رونــدی نوسانی را 

تجربه کرد به گونه ای که پنج شنبه هفته پیش 
تا ۱6 هــزار و 200 دالر کاهش یافت.شیوع  
ویروس کرونا به خصوص در آمریکا باعث شده 
بود که قیمت بیت کوین برای مدتی حتی به زیر 
چهار هزار دالر برسد، اما از آن زمان به بعد به 

صورت مداوم افزایش یافته است. 
 بیت کوین اولین ارز تمام دیجیتالی بود که پس 
از بحران مالی سال 2008 ایجاد شد و در یک 
شبکه غیرمتمرکز و مردم نهاد بر پایه الگوریتم 
های رمزنگاری شده فعالیت می کند.از لحاظ 
ارزشمندی، بر خاف دیگر پول ها خاصیت ضد 
تورمی دارد و به علت تعداد محدود و کم بودن 
ــداوم درحــال  عرضه نسبت به تقاضا به طــور م
ــت.   چنان کــه طــی همین  افــزایــش قیمت اس
۱0 ســال، با رشد 200 هــزار برابری، عنوان 
پربازده ترین نوع سرمایه گذاری در طول تاریخ 
ــود چشمگیر  بیت کوین در سالی  را دارد.سـ
به دست آمده است که بیشتر بازارهای مالی 
موازی به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاطم ها 
و نوسانات زیادی درگیر بوده اند. دید بلندمدت 
مدیران صندوق های پوشش ریسک، خوش بینی 
تحلیل گران و... همه به رشد این ارز مجازی 

کمک کرده اند.  بازدهی هفتگی محبوب ترین 
ارز دیجیتالی جهان به 6.9۴ درصــد رسیده 
است. بیت کوین امسال را رویایی سپری کرده 
و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۷ 
برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای 
سال  با  شرایط  که  هستند  مدعی  دیجیتالی 
20۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند حتی 

کانال 20 هزار دالری را نیز بشکند.  
کوین  بیت  معتقدند  گــران  معامله  از  برخی 
توانایی شکستن سقف ۱00 هزار دالری را نیز 
در طوالنی مدت دارد.البته صعود قیمت ها در 
بــازار ارزهــای دیجیتالی محدود به بیت کوین 
نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر 
افزایشی بــود؛ به گونه ای که اتریوم با 8.33 
درصــد افزایش به 600.۷2 دالر، بیت کوین 
کش با 9.۷۷ درصد صعود به 309.2۴ دالر، 
الیت کوین با 9.۱۱ درصد افزایش به 85.۴۱ 
دالر، مونرو با ۴.52 درصد جهش به ۱2۷.۱3 
دالر، دش با 5.86 درصد پیشروی به ۱۱2.۴9 
دالر، زدکش با 5.36 درصد صعود به ۷۷.9 
دالر و میکر با 5.9 درصد افزایش به 55۴.66 

دالر رسید.

بانک مرکزی با انتشار کارنامه نقدینگی 3 دولت قبل نشان داد: 

عملکرد مشابه 3 دولت در رشد نقدینگی 
بانک مرکزی در گزارشی رسمی نشان داد که 
عملکرد دولت های سه رئیس جمهور اخیر، در 
رشد نقدینگی تقریبًا مشابه یکدیگر بوده است.
به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی دیروز در 
قالب توضیحی رسمی درباره روند حجم نقدینگی 
ــران اعــام کــرد: مقایسه عملکرد  در اقتصاد ای
نقدینگی در دوره های مختلف ریاست جمهوری 
نشان می دهد که سهم نقدینگی ایجاد شده در 
8۷ ماه دولت های هفتم و هشتم نسبت به کل 
نقدینگی ایجاد شده معادل 80.۴ درصــد، در 
دولت های نهم و دهم معادل 8۱.۴ درصد و در 
دولت های یازدهم و دوازدهم نیز معادل 83.۴ 
ــزارش که با هدف  درصــد بــوده اســت.در ایــن گ
پاسخ به مطلبی دربــاره سهم دولت روحانی از 

نقدینگی منتشر شــده، تاکید شده اســت: اگر 
پوشش آماری نقدینگی در دولت روحانی )ناشی 
از اضافه شدن آمارهای شش بانک و چهار موسسه 
اعتباری که در اسفند سال 92 صورت گرفت( در 
نظر گرفته نشود، سهم دولت از نقدینگی ایجاد 
شده در 8۷ ماه برابر با سهم دولت احمدی نژاد 
در همین دوره زمانی است. این توضیحات در 
شرایطی ارائه شده که به تازگی یکی از سایت ها 
در مطلبی نوشته بود: »بررسی ها نشان می دهد، 
۷۴ درصد از مجموع نقدینگی خلق شده تا پایان 
ســال 9۷، تنها در دولــت روحانی خلق شده، 
22 درصد آن در دولت احمدی نژاد و بقیه سهم 
دیگر دولت های قبل است«. در این باره محمد 
اخباری مدیر اداره بررسی های بانک مرکزی با 

تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه های دوره ای سطح 
متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی افزوده است: 
توجه صرف به سطح متغیرهایی نظیر نقدینگی و 
بی توجهی به روند رشد آن ها در طول دوره مورد 
بررسی معمواًل تحلیل های کارشناسی را با نتایج 
دقیق و صحیحی همراه نمی سازد. ضمن این 
که به اقتضائات زمانی نیز باید توجه داشت. به 
عنوان مثال اقتصاد ایران در سال های اخیر در 
معرض شدیدترین تحریم های مالی و اقتصادی 
بین المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن 
با هیچ دوره ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. 
همچنین بخشی از خلق پول به وجود آمده در 
بانک ها نشئت گرفته از معضات ساختاری نظام 
بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی است. 

با صدور پیامی به سازمان ملل

روحانی جامعه جهانی را به مقابله با رژیم صهیونیستی فراخواند
رئیس جمهور در پیامی به مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به مناسبت روز بین المللی همبستگی 
با مــردم فلسطین، جامعه جهانی را به مقابله با 
اقدامات رژیم کودک ُکش صهیونیستی فرا خواند 
قطعنامه های  مفاد  نیز  و  بشر  حقوق  ناقض  که 
متعدد سازمان ملل است.رئیس جمهور در این 
ــه آوارگــی حــدود پنج میلیون  پیام نوشت:  ادام
فلسطینی، گسترش اشغالگری از طریق شهرک 
سازی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی، 
محاصره  و  فلسطینیان  ــژادی  ــ ن ــازی  سـ پـــاک 
ظالمانه نوار غزه از جمله پیامدهای غمبار اشغال 
فلسطین است. در این باره، تشدید اقدامات رژیم 
صهیونیستی در یهودی ســازی قــدس شریف و 
تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی آن و نیز حمایت 
نیروهای صهیونیستی از افراطیون صهیونیست 
در تعرض به حقوق فلسطینیان در حالی صورت 

می گیرد که وضعیت این منطقه به دلیل شهرک 
ــازی گسترده و کوچاندن اجــبــاری ساکنان  س
غیریهودی، ابعاد بسیار خطرناکی یافته است. این 
رویکرد رژیم صهیونیستی در واقع با هدف یهودی 

سازی و تخریب مظاهر تاریخی و اسامی 
بیت المقدس، سیطره بر کل اراضــی 

فلسطینی و ممانعت از حق بازگشت 
نیات  دیگر  ــار  ب و  اســت  فلسطینیان 
نژادپرستانه این رژیم در اشغال بیشتر 
سرزمین فلسطینیان و بی توجهی به 
حقوق مسلم آنان را آشکار می سازد. 

جمهوری اسامی ایران معتقد 
است که این اقدامات نه 

تشدید  مــوجــب  تنها 
وخــامــت اوضـــاع در 

ســـرزمـــیـــن هـــای 

امنیتی  پیامدهای  بلکه  شــد  خــواهــد  اشغالی 
در  نیز  را  گسترده ای  المللی  بین  و  منطقه ای 
پــی خــواهــد داشـــت. همه ایــن اقــدامــات رژیــم 
صهیونیستی در شرایطی صــورت می گیرد که 
متاسفانه جامعه جهانی در پایان دادن به این 
تـــراژدی و احقاق حقوق از دســت رفته 
مردم بی دفاع فلسطین اقدام موثری 
ــزود:  ــت.وی افـ ــ ــورت نـــداده اس صـ
توافقات مصنوعی و صوری برخی 
کشورهای منطقه با اسرائیل که قبًا 
هم با این رژیم رابطه داشتند و فقط 
آن را علنی کردند، خیانت به آرمان 
فلسطین است و ما هم همراه با 
چنین  فلسطینی ها  تمام 
محکوم  را  خــیــانــتــی 

می کنیم.

دومین  نهنگ بی جان در ساحل کیش
الشه دومین نهنگ در کمتر از 2 هفته در ساحل شرقی کیش پیدا شد، علت مرگ نهنگ ها چیست؟

برای دومین بار در  هفته های اخیر، الشه یک 
نهنگ دیگر در آب های ساحلی کیش دیده شد. 
عصر روز سه شنبه نهنگ بزرگی در سواحل شرقی 
جزیره کیش پیدا شد. کارشناسان دام پزشکی و 
محیط زیست می گویند، از مرگ این نهنگ چند 
روز می گذرد. این دومین نهنگی است که در 
کمتر از دو هفته در جزیره کیش پیدا می شود. 
رئیس اداره محیط زیست کیش در این خصوص 
گفت: حــدود ساعت ۱۴:30 مطلع شدیم که 
الشه این نهنگ در یک کیلومتری جزیره کیش 
در حال نزدیک شدن به ساحل شرقی است. وی 
افزود: با توجه به این که محل به گل نشستن الشه 
ساحل پرتردد شرقی تخمین زده شد، با تاش 
دست اندرکاران محیط زیست سازمان منطقه 
آزاد کیش، برای رفاه حال ساکنان و گردشگران 

و پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع، ناچار الشه 
را به ساحل خلوتی انتقال دادیم . محمدی بیان 
کــرد: هنوز اطاعاتی در خصوص علت مرگ 
نهنگ در دست نیست اما پس از انجام بررسی 
های اولیه و نمونه برداری، گونه و علت احتمالی 

مرگ مشخص خواهد شد.

علت مرگ نهنگ چه بوده است؟
هرچند   هنوز مشخص نیست علت مرگ دومین 
نهنگ در سواحل کیش چه بوده است، اما رئیس 
اداره محیط زیست کیش می گوید: گرفتار شدن 
در تور های صید تــرال در سال های اخیر علت 
اصلی مرگ بسیاری از پستانداران از جمله گونه 
نهنگ هاست.وی همچنین تولید صدا در دریا را از 
دیگر عوامل مرگ و میر نهنگ ها برشمرد و افزود: 

اکتشافات نفت و گاز در دریا و تولید هر گونه صدای 
دیگر باعث ایجاد مشکل برای نهنگ ها و در نهایت 
مرگ این پستانداران می شود. در همین حال 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرد تا 
علل مرگ نهنگ ها در سواحل کیش بررسی شود. 
الشه این نهنگ برای بررسی های بیشتر از سواحل 
مارینا، توسط چندین قایق به سواحل جنوب 
شرقی کیش منتقل شد. دو هفته پیش )30 آبان( 
هم نخستین نهنگ از گونه »براید« با طول ۱۴.5 
متر در ساحل سیمرغ کیش به گل نشسته بود که 
در سواحل ماسه ای دفن شد تا پس از پوسیدگی 
کامل الشه، اسکلت نهنگ برای مقاصد آموزشی 
و پژوهشی به بخش موزه مرکز آموزش و مطالعات 

محیط زیست کیش منتقل شود.
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تحلیل روز

آزمونی برای امنیت ملی عربی 

چند وقت پیش از یک نویسنده مصری به نام 
ابراهیم انور تحلیلی خواندم که درباره کشف و 
استخراج نفت و گاز در شرق مدیترانه به نکات 
جالبی اشاره کرده بود:  امنیت ملی در جهان 
عرب طی دهه 50 قرن بیستم بر اساس دشمنی 
ــم اسرائیل تعریف می شد. در دهــه80  با رژی
برخی کشورهای ملی گرا در کنار کشورهای 
اصلی  تهدید  که  کردند  توافق  عربی،  مرتجع 
ــت  نه رژیم  ــران اس ــرای دنیای عــرب همانا ای ب
اسرائیل؛ بنابراین سیاست دشمنی با ایران را 
با سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به باالترین حد خود رساندند. اکنون اما 
امنیت ملی جهان عرب با پدیده جدیدی آن هم 
در شــرق مدیترانه روبــه روســت. منطقه ای که 
شاهد محورها و ائتالف های چندگانه است و 
در این میان یک سؤال اساسی شکل می گیرد: 
امنیت ملی در خالل قرن بیست و یکم چگونه 
خواهد بود؟ امنیت ملی دنیای عرب این روزها بر 
مبنای اولویت هایی که کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس تعیین می کنند، تعریف می شود؛ با 
وجود این که این کشورها منبع اصلی تأمین مالی 
کشورهایی هستند که به اصطالح در جهان عرب 
شکست خورده محسوب می شوند. »دولت های 
ــرای بقای خویش به  ــورده ای کــه ب شکست خـ
کمک های اقتصادی کشورهای خلیج فارس 
وابستگی بسیاری دارند و از این رو استراتژی 
امنیت ملی خود را بر مبنای دشمنی با ایران 
تعریف می کنند: »امروز آزمون جدید برای امنیت 
ملی عربی از منطقه خلیج فارس به حوزه شرق 
دریای مدیترانه منتقل شده است، جایی که ثروت 
گاز، محور درگیری های میان کشورهای عربی 
و غیر عربی این حــوزه شده اســت. کشورهایی 
که هر کدام در ائتالف های مختلف ورود کرده و 
ایدئولوژی های متناقض دارند و منافع متعارضی 
را دنبال می کنند. کشورهای مصر، سوریه، لبنان 
و لیبی عربی زبان در کنار ترکیه، رژیم اسرائیل 
و یونان غیر عربی قرار گرفته اند. ترکیه و یونان 
عضو ناتو هستند اما دیگر کشورها در ائتالف های 
کوچک و گــذرایــی وارد شده اند.شکل گیری 
هرگونه   پیمان مشترکی در این منطقه با توجه 
به چند دستگی این کشورها بسیار دشوار است.
تحوالت فعلی در حوزه شرق مدیترانه بیش از این 
که نشانه های همکاری را با خود به همراه داشته 
باشد، نوید درگیری را می دهد. نشانه های این 
درگیری با امضای تفاهم نامه امنیتی و نظامی 
آنکارا و طرابلس بیشتر مشهود شده است. در 
ماه های اخیر نیز منطقه شاهد تنش  میان نیروی 
دریایی ترکیه  با سکوهای حفاری شرکت گاز 
»ایــنــی« ایتالیا و از ســوی دیگر با کشتی های 
آب هــای  در  اسرائیل  نقشه برداری  و  حفاری 

نزدیک قبرس بود.

پس از تظاهرات بزرگ شهروندان فرانسه، حزب 
حاکم »جمهوری به پیش« متعلق به امانوئل 
ماکرون اعالم کرد ماده جنجال برانگیز طرح 

ــاره ممنوعیت اشتراک  »امنیت جــامــع« دربـ
گذاری تصاویر نیروهای پلیس را به طور کامل 
»بازنویسی« خواهد کرد. در ماده ۲۴ این طرح 

که در شور اول به تصویب رسید، بــرای پخش 
تصاویر ماموران پلیس اگر با هدف »آسیب زدن« 
ــورت گیرد، مــجــازات تعیین شده  به آن ها ص
است. طرح »امنیت جامع« و به طور خاص این 
ماده، انتقادهای زیادی را طی هفته های اخیر 
در فرانسه برانگیخته اســت. همزمانی بحث 
بر سر این طرح با پخش تصاویری از ماموران 
پلیس پاریس که یک مرد سیاه پوست را داخل 
استودیوی موسیقی اش هدف ضرب و جرح قرار 
می دهند، باعث شد منتقدان دولت فرانسه بر 
لزوم تصویربرداری از ماموران به عنوان راهی 
برای پیشگیری از خشونت آن ها تاکید کنند.  
کریستوف کاستانر، رئیس حزب ماکرون تحت 
عنوان حــزب »جمهوری به پیش« در مجلس 
سفالی پارلمان در کنفرانسی خبری گفت: ما 
پیشنهاد یک نسخه جدید از بند ۲۴ را می دهیم 
و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این 
حال او تاکید کرد: »بازنویسی« کامل ماده ۲۴ به 
معنای »پس گرفتن« یا »تعلیق« این ماده از طرح 
پیشنهادی نیست. این در حالی است که برخی 

از اعضای حزب حاکم »جمهوری به پیش« پس از 
انتشار تصاویر ضرب و جرح یک مرد سیاه پوست 
به دست پلیس، خواستار حذف کامل ماده ۲۴ 
طرح »امنیت جامع« شده بودند. بند ۲۴ اگرچه 
مستقیما اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس 
را ممنوع نکرده اما آن را تبدیل به یک جرم قابل 
مجازات با یک سال حبس و ۴5000 یورو جریمه 
در صــورت به اشتراک گذاشتن شان با »نیت 
واضح آسیب رسانی« کرده است. خبرنگاران 
فرانسوی و حتی یک ناظر حقوق بشری مستقل 
دولت گفته اند که این بند بیش از حد مبهم بوده 
و می تواند تاثیر زیانباری بر کسانی که خواستار 
افشای خشونت پلیس هستند، داشته باشد. 
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه نیز دوشنبه 
شب در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور 
حضور یافت و گفت که دولت امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه پذیرفته که »شاید« پلیس 
این کشور »مشکالت ساختاری« داشته باشد. 
دولت فرانسه اما حاضر نیست با قطعیت اشتباه 

خود را بپذیرد. 

  دکتر سعید غفاری
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پیروزی جو بایدن در ایاالت آریزونا و ویسکانسین به طور رسمی تایید شد 

لبخند تلخ جو به بخت دونالد
پس از پنسیلوانیا، مقامات دو ایالت آریــزونــا و 
ویسکانسین نیز  نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در این دو ایالت کلیدی را تایید کردند و 
بر پیروزی جو بایدن صحه گذاشتند. بنابراین 
شکایات حقوقی تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در 
این ایاالت نیز تغییری در نتایج اعالم شده ایجاد 
نکرد. بر اساس گزارش ها، بایدن انتخابات را در 
آریزونا با اندکی بیشتر از ۱0 هزار رای برده و ۱۱ 
رای الکترال این ایالت را به دست آورده است؛ 
موضوعی که از سال ۱۹۹۶ و پیروزی بیل کلینتون 
در انتخابات آن سال، برای هیچ یک از نامزدهای 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ 
نداده بود. جو بایدن همچنین توانسته ۱0 رای 
الکترال ایالت ویسکانسین را با بیش از ۲0 هزار 
رای اختالف با رقیب جمهوری خواهش از آن خود 
کند. این ایالت در انتخابات سال ۲0۱۶ به دونالد 
ترامپ رای داده بود. تایید انتخابات در ویسکانسین 
پس از بازشماری آرا در دو کانتی پرجمعیت این 
ایالت صورت گرفت. پویش انتخاباتی آقای ترامپ 
هزینه مالی این بازشماری آرا را پرداخت کرد 
اما در نهایت 8۷ رای دیگر به آرای جو بایدن در 
این دو کانتی اضافه شد. آخرین امیدهای ترامپ 
در حالی یکی پس از دیگری از بین می رود که بر 
اســاس قانون انتخابات آمریکا، ایالت های این 

کشور باید تا روز هفتم دسامبر نتایج انتخابات 
خود را تایید کنند و تحویل بدهند. از سوی دیگر، 
ِینس ِاستولتنبرگ که  در پایتخت بلژیک سخن 
می گفت،  بدون ذکر تاریخ دقیقی،  اعالم کرد »من 
جو بایدن، برنده انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده را به نشست ماه ژانویه دعوت کــرده ام.« 
جو بایدن، »رئیس جمهور منتخب« آمریکا که در 
روزهای گذشته مشغول چینش کابینه آتی خود 
بوده است، سرانجام روز دوشنبه به گزارش های 
ــه  بــرای رئیس  فوق محرمانه ای که به طور روزان
جمهور آمریکا تهیه می شود و به PDB مشهور 
است، دسترسی پیدا کرد. این گزارش ها که شامل 
اخبار فوق محرمانه از تحوالت آمریکا و جهان 
است، پیش از این از سوی میشل اوباما، بانوی اول 
پیشین آمریکا »کتاب مرگ، ویرانی و چیزهای 
وحشتناک« توصیف شده بود. باراک اوباما نیز در 
کتابش در توصیف این گزارش ها که هر روز قبل از 
صرف صبحانه دریافت می کرد، نوشته است: »یک 
روز ممکن است درباره سلول های تروریستی در 
سومالی یا ناآرامی ها در عراق اطالعاتی را دریافت 
کنید یا تالش پنهانِی چینی ها و روس ها برای تولید 
سیستم های تسلیحاتی جدید... تقریباً همیشه نیز 
در این گزارش ها توطئه های احتمالی تروریست ها 

یادآوری می شود.«

چالش فرانسه در حمایت از ارمنستان و حفظ نفوذ در حل مناقشه قره باغ 

پاریس؛بازنده نبرد قفقاز 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از 
پایان جنگ اخیر قره باغ  و ناکامی ارمنستان 
در حفظ مناطق تحت کنترلش، برای تداوم 
با  نفوذش در حل مناقشه قره باغ در قفقاز 
چالشی اساسی روبه روست زیرا از سویی نیاز 
به توجه اقلیت بزرگ ارمنی در کشور خود دارد 
و از سوی دیگر آذربایجان و ترکیه، پاریس را به 
تعصب و جانبداری متهم می کنند. جمعیت 
ارمنی تبار فرانسه حدود ۶00 هزار نفر برآورد 
می شود و شماری از اعضای این اقلیت بزرگ 
در رده های باالی سیاسی کشور فعالیت دارند. 
فرانسه به همراه روسیه و ایاالت متحده آمریکا، 
مینسک  کشورهای  ــروه  گ مشترک  ریاست 
را بر عهده دارد، گروهی که تقریبا از سه دهه 
پیش تاکنون در تالش است تا راه حلی قطعی 
ــرای بحران قــره بــاغ پیدا کند. به گــزارش  ب
یورونیوز، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
پس از حدود شش هفته جنگ خونین بر سر 
منطقه ناگورنو قره باغ، در ماه جاری میالدی با 
میانجیگری روسیه به توافق رسیدند. این توافق 
در زمانی امضا شد که آذربایجان توانسته بود به 
دستاوردهای مهم ژئوپلیتیک در این منطقه 
برسد اما ماکرون به تازگی از این شرایط ابراز 
ناخرسندی کرده است. او یک شنبه گذشته 

در نشستی در حضور گروهی از ارامنه فرانسه 
گفت این آتش بس را کافی نمی داند و افزود 
که این توافق، »نه مشکل سیاسی منطقه را حل 
می کند و نه مشکالت دیگر آن را«. با شکست 
نظامی ارمنستان، نیکول پاشینیان، نخست 
وزیــر این کشور مجبور شد شرایط نامطلوب 
والدیمیر  نظارت  تحت  آتش بس  توافق نامه 
پوتین رئیس جمهور روسیه را بپذیرد، موضوعی 
که برای فرانسه نیز گران تمام شد. در حالی 
که پاریس اصرار داشت در درگیری بی طرف 
باشد، ازهمه طرف زیر فشار قــرار گرفت که 
گروه مینسک را ترک کند. به نوشته یورونیوز، 
این پیشنهاد برای فرانسه بسیار ناخوشایند 
است زیرا امانوئل ماکرون با جاه طلبی های خود 
همواره قصد دارد نقش فرانسه را در معادالت 
قطعنامه  تصویب  کــنــد.  پــررنــگ تــر  جهانی 
استقالل جمهوری قره باغ توسط مجلس سنای 
فرانسه، اوضاع را بیش از پیش پیچیده کرد. 
دیدیه بیلیون، معاون مؤسسه پژوهش های 
بین المللی و راهبردی فرانسه می گوید فرانسه 
چون از موضع ارمنستان بازنده، دفاع کرده 
بود، اکنون خود را از بازی اخراج شده می بیند، 
در حالی که می توانست با نقش میانجی که 

گرفته بود، رسما موضعی خنثی داشته باشد.
قاب بین الملل 

قاب بین الملل 

ــس از  ــروی دریـــایـــی آمــریــکــا اعـــالم کـــرد پ ــی ن
آتش سوزی مشکوک تابستان گذشته در ناوی 
که در سن دیه گو پهلو گرفته بود و خسارت زیادی 
به آن وارد شد، این ناو را از رده خارج می کند 
ــادار  ــت. دری ــران اس چراکه تعمیر آن بسیار گ
ــک ورهـــاگ، از مرکز نگهداری منطقه ای  اری
نیروی دریایی آمریکا گفت هزینه تعمیر کامل 
ناو یو اس اس بونهام ریچارد برای توانایی های 
جنگی ۲.5 تا ۳ میلیارد دالر برآورد شده است 

که پنج تا هفت سال نیز طول می کشد.

پس از گزارش جنجالی درباره جنایات جنگی 
روزنــامــه  افغانستان،  در  استرالیا  نیروهای 
»گاردین« تصاویری را از سرباز استرالیایی منتشر 
کرده که در حال نوشیدن مشروبات الکلی در 
پای مصنوعی یک عضو کشته شده طالبان است.

دولت فرانسه در پی اعتراضات عمومی از »بازنویسی« ماده جنجالی طرح امنیت خبر داد 

عقب نشینی ماکرون از سرکوب خاموش 

چهره روز 

»اکونومیست«  هفته نامه  جدید  شماره  جلد 
ــی مینتون  ــاپ انگلیس بــه ســردبــیــری» زن چ
بدوز«.این نشریه بریتانیایی باتوجه به اتفاقات 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا و 
زیر سوال بردن بسیاری از ارکان دموکراسی 
توسط هیئت حاکمه، چنین تیتر زده است: 

»دموکراسی چقدر مقاوم است؟«

خبر متفاوت 

نمای روز 

»منهتن«  منطقه  سطح  در  کــه  پوستر هایی 
ــاه دختر رئیس جمهور آمریکا  نیویورک، زادگ
پخش شده نشان می دهد ظاهرًا از بازگشت 
وی به این شهر بعد از ترک واشنگتن استقبالی 

نخواهد شد.

گردشگران اماراتی در خیابان های تل آویو

توییت روز 

کارگر  حــزب  سابق  رئیس  کوربین،  جرمی 
انگلیس: افزایش بودجه نظامی به میزان ۲۴ 
میلیارد پوند با وجود بحران های آب و هوایی، 
اقتصادی و بهداشت عمومی نشان می دهد 
اولویت توری ها )حزب محافظه کار انگلیس( 

اشتباه است.

مدت زیــادی از زمانی که رئیس جمهور آمریکا 
از ترک کشور در صــورت شکست در انتخابات 
مقابل مخالف دموکراتش جو بایدن صحبت کرد، 
نمی گذرد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دونالد 
ترامپ زمانی که در یک گردهمایی انتخاباتی 
در جورجیا در حال سخنرانی بود، اظهار کرد: 
می توانید تصور کنید که من ببازم؟ در آن صورت 
حالم خوب نخواهد بود. شاید مجبور شوم کشور را 
ترک کنم، نمی دانم. چرخ روزگار طوری چرخید 
که همان ایالت جورجیا بر پیروزی بایدن صحه 
گذاشت و بایدن دموکرات در شمارش آرای این 
ایالت سبقت گرفت. حال با این باخت باید دید آیا 
ترامپ به قولش عمل می کند؟ کجا می توان شاهد 
شروع دوباره دونالد ترامپ بود؟ نگاهی به گزینه ها 

می اندازیم:
اسکاتلند	 

ترامپ اگر به دنبال جابه جایی سریع السیر است، 
شاید راحت باشد که در اسکاتلند ساکن شود؛ 
جایی که دست کم دارای دو استراحتگاه گلف 
است- ترامپ اینترنشنال گلف لینکس ابردین 
و ترامپ ترن بری- که طی چهار سال گذشته، 
حدود ۲50 هزار پوند از دولت او دریافت کرده 
است.بخش اصلی این پول از وزارت دفاع آمریکا 
تامین شد که دست کم ۱8۴ هــزار دالر )۱۴۲ 
هزار پوند( برای حضور نیروهای ارتش در اتاق های 
هتل ترن بری هزینه کرده بود.ترامپ که مادرش 
»مری ترامپ« اصالتًا اسکاتلندی بود، برای ساخت 
ترامپ اینترنشنال گلف لینکس در خط ساحلی 

ابردینشایر با مخالفت روبه رو شد.
کانادا	 

با وجود آن که دونالد ترامپ و جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا به عنوان رهبران نزدیک ترین 
ــراز و نشیبی  ــر فـ ــه پ ــط مــتــحــدان جــهــانــی راب
داشته اند، کانادا نمی تواند گزینه بدی برای 

رئیس جمهور آمریکا باشد، آن هم به این دلیل 
که کانادا به عنوان کشوری شناخته می شود که 
از مهاجران به گرمی استقبال می کند. با این 
همه، اگر ترامپ تصمیم به گذر از مرز به سمت 
شمال بگیرد، باید ریسک قرار گرفتن در میان 
جمعیتی را بپذیرد که در سال ۲0۱۶ پس از 
انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای 
مشاوره دربــاره این که چطور همگی آمریکا را 

ترک کنند، به گوگل هجوم آوردند.
روسیه	 

رابطه صمیمانه ترامپ با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه شناخته شده و روشــن است که 
روسیه به طور کلی طرفدار ترامپ است، هر چه 
هم که نباشد آژانس های اطالعاتی آمریکا نتیجه 
گرفته اند که این کشور سعی داشته در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۱۶  آمریکا دخالت و رقابت 
را به نفع ترامپ تمام کند. مفسران سیاسی رابطه 
پوتین و ترامپ را توأم با احترام توصیف کرده اند، در 
حالی که نیویورک تایمز بعد از امتناع رئیس جمهور 
آمریکا از انتقاد به مسمومیت الکسی ناوالنی نوشت 
که »ظاهرًا پوتین رئیس جمهور آمریکا را در جیب 
خود دارد.« چه راهی بهتر از ساختن این رابطه با 
جابه جایی به مسکو و گذران اوقات بیشتر با رهبری 
که ترامپ از سال ۲00۷- که پوتین مرد سال مجله 

تایم شد- تا کنون در حال تحسین اوست؟
چین	 

نکته درخور توجه این که ترامپ سرانجام ابرقدرت 
رو به رشــد آسیایی را که در طــول دوره ریاست 
جمهوری خود با آن دست و پنجه نرم می کرد و تنها 
همین هفته های اخیر بود که آن را »بزرگ ترین 
دشمن« آمریکا خواند، در آغوش کشید. این رابطه 
خیلی هم بد نبوده و ترامپ در موقعیت هایی زیرکی 
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین را تحسین 
کرده است و طبق نوشته نیویورک تایمز، سازمان 

ترامپ همین حاال هم از حساب بانکی در چین 
که جابه جایی او را به آن جا آسان تر کند، برخوردار 
است که ظاهرًا بیش از مقدار درآمــد بر مالیاتی 
که ترامپ طی سال های اخیر پرداخت کرده، 

پرداختی داشته است.
کره شمالی	 

رابطه بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی طی سال های اخیر آشفته بوده و آن ها 
را از دشمن، به دشمن دوست نما تبدیل کرده 
است.این آشفتگی شامل توهین های شرورانه و 
تهدیدات در سال ۲0۱۷ تا نشست تاریخی آن ها 
در سال ۲0۱8 می شود که طی آن ترامپ گفت 

من و کیم عاشق هم شده ایم! اون و ترامپ، چندین 
مرتبه مذاکرات حضوری برگزار کردند که سال 
گذشته مذاکرات »خلع ســالح« عنوان گرفت؛ 
اما گفت وگوی بین آن ها به خاطر امتناع آمریکا 
از برداشتن تحریم ها تا زمانی که کره شمالی به 
طور کامل برنامه هسته ای خود را متوقف نکند، 
بی نتیجه ماند. با این همه، امسال رهبر کره شمالی 
از سمت دونالد ترامپ پیغام تبریک تولد دریافت 
کرد که تالشی برای بهبود رابطه تلقی می شود. 
پیشنهاد محل امنی برای دوره پساانتخابات ترامپ 
نیز ممکن است راهی برای اون به منظور کسب 

حمایت مجدد باشد.

گزینه های سکونت ترامپ پس از کاخ سفید 



# هشتگ چهارشنبه 1۲   آذر  41399
1۶  ربیع الثانی 144۲.شماره ۲053۸

حرکت آ ل کثیری ازکاوانی و گرانی به روایت خامه!
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گرانی به روایت خامه!

یکی از عکس های تاثیرگذار روز گذشته که بازتاب زیادی 
در فضای مجازی داشت مربوط به عکسی بود که به ما نشان 
می داد از مرداد امسال تا آبان یعنی طی 3 ماه قیمت خامه 
چقدر افزایش پیدا کرده است.  در این تصویر می بینیم 
که 3 بسته خامه یک اندازه که مربوط به یک کارخانه هم 
هستند در ماه های مختلف قیمت مختلفی دارند و هر ماه با 
افزایش قیمت همراه بودند. در این 3 ماه خامه از 8500 
تومان به 14 هزار تومان رسیده است. کاربری نوشت: 
»من یک کارگرم که در سال حدود 20 درصد حقوقم 
افزایش پیدا می کنه ولی االن هر ماه اجناس بیشتر از این 
داره باال میره.« کاربر دیگری نوشت: »کاش منم خودرو 
بودم الاقل هر سه ماهی یه چیزی بهم اضافه می شد ولی 
متاسفانه کارگرم و باید صبر کنم تا سال بعد تا 20 درصد 

با منت به حقوقم اضافه کنن.«
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خبر را به رسانه ای ها بسپار

صحبت های دالوری در خصوص انتقادهایی است که به 
شبکه خبر در خصوص نحوه اطالع رسانی اخبار فوری مانند 
خبر شهادت شهید فخری زاده خیلی زود در فضای مجازی 
دست به دست شد. او در برنامه تهران 20 می گوید برخی 
انتقاد و تمسخر می کنند که چرا در خصوص برخی اخبار 
مانند شهادت شهید فخری زاده شبکه خبر برنامه های 
عادی خودش را ادامه می دهد بعد از آن رئیس شبکه 
خبر خیلی ظریف اعالم کرد که یک نهاد تصمیم گیر بیرونی 
که باید همکاری کند تا ما بتوانیم در لحظه خبررسانی کنیم 
با ما همکاری خوبی نداشته است.« دالوری گفت: »چرا 
باید برای پخش یک خبر از شبکه خبر در روزگار ارتباطات 
که خبر فوری مثل بمب منفجر می شود یک نهاد بیرونی 
تصمیم بگیرد. در ادامه هم با کنایه گفت انگار بخش 
اورژانس یک بیمارستان برای پذیرش بیمار اورژانس 

منتظر اجازه از وزارتخانه باشد.
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سانسور به سبک ایران اینترنشنال

یکی از ویدئوهایی که دیروز در فضای مجازی با واکنش 
های طنزآمیز زیادی همراه شد کلیپی مربوط به سانسور در 
شبکه »ایران اینترنشنال« وابسته به عربستان بود. در 
این کلیپ مجری بخش ورزشی شبکه ایران اینترنشنال 
در حال خواندن خبر شکست عربستان مقابل ایران در 
بازی بسکتبال است که خیلی سریع و با توپوق به جای 
گفتن شکست عربستان مقابل ایران  می گوید تیم ایران 
عربستان سعودی را برنده شد. حرکات این مجری از لحظه 
ای که نمی خواهد واژه شکست عربستان از ایران را 
بگوید بسیار دیدنی بود و با واکنش همراه شد. کاربری 
نوشت: »ببین چه پروتکل های سخت و جریمه هایی دارن 
که مجری بدبخت سنکوپ کرد تا جمله تموم شد.« کاربر 
دیگری نوشت: »ببین چقدر خبرها رو هم مهندسی اعالم 
می کنن و حتی شکست بازی ها رو هم باید سانسور کنن.« 
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حرکت عیسی آ ل کثیری از کاوانی

استوری اینستاگرامی »ادینسون کاوانی« مهاجم تیم 
منچستر یونایتد بعد از برد تیمش به احتمال زیاد برای این 
بازیکن محرومیت هایی به همراه خواهد داشت. کاوانی 
بعد از  برد منچستریونایتد در  استوری اش از دوستانش 
تشکر کرده و یکی از آن ها را که سیاه پوست بوده »کاکا 
سیاه« خطاب کرده. هر چند این استوری بعد چند دقیقه 
پاک شد و کاوانی اعالم کرده  این کلمه در کشورهای 
آمریکای جنوبی به دلیل صمیمیت گفته می شود اما این 
کلمه در انگلیس نژاد پرستی محسوب شده و گفته شده 
احتمال جریمه و محرومیت این بازیکن وجود دارد. کاربران 
ایرانی اما این اتفاق را مشابه موضوع آل کثیر دانسته اند 
و به آن واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »آخه چرا 
وقتی در فرهنگی یک کار نژاد پرستانه نیست می خواین 
الکی نژاد پرستانه اش کنید.« کاربر دیگری نوشت: »اینم 
درست مثل آل کثیر که همیشه چشماش رو کشیده می 
کرد به دوستش می گه کاکا سیاه ولی قانون قانونه و باید 

بهش احترام گذاشت.«
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تراژدی خانواده بوشهری

گویا مصیبت برای خانواده بوشهری که چند هفته پیش 
پسر 11 ساله شان را که ادعا شده بود به دلیل نداشتن 
تبلت خودکشی کرده بود تمامی ندارد . بر اساس گزارش 
باشگاه خبرنگاران پسر دیگر خانواده به نام علی اصغر که 
7 سال داشته هم متاسفانه چند روز پیش در بندر »دیر« 
بوشهر و در اسکله ماهی گیری به داخل دریا سقوط می 
کند و غرق می شود. انتشار این خبر واکنش های متفاوتی 
در فضای مجازی در پی داشت. کاربری نوشت: »چقدر 
تلخ و دردناکه برای خانواده که توی چند ماه دو تا پسر از 
دست بده.« کاربر دیگری نوشت: »از صمیم قلب برای 
این خانواده صبر آرزو می کنم و امیدوارم که از پیچ این 

سختی ها عبور کنن.«
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میوه های رکورددار گرانی!

بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال 13۹۶ تا پایان 
آبان 13۹۹، در بین مواد غذایی پرمصرف، موز با 332 
درصد رکــورددار گرانی است و پس از آن برنج خارجی 
با 325 درصد، چای خارجی با 317 درصد و پیاز با 317 
درصد قرار دارند. قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوارهای 
کشور طی این مدت بین 2 برابر تا 4 برابر گران شده است. 
قیمت موز در فروردین 13۹۶ هر کیلو 5500 تومان 
بود که در آبان امسال به هر کیلو 24000 تومان رسید. 
کاربران به این افزایش قیمت ها واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »کاش االن صحبت های آقای جهانگیری 
توی مناظره ها که هی می گفت مردم ایران یادتان هست 
رو براش پخش کنن.« کاربر دیگری نوشت: »تجربه این 
شائبه رو پر رنگ می کنه که دولت ها توی سال های آخر 

عمر 8 ساله شون همه چی رو می سپارن دست تقدیر!«

            مرتاض ها جاذبه توریستی هند و نپال

مرتاض ها که به یوگی ها هم شناخته می شوند یکی از جاذبه 
هــای دیدنی هند و نپال به حساب می آیند و خیلی ها از 
کشورهای مختلف برای دیدن کارهای عجیب و غریب آن ها 
به این کشورها سفر می کنند. البته همین جا بگوییم که مرتاض 
به کسی می گویند که با کارهایی همانند تحمل گرسنگی و 
تشنگی، خوابیدن روی تخت پوشیده از میخ و موارد مشابه، 
می خواهد به خودشناسی برسد. این افراد به گفته خود ساده 
زیستی را انتخاب کرده اند اما در واقع بسیار سخت و ناراحت 
زندگی می کنند. این افراد که مرتاض، یوگی و در مذهب هندو 
»سادهو« نامیده می شوند خود را از تمامی لذت های دنیا محروم 
می کنند تا بتوانند  با استفاده از امواج مغزِی متمرکز که در اثر 
تمرین  های سخت و مداوم به دست آورده  اند، در انرژی های 
مکانیکی و مغناطیسی، تغییر ایجاد کنند و مثال یک شیء را 
از راه دور جا به جا کنند. به زبان دیگر باید گفت که انجام دادن 
یک سلسله اعمال خاص توسط مرتاض، نفس وی را از اسباب 
خارجی مأیوس می کند و باعث می شود تا بدون استمداد از 

اسباب طبیعی کاری انجام دهد.

