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1/5 میلیون 
بیکار نیازمند 

معاون کمیته امداد از طرحی برای 
 حل مشکل نیازمندان می گوید 

  صفحه 5این طرح چیست؟

دار و دسته 
دهن لق ها !

درباره تعهدنامه 
 جدید واتس اپ 

و اطالعات 
باارزشی که 
 احتماال از ما

 به فروش می رسد
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40 صفحه 
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 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

 + 1۶ صفحه ضمیمه جیم
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

خروج در انزوا،     تحلیف در  وحشت
  صفحه 3

 در روزی که ترامپ در تنهایی و در یک پایگاه نظامی خداحافظی کرد، مراسم تحلیف بایدن 
با مهمانان اندک ، خالی از جمعیت تماشاگر  و مملو از نیروهای امنیتی  برگزار شد 



آینده سیاسی فرقه ترامپ 

دوره چهارساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
پایان یافت. حاال، فردی که انتظار داشت برای 
سالیان متمادی بر سریر قــدرت تکیه زنــد، به 
شهروند عــادی در آمریکا بــدل خواهد شد که 
اگرچه عنوان »رئیس جمهوری ایاالت متحده 
اما  کشید  خــواهــد  یــدک  همچنان  را  آمریکا« 
احتماال کمتر از پیشینیان خود قادر خواهد بود 
از این عنوان تشریفاتی بهره مند شــود. با این 
حال، نشریه وال استریت ژورنال نوشت که ترامپ 
هفته گذشته با شماری از متحدان و هم سنگران 
خود دربــاره تشکیل حزب سیاسی گفت و گو و 
اعالم کرده است در راستای شعار سیاسی اش 
یعنی »نخست آمریکا« مایل است حزب تازه ای 
را با نام  » میهن پرستان« تشکیل دهد. این در 
حالی است که درگیری ترامپ با برخی سران 
ارشد حزب جمهوری خواه تشدید و از میچ مک 
ــردن حزب  ــارج ک ــرای خ کانل  نقل شــده کــه ب
جمهوری خواه از زیر سایه ترامپ و یکسره کردن 
کار وی ابراز تمایل کرده است. طی چهارسال 
گذشته، هرگاه ترامپ در مخمصه های بزرگ 
درون حزبی گرفتار می شد، آخرین سنگرش 
درخواست کمک از دوست قدیمی و پدرخوانده 
مالی اش، شلدون ادلسون بود. ادلسون برای 

سال ها پدرخوانده جمهوری خواهان یا به قول 
رسانه ها GOP king maker  در رقابت های 
شده  می  محسوب  خواهان  جمهوری  داخلی 
اســت. وی به عنوان مهم ترین حمایت کننده 
مالی  نامزدهای جمهوری خــواه در انتخابات 
مقدماتی درون حزبی، محرک سایر حامیان مالی 
به نامزدها هم بود و بسیاری از حامیان عمده مالی  
جمهوری خواهان، حمایت ادلسون از یک نامزد 
را به عنوان  شاخصی برای تشخیص اسب برنده 
رقابت های مقدماتی می دیدند. به همین دلیل 
رقابت شدیدی بین نامزدهای مقدماتی برای 
جلب حمایت وی وجود داشته است. مثال اواخر 
2015 که اعالم شد ادلسون از مارکو روبیو در 
رقابت های ریاست جمهوری پیش رو حمایت 
می کند، سیل کمک های مالی و غیرمالی به 
سوی روبیو روان شد و همین موضوع ترامپ را  
در آستانه حذف از رقابت ها قرار داد ولی توفیق 
ترامپ در تغییر نظر ادلسون، بخت را از روبیو 
برگرداند. در رقابت های مقدماتی انتخابات 
2016، زمانی که نظرسنجی ها، به همراه آمار 
کم فــروغ جذب کمک های مالی انتخاباتی و 
نتایج اولیه نشان از خداحافظی زودهنگام ترامپ 
از رقابت ها می داد، ترامپ از ادلسون خواست 
تا عالوه بر کمک به سوپرپک های حامی اش، 
دوستان ثروتمند دیگرش را نیز به این امر متقاعد 
کند. ادلسون در برابر این لطف بزرگ، یک شرط 
انتقال  به  ترامپ  علنی  تعهد  نــداشــت:  بیشتر 
سفارت آمریکا به بیت المقدس. ترامپ این تعهد 
را علنا اعالم کرد ولی بعد از پیروزی به آن عمل 
نکرد. البته لطف ادلسون به ترامپ منحصر به 
آن کمک مالی نبود و در گردهمایی نهایی حزب 

جمهوری خواه در جوالی 2016  که تد کروز از 
حمایت ترامپ به عنوان نامزد نهایی جمهوری 
خواهان خودداری کرد، با خشم ادلسون روبه رو 
شد و ادلسون به عنوان پدرخوانده مقتدر حزب 
جمهوری خواه تدکروز را مجبور کرد حرفش را 
پس بگیرد و به حامی دو آتشه ترامپ تبدیل شود. 
با این حال ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات، تا 
مدت ها خودش را مستقل از ادلسون می دید و 
قولش را هم درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت 
المقدس نادیده گرفت. بار دیگری که گذر ترامپ 
به دباغ خانه ادلسون افتاد، سال 201٨ بود. 
عملکرد ترامپ، باعث شده بود بیشتر نظرسنجی 
ها شکست سنگینی را برای جمهوری خواهان 
این موضوع شکاف عمیقی  پیش بینی کنند. 
در حزب جمهوری خواه ایجاد کرده بود و بحث 
ــرای جــداکــردن سرنوشت حزب  هــای جــدی ب
از سرنوشت ترامپ مطرح شــد. ترامپ بازهم 
چاره را در طلب دوباره کمک مالی از ادلسون و 
دوستانش دید. شرط پدرخوانده همان شرط 
قبلی بود: سفارت باید به بیت المقدس منتقل 
شود.ترامپ این بار وعــده اش را عملی کرد و 
بالفاصله با صدها میلیون دالر کمک ادلسون و 
دوستانش، کارزاری بی سابقه به راه انداخت که 
بسیاری از پیش بینی ها را تغییر داد: مجلس سنا 
و بسیاری از فرمانداری های مهم را از سقوط به 
دست دموکرات ها نجات داد، شکست قابل پیش 
بینی در مجلس نمایندگان را تخفیف داد و مهم تر 
از آن اغلب مخالفان یا منتقدان ترامپ در داخل 
حزب جمهوری خواه را حذف کرد و با یک دست 
سازی حزب جمهوری خواه به نفع خودش، در 
عمل این حزب را به »فرقه ترامپ« تبدیل کرد. 

ــود شکست در  در ســال 2020، ترامپ با وج
انتخابات نوامبر، با رای بی سابقه 74 میلیونی، 
هنوز منبع اصلی انرژی و جذب کمک های مالی 
انتخاباتی باقی ماند و اصلی ترین گزینه جمهوری 
خواهان برای نامزدی انتخابات 202٤ محسوب 
می شد. 1٤7 نماینده جمهوری خواهی که به 
رغم تمام تحوالت بعد از اشغال کنگره، به صحت 
شمارش آرا رای منفی دادند، نشانه روشنی از 
ادامه حیات فرقه ترامپ در حزب جمهوری خواه 
است. با این حال، تبعات بعد از اشغال کنگره 
از جمله بسته شدن حساب کاربری ترامپ در 
توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی و مهم تر از 
آن توقف خدمات شرکت های پرداخت آنالین به 
کارزارهای ترامپ برای جذب کمک های مالی، 
بار دیگر انگیزه های مخالفان ترامپ در حزب را 
برای خارج شدن از زیر سایه ترامپ تشدید کرده 
نیز  ترامپ  علیه  حزبی  درون  کودتای  بحث  و 
مطرح است، میچ مک کانل مشابه سال 201٨ 
به چنین کودتایی بی میل نیست ولی از نتیجه 
آن مطمئن نبوده و به همین دلیل آن را به بعد 
از استقرار دولت بایدن موکول کرده است. در 
این شرایط، خبر مرگ پدرخوانده ترامپ قطعا 
خبر خوشایندی برای ترامپ و فرقه اش نیست. 
ادلسون دو بار در سال های 2016 و 201٨ 
در سخت ترین شرایط ترامپ را در دوئل با هم 
حزبی های جمهوری خواه اش نجات داد. خبر 
مرگ وی شاید به معنی مرگ فرقه ترامپ و حتی 
محاکمه بعد از دوران ریاست جمهوری اش باشد. 
شرایطی که نیازمند همراهی گسترده جمهوری 
خواهانی است که دیگر نمی خواهند از اعضای 

فرقه ترامپ باقی بمانند. باید منتظر ماند و دید.
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ــای مسئوالن با  • ــاش بــرای 10 روز ج ک
مردم عوض شود تا ببینند با این وضعیتی 
که بــرای مــردم ایجاد کــرده اند می توانند 
زندگی کنند؟ الاقل ما در آن مدت بارمان را 
می بستیم و تا آخر عمر خانواده و اقوام مان را 

حمایت می کردیم.
بعضی ها چقدر خوشحال اند که دالر به  •

20 تومان نزدیک می شود. انگار یادشان 
رفته همین دالر چندسال پیش 3هزارتومان 
ــن قدر  ــان ای بـــود. بــا مدیریت همین آقــای

وحشتناک شد.
 قطار فدک با چه مجوزی این قدر بلیت اش  •

رو گرون کرده؟ بلیت مشهد- تهران 550 
تومان! چه خبره؟

در جواب اون کسی که گفته بود بعد از یک  •
سال انتظار خــودروی کوئیک آر تحویلش 
داده اند که قیمتش از حاشیه بــازار کمتر 

است خواستم بگویم حقتان است. 
درهمه جای دنیا از صادرکننده حمایت  •

می کنند این جا قاچاق حساب می کنند. 
 تروریسم انواع مختلفی دارد .مثل ترور  •

فیزیکی، تــرور شخصیتی، تــرور سیاسی، 
اقتصادی، مردم در بورس ترور اقتصادی 
شدند. مردم رو تشویق کردن بیاین تو بورس 
سرمایه گذاری کنید. بعد همین مسئوالن 

شدند قاتل جیب مردم!
حاال که به تولید واکسن کرونا نزدیک هستیم  •

و تعداد بیماران کم شده است چرا مسئوالن 
جاده ها را باز کرده اند؟ اجــازه می دادنــد تا 
کرونا کال از بین برود. مدام می گویند مردم 
باید رعایت کنند. اما مقصر اصلی مسئوالن 

هستند. چطور منع تردد را ادامه داده اند؟
 اگر می خواهید کمی از مشکالت مسکن  •

حل شود، بگذارید سازندگان، آپارتمان های 
کوچک تر بسازند. شهرداری ها جریمه های 
سنگین برای آپارتمان های کوچک می گیرند 
و برای نفع خودشان به ضرر مردم کار می کنند.

 آقــای رئیس جمهور! آقــای جهانگیری!  •
ــرم بــا این  ــان گ آقـــای نوبخت! واقــعــا دم ت
مدیریت تان. مردم به روزی افتاده اند که 
برای یک کیلو پنیر صبحانه و یک کیلو گوشت 
ناچیزی  مــاه حقوق  تا سر  صبر می کنند 
بگیرند. آن پدر پیر بازنشسته با چند تا نوه و 

عروس و داماد یکسره سرافکنده است.
من نمی دانم چرا وقتی دالر 4200 تومان  •

بود و زمان کوتاهی 12000تومان و باالخره 
باالی 30هزارتومان شد، اقتصاددانان به 
اصطالح بی درد، فریاد نمی کشیدن که 
برای اقتصاد ثبات نرخ دالر  الزمه و... حاال 
که داره میاد پایین دایه بهتر از مادر شدن 
و می گن جلوی سقوط دالر را بگیرین که 
اقتصاد لطمه می بینه! من که از دست این 

افراد عصبانی ام و متنفرم از اقتصاددان های 
مزدور. این آدم ها کور هستند و نمی دونن 

مردم چه دردی رو تحمل می کنن.
حضور معلمان در فضای مجازی و آموزش  •

اینترنتی به خانواده ها نشان داد که چقدر 
کیفیت آموزش معلمان در کشور ما در سطح 

پایینی است.
انصافا روزنامه خراسان مثل یک مجله  •

است و حتی بیش از چهار هزار تومان هم 
ارزش داره. البته تنها چیزی که گران نشده 
همین روزنامه ها هستند اما کاش دولت یک 
کاری می کرد تا ما هم می تونستیم همچنان 

روزنامه را به قیمت کنونی بخریم.
کسی نیست به این مسئولین بگه دست  •

از سر مردم در این روزهای کرونا بردارید؟ 
همه را برای ثبت نام سجام روانه بازار کردید 
و سیستم ها را هم قطع می کنید. مردم را به 
جون این پست بانک ها انداختید. بعدش 
می گین مردم باید توی خونه بمانند! برای 
این گرونی که در جامعه بیداد می کند کاری 
که نمی کنید هیچ، حداقل آرامش مردم را در 

این روزهای کرونا بیشتر از این به هم نزنید.
 تا زمانی که بنگاه های امالک مانند قارچ  •

سبز   و هر روز بیشتر و بیشتر بشوند، امیدی 
به متعادل شدن قیمت رهن و اجاره و مسکن 
نیست. کاماًل منطقی است که تعداد مسکن 
ها با تعداد بنگاه های مسکن باید همخوانی 
مناسب داشــتــه بــاشــد تــا بــنــگــاهــداران با 
سودهای کم ولی در تعداد بیشتر بتوانند 
کاسبی کنند و به فکر ســوداگــری در این 

بازار نباشند.
هیچ احتیاجی نیست برای ادامــه بقای  •

روزنامه دست نیاز به سوی دولت دراز کنید 
و اشــک بریزید. فقط کافی اســت جلوی 
ریخت و پاش و اسراف را بگیرید. در حالی 
که همه ســازمــان ها و نهادها در کاهش 
مصرف کاغذ برنامه هایی به اجرا گذاشته 
اند شما هر چند وقت یک بار از انتشار یک 
ویژه نامه جدید رونمایی می کنید!  فقط 
و  کنید  منتشر  را  ها  آن  دیجیتال  نسخه 
صفحه شهرستان ها را هم به جای ٨ صفحه 

در 4 صفحه چاپ کنید.
بنده یک کارگر هستم که هر بــار دکتر  •

می رفتم با دفترچه بیمه سالمت اندکی به 
ما تخفیف می دادن ولی به لطف مسئولین 
دولت دیگرهیچ جا دفترچه بیمه سالمت 
را قبول نمی کنند.همین یک ذره دلگرمی 
ما فقیر بیچاره ها هم ازبین رفت. فقط می 
خواهیم بگیم که مسئولین خجالت بکشید. 
ــوب چیزیه. بــا مــردم  کمی انــصــاف هــم خ
خودشون این چنین می کنند مسئوالن چه 

جوری شب خواب شون می بره؟

رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی در گفت و گویی 
تلویزیونی درباره وعده دالر 15 هزار تومانی 
روحانی صحبت و اعالم کرد که بانک مرکزی 
جلوی تحقق دالر 50 هزار تومانی را در سال 
97 گرفت.به گزارش تسنیم، همتی با حضور 
در برنامه عیار که از شبکه افق پخش  شد، به 
بیان توضیحاتی درباره رایزنی ایران با مقامات 
عراق و کره جنوبی برای آزادســازی پول های 
بلوکه شده کشورمان پرداخت و اظهار کرد: 
به نظر می رسد کره اراده سیاسی بــرای این 
کار نــدارد هرچند در دیــدار اخیر،  به ما قول 
دادنــد با خبرهای خوب برگردند ولی تجربه 
مذاکرات قبلی نشان داد که اراده ای ندارند.
همتی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در 

دوران تحریم تأکید کرد: از وقتی بنده آمدم 
سیاست ما این بود که ارزپاشی نکنیم و اجازه 
بدهیم نرخ ارز در دست بازار باشد و برای ما 
تنها تأمین دارو و کاالهای اساسی دراولویت 
باشد اما آمریکایی ها می خواستند این اولویت 
از دست ما خارج شود و ما ارزپاشی کنیم که با 
مدیریت بانک مرکزی این اتفاق نیفتاد.همتی 
با تأکید بر این که »می دانم فشار روی مردم زیاد 
است و طبقات پایین خیلی سختی می کشند، 
اما هدف ما جلوگیری از ابرتورم باالی 120 

درصد بود که خوشبختانه محقق شد« ادامه 
داد: در سال 97 که قیمت دالر 19 هزار تومان 
شده بــود،  خیلی ها به من می گفتند »حرص 
ــازار را بگیری.« و  نخور، نمی توانی جلوی ب
ــزار تومانی را در  50 ه 40ـ پیش بینی دالر 
همان سال مطرح می کردند ولی ما جلوی آن 
را گرفتیم و در یک بازه طوالنی دالر را نزدیک 
ــم.وی اضافه  ــردی ــزار تــومــان متوقف ک 11 ه
کــرد: اگر جلوی بسیاری از زیاده خواهی ها 
بسیار  تــورم  نمی گرفتیم  را  پول پاشی ها  و 

شــدیــدی را مشاهده مــی کــردیــم، بــه  طــوری 
که دالر باالی 50 هزار تومان و تورم فراتر از 
120 تا 150 درصد می رفت.همتی درباره 
نمی توانم  دالر گــفــت:  واقعی قیمت  ارزش 
برای دالر قیمت مشخصی اعالم کنم ولی از 
این رقم هایی که االن هست کمی کمتر است. 
طی دو روز گذشته با توقف روند نزولی، قیمت 
ــرار گرفته  ــدود 22500 تومان ق دالر در ح
اســت.وی دربــاره دالر 15هــزار تومانی وعده 
 داده  شده از سوی رئیس جمهور هم سعی کرد 
تأیید یا تکذیبی نکند و توضیح داد که آقای 
روحانی هم گفتند » اگر پول های بلوکه شده 
ــه ایــن رقــم می رسد.«   آزاد شود قیمت دالر ب

ان شاءا... که برسد!

موضع همتی درباره 2 نرخ خبرساز از دالر 
قیمت دالر از رقم فعلی کمی کمتر است 

مادرید در شوک انفجار
انفجار مهیب در پایتخت اسپانیا  سه کشته به جا 
گذاشت. روز گذشته ساختمان شش طبقه ای 
در مرکز مادرید که به کلیسای کاتولیک تعلق 
دارد، در انفجاری مهیب فرو ریخت. حداقل 
سه نفر جان باخته و هشت نفر زخمی شده اند. 
شهردار مادرید گفت نشت گاز عامل انفجار 
بــوده اســت. برخی مسئوالن شهری اما علت 
این انفجار را نامشخص می دانند. بنای سانحه 

دیده در مجاورت یک خانه سالمندان قرار دارد. 
وزارت کشور اسپانیا اعالم کرد کلیه سالمندان 
به یک هتل منتقل شــده  و  آسیب ندیده اند. 
مدرسه ای هم در همان حوالی هست که به 
گفته پلیس خالی بوده و خسارت اندکی به آن 
وارد شده است. برخی منابع خبری گزارش 
دادند شدت این انفجار به حدی بوده که چندین 
ساختمان آسیب دیــدنــد. ایــن حادثه حدود 

ساعت 15 بعد از ظهر به وقت محلی روی داد 
و ستونی از دود آسمان منطقه را بعد از انفجار 

فرا گرفت.
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از مراسم تحلیف  تنها چند ساعت پیش 
ریاست جمهوری جو بــایــدن، ترامپ در 
اتــاق بیضی شکل کــاخ سفید، پشت میز 
  )Resolute Desk( موسوم به رزلوت دسک
فرمان عفو 73 نفر را امضا کرد. در میان این 
افراد نام استیو بنن، رئیس سابق کارزار و 
مشاور وی نیز دیده می شود. استیو بنن، 
استراتژیست سابق کاخ سفید و مدیر سابق 
کارزار دونالد ترامپ که سال ۹۶ از مقام 
خود کناره گیری کرد، در مرداد امسال به 
اتهام کالهبرداری مالی بازداشت شد. بر 
اساس کیفرخواست دادگاه فدرال منهتن، 
او به اختالس صدها هزار دالر کمک های 
مردمی برای ساخت دیوار مرزی جنوبی 
آمریکا متهم اســت. در بیانیه ای که کاخ 
سفید بامداد چهارشنبه )به وقت محلی( 
ــاره شــده که عــالوه بر 73  منتشر کــرد اش
7۰ نفر  عفو، دونالد ترامپ در مجازات 
نیز تخفیف قائل شده اســت. در فهرست 
ایــن عفوها، نامی از خــود ترامپ و افــراد 
خانواده اش نیست. ماه ها بود که اخباری 
رئیس  دارد  احتمال  که  می شد  منتشر 
جمهور آمریکا برای رهایی از اتهامات فعلی 
و آینده، خود و افــراد خــانــواده اش را عفو 

کند. در این فهرست همچنین، از دو نام 
مهم دیگر که احتمال عفوشان مطرح شده 
بود خبری نیست: جولین آسانژ،  بنیان 
ــذار وب ســایــت افشاگر ویکی لیکس و  گ
ادوارد اسنودن، افشاگر اطالعات سری از 
اقدامات دولت آمریکا در زمان باراک اوباما. 
با این حال دو خواننده رپ به نام های لیل 
وین و کداک بلک، که به  دلیل حمل سالح 
گرم محاکمه شده اند   و همچنین کوامی 
کیل پاتریک، شهردار پیشین دیترویت که 
به اتهام فساد در حال سپری کردن حکم 
۲۸ سال زندان خود بود، در میان آخرین 
الیوت  همچنین،  هستند.  عفوشدگان 
برویدی، یکی از تاجران نزدیک به ترامپ 
که به نقض قوانین مربوط به البی گری 
نیروهای خارجی متهم شده بود در میان 
عفو شدگان قرار دارد. بخشش های دونالد 
جمهوری اش  ریاست  دوران  در  ترامپ 
جنجال هایی را به همراه داشت، زیرا وی 
ــای رسمی  ــت ه ــواس بـــدون بــررســی درخ
برای عفو و تنها براساس توصیه آشنایان، 
حامیان مالی و مجریان فاکس نیوز شماری 
از محکوماِن جرایم سایبری، حمل سالح و 

فساد مالی را نیز بخشید.

  وال استریت ژورنال از برنامه ترامپ برای تشکیل حزبی جدید
 به نام»میهن پرستان« خبر داد 

ترامپ: به شکلی باز می گردیم 
 استیو بنن و 72 نفر دیگر مشمول
 فرمان عفو دونالد ترامپ شدند 

بخشش های دقیقه نودی 
شریفی- ترامپ 74 ساله تمایل دارد در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲4 شرکت کند، اما دیگر میان 
طیف قابل توجهی از جمهوری خواهان پشتیبانی 
ندارد. تا جایی که حتی رهبران حزب علیه او موضع 
می گیرند. »میچ مک کانل« در آخرین سخنرانی خود 
به عنوان رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا 
دربــاره آشوب هفته های اخیر در واشنگتن گفته 
بود: »دروغ به خورد این اوباش دادند. رئیس جمهور 
و دیگر افراد قدرتمند آن ها را تحریک کردند و آن ها 
تالش کردند از هراس و خشونت برای متوقف کردن 
رویه ویژه دولت فدرال که از آن خوششان نمی آمد، 
استفاده کنند.« همین منفور شدن وی میان گروهی 
از جمهوری خواهان باعث شده تا دونالد ترامپ 
ــاره تاسیس یک حزب سیاسی با مشاوران و  درب
نزدیکانش گفت وگو کند. وال استریت ژورنــال، 
به نقل از منابع خود خبر داده که نام این حزب 
جدید »Patriot Party« یا »حزب میهن پرست« 
خواهد بود. دونالد ترامپ و مقام های کاخ سفید 
هنوز واکنشی به این گزارش وال استریت ژورنال 
نشان نداده اند. ترامپ در سال ۲۰۰۰ و زمانی که 
حزب رفرم )اصالح( از او برای کاندیداتوری دعوت 
کرد، گفته بود در این کشور حزب سوم شانسی 
برای کسب قدرت ندارد. تشکیل حزبی قدرتمند 
که بتواند با دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 

رقابت کند به منابع مالی قابل توجه و حمایت 
مردمی نیاز دارد. اطرافیان ترامپ معتقدند که او 
هم اکنون حمایت 7۵ میلیون آمریکایی را که در 
انتخابات نوامبر به او رای داده اند، پشت سر دارد و 
از صندوقی که برای بررسی تقلب های انتخاباتی 
شکل داده می تواند برای تامین مقدمات تشکیل 
این حزب جدید استفاده کند. بر اساس این گزارش، 
به نظر می رسد برخی جمهوری خواهان بیش از 
دموکرات ها از خبر تشکیل حزب »میهن پرست« 
نگران باشند. زیرا، نگرانند آری که به صندوق حزب 
احتمالی دونالد ترامپ ریخته خواهد شد، به قیمت 
الغر شدن بدنه رأی دهنده جمهوری خواهان تمام 
شود اما، دیگر کارشناسان می گویند با حضور دو 
حزب کهنه کار و قدرتمند در عرصه سیاست آمریکا 
تشکیل حزب سیاسی تازه برای رئیس جمهوری 
که با کناره گیری از قــدرت بیش ازپیش به انزوا 
می رود، کار آسانی نیست. گرچه تشکیل احزاب 
سیاسی تازه در ایاالت متحده بی سابقه نیست اما 
این احزاب ثالث، باتوجه به آرای ناچیزشان، هیچ 
گاه نتوانسته اند نقش تأثیرگذاری در سیاست 
ایــن کشور داشته باشند. با ایــن حــال ترامپ در 
سخنرانی خداحافظی خــود در پایگاه شکاری 
»اندروز« مریلند خطاب به هوادارانش گفت: ما به 

یک شکلی باز خواهیم گشت.

گروه بین الملل-واشنگتن همزمان با برگزاری 
مراسم تحلیف بایدن، از ترس اقدامات گروه های 
راست افراطی و نفوذی های آن ها در التهاب بود.
در روز انتقال قدرت در واشنگتن و برگزاری مراسم 
تحلیف جو بایدن، پایتخت آمریکا به دژی تبدیل 
شده بود که در جای جای آن موانع، سیم خاردار و 
فنس های ۲متری تعبیه شده بود تا جلوی حمله ای 
مشابه آن چه در ششم ژانویه در کنگره روی داد، 
های  تحلیف،شیشه  مراسم  شود.حین  گرفته 
ضد گلوله با قطر زیاد که رو به روی مقامات آمریکا 
قــرار داده شده بود به وضــوح قابل مشاهده بود.
حدود ۲۵هزار نیروی گارد ملی از سراسر آمریکا به 
واشنگتن اعزام شده  بودند تا امنیت مراسم تحلیف 
را تامین کنند؛ یعنی تقریبا ۲برابر نیروهایی که 
4سال پیش برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ در 

واشنگتن مستقر شدند و همچنین پنج برابر نیروهای 
آمریکایی حاضر در عراق و افغانستان .از اوایل هفته، 
صدها نیروی نظامی که لباس های رزمی به تن کرده  
بودند در اطراف ساختمان های کنگره، کتابخانه آن 
و همین طور دیوان عالی مشاهده می شدند. درون 
ساختمان هم انبوهی از نیروها یا در حال پست 
دادن بودند یا در حال استراحت کردن.همزمان 
با مراسم تحلیف، حتی شبکه خبری ان بی سی از 
تخلیه ساختمان دیوان عالی آمریکا به دلیل تهدید 
وجود بمب خبر داد.نطق افتتاحیه ریاست جمهوری 
جو بایدن نیز بر دو موضوع مهم متمرکز بــود، دو 
موضوعی که اصلی ترین چالش های پیش روی 
ایاالت متحده آمریکا تا سال های متمادی خواهد 
بود؛ " دموکراسی " و " وحدت ". او همچنین وعده 
داد که بدون تعصب، رئیس جمهوری همه مردم 

کشورش باشد و برای آن هایی که به او رای نداده اند 
ــدازه کار کند که بــرای حامیانش. هم به همان ان
بایدن همچنین تاکید کرد که آمریکا بار دیگر  به نقش 
"رهبری" که برای خود در سطح بین المللی در نظر 
گرفته باز می گردد؛ نقشی که از جنگ جهانی دوم بر 
عهده داشته و در دوران چهار سال ریاست جمهوری 
ترامپ، نادیده گرفته شد.این مهم ترین پیام سیاست 
خارجی رئیس جمهور جدید آمریکا بود. در مراسم 
تحلیف ، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و روسای 
جمهور سابق آمریکا یعنی باراک اوباما، جورج بوش و 
بیل کلینتون شرکت کردند. لیدی گاگا و جنیفر لوپز 
برخی از اجراکنندگان سرشناس این مراسم بودند. 
تعداد حضار این مراسم هم به خاطر کرونا، امسال 
کاهش یافته بود.اماجالب این جا بود که دونالد 
ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته 

در این مراسم شرکت نکرد. او برای آخرین بار به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا کاخ سفید را در غربت و 
تنهایی ترک کرد.عکس های مربوط به مراسم ترک 
کاخ  سفید از سوی ترامپ در حالی منتشر شده که 
برجسته ترین چهره های شاخص این مراسم تنها 
اعضای خانواده ترامپ هستند.نه میچ مک کانل، 
قدرتمندترین جمهوری خواه بعد از دونالد ترامپ، 
نه کوین مک کارتی، رهبر جمهوری خواهان در 
مجلس نمایندگان و حتی مایک پنس، معاون ترامپ 
هم در مراسم بدرقه و خداحافظی از ترامپ حضور 
نداشتند. همه این افراد چند کیلومتر آن طرف تر، 
در اطراف ساختمان کنگره گرد هم آمده اند تا در 
مراسم تحلیف جو بایدن حاضر شوند. واقعیتی 
ــوادار ترامپ ممکن است  که برای7۵میلیون  ه

خوشایند به نظر نرسد.

اظهار نظرروز 

توماس فریدمن در مقاله ای 
در نیویورک تایمز : مردم! ما 
چیزی بسیار دیوانه وار و بد 
را پشت سر گذاشتیم: چهار 
سال دوره ریاست جمهوری 
یک رئیس جمهور بی شرم 

و حیا که توسط حزبی ترسو حمایت می شد و از 
حمایت شبکه ای بدون صداقت برخوردار بود و 
همه آن ها فرضیه های دروغ توطئه را تبلیغ می 
کردند که مستقیمًا از طریق شبکه های اجتماعی 
فاقد اخالق وارد ذهن ما می شد. در این میان، 
وقوع یک همه گیری بی رحم نیز به این مسائل 
ــن که کل نظام ما منفجر نشد،  دامــن می زد. ای
شگفت آور است، زیرا این کشور واقعًا به یک موتور 
بخار بزرگ تبدیل شده بود که دمای آن بیش از حد 
باال رفته بود. اتفاقاتی که ما هفته قبل در ساختمان 
#کنگره دیدیم، به منزله شل شدن پیچ ها و لوالها 
بــود. کنار رفتن دونالد #ترامپ از کاخ سفید و 
کاهش قدرت حامیان وی در سنا، واقعًا به موقع 
بود. تحلیف جو بایدن نیز واقعًا به موقع است، اما 
کار برای او دشوار است، زیرا ما هنوز میزان آسیبی 
را که ترامپ با استفاده از توئیتر و فیسبوک و قدرت 
خود به عنوان رئیس جمهور به زندگی عموم مردم 
و حیات نهادهای آن وارد کرده است، کاماًل درک 
نکرده ایم. در این میان بزدلی و ترس آن هایی 
که شرایط را بهتر می دانستند، نباید فراموش 

کرد. این یک تجربه بسیار وحشتناک بود. 

 خروج در انزوا
تحلیف در وحشت 
مراسم تحلیف بایدن با مهمانان اندک ، خالی از جمعیت تماشاگر 
مملو  از نیروهای امنیتی و بدون حضور ترامپ برگزار شد 

تحلیل روز

ترامپ جنگ افروز 

 دونالد ترامپ در آخرین نطق ریاست جمهوری 
خود ، ادعــا کرد که تنها رئیس جمهوری آمریکا 
بوده است که طی دهه های اخیر، جنگی را شروع 
نکرد. وی گفت: »ما درحال بازگرداندن سربازان 
خود به کشور هستیم. من همچنین بسیار افتخار 
می کنم که نخستین رئیس جمهور در این دهه ها 
هستم که جنگ جدیدی را شروع نکرد.«البته در 
دوره چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ ، همچون 
دوران ریاست جمهوری قبلی، آمریکا وارد جنگ 
های نظامی نشد، اما فردی که روز بیستم ژانویه 
۲۰۲1 قدرت را با نارضایتی و اکــراه تحویل می 
دهد، نقش عمده ای در راه انداختن جنگ های 
نوع جدید در جهان داشته است. تا پیش از جنگ 
عــراق در سال ۲۰۰3، جنگ های آمریکا اغلب 
همراه با لشکرکشی نیروها به اقصی نقاط جهان، 
بمباران های گسترده ، کشتار انسان ها و تخریب 
فیزیکی زیرساخت کشورهای مورد تهاجم بود. 
اما تجربه تلخ و پرهزینه جنگ عراق، استراتژیست 
های نظامی آمریکا را واداشت که در شیوه جنگی 
این کشور تغییرات اساسی ایجاد کنند و تسلیحات 
جدیدی را به کار گیرند. این شیوه جنگی شامل 
جنگ های اقتصادی، اعمال گسترده تحریم علیه 
کشورهای هدف، حمالت سایبری و پشتیبانی از 
گروه های نیابتی برای بومی سازی جنگ در گوشه و 
کنار جهان بوده است. درچارچوب استراتژی جنگی 
قرن بیست و یکمی آمریکا، تحریم اقتصادی همان 
نقشی را بازی می کند که بمباران های گسترده در 
استراتژی جنگی قرن بیستم این کشور بازی می 
کرد. همچنین اگر در قرن بیستم، آمریکایی ها برای 
تصرف سرزمین ها، سربازان خود را به جبهه گسیل 
می داشتند، در قرن بیست و یکم، این وظیفه برعهده 
سربازان جنگ سایبری گذاشته شده است.به همین 
دلیل، اگرچه ترامپ در مقام فرمانده کل نیروهای 
مسلح آمریکا فرمان اعزام گسترده نیروها را برای 
لشکرکشی های فرامرزی یا دستور بمباران های 
گسترده صادر نکرد، اما در مقایسه با پیشینیان خود، 
جنگ اقتصادی و به کارگیری از سالح تحریم علیه 
دیگران را به سرحد امکان افزایش داد. در عین حال، 
دو بار، موشک باران سوریه به بهانه های واهی و یک 
بار رویارویی نظامی با ایران در پی ترور سردار شهید 
قاسم سلیمانی، در کارنامه جنگ افروزی ترامپ 
باقی خواهد ماند. ضمن این که ترامپ، شدیدترین 
جنگ اقتصادی را علیه ایران به راه انداخت تا جایی 
که دسترسی ملت ایران به دارو و تجهیزات پزشکی 
را در دوران سخت عالم گیری کرونا مسدود ساخت. 
دولت ترامپ نام این راهبرد را »فشار حداکثری« 
علیه ایرانیان گذاشت در حالی که این رفتار بی 
تردید، جنگ اقتصادی تمام عیار و همه جانبه آمریکا 
علیه ایران در چارچوب استراتژی جنگ های قرن 
بیست و یکم طبقه بندی می شود. البته فقط ایران 
یا کشورهایی همچون کره شمالی، ونزوئال، کوبا یا 
حتی چین و روسیه در معرض جنگ های اقتصادی 
تحمیل شده از جانب ترامپ نبوده اند. بلکه متحدان 
اروپایی یا آسیایی واشنگتن نیز متحمل خساراتی از 
جنگ های اقتصادی تحمیلی ترامپ شده اند. از 
این رو، شاید بتوان ترامپ را در زمره عمده روسای 
جمهوری جنگ افروز آمریکا قرار داد که با سالح 

های متفاوت و البته موثرتر، به جنگ دیگران رفت.

توئیت روز 

کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی: جو بایدن، 
دولتی را بر سر کار آورده است که سه چهارم آن 
یهودی هستند، حتی همسر دختر او یهودی 
است و همسر پسرش و همسر معاون وی نیز 
یهودی هستند. نمی تــوان روی هیچ دولت 
آمریکایی که صهیونیست ها بر آن تسلط دارند، 
حساب باز کــرد ؛ حتی اگر این شخصیت ها و 
اسامی آن ها )با اعضای صهیونیست دولت های 

دیگر آمریکا( متفاوت باشند.

تمام شد

سرانجام روزگار پس از ترامپ

خوب ، خوابی عجیب و غریب بود

پیشخوان بین الملل 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

کارتون روز 

پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق االوسط با انتشار 
کاریکاتوری، وضعی را که دونالد ترامپ ایجاد 
کرده و برای جو بایدن به ارث گذاشته است به 

تصویر کشید.

