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 سهم 92 درصدی سرقت ها 
در کل جرایم

 رئیس پلیس ناجا  می گوید 
سرقت ها 9 درصد افزایش داشته

5

 تاکید استاندار بر اختصاص  
بودجه محور کاشمر- شادمهر

گذرگاه خونین تشنه اعتبارات
خراسان رضوی

 آخرین جزئیات آنفلوآنزای فوق 
 حاد پرندگان در خراسان جنوبی

2

 عادت های روزمره سرطان زا
عوامل ابتال به   سرطان که هر روز 

با آن ها سر و کار داریم

زندگی سالم

 استارت خودروسازان خارجی 
برای ورود به بازار ایران 

 کدام شرکت ها پیشقدم  ورود 
به بازار ایران هستند؟
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 عذرخواهی دیرهنگام 
عنابستانی

12

چهارشنبه
8| بهمن |1399

52 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

 + 28 صفحه ضمیمه آبنبات
. 2۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 13 جمادی الثانی 1۴۴2 . 27 ژانویه 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20585 

. تکشماره ۴0000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

بیست و 
 چهارمین

 شماره 

 ویژه 
بچه های 

مشهد 

   هفته نامه آبنبات

رونمایی از صیادان 
سرسخت  سیمرغ

ستاره های فیلم های نامزد جایزه 
در جشنواره امسال

   زندگی سالم

 روایت 2 عکاس از ماجرای تصاویر تکان دهنده شان 
 از مادران شهدا و گفت و گو با یک مادرشهید 
به بهانه روز تکریم مادران شهدا

قاب های بی قراری و عاشقی

   صفحه 10

جادوی انحصاردر بازار گوشت و مرغ
اظهارات برخی فعاالن صنعت دام و طیور نشان می دهد که یک واردکننده خاص با ترفندهایی 

انحصار خود در واردات نهاده های دامی را افزایش داده است

قفقاز و فرصتی که نباید برای 
ایران از دست برود

تور دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای 
حوزه  قفقاز و اطراف آن شامل ...

یادداشت روز

دکتر هادی محمدی

  صفحه 2

شیره کش  خانه های الکچری 
در رژیم پهلوی!

 گزارش ۷۱ سال قبل روزنامه خراسان  از هزار شیره کش خانه عمومی 
   صفحه 7و خصوصی در مشهد که سود سرشاری را نصیب رژیم می کرد 

 بحث بر سر 
جدول 

پنهان بودجه
  صفحه 10
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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من کارمند قـــراردادی سازمان بهزیستی  •
ــد. خالص  هستم با مــدرک کارشناسی ارش
آیا  دریافتی دو میلیون و500 دارم. واقعا 
مسئوالن ما می تونن با این وضعیت تورم و با 

این مبلغ زندگی کنند؟ واقعا متاسفم!
 اگه بتونیم به هر کدوم از بالد کفر یک نفر از  •

این مسئوالن رو قالب کنیم دیگه فاتحه اون 
جا هم خونده می شه. به خدا هر کدوم شون به 
اندازه 10 تا بمب اتم قدرت تخریب دارن و اون 

جا رو به بیابون لم یزرع تبدیل می کنن!
یک نفر هست کارمنده. بعدازظهرها دالل  •

خانه می شه و توی امالک هست. خانه داره، 
ماشین داره و کمک معیشتی هم می گیره! 
به من بیمار اعصاب و روان بیکار که درآمدی 
ندارم نمی دن! دیگه این قدر بی قانونی رو آن 
دنیا باید جواب دهید. اگه حق کسی را پایمال 

می کنید.
 سنگ صبور مردم یعنی آقای جهانگیری!  •

گفته صادرات نفت ما در دوره ترامپ 4 برابر 
شده! آقای جهانگیری قیمت مایحتاج مردم 
هم 6-7برابر شده به کدومش باید افتخار 

کنی؟
ــژه  • ــودروی وی ــ ــه دیـــروز خ  نمایندگانی ک

می خواستند حاال خط ویژه تردد می خواهند و 
گرنه در منظر عام تو گوش مامور وظیفه شناس 

می زنند. وقت اقدام قاطع مسئوالن است!
 این آقای عنابستانی به چه حقی با سرباز  •

عزیزمان که در حال انجام وظیفه بوده چنین 
رفتاری کرده؟ زمانی که می خواهند بروند 
مجلس به مردم التماس می کنند بهشون رای 

بدهند حاال بی انضباطی می کنند؟!
 واقعا بعضی ها چطور انتظار دارند که دولت  •

همه مشکالت شان را برطرف کند؟ بعضی ها 
جوری انتقاد می کنند که انگار دولت، کارگر 
خانه شان است و فقط آمده تا کارهای آن ها 
را انجام دهد!  می گویید تورم بروید ببینید 
تحریم ها چه کرده با این کشور؟ مسئوالن چه 

کار کنند وقتی نمی توانند نفت بفروشند؟
می خواستم بگم اگر آقــای رئیس جمهور  •

صالح می دانند منع ترددساعت21تا4صبح 

را تغییر دهند و حداقل تا ساعت22شب باشد 
که مجبور نشویم با سرعت برگردیم یا جریمه 
بشیم مخصوصا خودروهای اینترنتی که گفتن 

جریمه نمی شن اما برای ما جریمه میاد.
 جدا از قیمت روزنامه شما، چاپ مطالب و  •

صفحات غیر ضروری یعنی اسراف و اسراف 
حرام است. اگه اسراف نکنید مشکل قیمت 
جدید و استفاده از کاغذ اضافی حل می شود ، 
کار سختی نیست منتها شما نمی خواهید این 

مسئله را رعایت کنید.
جناب عنابستانی شما پست های زیادی  •

ــوده اســت.  ــدرت هــمــراه ب داشــتــه ایــد کــه بــا ق
خیلی برایتان سخت بوده است که یک سرباز 
وظیفه شناس در مقابل تان بایستد. ولی برادر 
محترم! اگر قدرت داشتی و صبوری کردی هنر 
کردی، شما ظرفیت این میزان قدرت را ندارید.

لطفا رتبه بندی معلمان رو پیگیری کنید.  •
تبعیض چقدر و تا کی؟ انگیزه معلمان نزدیک 
به صفر شده وقتی می بینن کارکنان دیگه 
چقدر حقوق و مزایا دارن دست و دلشون به 

کارنمی ره.
چرا در منطقه آموزگار 37/4 هنوزامکان   •

واگذاری خط تلفن فراهم نشده است!
 روزگاری بود که شخصی به همه مخالفانش  •

توهین می کرد و هر روز آن ها را با صفتی زشت 
خطاب می کرد. امــروز ذره ای کوچک از آن 

توهین ها به خود او برگشته است.
 بانک مرکزی بخشنامه کرده که مسدودی  •

وام برای بانک ها ممنوع است. اما من 100 
میلیون تومان از بانک وام گرفته ام ، بانک 10 
میلیون آن را مسدود کرده. بانک ها بخشنامه 
بانک مرکزی را دور می زنند و می گویند قبل از 
گرفتن وام باید 10 درصد از مبلغ وام را در یک 
حساب کوتاه مدت بگذارید و این مبلغ بلوکه و 

مسدود خواهد شد.
ما معلمان در ســال 1400 بودجه کامل  •

رتبه بندی را می خواهیم.
 مسئول نظارت بر تردد خودروها در خط ویژه  •

باید یک افسر با تجربه کادر رسمی پلیس راهور 
باشد نه یک گروهبان وظیفه آموزش ندیده. 

احترام نماینده مجلس باید حفظ شود.
ای تف بر شرم و حیای شما یعنی در روسیه  •

هیچ خبری نیست  یا جرئت پرداختن به آن 
را ندارید یا دستور رسیده بابت آن خفه خون 

بگیرید؟
خراسان: مخاطب گرامی به طور مبسوط  •

در صفحه بین الملل به این خبر پرداخته شده 
و در تاریخ های 5 و 7 بهمن محور صفحه 3 

بوده است.
 چرا شهرداری مجوز ساخت بلند مرتبه در  •

خیابان هــای کم عــرض را می دهــد؟ بیشتر 
ساکنان بحث و جدل دارنــد. در دو طرف هر 
خیابانی ساختمان های چند طبقه هست و 
همه دارای خـــودرو... وقتی همزمان صبح 
می خواهند بروند سرکار با هم بحث می کنند.

۹ سال  •  الیحه رتبه بندی معلمان پس از 
همچنان بالتکلیف است و در پیچ و تاب اداری 
ــت! انصافا در حق معلمان، این  هیئت دول
سربازان دوران کرونا این همه بی توجهی 
دولــت کم نیست. ما جامعه شریف معلمان 
استدعا داریــم در تصویب الیحه رتبه بندی 
اتمام بررسی الیحه بودجه  از  معلمان قبل 

1400 تعجیل و تسریع فرمایید.
 چــرا تاریخ ها درشــت تر نوشته نمی شود  •

ــم نیست؟  ــر ه و تــرتــیــب صــفــحــات پــشــت س
مثل خراسان رضوی و جیم که همه را با هم 

بخوانیم. به فکر ما افراد مسن باشید.
خراسان عزیز می دانم که مجبور به گران  •

کردن روزنامه شده ای، نگران نباش تا آخرین 
توان حمایتت می کنیم. )یک راننده کامیون(

چرا به تازگی شرکت برق یاد گرفته که برق  •
را قطع می کنند و وسایل مردم را می سوزانند 

و خسارت به مردم وارد می کنند.
ــرداری منطقه 4 بــه عهدش وفا  • ــه ــرا ش  چ

نمی کنه؟ نــزدیــک 4مــاه هست کــه جــدول 
های پنجتن 81 نیمه کاره رها شده ، حدود 
20 خــانــواده استشهاد محلی نوشتیم و به 
شهرداری دادیم و شماره پیگیری هم دادن و 
قول دادن انجام بدن اما 4ماه گذشته. لطفا 

پیگیری کنید.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به 
پیگیری اتباع ایرانی مفقود شده در مرز ترکیه گفت: 
اجساد پنج نفر از کولبران پیدا شده است و به ایران 
منتقل می شود. خطیب زاده درخصوص پیگیری 
وضعیت اتباع ایرانی مفقود شده در مرز ترکیه 

تصریح کرد: براساس آخرین گزارش های دریافتی، 
متأسفانه پنج نفر که گرفتار بهمن شده بودند، 
ــد  البته اجساد آن ها  جان خود را از دست داده ان
پیدا شده که پس از انجام هماهنگی های معمول 
به کشورمان منتقل خواهند شد.روز 2۹ دی ماه 

گذشته براثر کوالک برف در مرز ایران و ترکیه پنج 
نفر از اتباع ایرانی مفقود شدند؛ سعید حقیقی 
بخشدار صومای برادوست در این خصوص گفته 
بود: حوالی ظهر با سقوط بهمن در ارتفاعات نوار 
ــران و ترکیه، پنج تن از اهالی روستای  مــرزی ای
بخش صومای برادوست شهرستان  ــوران«  »کـ

ارومیه مفقود شدند.

اجساد ۵ کولبر ایرانی در ترکیه پیدا شد

آخرین جزئیات آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی

مدتی است که تیغ ویروس آنفلوآنزای فوق 
حــاد پرندگان زیــر گلوی برخی واحدهای 
تولید تخم مرغ در شهرستان های بیرجند و 
خوسف است تاجایی که بر اساس آمار اعالمی 
مسئوالن دام پزشکی باعث شده بیش از۹00 
هزار پرنده و تخم مرغ نابود شود و بار سنگینی 
از خسارت روی دوش تولیدکنندگان بماند.  
روز گذشته روی تلکس یکی از رسانه های 
ــذاری شــد کــه در آن  ــارگ خــارجــی مطلبی ب
از شیوع آنفلوآنزای فــوق حــاد پرندگان در 
خراسان جنوبی خبر می داد و حکایت داشت 
که این استان شرایط مطلوبی را پشت سر نمی 
ــاوی طرح چنین  ــذارد. خبرنگار ما در واک گ
موضوعی در یکی از رسانه های خارجی، با 
گرفت  تماس  استان  دام پزشکی  کل  مدیر 

و جویای آخرین شرایط شد ودکتر »اصغر 
زاده« به این نکته اشاره کرد که هنوز برخی 
از مرغداری های استان شیوع آنفلوآنزا را 
جدی نگرفته و واکسیناسیون را پشت گوش 
انداخته اند، در حالی که خطر بیخ گوش همه 
مرغداری هاست. با وجود این وی تصریح کرد 
که خوشبختانه از پنج شنبه گذشته کانون 
جــدیــدی شناسایی نشده اســت امــا بــه این 
معنا نیست که این بیماری رو به اتمام است 
و خیال مرغداران راحت باشد بلکه باید همه 
مرغداران درخصوص واکسیناسیون اقدام 
کنند و این شرایط خاص را جدی بگیرند. او 
آخرین آمار از کانون های شناسایی شده را 
1۹ کانون دانست و افزود: هر چند این کانون 
ها فقط در شهرستان های بیرجند و خوسف 

وجود دارد اما آن چه باید در همه مرغداری 
ها مورد توجه قرار گیرد؛ این است که مرغ 
ــاالی 80 هفته بــه سمت  ــذار ب هــای تخم گ
کشتارگاه بروند و تمام مرغ های زیر 80 هفته 
هم واکسیناسیون شوند.  بنا به گفته وی، این 
بیماری از طریق هوا، باد، شانه تخم مرغ آلوده 
ــوده سرایت می کند  و خــودروهــای حمل آل
بنابراین رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی 
بــرای جلوگیری از سرایت آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان ضروری است.وی رصد روزانه 
مرغداری ها را یاد آور شد و ضمن اشــاره به 
معدوم سازی  ۹00 هزار پرنده، مرغ و تخم 
مرغ ادامه داد:  14 واحد برای واکسیناسیون 
اقدام کرده و هنوز برخی از مرغداری ها بنا به 

دالیلی این اقدام را جدی نگرفته اند. 

 قفقاز و فرصتی که نباید
 برای ایران از دست برود

تــور دیپلماتیک وزیــر امــور خارجه کشورمان 
به کشورهای حوزه  قفقاز و اطــراف آن شامل 
جمهوری آذربــایــجــان، روســیــه، ارمنستان، 
گرجستان و ترکیه آغاز شده و اولین مقصد این 
سفر هم جمهوری آذربایجان بود. تحوالت اخیر 
در منطقه قفقاز به ویژه جنگ دوم قره باغ میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان باعث شده 
تا این دو کشور اهمیت بیشتری بــرای ایران 
پیدا کنند؛ هرچند در این میان آذربایجان با 
حدود 670 کیلومتر مرز مشترک و قرابت های 
مذهبی، اقتصادی و تاریخی از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردار است. یکی از مهم 
ترین اهداف این سفر منطقه ای به پنج کشور 
مرتبط با قفقاز، طــرح همکاری شش کشور 
است که  قبال در قالب طرح صلح از سوی ایران 
ارائه شده و  روز دو شنبه گذشته نیز  توسط الهام 
علی اف رئیس جمهور آذربایجان پیگیری و علنا 
مطرح شد. متاسفانه جمهوری اسالمی ایران 
به دالیــل مختلف که  البته بیشترشان قابل 
قبول نیست در 30سال گذشته توجه الزم را 
به این منطقه نداشته و در عوض کشورهای دور 
و حتی دشمن ما از جمله رژیم صهیونیستی 
سعی کرده اند تا خألهای این منطقه را پر کنند 
در حالی که امنیت قفقاز و به ویژه قفقاز جنوبی  
ارتباط مستقیمی با امنیت ایران  دارد و از سوی 
دیگر تحول و توسعه در بخش اقتصادی آثار 
مثبت زیادی برای ما از جمله استان های شمال 
غربی به همراه دارد. حاال پس از این بی توجهی 

تاریخی، تهران سعی دارد با استفاده به موقع 
از شرایط بعد از تحوالت قره باغ در راه تثبیت 
اوضاع و رسیدن به صلح پایدار به کشورهای 
منطقه کمک کند تا همه از این شرایط منتفع 
شوند. نکته دیگر سفر منطقه ای دکتر ظریف به 
قره باغ به بخش آخر این سفر اختصاص دارد و 
این که قرار است وی در پایان سفرش به ترکیه، 
دیــداری هم از جمهوری خودمختار نخجوان 
آذربایجان داشته باشد. اهمیت این سفر آن 
جاست که نخجوان منطقه ای است که طبق 
توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان، 
نقطه کانونی کریدورهای ارتباطی جنوبی به 
شمار می رود که باعث انتقادات و حساسیت 
هایی در داخل کشورمان شده بود. جالب توجه 
آن که شاهین مصطفی اف رئیس کمیسیون 
مشترک ایران و آذربایجان که در این سفر گفت 
و گوی مفصلی با دکتر ظریف داشت، از طرف 
رئیس جمهور آذربایجان مسئول موضوع راه 
های ترانزیتی و کریدورها نیز تعیین شده و با 
ارائــه توضیحات کامل در خصوص کریدورها 
سعی داشت تا برخالف برخی شایعات مبنی 
بر این که با این کریدور ایران دور خورده یا از 
تحوالت جا مانده، این واقعیت را تشریح کند 
که نقش ایـــران، ارمنستان و روسیه و حتی 
گرجستان در این کریدور بسیار مهم و راهبردی 
بوده است و همه شش کشور منطقه می توانند 
از این همکاری ها نفع ببرند. راه اندازی دوباره 
شبکه راه های شوروی سابق که در دستور کار 
کشورهای منطقه از جمله ایــران قــرار دارد و 
بخش مهمی از رایزنی های ظریف در پایتخت ها 
این سفر را در بر می گیرد می تواند برای ما و همه 
ملت های این منطقه نقش حیاتی داشته باشد و 
با راه ندازی و تقویت کریدور شمال و جنوب یک 
راه مواصالتی راهبردی ایجاد کند که خصوصا 
برای تهران در شرایط تحریم حکم راه تنفس را 
داشته باشد.توافق صورت گرفته میان مسکو، 
باکو و ایروان بر سر فعال کردن خط آهن شوروی 

سابق که هم اکنون در کنار رود ارس موجود و 
بدون استفاده مانده می تواند جلفای ایران را 
به نخجوان جمهوری آذربایجان و از آن جا به 
باکو و سپس دو شاخه آن یکی به سمت تفلیس 
گرجستان و دیگری هم به سمت روسیه و سپس 
ترکیه متصل کند  که نتیجه اش یک بازی برد - 
برد برای همه طرف های منطقه ای خواهد بود 
اما این تور دیپلماتیک برای ایران یک ویژگی و 
انتفاع خاص هم دارد و آن عبور از تحریم هایی 
است که می تواند با همکاری همسایگان ما 
و در یک بــازی دو طرفه شکل گیرد، افزایش 
همکاری های اقتصادی با همسایگان از جمله 
فرصت طالیی حضور در موضوع بازسازی قره 
باغ و مناطق آزاد شده آذربایجان از یک سو و 
گسترش تبادالت تجاری با ارمنستان که امروز 
خود را در محاصره آذربایجان و ترکیه می بیند 
از ســوی دیگر فضای خوبی به ما می دهــد تا 
بتوانیم در این حوزه نیز صادرات غیر نفتی خود 
را افزایش دهیم .در مجموع باید گفت جمهوری 
اسالمی ایران همواره بر اساس سیاست اصولی 
خود مبنی بر حمایت از »منطقه قوی به جای 
کشور قوی« سعی کرده نظرات کشورها را در 
مناطق جغرافیایی و سیاسی پیرامون خود از 
قفقاز گرفته تا خلیج فارس به هم نزدیک کند 
زیرا این روند را عامل ثبات و امنیت و در نتیجه 
خــودش  و  مناطق  ایــن  اقتصادی  شکوفایی 
می داند و فرصتی به نام قفقاز با همه ظرفیت 
های بکر و تاکنون مجهول مانده اش می تواند 
بابی مهم برای شکوفایی صنایع وبخش های 
اقتصادی ما در شمال غرب محسوب شود و 
همچنین بن بست ارتباطی را در آن جا با فعال 
سازی نقش جمهوری اسالمی از بین ببرد. این 
فرصت با  فروکش کردن  درگیری های بین 
باکو و ایروان شکل گرفته اما همیشگی نیست 
و اگر در این مقطع   همچون سال های گذشته 
تعلل کنیم قطعا فرصت ها به ضرر ما و به نفع 

کشورهای خارج منطقه از بین خواهد رفت.
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 آسمان ریاض 
دوباره نا امن شد

همزمان با ادعای جدید عربستان درباره 
تحریمی برای انصارا... صادر کرد  حمله موشکی یمنی ها،آمریکا معافیت موقت 

در حالی که به تازگی انصار ا... هر گونه حمله هوایی به 
عربستان را رد کرده، سامانه هوایی رژیم سعودی دیروز 
مدعی شد که یک فروند موشکی که از طرف انصارا... به 
سمت ریاض شلیک شده رهگیری کرده است. ادعای 
امروز سعودی ها در حالی است که جنبش انصارا... 
بالفاصله پس از انجام هر عملیات پهپادی یا موشکی 
علیه متجاوزان رسما و به صراحت آن را اعالم می کند، 
انصارا... ادعــای چند روز پیش سعودی ها مبنی بر 
شلیک موشک به فرودگاه ریاض را هم بی اساس دانسته 
بود.به باور بسیاری از کارشناسان،ادعای سعودی ها 
علیه انصارا... در راستای فشار بر دولت بایدن برای 
جلوگیری از لغو تصمیم دولت قبلی آمریکا در تروریستی 
خواندن جنبش انصارا... ارزیابی شده است.با این 
حال،وزارت خزانه داری آمریکا با اعالم معافیت های 
موقت تحریمی، مجوز تراکنش مالی با جنبش انصارا... 
یمن را صادر کرد.تارنمای این وزارتخانه در بخش 
پرسش و پاسخ خود نوشت: نهادهای مالی خارجی 
اگر آگاهانه تراکنش های دارای مجوز از واشنگتن 
را انجام دهند یا تسهیل کنند در معرض تحریم قرار 
ندارند.این معافیت موقت تا ۲۶ فوریه )پنجم اسفند( 
اعتبار دارد. به نوشته رویترز، به نظر می رسد که این 
اقدام تالشی برای رفع نگرانی های شرکت ها و بانک 

هایی است که با یمن داد و ستد بازرگانی دارند.این 
تصمیم درحالی گرفته شده است که وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد که بازنگری در اقدام دولت سابق این 
کشور برای قرار دادن جنبش انصارا... یمن در فهرست 
تروریستی را آغاز کرده است.»آنتونی بلینکن« نامزد 
مد نظر جو بایدن به عنوان وزیر خارجه دولت جدید 
آمریکا به همراه »جیک سالیوان« نامزد مشاور امنیت 
ملی در دولت بایدن مخالفت خود را با تصمیم دولت 
دونالد ترامپ برای تروریستی خواندن انصارا... یمن 
اعالم  کرده بودند وزارت خارجه دولت ترامپ روز ۲۲ 
دی ماه اعالم کرد که قصد دارد نام جنبش انصارا... 
یمن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز گفت که 
وزارتخانه تحت امرش تصمیم خود برای قرار دادن نام 
انصارا... در فهرست »سازمان تروریستی خارجی« را 
به کنگره ابالغ کرده است. این تصمیم با مخالفت های 
گسترده بین المللی و داخلی در آمریکا مواجه شد. ۲۶ 
عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به پمپئو راجع 
به تروریستی خواندن انصارا... یمن اعتراض کردند. در 
نهایت، آمریکا چند سازمان و گروه بین المللی از جمله 
سازمان ملل متحد و صلیب سرخ را از تحریم های خود 

علیه جنبش انصارا... یمن معاف کرد.

مصوبه استیضاح ترامپ رسما به سنای آمریکا تحویل داده شد 

بایدن: ترامپ باید استیضاح شود 
ــادم- کمتر از یک هفته بعد از مراسم  خ
ــدن، او دربــــاره تـــدارک  ــایـ تحلیف جو بـ
ــرای  ــای مــجــلــس ســـنـــا  بـ ــ ــرات ه ــ ــوک ــ دم
استیضاح  ترامپ در تاریخ ۸ فوریه )۲۰ 
بهمن( اعالم کرد که استیضاح باید انجام 
شود. به نوشته »ســی ان ان«  رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه با این رسانه نزدیک به 
ــدارک سناتورهای  ــاره ت دموکرات ها درب
این حزب برای برگزاری دادگاه استیضاح 
به  تحریک  اتهام  به  سابق  رئیس جمهور 
ــورش و حمله به کنگره حمایت کرد.  ش
همزمان،مجلس نمایندگان آمریکا الیحه 
استیضاح ترامپ  را به سنا ارائه کرد. به این 
ترتیب روند دومین استیضاح ترامپ وارد 
آخرین مرحله خود شد. با توافق انجام شده 
در سنا، مراحل استیضاح به اتهام »تحریک 
به شورش« و حمله به کنگره از نهم فوریه، 
۲۱ بهمن شروع می شود. شماری از قانون 
گذاران جمهوری خواه می گویند برگزاری 
دادگــاه استیضاح رئیس جمهوری سابق 
پس از پایان دوره اش قانونی نیست. این 
در حالی است که عــده ای دیگر از همین 
ــدام را  حــزب همچون میت رامنی ایــن اق
که  صورتی  در  می دانند.  قانونی  کامال 
دونالد ترامپ محکوم شــود، امکان دارد 
که دیگر اجازه حضور در انتخابات ریاست 

جمهوری را نداشته باشد. رای به استیضاح 
با موافقت دست کم دو سوم اعضای سنا 
ــت. سنای  )۶۷ سناتور( امکان پذیر اس
آمریکا اکنون ۵۰ عضو دمــوکــرات و ۵۰ 
عضو جمهوری خواه دارد. اکنون، هرچند 
سنا در اختیار دموکرات هاست، اما باید 
۱۷ سناتور جمهوری خــواه از استیضاح 
حمایت کنند. در جریان رای گیری برای 
طرح استیضاح در مجلس نمایندگان، ۱۰ 
نماینده جمهوری خواه به استیضاح دونالد 
ترامپ رای مثبت داده بودند.  در روزهای 
نخست پس از حمله به کنگره )در ۱۷ دی( 
تعداد قابل توجهی از جمهوری خواهان 
سعی کردند از ترامپ فاصله بگیرند و او را 
به نوعی در رابطه با تحریک طرفدارانش 
مسئول دانستند، اما با گذشت سه هفته 
برخی محتاط تر شده اند. در محاکمه سنا 
جمهوری خواهان با آزمونی جدی روبه رو 
هستند. چالش پیش روی جمهوری خواهان 
فاصله گرفتن از ترامپ اســت تا رضایت 
خاطر اهدا کنندگان کمک های مالی به 
کمپین شان را فراهم کند و ستاد انتخاباتی 
آن ها مبالغ هنگفتی را از دست ندهد. از 
سوی دیگر پشت کردن به ترامپ خطر از 
دست دادن حمایت و رای طرفداران پروپا 

قرص ترامپ را به همراه دارد.

در شرایطی که »آنتونی بلینکن« نامزد مدنظر 
جو بایدن به عنوان وزیــر خارجه دولــت جدید 
آمریکا تاکید کــرده بــود که دولــت بایدن »خــوان 
گوایدو« رهبر مخالفان ونزوئال را به عنوان رئیس 
جمهوری موقت ونزوئال به رسمیت شناخته و 
به دنبال اعمال تحریم های موثرتری علیه 
ــد،۲۷ کشور عضو  ونــزوئــال برخواهد آمـ
اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک اعالم 
کردند که از این پس گوایدو را به عنوان 

»رئیس جمهور موقت ونزوئال« به رسمت نمی شناسند 
اما همچنان او را »طرف ممتاز گفت وگو با اتحادیه اروپا« 
می دانند. به رسمیت شناخته شدن خــوان گوایدو به 
عنوان »رئیس جمهور موقت ونزوئال« از سوی بسیاری از 
دولت های اروپایی این امکان را به وی می داد که به منابع 
مالی مصادره شده دولت قانونی ونزوئال در این کشورها 
دسترسی داشته باشد و از این منابع برای تقویت مخالفان 
دولت نیکالس مــادورو استفاده کند. خوان گوایدو که 
در انتخابات پارلمانی اخیر ونزوئال حتی جایگاه خود به 

عنوان ریاست مجمع ملی ونزوئال را از دست داد، از اوایل 
سال ۲۰۱9 خود را رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرده و 
برخی کشورهای غربی نیز در ادامه تالش های خود برای 
فروپاشی ونزوئال وی را به عنوان »رئیس جمهور موقت 
ونزوئال« به رسمیت شناخته بودند. به  رغم عقب نشینی 
اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان 
»رئیس جمهور موقت ونزوئال«، آمریکا و انگلیس همچنان 
وی را »رئیس جمهور موقت ونزوئال« می دانند. دولت های 
غربی طی سال های اخیر برای سرنگون کردن دولت 
قانونی ونزوئال و به قدرت رساندن دولتی هماهنگ با خود 
در این کشور تالش زیادی کرده اند، اما نیکالس مادورو 
رئیس جمهور قانونی ونزوئال که همچنان از حمایت زیادی 
در کشورش برخوردار است بارها تأکید کرده است که 
تسلیم فشارهای غرب نخواهد شد و قدرت را به یک دولت 

دست نشانده واگذار نخواهد کرد.

نمای روز 

قاب بین الملل 

ــاز به کــار ژنــرال "لوید آستن"  مراسم سوگند آغ
نخستین وزیر دفاع رنگین پوست ایــاالت متحده 
آمریکا در حضور کامال هریس معاون رئیس جمهوری 
جدید آمریکا در کاخ سفید برگزار شد. مجلس سنای 
آمریکا صالحیت آنتونی بلینکن را نیز دیشب برای 

تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا تأیید کرد.

توقف پــروژه ساخت دیــوار مرکزی بین آمریکا 
و مکزیک در ایالت نیومکزیکوی آمریکا پس از 
امضای یک فرمان اجرایی از سوی بایدن برای 

متوقف شدن ساخت دیوار مرزی/ رویترز

تحلیل روز

شکاف در دیوار جمهوری خواهان 

دکتر ابوذر گوهری مقدم -بر اساس نظرسنجی 
اخیر ipsos ، نود و یک درصــد حامیان ترامپ و 
ــد جمهوری خواهان سنتی، از اقــدام  4۶ درص
ترامپ برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات 
حمایت می کنند. همچنین 9۲ درصد حامیان 
ترامپ و 4۱ درصد جمهوری خواهان سنتی، از 
نامزدی مجدد وی در انتخابات ۲۰۲4 حمایت 
می کنند. این میزان حمایت نشان از شکاف درونی 
حزب جمهوری خواه و تسلط ترامپ بر روندهای 
حــزب در چهار ســال گذشته دارد به نحوی که 
جمهوری خواهان نمی توانند به سادگی از اقدامات 
ترامپ تبری جویند یا به صراحت با آن- به دلیل 
از دست دادن پایگاه اجتماعی خــود- مخالفت 
کنند. حزب جمهوری خواه با چالش های جدی 
در چهار سال آینده روبه رو است و نیازمند بازآرایی 
مجدد در بسیاری از حوزه ها بوده و با تناقضات و 
پیچیدگی های جدی روبه رو است. از سوی دیگر 
همین محبوبیت و پایگاه اجتماعی ترامپ باعث 
شــده دموکرات ها تــالش کنند مانع از نامزدی 
مجدد وی در ۲۰۲4 شوند مسئله ای که می تواند 
مجدد سیاست آمریکا را با تنش روبــه رو ســازد و 
رئیس جمهور دموکرات را در انتخابات بعدی با 

چالش جدی مواجه کند.

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه "ویــک" ، ترامپیسم چطور به صورت 
تروریسم داخلی توسعه می یابد؟

پشت کردن اروپا به گوایدو 
 بروکسل ، دیگر سردسته مخالفان مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال 

به رسمیت نمی شناسد 

چهره روز 

والدیمیر پوتین به اتهاماتی 
که الکسی ناوالنی علیه او 
مطرح کــرده جــواب داد و 
همه آن ها را رد کرد. پوتین 
گفت کــاخــی کــه در فیلم 
ناوالنی  تحقیقی  مستند 

به عنوان یکی از امالک او نشان داده شده به 
او یا اطرافیانش تعلق ندارد. او که در چند روز 
گسترده  خیابانی  های  اعتراض  شاهد  اخیر 
ــوده، ایــن تظاهرات را غیرقانونی خوانده و  ب

سازمان دهندگان را تروریست توصیف کرد.

خبر متفاوت 

ــک شــرکــت تــولــیــد کننده  ی
دستگاه های رای گــیــری در 
جولیانی،  رودی  از  آمریکا 
ــردار ســابــق نــیــویــورک و  ــه ش
وکیل سابق ترامپ، به دلیل 
ــای دروغ و ثابت نشده«  »ادع
اعمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر این کشور، 
شکایت کرده است. شرکت »دومینیون ووتینگ 
سیستم« می گوید طرفداران دونالد ترامپ پس از 
ادعاهای بروز تقلب به شدت مدیران این شرکت 
را به قتل تهدید کرده اند. حاال مدیران این شرکت 

تقاضای ۱.3 میلیارد دالر غرامت کرده اند. 

تغییر مسیر پروازها  پس از فعال شدن
سامانه های پدافندی 



# هشتگ چهار شنبه  8 بهمن 41399
13 جمادی الثانی  1442.شماره 20585

غربت مزار دلیر تنگستان  ویک بازی کثیف هنری!
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سارق جان

یکی از ویدئوهای پرواکنش فضای مجازی مربوط به 
ویدئوی دستگیری فردی بود که اتصاالت ریل راه آهن را 
باز کرده و به سرقت برده بود. این سرقت خطراتی از جمله 
خارج شدن از ریل قطار و چپ شدن واگن ها را دارد که 
ممکن است بسیاری از مسافران قطار را به خطر بیندازد. 
کاربری نوشت: »واقعا دزدها هم بی شرف شدن دیگه 
برای چندرغاز جون ده ها نفر رو به خطر میندازن و باید با 
این دزدهایی که جون آدم ها رو به خطر میندازن برخورد 
شدیدتری بشه.« کاربر دیگری نوشت: »خوب شده پلیس 
رسیده و اال یک حادثه تلخ رو باید می شنیدیم.« کاربری 
هم نوشت: »به نظرم خود شرکت راه آهن هم باید گشت 
زنی اطراف ریل ها رو بیشتر کنه که برای سرقت این بست 

ها خدایی نکرده قطاری چپ نشه.«  
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کسب و کار ایرانی روی اینستاگرام

درحالی که حواشی درباره موضوع فیلترینگ اینستاگرام 
در حال اوج گیری است، آمارهایی از یک میلیون صفحه 
فارسی که از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند 
در فضای مجازی منتشر شد. در این آمار آمده حداقل 
۲۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط ، حدود ۵۰۰ هزار 
کسب وکار استانی و بومی و حدود 3۰۰ هزار کسب و کار 
هم به صورت مقطعی در حال کسب درآمد روی این پلتفرم 
هستند. کاربری نوشت: »خیلی از جوونا از همین طریق 
دارن خرج تحصیل شون رو در میارن. « کاربری هم نوشت: 
»این روزها که کرایه ها سرسام آور شده اینستاگرام برای 
کسانی که قصد شروع یک فعالیت رو دارن خیلی کمک 
کننده است.« کاربری نوشت: »از نظارت بر فضای مجازی 
نباید غافل شد چون به همون اندازه که مفیده، توش 

دزدی می شه و جنس نامرغوب به مردم داده می شه.«
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تصویب زیست شبانه در تهران

در حالی که محدودیت های کرونایی باعث شده تردد از 
ساعت ۲1 تا 4 صبح ممنوع شود اما تصویب الیحه تهران 
بیدار و زیست شبانه در پایتخت که توسط شورای شهر 
تهران تصویب شده بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی 
داشت. محسن هاشمی در خصوص تصویب این الیحه 
گفته: »زیست شبانه سبب می شود شهروندانی که 
دیر می خوابند و به موضوع فرهنگی عالقه مند هستند 
بتوانند شب هنگام زمانی را با خانواده خود به این 
موضوع اختصاص دهند.« کاربری نوشت: »یعنی االن 
توی این همه دودی که شهر رو گرفته و از ساعت ۲1 
هم محدودیت تردد خودرو وجود داره دغدغه شورای 
شهری ها زیست شبانه بوده؟!« کاربر دیگری نوشت: 
»االن این خبر رو کشورهای دیگه بخونن می گن خوش به 
حال تهرانی ها از بی مشکلی در شهر دغدغه شون شده 
زیست شبانه!« کاربری هم نوشت: »ماه های آخر نماینده 

های شوراست ، خواستن یک کاری کرده باشن.«
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تصویری از مزار رئیسعلی دلواری

تصاویری از مزار شهید رئیسعلی دلواری در وادی السالم 
نجف که بسیار ساده و خاکی بود در شبکه های اجتماعی 
بازنشر شد که بازتاب زیادی داشت. رئیسعلی دلواری در 
زمانی که قوای انگلیس بوشهر را به تصرف خود درآوردند، 
به مقابله با تجاوزگران پرداخت و شکست های سنگینی بر 
آنان وارد کرد. این آزاده دالور، سرانجام هنگام مبارزه با 
دشمنان اسالم و ایران در دوازدهم شهریور 1۲94 ش 
در 33 سالگی، از پشت هدف گلوله فرد خائنی قرار گرفت 
و به شهادت رسید. بنا بر وصیت خود رئیسعلی، پیکر او 
را در جوار حرم حضرت امیرالمومنین )ع( در وادی السالم 
دفن کردند. کاربری نوشت: »خیلی از بزرگان کشورمون 
مثل رئیسعلی دلواری و امیرکبیر در خارج از ایران دفن 
شدن و باید برای ساخت یک بقعه در خور شان شون با 
مقامات اون کشورها رایزنی هایی صورت بگیره هرچند 

که می دونم قصه وادی السالم جداست.«
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کودکان شیرخوارگاه منتظر خانواده

شاید در نگاه اول با دیدن این تصویر دل تان بگیرد که چرا 
یک خانواده حاضر شده بچه معصومش را در بیمارستان 
رها کند اما خوب که نگاه می کنی می بینی که همین 
عکس ها می تواند بارقه امیدی باشد برای خانواده هایی 
که بچه دار نمی شوند و به سراغ بهزیستی می روند تا 
سرپرستی آن ها را بپذیرند. کاربران زیادی به تصویر 
صفحه یکی از روزنامه ها که اسامی فرزندان تحت پوشش 
شیرخوارگاه ها را منتشر می کرد، واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »با دیدن این عکس اشک توی چشام جمع 
شد و بغض گلوم رو گرفت.« کاربر دیگری نوشت: » این 
صفحه می تونه چراغ امید رو توی خیلی از خونه ها که بچه 
ندارن روشن کنه و باعث شه هم اون خانواده ها بچه دار 
شن و هم یکی از این بچه ها صاحب پدر و مادر و خانواده.«
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استراتژی باالبردن قیمت آثار هنری!