            مرتاض هوا خوار!

در چند روز اخیر خبر فوت »براهالد جانی« یکی از مرتضان 
معروف هندی در شبکه های اجتماعی منتشر شد در حالی 
که از زمان مرگ این مرتاض حدود 4 ماه می گذرد با این حال 
با هم با این مرتاض هندی که در 90 سالگی با مرگ طبیعی از 
دنیا رفته و یکی از معروف ترین مرتاض های هند بوده بیشتر 

آشنا می شویم. »براهالد جانی« معروف 
به »ماتاجی« اســت که ادعــا داشته 70 
سال یک دانه برنج یا یک قطره آب نخورده 
است. گفته می شود پزشکان دو بار درباره 

این ادعا او را مورد آزمایش قرار داده اند. 
یک بار در سال 2003 که ده روز در 

یک اتاق شیشه ای بیمارستان 
ــار هم  ــود و یــک ب تحت نظر ب
ــه شش  2010 ک در ســـال 
روز او را تحت آزمایش قرار 
ــد. گفته می شــود هیچ  دادن
وقت  نتیجه این تحقیقات در 
هیچ ژورنال پزشکی به چاپ 

نرسیده. عده ای از محققان 
اعالم کرده اند زنده ماندن 
برای چند روز امکان پذیر 
اســت امــا بــرای چند سال 

ممکن نیست.

            مرتاض جوان با پرونده های متعدد

یکی دیگر از مرتاض هایی که در چند سال اخیر درباره او صحبت 
های زیادی می شود »رام بهادر بامجان« معروف به بودای کوچک 
اهل نپال است. سال 1384 زمانی که بودای پسر تنها 15 سال 
داشت نام او نه تنها در ایران و نپال که در تمام جهان تیتر روزنامه 
ها و خبرگزاری ها شد. آن زمان ادعا شده بود که این نوجوان 6 
ماه بدون خوردن آب و غذا زیر یک درخت انجیر هندی نشسته 
است و همین باعث شد مردم از کشورهای مختلف برای دیدن 
او به روستایی به نام »راتاناپوری« در نپال بروند. آن زمان روزنامه 
ها مدام عکسش را چاپ می کردند. او خیلی زود پیروانی به 
دست آورد و با این که هزاران نفر از مردم نپال هنوز برای دیدن 
معجزه های ناشی از مراقبه های او در اعماق جنگل گرد هم 
می آیند اما او سال هاست با انبوه اتهام های آزار و شکنجه روبه رو 
است. اواخر تابستان امسال یک راهبه 18 ساله بومجان را متهم 
کرد که در یکی از عبادتگاه های خود به او تجاوز کرده است. ده ها 
نفر هم این بودای جوان را به آزار جسمی و جنسی متهم کرده اند. 
هر چند او می گوید دلیل کتک زدن دیگران دخالت در فرایند 
مراقبه بوده است.یکی از سایت های محلی به تازگی اطالعات 
و جزئیات تازه ای از موارد ناپدید شدن، آزار جنسی و خشونت در 

»آشرام« ها )محل عبادت یا خانقاه( بومجان منتشر کرد.

            جادوی معروف برخی مرتاض ها

هرچند برخی از مــرتــاض هــا با 
ریاضت توانسته اند کارهایی که 
در توان انسان نیست انجام دهند 
و ساعت ها و روزها بی تحرک در 
جایی بنشینند و به نقطه ای زل 
بزنند اما در این بین نمونه هایی 
هم از برخی افــراد دیــده شده که 

برای جمع کردن افراد به دور خود با انجام ترفندهایی شبیه ترفند 
شعبده بازان مردم را دور خود جمع می کنند و از این طریق از آن ها 
کالهبرداری می کنند. یکی از این روش ها روی هوا نشستن است 
که شعبده بازها برای انجام آن از مرتاض ها هم ماهرتر هستند. 
اگر به عکس هایی که از این مرتاض ها در فضای مجازی موجود 
است دقت کنید آن ها در حالی که یک عصا به دست دارند معلق 
میان آسمان و زمین هستند این در حالی است که درست همان 

طوری که در شکل می بینید آن 
ها فقط از یک حقه برای انجام 
این کار استفاده 

کرده اند.

احتماال شما هم تا به حال درباره مرتاضان و کارهای عجیب و غریبی که آن ها انجام می دهند شنیده و خوانده اید. کارهایی که به نظر 
ماوراء الطبیعه هستند و از قدرت انسانی خارج. البته اگر کمی درباره ریاضت مرتاضان و نحوه زندگی آن ها مطالعه داشته اید باید بدانید 
برخی از آن ها صرفا برای خودنمایی با یک سری ترفندها سعی می کنند کارهایی کنند که با مردم دیگر متفاوت است. خب حاال حتما 
فهمیده اید که موضوع گزارش امروز ما مرتاض ها هستند اما دلیل این که این موضوع را انتخاب کرده ایم این است که اعالم شد یکی 
از مرتاض های هندی که پیش از این ادعا کرده بود 7۶ سال آب و غذا نخورده در 90 سالگی از دنیا رفته و بازتاب زیادی در شبکه های 

اجتماعی داشت. امروز ضمن معرفی چند مرتاض معروف از برخی ترفندهای آن ها برای جذب مردم پرده برداری می کنیم.

رسقت های 
عجیب نفیت

سرقت 50 میلیاردی لوله های نفت طی ۲ سال 

خبر از نبود نظارت می دهد

در سایه سهل انگاری شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب خبر رسید که حدود 5 کیلومتر از خط لوله 
انتقال نفت از »بی بی حکیمه« به »گـــوره« توسط 
ــادی در  ــده شده است که بازتاب زی سارقان دزدی
شبکه های اجتماعی داشــت. بر اساس گــزارش ها 
حجم خسارت وارد شده باالی 50 میلیارد تومان 
بــرآورد شده است. این خط لوله ۸ اینچی به دلیل 
تحریم ها و کاهش تولید نفت در میادین نفتی به 
مدت دو سال خالی بوده و در این بازه زمانی بخشی از 
آن به طول 5 کیلومتر مورد سرقت قرار گرفته است. 
نکته جالب توجه این که این سرقت به مرور زمان در 
طول بازه زمانی دو ساله صورت گرفته است و در این 
مدت ظاهرا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به 
عنوان متولی اصلی خطوط لوله انتقال نفت، بازرسی 
دوره ای از خط لوله بی بی حکیمه به گوره را متوقف 
کرده است. به گفته منابع آگاه، شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب بعد از سرقت 5 کیلومتر از این خط 
لوله طی دو سال گذشته، تازه دو هفته پیش از این 
موضوع مطلع شده است. به دلیل این سرقت، یک 
مورد مشابه در حوزه نفتی را که در مهر ماه کشف شد 

با هم مرور می کنیم.

سرقت ۶00 هزار لیتری از خط انتقال	 
در مهر امسال خبر سرقت حرفه ای ۶00 هزارلیتری 
نفت و مشتقات نفتی از لوله  خط انتقال نفت به تهران 
منتشر شد که همان زمان واکنش های زیادی به همراه 
داشت. سارقان با اجاره اماکن نزدیک به خط انتقال 
و حفر تونل، به این سوخت دست یافتند و توانستند 
با این روش ۶00 هزار لیتر از فراورده های نفتی را در 
بیش از ۲ ماه به سرقت ببرند. میزان باالی این سرقت 
و متوجه نشدن دستگاه های نظارتی وزارت نفت در 
بیش از ۲ ماه  باعث شد کاربران به نبود نظارت در این 

زمینه واکنش نشان دهند.

واکنش کاربران	 
به عقیده برخی از کارشناسان وزارت نفت و مجموعه 
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب با به کار گیری 
راهکار های ساده ای مثل نظارت بیشتر بر تاسیسات 
انتقال نفت و همچنین انتقال این تاسیسات از مناطق 
شهری و روستایی می توان تا حدود زیــادی از این 
سرقت ها جلوگیری کرد با این حال کاربران هم به 
این ماجرا واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »باید 
اون مدیری رو که دو سال 50 میلیارد تومن اموال 
ملت رو همین طوری رها کرده بود هم مجازات کنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »سرقت از شاه لوله های نفت 
در ماه های مختلف امسال و این خبر نشون میده 
هیچ نظارتی بر ورودی و خروجی های وزارت نفت 

وجود نداره.«

 برای دیدن ویدئوی مطالبی که 

 در این صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل 

را  اسکن کنید.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

مرتاض ها ادعاهای عجیب و غریبی مانند تا 70 سال نخوردن آب و غذا و توانایی 

معلق ماندن بین زمین و آسمان را دارند، این ادعاها چقدر درست است؟

معمای مراتض ها
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یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

بمب های متحرک کرونا !
با وجود تعیین جریمه نقدی، 73 درصد مبتالیان تهرانی قرنطینه را رعایت نکرده اند که احتماال معیشت دلیل اصلی آن است

حریرچی: بسیج مسئولیت حمایت معیشتی از مبتالیان قطعی کرونا را بر عهده گرفته است  

پلیس  ظفر  طــرح  از  مرحله  هشتمین 
مبارزه با مــواد مخدر در تهران برگزار 
شد. قاچاقچیان، ماده مخدر شیشه را در 
وسایل بازی کودکان جاسازی کرده اند.

آیین نامه منع انگ و تبعیض علیه 
بیماران ایدز ابالغ می شود

وزیر بهداشت گفت: آیين نامه پيشگيری و منع 
انگ و تبعيض عليه کسانی که با اچ آی وی زندگی 
خدمات  ارائه کننده  مراکز  همه  به  می کنند، 
سالمت دولتی و خصوصی ابالغ و الیحه قانون 
پيشگيری و کنترل اچ آی وی با امضای مشترک 
وزرای دادگستری و وزارت بهداشت به مجلس 
تقدیم می شود. به گزارش ایرنا، سعيد نمکی دیروز 
سه شنبه در پيامی  که به همایش ویدئو کنفرانسی 
روز جهانی ایدز فرستاد،  ادامه داد: ارزیابی های 
بين المللی در ایران نشان داد که در اوج کرونا ۹۸ 
درصد کسانی که با اچ آی وی زندگی می کردند، 
دسترسی به دارو برای حداقل یک ماه را داشته اند. 
۷۱ درصـــد دسترسی بــه مــاســک، ۸۱ درصــد 
دسترسی به محلول های ضدعفونی کننده و ۹۱ 
درصد دسترسی به اقالم کاهش آسيب داشته اند. 
ایرنا نوشت: بر اساس آمار وزارت بهداشت تاکنون 
حدود ۴۱ هزار فرد مبتال به اچ آی وی در ایران 

شناسایی شده اند. 

ادعای مینو محرز: واکسن ایرانی 
کرونا تا خرداد 1۴۰۰ آماده است

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  علمی  کميته  عضو 
اصلی  داوطلبان  از  یکی  خوشبختانه  گفت: 
واکسن کرونا در داخــل مراحل آزمایش روی 
حيوان را به اتمام رسانده است و به زودی وارد 
آزمایش انسانی و با این رونــد واکسن خرداد 
۱۴۰۰ وارد بازار می شود. به گزارش خبرگزاری 
صداوسيما، دکتر مينو محرز اظهار کرد: »اگر 
توان توليد واکسن در داخل وجود داشته باشد، 
دیگر نيازی به واردات از خارج نخواهيم داشت؛ 
بنابراین بهتر است همه اميد ها به توليد واکسن 
در داخل باشد.« وی تصریح کرد: »باید به این باور 
برسيم که ما باید واکسن های موردنياز کشور را 
در داخل توليد کنيم، زیرا امروز معلوم شده است 
که هيچ شرکت خارجی به ما واکسن نمی دهد. 
در  مــا  همسایگی  در  هند  کشور  مثال  بــرای 
سال های اخير توانسته است یکی از بزرگ ترین 
زیرساخت های توليد واکسن در دنيا را ایجاد 
کند که این ظرفيت در کشور ما هم وجود دارد 
و حتی می توان این برنامه ریزی را داشــت که 
پس از تامين نياز داخلی، ظرفيت های موجود 
را برای صادرات به کشور های منطقه هم مورد 

استفاده قرار داد.«

3۰ هزار نفر در وزارت بهداشت 
جذب می شوند

در نامه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و 
بودجه به وزیر بهداشت با جذب ٣۰ هزار نيروی 
انسانی در واحدهای بهداشتی موافقت شد. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه 
کشور ، درپی درخواست وزیر بهداشت،  رئيس این 
سازمان با به کارگيری ٣۰ هزار نفر نيروی انسانی در 
این وزارتخانه موافقت کرد. نوبخت با ارسال نامه ای 
خطاب به وزیر بهداشت با جذب و به کارگيری تعداد 
٣۰ هزارنفر نيروی انسانی موردنياز واحدهای 
بهداشتی درمانی با اولویت تقویت شبکه بهداشت 
ــس پيش بيمارستانی با رعایت قوانين و  و اورژان

مقررات مربوط موافقت کرده است. 

 عبدالهی- وقتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
مصوب کرد که مبتالیان کرونا در صورت خروج 
از قرنطينه روزانه 2۰۰ هزارتومان جریمه و در 
صورت تکرار، قرنطينه اجباری می شوند، شاید 
در ابتدا امکان اجرای آن بعيد به نظر می رسيد 
اما حاال گزارش های ارائه شده نشان می دهد 
که ردیابی دقيق آن ها از روی شماره تلفن های 
ثبت شده در مراکز درمانی و آزمایشگاه های 
ــت. آن طـــور که  ســراســر کشور ميسر شــده اس
فرمانده عملياتی ستاد کرونا در تهران اعالم 
کرده، مبتالیان کرونا در تهران ردیابی شده اند 
و اطالعات دقيق ترددهای آن ها مشخص است؛ 
دستاوردی مهم برای کنترل و مهار این بيماری 
که البته خبری هولناک هم به همراه دارد: »۷٣ 
درصــد مبتالیان کرونا در تهران قرنطينه را 
رعایت نمی کنند«؛ این یعنی حرکت بمب های 
 کرونا در پایتخت، اتفاق ناگواری که احتماال 
 نه فقط در تهران بلکه در همه شهرهای کشور

 در حال رخ دادن است.

نقض محدودیت ها       
مرور اتفاقات چندماه گذشته نشان می دهد 
که با وجود همراهی بسياری از مردم، هميشه 
عده ای ناقض پروتکل ها و محدودیت ها بوده اند. 
مانند آن هــا که این شب ها بعد از ساعت 2۱ 
در خيابان های خلوت شهرهای قرمز ویــراژ 
می دهند، یا آن هایی که کرکره های مغازه را 
تا نيمه پایين می کشند و چراغ مغازه هایشان 

روشـــــــــــــن اســــــــت. 
گـــروهـــی هـــم دچـــار 
»واپــــس مــــانــــدگــــی 
فــرهــنــگــی«انــد و با 
ادارات  تعطيل شدن 
عمومی،  قرنطينه  و 
ــه شــمــال  ــر بـ ــف ــار س ــ ب
مـــی بـــنـــدنـــد، مــانــنــد 
آن هــــــایــــــی کـــــه در 
ــای پایانی آبــان و  روزه
محدودیت های  آغـــاز 
سراسری جدید، ميزان 
بين استانی  سفرهای 
را ۸۰ درصــد افزایش 
دادنــد، مثل آن 2۹۰ 
ــه طبق  ــری ک ــف ــزارن ه

گزارش وزیر ارتباطات، 2۹ آبان ماه وارد استان 
مازندران شدند! و چه خوب که ستاد ملی مقابله 
با کرونا جریمه های سنگينی برای این افراد 
تعيين کرده است تا نقره داغ شوند و سالمت 

دیگران را به بازی نگيرند.

خروج اجباری از قرنطینه!       
اما این که تست کرونایت مثبت شده باشد و با 
وجود این، راهی کوچه و خيابان شوی، عجيب و 
البته نگران کننده است؛ اتفاقی که آمار رسمی 
آن در تهران اعالم شده است و نشان می دهد 
۷٣ درصــد کرونا مثبت ها قرنطينه را رعایت 

هستند  هم  ــا  آن ه ميان  در  قطعا  نمی کنند. 
کسانی که اعتقادی به قرنطينه و خطر ابتالی 
دیگران ندارند، که جریمه نقدی و قرنطينه 
اجباری راهکار خوبی برای برخورد با آن هاست؛ 
اما بدون شک بخش قابل توجهی از این بيماران، 
دغدغه معيشت و تامين مایحتاج خانواده شان 
را دارند و ناگزیر به خروج اجباری از قرنطينه 
می شوند. »مرتضی« یکی از آن هاست که با 
وجود ابتال به کرونا، هر روز سر گذر می ایستد 
تا شاید رانــنــده ای ترمز بزند و او را بــرای یک 
کــار روزمــزد ســوار کند. او می گوید: »مــن دو 
ماسک به صورتم می زنم که کسی را مبتال نکنم 

ــه هفته  امـــا اگـــر دو س
بمانم،  قرنطينه  در 
خــرج زن و بچه مــن را 
چــه کسی مــی دهــد؟« 
»آرزو« هم دليلی مشابه 
مرتضی  ــای  ــرف هـ حـ
دارد: »زندگی خودم 
و بچه هایم با کارگری 
من در خانه های مردم 
می چرخد، اگر سر کار 
ــدی  ــ ــروم هــيــچ درآم ــ ن
ــم، مــجــبــورم با  ــداریـ نـ
این که کرونا دارم سر 

کار بروم«.
نکته مهم و ضروری کار 
هــمــيــن جــاســت. حــاال 
که امکان شناسایی دقيق و ردیابی بيماران 
کرونایی فراهم شده است، باید سازوکار حمایت 
از معيشت آن هــا هم تقویت شــود تا هم آن ها 
دغدغه کمتری داشته باشند، هم مجریان قانون 
بتوانند در برخورد با قانون شکنی آن ها قاطعيت 

بيشتری به خرج دهند.

حریرچی به خراسان چه گفت ؟       
 در این باره با معاون کل وزیر بهداشت گفت وگو 
می کنم.دکتر »ایرج حریرچی« در گفت وگو با 
خراسان، اهميت این موضوع را قبول دارد و 
می گوید: »طبق هماهنگی هایی که داشته ایم، 

سازمان بسيج مسئوليت 
حــمــایــت مــعــيــشــتــی از 
کرونا  قطعی  مبتالیان 
را برعهده گرفته است تا 
دغدغه آن ها برای رعایت 
قرنطينه کمتر شود«. این 

حرف دکتر حریرچی مصداق عينی هم دارد و 
مرور خبرهای روزهای اخير نشان می دهد که 
سازمان بسيج پای کار آمده است تا نيازهای 
معيشتی و درمانی مبتالیان کرونا در دوران 
قرنطينه را کاهش دهــد.بــا ایــن حــال به نظر 
می رسد باید ستاد ملی کرونا تدابير الزم را برای 
کمک به بسيج و تقویت حمایت ها از مبتالیان 
ــدام مهم شناسایی و  کــرونــا، اتخاذ کند تا اق
ردیــابــی مبتالیان کــرونــا، تکميل شــود و این 
کافی،  معيشتی  حمایت  دریافت  با  بيماران 
دليل و بهانه ای برای خروج از قرنطينه و تهدید 
که  باشند.آن طور  نداشته  دیــگــران  سالمت 
ستاد ملی کرونا اعالم کرده است، مبتالیان 
کرونا در صورت رعایت نکردن قرنطينه، ابتدا 
در هر نوبت 2۰۰ هزار تومان جریمه خواهند 
شد و در صــورت تکرار، به قرنطينه اجباری 
بــرای  قاطعيتی  چنين  می شوند.  فرستاده 
آن ها که سالمت دیگران را به خطر می اندازند 
تحسين برانگيز است اما یک نکته مبهم آن را 
متزلزل می کند: »تکليف معيشت و مشکالت 
اقتصادی آن هایی که باید به اجبار قرنطينه را 

رعایت کنند چه می شود؟«

ــرداری و اهــالــی در چند محله  ــه بــه تــازگــی ش
منطقه۹ تهران، دیوارهای سيمانی و کهنه را با 
یک رنگ آميزی ساده به محله ای زیبا و شاداب 
تبدیل کرده اند. شهردار تهران در این باره  گفته 
است: »این پروژه در این محله به صورت آزمایشی 
اجرا شده و اصل این کار این است که شهروندان 
خودشان انجام دهند و شهرداری تسهيل کننده 

باشد.«
اساسا زیباسازی شهری، یکی از مهم ترین اصول 
مدیریت شهری در همه دنياست؛ اصولی که البته 
در کشور ما چندان موردتوجه قرار نمی گيرد. خيلی 
از اوقات، زیباسازی با کمترین هزینه امکان پذیر 
می شود، نمونه اش را می توان همين چند محله 
در منطقه ۹ تهران برشمرد که با یک رنگ آميزی 
ساده با مشارکت اهالی محله،یک اقدام تماشایی 
رقم می خورد. البته باید مسئوالن شهری باسليقه، 
باحوصله و هوشمند باشند به ویژه در این شرایط 
جامعه که نوعی خستگی و کالفگی کرونایی روح و 

روان اغلب مردم را نشانه گرفته است. 

شهرزیبامیشود
بههمینسادگی



علی ضیا با سری جدید برنامه 
ــه تلویزیون  »فــرمــول یـــک« ب
بازگشته است. قسمت اول این 
برنامه دوشنبه شب به صورت 
تولیدی و غیر زنده با موضوع 
ویروس کرونا و با حضور چهره های مردمی روی 

آنتن رفت.

سینما و تلویزیون 6

بهزاد فراهانی کتاب »پنجاه و 
پنج داستان کوتاه« را منتشر 
ــت. او در ایــن کتاب  ــرده اس ک
بخش های دراماتیک زندگی 
خود از دوران کودکی تا امروز 

را در قالب داستان نوشته است. قیمت این کتاب 
40 هزار تومان است.

بهاره کیان افشار اواخــر آذر 
برای بازی در اولین فیلم آرزو 
ارزانش به نام »آهنگ دو نفره«، 
جلوی دوربــیــن خــواهــد رفت 
و در این فیلم کمدی با احمد 

مهرانفر همبازی خواهد شد. او اکنون چهار فیلم 
آماده اکران دارد.

نفیسه روشن به زودی با سریال 
»دادزن« به کارگردانی عباس 
خواجه وند، در نمایش خانگی 
ــد داشـــت. این  ــواه حــضــور خ
سریال کمدی است و نسرین 

از  توفیقی  بهرنگ  و  خمسه  علیرضا  مقانلو، 
بازیگران آن هستند.

چهره ها و خبر ها

سیاوش طهمورث در بخشی از 
قسمت ششم سریال »شرم« که 
دوشنبه شب پخش شد، درباره 
ــا زنــده یــاد  جایگزینی خــود ب
توضیح  گرجستانی  سیروس 
داده است و از این پس به جای او در سریال دیده 

خواهد شد.

دارد  قصد  ورزی  محمدرضا 
پــس از »ســتــارخــان«، سریال 
ــام »ســرزمــیــن  جــدیــدی بــه نـ
پریزاد« را بسازد. این سریال در 
30 قسمت ساخته خواهد شد 
و فیلم نامه آن بر اساس یک رمان تاریخی نوشته 

شده است.

پروانه معصومی در گفت وگو 
بـــا مـــیـــزان دربـــــــاره تغییر 
کــارگــردان »حــضــرت موسی 
ــه  حضور  ــت ک )ع(« گفته اس
این  در  حاتمی کیا  ابــراهــیــم 

ــت. او نقش  ــذاب و بی نظیری اس اثــر اتفاق ج
 میان سالی و کهن سالی حضرت آسیه را ایفا

 می کند.

اخبار
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مریم ضیغمی - صادقانه حــرف می زنــد و 
از بیکاری های چندین باره اش در دهه 90 
می گوید. با وجود گزیده کاری که حمیدرضا 
پگاه در انتخاب نقش هایش دارد، توقعش از 
خودش بیشتر است و از 80 درصد نقش هایی 
که بازی کرده است راضی نیست. بازیگر آرام 
و بی حاشیه سینما و تلویزیون عقیده دارد، 
سخت ترین بازی که انجام داده مامور امنیتی 
»خانه امــن« بــوده اســت. به بهانه پخش این 
سریال با حمیدرضا پگاه بازیگر نقش اصلی 

همکالم شدیم.

بــازی در »خانه امــن« که به نوعی تقابل 	 
ــش را  ــ ــور و داع ــش ــای امــنــیــتــی ک ــروه ــی ن
ــت. شما  روایـــت مــی کند، یــک ریسک اس
بــرای پذیرش نقش یک مامور امنیتی چه 
مالحظاتی داشتید و با چه نگاهی این نقش 

را پذیرفتید؟
در وهله نخست آن چه که اهمیت دارد، این 
است که خودم با نقش ارتباط برقرار و آن را 
باور کنم و در وهله بعد تماشاچی ارتباط برقرار 
کند. من با دید مثبت نقش را می پذیرم. برای 
بازی در »خانه امن« ابتدا فیلم نامه کامل را 
نداشتیم. وقتی طرح کلی را برای مان تعریف 
کردند احساس کردم کار خوبی است. پایه هر 
نقشی در فیلم نامه ساخته می شود یعنی فیلم 
نامه کمک می کند تو یک نقش را درســت و 
باورپذیر بازی کنی. کار تصویری، تیمی است، 
یعنی در وهله نخست کارگردان و بعد طراح 
ــردار، فضا، صداگذار،  گریم، لباس، فیلم ب
موسیقی و تدوین دست به دست هم می دهند 

تا برای کاری اتفاق درستی بیفتد.

بازی در نقش مامور امنیتی چه جذابیتی 	 
برای تان داشت؟

مامور امنیتی به تنهایی جذابیت ندارد، بلکه 
موقعیتی که پیش می آید و روند قصه، آن را 
جذاب می کند. به هر حال این گونه قصه ها 
در وهله اول ماجرا محور هستند و در وهله 
بعد شخصیت محور، مثاًل »کمال« را می بینیم 
که ماجرای خانوادگی او هم به کار اضافه می 
شود و غیر از مسائل شغلی، مسائل شخصی 

هم دارد.

اگر بخواهید کاراکتر »کمال« را کالبد 	 
شکافی کنید، به چه چیزهایی می رسید؟

این گونه سوال ها را خیلی نمی پسندم، چون 
هر چه توضیح بدهم، آن چه که دیده می شود 
مهم است. یعنی برایندش می شود آن اتفاقی 
که جلوی دوربین افتاده  است و االن دیده می 
شود. نکته مهمی که درباره شخصیت »کمال« 
وجود دارد این است که در سخت ترین شرایط 
سعی می کند هیجانی نشود و بهترین تصمیم 
را بگیرد، خیلی عصبانی نشود، خیلی خوش 
بین و بد بین نباشد و منطقی باشد و بتواند 
با مجموع شواهد و دالیل نتیجه گیری کند 
و درست ترین عکس العمل را داشته باشد. 
نکته جالب این است که »کمال« که با سرویس 
های عجیب و غریبی مبارزه می کند، عروس 
خانواده اش را می دزدند و در نهایت هم نمی 
تواند کاری کند، هیچ کس از این زاویه نگاه 
نمی کند. ماموران امنیتی سوپرمن نیستند 
که بر همه مشکالت غلبه کنند، در سریال 
»خانه امن« این خیلی خوب است که بدمن ها 

را قوی می بینید.

در قسمت هایی در بازجویی که »کمال« 	 
از یک تروریست داعشی داشت، از قول جو 
بایدن مطرح کردید که خانه امن ایرانیان را 

ناامن می کنیم.
اگر به خاطر تالقی انتخابات آمریکا و پخش 
ــرای تان  ــوال ب ایــن قسمت از سریال ایــن س
پیش آمده، باید بگویم برای خودم هم جالب و 
عجیب بود چون این بخش را دی یا بهمن سال 
گذشته فیلم برداری کردیم که اصاًل آن موقع 

کاندیداهای آمریکا مشخص نشده بودند.

هدف سازندگان »خانه امن« از تولید این 	 
سریال چه بود؟

هدف نخست تلویزیون سرگرمی با مضامین 
مختلف در ژانرهای متفاوت است، »خانه امن« 
هم در کنار این جنبه نشان می دهد که چه 

چیزهایی امنیت را تهدید می کند.

بازی در آثار پر لوکیشن، پر بازیگر و پر 	 
سکانس چه سختی هایی نسبت به دیگر 

ژانرها دارد؟
ــن کــه در ســریــال »تفنگ سرپر«  بــا وجــود ای
بــازی کــردم و حــدود دو  ســال در یک روستا 
بودم و آن هم سختی های خودش را داشت، 
ــری تاریخی بــود و با اســب باید کار  چــون اث
می کردم اما »خانه امن« به لحاظ فیزیکی و 
تعداد سکانس ها سخت ترین بازی ام بود، 
یعنی روزانه سکانس های زیادی با حجم باال 
داشتیم، خیلی پر دیالوگ بود و در زندگی ام 
در هیچ اثری این همه جلوی دوربین نبودم، به 

خصوص کرونا هم کار را سخت تر کرد.

»کمال« سریال »خانه امن« چه جایگاهی 	 
در کارنامه تان دارد؟

این نقش فراز و نشیب های خودش را داشت. 
بازیگری یعنی این که بیننده آن کاراکتر و 
موقعیت را باور کند و اگر این دو اتفاق بیفتد 

بازیگر کارش را درست انجام داده است.

اگر باز هم این گونه نقش ها پیشنهاد داده 	 
شود می پذیرید؟

ترجیح می دهم که نقش مشابه را نپذیرم. به 
هر حال بازیگر دوست دارد بازی در نقش های 

متنوع و فضای جدید را تجربه کند.

بیشتر دوســت داریــد چه نقش هایی را 	 
تجربه کنید؟

کمدی. تاکنون در این ژانر پیشنهاد خوبی 
نداشته ام.

با توجه به شیوع کرونا وضعیت کاری تان 	 
چطور است؟

حرفه ما شرایطش به گونه ای است که غیر از 
بازیگر حداقل 10 تا 40 نفر سر صحنه هستند 
و کار در فضاهای بسته خیلی سخت تر می 

شود، یعنی مثل نقاشی نیست که من باشم و 
یک بوم و رنگ که نقاشی بکشم و کارم خریدار 
داشته باشد و بتوانم زندگی ام را بگذرانم. همه 
چیز من به پیشنهادها بستگی دارد. به طور 
مثال از مهر 93 تا مهر یا آبان 95 در هیچ فیلم 
و سریالی بازی نکردم و یک دوره دیگر نیز در 

همین دهه بیکار بودم.

پیشنهاد کار نداشتید یا دلیل بیکاری تان 	 
گزیده کاری تان است؟

پیشنهاد داشتم. آدم یک دوره با خودش می 
گوید صبر کنم تا یک اتفاق بهتر بیفتد و این 
اتفاق نمی افتد و هر چه می گذرد بدتر می 
شود یعنی شش ماه می گذرد و بیکار هستی 
و می گویی حاال که شش ماه صبر کرده ام، دو 
ماه دیگر نیز صبر می کنم تا پیشنهاد بهتری 

داده شود، اما نمی شود و سخت تر می شود.

با وجود این پشیمان نیستید که بازیگری 	 
را به عنوان حرفه انتخاب کردید؟

پشیمانی معنا ندارد، بازیگری، سختی ها و 
ریسک ها و در عین حال جذابیت های خاص 
خودش را دارد. یک وقت هایی درآمد زیادی 
نسبت به شغل های دیگر و گاهی هم بیکاری 
های عجیب و غریب و آسیب دیدگی دارد. در 
کاری رباط صلیبی ام پاره شد و به دلیل همین 
آسیب فرصت بازی در یک نقش خاص را از 

دست دادم تا این که پایم را جراحی کردم.

به 	  را  پگاه  حمیدرضا  مخاطبان  اغلب 
عنوان بازیگری آرام، کاربلد، متین و گزیده 
کار می شناسند، فکر می کنید راز ماندگاری 

یک هنرمند چیست؟

تنها کاری که از دستم برآمده این بوده است که 
ابتدا سالم زندگی کنم و نقشی که مسئولیت 
اجرایش را بر عهده دارم با تمام توانم اجرا 

کنم.

چقدر از کارنامه هنری تان رضایت دارید؟	 
بدون اغراق بگویم شاید 80 درصد کارهایم را 
دوست ندارم. من برای خودم در بازی سخت 
گیر تر از دیگران هستم یعنی اولین منتقد 
کاری ام هستم آن هم با نهایت سخت گیری. 
وسواس های خاص خودم را دارم و همیشه آن 
ایده آل هایی که دلم خواسته درباره نقش هایم 
اتفاق نیفتاده است. گاهی فکر می کنم کار 
خوبی می شود، اما به دالیل مختلف این اتفاق 
نمی افتد، بخشی هم بدون تعارف برمی گردد 

به این که شغل دیگری ندارم.

آن ۲0 درصدی که دوست داشتید کدام 	 
نقش ها بودند؟

به نقش »غیبیش« سریال »تفنگ سرپر« عالقه 
ــاد خسرو  ــده ی ــدن بــا زن دارم. از همبازی ش
شکیبایی خاطرات زیادی دارم، اما یک نکته 
خیلی بــارز که همیشه برایم ارزشمند بوده، 
این است که وقتی من در این سریال بازی می 
کــردم، کسی مرا نمی شناخت و 5-6 سال 
بود که بازیگری را شروع کرده بودم ولی آقای 
شکیبایی در سکانس های مشترک بازی مان 
خیلی دوستانه و در نهایت فروتنی  رفتار می 
کرد و به هر پیشنهادی که درباره آن سکانس 
داشتم، گوش می داد و آن گونه که می گفتم 
تمرین می کردیم و در نهایت آقای احمدجو نظر 
نهایی را می داد. خسرو شکیبایی در آن شرایط 
با من طوری رفتار می کرد که یک دنیا ارزش 
دارد چون کمتر کسی این مناعت طبع را دارد.

اگر 20 سال دیگر به گذشته نگاه کنید فکر 
می کنید از جایگاه خود رضایت داشته باشید؟

حتمًا که نباید راضی باشم، یعنی اگر راضی 
باشم خوب نیستم. اصاًل با خودم تعارف ندارم 
و اکنون هم که به 20 سال گذشته خودم نگاه 
می کنم، می بینم که توقعم از خودم خیلی 
بیشتر است. دلم می خواهد در نقش ها و فیلم 
های بهتر بازی می کردم که بخشی به خودم 
برمی گردد، البته خیلی عوامل دیگر دخیل 

بودند منتهی اصواًل دوست ندارم غر بزنم.

سخن پایانی تان؟	 
امیدوارم نقش هایی نصیب ام شود که اول 
خودم آن ها را دوست داشته باشم و از آن ها 
لذت ببرم و در مرحله بعد بیننده آن نقش ها را 

دوست داشته باشد.

134 مستندساز ترور شهید 
فخری زاده را محکوم کردند

جمعی از مستندسازان با انتشار پیامی از دست دادن 
دانشمند هسته ای کشورمان را تسلیت گفتند. در 

متن پیام تسلیت مستندسازان آمده است:
دلتنگی عصر جمعه، هفتم آذر ماه با غم سنگین از 
دست دادن دانشمندی وارسته توأمان شد. دست 
پلید ترور، یک دانشمند هسته ای کشور را به شهادت 
رساند و جهان را از نعمت وجود محسن فخری زاده، 

این مرد گمنام ولی سربلند محروم کرد.
اینک ما، جمعی از مستندسازان و اهالی سینمای 
مستند آماده ایم در محکومیت ترور این مرد بزرگ، راه 
علمی و تالش های او برای صلح را به دنیا بشناسانیم.

این نامه با امضای 134 مستندساز کشور منتشر 
شده است که از آن جمله می توان به چهره هایی چون 
محمد حمیدی مقدم، مرتضی رزاق کریمی، جواد 
قارایی، محمدعلی فارسی، مرتضی شعبانی، وحید 
چاووش، فرزاد خوش دست، رضا فرهمند، داوود 
مرادیان، جواد موگویی، حسین شمقدری، حسن 

شمشادی و مصطفی شوقی اشاره کرد.

»فوتبال 1۲0« بازمی گردد

پخش تیزر فصل جدید از برنامه »فوتبال120« در 
شبکه ورزش، از بازگشت این برنامه خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، پخش سری هشتم از برنامه »فوتبال 
120« که به بررسی اخبار، نتایج و حاشیه های جذاب 
فوتبال در جهان در ایام برگزاری مسابقات باشگاهی 
و ملی مهم در دنیا می پردازد، به زودی آغاز می شود.

عــادل  تهیه کنندگی  بــه   »120 »فوتبال  برنامه 
آیتم ها و  فردوسی پور هم اینک در مرحله تولید 
آماده سازی دکور قرار دارد. »فوتبال120« هر پنج 

شنبه روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت.

 نویسنده »هیوال« 
از فضای متفاوت فصل ۲ گفت

امیر برادران از نگارش قسمت های ابتدایی سریال 
جدید مهران مدیری و احتمال شــروع تولید این 

مجموعه پیش از سال 1400 خبر داد.
امیر برادران در گفت وگو با صبا درباره جدیدترین 
فعالیت های خــود در ایــن روزهـــا اظــهــار کــرد: 
سریال  ابتدایی  قسمت های  نــگــارش  »مشغول 
جدید مــهــران مــدیــری کــه بــرای نمایش خانگی 
تولید می شود،هستم.« وی درباره گمانه زنی های 
رسانه ها مبنی بر ساختار قصه بیان کرد: »بگذاریم 
گمانه زنی ها در حد همان گمانه زنی باقی بماند اما 
اگر بخواهم اشاره ای به قصه داشته باشم باید بگویم 

این قصه در فضای جدیدی روایت می شود.«
به گفته وی، فرهاد اصالنی به دلیل حضور در پروژه 

»سلمان فارسی« در این سریال حضور ندارد.

 وزیر فرهنگ بریتانیا:
»تاج« داستان سرایی است

وزیر فرهنگ بریتانیا می گوید سازندگان سریال پر 
بیننده »تاج« که درباره زندگی ملکه الیزابت و دیگر 
اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا ساخته شده، باید به 
بینندگان بگویند که ماجراهایی که می بینند، الزامًا 
واقعیت ندارد و داستان  است. به گزارش فارس، 
اولیور َدودن گفت که سریال محبوب »تاج« محصول 
نتفلیکس باید در ابتدای هر قسمت سلب مسئولیت 
داشته باشد و توضیح دهد که این فیلم بر اساس 
واقعیت نیست. این نمایش بر اساس زندگی خانواده 
سلطنتی انگلیس ساخته شده اســت، اما آخرین 
فصل آن در دهه 1980 اتفاق می افتد و بسیاری از 
شخصیت های اصلی هنوز زنده هستند. وی گفت: 
»این سریال همچون دیگر تولیدات تلویزیونی یک اثر 
داستانی زیباست و نتفلیکس باید اول شفاف سازی 
کند. من نگرانم که نسلی از بینندگان که در آن 
سال ها نبوده اند، ممکن است با دیدن این سریال، 

داستان را با واقعیت اشتباه بگیرند.«
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جــواد نــوائــیــان رودســـری – تــاریــخ ایـــران، 
حتی تاریخ معاصر آن، مشحون از رویدادها 
و شخصیت هایی است که بسیاری از ما، رد و 
نشانی از آن ها نداریم و از افتخارات و تأثیری که 
بر جامعه ما گذاشته اند، بی خبریم. این مسئله، 
به ویژه زمانی که محوریت روایت تاریخی، با بانوان 
باشد، کمتر محل توجه بوده است؛ با این حال، 
تاریخ آن قدرها هم ظالم نیست که بخش مهمی 
از بازیگران خود را به بوته فراموشی بسپارد. 
بسیار پیش می آید که کندوکاو در متون تاریخی، 
باعث کشف حقیقتی حیرت انگیز می شود که 
باید با خواندن آن، انگشت بر دهان ماند. این 
یک حقیقت تاریخی است که نقش بانوان در 
شکل دادن به اجتماع و فرهنگ ایرانی، اگر 
بیشتر از مردان نباشد، حتمًا کمتر نیست و باید 
در جست وجو برای شناخت خانم هایی که تاریخ 
را تغییر می دادند و بر اوراق آن، خط افتخار را 
رقم می زدند، تعصب و تنبلی را کنار گذاشت و با 
عینک واقع بینی به شواهد تاریخی نگریست، تا 
آن چه در پس غبار تردید نهان شده است، بیشتر 
آشکار شود. در این نوشتار، برآنم تا به سراغ یکی 
از ناشناخته های تاریخ معاصر بروم؛ بانویی به 
نام عزت ملک خانم، ملقب به اشرف السلطنه که 
او را نخستین بانوی عکاس تاریخ ایران و اولین 

خبرنگار زن تاریخ آسیا باید نامید.