ــای دروغ و  ــرح بیش از 3۰ هـــزار ادعـ ط
نادرست، مرگ نزدیک به 4۰۰ هزار نفر از 
شهروندان آمریکایی در بحران کرونا، رشد 
بیمارگونه سفیدبرترپندارها، محرومیت 
از حضور در شبکه های اجتماعی، حمله 
به کنگره ایاالت متحده و دو بار استیضاح؛ 
دونالد ترامپ، صاحب این کارنامه پربار 
ــروز بــرای همیشه از کــاخ سفید رفت.  دی
دوره 4 ساله حضور ترامپ در کاخ سفید 
که به نمادی از هــرج و مــرج در ساختار 
تصمیم گیری ایاالت متحده بدل شده در 
حالی پایان می یابد که خود او معتقد است 
در اجرای سیاست هایی که وعده اش را به 
رای دهندگان آمریکایی داده بود، عملکرد 
موفقی داشـــت، امــا اغلب تحلیلگران و 
سیاستمداران باسابقه این کشور باور دارند 
که می توان او را در زمره بدترین روسای 
جمهور تاریخ آمریکا قرار داد. جالب این 
جاست که بایدن نیز  پیش از ترک دالِور 
ــراز سخنان احساسی  در سخنرانی به اب
پرداخت و در بخشی از سخنرانی خود گریه 
کرد.به نوشته الوقت؛اگرچه گریه بایدن 
به سخنرانی احساسی او پیش از ورود به 
کاخ سفید ارتباط داده شده است، اما در 
واقع او مشکالت بسیاری نیز در آغاز کار 
خود در واشنگتن خواهد داشت و در این 
گزارش سعی شده مهم ترین چالش های 
پیش روی رئیس جمهور جدید آمریکا مورد 

بررسی قرار گیرد:

همه گیری کرونا	 
بدون تردید بحران همه گیری کرونا مهم 

ترین و بــزرگ ترین چالش جو بایدن در 
شــروع کــارش در کاخ سفید خواهد بود.
آمریکا تاکنون نزدیک به ۲4 میلیون مبتال و  
4۰۰ هزار جان باخته ناشی از این بیماری 
داشته است.دولت ترامپ برنامه خاصی 
برای مقابله با همه گیری کرونا نداشت و 
دولت فعلی بایدن نیز هنوز به طور کامل 
برنامه های خود برای مقابله با این بحران 
را اعــالم نکرده، امــا وعــده داده اســت در 
اولین اقدام خود، پوشیدن ماسک را برای 
همه شهروندان در اماکن عمومی اجباری 
خواهد کرد.با این حال مشخص نیست که 
بایدن در چه زمانی پس از به دست گیری 
قدرت خواهد توانست از روند رو به رشد 
مبتالیان و آمــار مرگ و میرهای ناشی از 
همه گیری کرونا در آمریکا جلوگیری کند.
از این رو، نحوه توزیع واکسن و چگونگی 
واکسیناسیون شهروندان آمریکایی چالش 
پیش روی بایدن است که به اعتقاد بسیاری 
از دموکرات ها، بهترین راه بــرای متحد 

کردن این ملت سرخورده است.

بازسازی اقتصاد آسیب دیده	 
بــحــران همه گیری کــرونــا نــه فقط جان 
به  هــم  را  آمریکا  اقتصاد  بلکه  انسان ها 
سرازیری سقوط کشانده است که به تبع 
آن، افزایش بیکاری، افزایش بی خانمانی 
و از دست رفتن مشاغل کوچک را باعث 
از صنایع همچون  شــده است.بسیاری 
هواپیمایی، رســتــوران هــا، دانشگاه ها، 
گردشگری، فروشگاه های زنجیره ای و 
مشاغل کوچک دچار ورشکستگی شده اند 

و همین مسئله موجب رشــد بیکاری در 
آمریکا شده است.برخالف ادعاهای عمدتا 
ساختگی ترامپ مبنی بر روند رو به رشد 
اقتصادی، اخراج کارگران همچنان ادامه 
دارد که این اخراج نه فقط منجر به از دست 
دادن شغل که باعث قطع بیمه درمانی سهم 
کارفرمایان هم می شود.در این شرایط به 
نظر می رسد که بازسازی اقتصادی آمریکا 
در شرایط فعلی یکی از مهم ترین چالش 

های پیش روی دولت نوپای بایدن است.

جامعه دوقطبی شده	 
ترامپ چهار سال با دمیدن در عوام گرایی 
و ملی گرایی، بخش زیادی از جامعه آمریکا 
را که وجــه مشترک آن ها برتری طلبی 
ــرد.  ایــن مسئله،  ــود، تحریک ک نـــژادی ب
جامعه آمریکا را به شدت دو قطبی کرد و 
اختالفات را از سطوح سیاسی به سطوح 
ــوام منتقل ساخت تا جایی که در 17  ع
دی مــاه، پس از فراخوان ترامپ برای یک 
اجتماع اعتراضی علیه نتیجه انتخابات که او 
متقلبانه می خواند، به کنگره یورش برده شد 
و در نتیجه آن دست کم پنج نفر کشته شدند.
تا کنون بیش از 1۰۰ نفر بازداشت و برای آن 
ها پرونده تشکیل شده است که برخی از آن 
ها با راجر استون، دوست صمیمی ترامپ 
که به تازگی مورد عفو او قرار گرفت، ارتباط 

داشــتــه انــد.در کنار ایــن مسئله، تبعیض 
نژادی ساختاری در آمریکا که با قتل جورج 
فلوید سیاه پوست توسط یک پلیس سفید 
رخ داد، همچنان مورد اعتراض در جامعه 
آمریکاست و راهپیمایی ها و تجمع های 
مربوط به شکل های مختلفی ادامه دارد. 
این موضوع یکی از نکات کلیدی در تمامی 
مناظره ها و برنامه های حزب دموکرات و 
همچنین مناظره بایدن-ترامپ بــود.در 
واقع ترامپ کشوری به شدت قطبی شده و 
متفرق را به ارث گذاشت، به خشونت دامن 
زد و نظریه توطئه را گسترش داد و یکی از 
مهم ترین برنامه های بایدن چگونگی مقابله 
با دوقطبی شدید و شکاف ایجاد شده در 

جامعه آمریکاست.

شورش های فاشیستی و ناامنی ها	 
قطبی شدن شدید و همچنین تفرقه نژادی، 
تنها چــالــش هــای پیش روی بــایــدن در 
چهارسال آینده نیست، بلکه او با شورش 
فاشیستی هم روبه رو است. هرچند رئیس 
جمهور منتخب معتقد است کار این لحظه 
و کار چهار سال آینده باید بازگرداندن 
دمــوکــراســی، نجابت، عـــزت، احــتــرام و 
حاکمیت قانون باشد. تــرس از شورش 
فاشیستی که یکی از گروه های اصلی آن 
را پسران مغرور و گــروه کیوانان تشکیل 

داده اند، مراسم تحلیف بایدن را آن قدر تحت 
تاثیر قرار داده  است که عالوه بر استقرار 
تانک ها، نرده های پوشیده از سیم خاردار، 
بیش از ۲۵ هزار گارد ملی در اطراف کاخ 
سفید و کنگره، باعث شده است اف بی آی 
نسبت به شورش مسلحانه در پایتخت ۵۰ 
ایالت آمریکا هشدار صادر کند.در این باره 
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: یک روز 
مانده به مراسم تحلیف جو بایدن، برپایی 
اردوگــاه های نظامی با استقرار نیروهای 
ــارد ملی در واشنگتن و حتی افزایش  گ
شمار آن ها به ۲۵ هزار نفر در روز مراسم 
تحلیف رئیس جمهور منتخب ۲۰۲۰ برای 
محافظت از منطقه قرمز از کنگره )مکان 
سوگند یاد کردن جو بایدن و کامال هریس( 
تا کاخ سفید، نمایی از محاصره و سنگربندی 
نظامی به این شهر داده است.لوموند افزود: 
پس از شورش آشوبگران طرفدار ترامپ 
و یورش آن ها به کاخ کنگره در ۶ ژانویه به 
منظور تعلیق روند تایید پیروزی بایدن، هنوز 
سایه ترس و اضطراب از تنش و هرج و مرج 
بر واشنگتن سنگینی می کند و استقرار و 
تردد نظامیان مسلح و نیروهای پلیس با 
خودروهای زرهی در خیابان های مسدود 
شده با بلوک های بتونی، منطقه نظامی را 
تداعی می کند؛ دست کم دو غیرنظامی 
مسلح در روزهــای اخیر در حومه "منطقه 

قرمز" دستگیر شده اند.

بازگشت به تعهدات بین المللی 	 
ــال گذشته  دولــت تــرامــپ طــی چهار س
بسیاری از تعهدات بین المللی آمریکا را 

زیر پا نهاد و به آن ها بی توجهی کرد و در 
این شرایط طبیعی است یکی از نخستین 
اولویت های دولت بعد از ترامپ که حال 
قــرار است با روی کار آمــدن »جوبایدن« 
شکل گیرد، بازگشت آمریکا به تعهدات 
بین المللی اش باشد. ترامپ از معاهده 
تغییرات اقلیمی پاریس، توافق چند جانبه 
هسته ای با ایــران، توافقات استراتژیک 
هسته ای با روسیه و برخی عضویت های 
آمریکا در نهادهای زیرمجموعه سازمان 
ــارج شد و حال  ملل از جمله یونسکو خ
دولت بایدن ناگزیر به بازگرداندن آمریکا 
به تعهدات قبلی خود است.با این حال 
بازگشت آمریکا به هرکدام از این تعهدات 
با چالش هایی روبــه رو اســت. به عنوان 
نمونه امکان بازگشت واشنگتن به توافق 
برجام مانند دوران قبل از ترامپ نیست و 
هم اکنون ایران خواستار لغو تحریم های 
با  همزمان  گذشته  چهارسال  اعمالی 
خروج آمریکاست.برخی دیگر از تعهدات 
بین المللی نیز که دولت ترامپ برعهده 
دولت بایدن گذاشته نیز مانند خروج از 
افغانستان و عراق چندان به میل دولت 
دموکرات بایدن نیست و حال دستگاه 
سیاست خارجی آمریکا در دوره جدید 
ناگزیر است که بتواند برای چالش ادامه 
یا خــروج  نظامیان آمریکایی در عــراق و 
افغانستان چاره اندیشی کند.در حقیقت 
ــده آمریکا در  بــازســازی چهره آسیب دی
نظام بین المللی یکی از مهم ترین چالش 
های دولــت آمریکا طی سال های آینده 

خواهد بود.

مصائب» جو« 
بایدن با کدام چالش ها برای شروع کار در کاخ سفید روبه رو است؟ 
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ترکیه     تعیین نماینده حقوقی

شرکت فیس بوک در چند روز گذشته اعالم کرد که به قانون 
مصوب پارلمان ترکیه که به دنبال کنترل محسوس تر شبکه 
های اجتماعی بوده تن می دهد. به گزارش یورونیوز، این شرکت 
غول آسای آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده و 
به موجب این قانون، جدا از داشتن یک نماینده حقوقی در این 
کشور، فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی خارجی با تصمیم 
و رأی دستگاه قضایی ترکیه ملزم خواهند بود هر محتوایی را که 
مورد اعتراض مقامات این کشور قرار گرفته از پلتفرم خود حذف 
کنند. این اقدام شامل شبکه  اجتماعی اینستاگرام هم می شود 
که در تملک شرکت فیس بوک است. البته هنوز توئیتر زیر بار این 
قانون نرفته و ترکیه در اقدامی تنبیهی، شرکت توئیتر را از کسب 

درآمدهای تبلیغاتی در این کشور محروم کرده است.

آمریکا     بزرگ ترین رصد اینترنتی در جهان

اگرچه دولت آمریکا مدعی جریان آزاد  اطالع رسانی و پرچمداری 
آن در جهان است اما در روزهای گذشته و در جریان آشوب های 
پیش آمده در تسخیر کنگره این کشور شاهد محدودیت های 
شدید شبکه های اجتماعی و حذف تصاویر این اتفاق بودیم تا 
جایی که حتی اکانت رئیس جمهور این کشور را هم به حالت 
تعلیق درآوردند. سی ان بی سی در گزارشی نوشته،  آمریکا از 
چهار مولفه جرم انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می کند 

که این نوع قانون گذاری در هیچ جای دنیا شبیه ندارد و  برخالف 
سبک معمول در دنیا درباره شبکه های اجتماعی به جزئیات و 
خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می کند. طبق قانون 
امنیت سایبری آمریکا )مصوب سال 2012( که مشتمل بر 15 
بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت 

کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است.

اتحادیه اروپا    غول های فناوری زیر تیغ

ــرای مهار شبکه های  ــا نیز قوانین سفت و سختی را ب اروپ
اجتماعی وضع کرده و هر کدام از آن ها این قوانین را رعایت 
نکنند جرایم سختی در انتظارشان خواهد بود. یکی از این 
قوانین این است که طبق حکم دیوان دادگستری هر پیامی که 
مسئوالن این کشورها غیرقانونی بدانند باید از داخل شبکه 
های اجتماعی حذف شود. همچنین دویچه وله در گزارشی 
درباره قوانین جدید برای سامانه هایی با بیش از 45 میلیون 
کاربر نوشته که این شبکه ها باید از انتشار محتواهای غیرمجاز 
در شبکه هایشان جلوگیری کنند و در صورت نیاز باید برای 
مقابله یا تهدیدهای تروریستی آی پی محل افــراد را هم در 
اختیار نهادهای قضایی این کشورها قرار دهند. به تازگی هم 
سیاستمداران اروپایی خواسته اند که برای مقابله با تهدیدهای 
تروریستی احتمالی، رمزگذاری  پیام ها در شبکه های اجتماعی 
لغو شود و کشورهای اروپایی قادر به مدیریت این پیام ها باشند.

            منبع اصلی دریافت خبر

براساس آمار موجود از میزان بازدید محتوای وب سایت ها 
و شبکه های اجتماعی در پلتفرم زلکا )بستر تحلیل رسانه و 
اخبار به کمک هوش مصنوعی( تلگرام برای مردم فارسی 
زبان، اصلی ترین منبع دریافت خبر است. دنیای اقتصاد 
در گزارشی نوشت:  در 10 دقیقه اول انتشار یک خبر در 
100 کانال برتر خبری فارسی، به طور متوسط شاهد بیش 
از 20 هزار بازدید مطلب از سمت مخاطبان این کانال ها 
هستیم. تعداد کانال های فعال خبری در تلگرام بیش 
از 1۳ هزار کانال است که در مقایسه با تعداد 1۹50 
وب سایت خبری فارسی، عدد قابل توجهی است؛ روزانه 
بیش از 200 هزار مطلب با ماهیت صرفا خبری در این 
کانال های تلگرامی با مجموع بیش از۳/5میلیارد 
بازدید منتشر می شوند. این آمار نشان می دهد با وجود 
فیلتر شدن تلگرام مردم با استفاده از فیلتر شکن در این 
شبکه اجتماعی حضور دارند و از آن به عنوان اصلی ترین منبع 
خبری استفاده می کنند.به تازگی هم خبرگزاری فارس در 
گزارشی  نوشته بود : آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام 
و توئیتر توسط مرکز پژوهشی بتا احصا شده است که بر اساس 
آن  تلگرام، اینستاگرام و توئیتربه ترتیب بین مردم محبوب تر 
و پراستفاده تر هستند.بر اساس این بررسی مشخص شد که 

تلگرام بیش از 4۹ میلیون کاربر ایرانی دارد.این بستر اکنون 
بیش از 2 میلیون کانال دارد که در طول سال بیش از 500 
میلیون پست منتشر می کنند.این تعداد پست در مجموع بیش 
از 100 میلیارد نمایش به خود اختصاص می دهد که این نشانگر 
آن است که هنوز تلگرام به عنوان پیام رسان مورد توجه کاربران 

ایرانی بوده و برای آن ها پرکاربرد است.

منابع بعدی خبری

بعد از تلگرام ،مردم به سراغ وب سایت های خبری و توئیتر می 
روند که به ترتیب در جایگاه دوم و سوم به عنوان منبع دریافت 
خبر توسط کاربران قرار دارند. براساس آمار زلکا، با این که تلگرام 
منبع اصلی دریافت اخبار توسط مردم است، اما بسیاری از اخبار 
مخصوصا اخبار حوادث و لحظه ای از توئیتر به تلگرام، اینستاگرام 
و سایت های خبری راه پیدا می کنند. این اتفاق هم بیشتر به این 
دلیل رخ می دهد که تعداد مسئوالن و خبرنگاران حاضر در توئیتر 
نسبت به مردم عادی بیشتر است و تعداد دو میلیون عضو ایرانی 
در این پیام رسان نسبت به 40 میلیون کاربر ایرانی در تلگرام خود 

گواه این ادعاست.

اینستاگرام و اپلیکیشن های خبری در رتبه های آخر

شاید حضور میلیون ها نفر در اینستاگرام این شائبه را به وجود 
آورده که اینستاگرام هم نقش مهمی به عنوان 
منبع خبری در میان مــردم داشته باشد اما 
انتشار اخبار در اینستاگرام به دلیل ماهیت 
تصویری  اش، سرعت پایینی دارد. در ادامه 
اپلیکیشن های خبری، آخرین رتبه را از نظر 
اقبال مردم به دلیل دریافت اخبار و اطالعات، 
کسب می کند که این نبودِ استقبال، به دلیل 

نفوذ پایین این نوع رسانه در جامعه است.

کشورهای مختلف برای فعالیت شبکه های اجتماعی قوانینی همچون حضور نماینده، حذف مطالب 

غیراخالقی، در اختیار قراردادن اطالعات مجرمان و ... تعیین می کنند

 بررسی های تحلیل رسانه و اخبار به کمک هوش مصنوعی، منابعی که مردم خبرها را   از آن طریق دنبال 

می کنند، به دست آورده که در این میان تلگرام برتری محسوسی دارد 

رمز وای فای کاخ سفید و توجیه اینترنتی آلودگی هوا!

 

  746     K   views 

 

  567     K   views 

زندان ذهن!

ویدئویی از رفتار یک خرس قهوه ای که به تازگی بعد از 
۲۰ سال اسارت از باغ وحشی در رومانی در طبیعت رها 
 شده ،منتشر شد که آثار تخریبی این اسارت را نشان 
می داد. در این ویدئو می بینیم که این خرس پس از 
آزادی طوری که انگار هنوز داخل قفس زندانی است 
تنها به دور خود می چرخد و به هیچ راه مشخصی نمی 
رود. این ویدئو واکنش های زیادی به خصوص از سمت 
فعاالن حقوق حیوانات را به دنبال داشــت. کاربری 
نوشت: »حیوون زبون بسته حتی تصوری از آزادی 
نداره و هنوز در زندان ذهنش اسیره.« کاربر دیگری 
نوشت: »یاد تابلوی نقاشی حیاط زندان از ونگوگ افتادم 
دقیقا همین اتفاق رو نقاشی کشیده بود.« کاربری هم 
نوشت: »این بالییه که باغ وحش ها سر حیوونا میارن و 

باعث می شن اونا شناختی از آزادی پیدا نکنن.«
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توجیه اینترنتی!

توجیه مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری 
تهران درباره چرایی خاموش بودن دستگاه های سنجش 
آلودگی در چند روز گذشته بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. اگر به خاطر داشته باشید چند روز پیش که هوای 
تهران در اوج آلودگی بود ناگهان بسیاری از دستگاه های 
سنجش آلودگی هوا از کار افتادند. همان موقع برخی ها 
از عمدی بودن این کار می گفتند به تازگی اما مدیر عامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در برنامه 
تلویزیونی دلیل خاموش شدن دستگاه آلودگی هوا 
را تمام شدن بسته اینترنت اداره محیط زیست اعالم 
کرد که واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری 
 نوشت: »من موندم چرا بعضی از این مسئوالن فکر 
می کنن ما مردم متوجه نمی شیم و به هر وسیله ای می 

خوان اشتباه شون رو توجیه کنن.«
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برداشت سیاه نیشکر!

یکی از روش های سنتی و رایج برداشت ساقه نیشکر 
سوزاندن برگ این گیاه است و سال هاست که مردم 
ــوده ای را تجربه  منطقه در فصل برداشت، هــوای آل
می کنند. یکی از فعاالن فضای مجازی خوزستانی هم 
ــادآوری فصل برداشت نیشکر در توئیتر نوشت:  با ی
»اقدام شرکت های کشت نیشکر در سوزاندن مزارع و 
باقی مانده کشت، جنایت علیه بهداشت و سالمت عمومی 
خوزستانی هاست. کمترین انتظار برخورد قانونی از سوی 
قوه قضاییه است.« کاربری در این باره نوشت: »آتش 
زدن نیشکر عالوه بر تخریب محیط زیست و مرگ جانوران 
باعث افزایش آالینده ها و تشدید بیماری های تنفسی 
مخصوصا توی این شرایط کرونایی می شه و باید جلوی این 
کار رو گرفت.« کاربر دیگری نوشت: »چرا باید این قدر از 
تکنولوژی و علم روز به دور باشیم که بعد از این همه سال 

هنوز به شکل سنتی نیشکر رو برداشت کنیم؟«
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حضور عجیب در فوتبال بانوان!

ویدئویی از حضور تکنیسین اورژانس در حلقه خوشحالی 
بعد از گل مسابقات لیگ فوتبال بانوان کشور ، واکنش 
های زیادی را به همراه داشت. در ویدئو می بینیم که 
در بازی تیم شهرداری سیرجان که مهمان تیم فوتبال 
بانوان پاالیش گاز ایالم بود پس از به ثمر رسیدن گل و 
 ایجاد حلقه شادی که بازیکنان تیم ،یکدیگر را در آغوش 
گرفته اند تکنیسین اورژانس هم در این حلقه حاضر می 
شود که با برخورد مربی تیم جمع را ترک می کند. کاربری 
نوشت: »به نظرم یکی از اعضای تیم از اعضای درجه یکش 
بودن چون مشخص بود موقع گل یهو هیجان زده شد.« 
کاربر دیگری نوشت: »طبق قوانین و مقررات هرگونه 
حضور آقا در مسابقات فوتبال زنان کشورمان ممنوعه پس 

این این جا چه کار می کنه!؟«

رمز وای فای کاخ سفید چیه؟

واکنش های طنز ایرانیان به مهم ترین و جدی ترین انتخابات 
چند دهه گذشته آمریکا، بی شک کتمان ناپذیر است و این 
نگاه طنازانه حتی در شبکه های اجتماعی هم شهرتی جهانی 
پیدا کرده است و نمونه های آن را در انتخابات اخیر آمریکا 
هم دیده ایم. حاال هم با رفتن ترامپ و آمدن بایدن به کاخ 
سفید بسیاری از کاربران با نگاهی طنازانه به آن پرداخته 

اند که تعدادی از آن ها را با هم مرور می کنیم.
* میگن ترامپ المپ دست شویی اتاق بیضی رو باز کرده و 

گفته اینو از سرمایۀ شخصی خودم خریده بودم.
* مالنیا برای این که حال بایدن و زنش رو بگیره بهتره 

شیر آب سرد و گرم دست شویی رو عوض کنه!
* بایدن در تماس تلفنی با ترامپ: داداش رمز وای فای 

کاخ سفید چیه؟

* به نظرم ترامپ حداقل کاری که موقع خروج از کاخ سفید 
کرده این بوده که  لوازم کاخ سفید رو خراب کرده، مثال تو 
تلویزیون آب ریخته، جارو برقی رو سوزونده، پتوها روبا 
سیگار سوراخ کرده،  رفته توی دست شویی و سیفون 

رو نکشیده!
* مالنیا موقع تحویل کاخ سفید: ببین عزیزم این کابینت 
ادویه است. برنج هم این زیر گذاشتم. گل ها رو یه روز 

درمیون آب بده.
* من اگه جای بایدن بودم اجازه می دادم مالنیا و ایوانکا 

توی کاخ سفید بمونن.
* االن ترامپ می رسه خونه شلوار کردیش رو پاش می 
کنه می گه ،آخیییش هیچ جا خونه آدم نمی شه، مالنی اون 

دیزی رو بار بذار گشنمونه.
* ترامپ موقع خارج شدن از کاخ سفید روی دکمه آیفون 

کاخ آدامس چسبونده!

سختگیری های جهاین برای 
پیام رسان های غیربویم

یکه اتزی خربی تلگرام 

این روزهــا پیام رسان ها به یکی از بخش های ضروری 
ــا برای  زندگی تبدیل شــده انــد و کنار گذاشتن آن ه
خیلی ها غیرقابل تصور به نظر می آید. با این حال در تمام 
جهان کشورها برای فعالیت پیام رسان های غیر بومی 
محدودیت ها و قوانینی دارند که باید به آن تن دهند و اال 
اجازه فعالیت در آن کشورها از پیام رسان گرفته می شود 
که نمونه بارز آن پذیرش قانون ترکیه توسط فیس بوک 
است که در روزهای گذشته رسانه ای شده است. با این 
حال امروز ضمن بررسی موضوع ترکیه به قوانین برخی 

از کشورها برای پیام رسان ها می پردازیم.

 در سال های اخیر قدرت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در انتشار اخبار به میزان قابل مالحظه ای افزایش یافته است 
به طوری که  عالوه بر  کانال های همیشگی مانند مطبوعات و تلویزیون که استفاده های خاص خود را دارد  مردم  از  رسانه 
های بر خط و شبکه های اجتماعی نیز به عنوان منابع خبری خود استفاده زیادی می کنند  که دراین میان آمارها از برتری 
محسوس تلگرام در رده بندی استفاده خبرِی مردم   در میان پلتفرم های شبکه اجتماعی حکایت دارد آمارها چه می گوید 

و بقیه منابع خبری چیست؟ 

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم 

به دنبال چه چیزی بودند؟

طبق روال هر هفته هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ 
پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی و فضای 

مجازی با هم مرور می کنیم.

  7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
درهفته ای که گذشت ،کنکور پر جست و جو ترین واژه بود 
و بسیاری که به دنبال آزمون های کنکور، کالس های کنکور 
و کتاب های کنکور بودند از این واژه استفاده کردند. بعد از 
کنکور، ثبت نام ها مورد توجه مردم قرار داشتند. ثبت نام 
مسکن ملی، ثبت نام سایپا و ثبت نام ایران خودرو که بیشتر 
توسط دهک های متوسط و پایین جامعه دنبال می شود ،در 
این لیست قرار گرفتند و بسیاری از کاربران به امید خانه دار 
شدن و صاحب خودرو شدن در سامانه های مربوط به هر 
کدام ثبت نام کردند. بعد از این واژه ها هم بسیاری به دنبال 
کد تخفیف در بخش های مختلف بودند از کد تخفیف وی. او. 
دی ها گرفته تا کد تخفیف خریدهای دیگر. به نظر می رسد 
مردم این روزها عالقه بیشتری به خرید آنالین و استفاده از کد 
های تخفیف پیدا کرده اند. اما جنجالی ترین واژه پر جست و 
جوی این هفته مربوط به الهام چرخنده است. چند روز پیش 
سایتی درباره نحوه آشنایی الهام چرخنده با همسرش به 
نقل از چرخنده مدعی شد : »من پیش سید کالس خصوصی 
فقه داشتم، وقتی سید خسته می شد براش قهوه فرانسوی 
درست می کردم، گشنه می شد براش آش میاوردم، تا این که 
کارهام جواب داد، عاشق شدیم و ازدواج کردیم.« البته خیلی 
زود این نقل قول توسط الهام چرخنده به شدت  تکذیب شد.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
مقاله ای درباره حضرت زهرا )س( در هفته ای که شهادت 
ایشان در آن بود پر بازدید شد و بعد از آن سریال های نمایش 
خانگی همچون سریال قورباغه و ملکه گدایان قرار گرفت. 
فروش بحث برانگیز تابلوی آیدین آغداشلو به قیمت 12.5 
میلیارد هم مقاله  ای درباره این نقاش را که با حاشیه هایی 
همراه است پر بازدید کرد. باال رفتن قیمت بیت کوین هم 
مردم را برای آشنایی بیشتر با این رمز ارز به سمت مقاله ای 
در این باره در ویکی پدیای فارسی هدایت کرد. پیام رسان 
سیگنال هم در رتبه بعد قرار داشت. حضور محمد حسین 
مهدویان در برنامه همرفیق هم نام این کارگردان تلویزیون 

را پر بازدید کرد.

رسانه	  صبا  از  توئیتر  داغ  هشتگ   7  
ــام فاطمیه«،  هشتگ مذهبی مثل »ای

ــی« در  ــارت ــب زی ــای فـــرج« و »ش »دعـ
هفته ای که در آن شهادت حضرت 

زهرا )س( را داشتیم از داغ ترین 
هشتگ های توئیتر بود. ریزش 
هـــای پـــی در پـــی بــــورس هم 
هشتگ »بـــورس« را داغ نگه 
داشت. بسیاری از کاربران هم 
با هشتگ »حیران یانیر« به آتش 
سوزی جنگل های گردنه حیران 
واکنش نشان دادنــد. هشتگ 
»من زنده هستم« هم در حمایت 
ــده هــای ممنوعیت سقط  از ای
جنین و مقابله با غربالگری مورد 
توجه برخی از کاربران بود. در 
پایان هم کاربرانی به یاد حادثه 
پالسکو، هشتگ »پالسکو« را 

داغ کردند.

کد تخفیف دوست ها 
                                و 

تکذیب چرخنده!
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احتمال آغاز واکسیناسیون کرونا  در کشور قبل از ۲۲ بهمن
مبتالیان به کرونای انگلیسی در کشور ۶ نفر شدند

وزیر بهداشت  ابراز امیدواری کرد تا قبل از ۲۲ 
بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور طبق اولویت 
بندی صــورت گرفته، آغــاز شــود.  سعید نمکی 
درباره اقدامات انجام شده برای واردات واکسن 
کرونا به کشور، گفت: امیدوارم قبل از ۲۲ بهمن 
و طبق مصوبه اولویت بندی شده، واکسیناسیون 
ــا تــا زمــانــی که  ــا شـــروع کنیم. ام ــروه ه را در گ
مطمئن ترین و بی خطرترین واکسن را نتوانیم 
به کشور وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم؛ 
چانه زنی های ما به دلیل این است که موثرترین 
واکسن را وارد کشور کنیم. وی افزود: عالوه بر آن، 
درباره واکسن کووکس سازمان جهانی بهداشت 
نیز  قرار بر این بوده از فوریه )13بهمن( توزیع اش 
در کشور های هدف از جمله کشور ما شروع شود. 

وی همچنین درباره واکسن کرونای تولید داخل 
گفت: تست واکسن ایرانی ما در مجموعه برکت 
مراحل بعدی را سپری کــرد. واکسن مجموعه 
موسسه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته 
آینده از اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی 
رونمایی می شود. وزیر بهداشت درباره واکسن 

کرونای تولید مشترک ایران و کوبا نیز گفت: 
این مجموعه که با انتقال دانش فنی در کوبا 
و در انستیتو پاستور در حال انجام است، فاز 
دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا طی می 
کند و فاز سوم را در آینده نزدیک و با انتقال 
دانش فنی  با نام پاستور در کشور آغاز می 
کنیم. وی همچنین درباره ویروس جهش 
یافته انگلیسی در کشور نیز گفت: بعد از 

آن پنج مورد که پیش از این اعالم کرده بودم، یک 
مورد دیگر که یک هموطن از انگلیس بازگشته 
بود و در یکی از بیمارستان های دولتی تحت نظر 
بود، شناسایی شد. اطرافیان وی هم تحت کنترل 
و رصد قرارگرفتند. حال همه این افراد خوب است 

و بعد از آن هم گزارش مورد جدیدی نداریم.

قانون دایمی شوراهای حل 
اختالف تصویب شد

 رئیس مجلــس گفت: قانــون دایمی شــوراهای 
حل اختالف با هماهنگی ســه قوه تصویب شد و 
امیدوارم این شوراها با انگیزه بیشتری مسیر خود 
را ادامه دهند. این خبر حاکی اســت،  براســاس 
ماده 11 این قانون، کلیه دعــاوی مالی راجع به 
اموال منقول تا 500 میلیون ریال، برای حصول 
صلح و ســازش، ابتــدا به شــورای حــل اختالف 
ارجاع مــی  شــود. در تبصره ایــن ماده نیــز آمده 
است: رئیس قوه قضاییه می  تواند نصاب مذکور 
را هر سه ســال یک بار متناســب با شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی که از ســوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران اعالم می  شــود، تغییر 
دهد. به گزارش مهر، قالیباف همچنین در جلسه 
علنی گفت: شوراهای حل اختالف ساختار بسیار 
مهمی هســتند و حدود دو دهه است که خدمات 
صادقانه ای را ارائه می کنند. وی بیان کرد: امروز 
قانون دایمی شوراهای حل اختالف به خوبی و با 
هماهنگی مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه 
و دولت به تصویب رسید که ان شاء ا... این قانون 
مثمر باشــد و شــوراهای حل اختــالف بتوانند با 

انگیزه بیشتری، ادامه مسیر خود را طی کنند. 

 مخالفت وزارت بهداشت
 با محدودکردن غربالگری جنین

رئیس اداره ژنتیک دفتر بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت  با بیان این که غربالگری به هیچ 
عنوان اجباری نبوده است، افزود: هیچ ضرورتی 
برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد. میزان 
دیروز نوشت: اشرف سماوات درباره موضوع حذف 
غربالگری اجباری جنین و تغییرات در قانون سقط 
جنین مبتال به بیماری در مجلس اظهار کرد: در 
طرح جوانی جمعیت، کمیسیون جمعیت مجلس 
به موضوعات مختلف با هــدف توسعه جمعیت 
پرداخته و تصمیماتی در حوزه های مختلف اتخاذ 
شده است. وی با بیان این که این کمیسیون در باره 
غربالگری سالمت جنین، سقط درمانی و راه های 
پیشگیری از بارداری هم تصمیماتی در قالب این 
طرح گرفته که جای بحث دارد، افــزود: در قالب 
این طرح محدودیت هایی برای غربالگری سالمت 
جنین و سخت تر شدن مراحل سقط جنین مبتال به 
بیماری های صعب العالج و پیشگیری از بارداری 
نیز در نظر گرفته شده است.  وی تاکید کرد: موضوع 
سقط جنین مبتال و غربالگری سالمت جنین گرچه 
یکی از مهم ترین مسائل سالمت و حتی اجتماعی 
است اما اولویت توسعه جمعیتی نیست و سخت 
تر کردن مراحل سقط قانونی مشکلی را حل نمی 
کند و ممکن است  بیشتر مادران را  به سقط های 

غیرقانونی سوق دهد .

ــی خــواهــنــد نــان  عبدالهی – م
بازویشان را بخورند و نان آور خانواده 
امــا چه کنند که کمترین  باشند، 
سرمایه برای راه اندازی یک کسب 
و کار ساده را هم ندارند و  سرشان 
در مقابل همسر و فــرزنــدان شان 
پایین است. کرونا با آمدنش خیلی 
ــرد، از جمله آن پنج  ها را بیکار ک
میلیون نفری که هیچ سابقه بیمه 
ای نداشتند و حاال برای گرفتن بیمه 
تصمیم  انتظار  چشم  هم  بیکاری 
دولــت هستند، اما در میان آن ها 
عده ای هستند که قبل از کرونا هم 
روی خوش زندگی را ندیده بودند و 
چشم امیدشان به نهادهای حمایتی 
همچون کمیته امــداد و سازمان 
بهزیستی بــود. این نیازمندان که 
به گفته معاون کمیته امداد کشور، 
تعدادشان به 1.5 میلیون نفر می 
رسد، حاضرند آستین باال بزنند و 
عرق بریزند تا یک لقمه نان حالل 
سر سفره خانواده هایشان بیاورند 
اما حداقل سرمایه الزم برای شروع 
یک کسب و کار را هم ندارند و این 
ــان را بیشتر  ناتوانی مالی، دردش

کرده است.
آن طــور که »حجت عبدالملکی« 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 

امداد گفته است، »از میان این 1.5 
میلیون نفر جمعیت بیکار نیازمند در 
کشور، ۹50 هزار نفر تحت حمایت 
کمیته امــداد هستند و 550 هزار 
نفر از آن ها نیز نیازمندانی هستند 
که تحت حمایت نیستند«. با وجود 
ــداد کشور عــالوه بر  ایــن کمیته ام
ــرای اشتغال ۹50 هــزار  ــالش ب ت
نیازمنِد تحت پوشش خــود، سعی 
کرده چتر حمایتی اش را روی سر آن 
550 هزار نفر دیگر هم بگیرد و برای 
اشتغال زایی کمک حال شان باشد.

ایجاد 15۰ هزار شغل       
طبق گزارش عبدالملکی، کمیته 
ــداد در ســال ۹۹، ایجاد ۲00  ام
هزار شغل را برنامه ریزی کرده بود 
که تا کنون 75 درصــد آن )150 

ــده و پیش  ــزار شغل( محقق ش ه
بینی می شــود تا پایان ســال 50 
هــزار شغل باقی مانده هم ایجاد 
شود. برای سال 1400 هم ایجاد 
ــذاری  ــدف گ 300 هـــزار شغل ه
شده که با اعتبارات کمیته امداد 
ــزار میلیاردی  10 ه و تسهیالت 
که کمیسیون تلفیق برای بودجه 
سال آینده در نظر گرفته، محقق 
خواهد شد، اما یک دلیل مهم مانع 
از به پایان رسیدن تعداد بیکاران 

نیازمند شده است.