بخش هایی از برنامه شب های هنر شبکه 4 که به 
موضوع حراجی تهران مربوط بود بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. در این برنامه کارشناس 
برنامه از استراتژی برخی از هنرمندان برای کسب 
شهرت و باال بردن قیمت آثارشان گفت که واکنش های 
زیادی را هم به همراه داشت. او در بخشی از این 
برنامه گفت برخی هنرمندان عمدی دست به کار خالف 
عرف می زنند تا کسب شهرت کنند تا با استفاده از این 
کسب شهرت قیمت آثارشان باال برود و لزوما در عصر 
حاضر کیفیت و زیبا شناختی خاص هنرمندان دلیل 
باال بودن قیمت آثار آن ها نیست. کاربری نوشت: »از 
وقتی هنر مادی شد پای این جور کارها به حوزه دوست 
داشتنی هنر باز شد و اون رو آلــوده کــرد.« کاربر 
دیگری نوشت: »همه هم این جوری نیستن بعضی ها 
واقعا تالش و پشتکارشون باعث شهرت شون شده.«

            دوستداران حضور در بازار خودروی ایران

همان طور که پیش از این گفتیم ،خودروسازهای چینی عالقه 
زیادی به حضور در بازار ایران دارند و از حاال هم برای حضور در 
ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام در حال برنامه ریزی و 
مذاکره هستند. اما در کنار خودروسازهای چینی نام برندهای 
مطرح خودروسازی در اروپــا هم دیده می شود. البته پیش از 
این حضور یک خودروساز روسی در کشورمان مطرح شده بود. 
شهریور امسال و زمانی که هنوز مشخص نبود رئیس جمهور 
بعدی آمریکا کیست ،خبر حضور یک خودروساز روسی به نام 
»اوواز« )UAZ( در ایران مطرح و اعالم شد که در حال ایجاد خط 
مونتاژ در ایران است. سایت »بیت ران« هم در گزارشی از تالش رنو 
برای بازگشت  به بازار ایران خبر داده است. هرچند پس از تحریم 
آمریکا رنو  دراقدامی یک طرفه و بدون اجرای تعهداتش از ایران 
خارج  شد اما در گزارش این سایت آمده است: »پس از پیروزی جو 
بایدن در انتخابات آمریکا رنو آماده بازگشت به ایران و تولید مجدد 
می شود.« قبل از خروج رنو از ایران قرار بود این شرکت به صورت 
مستقیم به تولید خــودرو در ایــران بپردازد و ایــران را به کانون 
تولیدی خود در خاورمیانه تبدیل کند. البته با توجه  به اقدام رنو 
در ترک ایران  هر گونه بازگشت این خودروساز به بازار کشور باید 
با جبران خسارت ها و گرفتن تعهدات محکم انجام شود . روزنامه 
هفت صبح هم بعد از روی کار آمدن بایدن از دورخیز فولکس واگن 
برای حضور در ایران خبر داده است. شرکت فولکس واگن حتی 
پیش از توافق هسته ای از اولین خودروسازانی بود که تحقیق و 
مذاکره برای ورود به ایران را آغاز کرده بود. این بار هم خبر می رسد 
که این شرکت، مذاکرات خود را در حالی آغاز کرده که هنوز 
مشخص نیست آیا آمریکا به برجام بازخواهد گشت یا خیر. با این 
حال به نظر می رسد این شرکت، کارهای مقدماتی را آغاز کرده تا 
اگر توافقی حاصل شد با سرعت مناسب بتواند به ایران بازگردد 
و تولید خود را آغاز کند. با این حال کار برای شروع فعالیت پژو 
و سیتروئن کمی پیچیده تر از دیگر خودروسازهاست. با اتحاد 
جدید بین گروه پژو- سیتروئن و فیات-کرایسلر، بسیار بعید به 
نظر می رسد تا پیش از توافق قطعی ایران با آمریکا ،پژو قدمی برای 
حضور در بازار ایران بردارد و اخباری هم تا کنون در این زمینه 
منتشر نشده است. البته گفته می شود شرکت های ژاپنی و کره ای 

هم احتمااًل بسیار محافظه کارانه رفتار خواهند کرد.

            تولید کنندگان خودروهای سنگین

بازار ایران به بیش از 300 هزار کامیون نیاز دارد، عددی که برای 
شرکت های کامیون سازی در جهان عدد بزرگ و ترغیب کننده ای 
به حساب می آید به همین دلیل حتی در شرایط تحریمی، شرکت 
اسکانیا حضور خود را در بازار ایران حفظ کرد و دایملر و ولوو هم 
تا آخرین لحظات در ایران مانده بودند. با توجه به نیاز باالی ایران 
به خودروهای سنگین و تعویض ناوگان فرسوده اتوبوسرانی به 
نظر می رسد اگر توافقی بین ایران و آمریکا صورت گیرد، شرکت 
های سازنده خودروهای سنگین با سرعت بیشتری به ایران باز 
خواهند گشت. رادیو  اروپایی آزاد هم  در گزارشی مدعی شده 
که خودروسازهای غربی خبر مذاکره با طرف ایرانی برای حضور 
در بازار خودروی ایران را تایید کرده و نوشته اند این مذاکرات در 

کشورهایی مانند ترکیه در حال انجام است.

            معایب حضور خودروسازهای خارجی در ایران

هرچند جذب سرمایه گذار خارجی در کشور می تواند به ایجاد 
اشتغال در کشور کمک بزرگی کند اما دنیای اقتصاد در گزارشی 
درباره نحوه بازگشت خارجی ها در صورت بازگشت آمریکا به برجام 
نوشته است ، با توجه به این که ایران در یک دهه اخیر دو بار توسط 
آمریکا تحریم های سنگینی شده از این رو سرمایه گذار خارجی به 
دلیل ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران ، حاضر به سرمایه گذاری 
مستقیم نیست و تنها در قالب مونتاژکاری و فروش محصول حاضر 
به همکاری خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که به احتمال 
زیاد خودروسازها به دنبال یک خط مونتاژ در ایران خواهند بود نه 

سرمایه گذاری و  انتقال فناوری .

            رقیب سازی برای خودروسازها

  به نظر می رسد در شرایط فعلی حضور خودروسازها در کشورمان 
فقط به صورت مونتاژ کاری خواهد بود اما برخی کارشناسان 
معتقدند که حضور شرکت های خارجی فارغ از این که به دنبال 
سرمایه گذاری مستقیم باشند یا مونتاژکاری، در کل به نفع 
خودروسازی و مشتریان است. به اعتقاد آن ها هرچند اولویت 
با سرمایه گذاری مستقیم است، اما اگر خارجی ها فقط به قصد 
مونتاژکاری پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند هم 
نباید  به راحتی آن ها را رد کرد . این دسته ازکارشناسان معتقدند به 
واسطه همین مونتاژکاری هم می توان ارزش افزوده به خصوص در 
حوزه صادرات ایجاد کرد و تبدیل به بخشی از زنجیره جهانی تامین 
بزرگان صنعت خودرو شد. این کارشناسان می گویند، اگر شرکت 
های بزرگ مانند رنو و فولکس واگن حاضر به مونتاژ محصوالت شان 
در کشورمان شوند و بپذیرند که بخشی از تولیدات خود را از مبدأ 
ایران به دیگر بازارها صادر کنند در این صورت، خودروسازی ایران 
به زنجیره جهانی فروش این غول خودرویی جهان خواهد پیوست 
و این به معنای ارزآوری و تقویت اشتغال خواهد بود؛ ضمن آن که به 

هر حال بازار داخل نیز از محصوالت روز بی نصیب نخواهد ماند.

            تجربه ترکیه در خودروسازی

تاریخچه صنعت خودروی ترکیه شبیه صنعت خودروی ایران است. 
تولیدات ترکیه در سال ۱۹۶0 با مونتاژ محصوالت فورد شروع شد. 
البته ایران سعی داشت به تولیدکننده خودرو تبدیل شود ولی به 
دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، این پروژه در ایران به جایی رسیده 
که اکنون قرار دارد اما ترکیه، صنعت قطعه سازی خود را توسعه داد 
و به پایگاه شرکت های خارجی تبدیل و یکی از صادر کنندگان مهم 
قطعات خودرو شد . این کشور به کانون اصلی تولید محصوالت رنو 
و فیات در خارج اتحادیه اروپا تبدیل شد و بعد از سال ها توانست 
سال گذشته از اولین خود روی تمام برقی بومی خود   رونمایی کند.

            اعتماد به شرکت های دانش بنیان

می توان با جذب شرکت های خودروساز و همین طور استفاده 
از شرکت های دانش بنیان برای کمک به تولید قطعات خودرو 
و خودروسازی ،گام مهمی هم برای ایجاد بستری مناسب برای 
سرمایه گذاری های خارجی و هم برای ایجاد اشتغال و افزایش 
صادرات برداشت. البته این مهم، نیاز به نگاه ویژه و اعتماد به شرکت 

های دانش بنیان دارد.

ناصری- خودروسازی سال هاست در کشور ما با حاشیه هایی از جمله انحصاری بودن دست و پنجه نرم می کند و یکی از وعده هایی که 
وزیر صمت هم در ماه های پایانی دولت داده، شکست این انحصار و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه خودروسازی بوده 
است. با این حال این روزها ،جسته و گریخته خبرهایی از مذاکرات با  خودروسازان خارجی منتشر می شود . برخی رسانه ها از مذاکرات 
شرکت های خودروساز  ازجمله فولکس واگن، رنو و اشکودا  برای حضور در بازار خودروی ایران خبر داده اند که بعضی از آن ها قبال در 
ایران حضور داشتند و پس از خروج  آمریکا از برجام ،ایران را ترک کردند . هرچند گفته می شود خودروسازهای چینی برای حضور در 
ایران پیش قدم شده اند اما سایت خودرویی »بیت ران« گزارش داده که رنو هم در حال بررسی فعالیت مجدد در ایران است و برای این 

کار چندین سناریو را  برنامه  ریزی کرده است.  امروز در این باره بیشتر نوشته ایم.

اعالم حذف ارز 4200 
دلیل یب روغین!

هرچند وزارت صمت  اعالم حذف ارز 4200 

را دلیل آشفته شدن بازار روغن بیان کرده اما 

گزارش ها حکایت از موضوع دیگری دارد

مدتی است که درباره روغن تنش هایی وجود دارد و هر 
از چندی در استانی کمبود آن دیده می شود. هر چند 
وزارت صمت بارها قول حل مشکل در روزهای آینده را 
داد ولی این مشکل تنها از شهری به شهر دیگر منتقل می 
شود تا جایی که حتی در بعضی از استان ها مانند خراسان 
شمالی ،کار به توزیع روغن با ارائه کارت ملی کشیده است 
به هرحال در آخرین اظهارات وزارت صمت کمیسیون 
تلفیق را به دلیل اطالع رسانی درباره آزاد سازی نرخ ارز 
کاالهای اساسی مقصر اصلی بازار روغن اعالم کرده 
است. با این حال گزارش ها نشان می دهد که گرانی و 

کمبود روغن ثمره پرداخت ارز 4200 بوده است.

مقدار روغن مورد نیاز کشور	 
آمارها نشان می دهد که ساالنه در کشور حــدود دو 
میلیون تن روغن مورد نیاز است که به گفته دبیر انجمن 
روغن نباتی ایران یک میلیون و 500 هزار تن آن از محل 
روغن خام وارداتی و بقیه آن هم از محل دانه های روغنی 
وارداتی و روغن کشی در کشور تامین می شود. این آمار 
نشان می دهد که روغن خوراکی در کشورمان بسیار 
وابسته به واردات است. در همین زمینه ،معاون وزیر 
صمت به »خبرگزاری مهر« گفته است: »هم اکنون بیش 

از 85 درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است.«

تاثیر ارز 4200 بر گرانی روغن	 
هر چند بازرگانی دولتی اعالم حذف ارز 4200 توسط 
کمیسیون تلفیق را عامل تنش دربازار روغن اعالم کرده 
است اما گزارش ها حاکی از آن است که این آشفتگی قبل 
از اعالم کمیسیون تلفیق هم وجود داشته است و از مهم 
ترین دالیل گرانی روغن در کشور، مشکل تامین ارز برای 
واردات مواد اولیه  بوده که باعث شده به موقع مواد اولیه 
و دانه های روغنی به کشور وارد نشود و بازار تقاضا بسیار 
بیشتر از عرضه شود. اما ارز 4200 هم نه تنها به ارزانی 
روغن کمک نکرد بلکه باعث افزایش قاچاق معکوس و 
همچنین دلسردی کشاورزانی شده بود که دانه های 
روغنی تولید می کردند. به این صورت که تخصیص ارز 
4200 به واردات روغن باعث شد که دانه های روغنی به 
قیمت مناسب از کشاورز خریداری نشود چون واردات 
با آن ارز، بسیار به صرفه تر از خرید دانه های روغنی از 
کشاورز بود. همچنین با توجه به قیمت برابری ارز برخی 
از تجار با ارز 4200 مواد اولیه وارد و با ارز آزاد به کشورهای 
همسایه به صورت قاچاق صادر می کردند. در نتیجه 
روغن با قیمت ارز 4200 به دست مصرف کننده ایرانی 

نمی رسید.

چطور باید به ثبات رسید	 
مهم ترین کار برای به ثبات رسیدن قیمت روغن که در 
کشور ما متاسفانه بیش از متوسط جهانی هم استفاده 
می شود خودکفا شدن در تولید دانه های روغنی است. 
طرحی که اگر به سرانجام برسد می تواند نیاز کشور به 
کاالی استراتژیک مثل روغن را مانند گندم به خودکفایی 
نزدیک کند. البته در سال های گذشته متاسفانه این 
طرح با سرعت بسیار کندی جلو رفته و عقب ماندگی 
زیــادی در برنامه دیده می شود که نیاز است سرعت 

بیشتری به خود بگیرد. 

خبرها حکایت از تالش خودروسازهای خارجی  برای حضور در  بازار ایران دارد، کدام شرکت ها پیش قدم شده اند؟

استارت خودروسازان خارجی 
برای ورود به ابزار ایران
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گزیده  یک توئيت

یک عکس  

قانون منع تردد زیر چرخ خودرو ها
با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، از ساعت ۲1 تا ساعت ۴ صبح منع 
تردد در شهر ها اعمال می شود، اما این 
تصمیم سبب شــده اســت ساعت پیک 
شهر  به ویژه  کالن شهر ها  در  ترافیک 
 تهران تغییر کند. با  این حال با ادامه دار 
شدن این محدودیت، بی توجهی و حضور 
پر شمار خودرو ها در سطح شهر را شاهد 
هستیم که ایــن نشان دهــنــده  رعایت 
نکردن مقررات و رفت و آمد های شبانه 
است که خود بسیار نگران کننده است. 

رسانه های جهان 

ــی: در   بــی بــی سـ
نتایج یک پژوهش در 
ميشيگان  دانشگاه 
ــکــا مــشــخــص  آمــری
شد، فقر، جنسيت، 
ــودن  ــرب ــاج ــه ــی و م ــل ــغ ــارت ش ــهـ مـ
می کنند  تعيين  که  هستند  عواملی 
در هر کشوری چه کسانی در برابر 
حال  ایــن  با  آسيب پذیرترند.  کرونا 
برای  اجتماعی  سياست گذاری  در 
ــران کــرونــا، عملکرد  ــح مــدیــریــت ب
ــادی داشته  دولت ها تفاوت های زی
ــت آلمان  ــت؛ به عنوان مثال دول اس
برای والدینی که کار می کنند و باید در 
خانه به بچه هایشان درس هم بدهند، 
مرخصی باحقوق درنظر گرفته است.

ایندیپندنت:   نتيجه 
پــژوهــش گــروهــی از 
کارشناسان آمریکایی 
ــد،  ــی دهـ ــان مـ ــشـ نـ
ــاالت  جوامعی در ای
کنترل  قابليت  بيشترین  که  متحده 
سرایت ویروس را داشته اند، جوامعی 
بوده اند که استفاده از ماسک را همراه 
با حفظ فاصله گذاری اجتماعی رعایت 
کــرده انــد. آن هــا می گویند ماسک به 
تنهایی نمی تواند مانع از شيوع بيشتر 

شود.

ایران در جمع ۴ کشور
ورنده خون  تولید ماده بندآ

علوم  دانشگاه  دانشمندان  بی وقفه  تــاش  با 
پزشکی تبریز، ایران توانست »ماده بندآورنده 
خون« را توليد کند و به جمع چند کشور محدودی 
که این ماده را توليد می کنند، بپيوندد. دکتر 
رویا صالحی و دکتر مهدی عدالتی از اعضای 
در  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هيئت 
این باره گفتند: در جراحی های مختلف، جان 
برخی از بيماران در اثر شدت خون ریزی به طور 
جدی تهدید می شود، یا در حواث ناشی از کار و 
تصادفات، به دليل نبود مواد اختصاصی برای 
اقدامات اورژانــســی برخی بيماران متاسفانه 
جان خود را از دست می دهند؛ بنابراین ما با 
درنظرگرفتن این موضوع مهم از پنج سال پيش 
ایده توليد این ماده حياتی را در ذهن طراحی 
و تحقيقات اوليه را شــروع کــرده بودیم ولی از 
دوســال قبل تحقيقات و مطالعات خــود را به 
صــورت جدی تر و مصمم تر وارد فــاز عملياتی 
کردیم. به گفته آن ها، این محصول تست های 
آزمایشگاهی و فاز حيوانی خود را با موفقيت 
و توانمندی بــاال پشت سر گذاشته اســت. این 
محصول در اردیبهشت ماه امسال در سازمان 
ثبت اختراعات و اکتشافات کشوری )به شماره 

ثبت اختراع 101771 ( به ثبت رسيده است.

کمترین رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دفاتر پیشخوان  

ــاره به این که  سخنگوی وزارت بهداشت با اش
کمترین ميزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اماکن عمومی مربوط به دفاتر پيشخوان دولت 
است، بر لزوم ایجاد ساز و کار نوبت دهی تلفنی 
و اینترنتی ارائه خدمات در این مراکز تاکيد کرد. 
دکتر سيما سادات الری گفت: توصيه می کنيم 
مدیران این دفاتر به منظور کاستن از بار مراجعه 
همزمان، در زمينه ایجاد ساز و کار نوبت دهی 
تلفنی و اینترنتی ارائه خدمات اقدام کنند. وی 
افزود: کارکنان دفاتر مذکور، رعایت بهداشت 
دست ها و استفاده از ماسک را در اولویت قرار 
ــراد فاقد  ــه خدمت به اف دهند و از هرگونه ارائ
ماسک به طور جدی خــودداری کنند؛ ضروری 
است به گندزدایی مرتب سطوح و همچنين در 
برای  ضدعفونی کننده  مــواد  اختيارگذاشتن 
مراجعان اقدام شود و درخصوص رعایت اصول 
فاصله گذاری فيزیکی به ميزان1/۵تا ۲ متر  و 
پيش بينی ساز و کار تهویه مناسب هوا، اقدام 

الزم انجام گيرد.

31 درصد مردم پس از شیوع 
کرونا اضافه وزن پیدا کرده اند

مرکز افکارسنجی ایسپا در خبری گزارش کرد: 
مرکز تحقيقات بازار و افکار عمومی ایپسوس در 
ژانویه ۲0۲1 )دی ماه 13۹۹( از 30 کشور در 
جهان )برزیل، شيلی، ترکيه، آفریقای جنوبی، 
آرژانتين، چين، اسپانيا، ایاالت متحده آمریکا، 
هند، ایتاليا، کانادا، عربستان، فرانسه، بلژیک، 
با  و...(  انگلستان  سوئد،  روســيــه،  سنگاپور، 
جامعه آماری افراد 16 تا 74 سال و اندازه نمونه 
»تاثير  موضوع  با  نظرسنجی  طــرح   ۲۲008
ویروس کرونا بر رژیم غذایی و سامت« اجرا کرده 
است. نتایج این نظرسنجی قابل تامل است؛  بر 
اساس  این نتایج ، تقریبًا یک سوم از پاسخگویان 
)31 درصد( گفتند بعد از شيوع ویروس کرونا 
ــد. شهروندان  ــده ان بــا افــزایــش وزن مــواجــه ش
برزیل با ۵۲ درصد و شهروندان کشور چين با 
6 درصد به ترتيب بيشترین و کمترین اضافه وزن 
را داشته اند. گفتنی است به طور ميانگين افراد 
اعام کردند 6.1 کيلوگرم به وزن آن ها بعد از 

شيوع کرونا اضافه شده است.

خسارت 1۸5۰ میلیارد تومانی کرونا به شرکت های ریلی  

معاون مسافری شرکت راه آهن با بيان این که 
هيچ افزایش قيمتی برای بليت های ایام نوروز 
نداریم، گفت: در کوپه های با ۵0 درصد ظرفيت، 
۲۵ درصد قيمت صندلی های خالی از مسافران 
اخذ می شود.  موسوی افــزود: از ابتدای شروع 
ویروس کرونا و با اجرای فروش فقط ۵0 درصد 
ظرفيت هر کوپه قطار، بسياری از خانواده ها 
اقــدام به خرید ۲ کوپه بــرای به عنوان مثال یک 
خانواده چهارنفره می کردند و در واقع ۲ کوپه 
دونفره خریداری می کردند در حالی که امکان 
حضور آن هــا در یک کوپه وجــود داشــت. در این 
زمينه طبق مصوبه، از ابــتــدای بهمن افزایش 

بــرای  قطار  بليت  خالی  صندلی های  قيمت 
کوپه های 4 نفره که دو نفر اقــدام به خرید بليت 
کرده اند و برای کوپه های 6 نفره که 3 نفر از آن ها 
استفاده می کنند، افزایش یافت. معاون مسافری 
ــرد: از ابــتــدای شيوع  شرکت راه آهــن اظــهــار ک
ویروس کرونا در کشور ميزان یک هزار و 8۵0 
ميليارد تومان زیان به شرکت های حمل و نقل ریلی 
وارد شده است؛ شرکت های ریلی به خاطر حفظ 
نيروی انسانی و جلوگيری از تعدیل، زیان بسيار 
زیادی دیده اند؛ از این یک هزار و 8۵0 ميليارد 
تومان فقط ۹40 ميليارد تومان توسط بانک ها در 

قالب تسهيات کم بهره پرداخت شده است.

 پیام رسان »سیگنال« فیلتر شد؟

اتحادیه اروپا صادرات واکسن کرونا را محدود می کند

در پی بدقولی شرکت های دارویی استرازنکا 
که از طرف قراردادهای اتحادیه اروپا برای 
توليد واکسن کروناست، این اتحادیه تصميم 
گرفت در صادرات واکسن کرونا تجدیدنظر 
کند. به گزارش دیروز بی بی سی، این شرکت 
به اتحادیه اروپا اطاع داده است که به دليل 
اشکال در توليد، نمی تواند مقدار واکسنی 
را که قرار بوده، تحویل بدهد و در هفته های 
آینده واکسن »بسيار« کمتری تحویل این 
اتحادیه خواهد داد.  پيش از این شرکت های 
دليل  به  که  بودند  گفته  فایزر-بيوان تک 
نوسان توليد نمی توانند مقدار واکسنی را 

که قــرار بــوده، تحویل اتحادیه اروپــا دهند. 
این مسئله باعث اعتراض کشورهای عضو 
این اتحادیه شد که می گفتند تحویل ندادن 
ــوردن برنامه های  به موقع، باعث لطمه خ
واکسيناسيون آن هــا و بی اعتمادی مردم 
می شود. اتحادیه اروپــا که برای ۲7 کشور 
عضو واکسن می خرد، به دليل کندی در 
راه اندازی برنامه واکسيناسيون اکنون مورد 
انتقاد است. در پی این اتفاقات، اتحادیه اروپا 
تصميم گرفته است که صادرات واکسن کرونا 
را محدود کند. اتحادیه اروپا در مجموع 600 
ميليون دوز واکسن کرونا سفارش داده است.

مدیرکل دارو وزارت بهداشت:

1۴ شرکت دانش بنیان متقاضی تولید واکسن کرونا هستند
مدیرکل نظارت بر دارو و فراورده های تحت نظارت 
سازمان غذا و دارو گفت: 14 شرکت دانش بنيان 
در ایران متقاضی توليد واکسن کرونا هستند. 
سه شرکت توليد آزمایشگاهی را انجام داده اند 
و دو شرکت به فاز مطالعه انسانی رسيده اند.به 
گزارش  ایرنا، حيدر محمدی افزود: ایران اکنون 
کشور اول منطقه در حوزه بيوتکنولوژی و کشور 
دوازدهم در دنياست؛ اما بودجه های کافی برای 
توسعه ایــن صنعت در کشور نــداریــم.  تاکنون 
۵00 ميليارد دالر در بازار جهانی بيوتکنولوژی 

سرمایه گذاری شده که سهم ایران یک هزارم 
این ميزان است. ارزش بازار بيوتکنولوژی 
ایران حدود 600 ميليون دالر است اما توان 
ایران در این حوزه بسيار بيشتر است؛ زیرا ۲0 
شرکت بسيار فعال در حوزه بيوتکنولوژی 
داریم که ظرفيت بسيار بزرگی برای توسعه و 
ورود به بازارهای جهانی دارند. مدیرکل دارو 
سازمان غذا و دارو گفت: ميزان ارز دارویی 
کشور در سال های اخير همواره کاهش 

داشته است. سال ۹6 حدود چهار ميليارد دالر 
ــدود3/7 ميليارد دالر شد  بود. در سال ۹7 ح
و سال ۹8 به 3/۲ دالر رسيد و امسال به۲/۵ 
ميليارد دالر کاهش یافت. وی گفت: البته امسال 
از این بودجه مصوب دوميليارد و ۲70 ميليون 
دالر اختصاص یافت که یک ميليارد و 7۵0 
ميليون دالر آن سهم دارو بود.محمدی گفت: از 
زمان شيوع کرونا فقط ۲46 ميليون دالر برای 
تجهيزات و 483 ميليون دالر برای داروهای کرونا 
هزینه شده است و اگر در این حوزه حمایت کافی 

نمی شد دچار بحران می شدیم.وی گفت: با وجود 
کمبودها و مشکات با محدودیت بودجه مدیریت 
کردیم تا کشور دچــار بحران نشود. حمایت از 
توليد داخل و صنعت بيوتکنولوژی اولویت وزارت 
بهداشت است و اگر حمایت های کافی و ملی 
صــورت بگيرد، در ایــن حــوزه رشــد فزاینده ای 
خواهيم داشــت.وی بيان کرد: برای حمایت از 
محصوالت بيوتکنولوژی با دستور وزیر بهداشت 
شورای فهرست دارویی کشور و حمایت از توليد 
داخل تشکيل می شود و در  این مسير برای ارتقای 

جایگاه ایران و حسب فرمان رهبر انقاب برای 
جهش توليد گام برمی داریم. 

سهم ۹۲ درصدی سرقت ها در کل جرایم 
رئیس پلیس آگاهی ناجا می گوید سرقت  ها 9 درصد افزایش داشته

 و ۴۸ درصد کل دزدی ها، سرقت های خرد است

گروه اجتماعی – آمار رسمی پليس، از سهم 
۹۲.3 درصدی سرقت ها در کل جرایم کشور 
حکایت دارد؛ تلنگری که از واقعيت های تلخی 
از جمله بيشتر شدن سرقت های خرد ناشی از 
افزایش مشکات اقتصادی نيز حکایت دارد. 
ســردار »محمد قنبری« رئيس پليس آگاهی 
ــزارش عملکرد ــه گ  ناجا، روز گذشته در ارائ

 10 ماهه، آمار و اطاعات مهمی را منتشر کرد 
که خبرگزاری پليس مشروح آن را منتشر کرد:

سرقت، کالهبرداری و جرایم جنایی       
* سهم سرقت ها از کل جرایم، ۹۲.3 درصد 
است. جعل و کاهبرداری سهم7.3 درصدی 
دارد ) ۵ درصد کاهبرداری و ۲.3 درصد جعل 
(. جرایم جنایی نيز شامل سرقت های مسلحانه، 
قتل عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف و... در ميان 

کل جرایم سهم 4دهم درصدی دارند.

سهم ۴۸ درصدی سرقت های خرد       
* در این سرقت ها نيز، ۹8 درصد سرقت عادی 
محسوب می شود و از این ۹8 درصــد، سهم 
سرقت های خرد 48 درصد و سهم سرقت های 
مهم اعم از سرقت منزل، خودرو و مغازه و ... 

4۲ درصد است.

رشد 1۲ درصدی کیف قاپی       
آمار رئيس پليس آگاهی همچنين از افزایش 
1۲ درصدی کيف قاپی ها در 10 ماه امسال 
حکایت دارد و البته به گفته او، ميزان کشفيات 
ایــن سرقت ها هم 18 درصــد افزایش یافته 
است. سردار قنبری گفته است: در موضوع 
کيف قاپی و موبایل قاپی نيازمند این هستيم که 

مردم »خودکنترلی« را افزایش دهند.

بالیی که کرونا به جان مان انداخت       
ــاره افزایش سرقت، باال رفتن  نکته مهم درب
عجيب و غریب آمار سرقت های خرد در دوره 
کروناست؛ اتفاقی که کارشناسان دليل اصلی 
آن را بيکاری و افزایش مشکات اقتصادی 
می دانند. »سردار عليرضا لطفی« رئيس پليس 
آگاهی تهران بزرگ در این باره گفته بود: »یقينا 
مشکات مختلف به ویژه مشکات اقتصادی 
در حــوزه جرایم تاثيرگذار بــوده و یک سری 
سرقت های خرد مانند سرقت  قطعات و لوازم 
خودرو و موبایل قاپی افزایش داشته است«. 
سردار لطفی این نکته را هم گفت که »بيش از 
۵0 درصد سارقان دستگيرشده در ماه های 
اردیبهشت، خرداد و تير در تهران، برای بار اول 
مرتکب جرم شده بودند و این نشان می دهد 

که این اتفاقات بی تاثير از شرایط روز نيست«.

کشفیات پلیس هم افزایش یافته است       
* البته به گفته سردار قنبری، آمار کشفيات 
ــد  ــا تــوســط پــلــيــس هـــم رش ــت ه ــرق ــن س ــ ای

قابل توجهی داشته است: در حوزه سرقت ها 
حدود 71.1 درصد کشفيات داشته ایم که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ميزان 
کشفيات در حوزه سرقت 16.۲ درصد افزایش 
داشته و سهم کشفيات سرقت خرد بيش از 

73.۵ درصد است.
* در 10 ماهه امسال ميزان کشفيات قتل ها 
نيز ۹7.4 درصــد  و کشف آدم ربــایــی 100 
درصد بوده و در مجموع جرایم جنایی ۹6.۹ 

درصد کشف جرم داشته است.

تکمیل بانک اطالعاتی مجرمان       
ــردار قنبری ایــن را هم گفته اســت که:  * س
افزایش  ناجا  آگاهی  پليس  مبنای عمل در 
سرعت کشف )کاهش زمانی فاصله وقوع جرم 
تا کشف( است؛ یعنی درصددیم ضمن کاهش 
زمان کشف، کشفيات به صورت کامل اتفاق 
بيفتد؛ یعنی اموال مکشوفه به مال باختگان 
مسترد شود. وی به این نکته هم اشاره کرده 
است که : »67 درصد کشفيات پليس آگاهی 

ناجا از طریق اشراف اطاعاتی و بهره مندی 
از سامانه های این پليس اتفاق می افتد و بانک 
اطاعاتی مجرمان را نيز تکميل کرده ایم«. 
این خبر سردار قنبری، خوشایند است چرا که 
مطالبه چندساله را محقق و بانک اطاعات 
ــت. ایــن همان  ــرده اس مجرمان را تکميل ک
موضوع موردتاکيد ناجا و دستگاه قضایی بوده 
که حاال می تواند عاوه بر ایجاد بازدارندگی 
برای تکرار جرم، سرعت شناسایی و دستگيری 
مجرمان را هم افزایش دهد و به ارتقای امنيت 

در سطح جامعه کمک کند. 

 افزایش 1۸ درصدی سرقت ها       
 با خاموشی ها 

ــم دیـــگـــر در  ــهـ نــکــتــه مـ
صحبت های رئيس پليس 
ــش ميزان  ــزای ــی، اف ــاه آگ
اعمال  دليل  به  سرقت ها 
خــامــوشــی هــای اخــيــر در 

کشور اســت؛ موضوعی که مخالفان زیادی 
دارد اما همچنان در حال اجراست. سردار 
ــت: در دی مــاه  قنبری در ایــن بــاره گفته اس
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
سرقت ها 18 درصد افزایش یافت، در حالی  
که افزایش سرقت ها در کل10 ماهه امسال، 
۹ درصــد بــود. خاموشی معابر و بزرگراه ها 
در افــزایــش سرقت ها بــه ویــژه سرقت های 
خــرد تاثير دارد با ایــن حــال به دليل اعمال 
محدودیت های کرونایی،  با دستور فرمانده 
نيروی انتظامی  تردد اکيپ های گشت آگاهی 
و انتظامی  در سطح شهرها به ویژه از ساعت 
۲1 به بعد افزایش داشته است تا با این افزایش 

مقابله کند.

آن طور که رسانه های داخلی از جمله باشگاه خبرنگاران، گزارش 
کردند، از دوشنبه شب پيام رسان سيگنال در کشور مسدود شده 
است.  با انتشار خبر به اشتراک گذاشتن اطاعات کاربران واتس اپ با 
شرکت اصلی خود یعنی فيسبوک، ميليون ها کاربر از این پيام رسان 
کوچ کردند و به پيام رسان های دیگر از جمله سيگنال رفتند. در 
همين راستا با هجوم ميليون ها کاربر، این برنامه توانایی پاسخگویی 
به کاربران خود را برای مدت کوتاهی از دست داد ولی این روند 
ادامه نداشت و به حالت عادی برگشت. در عين حال از دوشنبه شب 
پيام رسان سيگنال در کشور با محدودیت فيلترینگ مواجه شده است. 

در پی این مسدودسازی، دیروز سایت رجانيوز به نقل از یک منبع آگاه 
 )SIGNAL( نوشت: »اختال در دسترسی به پيام رسان سيگنال
مربوط به مصوبه ای در سال 13۹۵ توسط کارگروه تعيين مصادیق 
مجرمانه است که اخيرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتور ها اقدام 
به اعمال برخی محدودیت ها روی این پيام رسان کرده اند.«  در واکنش 
به این خبر رجانيوز،  سيدجمال هادیان، رئيس مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی وزارت ارتباطات با انتشار توئيتی در این خصوص 
نوشت:  »خبر رجانيوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد 

پيام رسان سيگنال، کذب محض است.«

خبر

آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
۲۴ بهمن برگزار می شود

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت با بيان این که آزمون استخدامی وزارت 
بهداشت ۲4 بهمن ماه برگزار می شود، گفت: 
همه مراحل آزمــون طبق برنامه زمان بندی در 
حال انجام است. سيد کامل تقوی نژاد افزود: 
بــرای تصدی 38 هــزار و ۹۵3 پست در آزمون 
بهمن ماه، ۲1۹ هزارنفر ثبت نام کرده اند؛ به 
عبارت دیگر از هر ۵ نفر ثبت نام کننده، یک نفر 
استخدام می شود. در مشاغل درمانی که قرار 
است 1۹ هزار و ۲3۹ نفر استخدام شوند، 78 

هزار و ۵00نفر ثبت نام کرده اند.
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بهرام افــشــاری در واکنش به 
در  »صحنه زنی«  فیلم  غیبت 
نــامــزدهــای ســـودای سیمرغ، 
ضمن ابراز رضایت از بازی در 
آن، نوشته: »صحنه زنی با تمام 
خوبی ها و بدی هاش یه روزی اکران میشه، مردم 

می بینن و قضاوت می کنن.«

ــواد قــارایــی در گفت وگو با  ج
تولید  از  خبرنگاران،  باشگاه 
مستند  از  ــت  ــم ــس ق ــت  ــش ه
»ایرانگرد« ویژه نوروز خبر داده 
ــن مستند  ــت کــه ای و گفته اس
در کــرمــان، سمنان، هــرمــزگــان ،سیستان و 

بلوچستان و فارس تولید می شود.

رضا کیانیان با مجموعه مستند 
پلتفرم  در  ــران«  ــ ای »سینمای 
فیلیمو حضور دارد. هــدف از 
تولید این اثر تکریم هنرمندان 
سینمای ایران است و شامل 19 

مستند درباره کارگردانان باسابقه سینماست.

شقایق دهــقــان در گفت وگو با 
میزان دربــاره اهمیت پرداختن 
ــار گفته اســت که  بــه اقـــوام در آث
سعید آقاخانی و محسن تنابنده 
توانسته اند به جنسی از کمدی و 

شوخی برسند که گویش در سریال برخورنده نباشد.

چهره ها و خبر ها

شبنم مقدمی فرداشب مهمان 
برنامه »همرفیق« خواهد بود. 
هنوز نام بهترین رفیق او که به 
برنامه می  آید اعالم نشده، اما 
کاربران حضور گالره عباسی 

یا نرگس آبیار را پیش بینی کرده اند.

ــز پورحسینی  ــروی زنـــده یـــاد پ
که بر اثر بیماری کووید-19 
درگذشت، در مراسم اختتامیه 
فیلم  جشنواره  سی ونهمین 
فجر، مورد تجلیل و نکوداشت 

قرار می گیرد. نکوداشت زنده یاد چنگیز جلیلوند 
نیز برگزار خواهد شد.

مجری »زاویه« اخراج شد؟

خبرهای متناقضی درباره وضعیت برنامه تلویزیونی 
»زاویه« و مجری آن منتشر شده است.

از سویی مسعود معینی پور مدیر شبکه چهار سیما، 
اخــراج حبیب رحیم پور ازغــدی سردبیر و مجری 
برنامه »زاویه« را تکذیب کرد. او در حساب شخصی 
توییتر خود این تکذیبیه کوتاه را نوشته است. از سوی 
دیگر خود این مجری در گفت وگو با فرهیختگان 
اخراج خود را از این برنامه تایید کرده و با اشاره به 
این که به زعم او، بعضی برای حذف این برنامه به 
دنبال بهانه بوده اند، گفته: »تالش شان را می کنند 
که برنامه باقی بماند، چون این برنامه با خیلی 
از برنامه های دیگر تفاوت دارد. این برنامه برند 
سازمان بوده و برنامه ثابتی در سازمان است که افراد 
 زیادی در آن آمده اند و رفته اند و من هم یکی از آن ها 
هستم.«  در عین حال علی ربیعی سخنگوی دولت 
نیز در این باره گفت: »دولــت هیچ نظری درباره 
تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاس گــزار همه 
پرسنل زحمت کش صداوسیما هستیم، بنای ما 
هرگز شکایت حداکثری نبوده است،  مشکل ما این 
برنامه نیست. مشکل ما استانداردهای دوگانه در 

رسانه ملی است.«

»هری پاتر« سریال می شود

ساخت یک سریال تلویزیونی بر مبنای »هری 
پاتر« در مراحل اولیه است.

