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تعقیب شبانه مرغ!
 گزارش خراسان از تخلیه شبانه مرغ در فروشگاهی که 

صبح روز بعد مرغ نداشت !

زیر ماسک نمایش خانگی
صدرنشینی فیلم های کمدی و 

ترکیب پرفروش بعضی از بازیگران 
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 شایع ترین گالیه زنان 
از شوهر شان

زندگی سالم

 معمای برخورد با ارزان فروشی!

ماجرای ویدئوی پلمب مغازه ای 
با ادعای ارزان فروشی چیست؟
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 عقب نشینی اروپا در پی 
ایستادگی و دیپلماسی ایران 

3 کشور، قطعنامه پیشنهادی به 
شورای حکام را پس گرفتند
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 رزم آرا  و اشرف 
یک عاشقانه نفتی!

چگونه اعدام رزم آرا  به تصویب 
قانون ملی شدن نفت انجامید؟
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 گفت و گو با دزدی که خوشبختی 
را در تهیه مواد می داند

ماجرای »دالر کشی« اردک!
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   خراسان رضوی

هوشمندسازی نظام توزیع 
راه حل مقابله با گرانی

روز گذشته رهبر معظم انقالب همزمان با نهال کاری در 
بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه 2

لذت فوتبال 
در خاص ترین 

ورزشگاه ها
روایت هایی از تجربه تماشای 

 فوتبال در با شکوه ترین 
  زندگی سالمورزشگاه  های دنیا

۶ مزیت سجام 
برای ۱۳ میلیون 

سهامدار 
عدالت 

فاصله تبدیل 
شدن سهامدار 

عدالت به 
سهامدار واقعی 

چگونه طی می شود؟
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رهبر انقالب در روز درختکاری با تاکید بر این که مشکل گرانی راه حل دارد و در جلسات متعدد این را تذکر داده ام،  بیان کردند:

وضع معیشت مردم غصه بزرگی است
   صفحه ۵خطر کرونا از سال گذشته بیشتر است ،همه رعایت کنند

فّعالّیت های محیط 
زیستی یک فّعالّیت 
دینی و انقالبی است؛ 
و نباید به آن ها  نگاهی 
تجّمالتی و تزیینی شود
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حرف مردم
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هنوز درشهر زباله گردها را می بینیم . به  •
تازگی با موتورهای اتاق دار و با بچه های کار 
به بیرون می آیند که دیدن شان دل ها را آزرده 
می کند! در این روزهای کرونایی آن ها بدون 
ماسک همه جا هستند. مخصوصا معتادان 

وکارتن خواب ها!
 مگر قحطی شده که مردم برای خرید مرغ  •

و... صف می کشند؟ چرا بعضی ازما مردم این 
قدرحریص هستیم و فکر می کنیم اگرمدتی 
مرغ و... نخوریم می میریم؟ خوشبختانه فعال 

با نان و ماست هم می شود زنده ماند.
 ما قشر ضعیف که گوشت و برنج و مرغ را  •

مدت مدیدی است نمی توانیم بخریم، دلمان 
خوش بود به حبوبات و تخم مرغ و لبنیات که 
دیگر  قدرت خرید آن ها را هم نداریم! میوه 

که پیشکش!
صــنــدوق صــدقــات در روز روشــن جلوی  •

چشم مردم با مهارت بعضی معتادان خالی 
می شود. امثال من که به آن ها تذکر می دهیم 
تهدید یا فحاشی می کنند.چرا این صندوق 
ها جوری طراحی نمی شود که بتوان جلوی 

سرقت را گرفت!
فکر می کنم باالرفتن چند صد درصدی  •

قیمت مــواد مخدر نه تنها در اکثر مــوارد به 
کاهش مصرف ختم نمی شــود بلکه عامل 
اصلی خفت گیری ها و دزدی های کوچه 

بازاری به حساب می آید.
چرا و تا کی باید منتظر عمل به قول و وعده  •

های ... مسئوالن تعزیرات و تنظیم بازار برای 
گوشت و مرغ باشیم؟ شرم نمی کنید؟!

 راننده تاکسی اینترنتی هستم. از حرم  •
مسافر بردم فرودگاه. ورودی۲۰۰۰ تومان 
می گیرند برای یک دقیقه ورود و رفتن نزدیک 
یــک ماشین گشتی گذاشتند اگر  ســالــن. 
مسافری پیاده یاسوار کنید مــدارک را می 
گیرند و ماشین را به مدت دو ماه توقیف می 
ــداری بیایی فرودگاه  کنند! می گن حق ن
مسافر بزنی! اگر این قانونه پس چرا توی 

شهرهای دیگه اجرا نمی شه؟
ــه کــولــبــری و  • ــای روحـــانـــی گفتند ک ــ  آق

سوخت بری در شــان مــردم نیست. خسته 
نباشید آقای روحانی! می گذاشتید کمی 
دیگر درگیری بین مردم اتفاق بیفتد بعد از آن 
صحبت کنید. .... ما خودمان هم می دانیم 
که کولبری در شان مردم نیست. شما بگو چه 

کار کرده ای که مردم کولبری نکنند؟
ــاره بشنوی آقایی سن باال  •  واقعا تاسف ب

تجدید فراش کرده و جوانی به خاطر بیکاری  
یا کم پولی هنوز مجرد مانده. کاش این آقایان، 
جوانی را سامان می دادند. کاش مهربانی بود 

و کاش دل جوان ها غصه دار نبود!
وقتی ایــن صف هــای طــول و دراز مــرغ را  •

می بینم واقعا ناراحت می شم. این رفتار دولت 
شایسته این ملت نیست. ملتی که همیشه و 
همه جا در صحنه است. اون هم در این شب 
و روزهــای نزدیک به عید. سرگرمی خوبی 

درست کرده اید. واقعا دست مریزاد!
صداوسیما این قدر از کرونا می گوید چرا  •

االن که نزدیک می شویم به چهارشنبه سوری 
آخرسال هیچ گونه تذکری نمی دهد؟

 عمده مشکالت اقتصادی، تــورم و رکود  •
و بیکاری به دلیل گــره خــوردن اقتصاد با 
دالر است. اندیشمندان و دلسوزان کشور و 
انقالب و نه اقتصادیون لیبرال غربگرا فکری و 
راهکاری برای خالص شدن از دالر ارائه کنند.

 دادســتــان مشهد، از دانشگاه فردوسی  •
بپرسید چرا 3۰ سال است از کارکنانش پول 
گرفته که برایشان زمین بگیرد اما تاکنون 

اقدامی انجام نداده است؟
 لطفا گزارشی از خانواده های دوقلو تهیه  •

کنید. با این همه هزینه های سرسام آور واقعا 
بزرگ کردن دو بچه سخته. کاش کمک هزینه 
معیشتی و وام های قرض الحسنه ای برای 
خانواده های دو قلو در نظر گرفته بشه. از طرفی 
بین فرزند دو قلو با سه قلو به باال زمین تا آسمان 

تفاوت هست. از مسئوالن پیگیری کنید.
۲ ثبت نام  • ۲۰6 تیپ  ــال پیش  بــنــده س

کرده ام که قیمتی حدود 65 تومان داشت. 
اکنون تا 11۰ تومان گران شده است. بنده 
هزینه اولیه را نیز با وام جور کرده بودم. حال 

این افزایش 5۰ میلیونی را از کجا بیاورم؟ 
هر سه ماه نیز که قرار شده گران تر کنند. تا 
14۰۰هم که معلوم نیست خودرو را تحویل 
بدهند یا خیر. شورای رقابت هم که طرفدار 
خــودرو سازهاست. ما جز خدا از چه کسی 

یاری بخواهیم؟!
چرا روزنامه خراسان دل بخواهی عمل  •

می کند؟ این هفته اصال وضعیت آب و هوا را 
چاپ نکردید. لطفا رویه خودتان را اصالح 
کنید و همیشه وضعیت آب و هوا را چاپ کنید.

ستون حرف مــردم، واقعا منعکس کننده  •
مشکالت مردم زجر کشیده است که با انواع 
مشکالتی که مسئوالن به وجــود آورده اند 
ــوال اصلی  دســت و پنجه نــرم می کنند. س
این جاست که آیا فریاد ما به گوش مسئوالن 
رسانده می شود یا خیر؟ اگه فقط نوشته شود 
و عمل نشود که ارزشی ندارد. لطفا مشکالت 

را به گوش مسئوالن برسانید.
جوابیه سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
ــون حــرف  ــت ــه بــه درج پــیــامــی در س ــوج بــا ت
ــا عــنــوان  ــاه 99 ب ــخ 9دی مـ ــاری ــردم در ت ــ م
رعایت  در  شهری  بین  اتوبوس های  »تخلف 
می  استحضار  بــه  بهداشتی«  پروتکل های 
رساند:مراتب رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
بهداشتی  هــای  پروتکل  رعایت  همچنین  و 
طی بخشنامه هایی به ادارات کل راهــداری و 
حمل و نقل جــاده ای سراسر کشور منعکس 
ــورت ارتــکــاب تخلف از  ــت. لــذا در ص شــده اس
سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل برون 
شهری، مسافر و وجود مستندات مربوطه به نام 
شرکت، شماره وسیله نقلیه، تاریخ حرکت، مبدا 
و مقصد سفر، تصویر بلیت و... تخلف مربوطه 
در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات مطرح 
و رسیدگی خواهد شــد. شایان ذکــر اســت از 
زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در 
اتوبوس های بین شهری نرخ جابه جایی مسافر 
متاثر از این موضوع تغییری نداشته است. بدیهی 
است در صورت وجود و ارائه مستندات الزم، 

موضوع به صورتی دقیق رسیدگی خواهد شد.

 هوشمندسازی نظام توزیع
 راه حل مقابله با گرانی 

روز گذشته رهبر معظم انقالب همزمان با نهال 
کــاری در بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی 
اشاره کردند و از گرانی ها به» غصه بزرگ« تعبیر 
کردند. ایشان همچنین مشکالت معیشتی و 
گرانی را دارای راه حل دانستند و از تذکر خود در 
جلسات متعدد به مسئوالن درباره پیگیری این 

راه حل ها خبر دادند.
اگرچه وضعیت تورم و رشد قیمت ها آن قدر واضح 
است که نیازی به گفتن ندارد ولی بد نیست آمار 
تورم را مرور کنیم که نشان می دهد قیمت مواد 
خوراکی به طور متوسط در بهمن ماه امسال 
67 درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل افزایش 
داشته است. همچنین دیگر گزارش مرکز آمار 
نشان می دهد که طی یک سال اخیر 19 قلم 
از 53 قلم کاالی خوراکی رشد ۲ تا 3 برابری 
قیمت داشته اند. واضح است که این میزان رشد 
با افزایش ۲۰ تا 3۰ درصــدی دریافتی حقوق 
بگیران تناسبی ندارد. طیف قابل توجهی از افراد 
بدون حقوق ثابت نیز به دلیل شرایط اقتصادی 

ناشی از کرونا، درآمد بیشتری نسبت به سال قبل 
ندارند و حتما از نظر معیشت تحت فشار هستند.