برابری خروجی و ورودی       
عبدالملکی به خراسان می گوید: 
ما در مجموع 1.5 میلیون نیازمنِد 
بیکار داریم که تقریبا هر سال برای 
15 درصد آن ها اشتغال زایی می 

کنیم و از چرخه حمایت کمیته امداد 
خارج می شوند، اما از طرف دیگر 
تقریبا به همین میزان ورودی جدید 
داریــم که باید تحت پوشش قرار 
بگیرند، بنابراین اگر بخواهیم برای 
ایجاد  شغل  نیازمندان  ایــن  همه 
کنیم، طبیعتا باید هر سال تعداد 
خــروجــی هــا از ورودی هــا بیشتر 

باشد.

تعهد مــشــروط بـــرای ایجاد        
ساالنه 5۰۰ هزار شغل

ــاره راهکار  وی دربـ
تــــحــــقــــق ایـــــن 
ــم مــی  ــ هـــــدف ه

ــا ایـــن  ــ ــد: م ــ ــوی ــ گ
 پیشنهاد را به دولــت داده ایــم که 
ــا تاسیس ســازمــان  ــی تــوانــیــم ب م
اشتغال در کمیته امداد، مسئولیت 
ــم.  ــوی ــوزه را مــتــقــبــل ش ــ ــن حـ ــ ای
عبدالملکی می افزاید: در صورت 
حمایت دولت و مجلس از این طرح 
کمیته امداد و پیش بینی اعتبارات 
و تسهیالت مورد نیاز، ما تعهد می 
دهیم که ساالنه 500 هزار شغل 
ایجاد و حداکثر تا ۶-7 سال آینده 
بـــرای همه بــیــکــاران نیازمندان 

اشتغال زایی کنیم.

ماجرایاحضارآذریجهرمی
بهدادسرا

گروه اجتماعی- آن طور که روابط عمومی وزارت ارتباطات عصر دیروز اعالم کرد: آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات، دیروز چهارشنبه به دادســرای فرهنگ و رسانه احضار و درباره 
اعالم جرم های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی و پس از بیان 
توضیحات با قرار التزام آزاد شد. در همین زمینه خبرگزاری برنا دیروز نوشت: »اعالم جرم 
دادستان کل کشور شامل محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در باره  فیلتر 
کردن اینستاگرام به رغم حکم صادر شده؛ استنکاف از اجرای دستورات مقام های دولتی 
که اشاره به ابالغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند 
بین الملل و محدودسازی پیام رسان های خارجی دارد؛ اجرا نکردن مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹1 شورا درباره انسداد فیلترشکن ها و VPNها و همچنین 
مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی است. همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند 
شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی 
و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی درباره اظهارنظر او در خصوص بازپس گیری 

فرکانس های باند 700 و ۸00 از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.«

دادستانی: طی دو سال اخیر حکم فیلترینگ شبکه های اجتماعی صادر نشده است       
در عین حال دادستانی تهران عصر دیروز با انتشار اطالعیه ای  در این باره اعالم کرد: 
»پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل 
شده اما در متن تقطیع منتشر شده اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.« این اطالعیه 
می افزاید: »برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل 
شده برای وی، نتیجه گزارش های نهاد های مردم نهاد، ضابطین و نهادهای مختلف 
بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این 
دادســرا از اعالم جزئیات آن معذور اســت.« دادستانی تهران، با رد برخی گمانه زنی ها 
و شایعات منتشر شده در فضای مجازی در این اطالعیه اعالم کرده است: طی دو سال 

گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی 
 بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی صادر نشده است.
این گزارش می افزاید: این خبر در فضای مجازی بازتاب زیادی 
داشت و کاربران هم به آن واکنش های متفاوتی نشان دادند. 
بسیاری از کاربران به احتمال فیلتر اینستاگرام واکنش داشتند 

و با اشاره به جایگاهی که این پلتفرم در کسب و کار و زندگی 
مردم پیدا کرده، خواستار بررسی دقیق تر این تصمیم شدند. 
در مقابل برخی کاربران نیز منحصر کردن ماجرای احضار 

جهرمی به موضوع اینستاگرام را تقطیع خبر دانسته 
و نوشته اند، بخش عمده ای از شکایت ها از جهرمی 

مربوط به شکایت های مردمی به ویژه بازنگرداندن 
پول های مردم پس از گرانی غیرقانونی اینترنت 
بوده اســت.در عین حال برخی کاربران نیز به 

تبعات سیاسی این اقدام پرداختند و یکی از کاربران 
نوشت : این احضار و نبستن فیلترشکن ها توسط آذری 

جهرمی برای بهره برداری در انتخابات کافی است .

1.5 میلیون بیکار نیازمند گزیده 
 معاون کمیته امداد به خراسان می گوید که می توانند با تعهد برای ایجاد ساالنه
 5۰۰ هزار شغل، مشکل بیکاری نیازمندان را حل کنند ؛ این  طرح چیست؟



مجید مظفری در فیلم »کوچه 
ژاپنی ها« اثر امیرحسین ثقفی 
ــرد. ایــن فیلم  ــازی خــواهــد ک ب
که مضمون آن دربــاره حمایت 
خــانــواده و عــدالــت اجتماعی 
ــود بهمن  98 کلید بــخــورد، اما  اســت، قــرار ب

تولیدش به تعویق افتاد.

ــه بــوس  عــلــیــرضــا آرا فیلم »یـ
کــوچــولــو« را ویـــژه مخاطبان 
نابینا توضیح دار کــرده است. 
این فیلم سال 84 ساخته شده 
است و جمشید مشایخی، هدیه 

تهرانی و رضا کیانیان از بازیگران آن هستند.

سینما و تلویزیون 6

امین حیایی امشب ساعت 22 
فیلم »شعله ور« به کارگردانی 
حمید نــعــمــت ا... را از شبکه 
آی فیلم روی آنتن خواهد داشت. 
حیایی در این فیلم با پسرش دارا 

همبازی شده و نقش پدر او را بازی کرده است.

امیرحسین رستمی روزهــای 
پایانی بــازی در فیلم »آهنگ 
می کند.  سپری  را  نــفــره«  دو 
ــا ایـــن اثـــر و فیلم  ــال ب ــس او ام
»گــیــج گــاه« کــه هــر دو کمدی 

هستند، در جشنواره فجر دیده خواهد شد.

چهره ها و خبر ها

رضا میرکریمی در نهمین دوره 
جــشــنــواره فیلم های ایــرانــی 
استرالیا، جایزه بهترین فیلم را 
برای فیلم »قصر شیرین« کسب 
کرده. حامد بهداد و ژیال شاهی 
نیز جایزه بهترین بازیگر مرد و زن این رویداد را 

دریافت کرده اند.

مسعود ده نمکی امشب ساعت 
22، به عنوان مهمان در برنامه 
ــده مــی شــود. او  »قرنطینه« دی
در این برنامه با امین زندگانی 
ــران در  ــح دربــــاره مــدیــریــت ب

جامعه گفت وگو می کند. این کارگردان سریال 
»داِدستان« را آماده پخش دارد.

پنج شنبه ۲ بهمن   1399
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 مائده کاشیان  

اخبار

درآمد ۲700 میلیاردی صداوسیما 
از تبلیغات

صداوسیما امسال به کسب درآمد 2۷۰۰ میلیارد 
تومانی از محل آگهی های بازرگانی موظف شده 
ــت؛ رقمی که می تواند علت افــزایــش حجم  اس
تبلیغات و حضور پررنگ تر اسپانسر در برنامه های 

رسانه ملی را مشخص کند.
به گــزارش ایسنا، رئیس سازمان صداوسیما در 
دیدار با برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی این خبر را اعالم کرد و در عین حال توضیح 
داد: »عده ای می گفتند صداوسیما باید مستقل 
شود و از راه هــای مختلف هزینه هایش را تأمین 
کند؛ هرچند موظفیم امسال 2۷۰۰ میلیارد 
تومان از محل آگهی ها درآمد کسب کنیم تا بتوانیم 
برنامه بسازیم، اما ما خودمان را رسانه توسعه  محور 
و پیشرفت مدار می دانیم و مبنایمان کسب درآمد 
نیست؛ بلکه کارهای کالن فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی در دستور کار ماست.«
احسان قاضی زاده هاشمی، عضو شورای نظارت 
بر صداوسیما پیشتر در گفت وگوهایی مجزا، این 
رقم را در سال 98، حدود 24۰۰ میلیارد تومان و 
در سال 9۷ هم حدود ۱8۰۰ میلیارد تومان اعالم 

کرده بود.
در حالی به صداوسیما اجازه داده شده  است که 
امسال 2۷۰۰ میلیارد تومان از هزینه های خود را 
از محل پخش آگهی های بازرگانی تامین کند که 
حجم باالی تبلیغات، ورود تبلیغ کاالهای مضر و 
غیرضروری به آنتن و همچنین حضور و ورود پررنگ 
اسپانسرها در برنامه ها که مدتی است به محتوا هم 

ورود کرده اند، همچنان به شدت محل نقد است.

 نتفلیکس به ۲00 میلیون
 عضو     رسید

با اضافه شــدن بیش از هشت میلیون مشترک 
جدید، نتفلیکس از مرز 2۰۰ میلیون مخاطب 

عبور کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نتفلیکس با 
عبور از مرز 2۰۰ میلیون مشترک در سال 2۰2۰ 
بزرگ ترین رشد سالیانه تاریخش را تجربه کرد. 
افزایش بینندگان در طول همه گیری ویروس کرونا 
بر این موضوع تأثیر بسیار زیادی داشته است. در 
سه ماهه چهارم سال 2۰2۰، نتفلیکس توانسته 
است 8.5میلیون مشترک جدید اضافه کند که 
2.5 میلیون مشترک، فراتر از پیش بینی های این 
کمپانی بود. اکنون میزان مخاطبان نتفلیکس در 

پایان سال 2۰2۰، به 2۰۳ میلیون رسیده است.
ــن کــه در ســه ماه  ای از  کمپانی نتفلیکس بعد 
نخست سال شاهد افزایش چشمگیری در تعداد 
مخاطبانش بود، پیش از این رشد شش میلیونی 

برای سه ماهه چهارم در نظر گرفته بود.
نتفلیکس همین طور اعالم کرده است هم اکنون 
5۰۰ پروژه در مرحله پس تولید و آماده توزیع دارد. 
پیش از این هم نتفلیکس فهرستی از فیلم هایش 
برای سال 2۰2۱ را منتشر کرد که شامل ۷۱ فیلم 
در ژانر های مختلف بود و تضمین داد که هر هفته 

یک فیلم را منتشر می کند.
نتفلیکس امیدوار است در سه ماه نخست سال 
2۰2۱ همچنان تاخت و تاز داشته باشد و شش 
میلیون مشترک جدید را جذب کند. سال گذشته 
در زمانی مشابه ۱5 میلیون مشترک جدید به 
نتفلیکس اضافه شدند که به دلیل تعطیلی سینما 

بر اثر ویروس کرونا بود.

تلویزیون در سال 99 چند سریال کمدی را از 
شبکه های مختلف روی آنتن برد که بعضی از 
آن ها موفق شدند نظر مخاطب را جلب کنند و 
بعضی دیگر نا امیدکننده ظاهر شدند. با توجه به 
اخبار رسیده، احتماال »باخانمان« آخرین سریال 
کمدی امسال است که هم اکنون از شبکه سه 
روی آنتن است و سپس در نوروز شاهد پخش دور 
تازه ای از سریال های کمدی در تلویزیون خواهیم 
بود، به همین بهانه مروری بر کیفیت و موفقیت 

مجموعه های کمدی در سال 99 داشته ایم.

دوپینگ/ شبکه سه	 
سریال »دوپینگ« یکی از 
شانس های مهم شبکه سه 
برای جلب توجه مخاطب 

در نــوروز امسال بود و چند 
روز پیش از سال 99 پخش خود را آغاز کرد. ایده 
اصلی قصه جذاب بود و می توانست »دوپینگ« 
را به یک کمدی فانتزی جالب تبدیل کند، اما 
فیلم نامه ضعیف، ریتم کند و تعداد کم اتفاقات 
باعث شد این مجموعه رضایت مخاطبان را جلب 
نکند. شبنم مقدمی، هادی حجازی فر و محمد 
بحرانی نقش های متفاوتی بازی کردند و بازی 
بسیار خوبی داشتند، اما عملکرد آنان نیز زیر سایه 
ضعف های مهم مجموعه قرار گرفت و باعث نشد 
تاثیر مثبتی بر محبوبیت و موفقیت »دوپینگ« 
داشته باشد. »دوپینگ« 42 درصد بیننده داشت 

که به نسبت زمان طالیی نوروز، پایین است.

پایتخت 6/ شبکه یک	 
سریال »پایتخت 6« ساخته 
سیروس مقدم، در مقایسه 
بــا فــصــل هــای قبلی این 

سریال کمتر مورد استقبال 
ــرار گرفت و ناتمام ماندن آن نیز نارضایتی  ق
مخاطبان را بیشتر کــرد، اما »پایتخت« یکی از 
برندهای مهم تلویزیون است که با وجود این ها 
باز هم محبوب تماشاگر و انتخاب اول او برای 
تماشاست، بنابراین جزو کمدی های موفق امسال 
است. تغییر و تحوالت مهم شخصیت ها، فصل 
ششم را جذاب کرده بود، اما از ظرفیت بازگشت 
کاراکتر محبوبی مانند »بهبود« به خوبی استفاده 
نشد و ناتمام ماندن سریال هم باعث شد به این 
شخصیت که دیر وارد قصه شد، لطمه وارد شود. 

پایتخت با ۷5 درصــد بیننده، پرمخاطب ترین 
سریال کمدی سال 99 بود.

کامیون / شبکه دو	 
نوروز 99 نه تنها شبکه سه، 
بلکه شبکه دو نیز نتوانست 
با پخش سریال نــوروزی 

ــرای گفتن  خـــود حــرفــی بـ
داشته باشد و در این رقابت پیروز شود. مجموعه 
»کامیون« به کارگردانی مسعود اطیابی، قصد 
داشــت از نگاه طنز به مشکالت جوانان مانند 
بیکاری و مسائل اقتصادی بپردازد، اما نتوانست 
روایــت خوبی از این موضوع داشته باشد و جزو 
کمدی های شکست خــورده در سال 99 قرار 
می گیرد. بازیگران باسابقه سریال مانند مهدی 
هاشمی و لعیا زنگنه نیز بازی متوسطی داشتند و 
نتوانستند مانند شبنم مقدمی و هادی حجازی  فر 
در »دوپینگ«، رضایت مخاطب را حداقل درباره 
عملکرد خودشان جلب کنند. »کامیون« آمار 2۷ 

درصد مخاطب را ثبت کرد.

نون خ ۲ / شبکه یک	 
سعید آقاخانی با سریال 
»نون. خ« بازگشت بسیار 
موفقی به تلویزیون داشته 

ــت. اکـــنـــون خـــانـــواده  ــ اس
»نورالدین خــانــزاده« نیز مانند خــانــواده »نقی 
معمولی« برای مخاطب جذاب شده اند و »نون. 
خ« مانند »پایتخت« ادامه دار شده است. آقاخانی 
که عالوه بر کارگردان به عنوان بازیگر نیز در سریال 
حضور دارد با استفاده از موقعیت های کمدی 
خوب، استفاده از لهجه و کنایه های انتقادی به 
موضوعات مختلف، »نــون. خ 2« را نیز به اثری 
محبوب نزد مخاطبان تبدیل کرد. او روایت خوبی 
از فرهنگ مردم کرمانشاه و کردستان داشته و در 
نقش یک پدر مهربان و آبرومند که معتمد اهالی 
روستاست بازی خوبی داشته است. »نون خ 2« 

کمی بیشتر از 56 درصد بیننده داشت.

زیرخاکی / شبکه یک	 
ــه  ــوع ــم ــج مـــــی تـــــوان م
»زیـــرخـــاکـــی« ســاخــتــه 
جــلــیــل ســـامـــان را جــزو 

در  محبوب  مجموعه های 
سال 99 دانست. قصه جذاب، گروه بازیگران و 
فضاسازی خوب سریال باعث شد این سریال مورد 
استقبال مخاطبان قرار گیرد. پژمان جمشیدی در 
این مجموعه با ایفای نقش »فریبرز« روی دیگری 

از استعداد خود در بازیگری و کمدی را نشان داد 
و مورد تحسین قرار گرفت. ژاله صامتی نیز بازی 
فوق العاده ای در این سریال داشت و یک نقش 
خوب دیگر را به کارنامه  اش اضافه کرد. طبق 
آمار مرکز تحقیقات رسانه ملی، »زیرخاکی«  با 
آمار 5۱ درصد مخاطب، عملکرد خوبی داشت. 
»زیرخاکی 2« در حال تولید است و احتماال این 

موفقیت ادامه دارد.

آخر خط/ شبکه سه	 
سریال »آخــر خــط« اولین 
تجربه کــارگــردانــی علی 
مسعودی بــود که خــرداد 

ــه پــخــش شــد.  از شبکه س
سابقه خوب مسعودی در نوشتن فیلم نامه سریال 
محبوبی مانند »سه در چهار« باعث نشد او در این 
سریال به عنوان کارگردان و نویسنده عملکرد 
موفقی داشته باشد و بینندگان کمی را پای 
تماشای سریالش کشاند که آمار آن ها ۱9 درصد 
اعالم شد. علی صبوری در اولین تجربه بازیگری 
خود، در کنار عباس جمشیدی فر زوج کمدی 
بدی نبودند، اما موقعیت های کمدی سریال به 
انــدازه ای خوب نبود که این دو بازیگر به عنوان 
زوج کمدی موفق جا بیفتند. علی مسعودی اکنون 
ــای پایانی تصویربرداری سریال کمدی  روزه

جدیدش »هشت آباد« را می گذراند.

باخانمان/ شبکه سه	 
سریال »باخانمان« ساخته 
برزو نیک نژاد، در مقایسه با 
مجموعه هایی مانند »صفر 

بیست و یک« یا »آخر خط«، 
در جایگاه باالتری قرار دارد و کمدی محبوب تری 
ــدودی توانسته است  اســت. ایــن مجموعه تا ح
مورد توجه قرار بگیرد و کمدی نسبتا موفقی به 
شمار می آید. به ویژه از زمانی که خانواده اصلی 
»مسعود« وارد قصه شده اند، بار کمدی سریال 
بیشتر شده و این مجموعه نسبت به قسمت های 
اول بامزه تر هم شــده اســت. حسام محمودی 
در اولین تجربه جــدی خــود در زمینه کمدی، 

بسیار خوب ظاهر شده  است و دیگر بازیگران 
سریال مانند شهره لرستانی، حسن پورشیرازی و 
افسانه بایگان نیز بازی های خوبی داشته اند. آمار 

بینندگان این مجموعه هنوز اعالم نشده است.

پدر پسری / شبکه پنج	 
یکی دیگر از ناموفق ترین 
ســـریـــال هـــای کــمــدی 
تلویزیون در ســال 99، 

ــدر پــســری«  ــ مــجــمــوعــه »پ
ساخته محمدرضا حاجی غالمی است. این سریال 
داستان یک خانواده را روایت می کرد و شخصیت 
اصلی آن یک دانشجوی جوان بود. موقعیت های 
قصه کلیشه ای بودند که نمی تواستند از مخاطب 
ــزت ا... مــهــرآوران، افشین  ــ خنده بگیرند. ع
سنگ چاپ، مریم سرمدی و یــدا... شادمانی از 
بازیگران این مجموعه بودند. بازیگرانی مانند 
عزت ا... مهرآوران و افشین سنگ چاپ که سابقه 
بازی در آثار کمدی دارند، در این مجموعه حضور 
متفاوتی نداشتند. این سریال در زمان پخش دیده 

نشد و تنها ۱۰ درصد بیننده داشت.

صفر بیست و یک/ شبکه سه	 
اولین تجربه کارگردانی دو 

بازیگر کمدی خوش سابقه 
ــان و  ــوی مانند جـــواد رض
سیامک انصاری، مخاطب 

را به سریال »صفر بیست و 
یک« امیدوار کــرده بــود، اما پس از پخش چند 
قسمت اوضاع برخالف پیش بینی ها جلو رفت 
و »صفر بیست و یــک« مــورد انتقاد بسیاری از 
مخاطبان قــرار گرفت. نبود انسجام در قصه، 
کمبود موقعیت های کمدی و بازی بازیگران از 
نقاط ضعف این سریال بــود. سیامک انصاری 
و جواد رضویان که به عنوان بازیگر هم در این 
مجموعه حضور داشتند کامال خودشان را تکرار 
نداشتند،  متفاوتی  نقش های  و  بودند  ــرده  ک
بنابراین حتی بازی این دو بازیگر هم به موفقیت 
سریال و جلب رضایت مخاطب کمک نکرد و آمار 

26 درصدی مخاطب را ثبت کرد.
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موسیقی

 انتشار آلبوم ساالرعقیلی 
پس از 19سال

 

آلبوم »مــی دانــم که مــی آیــی« با آهنگ سازی 
امیرحسین ســام و خوانندگی ســاالر عقیلی، 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت. به گزارش 
مهر، این اثر حدود ۱۹ سال پیش در قالب یک 
مجموعه ساز و آوازی تولید و حاال بعد از دو دهه 
با عنوان »می دانم که می آیی« برای عالقه  مندان 
موسیقی ایرانی منتشر شده است. به گفته نیما 
جــوان، منتشر کننده اثر، این آلبوم قطعًا حال 
و هوای متفاوت تری با آثار فعلی ساالر عقیلی 
دارد و اشعار آن از شفیعی کدکنی، موالنا و 
ــاالر عقیلی طی  ــت. از س هوشنگ ابتهاج اس
روزهــای گذشته، آلبوم »از روزهــای نبودن« به 
آهنگ ســازی هومن دهلوی، فرزند زنــده یاد 
حسین دهلوی، انتشار یافت که این اثر نیز  با 

استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است.

 »هزار هیچ« حامد بهداد 
پیش فروش می شود

پیش فروش آلبوم شخصی حامد بهداد، به نام 
ــزار هیچ«، از اول بهمن ماه در سایت های  »ه
بیپ تونز و تیکوک آغاز شده است و در روز دهم 
بهمن، به شکل دیجیتال و فیزیکی، در دسترس 
مخاطبان قرار می گیرد. به گزارش ایلنا،  البته 
این اولین تجربه حامد بهداد در زمینه موسیقی 
نیست و او پیش از این، در آلبوم ها و کنسرت های 
گروه دارکوب، به عنوان خواننده حضور داشته 
و همچنین، قطعاتی در فضای راک و بلوز با 
همکاری مسعود فیاض زاده منتشر کرده است. 
ــازی،  بــهــداد عــالوه برخوانندگی و آهنگ س

تهیه کنندگی این آلبوم را هم بر عهده دارد.

روزگاران دور همکاری	 
گروه چاووش یکی از نقاط مشترک 
ــری و حسین  ــاظ ــرام ن ــه کـــاری ش
عــلــیــزاده اســـت. ایــن دو هنرمند 
در آلــبــوم هــای چـــاووش 3 و 7 به 
همراه هنرمندان دیگری همچون 
محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان 
و هوشنگ کامکار، در آهنگ سازی 
و محمدرضا شجریان و بیژن کامکار 
در آواز حضور داشتند. آهنگ سازی 
3، از  ــاووش  ــ ــوم چ ــب پنج قطعه آل
ــت امــیــد«، به  ــواران دش ــ جمله »س
خوانندگی شهرام ناظری، بر عهده 
این  فضای  ــود.  ب علیزاده  حسین 
آلبوم، مربوط به سال های انقالب و 
بیشتر حماسی است. آهنگ سازی 
پرشکوه حسین علیزاده به واسطه 
تبحر و تسلطش بر سازهای ایرانی 
و صدا و آواز شهرام ناظری، با لحن و 
حس حماسی که در صدایش وجود 
دارد، قطعات این آلبوم را شنیدنی تر 
کرده است. این دو هنرمند، بعد از 
گروه چاووش و آلبوم »شورانگیز« که 
مربوط به سه دهه پیش است، آلبوم 
مشترک دیگری را منتشر نکردند؛ 
اما در سال ۹0، در کنسرت »گروه 

دوستی«، با هم به روی صحنه رفتند 
و این یکی از مهم ترین همکاری های 
این دو هنرمند، در طول سال های 

گذشته بوده است.

یک شراکت شورانگیز	 
آلبوم »شورانگیز« عنوان تنها آلبوم 
حسین  و  ناظری  شهرام  مشترک 
علیزاده اســت. ایــن آلبوم در سال 
67 اجرا و یک سال بعد منتشر شد. 
آلبومی با نوازندگی اعضای گروه 
ــارف و شیدا که با آواز ناظری و  ع
آهنگ سازی علیزاده جان گرفت و 
فصلی نو را در موسیقی سنتی رقم 
زد. کنسرت هایی که در آن دوره با 
عنوان »شورانگیز« اجرا شد، جزو 
که  بــود  کنسرت هایی  نخستین 
برخالف دیگر اجراهای آن دوره، 
بلیت فروشی داشت و استقبال از 
آن به قدری بود که مردم برای خرید 
بلیت اجرای بعد، شب را جلوی تاالر 
وحــدت به صبح می رساندند. سه 
شِب این اجراها را شهرام ناظری و 
سه شب دیگر آن را صدیق تعریف 
خواند؛ اما اجرای تعریف تنها محدود 
بــه کنسرت و شــهــرام نــاظــری تنها 

بود.  »شورانگیز«  آلبوم  خواننده 
ارشد تهماسبی، یکی از نوازندگان 
ــوم، چند ســال قبل و در  ــب ایــن آل
با تسنیم، ضمن نقل  گفت وگویی 
خاطراتش بــه ایــن مــوضــوع اشــاره 
کرده  است که در آن زمان، حسین 
علیزاده خانه ای در خیابان واعظی 
در تجریش خریده بود که دری جدا 
داشت و تمرین ها در آن جا برگزار 
مــی شــد. حــافــظ، مــوالنــا و نظامی 
گنجوی جزو شاعرانی هستند که 
از آثــار آن هــا در این آلبوم استفاده 
شده است. در کنار هم قرار گرفتن 
درون مایه های ذهن خالق و پیچیده 
حسین علیزاده در ارائه فرم و کاری 

نو و آواز شهرام ناظری حــدودا 40 
ساله در»شورانگیز«، این آلبوم را به 
اثــری تحسین برانگیز تبدیل کرد 
ــواداران موسیقی  که باعث شد هـ
کالسیک باز هم منتظر همکاری این 

دو هنرمند برجسته بمانند.

سوسوی چراغ امید	 
ــاه مــوســیــقــی ســنــتــی بـــرای  ــگ ــای ج
هوادارانش انکار نشدنی است؛ اما 
سال هاست این موسیقی در کنجی 
آرام گرفته. بعد از ظهور محمدرضا 
شجریان و شهرام ناظری در آواز و 
کیهان  و  علیزاده  حسین  همچنین 
ــاز، مــوســیــقــی سنتی  ــ کــلــهــر در س

هنرمندانی در سطح و انــدازه آن ها 
به خود ندیده است. شهرام ناظری 
در سال های گذشته، بیشتر با آهنگ 
ســازان جــوان، به خصوص پسرش 
حافظ ناظری مشغول همکاری بوده 
و حسین علیزاده نیز، با خواننده های 
ــوان و آهنگ ســازان بین المللی  ج
رسانده  ثبت  بــه  را  همکاری هایی 
است. حال همکاری شهرام ناظری 
و حسین علیزاده که هر دو برآمده 
و  هستند  سنتی  موسیقی  دل  از 
ــه ایـــن نــوع  ــوط ب ــرب ــای م ــه ه ــدغ دغ
همان  بــه  و  می فهمند  را  موسیقی 
متبحرند،  وادی  ایـــن  در  انــــدازه 
ــد را در دل  ــی ــراغ ام ــ ــد چ ــوان ــی ت م
هواداران این موسیقی سنتی روشن 
کند. هرچند جزئیاتی از محتوای این 
آلبوم منتشر نشده است، اما باید دید 
این دو هنرمند که این روزها از آزمون 
و خطا به دور هستند و در اوج پختگی  
قرار دارنــد، در بازگشتی که به نظر 
پرشکوه می نماید، با آلبوم »روشن تر 
از خاموشی« برای هواداران موسیقی 
سنتی چه تدارک دیده اند و قرار است 

چه شگفتانه ای را رو کنند؟

پیک خبر 

 استاد خرمشاهی 
 »سعدی آخرالزمان« شد

»من سعدی آخرالزمانم« 
اثر بهاءالدین خرمشاهی 
ــش عـــــارف  ــ ــوشـ ــ بـــــه کـ
ــاهـــی مــنــتــشــر  ــرمـــشـ خـ
ــزارش ایبنا،  ــ ــه گ شـــد. ب
اســــتــــاد خــرمــشــاهــی 

دو بار کلیات سعدی را تصحیح کــرده است  و 
حدود20 مقاله سعدی پژوهی دارد. این کتاب 
ــاره  ــی ۱۱ مقاله و گفتار درب ــازآرای تــدویــن و ب
شعر و شخصیت شیخ اجــل سعدی اســت. نام 
کتاب از ایــن بیت سعدی گرفته شــده اســت: 
ــود/ من سعدی  ــان خویشتن ب »هرکس به زم
آخرالّزمانم«. خرمشاهی در مقدمه این کتاب، 
نظر جدیدی را درخــصــوص مقایسه سعدی و 
حافظ مطرح کــرده و به ماجرای درازآهــنــگ و 
بی ثمر »سعدی برتر است یا حافظ«؟ خاتمه داده 
است. او درباره این مقایسه سروده است:»شبی 
ــّرم بــه ســعــدی گفت ای ســـردار بی همتا/  خـ

تو را همتا شود پیدا، ولی حافظ نخواهد شد«.

 اختالل در دسترسی
 به سایت نمایشگاه مجازی کتاب

سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین 
روز برگزاری این رویداد، با اختالالتی که حتی 
مانع دسترسی کاربران به آن می شد، همراه 
بود. به گزارش ایسنا، نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران در حالی اولین روز از برگزاری اش 
را سپری کرد که از همان ساعت های ابتدایی، 
مشکالت فنی گاه مانع ورود کاربران به سایت 
مــی شــد. ایــن اتــفــاق، در فضای مــجــازی نیز با 
واکنش کاربران همراه بوده  است. عالوه  بر این 
اختالالت، سرعت پایین وب سایت، در نخستین 
روز نمایشگاه مجازی کتاب نیز، واکنش مخاطبان 
آن را در پی داشته است. انتظار می رود با رفع 
نقایص موجود، در روزهای آینده شاهد مشکالت 
کمتری در برگزاری این رویداد مجازی باشیم. 
با  تــهــران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
مشارکت هزار و 732 ناشر داخلی و ۱80 ناشر 
خارجی و عرضه بیش از ۱20هزار عنوان کتاب، 

روز گذشته آغاز به کار کرد.

پایان 32 سال انتظار برای همکاری دو اسطوره 
آیا شهرام ناظری و حسین علیزاده با آلبوم »روشن تر از خاموشی«،تحولی در موسیقی اصیل ایرانی می آفرینند؟

اکرم انتصاری - آلبوم مشترک شهرام ناظری و حسین علیزاده از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفت؛ این خبری بود که چند روز قبل، 
توسط پایگاه دفتر موسیقی این وزارتخانه منتشر شد و به سرعت در فضای 
خبری پیچید. »روشن تر از خاموشی« عنوان این آلبوم مشترک است که بعد 
از 32 سال، این دو اسطوره موسیقی را به هم رسانده. طی سال گذشته، 
دنیای موسیقی نیز از توفان کرونا در امان نماند و تغییراتی را تجربه کرد؛ 
فعالیت های اهالی موسیقی در سال گذشته، تنها به انتشار چند تک آهنگ 
و اجرای کنسرت آنالین ختم شد. در این اوضاع، خبر همکاری شهرام 
ناظری، خواننده کالسیک و حسین علیزاده، نوازنده تار و سه تار و آهنگ ساز 
مشهور کشورمان که از معدود غول های به جامانده دنیای موسیقی سنتی 
هستند، آن قدر اهمیت دارد که قبل از انتشار این آلبوم، به سابقه همکاری 

این دو هنرمند برجسته در سال های گذشته بپردازیم.

باید دید این 2 هنرمند که 
این روزها از آزمون و خطا به 

دور هستند و در اوج پختگی  
قرار دارند، در بازگشتی که 

به نظر پرشکوه می نماید، 
با آلبوم »روشن تر از 

خاموشی« برای هواداران 
موسیقی سنتی چه تدارک 

دیده اند و قرار است چه 
شگفتانه ای را رو کنند؟
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تست هوش هوش منطقی

منطق موجود در شکل های باال را پیدا کنید و  به جای 
عالمت سؤال، گزینه درست را مشخص کنید؟

حل جداول ومعماها
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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.
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فرنگی 6. پل معلق سان فرانسیسکو–سوره مردم 7.سوغات 
گجرات - پایتخت کشور مقدونیه 8. پول ژاپن-ظرف نسوز 
9.تکرار حرف-شرنگ-قسمتی از دست 10.اثر دو بالزاک-
بله روسی 11. خیر به ترکی-میوه کاشف جاذبه زمین-ساکن 

نیست 12. رنگ آبی سیر-از درندگان گربه سان

 عمودی :1. از درجات نظامی -اختراعی از چارلز پارسون 
انگلیسی 2. استان کویری-متعصب-قصه گو 3.حرف ندا-
واحد اندازه گیری حرارت-حسودی 4. تن پوش حمامی-
عنصر تیروئید-زنان عرب 5.از لحن های قدیم موسیقی 
ایرانی- حشره مــوذی 6.سنگینی - شکستگی الیه های 
زمین-یار رامین 7.شکننده-نامه بر- پرورش دهنده 8. تنگی-

مأمور تیراندازی با توپ 9.نخستین پیامبر-عصب-پول نقد 
10.لباس-گیاه 
ــک- تخم  ــوسـ دبـ
انگلیسی  ــرغ  ــ م
ــان  ــ ــ ــت ــ ــ 11.داس
ــس- ــل ــاه-ک ــوت ک

برداشت محصول 
ــپـــی  ــوکـ ــتـ 12.فـ
خـــــــــشـــــــــک-

مجموعه ای با بازی 
مهدی سلوکی

افقی:1.زادگاه اقبال الهوری–آلیاژ مس و قلع 2.صمغ-وام-شهر عادت 3.از اجزای ویدئو 
- برنده اسکار بهترین فیلم 2000 میالدی 4.بیابان-قامت-ششمین نت 5.تکدی-نقشه 

افقی: 1. برهنه-از دیدنی های همدان 2.چاه جهنمی-رنگ-پایتخت ایتالیا 3. 
دریای عرب-تردید-گیاه خاردار 4. از آالت نجومی-عقیده انتخاباتی 5.تیم یونانی-

رزق-حس بویایی6.آذرخش-افترا 7.خاک-تصویر 8. 
اندک-متانت-کشور فراعنه 9. سربها-شربت مخصوص 
کاهو 10. میکروفون-عدد قرن-پسوند شباهت 11. گروه 
خونی کمیاب-گذشت-طالی قالبی 12.بازیگر مجموعه 

خوش رکاب- عدد ماه

عمودی:
1. خواب خوش-ترس خودرو-آن سوی سقف 2. ژنرال-
علیل 3. تــاب-رود آرام 4. اعتقاد به تعدد خدایان-ویزا 
5.کشف رازی-سینی 6.رخسار-امر از آوردن-روز نهم 
ماه محرم7.تارتنک-سخن صریح-نیلوفر هندی 8. سم-
توبه خالص و حقیقی 9.نوعی پرنده-بزرگواری 10.حرف 
فاصله رسان-خشک اندیشی 11.قلندر-نوئل 12.خاک 

گور-موشی-نابلد
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هوش منطقی :   جواب عدد 11 است. به این دلیل 
که در هر ضلع مثلث، مجموع اعداد برابر 30 است.

تست هوش:    گزینه 1. در هر سطر، هر شکل با 45 درجه دوران به گزینه بعدی 
تبدیل می شود. بخش سایه دار نیز در سطر اول، از باال به پایین )در مثلث( حرکت 

می کند و در ردیف دوم، در طول مستطیل.

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

بازی ریاضی

بازی با کلمات: ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید. ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: داد، درد، دام، دار، آدم، آمد، امر، مار، رام، ادا و ...
چهار حرفی: مدار، مادر، آرام، مداد و ...

پنج حرفی: امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا
شش حرفی: دامدار

با توجه به منطق اعداد موجود در مثلث، عدد 
مربوط به جای عالمت سوال را پیدا کنید.