آغازی برای خانم خبرنگار	 
عصر مطبوعات در تاریخ ایران، از میانه 

دوره قاجار آغاز می شود؛ از زمانی که 
»کاغذ اخبار«، جریده میرزاصالح 

شیرازی، به تاریخ 11 اردیبهشت 
سال 1216 خورشیدی، در 

کشور مــا منتشر شــد و با 
همت بلند میرزاتقی خان 

ــر، »وقــایــع  ــی ــب ــرک ــی ام
 15 ــه«، در  ــیـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــال  ــ ــاه س ــ ــن م ــ ــم ــ ــه ــ ب
1229، پــا بــه عرصه 
گیتی نهاد. بنابراین، 

شــغــل خـــبـــرنـــگـــاری و 
روزنــامــه نــگــاری در ایــران، 

183 ساله  دســت کــم قدمتی 
دارد و از مشاغل ُمـــدرن، اما 
دیــرپــای کشورمان محسوب 

می شود. نکته ای که نباید از 
یاد ببریم، آن است که در این 
شغل، همان طور که مــردان 
حضوری طوالنی داشته اند، 

زنان هم از همان ابتدا، دستی 
بر آتشش گرم می کردند و اصاًل از 

قافله اهل قلم دوری نمی گزیدند. 
13 سال پس از انتشار نخستین 

ــال 1242  ــع اتــفــاقــیــه«، در س ــای شــمــاره »وق
خورشیدی، در شهر هنرپرور کرمانشاه و در 
امامقلی میرزا عمادالدوله، فرزند  خــانــواده 
محمدعلی خان دولــتــشــاه، از شــاهــزادگــان 
خوشنام قاجار و برادر عباس میرزا نایب السلطنه، 
دختری به دنیا آمد که او را »عزت ملک خانم« 
نامیدند؛ دختری صاحب فراست و هنرمند که 
از عنفوان کودکی، هوش و نبوغش بر همگان 
روشن شد. او در خردسالی و نوجوانی، خواندن 
و نوشتن را فراگرفت و چنان که مرسوم آن عهد 
بود، در فنون خیاطی، آشپزی و صنایع ظریفه، 
تبحری تمام یافت. امــا میل عزت ملک خانم 
به فن عکاسی، زمانی آشکار شد که برادرش 
سلطان محمدمیرزا را در حال عکس گرفتن دید 
و بر فراگیری این هنر، پا فشرد. به این ترتیب، او 
در عکس برداری نیز، به توانمندی و کمال رسید 
و بسیاری از مورخان، وی را نخستین عکاس زن 

در تاریخ ایران می دانند.

گشوده شدن دروازه های پیشرفت	 
اتفاقات خوش ُیمن زندگی عزت ملک خانم، 
زمانی کامل شد که قرعه عشق و ازدواج با 
نام  بــه  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان 
ــد. محمدحسن خان، تحصیل کرده  او درآم
فــرانــســه در رشــتــه تــاریــخ و جغرافیا و وزیــر 
انطباعات ناصرالدین شاه قاجار بود. 
ــن تــرتــیــب، عــزت مــلــک پــس از  بــه ای
ازدواج با وی، راهی تهران شد و به 
دربار قاجار راه یافت. بی تردید، هنر 
بانوان  توجه  باعث  وی،  عکاسی 
پــرتــعــداد حــرمــســرای ناصری 
ــود و افـــزون بــر آن،  بــه وی ب
ــه دلــیــل خــویــشــاونــدی  ب
ــاه، گــاه و بی گاه  ــا شـ ب
بــا  ــت  ــ ــالزم ــ م در  و 
دیدار  به  همسرش، 
نـــاصـــرالـــدیـــن شـــاه 
در  مــــــــی رفــــــــت. 
مــالقــات هــا،  همین 
عــکــس هــایــی از 

وی تهیه کرد که موردتمجید ناصرالدین شاه 
قرار گرفت. اما فعالیت های عزت ملک خانم 
به عکاسی محدود نماند. محمدحسن خان، 
وزیــر انطباعات عصر ناصری، مأمور انتشار 
روزنامه شد و طبق برخی گزارش های تاریخی، 
در مدت مسئولیتش، بیش از 9 جریده را به 
طبع رساند و افزون بر آن، رئیس دارالترجمه 
همایونی هم بود؛ مسئولیت هایی که رسیدگی 
به آن ها، خارج از توان یک نفر به نظر می رسید. 
این جا بود که عزت ملک خانم دست به کار شد 
و احتمااًل از حوالی سال 1260 خورشیدی، 
زمانی که تنها 17 سال داشت، به این کشف 
نگارش  در  سرشار  قریحه ای  که  رسید  مهم 
خبر و مقاله برای روزنامه دارد. به این ترتیب، 
شته  ر ، لسلطنه ا د عتما ن ا حسن خا محمد
امــور نگارش و تحریر بخش مهمی از جراید 
مطبعه حکومتی را به دست بانوی خانه اش 
سپرد و حتی از قلم شیوای او، برای نگارش 
روزنــامــه خاطراتش که امـــروزه جــزو یکی از 
منابع مهم و بسیار درخور توجه در مطالعات 
بهره  مــی شــود،  محسوب  قاجار  دوره  تاریخ 
ــرد. جالب این جاست کــه گــاه نوشته های  ب
سفارتخانه های  ــذاق  م بــه  خانم  عزت ملک  
خارجی و به ویژه روس و انگلیس خوش نمی آمد 
و اسباب دردسر شوهرش را فراهم می کرد؛ 
هرچند بسیاری نمی دانستند که این 
خامه  حاصل  آتشین،  نوشته های 

محمدحسن خان نیست. 
ــکــی از  اعــتــمــادالــســلــطــنــه، در ی
بخش های روزنامه خاطرات مطّول خود 
می نویسد: »خانه دیکسون حکیم رفتم. سفارت 
انگلیس به واسطه شرحی که از انگلیس در 
روزنامه اطالع بد نوشته بودند، از من رنجیده. 
به جهنم! باز هم به جهنم! من نوکر ایرانم، نه 

نوکر انگلیس.« احتمااًل این نقد باید به یکی از 
نوشته های عزت ملک خانم وارد شده باشد.

اولین در ایران یا آسیا؟	 
نکته بسیار مهم در بررسی زندگی عزت ملک 
خــانــم کــه بعدها تــوســط نــاصــرالــدیــن شــاه به 
ــت که  ــن اس ــد، ای »اشرف السلطنه« ملقب ش
تکاپوهای خبرنگاری وی، درســت در زمانی 
ــاره آسیا  ــاز شــد کــه از تولد مطبوعات در ق آغ
جراید،  بیشتر  و  نمی گذشت  درازی  سالیان 
به قلم اروپاییان و اهتمام آن ها، جنبه وجودی 
می یافت و به واقع، در مستعمرات آن ها بود که 
جراید خط و ربطی یافته بودند. بر همین اساس، 
در این معرکه نه فقط بانوان، بلکه مــردان نیز، 
حرف چندانی برای عرضه نداشتند. بنابراین، 
می توان با اعتماد نزدیک به یقین، عزت ملک 
خانم را، نخستین خبرنگار زن آسیا نامید؛ چرا که 
بررسی های تاریخی، نمی تواند رقیبی را برای 
او، در این برهه تاریخی بتراشد. وی حدود 15 
سال، در عرصه مطبوعات فعالیت کرد؛ اما مرگ 
نابهنگام محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در 
فروردین 1275، باعث توقف فعالیت های این 
بانوی سختکوش شد. دربار قاجار، به دالیلی، 
روزنامه خاطرات شوهر مرحومش را مصادره 
کرد و عزت ملک خانم، پس از تکاپوی بسیار و 
اعتراضات گسترده و البته، استفاده از نفوذ 
خانوادگی خود، توانست آن ها را پس بگیرد. 
او چند ســال بعد از مــرگ شــوهــرش، در سال 
1277 خورشیدی، با سیدحسین نایب التولیه 
که تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت، 
ازدواج کرد و همراه او، راهــی مشهد و مجاور 
مضجع شریف ثامن الحجج)ع( شد. عزت ملک 
خانم در سال های پایانی عمر، به مرتب کردن 
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه پرداخت. طبق 
وصیتش، آن ها را به کتابخانه آستان قدس رضوی 
سپردند و نیم قرن بعد، در سال 1345، این 
نوشته ها با همت زنده یاد ایرج افشار و به تدریج، 
به زیور طبع آراسته شد. افزون بر این، عزت ملک 
خانم یک جلد از روزنامه ایران را به همراه 150 
جلد کتاب خطی، با تشریفاتی خواندنی، وقف 
کتابخانه حرم رضوی کرد که اصل وقف نامه او، 
همچنان موجود است. عزت ملک  خانم در سال 
1293 خورشیدی، در 51 سالگی دارفانی را 
وداع گفت و در دارالسیاده حرم رضوی به خاک 
سپرده شد. تاریخ دقیق وفات وی، به تحقیق 

معلوم نیست.  

تصویری از متن وقف نامه عزت ملک 
خانم که امروزه در بنیاد پژوهش های 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود 

اندر احواالت قبله عالم 

ــروز بنا بود  جمعه، 24 ربیع الثانی 1306 * - ام
را مهمان  ناهار  و  برویم  به حضرت عبدالعظیم)ع( 
امین السلطان باشیم و آن جا ]غذا[ بخوریم. شب که 
خوابیدیم، هوا ابر بود ولی معلوم نبود که ببارد. صبح 
زود بیدار شدیم، گفتند برف آمده، االن هم می بارد. 
ساری اصالن و حسینقلی خان کشیک بودند. آن ها 
را صدا زدم. با صدای عجیب و غریبی جواب دادند؛ 
نفهمیدیم چرا؟ گفتیم بروند به آقادایی بگویند برود 
پیش امین السلطان، خبر بدهد که ما امروز نمی آییم؛ 
ناهار را بریزد در قابلمه و بیاورد همین جا در دوشان 
تپه بخوریم. هر چه کردم بخوابم، خوابم نبرد. ناهار 
آوردند، خوردیم؛ خیلی سرد بود. اوقاتمان تلخ شد. 

دوست داشتیم برویم شکار ولی این برف 
پدرسوخته نمی گذارد. اصال نمی شود 
چند قدم راه رفت. برگشتیم به تهران 
و رفتیم بــه انـــدرون. عصرانه و چایی 

خوردیم ولــی روزمــان به خوشی 
نگذشت!
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مزاحمت های برف پدرسوخته! سندی تازه یاب درباره قحطی بزرگ

مدرکی از جنایات 100 سال قبل انگلیس در ایران
برخی از مورخان می کوشند تا آگاهانه یا 
ناآگاهانه، موضوع قحطی بزرگ در ایران 
و دخالت بریتانیا را در شکل گرفتن این 
اتفاق دهشتناک، انکار کنند. واقعیت آن 
است که اسناد در دسترس برای اثبات 
این موضوع، فراوان نیست؛ اما می توان 
از همین معدود سندهای موجود، عمق 
فاجعه را به خوبی دریافت. قاب تاریخ 
امــروز، تصویری از حــدود 100 سال 
قبل ایران ارائه می کند؛ سال 1297 یا 
1298، زمانی که نیروهای انگلیسی 
در ایران جوالن می دادند و بدون واهمه 
از رقیب دیرینه، یعنی روسیه تزاری که 
با انقالب اکتبر کارش یکسره شده بود، 
به تثبیت قــدرت خود مشغول بودند. 
عکس توسط سربازان استرالیایی حاضر 
در ارتــش انگلیس گرفته شده است  و 
نسخه اصلی آن در موزه یادبود قربانیان 
جنگ در استرالیا نگهداری می شود. 

عکاس آن معلوم نیست، اما در شرح 
این تصویر می خوانیم: »این عکس در 
بیابانی نزدیک شهر بیجار گرفته شده. 
]در سال های پایان جنگ جهانی اول[ 
قوای انگلیس از سمت ترکیه و سوریه 
وارد ایران شده اند و به سمت تهران در 
حرکت هستند. گوسفندی را برای طبخ 
غذای سربازان انگلیسی سر بریده اند. 

قصاب، امعا و احشای گوسفند را دور 
انداخته و مردم گرسنه، برای برداشتن 
آن ها هجوم آورده اند و ]در همان لحظه،[ 
کسی این عکس را ثبت کرده است.« 
دکتر محمدقلی مجد، در کتاب »قحطی 
بزرگ«، به تفصیل درباره این ماجرا، بر 
اساس اسناد موجود در بایگانی وزارت 

خارجه آمریکا سخن گفته است.

 قاب تاریخ

تاریخ جهان تاریخ در فضای مجازی 

گزارش تاریخی

استعمارگری 197 ساله آمریکا

 بلعیدن دنیای نو
 زیر نقاب لیبرالیسم

ــه معمواًل  یــکــی از نــکــاتــی ک
ــخ جــهــان به  ــاری ــی ت ــررس در ب
ــد، ایــن است  ــ ــورد ما داده ان خ
ــه آمــریــکــایــی هــا اصــــواًل در  ک
تکاپوهای  وارد  بیستم  ــرن  ق
زیربنای  و  شدند  استعماری 
نوعی از این اقدام را گذاشتند 

که بعدها به »استعمار نو« معروف شد؛ استعماری 
مبتنی بر غارت ثروت های یک ملت بدون این که 
خود آن ملت متوجه شــود! این ادعــا، البته بیراه 
نیست، اما تمام واقعیت را دربرنمی گیرد. ُخلق 
و خوی آمریکایی ها، با اجداد اروپایی شان فرقی 
نداشته و نــدارد. آن ها همان قدر که انگلیسی ها، 
فرانسوی ها، اسپانیایی ها و... در قبال ملت های 
غیراروپایی، از خود وحشیگری نشان می دادند، 
درنده خو بودند؛ فقط تصفیه نژادی در خاک ایاالت 
متحده، طی کمتر از یک قرن، 60 میلیون جنازه 
ــا 40 میلیون  سرخ پوست خــرج بــرداشــت! آن ه
سیاه پوست را با وحشیانه ترین روش ممکن در 
مزارع خود به کار گرفتند، بدون این که کوچک ترین 
حس انسان دوستی به آن ها داشته باشند. بنابراین، 
اگر چنین فکر کنیم که آمریکایی ها از ابتدا راه خود را 
از اجدادشان جدا کرده و کوشیده اند انسانی تر فکر 
کنند، سخت اشتباه کرده ایم. درست 197 سال 
قبل، در چنین روزی، دوم دسامبر سال 1823، 
»جیمز مونرو«، پنجمین رئیس جمهور آمریکا، برای 
آن چه »حفاظت از منافع ایاالت متحده« می نامید، 
دکترین سیاست خارجی آمریکا را اعالم کرد؛ 
دکترینی که تا امروز موردتوجه سران کاخ سفید 
اســت. بر اســاس این دکترین، آمریکا از حضور 
استعماری دولت های اروپایی در قــاره آمریکا 
جلوگیری می کند و از جریان هایی که برای بیرون 
راندن اروپایی ها فعال هستند، حمایت می کند. 
ــن دکــتــریــن، در پــس ظاهر آراســتــه و ظاهرًا  ای
ــه ای دیگر هم داشــت که  لیبرال مآبانه اش، روی
سخت چندش آور بود؛ آمریکایی ها می خواستند 
عوام فریبانه  شعار  با  البته  و  محترمانه  خیلی 
»قاره آمریکا متعلق به آمریکایی هاست«، جای 
که  موضوعی  بگیرند؛  را  قبلی  استعمارگران 
بعدها، در جریان جنگ با مکزیک و جدا کردن 
ایالت های وسیع شمال این کشور و الحاق آن ها 
به آمریکا، خودش را نشان داد. بنابراین، سابقه 
مقامات ایاالت متحده در استعمارگری، بسیار 

بیشتر از آن چیزی است که به چشم می آید.

نخستین بانوی خبرنگار آسیا چگونه مشهدی شد؟
عزت ملک خانم، 140 سال قبل پیشگام عکاسی و خبرنگار مطبوعات دوره ناصری بود  آیا اهالی »یاس برنی« مجارستان  

یزدی تبارند؟!

ــت کــه بــرخــی از صفحات فــعــال در  چــنــدی اس
شبکه های اجتماعی، با انتشار تصاویری از شهر 
»یاس برنی« مجارستان، مدعی شده اند که اهالی 
این شهر 28 هزار نفره، »مهاجرانی هستند که 
پس از حمله مغوالن، حدود 800 سال قبل از یزد 
به اروپا کوچیدند و در این منطقه مستقر شدند.« 
ظاهرًا دلیل این ادعا، خواهرخوانده بودن این شهر 
مجارستان با یزد است. اما بد نیست این شایعه را 
از منظر ریشه های تاریخی و مستندات آن بررسی 
کنیم. نه فقط مردم »یاس برنی «، بلکه بیشتر اقوام 
ساکن در کشور مجارستان، به لحاظ ریشه و تبار، 
با دیگر نقاط اروپا فرق می کنند. برخی مورخان، 
آن هــا را از اقــوام زردپوستی می دانند که ضمن 
حمله هون ها، در سال 350 میالدی، وارد قاره 
سبز شدند و در آن جا سکنا گزیدند. با این حال، 
مطالعات تاریخی در مجارستان، نشان می دهد که 
زبان مردم »یاس برنی«، ریشه هند و ایرانی دارد و 
به احتمال زیاد، متعلق به اقوامی است که در قرون 
گذشته و شاید در پی حمله مغوالن، از قفقاز به این 
ناحیه کوچیده اند. زبان مردم این شهر، »آسی« 
است؛ زبانی از شاخه زبان های هند و ایرانی که 
امروزه مردم مناطقی بین روسیه و گرجستان، به 
آن تکلم می کنند و به اعتقاد برخی از کارشناسان، 
تغییریافته زبان سکایی است؛ یعنی زبان یکی اقوام 
مهاجم آریایی که برای قرن ها در مناطق شمالی 
دریای خزر و در گستره ای که از شرق تا ترکستان 
و از غرب تا شمال دریــای سیاه کشیده می شد، 
می زیستند. از ســوی دیگر، مهاجرت ایرانیان 
یزدی در جریان حمله مغول، به شهری در خاک 
مجارستان، قابل تصور نیست. در آن زمان، آتش 
جنگ های صلیبی زبانه می کشید و اصــواًل فکر 
مهاجرت با این شیوه، کاماًل دور از ذهن به نظر 
می رسد؛ پس آن چه به عنوان ادعــای تبار یزدی 
مردم »یاس برنی« مجارستان مطرح می شود، از 

هر جهت فاقد مستندات و وجاهت تاریخی است.  

نکته تاریخی

 فسادستیزی 
به سبک کریم خان زند

کریم خان زند را یکی از فرمانروایان خوشنام 
ــران می دانند. به همت او، هــرج و  در تاریخ ای
ــس از قتل نــادرشــاه به  ــده پ ــودآم ــه وج مــرج ب
ــه، ایــران  ــرای دو ده پــایــان رسید و دســت کــم ب
در آرامــش و امنیت به سر بــرد. کریم خان برای 
خود از لفظ شاه یا سلطان استفاده نمی کرد. 
او یکی از احفاد خاندان صفوی را به نــام شاه 
ــرده بــود و خــود بــه نام  در قلعه آبـــاده مستقر ک
»وکیل الرعایا« به حکومت می پرداخت. او در 
ــرای فسادستیزی  دوران فرمانروایی خــود، ب
و کوتاه کردن دست غاصبان امــوال عمومی و 
خصوصی تالش فراوانی کرد. »جان پری« در 
کتاب خود با عنوان »کریم خان زند«، روایتی را 
نقل کرده  که نشان دهنده اهتمام وکیل الرعایا 
به اجرای عدالت و جلوگیری از گسترش فساد 
است؛ »جان پری« می نویسد: »می گویند حاکم 
مازندران از سوداگری)بازرگانی( مبلغ ناقابل 
دوعباسی به زور گرفته بود و آن مرد به شیراز 
شکایت کرد. وکیل فورًا فرستادگانی را جهت 
کشاندن حاکم به دربار گسیل داشت. در دربار 
مدت  طی  ساختند.  معزول  حکومت  از  را  او 
شش هفته، به مرد دادخــواه در قصر جا و غذا 
دادند و هنگام بازگشتش به مازندران، نه تنها 
خرجی راهش را پرداخت کردند، بلکه مبلغی 
به عنوان خسارت ناشی از فقدان درآمد به علت 
غیبت از محل کسبش، به او داده شد و خسارت 
این مخارج و کارها به خاطر دو عباسی اجحاف، 
از حاکم معزول گرفته شد. در ارومیه، گروهی از 
بازرگانان که راهزنان آن ها را غارت کرده بودند، 
به رضا قلی خان حاکم ارومیه شکایت کردند. 
مشارالیه قیمت کاالهایشان را به آن ها پرداخت 
کرد تا گرفتار اتهام مسامحه نشود و اندکی بعد 

نیز اموال مسروقه پیدا شد.«

 گرگ خاکستری
 بابابزرگ چنگیزخان!

قوم مغول پس از هجوم به سرزمین های همجوار 
در قرن هفتم هجری، با سرعت تمام،  تمدن های 
کهن را به آتش کشید و جز ویرانی و تباهی، چیزی 
باقی نگذاشت. اما بــدون تردید، مغول ها بدون 
چنگیزخان، حتی به خواب شبشان هم نمی دیدند 
که به چنین موفقیتی دست یابند؛ چنان که اگر 
فرمانروایان مغول پیش از چنگیز را ارزیابی کنیم، 
ــوام تندخو و  هیچ کدام از آن هــا قــادر نبودند از اق
متفرق مغول، چنین قوم یکدست و تحت فرمانی 
بسازند. جالب است بدانید که مغوالن معتقد بودند 
نیای بزرگ آن ها، گرگی خاکستری بوده است که 
از ازدواج او با یک گوزن زرد، باتاچی خان زاده شد 
و از تبار او پنج قبیله بزرگ مغول شکل گرفتند که 
بهترین آن ها، یعنی »بورجیگین«، قبیله ای است که 
چنگیزخان به آن تعلق دارد. در این که پدر چنگیز، 
یعنی »یاسوکا بهار«، رئیس قبیله »کیاد« و فردی به 
شدت خونریز بوده است و این آدمکشی، اعتبار و 
مشروعیت خاصی در میان مغوالن به چنگیزخان 
می داد، تردیدی نیست؛ اما این که آن ها نیای بزرگ 
چنگیز را یک گرگ خاکستری می دانند و بلکه 
دودمان همه مغوالن را به وی ختم می کنند، جالب 
و البته قابل تأمل است. این ادعا، تطابقی وحشتناک 
با مرام و روش جهانگشایی مغوالن دارد؛ آن ها مانند 
گرگان گرسنه که به رمه های گوسفندان هجوم 
می برند، به اقوام مختلف می تاختند و چنان که رسم 
گرگ هاست، در کشتار افراط می کردند، حتی اگر 
نیازی به چنین کاری نداشتند. به زبان علمی، باید 
گرگ خاکستری را »توتم« مغوالن بدانیم؛ موجودی 
که در مذاهب اولیه و برای توجیه برخی خواسته های 
نفسانی انسان، جایگزین اجدادش می شد تا برخی 
خصایص غیرانسانی را در فــرد، به آن منسوب و 

توجیه کنند. 

توجه به شرایط اقلیمی در معماری 
تاریخ اجتماعی

مهم ترین  از  یکی  ساختمان، 
ــن بــســیــار مــهــم و  ــن ف ــول ایـ ــ اص
راهبردی است. ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و 
نشیب خود، به استانداردهای مشخصی برای 
احداث بنا دست یافته بودند که هنری دالمانی، 
ــا را با دقــت توصیف  جهانگرد فرانسوی، آن ه
کرده است؛ وی که اواخر قرن نوزدهم به گشت و 

گذار در ترکستان و ایران پرداخت، در سفرنامه 
خود خانه های روستایی و دهقانی ایران را چنین 
دهکده ای  در  »روستاییان  می کند:  توصیف 
زندگانی می کنند و هر خانواده روستایی، برای 
خود خانه مستقلی دارد و یا در قلعه ای به سر می برد 
و هرکدام دارای اتاقی هستند. برای ساختن این 
نوع خانه ها، خشت خام و ِگل به کار می برند. 
دیــوارهــا عمومًا سه متر ارتــفــاع و 70 الــی 80 

سانتی متر ضخامت دارنــد. در نواحی جنوبی، 
سقف را هم با خشت خام می زنند و در جاهایی  که 
چوب زیاد باشد، آن را با تیر می پوشانند. دو روی 
تیر، حصیر می اندازند و روی حصیر هم، شاخ و 
برگ خشکیده نباتات را ریخته و بعد، با ِگل مخلوط 
ــا را می پوشانند. اتاق های  ــاه، روی آن ه به ک
دهقانی، بدون پنجره هستند و فقط یک درب 
ورودی دارند و در سقف آن ها نیز، روزنی برای 
خروج دود قرار دارد. در سواحل بحر خزر، یعنی در 
ــدران، غالبًا خانه ها را با چوب  ــازن گیالن و م
می سازند و بام آن ها را هم با سفال یا ساقه برنج 
می پوشانند. در قلعه ها ، اتاق ها در اطراف محوطه 

ساخته می شوند و به دیوار قلعه تکیه دارند. قلعه ها، 
دارای در بزرگ و محکمی هستند که شب ها آن را 
می بندند تا از دستبرد سارقین محفوظ بمانند و 
غالبًا در چهار گوشه آن ها برج هایی می سازند تا در 

موقع هجوم قبایل، بتوانند از خود دفاع نمایند.« 

گزارشی از صنعت ساختمان ایران، 100 سال قبل

دیوارهایی با قطر 80 سانتی متر و ارتفاع 3 متر!
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای جای 
خالی مناسب است؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

9 5 ۸ 7
1 ۲ ۸ 5

۶ 7 9
4 3 ۶

3 1 ۶ ۲
1 ۲ 9

4 ۸ 1
5 7 3 ۶

۸ 7 5 4

1 3 7 4
۲ 1 9

۸ ۶ 9 1
۸ 3

3 7 5
9 ۶

7 ۲ 5 ۸
5 ۶ 9

4 1 5 ۲

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

تکراری نباشد.

159382746
324761985
876459231
968523417
432176859
517948623
793214568
285637194
641895372

439568712
127394685
856271943
742839561
983156274
615427398
294683157
571942836
368715429 
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آذری 6. ژرف ترین نقطه اقیانوس آرام– کوه آتشفشانی در 
آمریکا  7. همسایه– هلیون  8. رختخواب-  عنصر شماره 
27 9. چاشنی 10. جوی خون-یکی به دو-از ویتامین ها 
11. خاور فالت ایران –پوست کن 12. نفس- نهمین شاه 

ایران از دودمان اشکانی

   عمودی : 1. ثروتمند دوران حضرت موسی –زورگو 
2. شکیبایی-خادم کلیسا -قدم 3. اثر پا- از سنگ های 
سخت بلوری 4. سالخورده-مساوی-نوعی بستنی 5. 
سرزمین -سرپوش 6. درنگ- تیم یونانی-لوس 7. فعل 
ربطی- مرتجع فلزی-اسم پسرانه 8. مالیم–اگر مرتب 
شود می شود با آن ظرف شست 9. عدد 10 آذری-کاغذ 
نامرغوب-سه جوخه 10. ارتش نظامی شاه اسماعیل-

سخت   دشـــمـــن 
11. گرو- داروی 
مــلــیــن -پــســونــد 
جست وجــو12. 
وطــن-بــیــمــاری 

چشم 

افقی: 1. از بناهای کشور تبت- ردیف 2 . جاویدان-افسانه 3. تکرار حرف-چنگ نواز 
خسرو پرویز-خسیس پس نمی دهد 4. بگوی عرب 5. مرکز ایالت تنسی آمریکا -پلیس 

افقی: 1. خم کاغذ – مورخ 2. الفت-زرد انگلیسی-عزیز عرب 3. برهنه –هوای 
فرار-همچون تندر 4. معمار –فلز چهره 5. دوست - ورم- منقار کوتاه  6. پایتخت 

چین-مرکز 7. نوعی بیماری خطرناک-ظرف روغن 8. 
ردیف- لرزش دست-سرور  9. آموختنی لقمان-بازیگر 
سریال آنام  10. گرفتگی عضالت- قورباغه-ضمیر غایب 
11. افشای راز-  رود مرزی ایران– سرد مطبوع 12. آخرین 

پادشاه مشهور ایران باستان- امر از ساییدن

عمودی: 
1. ستاره-سال گذشته-مخفف الی آخر 2. تحریک-ستون 
پنجم 3. اقبال-بازیگر مرد هالیوود 4. سالخورده-میوه 
تابستانی 5. فرمان توقف-برگه 6. فرمان خودرو-ویتامین 
ــزار ترقی  ــان-اب 7. چهار نعل-بخار ده جدول-بزمجه 
8. زردی روی گیاه-از پیامبران 9. غلط-شیرینی تولد 
10. گــروه خونی کمیاب-کادو 11. قلب قــرآن-تــوازن 

12. آسمان-نماد 
ــت  ــی-درخ ــک ــب س

نوشابه
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هوش منطقی :

 پاسخ عدد 3 می شود. عدد پایینی در هر جدول برابر میانگین دو عدد باالست. 
یعنی اگر دو عدد باال را با هم جمع کنیم و بر 2 تقسیم کنیم عدد پایین به دست 

می آید.

تست هوش:

  گزینه )1( در ردیف اول ابتدا شکل اول 45 درجه در جهت عقربه های ساعت 
و شکل دوم 45 درجه در خالف جهت عقربه های ساعت چرخیده است. تصویر 
تهایی در ردیف اول از اشتراک این دو شکل در قسمت های رنگی چرخش 

یافته به دست آمده 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: بله، قلم، قله، قاب، مبل، هال، قلب و ...

چهار حرفی: قلمه، ابله، قالب، قالب، لقمه، قبله و ...
پنج حرفی: قابل، ، مالقه، مقاله

شش حرفی: قابلمه، مقابله

با توجه به تصویر باال چه عددی باید جایگزین 
عالمت سوال شود

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: 

سینمابیون:
 1.ستایش 2. زیر آسمان شهر 3. آرایشگاه زیبا

شرح در متن

حل جدول:
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منتخب چی شده

    شیمیایی زدند درو باز کن تورو خدا چند تا ماسک 
بده!  امیر عباس روشندل
   وقتی ازتــرس کرونا پناه میارن به صندوق عقب. 
ماشین صادق یادگار  
    وقتی که ماشین گرون شده وتــوان خرید نداری 
مجبوری با داداشات شریکی ماشین بخری این جوری 
شعیب غفاری  میشه دیگه!  
    دستگیری چندین راس خرس مهاجر غیر قانونی در 
فاطمه زهرا روشندل بیلندی صندوق عقب رنو!  
   ای بابا ما چه شانسی داریم تا دیروز که بابام وانت 
داشت مارو پشت وانت سوار می کرد حاال هم که رنو 
ابوالفضل چهارباغی خریده جا نمیشیم! 
   آقا چرا حرکت نمی کنی؟! باید یه نفر دیگه کنارتون 
سوار کنم. با گرونی جدید الستیک نمی صرفه سه 
سیدحسین آروند نفری حرکت کنیم!  

   ماسک »خرس نشان« بهترین ماسک برای مقابله با 
لیانا درویشی کرونا!  
    بچه ها یادتون باشه ما داریم می ریم تو صف مرغ 
از لباس هاتون بیرون نیاین که اگــه خانم هامون 
فرزاد نژادرحیم بشناسنمون آبرو ریزی می شه!  
  ما سه تا کرونا گرفتیم , ما رو گذاشتن توی قرنطینه! 
ایلیا درویشی  
   هوا ســرده پامو بگیر بیا تو یه جــوری تو رو هم جا 
میدیم!  
آرزو ساالری منوجان  
   کرونا تموم شده، با داداشا داریم میریم شمال جوِج 
عسلی بزنیم !  مرتضی روشندل 
   مگه نمی دونین به خاطرکرونامهدکودک هاتعطیله 
بازسرصبحی ماروازخواب بیدارکردین ببرین مهد! 
هاشم خجسته  

   وقتی به جای کالس آنالین، سرو کلت تو تاکسی 
آنالین پیدا میشه!  محترم دررودی
    وقتی که خرس ها را میبرن کارخونه برای درست 
طناز عادل فهمیده کردن سوسیس و کالباس!  
   وقتی می خواین با خانواده برین شمال و ظرفیت 
تکمیله و به هر ضرب و زور خودتون رو جا می کنی! 
فائزه کهن شهری  
   وقتی روز تولد مادرزن و همسر و دخترت یکیه و تو 

باید برای هر سه تایی شون کادو بخری! 
حسین یزدانی حصاری

ماسک خرس نشان!
 سالم؛ همین اول کار توصیه بهداشتی مون رو بکنیم و بعد بریم سراغ پیامک های پر مهر شما. حتما 
ماسک بزنید و دستاتون رو هم مرتب بشویید. حاال بریم سراغ  پیامک هایی که شما برای ستون 
»چی شده« فرستادید که البته این هفته نسبت به هفته های قبل تعدادش کمی کم شده بود ولی 
باز هم از همه دوستانی که درست و طبق روش گفته شده در مسابقه شرکت کردند سپاس گزاریم. 
در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو ببینید و درباره اش برای ما بنویسید. منتظر پیامک هاتون 

هستیم. خوش باشین همیشه.

مسابقه سریالی

اگه اهل تماشای سریال باشید می تونید خیلی 
راحت به سوال های این قسمت جواب بدید.

1.  سریالی که 3 فصل آن به قلم سعید مطلبی تا حاال 
از تلویزیون پخش شده و در آن داریوش ارجمند و 

نرگس محمدی هم بازی کردند.
2. یکی از سریال های موفق تلویزیون که 3 سری آن 
ساخته شد و مهران غفوریان بارها از ساخت سری 

چهار  آن صحبت کرده اما هنوز ساخته نشده.
راهنمایی: اصطالح »نه غالم« و غالم شیش لول بند 
می تونه کمک خوبی باشه برای این که نام سریال 

یادتون بیاد.
3. این مجموعه تلویزیونی سال های 70 و 71 از 
تلویزیون پخش شد و مخاطب های زیادی هم داشت.

سینمابیون



9حوادث چهارشنبه 1۲   آذر  1399
1۶  ربیع الثانی 144۲.شماره ۲053۸

در امتداد تاریکی

ما
سی

  و 
دا

ص
س: 

عک

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

رهایی 3 گروگان از چنگال آدم ربایان 

توکلی/ باندی که اقدام به گروگان گیری در مناطق 
شرقی استان کرمان کرده و تحت تعقیب پلیس  بود، 
متالشی شد. به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
استان کرمان در تشریح این خبر گفت: در پی ربودن  
دو مرد جوان و یک مرد میان سال در مناطقی از شرق 
استان کرمان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران انتظامی قرار گرفت. سردار عبدالرضا 
ناظری افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بم 
با انجام کار اطالعاتی شبانه روزی از حضور دو شرور 
مرتبط با این جرایم در یکی از مناطق سیستان و 
بلوچستان  با خبر شدند.  وی  ادامه داد: در این زمینه 
ماموران پلیس استان کرمان با دریافت نیابت و دستور 
قضایی و با همکاری پلیس سیستان و بلوچستان 
موفق شدند طی یک عملیات شبانه دو  متهم مد نظر 

را در مخفیگاه شان در محدوده یکی از نقاط روستایی 
سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر کنند.  وی 
گفت: در ادامه نیز گروهی از ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان بم با اعزام به این استان و رایزنی با سران 
طوایف مرتبط با این دو  متهم، سه  فرد گروگان گرفته 
شده را آزاد و از مخفیگاه متهمان نیز پنج  قبضه سالح 
 ممنوعه و مقادیری مهمات کشف  و ضبط کردند.
وی انگیزه متهمان از این گروگان گیری را اختالفات 
مالی، نزاع و تنش های قبلی ذکر کرد و از دیگر جرایم 
این متهمان به چندین فقره آدم ربایی در شرق استان 
کرمان و زاهــدان، اخالل در نظم و امنیت عمومی 
از طریق تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت برای 
شهروندان اشاره کرد که در نهایت با تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شدند. 

»قاتل نامرئی« جان جوان پراید نشین را گرفت 

رئیس ایستگاه ۳۷ آتش نشانی شهر مشهد از حادثه غم انگیز فوت یک 
جوان به علت گازگرفتگی در درون خودروی پراید در شمال شرق این شهر 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی آتش نشانی مشهد، سرآتشیار مصطفی 
علیزاده افــزود: در پی تماس تلفنی رهگذران با سامانه ۱۲۵مبنی بر 
مشاهده یک جوان که به طرز غیر معمولی پشت فرمان خودروی  پراید در 
حاشیه خیابان به خواب رفته بود، ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه ۳۷ را به محل حادثه در بولوار رسالت این شهر 
اعزام کرد که پس از حضور آتش نشانان، امدادگران اقدام به گشودن 
دربسته خودرو کردند و مشاهده شد، جوانی حدود ۳۰ ساله به دلیل 

 گازگرفتگی با مونوکسید کربن در درون وسیله نقلیه اش به طرز غم انگیزی جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: بررسی اولیه نشان می دهد این فرد در تالشی خطرناک، برای گرم کردن محیط داخلی 
خودرواش اقدام به استفاده از پیک نیک کرده که دچار گاز گرفتگی با Co )منوکسید کربن( شده است. 

تحقیقات بیشتر درباره علت دقیق این حادثه غم انگیز  از سوی عوامل انتظامی در دست بررسی است.

بی بند و باری در شب نشینی های 
شرم آور!

رفتارهای غیرمتعارف همسرم به گونه ای است 
که حتی بازگو کردن آن نیز شرم آور است و کسی 
نمی تواند این ماجراها را باور کند، اما ضعف 
اعتقادات دینی و گرایش به فرهنگ غربی، این 
گونه رفتارهای زشت و زننده را با عناوینی مانند 
تجدد در میان برخی افراد سست ایمان به وجود 

می آورد که ...
ــارات زن ۲۷ســالــه ای  ــه ــن هــا بخشی از اظ ای
ــاره رفتارهای   اســت که بــرای چــاره جویی درب
دایــره  به  همسرش  شرمانه  بی  و  غیرمتعارف 
مددکاری اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان 

مشهد مراجعه کرده بود. 
این زن جوان درباره ماجرای ازدواجش با مردی 
بی بند و بار گفت: پدرم کارگری ساده و بی سواد 
بود که به سختی می توانست هزینه های زندگی 
خانواده پنج نفره اش را تامین کند. به همین 
ــدام از خــواهــران و بــرادرانــم  دلیل هم هیچ ک
نتوانستند حتی تا مقطع دیپلم تحصیل کنند. 
من در خانواده ای بزرگ شدم که نه تنها از اوضاع 
مالی نامناسبی برخوردار بود بلکه پدر و مادرم 
هیچ گاه توجهی به نیازهای عاطفی و روحی ما 
نیز نداشتند. با وجود این من با همه سختی ها 
به تحصیالتم ادامه دادم وبرای ادامه تحصیل در  
مقطع کاردانی وارد دانشگاه شدم. این در حالی 
بود که باز هم خانواده ام اهمیتی به این موضوع 

نمی دادند و از من حمایت نمی کردند. 
هنوز یــک مــاه بیشتر از حــضــورم در دانشگاه 
ــود کــه بــا »ســالــومــه« آشنا شــدم. او  نگذشته ب
همکالسی ام بود و پدرش وضعیت مالی خوبی 

داشت. 
خیلی زود ارتباط من و او صمیمی شد و مدام 
با یکدیگر در ارتباط بودیم. اما وقتی می دیدم 
ــاه و آســایــش زندگی  »ســالــومــه« چگونه در رف
می کند و هر چیزی را دوســت داشته باشد به 
راحتی می خرد، از نظر روحی به هم می ریختم 
و از خانواده ام متنفر می شدم، چرا که در برابر 
سالومه احساس سرشکستگی می کردم و به 

اوضاع اقتصادی خودم افسوس می خوردم. 
تا این که روزی سالومه از من خواست در شرکت 
ــار شـــوم. اگرچه  تــجــاری بـــرادرش مشغول ک
حقوقش اندک و ناچیز بود اما به دلیل آن که طعم 
بی پولی را چشیده بودم از پیشنهادش استقبال 
کــردم. دو سال بعد از این ماجرا در حالی که 
تحصیالتم به پایان رسیده بود، سالومه مرا برای 

برادرش خواستگاری کرد. 
»انوش« که از وضعیت مالی پدرم خبر داشت، 
منزلی در بهترین نقطه شهر اجاره کرد و همه 
اسباب و اثاثیه ام را یک جا خرید تا پدرم مجبور به 
تهیه جهیزیه نشود. من هم که از این ازدواج در 
پوست خودم نمی گنجیدم، سعی کردم زندگی 

عاشقانه ای را برایش فراهم کنم.
خالصه یک سال بعد از آغاز زندگی مشترکمان 
صاحب یک فرزند پسر شدم و تصور می کردم 
با تولد آراد، زندگی ما زیباتر خواهد شد اما 
نمی دانم چه حادثه ای رخ داد که این زندگی 
عاشقانه رنگ باخت و روابط من و »انوش« سرد 

و بی روح شد.
 با این که بیشتر از یک ماه از تولد فرزندم نمی 
گذشت ولی دیگر همسرم توجهی به نیازهای 
عاطفی و روحی من نداشت، به گونه ای که هر 
روز بیشتر از هم فاصله می گرفتیم. این اوضاع 

آشفته از من زنی افسرده ساخته بود. 
ساعت ها گریه می کردم یا با پسرم سرگرم می 
شدم تا غصه هایم را فراموش کنم. وقتی مشکلم 
را با خانواده ام در میان گذاشتم، نه تنها حمایتی 
از من نکردند بلکه اموال و دارایی های انوش را به 
رخم کشیدند و این گونه تحقیرم کردند. از سوی 
دیگر زمانی که همسرم متوجه شد خانواده ام 
پشتیبانی  و  کنند  نمی  مــن  از  حمایتی  هیچ 
ــدارم، رفــتــارهــای غیرمتعارف و  در زنــدگــی نـ
نامعقولش را شدت بخشید و به حد شرم آوری 

رساند. 
او نه تنها در منزل را قفل می کرد و اجازه بیرون 
رفتن بــه مــن نمی داد بلکه شــب هــا برخی از 
دوستانش را به همراه همسرانشان به منزلم 
دعوت می کرد و تا پاسی از شب انــواع فسق و 

فجور را مرتکب می شدند.
 آن ها حجابی نداشتند و به بهانه آزادی و تجدد 
و به تقلید از فرهنگ غربی با پوشش زننده کنار 
هم می نشستند و با خنده های مستانه خودشان 
مرا آزار می دادند. این دعوت های گروهی هر 
روز شکلی جدید به خود می گرفت به طوری که 
غیرت و مردانگی هم از بین رفته بود و خجالت و 
حیا از رفتار آن ها شرمنده می شد. این رفتارهای 
زننده به حدی رسید که دیگر نمی توانستم شاهد 
این صحنه های شرم آور باشم، به همین دلیل 
اختالفات بین من و »انوش« شدت گرفت. در این 
میان برای یافتن چاره ای به کالنتری آمدم تا ...