فارغ از نکات آماری گفته شده، با توجه به تاکید 
رهبر انقالب بر راه حل درباره مشکالت معیشتی 
و گرانی ضروری است به چالش هایی که در این 
زمینه وجود دارد و راهکارهایی که می توان سراغ 

آن رفت، بپردازیم.
قطعا بازیگر اصلی در وقوع تورم سال های اخیر و 
کاهش قدرت خرید، جهش نرخ ارز است. راهکار 
جبرانی دولت برای مواجهه با جهش نرخ ارز، 
توزیع ارز 4۲۰۰ برای واردات مواد غذایی و دارو 
بود که درباره مواد غذایی، این راهکار مستند به 
آمارهای رسمی نرخ تورم، جواب نداده است. 
از سوی دیگر ایده مجلس برای یکسان سازی 
نرخ ارز و توزیع مابه التفاوت ریالی به مردم نیز 
با مخالفت دولت فعال اجرایی نمی شود، به این 
ترتیب مشخص نیست ایده دولت برای جبران 
قدرت خرید چیست؟ این در حالی است که به 
جز توزیع نقدی مابه التفاوت نرخ ارز، فروش 
کاال از طریق زیرساخت اطالعاتی موجود درباره 
خانوارها و شبکه توزیع گسترده ای که از طریق 
فروشگاه های خرد و زنجیره ای در سراسر کشور 
ــود دارد، امکان توزیع کــاال با نــرخ مصوب  وج
دولت، با زمان بندی که موجب ایجاد صف های 
مشابه صف هفته های اخیر مرغ و روغن نشود، 
وجود دارد.پیشتر نیز نوشتیم که بهترین راهکار 
ساده ترین آن ها نیست. به نظر می رسد دستگاه 
اجرایی ساده ترین راه را با بهترین راه اشتباه 

گرفته است. واضح است که سیاست توزیع ارز 
4۲۰۰ شکست خورده است و این سیاست باید 
باالخره جایگزین شود. بخشی از این جایگزینی 
به اصالح نظام توزیع بر می گردد. واقعیت این 
است که زیرساخت گسترده فناوری اطالعات، 
امکانات بسیار خوبی برای تنظیم بازار و رصد کاال 
از یک سو و توزیع آن به ازای هر خانوار می دهد، 
مشروط بر این که از فناوری اطالعات در نظام 
توزیع استفاده شود. این در حالی است که نظام 
توزیع و نظارت بر بازار همچنان سنتی ترین بخش 
اقتصاد کشور است و مسئوالن وزارت صمت در 
ماه های گذشته، هوشمندسازی شبکه نظارت 
بر بازار را در حد استفاده ناظران بازار از تبلت 
تنزل داده اند! این در حالی است که شناسه دار 
کردن کاالها از جمله کاالهای خوراکی و حتی 
نهاده های دامی وارداتی آن از مبدأ در گمرک تا 
مقصد مصرف در مجموعه واحدهای مرغداری 
و دامــداری، شدنی است، همچنین شناسه دار 
کردن کاالهای خوراکی تولیدی در این واحدها 
از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات و رصد آن 
ها از واحدهای تولیدکننده تا شبکه توزیع در 
هر فروشگاهی اعم از واحدهای صنفی خرد یا 
فروشگاه های زنجیره ای شدنی است، کافی 
است مسیر غلط فعلی را که توزیع رانت، تمرکز 
افراطی بر قیمت گذاری و سپس تعقیب متخلفان 
به سنتی ترین روش ممکن است، رها کرد و به 
تــوان فناوری شرکت هــای داخلی و امکانات 

هوشمندسازی شبکه توزیع ایمان آورد.

جنایت مسلحانه با کالشینکف در مشهد
از  یکی  در  ملکی  اختالفات  سجادپور- 
روستاهای اطراف مشهد به جنایت مسلحانه 
انجامید.به گزارش اختصاصی خراسان، 
این حادثه هولناک شب گذشته در زمین 
های کشاورزی روستای خرق در حالی رخ 
داد که چند نفر به خاطر اختالفات ملکی با 
یکدیگر درگیر شدند.در این نزاع مسلحانه 
که با شلیک های متعدد گلوله همراه شد 

یک جوان حدودا 3۰ ساله به قتل رسید و 3 
نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارد شده 
به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافتند. 
بنابراین گـــزارش شــب گذشته بــا حضور 
قاضی دکتر حسن زرقــانــی )قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد( تحقیقات میدانی تا پاسی 
از شب در حالی به طول انجامید که گروه 
ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی آگاهی 

ــوی به سرپرستی سرهنگ  خــراســان رض
نجفی، تالش گسترده ای را برای شناسایی 
و دستگیری عامل یا عامالن این جنایت 
وحشتناک آغــاز کردند.گزارش خراسان 
ــای تخصصی با  حاکی اســت: بــررســی ه
دستورات محرمانه قاضی زرقانی در مناطق 
اطــراف آرامگاه فردوسی مشهد همچنان 

ادامه دارد.

رئیس سازمان بورس خبر داد: 

اجرای سازوکار حمایتی از سهامداران خرد از همین هفته 

رئیس سازمان بورس ضمن توضیح سازوکار 
حمایتی از سهامدارانی که سبد سهام کمتر از 
1۰ میلیون تومان دارند، از اجرای این سازوکار 
ــه گزارش باشگاه  در هفته جــاری خبر داد.ب
خبرنگاران جوان، محمد دهقان دهنوی،  
در برنامه گفت و گوی شبکه خبر اظهار کرد: 
4 میلیون نفر مشمول چتر حمایتی پرتفوی 
زیر 1۰ میلیون تومان و مشمول این مصوبه 
هستند. جزئیات طی اطالعیه ای مشخص 
می شود.وی افزود: این افراد اگر تا اردیبهشت 
14۰1 نگهداری کنند و سود کمتر از ۲5 
درصد کرده باشند ما به التفاوت را صندوق 
توسعه بازار پرداخت می کند.رئیس سازمان 
بورس تصریح کرد: اگر در این مدت بخشی را 
بفروشند از حمایت به طور کامل حذف خواهند 
شد حتی اگر سهامی را هم در این تاریخ به آن 

اضافه کنند آن میزان نیز مشمول حمایت نمی 
شود.رئیس سازمان بورس گفت: سهامداران 
سهام عدالت دو دسته هستند که یک عده 
مستقیم و یک عده غیر مستقیم را انتخاب 
کردند اکنون بحث سود ی که در رابطه با سال 
9۸ است، ۲۰۰ هزار تومان برای کسانی است 
که به پرتفویشان دست نزده اند.رئیس سازمان 
بورس بیان کرد: تالش ما این است که تمامی 
دویست هزار تومان را قبل از پایان سال 99 
بین افراد تقسیم کنیم، اما ممکن است که بنا 
به شرایطی نصف سود را در اسفند و بقیه آن 
را در سال آینده پرداخت کنیم.او بیان کرد: 
سود سال 99 برای افرادی که غیر مستقیم را 
انتخاب کرده اند به شرکت های استانی تعلق 
خواهد گرفت که از جانب آن ها به سهامداران 

تعلق می گیرد.

جزئیات خنثی سازی توطئه هواپیماربایی درمسیر اهواز - مشهد 
هواپیما ربا کاغذی به مهماندار داد که من جلیقه انفجاری دارم و ریموت دست فرد دیگری است که ... 

روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی 
از خنثی سازی توطئه ربایش هواپیما در 
مسیر اهــواز به مشهد،توسط نیروهای 
یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد.  در این 
ــه آگــاهــی ملت  ــده اســت :»ب اطالعیه آم
شریف و قهرمان ایران اسالمی می رساند: 
با الطاف و عنایات الهی، توطئه ربایش 
یک فروند هواپیمای فوکر 1۰۰ متعلق 
ــران ایر که پنج  به شرکت هواپیمایی ای
شنبه شب )هفته گذشته( با پرواز شماره 
334 ساعت ۲۲ و 1۰ دقیقه با تأخیر از 
فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به 
پرواز در آمده بود، با هوشیاری پاسداران 
یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری 
هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری 
عامل آن خنثی شد. بر اساس اظهارات 
اولیه، عامل این توطئه قصد داشته است 
هواپیما را پــس از ربــایــش در فــرودگــاه 
یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 
فارس به زمین بنشاند.«  یک منبع آگاه 
در گفت وگو با ایلنا دربــاره جزئیات این 
هواپیماربایی گفت: پنج شنبه شب  در 

مسیر مشهد-اهواز در هواپیمای ایران ایر یکی 
از مسافران مدعی می شود که حامل بمب است. 
یک خانواده چهار نفره در این هواپیما با یک 
مهماندار وارد تنش و بحث می شوند و با جدی 
تر شدن دعوا، مدعی می شوند که حامل بمب 
هستند و هواپیما بمب گــذاری شده اســت. به 
گفته این مقام آگاه؛ مهماندار به خلبان اطالع 
می دهد و خلبان به سرعت در فرودگاه اصفهان 
فرود می آید.وی افزود: »البته هیچ بمبی در کار 

نبوده و این افــراد به دور کمر خود چوب بسته 
بودند.«روایت دیگری نیز از این اقدام به هواپیما 
ربایی منتشر شــده که در آن آمــده اســت :پس 
از گذشت ۲۰ دقیقه از پــرواز ساعت ۲۲:1۰ 
جمهوری  هواپیمایی  شرکت   334 شــمــاره 
 F1۰۰ اسالمی مسیر اهواز به مشهد )هواپیمای
با رجیستر EP-CFM(، یکی از مسافران )به 
نام ...( از ردیف 11C برگه ای را به مهماندار 
»من  مضمون  با  عبارتی  آن  روی  که  می دهد 

ــدم... ریــمــوت دست  بــمــب گــذاری شـ
شخص دیگری هست« نوشته شده و 
می گوید که این برگه را به امنیت پرواز 
برسان و بگو که »هواپیما به آسمان اهواز 
بــرگــردد... مهاجم پس از عدم تحقق 
تهدید و خواسته )برگشت هواپیما به 
آسمان اهواز( شخصا با یک قبضه سالح 
مشخص  دستگیری  از  )بــعــد  کــمــری 
ــت( بــه قسمت  شــد کــه پالستیکی اس
جلوی کابین مراجعه و به سرتیم امنیت 
پــرواز اعالم می کند »من بمب گذاری 
ــدم، ریموت دســت شخص دیگری  ش
هست، این هواپیما باید به آسمان اهواز 
برگرده، اگر ارتفاع کم کنه یا بشینه من 

هواپیما را منفجر می کنم« .
با توجه به آموزش های الزم و تمرینات 
یگانی سرتیم امنیت پرواز به مذاکره با 
مهاجم اقدام کرده  که در همین حین 
ــرده زیــپ کاپشن خــود را پایین  ــام ب ن
کشیده و یک عــدد جلیقه دســت ساز 
ــوب، چسب  انتحاری )بــا چند تکه چ
ــرق( که بر تن داشته به  پهن و سیم ب
سرتیم امنیت پــرواز نشان داده که با عملکرد 
مناسب سایر عناصر تیم امنیت پــرواز، مهاجم 
در ردیف 3 مهار و هواپیما با 63 نفر مسافر، ۲ 
نفر خلبان و کمک خلبان و 4 نفر مهماندار در 
ساعت ۲۲:4۰ به سالمت در فرودگاه اصفهان 
به زمین می نشیند. هواپیماربا به همراه خانواده 
)همسر و دو فرزند پسر( مسافرت می کرد که 
پس از دستگیری، نام برده و خانواده اش تحویل 

دستگاه های امنیتی اصفهان شدند. 