به  گزارش مهر، صحبت هایی برای تبدیل شدن 
داستان »هری پاتر« به یک سریال تلویزیونی برای 
اچ بی او مکس در حال انجام است. گرچه هنوز 
فردی برای ساخت این سریال انتخاب نشده، اما 
گفته شده با چندین نفر صحبت شده تا این سریال 
نوشته شود. هنوز روشن نیست تمرکز این سریال 
قرار است بر چه موضوعی باشد  یا چه خط زمانی 
از آن مد نظر است. از داستان هری پاترهشت 
فیلم هم ساخته شده که بیش از ۸ میلیارد دالر در 
سراسر جهان فروش داشته است. دو فیلم مرتبط 
نیز در قالب فیلم های »جانوران شگفت انگیز« 
به عنوان پیش درآمد »هری پاتر« ساخته شده و 
 فیلم سوم آن هم احتماال در سال ۲۰۲۲ اکران

 می شود.

کار هیئت داوران سی ونهمین جشنواره فجر 
به پایان رسید و روز گذشته اسامی 16 فیلمی 
که حداقل در یک بخش نامزد دریافت جایزه 
ــالم شــد. در حالی کــه تعدادی  شــده انــد اع
از ستاره های سینما با فیلم جدید خــود به 
جمع 16 فیلم نهایی راه پیدا کرده اند، جای 
خالی بعضی ستاره های مهم نیز در این دوره 
احساس می شود. در ادامه چند نکته درباره 

حاضران و غایبان دوره سی ونهم می خوانید.

ستاره های حاضر و فیلم اولی ها	 
از مهم ترین بازیگران حاضر در فهرست فیلم های 
نامزدشده می توان به الناز شاکردوست، بهرام 
رادان و هوتن شکیبا با فیلم »ابلق«، پرویز پرستویی 
و هدیه تهرانی با »بدون همه چیز«، فاطمه معتمد 
آریا با »روزی روزگــاری آبــادان«، فرهاد اصالنی 
با »ستاره بــازی«، حامد بهداد و بــاران کوثری با 
»گیج گاه«، رضا عطاران با »شیشلیک« و »روشن«، 
ســارا بهرامی با »روشـــن«، سحر دولتشاهی با 
ــا »خط  ــان جمشیدی ب ــژم ــی« و پ ــرض »خـــط ف
فرضی« و »شیشلیک« اشاره کرد. نرگس آبیار، 
ــگ،  آذرن حمیدرضا  مهدویان،  محمدحسین 
محسن قرایی، روح ا... حجازی و هاتف علیمردانی 
نیز از کارگردانانی هستند که با فیلم خود در 
میان 16 فیلم نامزد دریافت جایزه حضور دارند. 
ــاری  ــگ با ساخت »روزی روزگ حمیدرضا آذرن

آبادان«، ارسالن امیری با »زاالوا«، عادل تبریزی با 
»گیج گاه«، آرش انیسی با »مامان«، حسین دارابی 
با »مصلحت نظام«، سیاوش  سرمدی با »منصور« و 
فرنوش صمدی با »خط فرضی« هفت فیلم سازی 
هستند که با اولین ساخته سینمایی خود، در جمع 

نامزدهای جشنواره حضور دارند.

ستاره هایی که جا ماندند	 
چهره هایی نیز هستند که فیلم شان در مقام 
کــارگــردان یا بازیگر مــورد توجه داوران قرار 
نگرفته و نامزد دریافت جایزه نشده اند. شهاب 
حسینی امسال با »بعد از اتفاق« و »خانه ماهرخ« 
به عنوان تهیه کننده و با »طالخون« در مقام 
ــت، امــا هیچ  بازیگر در جشنواره حضور داش
ــار او به فهرست 16 فیلم راه پیدا  کــدام از آث
نکرده اند. ستاره اسکندری و هوشنگ گلمکانی 
نیز  اولــی  فیلم  ــده  ش شناخته  چهره های  از 
نتوانستند با »خورشید آن ماه« و »آهو« به جمع 
نامزدها راه پیدا کنند. مهم ترین بازیگران غایب 
ستاره هایی مانند »مریال زارعی« با فیلم »کارو«، 
جواد عزتی با »بعد از اتفاق«، مهتاب کرامتی 
ابوالفضل  »صحنه زنی«،  با  افشاری  بهرام  و 
پورعرب با »غیبت موجه« و پگاه آهنگرانی با 

»برای مرجان« و »شیرجه بزرگ« هستند.

نامزدهای ژانر دفاع مقدس	 
در فهرست 16 فیلمی که امسال در جشنواره 
فجر رونمایی می شوند، نام سه فیلم »تک  تیرانداز« 
ساخته علی غفاری، »منصور« اثر سیاوش سرمدی 
و »َیدو« به کارگردانی مهدی جعفری در ژانر دفاع 

مقدس دیده می شود. دو فیلم »تک تیرانداز« و 
»منصور« درباره دو شهید یعنی عبدالرسول زرین و 
منصور ستاری ساخته شده است. به ترتیب کامبیز 
دیرباز و محسن قصابیان فیلم ساز، ایفای نقش 
این شهیدان را برعهده داشته اند. قصه فیلم »َیدو« 
در اوایل جنگ تحمیلی و آبادان در حال محاصره 
می گذرد و ستاره پسیانی در آن بازی کرده. یکی از 
فیلم های غایب در ژانر دفاع مقدس »کارو« ساخته 
احمد مرادپور است که مریال زارعی در آن حضور 
داشته است. غیبت این فیلم در میان 16 فیلم 
اعالم شده نشان می دهد این فیلم در هیچ بخشی 
نامزد دریافت جایزه نبوده و بازی مریال زارعی نیز 

مورد توجه داوران قرار نگرفته است.

2 فیلم در فضای وحشت و سیاست	 
ــر کمدی،  ژان امسال فیلم های مختلفی در 
اجتماعی و دفاع مقدس در جشنواره حضور 
دارنــد، امــا دو فیلم »زاالوا« ساخته ارســالن 
امیری و »مصلحت نظام« به کارگردانی حسین 
دارابی فضای متفاوتی نسبت به دیگر آثار دارند. 
»زاالوا« دربــاره یک ماجرای ترسناک واقعی 
است که سال ها قبل در روستا و پاسگاه منطقه 
دره سفید اتفاق افتاده، بنابراین فضای ترسناک 
این اثر با بازی هدی زین العابدین و نوید پورفرج، 
»زاالوا« را تبدیل به فیلم متفاوتی کرده است. 
عــالوه بر ایــن، »مصلحت نظام« نیز تنها فیلم 
از قصه  ــت.  سیاسی جشنواره سی ونهم اس
فیلم اطالعاتی منتشر نشده، اما داستان آن در 
اواخر دهه 5۰ می گذرد و فرهاد قائمیان، وحید 
رهبانی و مجید نوروزی از بازیگران آن هستند.

کمدی ها در جمع نامزدها	 
در دوره سی ونهم جشنواره، فیلم های کمدی 
زیادی مانند »لب خط«، »آهنگ دونفره«، »چپ 
راست«، »شیشلیک«، »طبقه یک و نیم«، »عروس 
خیابان فرشته«، »گیج گاه«، »نارگیل«، »ورود و 
خروج ممنوع« و »یقه سفیدها« متقاضی حضور در 
جشنواره شدند و به جمع 6۲ فیلم واجد شرایط 
برای حضور در این دوره راه پیدا کردند، اما با 
حذف هشت فیلم، تنها »شیشلیک« و »گیج گاه« 
در ژانر کمدی در فهرست نامزدها قرار گرفته اند.

حذف »قاتل و وحشی« و غیبت »چپ راست«	 
در روزهای گذشته اخباری درباره ممیزی فیلم 
»قاتل و وحشی«، »چپ راست« و »شیشلیک« 
منتشر شد. »شیشلیک« موفق شده با اعمال 
اصالحات به جمع 16 فیلم راه پیدا کند، اما 
»قاتل و وحشی« از جشنواره حذف شد. روز 
یک شنبه ایسنا در گزارشی که درباره »قاتل و 
وحشی« منتشر کرد نوشت: ظاهر لیال حاتمی 
و موهای تراشیده شده او یکی از ایرادهایی 
بوده که به این فیلم وارد شده. محمدمهدی 
طباطبایی نژاد دبیر جشنواره فجر دیروز در 
گفت وگو با ایسنا توضیح داد که داوران فیلم 
نعمت ا... را به دلیل نداشتن پروانه نمایش 
ندیده اند و بقیه فیلم هایی که غایب هستند 
جزو انتخاب های داوران نبوده اند، بنابراین 
برخالف »قاتل و وحشی«، »چپ راست« مشکل 
ممیزی نداشته است. با حذف این دو فیلم، لیال 
حاتمی، امین حیایی، سارا بهرامی و رامبد 

جوان جزو غایبان مهم جشنواره فجر هستند.
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جواد نوائیان رودسری – مسئله مصرف مواد 
مخدر و به ویــژه تریاک، معضلی اســت که در 
کشور ما قرن هاست وجود دارد؛ طبق روایات 
ــران عصر  ــواد، در ای تاریخی، استعمال این م
صفویه وجود داشت و ناهنجاری های اجتماعی 
و فردی مربوط به آن، از همان زمان جامعه را 
درگیر خود کرده بود. در دوره قاجار، کشت و 
تولید تریاک در ایران، با حمایت انگلیسی ها 
ــروش تریاک در چین بودند،  که به دنبال ف
رونق گرفت و همین رونق، به شیوع استعمال 
آن دامــن زد؛ به طــوری که در سرآغاز انقالب 
مشروطه، بالی خانمان سوز اعتیاد، دامن گیر 
بسیاری از نفوس این سرزمین بود. به همین 
دلیل، مجلس شورای ملی در اسفندماه سال 
1289، چهارسال بعد از انقالب مشروطه، 
کوشید تا با تصویب »قانون تحدید تریاک«، 
اندکی از بار بحران بکاهد. در شهر مشهد، 
مبارزه با مواد افیونی، با انقالب مشروطیت 
اوج گرفت و طبق گزارش هفته نامه خورشید، 
ــادق تبریزی«، بانوان  به مدیریت »مــیــرزا ص
مشهدی در اقدامی هماهنگ، علیه گسترش 
شیره کش خانه ها قیام و بساط آن را برای مدتی 
از سطح شهر جمع کردند. اما با آغاز سلطنت 
ــاره وخیم  رضاشاه، شرایط در کل کشور دوب
شد. دربار که به دنبال منافع سرشار حاصل از 
فروش موادمخدر بود، »قانون انحصار دولتی 
تریاک« را در تیرماه 1307 از تصویب مجلس 
گذراند و به این ترتیب، تهیه و توزیع مواد مخدر 
رسمًا در اختیار دولت قرار گرفت و این، سرآغاز 
اوج گیری بحران شیوع شیره کش خانه ها در 

ایران بود.

کار و بار سکه دربار از تجارت تریاک	 
از این زمان به بعد، کشت تریاک که دست کم 
در 10 استان کشور انجام می شد، تمامًا در 
انحصار و اختیار دولت قرار گرفت و به تدریج، در 
سراسر کشور گسترش یافت و نقاط پرجمعیتی 

درگیر  استان ها،  مراکز  و  پایتخت  مانند  را 
خود کــرد. مراکز استعمال موادمخدر که به 
»شیره کش خانه« مشهور بود، مانند قارچ در 
میان جامعه رشد کرد. خیلی زود عوارض چنین 
وضعیتی دامن شهرها را گرفت و مراکز فساد 
دیگری را در مجاورت این اماکن به وجود آورد 
و بر بحران ایجادشده دامن زد. این وضعیت 
پس از شهریور 1320 و فرار رضاشاه از ایران، 
گسترش بیشتری یافت؛ چون افزون بر تسلط 
دربار بر انحصار تریاک، موادفروشان خرده پا 
نیز فرصت جوالن پیدا کردند و به این ترتیب، 
وضعیت بلبشوی به وجودآمده، بر غوغای اعتیاد 
در سطح کشور دامن زد و تریاک، به خانه های 
بیشتری راه یافت و خانواده ها را درگیر عوارض 
خود کرد. این مسئله در دهه های بعد و با ورود 
ــار و به ویژه نقش آفرینی اشرف  مستقیم درب
پهلوی در قاچاق موادمخدر که حاال، از تریاک 
فراتر رفته بود و شامل هروئین و موادمخدر 
صنعتی هم می شد، مردم و به ویژه جوانان را 
گرفتار یک معضل تمام عیار و خانمان سوز کرد.

ــان بـــه مــقــولــه 	  ــ ــراس ــ ورود روزنــــامــــه خ
شیره کش خانه ها

بحران مصرف موادمخدر در دهه 1320 و پس 
از آن، اهالی مطبوعات را، از هر صنف و دسته، 
ــت تا در برابر ایــن معضل عمومی  بر آن داش
موضع بگیرند. در این بین، روزنامه خراسان 
که دوره جدید آن از اول تیرماه سال 1328 
شماره های  تمام  در  تقریبًا  شده بود،  منتشر 
خود، اخبار مربوط به معضل شیره کش خانه ها 
»قانون  از تصویب  و پس  را منعکس می کرد 
منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های 
الکلی و تریاک و مشتقات آن« توسط دولت 
مصدق در 19 بهمن ســال 1331، اهتمام 
ویژه ای برای پوشش اخبار این مسئله داشت؛ 
هرچندکه با کودتای 28 مرداد سال 1332، 
بــه دلیل محدودیت های ایــجــادشــده، دیگر 
کمتر توانست به این مقوله مهم بپردازد و مانند 
مبارزات  اوج  در  که  شماره هایش  نخستین 
ملی شدن صنعت نفت منتشر می شد، قادر به 
طرح مسئله نشد. یکی از مهم ترین اشاره های 

روزنامه خراسان به موضوع اعتیاد و بحران 
شیره کش خانه ها مربوط به سرمقاله مفصل 
ــارم شهریور  ــه ــورخ چ ــاره 51، مـ ــم آن در ش
1328 اســت؛ سرمقاله ای با عنوان »چقدر 
شیره خانه؟!« که در پاسخ به انتقاد خوانندگان 
مبنی بر شمار بــاالی گــزارش هــای مربوط به 
تحریر  رشته  به  مشهد،  شیره کش خانه های 
درآمده است. این گزارش، افزون بر نثر روان، 
دربرگیرنده اطالعاتی اســت که شاید کمتر 
بتوان در متون تاریخی دیگر یافت؛ اطالعاتی 
درباره وضعیت مصرف موادمخدر در مشهد که 
به نظر می رسد با توجه به شرایط آن روز، قابل 

تعمیم به تمام کشور باشد.

آماری قابل تأمل	 
طبق اطالعات مندرج در این سرمقاله، شهر 
مشهد در زمــان نگارش متن، 160 هزارنفر 
ــن جمعیت مــحــدود،  جمعیت داشـــت و از ای
تــریــاک بودند.  25 هزارنفر درگــیــر مصرف 
شیره کش خانه ها که تعداد آن ها بالغ بر هزار 

بــود، به دو صــورت عمومی و خصوصی اداره 
می شدند و بر اساس گزارش خبرنگار خراسان، 
برخی از این خانه های فساد، مأوای همزمان 
60 معتاد بود. در بخشی از سرمقاله آمده است: 
»یکی از مطلعین دیروز به ما گفت در این شهر 
بیش از هزار شیره کش خانه عمومی و خصوصی 
دایر بوده و تعداد معتادین در حدود 25 هزار 
نفر می شود. اگر جمعیت شهر را 160 هزار نفر 
فرض کنیم حدود یک هفتم نفوس شهر مبتال به 

شیره و تریاک هستند«.
در شیره کش خانه های عمومی، مشتریان در سه 
گروه قرار می گرفتند؛ گروه اول افراد متمولی 
بودند که برایشان اتاق جداگانه ای در نظر گرفته 
می شد و به اصطالح جنس مرغوب در اختیار آن ها 
قرار می گرفت! گروه دوم، کم درآمدها بودند که 
معمواًل سوخته تریاک نصیب شان می شد و دسته 
سوم، معتادان آس وپاسی بودند که می آمدند 
تــا فقط از دود تریاکی کــه دیــگــران استعمال 
می کردند، بهره مند شوند! سرمقاله خراسان به 
شیره کش خانه های خصوصی هم اشاره می کند؛ 
ــرای اعیان و  مکان هایی الکچری که ظاهرًا ب
ثروتمندان تور پهن می کرد تا آن ها را حسابی، از 
بابت ساقی گری صاحب شیره کش خانه، تلکه 
کند. نکته جالب دیگری که در این سرمقاله 
وجــود دارد، طرح اصطالحات رایــج در میان 
مردم آن دوره، درباره شیره کش خانه هاست؛ 
که  بگویند  می خواستند  وقتی  فی المثل، 
فــردی سر از شیره کش خانه درآورده  اســـت، 
می گفتند که او به »شیراز« سفر کرده است: 
»طریق اصلی ]مقابله با شیره کشی[ این است 
که وقتی یک محلی معرفی می شود صاحبخانه و 
مشتری هایش را فورًا به بهداری ببرند، در آن جا 
از همان دقیقه اول آن ها را تحت معالجه قرار 
بدهند و کاری بکنند که دیگر هوای »شیراز« به 
سرشان نزند. حاال شهرداری یا بهداری برای 
این کار بودجه دارد یا ندارد، ما نمی دانیم، اما 

طریق اساسی همین است که گفتیم«!

گزارش تاریخی

تاریخ تکامل »خیابان« در ایران!

حالجیان - خیابان را به راه یا راسته ای تعبیر 
می کرده اند که محصور میان صفی از درختان 
یا در میان باغ و چمن باشد. به این معنا، تهران تا 
اوایل دوره ناصری، دارای معابر تنگ و باریک و 
پرپیچ و خم و نامنظمی بود که متناسب جمعیت 
کم و وسایل حمل و نقل همان زمــان طراحی 
می شد. اما اواسط دوره ناصری که تهران تحولی 
عظیم را در عرصه شهرسازی تجربه کرد، نام معابر 
آرام آرام، از گذر، گذرگاه و کوچه، به خیابان تغییر 
پیدا کرد. به طوری که اولین بار در نقشه تهران، 
ترسیمی نجم الدوله، به سال 1270 خورشیدی، 
از نام »خیابان« استفاده شد. برای مثال، خیابان 
بــاغ جنت«  با عنوان »خیابان  ولی عصر فعلی 
معرفی شــد یــا خیابان امــام خــمــیــنــی)ره(، به 
»خیابان امیریه« معروف بود. بنا به اعالن روزنامه 
وقایع اتفاقیه، اولین بار میرزاتقی خان امیرکبیر 
در سال 1229 خورشیدی، دستور داد بعضی از 
کوچه های ارگ تسطیح و سنگفرش شود تا برای 
عبور کالسکه های وارداتی از فرنگ یا تولیدشده 
در کارخانه معین الممالک، مناسب و آماده شود. 
در دهه های آخر سلطنت ناصرالدین شاه، راه 
شوسه برای عبور راحت تر کالسکه ها، گاری ها 
و درشکه ها در شهر تهران، رواج یافت. شاید ذکر 
این نکته جالب باشد که دلیل آسفالت کردن 
اولین خیابان در تهران و ایران، ورود ملک فیصل، 
پادشاه عراق به عنوان مهمان خارجی بود. سال 
1310، بلدیه)شهرداری( تهران، خیابان های 
الماسیه، توپخانه و الله زار را آسفالت کرد. بعدها 
خیابان امام خمینی)ره( و ولی عصر فعلی، تا 
کافه بلدیه )تئاتر شهر امروز( و دیگر خیابان ها هم 
آسفالت شد. رفته رفته آسفالت، از حدود شهر 
تهران فراتر رفت و به جاده های بین شهری و معابر 

شهر های دیگر کشیده شد.

گزارش 71 سال قبل روزنامه خراسان از شیره کش خانه های الکچری!
 در دوره پهلوی، تنها در مشهد هزار شیره کش خانه عمومی و خصوصی

 وجود داشت   که سود سرشاری را نصیب رژیم می کرد 

51 ســال قبل در چنین روزی، 
گزارش تاریخی

هشتم بهمن سال 1348، مردی 
درگذشت که یکی از مرموزترین 
چهره های سیاسی در تاریخ معاصر ایران محسوب 
می شود. سیدحسن تقی زاده، سیاستمداری بود 
که نفرین و آفرین های زیادی را بر خود برانگیخت؛ 
زندگی او سرشار از وقایعی است که دلیل و ریشه 
آن ها هیچ گاه به درستی معلوم نشد. وی در ابتدای 
کار، در مدرسه طالبیه تبریز درس می خواند، اما 
پس از آشنایی با جریان های سوسیالیست قفقاز، 

بــه سمت آن هـــا کشیده شــد و بــه تحصیل در 
دارالفنون پرداخت، با نوشته های میرزاملکم خان 
و عبدالرحیم طــالــبــوف آشــنــا شــد و بــه افکار 
منورالفکرها تمایل نشان داد. در دوران اول 
مشروطه، جانب مشروطه خواهان را گرفت و به 
نمایندگی از مردم تبریز، به مجلس شورای ملی 
دوره اول راه یافت. او در همان حال، با سفارت 
بریتانیا سر و سّری داشت؛ آن گونه که نقل است 
هنگام هجوم لیاخوف روس به مجلس و به توپ 
بستن آن به فرمان محمدعلی شاه، کالسکه سفیر 

انگلیس، پشت ساختمان مجلس منتظر تقی زاده 
بــود تا او را به سفارت ببرد. تــقــی زاده در دوره 
استبداد صغیر، سر از لندن درآورد و با کمک ادوارد 
براون، خاورشناس مشهور، به کتابخانه دانشگاه 
پرداخت.  فهرست نویسی  به  و  رفــت  کمبریج 
تقی زاده بعد از سقوط مستبدان و به دلیل نفوذی 
که در میان جناح تندرو مجلس داشت، به یکی از 
بازیگران اصلی صحنه سیاست ایران بدل شد. 
بسیاری او را آمر اصلی ترور آیت ا... سیدعبدا... 
مشروطیت  مدافع  و  نامدار  مجتهد  بهبهانی، 
می دانستند؛ موضوعی که به تکفیر تقی زاده از 
سوی علما هم انجامید. او در دوره احمدشاه، 
دوباره سر از مجلس درآورد و پس از کودتای سیاه، 
وارد حلقه مشاوران ســردار سپه شد و در ترقی 
رضاخان، نقشی عمده ایفا کرد؛ هرچند که هنگام 
رأی گیری برای آغاز سلطنت رضاخان، مزورانه 
خود را به عنوان مخالف وی جا زد و روز رأی گیری 

مجلس را ترک کرد. با این حال، رضاشاه به وی 
اعتماد داشــت؛ مدتی استاندار خراسان شد، 
مسئولیت وزارت »طرق و شوارع« و بعدها، وزارت 
»مالیه« را برعهده گرفت و سپس چندسالی، به 
عنوان سفیر ایــران در فرانسه، به پاریس رفت. 
تقی زاده از سوی رضاشاه مأمور امضای قرارداد 
نفتی 1933 شد؛ قــراردادی که نفت ایران را تا 
اوایــل دهه 1370 خورشیدی، به انگلیسی ها 

واگـــذار مــی کــرد. او بعدها نقش خــود را در این 
قرارداد، »آلت فعل« دانست، اما این دفاع چندان با 
استقبال مردم روبه رو نشد. وی به دنبال رویکرد 
خشن رضاشاه نسبت به کسانی که او را به تخت 
نشانده بودند، به ایران بازنگشت و مدتی را در اروپا 
و آمریکا گذراند. با سقوط رضاشاه، تقی زاده دوباره 
به ایران بازگشت و بین سال های 1320 تا 1326، 
ــران در لندن بــود و در 1329، سناتور  سفیر ای
انتصابی دربار شد و تا سال 1348، در این مجلس 
ماند و سال های پایانی عمر را به عنوان رئیس 
مجلس سنا گذراند. بدون کوچک ترین اغراقی، 
باید تقی زاده را مرد هزارچهره دوران خودش 
بدانیم؛ رازهای فراوانی درباره او وجود دارد که هنوز 
فاش نشده است. تقی زاده، استاد زد و بندهای 
سیاسی و برقراری روابــط با سفارتخانه ها بود و 
همین مسئله باعث شد که 91 سال دوام بیاورد و در 

مراسم ختم همه رقبا و رفقایش شرکت کند!

تقی زاده؛ مرد هزارچهره ناشناخته!

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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با توجه به شکل باال، گزینه مناسب برای جای خالی 
را پیدا کنید.
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هوش منطقی : پاسخ عدد 37 اســت. حتما متوجه شده اید که جــواب هر 
ردیف حاصل جمع اعداد همان ردیف ضرب در 2 شده و سپس از آن 3 تا کم 

شده است. 

تست هوش:  گزینه )4( در سه خانه هر ستون، فلش ها فقط به صورت چپ و 
راست و پایین دیده می شوند. 

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 آوریــد ما در این 
جا فقط به تعدادی از آن ها اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: ریگ، دیگ، گرد، دبی، 

برگ، گدا و ...
چهار حرفی: دبیر، گاری، دریا و ...

پنج حرفی: گرداب، بیدار و ..
شش حرفی: بادگیر

با توجه به روابــط غیرمعمول معادله ها، روشی 
منطقی پیدا کنید تا بتوانید جای خالی را پر 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.

خفن استریپ:   باختر

منتخب چی شده

    وقتی که عکست رو می ذاری وسط یک عکس عروس و 
کیمیا کنویسی داماد عملی زیبا و می گی این آینده منه! 
    این جنگل و این بیشه، عالیه مثل شیشه،بیا مثل 
همیشه، قدم زنیم بی تیشه/پرنده ها بیایند،کوله بار رو 
بذارن، هوای تازه ای روبه ارمغان بیارن!  شکیبا   بیهقی

    بیا عزیزم،این آسمان آبی با این هوای پاکش، تمام آن مال 
سارا حبیبی پور ماست، اگه،مازوتا بذارن!  

   وقتی پدر و مادر باالی سر بچه فشار میارن که درسش رو 
ایلیا درویشی بخونه! 

    وقتی بچه مریض شده و پدر و مادر موندن که چی کار 
لیانا درویشی کنن!  

    مرغ پدر: توی ای فکروم بریه چی ای بچگه نوکش سیاه 
جمشید وثوقیان رفته!؟  

    وقتی خانوادگی توی این فکرین که چه جوری باید کرونا 
آرزو ساالری منوجان رو شکست داد!  

    وقتی پرنده ها برای مهاجرت باید پاسپورت با عکس 

خانوادگی داشته باشن !  اشرف بیدلی
   وقتی با تعجب از خانمت می پرسی از پدر و مادر به این 
زیبایی چرا بچه  قشنگ به دنیا نیومده و خانمت عکس 
مبینا صادق نیا بچگیت رو بهت نشون می ده! 
    وقتی می گن به هر نفر یک روغن تنظیم بازار می دن و تو 

هم بچه ات رو از خواب بیدار می کنی و با خودت می بری!
 هاشم خجسته
    وقتی می خوای یک عکس یادگاری دونفره بگیری 
پارمیدا رحمانی بچه ات می گه سک سک منم هستم.  
   وقتی ماکه این همه بوتاکس کردیم و پوست کشیدیم، 

تورو به دنیا آوردیم، ببینیم بچه توچه شکلی می شه! 
پارسا حبیبی پور

    وقتی به جای دست، نوک پدر و مادر رو سرته! 
علی زاده از بجنورد
صبا زرین     یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم!  

    وقتی مد می شه ساقدوش زن و شوهر بچه باشه. 
طناز عادل فهمیده

    وقتی می گن حالل زاده به داییش می ره! 
شعیب غفاری
    وقتی می خوای کنکور بدی پدر ومــادرت از خودت 
عباس یعقوبی نگران ترن.  
    صحنه ای از توافق دو گروگان گیر برای ربــودن بچه 
گلسا صادقی پولدار!  

    وقتی موقع عکس گرفتن از فیلتر استفاده می کنی و 
جواد طهان فیلتر فقط رو دو نفر جواب می ده!  
   وقتی میای عکس بگیری ولی یهویی بچه ات هم از تخم 
پارساحبیبی پور میاد بیرون!  
    وقتی می خــوای بری سربازی پدر و مــادرت اومدن 
بدرقه ات کنن.  عباس یعقوبی
سعید شایگان نیا از سبزوار     دوران پس از کرونا.  
    وقتی به شرایط وام ازدواج، بچه داشتن هم اضافه 
می شه، چون بعضی ها برای گرفتن وام، صوری ازدواج 
محترم دررودی می کنن! 
    چهره پدر و مادری كه توی خرج پوشک بچه شون موندن! 
امین شفیعی
    وقتی داری باخانمت درباره چندر غاز حقوق سر برج و 
احمدمرادی دنیایی از بدهی و قسط درد دل می کنی.  
    وقتی پدرمادرت دارن تنبیهت می کنن، یهو فامیل 
احمدسپاهی سرزده میاد خونه تون مهمونی!  

فیلترهای عکاسی!
ــراغ پیامک هــای پــر مهر شما.  ــام؛ بریم س س
متاسفانه به دلیل فضای محدود این ستون مجبور 
شدیم تعدادی از پیامک ها رو که نام نویسنده 
نداشت یا تکراری بود ، حذف کنیم و از بین همه 
پیامک ها با مزه ترهاش رو براتون انتخاب کردیم. 

خوش باشین همیشه.

پایتخت شکات جهان

اگه دوست دارید اطالعات عمومی تون باال بره و سرگرم 

هم بشید با ما همراه باشید.

ــرآن آمــده	  ــی  از هفته در ق ــای  1. نــام چــه روزه
 است؟

ب(شنبه و دوشنبه  الف(جمعه و یک شنبه   
د(جمعه و شنبه ج(یک شنبه و شنبه  

2. اولین مدال طای ایران در بازی های المپیک 	 
توسط چه کسی به دست آمد ؟

ب( امامعلی حبیبی  الف(جعفر سلماسی   
د(عباس جدیدی  ج(رسول خادم   

3. کارگردان فیلم کتاب قانون چه کسی است؟	 
ب(مازیار میری   الف(تهمینه میالنی   

د(بهمن قبادی ج(ایرج قادری   
4. کدام کشور بیشترین سرانه مصرف شکات 	 

را در جهان دارد؟
الف(سوئیس    ب(فرانسه      ج(برزیل         د(بنگالدش

5. پایتخت کشور بنگادش کجاست؟	 
الف(داکا        ب(دوحه            ج(دارالسالم           د(دوشنبه

6. نخستین باشگاه کشتی در ایران چه نام دارد ؟	 
ب(باشگاه تاج   الف(باشگاه پوالد   

د( باشگاه استقالل ج(باشگاه پرسپولیس   

اطاعات عمومی

عددیاب

شش رقمی: 

   295618 – 187925
   378195 – 375298

785239 – 976543

سه رقمی: 

   369 – 349 – 129
   758 – 539 – 451

723 - 965 – 762

چهار رقمی:

   2539 – 1982
    6251 – 4582
7359 – 7351

پنج رقمی: 

   37289 – 28371
   45139 - 39874

92358 - 59231
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بازی ریاضی:

اطاعات عمومی: 1. جمعه و شنبه 2. امامعلی حبیبی 3. مازیار میری 4. 
سوئیس 5. داکا 6. باشگاه پوالد

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 می تواند شما را 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.
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عدد یاب :

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



9حوادث چهارشنبه 8 بهمن   1399
13  جمادی الثانی 1442.شماره 20585

در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

س  :
عک

...یادداشت
  سیدخلیل سجادپور 

کوتاه از حوادث

 فوت یکی از مصدومان حادثه 
آتش سوزی کانکس معلمان سردشت 
بر اساس اعالم آمــوزش و پــرورش خوزستان یکی 
از مصدومان حادثه آتش سوزی کانکس معلمان 
سردشت دزفول به نام نیما همتی ۱۵ ساله با ۵۷ 
درصد سوختگی ،دوشنبه شب گذشته بر اثر شدت 
جراحات درگذشت. به گــزارش فــارس، فرد فوت 
شده از اهالی منطقه بود که برای کمک به سه معلم 
محبوس در آتش اقــدام کرده بــود.  همچنان یکی 
از مجروحان که از معلمان حادثه دیــده است در 
بیمارستان اصفهان و چهار نفر دیگر در بیمارستان 
طالقانی اهواز در حال درمان هستند. این حادثه در 

مجموع شش مصدوم داشته است.

دستگیری سارق مسلح طالفروشی 

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری سارق 
مسلح طالفروشی در جنوب تهران و سرقت نافرجام 
وی خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ موقوفه ای 
افزود: حدود ساعت ۱۸ یک شنبه فردی مسلح قصد 
سرقت از یک طالفروشی را در منطقه جوادیه داشت 
و بالفاصله پس از ورود به داخل مغازه طالفروشی، 
مالکان  مغازه را به قصد سرقت با سالح گرم تهدید 
کرد. وی با اشاره به این که صاحبان طالفروشی از 
تجهیزات حفاظتی مانند دزدگیر در مغازه استفاده 
می کردند و به  سرعت سیستم هشدار را به صدا 
ــدن سیستم  درآوردنـــد، ادامــه داد: با به صدا درآم
دزدگیر، گشت عملیاتی ۱۱۷ جوادیه که در حوالی 
مغازه مشغول گشت زنی بودند، وارد عمل   و پیش از 
هرگونه سرقت موفق به بازداشت سارق و کشف کلت 

کمری با ۹ فشنگ جنگی از وی شدند. 

 باند سارقان حرفه ای خودرو و منزل 
در کرمان متالشی شد

توکلی/ باند پنج نفره سارقان حرفه ای خودرو و منزل 
در کرمان متالشی شد. به گزارش خراسان، رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
گفت: ماموران آگاهی  سرکرده باند سارقان حرفه ای 
را شناسایی و متهم  را در یک عملیات  پلیسی دستگیر 
کردند . سرهنگ حسن پوربا بیان این که این متهم به 
همدستی با چهار نفر دیگر در سرقت ها اعتراف کرد، 
ادامه داد: این متهمان نیز در عملیات جداگانه به دام 
افتادند که در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی 
با ادله موجود به ۲۲ فقره سرقت منزل و خودرو و 

اموال داخل خودرو اعتراف کردند. 

فرار در پی عشق خیابانی! 

به خاطر این که به پسری غریبه عالقه مند شده ام 
،برادر بزرگ ترم مرا در خانه حبس می کند و کتکم 
می زند ، پدر و مادرم نیز از او حمایت می کنند و هیچ 
عکس العملی نشان نمی دهند چرا که ... دختر ۱6 
ساله که با سروصورت زخمی و به همراه یک زن غریبه 
وارد کالنتری شده بود ،در حالی که بیان می کرد من 
قصد ازدواج با پسر مورد عالقه ام را دارم به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: حدود 
شش ماه قبل با برادر یکی از دوستانم آشنا شدم. آن 
روز من به منزل دوستم رفته بودم که »رامبد« را در 
آن جا دیدم. او به من ابراز عالقه کرد و من هم شماره 
تلفنم را در اختیارش گذاشتم و بدین ترتیب رابطه 
بین من و برادر فیروزه آغاز شد. چند بار هم به منزل 
آن ها رفتم و به طور پنهانی با رامبد به گشت و گذار 
پرداختیم. در همین حال برادرم متوجه ارتباط ما 
شد و موضوع را به خانواده ام اطالع داد. از آن روز به 
بعد ورق برگشت و رابطه خانواده ام با من تغییر کرد. 
برادرم مرا مقابل چشمان پدر و مادرم کتک می زد و 
نمی گذاشت از خانه بیرون بروم. فیروزه که در جریان 
ماجرا قرار گرفته بود، موضوع ارتباط من و رامبد را 
برای خانواده اش بازگو کرد تا این که مادر رامبد با 
مادرم تماس گرفت که به خواستگاری بیاید اما پدرم 
به شدت با ازدواج ما مخالفت کرد چون معتقد بود این 
عشق های خیابانی چیزی جز هوس های زودگذر 
نیست و این گونه ازدواج ها عاقبتی ندارد. با این حال 
مادر رامبد به این ازدواج اصرار می کرد درحالی که 
برادرم اجازه خروج از خانه را به من نمی داد. من هم 
تالش می کردم به هر طریقی با رامبد ارتباط برقرار 
کنم. برادرم که متوجه این موضوع شده بود دوباره 
مرا زیر مشت و لگد گرفت و کتکم زد ،در این شرایط 
بود که من در یک فرصت مناسب از خانه فرار کردم و تا 
نیمه شب در کوچه و خیابان سرگردان بودم و به دنبال 
سرپناهی می گشتم تا شب را در آن جا سپری کنم. 
در این هنگام با رامبد تماس گرفتم و ماجرای فرارم 
را برایش بازگو کردم. حدود نیم ساعت بعد فیروزه 
و مــادرش به دنبالم آمدند و مرا به خانه خودشان 
بردند. مادر »رامبد« ابتدا با پلیس ۱۱0 تماس گرفت 
و موضوع فرارم را به آن ها توضیح داد و امروز صبح هم 
به همراه مادر رامبد به کالنتری آمدیم و ... در واقع 
نمی دانم اگر آن شب در کوچه و خیابان سرگردان 
می شدم چه بالیی برسرم می آمد در حالی که برادرم 
من و رامبد را تهدید به مرگ می کند و ... شایان ذکر 
است با توجه به تصمیم احساسی و هیجانی دختر 
نوجوان و با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کالنتری سپاد مشهد( این پرونده 
توسط مشاوران زبده دایــره مددکاری اجتماعی 
مورد بررسی های روان شناسی قرار گرفت تا دختر 
و پسر جوان با پیامدهای این گونه ارتباطات خیابانی 
و فرجام ازدواج های احساسی و عاطفی آشنا شوند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــوان 30 ساله ای کــه پنج  سجادپور- ج
ســال قبل و در عالم مستی، قلب یکی از 
ــارک گل  دوستانش را بــا تیغه چاقو در پ
گذشته  روز  صبح  شکافت،  مشهد  ــای  ه
با تــالش کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و به قتل 

اعتراف کرد.
ــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، شب  ب
شانزدهم مهر سال ۹4 بود که طبق معمول 
جوانان پــارک نشین در پاتوق همیشگی 
خودشان جمع شدند و در یک همنشینی 
به گفت و گو پرداختند. در این میان ناگهان 
یکی دیگر از جوانان پارک نشین که گویی 
حال طبیعی نیز نداشت از راه رسید و در 
حالی که به دوستان پارک نشین خود متلک 
پرانی می کــرد  یا با دست و پا ضربه ای به 
آن ها می زد، از کنار تک تک آن ها گذشت 
ولی این رفتار او به مذاق برخی از جوانان 
پارک نشین خوش نیامد و نزاعی خونین 
را رقم زد. گــزارش خراسان حاکی است، 
در همین حــال جــوان ۲4 ساله ای به نام 
احمد که تحمل رفتار ناشایست پــدرام را 
نداشت ،با او درگیر شد. پدرام جوان ۲۵ 
ساله یک لحظه چاقویی را از کمرش بیرون 
کشید و چند ضربه به سمت دوستش پرت 

کرد که یکی از این ضربه ها بر سینه احمد 
فرود آمد و او را نقش بر زمین کرد. پدرام با 
دیدن صحنه وحشتناک و تیغه خون آلود 
چاقویی که از قلب دوستش بیرون کشیده 
بود، سوار بر پرایدش شد و از محل گریخت. 
با فرار این جوان ۲۵ ساله، احمد نیز به یکی 
از مراکز درمانی قاسم آباد انتقال یافت اما 
کاری از دست کادر درمانی ساخته نبود و 
او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو 
جان سپرد. دقایقی بعد با حضور قاضی 
ویژه قتل عمد و گروه تخصصی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
بــرای  تحقیقات  جنایت،  وقــوع  محل  در 
دستگیری قاتل فراری آغاز شد و در حالی 
که یکی از دوستان متهم فراری بازداشت 
شد اما اثری از پدرام نبود تا این که چند روز 
قبل کارآگاهان به اطالعاتی دست یافتند که 
نشان می داد متهم فراری به مشهد بازگشته 
و در منطقه نودره مخفی شده است. این گونه 
بود که گروه ویژه ای از کارآگاهان با صدور 
دستوری محرمانه و با کسب مجوز قضایی از 
قاضی دکتر زرقانی )قاضی ویژه قتل عمد( 
به تحقیق غیرمحسوس پرداختند و مخفیگاه 

او را زیر نظر گرفتند.
ــراری در یک  وقتی حضور متهم به قتل ف

ــد، کــارآگــاهــان  ــاره ای محرز ش منزل اجـ
عملیات دستگیری را با فرماندهی سرهنگ 
آگاهی(  جنایی  اداره  )رئیس  بهرامزاده 
آغاز کردند و او را صبح روز گذشته در یک 

عملیات ضربتی به دام انداختند.
این جوان متهم به قتل که اکنون 30 سال 
دارد، در بازجویی هــای تخصصی ضمن 
ــرار صریح به جنایت گفت: آن شب در  اق
مغازه یکی از دوستانم در بــولــوار امامت 
مشهد مشروب نوشیدم و سپس به همراه 
یکی از دوستانم سوار پراید شدم و به پارک 
بود.  ما  همیشگی  پاتوق  که  رفتم  ها  گل 
حال طبیعی نداشتم به همین دلیل هم به 
دوستانم گیر می دادم که در همین حال با 
»احمد« درگیر شدم! او که رزمی کار بود، 
مرا روی زمین انداخت و کتک زد. من هم 
چاقو را از کمرم بیرون کشیدم و چند ضربه 
به طرف او پرت کردم که یکی از این ضربات 
به سینه اش خورد و روی زمین افتاد. بعد هم 
به سمت چابهار رفتم و در آن جا کارگری می 
کردم تا این که دچار عذاب وجدان شدم و 
به مشهد بازگشتم اما می ترسیدم خودم را 
تسلیم کنم که امروز صبح ناگهان ماموران 
آگاهی را باالی سرم دیدم و دستگیر شدم. 
به گزارش خراسان  تحقیقات بیشتر درباره 

این جنایت وحشتناک با دستور قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقالب مشهد  ۲۱۱ دادس

همچنان ادامه دارد.