شایان ذکر است، به دستور سرهنگ باقی زاده 
)رئیس کالنتری میرزاکوچک خان( این زوج 
جــوان پس از انجام مشاوره های مقدماتی در 

کالنتری به مرکز مشاوره پلیس معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

جانشین فرمانده انتظایم خراسان رضوی از دستگیری عامالن جنایت مسلحانه در مهشد خرب داد

آدم کشی در ماجرای رقابت عشقی!

سجادپور- با دستگیری دو نفر از عامالن یک 
جنایت مسلحانه در مشهد، راز آدم کشی در 

ماجرای رقابت عشقی فاش شد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
عصر روز گذشته و دقایقی بعد از دستگیری 
مهاجمان مسلح به بررسی ابعاد این پرونده 
جنایی پرداخت و در مصاحبه ای اختصاصی به 
خراسان گفت: شب بیست و ششم آبان گذشته، 
چهار مهاجم مسلح که سوار بر یک دستگاه پراید 
مشکی رنگ بودند وارد خیابان کشمیری 8۷ 
در شهرک مهرگان مشهد شدند و مقابل یک 

منزل مسکونی توقف کردند.
سرتیپ دوم ابراهیم قربانزاده افـــزود: این 
مهاجمان بالفاصله از خــودرو پایین آمدند و 
درحالی که یک نفر از آنان با اسلحه وینچستر به 
صورت هوایی تیراندازی می کرد بقیه به تخریب 
خودروی پژو آردی پرداختند تا جوی از ناامنی 
و رعب و وحشت را ایجاد کنند. آنان سپس به 
منزل مسکونی در همان محل هجوم بردند و 
با فریادهای دلخراش سر و صدای عجیبی به 

راه انداختند. 
در همین حال اهالی منزل با شنیدن صدای 
تیراندازی و فریادهای دلهره آور، هراسان به 
داخل حیاط منزل ویالیی آمدند و با مهاجمان 

مسلح خشمگین روبه رو شدند.
این فرمانده ارشد خراسان رضوی تصریح کرد: 
مهاجمان مسلح که بنا به ادعای اهالی منزل 
سالح های سرد نیز در دست داشتند به طرف 
مرد میان سال حمله کردند و او را به شدت کتک 
زدند اما در این لحظه یکی دیگر از مهاجمان، 
لوله سالح را به سوی جوانی ۳4 ساله گرفت و 

در حالی که فریاد می زد »محمود کجاست؟« 
گلوله ای به سمت او شلیک کرد که به همراه 
پدرش از خانه خارج شده بود. گلوله داغ در 
تاریکی شب بر سینه جوان مذکور نشست و 
او خون آلــود نقش بر زمین شد. با وجــود این 
مهاجمان مسلح صحنه جنایت را رها نکردند و 
پس از تخریب شیشه های منزل، سوار بر پراید 
از محل گریختند.به گفته ســردار قربانزاده، 
بعد از فرار مهاجمان، مجروحان این حادثه به 
مرکز درمانی انتقال یافتند اما مشخص شد که 
»مسعود-الف« )جوان ۳4 ساله( بر اثر عوارض 
ناشی از اصابت گلوله جان خود را از دست داده 
است. وی اضافه کرد: به دنبال وقوع این حادثه 
تلخ و تاسف بار، بالفاصله گروه تخصصی از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی، وارد عمل شدند و در کنار قاضی ویژه 
قتل عمد به تحقیق در ایــن بــاره پرداختند. 
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 

تاکید کرد: بررسی های مقدماتی کارآگاهان که 
با راهنمایی های قاضی احمدی نژاد همراه بود، 
نشان می داد که مهاجمان مسلح با برادر مقتول 
اختالف داشتند و به دنبال گرفتن زهرچشم از 
محمود )برادر مقتول( بودند که به دلیل حضور 
نداشتن این جوان ۲4 ساله در صحنه حادثه، 

برادر او به نام مسعود را کشته اند.
این مقام ارشد که بیش از سه دهه از عمرش را 
در رده های مختلف انتظامی سپری کرده است 
درباره چگونگی دستگیری مهاجمان مسلح 

فراری نیز گفت: در همان ساعات  اولیه ارتکاب 
جرم، گروه تخصصی کارآگاهان در کنار مقام 
قضایی به تجزیه و تحلیل این ماجرای جنایی 
پرداختند و همه ابعاد این حادثه را با گسترش 
دامنه تحقیقات به موضوعات اجتماعی مورد 

توجه قرار دادند.
سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربانزاده با تاکید بر 
۱۵ شبانه روز تالش های بی شائبه کارآگاهان 
ــرای ردیــابــی متهمان فـــراری خاطرنشان  ب
ــرد: ســرنــخ هــا و بــررســی هــای محسوس  کـ
و غیرمحسوس پلیس بیانگر آن بود که این 
هجوم مسلحانه شبانه به خاطر خواستگاری 
همزمان دو جوان از یک دختر رخ داده است و 
موضوع به یک رقابت عشقی گره خورد به همین 
دلیل فعالیت های پلیس در این باره متمرکز 
و مشخص شد که جوانی به نام »اکبر-م« به 
خواستگاری دختری رفته است که قبال محمود 
ــرادر مقتول( از همان دختر خواستگاری  )ب

ــود. ادامــه ایــن ماجرا به یک کل کل  ــرده ب ک
عشقی رسیده که در نهایت به جنایت مسلحانه 

انجامیده است. 
سردار قربانزاده در ادامه افزود: با شناسایی 
های  ردیــابــی  مسلح،  مهاجم  چهار  هویت 
اطالعاتی آنــان با نظارت و هدایت سرهنگ 
خراسان  آگاهی  پلیس  )رئیس  زاده  شفیع 
رضــوی( آغــاز شد تا این که دو نفر از متهمان 
زیر چتر اطالعاتی قرار گرفتند و با دستور ویژه 

قاضی احمدی نژاد بازداشت شدند.

این سکاندار عرصه امنیت تصریح کرد: با انتقال 
دو متهم به مقر انتظامی، تحقیقات و بازجویی از 
آنان با حضور مقام قضایی در پلیس آگاهی آغاز 
شد و »حمید-م« )یکی از متهمان( به شلیک 
گلوله از سالح وینچستر اعتراف کرد و قتل 
مسعود جوان ۳4 ساله را به گردن گرفت. سپس 
»اکبر-م« )متهم دیگر( با تایید اظهارات حمید 
گفت: من و محمود همزمان به خواستگاری 
یک دختر رفته بودیم و به همین دلیل اختالفی 
بین ما به وجود آمد و به کل کل کشید تا این 
که شب حادثه سوار بر پراید حمید شدیم تا با 
محمود و خانواده اش صحبت کنیم اما وقتی آن 
جا رسیدیم ناگهان حمید با اسلحه وینچستری 
که داشت شلیک کرد و ما هم خودروی آن ها را 
تخریب کردیم و بعد هم به داخل حیاط رفتیم 
و پدر محمود را کتک زدیم اما حمید به سوی 

مسعود برادر محمود شلیک کرد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با 
تایید خبر کشف سالح وینچستر مورد استفاده 
عامالن جنایت، اضافه کرد: تحقیقات پلیس 
به سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( و با دستورات محرمانه 
قاضی ویژه قتل عمد برای دستگیری متهمان 

فراری این پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.
سرتیپ ابراهیم قربانزاده همچنین به افرادی 
که تصور می کنند پس از ارتکاب جرم ردی از 
خود بر جا نمی گذارند و به چنگ پلیس نمی 
افتند، نیز هشدار داد: مخالن نظم و امنیت در 
کشور بدانند که پلیس به طور شبانه روزی و با 
به کارگیری همه امکانات و تجهیزات نوین و 
تجربیات علمی، به ردیابی آنان می پــردازد و 
هیچ پرونده ای در بخش های مختلف انتظامی 
به بایگانی سپرده نمی شود تا این که مجرمان 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شوند بنابراین 
ــان که ســودای ارتــکــاب جــرم را در سر می  آن
پرورانند بهتر آن است که راه درست زندگی 
را در پیش بگیرند و اختالفات خود را از طریق 

مراجع قانونی پیگیری کنند.

مرگ دلخراش کارگر زرندی 
در حوض آب کارخانه فوالد 

کرمانی/ فرمانده انتظامی زرند از غرق شدن 
کارگر 4۹ ساله زرندی در حوض آب کارخانه 
فوالد این شهرستان خبر داد.  به گزارش 
خــراســان، سرهنگ محمود خــدادادنــژاد 
ــزود: روز گذشته در پی اعــالم یک فقره  اف
غرق شدگی در حوض آب کارخانه فوالد 
انتظامی  نیروهای  بالفاصله  ــد،  زرن شهر 
به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 
اعزام شدند. وی ادامه داد: در بررسی های 
به عمل آمده مشخص شد، مردی 4۹ ساله 
به دالیل نامعلومی در حوض آب این کارخانه 
ــرده  و غــرق شــده اســت .بــا تالش  سقوط ک
نیروهای امدادی جسد بی جان این کارگر از 
داخل آب خارج و با هماهنگی مقام قضایی 

به پزشکی قانونی تحویل شد.

رئیس  حسنوند  عبدالوهاب  سرهنگ  ایسنا/ 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 
لباس عروس آغشته به مخدر مایع شیشه قبل از 
ارسال پستی به یکی از کشورهای اروپایی خبر 

داد.
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*ایسنا/ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک نفر و کشف 
۱۰۰ فقره بدل اندازی خبر داد و گفت: متهم قصد 
فروش ۳۶ قطعه شمس طالی بدلی به ارزش ۲4 

میلیارد ریال را داشت که شناسایی و دستگیر شد.
ــردار حسین عبدی فرمانده انتظامی  *مهر/ س
آذربایجان شرقی از دستگیری باند سارقان داخل 
خودرو و لوازم یدکی با ۳8۰ فقره سرقت در تبریز 

خبر داد.
کنترل  مرکز  رئیس  شیرانی  سرهنگ    *مهر/ 
ترافیک راهور ناجا درباره علت حادثه برخورد تریلی 
با ساختمان مسکونی در پردیس تهران طی دوشنبه 
گذشته که منجر به کشته شدن سه نفر و مصدوم 
شدن دو نفر دیگر شد، گفت: به دلیل نقص فنی در 
ترمز تریلی، این وسیله نقلیه در شیب رها می شود 

و در نهایت با یک منزل مسکونی برخورد می کند.
*مهر/ سرهنگ حسنوند سرکالنتر پنجم پلیس 
پیشگیری پایتخت از کشف ۹۳ کیلوگرم ماده مخدر 
»داتورا« توسط کالنتری ۱۷۹ خلیج فارس خبر داد.
*پلیس/ سرهنگ  خورشاد رئیس پلیس فتای   
مازندران از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد 
درگاه جعلی خرید شارژ در شبکه های اجتماعی 
اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب افراد کرده بود، 

خبر داد.
*میزان/ سرهنگ  عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی از دستگیری سه نفر از اعضای باند 
چهارنفره جیب بران ایستگاه های شلوغ اتوبوس 

BRT و کشف 4۰ فقره سرقت خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ  جلیلیان سرکالنتر هفتم پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری دو سارق زورگیر 
در گشت زنی های انتظامی خبر داد و گفت: متهمان 

به ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
انتظامی  فرمانده  کریمی  سرهنگ  *کرمانی/ 
شهرستان"رفسنجان"از بازگرداندن چک ۱4۰ 
میلیون تومانی به صاحبش توسط دو  مأمور وظیفه 

شناس پلیس این شهرستان خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ  موسوی فرمانده یگان انتظامی 
وزارت بهداشت از دستگیری مردی خبر داد که بر 
اثر دل درد ناشی از بلعیدن 8۵۰ گرم هروئین به 

بیمارستان لقمان حکیم تهران مراجعه کرده بود.
*صدا و سیما/ سردار   رحیمی  رئیس پلیس پایتخت 
دیروز در حاشیه طرح ظفر 8 از دستگیری بیش از 
هزار خرده فروش مواد مخدر در تهران خبر داد و 

گفت: ۷4 قاچاقچی عمده نیز دستگیر شدند.

تصویر سالحی که با آن تیراندازی شده است 
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چک برگشتی در مسیر امحا 

شیوع کرونا باعث شد رونــد نزولی »سهم 
چک های برگشتی« از »تعداد و ارزش چک 
های مبادله ای« دچار وقفه و صعودی شود. 
با این حال، از اردیبهشت ماه این روند نزولی 
مجدد از سر گرفته شــد. به خصوص این 
که چند ماهی می شــود »سهم چک های 
برگشتی از ارزش کل چک ها«  نسبت به 
»دوره مشابه سال گذشته« کمتر شده است.  
اما درباره »سهم چک های برگشتی از تعداد 
کل چک ها« آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد این رقم برای اولین بار پس از کرونا 
و در مهرماه به کمتر از مدت مشابه سال قبل 
خود رسیده است. انتظار می رود این روند 
با اجرای چک الکترونیک سرعت بیشتری 

به خود بگیرد. 

بازار خبر

قیمت ماسک، هزار تومان شد

فارس - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان اعالم کرد قیمت ماسک سه الیه 
پزشکی استاندارد و مورد تایید سازمان غذا و دارو 
کاهش یافت و قیمت مصرف کننده انواع ماسک 
سه الیه پزشکی استاندارد و مورد تایید سازمان 
غذا و دارو از 13 هزار به 10 هزار ریال کاهش 
یافت. حداکثر نرخ فــروش از سوی واحدهای 
تولیدی به مراکز درمانی و شرکت های پخش نیز 

8 هزار ریال تعیین شد.

 ترخیص بدون مجوز محموله
 81 هزارتنی ذرت از گمرک!

ایسنا - بیش از 81 هزار تن ذرت بدون دریافت 
ــاورزی از گمرک  ــش مــجــوز از وزارت جــهــاد ک
ترخیص شده و وضعیت مشخصی ندارد، آن هم 
در شرایطی که طی مدت اخیر توزیع نامناسب و 
محدودیت در تأمین نهاده های دامی، از عوامل 

نابسامانی بازار مرغ اعالم شده بود.

 نبض بازار

این بار نوبت گرانی تخم مرغ شد 

بردبار-بعد از آرام گرفتن قیمت مرغ در بازار این 
بار نوبت به تخم مرغ رسید تا قیمت های جدیدی 
از خود در بازار ثبت کند؛ قیمت دیروز هر شانه 
تخم مرغ 30 عددی به 40 هزار تومان نزدیک 
شده بود.به گزارش تسنیم، با توجه به مشکالتی 
که برای تامین نهاده های دام و طیور وجود دارد 
قیمت تخم مرغ نیز در بازار افزایش یافته است. 
در حالی که قیمت مصوب هرکیلوگرم تخم مرغ 
فله 14 هزار و 500 تومان تعیین شده و قیمت 
هرشانه تخم مرغ حدود 27 تا 28 هزار تومان می 
شود قیمت این محصول در تهران  به 35 هزار 
تومان تا 38 هزار تومان رسیده است یعنی حدود 
10 هزار تومان بیشتر از قیمت مصوب به فروش 
می رسد. در مشهد نیز قیمت هر شانه تخم مرغ از 
35 هزار تومان فراتر رفته است.به گزارش تسنیم 
قیمت تخم مرغ بسته بندی شده اوضاع خراب 
تری دارد به طوری که حداکثر قیمت مصوب این 
محصوالت نیز به تازگی 31 هزار تومان تعیین 
شده است اما شرکت ها تخم مرغ های 20 عددی 
را به این قیمت می فروشند و حتی برخی شرکت 
ها بــرای تخم مرغ 20 عــددی قیمت 38 هزار 

تومان را تعیین کرده اند.

مرغ ۲ نرخی شد 	 
 پس از ورود جــدی وزارت جهاد کــشــاورزی به 
ــازار مــرغ و عرضه مــرغ گــرم دولتی به  تنظیم ب
قیمت 18هــزار و 500 تومان، متاسفانه هم 
اکنون شاهد عرضه مــرغ آزاد به قیمت باالی 
26 هــزار تومان در برخی از خــرده فروشی ها 
هستیم.اکنون  مرغ دولتی به صورت حواله ای در 
کشتارگاه های میدان بهمن پایتخت به واحد های 
خرده فروشی عرضه و درنهایت به قیمت 18هزار 
می  فروخته  کننده  مصرف  به  تومان   500 و 
شود.این در حالی است که برخی از واحد های 
خرده فروش در چنین فضایی از عرضه مرغ کال 
امتناع می کنند زیرا عرضه مرغ دولتی مستلزم 
ایجاد صف است که در شرایط کرونایی خالف 
پروتکل های بهداشتی است و برخی از خرده 
فروشی ها نیز معتقدند در چنین شرایطی به 
دلیل ما به التفاوت اندک میان قیمت کشتارگاه 
و قیمت 18 هزار و500 تومان دولتی ،عرضه 
مرغ برایشان صرفه ندارد.در همین حال قیمت 
تخم مرغ نیز روند افزایشی را در این روزها نشان 
می دهد.یک مغازه دار پروتئینی در گفت وگو با 
خبرنگار ما عرضه مرغ دولتی به واحد های دارای 
جواز کسب در شهر به جای عرضه حواله ای آن در 
کشتارگاه های میدان بهمن پایتخت را راهکاری 

برای یک نرخی شدن قیمت مرغ دانست.

کامبک شاخص کل در روز 
بازگشایی »پاالیشی یکم« 

دیروز و همزمان با شروع معامالت ثانویه نماد پاالیشی یکم، بازار سرمایه 
کشور با وجود افت و خیزها و افزایش حجم معامالت، باز هم سبزرنگ ماند 
تا همچنان شاهد غلبه خریداران و فروشندگان باشیم.به گزارش خراسان 
در ابتدای معامالت دیروز بازار سرمایه، شاهد تشدید عرضه ها و منفی شدن 
شاخص بودیم. به طوری که شاخص کل طی 10 دقیقه حدود 8 هزار واحد 
افت کرد. اما خریداران خیلی زود پای کار آمدند و ضمن جمع شدن سفارش 
های فروش، قیمت ها رشد کرد و شاخص کل هم حدود 17 هزار واحد نسبت 
به قعر خود در معامالت دیروز رشد کرد. در انتهای معامالت هم دوباره اندکی 
بر عرضه ها افزوده شد و ارتفاع شاخص حدود 2 هزار واحد افت کرد. اما در 
نهایت بازار سبزپوش به استقبال آخرین روز معامالت در هفته دوم آذرماه 
رفت. به نحوی که شاخص کل نسبت به روز دوشنبه 7 هزار واحد رشد را تجربه 
کرد. شاخص کل هم وزن نیز مثل شاخص کل 0/5 درصد رشد کرد.دیروز 
نماد پاالیشی یکم یا همان دارادوم هم باالخره بازگشایی شد تا خریداران 
بتوانند در صورت تمایل دارایی خود را نقد کنند. پاالیشی یکم دومین صندوق 
قابل معامله ای است که در قالب آن سهام دولت در شرکت های بزرگ به 
مردم واگذار شد. نماد پاالیشی یکم دیروز با قیمت 11 هزار و 300 تومان به 
کار خود پایان داد تا سود 13 درصدی را تا این جا به سهامداران خود تقدیم 
کند. یعنی کسانی که 3 میلیون تومان از این صندوق خرید کرده اند اکنون 
3/4میلیون و کسانی که 5 میلیون تومان خرید کرده اند حدود 5/6میلیون 

تومان دارایی دارند.

دولت می تواند سهام صندوق های خودش  را بازارگردانی کند؟	 
اگرچه شروع معامالت پاالیشی یکم یک اتفاق مثبت است اما سهامداران با 
توجه به تجربه دارا یکم نگرانی هایی دارند. نماد دارا یکم که سهام دولت در 
شرکت های بانکی-بیمه ای است بعد از بازگشایی نوسانات عجیب و غریبی 
داشت. ابتدا جهش سریعی را تجربه کرد و از قیمت ذاتی باالتر رفت. اما بعد 
به شدت افت کرد و اکنون هم بسیار پایین تر از قیمت ذاتی معامله می شود. 
این نماد که اکنون جزو پرمعامله ترین نمادهای بازار است و سهامداران خرد 
بسیاری دارد هم اکنون ارزش ذاتی 26 هزارو 500 تومان دارد اما قیمت 
تابلوی آن 20 هزارو 500 تومان است! یعنی حدود 23 درصد کمتر از ارزش 
ذاتی معامله می شود که در نوع خود عجیب است. این در حالی است که 
در بازار فعلی بیشتر سهم ها، بسیار باالتر از ارزش ذاتی معامله می شوند. 
سوال اساسی این است که دولت و سازمان بورس که ادعای مدیریت بازار 
و بازارگردانی مناسب را دارند، خوب است که از سهم های خودشان شروع 
کنند. سهم هایی که نه تنها انبوهی سهامدار خرد دارند بلکه تعداد زیادی از 
سهامداران آن ها به خاطر تبلیغات دولت آن را خریده اند و عمال سررشته ای 
از بورس ندارند.گفتنی است معامله شدن دارایکم 23 درصد پایین تر از ارزش 
ذاتی در حالی است که طبق گزارش اخیر سازمان بورس، بسیاری از سهم ها 
و گروه های بازار، مثل گروه های غذایی، حمل و نقل، انبوه سازی، وسایل 
ارتباطی و ... نسبت قیمت به درآمد باالتر از 50 دارند که به معنی حباب قابل 
توجه قیمتی و باالتر بودن چندبرابری قیمت بازار از ارزش ذاتی است. البته 
پاالیشی یکم فعال در محدوده مناسب بازگشایی شده اما باید دید دولت می 

تواند سهام صندوق های خود را به طور مستمر بازارگردانی و تنظیم کند؟

تابستان داغ بازار مسکن تهران 
افزایش 47 درصدی اجاره در پایتخت با وجود مجوز 25 درصدی ستاد کرونا 

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در تابستان امسال 
نسبت به تابستان 98، متوسط قیمت زمین و مسکن با 
رشد 86/5 و 76/4 درصدی مواجه شده است. این 
در حالی است که بازار معامالت نیز داغ بوده و تعداد 
معامالت به ترتیب 92/2و 162/5 درصد افزایش 
یافته است. از سوی دیگر در حالی اجاره نشین ها با 
رشد 47/4درصدی اجاره بها مواجه شده اند که قرار 
بود طبق مصوبه دولت سقف اجاره بها برای تمدیدی ها 
فقط 25 درصد باشد. این موضوع حاکی از بی تاثیری 
سیاست یادشده بر بازار اجاره مسکن است.  به گزارش 
خراسان، تازه ترین گزارش مرکز آمار از بازار مسکن 
تهران نشان می دهد که متوسط قیمت یک متر مربع 
زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان 
امسال به 34 میلیون و 793 هزار تومان رسیده است. 
این ارقام در مقایسه با بهار امسال حاکی از این است که 
تنها در سه ماه دوم، به قیمت زمین که عامل مهمی در 
قیمت مسکن به شمار می رود، 36/4 درصد افزوده 
ــی بــازار  ــوق، همچنین از داغ ــزارش ف ــت.گ شــده اس
معامالت آپارتمان های مسکونی در بازه زمانی یادشده 
نیز خبر می دهد. بر این اساس میانگین موزون قیمت 
ها در تابستان امسال به  24 میلیون و 146 هزار تومان 
رسیده که مقایسه آن با بهار امسال و تابستان 98 به 

ترتیب حاکی از رشد 28/3 و 76/4 درصدی است. 
اما گــزارش مرکز آمــار از بــازار اجــاره بهای تهران در 

تابستان امسال نیز نشان می دهــد که در سه ماه 
دوم سال، موجران به طور متوسط نرخ اجــاره بها را 
47/4درصد در قراردادها افزایش داده اند. این در 
حالی است که اوایل تابستان، دولت مصوب کرده بود 
قراردادهای تمدیدی در تهران نمی توانند با بیش از 25 
درصد افزایش منعقد شوند. این موضوع، بی تاثیری 
سیاست کنترل اجاره بها را در بازار اجاره نشان می 
دهد زیرا در صورت موفقیت، باید سایر قراردادهای 
جدید نیز تحت تاثیر نرخ های مصوب قرار می گرفت. از 
سوی دیگر تجربه نشان داده که قراردادهای تمدیدی 
معمواًل نرخی باالتر از قراردادهای جدید اجاره دارند 
بنابراین اگر به فرض، متوسط رشد اجاره بها را مربوط 
به بخش عمده قــراردادهــای اجــاره بدانیم، باز رشد 
اجــاره بها برای قــراردادهــای تمدیدی بیشتر از رقم 
مصوب می شود. بماند این که به واسطه شرایط کرونا، 
احتمااًل قراردادهای تمدیدی در تابستان بیشتر از 
قراردادهای جدید و ناشی از جابه جایی بوده است. 
رشد حدود 1/5برابری اجاره بها در تابستان امسال 
همچنین حاکی از فشاری است که بر مستاجران در 
سال جدید وارد شده است. تابستانی که قرار بود وام 
اجاره مستاجران نیز اجرایی شود، اما آمارها نشان 
دادنــد که این وام تا اوایــل مهرماه یعنی پایان تمدید 
قرارداد و جابه جایی ها، به تعداد کمی از مستاجران 

)حدود 33 هزار نفر( تعلق گرفته است.

خالصه تحوالت قیمت و 
معامالت بازار مسکن تهران 

)تابستان 99(
قیمت

درصد تغییر نسبت به 
بهار 99

درصد تغییر نسبت به 
تابستان 98

متوسط 
قیمت

تعداد 
معامالت

متوسط 
قیمت

تعداد 
معامالت

34.836.420.186.592.2زمین )یک متر( )میلیون تومان(
24.128.327.476.4162.5مسکن )یک متر( )میلیون تومان(

15.2164.947.410.2اجاره بها )یک متر(   )تومان(                                64191
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بــود که  مصطفی میرجانیان- هفته پیش 
در گزارشی از ثبت باالترین تــورم خوراکی 
در ماه آبان در  دهه 90 نوشتیم. گزارشی که 
نشان می داد متوسط رشد قیمت خوراکی 
ها در ماه آبان نسبت به ماه قبل به 13 درصد 
رسیده که این رقم حداقل از ابتدای دهه 90 
بی سابقه بوده است. در گزارشی که مرکز آمار 
از متوسط قیمت کاالهای خوراکی منتخب در 
مناطق شهری کشور مربوط به مهر ماه 1399 
منتشر کــرده بود هم وضع به همین منوال 
بــود. در گــزارش تــورم نقطه به نقطه مهرماه 
گروه  در  ماهیانه  قیمت  افــزایــش  بیشترین 
برنج، لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن ثبت شده 
است. بیشترین افزایش قیمت در گروه لبنیات 
مربوط به کره حیوانی با بیش از ۴0 درصد 
افزایش در بازار بوده است. در این ماه تخم مرغ 
ماشینی بیش از ۲1 درصد افزایش قیمت و 
خامه هم ۲/ 13 درصد افزایش قیمت داشته  
است. همه این ها در حالی است که از ابتدای 
آذرمــاه هم روند افزایش قیمت خوراکی ها، 
شوینده ها و مواد مصرفی خانواده ها همچنان 
ادامه دارد و انگار غول گرانی قرار نیست به این 

راحتی ها به خانه اش برگردد.

 افزایش 13 درصدی قیمت روغن	 
ده روز ابتدای آذرماه شرایط به گونه ای بوده 
است که تهیه برخی اقالم خوراکی و مصرفی 
با مشکالتی روبه رو بوده است. به عنوان مثال، 
روغــن و مرغ مــوادی بــوده اند که در عرضه و 
تقاضای آن ها مشکالتی وجود داشته است. 
اول آذرماه بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار  
تصویب شد حداکثر قیمت مصرف کننده انواع 
روغــن در بسته بندی پت 10 درصــد و سایر 
انواع بسته بندی ها 13 درصد افزایش یابد 
اما  از اواخر شهریور ماه عرضه روغن جامد در 
فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش 
یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در 
بازار کمیاب شد؛ به طوری که این کاال یا در 
مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر 

تنها یک روغن فروخته می شد. 

 پرواز مرغ 	 
بازار مرغ و گوشت هم در آذرماه شرایط ویژه 
ای را تجربه کرده است. قیمت هر کیلو مرغ در 
فروردین امسال 1۲ هزار تومان بود که تیرماه 
به 1۷ هزار و 900 تومان و در آبان به ۲3 هزار 
تومان رسیده بود. این در حالی است که هفته 

پیش قیمت مرغ فقط در ۲۴ ساعت بیشتر از 
50 درصد افزایش را تجربه کرد! بعد از این 
افزایش قیمت ناگهانی مرغ، محمدرضا طالیی 
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت که 
افزایش قیمت مرغ به دلیل »خأل کوتاه مدت در 
تولید« بوده است. او البته وعده داد  قیمت مرغ 
تا 10 روز دیگر متعادل می شود. در کنار مرغ، 
تخم مرغ هم اوضاع عجیبی پیدا کرده است. 
طبق گزارشی که در صفحه 10 امروز نوشتیم 
هــر شانه تخم مــرغ بــه عــدد 38 هزارتومان 

رسیده که بی سابقه است!

حبوبات الکچری و افزایش حدود 150 	 
درصدی قیمت برنج طی یک سال!

افزایش  پرچمدار  بتوان  را  حبوبات  شاید 
قیمت در حوزه کاالهای تولید داخل دانست. 
این اقالم پر مصرف در چند روز گذشته یک 
جهش قیمتی دیگر داشت. به عنوان مثال، 
لوبیاچیتی در مهر سال گذشته کیلویی 1۶ 
هزار و ۷00 تومان فروخته شد و در اسفندماه 
98 به کیلویی ۲0 هــزار تومان رسید. این 
ــدود 30  ــه حـ محصول پــرمــصــرف اکــنــون ب
هزارتومان رسیده است! عدس نیز که در مهر 

پارسال کیلویی ۷ هزار و 500 تومان فروخته 
شد در انتهای سال 98 به کیلویی 1۴ هزار 
و 500 تــومــان رسید. افــزایــش قیمت برنج 
وارداتی از حدود یک سال پیش همچنان ادامه 
دارد و نسبت به پارسال حدود ۴3 درصد رشد 
داشته است، البته میزان افزایش قیمت نسبت 
به مهرماه تا حدی کاهشی بوده و از حدود 1۲ 

به ۷.9درصد رسیده است.

پودر لباس شویی و مایع دست شویی هم 	 
گران تر از قبل

قیمت شوینده ها هم این روزها حال ناجوری 
دارد. ابتدای آبان ماه، قیمت مواد شوینده با 
مجوز دولت ۴5 درصد گران شد اما بررسی 
ها نشان می دهد عالوه بر این افزایش قیمت، 
از ابــتــدای ســال تولیدکنندگان به صورت 
پلکانی تا حدود ۶0 درصد نرخ محصوالت 
خــود را بــاال بــرده انــد. از آن جایی که  انــواع 
شوینده ها با توجه به برند و تنوع در اجناس در 
بازار موجود است نمی توان رقم دقیقی برای 
افزایش آن گفت ولی در انتهای این گزارش 
در جدولی روند قیمتی چند برند پرمصرف 

را نشان دادیم.

دومینوی گرانی کاالهای مصرفی خانوار به آذر رسید!
میزان افزایش قیمت خوراکی ها در آبان رکورد گرانی را شکست، روند افزایش  قیمت ها در آذرماه هم اوضاع  مناسبی ندارد

دزدی در پوشش پاکبان

توکلی- فردی که در پوشش پاکبان شهرداری 
 بم، دست به سرقت می زد، به دام پلیس افتاد.
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی بم دراین 
باره گفت: با وقوع چندین  فقره سرقت از کابل 
هــای بــرق و لــوازم ساختمان هــای نیمه کــاره، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 
ماموران  نجفی افزود:  اکبر  سرهنگ  گرفت. 
کالنتری 11 این شهرستان هنگام گشت زنی در 
سطح حوزه استحفاظی به یک شخص در پوشش 
پاکبان شهرداری مشکوک شدند و در بازرسی از 
او مقداری سیم برق، المپ و یک عدد سیم چین 
کشف و متهم را برای تحقیقات بیشتر به کالنتری 
مذکور منتقل کردند. وی گفت: با بررسی های 
ماموران مشخص شد متهم  دستگیر شده یکی از 
سارقان سابقه دار شهرستان است که در پوشش 
پاکبان شهرداری به سرقت از منازل نیمه کاره و 

اماکن خصوصی اقدام می کند. 

زیرگرفتن ۲ مامور پلیس توسط 
راننده متخلف 

رئیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت که زیر 
گرفتن دو مامور پلیس توسط یک راننده خاطی 
در ورودی شهر کیاکال مرکز شهرستان سیمرغ 
صحت دارد و فرد متخلف بازداشت شده است. 
سرهنگ رحیم باقری دیروز در گفت و گو با ایرنا 
افزود که این حادثه روز دوشنبه اتفاق افتاده است 
و متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضایی شد و در آن جا هم قاضی با بررسی 
مستندات و تحقیق، اقدام راننده متخلف عمدی 

تشخیص داده  و وی بازداشت شد. 

۲ کشته و 1۲ مصدوم در انفجار 
منزل مسکونی در خرم آباد 

انفجار صبح دیروز یک منزل مسکونی در خرم آباد 
ــزش ایــن ساختمان و خسارت به منازل  به ری
ــراف آن منجر و باعث کشته شــدن دو نفر و  اط
مصدوم شدن  1۲ نفر دیگر شد.به گزارش مهر، 
صبح دیروز سه شنبه وقوع انفجار در یک منزل 
مسکونی در مرکز لرستان صدای مهیبی را به 
دنبال داشت که در مناطق مختلفی از شهر خرم 
آبــاد نیز شنیده شــد.در این انفجار که احتمااًل 
ناشی از نشت گاز باشد، یک منزل مسکونی دو 
طبقه و منازل اطراف آن دچار ریزش و خسارت 

شدند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان 
در ایــن بــاره اظهار کــرد: در ارزیــابــی اولیه این 
حادثه، 19 منزل مسکونی آسیب دیدند و یک 
منزل مسکونی دو طبقه کاماًل تخریب شده است.

صارم رضایی افزود: همچنین 9 دستگاه خودرو 
در این حادثه خسارت دید.وی گفت: متأسفانه در 
این حادثه دو نفر به نام های »پیر ولی رحمتی نیا« و 
»سمن گل مددی نیا« جان خود را از دست دادند. 
این حادثه 1۲ مصدوم نیز در پی داشته است.

مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان 
هم گفت: در این انفجار 1۲ مصدوم داشتیم که از 
این تعداد سه نفر به صورت سرپایی مداوا و 9 نفر 
به بیمارستان منتقل شدند که از این تعداد یک نفر 
دچار سوختگی ۷0 درصد شده و یک نفر نیز به 
دلیل مشکل تنفسی به »آی سی یو« منتقل شده  

که حال این دو نفر وخیم است.

تغییرات قیمت یک بسته لوبیا از اردیبهشت 98 تغییرات قیمت یک برند پودر لباس شویی از خرداد 98 تغییرات قیمت یک برند روغن از مرداد 98
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ــت مــی کنند و اگر  ــرداخ ــزب حــق عضويت پ ح

دستشان برسد به حزب کمک هم می کنند.
صفحه  • در  نوشت:ظريف  آنالین  اعتماد 

اينستاگرام خود نوشت:نام دکتر فخری زاده 
توسط آمريکا و رژيم صهیونیستی در اواسط دهه 
80 شمسی به آژانــس داده شد و در قطعنامه 
1٧٤٧ مصوب ٤ فروردين 138٦ در فهرست 
ــرار گرفت.بررسی و  تحريم شــورای امنیت ق
تحلیل کلیدواژه های 10 هــزار توئیتی که در 
چند ساعت اول پس از ترور در فضای مجازی در 
اين زمینه منتشر شد، نشان می دهد که حدود 
٧9 درصد توئیت ها جهت گیری برای اختالف 
افکنی داخلی )مخالفت با برجام، همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکره( تدوين 
شده و تنها 21 درصد آن ها علیه آمران و عامالن 

اين جنايت وحشیانه بوده است. 
اعتماد آنالین نوشت : يک حرکت خودرويی در  •

قم که در فراخوان های اصلی با عنوان بزرگداشت 
شهید محسن فخری زاده و در برخی ديگر نیز با 
عنوان سیاسی "پايان مذاکره" اعالم شده بود، به 
دلیل شرايط قرمز کرونايی و ممنوعیت هر گونه 
تجمع در قم، با ممانعت نیروی انتظامی روبه رو شد 
و انجام نشد. اين حرکت که با فراخوان هايی در 
فضای مجازی، آغاز شده بود ، پس از تجمع چندين 
خودرو در ابتدای بولوار پیامبر اعظم)ص(، به دلیل 

بسته بودن مسیر، نتوانست ادامه پیدا کند.
تابناک نوشت: هیئتی از دفتر سیاسی طالبان با  •

حضور در سفارت جمهوری اسالمی ايران در دوحه 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ترور دانشمند شهید 
فخری زاده و ادای احترام به آن شهید ، ورود حمید 
دهقانی  به دوحه را به عنوان سفیر ايران خیر مقدم 

گفتند و برای او آرزوی موفقیت کردند.

فرهیختگان – اين روزنامه با انتشار عکسی از  •
بوش و بايدن و با تیتر »اتاق فکر آشنای بايدن « نوشت : 
»کاگان ها که ايــده خود را لیبرالیسم مداخله گر 
می دانند و حلقه اصلی اتاق فکر بوش پسر بودند. 