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید همچنین مشخص می شود که چه تعداد 
از آن اعداد در جای درست قرار دارند که شما را می تواند به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست 

می آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.
حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

خفن استریپ:  
 دربند

شرح در متن

حل جدول:
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ا ک ر  د  ا  ر   د  ه    
 

چی شده؟

عملی ها!
سالم. این بار براتون یک عکس از حیات وحش انتخاب کردیم که شما 
باید برای این عکس یک شرح حال طنز و بامزه بنویسید و تا ساعت 
24 دوشنبه شب برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام 
ستون »چی شده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو 
حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله  های فرستاده شده، 
روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 

2000999 هم آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :
  وقتی بابا و مامانت  هر 
دوشون جراحی زیبایی 
کردن و تو به دنیا اومدی!

ــی بـــا خــانــومــت  ــت    وق
بگیری  می خوای عکس 
و بچه یکی از فامیل ها هم 

میاد توی عکس

بازی ریاضی:

معما )2(

معما )1(

پس انداز و تورم

علی ابتدای ماه تصمیم می گیرد تا مقداری از پول 
خود را پس انــداز كند تا آخر ماه 2 كیلوگرم پسته 

خریداری كند.
وقتی  پایان مــاه علی به مغازه بــرای خرید پسته 
مراجعه می كند فروشنده به او می گوید، قیمت پسته 
25 درصد افزایش پیدا كرده است. اكنون علی چند 

گرم پسته می تواند بخرد؟
ب( 1600 گرم       الف( 800 گرم       

د(1200  ج( 1800 گرم       

زندگی آقا و خانم جعفری

آقا و خانم جعفری در سن 23 سالگی با هم ازدواج 
می كنند و در تولد 3 سالگی فرزندشان، سن هر یك 
12 برابر سن فرزند خود است. آقا و خانم جعفری 

چند سال پس از ازدواج صاحب فرزند شد ه اند؟
ب(9 سال       الف( 8 سال       
ج( 10 سال       د(12 سال

 معمای زندگی آقا و خانم جعفری : جواب گزینه )ج( است. با توجه به داده 
های معما آقا و خانم جعفری در 3 سالگی فرزندشان 36 سال سن داشته اند و 
از آن جایی که 3 سال از تولد فرزندشان گذشته مشخص می شود آن ها در 33 

سالگی صاحب فرزندشده اند و این یعنی 10 سال بعد از ازدواج.

 معمای پس انداز و تورم:گزینه )ب( صحیح است. برای این که راحت تر به 
پاسخ برسید اگر قیمت پسته را کیلویی 100 هزار تومان در نظربگیریم بعد از 
افزایش 25 درصدی قیمت آن، قیمت پسته کیلویی 125 هزار تومان می شود 
و از آن جایی که علی برای خرید 2کیلو پسته پس انداز کرده بوده یعنی 200 

هزار تومان پس انداز داشته که با این پول می شود 1600 گرم پسته خرید.
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در امتداد روشنایی

کوتاه از حوادث

ماجرای کرم های روی پیکر یک معتاد!

ایــن که عــده ای می گویند تنها راه رهایی 
معتادان کارتن خــواب و آواره از منجالب 
اعتیاد فقط مرگ است  را باور ندارم چرا که 
اگر انسان در هر شرایطی به خود بیاید می 
تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد! مانند 
ــت روی  من که روزی کــرم هــای ریــز و درش
بدنم می لولیدند و ... زن 47 ساله ای که 
برای مهارت آموزی دربــاره تربیت فرزندان 
دوقلویش بــه دایـــره مــددکــاری اجتماعی 
کالنتری پنجتن مشهد مراجعه کرده بود با 
بیان سرگذشت وحشتناک و تاسف بار خود به 
مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 
در خانواده ای پرجمعیت و کم درآمد به دنیا 
آمدم پدرم معتاد بود و هیچ تعهدی نسبت به 
خانواده اش نداشت مادرم نیز اگرچه اعتیاد 
داشت اما سعی می کرد به فکر فرزندانش 
باشد و آن ها را زیر بال و پر خودش بگیرد. 
خالصه هنوز کودکی بیش نبودم که پدر و 
مادرم به امید یافتن شغل مناسب روستا را 
رها کردند و به حاشیه شهر آمدیم پدرم باز هم 
نتوانست کاری برای خودش دست و پا کند 
اما مادرم در شرکت ها، کارخانه ها یا خانه 
های مــردم کارگری می کرد تا هزینه های 
اعتیادش تامین شود. مادرم شب و روز تالش 
می کرد اما به سختی روزگار می گذراندیم تا 
این که »موسی« به خواستگاری ام آمد اگرچه 
اختالف سنی زیادی داشتیم و من دختری 
20 ساله بودم اما برای رهایی از این آشفتگی 
خانوادگی پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد 
نشستم. در روزهای آغازین زندگی مشترک 
خیلی احساس آرامش و خوشبختی می کردم 
اما خیلی زود ورق برگشت و توفان سهمگین 

آن سوی این آرامش ساختگی نمایان شد.
تازه فهمیدم نه تنها همه اعضای خانواده و 
بستگان موسی معتاد هستند بلکه همسرم نیز 
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد که تاکنون 
این موضوع را از من پنهان کرده بود از طرف 
دیگر چون پدر و مادر خودم نیز معتاد بودند 
نمی توانستم به او اعتراض کنم و به ناچار باید  
کنار بساط مصرف مواد مخدر و دود و منقل آن 
ها زندگی کنم بیشتر اوقات به منزل مادرم می 
رفتم تا از وسوسه های استعمال مواد مخدر 
فرار کنم اما آن جا نیز با همین ماجرا درگیر 
بودم. باالخره مدت زیادی دوام نیاوردم و آرام 
آرام معتاد شدم ولی طولی نکشید که دیگر 
فرصتی برای خانه داری یا رسیدگی به امور 

تربیتی فرزندانم نداشتم. مدام پای بساط 
مواد مخدر بودم و از همسرم نیز پیشی گرفتم 
تا 35 سالگی مواد مخدر سنتی مانند تریاک 
و شیره مصرف می کردم اما از روزی که لب 
به مواد مخدر صنعتی زدم روزگارم سیاه شد و 
همه کاخ آرزوهایم به یک باره فرو ریخت دیگر 
نمی توانستم هزینه های اعتیادم را فراهم 
کنم به حــدی شیشه مصرف می کــردم که 
دچار توهم می شدم و در همان حالت روانی 
از بیابان یا پاتوق های خالفکاران سردرمی 
آوردم. همسر و فرزندانم را فراموش کردم و 
کارتن خواب شدم حاال دیگر هیچ کاری هم 
نمی توانستم انجام بدهم چندین ماه بود 
که حتی پول استحمام نداشتم به طوری که 
کارتن خواب های دیگر نزد من نمی آمدند. 
غذاهای دور ریخته شده را از رستوران ها یا 
گاری های زباله پیدا می کردم شیشه مرا به 
روزی انداخت که انواع کرم های ریز و درشت 
روی پیکرم می لولیدند و انواع حشره ها دور 
زخم های دست و پایم حرکت می کردند و من 
برای »مرگ« لحظه شماری می کردم چرا که 
به گفته دیگر معتادان زمان خداحافظی من 
از این دنیا فرا رسیده بود. خالصه در حالی 
که 37 سال بیشتر نداشتم به پایان زندگی 
ام می اندیشیدم تا این که روزی با حرف های 
مرد خیری که برایم غذا آورده بود لحظه ای به 
همسر و فرزندانم اندیشیدم و ناگهان تصمیم 
گرفتم تا از چنگ این هیوالی وحشتناک 
بگریزم.  با مراجعه به مرکز درمانی اعتیادم 
را ترک کردم و بعد هم به سراغ موسی رفتم و 
او را نیز به ترک اعتیاد تشویق کردم. همسرم 
که اوضاع مرا این گونه دید به حرف هایم توجه 
کرد و او نیز پشت این هیوالی ترسناک را به 
زمین کوبید یک سال بعد از این ماجرا خداوند 
دختر و پسر دوقلویی را نصیبم کرد و من آن 
روزهای تلخ را در حالی به فراموشی سپردم 
که با همسرم تصمیم گرفتیم با همه اعضای 
خانواده و اطرافیان معتادمان ارتباط کمتری 
داشته باشیم و...  اکنون نیز که بیشتر از 10 
سال از آن روزها می گذرد به کالنتری آمده 
ام تا راهکارها و مهارت های تربیت فرزندان 
و همچنین چگونگی برخورد با پدر و مادر 
معتادمان را بیاموزم و ... شایان ذکر است 
به دستور سرهنگ علی مــالــداری )رئیس 
کالنتری پنجتن( انجام امور مشاوره ای برای 
این زن در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

*ایرنا/ صبح دیروز تصادف یک دستگاه اتوبوس با 
یک دستگاه تریلی در محور دامغان به سمنان یک 

فوتی و 22 مصدوم به جا گذاشت.
*تسنیم/ یکی از نیروهای پلیس افتخاری کالنتری 
106 نامجو ی تهران که 30 سال داشت، حدود 
ساعت 22:30 بیست و سوم دی ماه امسال در یک 
درگیری که ظاهرًا بر اثر اختالف شخصی روی داده، 
در میدان 73 نارمک با شلیک دو گلوله به سرش به 
قتل رسید. دو نفر در رابطه با این قتل توسط عوامل 

انتظامی کالنتری بازداشت شدند.
*توکلی/ سرهنگ پورامینایی جانشین فرماندهی 
انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری دو  سارق در 
عملیات ماموران انتظامی خبر داد  و گفت: متهمان 
در بازجویی های پلیس به 32 فقره سرقت شامل 14 
فقره سرقت سیم برق شبکه هوایی، 13 فقره اموال 
داخل  خودرو و  پنج فقره سرقت منزل در مناطق 

حاشیه ای غربی شهر کرمان  اعتراف کردند.
*توکلی/ سرهنگ محمدرضایی فرمانده انتظامی 
جیرفت گفت :در پی  ضرب و شتم مامور اداره برق به 
قصد سرقت وسیله نقلیه سازمانی هنگام انجام 
وظیفه در یکی از روستاهای حومه شهر، ماموران 
پلیس با حضور به موقع، در کمتر از دو  ساعت ضارب  

را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
*میزان/ سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس 
فتای تهران از دستگیری سارقی خبر داد که کمتر از 
یک دقیقه 400 میلیون ریال از اموال مال باخته را از 

طریق برداشت غیرمجاز، سرقت کرده بود.
*ایسنا/ حجت االسالم والمسلمین غریب دادستان 
عمومی و انقالب قم گفت: دو کارچاق کن که با سوء 
استفاده از نام یک مسئول ارشد قضایی استان، مبلغ 
۸00 میلیون تومان برای از بین بردن یک پرونده 

قضایی درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.
*ایسنا/ در پی بارش شدید برف در مناطق وسیعی 
از شمال و شمال شرق ژاپن، 130 خودرو در یکی 
از بزرگراه های این کشور با یکدیگر برخورد کردند 
که این حــوادث موجب مرگ یک تن و مصدومیت 

تعدادی دیگر شد.
*ایسنا/ سردار کیوان ظهیری فرمانده انتظامی 
غرب استان تهران از اجــرای طرح "اقتدار 2" در 
شهرستان های غرب استان تهران و دستگیری 103 

نفر اراذل و اوباش خبر داد.

مرگ تلخ معلول ویلچرنشین و 
همسرش 

بــوس معلول  توکلی/ راننده بی احتیاط مینی 
ویلچرنشین و همسرش را به کام مرگ کشاند و 
دختر 16 ساله آن ها راهــی بیمارستان شــد. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی بردسیر در این 
باره گفت: به دنبال  اعالم وقوع یک فقره تصادف 
درون شهری در یکی از خیابان های شهر بردسیر، 
بالفاصله ماموران پلیس راهور به محل حادثه اعزام 
شدند. سرهنگ جعفر غضنفری افزود: با حضور 
ماموران در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه 
مینی بــوس با یک فــرد معلول ویلچرنشین که به 
همراه همسر و دختر16 ساله اش در حال عبور 
از خیابان بوده اند، برخورد کرده است. وی گفت: 
متاسفانه در این حادثه فرد معلول و همسرش به 
علت شدت جراحات در دم جان باختند و دختر آن 
 ها نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
وی گفت: علت اولیه این حادثه بی توجهی به جلوی 

راننده مینی بوس گزارش شده است.

5 مصدوم در نقص فنی پله برقی 
یک پل هوایی در مشهد 

ــس گفت: نقص  ــ سخنگوی ســازمــان اورژان
فنی در پله های برقی یک پل هوایی در مشهد 
ــزارش  ــت. بــه گ ــذاش 5نــفــر مــصــدوم بــه جــا گ
صداوسیما، مجتبی خالدی افزود: این حادثه 
در ساعت12:42 دیروز   در یک پل هوایی در 
میدان بیت المقدس مشهد رخ داد که بالفاصله 
عــوامــل اورژانـــس در صحنه حاضر شدند و 

خدمات اولیه درمانی به مصدومان ارائه شد.

سجادپور- روز گذشته درحالی قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد با صحنه های هولناکی روبه رو شد 
که در این میان »قاتل نامرئی« نیز با مرگ 6 نفر 

فاجعه آفرید.
ماجرای جسد حلق آویز	 

9 صبح روز گذشته  اولین حادثه تلخ ساعت 
هنگامی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش 
شد که او در حال بازجویی های تخصصی از عامل 

تیرباران معروف ترین شرور مشهد بود.
در همین حال نیروهای کالنتری سپاه مشهد از 
کشف جسدی حلق آویز در بولوار کشاورز خبر 
ــد. با دریافت این خبر قاضی دکتر حسن  دادن
زرقــانــی بازپرسی از قاتل مسلح را نیمه تمام 
گذاشت و عازم محل کشف جسد شد. بررسی 
های مقدماتی بیانگر آن بود که مــردی حدود 
50 ساله خود را از میله فلزی درون حیاط منزل 
مسکونی و با استفاده از یک رشته طناب حلق 
آویز کرده است. گزارش خراسان حاکی است، در 
حالی که انگیزه هایی مانند بدهکاری مالی برای 
علت خودکشی این مرد مورد توجه قرار گرفته بود، 
به دستور مقام قضایی، جسد این مرد برای تعیین 

علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.
مرگ تلخ مسافر همدانی	 

هنوز تحقیقات ریزبینانه بازپرس شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد درباره ماجرای 
خودکشی به پایان نرسیده بود که زنگ تلفن 
همراه وی، از وقوع حادثه دلخراش دیگری خبر 
داد. این بار جسد مرد مسافر در یکی از مسافرخانه 
های شخصی غیرمجاز پیدا شده بود. دقایقی بعد 
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در خیابان شهید 
نواب صفوی مشهد، بررسی های قضایی آغاز شد. 

جسد مربوط به مردی میان سال بود که  حدود 
3 روز قبل از همدان به مشهد سفر کرده بود و در 

یک مسافرخانه شخصی غیرمجاز اقامت داشت.
تحقیقات مقدماتی نشان داد که مرد مذکور به 

خاطر استفاده از پیک نیک در یک اتاق و به دلیل 
گازگرفتگی جان باخته است. مالک این منزل به 
مقام قضایی گفت: او برای اجاره کردن منزلم آمده 
بود و من هم به خاطر دلسوزی اتاق را به او اجاره 
دادم! با انتقال جسد این قربانی »قاتل نامرئی« 
به پزشکی قانونی تحقیقات درباره این ماجرای 

تلخ ادامه یافت.
مرگ تکان دهنده 4 عضو یک خانواده	 

بنابر گــزارش خراسان، در حالی که تحقیقات 
قاضی زرقانی با کشف جسد یک  مرد به بیابان 
های منطقه فردوسی مشهد کشیده شده بود 
ناگهان خبری تکان دهنده، در بی سیم های پلیس 
پیچید. این خبر وحشتناک حکایت از آن داشت 
که 4 عضو یک خانواده در استراحتگاه مخصوص 
بیرجندی ها در خیابان سرشور 12 مشهد جان 

باخته انــد. با گــزارش این حادثه به قاضی ویژه 
قتل عمد، بالفاصله وی از منطقه فردوسی عازم 
مرکز شهر شد و به تحقیق در این باره پرداخت. 
تحقیقات نشان می داد که مردی به همراه همسر 
و فرزند و عمه همسرش که از بیرجند عازم مشهد 
بودند در ساعات اولیه بامداد روز گذشته به مشهد 
رسیدند و به استراحتگاه مخصوص خودشان 
رفتند. سرایدار نیز در این مرکز را گشود و 4 عضو 
یک خانواده به خاطر خستگی سفر خیلی زود به 
خواب رفتند اما ظهر روز گذشته هر چه بستگان 
آن ها از بیرجند تماس گرفتند کسی پاسخگوی 
تلفن نبود. آن ها که نگران شده بودند با سرایدار 
تماس گرفتند و  از وی خواستند تا جویای حال 
مسافران شود ولی باز هم صدایی از اتاق نمی آمد. 
با شکستن شیشه باالی در اتاق، مشخص شد که 
اعضای این خانواده قربانی »قاتل نامرئی« شده 
اند و به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست 

داده اند.
در ایــن هنگام قاضی دکتر زرقــانــی به همراه 
کارشناسان آتش نشانی در حالی برای یافتن 
علت گازگرفتگی به پشت بام رفتند که بررسی 

های کارشناسی نشان داد خروجی دودکش 
ساختمان این مرکز که گاهی از آن برای برگزاری 
امور مذهبی نیز استفاده می شد با ریخته شدن 
ــت. ادامــه  نخاله هــای سیمانی بسته شــده اس
تحقیقات بیانگر آن بود که ملکی در اطراف این 
ساختمان مورد بازسازی قرار گرفته است به همین 
دلیل احتمال مسدود شدن مسیر دودکش با نخاله 
های سیمانی یکی از فرضیه های مهمی بود که 
مورد توجه مقام قضایی قرار گرفت و قاضی ویژه 

قتل عمد دستور پلمب این مرکز را صادر کرد.
مرگ پیرزن در حمام 	 

ــت: بررسی های  گـــزارش خــراســان حاکی اس
کارشناسان آتش نشانی در کنار مقام قضایی 
برای  یافتن علت دقیق گاز گرفتگی اعضای یک 
خانواده بیرجندی هنوز ادامــه داشت که مرگ 
مشکوک یک پیرزن 70 ساله، قاضی ویژه قتل 
عمد را به خیابان امام رضا )ع( مشهد کشاند. 
بررسی های مقدماتی در محل کشف جسد نشان 
داد که پیرزن از تک شعله کوچکی برای گرم کردن 
رختکن حمام استفاده کرده است و او نیز قربانی 
»قاتل نامرئی« شده است.بررسی های قاضی 
دکتر زرقانی در حالی تا نیمه شب گذشته به طول 
انجامید که »قاتل نامرئی« در یک روز 6 نفر را به 

کام مرگ فرستاد.

اب مرگ 6 نفر رقم خورد

فاجعه آفرینی »قاتل نامرئی« در مشهد
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ثبت کمترین تورم ماهانه امسال 
دردی ماه 

ــران از شاخص  ــزارش مرکز آمــار ای تــازه ترین گ
قیمت مصرف کننده نشان می دهد که در دی 
مــاه امسال، قیمت ها  نسبت به آذرمــاه 1/8 
درصد افزایش یافته است. به این ترتیب پس از 
ثبت رکورد 7 درصد در مهرماه، افت این رقم ادامه 
یافته و همچنین کمترین نرخ تورم ماهانه امسال 
به ثبت رسیده است. طبق این آمارها، تورم نقطه 
ای دی ماه به 46/2درصد و تورم 12 ماهه، به 

32/2 درصد رسید. 

مسیر جدای تورم ماهانه خوراکی ها و غیر 	 
خوراکی ها

از نظر تفکیک کاالهای خوراکی و غیر خوراکی، 
در دی ماه، تورم ماهانه کاالهای خوراکی 0/9 
درصد بوده که نسبت به رقم مشابه در  آذرماه یعنی 
5 درصد، افت قابل مالحظه ای را نشان می دهد. 
با این حال، نشانه های خیز قیمت در کاالهای 
غیر خوراکی مشاهده می شود. به طوری که نرخ 
تورم ماهانه آن ها از 0/5درصد در آذرماه به 2/3 
درصد در دی ماه رسیده است.اما دسته بندی دیگر 
کاالها از نظر میزان دوام، نشان می دهد که رشد 
قیمت کاالهای غیر خوراکی همچنان مربوط به 
کاالهای بادوام نظیر لوازم خانگی و خودرو نیست 
و کم دوام ها پرچم دار رشد قیمت شده اند. بر این 
اساس، تورم ماهانه کاالهای بادوام 0/6، کاالهای 
بی دوام 1/3و کاالهای کم دوام 3/4 درصد 
محاسبه شده است.گزارش مرکز آمار حاکی از این 
است که در گروه عمده » خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« )تخم 
مرغ، پنیر پاستوریزه(، گروه » روغن ها و چربی ها« 
)روغن نباتی جامد، کره پاستوریزه و روغن مایع( و 
گروه » میوه و خشکبار « )موز و انار( بوده است. این 
سه گروه به ترتیب تورم ماهانه 8/7، 8/3و 4/5 
درصد داشته اند. از سوی دیگر گروه های گوشت 
)با محوریت مرغ ماشینی( و سبزیجات )با محوریت 
گوجه فرنگی، فلفل دلمه و کاهو( به ترتیب افت 
قیمت ماهانه 6/9و 0/9درصد را تجربه کرده اند.
این داده ها همچنین نشان می دهند که در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات«،  گروه 
»مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شوینده و بخاری 
ــازی(، گــروه »تفریح و فرهنگ« )گل طبیعی و  گ
لوازم تحریر(،»پوشاک و کفش« بیشترین افزایش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. رشد قیمت 
ماهانه این گروه ها به ترتیب 4/2، 3/4 و 3/4 

درصد بوده است.

جدال بودجه ای از پشت تریبون 
تعابیر تند روحانی علیه مصوبات تلفیق با واکنش شدید 

برخی نمایندگان مجلس مواجه شد 

روز گذشته رئیس جمهور در اظهاراتی 
تند خطاب به مجلس و مصوبات تلفیق، 
تغییرات کمیسیون تلفیق در تعیین نرخ 
ارز 17500 بــرای تسعیر درآمــد ارزی 
فروش نفت را موجب افزایش وابستگی 
به نفت و در عمل چشم بندی  بودجه 
خواند. در مقابل این اظهارات روحانی با 
واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
ــالم روحانی در  جمهوری، حجت االس
جلسه هیئت دولت با اشاره به سابقه 27 
ساله فعالیت خود در دولــت و مجلس، 
گفت: در طول این سال ها برای نخستین 
بار است که چنین ادبیاتی را درباره الیحه 
بودجه می بینم و اظهار نظرها امسال 
متفاوت با سال های گذشته بوده است، 

دلیل آن چیست و چرا؟
وی با بیان این که در نظر گرفتن فروش 
روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت 
در بودجه 1400 برای این بود که بگوییم 
ــزود:  ــت، اف تحریم شکست خـــورده اس
ما با این اقــدام به دنیا پیام می دهیم و 
می گوییم که ترامپ و فشار حداکثری 
شکست خورده و ما می توانیم 2 میلیون 
و 300 هزار بشکه در روز نفت بفروشیم 
اما شما تردید می کنید، ما می گوییم 
سهم نفت در بودجه کمتر و ارزش پول 
ملی ما تقویت شود .رئیس جمهور ادامه 
ــه 2 میلیون و  داد: حاصل فــروش روزان
ــزار بشکه نفت در الیحه دولت،  300ه
ــزار میلیارد تومان بوده  معادل 199ه
اســت امــا آقایان در مجلس، 2 میلیون 
ــزار را به یک میلیون و 500  و 300 ه
هزار بشکه کاهش داده اند و در مقابل 
درآمــد 199 هزار میلیارد تومانی را در 
کمیسیون تلفیق به 230 هزار میلیارد 
تومان، یعنی 31 هــزار میلیارد تومان 
وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده 
اند، عجب چشم بندی کرده اند! هرکسی 
که چهار عمل اصلی حساب را بداند و 
کالس دوم دبستان باشد، متوجه می شود 
که چه شده است.دکتر روحانی افزود: ما 

قیمت دالر در الیحه بودجه سال آینده 
را 11هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم 
و شما آن را به 17 هــزار و 500 تومان 
ــزار تــومــان بیشتر  ــد، 6 ه افــزایــش دادیـ
کردید، دم خروس همین جاست و با قسم 
حضرت عباس جور در نمی آید، عدد و رقم 
معلوم است.در مقابل برخی نمایندگان 
مجلس به اظهارات روحانی پاسخ دادند 

که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس: باید از آقای رئیس جمهور پرسید 
آیا مجلس ارزش پول ملی را پایین آورده یا 
دولتی که برای کسب درآمد قیمت دالر را 

تا 32 هزار تومان نیز باال برد؟
علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس: 
کسانی که ادعا می کنند خیلی بلدند و 
باسوادند، این وضع را برای مردم بزرگ 
ایران به وجود آورده انــد بنابراین رئیس 
ــروز )  جمهور حق نداشت در جلسه ام
ــروز( هیئت دولــت به مجلس اهانت  دی

کند.
وحید جالل زاده، نماینده اردبیل در 
مجلس: رئیس جمهور از اسفند سال 
گذشته از محل کار خود خارج نشده تا 
ببیند با هفت سال بودجه نویسی خود چه 

بر سر مردم آورده است.
رئیسه  هیئت  عضو  ــادی،  ــرآب ــی ام
مجلس: مشکل رئیس جمهور این است 
که همین جمع و تفریق را در کالس اول 
یاد نگرفته زیرا اگر بلد بود، باید اکنون 
حقیقت را متوجه می شد. مجلس رانت 
ارز 4200 تومانی را که رئیس جمهور 
و معاون اول وی طی چند سال اخیر در 
اختیار عده ای خاص مانند پسرخاله ها، 
دختر وزیر، فالن مقام دستگاه اجرایی و 
... قرار داده بودند ، تفریق و مابه التفاوت 
آن را جمع کرده و در جیب مردم ریخته 
است. نمایندگان مجلس جمع و تفریق 
را خــوب بلد هستند و ایــن دولــت است 
که باید پاسخ گوی ریختن درآمدهای 
ارز 4200 تومانی به جیب 120 نفر در 

کشور باشد.

رشد نسبی نرخ دالر و سکه

اقتصادنیوز-  نرخ دالر و سکه دیروز شاهد رشد 
نسبی بود. به طوری که هر دالر در بازار آزاد، با 
1050 تومان افزایش به 22 هزار و 850 تومان 
رسید. به موازات آن، سکه هم 350 هزار تومان 
گران تر شد و نرخ آن به 10 میلیون و 350 هزار 

تومان افزایش یافت.

آغاز اعمال محدودیت های 
مالیاتی برای دریافت کارت خوان

ایسنا- طبق اعــالم معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی، از دیروز متقاضیان جدید ابزارهای 
پرداخت بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند 
کــارت خــوان یا درگــاه پرداخت داشته باشند و 
پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت خوان یا 
درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار 
ــر اســـاس ایـــن گـــزارش،  تشکیل مــی شــود. ب
متقاضیان جدید، قبل از ارائه درخواست به بانک 
یا شرکت psp باید به سامانه سازمان امور مالیاتی  
مراجعه و برای تکمیل اطالعات مربوط اقدام و 
سپس با کد رهگیری دریافت شده تقاضای خود را 
برای دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند. این فرایند 
اکنون در سامانه امور مالیانی امکان پذیر است. 
همچنین امکان تشکیل پرونده از طریق بانک یا 
شرکت psp نیز فراهم شده و متقاضیان می توانند 

به صورت خودکار ابزار پذیرش را دریافت کنند.

لوکس نشین ها خوش به حال شان 
شد!

ایسنا- با آن که طبق قانون بودجه ســال 99 
صاحبان خانه های باالی 10 میلیارد تومان باید 
ساالنه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش 
ملک خود مالیات بدهند، بر اساس اعالم دیوان 
محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در 

هشت ماه ابتدای امسال صفر بوده است.

خبر خوش همتی درباره آزادسازی 
بخشی از منابع بلوکه شده ایران 

زاهــدی – همتی رئیس کل بانک مرکزی در 
حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی درباره بازپس گیری ارزهای 
مسدودشده ایران در کشورهای مختلف، گفت: 
داریــم تالش می کنیم و بخشی از آن باز شده و 
راه افتاده است و از آن استفاده می کنیم. بخش 
دیگری هم ان شاءا... با تحوالتی که دارد تأمین 
خواهد شد. وی افزود : ارز روند خوبی دارد و  بهتر 
هم می شود. قبال هم گفتم نرخ را بــازار تعیین 
می کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این 
پرسش که آیا دولت به دنبال کاهش قیمت ارز 
است یا آن طور که گفته می شود عالقه ای به این 
کار ندارد؟ تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی 
اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی 
است. حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به 
تعدیل نرخ ارز است نه این که نگذارد پایین بیاید.

 در حالی که بــازار سرمایه کشور بعد از افت 
شدید 40 روزه، از نیمه معامالت روز سه شنبه 
به روند ریزشی پایان داد و دیروز هم صعودی بود، 
حواشی بورسی دولت و مجلس همچنان داغ 
است. رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهاراتی تند 
از دخالت مجلس و کمیسیون اقتصادی در بورس  
انتقاد کرد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ــاره اجــرا نشدن مصوبات قبلی شورای  هم درب
عالی بــورس تذکر داد و گفت : نرم افزارهای 
نظارتی بورس متوقف شده و مورد استفاده قرار 

نگرفته اند!
به گــزارش خراسان، دیــروز شاخص کل بورس 
33 هزار واحد معادل 2/9 درصد رشد کرد تا 
امیدها برای بازگشت این شاخص به کانال 1/2 
میلیون واحد زنده شود. البته رشد بازار متکی بر 
نمادهای بزرگ شاخص ساز بود تا شاخص کل 
هم وزن فقط 0/6درصد رشد کند. اما بازار به 

طور کلی متعادل شد.
با وجود متعادل شدن بازار و راحت شدن خیال 
برخی از سهامداران، حواشی بورس داغ است. 
دیـــروز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
حاشیه جلسه هیئت دولت با انتقاداتی تند از 
مجلس گفت: از مجلس و کمیسیون های مجلس 
می خواهیم که در بورس دخالت نکنند؛ خودتان 
شاهد بودید که می آیند یک جلسه می گذارند و 
مصاحبه می کنند و به محض این که بورس مثبت 
می شود می گویند ما مشکل بورس را حل کردیم 
و دولت نتوانست آن را برطرف کند، هنگامی 
هم که بورس منفی می شود می گویند ما از اول 
تذکر داده بودیم.این در حالی است که عمده 
انتقادات در خصوص بورس، مبتنی بر دخالت 
های دولــت در این نهاد از جمله دعــوت رئیس 

جمهور مبنی بر این که مــردم همه چیز را 
به بورس بسپارند و اظهارات خود واعظی 
مبنی بر پیش بینی بازگشت بورس از سطح 
1/6 میلیون واحــد اســت.در همین باره، 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز به انتقاد از مدیران 
اقتصادی دولــت پرداخت و ضمن اشــاره 
به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با 
وزیر اقتصاد و مدیران سازمان بورس برای 
بررسی وضعیت بازار از اجرا نشدن مصوبات 
قبلی انتقاد کرد و گفت: جای تأسف دارد که 
حتی بخش هایی از نرم افزار های نظارتی 
که از قبل در مجموعه فعالیت های بازار 
سرمایه برای رصد فعالیت ها، جلوگیری 
از تخلفات و ضرر و زیان مردم به کار گرفته 

شده بودند از حوزه تصمیم گیری خارج شده و 
مورد استفاده قرار نگرفته اند.وی با اشاره به این 
که متأسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و 
رسیدگی در دست نیست و گزارش های اندکی 
ــده، تصریح کرد:  ــاع ش نیز به قــوه قضاییه ارج
200 پرونده تخلف اصلی داریم که 5 درصد آن 
ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته و به بخش 
عمده تخلفات و جرایم رسیدگی نشده است که 
کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده 
و فعال شدن پرونده های مرتبط با دستکاری 
قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای 
تصمیم گیری را خواستار شده است.همچنین 
مجلس  اصـــل90  کمیسیون  رئیس  پژمانفر، 
نیز در برنامه ای تلویزیونی گفت: من در هفته 
گذشته نامه  ای را به صورت طبقه بندی شده به 
رئیس جمهور نوشتم که دخالت های شما این 
وضعیت بــورس را نابسامان می کند، ایــن هم 
اسنادش. ببینید ما به دلیل طبقه بندی شدن 
بعضی از اسناد خیلی نمی توانیم بیاییم این جا 
شفاف مسائل را ارائه کنیم. اما ما اسناد را برای 
رئیس جمهور در کمیسیون اصــل 90 داریــم 
که دخالت های مستقیم و دستورهای شخص 
رئیس جمهور و مسئوالنی که با ایشان مرتبط 
هستند، از مسئوالن دفترشان و دیگران در واقع 
این وضعیت نابسامان را در بورس ایجاد کرده 
اســـت.در همین حــال محسن علیزاده، عضو 
در  مجلس  ناظر  عضو  و  اقتصادی  کمیسیون 
شورای عالی بورس گفت: شورای عالی بورس 
در جلسه دیروز با استعفای حسن قالیباف اصل 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کرد. 
به گفته علیزاده، وزارت اقتصاد و دولت تا 15 روز 

فرصت دارند نفر جایگزین را معرفی کنند.

جنجال نرم افزارهای نظارتی بورس 
واعظی: مجلس در بورس دخالت نکند 
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دیده بان ایران مدعی شد: پس از انتشار خبر  •
حضور محسن رضایی برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400، برخی خبرهای رسيده 
حاکی از این است که فعاليت های انتخاباتی 
ستاد محسن رضــایــی بــه ریــاســت محسن روح 
االمينی نماینده تهران در مجلس یازدهم آغاز به 

کار کرده است.
جهان نیوز مدعی شد: رصد سفرهای آشکار  •

سفير یکی از کشورهای اروپایی در تهران نشان می 
دهد که وی به بسياری از استان های کشور سفر و با 
فعاالن اقتصادی محلی دیدار و از این طریق اخبار 
اقتصادی این استان ها را جمع آوری کرده است. 
این سفير اروپایی در جلسات خود بيشترین تمرکز 
را برای  به دست آوردن اخبار ميدانی اقتصادی در 

نقاط مختلف کشور گذاشته است.
نامه نیوز نوشت: عبدالناصر همتی، رئيس کل  •

بانک مرکزی درباره کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری فرموده 
اند که اقتصاد اهميت زیادی دارد و هر فرد غير 
اقتصادی هم که رئيس جمهور شود باید محور کار 
خود را اقتصاد قرار دهد. وی افــزود: من درباره 

کاندیداتوری فکر نکرده ام.
ــاس آخرین  • جهان نیوز مدعی شــد: بــر اس

نظرسنجی صورت گرفته، سه نفر از کاندیداهای 
اصلی جبهه اصالحات و اعتدال برای انتخابات 
ریاست جمهوری، باالترین آرای منفی را در ميان 
تمامی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 دارند. بر اساس این نظرسنجی 
به ترتيب علی الریجانی 68 درصد آرای منفی، 
محمد جواد ظریف 43 درصد و حسن خمينی 39 

درصد آرای منفی دارند.
خبر آنالین نوشت: حجت االسالم محمدتقی  •

رهبر، عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: تا جایی 
که بنده اطالع دارم، ابراهيم رئيسی گفته است، 
بــرای انتخابات 1400 نمی آیــد. معتقدم بهتر 
است آقــای رئيسی همين سنگر قوه قضایيه را 
که مهم ترین سنگر نظام است، محکم نگه دارد 
و حفظ کند. برای انتخابات ریاست جمهوری، 
افراد قوی، باتجربه، انقالبی و سرد و گرم روزگار 
چشيده بسياری هستند که اگر بيایند ما در کشور 

نيرو کم نداریم.