روحانی :نه چیزی به برجام اضافه می شود ونه چیزی کم 
کیسینجر از بایدن خواست به سیاست ترامپ درباره ایران ادامه دهد 

رئیس جمهور در سخنان اخیر برجامی خود 
با اشاره به این که برجام یک متن ثابت و تمام 
ــت، با بیان جمله » بــوی کباب نمی  شــده اس
آید، خر داغ می کنند« به کسانی که به دنبال 
اضافه کردن شروطی به برجام هستند تاکید 
کرد که نه چیزی به برجام اضافه می شود و نه 
ــزارش ایسنا حجت االســالم  چیزی کــم. به گ
روحانی روز پنج شنبه با بیان این که اگر دولت 
جدید آمریکا بخواهد اشتباهات دولت قبلی را 
جبران کند، راه را پیش روی او باز گذاشته ایم، 
گفت:»بعضی دوستان می گفتند آمریکا ابتدا 
ــران زده،  باید خسارت هایی را که به ملت ای
جبران کند، البته آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد 
ــران خسارت زده اســت، امــا گفتیم  دالر به ای
فعاًل مطالبه خسارت را بــرای مرحله بعدی 
می گذاریم، ابتدا با لغو تحریم و عمل به تعهدات 
حسن نیت خود را نشان دهند.« به گزارش ایسنا 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان این 
جمله که »بوی کباب نمی آید، خر داغ می کنند« 
اظهار کرد: »برخی فکر می کنند، می توانند در 
شرایط جدید چیزی به برجام اضافه کنند اما 
باید بدانند که برجام کم و زیاد نمی شود، یک 
متن ثابت و تمام شده است، مذاکره جدیدی در 
قالب برجام نخواهیم داشت و برجام در همان 
چارچوب مورد توافق، پیش روی ماست.«اما 
در سایر تحوالت مربوط به برجام ، محمد جواد 

ظریف وزیــرخــارجــه کشورمان در طعنه ای 
توئیتری به وندی شرمن دستیار وزیر خارجه 
آمریکا که گفته بود امروز سال ۲۰15 نیست 
و برجام جدیدی را باید ایجاد کــرد، نوشت : 
»برجام قابل مذاکره مجدد نیست-والسالم. 
اگر ۲۰۲1 سال ۲۰15 نیست، 1945 هم 
نیست. پس بیایید منشور سازمان ملل متحد 
را عوض کنید و حق وتو را که این همه توسط 
آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است حذف 
کنیم. بیایید دست از ژست گرفتن که هر دوی 
ما از ۲۰۰3 تا ۲۰1۲ انجام دادیم برداریم و به 
اجرای برجام که هر دوی ما آن را امضا کرده ایم 

رو بیاوریم.«
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز با الزم 
دانستن جدیت آمریکا در بازگشت به برجام 
برای حل بن بست توافق هسته ای ایران، ابراز 
امیدواری کرد که وضعیت در آینده نزدیک بهتر 
شود.وی خاطر نشان کرد: »هنوز روزنه فرصت 
برای نجات توافق هسته ای، بسته نشده است. 
یک پیش شرط آن این است که الزامات ذیل 
توافقات جامع ۲۰15 توسط همه طرف هایی 
که آن را ایجاد و امضا کردند، به صورت کامل و 

دایمی اجرا شود. «.
الوروف اظهار کــرد: »مسئله اصلی، موضع 
دولــت بایدن دربـــاره توافق هسته ای است. 
به زعم ما، خارج کردن وضعیت حول ایران و 

برنامه هسته ای اش از بن بست، با گام هایی 
از سوی واشنگتن خواهد بود که این پیام را به 
ایران بدهد که آمریکا واقعا در بازگشت به برجام 

جدی است«.

کیسینجر از بایدن خواست به سیاست ترامپ 
درباره ایران ادامه دهد

اما هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین 
آمریکا در دولت ریچارد نیکسون و جرالد فورد، 
سیاست خاورمیانه ای دولت دونالد ترامپ را 
تحسین و از دولت بایدن در خواست کرده که به 
این سیاست در قبال ایران و منطقه خاورمیانه 
ادامه دهد.وزیر پیشین امور خارجه آمریکا گفته 
است که تالش احتمالی دولت بایدن برای حل 
موضوع ایــران به طور مستقل از مسائل سایر 
دستاوردهای  می تواند  منطقه  کشورهای 
سیاست خارجی دولت ترامپ در خاورمیانه را 
به مخاطره بیندازد. او همچنین به دولت بایدن 
توصیه کرده است که به سیاست قاطع ترامپ در 

قبال ایران ادامه دهد. 

جنجال مصاحبه رضایی با فایننشال تایمز درباره مذاکره با آمریکا
در حالی که گفته شد محسن رضایی در مصاحبه با »فایننشال تایمز« از مذاکره با آمریکا آن هم خارج از 

چارچوب برجام سخن گفته، پس از چندی صفحه توئیتر او ، خبر منتشر شده را تکذیب کرد

روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« روز گذشته 
اعالم کرد که محسن رضایی در گفت وگو با این 
نشریه گفته اســت:»ایــران آمــاده از سر گرفتن 
مذاکرات بر سر برجام با آمریکا و سایر قدرت 
های اروپایی است، البته مشروط به این که آن ها 
»سیگنال مشخصی« ارسال کنند که تحریم ها در 
عرض یک سال لغو می شود.« پس از انتشار این 

مصاحبه، وزیرخارجه کشورمان و سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی به آن واکنش نشان 

دادند، محمد جواد ظریف در توئیتی 
نوشت:» عرصه سیاسی ایران پویاست 
و مــقــامــات نــظــرات متنوعی مطرح 

می کنند، اما آن نظرات نباید 
با سیاست رسمی دولت 

ــود.  اشــتــبــاه گــرفــتــه ش
ــر  ــوان وزی ــن ــه ع مـــن، ب

خارجه و مذاکره  کننده ارشد هسته ای ایران، 
به زودی طرح اقــدام سازنده و دقیق خودمان 
را ارائه خواهم کرد- البته از طریق کانال های 
سعید  و  تعهد_اقدام_جلسه.«  دیپلماتیک. 
خطیب زاده نیز  تاکید کرد که این اظهارات 
محسن رضایی از پیش خود بوده و صرفا نظرات 
شخصی خود اوست:» مصاحبه و نظرات مطرح 
ــت. کلیه  شــده در ایــن مصاحبه شخصی اس
ــوزه سیاست خارجی  ــور مرتبط با ح ام
صرفا از طریق وزارت خارجه و به صورت 
نهادی و از مجاری خودش منتقل می 
ــود.« واکنش ها به همین جا ختم  ش
نشد و حسام الدین آشنا مشاور 
رئیس جمهور نیز  در توئیتی 
خطاب به رضایی نوشت:» 
آقــا محسن عزیز، همان 

الزم  کافی است.  قدیمی  فریب  عملیات  یک 
نیست دشمن را بیش از این فریب دهید.« منظور 
آشنا  اشاره به بحث هایی است که درباره عملیات 
فریب بودن کربالی 4 از سوی رضایی مطرح 
شده بود. در نهایت اما صفحه توئیتر منتسب به 
محسن رضایی حوالی ساعت 9 شب گذشته  
در توئیتی خبر منتشر شده توسط »فایننشال 
تایمز« را تکذیب کرد و نوشت:» آمریکا و اروپا 
باید تحریم ها را بردارند و خسارت های ناشی از 
تحریم را جبران کنند. با آمریکا هم مذاکره ای در 
کار نخواهد بود. در گفت وگو با فایننشال تایمز به 
آمریکایی ها هشدار دادم که اجازه ادامه تحریم ها 
آمریکایی ها  عقب راندن  با  و  داد  نخواهیم  را 
تحریم ها را لغو یا بی اثر می کنیم. مذاکره فقط در 
چارچوب 1+5 و پس از  لغو کامل تحریم ها امکان 

پذیر خواهد بود.«

تصویری منتشر شده از فرد هواپیما ربا

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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تحلیل روز

بایدن و استارت جدید! 

 روابط آمریکا و روسیه در دوره بایدن تحت تأثیر 
شرایط مختلفی است که بسیاری از آن ها ریشه 
در تحوالت دوره ترامپ و اتهامات متقابل دو 
کشور به یکدیگر دارد. در گام نخست و قبل 
از پرداختن به ایــن طیف گسترده از مسائل 
دوجانبه، دولت بایدن و روسیه معاهده استارت 
جدید را تمدید کــردنــد. توافق مذکور برای 
دو  مــیــان  تسلیحاتی  مسابقه  از  جلوگیری 
قــدرت در دولــت اوباما در سال 2010 امضا 
ــود. مــدت ایــن توافق 10 ســال و زمان  شــده ب
بــود.  تعیین شده   2021 فــوریــه  آن  انقضای 
با اتمام مهلت این توافق، دو گزینه تمدید یا 
انقضای آن مطرح بود. در صورت انقضا و تمدید 
نشدن معاهده، دو طرف به تقویت نیروهای 
تهاجمی استراتژیک خود اقــدام می کردند و 
این وضعیت عالوه برافزایش بودجه نظامی، 
نبود اطمینان استراتژیک را تشدید می کرد اما 
درنهایت با تمدید پنج ساله این توافق احتمااًل 
دور جدیدی از همکاری ها در این رابطه صورت 
خواهد گرفت. بر اساس این توافق نامه، دو کشور 
ایاالت متحده و روسیه موشک های بالستیک 
زیردریایی ها  زمــیــن،  در  مستقر  قاره پیمای 
فروند،   700 به  را   B-52 بمب افکن های  و 
کالهک های هسته ای آماده پرتاب را به 1550 
 100 به  را  غیرمستقر  کالهک های  و  فروند 
فروند محدود می کنند و از حق بــازرســی از 
ــوردار می  ــرخ ــه هسته ای یکدیگر ب ــان زرادخ
شوند. اســتــارت جدید، دو طــرف توافق را از 
پنهان کاری، نبود شفافیت و مانع تراشی در 
مقابل اقدامات پادمانی هر طرف منع کرده 
و مقرراتی برای تبادل داده ها، انــواع و مکان 
سالح ها و پرتابگرها، استفاده از شناسه های 
اختصاصی در موشک های بالستیک قاره پیما 
و پرتاب از زیردریایی و بمب افکن های سنگین 
و بازرسی های سرزده پیش بینی کرده است. 
امضای این توافق به معنای توافق آمریکا و روسیه 
در نداشتن تقابل در حوزه تسلیحات استراتژیک 
با هدف ایجاد توازن قدرت و مقابله با مسابقه 
پــرونــده هــای متعدد  ــت. طبعًا  تسلیحاتی اس
دیگری در روابط دوجانبه وجود دارد که حل آن 
مستلزم طی مراحل پیچیده است و احتمااًل به 

سهولت حل وفصل نخواهد شد.