امروز به دولت بايدن بسیار نزديک اند.«
ایــران-ايــن روزنامه نوشت:يکی از بحث های  •

جناحی و سیاسی مطرح شده، پیوند دادن اين ترور با 
مسئله برجام، سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای 
بــود، آن هم با استدالل هايی که بی پايه و اساس 
بودن آن ها کاماًل مشخص اســت.در پاسخ به اين 
طیف بايد پرسید مگر در سال 88 که شهید مسعود 
علیمحمدی ترور شد، اساسًا برجامی وجود داشت؟ 
يا يک سال پس از آن که شهید مجید شهرياری ترور 
شد، آيا برجام وجود داشت يا اين ترورها، باعث توقف 

مذاکرات هسته ای در گذشته شد؟
اعتماد – ايــن روزنــامــه عکس خــود را به سیل  •

خوزستان و غصه مردم در ايام بارندگی اختصاص 
داد و نوشت : »اين جا دريا نیست ، اهواز است«

جوان- اين روزنامه عکس يک خود را به تشییع  •
پیکر شهید فخری زاده اختصاص داده و در سرمقاله 
نیز با عنوان »اگر ايران انتقام نگیرد بايد منتظر چه 
باشد؟« نوشت : »مسئله خطرناک تر از عملیات ترور 
و خرابکاری رژيم صهیونیستی، محاسباتی است 
که دشمن اعم از اسرائیل و آمريکا در ذهن دارند؛ 
بنابراين اقدامات انتقامی ايران بايد به نحوی باشد 
که دشمن را ناچار به محاسبه مجدد درباره هزينه 
و فايده اقداماتش کند. اين امر با اقدامات عادی 
میسر نیست. در واقع خروج از »محاسبه پذيری« و 
قابل پیش بینی بودن اقدامات ايران، مهم ترين گام 
راهبردی است که بايد برداشته شود و دشمن بايد 
با ضربات مختلفی در مکان ها و مواقعی مواجه شود 

که انتظار آن را نداشته است.«

علیرضا معزی معـاون ارتباطات و اطالع رسـانی 
دفتـر رئیس جمهـور در حسـاب توئیتـری خـود 
نوشـت:"19بهمن 94 در بی نشـانی و گمنامـِی 
ايـران  فخـر  سـینه   بـر  خدمـت  نشـان  ناگزيـر، 
نشسـت؛ امـا حـاال کـه تـرور و نفـرت دژخیمـان، 
سـرمايه ای بی بديـل را از ايـران سـتانده، وقتـش 
ايـن  بشـنويم.  او  از  بیشـتر  کـه  اسـت  رسـیده 
تصوير)تصويربـاال( يکـی از صدهـا ناگفتـه  برجام 
اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار فرصـت انتشـار 
می يابد."خبرگزاری ايرنا هم نوشت:»نخسـتین 
دانشـمندی کـه از رئیـس جمهـور نشـان درجـه  
محسـن  دکتـر  شـهید  گرفـت،  خدمـت  دو 
فخـری زاده بـود.« در مقابـل عبـدا... گنجـی 
مدير مسـئول روزنامه جوان در حسـاب توئیتری 
خـود نوشـت:مدال شـهیدفخری زاده ربطـی 
بـه برجـام ندارد.اگـر دارد بايـد مـدال رئیـس 
وقـت ايشان)سـردار دهقـان( نیـز بابـت برجـام 
باشـد.مدال وزير دفاع وقـت و معاونـش به خاطر 
اقدامـات موثری بـود که باعث شـد ايران سـر میز 

مذاکـره دسـت پـر تـری داشـته باشـد .    

مشاور لیسانس در ادارات ممنوع شد

بـر اسـاس بخشـنامه جديـد يـک نهـاد مسـئول 
دولتـی خطاب بـه همـه اعضـای کابینـه، از آن ها 
خواسـته شـده اسـت در صـورت انتصـاب فـردی 
در جايگاه مشـاور برای دسـتگاه اجرايی مربوط، 
صرفا از افرادی اسـتفاده کنند کـه دارای مدرک 
تحصیلـی مرتبط بـا حـوزه تخصصی مشـاوره آن 
هـم در مقاطـع تحصیلـی کارشناسـی ارشـد يـا 
دکتـرا بـوده و عـالوه بـر توانايـی تحلیـل و حـل 
مسـئله و تسـلط بـر قوانیـن و مقـررات مرتبـط، 
ويژگی هـای مهمی چون صبـر و حوصله، امانت 

داری و خالقیـت را دارا باشـند.

ويژه های خراسان  

محمداکبری-کلیات و جزئیات طرح 9 ماده 
ای اقدام راهبردی برای لغو تحريم ها و صیانت 
از منافع ملت ايــران به تصويب مجلس رسید و 
برای رسیدگی فوری شورای نگهبان به اين طرح  
دوفوريتی به شورا ارجاع شد.به گزارش خبرنگار 
پارلمانی خراسان کلیات طرح دو فوريتی »اقدام 
راهبردی برای لغو تحريم ها و صیانت از منافع 
ملت ايران، ديروز   در دستور کار جلسه فوق العاده 
صحن بهارستان قرار گرفت و نمايندگان پس 
از بحث و بررسی آن با 251 رای موافق، کلیات 
آن را با شعار ا... اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ 
بر آمريکا، خونی که در رگ ماست هديه به رهبر 
ماست به تصويب رساندند.طرحی که محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس پس از تصويب کلیاتش 
آن را حاوی  پیغامی به دشمنان ايران اسالمی 
خواند وگفت  که بازی يک طرفه پايان  يافته است.

وی همچنین تاکید کرد که مجلس به جاده يک 
طرفه اجرای تعهدات توسط ايران پايان داد اما بر 
اساس ماده ٧ طرف های غربی اگر به تعهداتشان 
عمل کنند امکان بازگشت در طرح فراهم است در 
عین حال اين مصوبه با واکنش دولت مواجه شد.

مجلس چه چیزی را مصوب کرد؟	 
ــدام راهبردی بــرای لغو تحريم ها برای  طرح اق
نخستین بار در جلسه علنی 13 آبان ماه امسال، 
در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمريکا علیه 
جمهوری اسالمی ايــران و همراهی کشورهای 
اروپايی با آن، از جمله تشديد ظالمانه و بی وقفه 
ــران، اقـــدام تروريستی  تحريم ها علیه ملت ايـ
علیه ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام 
خرابکارانه در تاسیسات نطنز و تالش غیرقانونی 
آمريکا برای بازگشت قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل، مطرح شد و يک فوريت آن به تصويب 
رسید اما پس از شهادت شهید فخری زاده، دو 
فوريت اين طرح در جلسه علنی 9 آذرماه مطرح و 
با موافقت وکالی ملت مقرر شد اين طرح به صورت 
فوری در دستورکار مجلس قرار گیرد. ديروز نیز 
در ادامه  دستور جلسه نمايندگان در دو شیفت 

کاری صبح و بعد از ظهر صحن، مواد 9 گانه اين 
طرح را به تصويب رساندند.ماده 2 طرح اقدام 
متقابل در اجــرای بند 3 قانون اقــدام متناسب و 
متقابل دولت ايران در جهت تحقق ظرفیت 190 
هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ايران، 
مکلف است بالفاصله پس از تصويب اين قانون، 
ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی 
شده با سطح غنای متناسب هر يک از مصارف 
صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل 500 
کیلوگرم افزايش دهد و به نگهداری و انباشت مواد 
غنی شده در کشور اقدام کند.طبق ماده 3 اين 
طرح برای تحقق هدف مندرج در ماده 2، سازمان 
انرژی اتمی ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت 
3 ماه پس از تصويب اين قانون عملیات نصب، 
تزريق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا 
درجه غنای موردنیاز، با حداقل 1000 دستگاه 
ماشین های نسل دوم پیشرفته 2m-IR آغاز کند و 
همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی 
 6-IR و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم
را با حداقل 164 ماشین از اين نوع آغاز کرده و آن 
را ظرف مدت يک سال پس از تصويب اين قانون به 
1000 دستگاه ماشین توسعه بدهد.در تبصره اين 
ماده آمده است: سازمان انرژی اتمی ايران مکلف 
است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار 
ماشین های ذکرشده، استانداردهای سازمان 
ــرا کند.براساس  پدافند غیرعامل را اخــذ و اج
ماده 4 طرح  سازمان انرژی اتمی مکلف است به 
بهره بــرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در 
اصفهان ظرف مدت 5 ماه پس از تصويب اين قانون 
اقــدام کند و طبق مــاده 5  سازمان انــرژی اتمی 
مکلف به طراحی راکتور آب سنگین 40 مگاواتی 
جديد با هدف تولید راديو ايزوتوپ بیمارستانی 
خواهد بود.در ادامه رسیدگی به جزئیات اين طرح  
نمايندگان مجلس با پیشنهاد علیرضا زاکانی 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تعیین 
زمان توقف پروتکل الحاقی از دو ماه به يک ماه 
موافقت کردند. در ماده 6 طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحريم ها آمده بود؛ دولت موظف است در 

صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4+1 
در قبال ايران و عادی نشدن روابط کامل بانکی 
و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ايران، دو 
ماه پس از تصويب اين قانون، اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف کند.طبق ماده ٧ نیز 
چنان چه کشورهای متعاهد1+4 )آلمان، فرانسه، 
انگلستان، چین و روسیه(، به اجرای تعهدات خود 
و رفع کامل تحريم ها از جمله هسته ای، نظامی، 
حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسالمی 
ايــران اقــدام کنند، دولــت موظف است گزارش 
دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز 
کمیسیون انرژی ارزيابی خود را، به استناد ماده 45 
آيین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی به مجلس 
ارائه می کنند.براساس ماده 8 اين طرح مسئول 
اجرای صحیح و کامل اين قانون رئیس جمهور و 
مقامات و مديران مربوط و دستگاه های اجرايی ذی 
ربط هستند.در ماده 9 هم آمده است مستنکفین از 
اجرای اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا 
به مجازات تعزيری درجات 2 يا 5 قانون مجازات 

اسالمی مصوب 1392 محکوم می شوند.

 ربیعی: لغو پروتکل الحاقی جزو اختیارات 	 
مجلس نیست

اما در جريان تصويب اين طرح،رئیس مجلس 
اخطار نماينده بستان آباد را که گفته بود لغو اجرای 
پروتکل الحاقی در حوزه اختیارات شورای عالی 
امنیت ملی است و مجلس نبايد دخالت کند، وارد 
ندانست و گفت:" ما در مجلس حق و اختیار داريم 
،مجلسی که در راس امور است و با رعايت قانون 
اساسی حتما ورود می کنیم".با اين حال،علی 
ربیعی سخنگوی دولــت  نیز در واکنش به اين 
مصوبه با بیان اين که موضوع برجام و برنامه های 
هسته ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی 

است، افــزود: مسئولیت هر گونه تصمیم درباره 
برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل 1٧6 
قانون اساسی فراقوه ای بوده است هیچ نهاد و 
قوه ای به تنهايی نمی تواند خارج از اين چارچوب 
سخنگوی  زاده  کند.همزمان،خطیب  اقــدام 
وزارت خارجه با بیان اين که  متاسفانه نظرات 
وزارت امور خارجه در مصوبه اخیر مجلس لحاظ 
نشده است،اضافه کرد:دولت طرح اقدام فوری 
لغو تحريم ها را مفید و ضــروری تشخیص نداده 
است.کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
نیز گفت:اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی 
در رونــد برنامه غنی سازی ايجاد نمی کند، اما 
اجرا نکردن آن باعث ترديد و ابهام درباره برنامه 
ــران خواهد شد.همزمان رافائل  اي هسته ای 
گروسی مدير کل آژانس  هم از مصوبه مجلس 
انتقاد کرد .درمقابل محمد ايمانی؛فعال سیاسی 
در کانال تلگرامی خود نوشت:»اگر ادعای آقای 
ربیعی درســت بــود، نبايد با وجــود بررسی در 
شورای عالی امنیت ملی، متن توافق برجام به 
مجلس می آمد و بررسی و تصويب می شد. طبق 
اصل ٧٧ قانون اساسی "تعهدنامه ها، مقاوله نامه 
ها، قــراردادهــا و موافقت نامه های بین المللی 
بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد".

در اصل 125 قانون اساسی نیز تصريح شده؛ 
موافقت   مقاوله  نامه ها،  عهدنامه ها،  "امضای  
نامه  ها و قراردادهای  دولت  ايران  با ساير دولت 
هــا و همچنین  امــضــای  پیمان های  مــربــوط به  
اتحاديه  های  بین المللی ، پس  از تصويب  مجلس  
شورای  اسالمی  با رئیس  جمهور يا نماينده  قانونی  
او است" .اکنون که توافق،  تبديل به تعهد يک 
طرفه و خسارت های فراوان شده، حق بلکه وظیفه 
قانونی مجلس است که در اين تعهدات يک طرفه 
بازنگری کند و بر قدرت بازدارنده کشور در حوزه 

ديپلماسی بیفزايد.«

مصوبه مجلس علیه تهدیدها و تحریم ها 
 طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" تصویب شد

سخنگوی دولت و وزارت خارجه واکنش نشان دادند 

توکلی - با  نزديک شدن به هفتمین روز از ترور 
دانشمند برجسته هسته ای کشورمان شهید دکتر 
محسن فخری زاده،  زوايای ديگری از چگونگی 
عملیات ترور روشن شده و پازل نحوه انجام اين 
عملیات تروريستی روز به روز کامل تر می شود.در 
همین زمینه،  روز گذشته علی ربیعی سخنگوی 
دولت در ابتدای دومین نشست خبری خود به 
سراغ پرونده ترور شهید فخری زاده رفت و با اشاره 
به اين که دراين ترور سازمان های جاسوسی زير 
چتر اطالعاتی بوده اند، دلیل موفقیت اين ترور را 
کم دقتی و رعايت نکردن پروتکل های حفاظتی 
دانست و بیان کرد:» برخالف آن چه گاهی در 
رسانه های بیگانه شنیده می شود، در اين مورد 
خاص، سازمان های جاسوسی و تروريستی به 
رغم همه ادعاهای زياد خود، زير پوشش ما قرار 
داشتند و محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده 
بود و با کمی دقت و رعايت پروتکل های حفاظتی 
می توانستیم اين جنايت را ناکام بگذاريم. در 
همین حال، دستگاه های امنیتی مثل همیشه، 
بــرای بهبود هرچه بیشتر رويــه های امنیتی و 
اطمینان از تکرارنشدن اين اتفاق های ناگوار تمام 

تالش خود را به کار خواهند گرفت.« 

نگرانی شهید فخری زاده برای تیم حفاظت 	 
در اين بین، گفت وگوی اخیر  خانم شهره پیرانی 
همسر شهید هسته ای داريــوش  رضايی نژاد، 
ابعاد ديگری از اين جنايت تروريستی را  روشن 
ــاره به مالقاتی که در  کــرد؛ خانم پیرانی با اش
فردای ترور با همسر شهید فخری زاده داشته؛ 
ماجرای ترور را اين گونه از زبان همسر شهید  
روايت می کند:» ) در ابتدا خانم فخری زاده به 
همراه همسرشان که در ماشین بوده اند،( صدای 
برخورد همراه با لرزش را در قسمت الستیک 

يا رادياتور ماشین احساس می کنند، بعد از آن 
شهید فخری زاده دِر ماشین را باز می کنند و 
سپس متوجه می شوند که به احتمال زياد، اين 
يک عملیات تروريستی است، همزمان دو تیر به 
سمت ايشان شلیک می شود و شهید فخری زاده 
در حالی که فرمان خودرو را گرفته بودند، سر خود 
را به سمت پايین می آورند  و گلوله ها رد می شود و 
به ايشان اصابت نمی کند.« همسر شهید رضايی 
نژاد افزود:» پس از اين اتفاق، شهید فخری زاده 
برای اين که خودشان را به تیم حفاظت برسانند 
از خودرو پیاده می شوند و در همین لحظه گلوله 
اول به کتف ايشان برخورد می کند، پس از اصابت 
اولین گلوله، سرتیم حفاظت خود را به شهید 
فخری زاده می رساند و خــودش را روی اين 
شهید می اندازد؛ در ادامه تیرهای متعددی  به 
سمت پای سرتیم حفاظت شلیک می شود. « 
همسر شهید رضايی نژاد در ادامــه اين گفت و 
گوی تلويزيونی به نقل از عروس شهید فخری 

زاده اين گونه روايت می کند:»از چهار گلوله ای 
که به سمت سرتیم حفاظت شلیک شده بود، دو 
گلوله از بدن سرتیم رد می شود وبه شهید فخری 
زاده اصابت می کند.« خانم پیرانی پس از انفجار 
نیسان  نیز از مجروح شدن خانم شهید فخرايی 
می گويد:» بعد از اتمام تیراندازی ، نیسانی که 
پر از الوار بوده منفجر می شود و آثار اين انفجار و 
پرتاب شدن تکه های چوب  موجب مجروحیت 
خانم شهید فخری زاده می شود و اثر آن روی گونه 

و تمام بدن خانم فخری زاده کامال مشهود بود.« 
همسر شهید رضايی نژاد در پايان اين گفت وگو  
در باره  از خود گذشتگی شهید فخری زاده در 
ماجرای ترور که او را تحت تاثیر قرار داده  ،افزود:» 
همسر ايشان به من گفتند که شهید فخری زاده 
خیلی نگران تیم حفاظت خود بوده اند و تاکید 
داشتند که بچه های حفاظت از خودرو بیرون 
نیايند و به سر تیم حفاظت نیز تاکید می کردند 

که به بچه ها بگويید که از خودرو خارج نشوند.«

روایت ربیعی از ترور شهید فخری زاده



ترس معلوالن از ازدواج باهم باید بریزد
»قبل از برگزاری مجلس عروسی ،همه می گفتند ما تا به حال عروسی دو معلول را ندیده ایم اما 

من و ریحانه، این کار را عملی کردیم«، او صحبت هایش را این طور ادامه می دهد: »شاید باور نکنید 
ولی ما مثل بقیه زن و شوهرها، فیلم عروسی گرفتیم، عکاسی رفتیم، تمام کارهای قبِل مراسم 

را از رزرو   تاالر تا انواع خریدها، آرایشگاه و ... را خودمان انجام دادیم. مردم هم خیلی به ما 
لطف داشتند  و کمک مان می کردند. ما پیش زمینه ذهنی خوبی برای معلوالن دیگر ایجاد 
کردیم و ترسی که از انجام این کار در دلشان بود با دیدن ما شکست. بعد از مراسم ازدواج ما 
خیلی از دوستان مان که تا آن روز از ازدواج می ترسیدند، جسارت این کار را پیدا کردند. به 
همین خاطر ما وظیفه ای در قبال جامعه خودمان داریم. باید رفتارمان طوری باشد که یک 

پیش زمینه ذهنی خوب برای دیگر معلوالن ایجاد کنیم که امیدوارم موفق شده باشیم.«

پدرم باور نمی کرد که خودم 
آشپزی می کنم!

ریحانه در پایان، خاطره ای از اولین آشپزی اش برای 
مهمان ها می گوید: »برای اولین بار که مادر و پدرم را 

دعوت کرده بودیم به خانه خودمان، من غذا پختم. 
پدرم با دیدن من در حال آشپزی گفت، یعنی خودت 
غذا درست می کنی؟! من هم گفتم همیشه همین طور 
بوده! اما باز هم باور نکرد و به مادرم گفته بود که ریحانه 
از بیرون غذا گرفته و می خواهد بگوید خودش درست 
کــرده! بله خب بــاورش هم سخت بــود که من همه 
کارهای خانه ام را با این شرایط، خودم انجام می دهم.«

وارد خــانــه شــان کــه مــی شــویــد، انــگــار همه وسایل 
نشسته اند و هیچ چیزی نیست که در حالت نشسته، 
دست تان به آن نرسد. خانه ای که هرچند از لحاظ 
متراژ، بزرگ نیست اما پر مهر و صمیمی است. ارتفاع 
تمام وسایل در این خانه، چند سانتی کوتاه تر از حد معمول است و 
چند وسیله بیشتر از هر چیز دیگری، توجه ات را به خودشان جلب 
می کنند؛ میز ناهار خوری کوتاهی که صندلی ندارد، چای سازی که 
روی زمین گذاشته شده، کابینت هایی که فقط ردیف های پایینی آن 
قابل استفاده اند و ... . این ها گوشه ای از چیدمان خانه محمد و ریحانه 
است. زوج معلول اما ورزشکار و هنرمندی که با وجود تمام مشکالت 
سد راه شان، زندگی مشترک را انتخاب کردند و این گونه در خانه ای 
ــود، روزهـــای خــوب شــان را در کنار یکدیگر  با طراحی مخصوص خ
می گذرانند. در پرونده امــروز زندگی سالم و در آستانه 3 دسامبر 
مصادف با روز جهانی معلوالن با این زن و شوهر درباره سختی ها و البته 

شیرینی های زندگی مشترک شان صحبت کردیم.

پرونده

در آستانه روز جهانی معلوالن با یک زوج ناتوان جسمی 

اما ورزشکار و هنرمند گفت وگو کردیم که در خانه ای با 

چیدمان مخصوص به خودشان زندگی می کنند

ثابت کردیم معلولیت مانع 
خوشبختی نیست

نسیمسهیلی|روزنامهنگار

دفع فراصوتی حشرات موذی 
 خوب یا بد!

آقای رحمتی، تخمه شکستن
 انتخاب هوشمندانه ای نبود

 کشف ستون فلزی 
 ردی از فرازمینی ها 

یا یک اثر مدرن هنری؟ 
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با تیم ملی کشورمان قهرمان آسیا شدم

محمد اندایش، متولد 1371 در مشهد است. او دارای معلولیت فلج اطفال از ناحیه دو پا ست و در حدود 9 ماهگی دچار این 
ناتوانی شده است. تحصیالتش دیپلم است و پس از گذراندن 4 ترم مجبور می شود دانشگاه را به خاطر عالقه اش به ورزش 
و مسابقات ترک کند. او هم اکنون در یک شرکت مشغول به کار است. خودش در این باره می گوید: »از سال 1392 عضو 
تیم ملی بسکتبال ویلچر جوانان هستم و قهرمانی آسیا در رده جوانان و کسب عنوان پنجمی در مسابقات قهرمانی جهان را 
در کارنامه خودم دارد. درباره نحوه ورودم به این رشته هم باید بگویم که در مسابقه استعدادیابی جوانان بسکتبالیست که 
در مشهد برگزار شد، 100 استعداد شرکت کرده بودند و من جزو 50 استعداد برگزیده بودم که به اردوی تیم ملی جوانان 
راه یافتم. یک سال در اردوها بودم و جزو 12 نفر اصلی تیم ملی شدم. در مسابقات 2013 تایلند انتخابی جام جهانی به 
همراه تیم قهرمان شدیم و عازم مسابقات جهانی ترکیه که در آن جا با یک بدشانسی کوچک نتوانستیم جزو 4 تیم برتر باشیم 
و به عنوان پنجمی جهان راضی شدیم. البته همین هم در نوع خود دستاورد بزرگ و بدیعی برای تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
کشورمان است. در این بین به خاطر مسائل کاری و اقدام به تشکیل زندگی مشترک نتوانستم در تیم ملی باقی بمانم و هم 

اکنون در رده باشگاه های کشوری عضو تیم فیاض بخش هستم که در لیگ برتر فعالیت دارد.«

بزرگ ترها می گفتند 
زندگی 2 معلول با هم 

ناممکن است
او در خصوص آشنایی با همسرش که او هم معلول 
است، می گوید: »آشنایی با همسرم به دوران مدرسه 
بازمی گردد. ما تا مقطع سوم راهنمایی در یک مدرسه 
مشترک مخصوص معلوالن درس می خواندیم. یک 

سال بعد در گروه کوهنوردی 
ــاره بــه ریحانه  ــ معلوالن دوب
برخوردم. خداوند این اتفاق 
را رقم زد که من مجدد ریحانه 
را ببینم و آن جا به او ابراز عالقه 
کردم. کم کم مسئله برایمان 
می خواستیم  ــد،  شـ جـــدی 
ازدواج کنیم و مانند همه مردم 

عادی ،زیر یک سقف زندگی مشترک مان را آغاز کنیم. 
به همین دلیل مسئله را با پدر و مادرهایمان درمیان 
گذاشتیم و مخالفت ها شروع شد. بزرگ ترها می گفتند 
زندگی دو معلول با هم ناممکن است! گرچه ما امروز 
ثابت کردیم که شدنی است. به هرحال من ثابت قدم 
ماندم و از خواسته ام در برابر مخالفت ها با دالیل و 

استدالل های منطقی که داشتم، کوتاه نیامدم.«

 سیل پیام های 
دلگرم کننده برای 

ازدواج مان از یادم نمی رود
اندایش با این مقدمه که تصمیم ازدواج ما یک تصمیم 
احساسی نبود، گرچه احساس در آن نقش کلیدی 
داشــت اما نمی خواستیم بی گــدار به آب بزنیم و با 
سنجیدن تمامی جوانب پای تصمیم مان ماندیم، 
می افزاید: »خانواده ها هم 
وقتی ثابت قدمی ما را دیدند، 
به این وصلت راضی شدند. 
وقتی اطرافیان از تصمیم ما 
باخبر شدند، سیل پیام های 
دلــگــرم کننده بــه سویمان 
ــت از  ــه شــد کــه هیچ وق روانـ
یــادم نمی رود. این حجم از 
محبت و استقبال اطرافیان، دوستان، آشنایان و ... 
از ازدواج مان قابل باور نبود! گرچه دل نگرانی های 
کوچکی هم از سختی های این نوع ازدواج بود. بعد 
ازدواج هم بازخورد دیگران مثبت بود و در نگاه شان 
تشویق و تمجید موج می زد و البته همان افراد اندکی 
که خرده می گرفتند با دیدن زندگی ما باورشان شد که 

ما از عهده اش برآمده ایم.«

اطرافیان به فکرشان هم خطور نمی کرد که ازدواج کنم 

ــان بودند. من پدر دلسوزی  »خــانــواده من هم مثل محمد، مخالف ازدواج مـ
دارم و دلش نمی خواست من اذیت شوم. فکر می کرد زندگی مشترک برایم 
سخت خواهد بود. راضی کردن پدر را گذاشتم بر عهده مادرم«، او با این مقدمه 
می افزاید: »واکنش مردم و فامیل هم به ازدواج ما متفاوت بود. مثال همیشه در 
جمع های خانوادگی می گفتند ان شاءا... عروسی فالنی ولی هیچ وقت نامی از 
من نمی بردند! یعنی آن ها هم به فکرشان خطور نمی کرد روزی بخواهم زندگی 
مشترک را تجربه کنم. من دوست داشتم واکنش فامیل را به این خبر ببینم، مادرم 
که زنگ می زد به آن ها تا برای مراسم دعوت شان کند من با تلفن دیگر گوش  می 
کردم تا واکنش شان را ببینم. واکنش ها همه عالی بود و در عین ناباوری از ازدواج 

من استقبال کردند، روز مراسم بهترین روز زندگی مان بود.«

فکر می کردم من به درد زندگی مشترک نمی خورم!
ریحانه درباره ازدواجش با محمد می گوید: »راستش را بخواهید، اصال به ازدواج فکر 
نمی کردم و از زمان پیشنهاد محمد تا ازدواج مان 5 سال طول کشید. من به درخواست های 
او برای متاهل شدن، نه می گفتم. فکر می کردم من به درد زندگی مشترک نمی خورم اما 

محمد توانایی هایم را به من ثابت کرد. مثال می گفت کمی فکر کن 
و زود نه نگو! تو هم می توانی زندگی راه ببری، تو هم می توانی 

خانم یک خانه باشی و ... . حرف های او باعث شد اول از همه 
توانایی های خودم را باور و بعد به زندگی مشترک فکر کنم.«

نگرانیم که شاید والدین موفقی نشویم
نظر چنین زن و شوهری که دردسرهایشان در زندگی مشترک به  دلیل مشکل 
معلولیت شان کم نیست، درباره فرزندآوری چیست؟ اندایش درباره تصمیم شان 
برای بچه دار شدن می گوید: »بچه دار شدن در شرایط اجتماعی و اقتصادی این 
روزهای جامعه ما برای کسانی که شرایط عادی دارند هم سخت است چه برسد 
به ما! ما برای ازدواج به این باور رسیدیم که می توانیم در کنار هم زندگی کنیم 
ولی حقیقتا برای بچه دار شدن هنوز به این باور نرسیده ایم که آیا می توانیم 
والدین موفق یک بچه  باشیم یا نه. در این باره نگرانیم. به نظرمان وقتی 
توانستیم مشکالت خودمان را رفع کنیم و از پس همه کارهایمان بربیاییم باید 
اجازه دهیم که فرزندی وارد زندگی مان شود. باید آمادگی پذیرش مسئولیت 
فرزندداری و فرزندپروری را داشته باشیم. اگر روزی به این اطمینان رسیدیم 
از این موضوع استقبال خواهیم کرد و  مادر وپــدر  شدن، آرزوی هر زن و 

شوهری است.«

خانه مان را مناسب سازی کردیم
اندایش هرچند توانایی ایستادن روی پاهایش را ندارد اما دل بزرگ و مهربانی دارد. او درباره مشکالت این نوع 
زندگی مشترک می گوید: »باید قبول کنیم مشکالتی در خانه وجود دارد مثال کارهایی را نمی توانیم تنهایی انجام 
دهیم و باید از دیگران کمک بگیریم. البته ما خانه را مناسب سازی کردیم.  اکنون بیشتر کارهای مان را خودمان 

انجام می دهیم و تا حد زیادی سعی کردیم آن ها را مدیریت کنیم تا مزاحم دیگران نشویم. ناگفته نماند یک 
سری دردسرها هم داریم. مثال اگر خودرویم خراب شود، تاکسی گرفتن زمانی که خودرو نداریم برای ما 

سخت است چون بیشتر تاکسی ها گازسوز شده اند و صندق عقبشان برای ویلچر ما جا ندارد!«

معلولیت من به خاطر یک تشخیص اشتباه پزشکی بود

»ریحانه دشتکی« همسر محمد، متولد 1372 در مشهد است. تحصیالت فوق دیپلم حسابداری دارد و از وقتی درگیر تئاتر شد، دیگر درسش را ادامه 
نداد وبه سمت هنر رفت. او درباره نوع معلولیت اش می گوید: »در سن 9 سالگی بر اثر انحراف پا در زمان راه رفتنم، این اختالل ایجاد شد و بعد از 
جراحی ناموفقی که تشخیص اشتباه پزشکی بود، من دیگر نتوانستم راه بروم و معلولیت دستانم هم به مرور پیش آمد. برخی دکترها تشخیص دادند 

که این معلولیت به خاطر عمل جراحی بوده و بعضی دیگر معتقد بودند ژن معلولیت در بدن من وجود داشته و کم کم خودش را نشان داده است.«

اتفاقات خوبی برای 
آسایش معلوالن 

افتاده اما کافی 
نیست

او دربـــاره مشکالتی که معلوالن در 
سطح شهر ممکن است با آن برخورد 
بــرای  کنند، مــی گــویــد: »در جامعه 
آسایش معلوالن دارد اتفاقات خوبی 
می افتد مثال االن دیگر اگــر مکانی 
بخواهد افتتاح شود، قانون می گوید که 
باید برای معلوالن مناسب سازی شود. 
رمپ ها)سطوح  برخی  متاسفانه  اما 
شیب دار مخصوص استفاده معلوالن( 
استاندارد  نیست. ما چون ورزشکار 
هستیم قدرت باالتری داریم اما باز هم 
از بعضی رمپ ها نمی توانیم باال برویم. 
متاسفانه در برخی مــوارد ساخت آن 
ــوده است.  ها فقط رفــع مسئولیت ب
همچنین برای سوار شدن به اتوبوس 
بـــاز مــحــدودیــت هــایــی هــســت، مثال 
خود راننده باید پایین بیاید و رمپ را 
برایمان وصل کند. هرچند مردم خیلی 
به ما کمک می کنند یعنی به هیچ وجه 
نمی شود در خیابان برای یک معلول 
بیاید و کسی کمکش  مشکلی پیش 
نکند. مثال دیگری که می توانم بزنم 
دِر وردی بعضی از مجتمع های تجاری 
است که رمپ آن را قفل زده اند و باید 
به نگهبان بگویید تا آن را باز کند. این 
ــت! اگــر چیزی ساخته  خیلی بــد اس
شده باید شرایط استفاده اش هم مهیا 
باشد. به هر حال مناسب سازی شهری 
باید بهتر از این باشد. نکته آخر هم 
این که باالی 70 درصد خودروهایی 
که در فضای پارک خودروی معلوالن 
پارک شده اند، آرم ویلچر ندارند. یعنی 
مردم عادی از فضای پارک کردن ما 
استفاده می کنند با این که آن جا نوشته 
شده حمل با جرثقیل اما این اتفاق 
نیاز به  ایــن مسئله  عمال نمی افتد! 
فرهنگ سازی دارد که امیدوارم به 

کمک شما، اتفاق بیفتد.«

اولین بار که ویلچر را 
دیدم، زدم زیر گریه!

او دربــاره خاطراتش از دوران نوجوانی و 
مشکالتی که این اختالل برایش به وجود 
آورده، می گوید: »آن زمان 10 ساله بودم 
و راه رفتن برایم سخت بود. همان سال 
مادرم برایم ویلچری خرید و گفت که راه 
مدرسه دور است، بهتر است از این استفاده 
کنیم. من با دیدن ویلچر زدم زیر گریه و 
گفتم من اصال سوار این وسیله نمی شوم! 
بعد از مدتی من با واکــر راه می رفتم اما 
به مرور پاهایم دیگر قدرت تحمل وزنم را 

نداشت و کم کم ویلچر نشین شدم.«

هم تئاتر کار می کنم هم تنیس روی میز

ریحانه 10 سال است که تئاتر کار می کند. گروه آن ها توانست در سال 95 در جشنواره 
بین المللی تئاتر اصفهان در رقابت با چندین استان دیگر کشورمان و حتی چندین نماینده از 
کشورهای خارجی مقام برتر را به دست آورد. در زمینه ورزش نیز از سال 90 تنیس روی میز را 
شروع کرده و تا امروز همان را به طور حرفه ای ادامه  داده است. خودش در این باره می گوید: 
»زمانی که رفته بودم برای تست ورزش، مربی ام به من گفت فایده ای ندارد! کار کردن با تو سخت 
است و خودت هم اذیت می شوی. او پیشنهاد داد در ورزش بوچیا فعالیت کنم که ورزشی برای 
معلوالن باالی 60 و 70 درصد است و من اصال این را قبول نکردم. دوست داشتم ورزشی کار 
کنم که هیجان داشته باشد. بنابراین هدفم را دنبال کردم. البته به خاطر مشکل دستانم مجبور 
بودم راکت را با باند به آن ها ببندم اما خیلی سریع در این رشته پیشرفت کردم. کار بسیار سختی 
بود اما تصمیم گرفته بودم که به هیچ وجه ناامید نشوم. مثال یادگیری سرویس زدن در این ورزش 
برای من شاید چیزی نزدیک به یک سال و نیم زمان برد. باالخره  بعد از حدود دو سال و نیم تمرین 

در مسابقات  کشوری شرکت کردم و از 5  بازی در4 تا برنده شدم و مقام دوم را به دست آوردم.«

عکس ها: میثم دهقانی
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دمنوش

 چند راهکار طب سنتی
 برای داشتن پوست شفاف

در بعضی از افراد به دلیل این که چربی تولیدشده زیادتر از 
حد معمول است و برای دفع از سطح پوست، فشار بیشتری 

را وارد می  کند، منافذ پوستی گشاد می  شوند.
   اسپری گالب 

 یکی از ساده ترین و در دسترس ترین این شوینده ها، اسپری 
گالب است؛ گالب منافذ پوستی را می  بندد و از شل بودن و 
افتادگی پوست جلوگیری می  کند همچنین باعث می شود 
پوســت دچار جوش نشــود. یکی از مهم تریــن عواملی که 
شفافیت پوست را به همراه دارد، تولید خون صالح )سالم( 
در بدن و سالمت کامل کبد به واسطه تغذیه صحیح است؛ 
پاک سازی بدن از صفرای زاید می تواند به شادابی و طراوت 

پوست همچنین کاهش زردی پوست کمک کند.
 غذاهای کم ادویه 

 پرهیــز از خــوردن غذاها و مــواد خوراکی مثــل غذاهایی 
بــا ادویه زیاد، انواع ســس ها، مــواد غذایی ســرخ کردنی، 
شکالت و غذاهای فست فود و حاضری از جمله ساده ترین 
و کاربردی ترین شیوه ها برای کنترل صفرا به شمار می آید.

 انار و عناب

نوشــیدن آب انــار یــا جوشــانده عنــاب هــم می  توانــد به 
پاک سازی و تصفیه خون در بدن کمک  کند.

   رفع چروک و تیرگی پوست

 با توجه به این که عروقی که پوست را تغذیه می کنند از ریزترین 
عروق هســتند بنابراین هرگاه ســطح »صفــرای معلق« در 
بدن باال برود یا صفرا خشک شــود،  می تواند باعث تیرگی و 
خشکی پوست صورت شود. برای درمان این خشکی، تیرگی 
و چروک پوســت صورت باید صفــرای موجود در بــدن را به 
»صفرای لطیف« تبدیل کنیم؛ برای تولید این صفرای لطیف  
به صورت موضعی می توانیم روزانه به مدت 10 دقیقه سر و 
صورت را با روغن زیتون یا روغن سیاهدانه ماساژ دهیم و برای 
کف سر و ابرو می توان از برس استفاده کرد تا شتاب گردش 
خون در ســر افزایش یابــد. همچنین برای ایــن که صفرای 
موجود در بدن را به صورت خوراکی به صفرای لطیف تبدیل 
کنیم باید شیرینی های لطیف طبیعی میل شود مثل عسل، 
انگور و خرما که بســیار مفید است. از ســوی دیگر به صورت 
کلی باید از نوشیدن »آب سرد« و همچنین نوشیدن آب بین 
غذا پرهیز شود و از جویدن کامل غذا غافل نشد؛ این پرهیزها، 
ســالمت کبد را تأمین می کند و سالمت کبد، رمز سالمت، 

شادابی و شفافیت پوست است!

بانوان

دفع فراصویت حرشات موذی 
 خوب یا بد؟

بسیاری از  حشرات می توانند امواج فراصوت را بشنوند و دستگاه های دفع حشرات با استفاده از چنین 

قابلیتی ادعای بیرون راندن جانوران موذی را از محیط زندگی دارند

  امواج فراصوت چیست؟

آستانه شنوایی انسان 20 هزار هرتز است و به صداهای 
باالتر از این طول موج، فراصوت گفته می شــود. البته 
بسیاری از حیوانات و حشرات می توانند امواج فراصوت 
را بشنوند که دستگاه های دفع حشــرات با استفاده از 
چنین قابلیتی ادعای بیرون راندن جانوران موذی را از 

محیط زندگی دارند.
خرگوش، مــوش و ســگ به امــواج فراصوت حســاس 
هستند. بعضی از حشرات مانند سوسک، مگس، پشه 
و زنبور هم  قــدرت ادراک ایــن صداها را دارنــد. البته 
گونه هایــی از سوســک و زنبــور هیچ واکنشــی بــه این 

صداها نشان نمی دهند.
  مهم ترین مزیت دستگاه

نداشتن  بوی نامطبوع و استفاده ساده شاید مهم ترین 
دلیل استقبال از این وســیله باشد. اما برخالف تصور، 
راهکار معجزه آسایی برای رهایی از حیوانات و حشرات 

موذی نیست!
اولین نکته این که امواج فراصوت قابلیت عبور از دیوار 
را ندارند. از طرفی حیوانات خیلی زود با صدا سازگاری 
پیدا می کنند و اگر دستگاه قابلیت تغییر فرکانس صدا 
را نداشته باشد، حشرات و حیوانات دیر یا زود به محیط 

برمی گردند.
  دستگاه مدام امواج فراصوت تولید نمی کند

اما نکتــه  مهم تــر این کــه محققــان دریافتنــد در تولید 
دستگاه های دفع حشرات خانگی قادر به ایجاد مداوم 
امــواج فراصــوت نیســتند و حتــی انــواع باکیفیت هم 

به درستی امواج را در مدت طوالنی منتشر نمی کنند.
   بهترین گزینه برای دفع حشرات 

 The براساس مطالعه ای که در سال 2010 در نشریه
Cochrane Libery  منتشــر شد، پشــه ، کنه و شپش 
هیچ واکنشــی به امواج دفع حشرات نشان نمی دهند 
و اســتفاده از پشــه بند یا آغشــتن لبــاس و ملحفه ها به 

محصوالت بی خطر دافع پشــه و حشرات 
مانند سوسک  بهترین گزینه خواهد بود.