اعتراف بوکسور پارک نشین به جنایت!

به  اقــدام  از  گرگان  *ایسنا/ حمیدی فرماندار 
خودکشی دو دختر جوان در گرگان با پریدن از پل 
عابر پیاده در خیابان ناهارخوران طی ساعت ۱4 
دیروز خبرداد و گفت: هر دو دختر به شدت مجروح 

و به بیمارستان منتقل شدند.
* توکلی/ قاتل نامرئی مادر ۵0 ساله و دو فرزند پسر 
۱۷ و ۲۹ ساله اش  را در روستای ده یادگار از توابع 

شهرستان سیرجان به آغوش مرگ فرستاد.
*میزان/ سرهنگ راستی رئیس مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری سه 
شرور سابقه دار که پس از شــرارت و تخریب هفت 
دستگاه خودروی شهروندان، بیش از دو ماه زندگی 

در مخفیگاه را انتخاب کرده بودند، خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ ذاکری منش رئیس پلیس راه 
قزوین از تصادف میان مینی بوس و کامیون و مصدوم 

شدن ۹ نفر در محور تاکستان – آبگرم خبر داد.
*ایرنا/ پاسالر زاده شهردار منطقه سه بندرعباس 
گفت: دو پاکبان دیروز توسط افراد ناشناس بدون 

دلیل با ضربات چاقو و قمه مجروح شدند.
*تسنیم/ سرهنگ ناصری نژاد جانشین رئیس 
پلیس پیشگیری تهران از بازداشت سارقی خبر 
داد که پابند و پیچ ومهره ریل مترو کرجـ  تهران را 
سرقت کرده بود و گفت: با توجه به خطرات احتمالی 
همچون واژگونی قطار، مأموران، عوامل تعمیرات و 

مدیر خط مترو را سریع در جریان قرار دادند.

 پول های چمدانی به کجا می رود؟
در روزهای گذشته اخباری از منابع موثق به 
گوش می رسد که بیانگر قاچاق چمدانی پول 
های رایج ایرانی به کشورهای همسایه است. 
در این میان، افغانستان یکی از کشورهای 
مهم مقصد این گونه پول هاست به طوری که 
برخی اتباع ایرانی و افغانستانی، در انتقال 

صدها میلیونی چک پول از مرزهای شرقی 
کشور نقش اصلی را به عهده دارند. اطالعات 
نگارنده این سطور حاکی از آن است که به 
تازگی عــده ای از قاچاقچیان با جاسازی 
پول های رایج کشور در خودروهای سواری  
یا کامیون ها، تالش می کنند این پول های 
چمدانی را حتی از مرزهای رسمی کشور به 
افغانستان برسانند. این در حالی است که 
برخی از این پول های چمدانی با هوشیاری 
مرزبانان خراسان رضوی در ایست و بازرسی 
های مرزی کشف شده است اما این که چه 
ماجرای عجیبی پشت پرده قاچاق پول رایج 
کشور به جای ارز و دالر نهفته است، هنوز 

در هاله ای از ابهام قرار دارد. شبکه مافیایی 
قاچاق در حالی به انتقال چمدانی این چک 
پول ها روی آورده است که در آن سوی مرز 
نسبت به ارزهای خارجی، از اهمیت خاصی 
برخوردار نیست، از طرف دیگر حساسیت 
موضوع زمانی مضاعف می شود که در شرایط 
کرونایی حتی دستگاه های خودپرداز داخل 
کشور خالی از اسکناس و چک پول هستند! 
حال صدها میلیون تومان پول نقد چگونه 
از مرزها خارج می شود؟ آیا بانک مرکزی، 
وزارت صمت، تعزیرات و دیگر دستگاه های 
نظارتی در جریان فعالیت این گونه شبکه های 
مافیایی هستند؟ آیا پشت پرده این ماجرا، 

قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارند یا شبکه ای 
که به قصد اخالل در نظام اقتصادی کشور 
وارد میدان شده اند؟ آیا این پول ها به کشور 
باز می گردند یا فقط هزینه های هنگفت 
چاپ چک پول و اسکناس بر دوش بیت المال 
باقی خواهد ماند؟ شاید هم این پول ها برای 
اهدافی خاص به کشور افغانستان انتقال 
می یابد که تجسس در آن آتــش زدن  النه 
زنبورهاست؟ در عین حال ماجرای انتقال 
چمدانی پول های کشور به خارج از مرزهای 
ایران موضوعی است که باید توسط مسئوالن 
امــر جــدی گرفته شــود و پشت پــرده آن زیر 

ذره بین تحقیق برود تا شاید... .
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در شرایطی داد تولیدکنندگان دام 
و طیور از انحصار کهنه واردات نهاده 
ها در دست افراد معدود و حتی »یک 
نفر« بلند است و تبعات این موضوع 
از طریق رشــد قیمت هــای شدید 
گریبانگیر مصرف کنندگان شده که 
این سوال همچنان بی پاسخ مانده 
ــت، نه مجلس و  ــرا نه دول اســت »چ
نه قوه قضاییه در همه این سال ها 
قدرت برخورد با این انحصارات را 
نداشته اند؟«به گزارش خراسان، در 
ماه های گذشته و به رغم اختصاص 
از  تــومــانــی، بسیاری   4200 ارز 
ــرغ، تخم مــرغ و  تولیدکنندگان م
گوشت نتوانستند نهاده های مورد 
نیاز خود را به قیمت یارانه ای تهیه 
کنند و در نهایت با خرید نهاده ها 
از بازار آزاد، رشد شدید قیمت این 

محصوالت رقم خورد.در این زمینه 
عرصه  بــه  مهم  مشکالت  از  یکی 
واردات نهاده دام و به خصوص وجود 
انحصارات کهنه در واردات نهاده بر 
می گردد. اظهارات تولیدکنندگان 
ــال های  ــد کــه در س نشان مــی ده
اخیر چگونه تالش ها بــرای شکل 
گیری رقابت به نفع تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان در این حوزه به 
است.فروغی  انجامیده  شکست 
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور 
در گفت و گو با تسنیم خاطر نشان 
کرده است: به تشکل های تولیدی 
اجازه واردات نهاده داده نمی شود و 
بخش عمده واردات در انحصار یک 
شرکت اســت و باقی مانده توسط 

تعدادی از واردکنندگان به صورت 
جسته گریخته صورت می گیرد. به 
گفته وی، در مقاطعی نیز تعاونی 
کشاورزی  تعاونی های  بازرگانی 
برای واردات نهاده های دامی مورد 
نیاز تولیدکنندگان اقدام کرد اما از 
آن جا که یک نفر در واردات دست 
ــت، اجــازه واردات به  انداخته اس
دیگران را نداد؛ در صورتی که قرار 
به  ــزرگ  ب باشد منافع آن شرکت 
خطر بیفتد جلوی واردات تشکل ها 
گرفته می شود.»طالکش« دبیرکل 
کانون سراسری انجمن های صنفی 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار نیز 
به امکان بازی کثیف انحصارگران 
در بازار اشاره کرد و گفت: تشکل ها 
به طور معمول پول و توان واردات 
نهاده ها را ندارند اما هر وقت هم که 

نقدینگی الزم برای واردات را تأمین  
کنند، واردکننده بزرگ این بخش 
کافی است قیمت نهاده ها را در بازار 
تولیدی  تشکل های  تا  دهد  تغییر 
و صنفی که خود اقــدام به واردات 
کرده اند، نابود شوند.این گزارش 
با اشــاره به نارسایی تدابیر دولتی 
ــدازی سامانه بازارگاه  نظیر راه ان
جهاد کشاورزی برای تامین یارانه 
ای و عادالنه نهاده ها، این سوال 
اساسی را مطرح می کند که معلوم 
نیست چرا نه دولت، نه مجلس و نه 
قوه قضاییه به  رغم این که سال های 
سال بحث این انحصار)ات( قدیمی 
در بازار نهاده های دام مطرح است، 
ظاهرًا توان و قدرت برخورد با این 
وضعیت را نداشته اند و این ضعف 

حاکمیتی عجیب است.

جادوی انحصار در بازار گوشت و مرغ
اظهارات برخی فعاالن صنعت دام و طیور نشان می دهد که یک واردکننده خاص با ترفندهایی، انحصار خود در واردات نهاده های دامی را افزایش داده است

 شاخص

 تفاوت تورم کاالهای
 غیر خوراکی دهک ها 

اتفاق بارز تورمی در12  ماه گذشته، صعود 
نرخ ارز به باالی 30 هزار تومان بود که سبب 
شد کاالهای بادوام )غیر خوراکی( نرخ رشد 
قیمت بی سابقه ای داشته باشد. از آن جا 
که این کاالها در سبد مصرف دهک های 
بــاال، سهم بیشتری دارد، هم اینک تفاوت 
تورم )12 ماهه( این کاالها در دهک های 
باال نسبت به دهک های پایین تا بیش از 15 
درصد نیز رسیده است. این در حالی است که 
تفاوت تورم کاالهای خوراکی در بین دهک 
ها در دی ماه، 4.1 درصد اعالم شده است.  

بازار خبر

روایت آخوندی از واکنش روحانی 
به دالر باالتر از 3 هزار تومان

فارس - آخوندی، وزیر سابق راه گفت: روحانی 
وقتی دالر از کانال سه  هزار تومان عبور می کرد، 
همه بدنش به ارتعاش درمی آمد ولی واقعیت این 
است که االن دالر به 25 هزار تومان رسیده  است.

 ادعای قیمت تمام شده
 23 هزار تومانی هر کیلو مرغ

مهر - کانون سراسری مرغداران گوشتی برآورد 
رئیس مجلس مبنی بر 10 هــزار تومان بودن 
قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ با ارز 4200 
را نادرست خواند و تاکید کرد: قیمت تمام شده 
مرغ با ارز دولتی، هم اکنون23 هزار تومان است.

زیان انباشته 3 خودروساز بزرگ، 
43 هزار میلیارد تومان

ــی 9 ماهه  ــال ــای م ــورت هـ ایــســنــا - ارائــــه صـ
خــودروســازان به بــورس، نشان می دهد که سه 
خودروساز بزرگ کشور )ایــران خــودرو، سایپا و 
پارس خودرو( تا پایان آذر امسال، حدود 43 هزار 
میلیارد تومان متضرر شده اند.زیان انباشته ایران 
خودرو 25 هزار و 800 میلیارد تومان، سایپا، 
حدود13 هزار میلیارد تومان و پارس خودرو بیش 

از  4100 میلیارد تومان است.

تــازه ترین انتقاد رئیس جمهور و دولــت به 
تغییرات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق با 
انتقاد به افزایش بودجه برخی مراکز و نهادها 
در جدول شماره 17 بودجه همراه بود. اگرچه 
بررسی های خراسان نشان می دهد که دولت 
در چهار الیحه بودجه اخیر از الیحه بودجه 97 
تا 1400، جدول 17 را محرمانه نگه داشته و 
در متن الیحه بودجه نیاورده است.به گزارش 
پایگاه اطــالع رسانی ریاست جمهوری، روز 
گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رئیس 
جمهور بار دیگر به تغییرات ایجاد شده از سوی 
کمیسیون تلفیق در بودجه 1400 انتقاد کرد 
و گفت: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده 
است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص 
هزینه نشود. همچنین رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نیز در این جلسه گزارشی از تغییرات 
انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس در الیحه 
بودجه سال 1400 ارائه کرد. طبق این گزارش 
ارائــه شده، بودجه برخی مراکز و نهادها در 
ذیل جدول 17 از محل منابع به دست آمده از 
افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی، افزایش قابل 
توجهی یافته است.در همین حال بررسی های 

خراسان نشان می دهد که جدول 17 بودجه 
که شامل ردیف هزینه ای 540 هزار است با 
عنوان اعتبارات نهادها در بودجه درج می شود.
در الیحه بودجه 96، این ردیف با 387 میلیارد 
تومان اعتبارات هزینه ای و 352 میلیارد تومان 
اعتبارات عمرانی در مجموع 739 میلیارد 
تومان اعتبار به خــود اختصاص داده است. 
همچنین فهرست 50 موسسه عموما فرهنگی و 
پژوهشی و اعتبارات آن ها در جدول شماره 17 
الیحه بودجه 96 آمده است که مهم ترین آن ها، 
سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، 
اقلیت های دینی، جشنواره عمار،  فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای، دانشگاه امام صادق 
)ع(، اتحادیه جهانی آشــوریــان، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، بنیاد پروفسور حسابی و بنیاد 
علمی و فرهنگی شهید مطهری هستند. در 
الیحه بودجه 97، این جــدول درج نشده اما 
ــف هزینه ای آن 128 میلیارد تومان از  ردی
اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص داده 
است. در الیحه بودجه سال 98 عالوه بر این که 
اثری از جدول 17 نیست، حتی رقم کلی ردیف 
بودجه 540 هزار هم نیامده است. وضعیت 
در لوایح بودجه 99 و 1400 هم دقیقا مشابه 
الیحه بودجه 98 اســـت.در هر حــال اکنون 
هندوانه دربسته جدول 17 بودجه، به گفته 
دولتی ها با تغییراتی در مصوبات کمیسیون 
تلفیق رو به رو شده است اما در هر صورت به نظر 
می رسد، شفاف سازی دولت و مجلس درباره 

این جدول و بودجه آن ضروری است.

شاخص کل بورس که بعد از یک دوره افت 
شدید، توانسته بود یک هفته خود را سبز 
نگه دارد، در معامالت دیروز و در اثر تقویت 
عرضه ها قرمز پوش شد. دیروز رئیس جدید 
سازمان بورس هم معرفی شد.به گزارش 
خراسان ،در معامالت دیروز شاخص کل 
بــورس 20 هــزار و 750 واحــد منفی شد 
تا با رونــد شاخص کل هم وزن و شاخص 
کل بــورس، هماهنگ شود. گفتنی است 
افــزایــش عرضه ها از نیمه معامالت روز 
ــاز شــده بــود امــا شاخص کل  یک شنبه آغ
توانسته بود خود را به مدد رشد برخی گروه 
های بازار مثبت نگه دارد اما در معامالت 
دیروز بیشتر نمادها و گروه های کوچک و 
بزرگ بازار منفی شدند تا همه شاخص ها 
حدود 1.5 تا 2 درصد افت را تجربه کنند. 
در معامالت دیــروز مطابق روال روزهــای 
منفی حقوقی ها خریدار بودند و حدود 
800 میلیارد تومان خرید خالص داشتند 

اما این موضوع کمکی به رشد بازار نکرد.
سرمایه گذاران در بازار سرمایه همچنان 

و  هستند  هــراســان  و  بالتکلیف 
بلندمدت  استراتژی  عمدتا 

ندارند. به همین دلیل شاهد 
نوسانات شدید در بازار و 

هراس از عرضه های آبشاری هستیم. 

بورس رئیس جدید خود را شناخت	 
گفتنی است دیروز رئیس جدید سازمان 
بورس هم معرفی شد. قالیباف اصل رئیس 
ــای افت  پیشین یک هفته قبل و در روزه
شدید بــازار سرمایه استعفا کــرده بود.به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
دهقان دهنوی در جلسه دیــروز  شورای 
قالیباف  حسن  جایگزین  بــورس،  عالی 
اصل شد. دهقان دهنوی که دکترای علوم 
اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد،  
پیش از این عضو هیئت مدیره بانک مسکن 
بود و هم اکنون به عنوان معاون وزیر اقتصاد 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول 
فعالیت است. بر اساس این گــزارش، در 
جلسه دیروز شورای عالی بورس، دهقان 
ــورای  ــوی، بــه عضویت ش ــن ده
عالی بورس درآمد و در جلسه 
سازمان  مدیره  هیئت  آینده 
ــور رسمی،  بـــورس، بــه ط
ــان  ــازمـ ریـــاســـت سـ
اوراق  و  بـــــورس 
بهادار را بر عهده 

خواهد گرفت.

شاخص کل بورس بعد از یک هفته منفی شد 

 نبض بازار

نگاهی به قیمت های حبوبات 

بــردبــار- با مراجعه به سایت 124 متعلق به 
ــرف کــنــنــدگــان و  ــص ــان حــمــایــت از م ــازمـ سـ
تولیدکنندگان و از سوی دیگر با حضور در بازار 
عمده فروشی خواربار و مواد غذایی در خیابان 
انبارنفت تهران تالش کرده ایم  که قیمت های 

حبوبات را زیر ذره بین نظارتی قرار دهیم.
قیمت های سامانه 124:

ــک کــیــلــوگــرم(؛ حــداقــل:  نــخــود درجـــه یــک )ی
197,000 ریال، حداکثر: 200,000 ریال

لوبیا چیتی درجه یک )یک کیلوگرم(، حداقل: 
274,000 ریال، حداکثر: 309,000 ریال

لوبیا قرمز درجه یک )یک کیلوگرم(، حداقل: 
237,000 ریال، حداکثر: 274,000 ریال

ــک کیلوگرم(، حــداقــل :  ــدس درجــه یــک )ی ع
232,000 ریال، حداکثر : 257,000 ریال

ــل :  ــداق ــک )یـــک کــیــلــوگــرم(، ح لــپــه درجـــه ی
323,000 ریال، حداکثر : 363,000 ریال

قیمت های بازار انبارنفت:
نخود، کیلویی 23 هــزار تومان- لوبیا چیتی، 
خمین  قرمز  تومان-لوبیا  ــزار  ه  28 کیلویی 
کیلویی 25 هزار تومان- عدس ریز کیلویی 23 
هــزار تومان، عــدس درشــت کیلویی 25 هزار 
تومان- لپه آذرشهر کیلویی 34 هزار تومان-
جوپرک، کیلویی 8 هــزار تومان- لوبیا سفید 
کیلویی 25 هزار تومان-ماش کیلویی 22 هزار 
تومان-جو پوست کنده کیلویی 8 هزار تومان-

لوبیا چشم بلبلی کیلویی 30 هزار تومان.

افزایش سرمایه جذاب 234 
درصدی بیمه دی تصویب شد 

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه دی 
از رقم 2500 میلیارد ریال به 8350 میلیارد ریال 
به تصویب هیئت مدیره رسید.به گــزارش روابط 
عمومی، با توجه به تاکید مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام مورخ 99.4.31مبنی بر 
بررسی افزایش سرمایه شرکت بیمه دی، موضوع 
در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و مقدمات 
افزایش سرمایه از جمله ارزیابی مجدد دارایی های 
ثابت )شامل زمین و ساختمان( شرکت فراهم شد. 
این افزایش سرمایه به منظور تقویت بنیه مالی، 
ارتقای توانگری مالی، بهبود ساختار مالی برای 
نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن 
زمینه دریافت مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان 
رقابتی شرکت با هــدف کاهش سهم واگــذاری 
اتکایی اختیاری و افزایش سهم نگهداری و همچنین 
افزایش ظرفیت این شرکت در قبول ریسک بوده و 
سبب افزایش سودآوری و بازدهی فعالیت شرکت 
خواهد شد.در همین خصوص هیئت مدیره شرکت 
ــزارش توجیهی افزایش  در تاریخ 99.11.1 گ
سرمایه شرکت بیمه دی از مبلغ 2500 میلیارد 
ریال به مبلغ 8350 میلیارد ریال )معادل 23٤ 
درصد( را که 144 درصد آن از محل مازاد تجدید 
ارزیابی زمین و ساختمان و 90 درصد آن از محل 
مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین خواهد 
شد، مــورد تصویب قــرار داده و به مجمع عمومی 

فوق العاده صاحبان سهام پیشنهاد کرده است.

 خبر

بحث بر سر جدول پنهان بودجه 
 انتقاد دولت از افزایش بودجه برخی نهادها با وجود 4 سال پنهان کاری 

در انتشار جدول بودجه برخی بنیادها و نهادهای فرهنگی 
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تابناک نوشت: فومنی دبيرکل حزب مردمی  •
اصالحات گفت: اسحاق جهانگيری، محمدرضا 
عارف و مصطفی معين در شرف نامزدی برای 
انتخابات هستند، از ســوی دیگر هم موضوع 
آمدن سيدحسن خمينی برای نامزدی جدی 
شده که این ها هر کدام نشان دهنده نبود اجماع 

در بين اصالح طلبان است.
جهان نیوز مدعی شد: محمود احمدی نژاد  •

در سال های اول دولت روحانی گاهی فيلم هایی 
از نشست های علمی و اظهارات کارشناسی 
ــاره مسائل کشور منتشر می کرد.  از خود درب
بررسی روند مطالب منتشر شده علنی از محمود 
احمدی نژاد بيانگر این است که بر خالف گذشته 
که تالش می شد تصویر یک کارشناس مسائل 
اقتصادی و معيشتی از او ساخته شود، اینک 
وگوهای  گفت  به  و  مجازی  فضای  در  بيشتر 

حاشيه ساز مشغول است. 
تابناک نوشت: مهدی پازوکی، کارشناس  •

اقتصادی در واکنش به افزایش چندباره بودجه 
صداوسيما در مجلس گفت: شما به تلویزیون 
پول می دهيد تا بتوانيد در آن به دولت و رقيب به 
راحتی فحش بدهيد ، توهين کنيد و اتهام بزنيد. 
امروز تندرو ها واقعا نگران هستند و فهميده اند 
که اگر ارز ارزان شود و اقتصاد کشور ثبات پيدا 
کند و برجام احيا شود، شانسی برای پيروزی در 

انتخابات 1400 نخواهند داشت.

شرق – عباس آخوندی وزیرسابق مسکن دولت  •
روحانی به این روزنامه گفت: »نقد  جدی به دولت 
و اصالت مواضعش وارد اســت، روحانی خودش 
تضعيف برجام را کليد زد، هم اکنون ما با پدیده 
بی دولتی مواجه هستيم؛ قاعدتا اقدامات مجلس 
می تواند این حس را به مردم منتقل کند که تا چه 
اندازه این پدیده عميق است. در نتيجه، این اقدامات 

می تواند به کاهش یا افزایش چالش ها بينجامد.«
وطن امروز- این روزنامه در تيتر یک خود با  •

عنوان »خشم در دروازه دولت« نوشت: »آن چه 
در ماجرای برخورد یک نماینده و سرباز وظيفه 
نباید مورد غفلت واقع شود، واکنش مردم حاضر 
در صحنه درگيری است. مشکالت معيشتی و 
احساس تبعيض و نابرابری، دو زمينه مهم برای 

ایجاد و ابراز خشم اجتماعی شده است.«
 ایــران –خــبــاز فعال سياسی اصالح طلب در  •

یادداشتی منتقدان دولت را متهم به سياسی کار ی 
کرد و با عنوان »اهداف سياسی انتقاد های اقتصادی« 
نــوشــت: »ریــشــه بــرخــورد هــای سياسی بــا مسائل 
اقتصادی، از الیحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در 
همين چشم انداز باید تحليل کرد؛ چشم اندازی که 
همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات 1400 
می بيند. مطالب شعارگونه ای که از سوی این طيف 
بيان می شود، صرفًا حرف های بی پشتوانه ای برای 

پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.«
جمهوری اسالمی – ایــن روزنــامــه نوشت:  •

»خبرهای پراکنده و غيررسمی هفته های اخير 
درباره تمایل حجت االسالم سيدحسن خمينی 
به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 
ــا جــدی شــده و او تــالش می کند نظر  ایــن روزه
اصالح طلبان را در این زمينه جلب کند. نظر 
ارادتمندان به امــام خمينی این است که ورود 
به دالیل  انتخابات  ایــن  به  سيدحسن خمينی 

مختلف به صالح نيست.«
آرمــان ملی – محمد سالمتی فعال سياسی  •

اصالح طلب در گفت وگو با این روزنامه به نقش 
اصـــالح طلب هــا در عملکرد دولـــت روحــانــی 
پرداخت و نوشت: » اصالح طلبان باید صادقانه 
رفتار کنند و سهم خود را در نتيجه عملکرد دولت 
بپذیرند/ دولت به دليل ضعف بينشی و مدیریتی 
نتوانست بر آن فائق آیــد. مهم تر این که دولت 
آقای روحانی به ندرت به پيشنهادهای اصالحی 

اصالح طلبان توجه کرد.
کیهان – این روزنامه در یادداشتی با عنوان  •

»بایدنی کردن اقتصاد، نمایش سراب غرب گرا ها« 
آورده است: »متاسفانه جریان غرب گرا که چيزی 
جز برجام خسارت بار در کارنامه هشت ساله اش 
نيست با این حرف ها می کوشد مثل پنج سال پيش 
)قبل از توافق برجام( زلف اقتصاد کشور را به ُدم 
آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همين 
دولت تدبير و اميد نشان داده عایدی این حرف های 
متوهمانه چيزی جز معطلی، رکود و خسران بيشتر 

برای اقتصاد و معيشت مردم نيست.«

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

ویژه های خراسان  

مدیران مراقب اختالس های 
الکترونیکی باشند

یک نهاد اقتصادی با ارســال نامه ای خطاب به 
وزارتخانه ها و سازمان هــای دولتی، از آن ها 
خواسته با توجه به حذف دسته چک فيزیکی و 
انجام امور مالی دستگاه های اجرایی از طریق 
الکترونيک، مدیران مربوط با شناسایی مسئوالنی 
که به دليل وضعيت کــاری، تعدد ماموریت ها و 
مشغله کــاری، حضور مستمر در محل دستگاه 
اجرایی ندارند، بــرای تفویض اختيار و معرفی 
امضای جایگزین   آن ها اقدام و در صورت گم شدن 
یا سوء استفاده از رمز سيستم حواله الکترونيک، در 
اولين فرصت به بانک مرکزی اطالع رسانی کنند.

مجوز تشویق رسمی مسئوالن مبارزه با 
کرونا صادر شد

به پيشنهاد یک مقام مسئول که به تازگی مورد تایيد 
مدیران ارشــد دولتی نيز قــرار گرفته، مقرر شده 
مدیرانی که در کاهش شدت بيماری و جلوگيری از 
گسترش ویروس کرونا در کشور، اقدامات فوق العاده 
ای انجام داده اند اعم از مسئوالن دولتی، فرماندهان 
و کارکنان نظامی یا انتظامی، پس از ارزیابی های 
وزارت بهداشت و مدیران قرارگاه عملياتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا، به طور رسمی تشویق شوند.

نگاه سوم   محکومیت  مهدی جهانگیری 
 به جرم قاچاق حرفه ای ارز

سخنگوی دستگاه قضا: در دوره تحول قضایی ، هیچ پیام رسانی را مسدود نکرده ایم 

گروه سیاسی- سخنگوی دستگاه قضا 
بادستانی پر در نشست خبری روز گذشته 
خود حاضر و به سواالت مختلف خبرنگاران 
دربــاره موضوعات و پرونده هــای مهم و 
جنجالی چند وقت اخير پاسخ داد؛ نهایی 
شدن حکم مهدی جهانگيری، ماجرای 
احضار یکی از اعضای کابينه دولــت به 
دادســرای رسانه و وصول نشدن شکایت 
از سوی رئيس جمهور یا وکيل او درباره 
ترین بخش  از مهم   4 اهــانــت در شبکه 
های سخنان غالمحسين اسماعيلی بود. 
سخنگوی قوه قضایيه همچنين دربــاره 
شایعاتی در خصوص فيلترینگ اینستاگرام 
گفت که قوه قضایيه در دوره جدید هيچ 
پيام رسانی را مسدود نکرده و به دنبال 
مسدود سازی هم نيست. مهم ترین بخش 
از سخنان غالمحسين اسماعيلی  در سی و 
هشتمين نشست دستگاه قضا را به گزارش 

ميزان می خوانيد:
* در دوره تحول، قوه قضایيه هيچ رسانه، 
خبرگزاری و پيام رسانی را مسدود نکرده 
اســت و به دنبال مــســدودســازی فضای 
مــجــازی و هيچ یــک از پيام رســان هــای 

اجتماعی نيست.
جهرمی،  آذری  احضار  خصوص  )در   *
یکی از اعضای کابينه دولت به دادسرای 
رسانه(  آن چه دادستانی در این حوزه و 
این روزها و در این پرونده  تعقيب می کند 
با هدف دفاع از حقوق مردم برای استفاده 
سالم و امن از فضای مجازی و رسيدگی 
به شکایات فــراوان مردم و سازمان های 
مردم نهاد مبتنی بر نگرانی های شدید 
از وضعيت شيوع اعمال مجرمانه به ویژه 
رهــا گذاشتن دســت قاچاقچيان سالح 
و مــواد مخدر و کالهبرداران در فضای 
مجازی است... . اقدام قضایی انجام شده 
و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در 
روز هــای اخير بيان کردند، همگی ناظر 
برسامان دهی، مدیریت و پاالیش این فضا 
از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای 
مــجــازی؛ ضمن ایــن کــه مــواضــع رسمی 
دستگاه قضا آن است که در فرمایش های 
ریاست قوه قضایيه بيان می شود یا سخنگو 

در تریبون رسمی اعالم می کند.
ــاره موضوع اخير )اهانت به رئيس  * درب
جمهور در شبکه 4 سيما( تا دیروز که من 
پرسيدم، شکایتی دریافت نشده بود... . اما 

با اصالحيه ای که در ماه پایانی مجلس قبل 
صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در 
این قانون  اهانت به مقامات و مسئوالن نيز 
در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت، 
ــر کسی بــه مقامات و  بــه همين دليل اگ
مسئوالن هم اهانت کند، حتما رسيدگی 
به آن نياز به شکایت دارد، شکایت هم باید 
از ناحيه خود شخص یا وکيل او انجام شود.
* حکم نهایی در خصوص  پرونده )مهدی 
جهانگيری برادر معاون اول رئيس جمهور( 
صادر و ابالغ و برای اجرا نيز ارسال شده 
است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگيری 
به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶07 
هزار و 100 یورو و همچنين 108 هزار 
دالر با ارزش ریالی 2۶ ميليارد و 821 
ميليون و 480 هزار ریال به لحاظ خروج 
غيرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال 
حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 
چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی 
چهار برابر 2۶ ميليارد ریال محکوم شده 
است؛ عالوه بر آن به جرم تحصيل مال از 
طریق نامشروع به مبلغ 45۶ ميليارد و 
21۶ ميليون و 750 هزار ریال به تحمل 
دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همين 
45۶ هزار ميليارد ریال محکوم شده است.
* همچنين آقــای مهدی جهانگيری در 
خصوص خـــودداری از ارائـــه اطالعات 
واقعی به سازمان بــورس به تحمل 74 
ضربه شالق و در ارتباط با ارز هم به تحمل 
ــود که  ــده ب ــالق محکوم ش 74 ضربه ش
دادگاه تجدید نظر یک فقره از 74 ضربه 
شالق را تعليق کرد و فقره دیگر 74 ضربه 
شالق را به 50 ميليون ریال جزای نقدی 
تبدیل کــرد؛ یعنی مجازات شالق عماًل 
ــا بابت هــرکــدام از این  ــت ام منتفی اس
عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس 
و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

توکلی - چندی قبل  فيلمی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد یک مامور راهنمایی و 
رانندگی مقابل خودروی »علی اصغر عنابستانی« 
نماینده مردم سبزوار ایستاده و مدعی بود از این 
که به دليل جلوگيری از ورود خودروی او به خط 
ویژه اتوبوس های تندرو از او سيلی خورده است، 
به شــدت اعتراض دارد. پس از دســت به دست 
شدن این ویدئو در فضای مجازی، عنابستانی به 
آن واکنش نشان داد و در مصاحبه با صداوسيما 
به طور صریح اعالم کرد که نه تنها به صورت سرباز 
سيلی نزده بلکه با او درگيری فيزیکی هم نداشته و 
او »اصال« از خودرو پياده نشده است! 24 ساعت از 
این مصاحبه نگذشته بود که تصاویر دوربين های 
کنترل ترافيک در محدوده  دروازه دولت تهران 
منتشر شد که تایيد می کرد عنابستانی از خودرو 
پياده شده و گویا برخوردی نيز با سرباز راهور 
داشته است اما تناقض ها و سخنان خالف واقع این 
ماجرا به همين جا ختم نشد و او در ویدئوی اخير 
خود بدون اشاره به ادعای باتوم زدن سرباز راهور 
به خود، رسما و البته صرفا از مردم  عذرخواهی 
کرد: »قرار بود این ویدئو در نخستين ساعات بعد 
از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان، بنده را 
به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات 
برطرف شود اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات 
ماجرا افزوده شد! ...« این نماینده مجلس با تشکر 
از مأمور راهور پليس برای اجرای قانون و جلوگيری 
از ورود خودروی او به خط ویژه افزود: این اتفاق 
ممکن است برای هر فردی رخ بدهد که اگر توهينی 
بشنود، عصبانی شود زیرا همه ما انسان ها ممکن 
است در مقابل توهين دچار خطا شویم. با وجود 
این، این جانب باید بيشتر به خود مسلط می بودم 
و در همان حد عصبانيت نيز کارم اشتباه بود و به 
همين دليل بار دیگر از مردم ایران و حوزه انتخابيه 
که روزهای سختی برای آن ها می گذرد و شرمنده 
آن ها شدم، عذرخواهی می کنم و بنده خاک پای 
آن ها و مدافعان وطنم هستم.« عذرخواهی که 
البته در فضای مجازی با واکنش های زیادی همراه 
شد؛ کاربری در این باره نوشت: »اگر بپذیریم که 
عذرخواهی عنابستانی بی نقص بوده، باز هم رافع 
چند مسئله مهم نيست؛ 1- سخنان خالف واقع 
و تناقض هایی که در سخنانش بوده. 2- جنبه 
عمومی جرم تعرض به مامور قانون. 3- معرفی 
دروغين خود به عنوان وکيل »به رغم ابطال پروانه 
وکالت« یا کاربر دیگری خطاب به عنابستانی نوشته 
بود که اگر هجمه و فشار رسانه ای نبود آیا شما باز 
هم عذرخواهی می کردید: »آقای عنابستانی اگر 
خطایی مرتکب شدید الزم است با شما برخورد 
شود و اتفاقا چون مسئول هستيد باید شدیدتر 
مواخذه شوید و البته جای سوال است، شمایی که 
در برابر این موضوع که از فالن امتياز ویژه ناحق 

نمی توانی استفاده کنی این طور عصبانی می 
شوید، چطور می توانيد نماینده خوبی برای مردم 
باشيد؟« کاربر دیگری هم نوشت: »عذرخواهی 
اگر چه دیر اما باالخره انجام شد ولی اون چيزی که 
مهمه این که قوه قضایيه و نهادهای نظارتی دست 
برندارند و این مسير رو تا انتها پيگيری کنند.« در 
عين حال غالمحسين اسماعيلی در نشست خبری 
روز گذشته خود در پاسخ به سوال »خراسان« درباره 
درگيری یک نماینده مجلس  با سرباز راهور با بيان 
این که کسی نباید به خود اجازه بدهد که به مجری 
قانون بی احترامی کند، خاطرنشان کــرد: »در 
موضوع اخير هم قوه قضایيه آمادگی دارد به این 
موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور، چه 
در خصوص شکایت و ادعای نيروی انتظامی و چه 
این برادر سرباز و حتی متقابال ادعا های نماینده 
مجلس رسيدگی کند و بعد از رسيدگی ها نتيجه 
را هم به اطالع مردم برساند.« در این بين، خانه 
ملت که در همان ابتدا موضع گيری قاطعی در 
این خصوص داشت، اعالم کرده است که بدون 
هيچ مسامحه ای این مسئله را بررسی خواهد 
کرد؛ آن طور که به نظر می رسد »عذرخواهی 
عنابستانی«  نيز تاثيری بر این فرایند نداشته 
و همچنان پرونده وی روی ميز هيئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان است. در همين باره حجت 
هيئت  رئيس  نایب  شجاعی  حسن  االســـالم 
نظارت بر رفتار نمایندگان به خراسان گفت: 
»دبيرخانه هيئت نظارت بررفتار نمایندگان هم 
اکنون مشغول دریافت ادله و مستندات دوطرف 
اســت و ما باید توضيحات آقــای عنابستانی و 
توضيحات پليس را دربــاره این حادثه بررسی 
کنيم«. نماینده مردم ابهر در ادامه با اشاره به این 
که چهارشنبه هفته آینده جلسه هيئت نظارت 
درباره این حادثه تشکيل خواهد شد، در پاسخ 
به این سوال که آیا عذرخواهی نماینده سبزوار 
تاثيری بر بررسی این پرونده دارد یا نه، اظهار 
کرد: »خير، عذرخواهی آقای عنابستانی تاثيری 
بر روند بررسی هيئت نظارت ندارد و عالوه بر 
اصل حادثه اتفاق افتاده، تناقض گویی های 
اخير این نماینده نيز در هيئت نظارت بر رفتار 

نمایندگان بررسی خواهد شد.«

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر هيئت سياسی 
طالبان به تهران به ریاست »مال عبدالغنی برادر« خبر 
داد. سعيد خطيب زاده گفت: این هيئت بر اساس 
هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران 
وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور 

خارجه قرار گرفت./ایرنا

عذرخواهی  دیر هنگام  عنابستانی
عنابستانی باالخره از مردم عذرخواهی و از مامور راهور به دلیل رعایت قانون 

تشکر کرد، با این حال، نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که این 
عذرخواهی تاثیری بر روند بررسی هیئت نظارت نمی گذارد 

راز یک پوشه!