چهره روز 

  دکتر ابوذر گوهری مقدم
international@khorasannews.com

جنجال واکسن کرونای خواهران 
پادشاه اسپانیا 

خــواهــران پــادشــاه اسپانیا، اذعـــان کــردنــد که 
هنگام سفر به امارات عربی متحده برای دیدن 
پدرشان، پادشاه پیشین خوان کارلوس، واکسن 
کــوویــد-1۹ دریافت کــرده انــد. این خبر باعث 
واکنش های گسترده در رسانه های اسپانیایی 
شده اســت. النا و کریستینا که 57 و 55 ساله 
هستند، هیچ کدام واجد شرایط واکسیناسیون 
در اسپانیا نیستند و این گونه شرایط اعالمی را 
دور زده اند. دو خواهر پادشاه اسپانیا در واکنش 
به انتقادها گفته اند   »با هدف گرفتن گذرنامه 
سالمتی« که به آن ها اجازه می دهد به طور مرتب 
با پدرشان دیدار کنند، واکسن دریافت کرده اند. 
پادشاه پیشین اسپانیا به دلیل تحت تعقیب قضایی 
بودن به اتهام فساد و تخلف های مالی چند ماهی 

است که در امارات متحده عربی اقامت دارد.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، 
در حالی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق، در فرودگاه بغداد به استقبال وی رفته 
بود، وارد این کشور شد. این نخستین دیدار 
یک پاپ از عــراق و اولین خــروج پاپ از اروپا 
پس از اعمال محدودیت های کرونا در این 
قاره است. پاپ پس از گفت و گو با مصطفی 
الکاظمی برای دیــدار با برهم صالح، رئیس 

جمهور عــراق به کــاخ ریاست جمهوری این 
کشور رفت. پاپ در این سفر سه روزه عالوه بر 
ــروز برای  ــدار با مسیحیان ایــن کشور، ام دی
ــدار و گفت و گو با آیــت ا... العظمی علی  دی
نجف  بــه  ــراق  ع شیعیان  مرجع  سیستانی، 
سفر می کند.  استاندار نجف اشــرف اعالم 
ــت کــه مسئولیت پوشش امنیتی  کــرده اس
سفر امــروز )شنبه( پاپ به نجف و مالقاتش 

مشترک  ترکیب  بــا  سیستانی،  ا...  ــت  آی بــا 
نیروهای الحشدالشعبی و نیروهای امنیتی 
عــراق خواهد بــود و ایــن نیروها وارد مرحله 
ــد. پــاپ فرانسیس در این  عملیاتی شــده ان
با  متعددی  سفرهای  و  مالقات ها  سال ها، 
هدف تقویت گفت وگوی مسیحیت و اسالم 
انجام داده است. سفرهای چند سال اخیر او به 
میانمار که دارای اقلیت مسلمان است، مصر، 
ترکیه، مراکش، امارات متحده عربی و اکنون 
عراق، نشان دهنده تقویت این گفتمان است. 
پــاپ فرانسیس در ســال 2017، خواستار 
در  روهینگیا  مسلمان  اقلیت  حقوق  رعایت 
میانمار شد. او همچنین در کتاب جدید خود، 
برای اولین بار، اویغورهای مسلمان چین را 
»مردمی ستم دیده« توصیف کرده است. در 
آن سال، خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا 
در میانمار موجب شده بود که بیش از ۶20 
هزار نفر آنان از کشورشان که دارای اکثریت 
بودایی اســت، به خاک بنگالدش بگریزند. 
کاردینال »خورخه ماریو برگولیو« آرژانتینی 
پیش از آن که به مقام رهبر کاتولیک های 
جهان برسد نیز چند باری با اقلیت مسلمان 
ــدار و گفت و گو کــرده بــود. پاپ  آرژانتین دی
قرار است در این سفر با مسیحیان عراق نیز 
دیــدار کند. او پیشتر گفته بود می خواهد با 
افرادی دیدار کند که رنج های فراوانی را در 
سال های اخیر متحمل شده اند. اشاره رهبر 
کاتولیک های جهان به مسیحیانی است که 
در زمــان حکمرانی داعــش بر بخش هایی از 
عــراق، دشواری ها و مرارت های فراوانی را 

تجربه کردند. موصل، مهم ترین مرکز زندگی 
مسیحیان عراقی است. پیش از حمله گروه 
داعش به عراق، حدود 1.5 میلیون مسیحی 
ــن در  ــن کــشــور زنــدگــی مــی کــردنــد. ای در ای
حالی است که هم اکنون کمتر از ۴00 هزار 
مسیحی در عراق باقی مانده اند. حدود نیمی 
از مسیحیان عــراق پیرو کلیسای کلدانی و 
دیگر کلیساهای کاتولیک و بقیه پیرو کلیسای 
ارتــدوکــس ارامــنــه یا کلیساهای پروتستان 
هستند. برخی معتقدند سفر پاپ به عراق، 
امتیاز خاصی را برای اقلیت مسیحی به دنبال 
نخواهد داشت. آن ها معتقدند اجحاف های 
ــش و چه در  ــان داع ــورت گرفته چه در زم ص
حکومت صدام فقط در حق اقلیت ها نبود بلکه 
برای کل مردم عراق خارج از هر دین، مذهب، 
قوم و نژاد بوده است. در عراق جدید از سال 
ــروز )از سقوط صــدام تاکنون(  2003 تا ام
مردم عراق با تهدیدات، خطرات و بحران های 
متعددی روبه رو بوده اند. بحران های ناشی از 
اشغالگری و تجاوزگری آمریکا به مردم عراق، 
وحشی گری های گروه های تکفیری تروریستی 
مثل داعش بر جان و مال و ناموس مردم و فرهنگ 
و تمدن و منابع و ثروت های این کشور از جمله این 
خطرات و تجاوزگری ها بوده است. سفر به ناصریه 
مرکز استان ذی قار و بازدید از شهر باستانی اور 
)مکانی که گفته می شود زادگاه حضرت ابراهیم 
اســت(، مالقات عمومی با مسیحیان در شهر 
اربیل و دیدار با مقامات سیاسی و مذهبی اقلیم 
کردستان عــراق، از دیگر بخش های سفر سه 

روزه پاپ است.

خبر متفاوت 

عربستان

ان بی سی نیوز: سناتور جمهوری خواه »رون 
جانسون« بحث درباره الیحه کووید-1۹ )طرح 
نجات آمریکا( را به تأخیر انداخت و سنا را مجبور 
کرد با قرائت کل الیحه ۶28 صفحه ای با صدای 
سناتورها  از  یکی  توسط  سنا  صحن  در  بلند 

موافقت کند.

حذف لشکر »مگس های سایبری« 
از توئیتر

واشنگتن پست - توئیتر، حساب کاربری سه 
هــزار »مگس سایبری« را که به دنبال »بهبود 
وجهه« ولیعهد عربستان در پرونده قتل جمال 
سعودی  منتقد  و  نــگــار  ــه  ــام روزن خاشقچی، 
بودند، مسدود کرده است. این حساب ها که 
کارگیری  به  با  هستند،  مستقر  عربستان  در 
تصاویر پروفایل جعلی به دنبال نابودی نتایج 
و استنباط های مقامات اطالعاتی آمریکا در 
خصوص قتل جمال خاشقچی بودند. محتوای 
این حساب ها به دو زبان انگلیسی و عربی بود 
که سعی داشت به مخاطبان القا کند پرونده 
خاشقچی عماًل بسته شده است و عامالن آن 
در زندان به سر می برند. خاشقچی روزنامه نگار 
عربستانی و ستون نویس واشنگتن پست در 
5۹ سالگی در داخــل ساختمان کنسولگری 
اکتبر  دوم  تاریخ  در  استانبول  در  عربستان 

2018 کشته و سپس تکه تکه شد.

 دیداری برای تقویت
 گفت وگوی بین ادیان

 پاپ فرانسیس پس از دیدار با دولتمردان عراق، امروز به دیدار آیت ا... سیستانی می رود

قاب بین الملل 

 بیانیه گردان های »اولیاء الدم« 
در واکنش به سفر پاپ

ــاپ واتــیــکــان بــه سرزمین  نخست: از سفر پ
و  صالحان  و  ائمه  انبیا،  سرزمین  مقدسات، 
سرزمین مقاومان مجاهد استقبال می کنیم و 
به تو ای مرد با وقار )پاپ( می گوییم: این سفر 
شما اگر در روزهای به اسارت گرفته شدن زنان 
ایزدی و مسیحی و اشغال یک سوم خاک عراق 
به دست داعــش انجام می گرفت، در وجدان 

مصیبت دیدگان تأثیر بیشتری داشت.
دوم: گردان های اولیاء الدم تمام انواع و اشکال 
عملیات نظامی را در زمان سفر پاپ فرانسیس 
و به خاطر احترام به امام سیستانی متوقف می 
کند، چرا که ما عرب هستیم و مهمان خود را 
ــم و مانند آمریکایی ها که به  گرامی می داری
مهمان عراق و سرباز اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمان او رحمهم ا... خیانت کرد، خیانت 

نمی کنیم.
سوم: عملیات مبارک و دقیق عین االسد که 
اشغالگران را آزار داد و آسایش را از خائنان و 
اشغالگران سلب کرد، به مجاهدان تبریک می 

گوییم و دست آنان را می فشاریم.

64 سیاستمدار مکزیکی 3 ماه مانده 
به انتخابات توسط تبهکاران این کشور 
ترور شدند 

 تابوت
 به جای صندوق! 