  تاثیر 30 درصدی  بر سوسک 

در باره سوســک هم تاثیر امواج فراصوت تا 30درصد 
است؛ البته در صورتی که در فاصله و فرکانس مشخص 
و دقیق باشــد. دســتگاه هــای دفع حشــرات عملکرد 
قابل قبول تــری دربــاره موش هــا خواهنــد داشــت و 
می توانند حمالت آن ها را محدود کنند و به محیط های 
دیگری بفرســتند اما با  این حال، چنیــن وضعیتی هم 
پایدار و ماندگار نیست. خوشبختانه استفاده از چنین 
دســتگاه هایی برای انســان حتــی کــودکان و افرادی 
که دســتگاه های تنظیــم ضربــان قلــب و... دارند هم 

مشکل ساز نخواهدبود.
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آنتی کرونا

تغذیه

هیچ چیــز بدتــر از وجود حشــرات و 

جانــوران موذی در منزل نیســت اما 

انتخــاب روش کارآمــد و مؤثــر برای 

نابــودی آن ها نیــز چندان ســاده نخواهدبــود. از جمله 

روش های نسبتا جدید، »دســتگاه دفع حشرات« است 

که  ایجاد نکردن بوی نامطبوع مانندحشره کش یکی از 

مزایای آن محسوب می شــود. گرچه انواع مختلف این 

وســایل امروزه به فروش می رســد اما از نظر علمی هنوز 

تایید مشخصی ندارد و در واقع، معجزه آسا نیست!

تازه ها

 به خشک  - 2 قاشق غذاخوری
  آب جوش -  به میزان الزم

  دانه هل، دارچین، لیموی تازه 
و زعفران -  دلخواه

 کرونا چگونه سبب سکته 
مغزی می شود؟

 بیماری کرونا گرفتاری های زیادی را برای مردم 
ایجاد کــرده اســت ، از جملــه آثار مســتقیم و غیر 
مستقیمی روی موضوع سکته مغزی داشته است.
متاســفانه به دلیل ترس از ابتال به کرونا بسیاری 
از بیمارانی که دچار عالیم ســکته مغزی هستند 
توســط خانواده های آن ها به بیمارســتان ارجاع 
داده نمی شــوند بنابراین احتمال از دست رفتن 
زمان طالیی درمان سکته مغزی وجود دارد و این 
مســئله می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای 

بیماران به همراه داشته باشد.
نتایج بعضی ازتحقیقات انجام شده نشان می دهد 
کرونــا می توانــد ســبب افزایــش غلظت خــون و 
احتمال لخته ســازی در رگ های بدن شــود و به 
عبارتی ریســک حوادث عروقی را چه قلبی و چه 
مغزی افزایش دهد که این مســئله تاثیر مستقیم 
ویروس کووید 1۹ بر موضوع سکته مغزی است. بر 
همین اساس برای پیشگیری از بروز سکته مغزی 
در بیماران مبتال به کرونــا در صورتی که ویروس 
کووید 1۹ سبب التهاب زیادی در بدن شده باشد 
داروهای ضد لخته توســط پزشــکان برای بیمار 

تجویز می شود.

 5 بیماری  که گوشی و لپ تاپ 
ایجاد می کند

انواع گجــت الکترونیکــی مانند گوشــی همراه ، 
لپ تاپ و تبلت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروز 
هستند، اما این ابزارهای مدرن هم مشکالتی را به 
همراه دارند به طوری که امروزه بیماری های ناشی 
از فناوری تبدیل به مشکالتی همه گیر برای بیشتر 

مردم شده است.  از جمله این بیماری ها:
  سندروم بینایی رایانه

یک ســاعت خیــره شــدن بــه مانیتــور می تواند به 
ســندروم بینایــی رایانه ای منجــر شــود، از جمله 
خســتگی چشــم، ســردرد و تاری دید. بــرای رفع 
مشــکالت ســعی کنید میزان تابش نور مانیتور را 
کاهش دهیــد و مرتب پلــک بزنیــد. در ضمن باید 
بدانیــد که خیــره شــدن طوالنــی مــدت منجر به 
خشکی چشم و مشکالت متعاقب آن خواهد شد. 
بهتر اســت که هر 1۵ دقیقه یک بار چشمانتان را 

برگردانید و به یک نقطه دور خیره شوید.
  التهاب تاندون شست

گزارش های مبنی بر افزایش التهاب تاندون شست 
در نتیجه اســتفاده زیاد از گوشــی همراه و رایانه به 
مراتب بیشتر شده است. عالیم هشدار دهنده این 
بیماری شامل سوزن سوزن شدن یا بی حسی است. 
بهترین کار پیشگیری است. به این منظور سعی کنید 
بین کار مرتب وقفه ایجــاد کنید و هر 1۵ دقیقه یک 

بار انگشتان را استراحت و خیلی آرام ماساژ دهید.
  وضعیت بد بدن

نشســتن در حالت قــوز کرده پشــت میــز در تمام 
طول روز می تواند منجر به کمر درد شــود. یکی از 
مشکالتی هم که ماندن و نشستن در یک وضعیت 
برای بدن ایجاد می کند مشکل عصب باریکش یا 
عصب ضربه زننده است که یک مشکل آزار دهنده 
است. برای جلوگیری از این  مشکل هر چند دقیقه 

یک بار وضعیت خود را عوض کنید.
  آرنج تلفن همراه

یکــی از مشــکالتی کــه ممکــن اســت گریبانگیر 
کاربــران تلفن همــراه شــود، بیماری آرنــج تلفن 
همراه یا وضعیت عصبی آرنج ناشــی از آن اســت. 
مهم نیســت که تلفن همراه شــما چقدر هوشمند 
اســت، اما آرنــج تلفن همــراه به وضعیتــی اطالق 
می شــود که در آن افراد به دلیل خم کردن آرنج به 
مدت طوالنی برای نگه داشتن تلفن همراه ، دچار 

آسیب در عصب این بخش از بدن می شوند.
 پرخوری

رســانه های اجتماعــی پــر از تصاویری جــذاب از 
غذا ها و به خصوص غذا های ناسالم و فست فود ها 
هســتند. این تصاویر ســرگرم کننده هســتند، اما 
می توانند اشتهای شــما را تحت تاثیر قرار دهند. 
این وضعیت  نــه تنها به طور غریزی باعث تشــویق 
افراد به خــوردن غذا های ناســالم  می شــود بلکه 
باعث می شــود کاهش وزن، رژیم غذایی ســالم و 
ایجاد عادات خوب غذایی برای این افراد به شدت 

سخت شود.

روش تهیه
1- به ها را بشویید و چهار برش بزرگ بزنید و درشت 
رنده کنید.2- در این مرحله الزم اســت که رطوبت 
به های رنده شده گرفته شــود. برای این کار به های 
رنده شده را به مدت دو روز در یک سینی بزرگ قرار 
دهید تا رطوبت آن ها کم شــود. بهتر است فاصله به 
های رنده شده از هم زیاد باشد تا بهتر خشک شوند، 
تغییر رنگ پیدا کنند و تیره رنگ شوند.3- بعد از این 
که به ها کامال خشک شــدند، یک تابه نچسب با 
اندازه مناســب را روی گاز بگذارید تا خوب گرم 
شود و بعد به های رنده شده را داخل تابه بریزید 
و بدون روغن مدام آن ها را هم بزنید تا خوب تیره 
رنگ شــوند. اگر در این مرحله به هــا را به اندازه 
کافی تفت ندهیــد موقع دم کــردن چای، رنگ 

نمی دهد.

4-  بعد از این که به ها را خوب تفت دادید و تیره رنگ 
شدند، برای هر نفر یک قاشق غذاخوری از به خشک 
را داخل قوری بریزید. اگر دوست داشتید برای خوش 
عطر و خوش طعم تر شدن چای، به آن دانه هل بدون 
پوســت یا چوب دارچین اضافه کنید. دقت کنید اگر 
از پودر دارچین استفاده کنید رنگ چای کدر خواهد 
شد. وقتی تمام مواد خشــک را داخل قوری ریختید  
آب جوش را هم به آن اضافه کنیــد و بگذارید به مدت 
20 دقیقه خوب دم بکشد و به های خشک به آب جوش 

رنگ دهند.
 بعضی از خواص میوه » به «

 اثر مثبت بر فکر و ذهن 
  ازبین بردن افسردگی 

 تقویت قلب و کلیه و کبد 
 تحریک اشتها 

 مریم سادات کاظمی |  مترجم

مارال مرادی |  خبرنگار

معموال تمــام خانم ها دوســت دارند جــوان بمانند و پوســت و متابولیســم 
بــدن شــان فرســوده نشــود. تمــام ایــن شــرایط تنهــا در صورتــی فراهم 
می شــود که تغذیه صحیحی داشــته باشــید. با خوردن میوه ها، ناخواسته 
آنتی اکســیدان هایی را وارد بدن مــان می کنیــم کــه بهتــر از هــر دارویــی 
می توانند ما را در برابر ابتال بــه بیماری های مزمن محافظت کنند. در باره 
سبزی ها هم همین طور است.  در ادامه چهار سبزی را که باعث سالمت و 

جوان سازی خانم ها می شود ، معرفی می کنیم.

  کلم پیچ 
کلم ها به خصوص کلم پیچ سرشار از ویتامین C، ویتامین A و اسید فولیک است 
و دارای عناصری مثل گوگرد، فسفر و کلسیم است. فوالت موجود در کلم برای 
زنان باردار بسیار مفید است و مانع بروز نواقص سیستم عصبی جنین می شود. 
همچنین فوالت در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی مفید است. از این 
رو افرادی که یک بار دچار سکته شده اند خیلی خوب است که مرتب کلم مصرف 
کنند. از مهم ترین خــواص این خانواده می توان به تأثیر آن ها در پیشــگیری از 

سرطان اشاره کرد. کلم پیچ به کاهش فشار خون هم کمک می کند.

   چغندر 
چغندر به دلیل داشتن مقدار زیادی آنتی اکسیدان برای درد مفاصل 

و نقرس مفید است و فسفر، کلسیم، گوگرد، ید، آهن و مس و همچنین 
عناصر بسیار کمیابی مثل روبیدیوم و کاسیوم در آن وجود دارد. 

کربوهیدرات، کمی پروتئین و ویتامین هایی چون B1 و B2، نیاسین، 
B6، B12 و C نیز در آن موجود است. شیره  چغندر سیستم گردش خون 
را بهبود می بخشد و به عملکرد سیستم ایمنی کمک می کند. چغندر به 

جذب غذا و آنتی اکسیدان های موجود در آن به حفظ سالمت عمومی 
بدن و سالمت سلول های بدن کمک می کند.

  فلفل دلمه ای 
تحقیقات نشــان داده که ویتامیــن C و بتاکاروتن فراوان موجــود در فلفل 
دلمه ای می تواند از بروز بســیاری ســرطان  ها جلوگیری کند، زیرا این دو 
ماده مغذی جزو آنتی اکسیدان های قوی هســتند. جالب است بدانید که 
هر قدر این فلفل ها رنگی  تر )زرد و قرمز( باشند، بتاکاروتن بیشتری دارند.
 تحقیقات نشان داده است که کپساسین به عنوان فعال ترین عنصر موجود 
در فلفل، سبب کاهش میزان کلسترول خون و کاهش شدت سیگنال های 
درد در بدن می شــود. ایــن ماده همچنیــن خاصیت آنتی اکســیدانی )که 

ســلول های شــما را از آســیب های رادیکال های 
آزاد محافظت می کنــد( و ضدباکتریایی نیز دارد.

اســید فولیک )فوالت( کــه یکــی از ویتامین های 
گروه B است، باعث کاهش ماده ای به نام هموسیستئین در خون می  شود.
 هموسیســتئین در صــورت افزایش بیــش از حــد می تواند باعــث تخریب 
رگ های خونی و افزایش احتمال ســکته قلبی  شــود. فیبــر موجود در این 
سبزی می  تواند کلسترول خون را که عامل دیگری برای ابتال به حمله قلبی 

و سکته است، کاهش دهد.

   ذرت  
ذرت دارای ارزش غذایــی فراوانی اســت و غذای خوبی برای پیشــگیری 
از ســرطان اســت. کلســترول خون را پایین می آورد و برای درمان اگزما و 

بیماری های پوستی مفید است. 
تحقیقات علمی در باره خواص درمانی ذرت نشان می دهد این دانه گیاهی 
دارای مواد شیمیایی معروف به مهارکننده های پرونتاز است و رژیم غذایی 
ذرت شیرین نظیر سایر دانه ها مانند برنج و حبوبات در کاهش نرخ مرگ و 

میر بر اثر سرطان کولون و سرطان پستان بسیار موثر است.
منبع: بیتوته
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مخاطب گرامی، عشــق یک احساس است 
که حال خــوب در ما ایجاد می کنــد و باعث 
می شــود که ما زندگی را بعــد از درک آن به 
گونه ای دیگر تجربه کنیــم. گویا از آن زمان 
که عشــق در ما ایجاد می شــود همه چیز رنگ و بوی زندگی 
و زیبایــی می گیرد و تمــام زندگی مــا در فردی که عاشــقش 
شــده ایم، خالصه می شــود . در این زمان به لحاظ شناختی 
اشــتغال ذهنی دایم نســبت به فردی که عاشــقش شده ایم، 
داریم و مدام به وی فکر می کنیم و این باعث لبخند و رضایت 
در ما می شود، چیزی که شما هم تقریبا به آن اشاره کرده اید. 
همچنین به لحــاظ فیزیولوژیک برانگیخته می شــویم، تپش 
قلب را تجربه می کنیم و در حضور او دچار استرس می شویم.  

این همــان اتفاقی اســت که مــا می گوییم عاشــق کــر و کور 
می شــود و هر آن چه می  بیند، فقط خوبی های آن فرد است. 

با این مقدمه، چند توصیه به شما دارم.

راجع به احساس تان صحبت کنید
بهتر است در این باره با والدین خود صحبت کنید و از این که به 
این فرد حس دارید، برای شــان بگویید. آن ها می توانند با شما 
همدلی کنند و از طرفی اطالع شان از این موضوع باعث می شود 
که اگر اطالعات مهمی از او داشــته باشــند در اختیار شما قرار 
دهند و به عبارتی به شناخت بیشتر شما از پسر مورد عالقه تان 
کمک کنند. در این باره والدین شما ایمن ترین افرادی هستند 
کــه می توانید احساســات تان را با آن هــا در میــان بگذارید. در 
ضمن، پیش داوری را کنار بگذارید، شاید خانواده تان بر خالف 

پیش بینی شما، نظر دیگری داشته باشند.

کر و کور نشوید
بسیاری از مواردی که در پیامک تان مطرح کردید، از جمله این که 
مدام به او فکر می کنید و ... به احتمال زیاد جلوی واقع بینی شما 
را گرفته و باعث می شود شما نتوانید تصمیم مناسبی را در این باره 
بگیرید. باید منطقی تر به این موضوع نگاه و سعی کنید هیجانات 
و احساســات خودتان را مدیریت کنید. یک سری نکات از جمله 
این که چرا از همسر قبلی خود جدا شده یا این که  از لحاظ مذهبی 
و اعتقادی با شما متفاوت است و ... باید برای تان مهم باشد و راجع 

به آن ها بیشتر فکر کنید.

به او نزدیک نشوید
هر رفتاری را که به وســیله آن بخواهید به ایشان نزدیک شوید و 
ارتباط برقرار کنیــد ، کنار بگذارید. رفتارهایــی از جمله این که 
بخواهید به شکل تلفنی یا مجازی به او نزدیک شوید، اشتباه است 
و باعث آسیب رساندن به شما و خانواده خواهد شد. منتظر باشید 
تا رفتاری از سوی او در چارچوب و آن هم از سوی خانواده اتفاق 
بیفتد. به عبارتی اگر پســر مورد عالقه تان حسی به شما داشته 
باشد در راســتای آن رفتار خواهد کرد؛ البته رفتار او در صورتی 
که در قالب و چارچوب خانواده باشــد، باید از ســوی شما پاسخ 
داده شود. شاید بتوانید از نزدیکان پسر مورد عالقه تان هم کمک 
بگیرید، هرچند نیاز به دقت فراوانی دارد که دردسرساز نشود. 
مثال اگر با خواهرش دوست هستید، شاید گزینه مناسبی برای 
مشورت باشــد اما باز هم تاکید می کنم که این کار نیاز به دقت و   

حساسیت زیادی دارد.

دکتر هادی غالم محمدی |    مشاور خانواده 

مشاوره 
ازدواج

از دلتنگی عشق در حال نابودی هستم

  اصلی ترین علل تنبل شدن کودکان

اگر کودک در زندگی نظم دقیقی نداشته باشد، 
گاهی کارهایــی را که بــر دوش اش گذاشــته 
شده است ، انجام نمی دهد؛ مثال شما اگر از او 
بخواهید که هر روز باغچه را آبیاری کند، دو روز 
این کار را انجام می دهد، ولی روز سوم آن را رها 
خواهد کرد. همچنین ممکن اســت کودک به 

کاری خاص، عالقه نداشته باشد و این مسئله 
باعث انجــام ندادن مکــرر آن وظیفــه از ناحیه 
کودک شود. نداشتن توجه کافی به کودک در 
زمانی که کاری را سرموقع به انجام می رساند، 
بیماری شدید، کمبود اعتماد به نفس و برطرف 
نکردن نیازهای فرزندان توسط والدین از دیگر 

علل تنبل شدن کودکان است. 

رفتار با کودکان تنبل
اول از همه باید علت تنبلی کــردن کودکان را 
بررســی کنید. ســپس کودکان تنبل را بعد از 
انجام کارها و رفتارهای مناسب تشویق کنید. 
برای کودکان فعالیت های مختلف و متناسب با 
عالقه تعیین و از پاداش ها و مشوق ها برای انجام 
دادن کارها استفاده کنید. در ضمن، مشکالت 
خانوادگی را به حداقل برسانید. با کمتر شدن 
مشکالت و فراهم شدن آسایش برای کودکان 
بسیاری از مشکالت و اختالالت رفتاری آن ها 
حل می شود. توصیه می شــود احساس تعهد 
فرزندتــان را ترغیب کنیــد. ایــن کار تنبلی در 

کودکان را از بین می برد.

تنبلی کودکان در نوشتن تکالیف مدرسه
یکــی از رایج ترین گالیه هــای مادرهــا درباره 
تنبلــی کــودکان در نوشــتن تکالیف مدرســه 
اســت. در ادامه چنــد توصیه داریم بــرای رفع 

این مشکل:

* مشــخص کــردن زمــان برای 
انجام تکالیف.

* بــه بچه ها یــاد بدهید قبــل از 
انجام هر کار لذت بخشی باید ابتدا تکالیف شان 
را کامل کنند. ســعی کنید ثابت قدم باشــید و 
تلفن همــراه، بازی هــای ویدئویــی و هر عامل 

حواس پرتی را از دسترس خارج کنید.
* قبــل از دخالــت مســتقیم مشــاهده کنید و 
ببینید اصال به شما نیاز دارد یا خیر، همچنین تا 
می توانید خودتان را دور کنید. بگذارید خودش 

تکالیفش را انجام دهد.
* شما مسئول نوشتن نیستید؛ راهنمایی های 
اضافی انجام ندهید و تا می توانید ساکت باشید. 
اگر کودک بدون حضور شــما می تواند مشــق 
بنویســد کارتان را درســت انجــام داده اید، در 
غیر این صورت کودک شما مسئولیت پذیری 

الزم را ندارد.
در تهیه این مطلب از سایت »بیتوته« کمک 

گرفته شده است

بانوان

 استرسی شدید در موقعیتی جدید

مهدی رحمتی در اولیــن تجربه مربیگری خود، 
امسال مربیگری تیم شهرخودرو را بر عهده گرفته 
است. به نظر می رسد که رحمتی در این موقعیت 
جدید زیر فشــار زیادی قرار گرفته است زیرا هم 
شهرخودرو تیم پرطرفداری است و انتظارات از 
آن باالست و هم این اولین تجربه رحمتی در لباس 
مربیگری است. به این ترتیب داشتن استرس باال 
در بازی ها، موضوعی کامال قابل انتظار است. به 
نظر می رسد که تخمه شکستن رحمتی هم از سر 
همین استرس باال بوده است. انتخابی که احتماال 
به امید کمک به مدیریت بهتر استرس باالی بازی 
توسط او انجام شده است اما به نظر می رسد نتیجه 

به دست آمده چندان مطلوب نیست.

 روش های مدیریت استرس متفاوت اند

هر کدام از مــا روش های اختصاصــی خودمان 
را برای مدیریت اســترس داریــم؛ از تمرین های 
تنفسی و نوشــتن در باره موضوع تا گوش دادن 
بــه موســیقی آرامش بخــش و پیــاده روی و ...  
همان طور که می بینید از این روش ها نمی شود 
در هر موقعیتی استفاده کرد. در واقع متناسب 
با ویژگی هــای موقعیتی کــه در آن قــرار داریم، 
ما تنهــا می توانیــم از برخــی روش ها اســتفاده 
کنیم و بی خیال برخی روش های دیگر شــویم. 
تخمه شکســتن هم یکی از روش هایی است که 
می تواند به برخی کمک کند تا استرس و فشاری 

را که تجربه می کننــد، بهتر مدیریــت کنند. اما 
آیا انتخاب خوبــی برای یک ســرمربی در زمینه 

مدیریت استرس در یک بازی مهم است؟

 گســترش ابزارهای مدیریت اســترس را 

جدی بگیریم
با توجه به واکنش ها به رفتار رحمتی قطعا خود 
او هم حاال می داند که تخمه شکســتن انتخاب 
هوشــمندانه ای برای میانه بازی نبوده اســت. 
البته یادمان باشــد رحمتی در مسیر مربیگری 
در ابتدای راه اســت و قطعا با توجه به روحیه ای 
که دارد، در انتهای همین فصل شــاهد تســلط 
بهتر او برای مدیریت اســترس بازی ها خواهیم 
بود. در نهایت یادمان باشد اگر می خواهیم دچار 
اشــتباهاتی از این قبیل نشــویم، ضروری است 
موضوع گسترش روش های مدیریت استرس را 
در خودمان تقویت و خود را به ابزارهای متفاوتی 
مجهز کنیم تا بتوانیم در هر موقعیت متناسب با 

شرایط واکنش نشان دهیم.

آقای رحمتی، تخمه شکستن
 انتخاب هوشمندانه ای نبود

روش سرمربی شهرخودرو بعد از دریافت گل اول در بازی با پرسپولیس برای مدیریت 

استرس حاشیه ها و انتقاداتی به دنبال داشت

 

تصاویر تخمه شکستن )یا چیزی شبیه آن( مهدی رحمتی، سرمربی شهرخودرو 
بعد از اولین گل پرسپولیس به این تیم در بازی روز دوشنبه مورد توجه قرار گرفت. 
همه می دانیم تخمه شکستن برای اوقات بیکاری و تفریح است و وسط یک بازی 
پراسترس و از طرف یک سرمربی جایی ندارد. به خصوص این که ممکن است 
شائبه بی تفاوتی را به هوادار و بازیکنان منتقل کند. البته این رفتار رحمتی به خاطر این که روی 
سکوها اتفاق افتاد و دور از چشم دوربین ها بود آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. رفتاری که 

از منظر روان شناسی قابل بررسی است و در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

چهره ها

متهمان تنبلی کودکان و راهکارهای رفع آن

دختری 18 ساله ام و عاشق پسری 27 ساله شدم که در شهر دیگری زندگی می کند و در دوران نامزدی طالق 
گرفته. سال هاست که با آن ها رفت و آمد خانوادگی داریم هرچند تفاوت هایی داریم. حدود یک ماه پیش رفتیم 
خانه شان و من بعد از پنج سال دوباره او را دیدم. مدام منتظر بودم تا از سر کار برگردد، وقتی می دیدمش ضربان 
قلبم زیاد می شد، ناخودآگاه لبخند می آمد روی صورتم. ولی غرورم اجازه نداد که این حس را ابراز کنم و از این که خانواده ام 
مخالفت کنند، می ترسم و مطمئنم که من را به این پسر نمی دهند. االن که از آن شهر برگشتیم، خیلی دلتنگش هستم. از همه 
بدتر این که نمی دانم اصال او هم به من عالقه دارد یا نه. امیدوارم کمکم کنید چون دارم نابود می شوم از فکر و خیال و دلتنگی.

   روابط انسانی را رها نکنیم، تمام کنیم!
در یکی از بخش های این فیلم، خانه حامد و 
مینو را می بینیم که درحال بازسازی است. 
این نما، تصادفی و بی دلیل انتخاب نشــده 
اســت. خانه محلی اســت که بــه پیوند بین 
ساکنانش معنی می دهد و نیاز به بازسازی 
خانه حامد، نشــانه ای اســت که ذهــن ما را 
برای قصه آماده می کند. »مینو«، شخصیتی 
که بــار عقالنیــت و منطــق قصه را بــه دوش 
می کشــد، به درستی تشــخیص داده است 
قطع ارتباط به معنای تمام شــدنش نیست 
و اصرارش به حامد برای مواجهه با ســپیده 
به همین دلیــل اســت. دو طرف هــر رابطه 
مهرآمیزی بــرای شــکل گیــری آن ارتباط، 
ســرمایه روانی صرف می کنند. بــا هم وقت 
می گذرانند، به آرزوهای شان فکر می کنند 
و آینــده خودشــان را درکنار دیگــری تصور 
می کنند. نمی شــود توقع داشت این تجربه 
دو نفــره، به راحتی و به ســرعت تمام شــود. 
ممکن اســت ایــن دو نفــر   هرگــز یکدیگر را 
نبینند اما ارتباطی که شــروع می شود، باید 
به طور کامل تمام شــود. زمان، به تنهایی از 
پس این قضیــه برنمی آید همان طــور که در 

باره سپیده و حامد، از عهده برنیامده است. 
گرچه چهار ســال از آخرین برخورد حامد و 
ســپیده گذشــته ولی دیدار مجدد آن ها در 
کتاب فروشی دوســت مشترک شان، همه 
چیز را دوباره زنده می کند؛ احساسات شان از 
عمقی که با آن سرکوب شده بودند، به سطح 
می آیند و اگر منعی برای ابرازش دارند، بابت 

تأهل شان است. 

   اما چطــور یــک رابطه عاطفــی  را تمام 
کنیم؟

مسئولیت پذیر باشید| هر ارتباطی ممکن 
است روزی به بن بست برسد. شما مسئول 
این ارتباط هســتید و فــرار کردن، ســکوت 
کــردن و جــواب نــدادن بــه ســواالت طرف 
مقابل، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 
اســت. برای تمام کــردن رابطه، الزم اســت 
راجع به احساســات و دالیل تان، قاطع ولی 
محترمانه برای طرف مقابل توضیح بدهید. 
اگر احتمال می دهید کــه توضیحات تان با 
سیلی از توجیه و خواهش و تمنا مواجه خواهد 
شد، از یک نفر سوم، ترجیحا یک مشاور کمک 
بگیرید. خیلی ها وقت قطع ارتباط، ترجیح 

می دهند گــم وگور شــوند و بــه تماس های 
طرف مقابل جــواب ندهنــد به امیــد آن که 
آزردگِی حاصل از ایــن رفتار به کمک زمان، 
موضوع را حل کند امــا در این روش، چیزی 
تمام نمی شود فقط زیر تلی از خاکستر پنهان 
می ماند و بعدها با هر محرکی)مثل قفســه 
فیلم در کتــاب فروشــی که حامد و ســپیده 
را به یاد عالقه مشترک شــان بــه فیلم دیدن 
می انــدازد( ســر برمــی آورد البته همــراه با 

هیجاناتی منفی مثل کینه و خشم.
وقــت شــناس باشــید| صحبت های تــان 
دربــاره خاتمــه دادن بــه رابطــه را در زمان و 
مکان مناســب مطــرح کنید؛ یعنــی زمانی 
که هــر دو نفرتــان از لحاظ روانــی، آمادگی 
دارید و در مکانی که برای تان تداعی کننده 
خاطره خاصی نیســت. ویژگی های مثبت 
ارتباط تان را ندیده نگیرید و طرف مقابل را 
محکوم نکنید. اگر طرف مقابل شما به زمان 
بیشتری نیاز دارد، سر مدت زمان مشخصی 
با هم به توافق برسید اما به خودتان و او یادآور 

شوید که این زمان، فرصتی است برای انجام 
فرایند پایان دادن به ارتباط و نه بهانه ای برای 

ادامه دادن آن.

   اقتضائات زندگی مشترک را بپذیریم
دوئت در موسیقی به قطعه ای گفته می شود 
که دو نوازنده)یــا خواننده( با هــم آن را اجرا 
می کنند. این اســم در ظاهر بر اساس آلبوم 
موســیقی حامد)کــه دونــوازی ویولــن و 

پیانوست( برای فیلم انتخاب شده است 
امــا در الیه ای عمیــق تر، اشــاره دارد 

به ضــرورت همراهــی و همنــوازی 
زوج ها در زندگی مشترک. سپیده، 

دیــدارش بــا حامــد را از مســعود 
مخفــی می کند. مســعود 

هــای  نشــانه  وقتــی 
تغییــر رفتــار ســپیده 

را می بینــد، شــروع 
می کند بــه کارآگاه 
بــازی. رفتــار او، 

رفتاِر شوهری نگران حال همسرش نیست 
بلکه واکنش پلیسی است که با دنبال کردن 
ســرنخ ها می خواهــد تــه وتــوی ماجرایی را 
دربیاورد. دروغ گفتن ها و مخفی کاری های 
ســپیده و مســعود، دال بر احســاس ناامنی 
آن ها در رابطه است. مسعود و سپیده با پیمان 
ازدواج شان، خود را موظف به اجرای دوئت 
کرده اند اما آن را بلد نیستند؛ دو نوازنده ناشی 
و ناهماهنگ اند که هرکدام ساز خودشان را 

می زنند. 

   امــا چطــور بــا شــریک زندگــی مــان 
هماهنگ شویم؟

ســکوت نکنیــم| ســکوت کــردن موقــع 
ناراحتی و عصبانیــت، طرف مقابــل را بی 
دفاع می کند، او دلیل تغییر حالت شــما را 
نمی دانــد پس شــروع می کند بــه حدس و 
گمان. ما خیلی وقت هــا درلحظه ناراحتی 
ترجیــح می دهیــم چیــزی نگوییــم چــون 
احتمــال می دهیم شــرایط بدتر می شــود 
یا نمی توانیــم ذهن مان را جمــع کنیم یا به 
هردلیل قابل درک دیگری. در این شرایط 
به جای جواب سر باال دادن و وانمود کردن، 
الزم اســت بگوییــم: »االن نمی تونم راجع 
بهش حرف بزنــم. بهم فرصت بــده«. این، 
کاری است که ســپیده انجام نداد و اوضاع 

پیچیده شد.
امن باشیم| یک رابطه ایمن براساس اعتماد 
شکل می گیرد. مسعود وقتی ناراحتی سپیده 
را می بیند، یکــی دوبار حالش را می پرســد و 
وقتی جواب درســتی نمی گیرد، بــرای حل 
معما بی صبرانه شــروع می کند بــه کندوکاو 
در امــور خصوصی همســرش. وقتــی طرف 
مقابل مان خشــمگین یا ناراحت است، فشار 
عجوالنه ما برای حرف زدن، او را از ما 
دورتر می کنــد. درعوض اصرار 
و کنجــکاوی می توانیم فضای 
امنی برایش ایجاد کنیم، مثال با 
گفتن: »هروقت الزم دونستی 
حــرف بزنــی، مــن آماده 
ام کــه بشــنوم« یــا »من 
نگرانتــم ولی اگــه االن 
رو زمان مناسبی برای 
حرف زدن نمی دونی، 

صبر می کنم«.

سپیده و حامد در دانشگاه هنر به هم عالقه مند می شوند. ارتباط شان چند  
سالی دوام می آورد و بعد با رفتن حامد به خارج از کشور برای ادامه دادن 
رشته موسیقی، قطع می شود. حاال بعد از گذشتن چهار سال از آخرین 
دیدار آن ها با هم، حامد با همسرش، مینو، به ایران برگشته است. سپیده 
هم با مردی به اسم مسعود ازدواج کرده است. فیلم »دوئت«، ماجرای دیدار مجدد حامد 
و سپیده است که به اصرار مینو رخ می دهد. »دوئت« را که به تازگی وارد شبکه نمایش 
خانگی شده، »نوید دانش« نوشته و کارگردانی کرده است؛ »علی مصفا«، »هدیه تهرانی« 
و »نگار جواهریان« هم هنرپیشه های سرشناس اش هستند. در ادامه با نگاهی به این 

فیلم، بایدونبایدهای یک زندگی مشترک و ارتباط سالم را مرور می کنیم.

تحلیل فیلم

الهه توانا| روزنامه نگار

* من فکــر می کــردم فقــط مــا ایرانی ها خیلــی برنج 
می خوریم ولی وقتی خوندم که 90 درصد برنج جهان 
در آسیا مصرف می شه، فهمیدم که دست باالی دست 

بسیار است.
* درباره پدری که کتاب درســی بچه اش رو سوزونده 
چون درس رو خوب یاد نمی گرفته به عنوان یک معلم 
میگم تا دیروز می گفتن ما معلما ســر کالس کم کاری 
می کردیم، حاال ببین یک ســال می خوان با بچه شون 
کار کنن، چه رفتارهایی که ازشون سر نمی زنه. کرونا 
اگه هیچی نداشت، حداقل  اولیا رو یه کم قدردان کرد.

* از عجیب ترین واقعیت ها درباره قاره آسیا در پرونده 
زندگی ســالم که مربوط به گرانی در کشــور خودمان 
است، چیزی ننوشتید. این می شود مورد بیست و یکم.

* شولی یزدی، یک نوع شله است که در ستون آشپزی 
صفحه سالمت معرفی شــده. حواس تون باشه با شله 

مشهدی شوخی نکنین که خط قرمز ماست.
* مردم دارن زیر مشــکالت اقتصادی له میشــن، بعد 
صفحه خانواده و مشــاوره به مشــکل آقایی رسیدگی 
می کنه که ماهــی 20 میلیون درآمــد داره و مونده که 
چرا پسرش زیاد خرج می کنه. پرداختن به این مسائل 

تو روزنامه، روح و روان مردم رو آزار میده.
* تولد مادر عزیز و از جان و دل عزیزترمان را که در روز 
1333/9/9 متولد شده ، به او تبریک می گوییم. از 

طرف شش تا پسر و دو تا دخترت.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز به چالش کشیدن ذهن

قرار و مدار

برای پر کــردن اوقات فراغــت امروزتون 
به دنبال راه هایی برای به چالش کشــیدن 
ذهن تون باشین. مثال حل کردن 
جدول، پاسخ دادن به چندتا 
چیستان و ... . هم اپ هایی 
خوبی در این بــاره وجود داره 
و هــم صفحه ســرگرمی 
روزنامــه خودمــون از 
این چالش ها داره 

ما و شما

 زندگی شهر نشینی باعث شده که بی تحرکی و کم تحرکی در جامعه افزایش یابد به خصوص 
این روزها که کرونا هم شیوع پیدا کرده، بیشــتر وقت فرزندان در منزل می گذرد . بنابراین 
فرزندان بیشتر به بازی های مجازی و رایانه ای روی آورده اند. نقش مادر به عنوان قلب خانه و 
کنترل کننده رفتار فرزندان این است که علل تنبلی را شناسایی کند و در رفع این مشکل قدم 

بردارد. در ادامه چند توصیه در همین باره خواهیم داشت.

مارال مرادی

هشــدار
خطر لوث شدن داستان

 همنوازی زوج ها 
در آهنگ زندیگ

 درباره باید و نبایدهای زندگی مشترک با نگاهی به فیلم »دوئت«که 
به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است



 لکه ای روی لباس تان جا خوش کرده  و باعث شــده  اســت قید لباس را بزنید 
اما با آن درنیفتید. هرچند به این سختی هم نیســت. می توانید به فروشگاه بروید و برای هر 

نوع لکه ای که فکرش را هم نمی کنید، لکه بر بخرید. روش بدی به  نظر نمی رسد اما این دیگر 
کاربلدِی شــرکت ســازنده اســت که شــما را برای خرید محصولش در این کرونا از خانه بیرون 

کشــیده  اســت. پاک کردن لکه ها، راه های دیگری هــم دارد که فقط کافی اســت کمی دنبالش 
بگردید. قبل از هر چیز حواس تان باشــد که زود شستن لکه و شــناختن حالل آن خیلی در نتیجه 

کارتان تاثیر دارد. مثال سرکه به  دلیل داشتن »اسید اســتیک«، یکی از بهترین حالل هاست. کافی 
اســت روی ســمج ترین لکه ای که می شناســید، مثل آدامس امتحانش کنید. ســرکه را بجوشــانید و 

همان قسمتی از لباس را که لکه شده  اســت چند دقیقه در آن خیس کنید. برای این  که مطمئن شوید  
لباس تان رنگ نمی دهد، اول سرکه را به قسمتی از لباس بمالید که دیده نمی شود. البته سرکه آن قدرها 

هم همه فن حریف نیست که روی هر لکه ای جواب بدهد. مثال اگر لباس تان جوهری شده باشد، فقط کار را 
خراب تر می کند. اسپری مو اما به احتمال قوی ازعهده لکه جوهر برمی آید. یک دستمال زیر لکه پهن کنید 

و اســپری را روی آن بریزید. بعد از چند دقیقه، جوهر را با یک دســتمال تمیز، پاک کنید. تا محو شــدن کامل 
لکه، این کار را چندبار دیگــر تکرار کنید. همه لکه ها هم بــه حالل یا پاک کننده خاصی نیــاز ندارند. همین که 

پودر یا مایع لباس شویی را مستقیم روی آن بریزید، کمی بمالید و داخل ماشین لباس شویی بیندازید، لکه ازبین 
می رود. مثال پاک کردن لکه شکالت، چای و حتی روغن به همین راحتی است. 
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پاک کردن لکه های سمج   

مرجان دهقان| روزنامه نگار

اولین چیزی که مامان تون بعد از 
شنیدن امس غذای بیرون یم گه؟

مامان خودم: معلوم نیست توی اینا چی  یم ریزن، 
نون پنیر خودمون سامل تره.

منگوله های رنگی    

مهسا فارسی | روزنامه نگار        

یکی از ایده های پرکاربرد این  روزها برای تزیین دیوار سرد و بی روح اتاق، استفاده از آویزهای 
ســنتی یا منگوله ای اســت. این آویزها هم طرز ســاخت خیلی  راحتی دارند و هم وســایل اولیه زیادی 
نمی خواهند. می توانید چند تا از آن ها را در رنگ ها و طرح های جورواجور بسازید و رنگ  و لعابی به دیوار 

اتاق تان بدهید.

دردسرهای آموزش مجازی

   شباهت ماجرای ستون فلزی با فیلم ادیسه فضایی 2001

از ابتدای انتشار و خبرساز شدن این کشف، کاربران خیلی زود شیء ناشناخته را با مونولیت 
معروف در فیلم »ادیسه فضایی 2001« مقایسه کردند. در اولین صحنه این فیلم که ساخته 
»استنلی کوبریک« در سال 1۹۶۸ است، انسان های اولیه  درکمال شگفتی یک ستون فلزی 
سیاه رنگ در محل زندگی خود کشف می کنند که موجودات فضایی آن را ایجاد کرده اند. جالب 
است بدانید که کشف ستون ایالت یوتا هم ماجرایی شبیه به این صحنه از فیلم است. گفته شده 

شاید مالک این اثر یکی از طرفداران افراطی و ثروتمند »ادیسه فضایی« باشد.
   ردپای هنرمندان و آدم فضایی ها در صحرا 

کشف این ســتون در میان کاربران اینترنت منجر به حدسیات فراوان شــد. به  باور طرفداران 
داستان های علمی- تخیلی، این شیء کار موجودات فرازمینی است و وعده  داده اند 

که به زودی نتیجه دقیق بررسی های شــان را اعالم کنند. اغلب کاربران اما 
نصب این سازه بی عیب  و  نقص را کار هنرمندی مدرن و گمنام می دانند. 

در واکنش به این حدس، عده ای پرســیده اند؛ در ایــن منطقه دورافتاده 
کدام هنرمندی برای شــهرت حاضر اســت چنین ســختی و خطری را 
به جان بخرد؟عده ای گمان می کنند شــاید یک هنرمند  قصد داشــته 

با این اثر، بنای یادبودی برای ســال کرونایی 2020 به یــادگار بگذارد. 
ســاکنان نزدیک به این منطقه معتقدند که این ســازه اثری از مجسمه ساز 

مینی مالیستی »جان مک کرکن«، هنرمند عالقه مند به آثار علم گرایانه است که چندین سال 
در ایالتی نزدیک یوتا زندگی می  کرده  اســت. گویا او آثار هنری اش را در نقاط پرت می ساخته 
که بعدها کشف شود! ناگفته نماند که یوتا ســابقه زیادی در خلق هنرهای زمینی دارد؛ از این  
جمله سازه های غیرمعمولی دهه 1۹۶0 است که در مناطق دور از دسترس خلق می شدند. 