اعتماد – سعيد حجاریان تئوریسين اصالحات  •
به این روزنامه درباره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: »گفتن این حرف آسان نيست اما جریان 
اصيل اصالحات چند دهه است برای حداقل ها 
تالش می کند یعنی دست کم در حوزه سياست 
فقط به فکر ایجاد موازنه بوده است. اقتدارگرایان 
انتخابات  در  شما  حضور  پذیرای  ما  می گویند 
خودمانی مان هستيم، به شرطی که بازنده باشيد. 
ما می گویيم با باخت در انتخابات مشکل نداریم 
اما به رأی مردم می بازیم نه پخت و پز و مهندسی 

انتخاباتی شما!«
ــروز – ایــن روزنــامــه با تيتر جنجالی  • وطــن ام

ــروز  ــارت زرد دی »ظــریــف ترامپيد« نــوشــت: »کـ
نمایندگان به ظریف، در واقــع اعــالم مجرميت 
برای رفتار دور از غيرت ملی وزیر امور خارجه در 
گفت وگو با اشپيگل بود؛ اثبات این که رفتار وزیر 
امور خارجه به گونه ای بود که انگار نه احساسات 
و غرور مردمش را می شناسد، نه منافع آن ها را. 
کارت زرد مجلس به ظریف به خاطر مصاحبه با 
اشپيگل، یک گــزاره اثباتی دیگر است که برای 
افکار عمومی یادآوری می کند ظریف تا چه اندازه 
مشتاق مذاکره با دولت ترامپ بوده است. ... این 
کارت های زرد مجلس به ظریف آن هم یک روز قبل 
از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، مصداق آن 

اصطالح معروف ترامپيدن ظریف است.«
آرمان ملی – محمدصادق جوادی حصار، فعال  •

سياسی اصالح طلب به این روزنامه گفت: »افکار 
عمومی جامعه، دولــت آقــای روحانی را به رغم 
همه فراز  و  نشيب ها منتسب به جریان اصالحات 
می داند. به همين دليل باید در آینده تالش کنيم 
با کاندیدایی در انتخابات شرکت کنيم که متعهد 
به آرمان های اصالح طلبی باشد. در صورتی که 
جریان اصالحات کاندیدای اصالح طلب نداشت 
و قصد داشــت با کاندیدای دیگری مانند آقای 
روحانی در انتخابات شرکت کند، دیگر نباید تجربه 
آقای روحانی را تکرار کنيم بلکه باید با مناسبات 

جدیدی در انتخابات شرکت کنيم.«

چهره ها تازه های مطبوعات

هادی محمدی - رئيس جمهور پيش از ظهر دیروز در 
جلسه هيئت دولت با بيان این که آمریکا اگر به تعهداتش 
عمل کند، ما هم به تعهدات خود عمل می کنيم، افزود: 
ترامپ مرد و برجام زنده ماند. تمام تالش او از بين بردن 
برجام بود. تندروهای عربستان و اسرائيل به دنبال آن 
بودند. برجام امروز زنده و سرحال تر از دیروز است. به 
گزارش ایرنا، روحانی با تاکيد بر این که امروز پایان زندگی 
دولت و حتی حيات سياسی ترامپ است، اظهار کرد: این 
چهار سال ظلم، زیر پا گذاشتن قانون و مقررات بود. امروز 
انتظار ما از آن هایی که قدرت را در کاخ سفيد در دست 
می گيرند، این است که به قانون و تعهدات برگردند و 
اگر بتوانند در چهار سال آینده تمام لکه های سياه چهار 
سال قبل را پاک کنند، البته اگر پاک شدنی باشد زیرا 
برخی از لکه ها پاک شدنی نيست.  رئيس دولت تدبير 
و اميد با تاکيد بر این که ساکنان امروز کاخ سفيد باید به 
قانون، مقررات بين المللی و قطعنامه ها از جمله 2231 
بازگردند، بيان کرد: اگر آن ها   صادقانه بيایند و به قانون 
بازگردند، طبيعی است ما هم به تمام تعهداتمان عمل 
خواهيم کرد. برای دنيا و ملت ما روشن شد که سياست 
تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری به ایران 100 درصد 
شکست خــورده است. وی با بيان این که امــروز مسير 
صادرات غيرنفتی ما به سمت عادی شدن است، اظهار 
کرد: صادرات نفتی و شرایط امروز ما به مراتب از ماه های 
قبلی بهتر است. صادرات فراورده های نفتی ما در مسير 
درست حرکت می کند، اگر واردین جدید در کاخ سفيد 
از آن چه گذشته درس عبرت گرفته باشند. البته آن کسی 
که امروز دولتش تمام می شود، سياست بلد نبود، برج ساز 
بود و سياست را در برج سازی می دید ولی کسانی که 

امروز آمدند، سياست را بلد هستند.

ظریف: بایدن وظیفه دارد تحریم ها را بردارد	 
اما ساعاتی قبل از انجام مراسم تحليف جو بایدن رئيس 
جمهور جدید آمریکا و خــروج ترامپ از کــاخ سفيد، 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در کنفرانس 
خبری پس از جلسه دولت شرکت و آخرین پيام های 
جمهوری اسالمی را خطاب به حاکم جدید واشنگتن 
اعالم کرد. نکات مهم این برنامه خبری را در ادامه می 

خوانيد:
*در پاسخ به گمانه زنی خبرنگار نشریه فيگارو مبنی بر 
مذاکرات تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل با 
برخی نمایندگان بایدن و سفر وی به تهران برای رایزنی 
با مقامات ایران: خيلی جالب است که خبرنگار فيگارو 
چک نکرده که تخت روانچی دو هفته در تهران بوده 
و حاال به نيویورک برگشته و معموال باید یک هفته در 

قرنطينه باشد بنابراین بی حساب صحبت کرده است.
*در واکنش به اظهارات وزیرخارجه پيشنهادی بایدن 
مبنی بر این که خواستار یک توافق مستحکم در حوزه 
موشکی و منطقه ای عالوه بر برجام هستيم: ما یک توافق 
مستحکم داریم. نکاتی که در برجام هست یا نيست با 
توافق انجام شده و درباره زمان بندی ها نيز مذاکرات 
بسيار طوالنی داشتيم بنابراین امکان ندارد درباره آن 

دوباره مذاکره شود.
*درباره مسائل منطقه ای و موشکی از ابتدا توافق 
کردیم که این موضوعات در برجام نبوده و نخواهد 
بود برای همين محدودیت های تسليحاتی برای پنج 
سال و محدودیت موشکی تا هشت سال را پذیرفتيم 
چون ما حاضر نشدیم دربــاره این موضوع صحبت 
کنيم یعنی ما هزینه صحبت نکردن در خصوص 

تسليحات و موشک را پرداختيم.
*دولت ترامپ امروز به زباله دان تاریخ می رود. مردم 
آمریکا این دولت را به زباله دان تاریخ فرستادند. نيازی 
به مذاکره دوباره نيست. دولت آمریکا قانون و تعهداتش 
را شکسته و کسی نباید برای اجرای تعهداتش مذاکره 
کند. اجرای تعهدات موضوع مذاکره نيست. رهبری 
فرمودند ما عجله ای نداریم و اگر آن ها تحریم هایی را 
که ترامپ برگردانده یا اضافه کرده، برداشتند ما هم به 
تعهداتمان برمی گردیم. بایدن وظيفه دارد تحریم ها را 
بردارد. اگر آمریکایی ها تعهدات خود را انجام دادند، 
این امکان وجود دارد که ایران هم به فاصله کمی تعهدات 

خودش را انجام دهد.
*در پاسخ به سوال خراسان درباره این که آیا آمریکا باید 
همه تعهدات خودش را انجام دهد و بعد ما انجام دهيم یا 
گام به گام خواهد بود؟: آمریکا باید کل تعهداتش یعنی 
تحریم هایی که وضع کرده و اسامی که ترامپ اضافه 
کرده همه را  رفع کند و به سمت اجرایی شدن برود اما  
این که چطور و در چه زمانی انجام شود بحث تکنيکی 

است که حتما انجام خواهد شد.
*در پاسخ به این سوال که عده ای از منتقدان می گویند 
اگر خودشان باشند بهتر مذاکره می کنند. نظر شما 
چيست؟: کسانی که این صحبت را می کنند نشان دهند 
دو صفحه با یک نفر توافق نوشته اند نه 150 صفحه. 
همان دو صفحه ای را که می گویند ما نخوانده و امضا 
کرده ایم و آن ها خوانده اند، نشان دهند. توافق یعنی 
نه آن چه شما می خواهيد و نه آن چه طرف مقابل می 
خواهد در غير این صورت می شود تسليم. دوستان ما 
باید خيلی زحمت بکشند تا چنين توافقی بنویسند  که 
اگر روزی نوشتند من دست آن ها را می بوسم و تعظيم 
می کنم. آن ها هم اگر حداقل تعظيم نمی کنند از پشت 

به ما خنجر نزنند.
*بایدن باید یک کار انجام دهد و آن برگرداندن شرایط 
به قبل از دوره منحوس ترامپ است، این که می تواند یا 
نمی تواند مشکل آن هاست. االن وقت عمل به برجام 
است؛ عجله ای نداریم، دنبال باج گيری هم نيستيم. 
دنبال کاغذ بازی و امضا هم نيستيم. دفعه قبل هم 
همين بود و دنبال اقدام بودیم ما نتيجه را می بينيم و 

نه صرفا اعالم را.

سفر منطقه ای ظریف به قفقاز	 
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگوی اختصاصی با خراسان درباره سفر آینده 
خود با اعالم این که هفته آینده به منطقه قفقاز سفر 
خواهد کرد، افزود:  در این سفر به کشورهای روسيه، 
آذربایجان، ارمنستان و گرجستان خواهم رفت و در 
صورت هماهنگ شدن از ترکيه نيز بازدید خواهم 
کرد. وی گفت: قصد من این است که به کشورهایی 
که می توانند برای کمک به حل بحران قره باغ و صلح 
و ثبات در منطقه کمک کنند، سفر داشته باشم و با 

مقامات این کشورها رایزنی کنم.

روحانی: ترامپ مرد و برجام زنده ماند 
ظریف: االن وقت عمل به برجام است؛ عجله ای نداریم، دنبال باج گیری هم نیستیم 

ُ
ــایـــدن«،  ــو بـ ــ ــه پــيــشــنــهــادی »ج ــن ــزی گ
بــرای  آمــریــکــا  منتخب  رئيس جمهور 
تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا در 
جلسه تأیيد صالحيت خود در مجلس 
سنا سياست های دولت آینده آمریکا در 
قبال برجام را تشریح و به نوعی بازگشت 
آمریکا به برجام را منوط به اجرای کامل 
آن از سوی  ایران کرد. این درحالی است 
که مقام های کشورمان با توجه به سابقه 
بدعهدی های طرف آمریکایی، هر گونه 
بازگشت واشنگتن  به برجام را منوط 
به رفع کامل تحریم ها و اجرای تعهدات 
این کشور می دانند. »آنتونی بلينکن«، 
در پاسخ به سوال »رابرت منندز«، رئيس 
کميته روابط خارجی مجلس سنا مبنی 
بر این که آیا با کنگره بــرای رسيدن به 
اجماع در خصوص ایران و مقابله با این 
همکاری  چالش  یک  عنوان  به  کشور 
خواهد کــرد، گفت: »پاسخ ایــن سوال 
مثبت است.« سناتور لندزی گراهام نيز 
از بلينکن پرسيد: آیا هنوز ایران را بزرگ 
ترین بانی تروریسم در دنيا می دانيد؟ 
بلينکن گفت: بله، می دانم! به گزارش 
فارس، بلينکن در ادامه ادعاهای خود 
ــه ســالح  مــدعــی شـــد: »ایــــران مجهز ب
هسته ای یا در آستانه دستيابی به آن یا با 
ظرفيت ساخت چنين سالحی در کوتاه 
مدت، در صدد اقدامات مخرب دیگر اعم 
از حمایت از تروریسم، حمایت از نایبانش 
یا بی ثبات کردن منطقه  است و اقدامات 
خطرناک تری نسبت به االن انجام خواهد 
داد.« وی اضافه کــرد: »بنابراین، فکر 
می کنم ما مسئوليت فوری داریــم تا هر 
کــاری که می توانيم بــرای جلوگيری از 
دستيابی ایران به سالح یا به دست آوردن 
ظرفيت گریز هسته ای برای ساخت چنين 
سالحی انجام دهيم. او افــزود: »از نظر 
من، برجام به رغم محدودیت هایش در 
مأموریت خودش برای بستن مسيرهای 
ــران به مــواد هسته ای الزم  دستيابی ای
ــالح هسته ای موفق  جهت ســاخــت س
عمل می کرد. این توافق عالوه بر این، 
شدیدترین بازرسی ها در تاریخ کنترل 

تسليحاتی را مستقر کرد.«

سیاست بایدن در قبال برجام	 
 وی ادامــه داد: »رئيس جمهور منتخب 
معتقد است که هرگاه ایران به تعهدات 
خود بــازگــردد، آن گاه آمریکا می تواند 
در مسير بازگشت به برجام گام بردارد 
اما از این مسئله، همراه با متحدانمان 
که بار دیگر با ما همراستا می شوند به 
عنوان سکویی بــرای دستيابی به یک 
توافق طوالنی تر و قوی تر و رسيدگی به 
مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی 
ــران  ای کننده  بی ثبات  فعاليت های  و 
استفاده خواهيم کرد.«به گزارش برنا به 
نقل از رویترز، بلينکن اضافه کرد: »حاال 
که این گفته شد، باید بگویم که با این 

نقطه فاصله زیادی داریم. باید ببينيم بعد 
از این که رئيس جمهور منتخب سر کار 
می آید ایران چه کارهایی انجام می دهد 
و آمــاده انجام چه کاری است، بعدًا اگر 
آن ها می گویند که به پایبندی برجام 
برگشته اند باید ارزیابی کنيم ببينيم آیا 
به وعده هایشان عمل کرده اند یا خير.« 
او در ادامــه تصریح کرد که در خصوص 
برجام با نماینده های کنگره و همچنين 
رژیــم صهيونيستی و کشورهای عربی 
منطقه رایــزنــی خــواهــد کــرد. بلينکن 
با شما )نماینده های  گفت: »مــا حتما 
فکر  کـــرد.  خواهيم  مــشــورت  کنگره( 
)کميته  رئيس  که  همان طور  می کنم 
روابــط خارجی مجلس سنا( گفت مهم 
است که در آغاز این فرایند و نه پایان آن، با 
متحدان و شریکانمان در منطقه از جمله 
اسرائيل و کشورهای خليج ]فارس[ هم 

تعامل کنيم.«

اظهارات وقیحانه بلینکن درباره ترور 	 
سردار سلیمانی

آنتونی بلينکن در بخش دیگری از این 
جلسه به سوال یک سناتور در خصوص 
دليل مخالفت با اقدام »دونالد ترامپ« در 
ترور سردار شهيد »قاسم سليمانی« پاسخ 
داد. بلينکن در اظهاراتی وقيحانه تصریح 
کرد که از ترور سردار سليمانی متأسف 
نيست امــا ایــن اقــدام، آمریکا را امن تر 
نکرده است. او گفت: »هيچ کس برای 
حذف قاسم سليمانی اشک نمی ریزد. 
هيچ کس از این بابت که او دیگر آن جا 
مسئله  امــا  نمی خورد،  تأسف  نيست، 
این نيست که آیا حذف او کار صحيحی 
بود یا خير بلکه مسئله پيش بينی تبعات 
چنين اقدامی بود و پرسيدن این که آیا 
این اقدام ما را ایمن تر می کند یا خير؟« 
بلينکن گفت: »دولت های قبلی از جمله 
دولت های بوش و اوباما به این نتيجه 
رسيدند که ما ]با چنين اقدامی[ ایمن تر 
نخواهيم شد. فکر می کنم آن چه بعد از 
مرگ ]شهادت[ او شاهد بودیم از جمله 
حمله به مواضع مان در عراق - که اگر 
نگویيم صدها سرباز آمریکایی، ده ها نفر 
از آن ها را به صدمات مغزی دچار کرد – 
این که نيروهایمان در عراق مجبور شدند 
از بيم حمله شبه نظاميان مرتبط با ایران 
به عقب برگردند، این که صحبت هایی 
از بستن سفارتمان در بغداد مطرح شد 
و اقدامات مختلفی که ایران انجام داد... 
ایــن ها نشان می دهند که ایمنی مان 

کمتر شد نه بيشتر.«

شرط گذاری و گستاخی های وزیر خارجه بایدن در اولین روزها

اول ایران به برجام بازگردد! 
آیت  ا... جنتی: دنیا نباید به آمریکای 

بحران زده باج دهد

دبير شورای نگهبان با اشاره به مراسم تحليف 
رئيس جمهور جدید آمریکا گفت: تحليل گران و 
نویسندگان مستقل در دنيا باید سال ها، اتفاقات 
اخير آمریکا را که به ایجاد خشونت، شکاف های 
عميق در جامعه و حاکميت و بی اخالقی های 
زیادی منجر شد، بررسی کنند تا درس عبرتی 
ــرای کسانی شــود که همچنان چشم به این  ب
کشور بحران زده دارند. وی تأکيد کرد: وضعيت 
به قدری در آمریکا آشفته شده که دیگر چيزی به 
نام دموکراسی، اخالق و انسانيت باقی نمانده 
است. وی با تأکيد بر این که دنيا باید از جمهوری 
اسالمی ایران الگو بگيرد و به آمریکای بحران زده 
بــاج ندهد، خاطر نشان کــرد: ما نيز در داخل 
باید با تکيه بر توان و ظرفيت های داخلی، خود 

را مــقــاوم ســازیــم؛ از طرفی 
به  باید  نيز  مسئوالن 

و  معيشتی  وضعيت 
اقتصادی مــردم که 
ــار مشکل شده،  دچ

ــوری  رســيــدگــی ف
کنند./ایسنا

انتقاد تند واعظی ازنمایندگان مجلس 
محمدی – محمد واعظی رئيس دفتر رئيس جمهور 
در حاشيه نشست هيئت دولت با انتقاد از دخالت 
های برخی نمایندگان مجلس در کار دولت، اظهار 
کرد: برخی وقتی سفرهای استانی می روند به جای 
دولــت تصميم گيری می کنند و در داخــل مجلس 
هم کسانی دنبال کار اجرایی هستند که باید به این 
ها بگویيم اشتباهی به مجلس رفته اند. اگر ما کمتر 
صحبت می کنيم برای این است که نمی خواهيم 
اختالف ایجاد شود. واعظی با بيان این که مجلس 
ماموریتش قانون گذاری، سوال و استيضاح است و 
این درست نيست که به مسائل ریز اجرایی بپردازند، 
دخالت کنند، سفر استانی بروند و به جای دولت 
و وزیران تصميم بگيرند، افزود: ما هم می توانيم از 
ادبيات سخيفی که برخی نمایندگان عليه دولت 
و وزیران به کار می برند، استفاده کنيم اما این را به 

مصلحت کشور نمی دانيم. 
خواهش می کنيم در توئيت 
کــردن و مصاحبه کــردن 

ــالق اســالمــی را  ــ اخ
رعایت کنند.

ناجا: به محل سکونت خاوری اشراف 
کامل داریم

سخنگوی ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که چرا بر خالف شناسایی مخفيگاه خــاوری در 
کانادا این متهم به کشور استرداد نمی شود، افزود: 
استرداد یک مقوله و یک فرایند سياسی، قضایی و 
پليسی است. سردار مهدی حاجيان، تصریح کرد: 
در موضوع پليسی که من باید پاسخ گوی آن باشم، 
باید بگویم که خاوری شناسایی و حتی حکم جلب 
بين المللی او از طریق پليس اینترپل صادر شده 
است اما کشور کانادا اراده ای برای استرداد این 
فرد به جمهوری اسالمی ایران ندارد. وی گفت: 
در موضوع خاوری پليس صد درصد به وظيفه اش 
عمل کرده است. محل او را شناسایی کرده و کاماًل 
اشراف دارد که خاوری کجا زندگی می کند. وی 

افــزود: در 10 ســال اخير ما از 
کانادا هيچ استرداد مجرمی 

نداشتيم اما در کشورهای 
دیگر متهمانی داشتيم که 
استرداد آن ها انجام شده 

است./مهر

قدرت نمایی ارتش در سواحل مکران ادامه 
پيدا کرد و ارتش جمهوری اسالمی در دومين 
روز از رزمایش اقتدار 99  برای نخستين بار  از 
سامانه های پيشرفته و مدرن خود یعنی  سامانه 
ــالل« و  هــای پایش الکترواپتيکی سيار »ج
متحرک،  جـــی آی اس  فرماندهی  و  کنترل 
رونمایی کرد. رزمایشی که همزمان با پایان 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایان یافت و 
خاتمه بخش رزمایش های مختلف نيروهای 
مسلح شد. از همين رو روز گذشته سرلشکر 
در  مسلح  نيروهای  کل  ستاد  رئيس  باقری 
بيانيه ای از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و ارتــش جمهوری اسالمی قــدردانــی کــرد و 
گفت: »ایــن رزمایش های غرورانگيز که در 
عرصه های زمينی، دریایی، پدافندی، موشکی 
و پهپادی رقم خورد، جلوه های شکوهمندی 
ــدرت خيره کننده درون زای دفــاعــی و  از ق
نظامی فرزندان ملت ایران در ارتش و سپاه 
برابر هر نوع تجاوز، تعرض و تهاجم دشمنان 
را پدیدار کــرد و تحسين دوســت و دشمن و 
شگفتی کارشناسان زبده نظامی و رسانه های 
این  در  البته  برانگيخت.«  را  جهانی  معتبر 
بين نزاجا بــرای آخرین روز رزمایش اقتدار 
99 برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته بود؛ 

پایش دقيق مناطق مختلف و اهــداف تعبيه 
شده توسط سامانه پيشرفته و مــدرن پایش 
الکترواپتيکی سيار »جالل« برای نخستين 
بار، بهره برداری از سامانه کنترل و فرماندهی 
جی آی اس متحرک به منظور تسهيل در کنترل 
و هدایت عمليات و تهيه و توليد انواع داده های 
جغرافيایی و نقشه های عملياتی برای اولين 
بـــار، تجهيز بــالــگــردهــای 214 بــه راکـــت و 

مسلسل و همچنين دوربين های دید در شب 
و استفاده از بالگردها برای تخليه نيرو و آتش 
تامين و همچنين به کارگيری جيپ های سفير 
حامل راکت اندازهای مينی کاتيوشا از جمله 
اقدامات مهم نزاجا در روز دوم رزمایش اقتدار 
99 بود. گفتنی است در جریان این رزمایش 
سرلشکر موسوی  فرمانده کل ارتش با اشاره 
به توان رزمی و برد عملياتی تيپ های حرفه 
ای نيروی زمينی ارتش و بيان این که طی این 
دو روز چندین نوع عمليات ترکيبی در جریان 
رزمایش اقتدار 99 نزاجا انجام شد، در تبيين 
عمليات ترکيبی و چند وجهی گفت: »عمليات 
ترکيبی از پيچيده ترین نوع عمليات ها ست 
که معمواًل توسط نيروهای واکنش سریع و 
نيروی  و  می شود  انجام  حرفه ای  تيپ های 
زمينی در این رزمایش نشان داد که در باالترین 
سطح آمادگی برای اجرای عمليات های ویژه 
و ترکيبی قــرار دارد.« سرلشکر موسوی در 
خصوص رزمایش هایی که طی یک ماه گذشته 
انجام شــد، اظهار کــرد: »در واقــع هشداری 
برای دشمنان ملت و بدخواهان نظام بزرگ 
ایران اسالمی است که در صورت بروز هر گونه 
حرکتی که بر پایه محاسبات غلط انجام گرفته 

باشد پشيمان خواهند شد.«

نمایش اقتدار در مرزهای جنوبی 
رونمایی از سامانه های پیشرفته انجام عملیات های ترکیبی و تجهیز بالگردها قسمتی از آخرین روز رزمایش اقتدار 99 بود 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



مسعود از کودکی عاشق اشیا و لوازم قدیمی و عتیقه بوده است. البته او این عالقه را فقط به 
عنوان یک احساس تجربه نکرده بلکه از همان کودکی درباره این اشیا، خانه های قدیمی، 
ویژگی های خاص، معماری شان و ... تحقیق کرده، کتاب خوانده، با افراد فعال در این باره 
صحبت کرده و ... . حاال او در 34 سالگی به همراه همسر و دخترش، به آرزوی شان   رسیده اند 
که زندگی در یک خانه قدیمی بوده است. مسیری که تقریبا از 10 سال پیش شروع شده و امروز به جایی رسیده 
که توان توصیف طعم شیرین زندگی در چنین خانه ای از عهده ساکنانش هم برنمی آید. این خانه 600 متری که 
در قرچک در جنوب شرق تهران قرار دارد، 200 سال پیش ساخته شده و چند سال پیش توسط این زوج جوان 
برای دومین بار به صورت اصولی و جدی، بازسازی و مرمت شده است. در پرونده امروز زندگی سالم با مسعود 
زیدی درباره داستان جالب و اهدافش از بازسازی این بنای 200 ساله گفت و گو کردیم که در ادامه خواهید خواند.

پرونده
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سفر در زمان با عمارت 200 ساله
 1800
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10 سال پیش از کنار این خانه اتفاقی گذشتم
»مسعود زیدی هستم، متولد سال 1365 در ورامین، 11 سال پیش ازدواج کردم و یک دختر به اسم 
گندم دارم«، او بعد از بیوگرافی اش درباره ماجرای خریدن این خانه می گوید: »داستان این خانه و 
مرمت آن برمی گردد به یک عالقه خیلی شدید که من از بچگی به اشیا و لوازم قدیمی داشتم. رفته رفته 
این احساس با بزرگ شدن من، بیشتر و پررنگ تر شد و تقریبا 10 سال پیش از کنار این خانه به صورت 
اتفاقی گذشتم که شرایط مناسبی نداشت. در همان لحظه متوجه شدم که این خانه قابلیت زیادی برای 
مرمت شدن دارد. هرچند رو به تخریب بود ولی به واسطه این  که من به دلیل همان عالقه ای که به شما 
گفتم، در این حد سررشته داشتم که با دیدن بنا متوجه بشوم که آیا امکان بازسازی دارد یا اصطالحا 
مرده و دیگر نمی شود برای احیایش کاری کرد ؟ بنابراین وقتی از کنار این بنا گذشتم، متوجه شدم که 

حتما بنای با اصالتی است و قابلیت بازسازی دارد.«

این عمارت در یک زمین 10 هزار متری بود
این بنای قدیمی توجه مسعود را جلب می کند و دیدن آن به صورت اتفاقی را به فال نیک می گیرد. 
او در این باره می گوید: »همان لحظه زنگ در خانه را زدم تا با صاحبخانه صحبتی داشته باشم. یک 
پیرمرد و پیرزن در آن جا ساکن بودند. صاحبخانه در اول صحبت هایش گفت که این بنا در یک زمین 
10 هزار متری است، اگر 10 هزار مترش را بخواهید، امروز من فروشنده ام و به شما می فروشم 
ولی اگر یک قسمتی از آن را بخواهید باید صبر کنید تا من این ملک را تفکیک کنم. بعدش هم گفت 
که مطمئن باشید من هم دوست دارم این خانه را به شما بفروشم چون مطمئنم قدرش را خواهید 
دانست و به جای تخریب، بازسازی اش خواهید کرد. زمان گذشت تا چهار سال پیش که پیرمرد 
صاحبخانه به من خبر داد که می خواهم بنا را تفکیک کنم و سپس بفروشم. به من گفت که اول شما 
بیایید و ببینید قسمتی که می خواهید برای مرمت باید تا کجا باشد و بنا را چطور تفکیک کنیم تا به 
این بنا و خانه آسیبی وارد نشود. من هم رفتم و این بنده خدا همکاری زیادی با من  کرد که همین جا 
دوست دارم از او به خاطر درک دغدغه من و همسرم، تشکر کنم. توجه داشته باشید که این خانه در 
قدیم عمارت بوده است. بناهای عمارت گونه، خانه هایی هستند که حتما باید دو تا حیاط داشته 
باشند، حیاط اندرونی و بیرونی. به همین دلیل، نحوه تفکیک آن هم دردسرهای زیادی داشت و ما 
با حوصله و تحقیق، این کار را به صورت اصولی انجام دادیم تا این بنا در بهترین حالت ممکن حفظ 

و شرایطش از لحاظ معماری دقیقا مثل قدیم ها شود.«

زمین این خانه را 4 سال پیش 300 میلیون خریدم
او درباره قیمت این خانه می گوید: »من پرده سرا دارم و این خانه قدیمی را چهارسال پیش در 
بدترین شرایط مالی ام خریدم. آن موقع تقریبا 300 میلیون تومان بود که برای آن زمان قیمت بسیار 
معقولی محسوب می شد البته بنا در حال تخریب بود و اصال با وضعیت کنونی اش قابل  مقایسه 
نبود. عکس های زیادی از آن خانه داشتم که متاسفانه از روی گوشی ام پاک شد و جای دیگری هم 
ذخیره نکردم و گرنه برای تان می فرستادم تا بتوانید سختی های مرمت و بازسازی اش را به صورت 

ملموس تر درک کنید.«

یک میلیارد و 800 میلیون 
 هزینه بازسازی 

کردیم 

از مسعود دربــاره قدمت این خانه قدیمی و هزینه ای 
که برای مرمت آن شده می پرسم که می گوید: »این 
خانه 200 سال پیش و تقریبا در اواخر سلسله زندیه 
ساخته شده است. طبق اسناد موجود، اسم این خانه 
»عمارت محمدحسین خان« است. 100 سال پیش 
محمدحسین خان، این خانه را که نیاز به مرمت داشته 
ــان نابود شده،  و بعضی از قسمت هایش همان زم
بازسازی می کند و تا 50 سال پیش هم در همین  جا 
زندگی می کرده است. بعد از آن، این خانه دوباره رو به 
تخریب می رود تا چهار سال پیش که ما آن را خریدیم. 
این بنایی که امروز به این شکل درآمده و عکس هایش را 
می بینید، تقریبا یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
با دالر 4200 تومان در آن هزینه شده است. 
مثال همین در و پنجره دوره صفویه و 
قاجاریه  که در این بنا می بینید، روی 
خانه نبوده اســت. بعضی هایش 
را جمع آوری کردیم، خریدیم، 
مرمت کردیم و ... . با این که من 
خودم هم در شرایط بد اقتصادی 
بــودم  ولی این  قدر عاشق این 
خانه و بازسازی آن بودم که یک 
ســال و نیم دختر کوچکم شاید 
هفته ای یک روز من را می دید تا من 
با تمام توان و تمرکز برای مرمت این جا 

وقت بگذارم و کارهایش را انجام بدهم.«

از سر در تا هشتی و مطبخ
»نمای ورودی خانه را سردر می گویند و همیشه دو تا سکو که االن ما 
به جایش نیمکت گذاشته ایم، جلوی این سردر قرار داشته که آن هم 
بی دلیل نبوده است«، مسعود با این مقدمه می افزاید: »افراد قدیمی 
به مهمان آن  قدر اهمیت می دادند که می گفتند اگر روزی یک 
مهمانی آمد و ما خانه نبودیم، حاال هوا آفتابی بود یا خیلی سرد، یک 
قسمتی را برای مهمان باید درنظر گرفت تا اگر قرار شد برای دقایقی 
منتظر صاحبخانه باشد، کمتر اذیت شود.  بعد از سر در، فرد وارد 
هشتی می شود، اتاق کوچکی پشت سردر که از آن  جا به بیرونی خانه، 
اندرونی، مطبخ و ... راه های جداگانه ای وجود دارد و قسمت های 
خانه را از هم جدا می کند. وجود حوض و باغچه هم در حیاط ها و قلب 
خانه، جزء جدانشدنی معماری ایرانی بوده است. شنیدن صدای 
آب، تماشای گل و گیاه، آسمان، آب روان و ... چیزهایی است که 
علم روان شناسی امروزه درباره تاثیر شان بر روح و روان انسان ها، 
پژوهش زیادی انجام داده است. یک نکته دیگر در معماری ایرانی که 
خیلی به چشم می آید اما شاید بعضی ها متوجه اش نباشند، وجود 
قرینه هاست. قدیمی ها تناسب و نظم را خیلی دوست داشتند و به 
همین دلیل در همه خانه های قدیمی، شما وجود قرینه ها را خیلی 
زیاد احساس می کنید از شکل ستون ها و قرارگیری پنجره ها بگیرید 

تا تزیینات اتاق ها و ... ، در همه جا به این نکته توجه شده است.«

معماری اصیل 
ایرانی، یک معماری 
خانواده محور است

یکی از جذاب ترین بخش های 
این خانه، معماری اصیل ایرانی 
آن است که لذت زندگی در آن را 
چندین برابر می کند. مسعود در 
این باره می گوید: »در معماری 
اصیل ایرانی، به مسائل بسیار 
کوچکی اهمیت داده می شده 
که امروزه بعضی هایش را که ما 
می شنویم، تعجب می کنیم که 
چرا یک معمار باید این  قدر ریزبین 

و دقیق بوده باشد. مثال در همین خانه و از 
لحاظ معماری به نکاتی توجه شده که االن بعد 
از 200 سال، کسی به آن ها اهمیت نمی دهد. 
معماری اصیل ایرانی، یک معماری خانواده  
محور  و تالشش ایــن اســت که اعضای یک 
خانواده در نهایت آسایش و آرامش به زندگی 
بپردازند. البته نه تنها ساکنان که معماری 
این خانه ها برای مهمان هم شرایطی را در نظر 
داشته است، این  که مهمان صمیمی است یا 
می خواهد یک قرار کاری با صاحبخانه داشته 

باشد یا ...، بین این ها تفاوت قائل 
می شده است.«

آشنایان مان هم از حضور در این خانه لذت می برند
»دوستان، آشنایان و اطرافیان که به واسطه ما به این خانه 
می آیند، همه به اتفاق می گویند که حضور در این خانه 
حتی برای دقایقی کوتاه هم حس خوبی به آدم می دهد 
و یک آرامش جالبی را به روان انسان تزریق می کند«، 
مسعود با این مقدمه می گوید: »بعضی از دوستان و 
فامیل هایم که خانه های قدیمی زیــادی را از نزدیک 
دیده اند، می گویند وقتی عکس آن ها را در اینستاگرام 
یا سایت ها می بینیم، تصور می کنیم که خیلی جذاب 

هستند اما وقتی به آن جا می رویم، متوجه می شویم که عکس هایش زیباتر از واقعیت است اما همین افراد می گویند 
که این بنا برعکس است و عکس هایش حتی یک پنجم زیبایی و احساس خانه را هم نمی تواند منتقل کند.«

عشق به این نوع خانه ها در خون همه ماست
تفاوت سبک  زندگی آپارتمانی 
موضوع  قدیمی،  خانه های  بــا 
بعدی است که مسعود برای مان 
ــاره اش مــی گــویــد: »دختر  ــ دربـ
ــن کــه ســن خیلی  مــن االن بــا ای
کمی دارد اما خانه آپارتمانی را 
به عنوان خانه قبول نمی کند. 
می گوید خانه باید حوض داشته 
باشد، حیاط داشته باشد و ... . 
می خواهم بگویم که عشق به این 
نوع معماری در خون آدم هاست 
ــدارد.  و ربطی بــه ســن و ســال ن
بچه های امــروزی زمان هایی را 

که در خانه های آپارتمانی هستند و این روزها هم که به خاطر کرونا توصیه می شود کمتر از خانه خارج شوند 
یا می پرند روی مبل ها یا  شیطنت های خطرناک می کنند و هرچه والدین به آن ها می گویند که یک دقیقه 
بنشینید، نمی توانند. بیشتر بچه های امروزی بر خالف نظر والدین شان که دوست دارند آن ها ساعت 9 یا 
10 بخوابند، ساعت 12 یا یک می خوابند، می دانید چرا؟ چون ساعت 9 شب هنوز انرژی شان تخلیه نشده 
است، اما بچه من در این خانه این  قدر ورجه وورجه می کند که نه تنها زود می خوابد بلکه روز بعدش هم با 

انرژی و شادابی از خواب بیدار می شود.«

چیدمان این خانه بر اساس سلیقه خانمم است
او درباره همراهی همسرش در مرمت این بنا هم می گوید: »خانمم هم مثل من عالقه زیادی به این 
کار داشت، از سلیقه اش در جزء به جزء چیدمان این جا استفاده شده و در تمام روزهای سخت مرمت 
این خانه در کنار من بود. مرمت این بنا دو سال و نیم طول کشیده و همان طور که گفتم، تالش زیادی 

برای مرمت این جا انجام شده است.«

وسایل این خانه را طی 15 
سال جمع آوری کردم

او درباره وسایل نوستالژی و عتیقه ای که در این 
خانه وجود دارد هم می گوید: »این وسایل طی 15 
سال جمع آوری شده است که هرکدام داستانی 
پشت شان وجود دارد که اگر بدانید، جذابیت شان 
برای شما صد چندان خواهد شد. این را هم بگویم 
که طراحی این خانه را کامال خودم انجام دادم از 
صفر تا صد. در و دیوارهای خانه های قدیمی ایرانی، 
انگار با من صحبت می کنند. چون قبل از خرید این 
خانه، بناهای قدیمی زیادی را در شهرهای مختلف 
کشور دیده و بررسی کرده بودم، شاید برای مرمت 
این خانه بی نقص عمل نکرده باشم اما کم نقص 

عمل کردم.«

نقاشی ها با هدف 
فرهنگی کشیده شده

»نقاشی ها بدون دلیل روی دیوارهای خانه 
کشیده نشده و با هدف کامال فرهنگی، 
تصمیم به این کار گرفتیم«، مسعود در این 
 باره می گوید: »چون این خانه برمی گردد 
به اواخــر دوره زندیه، تقریبا تصاویر همه 
چهره های تاریخی شاخص از آن زمان به 
بعد در اتاق های این خانه کشیده شده و این  
که مردم یک کشور درباره تاریخ خودشان 
اتفاق  خیلی  کنند،  صحبت  یکدیگر  با 
مثبت و هیجان انگیزی است. همچنین 
در هر اتاق، عکس یک خانم را که در دوره 
خودش به فرهنگ کشور خدمت کرده، 
کشیده ایم. اتاق وسط، اتاق مشاهیر ماست 
که تصاویری از استاد شهریار، سعدی، 
حافظ، اخــوان ثالث و سهراب سپهری 
است تا دکتر سمیعی، مریم میرزاخانی و 
چهره های شاخص امروزی. یکی از اهداف 
من ایــن اســت که بعد از پایان مشکالت 
کرونا، شاهد حضور گردشگران خارجی 
در این خانه باشم تا آن ها را با فرهنگ وطنم 

بیشتر از قبل آشنا کنم.«

 مسعود و مرضیه زوج جوانی هستند که به همراه دخترشان یک خانه قدیمی 600 متری را بازسازی کرده اند 
و در محیطی به سبک دوران صفویه و قاجار زندگی می کنند 
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اولــی: دوســتان اهــل علــم و ادب و هنــر و فرهنگ و 
سیاست و سایر امور من چطور هستند؟

سومی: فعل هات رو جمع نبند. دومی فعال برق شون 
قطعه، نیست.