مکزیک،  پلیس  شریفی-  نبی 
وقتی جسد »آیـــدا نـــاوا« با سری 
بریده را در ایالت پرآشوب »گوئرو« 
پیدا کرد، یادداشتی را کنار جنازه 
یــافــت کــه روی آن نوشته شده 
بود: »این بال سر هر سیاستمدار 
دیگری هم خواهد آمد که مطیع 
نباشد.« یادداشت تهدید آمیزی 
که »لوس روخو« باند تبهکار قاچاق 
مواد مخدر کنار جنازه نامزد ۴2 
ساله »حــزب چپ میهن پرستان 
انقالبی دموکرات« در انتخابات 
شهرداری آهواکوتسینگو  گذاشته 
بود. روایتی که خواندید ماجرای 
واقعی یک قتل سیاسی هدفمند 
در کارزار انتخابات سال 2018 
مکزیک بــود. در مکزیک پیش از 
آن که شهروندان توسط تبلیغات 
همراه  به  انتخاباتی  نامزدهای 
ساز و آواز گروه های ماریاچی به 
ــای صــنــدوق هــای رای بــرونــد،  پ
تابوت های چوبی سیاستمداران 
کشته شده به دست تبهکاران روانه 
قبرستان ها می شود. قتل پرشمار 
سیاستمداران به دست کارتل های 
مواد مخدر تراژدی تلخ اما تکراری 
این کشور است. سیاستمدارانی 
ــن گونه از گــردونــه رقابت  کــه ای
ــه  ــذف و روان ــای انتخاباتی ح ه
گــورســتــان هــا مــی شــونــد. بــرای 
مثال، همسر »آیدا ناوا« که شهردار 
آهواکوتسینگو بود نیز یک سال 
پیش از او به دست تبهکاران به قتل 

رسید. حاال در تازه ترین رویداد، 
دولت مکزیک آخر هفته گذشته 
اعالم کرد، در حالی که قرار است 
انتخابات پارلمانی و محلی چهار 
ماه دیگر در این کشور برگزار شود، 
در شش مــاه اخیر دســت کم ۶۴ 
مسئول سیاسی به قتل رسیده اند. 
ــزارش یورونیوز، روزا ایسال  به گ
رودریگز، وزیر امنیت مکزیک روز 
پنج شنبه ۴ مارس )1۴ اسفند( در 
این زمینه گفت: »هدف از جرایم 
بر  گذاشتن  تأثیر  سازمان یافته 
رونــد انتخابات اســت.« او به طور 
خشونت  فقره   73 بــه  مشخص 
سیاسی از جمله ۶۴ فقره قتل به 
ویژه در ایالت های گوئرو )جنوب 
غرب(، اواخاچا )جنوب(، وراکروز 
)شرق(، باخا کالیفرنیا )شمال(، 
ــرب(، گواناخواتو و  خالیسکو )غ
مورُلس )مرکز( اشــاره کــرد. وی 
با ایــن حــال نگفت که چند تن از 
نامزد  خشونت ها  ایــن  قربانیان 
انتخابات بوده اند. انتخابات محلی 
و پارلمانی مکزیک قرار است در ۶ 
ژوئن )1۶ خرداد 1۴00( برگزار 
شود. ۹۴ میلیون شهروند واجد 
شرایط از جمعیت 12۹ میلیونی 
مکزیک قــرار اســت در انتخابات 
پیش رو، 500 نماینده مجلس 
عوام فدرال، فرمانداران 15 ایالت 
از 32 ایالت کشور، نمایندگان 
هـــزاران  و  محلی  مجلس   30
شهردار و مسئول محلی دیگر را 

انتخاب کنند. با نزدیک شدن به 
زمان انتخابات در مکزیک، دولت 
این کشور از اجرای طرحی برای 
نامزدهای  جانی  امنیت  تأمین 
در معرض تهدید خبر داده است. 
خشونت علیه مسئوالن سیاسی در 
مکزیک غالبا شامل ترور، آدم ربایی 
و تهدید اعضای خــانــواده، آتش 
زدن خانه و اخاذی از آن هاست. 
نتایج تحقیقی که از سوی دفتر 
پژوهشی »اتــلــکــت« در روز 10 
سپتامبر 2018 منتشر شده نشان 
می دهد که مبارزات انتخاباتی 
پیشین مکزیک )2018( به بهای 
جان 175 تن از سیاستمداران 
این کشور تمام شده است. در این 
تحقیق که درباره وضعیت امنیتی 
مکزیک در فاصله سپتامبر 2017 
میالدی تا سپتامبر 2018 انجام 
شــده، آمــده اســت:  دست کم 70 
درصد از حمالت علیه مسئوالنی 
انـــجـــام شـــده اســـت کـــه نــامــزد 
انتخابات بودند یا قصد داشتند 
خود را به عنوان کاندیدا معرفی 
سیاستمداران  میان  در  کنند. 
کــشــتــه شـــده 1۶ نــفــر نــیــز زن 
بــوده انــد. در مجموع 850 نفر 
از سیاستمداران مکزیکی طی 
هدف   2018 ــال  س انتخابات 
عملیات خشونت آمیز و ترور قرار 
گرفته اند. رقمی که پیش بینی 
می شود در انتخابات پیش رو نیز 

تکرار شود.

چین نظام انتخاباتی هنگ کنگ را برای منصوب کردن »میهن پرستان« 
بازبینی می کند 

 حذف مخالفان 
برای قدرت گیری وفاداران »شی« 

روزنامه گلوبال تایمز که وابسته به حزب 
کمونیست چین است، در گزارشی نوشت 
که »اوضاع آشفته هنگ کنگ در سال های 
اخیر به دلیل اجرا نشدن کامل اصلی ایجاد 
شد که مبنی بر اداره هنگ کنگ صرفا 
توسط میهن پرستان اســت.« در همین 
زمینه کنگره ملی چین  تا پایان هفته جاری 
بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را 
در دستور کار دارد. این نشست کنگره از 
دیــروز آغــاز شده اســت. وانــگ چن، نایب 
رئیس کنگره چین اعالم کرد، متمم های 
مقررات ابتدایی هنگ کنگ که کارکردی 

مـــانـــنـــد قـــانـــون 
اســـاســـی بـــرای 
دارد،  شهر  ایـــن 
بازبینی می شود 
ــای«  ــه هـ ــا »روزنـ ت
انــتــخــابــاتــی را 
بــرای مخالفانی 
ـــه بــه  ــنـــدد کـ ــبـ بـ
دنبال استقالل از 

چین هستند. دولت چین به ریاست شی 
نظام  می خواهد  می گوید  پینگ  جین 
انتخاباتی هنگ کنگ را به ترتیبی تغییر 
دهــد که قــدرت »میهن دوستان« در آن 
تضمین شود. سال گذشته همه اعضای 
دمــوکــراســی خــواه شـــورای هنگ کنگ 
استعفا کردند. این دولت شهر مدت هاست 
که صحنه برخورد پلیس با تجمع های 
معترضان دموکراسی خواه بوده است. در 
گزارش گلوبال تایمز آمده است: بسیاری 
از شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که 
ــورای منطقه  117 کرسی اعــضــای شـ
ای در کمیته 1200 نفره ای که رئیس 
اجرایی هنگ کنگ را انتخاب می کنند، 
حذف شوند. بیشتر کرسی های اعضای 

شورای منطقه ای در اختیار سیاستمداران 
طرفدار دموکراسی است. کنگره خلق 
چین خرداد امسال نیز، الیحه امنیت ملی 
هنگ کنگ را تصویب کرده بود. این الیحه 
با حمایت 2878 نفر از اعضای حاضر 
در کنگره ملی خلق چین همراه شد. یک 
نفر رای منفی داد و شش نفر رای ممتنع 
دادند. مقامات چین معتقدند این قانون به 
منظور جلوگیری، مهار و مجازات اقداماتی 
است که تهدیدی جدی برای  امنیت ملی 
هنگ کنگ ایجاد کنند؛ اقداماتی برای 
تجزیه کشور یا تالش برای براندازی قدرت 
حاکم. »فعالیت 
نـــــیـــــروهـــــای 
خـــــارجـــــی کــه 
هنگ  ــور  امــ در 
ــت  ــال ــگ دخ ــن ک
ــنـــنـــد«  مــــــی کـ
ــوع  ــوضـ ــز مـ ــیـ نـ
مـــجـــازات هـــای 
این الیحه است. 
هنگ کنگ تا سال 1۹۹7 به مدت ۹۹ 
سال در اجاره بریتانیا بود؛ اما در آن سال با 
انقضای مدت اجاره، به حاکمیت جمهوری 
خلق چین بازگشت. طبق اصل »یک کشور، 
دو دولــت« که دولت مرکزی چین هنگام 
تحویل حاکمیت هنگ کنگ آن را پذیرفت 
قــرار بود این سرزمین تا سال 20۴7 از 
حقوق و آزادی های دموکراتیک در حدی 
چین  اصلی  سرزمین  ساکنان  از  باالتر 
برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده 
امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار 
بریتانیا از آن برخوردار بودند، حفظ کنند. 
هنگ کنگ هفت میلیون و 230 هزار نفر 
جمعیت دارد و یکی از مهم ترین بازار های 

مالی و تجاری آسیا به شمار می رود.

پلیس میانمار بار دیگر به سوی تظاهرکنندگان مخالف کودتا آتش گشود

39 کشته در آخر هفته
مــردم خشمگین میانمار دیــروز نیز برای 
اعــتــراض بــه کــودتــای نظامی یکم فوریه 
با شعار »مــا نمی ترسیم« به خیابان های 
پایتخت آمدند. شهر مانداالی، دومین شهر 
بزرگ این کشور نیز شاهد حضور هزاران 
معترض بود که با شلیک پلیس نیز مواجه 
مردی  عینی،  شــاهــدان  گفته  به  شدند. 
25 ساله نیز پس از اثابت گلوله نیروهای 
گفته  بــه  ــد.  ش کشته  گلویش  بــه  امنیتی 
شاهدان، در یانگون، پایتخت اقتصادی 
میانمار نیز پلیس از گلوله های الستیکی و 
نارنجک های صوتی برای پراکنده کردن 
تظاهرکنندگان استفاده کرد. حدود 100 
پزشک با روپــوش هــای سفید خود به این 
تظاهرات پیوستند. در شهر پاتین، واقع 
مشابهی  تظاهرات  نیز  یانگون  غــرب  در 
ــن تــظــاهــرات در حالی  ــده بــود. ای برپا ش
بــود که نماینده ویــژه سازمان ملل اعالم 
کرد در موج اعتراضات علیه کودتاگران 

میانمار در روز چهارشنبه سوم مارس، 38 
کمیسر  باشله،  میشل  شدند.  کشته  نفر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل از نیروهای 
امنیتی میانمار خواسته است تا به »سرکوب 
پایان  مسالمت جو«  معترضان  وحشیانه 
دهند. به گفته او از زمان کودتا تاکنون بیش 
از هزار و 700 نفر، از جمله 2۹ روزنامه نگار 
بازداشت شده اند. آمریکا نیز روز پنج شنبه 
تحریم های جدیدی علیه ارتــش میانمار 
اعمال کرد و دو وزارتخانه دفــاع و کشور 
میانمار و همچنین افراد مرتبط با حکومت 
نظامی را در »لیست سیاه« خود قرار داد. 
خبرگزاری رویترز گزارش داده که نظامیان 
میانمار پس از کودتا تالش کرده اند حدود 
یک میلیارد دالر پول موجود در بانک فدرال 
رزرو نیویورک را منتقل کنند که مقام های 
ــت آمریکا جلوی ایــن کــار را گرفته و  دول
دسترسی به اعتبارات دولت میانمار را برای 