مشهورترین آن ها حلقه مارپیچی »اسپیرال جتی« اثر »رابرت اسمیتسون« است.
  غیب شدن ناگهانی 

بعد از چند روز گمانه زنی های جورواجور، ســه روز پیش خبرگزاری ها اعالم کردند که ستون 
فلزی ناپدید شــده  اســت. مقامات محلی از بیم ازدحام افراد کنجکاو، محل دقیق این ستون 
را از همان ابتدا پنهان کرده  بودند اما یک ماجراجوی پیگیر، موفق شــد با بررسی نقشه پرواز 
بالگرد و مطابقت عکس ها و ویدئوهای منتشرشده، موقعیت دقیق سازه،  را پیدا 
کند. به  ادعای این کاربر، دوربین گوگل پیش از این در سال 201۶ توانسته 
از این سازه، تصویری به ثبت برساند. حال این سوال پیش می آید که آیا با 
یک پروژه تبلیغاتی طرف هستیم که به زودی رونمایی خواهد شد یا پای 
طرحی محرمانه درمیان اســت؟ یا از این به بعد قرار است با نشانه های 
بیشتری از فرازمینی ها روبه رو شویم؟   هنگام تنظیم پرونده مجهول این 
هفته، برخی منابع از ظهور ستون دیگری شبیه به آن چه که در یوتا بوده در 

تپه های رومانی خبر  دادند که هنوز تایید نشده است.

آثار شما 

 یادم می آید تا همین چند وقت پیش حق استفاده از گوشی در مدرسه را نداشتیم ولی حاال یک  دفعه کل 
معادالت به هم ریخته است. همان گوشی که پدرومادرها روزی هزاربار به خاطر استفاده از آن، سرمان نق 
 می زدند حاال تنها همدم ما در این روزهای کرونایی شده  اســت. زمین گرد است؛ حاال مدرسه در گوشی 
است! بهتر نیست ما هم بگوییم مدرسه در گوشی ممنوع؟ حاال از این ها که بگذریم، شیوه تدریس قشنگ 
شده اســت. درس هایی که ما در مدرســه در ۹0دقیقه نمی فهمیدیم، معلم ها انتظار دارند که آن ها را در 
ویس های چند دقیقه ای بفهمیم . کسی نیست بگوید معلم عزیز! ما گاهی حضوری هم به سختی حرفت را 
می فهمیدیم چه برسد به مجازی! وقتی هم که اعتراض می کنیم، می گویند شیوه تدریس ما همین است. 
ما هم البته از این  طرف جبران می کنیم. این  روزها همه از دم فیلسوف و دانشمند شده ایم و همه نمره ها 
20 است. کسی نیست بپرسد دانش آموز عزیز! تو توی مدرســه هم که معلم و مراقب بودند، همیشه 20 
می گرفتی؟ مثال معلم ورزش می گوید 10تا شنا برو. همه از زیر پتو می گویند: »خانوم ما از 10تا هم بیشتر 
رفتیم، نمره مون چند می شه؟«. از همه بدتر، »شاد« است که همیشه قطع و وصل می شود و بعضی های مان 
از این بابت خوشحالیم ولی درواقع با این کالس پیچاندن ها به خودمان ظلم می کنیم. حق آموزش خوب 

هم از ما دریغ شده  است. 
درسی که نیاز به چند هفته تدریس دارد، در 35دقیقه آموزش داده می شود. کاش حداقل معلم ها در ساعت 
کالس خودشان تدریس می کردند. تا وارد »شاد« می شوی، امتحان داری. می بینی این معلم در ساعت 
آن یکی معلم دارد درس می دهد و اگر حاضر نباشــی، غیبت می خوری. ما البته شرایط سخت معلم ها را 
درک می کنیم اما کاش آن ها هم ما دانش آموزان را بفهمند. باور کنید مغز ما ماشین تایپ نیست که تمام 

آموزش  ها را تایپ کند. 

مریم ملی  | روزنامه نگار

 چرا شب ها وقتی آماده خواب می شویم و همه  جا حسابی ساکت شده است، صداهای 
عجیب و غریبی می شنویم؟ صداهایی شبیه ترق تروق و قلنج شکستن که از وسایلی مثل یخچال و 
تلویزیون بیشتر شنیده می شوند. گاهی حتی دیوارها هم صدا می دهند و آدم را شوکه می کنند. 
این صداها که گاهی ترسناک می شوند، از کجا می آیند و چرا فقط شب ها و در سکوت محض 
خانه، آن ها را می شــنویم؟ خب همین اول کار به شــما بگوییم که هیچ نگران نباشــید. درباره 
یخچال و تلویزیون و وسایل برقی دیگر این صداها معموال مربوط به اجزای داخلی آن هاست که 
در اثر روشن و خاموش شدن، انبساط و انقباض پیدا می کنند. مثال در تلویزیون، قطعات مختلف 
الکترونیکی که از جنس  های متفاوتی هستند، هرکدام در دمای خاصی کمی منبسط می شوند 
و بعد از خاموش شدن دوباره به اندازه طبیعی خود برمی گردند. ازطرفی در سطح این وسایل، 
الکتریسیته ساکن وجود دارد و هرچقدر این الکتریسیته بیشتر شود، تمایل آن برای تخلیه های 
کوچک الکتریکی )جرقه های ریز و صدای جلز و ولز( بیشتر می شود؛ یعنی همان صداهایی که 
گاهی ما را می ترساند. یخچال های بدون برفک امروزی به سیستمی هوشمند مجهز هستند 

تا بتوانند برفک را از بدنه یخچال فریزر پاک کنند؛ این فرایند به  دلیل گرم شدن المنت درمیان 
حجمی از برفک، ممکن است کمی صدای ترق تروق ایجاد کند. درکنار همه این ها، گازهایی که 
داخل لوله  های یخچال در حال گردش هستند هم رسوبات داخل لوله را همراه خود به گردش 
درمی  آورند و این ماجرا صدای زوزه  مانندی ایجاد می  کند. درباره صداهای دیوارها و سقف هم 
دوباره پای تغییرات دما درمیان است؛ از آن  جایی  که مصالح تشکیل دهنده ساختمان جنس  های 
مختلفی دارند، هرکدام دراثر تغییرات دما و تابش نور خورشــید و گرم و سرد شدن، انبساط و 

انقباض پیدا می کنند که شبیه صدای شکستن قلنج شنیده می شوند.

نسرین محرابی|   1۶  ساله 

چرا شب ها وسایل برقی قلنج می شکنند؟ 
بالتازار
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چیزهایی که منی دوین! 

هر ماده ای که ذوب شود، قابل تبدیل 
شدن به شیشه است. فقط باید قبل 

از این  که مولکول هایش فرصت 
بازتنظیم خودشان به ماده پیشین را 

داشته باشند، خنک شود.

اگر فضای خالی بین اتم های 
تشکیل دهنده بدن انسان قابل حذف 

شدن بود، کل جمعیت کره زمین در 
فضایی به  اندازه یک سیب جا می شد.

مصری ها، سومری ها، چینی ها و مایاها 
اقوامی بودند که زبان نوشتاری را 

مستقل از هم، ابداع کردند.

اگر یک میلیون و 200هزار پشه 
همزمان خون انسان را بمکند، 

همه خون بدن تمام می شود.
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خودت بساز 

این  روزها همه  حرف از واکسن رفقا سالم!
می زنن؛ کی ساخته می شه؟ کی به  دست 

همه مردم می رسه؟ متخصصان میگن ریشه کن 

کردن بیماری بالفاصله بعد از واکسیناسیون انجام نمی شه و 

تا مدت ها بعد الزمه همچنان ماسک بزنیم. پس اگه گاهی از دوست 

و آشنا می شنوی که »دیگه داره واکسنش میاد، الزم نیس سخت 

شماره پیامک 2000999دیگران هم منتقلش کنی.بگیریم«، این تذکر متخصصان یادت باشه. حتی چه بهتر که به 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  همه آن چه نیاز دارید: نخ کلفت کاموایی، یک تکه چوب، قیچی، میخ و چکش

ساخت آویزهای منگوله ای زمان 
زیادی نمی برد. اگر کاموای کامل 
ندارید، می توانید از خرده نخ های 
اســتفاده  اضافــی  کامواهــای 
کنیــد. همان طــور کــه در تصویر 
مشــخص اســت، بایــد طول های 
یکســانی برای نخ هــای کامــوا با 
رنگ های مختلــف درنظر بگیرید 
و بچینیــد. ســپس هرکــدام را به  
نوبت به  دور تکه مقوایی بتابانید. 
طول این تکه مقوا به ســلیقه شما 
و میزانی که بــرای قــِد منگوله ها 
درنظــر گرفته اید، بســتگی دارد. 
در آخر با اســتفاده از تکــه نخی از 
همــان رنــگ، ســاخت منگوله را 
تمــام کنیــد. درپایان الزم اســت 
دسته  نخ را مرتب کنید و انتهایش 
را با قیچــی برش بزنیــد. حاال که 
چندتایی منگوله  آماده کرده اید، 
نخ هایــی بــا طول های محاســبه 
 شده ببرید و عملیات آویزان کردن 
را شــروع کنیــد. بــا رعایــت نظم 
خاصی، منگوله را مانند عکس از 
شاخه درخت آویزان کنید. شاخه 
درخــت را هم می شــود در کوی و 
بــرزن پیدا کــرد و هم از بــازار گل 
و تزیینــات خریــد. ایــن مجموعه 
زیبــا را در بهتریــن نقطــه ممکــن 
از دیــوار نصــب کنید. امیــدوارم 
از حس وحــاِل آویــز زیبایــی کــه 
ســاختید، لذت ببرید و عکس آن 

را برای ما هم ارسال کنید.

پرونده های مجهول

کشف ستون فلزی؛ ردی از 
فرازمینی ها یا یک اثر مدرن هنری؟ 

به تازگی کشف اتفاقی یک ستون فلزی در منطقه ای 

دور از دسترس در صحرای یوتای آمریکا و ناپدیدشدن 

ناگهانی آن مردم را گیج کرده است 

چهار شنبه ها 

بخوانید

فاطمه قاسمی  | مترجم

هفته گذشته، کارمندان سازمان حیات وحش در ایالت »یوتا« هنگام گشت  هوایی 

برای سرشماری نوعی گوسفند شاخ دراز، متوجه یک شیء عجیب در تپه های صخره ای صحرا 

می شوند. این ستون که از فلز بسیار سفت و به  شکل یک منشور سه پهلو ساخته شده ، بدون 

هیچ تزیینات و متعلقاتی با دقت در صخره های سرخ این منطقه فرو رفته  است و حدود سه و نیم 

متر ارتفاع دارد. به  گفته خلبان بالگرد، این سازه فلزی عجیب ترین چیزی بوده که در تمام 

سال های پروازش با آن رو به  رو شده است. بعد از آن، اداره راهداری یوتا، برای نخستین بار تصویر 

این شیء را در صفحه اینستاگرامش با سوال »این چیست؟« منتشر می کند. در پرونده مجهول 

امروز به ماجرای این کشف عجیب می پردازیم که این  روزها در فضای مجازی و رسانه های دیگر، 

بسیار پرسروصدا شده و گمانه زنی های جالبی به  همراه داشته  است.

تق  تق

بوم بوم ترق ترق

ووووو

قرچ قرچ

قیژ قیژ 



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 K H O R A S A NK H O R A S A N - E  V A R Z E S H IV A R Z E S H I

مصدوميت سرخ پوشان، 
دغدغه اصلی یحيی تا فينال 

زوج نيمار-امباپه 
در برنابئو؟

مامور&ت غيرمم(ن رئال مادر&د در نقل وانتقاالت تابستان�پرسپوليس پس از باز� با ذوب آهن به قطر م� رود 

توقف استقالل مقابل پيکان مدل اتوبوسی!
تــارتــار باز هم از استقـــالل امتيــاز گرفــت
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رکورد جالب استراماچونى رکورد جالب استراماچونى 
در اینستاگرام به کمک در اینستاگرام به کمک 
استقاللى ها!استقاللى ها!

انتقاد قطرى ها انتقاد قطرى ها 
از عملکرد شجاع از عملکرد شجاع 
خلیل زادهخلیل زاده

مربى استقالل : مربى استقالل : 
امیدوارم در امیدوارم در 

بازى هاى آینده بازى هاى آینده 
جبران کنیمجبران کنیم

وقتى مسئوالن بسکتبال قرنطینه را وقتى مسئوالن بسکتبال قرنطینه را 
شکستند و به سیاحت رفتند!شکستند و به سیاحت رفتند!

بسته شدن پرونده بسته شدن پرونده 
ایسما، سومین پرونده ایسما، سومین پرونده 
خطرناك استقاللخطرناك استقالل
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اشتبـاه تاثیرگـذار  اشتبـاه تاثیرگـذار    33
و و 66  امتیازى به سود پرسپولیس!  امتیازى به سود پرسپولیس!

اشتباهات عجيب و دوباره شائبه مهندس� ليگاشتباهات عجيب و دوباره شائبه مهندس� ليگ

هفتــه چهارم رقابت هــا� ليگ برتر 
روز گذشــته بــا برگــزار� ٤ باز� به 
اتمام رســيد. در مهمتر#ن باز� د#روز استقالل در 
ورزشــگاه شهدا� شهرقدس ميهمان پي*ان بود و 
3ه درنها#ت ا#ن باز� بدون گل به پا#ان رسيد تا ٢ 
تيم امتيازات را تقسيم 3نند. در ا#ن د#دار استقالل 
بخش عمده زمان باز� را در اختيار داشت و بارها 
تــا نزد#@ محوطه جر#مه تيم پي*ان پيش رفت اما 
نتوانست موقعيت خطرناA3 را رو� دروازه ا#ن تيم 
ا#جاد 3ند. مهمتر#ن اتفاق نيمــه اول مصدوميت 
آرش رضاوند، هافب@ ميانA تيم اســتقالل بود 3ه 
در دقيقــه ٢١ جا� خود را به دار#وش شــجاعيان 
داد. امــا رضاونــد تنها مصدوم اســتقالل نبود و در 
نيمه دوم مســعود ر#گA هم به دليل مصدوميت از 
زمين بيرون آمد. ن*ته نگران 3ننده برا� آبA ها ا#ن 
اســت 3ه مصدوميــت هر دو باز#*ن جــد� به نظر 
مA رسد و شا#د ف*ر� در هفته ها� آتA دو باز#*ن 
 Aتاثيرگذار خود را در اختيار نداشته باشد. در حال
ا#ن باز� با نتيجه مساو� تمام شد 3ه استقالل ا#ن 
فرصت را داشت تا با پيروز� برابر پي*ان به تيم امير 

قلعه نو#A در صدر جدول نزد#@ شود و در جا#گاه 
دوم قرار بگيرد اما ف*ر� و شاگردانش ا#ن فرصت 
را از دســت دادنــد. تنها ن*ات مثبــت در خصوص 
باز� روز گذشته استقالل عمل*رد اميدوار3ننده 
شجاعيان و محمد نادر� و البته دومين 3لين شيت 
متوالــA رشــيد مظاهر� بــود. با اتمــام باز� ها� 
د#ــروز گل گهر صدر جــدول را از آن خــود 3رد و با 
ســپاهان،  و  اســتقالل  فرصت ســوز�  بــه  توجــه 
پرســپوليس هم با ٨ امتياز در رتبه دوم باقA ماند. 
گفتنA اســت؛ هفته پنجم رقابت ها� ليگ برتر از 

#@ شنبه آ#نده از سر گرفته خواهد شد.
 تابلو نتا&ج

 نساجA #@-نفت مسجدسليمان صفر
(٨٢-Aپنالت)گل: حامد شير�

 پي*ان صفر-استقالل صفر
 سپاهان #@-سا#پا #@

گل هــا: شــهباززاده(٦) بــرا� ســپاهان و مجيــد 
عليار�(٨٣)

 صنعت نفت #@– ذوب آهن صفر
(A٨٦-پنالت) Aگل: طالب ر#*ان

تارتار باز هم از استقالل امتياز گرفت

توقف استقالل مقابل پيکان مدل اتوبوسی!
مربی استقالل : اميدوارم در بازى هاى 

آینده جبران کنيم
صمــد مرفــاو� پــس از تســاو� بــدون گل تيم 
فوتبال اســتقالل مقابل پيــ*ان در هفته چهارم 
ليگ برتر فوتبال، گفت: «تمام تالش مان بود 3ه 
باز� را ببر#م، اما متأســفانه نشــد. به آن چيز� 

3ه مA خواستيم و هدف ما بود، نرسيد#م.» 
مربA اســتقالل درباره 3يفيت زمين ورزشــگاه 
شــهدا� شــهر قدس عنوان 3ــرد: «زمين برا� 
هــر دو تيــم بــد بــود و تــوپ خيلــA روز� زمين 
مA خوابيد. باز#*نان راحت نبودند و نتوانستند 
اســتارت ها� الزم را بزنند.» مرفاو� گفت: «جا 
دارد از باز#*نان تشــ*ر 3نــم 3ه تا آخر#ن لحظه 
تالش خودشــان را 3ردنــد. حر#f باز� بســته 
انجــام مA داد و ســعA در اســتفاده از توپ ها� 
برگشــتA داشــت. مال*يــت تــوپ را در اختيــار 
داشــتيم، اما اجازه نفوذ به عمق دفاع خودشان 
را نمA دادنــد. پيــ*ان به #ــ@ امتيــاز قانع بود، 
ولA مــا دنبال ســه امتيــاز بود#م. اميــدوارم در 

باز� ها� آ#نده جبران 3نيم.»

کارشناسی داورى دیدار استقالل و پيکان
فوتبــال،  داور�  3ارشــناس   Aســليمان حيــدر 
دربــاره عمل*ــرد داور بــاز� اســتقالل و پي*ان 
گفت: «باز� سه صحنه مهم داشت. در دقا#ق ٤ 
و ٦٥، محمدحسين مرادمند و محمد نادر� در 
محوطه جر#مه استقالل ت*لA به باز#*ن پي*ان 
زدند 3ــه در دو صحنه داور به درســتA دســتور 
بــه ادامه باز� داد. ســيد علA تنها #@ اشــتباه 
داشــت و آن هم در دقيقه ٧٥ بود 3ه دروازه بان 
استقالل رو� خط محوطه، توپ را در#افت 3رد 
و به اشــتباه 3رنر اعالم شــد.» ســليمانA درباره 
موقعيــت ت@ به تــ@ مهد� قا#د� 3ــه داور آن 
صحنه را آفســا#د اعالم 3رد، گفت: «قا#د� #@ 
نيم بدن از خط آفســا#د جلوتر بود و تصميم داور 

به درستA اعالم شد.» 
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 شهرخودرو �ه امســال تغييرات ز�اد� در بدنه باشگاه	 خود داشت، 
به �, باز� سخت نياز داشت تا عيارش مشخص شود. در هفته چهارم 
رقابت هــا� ليگ برتــر آن هم در باز� مقابل پرســپوليس بخش ز�اد� 
از ضع= هــا� تيــم عيان شــد �ــه م	 توانــد تجربــه ا� ارزشــمند برا� 
عناب	 پوشــان باشد و از طرف	 نيز �ادر فن	 آناليز دقيق و حساب	 رو� 
نقاط ضع= تيم داشته باشد. شهرخودرو�	 ها هرچند در ٣ باز� قبل	 
مقابل ماشين ســاز�، پيJان و صنعت نفت تا حدود� به �, هماهنگ	 
و �Jنواختــ	 رســيده بودند اما رقابــت در ورزشــگاه آزاد� برا� مرب	 
جوان شــهرخودرو مح, خيل	 خوب	 بود تا عيار تيمش دســتش بيا�د 
و رونــد متفاوت	 را در پيش بگيرد �ه در آ�نده باخت ها�	 چنين پرگل	 

را شاهد نباشيم.
 روزنه بين مدافعان 

رحمت	 در د�دار با سرخ پوشان تا�تيJ	 را انتخاب �رد �ه خيل	 بسته 
بــود و هافب, ها� ز�اد� را در ميانه زميــن گنجانده بود. همين باعث 
شــد تا �, ب	 نظم	 در اردوگاه عناب	 پوشــان حا�م باشد و نتوانند به 
راحت	 دســتورات فن	 را پياده �نند. شــهرخودرو از همان ابتدا باز� 
تدافعــ	  را بــرا� دســتياب	 بــه نتيجــه اتخاذ �ــرده بود و بــه ضدحمله 
فJــر م	 �رد. هرچنــد گل محمد� در مقابل هوشــمندانه تر فJر �رد و 
شــاگردانش را بــرا� نما�ــش تهاجم	 توجيــه �رده بود. شــگرد� �ه 
گل محمــد� در هر بــاز� با توجه به شــرا�ط موجود اتخــاذ م	 �ند. او 
مقابل شــهرخودرو از شــاگردان خواســته بــود �ه زمان	 �ــه حر�= در 
زمين خود� حفظ توپ م	 �ند با نفرات بيشتر و با پرس رو� حر�= به 
دنبال توپ  گير� باشند �ه تا حدود� موفق عمل �ردند اما در ضربات 
آخر خيل	 ضعي= ظاهر شــدند تا حد� �ه �حي	 گل محمد� افسوس 
١٠ فرصــت طال�ــ	 را در پا�ان باز� م	 خورد. ا�ن نشــان م	 دهد �ه 
روزنه ها� ز�اد� بين مدافعان شــهرخودرو وجود دارد �ه مهاجمان با 
تا�تي, هــا� تيم	 م	 توانند بــه داخل محوطه ١٨ قــدم نفوذ �نند و 

زهردار ظاهر شوند. 
 ب� نظم� 

 رحمت	 در ا�ن د�دار ســع	 داشــت تا با تعداد بــاال� هافب, ها بتواند 
در حفــظ تــوپ و گردش آن و ســپس حمله به ســمت دروازه تيم حر�= 
بــه برتــر� برســد. جعفــر�، فرجــ	، نعمتــ	 و فرامــرز�، ٤ تفنگدار 
شــهرخودرو در دفــاع بودنــد. صفــرزاده و ســي= الله	 در �ناره هــا و 
دو صادقــ	 هــم وســط ميــدان حJمران	 م	 �ردنــد. اما غيبــت امين 
قاســم	 نژاد �ــه در بــاز� اول تيمــش جــزو برتر�ــن باز�Jن هــم بود، 
خيل	 احســاس م	 شد، برا� همين شهرخودرو�	 ها تجربه الزم برا� 
گردش توپ را نداشتند و نتوانستند چهره هجوم	 بگيرند. در مجموع 
استرس و ب	 نظم	 در تر�يب شهرخودرو عيان و آشJار بود و باز�Jنان 
جوان تيــم نتوانســتند هجوم	 تــر �ار �نند. به خصــوص گل ها�	 �ه 
پرســپوليس به ثمر رساند بيشــتر در خط ميان	 شهرخودرو بود؛ جا�	 
�ــه بين مدافعــان و هافب, ها فاصله خيل	 ز�اد� بــه وجود آمده بود و 
باز�Jنان به خوب	 نتوانستند همد�گر را  پوشش دهند و ا�ن خال خيل	 

بــه �ار تيم سرخ پوشــان آمد، بــه خصوص در نيمه دوم آنها از خســتگ	 
باز�Jنان مشهد� به نحو احسن استفاده �ردند و در ضدحمالت پشت 

محوطه ١٨قدم شهرخودرو صاحب موقعيت ها� ز�اد� شدند.
درس خوب 

شJست سنگين مشــهد� ها مقابل پرســپوليس م	 تواند درس خيل	 
خوبــ	 برا� رحمتــ	 و �ادر فن	 باشــد �ه در ادامــه �ار چگونه تيم را 
ارنج �نند. البته ا�ن باخت م	 تواند زنگ خطر� برا� شــهرخودرو�	 
باشــد �ه برخالف ٢ فصل گذشــته، آ�نده خوبــ	 را نم	 توان برا� آن 
متصور بود. تيم	 �ه بيشــتر جوان هســتند و هنوز به هماهنگ	 �امل 
نرســيده اند. از طرف	 خيل	 از �ارشناســان به انتخــاب رحمت	 بدون 
مدرm هــم انتقاد داشــته و دارند و ا�ن برا� باشــگاه	 �ــه انتظارات 
را باال برده �م	 ســخت اســت �ه بخواهد با چنين رو�ــه ا� باز� ها� 
ليــگ برتــر را دنبــال �نــد. قطع بــه �قيــن اردوگاه شــهرخودرو نياز به 
شــوm دارد تا مســائل فن	 خود را ترميم �ند و در مقابل هر مسابقه ا� 
برنامه خاص خودش را داشــته باشــد. مالJيت باشگاه م	 تواند جدا� 
از حضــور �ادر فن	، افراد� در قالب مشــاور فن	 هم به خدمت بگيرد 
�ه خيل	 م	 تواند در چنين شرا�ط	 �م, حال نما�نده استان باشد. 
درســت اســت رحمت	 به عنوان سرمرب	 انتخاب شــده اما با گسترش 
دا�ــره فن	 و اســتفاده از نظرات �ارشناســان و آناليزور ها� متخصص 
م	 تواند به پيشــرفت تيم �مــ, �ند؛ رو�ه ا� �ه در ا�ثر باشــگاه ها� 
مطرح وجود دارد. شــهرخودرو در سال ها� گذشــته با ارائه باز� ها� 

خــوب محبوبيــت خيلــ	 خوب	 بيــن هــواداران پيدا �رد �ه در ســطح 
�شور هم نمونه بود. اما باز� ها� ضعي= امسال باعث م	 شود به مرور 
ا�ن محبوبيت به دســت آمده از بين برود و نياز است تا تدابير� در روند 

باز� ها� آ�نده اند�شيده شود.
�ارآمد� رحمت� 

بــه هر حال ا�ن مهد� رحمت	 اســت �ه با�د بتواند تيم شــهرخودرو را 
به خوب	 جمع �ند. او با�د به رهبر� خوش فJر و �ارآمد در تيم تبد�ل 
شــود �ــه باز�Jنان جوانــش د�گر اســترس نداشــته باشــند و تا�تي, 
تيمــ	 را هوشــمندانه پيــاده �نند. ا�ن هــم نيازمند ا�ن اســت �ه اول 
خــودش را به رهبر� تبد�ل �ند �ه بتواند در روزها� ســخت مد�ر�ت 
هوشــمندانه ا� داشته باشــد و در ا�ن صورت م	 تواند تفJرات خود را 
بــه خوبــ	 منتقل �ند. نــه ا�ن �ه با �ــ, باخت از هم بپاشــد. نه ا�ن �ه 
صرفا اسمش به عنوان سرمرب	 باشد و با تعو�ض چند باز�Jن، رهبر� 
�ند. فوتبال باز� اســت �ه مرد ميــدان م	 خواهد �ه حت	 تيمش هر 
چقدر هم ضعي= باشد، باز هم بتواند مقابل حر�فان زهردار ظاهر شود 
�ه نمونه اش را م	 توان به تيم	 �ه �حي	 گل محمد� در ســال ٩٧ با 
شهرخودرو ساخت و با باز�Jنان گمنام و جوان، فوتبال	 تماشاگرپسند 
ارائــه �رد �ه حتــ	 در ادامه ليگ هم جزو مدعيان لقب گرفت، اشــاره 
�رد. حاال ا�ن ظرفيت در شــهرخودرو وجود دارد و با�د فرد� تيم را به 
ســو�	 هدا�ت �ند �ه �ارآمد باشد �ه با وضع موجود هم اگر اراده ا� 

باشد، م	 توان هدفمند بود.

کارآمدى رحمتی!
شهرخودرویى ها پس از باخت مقابل پرسپولیس وارد فاز جدیدى در لیگ برتر شدند 

رونالد �ومان همچنان از سيستم گردش	 استفاده م	 �ند. اگر 
هفته گذشته ليونل مس	 و د�يانگ برابر د�نامو�ي= استراحت 
�ردند در ا�ن هفته دوباره برخ	 از باز�Jنان نفس	 تازه خواهند 
�ــرد و ســتاره آرژانتينــ	 باز هم جــزو آن ها اســت. او به همراه 
مــارm آندره تراشــتگن و فيليپ �وتينيو مقابل فرنســزواروش 
باز� نخواهند �رد. آن ها ســه غا�ب بزرگ فهرســت بارســلونا 
برا� د�دار چهارشــنبه شب در هفته پنجم ليگ قهرمانان اروپا 
هســتند. با�د �ــادآور� �رد �ومان جــرارد پيJه، آنســو فات	، 
سرخ	 روبرتو و ساموئل اومتيت	 را هم به دليل آسيب د�دگ	 
در اختيار ندارد. بارسلونا امشب در هفته پنجم ليگ قهرمانان 
اروپا به مصاف فرنسزواروش م	 رود. رونالد �ومان در نشست 
خبر� پيش از باز� گفــت: «مهم تر از همه صعودمان بود. با�د 
ذهنيت پيــروز� در همه باز� ها را داشــته باشــيم. با�د خوب 
باز� �نيم اما مهم تر از همه ا�ن است �ه م	 خواهيم به عنوان 
تيم نخســت در مرحله بعد حاضر شــو�م. با�د در دو باز� باق	 
مانده به هدفمان برسيم.» ليونل مس	 در د�دار امشب حضور 
نخواهد داشــت. ســرمرب	 بارســلونا در ا�ن رابطه اظهار �رد: 

«بــا ا�ــن تقو�م	 �ه دار�ــم با�د به لئو اســتراحت دهــم. مانند 
باز� �	 �= و د�دار چهارشــنبه چون صعودمان قطع	 شــده 
اســت. باز� شنبه هم مهم اســت و با�د پيروز شو�م. دو فرصت 
داشــتيم تا به مس	 اســتراحت دهيم و پس از چهارشنبه د�گر 
چنين موقعيت	 را نخواهيم داشت.» ليونل مس	 در باز� شنبه 
مقابل اوساســونا گلش را به د�گو آرماندو مارادونا تقد�م �رد و 
پيراهنــش را در آورد تا �اد اســطوره فوتبــال آرژانتين را گرام	 
بدارد. ســرمرب	 هلند� در مورد ا�ن موضوع گفت:« م	 دانيم 
در آوردن پيراهــن جر�مــه اش �ارت زرد اســت. ا�ن �, قانون 
است حت	 با وجود ا�نJه همه بدانند چرا ا�ن �ار را انجام داد. 
�رد. با ا�ن حــال تصميم نها�	 را من نخواهم  mبا�ــد آن را در
گرفــت. اگر با من بــود �ارت زرد را لحاظ نم	 �ــردم.» �ومان 
در پا�ان به د�دار امشــب اشــاره �رد و گفت: «باز� ســخت	 در 
انتظارمان اســت. حر�فمان از �يفيت باال�	 برخوردار است و 
در خط حمله باز�Jنان خوب	 دارد. در د�دار رفت خيل	 خوب 
ظاهر شد�م. با�د فضاها را پيدا �نيم و از ا�ن طر�ق به حر�فمان 

ضربه بزنيم. برا� فرنسزواروش هم باز� مهم	 خواهد بود.»

سيستم گردش� رونالد �ومان ادامه دارد

مسى و ستاره ها نیستند

على ترابى

اخبار خراسان
بالتکليفی پرونده تلخ پيست موتورسوارى

�, ماه قبل حادثه تلخ	 در پيســت موتورسوار� مجموعه 
ثامن االئمه(ع) شــاند�ز رخ داد �ه جوان ٢٠ ســاله ا� �ه 
برا� گرفتن فيلم با موبا�لش �نار پيســت آمده بود، با �, 
موتورســوار �ه از داخل پيســت منحرف شده بود، برخورد 
شــد�د� �رد و در اثر شدت جراحت جان خود را از دست 
داد. آماده نبودن فضا� پيســت بــرا� عالقه مندان به ا�ن 
رشــته ورزشــ	 �ــه حداقل هــا� ا�من	 را داشــته باشــد، 
ناتوانــ	 در مد�ر�ــت برنامه ا� �ه شــا�د ســاده  تر�ن اتفاق 
در �ــ, رشــته ورزشــ	 هيجان	 باشــد و بســيار� د�گر از 
�وتاه	 ها باعث شد تا �, خانواده داغ دار شود. حاال پس 
از ا�ن همه مدت هنوز پرونده ا�ن موضوع به صورت روشن 
مشــخص نشــده. رئيس هيئت اتومبيلران	 و موتورسوار� 
خراســان رضو� در ا�ن باره به خبرنگار ما گفت: «در حال 
حاضــر پرونــده مذ�ور در دادســرا قــرار دارد و منتظر�م تا 
زمان رســيدگ	 به آن مشــخص شــود.» فرضعلــ	 گرا�ل	 
دربــاره ا�ن اتفاق تلخ �ه منجر به فوت �, نوجوان شــده، 
افــزود: «نم	 خواهيم بگو�يم �ه پيســت موتورســوار� به 
صــورت صددرصد� ا�من بوده اســت. ما ٧ ماه اســت �ه 
در هيئت حضور دار�م و حت	 قصد داشــتيم �ه ا�ن پيست 
را از هر جهت ا�من ســاز� �نيم. حت	 حدود ٣، ٤ نيسان 
هم الســتي, خر�دار� �رده بود�م و قرار بود تغييرات	 در 
ا�ن پيســت صورت بگيرد.» و� در پاســخ به ا�ن ســوال �ه 
چرا اجازه تمر�ن در ا�ن پيســت داده شده، اظهار �رد: «ما 
قبل از ا�ن اتفاق به مســئول پيســت اعالم �ــرده بود�م �ه 
پيست را تعطيل �نند و تا قبل از ا�من ساز� هيچ فعاليت	 
نداشــته باشــند. اما جمعه ها موتورســواران وارد مجموعه 
ثامن االئمــه(ع) م	 شــوند و بــه تمر�ن م	 پردازنــد. با ا�ن 
وجود دوستان ما در مجموعه پيست و انتظامات تذ�ر ها� 

الزم برا� رعا�ت ا�من	 را هم داده بودند.»

٢ دستاورد مهم ورزش استان در سال جارى
مهمتر�ــن  رضــو�  خراســان  ورزش وجوانــان  �ل  مد�ــر 
دستاورد ورزش استان را در سال ٩٩ �سب عنوان نخست 
توسعه ورزش همگان	 در �شور و حضور تيم شهرخودرو در 
ليگ قهرمانان آسيا عنوان �رد. فرزاد فتاح	 در خصوص 
دستاوردها� اداره �ل ورزش وجوانان خراسان رضو� در 
سال ٩٩ اظهار �رد: «�سب رتبه نخست در توسعه ورزش 
همگان	 �شــور افتخار بزرگ	 اســت �ه توانســتيم در ا�ن 
اســتان به آن دســت �ابيــم.» و� تصر�ح �رد: «بــا توجه به 
ا�ن �ه حدود �, ســال است �شور و جهان درگير و�روس 
منحــوس �روناســت، توســعه ورزش در خانــه از اهميــت 
دوچندان	 برخوردار شــد �ه خراســان رضو� توانست به 
ا�ــن موضوع دســت �ابد.» و� خاطرنشــان �ــرد: «حضور 
تيم فوتبال شــهرخودرو برا� نخستين بار در تار�خ ورزش 
اســتان در ليگ قهرمانان باشگاه ها� آسيا د�گر دستاورد 

مهم ورزش خراسان رضو� در سال ٩٩ است.»

سرمرب� تيم واليبال فوالد نيشابور
هدف؛ صعود به ليگ برتر واليبال است

ســرمرب	 تيم واليبال فوالد نيشــابور گفت: «هدف اصل	 
فوالد در ليگ دســته �,، صعود به ليگ برتر اســت.» عل	 
نقد� در خصوص شــرا�ط برگزار� مســابقات ليگ دسته 
�ــ, واليبال �شــور افزود: «مســابقات ليگ هــا� واليبال 
�شور در ا�ن فصل به دليل و�روس �رونا به صورت متمر�ز 
برگزار شد و همين موضوع باعث شد شرا�ط تيم ها سخت 
و متفاوت شــود.» و� با اشــاره به مرحله نخســت دور رفت 
ليــگ دســته �ــ, واليبال �شــور �ــه بــه ميزبان	 مشــهد 
برگــزار شــد، اضافه �رد: «در ليگ دســته �ــ, باز�Jنان و 
تيم هــا ناشــناخته هســتند و مربيــان جوان انگيــزه ز�اد� 
دارند. ســطح باز� ها� ليگ دســته �, تفاوت چندان	 با 
مسابقات ليگ برتر ندارد اما �يفيت مسابقات دسته �, با 
ليگ برتر قابل مقا�ســه نيست. در ليگ دسته �, به دليل 
نزد�, بودن شرا�ط تيم ها به �Jد�گر نم	 توان تيم ها را از 
قبل برنده و �ا بازنده دانست.» نقد� در خصوص استفاده 
از باز�Jنــان بومــ	 در تيمــش اظهــار �ــرد: «اســتفاده از 
باز�Jنان بوم	 و غيربوم	 برا� تيم	 �ه هدفش قهرمان	 
و صعود به ليگ برتر است، تفاوت چندان	 ندارد. استفاده 
از باز�Jنان بوم	 به پروســه خاص	 نياز دارد �ه حداقل ٣ 
تا ٥ ســال زمان م	 برد اما وقت	 باشــگاه فوالد نيشابور به 
دنبــال ا�ن اســت �ه در �ــ, فصل به هدفش دســت �ابد، 
مجبور�م بــه صورت تلفيق	 از باز�Jنــان بوم	 و غيربوم	 
در �نار �Jد�گر استفاده �نيم. اگر تيم نتيجه نگيرد، د�گر 
�ســ	 از چيدمــان باز�Jنان و نحــوه اســتفاده از باز�Jنان 

جوان حرف	 نم	 زند.»
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مامور�ت غيرمم�ن رئال مادر�د در نقل وانتقاالت تابستان�

رســانه ها� مختل� اسپانيا
� پيش از ا
ن گزارش داده 
بودنــد فلورنتينــو پــرس، رئيــس باشــگاه رئال مادر
ــد 
برنامه ر
ز� -رده تا در تابستان ٢٠٢١ سراغ جذب -يليان امباپه از 
پار� ســن ژرمن بــرود؛ زمانــ� -ه تنها 
8 ســال از قــراردادش باق� 
خواهــد ماند. ا
ــن دقيقا همان اســتراتژ� اســت -ه رئيس باشــگاه 
رئال مادر
د برا� به خدمت گرفتن ادن هازارد از چلس� در تابستان 
٢٠١٩ به -ار گرفت. رئال� ها -ه -ر
م بنزما� ٣٢ ســاله را به پا
ان 
دوران حرفــه ا� اش نزد
ــ8 م� بيننــد، امباپه را به  عنــوان گز
نه ا� 
مناسب و بلندمدت برا� تقو
ت خط حمله خود در نظر دارند. نشر
ه 
پار
ز
ن فرانســه اما به خدمت گرفتن ستاره فرانسو� پار� سن ژرمن 
توســط رئال مادر
د در تابســتان آ
نده را تقر
بــا مامور
ت� غيرممOن 
م� دانــد. بر اســاس ا
ن گــزارش، خر
ــد امباپه 
Oــ� از اولو
ت ها� 
اصلــ� رئال مادر
ــد اســت امــا ضررها� مالــ� قابل توجهــ� -ه ا
ن 
باشــگاه در جر
ان شــيوع گســترده و
ــروس -رونا به آن دچار شــده، 
باعث شــده تا رئال از تامين بودجه الزم برا� جذب امباپه ٢١ ســاله 
عاجر باشــد. لئوناردو، مد
ر ورزش� تيم فوتبال پار� سن ژرمن اخيرا 
خبر داد -ه ا
ن باشگاه مذا-رات خود با -يليان امباپه را برا� تمد
د 
قــرارداد -نونــ� او -ه در ســال ٢٠٢٢ به پا
ان م� رســد، آغاز -رده 
اســت. نشــر
ه اســپانيا
� آاس چاپ مادر
د هم مدع� شده -يليان 
تنها به 
8 شرط حاضر است برا� تمد
د قراردادش با پار� سن ژرمن 
توافــق -نــد؛ -ــه اگــر در آ
نــده پيشــنهاد� بــه ارزش واقعــ� اش از 
باشــگاه� د
گر داشته باشد، پ� اس ج� با جدا
� اش موافقت -ند. 
طبــق ادعا� آاس، -يليان تا-نون به ســه پيشــنهاد پار� ســن ژرمن 

بــرا� تمد
ــد قرارداد پاســخ منفــ� داده، ا
ــن در حال� اســت -ه او 
م� تواند تابستان آ
نده در ازا� پرداخت ١٨٠ميليون 
ورو، اقدام به 
ترc پارc دوپرنس -ند. ا
ن ستاره فرانسو� -ه تابستان ٢٠١٧ در 
ازا� ١٤٥ميليون 
ورو به عالوه ٣٥ميليون 
ورو بند پاداش از مونا-و 
بــه پار� ســن ژرمن پيوســت، تا-نــون در ١٣٥بــاز� از رقابت هــا� 
مختلــ�، پ� اس ج� را همراه� -رده -ه حاصلش ٩٩ گل زده بوده 
 �
اســت. امــا ا
ن همه ماجرا نيســت، به نقل از چند رســانه اســپانيا
رئال� هــا قصد دارند بــا جذب همزمــان نيمار پــروژه رو
ا
� خود در 
تابســتان ٢٠٢١ را تOميــل -نند. گفته م� شــود رئال بــرا� عمل� 
-ردن ا
ن مامور
ــت به ظاهر غيرممOن چيز� حــدود ٥٠٠ميليون 


ورو هز
نه خواهد -رد.