اولی: واقعــا؟ می خواســتم امــروز از عالم هنــر بگم. 
شنیدی یه تابلو تو حراج تهران 12/5میلیارد فروخته 

شد؟
سومی: چقدر؟ یه بار دیگه بگو، برق از کله ام پرید.

دومی: دمت گرم! منم به برق بیرون اومده از کله ات 
وصل شدم و اومدم.

سومی: گفتید چی شده؟

اولی: یکی از حراج تهــران تابلو خریــده 12 میلیارد 
تومن.

ســومی : 12 میلیارد و 500. با اون خرده اش که تو 
نمیگی من زندگیم از این رو به اون رو می شه.

دومی: حراجی مگه اون نبود که طرف آتش می زد به 
مالش. این هــا چرا این جوری می کنــن؟ این که آتش 

زده به پولش بیشتر.
ســومی: من اگه این قــدر خانــواده بهــم نمی گفتن 
درســات رو بخون و هنر رو هم در کنــارش ادامه بده، 
االن همون هنر رو ادامه می دادم و مجبور نبودم تو این 

ستون کوچولو با شما بحث کنم.

اولی: حاال جوگیر نشــو. این واســه همه هنر نیست. 
این ها یه افراد خاصی هستن و میگن گویا  به شست و 

شوی پول و این چیزها مربوطه !
دومی: االن که گفتــی رفتم دیدم یه تابلــو هم 600 
میلیون فروش رفته. اگر من ایــن تابلو رو 600 تومن 
خالی هــم می خریــدم بابــام از خونه بیرونــم می کرد 

می گفت سرت کاله رفته ساده لوح!
سومی: حاال من ســال بعد می خوام نقاشی با چشم 

بسته بکشم، شانس میلیاردر شدن دارم.
مسئول صفحه: تو ســتون این جا رو با ما باش، حاال 

نقاشی رو هم در کنارش ادامه بده.
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ای صاحب فال، مشــتلق بده تا خبــر خوش بدهیم! 
اول ایــن کــه هــوای آلــوده دارد از بیــن مــی رود. 
مبــادا فکرکنــی کــه به خاطر نســوزاندن مــازوت و 
این حرف هاســت، نــه! به خاطر این اســت که شــما 
تک سرنشین سوار خودرو نمی شــوی. خبر خوش 
دوم ایــن کــه ســهمیه بنزیــن را هــم ریختنــد ولی 
خواهش می کنیم بنشین توی خانه! و آخری هم این 
که وام ازدواج به نفری 100 میلیون تومان رســید، 
البته برای زیر 23 ســاله ها. اگر هم باالی 23 ســال 
هستی می شــود 70 میلیون، خیرش را ببینی. هی 
گفتیــم زود ازدواج کنیــد، برای همین بــود. تا فال 

خوش بعدی بای!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال مشاوره اقتصادی 
می دهد

رفیُقم مســود زنگ زد که سر شــب َوخه بیا در ُمغازه کار 
فوریت دُرم. با خوُدم گفُتم باز چی خوابی دیده که دوباره 
گفت: »جــوری بیای کــه بــه محدودیت ها نخــوری، مو 
جریمه ات ره نمُدم ها!« یعنی آدم َیگ دانه دوســت مثل 
ای بشر دشــته بشــه هیچ نیازی به صد تا دشــمن ِندره. 
رفُتم در ُمغازه اش و دیُدم خدا ره شــکر ســرش شــلوغه. 
فقط ِنمدُنــم کی به مــردم گفته کرونــا ِتمــوم رفته، َیگ 
درمیون ماکس ِندشــتن و اگه جا داشت، دست شان ره 
مذاشتن رو شانه هم و وسط ُمغازه عمو زنجیرباف بازی 
ِمکردن، ازبس تو خیک هم بودن. به مسود گفُتم: »برار 
ِنمخی َیگ چیزی به ای مشــتریا بگی؟ هم بری خودت 
خطرناکه، هم بری خودشــان« گفت: »زبوُنم مو درآورد 
ازبــس گفُتــم، خوُدم مــُرم تــو ای کیســه کــه دور دخُلم 
کیشیُدم، خودشــان ِمدنن و کروناهاشان. تو هم بیا ای 
تو تا کارمه بگم. هنوز کامپیوترته دری؟« گفُتم ها، بری 
چی؟ گفت: »َیگ چیزی مُگم، اول بذار حرُفم ِتموم بره، 
بعد نظر مثبتت ره اعالم کن! َیگ برنامه مُدم بهت، نصب 
مکنی رو کامپیوترت، خرجش فقــط اینترنت و برقه که 
بعدا وقتی پول پــارو کردم همه خرجــات درمیه.« دیُدم 
صبر کرد و بــه افق خیره رفــت. گفُتم: »خــب که چی؟« 
داد زد: »محســن... ببین آقا چی ِمخن، راهنمایی شان 
کن. داشُتم مگفُتم، َیگ کار مشــتی یاد گیریفُتم، فقط 
باید کامپیوترته روشن بذاری و پول پارو کنی...« طاقت 
نیاورُدم و پریُدم وســط حرفش: »دداش بذار جای همو 
بورس بازیت صاف بره، بعد کار جدید امتحان کن! خدا 
ره شکر وضع کاسبیت که خوبه، بچسب به همی بقالی« 
بهش برخورد و گفت: »صدبار گفُتم اینجی هایپرمارکته. 
بعدشم تا حاال چیزی درباره بیت کورن شنیدی؟...« ِانا 
حاال خوب رفــت! زُدم زیر خنده و گفُتم: »بــرار گُلم، اوال 
هرچی مســوالن ِمگن که درست نیســت، اسمش بیت 
کوینه! بعدشــم دگه دورانش گذشــته و با َیگ کامپیوتر 
نفتی مو دوزار هم پول درِنمیه، چی برســه به پاروکردن 
بیت کویــن! االن مردم ســوله مزنــن و صدتــا کامپیوتر 
پیشــرفته مذارن و بــرق مفتی مگیــرن و بازم بــه جایی 
نمرسن...« اخماشه کیشید تو هم و گفت: »هم نشد َیگ 
بار مو َیگ چیزی بگم و تو ضدحال نزنی. محسن جلوی 
او بچه ره بیگیر دره از تو دبه خیارشور مخوره!« ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

این چه حراجی بود آخه؟
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 ابزار داغ 

 کنرست ها در 

جزیره کیش 

 روحانی: در پایان ســال ۹۹ شاهد یک حرکت
 با ثبات در اقتصاد کشور هستیم

دارکوب: حاال چه عجله ایه؟ 
میذاشتین همون 1400 معروف!

 عضو شورای شهر: 15بیمارستان تهران و 
 6   وزارتخانه روی گسل قرار دارد

دارکوب: اگه تصادفی هم می ساختین 
نباید این قدر رو گسل می افتادن!

ایلنا: آیا مردم گرانی ها را نفهمیدند؟

مردم: حاال هی به روشون نمیاریم، 
هی همین رو تکرار می کنن!

قطعی احتمالی برق با سامانه برق ایران 
اطالع رسانی می شود

دارکوب: البته اگر قبلش برق خود 
سامانه قطع نشه!

ربیعی: هیچ پیامی از طرف تیم بایدن دریافت 
نکرده ایم

دارکوب: مودم تون رو خاموش و 
روشن کنین، شاید نت قطعه!

جنجال درگیری ساعی با دبیر سازمان لیگ

ساعی: چیز خاصی نبود، داشتم 
فن هام رو عملی یادش می دادم!

جهانگیری: در حوزه های اجتماعی با نقطه 
مطلوب فاصله زیادی داریم

دارکوب: برعکس حوزه اقتصادی 
که از نقطه مطلوب هم رد شدیم؟!

پاسخ وزیر اقتصاد به ریزش بورس: تمام 
تالش مان را برای بورس می کنیم

بورس بازان: می شه خواهش کنیم 
کاری بهش نداشته باشین؟!

خطر انتقال کرونا در عابربانک ها و توصیه های 
وزارت بهداشت

مردم: حاال خیلی زحمت نکشین، 
بریم عابربانک چه کار؟!

!

کریــم باقری: صــد بار بهــت گفتم یــک لباس بیشــتر بپوش، 
درجــه بخــاری رو کمتــر کــن و تــک سرنشــین نیــا باشــگاه تــا 

مسئوالن محترم مجبور نشن برق ها رو قطع کنن!

 فکر کنم میکروفن ما خراب بود که »بیت کوین« 
رو »بیت کورن« ضبط کرد؟!

مهتاب

شبی پرنور و مهتابه، به جز من هرکسی خوابه
دلم آشوب آشوبه، دلم بی تاب بی تابه

نشستم غرق در رویا، غریب و غم زده، تنها
تو دستم عکسی از عشقم، یه عکسی که توی قابه

آهای محبوبم ای زیبا، منم مجنون، تویی لیال
منم وامق، تویی عذرا، منم زال و تو رودابه

ببین این آه و سوزم رو، ببین این حال و روزم رو
اونم تو دوره سردی که عشق پاک نایابه
به غیر از تو سریاال، یا تو فیلمای اون ساال

کجا دیدی چنین عشقی، یه عشقی که تک و نابه؟
شبی پرنور و مهتابه، به جز من هر کسی خوابه

درنگ! کی زد پس کّله م؟ تویی مامان سودابه؟
آره! من مادرت هستم، چی میگی با خودت یک دم؟

بگو فهم و شعور تو چرا اندازه گابه!
نه خونه داری نه کاری، نه ماشین یا که یک گاری
حاال گاری نه، یک فرغون، حاال فرغون نه، ارابه!
بلند شو دنبال نون باش، به فکر نون تافتون باش
نه این جور... از دل و جون باش، بلند شو خربزه آبه!

مجید رحمانی صانع

*****

چندش!

همه یکهو خفن و عاشق ورزش شده اند
بادی بیلدینگی و بس شیفته ِشش شده اند

شش که نه، سیکس پک و یک کوچولو باالتر
عاشق بازو و تمرین و هف هش کش شده اند

بگذرد هفته و  ماهی و  یهو می بینی
مویشان زرد شده شیفته مش شده اند!

بعد از آن هم که فقط هی عمل و هی عمل و
کل پیکر عملی گرچه نکوهش شده اند

بعد در پیج اینستا مدلینگی شده و
مارک تن کرده و حال آدم گردش شده اند

نامشان مریم و مهری و نیایش بوده
حال مارال و الی یا که فروزش شده اند
خودمانیم عجب شاخ سرایی شده ِنت

بالگرهای اینستایی چه چندش شده اند!

بهار نژند
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 ابزگشایی اتالرهای پذیرایی
 پس از یک سال تعطییل 

زندگیسالم
  پنج شنبه

2 بهمن 1399
شماره1800

این چه 

کنسرتیه دیگه 

منو آوردی؟!

 پرواز گروه اصلی 
تاخیر داشت، فعال 

اینا اومدن اجرا 
کنن!
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    2 بهمن 1399   
شماره 1800 

شعر روز
دی روزنامه

پیامک روز 

همرفیق، برنامه نساز!

مدتی اســت که مــد شــده برنامه ســازان برنامه هایی 
بسازند که بیننده نداشــته باشــد. قطعا این کارشان 
عمدی نیســت ولی به هرحــال نتیجه نهایــی طوری 
است که ناخودآگاه بیننده را فراری می دهد! تلویزیون 
و شــبکه نمایش خانگی هــم فرقی نــدارد، روال همه 
برنامه ها همین اســت. حــاال تلویزیــون از جیب مردم 
است و مهم نیســت، ولی شــبکه نمایش خانگی که از 
جیب خودشان است چرا؟ چی؟ بله درست است، آن 
هم از جیب مردم است، پس اشکالی ندارد! به عنوان 
نمونه برنامــه »همرفیق« کــه چند هفته ای اســت در 
شبکه نمایش خانگی با اجرای شهاب حسینی پخش 
می شــود را با هم تحلیل می کنیم تا یاد بگیریم چطور 
باید برنامه ساخت که قسمت به قسمت بیننده بیشتری 

را فراری بدهیم!
مجری غیرمجری: با این که شــهاب حسینی کارش 
را با اجرای تلویزیونی شــروع کرده ولــی در همرفیق 
ثابت کــرد که هــر مجــری ، مجــری نمی شــود! تکان 
خوردن بی هدف، مالیدن الکی دست ها به هم، دراز 
کشیدن روی میز، نشناختن کامل مهمان های برنامه، 
نپرســیدن ســوال های به دردبخور )ســوال چالشــی 
پیشکش، اقال چهارتا سوال غیر از این که »رفیق خوبه 
یا بد« نباید بپرسد؟( رهاکردن مهمان برای حرف زدن 
و حرف زدن و... از عوامل موفقی هستند که می توانند 

مخاطبان یک برنامه را بپرانند!
نویسنده بی نویســنده: اصال کی گفته یک برنامه 
به نویسنده نیاز دارد تا متن صحبت های مجری و روند 
پیشبرد برنامه را مشخص کند؟ فقط کافی است مجری 
مقابل مهمان بنشیند و خمیازه بکشد تا مهمانان هرچه 
دل شان می خواهد بگویند و در نهایت به حرف هایشان 
بخندد یا تعجب کند! طراحی آیتم های جذاب و حتی 

مسابقه و سرگرمی هم اصال حرفش را نزنید!
گروه هنری بی هنر: یک برنامه که می خواهد بیننده 
نداشته باشد باید حتما از یک گروه موسیقی استفاده 
کند که فقط دوتا آهنگ بلد هستند و حتی وقتی مجری 
می گوید آهنگ پلنگ صورتی را بزنید )با این که آن را 
من هم با دهان می توانم بزنم( گروه بگوید نمی توانیم! 
عالوه بر این صدابرداری سالن هم باید در داغون ترین 
حالت ممکن باشد تا همان دوتا آهنگ تکراری هم به زور 

شنیده شوند!
متعلقــات صحنه: به جز مــوارد باال، یک برنامه ســاز 
برای دلزده کــردن بیننده هایش باید دکوری شــلوغ 
داشته باشد تا حواس همه را پرت کند، عالوه بر این که 
آن قدر جمعیت را معطل کند که همه در حال خمیازه 
کشیدن برای مهمانان دست بزنند و برای پایان برنامه 
لحظه شــماری کنند، درســت مثل بیننــدگان خوب 
داخل خانــه که بــرای خرید و دانلــود ایــن برنامه پول 

بی زبان را به باد داده اند!

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، به به و 
چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

    اگرکه خیلی ساده و یا اگر رئیسی
اگر که دست و دلباز و یا اگر خسیسی

برای دفع و رفع ویروس انگلیسی
حبیب احدی ضدعفونی بکن دستتو با »پیس پیسی«  

  دارکوب  عزیــز؛ آیا می دونی  همه  از برق  می ترســن  ،مو از 
خاموشی  برق؟!

دارکوب: خاموشی که ترس نداره، دلیل خاموشی ترس داره!
  آیا کرونــا تموم شــده که قــراره مــدارس باز بشــن؟ بچه 

دبستانی از رعایت پروتکل بهداشتی چی می دونه؟!
دارکــوب: فکر کنــم بچه هــای دبســتانی بیشــتر از بعضی 
مسئوالن چیزی بدونن و بیشتر از ما رعایت می کنن، ولی به 

هرحال امیدواریم مسئوالن بی خیال این تصمیم شون بشن.
  دارکوب به نظرت مســئوالن بــا حقــوق دو میلیونی من 

می تونن زندگی کنن؟
دارکوب: قطعا نه! اگر می تونستن که مسئول نمی شدن!

  دارکوب حواســت بود سر سیاه زمســتون چقدر بی سر و 
صدا گاز رو گرون کردن؟

دارکوب: اوال که امسال زمستون هنوز سر سیاهی نداشته! 
بعدشــم فقط گاز نیســت، منتظر گرونی بقیه چیزها هم باید 
باشــیم! از اینا گذشــته خوبیش اینه که دیگــه قبض کاغذی 

نمیدن بهمون که بیشتر از این حرص بخوریم!
  دارکوب یه ســوال، به نظرت چرا عــده ای از بورس بازها 
االن شاکی هستن و مسئوالن رو مقصر می دونن؟ مگه بورس 

همیشه سود داره؟ یا قرار بوده یک شبه همه رو ثروتمند کنه؟
دارکوب: راســتش این ســوال منم هســت ولی بــه هرحال 

مسئول اسمش روشه و باید مسئولیت هر چیزی رو بپذیره!

    بابام کتکم زد، زنگ زدم ۱۱۰  رمزی گفتم یه کوبیده 
با نوشــابه بیارید بــه این نشــونی، بابام گفــت عوضی با 
پول های من کوبیده سفارش می دی؟ دوباره با کمربند 

افتاد دنبالم!
       وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی تا رده ســنی 23 ســال. از 
اون به بعد 7۰ میلیونه. یعنی ما دهه شصتی ها رو واقعا 

نکبت گرفته!
     متولدان ابتدای دهه 7۰، تقریبا دو ماه دیگه 3۰  ساله  
می شن. چقدر همه چی زود داره پیش می ره. من که هنوز 
لواشــک می پیچم دور انگشــتم لیس می زنم. آمادگی 

بزرگ شدن رو ندارم!
 بچه یکی از فامیل هامون تازه به دنیا اومده، ۸۰ میلیون 
واسه اش سیســمونی خریدن. اون وقت من تا سه چهار 
ماهگی تو بیمارســتان گرو بــودم تا بابام اینــا پول بیارن 

من رو ببرن!
     بابام هیچ وقت قربون صدقه از زبونش نمیفته. حتی 
وقتی می خواد فحــش بده. مثال: عشــِق بابــا داری چه 
غلطی می کنی؟ یا یه بار دیروقت بود زنگ زد  گفت: سالم 

نفس بابا، کدوم گوری هستی دقیقا؟!
 از دوستم پرسیدم: چه  کار می کنی؟ گفت: دورکاری 
از راه دور! گفتم: این دیگه چه مدلیه؟ گفت: رئیس اداره 
گفته بود روزهای کاری از شــهر خارج نشــین، ولی من 

اومدم شهرستان!
     زولبیاهــا و بامیه هــا رو بعــد از ماه رمضــون چی کار 
می کنن؟ از کجا تامین مالی می شــن تو این همه مدت 

بیکاری؟ خیلی مشکوکن!
 از چشــم هام خون می باره وقتی می بینــم بوی قرمه 

سبزی میاد ولی تو قابلمه خورشت کرفسه!
     یه عکــس از خودم گرفتم دیــدم دماغم خیلی بزرگ 
افتاده. پاکش کردم ۱۰ گیگ از حافظه گوشیم آزاد شد!
پشتیبانی بعضی اپراتورهای اینترنت این جوریه که 

بهش بگی اینترنتت قطع شده، می گه خب وایسا تا وصل 
شه، از جون من چی می خوای؟!

     اولین بار که می خواســتم رشــوه بدم بیشتر از طرف 
مقابل استرس داشتم، همه اش می ترسیدم بفهمه پول 

برره ای گذاشتم جیبش!
  یکی بیاد به مامان ها یاد بده به خاطر چهار بار روشن 

و خاموش کردن سشوار، بچه 27 ساله شون رو نزنن!
     دیشب کله پاچه بار گذاشــتم، از ترس این که نسوزه 
این قدر زیرشــو کم کردم که صبح در قابلمه رو برداشتم 

گوسفنده گفت: »داش در رو بذار سوز میاد«!
خیلی گرسنه بودم رفتم تو سوپری یه چیزی بخورم.  دو 
سه دقیقه بین کیک ها می چرخیدم و هی کالری هاشونو 
مقایســه می کردم که یه چیز کم کالری بخــورم، یه دفعه 
یه پیرزنه نزدیک شد گفت: پســرم هرچی دوست داری 

بردار، مهمون من!
     تصویــری زنگ زدم بــه بابام می خنــده می گه چقدر 
دماغت بزرگ شده. انگار ما اینا رو از غریبه به ارث بردیم!

چرا ابن سینا  اسم کتاب پزشکیش رو گذاشته قانون، 
بعد کتاب علوم انسانیش رو گذاشته شفا؟!

     همــه ایرانی ها یه لبــاس دارن که حداقــل ۱۹ مدل 
غذا ریخته روش و لکــش از بین رفته، در تمــام مکان ها  

پوشیدنش ولی بازم همون جوری خوشگل و نو مونده!

نیازطنزی

 وام ازدواج دهه
 هفتادی ها و کوبیده پلیسی!
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نیازمند مدرسه اجاره ای
 به یک مدرسه اب متام امکاانت

 از مدیر و معلم گرفته ات میز و صندیل 
و حیاط

 روزانه یا ساعیت، قیمت

 متعارف ابزار

فقط در حدی که این دو ات وروجک 
ما برن ییک دو ساعیت از رش 

شیطنت هاشون خالص بشیم

هبشون درس هم ندادن عیب نداره، 

فقط اینا از خونه برن یه جای مطمنئ!

والدین مستاصل و بیچاره

توئیت روز

قانون جدید تصادف در خیاابن اتریک: اختصاص »هسم تقصیر« تصادفات به سازمان های مربوط 

ب
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سخیت های معلمی

خواب دیدم مدرسه از نو حضوری گشته است
باز شاگردان مرا، خود را اذیت می کنند

دسته جمعی، تک به تک، آرام یا حتی بلند
موقع تدریس من یک ریز صحبت می کنند

در زمان ما از این بی انضباطی ها نبود
مانده ام آخر چطور این طور جرئت می کنند!

می زنم محکم به روی میز با ماژیک و بعد
دانش آموزان شبیه جغد دقت می کنند!
گفتم آن ها را زبان انگلیسی ساده است
با دهان بسته، چشم باز حیرت می کنند

یک نفر پرسید: »خانم! درس اصال واجب است؟
بی سوادان بیشتر تولید ثروت می کنند!«

گفتمش خاموش! آخر فکرهایی این چنین
مثل ویروسی به یک باره سرایت می کنند
بعد تدریس نفس گیری، سوالی می کنم
یک به یک به گوشه دیوار حرکت می کنند
گر که مطلب را نفهمیدند ایشان، الاقل

نوبت خود را درون صف رعایت می کنند!
عرض کردم هفته بعدی بگیرم امتحان

مطمئنم نصف شان آن روز غیبت می کنند
نیمه شب با دلخوری از خواب یکهو می پرم

بچه ها در خواب هم از درس غفلت می کنند!
  الهه ایزدی

 جهانگیری: ای بابا چرا نمیان پس؟
 برو زیر گاز رو خاموش کن، غذاها سوخت!

آذری جهرمی:  برو تو صفحه ام ببین نظر سنجی ایموجی هام به کجا 

رسید؟ باالخره افسرده ام یا بیش فعال!

کمیک روز

علیرضا کاردار 

 طنزپرداز

روحاین: قیمت دالر 
 ابزار و نیمایی
 واقعی نیست
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احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت سیگار  

نگران 
نباشین، 

قیمت دالر 
واقعی نیست!

عوضش 
کوچیک شدن 

سفره ما که 
واقعیه!

یری
نگ

جها

کارشناسان حاضر در صحنه:

 قطعا شرکت برق مقصره که برق ها 

رو قطع کرده!

کارشناسان حاضر در 

صحنه:ولی به نظرم 

شهرداری مقصره که 

اینو این جا گذاشته!

کارشناسان حاضر 

در صحنه:مقصر 

شرکت گازه که هوا 

 آلوده بوده و اینا 

دیده نشدن!

حادثه دیده:بابا ولم کنین، 

 اصال مقصر منم که اومدم

 تو خیابون!

این ابر هم همان آش

از تخم مرغ و روغن، عنوان بشد مکّرر
این بار هم همان آش، با کاسه ای مدّور
این دو عزیز کمیاب، نیمرو شوند با هم
اکنون فقط به ذهنم آن را کنم مصّور
رفتم به چند سوپر روغن نبود اصال

خارج شدم از آن ها با خاطری مکّدر
زین پس غذای آب پز دستور کارمان است

چاره چه باشد اکنون این طور شد  مقّدر
دیروز تخم مرغی در خواب من شکستم

شکلش شبیه گوشت و عطرش ُچنان مزعفر
»رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس«

روغن که جای خود هست، بعد از همه، موّخر...
اّمیدواریم این دو روزی شوند سرشار

چشمان مان بگردد بر روی شان منّور!
شیما اثنی عشری  



زندگیسالم
 پنج شنبه
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یکی از چندین فایده تاهل سالمندان

4

بــدن و حداقــل تا 35 سی سی مایعات به ازای هر کیلو وزن 
روزانه 1.5 لیتــر مایعات، برای ســالمندان کافی اســت. تقریبا 50 
درصد وزن بدن سالمندان را آب تشکیل می دهد. جایگزینی روزمره 
مایعات بدن امر مهمی است خصوصا در کسانی که تمرینات بدنی 
منظم دارند، پروتئین زیاد، داروهای ادرارآور یا ملین مصرف می کنند 
یا در مناطق گرمسیر ساکن هستند. همچنین کمبود مصرف مایعات 
در زمان ابتال به اســهال یا تب در ســالمندان می تواند باعث ایجاد 

عالیم شدید شود و فرد مجبور به بستری شود.

ت
شص

ت
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نرگس عزیزی|  روزنامه نگار

سال 2018 محققان انگلیسی به مرور 15 مطالعه در زمینه ارتباط 
بین وضعیت تاهل و ابتال به آلزایمر در سنین سالمندی پرداختند. 
آن هــا دریافتند احتمال بــروز آلزایمر برای ســالمندانی که در طول 
زندگی خود اصال ازدواج نکرده اند 40درصد باالتر از ســالمندان 
متاهل اســت و احتمال بروز آلزایمــر میان ســالمندان بیوه یا طالق 
گرفته 20درصد باالتر از سالمندان متاهل است. در اولین مطالعه 
آمریکا در این حوزه که نتایج آن در سال 2019 منتشر شده اما نتایج 
کمی متفاوت است. طبق این مطالعه 14 ساله سالمندانی که سابقه 
ازدواج نداشتند 60درصد بیش از سالمندان متاهل، درگیر آلزایمر 
شــدند و ســالمندان بیوه و طالق گرفته بیــن 50درصد تــا دو برابر 
بیشــتر عالیم آلزایمــر را تجربــه کردند، اما چــرا متاهل بــودن در 

سالمندی با کاهش خطر آلزایمر رابطه دارد؟

  وضعیت اقتصادی بهتر
به صورت معمول سالمندان متاهل وضعیت اقتصادی بهتری دارند. درباره 
این موضوع اهمیتی ندارد که همســران از دوره جوانی در کنار هم باشند 

یا در میان سالی یا سالمندی با هم ازدواج 
کرده باشــند. چرا کــه در هر ســه حالت به 
صورت معمــول وضعیت اقتصــادی افراد 

بهتــر از زمانی خواهــد بود که تنهــا زندگی 
می کننــد. وضعیت اقتصــادی بهتر بــه معنی 

دسترســی پیداکردن به خدمات پزشکی و خدماتی 
بهتر است؛ موضوعی که می تواند احتمال بروز آلزایمر را کاهش دهد.

  تقویت روابط اجتماعی
بسیاری از متخصصان داشتن روابط اجتماعی گسترده را یکی از بهترین 
راه های پیشــگیری از آلزایمر می دانند. زمانی که افراد متاهل هســتند، 
روابط اجتماعی گســترده تری دارند و همیــن می تواند از بــروز آلزایمر تا 

حدی پیشگیری کند.
  رعایت بهتر بهداشت

رســیدگی به تغذیه و داشتن سبک زندگی ســالم تر از دیگر مواردی است 
که می تواند از آلزایمر پیشگیری کند. به صورت معمول سالمندان متاهل 
غذای تازه تر و ســالم تری می خورند و احتمال ســیگار کشیدن بین آن ها 
کمتر است. در عین حال تحرک و فعالیت بدنی هم بین سالمندان متاهل 

بیشتر دیده می شود.

چند دسر هیجان انگیز
آشپزی 

گفت و گو 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

مطالعه و پیاده روی در کنار همسر  
 امین ا... رشیدی، هنرمند مردمی و  دوست داشتنی 

در آستانه 95 سالگی از امید به زندگی می گوید

arthritis-health.com :منبع

خاگینه موز | مفید برای فشار خون و کلسترول 
به ازای هر یــک عدد مــوز رنده شــده، 2عدد 
ماســت  غذاخــوری  قاشــق   2 تخم مــرغ، 
و آرد، دارچیــن، پــودر گل محمــدی و کمــی 
بیکینگ پودر را توی کاسه با چنگال هم بزنید. 
کف ماهی تابه نچسب را خیلی کم چرب کنید 
و مایــه مد نظــر را در ســه مرحله در تابه ســرخ 
کنید. خاگینه ها را بــا مقدار کمی شــیره خرما یا هر شــیره طبیعی دیگر 
و پودر گــردو نوش جــان کنید. گردو حاوی اســید چرب امگا۳ اســت که 
برای قلب و عروق، کاهش کلســترول بد خون، کاهش فشارخون و تولید 
کلسترول خون بسیار مفید است. موز رسیده سرشار از پتاسیم با قابلیت 
جویدن و هضم آسان برای سالمندان است و در کاهش فشار خون و درمان 

افسردگی و فراموشی موثر است.  

کوکی جو دوسر|برطرف کننده یبوست و 
قند خون 

سه جزء تشــکیل دهنده این کوکی گردو، جو 
دوسر و موز است که منبع عالی تقویت کننده 

قلــب، چربی های خوب و پتاســیم هســتند. کافی اســت دو موز رســیده 
متوسط، مالت، یک فنجان جو دوسر را در یک کاسه بریزید و سپس به یک 
 چهارم فنجان گردوی خرد شده اضافه کنید. دایره هایی به اندازه قاشق 
از مواد درست کنید و روی سینی فر با کاغذ روغنی قرار دهید و بگذارید  به 
مدت ۱۵ دقیقه در فر با دمای ۳۵۰ درجه بپزد. جودوسر ادرار آور و ملین 

است، یبوست را برطرف می کند و قند خون را متعادل می کند.

میوه های کبابی | سرشار از ویتامین ث
این دســر کم کالری به دلیل اســتفاده از انواع 
میوه به ویژه توت فرنگی سرشار از ویتامین ث 
اســت. برای تهیه ایــن خوراکی بــه میوه های 
موجــود در هــر فصــل مثــل کیــوی، گالبــی، 
توت فرنگی، موز و نعناع برای تزیین نیاز داریم. 
میوه ها را خوب بشویید و میوه های بزرگ تر را 
به قطعات مکعبی نسبتا کوچک خرد کنید. بهتر است درصورت استفاده 
از میوه هایی مثل سیب و گالبی پوســت آن ها را بکنیم. قطعات میوه را به 
صورت یک در میان وارد سیخ چوبی کنید. این ســیخ ها را باید در لحظه 
گریل کنید و در صورت دلخواه با ماست بدون قند یا شکالت تلخ ذوب شده 

نوش جان کنید. 

مسابقه

داده تصویری

5 توصیه برای افراد مبتال به نقرس

سبک زندگی 

صادق جهانی| روزنامه نگار

امین ا... رشیدی، آهنگ ساز و خواننده مشهور 
کاشانی، سال 1304 در خانواده ای اهل 

شــعر و ادب متولد شــد. نــواده ادیب 
بیضایی کاشانی صاحب کتاب های 

»از کاشان تا کاناری«)ســفرنامه( و 
»عطر گیســو« اســت که سال  های 
طوالنی در کنار موسیقی، به شغل 
سردفتری هم مشغول بوده است. 

در صفحه 60+ امروز با این هنرمند 
موی ســپیدکرده که هنوز جوانی در 

صدایش موج می زند گپی زدیم و حال و 
هوای این روزهایش را جویا شدیم. همچنین 

اســتاد رشــیدی قطعاتی را به طور زنده برای ما خواندند که به مرور در 
کانال »زندگی سالم« قرار خواهیم داد.

10 کیلومتر پیاده روی در روز
اســتاد رشــیدی در 9۵ســالگی هم نفســی گرم و صدایــی گیــرا دارد. او 
صحبتش را با حال و هوای این روزهایش آغــاز می کند: »هم اکنون مانند 
همه جهانیــان بیشــتر اوقاتــم را در خانــه می گذرانــم، گاهی هــم در حد 
نیم ساعت پیاده روی می کنم. خوب است بدانید قبل از کرونا به طور مرتب 
روزی ۱۰  کیلومتر پیــاده روی می کــردم. همچنین کتاب هــای زیادی به  
ویژه کتاب هــای تاریخ و ادبیــات را مطالعــه می کنم، چون به قول گوســتا 
وفلوبر فرانســوی معتقدم که یکی از راه های تحمل زندگی، روی آوردن به 
ادبیات و غرق شدن در آن اســت. در کنار این ها به همسر عزیزم هم کمک 

می کنم«.

آغاز زندگی مشترک با 2 مراسم عروسی!
»اهل کاشــانم و روزگارم بد نیســت«، رشــیدی با این مقدمه ما را به خاطرات 
جوانی اش می برد و به ماجرای آشنایی و ازدواج با همسرش، اشاره می کند: 
»خانواده می گفتند اگر با یک دختر کاشانی ازدواج کنی بهتر است و به همین 
دلیل مادر را برای خواستگاری از خانواده محترم غفارپور به کاشان فرستادیم. 
زمانی که به تهران برگشــتند، گفتند من عروســم را پســندیدم و این طور شد 
که من هم موافقت خــودم را اعالم کردم. بعد از چند وقــت به همراه خانواده، 
فامیل و چندتن از دوستان هنرمند به کاشــان رفتیم و جشنی گرفتیم. بعد از 
آن دوستان تهرانی گفتند باید یک جشن هم برای ما در تهران بگیرید و باالخره 

مراسم دوم را هم در تهران برگزار کردیم«.

آهنگی به افتخار تولد دخترم
وی که به گفته خودش 6۰ اثر جدید آماده انتشار دارد، درباره مهم ترین اثرش 
می گوید: »قطعه افسانه شناسنامه من شده، منظورم »شیدای زمانم، رسوای 
جهانم« است. در واقع همه مردم ایران مرا با این اثر  می شناسند. داستان این 
قطعه هم جالب است. در دلم افتاده بود که فرزندم دختر است و دوست داشتم 
که اسمش را افسانه بگذارم، به همین  دلیل پیشــاپیش و یک ماه قبل از تولد 
تنها دخترم قطعه افسانه را ســاختم و بعد هم اسم دخترم را افسانه گذاشتم. 
به جز افسانه یک پسر به نام صبا دارم که هر دو از موسیقی بهره برد ه اند، پسرم 

پیانو می نوازد و دخترم هم سه تار.«

سخت نگیرید
توصیه رشــیدی بــه هم نســالنش، پایان بخش گفــت وگــوی صمیمانه ام با 
اوست: »من هنوز در این ســن و ســال آرزوی جهانگردی دارم. به همسن و 
ســاالنم می گویم که امید به زندگی هنوز باید در شــما جاری باشــد و به هر 
نحوی که می توانید خودتان را سرگرم کنید، موســیقی گوش کنید، کتاب 
مطالعه کنید، به گــردش بروید، ســال های عمر را زیاد ســخت نگیرید و در 
بند مال و منال نباشــید. چون این فکــر آدم را مریض می کند و مــا را از بین 
می برد. تعلــق به مادیات بدترین چیز اســت. البته مادیات خوب اســت، اما 

به اندازه خودش«.

مســابقه هفتــه پیــش بــا ایــن 
کــه آســون بــود ولــی تعــداد 
شرکت کننده کمتری داشتیم، 
شــاید اونایی که سن شــون به 
بازی های مرحوم خانم حمیده 
خیرآبادی می خوره کمتر تو 
مسابقه شرکت کرده بودن. 
از بیــن مخاطبــان صفحــه 
6۰+ به قید قرعــه نام آقای 
سیدمحسن زاهدموسوی 
انتخاب شد. حاال برای این 
هفته یه عکس ساده تر از یک هنرمند در قید 

حیات انتخاب کردیم، ببینیم چه می کنین.
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اگر اضافه وزن 
دارید، برای کاهش 

آن اقدام کنید

 نوشیدن 
آب را فراموش 

نکنید

گوشت قرمز و به 
ویژه جگر را محدود 

مصرف کنید

مواد غذایی با شکر باال 
و به ویژه نوشابه ها را 

کم مصرف کنید

اگر دارویی برای شما 
تجویز شده است، آن 
را مرتب مصرف کنید

؟
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آقاى دکتر حفظ صندلی
 به چه قيمتی؟!