مدت نامحدود مسدود کرده اند.
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لوکس سواری با پالک پراید و رانتی به نام سهمیه!
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رنگی ترین و شادترین کوچه ایران

تصاویری از کوچه شهید خسرو قدیانی در محله دستغیب 
تهران که امروزه یکی از کوچه های معروف تهرانی هاست، 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش 
های زیادی را در پی داشت. این کوچه با تالش اهالی و 
شهرداری محل به فضایی شاد، رنگارنگ، زیبا و محبوب 
برای سلفی باز های اینستاگرام تبدیل شده است. کاربری 
نوشت: »آدم دلش می خواد همه شهر پر از همین کوچه 
ها بشه.« کاربر دیگری نوشت: »می شه با همین کارها 
برای محل یا شهرمون جاذبه های گردشگری تولید کنیم که 
به اقتصاد محله و شهر هم کمک بزرگی می کنه.« کاربری 
هم نوشت: »شاد زیستن و هنر عشق ورزیدن، نیاز به 
محیط زیست سالم و شادی آفرین دارد. هیچ انسان شادی 
در محیط تیره و تار و انرژی منفی و پر استرس، نمی تواند 

به شادی فکر و شاد زیستن را تجربه کند.«
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گوجه فرنگی کیلویی 1000 تومان

شاید باورتان نشود اما در روزگاری که همه محصوالت 
به شکل غیرقابل باوری در حال گران شدن است، گوجه 
فرنگی آن قدر ارزان شده که حتی جمع آوری آن برای 
کشاورز به صرفه نیست. روز گذشته تصاویری از 
کشاورزان هرمزگانی که مستاصل از قیمت پایین پیاز و 
گوجه فرنگی بودند، در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب 
زیادی داشت. گفته می شود گوجه از کشاورز کیلویی هزار 
تومان خریداری می شود که حتی هزینه جمع آوری محصول 
هم نمی شود. کاربری نوشت: »مسئوالن وزارت صمت و 
وزارت جهاد چرا نمی تونن برای این مشکل که چند ماه از 
سال برخی میوه ها قیمت نجومی داره و برخی از ماه ها 
مشتری نداره کاری کنن، یعنی برنامه ریزی کشت این قدر 
مشکله.« کاربر دیگری نوشت: »با این گرونی کود و بذر، 
فروش محصول به این قیمت واقعا کشاورزی رو نابود می 

کنه، کاش به این قشر تولید کننده کمک بشه.«
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رسیدساز جعلی رسید!

به تازگی اپلیکیشنی در فضای مجازی منتشر شده که با 
استفاده از آن می توان رسیدهای بانکی را جعل کرد و در 
اختیار دیگران گذاشت. البته این جعل رسید به صورت 
کاغذ چاپی نبوده و تقریبا شبیه رسیدهایی طراحی شده 
است که اپلیکیشن های مالی و بانکی در اختیار افراد 
قرار می دهند. پس بهتر است هنگام جابه جایی پول 
مراقب باشید سرتان کاله نرود. کاربران شبکه های 
اجتماعی هم به این برنامه موبایلی واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »من به دلیل هزینه باالیی که بانک ها 
برای سرویس پیامک می گیرن، این سرویس رو فعال 
نکردم حاال هم که نمی شه به این رسیدها اعتماد کرد، 
چه باید بکنیم؟« کاربر دیگری نوشت: »این نرم افزار 
باعث می شه مردم برن سراغ فعال سازی سرویس 

پیامک بانکی که درآمد بانک ها رو باال می بره.«
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خودروی مصدق و آدامس فرگوسن

در یکی، دو روز گذشته به بهانه ۱۴اسفند، سالروز 
درگذشت دکتر مصدق تصویری در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که در آن خودروی مصدق که در یک 
اوراقی قرار دارد، با آدامس الکس فرگوسن سرمربی 
سابق منچستر  که از دهانش تف کرده و در موزه ای 
در انگلیس نگهداری می شود، مقایسه شده است 
که واکنش های زیــادی را به همراه داشــت. کاربری 
نوشت: »اون وری ها از هیچ چیز هم برای خودشون 
جاذبه گردشگری درست می کنن و ما از همه امکانات 
مون برای تخریب جاذبه های گردشگری استفاده می 
کنیم.« کاربر دیگری نوشت: »این که چیزی نیست توی 
کرمانشاه یک اثر ثبت شده ملی با 200 سال قدمت رو 
لودر انداختن خراب کردن.« کاربری هم نوشت: »خوبه 
باز میراث فرهنگی وزارتخونه شد و اال چه اتفاقات 
دیگه ای می تونست برای میراث فرهنگی مون بیفته؟!«
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لوکس سواری با پالک پراید!

صحبت های رئیس پلیس راهــور ناجا، از نحوه سوء 
استفاده برخی برای استفاده از خودروهای لوکس قاچاق 
در کشور بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. رئیس 
پلیس راهور ناجا  گفته است: »برخی افراد برای استفاده 
از خودرو  های قاچاق، آن را با مدارک جعلی یا ثبت پالک 
خودروی دیگر، قابل استفاده می کنند اما این بار کج، به 
منزل نمی رسد.« البته چند روز پیش هم از خودروهای 
لوکسی که شبانه از طریق قایق های کوچک از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به کشور قاچاق می شوند، نوشته 
بودیم. کاربری نوشت: »باید پلیس با این متخلف هایی 
که فکر می کنن چون پولدارن می تونن هر خالفی دلشون  
می خواد انجام بدن، به شدت برخورد کنه.« کاربر دیگری 
نوشت: »خداکنه از این لوکس سوارها مالیات بگیرن تا 

الاقل هزینه فخر فروشی توی کشور باال بره.«
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رانتی به اسم سهمیه!

گزارشی درباره سهمیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در این گزارش ضمن 
سهمیه انتقالی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
به شهر محل سکونت، از سهمیه تغییر رشته هم گفته 
شده است. در این گزارش آمده است: »از سال ۹۳ تا 
۹۷، ۷۱۹۴ نفر با این سهمیه انتقالی گرفته اند یا تغییر 
رشته داده انــد. حتی برخی از آن ها رشته  دام پزشکی 
قبول شده اند و با این رانت به پزشکی تغییر رشته 
داده اند.« کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »پس اعضای هیئت علمی، غیر از معافیت 
از مالیات، سهمیه های جذاب تر دیگه ای هم دارن!« کاربر 
دیگری نوشت: »هرجایی رو نگاه می کنی هرکسی دستش 
رسیده برای طبقه خودش رانت و انحصار ایجاد کرده.« 
کاربری هم نوشت: »فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها 

برتری شان نسبت به سایر جواناِن این کشور چیست؟« 

            دلیل پلمب سوپرمارکت در یزد

برای دانستن دلیل اصلی پلمب سوپرمارکت در یزد که در شبکه 
های اجتماعی ادعا شده به دلیل ارزان فروشی و تجمع بوده، به 
سراغ رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد رفتیم. دکتر میر جلیلی 
دلیل پلمب این مغازه را رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
اعالم کرد و گفت: »در هفته های اخیر به دلیل رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی در این سوپرمارکت دو بار به آن ها تذکر 
دادیم و متاسفانه بازهم شاهد تخلفات بهداشتی در آن بودیم 
و به همین دلیل این مغازه پلمب شد و ربطی به ارزان فروشی 
ندارد.« او در ادامه هم اظهار کرد: هرجای استان هم که شاهد 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی باشیم که احتمال شیوع 
کرونا را افزایش می دهد، با آن برخورد می کنیم ، پلمب این 

واحد نیز تنها به دلیل رعایت نکردن پروتکل ها  بوده است.

            استراتژی سود کم، فروش بیشتر

همین ابتدا بگوییم که همیشه هم این گونه نیست که عده ای قصد 
فریب شما را داشته باشند و مغازه هایی پیدا می شوند که صادقانه 
اجناس را ارزان تر از دیگر مغازه ها به مشتریان شان عرضه می 
کنند. این مغازه ها عمدتا مملو از جمعیت هستند و مردم اعتماد 
بیشتری به آن ها دارند. یکی از مهم ترین دالیل این فروشندگان 
برای ارزان فروشی، این است که فروشنده با پایین آوردن سود، 
مشتری های بیشتری جذب می کند و می تواند فروشش را باال 
ببرد و با فروش بیشتر حتی از زمانی که سود باالتری برای خود در 

نظر می گیرد، درآمد بیشتری عایدش می شود.

            بنجل فروشی!

البته همان طور که گفتیم همه ارزان فروشی ها هم ارزان فروش 
نیستند و برخی از آن هاادای    ارزان فروشی را در می آورند. یکی 
از مهم ترین دالیلی که برای ارزان فروشی می توان در نظر گرفت، 
فروش اجناس بی کیفیت است. اجناسی که به آن ها بنجل هم می 
گویند و به همین دلیل است که برای فروشنده می صرفد آن ها را با 

قیمت ارزان تر بفروشد و سود خوبی هم نصیبش شود.

            اجناس در شرف اتمام تاریخ مصرف

یکی دیگر از دالیلی که برخی ارزان فروش ها را به آن متهم می 
کنند این است که آن ها اجناس در شرف فساد را با قیمت های 
بسیار ارزان تر از قیمت واقعی می خرند و به همین دلیل آن ها 
را با قیمت ارزان تری نسبت به دیگران در اختیار مشتریان قرار 
می دهند که می تواند سالمت مردم و خریداران آن ها را نشانه 
بگیرد. به همین دلیل توصیه می کنیم حتما قبل از خرید هر 
کاالیی، تاریخ مصرف محصول را مشاهده کنید تا از سالمت 

محصولی که می خرید مطمئن شوید.

            ارزان فروختن تنها چند کاالی اساسی

در برخی از ارزان فروشی ها دیده شده چند قلم کاالی اساسی را 
نسبت به دیگر مغازه ها ارزان تر 
می فروشند و سود کمتری را برای 
خود در نظر می گیرند تا اعتماد 
مشتریان را جلب کنند و در کنار 
آن دیگر اجناس را نه تنها ارزان تر 
که حتی با سود بیشتر به مشتریان 
عرضه می کنند و خریدار با خیال 

این که همه اجناس این گونه فروشگاه ها ارزان تر است، تمامی 
خریدشان را از همین فروشگاه می کنند که در پایان می بینیم این 
فروشگاه ها در مجموع کاالها را  نسبت به دیگر خرده فروشی ها 

گران تر می فروشند.

            پول شویی؟!

جدای از آن چه خواندید، برخی هم ارزان فروشی ها را محلی برای 
ایجاد پول شویی بر شمرده اند. به طور مثال محسن مفیدی، رئیس 
اتحادیه خواربار و لبنیات مازندران در آبان سال 97 در این خصوص 
به ایسنا گفته: »ارزانکده ها پول شویی می کنند و فعالیت شان وجهه 
قانونی ندارد!« او معتقد است که برخی برای وارد کردن پول های 
کثیفی که منشأ کسب آن ها می تواند فروش کاالی قاچاق یا مواد 

مخدر باشد به سیستم اقتصادی، دست به ارزان فروشی می زنند.