در روزهای گذشته،بسياری از رسانه ها، سعيد محمد 
را گزینه اصولگرایان برای شهرداری تهران می 
دانستند، اما تصویر پوشه ای که دست اوست،شاید  
نشان دهنده این باشد که محمد برای1400 برنامه 
دارد. روی کاغذ نوشته شده است: برنامه 4 ساله و 8 

ساله برای  وزارت آموزش و پرورش.

هادی محمدی– وزیر امورخارجه 
ایران با بيان این که آن چه از دولت 
جدید آمریکا شنيدیم بيشتر در 
حد صحبت و اعــالم موضع بوده 
ــرد: مــا بــه عمل  اســـت، تاکيد کـ
مجلس  داد.  ــم  ــي ــواه خ ــخ  ــاس پ
مصوبه ای را تأیيد کرده که طبق 
آن موظف هستيم برخی کارها 
را انجام دهيم؛ یکی غنی سازی 
20 درصــدی بود که شروع شده 
و دیگری پایان دادن به اجــرای 
پروتکل الحاقی است که از 21 
تا 23 فوریه)اوایل اسفند( باید 
عملياتی شــود و مــا طبق قانون 
موظف هستيم این کار را انجام 
دهيم ولی اگر تا آن زمان، اقدامات 
مناسب برای بازگرداندن روابط 
اقتصادی ما صــورت گيرد یعنی 
آمریکایی ها به تحریم هایشان پایان 
دهند و ما نتيجه آن را ببينيم، ایران 
برمی گردد.  تعهداتش  کليه  به 
ــان، محمد  ــراسـ بــه گــــزارش خـ
جواد ظریف در دومين مرحله از 
تــور دیپلماتيک منطقه ای خود 

در قفقاز، روز گذشته با سرگئی 
الوروف وزیر خارجه روسيه دیدار 
ــو کـــرد. همچنين دو  و گفت وگ
وزیــر خارجه پس از پایان گفت و 
گوهای خود پشت درهــای بسته 
در نشست خبری حاضر شدند. 
ظریف در ایــن نشست خبری با 
اعالم این که واکسن اسپوتنيک 
دیروز)دوشنبه( توسط مسئوالن 
بهداشتی در ایران تایيد شد، اظهار 
امــيــدواری کرد در آینده نزدیک 
ایـــران بتواند کــار خرید و توليد 
مشترک را بين مؤسسات مشابه 

در ایــران و روسيه عملياتی کند. 
ــراز خرسندی از  ظریف ضمن اب
امضای موافقت نامه بين ایــران و 
روسيه در حوزه سایبری نيز اظهار 
کرد: اميدواریم بتوانيم در آینده 
نزدیک توافق فرهنگی بين ایران 
و روسيه که مراحل نهایی را طی 
کرده است، امضا کنيم تا روابط 
همه جانبه ایران و روسيه در حوزه 

فرهنگ نيز گسترش یابد.

الوروف: اول آمریکا بعد ایران	 
ــر خارجه روسيه نيز در این  وزی

نشست خبری با اشاره به مسئله 
برجام، گفت: »ما موضع مشترکی 
در خــصــوص بــرجــام داریـــم و به 
حفظ کامل این توافق عالقه مند 
هستيم و معتقدیم تنها مسير حفظ 
ــرای کامل آن توسط  برجام، اج
تمامی طرف های این توافق و در 
تطابق با قطعنامه 2231 شورای 
امنيت اســت.« وی تأکيد کرد: 
بازگشت ایاالت متحده به برجام 
ــاس و زمينه بازگشت ایــران  اس
به اجــرای کامل برجام را فراهم 
ــی آورد. اظهاراتی از سوی تيم  م
رئيس جمهور جدید آمریکا درباره 
طرح های سياست  خارجی بایدن 
شنيده ایم. در ميان این طرح های 
بيان شده، قصد وی بازگشت به 
برجام بــوده است که ما از چنين 
چيزی استقبال می کنيم.« این 
دیپلمات روس در ادامــه تصریح 
ــرد: مسکو از کاهش تعهدات  ک
ایران ذیل برجام نگران است اما 
ریشه این مسئله به ایاالت متحده 

بازمی گردد.

ظریف: تا اسفند تحریم ها  لغو نشود، اجرای پروتکل متوقف می شود 



ــاع مــقــدس و  ــای دفـ ــال ه  از س
ــروز،  ــزام نیرو تا ام هیاهوی اع
ــادران شهدا در تمام  ــوال  م اح
تصویر  ــه  ب شایسته  بــرهــه هــا 
کشیدن بوده  است. عکاسان جنگ که شمارشان 
هم کم نیست درآن سال ها قاب های فاخری از این 
مادران آفریدند. عکس هایی که زبان گویای حال آن ها 
هستند. کندوکاو درآن سال ها بدون درنظر گرفتن 
آثار فاخر عکاسان، تالشی بیهوده است. با مروری 
بر آن سال ها می بینیم که جوانمردان آزاده  وطن از هر 
آن چه بود، گذشتند اما به راستی این نجابت و صبر 
چگونه در انسانی تجلی می یابد؟ و چه چیز بهتر 
ازتولد و حس عمیق مادر به طفل تازه متولد شده اش 
می تواند عظمت کار این مــادران را در طول تاریخ 
جاری نگاه دارد؟ در پرونده امروز زندگی سالم و در 
سالروز وفات حضرت ام البنین)س( که روز تکریم 
مادران و همسران شهدا نام گذاری شده، به سراغ 
دو عکاس رفتیم تا درباره معروف ترین تصاویر ثبت 
شده توسط آن ها از مادران شهدا برای مان بگویند. 
همچنین با یک مادر شهید که تصاویرش به تازگی 
در شبکه های اجتماعی پربازدید شده، گفت و گویی 

داشتیم.

پرونده

روایت 2 عکاس از ماجرای تصاویر تکان دهنده شان از مادران شهدا و گفت و گو با یک مادرشهید به بهانه روز تکریم مادران شهدا
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اول قاب رفقای پسرم را تمیز می کنم
 گفت و گو با مادر 82 ساله شهیدی که هر روز با شور و  شوق

 قاب عکس خیابانی پسرش و چند شهید دیگر را گردگیری می کند

 به تازگی تصاویر یک مادر شهید در شبکه های 
اجتماعی پربازدید شده که هر روز به قاب عکس 
خیابانی پسرش سر می زند و بــرای دقایقی، 
جــلــوی آن می نشیند و بــا پــســرش درد دل 
می کند. منیژه صحراگرد مــادر شهید علی 
احمدی از روستای بنه گز شهرستان تنگستان 
استان بوشهر است. او که خودش تک فرزند 
بوده، خواهر و بــرادری نداشته و پدرش را هم 
در کودکی از دست داده است. بنابراین پسر 

بزرگش، قرار بوده که در دنیا عصای دست مادرش شود . وقتی درباره دلتنگ شدن برای پسرش 
از او سوال می کنم، توقع دارم که بغض کند اما لبخند می زند و می گوید: »مگر می شود دلتنگ 
نشوم؟ شاید هر فردی من را درک نکند اما مادرها خوب حرف من را می فهمند. البته که راضی ام 
به رضای خدا و خوشحالم که پسرم در راه اسالم و انقالب شهید شده است.« حاال باور می کنم که 
چرا اطرافیانش می گویند خانم صحراگرد تا حاال هیچ وقت ابراز ناراحتی برای شهادت فرزندش 
نکرده است. در ادامه با این مادر 82 ساله که صدای من را به سختی می شنود و دختر و عروسش 

برای انجام این گفت و گوی تلفنی کمک زیادی کردند، همکالم می شوم.
  وقتی گفت می خواهم بروم جبهه، دلم لرزید

خانم صحراگرد هفت بچه دارد، پنج دختر و دو پسر. او درباره روزی که علی آقا می آید پیش 
مادرش برای رفتن به جبهه می گوید: »14 یا 15 ساله بود. یک روز آمد پیش من و گفت 
که می خواهم شناسنامه ام را دستکاری کنم و بروم جبهه. یک لحظه دلم لرزید اما خیلی 
منتظرش نگذاشتم و زود گفتم که برو و خدا پشت و  پناهت. آن زمان دانش آموز بود و تا کالس 
دوم راهنمایی درس خواند که جنگ شد. بعدش هم 18 ساله بود که در جزیره موسیان شهید 

شد، می گفتند که خط شکن بوده است.«
  اول عکس شهدای دیگر را گردگیری می کنم بعدش پسرم

او هر روز صبح نه تنها عکس پسر شهیدش را که قاب عکس دیگر شهدای محله شان را هم 
تمیز می کند. خانم صحراگرد در این باره می گوید: »قبل از تابلوی پسرم، عکس چند شهید 
دیگر است که بیشترشان همکالسی های پسرم بودند. من همیشه اول آن ها را تمیز می کنم 
و بعد نوبت به پسر خودم می رسد. گاهی ساعت ها رو به روی عکس پسرم می نشینم و به آن 
نگاه می کنم. با او درد دل می کنم، برایش نوحه می خوانم و آخر هم بعد از دعا برای سالمتی 

مقام معظم رهبری، برای جوان ها و حل مشکالتشان دعا می کنم.«
  پسرم قلب بسیار رئوف و مهربانی داشت

از این مادر می خواهم از پسر شهیدش هم برای ما خاطره ای 
تعریف کند که می گوید: »پسرم سن و سالی نداشت 
که شهید شد اما یــادم هست که رابطه خیلی خوبی 
با خواهر و برادرهایش داشــت. بین بچه هایم، قلب 
بسیار رئوفی داشت و خیلی مهربان بود. دفعه اول 
که رفت خط مقدم، به من خبر داد که به زودی در 
یک عملیات شرکت خواهد کرد. 50 روز از او خبر 
نداشتم. بعد از مدتی شنیدم که در این عملیات با سه 
تا از همکالسی هایش، مجروح شده است. یک هفته تا 
10 روز، خواب نداشتم. ظاهرا در عملیات، موج انفجار 
آن ها را می گیرد و یک ترکش وارد بدنش می شود. بعد هم 
او را می برند بیمارستان شیراز. این پسرم آن قدر آقا بود که وقتی از 
بیمارستان مرخص شد و برگشت خانه، یادم نمی رود که برای من و همه خواهر و برادرهایش یک 
سوغاتی از شیراز خریده بود. آن زمان چون کوچه مان برای خودروها قابل رفت و آمد نبود، وقتی 
از بیمارستان آوردنش، تقریبا شاید 500 یا 600 متر دورتر ایستاد. نمی دانم چطور این مسیر را 
دویدم و انگار همه دنیا را به من دادند. برای من و دخترها گیره سر و برای پسرها دمپایی آورده بود 
تا خوشحال شویم. با این که 17 ساله بود، خیلی به فکر خوشحال کردن دیگران بود. به بزرگ ترها 

خیلی احترام می گذاشت. با من که مادرش بودم، بسیار مودبانه رفتار می کرد.«
  تنها یادگاری ام از پسرم یک رادیو است

خانم صحراگرد درباره روزهایی که خبر شهادت فرزندش را شنید هم می گوید: »خدا می داند 
چه آرزوها برایش داشتم و دوست داشتم بزرگ شدنش را ببینم. هنوز هم هر وقت با بچه ها 
و فامیل دور هم جمع می شویم، از او یاد می کنم. تا حاال ابدا ناراحت نشده ام که پسرم شهید 
شده است. پسر من هم مثل یاران امام علی)ع(؛ او که از یاران امام علی)ع( باالتر نبود که من 
برای شهادتش در راه خدا ناراحت بشوم. می خواستم این پسر در دنیا عصای دستم شود. 
حاال هم همه امیدم این است که در آخرت، عصای دستم شود و مادر پیرش را روسفید کند. 
تنها یادگاری ام از پسرم یک رادیو است که آن را قایم کردم و هر وقت یادش می افتم، می روم و 

دستی به رویش می کشم تا مرهم دلم باشد.«
  این روزها برای کمک به کشاورزان حصیربافی می کنم

»82 ساله هستم اما شکر خدا که همه کارهایم را خودم انجام می دهم«، این مادر شهید با 
این مقدمه می افزاید: »این روزها بیکار نیستم و حصیربافی می کنم، دوست دارم زنبیل هایی 
محکم درست کنم  و بفرستم برای 
کشاورزهای زحمتکش کشورم تا در 
حد توانم کمک شان کرده باشم و از آن 
استفاده کنند. همچنین در خانه مرغ 
و خروس دارم، بز نگهداری می کنم 
و... . بچه هایم هم تشویقم می کنند، 
زیاد به من سر می زنند و الزم است که 
از آن ها هم تشکر کنم و خدا عاقبت 

همه ما را ختم به خیر کند.«

مجید حسین زاده | روزنامه نگار

 غربت و دلتنگی چشمانی هوشیار
این عکس را ساسان مؤیدی ، عکاس مستند و جنگ گرفته است. او در 
گفت و گو با ما درباره این عکس می گوید: »در سال 63 روزی که اولین 
کاروان کربال برای اعزام آماده می شدند، خودم را به آن جا رساندم. 
سرتاسر خیابان غلغله بود. از هرطرف صدایی به گوش می رسید. صدای 
گریه، زاری، وصیت و... . همهمه عجیبی در کل فضا طنین انداخته 
بود. در دو طرف خیابان حافظ، رو به روی ساختمان مجلس افراد آماده 
اعزام ، خانواده ها ، همسایه  ها، دوستان و آشنایشان مشغول صحبت 
و خداحافظی بودند. با چشمانم تمام صحنه های اطرافم را دنبال 
می کردم و دنبال قابی برای ثبت کردن می گشتم. خاطرم هست آن قدر 
سوِژه ها زیاد بود که نمی شد همه را پوشش داد. خیابان پر بود از جوانانی 

در لباس جنگ که بیشترشان به سن ازدواج نرسیده بودند، بعضی ها 
هم عیال وار بودند و زن و بچه برای بدرقه شان آمده بود. ما آن زمان در 
نهایت سه یا چهار حلقه نگاتیو همراه داشتیم. من برای پوشش خبری 
نرفته بودم و بیشتر دنبال ثبت لحظات وداع بودم. زمانی که سخنرانی 
رئیس جمهور )رهبر معظم انقالب( تمام شــد، ســربــازان کم کم به 
همرزمان شان ملحق و از خانواده ها جدا  شدند. تعداد افراد قابل شمارش 
نبود، من آمدم وسط جمعیت. همیشه دوست دارم در دل موضوع قرار 
بگیرم. دوربین را روی میدان دید مد نظرم تنظیم و بدون وقفه عکاسی 
کردم تا این مادر و پسر را دیدم و این عکس را از فاصله نیم متری  شان 
گرفتم. من محو آن صحنه بودم. دوربین جلوی صورتم بود و چندین 

عکس از آن ها  گرفتم. یک مناجات عاشقانه بین آن ها رد و بدل می شد 
و آن قدر غرق در هیجان آخرین دیدارشان بودند که حضورشان در قاب 
من را احساس نکردند. این قاب، غربت و دلتنگی چشمان هوشیار یک 
پسر آماده اعزام به جبهه را به تصویر می کشد. مادرش دست می کشد بر 
صورت جوان و راسخ پسر، نگاه مصمم اش را می کاود انگار که دلیری 
و شجاعت با چشمان مسرورش عهد اخوت بسته است. او برای جوان 
مسافرش بی قراری می کند. مادر در عکس بعدی بالفاصله بعد از این که 
از هم جدا می شوند، دنبال پسرش می دود. سال ها بعد انجمن عکاسان 
دفاع مقدس اطالعاتی از این پسر جوان به من داد. او  اکنون جانباز 70 

درصد است و در ورامین زندگی می کند.«

 مجید من زیر بارونه
علیرضا عابدی که این عکس متفاوت را از یک مادر شهید ثبت کرده، 
درباره آن نوشته: »مادر شهید مفقوداالثر مجید امیدی، هر وقت بارون 
می ا  ومد می رفت زیر بارون می ایستاد و چشمای ابریش بارونی می شد. 
وقتی ازش می پرسیدن آخه مادر من چرا وایستادی زیر بارون؟ آروم زیر 
لب زمزمه می کرد، گلی گم کرده ام می بویم او را، آخه االن بدن مجید من 
زیر بارونه... بدن مجید من معلوم نیست کجاست... می خوام بگم مادرم، 

عزیزم، من به یادتم...«.

آغوشی به جبران تمام سال های دوری
مویدی، داستان این عکس را این طور روایت می کند: »این تصویر که انگار با همه حرف می زند، مربوط به بازگشت اسراست و من نام این 
مجموعه را آغوش گذاشتم.  آزاده ای که اسمش جزو مفقودین بوده، درست یک روز قبل از این که صلیب سرخ اسامی را اعالم کند با جمعی 
از آزادگان به ایران بازمی گردد. آن زمان به طور اتفاقی در حوالی خانه  شان با موتور می چرخیدم. صدای تیر ما را به خیابان سبالن کشاند. 
آدمی که عاشق کارش باشد، همه چیز برایش جور می شود. خیابان خیلی شلوغ بود. این آزاده را دیدم که روی دست می بردنش سمت خانه. 
همان لحظه دوربینم را درآوردم و شروع به عکاسی کردم. دوربینم آنالوگ بود و عکاسی را سخت می کرد. وقتی همراه با افرادی که دوره اش 
کرده بودند، وارد خانه شد، یکی دستم را کشید، من را آورد توی حیاط خانه و در را بست. این عکس آینه تمام قد نجابت است، مادر دستش 
را روی قلب جوان بازگشته از جنگش گذاشته و هق هق گریه اش در فضا می پیچد. بدون لحظه ای درنگ اشک می ریزد و با لذت وصف 
ناپذیری عزیزش را بو می کند. کمی آن طرف تر دو خواهرش ایستاده اند، بی وقفه اشک می ریزند و ناله سر می دهند. مادر در این عکس انگار 
به جبران تمام سال های دوری فرزندش را در آغوش  کشیده است. دوباره و بی آن که لحظه ای را از دست بدهد، راه آغوشش را می گشاید. 

هرقدر عکس های اعزام نیرو، طعم گس دلتنگی را متبادر می کند تمام اجزا در این عکس دلتنگی شیرینی را فریاد می زند. انگار زمان 
در این قاب متوقف شده است.چه چیز باشکوه تر از قابی است که اسیر تکرار نشده و هربار سخنی تازه با چشمان مخاطب دارد؟

راوی و عکاس این اثر »مریم کاظم زاده« است. او عکاس و خبرنگار جنگ تحمیلی است و این صحنه 
را این چنین وصف می کند: »بهمن ٦1 برای گرفتن عکس به خرمشهر رفتم. بعد از آزادسازی و 
پاک سازی نسبی شهر، می شد به صورت محدودی وارد خرمشهر شد. در همان ایام بود که اولین 
گروه های ساکن خرمشهر می توانستند تحت شرایطی به منطقه بیایند. توفیقی برایم شد تا همراه 
خانواده شهدای اهل خرمشهر شوم. شب هنگام خواب، مادرها که بعد از مدت ها همدیگر را 
دیده بودند، خواب از سرشان پریده بود و باهم صحبت می کردند. پای صحبت هایشان نشستم. 
پیوندشان، خون پسرانشان بود. بعضی هایشان برای حفظ خرمشهر جنگیده بودند و بعضی دیگر 
برای آزادی اش. یکی از مادرها خانم حاجی شاه بود. سه فرزندش در خرمشهر شهید شده بودند. 
آن سال آمده بود  تا هم خانه اش را ببیند و هم به زیارت قبر شهنازش و دو پسرش برود. برایم از 
دخترش تعریف کرد. شهنازش دروس حوزوی می خواند و در کالس های نهضت سوادآموزی 
معلم بود. هشتم مهر ٥٩، همراه دوستش، برای سنگرها غذا می بردند که هر دو با گلوله دشمن 
شهید می شوند. برایم گفت که چطور خودش، دخترش را کفن و دفن کرده است. بعد از شهناز، 
به فاصله یک ماه، محمد حسین اش را از دست می دهد. محمدحسین سه سال از شهناز بزرگ تر 
بود. تا روز آخری که خرمشهر سقوط کرد، ماند و جنگید.  پیکر محمدحسین را پیدا نکردند.  پسر 
بزرگش ناصر هم بعد از آزادی خرمشهر در منطقه شهید شد. آن شب، مادرها شاعر شده بودند و 

الالیی های فی البداهه برای پسرانشان می خواندند... .

هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد



    غذاهای کنسروی 

سبزیجات زمانی که به صورت کنسروی نگهداری می شود، 

مواد مغذی کمتری دارند و دلیل آن هم مقدار سدیمی است 

که در فرایند محافظت و نگهداری به کنسرو اضافه شده است، 

همچنین میوه های کنسروی هم در شربت ذرت فروکتوزی 

نگهداری می شود. مشکل دیگر هم  قوطی های کنسرو است. 

)BPA( ،»این قوطی ها با ماده شیمیایی به نام »بیسفنول ای

پوشش دهی شده اند. این ماده به عنوان بازدارنده هورمونی 

شناخته می شود و با ابتال به سرطان ارتباط دارد. جالب است 

بدانید در مواد غذایی حاوی اسیدی کنسروی مانند گوجه 

فرنگی تاثیر این ماده  بیشتر می شود.

  گوشت فراوری شده 

طبق مطالعات انجام شــده مصرف گوشت فـــراوری شده 

مانند سوسیس، کالباس، همبرگرهای آماده و.... به دلیل 

وجود نیتریت، نمک زیاد و مواد افزودنی سبب افزایش بروز 

سرطان های معده و روده بزرگ می شود.

  پیشنهاد

هر چه تنوع رنگی میوه ها و سبزیجات تازه مصرفی شما بیشتر 

باشد، مواد مفید بیشتری به بدن شما خواهد رسید. مصرف 

بیشتر میوه ها و سبزی ها سبب کاهش خطر سرطان ریه، دهان، 

مری و روده می شود.

  روغن های هیدروژنه

این روغن ها به طور مستقیم با ابتال به بیماری های قلبی، پایین 

آوردن سیستم دفاعی بدن و ابتال به سرطان مرتبط است. 

سازمان بهداشت جهانی هم مردم را از مصرف این نوع روغن 

برحذر می دارد.

پیشنهاد

بهترین جایگزین برای این روغن ها، استفاده از روغن هایی 

مانند زیتون، نارگیل و روغن دانه انگور است که بهترین این 

گزینه ها برای پخت و پز )در دمای باال( روغن دانه انگور است.

  نوشابه های گازدار

نوشابه ها مملو از شکر و برای سالمتی بسیار مضر است. 

نوشیدنی هایی مانند نوشابه که حــاوی کافئین گــازدار 

است  برای افراد مبتال به ریفالکس های معده مضر است. 

تحقیقات  نشان داده است، که مصرف این نوشیدنی ریسک 

سرطان را افزایش می دهد. این تنها  درباره نوشابه نیست بلکه 

شامل تمامی نوشیدنی های دارای ترکیبات شیمیایی  مانند 

آب میوه ها و نوشابه رژیمی و ورزشی و ...هم می شود.

  شکر

دانشمندان هم اکنون می دانند که مصرف بیش از حد شکر 

نه تنها می تواند عامل دیابت باشد، بلکه سلول ها را هم تخریب 

می کند و ریسک سرطان را در فرد باال می برد.

»یوهان تولین« بیولوژیست مولکولی در دانشگاه لوون بلژیک 

می گوید:» مصرف زیاد شکر چرخه بسته ای از تولید انرژی الزم 

برای رشد سلول های سرطانی را ایجاد می کند که بزرگ شدن 

توده ها  در بدن نتیجه آن است.«

  غذاهای آماده و فراوری شده

 به طور کلی هرغذایی که داخل پالستیک پیچیده شده باشد، در 

مقیاس صنعتی تولید شود، تاریخ مصرف طوالنی داشته باشد یا 

به صورت ساندویچی برای رفع سریع گرسنگی آماده شده باشد 

احتمال ابتالی فرد به سرطان را باالتر می برد.

  چای داغ

نتایج یک تحقیق نشان داده است، مردم شمال شرق ایران که 

روزانه دو فنجان چای داغ می نوشند، 9 درصد بیشتر نسبت به 

افرادی که صبر می کنند تا چای شان سرد شود احتمال ابتال به 

سرطان مری دارند.

  دود اگزوز و آفت کش 

ــس بین المللی مطالعات سرطان، در دود  بنابر اعــالم آژان

خروجی از اگزوز خودروها بیش از ۳۰ نوع ماده سرطان زا دیده 

می شود. همچنین در آفت کش های مــزارع )که کشاورزان 

برای زمین های زراعی استفاده می کنند(هم مواد سرطان زای  

بسیاری دیده می شود.

  ویروس ها و سرطان 

موسسه ملی بهداشت آمریکا )NIH( فهرستی شامل 2۰۰ ماده 

سرطان زا تدوین کرده است که عامل تومور بدخیم در انسان 

هستند. حدود 12 درصد از موارد ابتال به سرطان در انسان 

به ویروس ها نسبت داده می شود و تاکنون هیچ واکسنی برای 

آن تولید نشده است. محققان معتقدند که اتخاذ راهکارهای 

مناسب برای جلوگیری از انواع عفونت ضروری است تا به عوامل 

ویروسی سرطان زا اجازه رشد و گسترش ندهد.

  سیگار، تریاک و قلیان 

1۰ درصد از ایرانیان ۴۰ سال به باال به نوعی، تریاک مصرف می 

کنند، این در حالی است که تریاک یکی از عوامل مهم سرطان 

زاست و سرطان زایی آن از سیگار بیشتر است. مصرف قلیان 

هم عامل سرطان زای دیگری است که حتی دامن گیر زنان 

ایرانی هم شده است.

  نکاتی درباره ظروف سرطان زا

استفاده از ظروف استیل می تواند سرب موجود در خود را وارد 

غذا کند و موجب سرطان فرد شود. ظروف تفلون هم به دلیل 

تخریب الیه های تفلون سرطان زاست. ظرف های آلومینیومی 

 موجب کم خونی، آلزایمر، ضعف اعصاب و لــرزش دست

 می شود.

پیشنهاد

بهترین ظروف می تواند شیشه ای، سنگی، چینی، مسی قلع 

اندود شده، برنجی و چدن اصل باشد که بهتر است افراد از این 

وسایل بیشتر استفاده کنند.

   امواج تلفن همراه 

اشعه تلفن همراه توانایی نفوذ به بدن و ایجاد آسیب دارد و 

هزاران مطالعه  بررسی شده از سوی محققان وجود دارد که ادعا 

می کنند تلفن  همراه باعث ایجاد سرطان می شود.

  خبرمرتبط 

دکتر ملک زاده نایب رئیس کمیته ملی مدیریت سرطان وزارت 

بهداشت درباره شایع ترین سرطان ها در بین ایرانی ها چنین 

می گوید: »سرطان پروستات، پوست، معده، روده بزرگ و مثانه 

شایع  ترین سرطان  ها در میان مردان و سرطان پستان، روده 

بزرگ، تیروئید، پوست و معده، پنج سرطان شایع در بین زنان 

ایرانی است و چنان چه هر دو جنس را با هم در نظر بگیریم، 

سرطان پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده، پنج 

سرطان شایع در بین ایرانیان است.«

زندگیسالم
  چهارشنبه
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بیشتر بدانیم
زیبایی

مزایای سرم دوفاز مو

 اســتفاده از سشــوار یــا اتــوی مــو یــا فر 
دهنده های خانگی اگرچه ابتدا موها را زیبا و خوش 
حالت می کند ولی اســتفاده از آن در طوالنی مدت  
آثــار جبران ناپذیــری روی موهای شــما می گذارد، 
مانند خشــکی و شــکنندگی، زبری و موخــوره و در 
بعضــی از مواقع هم ریــزش موها را به دنبــال دارد. 
برای از بین بردن این  آثار  بهتر اســت از اسپری موی 

دو فاز استفاده کنید.
   سرم موی دوفاز چه ویژگی هایی دارد؟

اگر به دفعات از وسایل حالت دهنده برای موهای تان 
استفاده می کنید، اسپری دوفاز می تواند بسیار مفید 
باشــد. ســرم دو فاز ضد وز برای قبــل از سشــوار یا اتو 
مناسب اســت چرا که با باز کردن گره و پیچ خوردگی 
موها باعث نرم شدن و افزایش حالت پذیری می شود 
ســرم موی دوفاز از آســیب دیدگی، شــکنندگی و وز 
شدن موها در اثر استفاده از مواد شیمیایی جلوگیری 
می کنــد. برخــی از آن ها حــاوی کراتین اســت که به 

موهای شما لطافت و نرمی را هدیه می دهد.
  سرم موی دوفاز چیست؟

سرم مو برای آن دسته  از موهای استفاده می شود كه 
زیبایی و درخشــندگی خود را به واسطه آلودگی هوا، 
كثیفی، غبار و نورخورشید از دســت داده اند. به طور 
پایه ای روغن سیلیكون ماده اصلی تشكیل دهنده سرم 
موست. ســرم مو حاوی هیچ گونه ماده مضر شیمیای 
نیست. سرم مو معمواًل پس از هربار شست وشو مورد 
استفاده قرار می گیرد و باعث می شود كه مو براق تر به 

نظر برسد و بتوان به گونه دلخواه آن را فرم داد.
  چرا هنگام اســتفاده از وســایل حرارتی باید از 

سرم دو فاز استفاده کرد؟
1-    با ایجاد یک الیه محافظ ،مو را در مقابل آسیب های 
محیطی و آســیب در هنگام حالت دادن مو محافظت 

می کند.
2-    این الیه محافظ باعث  پیشگیری  از  از دست رفتن 

رطوبت مو می شود.  
۳-    این الیه محافظ، از ایجاد الکتریســیته ســاکن به 

خصوص پس از سشوار کشیدن پیشگیری می کند.
۴-  سیلیکون های این فراورده باعث ایجاد حس نرمی 

و ابریشمی و براقی مو می شود.
5-    این فــراورده بر خالف کرم هــا و واکس های موی 
ســر، چرب و برخالف ژل ها چســبنده نیست و حالت 

پوسته پوسته روی مو ایجاد نمی کند.
6-    الیه محافظ این فراورده باعث حالت گرفتن بهتر و 

سریع تر موها می شود.
7-    پس از مصــرف این فراورده، شــانه کردن موهای 

بلند و فر تسهیل می شود.
8-    این فــراورده برای موهــای بلنــد، زبــر ، وز و فر و به 
خصوص موهای آســیب دیده توســط مواد شــیمیایی 
و  موهای صاف  و کوتاه  مردان و زنان قابل استفاده است.

   روش استفاده اسپری دو فاز چگونه است؟
قبل از اســتفاده اســپری دوفاز را تکان دهید تــا دو فاز 
کامال با هم یکدست شود. بعد از حمام  روی موهای نیمه 
مرطوب به ساقه ها و نوک مو اســپری و می توانید موها 
را سشوار کنید. بهتر است از ســرم قبل و بعد از سشوار 
استفاده شود زیرا سرم مو نقطه ذوب باالیی دارد و بعد 
از براشینگ تبخیر می شود. برای موهای خشک بهتر 
اســت بعد از هر استحمام استفاده شــود ولی اگر موی 

معمولی و طبیعی دارید هفته ای دو بار هم کافی است.
 rluxe در تهیه این مطلب از سایت 

کمک گرفته شده است

بانوان

آشپزی من آشپزی من

ترفندها

مواد الزم برای ۸ عدد 
پنکیک ساده

  کره - 5۰ گرم
   شیر - یک پیمانه

   تخم مرغ - یک عدد
   آرد سفید - یک پیمانه

   شکر - 2 قاشق غذاخوری
   نمک  - یک چهارم  قاشــق 

چای خوری
   روغن مایع - به میزان کافی
   بکینــگ پــودر – یــک و یک 

دوم  قاشق چای خوری

5 نکته طالیی برای یک پنکیک خوشمزه 

مارال مرادی
خبرنگار

داده های تصویری

بهداشت

    روش تهیــه : پنکیــک در واقــع نان نــازک خانگی 
اســت که با ریختن الیــه نازکــی از مواد در داخــل تابه 

درست می شود.
1- ابتدا کره را ذوب کنید. در کاســه بزرگ آرد سفید 
،نمک ، شــکر و بکینگ پودر را بریزید و مواد را با قاشق 
مخلوط کنیــد.2 - تخم مــرغ را در کاســه ای جدا هم 

بزنید و شیر را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید .
 ۳- کــره ذوب شــده را بــه آن بیفزایید و مــواد مخلوط 
شده را داخل کاســه آرد ســفید بریزید و مخلوط کنید 

تا یکدست شود.
۴- سپس در تابه ای که مخصوص پنکیک و گرد باشد 
مقــداری روغن اســپری کنیــد و بعــد از داغ شــدن  به 
اندازه یک مالقه کوچک از مایه کیک بردارید و داخل 

تابه بریزید.
نکتــه 1 ( مــی توانید مــواد پنکیــک را از صافــی عبور 
دهیــد تا گلولــه آرد باز شــود و مایــه یکدســت و صافی 

داشته باشید.
نکته 2(  هم زدن تأثیر زیادی در کیفیت پنکیک دارد. 
وقتی شــروع به مخلوط کردن مواد خشــک با مخلوط 

شــیر می کنیــد، گلوتن ها )نوعــی پروتئیــن موجود در 
مواد غذایی( شــروع به فعالیت می کند، هرقدر بیشتر 
مخلوط را هــم بزنیــد، گلوتن بیشــتر در مایــه پنکیک 

پخش  و در  نتیجه پنکیکی سفت می شود.
نکته3( وقتی مایه پنکیک را استراحت می دهید، گلوتن 
فعال شده در مرحله مخلوط کردن، استراحت می کند. 
همچنیــن نشاســته موجــود در آرد، مواد مایــع را جذب 

می کند و به اصطالح موجب جا افتادن مایه می شود.
نکته4 (  چند دقیقه قبل از شروع به پختن پنکیک ها، 
زیر تابه را روشــن کنید تــا به دمای الزم برســد و کاماًل 
داغ شــود. اگر از روغن یا کره اســتفاده می کنید، باید 
کاماًل داغ شود ولی اگر با بوی بد و دود کردن آن مواجه 
شــوید، نشــانه ای اســت برای حــرارت زیاد کــه باعث 
سوختن پنکیک ها می شود. به تجربه درخواهید یافت 
که دمای مناســب بــرای تابه ای که اســتفاده می کنید 

چقدر است.
نکتــه5 ( هر طــرف پنکیک بایــد یک بار و تنهــا یک بار 
پخته شــود. چند بار برگرداندن پنکیــک، باعث از بین 

رفتن بافت نرم و خوب آن می شود.

چرا رنگ دندان تغییر می کند؟
مصــرف قهوه،چــای، دخانیات، افزایش ســن، از دســت 
رفتن بافــت عصبــی دنــدان از جملــه دالیل تغییــر رنگ 
دندان اســت كه باید توســط دندان پزشــک مورد بررسی 
قرار گیرد. یکسری عوامل خارجی اســت که روی دندان 
تاثیر می گذارد مانند مواد رنگی که فرد مصرف می کند؛ 
که بــرای برطــرف کردن تغییــر رنــگ باید از جــرم گیری 
یــا بروســاژ اســتفاده  کنیم.تغییر رنــگ دیگر، مــوادی به 
بافت داخلی دنــدان نفوذ مــی كند و موجــب تغییر رنگ 
دندان می شــود. این حالت با جرم گیری بهبود نمی یابد 
و باید از موادی اســتفاده کنیم کــه به داخل دنــدان نفوذ 
 کند و باعث ســفید کردن دندان شــود که به آن بلیچینگ 

و مردم عامه به آن سفید کردن دندان می گویند.
یک نوع از آن ها عوامل خارجی اســت، نــوع دیگر آن ها 
داروهایی اســت که در کودکی مصرف می شــود و علت 
بعدی این اســت كــه با افزایش ســن رنگ دنــدان زردتر 
می شود. این ها مواردی اســت که می توان با بلیچینگ 

برطرف کرد. 
خمیردندان هایی هستند که داخل آن ها ترکیبات سفید 
کننده  وجــود دارد. از همان موادی که دندان پزشــکان 
 اســتفاده می کنند. منتهی با غلظت پایین تر. الک ها و
 برچســب هایــی کــه بــرای ســفید کــردن دنــدان تهیه 
 شــده اســت روی ســطح دندان اثر منفی ندارد. درباره  
ماندگاری اش تردید وجود دارد  ممکن است سفید بکند؛ 

اما خیلی زود رنگ دندان به حالت قبلی اش برگردد.