IOC تصميم می گيرد
یا مردم ژاپن؟

تار(� و روشن برگزار� المپي� ٢٠٢٠ تو�يو رسول پناه به جا� استعفا، عذرخواه� �رد

ستاره آبی   فروخته می شود؟! 
آمار عجيب قا(د� و نگران� بابت درخشش باشو! 
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سرپرســت  رســول پناه   مهــد
و  پرســپوليس  باشــگاه  ســابق 
رئيس هيئت مد�ره !نون� ا�ن باشــگاه پس از 
صعود ا�ن تيم به فينال ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ 
 �آســيا، صحبت هــا جنجالــ� را عليــه �حي
گل محمــد ســرمرب� و برخــ� باز�9نان ا�ن 
 �تيــم نظير شــجاع خليــل زاده و مهــد تراب
انجــام داد. ا�ــن صحبت هــا بــا انتشــار فا�ــل 
 �� آن و بازتاب گسترده، باعث ناراحت�و�د�و
شد�د هواداران و اعضا تيم شد تا رسول پناه 
از سرپرست� باشگاه پرسپوليس استعفا دهد. 
بــا ا�ن حــال و در قامت رئيــس هيئت مد�ره 
باشــگاه باق� مانــد و �حيــ� گل محمد پس 
از تســاو پرســپوليس مقابل استقالل تهران 
در درب� ٩٤ پا�تخت، به مســعود ســلطان� فر 
را  رســول پناه  داد  اولتيماتــوم  ورزش  وز�ــر 
ظــرف ٤٨ ســاعت بر!نــار !نــد. اتفاقــ� !ــه 
مســعود ســلطان� فر وز�ر ورزش آن را رقم نزد 
اما رســول پناه را مجاب !رد تا پس از گذشــت 
 ��V هفته از هواداران پرسپوليس عذر خواه
!ند. از قرار معلوم رئيس هيئت مد�ره باشگاه 
 پرســپوليس !ه تا!نون راض� بــه !ناره گير
 و استعفا نشــده، در آســتانه بر!نار اجبار

قرار گرفته است. به نظر م� رسد خبر مبن� بر 
اخراج و از هيئت مد�ره باشــگاه پرسپوليس 
 �باعث شده  تا رســول پناه اقدام به عذرخواه
از هــواداران در فضــا مجــاز !نــد تــا بل9ه 
بتوانــد صندل� خــود در هيئت مد�ره را حفظ 
 ��!نــد امــا بــا توجــه بــه اتفاقــات اخيــر جدا
 رســول پناه از پرســپوليس قطع� اســت و و
چــاره ا بجــز تــر] صندلــ� جنجالــ� خود 
احتمــاال  داشــت.  نخواهــد  باشــگاه  ا�ــن  در 
عذرخواهــ� د�رهنگام رســول پناه آخر�ن تير 
ا�ن دندانپزشV در !مان بوده . او سع� !رده 
با ا�ــن عذرخواهــ� مصلحت� ورق را به ســود 
خــود برگرداند. رســول پناه در حال� همچنان 
تــالش م� !ند در باشــگاه پرســپوليس بماند 
!ه تقر�با هيچ !س از حضور او در هيئت مد�ره 
راض� نيست و عالوه بر �حي� گل محمد در 
روزها اخير خيل� از پيش9سوتان، باز�9نان 
 �و اعضا !ادر فنــ� از او به عنوان عامل اصل
تفرقه و حاشيه ســاز در باشــگاه نام برده اند 
و خواســتار پا�ان !ارش در باشــگاه شــده اند. 
بــا ا�ن وجــود هنوز خبر از اســتعفا نيســت و 
خيل� هــا ا�ن ســوال در ذهن شــان پيش آمده 

!ه آقا د!تر حفظ صندل� به چه قيمت�؟!

در همــان ابتدا فصــل زمان� !ه 
نقل وانتقاالت  درگير  پرســپوليس 
 بود، ا!ثر !ارشناســان جذب �V مدافع مر!ز
را برا سرخ ها از نان شب واجب تر  م� د�دند اما 
در اتفاق� عجيب سرخ ها تقر�با در همه پست ها 
باز�9ــن گرفتند، به غير از مر!ــز خط دفاع�! از 
همــان ابتدا مشــخص بــود !ه بــا ا�ن سياســت 
اشتباه، پرسپوليس در ميانه ها فصل به مش9ل 
فقــط  پرســپوليس  ليســت  در  خــورد.  خواهــد 
ســيدجالل حســين� و !نعان� زادگان به عنوان 
مدافــع مر!ــز تخصصــ� حضــور داشــتند و 
ســرخ ها نيز با همين ٢ باز�9ن پا به ليگ بيستم 
گذاشــتند. حاال همه پيش بين� ها درست از آب 
درآمــده و مصدوميت ٢ مدافع اصل�، به چالش 
بزرگ �حي� و !ادرفن� پرسپوليس تبد�ل شده 
و سرخ ها در حال�  خود را برا د�دار با آلومينيوم 
 �ارا] آمــاده م� !نند !ه مدافعــان ميان� اصل
خود را در اختيار ندارند. ســيد جالل حسين� و 
 محمدحسين !نعان� زادگان در جر�ان پيروز
�V پرسپوليس مقابل فوالد خوزستان دچار   -٢

آســيب د�دگ� از ناحيــه همســتر�نگ شــدند تا 
نتواننــد ا�ــن تيــم را حداقــل در �ــV مــاه آ�نده 
 �همراه� !نند. چالش� بزرگ برا خط دفاع
پرســپوليس !ه با�د دهمين باز خود در فصل 
جــار ليگ برتــر را بدون حضور ا�ــن ٢ باز�9ن 
 �پشت ســر بگذارد. �حي� گل محمد سرمرب
نتوانســت  ابتــدا فصــل  سرخ پوشــان !ــه در 
باز�9نــان مدنظر خود بــرا حضــور در دفاع را 
جذب !ند، حاال با !مبود باز�9ن مواجه اســت. 
محمــد  تنهــا  پا�تخــت  سرخ پوشــان   �ســرمرب
 �انصار  !ه به تازگــ� از بند مصدوميت طوالن
 ��افته و سيد احســان حســين ��مدت خود رها
 �باز�9ن جوان تيمش را به عنوان مدافع تخصص
در اختيار دارد. انصار در حال� به عنوان گز�نه 
نخست جانشين� ســيدجالل و !نعان� زادگان 
تمر�نات خود را پشت ســر م� گذارد !ه در سال 
جار نتوانسته  برا ا�ن تيم باز !ند. احسان 
حســين� مدافع جوان ســرخ ها نيز !ــه در چند 
ســال گذشــته همواره در تمر�نات بزرگســاالن 
حضــور داشــت، تبد�ــل بــه گز�نــه مورد اعتماد 

�حي� به عنوان جانشــين مدافعان مر!ز خود 
 شــده  و در باز با آلومينيوم نيز قرار اســت باز
!نــد. با ا�ن حــال !مبود مدافع در پرســپوليس 
باعث شــده تــا !ادرفنــ� ا�ن تيم بــرا انتخاب 
مدافعان ميان� خود در باز با آلومينيوم به ف9ر 
 Vو سيام �حضور باز�9نان� نظير عل� شــجاع
نعمت� نيــز در قلب خط دفاع خود باشــد. با�د 
 �د�ــد د�ــدگاه �حيــ� بــرا انتخــاب مدافعان
ميانــ� خــود در بــاز هفته آ�نده خــود چگونه 
خواهد بود و پرســپوليس !ه تا!نون تنها ٥ گل 
از ٩ بــاز خــود در ليــگ برتــر در�افــت !رده، 
بــرا حفظ اســتح9ام خــط دفاع� خــود وارد 
فوتبــال   تيم هــا د�ــدار  م� شــود.  ميــدان 
 ١٥ ســاعت  ارا]  آلومينيــوم  و  پرســپوليس 
دوشنبه هفته آ�نده در هفته دوازدهم ليگ برتر 
فوتبال برگزار م� شود. گفتن� است با توجه به 
دو بــاز معوقه پرســپوليس ا�ن تيــم عل� رغم 
فاصلــه امتياز ز�ــاد با صدر جــدول همچنان 
ا�ن شانس را دارد !ه  با قهرمان� به !ار خود در 

نيم فصل پا�ان دهد.

 اشتباه در نقل وانتقاالت برا� سرخ ها گران تمام شد رسول پناه به جا� استعفا، عذرخواه� �رد

دیوار دفاعی فرو ریخته پرسپوليسآقاى دکتر حفظ صندلی به چه قيمتی؟!

تغيير در روش برگزارى ليگ قهرمانان آسيا
تقو�م !امل فصل جد�د ليگ قهرمانان آسيا در سال ٢٠٢١ مشخص و اعالم شد !ه مسابقات 
�V !شــور برگزار م� شــود. بــه نقل از روزنامه الوطن قطــر، ٢٧ ژانو�ه (٨  �هر گروه به ميزبان
بهمن) قرعه !شــ� فصل جد�د ليگ قهرمانان آســيا برا نخســتين بــار در تار�خ برگزار ا�ن 
رقابت ها با حضور ٤٠ تيم در مالز انجام خواهد شــد. پس از انجام مراســم قرعه !شــ� فصل 
جد�ــد ليــگ قهرمانان آســيا !شــورها م� توانند درخواســت رســم� ميزبان� از ا�ــن رقابت ها 
را بــه ا اف ســ� ارائــه دهند. با توجه به شــيوع و�ــروس !رونــا و افزا�ش تيم ها، مســابقات هر 
گــروه در �ــV !شــور و به صورت تV بــاز برگزار م� شــود. د�دارها مراحــل گروه� روز ٧ 
� در روزها ١٣ و ١٤ سپتامبر (٢٢ و ٢٣ شهر�ور)، �آور�ل (١٨ فرورد�ن)، �V شانزدهم نها
� در روزها ١٩ و ٢٦ �� در روزها ٢٧ و ٢٨ سپتامبر (٥ و ٦ مهر)، نيمه نها��V چهارم نها
ا!تبــر (٢٧ مهــر و ٤ آبان) و ٢ د�ــدار فينال در روزها ٢١ و ٢٧ نوامبــر (٣٠ آبان و ٦ آذر) به 

صورت رفت و برگشت برگزار م� شوند.

بازتاب درخشش شيخ دیاباته در رسانه هاى فرانسوى 
شيخ د�اباته مهاجم اهل مال� استقالل در د�دار تيمش با ترا!تور گل اول باز را به ثمر رساند 
و در واقــع با ا�ن گل طلســم گل نزدن ها�ش در ليگ بيســتم را هم ش9ســت. او در ادامه زننده 
9� د�گر از گل ها تيمش در ا�ن د�دار بود تا بازگشــت خوب� به تر!يب آب� پوشــان داشــته �
� از جمله  girondins٣٣ و ٩٠min  به بررس� درخشش ا�ن باز�9ن با لباس �باشد. رسانه ها
اســتقالل پرداختند !ه باعث شــد آب� پوشــان ٣ امتياز ا�ن د�دار را به دســت بياورند و به صدر 
جــدول رده بند ليگ برتر برســند. گل اول د�اباتــه در ا�ن د�دار نيز مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفت و از ا�ن گل به عنوان �V گل ت9ني9� از مهاجم اســتقالل �اد !ردند. استقالل در د�دار 

بعد خود به مصاف سا�پا م� رود و سپس با نفت مسجدسليمان باز خواهد !رد.

عبدى، تنها نامزد ایرانی بهترین 
مهاجم ليگ قهرمانان آسيا

فوتبــال  !نفدراســيون   �رســم ســا�ت 
آسيا (ا اف س�) از !اربران خود خواست تا 
بهتر�ن مهاجم ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢٠ 
مهاجمــان  ميــان  از  !ــه  !ننــد  انتخــاب  را 
نما�نــدگان ا�ــران در ا�ــن رقابت هــا، تنهــا 
نــام مهــد عبــد از پرســپوليس در ميان 
 �ا اف ســ م� شــود.  د�ــده  گز�نه هــا 
درخصــوص ا�ــن باز�9ــن نوشــت: «پــس از 
 ٢٢ مهاجــم  آل !ثيــر،   �عيســ محروميــت 
ســاله پرســپوليس ورود باشــ9وه� به ليگ 
 قهرمانان آســيا داشــت و با زدن گل تساو
�، زمينه ســاز �بــه النصــر در مرحله نيمه نها
صعــود تيمــش بــه فينــال مســابقات پس از 
 �برتــر در ضربات پنالت� شــد. عبد حت
در فينــال دروازه اولســان هيونــدا را بــاز 
!رد تا پرسپوليس از حر�فش پيش بيفتد. با 
وجود نا�ب قهرمان� نما�نــده ا�ران در ليگ 
 Vثابت !رد بدون ش قهرمانان آسيا، عبد

باز�9ن� آ�نده دار است.»

حذف پورتو و جریمه ٣٠۶ یورویی 
طارمی

در نخســتين د�ــدار مرحلــه نيمه نها�ــ� جام 
پورتــو  تيــم  پرتغــال سه شــنبه شــب   �حذفــ
بــا نتيجــه ٢- �ــV از اســپورتينگ ليســبون 
ش9ســت خورد.  ادواردو !ابــرال زننده ٢ گل 
اسپورتينگ ليسبون در دقا�ق ٨٦ و ٩٠ بود. 
گل پورتو را هم موســ� مارگا در دقيقه ٧٩ به 
ثمر رساند. مهد طارم� به دليل محروميت 
از در�افــت !ارت قرمــز در فهرســت   �ناشــ
مهاجــم  نداشــت.  حضــور  پورتــو  باز�9نــان 
تيــم مل� فوتبــال ا�ــران عالوه بر �V جلســه 
محروميــت با�د ٣٠٦ �ورو نيز به دليل اخراج 
بــه !ميتــه انضباطــ� فدراســيون  مســتقيم 
فوتبــال پرتغال بپردازد. عــالوه بر ا�ن جر�مه 
فوتبــال  در  هــم   ز�ــاد  انتقادهــا  نقــد

پرتغال از ستاره ا�ران� پورتو شده است.

دیوار دفاعی فرو ریخته پرسپوليسدیوار دفاعی فرو ریخته پرسپوليس
 اشتباه در نقل وانتقاالت براى سرخ ها گران تمام شد

استقالل با از دست دادناستقالل با از دست دادن
  ١٧١٧ بازیکن رکورد دار است بازیکن رکورد دار است

شهرخودرو با عبور از نساجیشهرخودرو با عبور از نساجی
 با پرسپوليس هم امتياز شد  با پرسپوليس هم امتياز شد 

آغاز هفته دوازدهم با ٣ د(دار و ٦ گل 
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سرمربی فرش آرا: به دنبال جذب چند بازیکن 
هستيم

سرمرب� تيم فوتسال فرش آرا� مشهد در مورد تقو�ت تيمش 
در نيم فصل اول مسابقات گفت: «باز�$نان خوب و توانمند� 
دار�م. اگر باشگاه پيشنهاد ما را بپذ�رد، احتمال جذب �+ �ا 
٢ باز�$ن وجود دارد.» مجيد مرتضا�� در خصوص ش$ســت 
تيمش مقابل مس ســونگون در هفته ششم ليگ برتر فوتسال 
اظهار Dرد: «باز� پر فشار و ز�با�� را شاهد بود�م. در ابتدا� 
باز� جلو افتاد�م و سپس مس سونگون نتيجه را جبران Dرد. 
در انتهــا توانســتيم ٢ گل د�گــر را جبران Dنيــم و اگر فرصت 
بيشتر� داشتيم، م� توانستيم باز� را به تساو� ب$شانيم اما 
متاســفانه باز�$نان Dم� د�ر خــود را پيدا Dردند.» و� افزود: 
«�$� از مهمتر�ن دال�ل ش$ست ما، نبود مهره ها� تاثيرگذار 
بود. محمد بيضا��، امين مجيد� پور و معين افشار را در ا�ن 
باز� در اختيار نداشتيم. هرچند سا�ر باز�$نان تالش Dرده و 
جنگيدند اما نبود ا�ن باز�$نان در ش$ست فرش آرا تاثيرگذار 
بود. اگر تمام باز�$نان خود را در اختيار داشتيم م� توانستيم 

سومين پيروز� متوال� فرش آرا را در خانه مس رقم بزنيم.»

انتقاد از عملکرد داوران ليگ دسته سه
سرمرب� تيم فوتبال آسمان مشهد به عنوان نما�نده خراسان 
 Rشور گفت: «قضاوت ضعيD رضو� در ليگ دسته سه فوتبال
داوران در باز� هــا� ليگ دسته ســه فوتبال Dشــور مشــهود 
اســت و در حــق تيم ها�� Dــه از نظر فن� خــوب فوتبال باز� 
م� Dنند، اجحاف م� شــود.» به گزارش ا�ســنا، مهد� بافت� 
در جمــع خبرنگاران در خصــوص وضعيت قضاوت ها در ليگ 
دســته سوم فوتبال Dشور اظهار Dرد: «قضاوت ضعيR داوران 
در باز� ها� ليگ دسته ســه فوتبال Dشــور مشهود است و به 
نوعــ� در حــق تيم ها�� Dــه از نظر فنــ� خوب فوتبــال باز� 
م� Dنند، اجحاف م� شــود Dه متاســفانه در ٣ باز� اخير تيم 
آســمان مشــهد، قضــاوت داوران خيل� به ضرر ما تمام شــده 
اســت.» و� درباره عمل$رد باز� ها� تيم آسمان تا به ا�نجا� 
رقابت هــا اظهار Dرد: «خوشــبختانه در ٣ باز� Dه پشــت ســر 
گذاشتيم، عمل$رد خيل� خوب� داشتيم. البته باز�$نان هنوز 
به هماهنگــ� Dامل نرســيده اند چراDه تعــداد� از باز�$نان 
تــازه بــه تيم ما ملحق شــدند و نياز بــه زمان دار�م تــا تيم بهتر 
شخصيت فوتبال� به خود بگيرد. در ٣ باز� Dه تاDنون انجام 
داد�م، ٢ برد و �+ ش$ســت به دســت آورد�م. هرچند داور� 

در هر ٣ باز� خيل� به ضرر ما سوت زد.»

ورود مرزبانی به ورزش قهرمانی
مرزباني خراســان رضــوي تصميم گرفته بــه ورزش قهرمان� 
ورود Dند و در ابتدا� Dار با رشته ورزش� فوتبال آغاز Dرد و در 
جلسه ا� از لباس تيم هم رونما�� شد. محسن جشن پورگان، 
مد�ر تربيت بدن� مرزبان� اســتان در نشســت خبر� ابتدا به 
معرف� باشگاه پرداخت و در ادامه نيز سيدمحمد نبو�، مد�ر 
باشــگاه به برنامه ها� تيم ها� مختلــR ز�رمجموعه مرزبان� 
اشــاره و تاDيــد Dــرد: «انشــاا... بــا برنامه ر�ــز� بلندمــدت، 
باشگاه� در شــان مرزبان� خواهيم داشت و از ا�ن طر�ق نيز 

مرزبان� را به جامعه و مردم معرف� خواهيم Dرد.» 

دوچرخه ســوار�  رشــته  افتخارآفر�نــان  از  �$ــ�   
Dشــورمان اســت Dه قبال به عنــوان ورزشــ$ار و مرب� 
االن هــم در قامــت داور در ســطح آســيا جــزو نفــرات 
شناخته شــده اســت تا جا�� Dه اDنون بــه عنوان تنها 
ا�ران� در رشته دوچرخه سوار� قرار است در المپي+ 
توDيو به عنوان داور حضــور �ابد و به قضاوت بپردازد. 
مجيد ناصر� Dلمگان�، دوچرخه سوار� را از سال ٦٥ 
در مشهد شروع Dرده و پس از مقام ها� Dسب شده به 
عضو�ــت تيم ملــ� بزرگســاالن درآمد و در ســال ها� 
٦٨ تا ٧٧ برا� Dشــورمان در رقابت ها� بين الملل� 
رDاب زد. بيشتر در رشته ها� �+ Dيلومتر، تا�م تر�ل و 
تقر�ب� انفراد� و تيم� فعاليت داشت و در برهه ها�� 
نيز رDورددار ا�ن رشــته ها بوده است. و� از سال ٧٦ 
هم مربيگر� تيم مل� را بر عهده داشت و در مسابقات 
مختلR شــاگردان ز�اد� را به جامعه دوچرخه سوار� 
معرف� Dــرد. در مقاطع ز�ــاد� هم به عنــوان داور در 
مسابقات حضور پيدا م� Dرد Dه مهمتر�ن آن مسابقات 
جام جهان� و همچنين رقابت ها� جهان� است. حاال 
ا�ن پيش$سوت خراســان� از سو� فدراسيون جهان� 
دوچرخه ســوار� بــه عنــوان داور در المپيــ+ ژاپــن 
انتخاب شــده و بهانه ا� شد تا گفت وگو�� با او داشته 

باشيم. ماحصل سخنانش در ادامه تقد�م م� شود.   
 تنها نمانده در المپي�

مجيد ناصر� Dلمگان� تاDنــون ٢ بار تجربه حضور در 
المپي+ را دارد؛ �+ بار به عنوان ورزشــ$ار در المپي+ 
٩٢ بارســلون و �+ بار هم به عنــوان مرب� تيم مل� در 
المپي+ ٢٠٠٨ پ$ن. حاال نيز قرار است به عنوان داور، 
سومين تجربه خود را در المپي+ به دست آورد. و� در 
ا�ن باره م� گو�د: «در حال حاضر تنها داور بين الملل� 
دوچرخه سوار� در ا�ران هستم Dه از سو� فدراسيون 
جهانــ� برا� مســابقات المپي+ ژاپن دعوت شــده ام. 
البته ا�ن Dه تنها داور بين الملل� در Dشور هستم، اصال 
خوشا�ند دوچرخه سوار� Dشورمان نيست چراDه نياز 
اســت تا داوران بيشتر� در ا�ن سطح داشته باشيم Dه 
بتوانند به پيشــرفت و توســعه دوچرخه ســوار� Dم+ 
Dننــد. حاال ا�ــن افتخــار را دارم Dه به عنــوان نما�نده 
ا�ران در ا�ن رو�داد حضور پيدا Dنم. دوچرخه ســوار� 
با ٤ رشته پيست، جاده، Dوهستان و BMX در المپي+ 
حاضــر اســت و �$ــ� از رشــته ها� پرمدال مســابقات 

تلق� م� شــود. قرار است بنده به همراه ٦ داور د�گر از 
سراســر جهان و به همراه داوران ژاپن� در رشــته جاده 
قضاوت Dنيم. البته در آسيا هم تنها داور� هستم Dه از 
سو� فدراســيون جهان� دعوت شده ام. البته تعداد� 
از داوران ژاپنــ� هــم بــه خاطــر ميزبانــ� در المپيــ+ 
حضور دارند. اميدوار�م شرا�ط� فراهم شود تا داوران 
بيشــتر� از ا�ــران در مســابقات بين المللــ� قضــاوت 
Dننــد.» و� همچنين دربــاره برنامه ها� خــود تا قبل 
از آغــاز المپي+ م� گو�د: «ســمينار ها�� در طول ا�ن 
مدت به  صورت مجاز� برگزار شده و قرار است هر داور 
در �+ رقابت بين الملل� تا پيش از المپي+ حاضر شود 

تا ســطح آمادگ� اش را حفظ Dند. برا� من مسابقات 
بين الملل� تور ژاپن در نظر گرفته شده Dه قرار است ٢ 
ماه قبل از المپي+ برگزار شود. سع� م� Dنم از طر�ق 
Dالس ها� مجاز� دانش افزا�� خودم را برا� قضاوت 

در بزرگ تر�ن رو�داد ورزش� جهان ارتقا دهم.» 
 مش�ل مدرت� در فدراسيون

ا�ن پيش$سوت خراسان� در برهه ها� مختلR هدا�ت 
تيم ملــ� دوچرخه ســوار� را بر عهده داشــت و معتقد 
است ا�ن ورزش اDنون با افت ز�اد� روبه رو شده. او در 
ا�ن باره م� افزا�د: «متاسفانه دوچرخه سوار� Dشور به 
دال�ل مختلR به خصوص از نظر مد�ر�ت� با افت ز�اد� 

روبه رو شده اســت. در ا�ن زمينه برنامه ر�ز� بلندمدت 
اســتعدادها�  و  ظرفيــت  از  نتوانســتيم  و  نداشــتيم 
دوچرخه ســوار� به نحواحســن اســتفاده Dنيــم.» و� 
اضافه م� Dند: «در المپيــ+ ٢٠٠٨ پ$ن نتا�ج خيل� 
خوبــ� در تمــام رشــته ها� دوچرخه ســوار� Dســب 
Dرد�م. اميدوار بود�م Dه ا�ن موفقيت ها ادامه دار باشد. 
حت� م� توانستيم در مسابقات آسيا�� فيناليست هم 
شــو�م اما شــرا�ط به گونه ا� رقم خورد Dه از توانمند� 
ورزشــ$اران و ظرفيت هــا� موجود اســتفاده نشــد Dه 
بخش مهم آن به مد�ر�ت فدراسيون برم� گردد Dه برا� 
ا�ن رشته اقدام قابل توجه� صورت نگرفته است. حاال 
اميدوار�م با تغييرات� Dه در فدراسيون دوچرخه سوار� 
انجام شده، شاهد پيشرفت ها�� باشيم. االن شرا�ط به 
گونه ا� اســت Dه از آسيا با دســت خال� برم� گرد�م.» 
و� با بيان ا�ن Dه مشــ$ل اصل� دوچرخه سوار� بحث 
مد�ر�ت اســت، اظهار م� دارد: «وقت� �+ فرد� بيش 
از ٨ ســال ر�است �+ فدراسيون را بر عهده م� گيرد و 
نظارت� بر عمل$رد آن ها نم� شــود، نتيجه آن وضعيت 

فعل� م� شود.»
 آنده دوچرخه سوار� استان

ناصر� Dلمگانــ� در ادامــه ســخنان خــود به شــرا�ط 
داور� دوچرخه سوار� اشــاره م� Dند و م� گو�د: «از 
نظر مرب� در Dشور مش$ل� ندار�م. اDنون مرب� ها� 
توانمنــد و بــروز دار�م ول� مهم ا�ن اســت Dــه مربيان 
توانمنــد را جذب Dنيم و به حال خود رها نشــوند. اگر 
مرب� دلســرد شــود بــه ضرر دوچرخه ســوار� Dشــور 
اســت اما برنامــه هدفمند برا� اســتفاده از مربيان در 
ســطح Dشــور ندار�م و همين مســئله باعث شده Dه با 
رDود ها�ــ� رو به رو شــو�م.» و� همچنيــن به وضعيت 
دوچرخه ســوار� خراســان رضــو� اشــاره م� Dنــد و 
م� افزا�د: «خوشبختانه خراســان رضو� جزو معدود 
هيئت ها� فعال و با برنامه در ســطح Dشــور است Dه 
تاDنــون هــم رونــد خيل� خوبــ� در پيش گرفتــه و در 
آ�نده بيشــتر م� توان از دوچرخه ســوار� ا�ن اســتان 
سخن گفت. دوچرخه سوار� اDنون در رده نوجوانان 
و جوانــان حرف ها�� برا� گفتن دارد و در آ�نده قطعا 
م� تواند به قطب دوچرخه ســوار� Dشور تبد�ل شود 
Dــه حما�ت ها با�ــد ادامه دار باشــد تا ورزشــ$اران در 
مســير خوب� قدم بردارن د. ا�ن نشان از مد�ر�ت خوب 

دوچرخه سوار� استان است Dه با�د ادامه دار باشد.»

 دوچرخه سوارى ایران رو به افول!
تنها داور ایرانى حاضر در المپیک توکیو از حال ناخوش دوچرخه سوارى مى گوید  اخبار خراسان

على ترابى

آندر� شوچن$و، سرمرب� تيم مل� اوDرا�ن درباره انتظار از ا�ن تيم در مسابقات قهرمان� اروپا صحبت Dرد. شوچن$و درباره انتظارش از تيم مل� فوتبال اوDرا�ن در �ورو گفت: «ما م� خواهيم انتظارات را باال ببر�م. 
چالش اول ما ا�ن است Dه دور گروه� را با موفقيت به پا�ان ببر�م و صعود Dنيم. بسيار مهم است Dه باز�$نان تيم صددرصد آماده باشند. من عمل$رد باز�$نان از جمله �ارمولن$و، مالينوفس$� و ز�نچن$و را به 
صورت منظم تماشا م� Dنم. در هر صورت اDنون به خاطر Dرونا شرا�ط فرق Dرده است. ما با�د بتوانيم خود را با همه چيز سازگار Dنيم. من خوش بينانه نگاه م� Dنم. برنامه ها برا� آماده ساز� تيم تهيه شده. اگر 
تغييرات� وجود داشته باشد ترسناx نيست.» او در ادامه گفت: «مهمتر�ن چيز برا� ما سالمت� باز�$نانمان است. اگر آن ها سالم برسند، زمان Dاف� برا� آماده ساز� وجود دارد. فدراسيون فوتبال همه Dارها 
را برا� آماده ساز� تيم انجام خواهد داد. حداقل Dار� Dه در �ورو انجام خواهيم داد ا�ن است Dه از گروه صعود Dنيم. ما �+ ترDيب خوب و جوان دار�م. اگر به خوب� آماده شو�م م� توانيم ا�ن Dار را انجام دهيم 

و سپس در مرحله بعد همه چيز به آمادگ� ما بستگ� دارد.» قرار بود �ورو ٢٠٢٠ از ١٢ ژوئن تا ١٢ جوال� ٢٠٢٠ در ١٢ شهر اروپا برگزار شود اما به دليل شيوع و�روس Dرونا به مدت �+ سال به تعو�ق افتاد.

حداقل انتظار 
شوچنکو از 

اوکراین در یورو



15 پنج شنبه        2 بهمن 1399       7 جمادى الثانى 1442      21 ژانویه 2021      شماره 20580

اعضاى کميسيون ورزشکاران پارالمپيک انتخاب 
شدند

ملــ�  
ميتــه  ورزشــ�اران  
ميســيون  انتخابــات  نخســتين 
� دوره � �پارالمپي� از طر�ق سيســتم را� گير� مجاز� برا
٤ ســاله برگزار شــد 
ه در آن ١٣ نفر از نامزدها� نها�� واجد 

سب ٩ 
رس� عضو�ت به رقابت پرداختند. زهرا  �شرا�ط برا
نعمت�، جــواد حردان�، ســجاد محمد�ــان، عبدالرضا جو
ار، 
داود عليپور�ــان، صــادق بيگدلــ�، حامــد اميــر�، احمدرضا 
شاه حســين�، رمضــان صالحــ�، ســميرا ارم، رضــا پيدا�ــش، 
غالمرضا رحيم� و صادق 
لهر اعضا� ا�ن 
ميسيون هستند.

٢ آپشن پيشنهادى آلکنو چيست؟
امير خوش خبر، سرپرســت تيم مل� واليبال ا�ران اعالم 
رد 
 �
ــه نيامدن آل�نو به ا�ران قطع� نيســت اما او ٢ آپشــن  برا
فدراســيون ا�ران پيشنهاد داده اســت. خوش خبر در وا
نش 

ــه درباره تصميــم آل�نو مبن� بــر نيامدنش به  ��بــه خبرها
ا�ران منتشــر شده به ا�سنا گفت: «شــخصا بنده در ا�ن مورد 
موضوع و �ا خبر قطع� نشــنيده ام و نم�  دانم ا�ن خبر چگونه 
منتشر شده.» او افزود: «در زمان امضا� قرارداد با ا�ن مرب�، 
وقت� بــا آل�نو صحبت 
رد�م ٢ آپشــن را پيشــنهاد داد؛ اول 
ا�ن 
ه ســر موقع با شــروع اردوها� تيم مل� بــه ا�ران آمده و 
�  اردو� تدار
ات� تيم � �
ار خود را شروع 
ند و سپس برا
 �عازم 
ازان شــود. آپشــن دوم او هم ا�ن بود 
ه اگر باز� ها
باشــگاه� آن هــا به مراحــل باالتر رفــت و آل�نو نتوانســت به 
ا�ران بيا�د، دســتيار او آقا� توتولو به ا�ــران بيا�د تا تمر�نات 
� مقدار جلو رفت �تيم مل� ا�ران را شــروع 
ند و وقت� اردو 

او به تيم مل� ملحق شود.»

دبير: ورزش اول کشور را داریم از دست می دهيم
 رئيس فدراســيون 
شــت� م� گو�د: «چون حواس مان نيست 
ورزش اول 
شــور را دار�ــم از دســت م� دهيــم.» عليرضا دبير 
 �در د�ــدار بــا اســتاندار لرســتان 
ــه اول بهمن در اســتاندار
برگزار شــد، با اظهار نارضا�ت� از جمعيت 
شت� گيران 
شور 

ه داشــتيم  �� ميليون و نيم 
شــت� گير�تصر�ــح 
ــرد: «از 
متاســفانه االن به ٤٠هزار نفر رســيده ا�م.» و� بــا بيان ا�ن 
ه 

شت� برا� ماست، اضافه 
رد: «با ندانم 
ار� ا�ن رشته را هم 
دار�م از دســت م� دهيم چون حواس مان نيست.» دبير افزود: 

شــورمان را 
شــت� گيران  �«٨٥درصــد مدال هــا� المپيــ
گرفته اند اما متاسفانه حما�ت ها آنگونه 
ه م� خواهيم نيست.» 
رئيس فدراســيون بيان 
رد: «برا� نخســتين بار ســند توسعه 

شت� را نوشته ا�م و گفته ا�م تا ٨ سال آ�نده با�د به ٨٠٠ هزار 

شــت� گير برســيم 
ه برا� تحقق ا�ن هدف ��� از ٥ اســتان 
اول با�د لرستان باشد.» و� با بيان ا�ن 
ه فدراسيون را با ٦٠، 
٧٠ميليــارد بدهــ� تحو�ل گرفتيــم، افزود: «�واش �ــواش ا�ن 

بده� ها را پرداخت 
رده ا�م و االن شرا�ط بهتر است.»