            ارزان فروشی وجاهت قانونی ندارد

رحیم مقیمی اصل، رئیس اتحادیه فروشندگان پالستیک و 
نایلون چندی پیش در گفت و گویی اعالم کرده بود ارزان  فروشی 
به همین راحتی ها نیست و قوانینی برای جلوگیری از فروش 
اجناس زیر نرخ مصوب وجود دارد. او در گفت و گویی در سال 
97  با شهروند در این خصوص گفته است: »باید در نظر داشت 
کسانی که ارزان فروشی می کنند، چرا ارزان فروشی می کنند و 
علت آن را باید جست وجو کرد، معموال کسانی که ارزان فروشی 
می کنند یا کارشان ایرادهایی دارد یا دارند تخلف می کنند یا 
درصدد پاس کردن چک های خود هستند یا ایراد های جدی 
دیگری بر کارشان وارد است وگرنه کدام آدم عاقلی تومان را 
به ریال می فروشد؟« به رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز 
مازندران هم در گفت و گویی با ایسنا اظهار کرده بود هیچ واحد 
صنفی حق ندارد در محل کسب خود تابلوی ارزان فروشی نصب 

کند و درواقع اصال ارزان فروشی وجاهت قانونی ندارد.

            ارزان فروشی جرم نیست

در قانون اصناف، برای گران فروشی، کم فروشی، احتکار و... 
تعریف خاصی آمده و ضمانت اجرای آن نیز مشخص است و کسی 
که مثال  مرتکب گران فروشی شود متخلف محسوب  می شود. اما 
در بحث ارزان فروشی کمی قضیه فرق می کند و قانون به صراحت 
تکلیف را مشخص نکرده اســت. در همین زمینه علی فاضلی، 
رئیس سابق اتاق اصناف ایران می گوید: »ارزان فروشی در هیچ 
کجای قانون، جرم تلقی نشده است و کسانی که از سود مقرر خود 
چشم پوشی می کنند و اجناس خود را با قیمت مناسب تری در 
اختیار مردم قرار می دهند، باید تشویق شوند.« محمد محمدی، 
رئیس سابق سازمان تعزیرات تهران هم پیشتر در این باره گفته 
است: »کسانی که می خواهند ارزان فروشی کنند، باید مجوز بگیرند 
تا اتحادیه های صنفی دقیقا بررسی کنند علت ارزان فروشی آن ها 
فروش کاالهای خارج از استاندارد یا بدون مجوزهای الزم نباشد.«

البته برخی دولت ها هم هستند که برای رعایت قواعد رقابت، 
ارزان فروشی به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده را جرم می 
دانند، چون به جز بحث انحصارگرایی بازار، ارزان فروشی 
باعث کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان 
وانحصارگری و کاهش ســود، کاهش تولید، کاهش سهم 
ــازار، کاهش بهره وری، کاهش بازگشت سرمایه، کاهش  ب
اشتغال، کاهش دستمزدها و کاهش سرمایه گذاری توسط 
بقیه تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان یا فروشندگان می شود.

 ویدئوی پلمب مغازه ای که ادعا شده به دلیل ارزان فروشی رخ داده بازتاب زیادی داشت

 دلیل این پلمب چه بوده و قانون درباره ارزان فروشی چه می گوید؟

معمای برخورد اب ارزان فرویش

رعیت نواز- در روزهای منتهی به سال جدید، اگر سری به بازار زده باشید حتما 
با اصطالح هایی مثل »حاجی ارزونی«، »ارزون سرا«، »ارزونکده« و ... مواجه شده 
اید که سر در بعضی مغازه ها دیده می شود. به تازگی ویدئویی در فضای مجازی 
از یکی از همین »ارزون سرا«ها منتشر شده که در آن می بینیم سوپرمارکتی در 
یکی از مناطق شهر یزد به دلیل ارزان فروشی و تجمع مردم، توسط اداره بهداشت 
پلمب شده است؛ اما این اولین باری نیست که مغازه ای به دلیل ارزان فروشی 
پلمب می شود. پیش از این هم در سال گذشته یک فروشگاه مواد غذایی در 
تبریز به دلیل ارزان فروشی و ایجاد ترافیک پلمب شده بود. به همین دلیل امروز 
به موضوع ارزان فروشی پرداخته ایم و به سواالتی از این قبیل که آیا این مغازه 
های به اصطالح ارزان فروش، واقعا اجناس را ارزان می فروشند و قانون درباره 
ارزان فروش ها چه می گوید؟ پاسخ داده ایم که در ادامه آن ها را می خوانید. البته 
در گفت و گویی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی از دالیل پلمب سوپرمارکت در 
یزد هم نوشته ایم. این نکته را هم بگوییم که آن چه این جا می خوانید فرضیه 
هایی است که درباره ارزان فروشی ها مطرح است و در روزگاری که تورم به شدت 
باالست، برای این که در دام برخی از شیادان نیفتید شگردهایی را که احتمال 

می دهیم برخی برای سرکیسه کردن شما از آن استفاده کنند، بر شمرده ایم.

8 روز ات اپیان ثبت انم 

برای ماه گردی رایگان
میلیاردر ژاپنی برای سفرش به ماه به دنبال 

8 همسفر می گردد که قرار است از بین 

افراد ثبت نام کننده برای سفر به ماه، آن ها را 

انتخاب کند

شاید شما هم آرزوی قدم گذاشتن روی کره ماه 
را داشته باشید اما گرانی هزینه های سفر به 
ماه باعث شده حتی فکر کردن به این ماجرا را 
هم فراموش کنید و دیگر دست از تخیل تان 
هنگامی که قدم روی ماه گذاشته اید بردارید اما 
یک میلیاردر ژاپنی که قرار است سال 2023 با 
سفینه فضایی به ماه برود، اعالم کرده می خواهد 
هشت نفر از نقاط مختلف جهان را به همراه خود 
ببرد و برای این کار از مردم عالقه مند خواسته 
در سایتی که برای این منظور در نظر گرفته شده، 
ثبت نام کنند. اگر شما هم دوست دارید همسفر 
ــه این  آقــای مائزاوا در سفر به ماه باشید، ادام

مطلب را از دست ندهید.

اصال ماجرا چیست؟	 
یوساکو مائزاوا، سرمایه دار بزرگ مد آنالین، در 
سال 2018 اعــالم کرد اولین مــردی است که 
برای سفر به ماه در یک سفینه فضایی که توسط 
شرکت اسپیس اکس ساخته شده، جا رزرو کرده 
است. تا کنون افشا نشده این مرد برای این سفر 
چه مبلغی پرداخته است اما پیش بینی شده که 
این سفر در سال 2023 انجام شود. این میلیاردر 
ژاپنی روز چهارشنبه 13 اسفند در ویدئویی که 
در توئیتر منتشر کرده گفته است: »من شما را 
به این  سفر دعوت می کنم. هشت نفر از شما، از 
سراسر جهان. من همه صندلی ها را خریده ام، در 
نتیجه سفری شخصی خواهد بود.« البته تا پیش 
از این مائزاوا به دنبال همراهی با هنرمندان در 
این سفر بود اما با این ویدئو مشخص شد که نظر 

او تغییر کرده است.

شرط همراهی در سفر به ماه	 
این کارآفرین ژاپنی گفته که متقاضیان برای این 
سفر باید تنها واجد دو شرط باشند: آماده باشند 
تا از نظر خالقیت و نوآوری »مرزها را عقب بزنند« 
و مایل باشند که دیگر اعضا در این سفر را در 
انجام چنین کاری کمک کنند. او گفت که روی 
هم رفته حدود 10 تا 12 نفر در این سفر حضور 
خواهند داشت و پس از  این که یک دور کامل در 
مدار )به دور( کره ماه زدند، به زمین بازخواهند 
گشت. موعد ثبت نام برای این سفر 14 مارس 
)24 اسفند( تعیین شده است و اولین سری 
غربالگری تا 21 مــارس )اول فروردین( انجام 
خواهد شد. بنا به گفته آقای مائزاوا، هم اکنون 
تعیین  آنالین  مصاحبه  بــرای  مشخصی  تاریخ 
نشده ولی مصاحبه نهایی و معاینات پزشکی 
برای اواخر ماه مه )اوایل خرداد 1400( برنامه 

ریزی شده است.
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فّعالّیت هایی که در مورد 
محیط  زیست انجام می گیرد، 

فّعالّیت های دینی است، 
فّعالّیت های انقالبی است؛ 
و جوان های عزیز ما نباید 

گمان کنند که مسئله  محیط  
زیست یک مسئله  تزیینی و 

تجّمالتی و زیادی است

وزیر بهداشت و فرمانده عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان این که ما همه نگران عید نوروز 
هستیم، گفت: مسافرت به عنوان اصلی ترین 
ــردش ویـــروس بسیار موثر اســت و  عامل در گ
به عنوان وزارت بهداشت، مطلقا موافق هیچ 

مسافرتی نیستیم. نمکی افــزود:   سال گذشته 
ویــروس ووهــان بود با قــدرت ابتال و کشندگی 
ــا اکــنــون در خوزستان صحنه های  کمتر، ام
دردناکی می بینیم و در عرض ۴۸ ساعت ریه پر 

است و فرصت به ما نمی دهد.

   فرمانده ستاد ملی کرونا: مطلقا موافق سفر نیستیم

رسانه های جهان 

راشــــــــا تــــــودی: 
خسارت های ناشی 
از کرونا در استرالیا 
نــســبــتــًا کـــم اســـت، 
فقط 29هــزارمــورد 
ابتال و 909 مرگ در این کشور 25 
میلیون نفری ثبت شده است؛  چراکه 
ایــن کشور مــرزهــای خــود را بسته ، 
محدودیت های شدید و سختگیرانه 
اعمال کرده و ردیابی گسترده ای را 

برای افراد آلوده انجام داده است.

  دویـــچـــه ولــــه: از 
ــالدی  ــی م  ۱9۷0
ــوم از  تــاکــنــون، دوسـ
جمعیت جــانــداران 
کم شده است. رفتار 
و عملکرد نادرست انسان عامل اصلی 
نابودی بسیاری از انواع جانوران است.