 عادت های روزمره رسطان زا

بارها  درباره سرطان  و عوامل ایجاد آن  از مواد خوراکی تا دود اگزوز 

خودرو گفته ایم. در گذشــته  سرطان زایی فســت فودها را بیشتر 

هم ردیف ســیگار معرفی کردیــم و هنوز هــم این عوامــل در کنار 

آلودگی های دیگر  جزو عوامل سرطان زاســت. به  مناسبت شروع 

هفته ملی مبارزه با سرطان و اهمیت پیشگیری از این بیماری این بار  به روزمره ترین 

مواد و خوراکی ها و محصوالتی  که باعث ابتال به سرطان می شود، اشاره می کنیم:

 غــذای کنســروی، چــای داغ   ، دود اگزوز ، شــکر
 تفلون   و فست فود از جمله عوامل ابتال به   سرطان 

و کار داریم  هستند  که هر روز با آن ها سر

دالیل  مختلف  سردرد

اســترس علــت اصلــی بســیاری از بیمــاری هــا و 
اختالالت اســت و از جمله این اختالالت  سردرد 
اســت که در بیشــتر موارد نیاز به درمــان خاصی 
ندارد، امــا در بعضی از موارد نشــانه بیماری های 
خطرناک مانند تومور مغزی اســت. ســردردهای 
عصبی معمواًل بین زنان نسبت به مردان بیشتر رخ 
می دهد. ســردرد ناحیه پیشانی یکی از مهم ترین 
سردردهای روزانه به شمار می آید که علت اصلی 
آن سرما، باد سرد، کمبود خواب و آب در بدن است 
که به دلیل ســینوزیت رخ می دهد که همراه با آن 

فرد سرفه هم می کند.
     نقش تغذیه در سردرد

غذاهای فست فود، سوســیس و کالباس، مصرف 
زیاد قهوه و چای می تواند ســردرد میگرنی ایجاد 
کند اما افرادی که با نوشــیدن چای سردردشــان 
کاهش می یابد باید بدانند که سردردشان به دلیل 

خستگی بوده است.
     کرونا  و سردرد

کرونا یــک بیمــاری التهابی اســت  و کســانی که 
زمینه بیماری میگرن داشته باشند در زمان مبتال 
شدن به کرونا شرایط سختی از ســردرد را تجربه 
می کننــد، در اوایــل کرونــا بســیاری از بیمــاران 
با عالیم ســردرد شــدید بــه بیمارســتان مراجعه 
می کردند.مصــرف بیش  از حد مســکن می تواند 
سردرد را بیشتر کند فردی که طی یک هفته بیش 
از ســه عدد قرص مســکن مصرف کرده و سردرد 
وی کاهش نیافته اســت بایــد به پزشــک مراجعه 
کند. ســردردهای قاعدگی، جزو عالیم شایع در 
طول ســیکل قاعدگی در اغلب زنان اســت که به 
دنبال نوســان ســطح هورمون ها ایجاد می شود و 

خوش خیم  است و جای نگرانی ندارد.
     کوچک شدن مغز نشانه بروز آلزایمر

اگر کوچک شــدن مغز در ســنین پایین بروز کند، 
یک بیماری ژنتیکی است و بیمار مبتال به سردرد 
می شود و کم کم حافظه و مهارت های آموخته شده 
را فراموش می کند و دچار کوچک شــدن مغز هم 
می شــود.جالب اســت بدانید افرادی که فعالیت 
مغــزی و تحصیالت باالتــری دارند احتمــال بروز 
بــه آلزایمر در آن ها کمتر اســت. علــت عمده بروز 
آلزایمــر ارثــی و ژنتیکــی اســت اما گاهی ســبک 
نادرســت زندگی زمینه را برای بــروز این بیماری 
مساعد می کند. رعایت نکردن مسائل بهداشتی 
ابتال به بیماری هــای جســمی و متابولیک مانند 
دیابت، چربی خون باال، فشــارخون کنترل نشده 
مصرف ســیگار و الــکل احتمــال بــروز آلزایمر را 

به شدت افزایش می دهد.                        
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* درباره این که مردم اسم بچه هاشون رو بر اساس سریال 
انتخاب می کنن، متاسفانه باید بگم به نوع شخصیت اون 
نقش هم به ظاهر کار ندارن! آخه آوا با این همه نامردی 
که در حق رســتا کرد، چرا طرف باید اســم بچــه اش رو 

بذاره آوا؟
* خورشت هویج! وای! تصورش هم سخته، چه جوری 

عکسش رو تو صفحه سالمت زدین!
* دارکوب  عزیز، چرا شــبکه  آی فیلم  برخالف  اســمش 

 همه اش  سریال  پخش  می کنه؟!
* قسمت آخر مطلب صفحه اول زندگی سالم که گفتین 
اســم ما چه تاثیری توی زندگی ما داره، نــکات جالب و 

خواندنی داشت. ممنون.
* از یک دکتر بعیــده که کنار تخت یک ورزشــکار بیمار 
وایسته و این جوری عکس بگیره. نزاکت هم چیز خوبیه.

* چند روز پیش در صفحه زندگی سالم مطلبی درباره 
دختران آچار به دســت نوشــته بودیــد. این مســئله آن 
قدر مهم نیســت که یک صفحه کامل را به آن اختصاص 
داده اید. این شغل اصال برای خانم ها مناسب نیست و با 
این کارتان دختران را تشویق به این گونه کارها می کنید.

* به جای زدن تیتر »با تخم مرغ دوست شوید« در صفحه 
ســالمندان، کاش از تخم مرغ خواهــش می کردین که 

قیمتش رو بیاره پایین و با ما مثل قدیم، دوست بشه.
* از زندگی ســالم که تقریبا بــرای همه افراد بــا هر نوع 

سلیقه ای، مطلب داره، می خوام تشکر کنم.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز یاد گرفتن یک ترفند عکاسی

امــروز بــا جســت و جــو در اینترنت و 
شبکه های اجتماعی، چند ترفند جالب و 
هیجان انگیز برای عکاسی به خصوص در 
فصل زمستان یاد بگیرین. هم یک 
نوع سرگرمی محســوب میشه 
و هــم باعث میشــه تا 
عکس های باحال تری 
از خود و اطرافیان تون 

ثبت کنین.

قرار و مدار

ما و شما

   درباره رویاهایش با او صحبت کنید
یک شوهر دوست داشتنی، همیشــه درباره دنیای درون 
همسر خود کنجکاو است. او در پی شناخت امیدها، ترس ها 
 و رویاهــای زن زندگی اش اســت. می توانید ســاعت ها  با 
او حرف بزنیــد و چیزهای جدیدی دربــاره او بفهمید. از او 
سوال هایی کنید که جواب آن ها  بله یا نه نیست. تا به حال 
فکر کرده اید که اگر همســرتان در بانک پولی برنده شود، 
با آن چه می کند؟ از او بپرسید که از چه اتفاقی بیش از همه 
می ترسد، بپرســید که چه رویاهایی در ســر دارد، دوست 
دارد چه کارهایی انجام دهد و هدفش از زندگی چیست؟ 
ما این طور گمان می کنیم که وقتی زنی نقش مادر یا همسر 
را پذیرفت، باقی اهداف و رویاهای او دیگر اهمیتی ندارند. 

اما حقیقت این است که اهداف و رویاهای همه آدم ها  مهم 
هستند. اگر به رویاهای او اهمیت ندهید، اگر وقتی کاری 
از دســت تان بر می آید، هیچ قدمی برای نزدیک شــدن به 
اهدافش برندارید، با زنی افسرده، عصبی و خشمگین رو به 

رو خواهید شد که از شور زندگی تهی شده است.

   قابل اعتماد و تکیه گاه باشید
یعنی همان کســی باشــید که می گویید و همان کاری را 
انجام دهید که قولــش را داده اید. جــوری رفتار کنید که 
او بتواند روی شــما حســاب کند. اگر زنی احســاس کند 
شــما به او دروغ می گویید، مسائل بســیاری را از او پنهان 
می کنید و مواقعی که به شــما نیاز دارد کنارش نیستید، 

به شــما اعتماد نخواهد کرد. این واقعیت تلخی است که 
زن ها بیشتر از مردها احساس آسیب پذیری و شکنندگی 
می کنند و در نتیجه بیشتر از مردها نیاز به امنیت و آرامش 
را در درون خود احساس می کنند. در آزمایشی که توسط 
محققان دانشگاه ویرجینیا انجام شد، تعدادی از خانم ها در 
شرایط ام آر آی قرار گرفتند، در حالی که در معرض شوک 
الکتریکی بودند. گروهی از خانم ها دســت شوهر خود را 
هنگام آزمایش گرفتنــد، گروهی دســت آزمایش کننده 
را گرفتند و گروهی دســت هیچ فردی را نگرفتند. نتیجه 
تحقیق جالب و قابل تامل بود. وقتی یک زن متاهل و راضی 
از زندگی مشترک دست شــوهرش را می گیرد، واکنش 
ترس او به طور کلی از ذهنش پاک می شود. وقتی زنی که 
از زندگی مشترک خود رضایت ندارد، دست شوهرش را 

می گیرد، واکنش ترس به میزان 
ناچیــزی کاهــش می یابــد. 

وقتی او دســت ناشناسی را 
می گیــرد، هیــچ تفاوتی در 
میزان ترس به وجود نمی آید 

و ایــن نتیجــه بــرای زنانی که 
دســت هیچ فردی را نگرفته اند 

هم مشابه است. شاید باور نکنید اما 
حتی یک دست گرفتن ساده می تواند 

تاثیــری چشــمگیر در ذهنیــت یــک زن 
داشته باشد.

   زیبایی ظاهری اش را تحسین کنید
یکی دیگر از نگرانی های عمده خانم ها که معموال آن را 
در برابر همسرانشــان بروز نمی دهند، نگرانی از ظاهر 
خود است. یک زن در طول روز با صدها آگهی تبلیغاتی 
و مدل سینمایی و رســانه ای مواجه می شود که  زنانی با 
زیبایی های ایــده آل را به نمایــش می گذارند، زنانی که 
به لطف تکنیک های فتوشــاپ و گریم های مخصوص و 
عمل های زیبایی، تصویری غیرواقعی و دست نیافتنی 
از زیبایی را به نمایش می گذارند. حتما می توانید حدس 
بزنید که مقایسه ناخودآگاه ظاهر خود با این مدل ها  که 
یک زن در طول روز بارها در ذهنش انجام می دهد، چقدر 
روی اعتمادبه نفس او تاثیر منفی می گذارد بنابراین یک 
شــوخی، یک لطیفه یا یک نظر منفی دربــاره ظاهر او از 
جانب همســر، زخم عمیقی بــه روان او وارد می کند که 
چه بســا تا آخر عمر با او باقــی می ماند. یک مــرد آگاه نه 
تنها هرگز از ظاهر همسر خود ایراد نمی گیرد بلکه مدام 

ویژگی های ظاهری او را تحسین می کند.

   از شنیدن گالیه و دلخوری ناراحت نشوید
پروفســور گاتمن در البراتوار عشق متوجه این موضوع 
شــد کــه تقریبــا در 40 درصــد مواقــع، وقتــی زن هــا 
 موضوعی را به عنوان گالیه و دلخوری مطرح می کنند، 
مردان نمی فهمند که آن هــا درباره چه چیزی صحبت 
می کنند امــا تفــاوت مــردان آگاه با مــردان نــاآگاه در 
همین جاســت، مردان آگاه به هیچ وجه حالت دفاعی 
بــه خــود نمی گیرنــد. آن هــا  درک می کنند کــه وقتی 
زنی بابت چیزی رنجیده اســت، همیشه آن را به شکل 
یک درد مطــرح نمی کند بلکــه گاهــی آن را به صورت 
انتقاد بیان می کنــد. برخی از مردان چنیــن انتقادی 
را شــخصی می کننــد، امــا مردانی کــه بــرای زندگی 
خود ارزش قائل باشند، به خودشان زحمت می دهند 
تــا بفهمنــد در الیه هــای زیرین ایــن انتقاد چــه چیزی 
نهفتــه اســت؟ آن هــا  تــالش می کنند تــا بفهمنــد چه 
چیزی همسرشان را ناراحت کرده است و این کار را با 
طرح چند پرسش ســاده انجام 
می دهنــد: »چــه کاری از 
دست من بر می آید؟«، 
»دقیقــا نگــران چــی 
هســتی؟ چــه چیــزی  
تــو را ناراحت کــرده؟«  
احساســی  چــه  »االن  و 
داری؟« گاهــی بــا مطــرح 
کــردن همیــن پرســش ها  یــک 
مشــاجره به پایان می رســد و در زن 

احساس درک شدن به وجود می آید.

 

مردان بسیاری هستند که دوست دارند قلب همسر خود را تسخیر کنند، اما تعداد اندکی از آن ها، هنر 
و مهارت الزم برای این کار را دارند. پروفسور جان گاتمن که تمام عمرش را صرف بررسی رابطه 
زوج ها کرده به این نتیجه رسیده است آن چه مردان در یک رابطه زن و شوهری انجام می دهند، تا حد 
زیادی عاملی مهم در کامیابی یا ناکامی یک رابطه است. البته این طور نیست که رفتار زن ها نقشی در 
کیفیت زندگی مشترک نداشته باشد، اما رفتار مردان متغیر کلیدی در بهبود یا بهبود نداشتن  یک رابطه است و نقش 
مردها به مراتب پررنگ تر است زیرا رفتار زن ها اغلب تابعی از رفتار مردهاست اما سوال این جاست که مردها با چه 
رفتارهایی می توانند تا حد زیادی موفقیت خود در زندگی مشترک را تضمین کنند و شوهر بهتری برای همسرشان 

باشند؟ ما در این مطلب به بخشی از این رفتارها می پردازیم.

محوری

زهراوافر|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

قلب خامنت را 
تسخیر کن 

مردها با انجام چه رفتارهایی می توانند زندگی مشترک 

 موفق تری را تجربه کنند و برای خانم شان

 همسر بهتری باشند؟

   مشکل ضعف فرهنگی است
هنگامی که از دور به افراد کــودک آزار نگاه می کنیم، 
این طور بــه نظر می رســد که آن هــا از اختــالل روانی 
رنج می برند در حالی که بســیاری از این افراد مشکل 
روانی جــدی ندارنــد و تنها بــه دلیل ضعــف فرهنگی 
ایــن کار را انجــام می دهنــد.  نوعــی عادی ســازی و 
حضــور مــداوم چنیــن رفتارهایــی از قبــح آن هــا می 
کاهــد و افراد به راحتی و بدون هیچ شــرمی دســت به 
چنیــن کارهایــی می زنند.کــودک آزاری هــر رفتار و 
عملی اســت که موجب می شــود کودک دچار آســیب 

جســمی، عاطفــی و جنســی شــود. همچنیــن گاهی 
انجام نــدادن یک ســری از وظایــف از ســوی والدین، 
موجب آسیب رســیدن به کودک می شود که این ترک 
فعل هــا هم مصــداق کــودک  آزاری اســت و بــا عنوان 
غفلت یا ســهل انگاری توصیف می شود. مثال غفلت از 
فراهم کردن نیازهای کودک در زمینه تغذیه، پزشکی، 
عاطفــی و ... .. کودک آزاری را معموال به چهار دســته 
تقسیم می کنند: فیزیکی یا جسمی، عاطفی، جنسی 
و ســهل انگارانه)غفلت( که معموال فقــط یک مورد آن 

جدی گرفته می شود.

   پای اختالل های روانی هم در میان است
ممکن اســت فرد کــودک آزار اختالالت روان پزشــکی 
داشته باشد مثال پرخاشگری. فردی که اختالل دوقطبی 
دارد، پرخاشگر اســت و نمی تواند تکانه های خودش را 
کنترل کند ولی هر بیمار دوقطبی  کودک آزار نمی شود. 
البته که یک سری از اختالل های روانی باعث می شود تا 
برخی افراد دست به چنین رفتارهایی بزنند اما از سوی 
دیگر چه بسیار افرادی که اختالل روانی دارند ولی آزاری 
به دیگران نمی رسانند و برای جامعه خطری ندارند. پس 
لزوما اختالل روانی مســاوی با انجام چنین رفتارهایی 
نیســت. در نتیجه لزوم فرهنگ ســازی و تدوین قوانین 

سفت و سخت  در این باره ضروری به نظر می رسد. 

   این پست  را بازنشر نکنید
در ضمــن انتشــار چنیــن پســت هایی در گروه هــای 
خانوادگی یا حتی صفحات شخصی، احساسات دیگران 
را جریحه دار می کند. پس بهتر است قبل از بازنشر  اگر 
حدس می زنید با دیدن چنین عکس هایی، شخص مد 
نظر احساسات منفی شــدیدی را تجربه خواهد کرد، از 

این کار اجتناب کنید.

   در جست و جوی معنای زندگی
بعضی حرف های مهم هستند که چون زیاد گفته شده اند، دیگر 
اهمیتی ندارد و شعارزده شــده اند. اما باید بار دیگر، با نگاهی 
دیگر بــه آن ها رجــوع و بازخوانی شــان کنیــم. حرف هایی که 
پویانمایی روح می خواهد بزند از این دست حرف هاست. آن چه 
این پویانمایی تالش می کند به آن بپردازد این اســت که جرقه 
و معنای زندگی در یک هدف بــزرگ، در رویاها،    موفقیت ها و 
از این دســت تجارب، هم نیســت و هم می تواند باشد! در واقع 
این پدیدارها و مفاهیــم، در ذات خود معنایــی ندارند. جرقه و 
معنای زندگی، از خود ما و در رویکرد ما به این پدیدارهاست که 
ایجاد می شود. چنان چه در فیلم نشان داده می شود، مواجهه 
کنجکاوانه و با حضور آگاهی، با  اتفاقات روزمره، می تواند جرقه 
خاص ما برای زندگی و معنای آن باشد. با لذت مزه مزه کردن 
یک تکه پیتزا، با اشــتها خوردن نان، با کنجکاوی تماشا کردن 
افتادن برگ از درخت، حس کردن مــزه  آب نبات در دهان، راه 
رفتن در خیابان و ... . در این تعریف، حتی قرقره  نخ مادر می تواند 
برای ما یک پدیدار بســیار مهــم و پرمعنا باشــد. در واقع به نظر 
می رسد مشکل از جایی شروع می شود که ما به طور وسواسی 
به دنبال معنایی خــاص در هدف یا پدیده ای خاص هســتیم  و 
به نوعی، زندگی را تعطیل می کنیم تا آن جرقه  مهم و بزرگ را 
پیدا کنیم . بعد هم فکر می کنیم زندگی بــدون هدفی بزرگ و 
آن چنانی، تهی و بی معناست. البته ممکن است تمام تالش مان 
را هم بکنیم و مانند جو)شخصیت فیلم( به آن هدف بزرگ هم 
برسیم؛ اما اغلب بالفاصله پس از رســیدن به آن هدف بزرگ، 
سرخورده از خود می پرسیم این بود آن چه که تمام عمر به انتظار 
و به دنبال آن بودم؟! و دچار احساس پوچی و مالل خواهیم شد 
که تمام لحظات عمر را وقف چنین تجربه ای کرده ایم؛ درست 
مانند یک ماهی که تمام عمر می خواســت به اقیانوس برسد و 
وقتی به او گفتند تو همین حاال هم در اقیانوس هستی، پاسخ 

داد: ولی این که فقط آبه!

   هدف فقط رسیدن به یک هدف نیست!
آن چه در این ســفر وجودی باید بیاموزیم این است که جرقه و 
معنای زندگی، فقط داشتن و حتی رسیدن به یک هدف بزرگ 
نیست؛ فقط چیزی را به دســت آوردن نیست؛ بلکه در مسیر 
بودن، لحظه لحظه  زندگی را، به عنوان یک موهبت، زیستن و 
تجربه کردن و درک این موضوع است که هر لحظه از زندگی، 
می تواند یک تکــه از اقیانوس زندگی ما باشــد. گاهی در این 
سفر وجودی، در این تمرین تجربه  لحظه به لحظه  زندگی، ما 
نیاز به همراه و مربی داریم اما نه مربی به آن معنایی که سال ها 
به ما گفته شده است. لزومی ندارد مربی ما در زندگی، یک آدم 
مهم و معروف مثل گاندی، مادر ترزا،  یونگ یا فالن دانشمند 
باشد. اگر شاگرد خوبی برای زندگی باشیم، می توانیم از یک 
آرایشگر، از یک معلم ساده مدرسه، از مادرمان، از یک نوازنده 
خیابانی، از یک تکه پیتزا، از یک تکه نان یا حتی از یک قرقره  
نخ، خیلی چیزها دربــاره زندگی یاد بگیریــم. اصل مهم این 
است که بدانیم صرفا با آموزش و با واسطه، نمی توان زندگی 

کردن را یاد گرفت. همه ما مانند شماره 22 )شخصیت 
فیلم( باید این شــانس را به خودمــان بدهیم که برای 
نصف روزی بــه زمین بیاییــم و هر لحظــه زندگی را، 

بــدون توجه به مهــم یا غیرمهــم بــودن آن لحظه، 
مستقیما، بی واســطه  کتاب ها، آموزش ها، 

مربیان سرشناس، مدرسه 
و دانشگاه و ... تجربه 

کنیم. 

پاسخ های »روح« به سواالت رایج ما!
 برداشت هایی روان شناسانه از یک پویانمایی پرببینده جهانی که

 تالشش زدن جرقه هایی در ذهن ها برای پیشرفت است

چرا بعضی ها با کودک آزاری تفریح می کنند؟!
به بهانه پربازدید شدن تصویری عجیب از یک شخص که گفته برای تفریح و سرگرمی، کودکی را با یک نخ از گلو آویزان کرده است

پویانمایی »روح« داستان سفر وجودی دو روح است که یکی برای بازگشت به زندگی روی زمین و دیگری برای 
نپذیرفتن زندگی روی زمین تالش می کند. جو یک معلم موسیقی است که در حالت کما به سر می برد و روحش 
تالش می کند به زندگی بازگردد و شماره 22 نام یک روح به دنیا نیامده است که باید برای شروع زندگی به 
زمین فرستاده شود اما هیچ تمایلی به زندگی روی زمین ندارد. او آموزش ها و داستان های زیادی درباره زندگی 
دیده و شنیده است. مربیانی که تالش کرده اند او را برای زندگی آماده و به اصطالح جرقه او را پیدا کنند، بزرگانی چون مادر ترزا، 
گاندی، یونگ و فروید بوده اند. اما او آن چنان ناسازگار و مقاوم است که تمام مربیان زندگی خود را ناامید کرده است. در واقع فیلم 
به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ به تعبیر فیلم، جرقه هر یک از ما در زندگی چیست؟ اهداف؟ 

رویاها؟ استعداد؟ شغل؟ موفقیت؟ در ادامه نگاهی روان شناسانه به این پویانمایی خواهیم داشت.

 

بچه های کوچک را در وضعیتی ترسناک باال می اندازند و غش غش می خندند، سیگار و قلیان را بر 
دهان کودک می گذارند و با تماشای کودک تفریح می کنند، تسبیح را زیر گلوی کودک می گذارند، 
آویزان می کنند و به قول خودشان برای سرگرمی این کار را کرده اند. همه این ها نشانه های بارز 
کودک آزاری است. متاسفانه از دیرباز رفتارهایی از این قبیل در برخی خانواده ها به چشم می خورد 
اما با فراگیر شدن فضای مجازی، عطش دیده شدن و الیک و کامنت بیشتر باعث شده است این افراد با وقاحت 
بیشتری چنین کارهایی را به نمایش بگذارند و در نهایت با یک ابراز پشیمانی صوری، قضیه به فراموشی سپرده 

می شود. اما چرا این نوع کودک آزاری نسبت به گذشته بیشتر شده  است و افراد دست به چنین رفتاری می زنند؟

دکترپرستوامیری|متخصصروانشناسیسالمت

دکترساحلگرامی|روانشناس

شبکه های 
اجتماعی

تحلیل فیلم 
تفاوت بین حریم خصوصی و اجتماعی  گاهی بسیار باریک می شود. 
ممکن است فردی استفاده نکردن از ماسک را یک عمل فردی بداند 
که صرفا به ســالمت خودش محدود می شــود اما در واقع رفتارهای 
بهداشتی غیر از بعد شخصی، یک بعد اجتماعی است و حفظ سالمت 
دیگران را هم شامل می شود. به خصوص اکنون که رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
می تواند باعث افزایش بیماری و موارد فوتی شود. حال برای  رفتار اصولی با افرادی مثل 

همکار شما چند راهکار وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنم.
تذکر درباره وظیفــه و بعد اجتماعی رعایت اصول بهداشــتی، یعنی باید به فرد  یادآوری کرد که این مورد یک انتخاب شخصی نیست.1
در میزان مرگ و میر و مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا را به او یادآوری کرد. برای 2 صحبت درباره عواقب رفتار، قدم بعدی است. باید بدون رودربایستی سهم فرد 

مثال باید به او یادآوری کرد که ممکن است در آخرت با گناه قتل روبه رو شود یا با روبه رو 
کردن او با افرادی که به دلیل همه گیری کرونا  بیکارشده اند وجدان او را تحریک کرد.

صورت عیادت از یک دوست مشترک یا تعریف خاطره و درددل های یک آشنا 3 به صورت غیر مســتقیم صحبت با کادر درمان را در برنامه قرار دهید. مثال به 
که در بیمارستان کار می کند. در این حالت گویا صرفا یک صحبت عادی است اما فرد 

مد نظر کامال متوجه موضوع می شود.
با گروه محروم می کنیم،  مانند اشتراک اطالعات مورد نیاز، همراهی هنگام 4 محروم کردن، قدم بعدی است. در این روش فرد را از برخی مزایای همراهی 
استراحت و ناهار و ... . سپس فرد متوجه می شود که تا زمانی که معیارهای گروه را 

رعایت نکند در آن راهی ندارد.
محل کار،  بیرون گذاشتن میز کار او و ... . بحث سالمت فردی و اجتماعی 5 اتخاذ رفتارهای فردی سالم حتی اگر فرد مد نظر ناراحت شود. مثل تغییر 
قابل چشم پوشی و رودربایســتی نیســت. نمی توان به خاطر رودربایستی و این که 

کسی ناراحت نشود خطر بیماری و مرگ را برای خود و عزیزان خود به جان خرید.
در انتها استفاده از راهکارهای قانونی مثل شکایت به مدیران و مجبور کردن  فرد برای رعایت اصول بهداشتی  قاعدتا دلخوری پیش خواهد آورد اما چاره 6
دیگری وجود ندارد. دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خود نشانه بلوغ عاطفی است. 
قرار نیســت به دیگران توهین کنیم  اما نمی توانیم صرفا نظاره گر رفتار اشــتباهی 

باشیم که به همه آسیب می زند.

همکارم برای ماسک نزدن، دالیل الکی می آورد

24 ساله ام و در یک اداره دولتی مشغول کار هستم. در یک اتاق، 4 نفر 
مشغول کار هستیم. یکی از همکارانم، ماسک نمی زند و دالیل الکی برای 

این رفتار اشتباهش می آورد.  رفتار اصولی با چنین افرادی چیست؟

دکترمهدیسودآوری|روانشناسومدرسدانشگاه

مشاوره 
فردی

3



راضیه اکبرزاده|   ۱۵ساله از بشرویه

دل تان برای کافه گردی ها و تفریحات قبل از کرونا تنگ شده اســت؟ حاال که 
هنوز نمی توانیم از خوراکی های بیرون استفاده کنیم، بیایید کمی خودمان را تحویل بگیریم؛ 

مثال با یک آب میوه خانگی. میوه دلخواه تان را خوب بشویید. بعد آن را به قطعات کوچک تقسیم 
کنید. تکه های میوه باید طوری باشد که به راحتی از دهانه آب میوه گیری رد شود. هسته میوه ها را 

هم حتما از آن خارج کنید وگرنه بین تیغه ها گیر می کند و به دستگاه آسیب می زند. حواس تان باشد 
که برای میوه های نرم مثل موز یا طالبی از مخلوط کن اســتفاده کنید. پوره این میوه ها راه منفذهای 

صافی آب میوه گیری را می گیرد و عصاره میوه از آن عبور نمی کند. قبل از این که آب میوه گیری را به برق 
بزنید، مطمئن شوید که قطعات آن به درستی سوار شده اند. حاال یک ظرف زیر خروجی آب میوه گیری 

قرار دهید و میوه ها را یکی یکی داخل دستگاه بیندازید. درپوش روی ورودی دستگاه برای این است که 
با آن هر تکه میوه را به ســمت تیغه ها هدایت کنید. حین کار، به محفظه آب میوه گیری دقت کنید که تفاله 

بیش ازحد در آن جمع نشــود. اگر می خواهید آب مقدار زیادی میوه را بگیرید، باید چندبار تفاله ها را خالی 
کنید. وقتی کارتان با دستگاه تمام شد، بالفاصله آن را بشــویید وگرنه تفاله ها در دستگاه خشک و شستنش 

سخت می شود. قسمت های مختلف دســتگاه را طبق راهنمای آن از هم جدا کنید. هوای موتور دستگاه را هم 
داشته باشید که آب روی آن نریزد. صافی را با چیزی شبیه مســواک یا فرچه تمیز کنید. تمیز کردن خروجی آب 

میوه گیری را هم از قلم نیندازید. اگر عصاره میوه در این قســمت بماند، کپک می زند و دفعه بعد به جای آب میوه، 
زهرمار تحویل تان می دهد.   
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با آب میوه خانگی، کافه را به خانه بیاورید 

مرجان دهقان| روزنامه نگار

مهم ترین فعالیتت تو کالس های 
آنالین چی بوده؟

خودم: هر 15 دقیقه یک ابر به معلم یم گم ببخشید 
صداتون قطع شد.

مهسا فارسی | روزنامه نگار

تا حاال به شیشه های خالی عطر دقت کرده اید؟ عطرسازهای خوش سلیقه عالوه بر رایحه، به 
زیبایی شیشه هم اهمیت می دهند اما این شیشه های جذاب و کوچک و بزرگ بعد از تمام شدن مایع 
درو ن شان بی استفاده و دورریختنی به نظر می رسند و روانه سطل زباله می شوند. در »خودت بساز« 

این هفته قرار است سراغ شیشه های خالی عطر برویم و ببینیم با آن ها چه کار می شود کرد.

شهری مرموز در دل کوه 
انسانی ساخته اند؟  آیا  » پترا« ،  شهر تاریخی اردن را نیروهای فرا

خروس ها مهربان نیستند  

آثار شما 

منصور چپ چپ ناهیــد را نگاه کرد. رویا جنس این نگاه ها را می فهمید؛ کجای این شــهر می شــود یک 
خروس زنده پیدا کرد؟ نه می توان در مغازه عروسک فروشــی دنبالش گشــت، نه توی لباس فروشی ها 
پیدایش کــرد و نه برایش آگهــی داد. باید جایی دنبال آن می گشــت که منصور از آن بیــزار بود. آرام زیر 
گوش همسرش گفت: »به نظرت چرا بچه ما باید این طوری باشه؟ چرا مثل بقیه بچه ها نمی شینه نقاشی 
بکشه، کارتون نگاه کنه و با عروسکاش حرف بزنه؟«. ناهید به رویا خیره شد و گفت: »چون بچه ما با همه 
فرق داره! اهل کتابه و می خواد شخصیت های قصه شو بشناسه«. منصور گفت: »آخه من خروس از کجا 
پیدا کنم؟ اونم یه خروس زنده!«. رویا تندی جواب داد: »از همون خروس هایی که قوقولی قوقو می کنن 
و از روباه ها می ترسن، خیلی هم مهربونن«. منصور که نمی دانست چه بگوید، دست هایش را به حالت 
دعا باال برد و ملتمسانه در چشم های رویا نگاه کرد. ناهید با مهربانی پرسید: »دختر قشنگم حاال نمیشه 
به جای خروس یه چیز دیگه بخوای؟ می خوای بریم رستوران؟ پارک؟«. رویا جواب داد: »من می خوام 
ببینم خروس چه شکلیه. چه جوری می خونه«. رویا هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای قوقولی قوقو 
شنید. فکر کرد بابا می خواهد اذیتش کند اما نه! صدا از پایین بود. رویا به سمت پنجره دوید. بابامنصور 
انگار یک کوه را از روی شانه هایش برداشته باشند، دســت رویا را گرفت و دویدند دم در ساختمان. داد 
زد: »آقا کریم خروس مال شماســت؟«. همسایه جواب داد: »ســالم آقا منصور، بله با اجازه تون! خانمم 
هوس کرده« . رویا به طرف خروس دوید. خواست نوکش را ناز کند. برایش غذا بریزد و ببیند چه جوری 
آواز می خواند اما نباید آن قدر نزدیکش می شد. نباید چشم درچشم نگاهش می کرد. صدای گریه رویا 
همه را به سمتش کشید. با صورت خراشیده پرید تو بغل بابامنصور. قلبش مثل گنجشک  تندتند می زد. 
بامعصومیت گفت: »خروس ها مهربون نیستند. همه قصه ها دروغه، روباه ها مهربون اند که خروس ها رو 

می خورند. من باید یه روباه از نزدیک ببینم!«        

مریم ملی  | روزنامه نگار

 اگر در شهرهای شــمالی زندگی می کنید یا فصل ســرد به شمال کشور سفر 
کرده باشید، از میانه شــهریور تا آخر زمســتان پرنده  هایی خواهید دید که برای تان ناآشنا 
هستند. ممکن است حتی نام شان را ندانید و ظاهرشان هم برای تان تازگی داشته باشد. 
شاید به این فکر بیفتید که ناگهان سروکله این همه پرنده ناشناس از کجا پیدا می شود. با 
سرد شدن هوا در فصل  های پاییز و زمستان معموال حشره  ها کم پیدا می  شوند و از آن جایی که 
غذای اصلی بیشتر پرنده  ها همین حشرات هستند، بی غذا می مانند و به فکر مهاجرت به 
مناطق گرم تر می افتند. آن  ها این روال را هرسال ادامه می  دهند و به نسل  های بعدی هم 
منتقلش می  کنند. چون ایران در مقایسه با کشورهای شــمالی آسیا هوای گرم تری دارد، 
پرنده ها به این فکر می افتند که پاییز و زمستان شان را پیش ما بگذرانند. آن ها از کشورهای 
شمالی آسیا یعنی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان 
به ایران می آیند. برای همین در فصل های سرد، پلیکان، فالمینگو، درنا، حواصیل و کلی 
پرنده کمیاب دیگر مهمان ما هستند. محل کوچ زمســتانه آن ها در ایران بیشتر تاالب ها و 

آبگیرهای گلستان، گیالن و مازندران است و بعضی تاالب های لرستان و آذریابجان غربی 
هم میزبان این پرنده ها هستند. مرزهای جغرافیایی بین کشورها برای پرنده های مهاجر 
اهمیتی ندارد. آن ها سفیران صلح و دوستی بین کشورهای مختلف هستند. هرچه بیشتر 
درباره این مهمان های زمستانه بدانیم، بیشتر می  توانیم مراقب شان باشیم. شاید االن که 
این مطلب را می  خوانید، به نظرتان بیاید که آن ها چندان هم جالب نیستند ولی کافی  است 
یک بار یکی از این مهمان  های زیبا را ببینید یا پرواز دسته جمعی شان را در آسمان تماشا کنید 

تا برای همیشه شیفته این پرنده  های زیبا و دوست داشتنی بشوید. 

چرا در زمستان بعضی از پرنده ها به ایران 
مهاجرت می  کنند؟   
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خودت بساز 

دوست نوجوان ما، محمدمهدی رفقا سالم!
عباسی، کاری کرده کارستون که البد 

خبرش به گوش خیلی هاتون رسیده. محمدمهدی، 

خیلی اتفاقی حین بازی، متوجه شکستگی ریل قطار میشه. 

وقت رو تلف نمی کنه، فوری موضوع رو با مادرش درمیون می ذاره. 

مادرش هم با ایستگاه قطار تماس می گیره و قبل از این که حادثه ای برای 

شماره پیامک 2000999مسئولیت پذیر، گرم!مسافرها پیش بیاد، ریل تعمیر میشه. دم محمدمهدی و همه آدم های 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  گلداِن فوِق حرفه ای

لنگه اش هیچ جا پیدا نمی شود و خوراِک خاص پسندهاست. هر شیشه را می شود به تناسب اندازه اش پر از 
گل کرد؛ چه مصنوعی چه طبیعی. این شیشه ها همچنین می توانند جای خوبی برای نگه داشتن گل های 
خشک شده باشــند. اگر مقداری سنگ ریزه، ماســه رنگی یا خاک ژله ای همراه گیاهان کوچک درونش 

بریزید، یک گلخانه یا گلدان تراریوم شیشه ای ساخته اید منتها در ابعاد کوچک تر.

   عطرآگین کردن فضا

یکی دیگر از ترفندها ساخت خوش بوکننده هواست. داخل شیشه مقداری آب و الکل بریزید و سپس روغن 
گیاهی خوش بو، گلبرگ یا پوست لیمو و پرتقال به آن اضافه کنید. نعناع و رزماری هم برای این کار مناسب  
است. در آخر ِنِی شنی، تکه ای چوب بامبو )که گل فروشی ها دارند( یا سیخ چوبی، داخل شیشه بگذارید. 

به این ترتیب اسانس عطر از راه آب، جذب چوب می شود و هوا را معطر می کند.

  تزیینات دکوری

رنگ اکریلیــک یا گــواش را کمــی با آب 
رقیق کنید. مایع را درون شیشــه بریزید 
و برگردانیــد تــا شیشــه از حالت شــفاف 
دربیاید. بعد با پولک و منجوق و مروارید 
هرطور که دوست دارید، تزیینش کنید و 

دور شیشه یک روبان بزنید.

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

 پترا به زبان یونانی یعنی صخره و شهری است در دل کوه و تخته سنگ هایی 
که  به رنگ ُگل ســرخ یا صورتی تراشــیده شــده  است. این شــهر تاریخی در 

262کیلومتری جنوب »عّمان« پایتخت اردن قرار دارد. هرســال هزاران گردشگر به 
این کشور کوچک سفر می کنند تا از معروف ترین  اثر باستانی اش، »پترا« دیدن کنند؛ 
شهری که  در ســال  1۸12 میالدی، یک  جهانگرد سوئیســی  به نام  »یوهان لودویگ 
برکهارت« آن را کشــف کرد. پیش از این تا 600 سال این شهر همچون »آتالنتیس« در 
تاریخ گم شده بود، البته هنوز زمان دقیق ساختش مبهم است. در مجهول این هفته به 

ویژگی های خاص این بنا و شایعات و افسانه های عجیب درباره آن می پردازیم:

دیدنی

چهار شنبه ها 

بخوانید

پرونده های مجهول

شیشه عطر رو دور نریز 

   کهن اما مدرن!
راه رســیدن به پتــرا یک دره ســنگی کم نــور، عمیــق، تنــگ، هراس انگیز با پیچ هــای تند 
به طول ۳ هزار و عمق ۱۰۰ متر اســت که پهنایــش از ۳ متر تجاوز نمی کند! با گذشــتن از 
پیچ وخم های این گذرگاه که خود یک ماجراجویی خطرناک اســت، به محوطه ای برهوت 
و پــر از برآمدگی هایی شــبیه به کره ماه می رســیم. دانشــمندان این دره عمیــق را حاصل 
زمین لرزه هــای  دوران  پیــش  از تاریخ  می داننــد. در دو طــرف  تنگه ، کتیبه های  باســتانی  
حکاکی  شده  و صدها ساختمان، معبد، تاالر و آرامگاه های باشکوه وجود دارد که معمارهای 
باســتانی گمنامی با ابزارهایــی ســاده و ابتدایی ســاخته اند. باستان شناســان در جریان 
حفاری های اخیر متوجه شدند چه اثر بی نظیری در مقابل شان قرار دارد. ساکنان این شهر 
برای پر کردن استخرها به جای حمل آب مورد نیاز، مخزن هایی در باالی کوه کنده بوده اند 
که هنگام باران  مقدار  زیادی آب در آن ها ذخیره و از طریق لوله کشی به آب انبارهای بزرگی 
سرازیر می شده  است. این آب انبارها بیش از ۱۰۰هزار لیتر گنجایش داشته  و آب مورد نیاز 
۳۰هزار نفر را تأمین می کرده اند. باستان شناسان در یک روز بارانی متوجه شدند که تنها 

چند دقیقه طول می کشد تا آب باران به سمت آب انبارها سرازیر شود.