اخبار

پس از باخت ٢-صفر چلســ� برابر لســتر و افزا�ش 
فشارها بر فران� لمپارد، سرمرب� چلس�، مد�ران 
ا�ن باشــگاه بــه دنبال جذب ســرمرب� جد�د بــرا� جا�گز�ن� او 
هستند. با باخت چلســ� مقابل لستر ششمين باخت ا�ن تيم در 
ا�ن فصل از ليگ برتر رقم خورد و باعث شد تا فشارها بر سرمرب� 
ا�ن تيم شــدت بگيرد. انتظار م� رود لمپــارد به زود� از نيم�ت 
آب� هــا اخــراج شــود و گفته م� شــود مد�ــران ا�ن تيم بــه دنبال 
� ســرمرب� باتجربه بــرا� جانشــين� لمپارد هســتند. به رغم �
خر�دها� گران قيمت لمپارد در چلس� و وعده قهرمان� در ليگ 
برتــر، ا�ن تيم ا
نون در رده هشــتم جدول قــرار دارد و روزبه روز 
بيشــتر در بحران فرو م� رود. رومن آبراموو�چ، مال� چلســ� در 
تابســتان بيش از ٢٧٠ميليون �ورو برا� خر�ــد باز��نان� مانند 

ا� هاورتز، تيمــو ورنر، حميدز�چ و بن چيلــول خرج 
رد و بعيد 
بــه نظر م� رســد او و �ا هيچ مد�ــر د�گر� چنين شــرا�ط� را در 
چلســ� بيش از ا�ــن تحمل 
نــد. لمپارد پس از باخــت گفت 
ه 
م� توانــد ا�ن فشــارها را تحمل 
ند و با دانســتن ا�ن 
ه چلســ� 
آمــاده رقابــت نيســت، ســرمربيگر� ا�ــن تيــم را پذ�رفتــه. لحن 
 �لمپارد روزبه روز تغيير م� 
ند و هر بار وعده رســيدن به روزها
موفقيــت چلســ� بــه تار�ــخ دورتــر� حوالــه داده م� شــود و در 
مقابل از هــواداران م� خواهد 
ه صبور باشــند. تنها ن�ته مثبت 

در 
ارنامــه لمپارد ا�ن اســت 
ــه باوجود چنين رونــد ضعيف� و 
جا�گاه آن ها در رده هشــتم، فقط ٩ امتياز با باال� جدول فاصله 
دارند. چلســ� هنوز م� تواند اوضاع را به نفع خود تغيير دهد اما 
� سرمرب� جد�د راحت تر باشد. توماس �مم�ن است ا�ن 
ار با 
�ا  �توخــل، جوليــان ناگلزمان، رالq هاســن هوتل، م�ــس آلگر
حت� برندن راجرز از لســتر گز�نه ها� چلســ� برا� جانشــين� 
� اسطوره خواهد �لمپارد هســتند. لمپارد در چلســ� هميشــه 
بود اما مم�ن اســت عمر ســرمربيگر� او در ا�ن تيم ز�اد نباشــد 
چرا
ه طبق اعالم روزنامه ســان گز�نه ها� جانشــين� ا�ن مرب� 

 �جــوان همين حــاال هم رو� ميــز آبراموو�ــچ قرار گرفتــه و مال
روس باشــگاه چلس� و مشــاورانش در حال بررس� ا�ن گز�نه ها 
هســتند. روزنامه ســان در گزارش روز گذشته خود از جد� تر�ن 
گز�نه جانشــين� لمپارد هم پرده برداشــته؛ خولين ناگلزمان. او 

ه در ســال ها� اخير حســاب� خودش را ســر زبان ها انداخته و 
با ال�پز�ــش در فوتبال آلمان و همچنين اروپــا تحول ا�جاد 
رده 
 �اســت. �وليان ناگلزمان 
س� اســت 
ه در اوج جوان� مربيگر
م� 
ند و از قضا او بود 
ه تيمو ورنر را به ســتاره اروپا تبد�ل 
رد. 
همــان باز��ن� 
ــه ا�ن روزها ز�ر نظر لمپــارد چيز� جز نا
ام� 
عا�دش نشــده اســت. جولين در ال�پز�ش 
امال بر باز� پر فشار 
و بــا شــدت باال تا
يد داشــت 
ه هــم موثر بــود و هم آســان. ا�ن 
مربــ� جــوان آلمان� پس از هدا�ــت ال�پز�ش توانســت به عنوان 
جوان تر�ــن مربــ� صعود
ننــده تيمــش را بــه نيمه نها�ــ� ليگ 
� قدم� فينال هم پيش برود. هيچ دليل� �قهرمانان برساند و تا 
وجود ندارد 
ه ناگلزمان نتواند تاثير مشــابه� در چلســ� داشته 
� گروه فوق العاده بااســتعداد از باز��نان �باشــد ز�را هر ٢ تيــم 
دارنــد 
ــه ا
ثر آن ها خــود را در باالتر�ن ســطح ثابــت 
رده اند. 
ضمنــا ناگلزمــان م� تواند تيمو ورنــر را مجددا متحــول 
ند ز�را 

ه ز�ر نظر او باز� م� 
رد ٢٨ گل به ثمر رســاند و از  �در دوره ا

مجموع ٣٤ باز� در بوندس ليگا ٨ پاس گل هم داد.

تاریک و روشن برگزارى المپيک ٢٠٢٠ توکيو

رقابت ها� المپيــ� ٢٠٢٠ تو
يو در 
حالــ� به �ــ� رو�ــداد تار�خــ� تبد�ل 
شــده 
ه ســا�ه شــيوع 
رونا ابتدا ا�ن رقابت ها را با 
 �� ســاله مواجه 
رد و حاال ابهام در برگزار�تعو�ق 
ا�ن رقابت ها 
ه قرار اســت مردادماه ســال ٢٠٢١ 
برگــزار شــود، بر ســرش ســنگين� م� 
نــد؛ آن هم 
 �درست زمان� 
ه ٦ ماه بيشتر تا شروع تار�خ برگزار
� طرف مســئوالن 
ميته �المپي� باق� نمانده. از 
 �برگ ــزار� اطمينان خاطــر م� دهنــد 
ــه المپيــ
برگزار م� شــود و از طرف د�گر خبرها� غيررسم� 
تا
يــد بر لغو ا�ن مســابقات دارد. حاال گمانه زن� ها 
�ــا احتمــال لغــو رقابت ها به  �درخصــوص برگــزار
اوج رســيده. 
يت ميلــز، نا�ب رئيس پيشــين 
ميته 
برگــزار� المپي� ٢٠١٢ لندن اخيرا مدع� شــده 
اگر همين مســئوليت را برا� المپي� تو
يو داشت 
حتما ا�ن باز� ها را لغو م� 
رد. او البته حرف قابل 
تاملــ� هــم زده: «مــن مطمئنم 
ه آن ها(مســئوالن 
برگــزار� المپيــ� تو
يــو) برنامه ها�ــ� بــرا� لغو 
دارند امــا منتظر لحظه آخر هســتند!» ا�ن درحال� 
اســت 
ــه توشــيرو موتــو، مســئول تو
يــو ٢٠٢٠ 
گفتــه  فرانســه   �خبرگــزار بــه  اطمينان خاطــر  بــا 
برگزار
نندگان المپي� مصمم به برگزار� باز� ها 
در ســال جار� هســتند اما نم� توانند برگزار� آن 
بدون تماشــاگر را رد 
نند. امــا ن�ته ا� در مصاحبه 
 �موتــو هســت 
ه تا حــدود ز�ــاد� شــرا�ط برگزار
باز� ها را متزلزل م� 
ند: «مردم مضطرب هستند 
ز�را موارد و�روس در سراسر جهان از جمله در ژاپن 

ه تو
يو تحت شرا�ط اضطرار� قرار دارد، افزا�ش 

�افتــه.» با تمــام ا�ــن اوصاف امــا او اصــرار دارد 
ه 
برگزار� المپي� حت� بدون نياز به وا
سيناســيون 
از ورزشــ�اران و هــواداران، ام�ان پذ�ــر اســت و بــا 
بهبــود وضعيت و�ــروس، افــ�ار عموم� نيــز همين 
نظر را نســبت به برگزار� باز� ها خواهند داشــت. 

ميته  �در ا�ن بين اما 
وان گاســپر، عضــو افتخار
بين الملل� المپي� معتقد اســت ا�ن احتمال وجود 
�ا لغو  �دارد 
ــه ســازمان ملل درخصــوص برگــزار

ند: «اگر بــه دنبال  �المپيــ� تو
يــو تصميم گيــر
شــخص ثالث� بود�د 
ه تشــخيص دهد ا�ن مســئله 

به خاطر بحران 
وو�د١٩ فراتر از مســئله ا� اســت 

ــه مربوط بــه ورزش �ــا منافع ملــ� باشــد، در ا�ن 
صــورت م� توان مــوارد� را به ســازمان ملل مطرح 

رد و با مشار
ت و داور� آن ها ا�ن سوال را پرسيد 

ه آ�ــا المپيــ� برگزار خواهد شــد �ا خيــر؟» توجه 
 �به ا�ــن ن�ته هم ضرور� اســت 
ه 
ميتــه برگزار
باز� ها� تو
يو و IOC اعالم 
رده اند ام�ان تعو�ق 
دوباره باز� ها ام�ان پذ�ر نيست و در صورت فراهم 
نبــودن شــرا�ط، المپيــ� لغو خواهد شــد. گاســپر 
م� گو�ــد: «مــا قبــال ا�ــن 
ار را در IOC انجام داده 


م� بــه ســازمان ملــل رفته ا�ــم چرا
ه ما  �و بــرا
در مورد چيــز� صحبت م� 
نيم 
ه بــه طور بالقوه 
قــرار اســت نما�ندگانــ� از ٢٠٥ 
شــور را درگيــر 
 �
ــه ابهام در برگــزار� المپي ��
نــد!» در روزها
٢٠٢٠ بــاال گرفته، ســفير ژاپن با حضــور در 
ميته 
مل� المپي� ا�ران مدع� شــد ا�ــن رو�داد حتما در 
موعد مقرر برگزار خواهد شــد. آ�ــ�اوا در وا
نش به 
 �ســوال صالح� اميــر�، رئيس 
ميته ملــ� المپي
 �
شورمان به اخبار ضدونقيض درخصوص برگزار
المپي� اشــاره 
رد و از سفير ژاپن خواست موضوع 
را روشــن 
نــد 
ــه او چنين پاســخ داد: «بر اســاس 
تصميم مشــتر� 
ميته بين الملل� المپي� و دولت 
ژاپــن ا�ن رو�داد حتما در موعــد مقرر برگزار خواهد 
شــد. شــو� دوباره(بــرا� تعو�ــق �ا لغو مســابقات) 
قطعا باعث خسارت ســنگين ورزش�اران م� شود.» 
امــا آ�ــ�اوا تا
يد 
ــرد تصميم گيرنده نها�ــ� در ا�ن 
خصوص 
ميتــه بين الملل� المپي�(IOC) اســت: 
 �«پاســخ نها�ــ� درباره برگــزار� باز� هــا� المپي
٢٠٢٠ بــر عهــده IOC اســت اما پيــام ما بــه عنوان 

شور ميزبان به تمام دنيا ا�ن است 
ه ژاپن آمادگ� 

امل برا� برگزار� باز� ها را دارد، شــما نيز آماده 
حضور باشيد.» سفير ژاپن هم همچون توشيرو موتو، 
مسئول برگزار� تو
يو ٢٠٢٠، نقش مردم ژاپن در 
لغو �ــا برگزار� المپي� را پررنــگ توصيq م� 
ند: 

ه ژاپن 
شــور آزاد� است، را� گير� و  ��«از آنجا
نظرسنج� مردم ژاپن درباره المپي� ٢٠٢٠ بسيار 
مهم اســت. درحــال حاضر مردم ژاپن بســيار نگران 

هستند اما مجموعه دولت تا
يد بر برگزار� دارد.»

IOC تصميم می گيرد یا مردم ژاپن؟

هفته بيســت ودوم ليگ برتر واليبال مردان در حال� د�روز برگزار شد 
ه 
بــاز� تيم ها� خاتم ارد
ان و فوالدســيرجان به ميزبانــ� خانه واليبال با 
حواش� بسيار� همراه شد. قضيه از ا�ن قرار بود 
ه پس از برگزار� ست 
نخست ا�ن د�دار 
ه با حساب ٢٧-٢٥ به سود سيرجان پا�ان �افت، ناظر 

رده و با دستور او ا�ن مسابقه  �باز� از پيگير� ادامه ا�ن د�دار جلوگير
لغو شــد. البته در اقدام� عجيب ٢ ست بعد� نيز پس از تاخير� حدودا 
� ســاعته پيگير� شــد. دليل لغو ا�ن باز� توســط ناظــر و دبير 
ميته �
رو�دادها� فدراســيون واليبال، شــ�ا�ت� بود 
ه مســعود آرمــات از تيم 
خاتم انجام داده تا طلب سال ها� قبل خود را از ا�ن باشگاه در�افت 
ند. 
 �در ابتدا با اعالم ا�ن تصميم تندروان، سرمرب� فوالدسيرجان با لغو باز

 موافقت 
رد اما ا�ن مسئله با مخالفت خاتم� ها همراه شد. نها�تا با توافق 
طرفين ا�ن د�دار برگزار شــد و فوالدسيرجان ٣-صفر برنده ا�ن مسابقه 
پرحاشــيه شد. فدراســيون  واليبال نيز ا�ن اشــتباه را خطا� دبير 
ميته 
مســابقات دانســته و در گزارش� نوشت: «اشــتباه دبير 
ميته رو�دادها و 
� ســاعته در د�دار ٢ تيم فوالدســيرجان و خاتم � qمســابقات باعث توق
ارد
ان در چارچوب هفته بيست ودوم ليگ برتر مردان ا�ران شد.» شهرام 
عظيم�، رئيس 
ميته مسابقات با قبول ا�ن اشتباه گفت: «ما اشتباه خود 
را م� پذ�ر�م و بابت ا�ن اشتباه عذرخواه� م� 
نيم. بر اساس قوانين تيم 
خاتم نبا�د به ميدان م� رفت اما چون ما مقصر بود�م ا�ن باز� برگزار شد 

و تا فردا به آن ها فرصت م� دهيم تا مش�الت را برطرف 
نند.» 

عظيمی: اشتباهمان را می پذیریم و عذرخواهی می کنيم اتفاق عجيب در ليگ برتر واليبال!

ناگلزمان در استمفوردبریج؟!ناگلزمان در استمفوردبریج؟! تخلف باورنکردنی در باالترین سطح فوتبال جهانلمپارد به زودى اخراج مى شود

وپاا�تاليا ٤-٢ ش�ســت خورد امــا حت� در صورت  �تيــم رم در باز� برابر اســپتز�ا از رقابت ها
پيروز� هم نتيجه درنها�ت به سود تيم حر�q تغيير م� 
رد. رم در وقت ها� اضافه با نتيجه ٤-٢ 

وپا-ا�تاليا حذف شد. ٢ باز��ن ا�ن تيم به فاصله ٣٠  �از اســپتز�ا ش�ســت خورد و از رقابت ها
� باز��ن بيشــتر از حد مجاز، رم حت� اگر در زمين �ثانيه از زمين باز� اخراج شــدند. با تعو�ض 
نتيجــه را واگذار نم� 
رد، بازنده ا�ن باز� اعالم م� شــد! رم در حال� 
ه تنها مجاز به تعو�ض ٥ 
 �
ه فيفا اجازه تعو�ض ها �باز��ن بود، ٦ باز��ن خود را در طول مســابقه تعو�ض 
رد. با وجود
بيشتر در مسابقات� 
ه به وقت ها� اضافه 
شيده م� شوند را م� دهد اما در مورد 
وپاا�تاليا ا�ن 

وپاا�تاليا را به درست�  �امر صدق نم� 
ند. به نظر م� رســيد رم� ها قانون تعو�ض در د�دارها

متوجه نشده اند، تيم ها در ا�ن مسابقات اجازه تعو�ض ٥ باز��ن را دارند نه ٦ باز��ن.
محروميت ٢ جلسه اى مسی از همراهی بارسلونا

فوق ستاره آرژانتين� بارسلونا به دليل محروميت در ٢ باز� پيش رو نم�  تواند ا�ن تيم را همراه� 

ه به نظر از رو� عمد  �
ند. ليونل مســ� 
ه در د�دار فينال ســوپرجام اســپانيا به خاطر ضربه ا
بــه مولينا، باز��ن اتلتي� بيلبائو زد و در دقيقه ١+١٢٠ باز� اخراج شــد، حاال با تصميم 
ميته 
مسابقات فدراسيون فوتبال اسپانيا با ٢ جلسه محروميت جر�مه شد. با محروميت� 
ه برا� برنده 
٦ توپ طال در نظر گرفته شــد، او باز� بارســلونا با تيم دسته سوم� 
ورنيا در جام حذف� اسپانيا 
و د�ــدار با الچه در الليگا را از دســت خواهد داد. باشــگاه بارســلونا به ا�ن ح�م اعتــراض 
رده و 
 qمختل �درخواست فرجام خواه� داده است. مس� ٣٣ ساله ا�ن فصل در ٢٢ باز� از رقابت ها

برا� بارسا به ميدان رفته و آمار ١٤ گل زده و ٦ پاس گل را از خود بر جا� گذاشته است.
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مدافع استقالل بازى با سایپا را از دست داد
احمــد موســو� �ــه د�ــدار اســتقالل مقابل ترا�تــور را 
به دليل مصدوميت زانو از دست داده بود، به د�دار آ�نده 
تيمــش مقابل ســا�پا هــم نم'  رســد. ا�ن باز�&ــن برا� 
تشر�ح آخر�ن وضعيت خود در تمر�ن آب' پوشان شر�ت 
و با محمود ف&ر� صحبت �رد. تيم فوتبال استقالل روز 

شنبه در ورزشگاه آزاد� به مصاف سا�پا م' رود.
واکنش ذوب آهن به  توافق جهانی با استقالل

د�روز اخبــار� مبن' بر توافق ميالدجهانــ' باز�&ن تيم 
ذوب آهن اصفهان با باشگاه استقالل و انتقال زمستان' 
او بــه تيــم آب' پــوش تهــران منتشــر شــد. علــ' دادفــر 
مد�ررســانه ا� تيــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در ا�ن 
خصــوص به فارس گفــت: «ميالد جهانــ' تحت قرارداد 
باشــگاه ذوب آهن اســت. انتشــار ا�ن اخبار �ذب است 
و در حالــ' �ه هنوز فصل نقل وانتقاالت شــروع نشــده و 
درگير مســابقات حســاس هســتيم، به نظر چيــز� بجز 

ا�جاد حاشيه و ضربه زدن به تيم ما نيست.»
غيبت بازیکن سابق پرسپوليس در ليست عراق

تيــم مل' عــراق �ــه �&ــ' از حر�فــان اصلــ' ا�ــران در 
مرحلــه گروهــ' مقدماتــ' جام جهانــ' اســت و خود را 
برا� از ســرگير� ا�ن رقابت ها آمــاده م' �ند، به دنبال 
انجام باز� دوســتانه اســت. اما ســر�و �اتانچ سرمرب' 
اســلوونيا�' عراق' ها در حال' فهرست ٢٣ نفره تيمش 
را بــرا� باز� دوســتانه با �و�ت اعالم �ــرده  �ه نام' از 
 بشــار رسن  هافبY سابق پرســپوليس و فعل' تيم القطر 
در ا�ن فهرست قرار ندارد. عدم دعوت از بشار برا� ا�ن 
د�دار دوســتانه �م' عجيب به نظر م' رســد، بخصوص 
آن �ه ا�ــن باز�&ن از مهره ها� اصل' �اتانچ در تيم مل' 

عراق بوده است. 

شرط تمدید قرارداد، واکنش ميليچ به 
درخواست استقالل

هرو�ــه ميليچ مدافع چپ اســتقالل در انتظار پيشــنهاد 
باشــگاه برا� تمد�د قرارداد خود با آب' ها ســت. پس از 
تــر_ ا�ران توســط ا�ن باز�&ن اهل �رواســ'، باشــگاه 
استقالل ا�ميل' برا� او ارسال �رد �ه ا�ن باز�&ن به آن  
پاسخ داده و از باشگاه درخواست �رده پيشنهاد رسم' 
خود بــرا� تمد�د قــرارداد را بــرا� و� ارســال �ند. از 
ظاهر امر ا�ن طور برم' آ�د �ه ميليچ در صورت' به ا�ران 
برم' گــردد �ه قــرارداد خــود را با باشــگاه تمد�د �رده 
باشــد. با�د د�د وا�نش باشگاه اســتقالل به درخواست 
ميليــچ و موضــوع تمد�د قراردادش چه خواهــد بود و آ�ا 
هم&ار� ا�ن ٢ بار د�گر از سر گرفته خواهد شد �ا خير.

عليرضا بيرانوند  دروازه بان ســابق باشــگاه پرســپوليس �ه بــا جدا�' اش از 
پرســپوليس و پيوســتنش به آنتورپ بلژ�Y، ٧٠٠ هزار دالر به سرخ ها درآمد 
رســاند، حاال برا� در�افت مطالبات فصل گذشــته خــود و فصل ها� قبل به 
�ميته تعييــن وضعيت باز�&نان و مربيان فدراســيون فوتبال شــ&ا�ت �رده 
اســت. �Y منبع مطلع در گفت وگو با ا�سنا ضمن تا�يد خبر ش&ا�ت بيرانوند 
از پرســپوليس اعــالم �ــرد �ه �ميتــه تعيين وضعيــت فدراســيون فوتبال با 
ارســال نامه ا� به باشــگاه پرسپوليس خواســتار توضيح ا�ن باشــگاه درباره 
ادعا� بيرانوند شــده اســت. عليرضــا بيرانوند مدع' اســت ٥ ميليارد و ٧٠ 
ميليون تومان از باشــگاه پرســپوليس بابــت اصل قرارداد و آپشــن ها� چند 

فصل اخير طلب&ار است.

احتمــال بازگشــت زودهنگام محمدحســين �نعانــ' زادگان بــه تر�يب ا�ن 
تيــم افزا�ش �افت. مدافع ســرخ ها �ه در اواخر د�دار مقابل فوالد خوزســتان 
به دليل آســيب د�دگ' همســتر�نگ از زمين خارج شــده بود، به نظر م' رسد 
مشــ&ل خاص' برا� همراه' تيمش نداشته باشــد. ا�ن باز�&ن د�روز تحت 
نظر �ادرپزشــ&' مراحــل درمان' و فيز�وتراپ' خود را پشت ســر گذاشــت و 
در صورت' �ه جواب تســت ها مثبت ارز�اب' شود، او قادر خواهد بود زودتر از 
پيش بين' ها به تمر�نات گروه' بازگردد.  او در انتظار پاســخ ع&سبردار� از 
مصدوميتش است تا در صورت' �ه مش&ل آسيب د�دگ' اش جد� نباشد، در 
تمر�نات گروه' حاضر شــود. �نعانــ' زادگان، البته به دليل محروميت قادر 

به همراه' ا�ن تيم در د�دار برابر آلومينيوم ارا_ نخواهد بود.

(نعان' زادگان اميدوار به بازگشت زودهنگامش�ا�ت بيرانوند از پرسپوليس به خاطر طلب ٥ ميليارد� 

آغاز هفته دوازدهم با ٣ د�دار و ٦ گل 
شهرخودرو با عبور از نساجی با 

پرسپوليس هم امتياز شد 
روز گذشــته با انجــام ٣ د�دار هفتــه دوازدهم 
ليــگ برتــر آغــاز شــد و در مجمــوع ٦ گل بــه 
ثمــر رســيد. هــر ٣ د�ــدار به طور همزمــان در 
مشــهد، اصفهــان و تهــران آغــاز شــده بــود و 
تيم ها� شــهرخودرو و مس رفســنجان مقابل 
حر�فان شــان به پيروز� رســيدند و ذوب آهن 
 oهم در خانه مقابل نفت مسجد سليمان متوق
شــد تا �مــا�ان همــراه ماشين ســاز� تنها� 
تيم هــا� بــدون برد ليگ بيســتم باشــند. تيم 
شهرخودرو در مشهد ميزبان نساج' مازندران 
بود و در حال' �ه نساج' با �ناره گير� وحيد 
فاضل' و اضافه شدن او به نيم&ت شهرخودرو 
وارد  جد�ــدش  ســرمرب'  جاللــ'  مجيــد  بــا 
زمين شــده بــود، با �ــY گل ش&ســت خورد. 
شهرخودرو �ه هفته گذشته ش&ست سنگين' 
را مقابل نفت مسجد سليمان متحمل شده بود 
با ش&ســت دادن تيم آقــا معلم با تY گل امين 
قاســم' نژاد باز�&ــن مازندرانــ' اش نما�نده 
ا�ن استان را ش&ست داد تا با رسيدن به امتياز 
١٥ چند پله صعود �ند و از انتها� جدول دور 
شــود. در واقع شاگردان ســيد مهد� رحمت' 
با ش&ســت نســاج' با پرســپوليس هم امتياز 
شــدند با ا�ن تفــاوت �ه سرخ پوشــان ٣ باز� 
�متر از تيم مشهد� دارند. جهش چند پله ا� 
نفت مسجد ســليمان و قرار گرفتن ا�ن تيم در 
رده پنجــم و باالتر از پرســپوليس هــم از ن&ات 

جالب روز نخست هفته دوازدهم بود. 
تابلو نتا�ج 

 شهر خودرو �Y-نساج' مازندران صفر
گل: امين قاسم' نژاد ٣٠ 

 ذوب آهن صفر- نفت  مسجدسليمان صفر
 پي&ان٢- مس رفسنجان ٣

محمداميــن  و   ٨ ســتار�  محمــد  گل هــا: 
درو�شــ' ٥٥ برا� پيــ&ان و فــراز امامعل' 

٤٠ و ٧٩ و سجاد آشور� ٤٩ برا� مس 

ستاره آبی نيم فصل فروخته می شود؟! 
آمار عجيب قا�د� و نگران' بابت درخشش باشو! 

اســتقالل در پا�ان هفته �ازدهم با ش&ســت 
 ،  ٢٢ امتيــاز  بــه  رســيدن  و  ترا�تــور  دادن 
امــا  گرفــت  پــس  را  جــدول  صــدر  دوبــاره 
بازگشــت آب' ها بــه صدر با امضا� درشــت 
باز�&ــن   شــد.  ام&ان پذ�ــر  قا�ــد�  مهــد� 
٢١ ســاله آب' هــا ا�ــن روزهــا مثــل الماس 
م' درخشــد ،درســت مثــل فصــل گذشــته 
�ــه بــا زدن ١٠ گل و ســاختن چند�ــن گل 
تاثيرگذارتر�ــن باز�&ــن ليــگ نوزدهم لقب 
گرفت. قا�ــد� �ه در نوجوان' با اســتقالل 
 Y� قرارداد بســت، حاال در ٢١ ســالگ' به
باز�&ن �امــال حرفه ا� و پخته تبد�ل شــده 
�ــه با ت&نيY ناب جنوبــ' اش و در�بل ها� 
در  گيج �ننــده اش  حــر�ات  و  د�دنــ' اش 
از هــر زمــان د�گــر� در دل  بيــش  زميــن 
فوتبال دوســتان و هواداران استقالل جا باز 
�ــرده و البتــه به شــدت هــم در �انون توجه 
و  داخلــ'  واســطه ها�  و  اســتعداد�اب ها 
خارجــ' قرار گرفتــه اســت. او در ماه' �ه 
گذشت، بدون شــY ستاره ب' چون و چرا� 
استقالل و عصا� دست محمود ف&ر� بود. 
گلزنــ' در ٤  د�دار متوالــ' و زدن گل ها� 
حساس �ه  ١٠ امتياز را نصيب استقالل' ها 
�ــرد و رد پا� قا�د� در همه آن ها مشــهود 
و غيرقابــل انــ&ار اســت. باشــو� �وچY �ا 

نيمــار آســيا �ا هــر لقب' �ــه به شــماره ١٠ 
 oآب' هــا م' دهنــد و انصافا هم ال�ــق تعر�
و تمجيد اســت، در د� مــاه ٤ گل به رقبا� 
استقالل زده  �ه ٣ تا� آن به تيم ها� مطرح 
�ســب ســهميه و قهرمان' در ليگ امســال 
بوده اســت . گل گهر ســيرجان، پرسپوليس 
 ٤ ارا_،  آلومينيــوم  همــراه  بــه  ترا�تــور  و 
تيمــ' هســتند �ــه در برابر ضربــات قا�د� 
مغلوب شــدند، ضربات' �ــه همگ' گل دوم 
آب' هــا بــوده اســت. ٣ گل او تضمين �ننده 
پيروز� اســتقالل در برابر رقبا بوده  و گلش 
به پرســپولس منجر به تساو� �شيده شدن 
باز� در ثانيه ها� پا�ان' درب' شد آن هم به 
شــ&ل بسيار ز�با و مهار نشدن' و عبور دادن 

 .oتوپ از بين پاها� ٢ باز�&ن حر�
  

آنــدره آ  توســط  گذشــته  فصــل  قا�ــد� 
اســتراماچون' ســرمرب' ا�تاليا�' و ســابق 
اســتقالل احيــا شــد و مــرد ا�تاليا�ــ' نو�د 
ظهــور �Y ســتاره جد�ــد در دنيــا� فوتبال 
را داد و حت' از پيشــنهاد انگليســ' او پرده 
برداشت. اما استقالل' ها چه آن زمان و چه 
بعدهــا �ــه پيشــنهاد ٣ تا ٥ ميليــون دالر� 
تيم هــا� متمــول حاشــيه خليــج فــارس به 
باشــگاه رســيد، مهر«فروش' نيســت» رو� 
شــماره ١٠ زدند تا با او بــه رو�اها و اهداف' 

هرچنــد  برســند.  �رده انــد،  ترســيم  �ــه 
مهــد� قا�ــد� فصــل را خوب شــروع ن&رد 
و �م' نااميد�ننده ظاهر شــد امــا باز� به 
بــاز� شــرا�ط او بهتر شــد و با حضور شــيخ 
د�اباته �نــارش و البته هماهنگ' بيشــتر با 
اميرارســالن مطهــر�، شــماره ١٠ دوبــاره 
ســتاره بودن را آغاز �رد و حاال با ٤ گل زده 
و تاثيرگــذار� در د�گــر گل ها� اســتقالل 
به ســتاره ب' بد�ل آب' ها تبد�ل شده است. 
ن&تــه د�گر و جالب توجه دربــاره قا�د� ا�ن 
است �ه او با هر ٢ پا گل م' زند و همان طور 
�ه حميــد مطهــر� مرب' پرســپوليس پس 
از دربــ' اعتراف �ــرد، حر�اتــش غيرقابل 
پيش بينــ' و مهارش ســخت اســت. با همه 
ا�ن اوصاف و ا�ن �ه داشــتن چنين باز�&ن' 
آرزو� هر تيم' اســت، درخشــش قا�د� و 
تــرس از جدا�ــ' ناگهانــ' او باعــث نگران' 
آب' ها شــده است. اســتقالل' ها �ه در ا�ن 
بــاره تجربــه جدا�ــ' ناگهان' ســتاره ها�' 
چــون مامــه تيــام، ســيد مجيــد حســين'، 
صيادمنــش و ...  را به دليــل اوضاع بد مال' 
باشــگاه و درآمدزا�' در خاطرشــان دارند، 
 Yنگران ت&رار آن سنار�و برا� باشو� �وچ
هســتند، بخصوص �ه خبر م' رســد او چند 
چند�ــن  و  دارد  خارجــ'  خــوب  پيشــنهاد 
عــالوه  اســت.  انتظــارش  در  دالر  ميليــون 

بــر نگرانــ' بابــت جدا�ــ' قا�ــد�، موضوع 
مهم تر ا�ن اســت �ه از قرارداد ٥ ســاله او با 
استقالل فقط �Y سال باق' است و با پا�ان 
ليگ بيستم قرارداد ا�ن باز�&ن هم به پا�ان 
م' رســد. ا�ن بدان معناســت �ه در صورت 
ترانسفر قا�د� به �Y تيم خارج' استقالل 
و  داد  خواهــد  دســت  از  را  ســتاره اش  هــم 
هــم درآمدزا�ــ' نخواهد داشــت. بــا وجود 
اشــراف مســئوالن باشــگاه به ا�ن موضوع و 
هشــدار هواداران در فضــا� مجاز� و تذ�ر 
رســانه ها، مد�ران اســتقالل هنــوز اقدام' 
قا�ــد�  قــرارداد  تمد�ــد  و  مذا�ــره  بــرا� 
ن&رده اند و اگر دســت رو� دســت بگذارند 
ا�ــن باز�&ــن مثــل علــ' �ر�مــ' و روزبــه 

چشــم' و باز�&نان پرســپوليس چون عل' 
عليپور و شجاع خليل زاده بدون آن �ه ر�ال' 
عا�د باشگاه ا�ران' شــود، جدا خواهند شد 
و باشگاه خارج' ســود چند برابر� خواهد 
�ــرد. البته �Y فرضيه هم وجــود دارد و آن 
ا�ن �ه شا�د قا�د� راض' به تمد�د قرارداد 
نشــده و در ا�ن صورت باشــگاه بــرا� آن �ه 
دســتش از درآمدزا�ــ' ا�ــن ســتاره خالــ' 
نماند، احتمال ترانســفر قا�د� در نيم فصل 
ز�اد است و اگر چنين شــود قطعا هواداران 
و  مد�ر�ــت  بــه  تنــد�  وا�نــش  اســتقالل 
�ادرفن' خواهند داشــت، چرا �ه رســيدن 
به قهرمان' بدون داشــتن ستاره ها�' چون 

قا�د� بسيار دشوار خواهد شد. 

هادى

در سال ٢٠٢٠ پنجره نقل وانتقاالت' با ا�ن �ه 
تحت تاثير �رونا و مسائل اقتصاد� پسا�رونا�' 
بود، ول' بســيار� از باز�&نان به تيم ها� د�گر 
منتقل شدند. در فوتبال اروپا و باالتر�ن سطح، 
باشگاه چلســ' در تابســتان ٢٠٢٠ بيشتر�ن 
خر�ــد و فعاليــت در پنجــره نقل وانتقــاالت را 
بــه ثبــت رســانيد. �ا�  هاورتــس با انتقــال از 
لور�ــوزن بــه چلســ' بــه گران تر�ــن انتقــال 
سال ٢٠٢٠ لقب گرفت و آرتور ملو (بارسلونا-
�وونتــوس)، و�&تــور اوســيمن (ليل -ناپول')، 
برونو فرناندز (اســپورتينگ – منچستر�ونا�تد)،  
روبن د�اس (بنفي&ا – منچسترســيت')، مائورو 
ميرالــم  پار�ــس)،   – ا�&ارد� (ا�نترميــالن 
پيانيــچ (�وونتــوس – بارســلونا)، لــرو� ســانه 
(منچسترســيت' – با�رن مونيــخ) در رده هــا� 
بعد� قرار گرفتند. اما در آسيا تيم ها باز�&نان 
ز�اد� از دســت دادند �ه پرسپوليس در جمع 
برتر�ن ها� آسيا از ا�ن حيث قرار گرفته است. 
پرســپوليس با ٨ باز�&ن �ه در ســال ٢٠٢٠ از 
دســت داد و در �نار آدال�ــد �ونا�تد اســتراليا، 
ازب&ســتان،  �اگانات قرقيزســتان، لو�وموتيو 
�راال هند، اولسان هيوندا� �ره جنوب'، العهد 
لبنان و مار�نرس استراليا قرار گرفت. عليرضا 
بيرانوند، شجاع خليل زاده، محسن ربيع خواه، 
عل' عليپور، مهد� تراب'، �ر�ستين اوساگونا، 
بشــار رســن و آنتون' اســتو�س خروج' ها� 

پرسپوليس در سال ٢٠٢٠ بودند.
  

اســتقبال  بــا  اگر چــه  خبــر  ا�ــن  انتشــار 
وا�نــش  امــا  شــده  مواجــه  پرسپوليســ' ها 

اســت.  داشــته  در پــ'  هــم  را  اســتقالل' ها 
از  �&ــ'  اخيــر  ســال ها�  در  اســتقالل  تيــم 
ب' ثبات تر�ــن باشــگاه ها� آســيا�' بــه دليل 
و  باز�&نــان  و  �ادرفنــ'  در  ز�ــاد  تغييــرات 
گــزارش  ا�ــن  اگــر  شــا�د  و  بــوده  مد�ر�تــش 
سال ها� گذشــته هم منتشر م' شد استقالل 
قطعا در صدر جدول قرار م' گرفت! استقالل 
فقــط در �ــY فصل �ــه پا�ــان ليــگ هجدهم 
 Yبــود، ١٧ باز�&نــش را از دســت داد �ــه �ــ
ر�ورد عجيب و �م ســابقه اســت، ضمن ا�ن �ه 
�ادرفنــ' اش هم بــا بر�نــار� و�نفرد شــفر و 
جدا�ــ' فرهــاد مجيــد� تغييــر �ــرد و آندره آ 
استراماچون' مرب' ا�تاليا�' هدا�ت آب' ها را 
بر عهده گرفت. شا�د به جرات بتوان گفت پا�ان 
فصل نوزدهــم �م ر�زش تر�ن فصل اســتقالل 
در ١٠ ســال اخيــر بــوده  و فقــط چنــد باز�&ن 
تاثيرگذار ا�ن تيم از جمله عل' �ر�م' و روزبه 
چشــم' جدا شدند و باشــگاه باالخره توانست 
پس از سال ها اس&لت اصل' تيم را حفظ �ند. 
اتفاقــ' �ــه در ســال ها� اخيــر به �ــرات برا� 
پرسپوليس رخ داد و نتيجه آن هم موفقيت ها� 
سر�ال' ا�ن تيم در ليگ داخل' و ليگ قهرمانان 
آسيا بود. به زعم هواداران استقالل، اگر ا�ن تيم 
هم مثل پرســپوليس ٥ ســال اخير با ثبات بود و 
اس&لت و شا�له اصل' اش همراه با �ادرفن' اش 
حفظ م' شد، چه بســا جا� آب' ها و قرمزها در 
ليگ برتر و ليگ قهرمانان آســيا عوض م' شد و 
ا�ن اســتقالل بود �ه م' توانست چند قهرمان' 
متوال' بياورد و شانس باال�' برا� �سب ستاره 

سوم اش در آسيا داشته باشد. 

پرسپوليس  جزو ده تيم  آسيا در زمينه از دست دادن باز��ن!

استقالل با از دست دادن ١٧ باز��ن ر(ورد دار است

 مددى: خوشحاليم که حال استقالل 
با فکرى خوب است

احمد مدد�، مد�رعامل باشــگاه استقالل در 
گفت وگو با ســا�ت رسم' باشــگاه استقالل، 
دربــاره وضعيت تيــم فوتبال اســتقالل اظهار 
داشت: «خوشــبختانه همان طور �ه بار ها من 
و محمــود ف&ر� گفته بود�م، به مرور زمان تيم 
ما هماهنگ تر م' شود و عالوه بر �سب نتيجه، 
شاهد باز� ها� ز�با هم خواهيم بود. در باز� 
با ترا�تور د�د�م �ه چقدر تيم هماهنگ تر �ار 
م' �رد و ان شــا ا... بهتر از ا�ن هم م' شو�م.» 
مد�رعامل باشــگاه اســتقالل تصر�ح �رد: «با 
شــناخت و مطالعه، ف&ــر� را انتخاب �رد�م و 
خوشحاليم �ه حال استقالل با او خوب است.»
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