زوج نيمار-امباپه در برنابئو؟
از تا�يد در�افت ٩٠٠ميليون� موسو" از باشگاه سا�پا تا ت�ذ�ب ش�ا�ت طرفين و بين  الملل� شدن �$ دعوا" داخل�!

 انتخــاب جد
د ابرســتاره تيم مل� 
واليبــال -ار دســتش داد؛ آن هــم 
بعد از ا
ن -ه ســيدمحمد موسو� تصميم گرفت 
بــه درخواســت باشــگاه پياچنــزا� ا
تاليــا برا� 
پيوستن به ا
ن تيم پاسخ مثبت بدهد؛ پاسخ� -ه 
حاال مسئوالن باشگاه سا
پا را آتشين -رده و -ار 
بــه شــOا
ت و شOا
ت -شــ� عليــه هم رســيده. 
خودروسازان مدت ها بود -ه به دنبال جذب سيد 
واليبــال ا
ــران بودنــد و درنها
ت موســو� -ه با 
باشــگاه ها�  ســو�  از  دندان گيــر�  پيشــنهاد 
خارج� مدنظرش مواجه نشده بود، در تار
خ ٢٥ 
خرداد رسما به جمع نارنج� پوشان پيوست تا در 
فصــل جد
ــد ليگ برتــر واليبــال بــرا� آن ها به 
ميدان برود. اما ابتال� ب� موقع به -رونا مدت� او 
را از باز� برا� باشگاهش معاف -رد. در همين 
گيرودار بود -ه پيشنهاد ا
تاليا
� ها هم به دست 
موسو� رسيد تا او را عميقا به ا
ن فOر بيندازد -ه 
سال قبل از المپي8 را در خارج از ا
ران بگذراند. 
هميــن مســئله هم مســئوالن باشــگاه ســا
پا را 
عصب� -رد تــا جا
� -ه موســو� د
گر حت� در 
تمر
نــات ســا
پا هــم د
ــده نشــد تــا برخــ� از 
رسانه ها� ا
تاليا
� مدع� شوند ستاره تيم مل� 
واليبــال ا
ران مــورد غضب باشــگاه ســا
پا قرار 
گرفته و علت غيبتــش در باز� ها� اخير تيمش 
در ليــگ برتر هم همين مســئله اســت. ســOوت 
مســئوالن باشــگاه ســا
پا مز
د بر علت شــد تا به 
شــا
عات بيش از پيش دامن زده شود و درنها
ت 
٣٠ آبــان خبــر انتقال موســو� به ا
تاليا رســما 
رســانه ا� شــد. هنوز چند روز� نگذشته بود -ه 
خبر رسيد موســو� بدون داشتن رضا
ت نامه از 
باشــگاه ا
ران� اش راه ا
تاليــا را در پيش گرفته. 
مصطف� -ارخانه، سرمرب� سا
پا هم در مصاحبه 
با رسانه ها� مختل� ا
ن موضوع را تا
يد و تا-يد 
-رد -ه ســيد بــدون هماهنگ� و بدون داشــتن 
رضا
ت نامه باشــگاه، تيم را ترc -رده و ا
ن -ار 
درســت� نبــوده. در ا
ــن بيــن امــا آنچــه باعــث 
حاشيه ها� بيشتر شــد، ا
ن سوال بود -ه وقت� 

باشــگاه ســا
پا رضا
ت نامه ا� به موسو� نداده، 
او  بــرا�  واليبــال  فدراســيون  در  -ســ�  چــه 
آ� ت� س� صادر -رده؟ ماجرا آنجا گره م� خورد 
-ه شــنيده م� شــود موســو� -ه با رقم قرارداد 
٢/٥ميليــارد تومان� به ســا
پا پيوســته بود و در 
رقــم  از  تومــان  -ار ٩٠٠ميليــون  آغــاز  همــان 
قراردادش را در
افت -ــرده بود، قبل از رفتن به 
ا
تاليا به مسئوالن سا
پا قول داده بالفاصله پس 
از در
افــت پول از پياچنزا، مبلــغ در
افت� اش از 
خوردوســازان را پــس م� دهــد و حتــ� گفتــه 
م� شود او 
8 فقره چ8 به مسئوالن ا
ن باشگاه 
امــا  بگيــرد  رضا
ت نامــه  قبالــش  در  تــا  داده 
قلم خوردگــ� ز
ــاد رو� ا
ن چــ8 رو� اعصاب 
خودروســازان رفته و -ار را به جا
� رســانده -ه 
سا
پا از موسو� و موسو� از آن ها شOا
ت -رده و 
منتظر برگزار� جلسه -ميته انضباط� هستند. 
ا
ن شا
عات در حال� مطرح م� شود -ه به گفته 

8 منبع آگاه در باشــگاه سا
پا، نه مبلغ قرارداد 
 �Oموســو� ٢/٥ميليــارد تومــان اســت، نــه چ
تحو
ل باشــگاه شده و نه شOا
ت� توسط طرفين 
صورت گرفته است. ضمن ا
ن -ه گفته م� شود 
باشــگاه ســا
پا به دليل مخدوش بــودن چ8، از 
تحو
ــل گرفتن آن امتناع -ــرده. با ا
ن حال تنها 

موضوعــ� -ه تــا ا
نجــا مــورد تا
يد واقع شــده، 
پرداخــت مبلــغ ٩٠٠ميليــون تومــان از مبلــغ 

قرارداد موسو� است.
  

با وجود تOذ
ب شــا
عات اخير از سو� ا
ن مقام 
آگاه در باشگاه سا
پا و تا-يدش بر ا
ن -ه طرفين 
ط� چند روز آ
نده و بعد از برگزار� جلسه ا� در 
فدراســيون به دنبال توافق و حل مسالمت آميز 
اختالفات پيش آمده هستند، اما برخ� رسانه ها 
ماجــرا را پليســ� هم -ــرده و مدع� شــده اند با 
توجه به غيرقانون� بودن ا
ن انتقال و از آنجا -ه 
موســو� اولين باز� خود را برا� تيم پياچنزا با 
شــرا
ط فعلــ� انجــام داده، در صورت شــOا
ت 
مد
ران ســا
پا بــه نهادها� بين المللــ�، جرا
م 
ســخت انضباطــ� و حت� محروميــت در فاصله 
چند مــاه مانده بــه المپيــ8 در انتظــار واليبال 
ا
ران خواهــد بود؛ موضوع� -ه تحقق آن دور از 
ذهن به نظر م� رسد چرا-ه المپي8 آوردگاه� 
نيســت -ه 
ــ8 باشــگاه داخل� راض� شــود به 
خاطر منافع شــخص�، منافع مل� -شــورش را 
ناد
ده بگيــرد و به خاطر 
8 درگيــر� داخل�، 
فدراسيون واليبال ا
ران را از حضور در المپي8 

محروم -ند.

موسوى و سایپا در آستانه حل مسالمت آميز اختالفات


8 شــنبه در د
دار ا
ران و ســور
ه در پنجره دوم 
انتخاب� -اپ آسيا -ه با شOست ٧٧-٧٠ ا
ران 
همراه بود، مسعود قاسم�، مد
ر و سرپرست تيم 
مل� بسOتبال -ه با
د -ارها� هماهنگ� تيم را 
انجام م� داد، رو� نيمOت حضور نداشت؛ علت 
هم به شOســتن قرنطينه از سو� او برم� گشت. 
او همــراه راميــن طباطبا
�، رئيس فدراســيون 
پروتOل هــا� بهداشــت� حا-ــم بر مســابقات را 
رعا
ــت نOردنــد و در حالــ� -ــه با
ــد در هتــل 
قرنطينــه م� شــدند و حق خروج نداشــتند، ا
ن 
دو مســئول بســOتبال ا
ــران بــا ز
ر پا گذاشــتن 
پروتOل ها به بيرون از هتل رفته و در شــهر دوحه 
به گشت و گذار پرداختند. قاسم� عOس خود و 

طباطبا
� را رو� صفحه ا
نســتاگرامش منتشر 
-رد اما بعد از چند ســاعت آن را حذف -رد ول� 
گو
ــا -ار از -ار گذشــته بــود چرا-ــه مســئوالن 
برگزار� مســابقات متوجه خــروج آن ها از هتل 
شــدند و از قرار معلوم -ســان� -ــه پروتOل ها را 
رعا
ت نOنند، حق حضــور در زمين را ندارد و به 
همين دليل قاسم� و طباطبا
� مجبور شدند از 
جا
گاه VIP باز� ا
ران مقابل ســور
ه را ببينند. 
در ا
ــن زمينه انتقادها به مســئوالن فدراســيون 
ز
ــاد بــوده و محمد� منش 
�O از -ارشناســان 
بســOتبال گفته بود: «مد
ر تيم ها� مل� -ه با
د 
-ارها� هماهنگ� را در تيم مل� انجام دهد، به 

فOر سياحت در دوحه بود.»

وقتی مسئوالن بسکتبال قرنطينه را شکستند و به سياحت رفتند!

پيراهن مارادونا چگونه به دست مسی رسيد؟تهدید به قتل؛ دختر ضد مارادونا عقب نمی کشد

 پائوال داپنا، فوتباليســت زن اســپانيا
� -ه پيش از شــروع 
8 باز� 
در ا
ن -شــور در حال� -ه همه باز
Oنــان در حال اجرا� 
8 دقيقه 
ســOوت بــه احتــرام د
گو مارادونــا بودند از ا
ن -ار ســر بــاز زده و به 
صحنه پشــت -رده بود، م� گو
د از اقدام خود پشــيمان نيســت. اما 
او تا
يــد -رد -ه خودش و هم تيم� ها
ش در تيم و
اخس ا
نترر
اس 
با پيام ها
� خشــونت آميز مواجه شــده اند. داپنا بعد از ا
ن ماجرا در 
گفت وگو
� با روزنامه اسپانيا
� آاس مدع� شد -ه بعد از ا
ن ماجرا 
به قتل تهد
د شــده است. او گفت: «عالوه بر آزار و اذ
ت شد
د� -ه 
در شــبOه ها� اجتماعــ� به من شــده، هم تيم� ها
م هم مــورد آزار 
قــرار گرفته اند. گذشــته از ا
ــن آزار و اذ
ت ها من بــه قتل هم تهد
د 
شــده ام. خيل� ها برا
م پيام ها
� نوشــته و گفته اند آدرســت را پيدا 
م� -نيم و قلم پاها
ت را م� شــOنيم. مارادونا از نظر فوتبال� به نظر 
مــن مهارت هــا و و
ژگ� ها� ب� نظير� داشــت ول� از نظر انســان� 
-ســ� نبود -ه مردم بخواهند مثل او باشند. برا� همين 
8 دقيقه 
ســOوت -ردن و ادا� احترام به چنين شخص� در واقع ب� احترام� 
به شخصيت و باورها� خودم بود و نم� توانستم چنين -ار� بOنم.»

دنيلــه ارگوچ�، دوســت صميمــ� د
گــو مارادونا� فقيــد ادعا� 
جالب� درباره خوشحال� بعد از گل ليونل مس� در د
دار روز شنبه 
بارســلونا مقابل اوساســونا مطرح -رد. به نظر م� رســد پيام ليونل 
مس� در صفحات اجتماع� خود به خاطر درگذشت د
ه گو آرماندو 
مارادونا -اف� نبوده چرا-ه او بعد از گلزن� در د
دار بارســلونا برابر 
اوساســونا 
ــ8 اتفــاق شــگفت انگيز را از خود به نما
ش گذاشــت؛ 
جا
ــ� -ه او برا� خوشــحال� بعــد از گل خود در حالــ� پيراهنش 
را درآورد -ــه ز
ــر آن لباس شــماره ١٠ د
گــو مارادونا در باشــگاه 
اولدبو
ــز را بــر تن -ــرده بود. دنيلــه ارگوچ�، دوســت مارادونا -ه 

Oــ� از -تاب ها� بيوگراف� در مورد او را هم نوشــته برا� نشــر
ه 
ال گرافيOو فاش ســاخت -ه ا
ن پيراهن چطور به دست فوق ستاره 
آرژانتينــ� بارســلونا رســيده اســت. داســتان از ا
ن قرار اســت -ه 
ســرخيو فرنانــدز -ه 
ــ8 قاضــ� و البته -لOســيونر هم محســوب 
م� شــود ا
ن پيراهن را در اختيار داشــته و مس� دو بار سع� -رده 
بود آن لباس مارادونا را به دســت بيــاورد و باالخره فرناندز آن را به 

دست او م� رساند.

بی اطالعی مدیر سازمان تيم هاى ملی 
تيراندازى!

ب� ش8 
�O از وظا
� مد
ر سازمان تيم ها� 
ملــ� مشــار-ت و حضــور در جلســات -ميتــه 
فنــ� و انتخــاب -ادر تيم هــا� مل� اســت اما 
ناصــر رســول�، مد
ــر ســازمان تيم هــا� مل� 
تيرانداز� م� گو
ــد از موضوع تمد
د قرارداد 
ســرمرب� تيم مل� چيــز� نم� داند و در بطن 
مذا-ــرات حضــور نــدارد. بــه گزارش ا
ســنا، 
ســخنگو
� -ــه در بطــن مذا-ــرات مربوط به 
مسائل سرمرب� تيم مل� و فدراسيون نيست: 
«مــن در جر
ــان بحث مذا-رات نيســتم و تنها 
چيــز� -ــه بــه من اعــالم شــده ا
ن اســت -ه 

مذا-رات ادامه دارد!»
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تمدید قرارداد دستياران گل محمدى
قــرارداد دســتياران ســرمرب� تيم فوتبال پرســپوليس به 
مدت ٢ ســال د#گر تمد#د شــد. به نقل از رســانه رســم� 
باشــگاه پرســپوليس، در ادامــه روند تمد#ــد قراردادها' 
سرخ پوشــان، قــرارداد دســتياران #حيــ� گل محمــد' 
نيز تمد#د شــد و به ا#ــن ترتيب آنها در ٢ ســال آ#نده 1نار 
سرمرب�، تيم فوتبال پرسپوليس را همراه� خواهند 1رد. 
گفتن� اســت؛ قــرارداد #حي� گل محمد' نيــز به تازگ� 
برا' ٢ ســال تمد#د شد و حاال اعضا' 1ادر فن� با روحيه 

بهتر و با حما#ت 1امل باشگاه به 1ار خود ادامه م� دهند.
برترى پرسپوليس در دیدارى دوستانه

تيــم فوتبال پرســپوليس در جر#ان د#دار' دوســتانه تيم 
و#ســتاتوربين را با هدا#ت فرشاد پيوس شAست داد. تيم 
فوتبال پرسپوليس صبح د#روز در جر#ان د#دار' دوستانه 
از ساعت ١١:٣٠ در ورزشگاه غد#ر به مصاف و#ستاتوربين 
رفت و درنها#ت توانســت ا#ن تيم را ٢-#L شAست دهد. 
برا' پرسپوليس محمداحســان حسين� و مهد' عبد' 
گلزن� 1ردند. وحيد امير' دچار مصدوميت جز#� شــد 

اما دوباره به باز' برگشت.
اعالم زمان آغاز ليگ قهرمانان ٢٠٢١ 

#L رســانه عربســتان� از زمــان آغاز ليگ قهرمانان آســيا 
٢٠٢١ خبــر داد. نشــر#ه الر#اضيــه عربســتان از منابــع 
آگاهش خبر داد 1ه 1نفدراسيون آسيا به فدراسيون ها' 
اعضا#ــش اعــالم 1ــرده ليــگ قهرمانــان ٢٠٢١ قبــل از 
مــاه آور#ل (فرورد#ــن ١٤٠٠) برگزار نخواهد شــد. ليگ 
قهرمانان آسيا ٢٠٢٠ در منطقه شرق ا1نون در دوحه در 
حال پيگير' است. پرسپوليس از غرب آسيا به فينال ا#ن 
رقابت ها راه #افته و منتظر مشخص شدن رقيب شرق� اش 

است تا در تار#خ ٢٩ آذر در دوحه فينال را برگزار 1ند.

مصدوميت نگران کننده کاميابی نيا 
1مــال 1امياب� نيــا در نيمه اول بــاز' با و#ســتاتوربين 
آســيب د#د و از زميــن بيرون رفــت. 1امياب� نيــا 1ه در 
باز' با شــهرخودرو رو' نيمAت قرار داشــت، د#روز در 
تر1يــب اصل� تيمــش مقابل حر#ــd ليگ دو#ــ� بود و 
باز' را از ابتدا آغاز 1رد اما #L اتفاق تلخ ســبب شــد تا 
خيلــ� زود از زمين بيرون بــرود و جا' خود را به محمد 
عمــر' بدهــد. در دقيقه ٣٦ ا#ن بــاز' برخورد باز#Aن 
و#ســتاتوربين با 1امياب� نيا به آسيب د#دگ� او از ناحيه 
همســتر#نگ منجــر شــد و #حيــ� گل محمــد' او را از 
زمين بيرون 1شــيد و به باز#Aــن جوان خود ميدان داد. 
1ادر پزش�A ســرخ ها هنوز اعالم نAرده 1ه 1امياب� نيا 
چــه زمان� بــه مياد#ن برم� گــردد اما باتوجــه به فاصله 
١٨ روزه تــا فينــال، ا#ــن موضوع نگران� ز#ــاد' را بين 

هواداران پرسپوليس به وجود آورده است.

اعالم جرم عليه خاطيان قرارداد ویلموتس!
با وجــود نامــه تهد#دآميز فيفــا، قاضــ� زاده حرف ها' 
تازه ا' را درباره قــرارداد و#لموتس بيان 1رد. به زود' 
 iفدراســيون فوتبــال دفاعيــه 1امــل خود را عليــه مار
و#لموتــس بــه دادگاه عال� ورزش ارســال خواهد 1رد. 
پيــش از اعــالم را' نم� تــوان گفــت 1داميــL بازنــده 
خواهند بود. با ا#ن وجود قاض� زاده هاشــم�، نما#نده 
مجلــس در ا#ن بــاره توضيــح داد: «اعالم جــرم برا' ٨ 
نفــر امضا1ننده قرارداد و#لموتس توســط بازرســ� 1ل 
1شــور صورت گرفته و با#د مرجع قضا#� درباره فرآ#ند 
رســيدگ� توضيحــات الزم را بــه افــAار عمومــ� ارائــه 
بدهــد.» او همچنيــن دربــاره دفاعيــات وز#ــر ورزش در 
مجلس هم گفت: «روز گذشــته ســوال ها' نما#ندگان 
را از وز#ر ورزش داشتيم اما نما#ندگان و احمد راستينه 
از پاســخ وز#ر قانع نشدند. سلطان� فر هم با#د به صحن 

علن� مجلس بيا#د و پاسخگو باشد.»

انتقاد قطرى ها از عملکرد شجاع خليل زاده
نا#ب رئيس سابق الر#ان قطر عملAرد لژ#ونر ا#ران� برا' 
ا#ــن تيــم را غيرمفيــد توصيd 1رد. شــجاع خليــل زاده، 
مدافــع فصــل گذشــته پرســپوليس در ا#ــن فصــل برا' 
الر#ــان قطر باز' م� 1ند و در ا#ــن مدت 1وتاه حضورش 
در تر1يــب تيــم قطــر' عملAرد خوبــ� داشــته اما عل� 
النعيم�، نا#ب رئيس سابق باشگاه الر#ان چنين اعتقاد' 
ندارد و معتقد اســت تمام لژ#ونرها' الر#ان به جز #اسين 
براهيمــ� الجزا#ــر' 1ار' بــرا' تيــم انجــام ندادنــد و 
عملAردشــان رضا#ت بخــش نبــوده اســت. ا#ن مســئول 
قطر' در مصاحبه تفصيل� با نشر#ه الشرق در بخش� از 
صحبت ها#ش دربــاره عملAرد ٥ لژ#ونر الر#ان 1ه #�A از 
آنها شجاع خليل زاده است ا#نطور صحبت 1رد: «مشAل 
الر#ــان آگيره ســرمرب� تيم نيســت بلAــه لژ#ونرها' تيم 
اســت. بــه نظرم در ميــان باز#Aنــان خارج� الر#ــان تنها 
#اســين براهيمــ� الجزا#ــر' برا' تيــم مفيد بــود و بقيه 
1ار' بــرا' تيم انجام ندادنــد.» ا#ن انتقــادات در حال� 
صورت م� گيرد 1ه چند روز پيش هم #L نشــر#ه قطر' 
در پ� مصدوميت چند بــاره مهد' تراب�، باز#Aن ا#ران� 
العرب� از او به عنوان باز#Aن شيشه ا' #اد 1رد و خواهان 
فســخ قرارداد ا#ن با#Aن با العرب� شــد! به نظر م� رســد 
لژ#ونرها' ا#ران� به خصوص باز#Aنان سابق پرسپوليس 
با وجود شرا#ط خوب در تيم ا#ران� شان در ليگ ستارگان 
قطر جا نيفتاده اند و احتمال د#پورت آنها ز#اد اســت. ا#ن 
در حال� است 1ه اتفاقا پرسپوليس هم برا' تقو#ت دفاع 
و خط حمله اش ســخت نياز به باز#Aن جد#د دارد و شا#د 

دوباره سراغ باز#Aنان سابقش برود!

مســعود شــجاع� در ســفر اعضا' تيم فوتبــال ترا1تور بــه 1رمان ا#ــن تيم را 
همراه� نAرد. در حال� 1ه 1اروان تيم فوتبال ترا1تور برا' برگزار' د#دار با 
مس رفسنجان در هفته چهارم ليگ برتر به 1رمان سفر 1رد، مسعود شجاع�، 
1اپيتــان ا#ــن تيم، ترا1تور' ها را در ســفر بــه 1رمان همراه� نAرد. مســعود 
شــجاع� 1ه مشــAوi به 1روناســت و از بعد از بــاز' با ســپاهان در تمر#نات 
شــر1ت نAرده و در قرنطينه خانگ� اســت، به 1رمان ســفر نAــرد و در باز' با 
مس غا#ب خواهد بود. ا#ن در حال� است 1ه عالوه بر شجاع�، تست 1رونا' 
مهــد' تيAدر' و محمد مســلم� پور همچنان مثبت اســت و ا#ــن دو باز#Aن 
هم در قرنطينه هســتند. تيــم فوتبال ترا1تور امــروز در چارچوب هفته چهارم 

مسابقات ليگ برتر از ساعت ١٦:١٠ دقيقه ميهمان مس رفسنجان است.

فيفــا در نامه ا' به باشــگاه اســتقالل اعالم 1رد 1ه پرونده شــAا#ت باشــگاه 
پرتغال� عليه آب� پوشــان بســته شده اســت. به نقل از ســا#ت رسم� باشگاه 
استقالل، و1يل باشگاه بوآو#ستا' پرتغال با ارسال نامه ا' به فيفا تا#يد 1رد 
1ه باشــگاه اســتقالل 1ليه تعهدات خود در قبال ا#ن باشگاه جهت حق رشد 
ا#ســما را انجام داده و پرونده بسته شده است. بعد از آن فيفا با استناد به ا#ن 
نامه، به باشــگاه استقالل ا#ميل� ارسال 1رد و خبر از بسته شدن ا#ن پرونده 
داد. به ا#ن ترتيب پس از پرونده و#نفرد شــفر و پسرش ساشا 1ه چند' پيش 
بســته شــد و پرونده ١٢٠هزار دالر' ســرور جپاروف، باز#Aن ازبAســتان� و 
سابق اســتقالل 1ه آبان ماه مختومه شد اســتقالل توانست با پرداخت طلب 

باشگاه ا#سما در بستن پرونده ها' خطرناi هت تر#L 1ند.

بسته شدن پرونده ا#سما، سومين پرونده خطرنا	 استقاللشجاع� مش�و	 به �رونا

رکورد جالب استراماچونی در 
اینستاگرام به کمک استقاللی ها!

ســرمرب� پيشــين تيــم فوتبــال اســتقالل 
ر1ورد' جد#د از خود به جا گذاشت. سا#ت 
درب� درب� درب� ا#تاليا گزارش داد؛ آندره آ 
اســتراماچون�، ســرمرب� پيشــين تيم ها' 
ا#نتر و اود#نزه به ر1ورد مهم� دســت #افته 
اما ا#ــن ر1ورد مربــوط به پيروز' و 1ســب 
تيــم   Lــ# جام هــا رو' نيمAــت ســرمرب� 
باشگاه� نم� شود و به ر1ورد ا#ن سرمرب� 
ا#تاليا#ــ� در شــبAه ها' اجتماع� مربوط 
م� شــود. بر اســاس ا#ن گزارش، سرمرب� 
پيشــين ا#نتــر بــه نظــر م� رســد در شــبAه 
اجتماع� ا#نستاگرام خيل� محبوب باشد، 
باوجود ا#ن 1ــه به اندازه د#گــر همAارانش 
در ا#ن شــبAه اجتماعــ� خيل� فعال و بروز 
نيســت. حقيقت ا#ن اســت 1ه تنها پســت� 
1ه اســتراماچون� منتشــر 1ــرده نزد#L به 
٨ميليــون 1امنــت در#افــت 1ــرده 1ــه ا#ن 
بيش از دوبرابر تعــداد 1امنت ها#�(حدود 
٣ميليون و ٣٠٠هزار 1امنت) اســت 1ه آن 
پست تخم مرغ معروف در#افت  1رده است. 
آن پســت تخم مرغ معروف هنــوز ر1ورددار 
بيشتر#ن تعداد ال#L در ا#نستاگرام است. 
به نظر م� رسد علت ثبت ا#ن ر1ورد توسط 
اســتراماچون�، هواداران استقالل باشند؛ 
تيمــ� 1ه در ليگ برتر ا#ــران حضور دارد و 
آندره آ اســتراماچون� فصل گذشته هدا#ت 
آن را بــر عهــده داشــت. پــس از ا#ن 1ه ا#ن 
سرمرب� ا#تاليا#� در حال� 1ه استقالل را 
به صدر جدول رده بنــد' ليگ برتر ا#ران و 
مرحله #L چهارم نها#ــ� جام حذف� ا#ران 
رســانده بــود، قــرارداد خــود را بــا باشــگاه 
اســتقالل #L جانبه فســخ 1رد و بــه ا#تاليا 
بازگشــت، هواداران ا#ن تيم ز#ر تنها پســت 
گذاشــتند  پيام ها#ــ�  ا#نســتاگرام  در  او 
و خواهــان بازگشــت او بــه ا#ــران شــدند. 
هرچند درنها#ت قدرت شبAه اجتماع� در 

برگرداندن استراماچون� تاثيرگذار نبود.

مصدوميت سرخ پوشان، 
دغدغه اصلی یحيی تا فينال 

پرسپوليس پس از باز, با ذوب آهن به قطر م� رود 

اخبــار  گذشــته  روز  چنــد  در 
تعو#ــق  دربــاره  ضدونقيضــ� 
د#دارها' پرسپوليس پس از باز' هفته چهارم 
ا#ن تيم با شهرخودرو شنيده م� شد 1ه البته 
منشا آن پيشــنهاد برخ� چهره ها' منسوب 
به سرخ ها و مصاحبه ها و اظهار نظر باز#Aنان 
و مربيان و پيشAســوتان پرسپوليس بود. آنها 
بــا ا#ن اســتدالل 1ــه احتمال آســيب د#دگ� 
#ا ابتال بــه 1رونا' پرسپوليســ� ها در جر#ان 
برگــزار' مســابقات ليــگ برتــر وجــود دارد 
خواهان تعو#ق د#دارها' ا#ن تيم پس از هفته 
چهارم شده بودند. پيشنهاد و درخواست� 1ه 
بــا وا1نش هــا' متعدد همراه بود و به شــدت 
مورد اعتراض رقبا' پرسپوليس قرار گرفت. 
تعو#ق د#دارها' پرســپوليس از هفته چهارم 
#عن� ٤ بــاز' معوقه تا برگــزار' فينال ليگ 
قهرمانان 1ه زمان برگزار' آنها قطعا حر#فان 
ا#ــن تيم را هــم به دردســر خواهــد انداخت و 
باعث فشردگ� بيشتر مسابقات خواهد شد. 
اگر سازمان ليگ ز#ر بار ا#ن خواسته م� رفت 
د#ــدار پرســپوليس بــا نســاج�، ذوب آهــن، 
ســپاهان و اســتقالل با#د به تعو#ــق م� افتاد 
1ه هــر ٤ تيم مســتقيم و غيرمســتقيم به ا#ن 
مســئله معترض بودند. حاال اعالم شده باز' 

پرســپوليس در هفته ششــم مقابل ذوب آهن 
آخر#ــن د#دار ا#ن تيــم پيش از ســفر به قطر و 
برگــزار' د#دار فينــال ليگ قهرمانان آســيا 
خواهد بود. در چند روز گذشــته اعالم شــده 
بود پرســپوليس زودتــر از موعد مقــرر به قطر 
ســفر خواهد 1رد تا به دليل شــرا#ط 1رونا#� 
را#زنــ�  بــا  امــا  باشــد  قرنطينــه  در  روز   ١٤
فدراســيون فوتبال و باشــگاه پرسپوليس ا#ن 
اتفاق قــرار نيســت رخ بدهد. پرســپوليس ٥ 
روز مانده به فينال ليگ قهرمانان آســيا و بعد 
از بــاز' با ذوب آهن 1ه ٢٢ آذر برگزار خواهد 
شــد راه� قطر م� شــود تــا در فاصلــه ٥ روز 
مانــده به د#ــدار فينــال در ا#ن 1شــور حضور 
داشته باشــد. با توجه به سخت گير' قطر در 
رعا#ت پروتAل ها' بهداشت�، پرسپوليس در 
زمان اعزام به قطر نبا#د هيچ باز#Aن مبتال به 
1رونا داشته باشد و در صورت وجود #L نمونه 
مثبت، 1ل 1اروان ا#ن تيم با#د به مدت ٢ هفته 
در قرنطينه 1امل بســر ببرند 1ــه ا#ن موضوع 
ممAن است شــانس سرخ پوشان برا' حضور 
در فينــال را هــم از بين ببرد. گو#ا مســئوالن 
ســازمان ليــگ با توجــه به ســخت گير' ها' 
قطر، از زمان قانون� برا' حضور پرسپوليس 
در قطر اطالع 1امل نداشتند و نم� دانستند 

نياز به لغــو د#دار ا#ن تيم با نســاج� در هفته 
پنجم وجود دارد #ا خير؛ به طور' 1ه ســهيل 
مهــد' در برنامــه فوتبــال برتــر شــبAه ســه 
ســيما گفت: «فعــال با#ــد منتظر تار#ــخ اعزام 
پرســپوليس بــه قطــر باشــيم چرا1ه مســئله 
قرنطينه را پيش رو خواهيم داشت. درنها#ت 
اما پس از فينال ليگ قهرمانان آسيا باز' ها' 
معوقــه را برگزار خواهيم 1ــرد و پس از آن نيز 
 �A# ،سراغ درب� م� رو#م.» بعد از آن مومن�
از 1ار1نان بخش روابط بين الملل فدراسيون 
فوتبــال اعــالم 1ــرد 1ــه سرخ پوشــان با#د ٤ 

روز زودتــر از فينــال #عنــ� ٢٥ آذر در دوحــه 
حاضر شــوند و بعد از انجام آزما#شات مربوط 
بــه 1رونا، مجــوز حضور در فينال را به دســت 
بياورنــد بنابرا#ن نياز' به قرنطينــه ١٤ روزه 
نيست. ا#ن قانون از زمان برگزار' مسابقات 
در قطــر رعا#ــت م� شــود و تيم هــا' شــرق� 
و غربــ� مشــمول آن شــده اند. سرخ پوشــان 
در شــهر#ور و زمــان برگــزار' مســابقات دور 
گروه� هم ٤ روز زودتر عازم قطر شده بودند 
و اخيــرا هم تيم ها' شــرق آســيا ٤ روز زودتر 
خودشــان را به قطر رســاندند تا بــرا' اولين 

باز' ها' خود مشــAل� نداشته باشند. حال 
با ا#ن شــرا#ط قطعا هم پرســپوليس با رعا#ت 
قوانين و پروتAل ها م� تواند راه� قطر شود و 
هم ا#ن 1ه با به تعو#ق نيفتادن ٤ باز' ا#ن تيم 
نظم ليگ به هم نم� ر#زد و 1س� هم معترض 
نم� شــود. البتــه در ا#ن مــدت دغدغه اصل� 
1ادر فن� پرســپوليس مصدوميــت باز#Aنان 
خواهد بود و #حي� گل محمد' شا#د بيش از 
هر زمان د#گر' نگران سالمت باز#Aنانش در 
چند باز' باق� مانده تا فينال ليگ قهرمانان 

باشد.

سيدجالل به رکورد خودش هم رحم نکرد!
1اپيتــان سرخ پوشــان پا#تخــت توانســت طلســم گل نــزدن تيمــش در ليگ بيســتم در 
جر#ان مســابقه را بشــAند و پا#ه گذار پيروز' تيمش شود. سيدجالل حسين�، 1اپيتان 
پرســپوليس 1ه حاال با جدا#� شجاع خليل زاده، بار د#گر در تر1يب سرخ پوشان جا#گاه 
ثابت� را پيدا 1رده، توانســت طلســم گل نزدن ها' تيم #حي� در جر#ان باز' را در ليگ 
بيســتم ســرانجام در هفتــه چهارم بشــAند و با پيش تاختگــ�، جلوتر از ســا#ر مهاجمان 
پرســپوليس، بــا ضربــه ســر دروازه ميالد فراهانــ�، دروازه بان شــهرخودرو را بــاز 1ند. 
حســين� 1ه پيش تر توانسته بود عنوان مســن تر#ن گلزن تار#خ پرسپوليس در ليگ برتر 
را از آن خود 1ند، با گلزن� خود بار د#گر ر1وردشAن� 1رد و ر1ورد گذشته خود را ارتقا 
بخشــيد. او توانست بيســتمين گل خود در ليگ برتر را به ثمر برساند. جالب ا#نجاست 
١٥ گل او با ضربه ســر وارد دروازه رقبا شــده. حســين� حاال با بهبود ر1ورد خود با ٣٨ 
ســال و ١٠ ماه ســن، مســن تر#ن گلزن پرســپوليس در تار#خ ليگ برتر به شمار م� آ#د. 
البته حســين� ا#ن شــانس را دارد 1ه با تمد#د قرارداد برا' فصل آ#نده و گلزن� دوباره 
در ادامه فصل #ا فصل آ#نده ا#ن ر1ورد را ارتقا دهد به طور' 1ه ر1وردش برا' سال ها 

دست نخورده باق� بماند. 

عــدم اخــراج ميــالد ســرلL، باز#Aــن 
پرسپوليس 1ه با #L گل و #L پاس گل 
ســهم بســزا#� در پيروز' پرگل تيمش 
داشت سوژه رســانه ها و فضا' مجاز' 
شده است  . به اذعان 1ارشناسان داور' 
ا#ن باز#Aن با#د اخراج م� شــد اما داور 
بــاز' مماشــات 1ــرد و پرســپوليس بــا 
خوش شانس� محض و تAرار اشتباهات 
داور' بــرا' چندمين هفتــه متوال� به 
ســود ا#ن تيم، دقيقــه ٣٥ بــاز' از ١٠ 
نفره شــدن نجات #افــت و درنها#ت هم 
با تاثيرگــذار' همان باز#Aن مســتحق 
البتــه هــواداران  پيــروز شــد.  اخــراج، 
پرســپوليس #ــا ا#ــن موضــوع را قبــول 
ندارنــد و #ــا آن را بــه پــا' اشــتباهات 
داور' و جز#ــ� از بــاز' م� گذارند 1ه 
ظاهرا فقط در مورد حر#d مقابل شــان 
قابــل قبول اســت! بــا ا#ن حــال رقبا' 
پرسپوليس و اســتقالل� ها دست بردار 
نيســتند و با اشاره به اشــتباهات محرز 
داور' در د#دارهــا' پرســپوليس ط� 
٤ هفتــه آغاز#ن ليگ برتــر دوباره بحث 
1رده انــد  مطــرح  را  ليــگ  مهندســ� 
1ــه بــه زعــم آنهــا در راســتا' قهرمان� 
پرسپوليس برا' پنجمين فصل متوال� 
اســت 1ه البتــه با نگاه� به مســتندات 
داور' باز' ها' پرسپوليس ا#ن شائبه 
را ا#جــاد م� 1نــد. هرچند اشــتباهات 
داور' در همــه جــا' دنيــا بخشــ� از 
عال� تر#ــن  در  حتــ�  و  اســت  فوتبــال 
ســطح هم بارهــا رخ داده اســت. طبق 

آمار ارائه شــده پرسپوليس در هفته دوم 
و باز' با نفت آبادان صاحب #L پنالت� 
مشــAوi شــد 1ــه رو' محمدحســين 
1نعانــ� زادگان، مدافــع مل� پوش ا#ن 
تيم اعالم شد و با همان پنالت� هم به ٣ 
امتياز باز' رســيدند. پس از باز' ا1ثر 
1ارشناســان خطــا' پنالت� را درســت 
اشــتباه  را  داور  تصميــم  و  ندانســتند 
خواندند اما پرسپوليس به خواسته اش 
رســيده بود. در هفته سوم ا#ن ماجرا باز 
هم تAرار شــد و پرســپوليس در باز' با 
نفت مسجدسليمان صاحب #L پنالت� 
بادآورده د#گر رو' بشــار رســن شد 1ه 
البته ســيامL نعمت� ا#ن بار نتوانســت 
آن را گل 1نــد. اعتــراض نفت� هــا هــم 
به جا#� نرســيد. پرســپوليس در هفته 
چهــارم بــه مصــاف شــهرخودرو رفــت. 
در حالــ� 1ه بــاز' تــا اواخر نيمــه اول 
بــدون گل در جر#ان بود خطا' شــد#د 
ميالد ســرلL رو' باز#Aن شهرخودرو 
مســتحق #ــL 1ارت قرمز بود امــا داور 
فقط #L 1ارت زرد داد تا باز#Aن خاط� 
در زمين بماند و پا#ه گذار گل ها' دوم و 
سوم پرسپوليس باشد. در حال� 1ه اگر 
او دقيقه ٣٥ اخراج م� شد شا#د جر#ان 
و نتيجه باز' فــرق م� 1رد. اما وا1نش 
1ميتــه داوران به ا#ن اشــتباهات 1ه ٦ 
امتياز به حساب پرسپوليس وار#ز 1رده 
چــه خواهد بــود؟ چطــور م� تــوان ا#ن 
ذهنيت منف� و شــائبه جد' مهندس� 

ليگ را از ذهن فوتبال دوستان زدود؟

اشتباهات عجيب و دوباره شائبه مهندس� ليگ

٣ اشتباه تاثيرگذار و ۶ امتيازى به سود پرسپوليس!

داستان ۵+۵ آاک و انصارى فرد
تيم آاi آتن با 1ر#م انصار' فرد به دنبال شAســتن ر1ورد ٥ ســاله اســت. ســا#ت راد#ــو ورزش #ونان در 
مطلب� با عنوان ســر#ال پيروز' ها' آاi و انصار' فرد نوشــت: «تيم آاi آتن در حال� 1ه همراه با 1ر#م 
انصار' فــرد #�A پس از د#گر' حر#فانش را قربان� م� 1ند به دنبال شAســتن ر1ورد ٥ ســاله اســت.» 
1سب ٣ امتياز اخير آاi برابر آستراس با گلزن� 1ر#م انصار' فرد چهارمين پيروز' متوال� ا#ن تيم بود. 
اگر آاi درب� #L شنبه آ#نده برابر پاناتينا#Aوس را ببرد پس از ٥ سال صاحب ٥ پيروز' متوال� م� شود. 
بر اساس ا#ن گزارش، 1ر#م انصار' فرد با باز 1ردن دروازه آستراس در هفته نهم سوپرليگ #ونان سومين 
پيروز' را برابر ا#ن تيم، با تيم ها' مختلف� 1ه باز' 1رده رقم زد. انصار' فرد در سال ها' گذشته نيز با 
پيراهن پانيونيوس و المپيا1وس به آستراس گل زد و باعث پيروز' تيم ها#ش شد. انصار' فرد همچنين 
در ٢ باز' اخير توانست با به ثمر رساندن گل ها' ارزشمند' ٦ امتياز را برا' آاi آتن به ارمغان بياورد.
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