    معماران بنا؛ انسان ها یا فرازمینی ها؟
بزرگــی و پیچیدگی معماری، ســختی و غیرقابل دســترس بودن محل و ناشــناخته بودن 

سازندگان و ساکنان اولیه پترا باعث شده  اســت عده ای ساخت این شهر را به فرازمینی ها 
نسبت بدهند. این افراد معتقدند فن مهندسی پشــت پترا، خارج از توان بشر اولیه  و بدون  
امکانات  آن زمان است. این باور به ویژه درباره ساخت »قصرالبنت« یکی از بناهای مهم این 
شهر، شــدت پیدا می کند. حتی بسیاری  معتقدند فرامینی ها ســال های زیاد در این  قصر 
زندگی  می کردند و درنهایت بی هیچ رد و نشــانی آن را ترک کــرده و از زمین رفته اند. بین 
محلی ها شایع است که »جن ها« به  انسان ها در ساخت و کنده کاری بنا کمک  می کرده اند 
و هنوز هم در تسخیر آن ها قرار دارد. محلی ها مدعی اند که شب ها، از این منطقه صداهای 
عجیب شنیده می شــود و همین ادعا باعث شده  است گردشــگران، بی خیال رفتن به این 
منطقه در شب شوند یا به  صورت  دســته جمعی  به  تماشای شــهر بروند. باستان  شناسانی 
که مدت طوالنی در منطقه مشغول کاوش  و تحقیق  هستند، ســروصداهای  عجیب  پترا را 
تایید کرده اند. بادیه نشینان هم معتقدند که پترا محل دفن خزانه طال و جواهر فرعون های 
مصر است و این قصرها را فراعنه در دل صخره و ســنگ پدید آورده اند تا محافظ گنج های 
آن ها باشد. همین شایعه باعث شــده آن ها برای دســتیابی به گنج، این بنای خارق العاده 
را با اســلحه های خود نشانه بگیرند و متاســفانه امروزه دیوارهای ســنگی پترا پر از آثار این 
شلیک هاست. براساس نظریه ای دیگر، قبیله های عشایری، محل قرارگیری پترا را در همان 
سال های گمشده بودنش می دانسته اند اما برای محافظت از گنجینه هایی که به تصورشان 

در یکی از زیباترین مقبره های پادشاهی دفن شده است، این راز را پنهان می کرده اند.

شترمرغ وقتی 
می ترسد، سرش را 

در شن فرو می برد

نهنگ آبی 
می تواند یک 

ماشین را ببلعد

موش کور
هیچی نمی بیند

شترمرغ موقع 
ترسیدن، فرار را بر 
قرار ترجیح می دهد

 گریپ فروت، بزرگ ترین 
چیزی  است که نهنگ آبی 

می تواند ببلعد

 موش کور، می بیند اما 
بینایی ضعیفی دارد
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 نقطه قوتی که 
پاشنه آشیل شد!

 چوب حراج به ستارگان
 در نوکمپ

بارسا در قعر چاه بی پولیدفاع فروریخته پرسپولیس و دغدغه های یحیی

بیانیه پشت بیانیه، مصاحبه پشت مصاحبه

W W W . K H O R A S A N N E W S . C O M
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باخت به آلومینیــوم در روزی اتفاق 
افتــاد که پرســپولیس دوبــاره ارنج 
عجیب و غریبی داشت و این بار در غیاب 2 مدافع 
اصلی، احسان حسینی جوان و مهدی شیری به 
عنوان مدافع مرکزی نقش آفرینی کردند. این در 
حالی اســت که گل محمدی در نیمه دوم یکی از 
هافبک-دفاعی های خود را در این منطقه به کار 
برد و شیری را به کناره ها انتقال داد تا نشان دهد 
از عملکــرد این بازیکن راضی نیســت. از ســوی 
دیگر احســان حســینی نیز در طــول 90 دقیقه 
خیلی مطمئن ظاهر نشد و درنهایت 2 گل خورده 
در اراک باعــث شــد تــا خــط دفاع متحول شــده 
سرخ پوشــان نمره قبولــی نگیرد. با این شــرایط 
مســلما در بــازی بعدی شــاهد حضور شــیری و 
احسان حســینی در قلب خط دفاع سرخ پوشان 
نخواهیــم بود و یحیی گل محمــدی با چند تغییر 
تیمــش را ارنــج خواهــد کــرد. بــا توجه بــه روند 
بهبودی ســیدجالل حســینی احتمــاال در بازی 
شنبه مقابل ماشین ســازی باید منتظر بازگشت 
کاپیتــان بــه قلــب دفــاع ســرخ ها باشــیم. زوج 

سیدجالل نیز به احتمال فراوان محمد انصاری 
است و این بازیکن بعد از مدت ها دوباره به ترکیب 
ســرخ ها برمی گــردد و اولین بازی خــود در لیگ 
بیســتم را هم تجربه خواهد کــرد. یحیی امیدوار 
اســت این زوج جدید دفاعی بتوانــد جای خالی 
در  پرســپولیس  و  کنــد  پــر  را  کنعانــی زادگان 
بازی های بعدی با بســته نگه داشتن دروازه خود 
امتیازات الزم برای رسیدن به کورس قهرمانی را 
کسب کند. پرسپولیس در حالی این فصل 7 بار 
دروازه خود را بازشده دید که در سال های اخیر با 
اتــکا به دفاع مســتحکم خــود قهرمــان بالمنازع 
این کــه  از  پــس  اســت.  بــوده  ایــران  فوتبــال 
پرسپولیسی ها در لیگ پانزدهم ۳۴ گل خوردند، 
سکان خط دفاعی در اختیار سیدجالل و انصاری 
قرار گرفــت و پرســپولیس در نیم فصل اول فقط 
۱۵ گل خــورده را ثبــت کــرد. تا پایــان فصل نیز 
پرسپولیســی ها 9 گل دیگر خوردنــد تا عالوه بر 
جام قهرمانی، عنــوان بهترین خط دفاعی تاریخ 
لیگ برتر را هم به نام خود ثبت کرده باشــند. اما 
حاال با جدایی نفراتی همچون علیرضا بیرانوند، 

صادق محرمی، حسین ماهینی، محمد نادری و 
شجاع خلیل زاده خط دفاع سرخ ها از نقطه قوت 
این تیم به پاشنه آشــیل تبدیل شده و مسلما این 
دغدغــه اصلی یحیــی در نقل وانتقــاالت خواهد 
بود. مرتضی پورعلی گنجی چند سالی است که 
فوتبالش را خارج از کشور دنبال می کند و امسال 
هم به سوپرلیگ چین رفته تا فوتبالش را در شرق 
یحیــی  و  او  خــوب  رابطــه  کنــد.  دنبــال  آســیا 
گل محمــدی هــم شــاید منجــر نشــود تــا او بــه 
پرســپولیس بیاید. مجید حســینی هم بــا وجود 
این که در چند وقت اخیر نتوانسته جایگاه ثابتی 
در ترکیب ترابزون اســپور داشــته باشــد اما قصد 
بازگشــت به فوتبال ایران را ندارد چراکه در چند 
وقت اخیر صحبت هایی از عالقه برخی تیم های 
اروپایی برای جذب این مدافع ایرانی مطرح شده 
اســت. با این حال پرســپولیس رویای جذب این 
مدافعــان را در ســر دارد و در صــورت ناکامــی به 
ســراغ گزینه های وطنــی می رود و مثــل ابتدای 
فصل فرشــاد فرجــی و حجت حــق وردی باز هم 

گزینه های گل محمدی خواهند بود.

 پرونده هفتــه دوازدهم رقابت های 
لیگ برتر با برگزاری ۳ بازی در روز 
دوشنبه بسته شد و در پایان این هفته از رقابت ها 
شاهد چند اتفاق مهم و ویژه بودیم که در ادامه به 

آن ها خواهیم پرداخت.
 استقالل و 5 هفته صدرنشینی

هفتــه دوازدهم رقابت های لیگ برتــر با اتفاقات 
زیــادی همــراه بــود و اغلــب تیم هــای مدعی در 
ایــن هفته بــا شکســت از میــدان خارج شــدند. 
اســتقاللی ها کــه چنــد هفته ای اســت بــه صدر 
جــدول رســیده اند، چــراغ اتفاقات عجیــب این 
هفته را با شکســت خانگی مقابل ســایپا روشــن 
کردنــد. شــاگردان پورموســوی در صنعت نفــت 
ایــن امکان را داشــتند تــا در صورت ادامــه روند 
پیــروزی در دیدارهــای خانگی، صدر جــدول را 
هم از اســتقالل بگیرند که این اتفــاق رخ نداد تا 
آبی پوشان همچنان در صدر جدول باقی بمانند. 
این پنجمین هفته ای اســت که اســتقاللی ها به 
عنوان صدرنشــین پا به هفته جدیــد رقابت های 
لیگ خواهنــد گذاشــت. پرســپولیس دیگر تیم 
مدعی بود که این هفته شکســت خورد. البته در 

هفتــه ناکامی ۳ تیــم مطرح لیگ بیســتم، دیگر 
تیم هــای مدعی مثل فوالد و ســپاهان به بهترین 
شــکل ممکــن از این اتفاق اســتفاده کردنــد و با 
پیروزی مقابل رقبا در جدول به وضعیت خود سر 

و سامان دادند.
 شکسته شدن 2 طلسم

در این هفته صنعت نفت و پرســپولیس شکســت 
خوردند تا 2 طلسم در خصوص این 2 تیم شکسته 
شــود. صنعت نفت در حالی مغلوب سپاهان شد 
که تا قبــل از این هفته در تمام دیدارهای خانگی 
خود پیروز شــده و هیچ امتیاز خانگی را از دســت 
نداده بــود. در یکــی از دیدارهای مهــم دیگر این 
هفتــه شــاگردان رســول خطیبــی در آلومینیوم 
دست به کار بزرگی زدند و اولین شکست فصل را 
به پرســپولیس تحمیل کردند تا از هفته دوازدهم 
به بعد هیچ تیمی در لیگ برتر نباشــد که حداقل 

طعم یک بار شکست را نچشیده باشد.
 صفرهایی که پاک نشد

همچنیــن در ایــن هفتــه ماشین ســازی در خانه 
مغلوب فوالد شد تا نه تنها همچنان یکی از 2 تیم 
بــدون برد جدول باشــد که تعداد شکســت های 

آن ها به عدد ۸ برســد تا با پشــت ســر گذاشــتن 
نســاجی، به تنهایی تیمی باشــند که بیشــترین 
تعداد شکســت را دارند. ماشین سازان همچنان 
ضعیف تریــن  خــورده  گل   ۱۸ و  زده  گل   ۶ بــا 
خطــوط حملــه و دفــاع لیــگ را هــم بــه خــود 
اختصاص داده اند. ذوب آهن هم در خانه مقابل 
نفت مسجدسلیمان بدون گل متوقف شد تا این 
تیم هم همچنان در لیگ بیســتم بدون برد باقی 

بماند.
 سبقت سجاد از منشا

از دیگر اتفاقات مهم در هفته دوازدهم، پیشــی 
گرفتن سجاد شــهباززاده، مهاجم تیم سپاهان 
از گادویــن منشــا در جــدول گلزنان برتــر بود. 
شــهباززاده یکــی از 2 گل تیمــش در آبــادان را 
به ثمر رســاند تا نه تنهــا نقش مهمی در پیروزی 
بزرگ ســپاهان در هفته دوازدهم داشــته باشد 
که به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد. 
این اولین بار در فصل بیستم است که در جدول 
گلزنان نام بازیکنی باالتر از منشــا قرار گرفته و 
همچنین شــهباززاده اولین بازیکنی اســت که 

تعداد گل های زده اش 2 رقمی شده است.

دفاع فروریخته پرسپولیس و دغدغه های یحیی

نگاهی به اتفاقات مهم هفته دوازدهم

نقطه قوتی که پاشنه آشیل شد!

از صدرنشینی استقالل تا شکسته شدن طلسم پرسپولیس و صنعت

نگــاهــی به اتفــاقــات مهــم هفتــه دوازدهــم

99078701

نام پرســپولیس این روزها با جنجال و حاشــیه گره خورده و مسلما حاشیه های اخیر می تواند برای این تیم گران تمام شود 
و وضعیت این تیم در لیگ را تحت الشعاع قرار دهد. پرسپولیس فعلی از لحاظ فنی مشکل دارد و به نظر یحیی هم برنامه 
مشخصی برای حل این مشکالت ندارد. با این حال آنچه که وضعیت سرخ پوشان را بغرنج تر می کند، حاشیه های متعددی 
اســت که اطراف این باشــگاه شکل گرفته است. هر روز یک مصاحبه جدید از یحیی و رسول پناه و هر روز یک داستان تازه؛ 

مسلما دود تمام این اتفاقات به چشم پرسپولیس خواهد رفت و هوادار هم از این بابت اصال خوشحال نیست!

شانس باالی ایران برای 
میزبانی لیگ قهرمانان

حکم بودیمیر و والنسیا 
در آستانه اجرا

 از صدرنشینی استقالل تا 
شکسته شدن طلسم پرسپولیس و صنعت

 بولدوزرسواری
روی اعصاب هوادار
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 شکست ناپذیرى بانوان فوتساليست 
ســرمرب� تيم فوتســال بانوان هيئت فوتبال خراســان رضو� 
 ��گفت: «فصل گذشته در مسابقات� #ه ميزبان بود�م حت� 
باخت هم نداشــتيم وم� خواهيم روند ش,ست ناپذ�ر� خود 
در خانه را امسال هم حفظ #نيم.» فاطمه شر�0 در خصوص 
وضعيــت تيم فوتســال خراســان رضــو�، اظهار #ــرد: «در ٢ 
باز� نخســت با تيم ها�� باز� داشــتيم #ه نخســتين حضور 
  ��خــود در ليگ برتــر را تجربــه م� #ننــد و باز� هــا� ابتدا
بــرا� آنان ســخت اســت. در باز� نخســت بــا وجود ١٠ گل� 
#ه به ثمر رســاند�م، امــا از باز�,نانم راض� نبــودم. در د�دار 
بــا هيئت فوتبــال اصفهــان هماهنگ تــر شــد�م و در اجــرا� 
#ارهــا� تيمــ� و تا#تي,ــ� عمل,رد بهتــر� داشــتيم.» و� 
افــزود: «اميدوارم روند خوب را تــداوم دهيم. البته باز� ها� 
اصل� ما از ا�ن هفته با د�دار مقابل مس رفسنجان و در ادامه 

رهياب، آبادان و پارس آرا� شيراز آغاز خواهد شد.»

دانشور در فکر بازنشستگی
 ��آســيا باز� ها�   قهرمان 
تيــم   اردو�  بــه  ا�نچئــون 
دوچــرخـــه ســــوار�  ملــ� 
نيامــد و گفتــه م� شــود در 
اســت.  بازنشســتگ�  ف,ــر 
اردو�  ا�ســنا،  به گــزارش 
دوچرخه ســوار�  ملــ�  تيم 
پيست در بخش سرعت آغاز 
شــده  و نفرات دعوت شــده 
تســت  و  شــدند  اردو  وارد 
پ� ســ� آر دادند. محمد دانشــور، ر#ابزن مل� پوش ا�ران #ه 
طــال� باز� ها� آســيا�� ا�نچئــون را دارد با وجــود دعوت 
شــدن اما بــه اردو� تيم ملــ� نيامد. عليرضــا احمد�، مد�ر 
تيم ها� مل� دوچرخه ســوار� در مورد علت نيامد دانشور به 
اردو� تيــم مل� گفت: «آن طــور #ه مرب� دانشــور با محمود 
پــراش، ســرمرب� تيــم مل� صحبــت #ــرده، دانشــور در ف,ر 
#نار گذاشــتن دوچرخه ســوار� اســت و در نظر دارد  شــغل� 
برا� خود پيدا #ند و مشــغول به #ار شــود. همچنين او گفته   
دوچرخه ها�ش را نيز برا� فروش گذاشــته اســت.» دانشــور 
عالوه بر طال� باز� ها� آســيا��٢٠١٤، طــال، نقره و برنز 
باز� ها� داخل ســالن آســيا و دو طال، نقــره و برنز قهرمان� 

آسيا را نيز در #ارنامه دارد.

هزار بازرسی از باشگاه هاى ورزشی
رئيــس هيئت پزشــ,� ورزشــ� خراســا ن رضو� گفــت: «از 
ابتدا� امســال تا#نون بيش از هزار بازرســ� از باشگاه ها� 
ورزشــ� ا�ــن اســتان انجــام شــده اســت.» د#تــر ســيدرضا 
گلدوز�ــان افــزود: «حــدود ٦٠ درصــد از ا�ــن تعــداد اخطار 
گرفتند #ه منجر به انجام بازرس� ها� ثانو�ه شد.» و� ادامه 
داد: «با توجه به سير نزول� #رونا از آذر ماه امسال باشگاه ها� 
ورزشــ� بازگشا�� شدند و فعاليت اســتخرها� عموم� شنا 
نيــز بــا ظرفيت محــدود و رعا�ــت #امــل دســتورالعمل ها� 
 ��بهداشت� بالمانع اعالم شــد.»   و� اظهار #رد: « با بازگشا
باشــگاه ها و مجموعه ها� ورزش� بازرس� از ا�ن مجموعه ها 
به صورت جد� دنبال  و برا� مجموعه ها� آب�، استخرها� 
شــنا و باشــگاه ها� ورزش� پروت,ل ها� بهداشــت� جداگانه 
ابالغ شــد.» و� افزود: «عدم رعا�ت پروت,ل ها� بهداشــت� 
در باشــگاه ها� ورزشــ� پذ�رفتن� نيســت و اخطــار و پلمب 

مجموعه ها� متخل0 را در پ� خواهد داشت.»

ورزش پهلوانــ� و زورخانه  ا� جزو ورزش ها� اصيل و بوم� #شــورمان 
محســوب  م� شــود #ه  م� توان از آن به عنوان ورزشــ� ملــ� و مذهب� 
#ه ر�شــه در تار�خ #هن ا�ران دارد ، نام برد. در طول دهه ها� گذشــته 
پهلوانــان ز�ــاد� بودند #ه از دل ا�ن زورخانه ها رشــد #ــرده و به چهره 
مل� معرف� شــده اند. خراســان رضو� نيز در ا�ن حوزه سابقه طوالن� 
دارد و  قهرمانــان و پهلوانــان ز�ــاد� در زورخانه هــا� آن رشــد #ــرده و 
شــناخته شــده اند. بــه نوع� م� تــوان گفــت در حال حاضر ا�ن اســتان 
دارا� بيشــتر�ن بازوبند پهلوان�  در #شــور اســت، اما متاسفانه آنچنان 
#ه با�د و شــا�د به ا�ــن ورزش مل� بها�� داده   نم� شــود و در ا�ن زمينه 
فرهنگ ســاز� صحيحــ� صورت نگرفتــه  #ه ا�ن موضوع باعث شــده  تا 
جوانان به رشته ها� د�گر ســوق پيدا   #نند #ه  عمل,رد ضعي0   متوليان 
ا�ــن رشــته در ا�ن موضــوع تاثيرگذار بوده اســت.  هر چنــد  در ط� چند 
ســال اخيــر اســتقبال از ا�ن ورزش بيشــتر شــده ، ول� فرهنگ ســاز� 
مــداوم و برنامه ر�ــز� شــده بــرا� معرفــ� و احيــا� ورزش زورخانه  ا� 
صــورت نگرفته  #ه ا�ن موضوع باعث  م� شــود  ا�ــن ورزش به مرور  زمان 
به فراموشــ� سپرده شود. محسن گلستان� در حال حاضر تنها قهرمان 
ورزش ها� زورخانه  ا� در اســتان است #ه ســابقه #سب طال� جهان� 
را هــم در #ارنامه خــود دارد. او معتقد اســت  م� توان بيشــتر به ورزش 
زورخانــه  ا� پرداخــت و آن را گســترش داد، چرا#ــه هنــوز بــه جا�ــگاه 
واقع� مان دســت نيافته ا�م و در ا�ن زمينه ضع0 هــا� ز�اد� دار�م #ه 
با�د برطرف شــود. بــه ا�ن بهانه گفت وگو�� با ا�ــن قهرمان زورخانه  ا� 

داشتيم #ه ماحصل آن در ادامه تقد�م  م� شود.
 مسابقه  ا� ندار�م

محســن گلســتان� از جوانــان با اســتعداد ورزش زورخانه  ا� محســوب  
م� شود #ه ســال ٩٣ در مســابقات قهرمان� جهان موفق شد ٢ طال� 
رشــته تيمــ� زورخانــه  ا� و #باده را به دســت آورد. و� #ــه اصالتا اهل 
ســبزوار است ، درباره شــرا�ط ا�ن روزها� ورزش زورخانه  ا� م� گو�د: 
«متاســفانه امســال به خاطــر شــرا�ط #رونا اصــال تمر�ن و مســابقه  ا� 
نداشــتيم . هر چند  به صــورت انفراد� تمر�ن ها�� بــرا� حفظ آمادگ� 
بدنــ� داشــتيم، اما چــون مســابقه  ا� برگزار نشــده ، وررزشــ,اران هم 
 ��انگيزه  ا� برا� تمر�نات ســخت و جد� ندارند. حت� مسابقات آسيا
هند  #ه امســال پيش رو داشتيم، #نسل شده اســت. آخر�ن مسابقه  ا� 
#ه شــر#ت #رده ام مربوط به آذر ماه ســال ٩٨ اســت #ه �� سال از آن  
م� گذرد و ا�ن شــرا�ط  برا� ورزش,اران خوب نيست و باعث افت  آن ها 
م� شــود. وقت� از تمر�ن  دور شــو�م، ناخودآگاه از شــرا�ط مســابقه  ا� 
هم دور  م� شــو�م و سطح عمل,رد فن� ورزشــ,اران پا�ين  م� آ�د. شهر 
ســبزوار در زمينه ورزش زورخانه  ا� حرف ها� ز�اد� برا� گفتن دارد. 
او دربــاره وضعيــت ســالن ها� زورخانه ا�ن شــهر  م� افزا�د: «در شــهر 
ســبزوار از نظر ســالن زورخانه  ا� #مبود� ندار�م. االن حدود ٧ سالن 
زورخانه در ا�ن شــهر دار�م. اما ضع0 اساســ� آن ها، استاندارد نبودن 
سالن   ها ســت #ه تا#نون به ا�ن مســئله توجه� نشــده است. علت آن را 
هم نبــود بودجه اعــالم  م� #نند و اعتبــار� برا� بازســاز� زورخانه   ها 
ندارند. البته مشــ,ل د�گر  هم ا�ن اســت #ه ســالن ها� زورخانه  ا� در 
تمام شــهر تقسيم نشده اند و دسترس� سخت تر شــده و مردم به راحت�   

نم� توانند از ا�ن ام,انات بهره مند شــوند. ا�ن قهرمان همچنين درباره 
ســطح اســتقبال جوانان به ورزش ها� زورخانه  ا� اظهــار  م� #ند: «در 
حــال حاضــر اســتقبال از ورزش زورخانه  ا� نســبت به قبل بهتر شــده 
است. همين #ه ا�ن ورزش در برنامه ها� مختل0 د�ده  م� شود، خيل� 
در جــذب جوانان تاثير گذار اســت. اما به نظرم خود فدراســيون ورزش 
زروخانه  ا� با�د بيشــتر تالش #نــد تا از افراد قو� تر در فرهنگ ســاز� 

ا�ن ورزش استفاده #ند تا اثر گذار باشد.»
 مش�ل حام� مال� 

گلســتان� در #ارنامه خود ٤ مقام اول� رشــته مياندار� ١٢ گانه را هم 
دارد #ه جزو رشــته ها� ســخت  زورخانه محسوب  م� شــود. و� درباره 
وضعيت ا�ن ورزش در اســتان خاطر نشــان  م� #نــد: «تا#نون اقدامات 
خوبــ� برا� ا�ن ورزش انجام شــده. اما ضع0 ها�� هــم وجود دارد #ه 
با�د برطرف شــود. بــه عنوان مثال بيشــتر ام,انات برا� شــهر مشــهد 
لحاظ  م� شــود و مســئوالن از شهرستان   ها غافل  م� شــوند. هر چند  از 
نظر اعالم مســابقات و ارســال بخشــنامه و ... نســبت بــه دوره ها� قبل 
بهتــر شــده و زودتر به شهرســتان   ها اعالم  م� شــود. اما انتظــار م� رود 
#ه به شهرســتان   ها بيشــتر توجه شــود. االن شهر ســبزوار قطب ورزش 
استان است و در ورزش زورخانه  ا� حرف� برا� گفتن دارد و با�د توجه 

بيشتر� به ا�ن استان شود.»
گلســتان� در ادامــه ســخنان خــود بــه بحــث مالــ� اشــاره  م� #نــد و  
م� افزا�د: «مشــ,ل اصل� ورزش زورخانه  ا� استان ، بحث مال� است و 
هيئت مربوطه در جذب حام� مال� ضعي0 عمل  م� #ند. با ب,ار گير� 
نيروها� #ارآمــد و قو� به راحت�  م� توان در ا�ن زمينه اقدامات خوب� 
انجــام داد .اما شــرا�ط در هيئت زورخانه  ا� اســتان طور� اســت #ه از 
افراد #متر استفاده  م� شود. به نوع� تفو�ض اختيار  م� شود، اما افراد 
اختيــار الزم برا� #ار ندارند. اگر مســئوليت� به #ســ� داده  م� شــود، 

با�د قدرت اجرا�� هم داشــته باشــد #ــه ا�ن گونه نيســت.» و� تصر�ح  
م� #نــد:« اعتبــار� از ســو� وزارتخانه بــرا� ورزش هــا� زورخانه  ا� 
اســتان در نظر گرفته شــده و به حســاب اداره #ل ورزش وجوانان وار�ز 

شد، اما هنوز برا� ا�ن رشته ورزش� اختصاص پيدا ن,رده است.»      
 ضع� در قهرمان پرور�

در طــ� چند ســال اخيــر هيئــت زورخانــه  ا� در قهرمان پــرور� خيل� 
ضعيــ0 عمــل #ــرده  و االن قهرمــان بــه نام� در ســطح #شــور ندار�م. 
محســن گلســتان� در ا�ن بــاره  م� گو�ــد: «به نظــرم قهرمان پــرور� به 
نبــود حام� مالــ� بر م� گــردد. وقت� در طول ســال مســابقه  ا� وجود 
نداشــته باشد و #ار استعداد�اب� انجام نشــود، به طور طبيع� قهرمان� 
هم پــرورش پيدا   نم� #ند. حتــ� در بحث مرب� هــم ضع0 ها�� وجود 
دارد. تا#نــون بــرا� هر تيم� و در هر رده ســن� #ه به مســابقات اعزام 
شــده ، بنده مرب� آن تيم بوده ام. به طور معمول با�د برا� هر رده ســن� 
مربــ� خــاص و جداگانه باشــد. حتــ� بــرا� مربيگــر� حق الزحمه  ا� 
هــم در�افــت ن,رده ام. ا�ــن ضع0   ها باعــث  م� شــود  در قهرمان پرور� 
حرف� برا� گفتن نداشــته باشــيم.» ا�ن قهرمان اســتان مان  #ه طال� 
مســابقات باز� ها� #شورها� اســالم� را هم #ســب #رده، به غيبت 
خراســان�   ها در ليگ برتر اشاره  م� #ند و  م� گو�د: «متاسفانه خراسان 
رضو� در رقابت ها� ليگ برتر ورزش زورخانه  ا�  تيم� اعزام   نم� #ند 
#ــه به دليل مشــ,الت مال� اســت. فقط ســال ٩٢  تيم� از ســبزوار به 
نما�ندگ� خراســان رضو� روانه ليگ برتر شد و از آن زمان به بعد د�گر 
تيم� از اســتان به مسابقات #شــور� اعزام نشــده  و ا�ن هم �� ضع0 
اساســ� به حســاب  م� آ�د. در حال حاضر هم بيشتر ورزشــ,اران برا� 
د�گر اســتان   ها به ميــدان  م� روند.  اميدوار�م شــرا�ط طور� شــود #ه 
ا�ن ورزش زورخانه  ا� بيشــتر د�ده شــود تا جوانان بيشتر به ا�ن ورزش 

عالقه مند شوند.»

ورزش زورخانه  اى در گود    بی توجهی!
اخبار خراسان قهرمان ورزش زورخانه  اى استان از ضعف   ها و فراز و فرود هاى این رشته  مى گوید

على ترابى

گزارش هــا از ژاپــن حا#� اســت برگــزار� باز� ها� 
المپيــ� پشــت درها� بســته باعث ٢٣ميليــارد دالر 
ضرر و ز�ان اقتصاد� برا� ا�ن #شــور خواهد شــد. به 
گزارش ا�رنا، روزنامه ژاپن تا�مز روز سه شنبه به نقل از 
پروفسور #اتســوهيرو مياموتو استاد دانشگاه #انسا� 
ژاپن نوشت: «برگزار� المپي� بدون تماشاگر و پشت 
درها� بسته باعث ضرر و ز�ان حدود ٣٨١.٣ميليارد 

�ن(هــر دالر ١٣٠�ــن ژاپــن) م� شــود #ه مســتقيما 
بــه باز� هــا مربوط اســت.» مقامات تو#يو هنــوز برا� 
مــردد   ٢٠٢٠ تعو�ق افتــاده  بــه  المپيــ�  برگــزار� 
هســتند و تازه تر�ن گزارش ها� تا�يد نشــده حا#� از 
احتمال لغو ا�ن باز� هاســت. هرچنــد برخ� مقامات 
ژاپــن ا�ن نــوع گزارش هــا را رد #رده انــد. ا�ن گزارش 
م� افزا�ــد: «#اهــش اشــتياق مردم نيــز موجب نص0 

شــدن هز�نه  #رد آنان تا ٢٨٠.٨ميليارد �ن م� شود. 
فعاليت هــا� بازار�ابــ� شــر#ت� هم #اهــش م� �ابد 
ضمن آن,ه اعمال محدود�ت هم تقاضا� گردشگر� و 
فرصت ها� #سب  و #ار را #اهش خواهد داد.» مياموتو 
گفتــه: «اگــر باز� ها� تو#يــو لغو شــود، ٤.٥تر�ليون 
�ن ضرر و اگر �� ســال بــه تعو�ق بيفتد، ا�ــن ز�ان به 
٦٤٠.٨ميليــارد �ــن م� رســد. تخمين زده م� شــود 

اگــر تعداد تماشــاگران به نص0 برســد، ميــزان ضرر و 
ز�ــان برابر بــا ١.٤تر�ليون �ــن خواهد بــود.» در ادامه 
شا�عات و اخبار تا�يدنشده در مورد برگزار� باز� ها� 
المپي� تو#يو برخ� از مقامات ژاپن پيشنهاد داده اند 
ا�ــن باز� ها بدون تماشــاگر برگزار شــود. قرار اســت 
باز� هــا� المپيــ� تو#يو در ٢٣ جــوال� برابر با �,م 
مرداد ١٤٠٠ در ورزشگاه المپي� تو#يو افتتاح شود. 

زیان 23میلیارد دالرى ژاپن از برگزارى بدون تماشاگر المپیک

٣٧٠١٠
پذیرش آگهی
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 روزها� ســياه بارسلونا همچنان 
ادامــه دارد و ا�ــن تيم نــه  تنها در 
مستطيل ســبز نا&ام بزرگ فوتبال اروپا بوده، 
بل1ه در بعد اقتصــاد� و مد�ر�ت+ هم روزها� 
ســخت+ را ســپر� م+ &نــد. روز گذشــته نيــز 
مطبوعات اســپانيا در خصوص روزها� ســياه 
اقتصــاد� بارســلونا و آ�نده ترســنا> ا�ن تيم 
گزارش هــا� مفصل+ را منتشــر &ردند. مار&ا 
چاپ مادر�ــد تيتر «قعر چاه ب+ پولــ+»  را برا� 
بارســلونا و روزها� بغرنج و سياه مد�ر�ت ا�ن 
باشــگاه، انتخاب &رد. به نقــل از روزنامه ها� 
 ١٫١ از  بيــش  بارســلونا  اســپانيا�+  معتبــر 
ميليــارد �ورو بدهــ+ دارد و ٧٣٠ ميليون �ورو 
از بده+ ها� بارســلونا با�د ظــرف مدت زمان 
&وتاهــ+ پرداخــت شــود، در غير ا�ــن صورت 
ا�ــن باشــگاه بــا محروميت هــا� ســنگين+ از 
ســو� �وفا مواجــه خواهد شــد. روزنامه مار&ا 
&ه پيش تر هم گزارش ها� ز�اد� در خصوص 
وضعيــت ســياه نو&مپ نوشــته بــود، ا�ن بار با 
جزئيــات گزارش هــا� قبلــ+ خــود را ت1ميل 
&رده اســت. به نقل از ا�ــن روزنامه مادر�د�، 
بده+ ها� باشــگاه بارســلونا به مبلغ عجيب و 
وحشتنا> ١٫١٧٣ ميليارد �ورو رسيده و ا�ن 
باشگاه با�د ٧٣٠ ميليون �ورو را در مدت زمان 
&وتاهــ+  بپــردازد. از ا�ــن ٧٣٠ ميليــون �ورو 
بدهــ+، ٢٦٥ ميليون �ورو مختص موسســات 
اعتبــار�، ١٦٤ ميليــون �ــورو برا� پرســنل، 
٢٫٥ ميليون �ورو تعهدات و ســا�ر اوراق بهادار 
قابل معامله و ٢٩٨ ميليون �ورو د�گر بده+ ها 
است. در گزارش ها� پيش در خصوص آسيب  

&رونا بــه فوتبال صحبــت &رد�م &ه بارســلونا 
بيشتر�ن ضرر را در ا�ن پاندم+ به ثبت رسانده 
اســت. آن ها اميدوارنــد  تا پا�ان ژوئــن بتوانند 
بخشــ+ از بده+ ها� خــود را بپردازند و برا� 
د�گــر بده+ ها زمــان بخرند. از طرف+ ســران 
بارســلونا اميد دارند تا با باز شدن ورزشگاه ها 
را  شــده  پيش بينــ+   درآمدهــا�  از  بخشــ+ 
به دســت آورنــد ولــ+ به نظر م+ رســد در مدت 
زمــان &وتاه+ &ه برا�شــان باق+ مانده، درآمد 
ز�اد� حاصل نشــود. ا�ن باشگاه تخمين زده 
بود &ه ٥٦ ميليون �ورو از حضور ٢٥ درصد� 
طرفداران در ماه فور�ه (بهمن ) و ٥٠ درصد� 
در ماه م+ ( ارد�بهشت) درآمد &سب &ند &ه به 
نظر م+ رســد ا�ن اتفاق نيز رخ نخواهد داد. از 
طرف+ بارســلونا به ١٩ باشگاه در مورد مسائل 

نقــل و انتقاالت+ بده1ار اســت &ــه در مجموع 
ا�ن رقــم ١٢٦ ميليون �ورو تخمين زده شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، نزد�ــo ٣٠ ميليون 
�ــورو از ا�ن مبلغ از آن ليورپول به خاطر فيليپه 
&وتينيو است. باز�1ن+ &ه اگر به ١٠٠ باز� در 
بارسلونا برسد، ا�ن تيم با�د ٢٠ ميليون �ورو� 
د�گر به ليورپول پرداخت &ند. ســتاره برز�ل+ 
&ه اصــال در تر&يب آب+ و انار� هــا جواب نداد 
و فصل گذشــته بــا پيراهن با�رن مونيــخ ٢ بار 
دروازه بارســا را نيــز باز &ــرد و در انتها به مقام 
قهرمان+ ليگ قهرمانان اروپا رســيد. وضعيت 
بغرنج بارســلونا ادامــه دارد و احتمــاال فروش 
گر�زمــان،  دمبلــه،  مســ+،  مثــل  ســتارگان+ 
د� �ونگ و جورد� آلبــا تنها راه آب+ و انار� ها 

برا� نجات از قعر چاه ب+ پول+ خواهد بود.

چوب حراج به ستارگان در نوکمپ
 بنا: قابل پيش بين� نيست �دام �شت� گير عازم تو�يو م� شود

آقا� خاص &شت+ فرنگ+ برنامه ها�ش قبل 
از اعزام تيم مل+ به رقابت ها� قهرمان+ آسيا 
و گز�نش+ المپيo را تشر�ح &رد. محمد بنا 
ابتــدا شــاگردانش  را بــه تورنمنــت او&را�ن 
اعــزام م+ &ند و پس از آن هــم با�د تيمش را 
مهيا� حضور در رقابت ها� قزقستان  &ند. 
بنــا در تشــر�ح برنامه هــا� تيم مل+ &شــت+ 
فرنگ+ م+ گو�د: «قبل از پي1ارها� قهرمان+ 
آســيا و گز�نشــ+ المپيــo در نظــر دار�ــم تا 
گرام+ داشــت  بين المللــ+  رقابت هــا�  در 
&شــت+ گيران و مربيــان برجســته او&را�ن+ 
حضــور �ابيم. بعد از رقابت هــا� بين الملل+ 
ســال ١٤٠٠  فرورد�ــن  در  نيــز  او&را�ــن 
در رقابت هــا� قهرمانــ+ آســيا و گز�نشــ+ 
المپيo در قزاقســتان حضور خواهيم �افت 
و بعد از آن در ٢ تورنمنــت بين الملل+ «پيت 
الز�نســ1+» لهســتان و جــام «وهبــ+ امره» 
تر&يــه نيــز حضــور شــر&ت م+ &نيــم .» بــا 
ا�ن حــال حضور در جام متئــو پلي1ونه ا�تاليا 
در برنامه ها� او نيست. بنا در پاسخ به ا�ن &ه 
آ�ــا حضــور در پي1ارها� قهرمان+ آســيا را با 
 oهدف آماده ســاز� جهت حضور در المپي
مد نظر دارد هم م+ گو�ــد: «چنين نگاه+ را 
ندار�ــم، چرا &ه نفرات تيم مل+ در باز� ها� 
المپيo براساس انتخاب+، مشخص خواهند 
شد. ٣ نفر قرار اســت در مسابقات گز�نش+ 
حضــور �ابند و احتمــال دارد از نفرات بعد�  
برا� مسابقات قهرمان+ آسيا استفاده &نيم 
و حت+ شــا�د در برخ+ اوزان نفرات ســوم را 
به مســابقات قهرمان+ آسيا ببر�م.» سرمرب+ 
 ٢٠١٢ oتيم مل+ &شــت+ فرنگ+ در المپي
لندن و ٢٠١٦ ر�ــو با تا&يد بر ا�ن &ه حضور 
هيچ &ــس برا� حضــور در المپيo مســجل 
نشــده ، م+ گو�ــد: «&شــت+ ورزش ســخت+ 
اســت و ٧ مرحله اردو تا حضور در پي1ارها� 
قهرمان+ آسيا و گز�نش+ المپيo پيش بين+ 
شــده &ــه تا&نــون ٣ مرحلــه آن را پشت ســر 
 ١٧ در مجمــوع  آن &ــه  ضمــن  گذاشــتيم، 

 oمرحلــه اردو تا اعــزام به باز� هــا� المپي
خواهيم داشت و هيچ &س از االن نم+ تواند 
پيش بينــ+ &نــد &ــه چه &ســ+ عــازم تو&يو 
خواهد شد. �1+ از حساس تر�ن رقابت ها� 
رقابت هــا�  در  حضــور  مدعيــان  پيــش رو 
بين الملل+ «پيت الز�نســ1+» لهستان است 
و &ســ+ نم+ توانــد از االن بگو�د &ه انتخاب 
شــده است. نه &ادر فن+ ا�ن حق را به &س+ 
م+ دهــد و نه ا�ن &ه &شــت+ گير &ه ف1ر &ند 

انتخاب شده است.»
اميد و سعيد مانند پسرانم هستند

ســرمرب+ تيم مل+ &شت+ فرنگ+ در وا&نش 
بــه اظهارات چنــد� پيــش «اميد نــوروز�» 
ســعيد  و  (نــوروز�)  «اميــد  م+ گو�ــد:  هــم 
(عبدول+) مانند پســرانم هســتند و شــا�د از 
نظــر ســن+ از آنــان بزرگ تر باشــم امــا آن ها 
خيل+ از من بزرگ تر هستند و اقتضا م+ &ند 
اگر مســئله ا� به وجود م+ آ�د، نظراتشان را 
بگو�ند. به عنوان سرمرب+ تيم مل+ در طول 
ســال ها�+ &ــه هر &ســ+ در تيم ملــ+ بوده، 
بــا دل و جان وظيفــه ام را انجــام دادم و مزد 
خودم را هم گرفته ام و هيچ منت+ نيز ندارم. 
شــا�د بدون وجود مــن هم م+ توانســتند به 
موفقيت برسند اما آنچه &ه برا� من اهميت 

دارد، &شورم اســت و افتخارات+ &ه به وجود 
م+ آ�ــد و ا�ــن افــراد افتخارآفر�نــان &شــور 
هســتند و هــر ف1ــر و نظــر� دارنــد، محترم 
اســت و در دوران قهرمان+ آنان ا�ن شــانس 
مــن بود &ه در &نار آنان باشــم و ا�ن ســال ها 
به طــور حتــم بــرا� &شــت+ و خانواده هــا� 
آنان ماندگار م+ شــود. شما ع1س ها� همه 
قهرمانان المپي1+ و جهان را در خانه &شت+ 
شــهيد «ابراهيم هاد�» مشــاهده م+ &نيد، 
آ�ا ع1ســ+ از مربيان آنان گذاشــته اند و ا�ن 
افراد همه قهرمانان &شــورمان هستند و من 

هم هيچ منت+ ندارم.»
مامور*ت ٧ ماهه تا المپي$ دارم

بنــا اما بار د�گر تا&يد &ــرد تا المپيo در تيم 
مل+ خواهند ماند: «از من با ا�ن ســن و سال 
و تجربــه د�گر گذشــته &ه بــرا� خودنما�+ 
حــرف بزنم. �o مامور�ــت ٧ ماهه به عنوان 
ســرباز بر عهــده دارم و تمام ســع+ خــودم را 
م+ &نم &ــه ا�ن مامور�ت را به نحو شا�ســته 
انجــام دهم و به غير از آن به چيز د�گر� ف1ر 
نم+ &نــم و هميشــه در طول ا�ن ســال ها با 
حاشــيه ها� مختلف+ روبه رو بودم &ه با صبر 
و تحمل و تو&ل به خدا همه آن ها را پشت سر 

گذاشتم.»

کنایه آقاى خاص به نبود عکس مربيان در خانه کشتی!
بارسا در قعر چاه ب� پول�

ثر�ا آقا�+ بانــو� بدمينتون باز ا�ران به دليل 
مصدوميــت از ناحيه زانو تحت عمل جراح+ 
قرار خواهد گرفــت. فر�با مدد� نا�ب رئيس 
بانــوان فدراســيون بدمينتــون بــا تا�يــد ا�ن 
خبــر به ا�ســنا گفت: «ثر�ــا آقا�ــ+ زمان+ &ه 
بــرا� گرفتــن ســهميه المپيــo ر�ــو تالش 
م+ &ــرد، از ناحيــه زانــو مصدوم شــد و تحت 
عمــل جراح+ قــرار گرفت. االن هــم دوباره 
هنــوز  البتــه  داده.  رخ  برا�ــش  اتفــاق  ا�ــن 
وضعيــت المپيــo مشــخص نيســت. آقا�+ 

در هفتــه نهــم ليگ برتــر &ه عضــو تيم ميالد 
تبر�ز بــود، زانو� پا� د�گرش آســيب د�د و 
پزشــ1ان تشــخيص دادنــد &ه با�ــد جراح+ 
شــود. عمل جراحــ+ اش دهم بهمــن انجام 
البتــه  آســيب د�دگ+ اش  شــدت  م+ شــود. 
ماننــد مصدوميت قبلــ+ اش نيســت اما ف1ر 
م+ &نم حدود ٣ تا ٤ ماه با�د استراحت &ند 
تا بتواند دوباره به مسابقات برگردد.» مدد� 
در پاســخ بــه ا�ن پرســش &ــه با ا�ن شــرا�ط 
 oآقا�+ م+ تواند برا� &ســب سهميه المپي

در ادامه مسابقات شر&ت &ند، تصر�ح &رد: 
«آقا�ــ+ ا&نــون رن1ينــگ ٩٦ جهان اســت و 
مهم تر�ــن مســابقه ا� &ه ثر�ا آقا�ــ+ پيش رو 
دارد، قهرمان+ آسيا ســت &ه اواخر فرورد�ن 
برگزار م+ شــود و اميدوارم تا آن موقع خوب 
شــود. البته فدراســيون جهان+ هنــوز برنامه 
دقيق+ را اعــالم ن1رده و در ا�ــن ميان �1+، 
دو مسابقه هم دوباره لغو شد. با�د ببينيم در 
اجالس جهان+ &ه شــنبه هفتــه آ�نده برگزار 

م+ شود، چه تصميمات+ را اعالم م+ &نند.»

ثریاآقایی دوباره زیر تيغ جراحی می رود
بدشانس� بانو. بدمينتون باز ا*ران

بــا  رئال مادر�ــد  باشــگاه  ســران  &ــه  شــد  مدعــ+  بيلــد  روزنامــه 
ناگلزمــن بــرا� جا�گز�نــ+ ز�ــدان بــه توافق رســيده اند. بــه نقل 
از بيلــد، رئال مادر�ــد در فصــل جــار� بــا هدا�ت ز�ــدان عمل1رد 
نااميد &ننده ا� داشــته اســت. حذف از جام حذف+ و ش1ســت در 
سوپر جام و البته نتا�ج نااميد &ننده در الليگا باعث شده تا انتقادها 
از ز�دان ز�اد شــود. روزنامه بيلد در شــماره د�روز خود نوشــت &ه 
باشــگاه رئال مادر�د بــا جوليان ناگلزمن ســرمرب+ جوان ال�پز�گ 
برا� هدا�ت تيم به توافق رســيده اســت. البته ا�ن روزنامه آلمان+ 
نوشت &ه ز�دان تا پا�ان فصل جار� هدا�ت رئال مادر�د را برعهده 
خواهد داشــت و توافق با ناگلزمن برا� فصل بعد است. ا�ن مرب+ 
جوان در ال�پز�گ فراتر از انتظار ظاهر شــد و توانســت تيم را برا� 
نخســتين بار به نيمه نها�+ ليگ قهرمانان اروپا برســاند و تيم او در 

رده دوم بوندس ليگا در فصل جار� جا� دارد.

فدراســيون بين المللــ+ تار�ــخ و آمــار IFFHS تيم منتخــب فوتبال 
جهان را در �o دهه اخير معرف+ &رد. بعد از شــروع ســال ٢٠٢١ 
ميــالد�، فدراســيون بين المللــ+ تار�ــخ و آمــار IFFHS اقــدام به 
معرفــ+ برتر�ن هــا� فوتبــال جهــان در �ــo دهــه اخيــر &ــرده  و 
ا&نــون تيــم منتخب فوتبال جهان را در ١٠ ســال گذشــته انتخاب 
&ــرد. آلمان با داشــتن ٣ باز�1ن در ا�ن تيم، بيشــتر�ن نما�نده را 
دارد و ٢ فوق ســتاره فوتبــال جهــان در ا�ن دهه �عن+ &ر�ســتيانو 
رونالدو و ليونل مســ+ نيز در خط حملــه حضور دارند. تر&يب ا�ن 
تيــم منتخــب را مانوئل نو�ر (آلمــان)، فيليپ الم (آلمان)، ســرخيو 
راموس (اسپانيا)، و�رجيل فن دا�o (هلند)، مارسلو (برز�ل)، تون+ 
&روس (آلمان)،  آندرس ا�نيستا (اسپانيا)، لو&ا مودر�چ (&رواس+)،  
&ر�ســتيانو رونالدو (پرتغــال)،   روبرت لواندوفســ1+ (لهســتان) و 

ليونل مس+ (آرژانتين) تش1يل م+ دهند. 

تيم منتخب یک دهه اخير فوتبال جهان ناگلزمن سرمربی بعدى رئال

حيدرى رئيس فدراسيون نجات غریق و غواصی شد
مجمع انتخابات فدراســيون نجات غر�ق و غواص+ د�روز به ر�اســت 
مهد� عل+ نــژاد و با حضور &ي1اووس ســعيد� نما�نده &ميته مل+ 
المپيo، مهد� مستجاب الدعوه سرپرست فدراسيون نجات غر�ق و 
غواص+ و عليرضا خسرو� مد�ر &ل دفتر امور مشتر> فدراسيون ها 
در سالن فارس+ آ&ادم+ مل+ المپيo برگزار شد و مهد� حيدر� با 
&سب ٢٧ را� از ٤٢ نفر را� اعضا� مجمع به مدت ٤ سال ر�است 
فدراســيون نجــات غر�ق و غواصــ+ را بر عهده گرفــت. در ا�ن مجمع 
فرهنــگ شــادنيا ١٢ را� و محمد بابا�+ ٣ را� در انتخابات &ســب 

&ردند. عابد حقداد� �1+ از &اند�داها در مجمع حضور نداشت.

سایپا قهرمان زودهنگام ليگ برتر بانوان شد
بانــوان  ليگ برتــر  دوره  بيســتمين  نها�ــ+  مرحلــه  پا�انــ+  هفتــه 
درحالــ+ د�روز برگزار شــد &ــه شــاگردان مر�م هاشــم+ قهرمان 
زودهنگام ليگ ٩٩ شــدند.  ســا�پا�+ ها &ه از ابتــدا� رقابت ها�  
ليــگ، ٦ پيروز� متوال+ &ســب &رده  بودنــد، در مرحله نها�+ هم 
تمام باز� ها� خود را با برد پشت ســر گذاشــتند تا د�روز با &ســب 
�ازدهمين برد مقابل شهردار� قزو�ن با نتيجه ٣ - صفر و در حال+ 
&ه هنــوز �o باز� د�گــر در ا�ن دوره از رقابت ها دارند(پنج شــنبه 
٩ بهمن)، جشــن قهرمان+ بگيرند و با اقتدار رو� ســ1و� نخســت 
باز� ها با�ستند. در طرف مقابل اما شهردار� قزو�ن هم چهارم+ 

خود را مسجل &رد.

کمک ۴٨٠ ميليارد تومانی دولت به استخرداران 
مهــد� عل+ نــژاد معاون وز�ــر از &مo ٤٨٠ ميليــارد تومانــ+ دولت به 
صــورت وام بــرا� &مo به اســتخرداران و باشــگاه ها� آســيب د�ده از 
&رونا خبر داد و گفت: «با توجه به ا�ن &ه در �o ســال گذشــته به خاطر 
&رونا ناجيان غر�ق از نظر معيشت+ به شدت دچار مش1ل شدند، تالش 
&رد�م با حما�ت دولت گام   ها�+ را برا� &مo به مجموعه استخر داران 
و باشــگاه   ها�+ &ه از ا�ن وضعيت دچار آسيب شدند، بردار�م تا بتوانيم 
تا حدود� آســيب  ها را به حداقل برســانيم. به همين منظــور با حما�ت 
دولت ٤٨٠ ميليارد تومان &مo به باشگاه داران و استخر داران  شده &ه 

آن ها پس از ثبت نام در سامانه    م+ توانند از ا�ن وام بهره بگيرند.»

دعوت اکرم خدابنده و مليکا ميرحسينی به اردوى تيم ملی تکواندو
مرحلــه جد�د اردو� تيم مل+ ت1واندو بانوان ا�ران &ه از ٤ بهمن ماه با 
١٢ ت1واندو&ار آغاز شــده بود، از دوشــنبه با ١٤ هوگوپوش پ+ گير� 
م+ شود. با اعالم سازمان تيم ها� مل+ و نظر &ادرفن+، ا&رم خدابنده 
و مليــ1ا ميرحســين+ به  مرحله جد�ــد اردو� تيم ملــ+ ت1واندو ملحق 
شــدند. همچنيــن ناهيد &يانــ+، مهال مومــن زاده، نگار اســماعيل+، 
�لدا ول+ نژاد، &يميا همت+، غزل ســلطان+، ز�نب اســماعيل+، پر�سا 
جــواد�، تينا مدانلو، طيبه پارســا، &وثر اساســه و زهرا پوراســماعيل 
پيش از ا�ن برا� حضور در اردو دعوت شده بودند. هدا�ت ا�ن نفرات 
برعهــده مهرو &مرانــ+ به عنوان ســرمرب+ و فاطمه صفرپــور و ر�حانه 

فوالد� به عنوان مرب+ است.

کاهش ٢ميليارد یورویی باشگاه ها
شــر&ت  گــزارش  تازه تر�ــن  اســاس  بــر 
حسابرســ+ د�لو�ــت، باشــگاه ها� معتبــر 
فوتبــال اروپا به دليــل آثار ناشــ+ از پاندم+ 
&رونا در فصل ٢١-٢٠٢٠ بيش از ٢ميليارد 
�ورو(٢.٤٣ميليارد دالر) از درآمدها� خود 
را از دست خواهند داد. در ا�ن گزارش &ه با 
عنوان «ليگ پول+ فوتبال» از سو� موسسه 
د�لو�ت منتشر م+ شود اعداد و ارقام شامل 
ضرر و ز�ان فصل ٢٠-٢٠١٩  اســت �عن+ 
زمانــ+ &ــه ٢٠ باشــگاه پردرآمــد اروپــا در 
مجموع ٨.٢ميليارد دالر درآمد داشتند &ه 
در مقا�ســه بــا فصــل پيــش از آن ١٢درصد 
&اهش �افته است. افت ١.١ميليارد دالر� 
درآمدها بيشتر به واسطه تعو�ق درآمدها� 
حاصل از حق پخش تلو�ز�ون+ تا پا�ان سال 
مالــ+ ٢٠٢١ بــوده و دليــل آن هــم اخالل 
ا�جادشده در ليگ ها� معتبر اروپا از مارس 
ســال گذشــته به دليل پاندم+ &روناســت. 
باتوجــه به ا�ن &ــه ا&ثــر د�دارهــا� فوتبال 
از ژوئــن بــدون حضــور تماشــاگران برگزار 
م+ شود، درآمدها� حاصل از بليت فروش+ 
برا� باشــگاه ها� بــزرگ اروپا�ــ+ احتماال 
تــا پا�ان فصــل ٢١-٢٠٢٠ نزد�o به صفر 

خواهد بود. 

پافشارى یوفا به برگزارى یورو ٢٠٢٠ 
اتحاد�ــه فوتبــال اروپا(�وفا) همچنان در نظــر دارد تا مطابق برنامــه اوليه، �ــورو ٢٠٢٠ را &ه به دليل 
پاندمــ+ &رونا �o ســال به تعو�ق افتاده، بــه ميزبان+ ١٢ &شــور برگزار &ند حت+ اگر ورزشــگاه ها به 
اندازه �o چهارم ظرفيت پر شــوند. در همين گزارش اضافه شــده &ه برنامه ها� �وفا در مورد شــرا�ط 
اضطرار� شامل ٤ گز�نه اصل+ بوده و عبارت است از ظرفيت &امل به ظرفيت ٧٥درصد، از ٧٥درصد 

به ٥٠درصد و از ٥٠ به ٢٥درصد. تصميم نها�+ در ا�ن خصوص پنجم ماه مارس اتخاذ خواهد شد.
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قوچان نــژاد %ه فرصت باز" در تيم زووله پيدا ن�رده در ددار هفته هجدهم مقابل ولم توانســت در 
�نان هفته شود. %م باز" %ردن قوچان نژاد باعث شد �1 از بهترن باز١٢ دقيقه هت تر2 %ند و 
�ن اران1 زووله تا اعتراض و انتقاد ستاره اران1 نسبت به تصميمات سرمرب1 زووله افزاش ابد. باز
در پاد%ســت omropfryslan گفت: «من وارد ميدان شــدم تا نشان بدهم هنوز توانا1 ها1 دارم و 
هســتم. به نظرم ســرمرب1 زووله به من باز" زاد" نم1  دهد. نم1  گوم %ه او شخص مناسب1 برا" 
�ن البته نباد هدات ان تيم نيست ول1 با برخ1 از تصميماتش موافق نيستم.» و" ادامه داد: «باز
هميشه با نظرها" سرمرب1 خود موافق باشد ول1 به نظرم من توانا1 ها" زاد" دارم چه باز" %نم 

و چه نيم�ت نشين باشم.»

مهــد" طارمــ1، مهاجــم ارانــ1 تيم فوتبــال پورتو بعــد از غيبــت در 2 بــاز" ان تيم بــه دليل 
محروميــت، مجــددا به روند گلزن1 خود ادامه داد. پورتو موفق شــد با تــ2 گل طارم1 برابر فارنزه 
به پيروز" برســد. طارم1 تا پاان هفته پانزدهم ان فصل از مســابقات ليــگ پرتغال ٧ گل به ثمر 
رسانده است. ان مهاجم ٣ گل هم در جام حذف1 زده و با احتساب پنالت1 ها و پاس ها" گل1 %ه 
داده، بدون شــ2 نقش پررنگ1 در موفقيت پورتو تا انجا" %ار افا %رده اســت. آمار طارم1 در ٧ 
مسابقه قبل1 خود با پورتو در ليگ پرتغال هم چشمگير است. صفحه OptaJoao در تويتر %ه آمار 
�نــان فوتبال در پرتغال را منتشــر م1 %ند اعالم %رد طارم1 از فصل گذشــته تا%نون در ليگ باز

پرتغال ٢٥ گل به ثمر رسانده %ه در ان %شور باالترن آمار در ان دوره زمان1 به حساب م1 آد.

قرار است مراسم قرعه %ش1 فصل جدد ليگ قهرمانان آسيا امروز در %واالالمپور برگزار شود. فصل 
جدد ليگ قهرمانان با ســب�1 %امال متفاوت برگزار خواهد شد. نخستين تغيير بزرگ برگزار" ان 
رقابت ها با حضور ٤٠ تيم است %ه ان برا" نخستين بار در تارخ ليگ قهرمانان آسيا خواهد بود. قرار 
است باز" ها به خاطر وروس %رونا به صورت متمر%ز برگزار شود و به ان ترتيب باز" ها" 2 چهارم 
و 2 هشــتم به صورت ت2 بــاز" و نيمه نها1 و فينال به صورت رفت و برگشــت خواهد بود. روزنامه 
الرا" قطر نوشت باتوجه به شيوع وروس %رونا و افزاش تيم ها، ا" اف س1 ميزبان1 هر گروه1 را به 
2 %شور خواهد داد. به ان ترتيب هر %شور" %ه بخواهد م1 تواند ميزبان1 مرحله گروه1 را برعهده 

بگيرد. به ان ترتيب اران هم م1 تواند درخواست ميزبان1 برا" مرحله گروه1 بدهد.

شانس باال' ا)ران برا' ميزبان� ليگ قهرمانان آسيار!وردش�ن� طارم� در پرتغالاعتراض قوچان نژاد به سرمرب� زووله 

اعالم زمان برگزارى اردوى تيم ملی 
تيم مل1 فوتبال اران قرار اســت در چارچوب 
مسابقات انتخاب1 جام جهان1 ٢٠٢٢ قطر در 
روز هــا" ٥ و ١٠ فروردن به ترتيب به مصاف 
تيم هــا" مل1 هنگ %نــگ و %امبوج بــرود. بر 
همين اساس، اردو" تيم مل1 اران از روز ٢٨ 
�نان دعوت شــده اســفند با حضور تمام1 باز
رسما آغاز خواهد شد تا برا" مسابقات پيش رو 

آماده شوند.
تکذیب درگيرى مرفاوى با عارف غالمی 
صمــد مرفاو"، مربــ1 تيم فوتبال اســتقالل در 
خصــوص شــاعه درگيــر" او بــا عــارف غالم1 
گفت: «در فوتبال هميشه جر و بحث پيش م1 آد 
و اــن فقط 2 تذ%ر فوتبال1 بــود. ما هيچ گونه 
درگير" نداشــتيم و نم1  دانم چطــور ان جر و 
بحث، درگير" عنوان شــده است. مطمئنا اگر 
دعــوا و درگير" در ان خصــوص پيش م1 آمد، 

عارف در ليست ١٨ نفره قرار نم1  گرفت.»
ميزان مصدوميت جهانبخش مشخص شد

تيم فوتبال براتون در هفته بيســتم ليگ برتر 
انگليس به مصاف تيم فــوالم م1 رود. عليرضا 
�ن اران1 تيم فوتبال براتون جهانبخش، باز
%ه در چند باز" گذشته غاب بوده، در باز" با 
فوالم هم حضور نخواهد داشــت. گراهام پاتر، 
ســرمرب1 تيم براتون دربــاره آخرن وضعيت 
جهانبخــش گفــت: «او در باز" بــا نيوپورت از 
ناحيه همسترنگ مصدوم شد. او مم�ن است 
2 هفته و نيم دگر از ميادن دور باشد؛ شاد 

هم ٢ هفته.»
خط ونشان فدراسيون فوتبال 

براى ٣ مربی!
فدراســيون فوتبــال بــا صــدور اطالعيــه ا" از 
ارجــاع پرونــده بعضــ1 از اهالــ1 فوتبــال بــه 
�1 از ار%ان قضا1 فدراســيون خبر داد. در 
برنامه ها" تلوزونــ1، امير قلعه نو1، مهد" 
رحمت1 و حي1 گل محمد"، ٣ سرمرب1 ليگ 
برتر" اظهارات1 را بر زبــان آوردند %ه وا%نش 
فدراسيون فوتبال را در پ1 داشت. فدراسيون 
بدون نام بردن از ان مربيان، اظهارات آن ها را 
مصادق نشر ا%اذب دانسته و از ارجاع پرونده 
به ار%ان قضا1 فدراســيون فوتبال خبر داده 

است.
تشریح آخرین وضعيت ميناوند و انصاریان 
-1�به گفته سرپرست دبير" فدراسيون پزش
ورزشــ1 بعــد از گذشــت چنــد روز از ابتــال" 
مهرداد ميناوند و علــ1 انصاران به %وود١٩ 
اتفــاق جــد" در رابطــه بــا بهبــود ا پســرفت 

وضعيت ان ٢ فوتباليست دده نم1 شود.

رسول پناه: مظلوم نمایی و فرار رو به جلو را تمام کنيد!
پاسخ تند سرپرست سابق پرسپوليس به )حي� و دعوت به مناظره 

بــا وجود %نــار گذاشــتن مهد" رســول پناه، سرپرســت 
سابق باشگاه پرسپوليس از هيئت مدره ان باشگاه پس 
از افشــاگر" ها" ب1 ســابقه و اظهــارات عجيبش درباره 
�نــان و حواشــ1 سرخ پوشــان، حيــ1 %ادر فنــ1 و باز
گل محمــد" دســت بردار نيســت و به هــر بهانــه ا" او را 
مقصــر نا%ام1 هــا" چند وقت اخير پرســپوليس معرف1 
م1 %نــد! ســرمرب1 پرســپوليس پــس از ثبت نخســتين 
ش�ســت تيمــش در ليــگ بيســتم آن هــم در حالــ1 %ه 
سرخ پوشــان از ٥ بــاز" قبلــ1 فقط 2 برد و ٤ تســاو" 
داشــتند، دوبــاره توپ را بــه زمين رســول پناه انداخت و 
مدع1 شــد ان شــخص مثل بولدوزر از رو" پرسپوليس 
رد شــده و رد پــا" او را م1 تــوان در نا%ام1 ها" ان تيم 
مشاهده %رد. برخالف قبل %ه رسول پناه به خاطر منافع 
و مصالح باشــگاه مقابل اظهارات و ادعا" حي1 س�وت 
م1 %رد ان بار او %ه دگر ســمت1 در باشــگاه ندارد مهر 
ســ�وت را ش�ســت و پاســخ تند و مســتدل1 به اظهارات 
ســرمرب1 پرســپوليس داد و او را دعوت به مناظره %رد تا 
حق و ناحق مشــخص شــود؛ دعوت1 %ه به نظر نم1 رسد 

مورد پذرش حي1 قرار بگيرد! 
   

رسول پناه با اشــاره به اتفاقات چند ماه اخير پرسپوليس 
�ن شــاخص ان تيــم و نا%ام1 حي1 و جدا1 چند باز
در ٢ درب1 حذف1، ليگ و فينال ليگ قهرمانان آســيا به 
او ادآور شده %ه از دست دادن برد در ٣ ددار و تعوض 
�ن آن هــا بــا ش�ســت و تســاو" و محــروم شــدن ٣ باز
از فينــال آســيا بــه بحث مدرــت شــما در اداره %ردن و 
�نان مربوط م1 شــود ا بــه هيئت مدره؟ او %نتــرل باز
در نامه اش نوشته: «متاسفانه اظهارات ب1 اساس، عار" 

از حقيقت و غيرمســئوالنه آقا" حي1 گل محمد" عليه 
هيئت مدــره باشــگاه در مصاحبه اخير بعــد از برگزار" 
دربــ1 ٩٤ و دادن اولتيماتــوم به بزرگترــن مقام وزارت 
ورزش وجوانان دور از اخالق حرفه ا" و پذرفتن1 نبوده 
و نيست و متاسفانه از آن به عنوان سپر دفاع1 در پوشش 
عدم مسئوليت ش�ســت در نقص مدرت فن1 تيم بهره 
بردنــد. صبــور" تــوام بــا ســ�وت اعضــا" هيئت مدره 
در اــن مــدت به هيچ عنــوان داللــت بر تايــد اظهارات 
ب1 اســاس بيان شده نبوده و نيست چرا%ه گل محمد" و 
دوستانش در 2 نقشه نخ نماشده با مظلوم نما1 و فرار 
رو بــه جلو هر گاه در باز" فوتبــال به نتيجه موفقيت آميز 
و پيــروز" نرســيده اند بــا هجمــه ا" از الفــاظ همــراه با 
اتهامــات ب1 پاه و اســاس، تقصير آن را متوجه باشــگاه، 
هيئت مدــره و مدرعامل %ردند تا ذهن اف�ار عموم1 را 

منحرف %نند! 
   

بــرا" همــه  اــن بهانه جو1 هــا چيســت؟!  امــا دليــل 
هــواداران ثابت شــده %ــه عامــل نا%ام1 پرســپوليس با 
اــن همه ســتاره چيســت؟! سرپرســت ســابق باشــگاه 
پرسپوليس در ادامه نوشته: «هدات و مدرت انچنين1 
در عرصه مسابقات، نتيجه ا" غير از ان نخواهد داشت. 
بــه ضرس قاطع قــول م1 دهم هر %ســ1 مربــ1 ان تيم 
باشــد با ان وضعيــت ان تيم را قهرمــان ليگ و قهرمان 
آســيا خواهد %رد. عمل�رد شــما در تيم ها" سابق گواه 
بر ان ادعاست. دگر سياست بهانه جو1 ها نخ نما شده 
�نــان و وضعيت موجود ضمنا شــما با همين تر%يب باز
قرارداد بســته اد. اگر واقعا شــراط ســخت بود پس چرا 

قرارداد خود را تمدد %ردد؟!» 

   
رســول پناه در بخــش دگر" از نامــه اش به رــز قرارداد 
�نــان ورود %رده و نوشــته: «جرقه ســرمرب1 و برخ1 باز
اختالفات و مش�الت درست از زمان1 زده شد %ه احد" 
از مدران برنامه آقا" گل محمد" %ه مدربرنامه ها" ٢ 
�ن هم بودند به دفتر باشگاه مراجعه و اعالم %رد باد باز
قرارداد سرمرب1 پرسپوليس افزاش ابد! نامبرده عالوه 
بر اعالم رقم نجوم1 و اخذ امتيازات در قرارداد سرمرب1 
�ن نيز پرســپوليس، پيشــنهاد دادنــد تــا قــرارداد ٢ باز
تغيير %ند. باشــگاه با ليســت خروج1 %ه ٣ نفر بودند(٢ 
نفر آن ها در فينال ليگ قهرمان آسيا ثابت باز" %ردند!) 
�نان جدد مورد پذرش قرار موافق نبود اما ليســت باز
گرفت تا با تمام توان برا" فصل نقل وانتقاالت تابســتان1 
اقــدام شــود. در قضيــه بشــار رســن، آقــا" گل محمد" 
شــما %امال در جرــان بودد و به هتل محل اقامت بشــار 
رســن رفتيد و بــا او صحبت %ردــد، اما بشــار نپذرفت. 
خداراشــ�ر درنهات بشــار مصاحبه %ــرد و گفت %ه از ٢ 
ماه قبل همه در باشــگاه م1 دانســتند %ه مــ1 روم. اگر بر 
فرض حافظه ضعيف1 هم داشــته باشــيد %ه ندارد بشار 
تمرن نم1 %رد و راه م1 رفت! پس از ش�ست در فينال به 
جا" پذرش مسئوليت ش�ست، پشت مسئله بشار رسن 
پنهان شــدد و از پذرفتن مســئوليت ش�ست خود برابر 
اولســان %ره جنوب1 شــانه خال1 %ردد. چگونه فراموش 
%رده اــد %ه رو" جــذب و رفتــن ت2 ت2 افراد، شــخصا 
تمــاس م1 گرفتيــد و حت1 قبــل از رفتن به باشــگاه ها" 
آســيا اصرار داشــتيد ليســت پر شــود. ان همه باشــگاه 
اصرار داشت 2 جا" خال1 در ليست نگه دارم %ه بعد 
از برگشت از باز" ها و شناسا1 نقطه ضع� احتمال1 در 

�ن بگيرم اما زر بار نرفتيد و در برگشــت آن پســت، باز
�ن جدد دگر خواستيد.»هم ٢ باز

   
سرپرست ســابق باشــگاه در بخش دگر" از دفاعياتش 
بــه درافت1 هــا" گل محمــد" اشــاره م1 %نــد، %ــه بــا 
مــورد  در  پرســپوليس  ســرمرب1  وانفســا"  فرادهــا" 
�نان ان تيم و غبطه مسائل مال1 و طلب %ادرفن1 و باز
خوردن به پرداخت1 ها" استقالل1 ها %ه به مراتب %متر 
از درافتــ1 پرسپوليس1 هاســت در تضــاد %امل اســت! 
رســول پناه خطاب به حي1 نوشــته: «آقا" گل محمد"! 
مدار� و شواهد موجود ح�ات از آن دارد %ه صددرصد 
قرارداد سال قبل به عالوه تمام1 آپشن ها" آن را بدون 
%ــم و %ســر گرفته اد. مازاد بر آن، بابــت باز" ها" ليگ 
قهرمانان آسيا بابت ت2 ت2 باز" ها پاداش جداگانه و به 
روز درافــت %رده اد %ه رقم1 نزدــ2 به ٥٠٠ميليون 
تومان م1 شود. اما قبل از رفتن به فينال اصرار به تعيين 
پــاداش ناب قهرمانــ1 داشــتيد %ه بــا مخالفت باشــگاه 
روبه رو شــد. چــرا؟ اوال هدف پرســپوليس قهرمان1 بود. 
ثانيــا پــاداش رســيدن به اــن مرحلــه را حت1 بيشــتر از 

قرارداد خــود گرفته بودــد، وقت1 مطمئن شــدد دگر 
بابــت ــ2 بــاز" پــاداش مضاعفــ1 نم1 گيرد، شــروع 
بــه بهانه جوــ1 %ردــد! در حالــ1 از هيئت مدره ســار 
باشــگاه ها تعرــ� م1 %نيــد %ه باشــگاه با شــما، ســار 
�نان در فصل گذشته و سال ها" اعضا" %ادرفن1 و باز
قبل تســوه %امل %رده، پاداش مضاع� پرداخت شده و 

از فصل جدد نيز ١٠درصد گرفته اد.»
گل محمــد': جلســه ربطــ� بــه بيانيه رســول پناه 

نداشت
به چند ســاعت نرســيد %ه حي1 گل محمد" به باشــگاه 
رفت و در جلســه هيئت مدره شــر%ت %رد. تصور م1 شد 
او م1 خواهد جواب رســول پناه را بدهد اما حي1 در پاسخ 
به سوال خبرنگاران درباره بيانيه سرپرست سابق باشگاه 
گفت: «ان جلسه ما ربط1 به بيانيه او نداشت. االن آرامش 
تيــم و باشــگاه از همه چيز مهمتر اســت. باــد تمر%زمان 
بــه %ارمــان باشــد. دوســت نــدارم در مــورد ان مســائل 
پيش پاافتاده صحبت1 داشــته باشم. عمل�رد او برا" همه 
مشخص است. چيز" %ه برا" ما مهم است، باشگاه و تيم 

است و باد حواسمان به %ارمان باشد.»

%ميتــه انضباطــ1 فدراســيون جهانــ1 فوتبال 
با ارســال نامه ا" به باشــگاه پرســپوليس اعالم 
%رده ان باشگاه فقط تا ٢٥ بهمن فرصت دارد 
تا بــا پرداخت مطالبــات انيگو والنســيا، مرب1 
اسپانيا1 سابق خود از محروميت نقل وانتقاالت 
در امــان باشــد. 2 عضو باشــگاه پرســپوليس 
ضمــن تايد اــن خبر عنوان %رد %ــه در آخرن 
نامه فيفا نوشته شده %ه اگر پرسپوليس تا مهلت 
تعيين شــده(٢٥ بهمــن) مطالبــات والنســيا را 
همراه با جرمه پرداخت ن�ند، از نقل وانتقاالت 
محــروم خواهد شــد. پرونده انيگو والنســيا در 
حال1 پرسپوليس را به محروميت نقل وانتقال1 

تهدد م1 %ند %ــه ان باشــگاه در پرونده مارو 
بودمير هم با خطر محروميت از نقل وانتقاالت 
�ن روبه روســت. بر اســاس گفته و%يل ان باز
%روات، پرســپوليس فقط تــا ١٢ بهمن فرصت 
دارد تا ٥٠٠هزار ورو طلب بودمير را بپردازد. 
باشــگاه  اجراــ1  معــاون  شــ�ور"،  ابراهيــم 
پرسپوليس ضمن تايد ان خبر گفت: «با وجود 
مشــ�الت زاد" %ه بــرا" درآمدزا1 دارم اما 
بــا توجه به ان ح�م موظفيــم از هر طرق1 پول 
انيگــو را پرداخــت %نيــم. تمام تالش خــود را 
بــه %ار گرفته ام در زمان باقــ1 مانده ان مبلغ 

تامين شود.»

ح�م بود)مير و والنسيا در آستانه اجرا

خطر محروميت بيخ گوش پرسپوليس

ليست خرید گل محمدى لو رفت
حي1 گل محمد" برا" %سب پنجمين عنوان قهرمان1 برا" تقوت پرسپوليس در نيم فصل برنامه ها" 
وــژه ا" دارد. در صورت1 %ه انتقال مهد" تراب1 به پرســپوليس انجام شــود خيــال گل محمد" از فاز 
هجوم1 راحت م1 شــود، اما احتمــال دارد 2 ونگر خوب دگر هم جذب %ند تا قدرت بيشــتر" در 
بخش هجوم1 داشــته باشــند. از ســو" دگر گل محمد" به دنبال 2 مدافع آخر و دفاع راســت نيز 
هســت و البته در صــورت جدا1 قطع1 رادوشــووچ جذب ــ2 دروازه بان دوم نيز در دســتور %ارش 
خواهد بود. سرمرب1 سرخ پوشان در نظر دارد در %نار مهد" شير" 2 دفاع راست تخصص1 دگر هم 
جذب %ند؛ جا1 %ه در برخ1 باز" ها" ان فصل سيام2 نعمت1 به ميدان م1 رفت. اگر گل محمد" 
موفق به جذب 2 مدافع راست تخصص1 شود قرار است از سيام2 نعمت1 در پست تخصص1 ونگر 
اســتفاده %ند تا ان خأل هم جبران شــود. در پســت دفاع آخر هم باتوجه به جدا1 شجاع خليل زاده و 
ســن و سال سيدجالل و فشــردگ1 مسابقات در نيم فصل دوم ليگ، جام حذف1 و ليگ قهرمانان آسيا 
در %نار بازگشــت انصار"؛ گل محمد" م1 خواهد 2 مدافع خوب دگر هم داشــته باشد تا با خيال1 
�ن مدنظر حي1 قرار دارند اما آســوده مســابقات را ادامه دهد. در شراط %نون1 در هر پست چند باز

و" منتظر است تا با جمع بند" نها1 و اولوت بند" نفرات مدنظر را به باشگاه معرف1 %ند.
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