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 
رهبر معظم انقالب  پیش از ظهر دیــروز دو اصله 
نهال میوه کاشتند و پس از آن نکاتی را دربــاره 
اهمیت حفظ منابع طبیعی، عمل به مصوبات ستاد 
ملی کرونا در نوروز و همچنین ضرورت رسیدگی 
مسئوالن به مشکالت معیشتی مردم مطرح کردند. 
به گزارش khamenei.ir، مشروح بیانات ایشان به 

این شرح است:
»بحمدا... مجّددًا فرصتی پیش آمد برای سخن 
گفتن از درخــت و گیاه، و از فضای سبز و محیط  
ــت را یک  زیست؛ خــداونــد متعال گیاه را و درخ
ــرار داده  عامل مهّمی در جریان زندگی بشر ق
است. گیاه و درخت و سبزه و آن چه از آن ها ناشی 
می شود، در ساخت تمّدن بشری یک پایه  مهم و 
اساسی است؛ گیاهان و درختان، هم هوا را تصفیه 

می کنند، هم برای بشر غذا 
مایه   هم  می کنند،  تولید 
تلطیف روح و روان بشری 
هستند، هم نماد آبادانی 
زندگی  محیط  خــّرمــی  و 
می شوند،  محسوب  بشر 
هم بسیاری از داروهـــای 
مورد نیاز انسان از گیاهان 
ــت مــی آیــد، بعالوه   بــه دس
منافعی که در چوب و برگ 
و ریشه و مانند این ها وجود 
دارد؛ بنابراین می بینید که 
گیاه و درخــت و سبزه یک 
عامل اساسی و مهّمی در 

زندگی بشر است.
عــالوه  بر آن چــه گفته شد، 
نگاه ما به درخــت و گیاه و 
سبزه و محیط  زیست، یک 
نگاه معرفتی و معنوی است، 
نگاه معرفت دینی است؛ 

این در ادبّیات ما هم کاماًل رواج دارد و آحاد مردم و 
متفّکرین و همه  کسانی که در زمینه  مسائل بشری 
حرف می زنند، در این زمینه ها نظر داده اند و حرف 

زده اند:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقی دفتری است معرفت کردگار
یعنی نگاه، نگاه معرفتی است. برای همین هم 
هست که در شرع مقّدس اسالم غرس کردن درخت 
و نشاندن نهال یکی از حسنات محسوب شده؛ 
روایات متعّددی داریم که ما را تحریص می کنند و 
ترغیب می کنند به این که درخت بنشانید، نهال 
بنشانید، که این ها حسنه است. در قانون اساسی 
ــل وجــود  مــا هــم کــه بــرای محیط  زیست یــک اص
دارد که اهمیت آن را و ضــرورت پرداختن به آن 
را به بهترین بیانی در آن جا بیان کرده. بنابراین، 
فّعالّیت هایی که در مورد 
فضای سبز و درخت و گیاه 
و محیط  زیست و جنگل 
ــن امــور[ انجام  و بقّیه  ]ای
فّعالّیت های  می گیرد، 
دینی است، فّعالّیت های 
انقالبی است؛ و جوان های 
عزیز ما نباید گمان کنند که 
مسئله  محیط  زیست یک 
مسئله  تزیینی و تجّمالتی و 
زیادی است؛ نه، یک مسئله  
اساسی و مهّمی است که 

در شرع و قانون آمده.

ــه بـــایـــد مــقــابــل         ــم ه
زیست  محیط  تخریب 

بایستند
به  ما  کشور  خوشبختانه 
خاطر تنّوع آب و هوایی ، 
ــت و  ــس تـــنـــّوع مــحــیــط  زی

تنّوع اقلیمی ای که دارد، عرصه  وسیعی برای 
فّعالّیت های محیط زیست است و می توان کارهای 
بزرگی انجام داد؛ و آحاد مردم و جوان هایی که در 
خدمات گوناگون کشوری بحمدا... حضور دارند-
از علمی تا اجرایی تا سیاسی تا اجتماعی- در زمینه  
محیط  زیست هم می توانند فّعال بشوند و کار کنند 
و تالش کنند. متأّسفانه در جامعه هستند کسانی 
که محیط  زیست را قربانی منافع شخصی خودشان 
می کنند؛ فدای سودطلبی و منفعت طلبی خودشان 
می کنند. هستند از این کسانی که این جوری اند، 
طبیعت را تخریب می کنند، جنگل و کوه را نابود 
می کنند، مراتع را پایمال می کنند، سفره های 
زیرزمینی و آب را به یغما می برند؛  این ها همه 
واقعًا بالی بزرگی است که تخریب محیط  زیست 
است و همه باید مقابل آن بایستند؛ چه مسئولین 
و چه آحاد مردم. خب این ها در واقع زندگی آینده  
بشر را به خطر می اندازد؛ آن که کوه ها را در واقع 
وسیله ای قرار می دهد برای باال بردن آهن و فوالد 
و ساختمان سازی و آپارتمان سازی و مانند این ها 
یا مراتع را نابود می کند یا ]درختان[ جنگل ها را 
می ُبرد و تبدیل به یک کاربری های مضر می کند، 
در واقع نسل های آینده  بشری را دارد از این نعمت ها 

محروم می کند و به خطر می اندازد.

مسئوالن  مقصرند، اگر...       
البّته یک خطرات طبیعی و بالهای طبیعی هم 
هست؛ جنگل ها گاهی به خاطر حوادث طبیعی 
مثاًل آتش می گیرند که این ها قابل پیشگیری 
ــرای[ جنگل ها، هم تاالب ها، هم  اســت؛ هم ]ب
دریاچه ها این بالهای طبیعی وجود دارد، اّما 
قابل پیشگیری است؛ از این ها بایستی پیشگیری 
بشود که این به عهده  مسئولین است و اگر نکنند، 
واقعًا در این مسئله تقصیر کرده اند. بنابراین 
امروز که روز درختکاری در نظر گرفته شده، روز 
مهّمی است؛ خوب است که همه در کشور، امروز 

و همیشه به مسئله  محیط  زیست و فضای سبز 
اهّمّیت بدهند.

خطر عید امسال از سال گذشته بیشتر است       
یک جمله هم درباره  مسئله  کرونا عرض بکنیم. 
سال گذشته مسئولین راجع به کرونا -که مثل 
ــل کرونا بــود- هشدار دادنــد،  امــروزی در اوای
محیط  روز  همین  در  کلمه ای  یــک  هــم  بنده 
 زیست خطاب به مردم عزیزمان عرض کردم که 
خوشبختانه حرف دلسوزان اثر کرد و مردم در 
اّیام عید کاماًل مالحظه کردند و بالی بزرگی را 
که در آن اّیام می توانست متوّجه کشور بشود از 
سر دور کردند. امسال من احساس می کنم که 
خطر از سال گذشته بیشتر است؛ امسال خطر را 
بهتر می شناسیم، بیشتر می شناسیم و می دانیم 
که متأسفانه خطر در کشور فراگیر شده؛ سال 
گذشته به این اندازه نبود؛ بنابراین امسال هم 

بایستی همه رعایت کنند.
هرچه ستاد مّلی کرونا گفت ]باید رعایت شود[؛ 
اگر سفر را ممنوع کردند، ]مردم[ سفر نروند؛ 
هرچه را الزم دانستند انجام بدهند. بنده که مثل 
سال گذشته قطعًا سفر نخواهم رفت؛ و هرچه 
ستاد مّلی در این زمینه بگوید ]رعایت می کنم[.

مسئله  کرونا در وضع معیشت مــردم هم مؤّثر 
است؛ یعنی این را باید بدانیم. می بینید که کرونا 
چه مشکالتی را برای معیشت مردم فراهم کرده؛ 

اگر چنان چه این ادامه پیدا کند، همین طور بدتر 
خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد و مشکالت 
بیشتر خواهد شد؛ باید هرچه زودتر بتوان کلک 

این بالی طبیعی بزرگ را َکند.

 این غّصه  بزرگ        
متأّسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ 
این غّصه  بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاد 
است؛ شما مالحظه کنید شب عید، قیمت میوه 
و مانند این ها خیلی گران است؛ میوه فراوان 
اّما قیمت ها بسیار باال. متأّسفانه ]سود حاصل 
از[ این قیمت ها به جیب باغدار هم نمی رود 
که ما مثاًل بگوییم یک قشر زحمت کشی یک 
سودی می برند؛ نه، متأّسفانه این سود را دالل ها 
و واسطه ها و ایــن دست های وســط و سودجو 
می برند و به باغدار چیزی نمی رسد، به مردم هم 

که ضرر می رسد.

مسئوالن باید مشکل گرانی را حل کنند       
بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل 
معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند. 
و این ممکن است، راه حل دارد؛ بنده در جلسات 
متعّدد این را تذّکر داده ام و نظرات و راه حل هایی 
که کارشناسان در این زمینه گفته اند، مطرح 
کرده ایم و بیان کرده ایم؛ راه حل دارد؛ ان شاءا... 

که بتوانند این ها را انجام بدهند.

 رهبر انقالب با تاکید بر این که مشکل گرانی راه حل دارد یک توئیت
و در جلسات متعدد این را تذکر داده ام ،بیان کردند:

وضع معیشت مردم غصه بزرگی است
خطر کرونا از سال گذشته بیشتر است ،همه رعایت کنند
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اخبار

صفحه  در  ــی  ــح ــال ص ــد  ــی ــج م
اینستاگرامش از ابتالی خود به 
بیماری کــوویــد-19 خبر داده 
است. او  به تازگی مشغول بازی 
در فیلم »برف آخر« به کارگردانی 
امیرحسین عسکری بوده است و سریال »سیاوش« 

را در حال انتشار دارد.

فیلم  در  مــحــمــدی  ــس  ــرگـ نـ
»خــائــن کــشــی« بــه کــارگــردانــی 
مسعود کیمیایی بازی می کند. 
الهام حمیدی، سام درخشانی 
دیگر  نیز  ــگ  آذرنـ حمیدرضا  و 
بازیگرانی هستند که به تازگی حضورشان در این 

فیلم رسانه ای شده است.

محمدرضا گلزار از اجرای مسابقه  
جدیدی به نام »هفت خان« خبر 
داده اســت. هنوز اخبار رسمی 
درباره این مسابقه منتشر نشده 
است و شنیده می شود این مسابقه 

برای پلتفرم های آنالین ساخته می شود.

میرطاهر مظلومی در فیلم »مرغ 
بیست میلیونی« به کارگردانی 
حامد صلح میرزایی بازی خواهد 
کرد. این فیلم که اکنون در مرحله 
پیش تولید است، در ژانر کمدی 

ساخته می شود و به زودی جلوی دوربین می رود.

چهره ها و خبر ها

مسابقه  در  ــری  ــف ــظ م مــجــیــد 
»شب های مافیا« ساخته سعید 
است.  داشته  حضور  ابوطالب 
یوسف تیموری، محمد معتمدی، 
ارسالن قاسمی، رحیم نوروزی و 
رامبد شکرابی از دیگر شرکت کنندگان این مسابقه 

هستند.

ستاره اسکندری مجوز نمایش 
اولین فیلمش »خورشید آن ماه« 
را دریافت کرد. این فیلم با بازی 
پژمان بازغی و نازنین فراهانی، 
امسال در جشنواره فجر حضور 

داشت، اما نامزد هیچ جایزه ای نشد.

 مصطفی قاسمیان  

پیمان قاسم خانی: االن نمی شود 
حتی به ساخت »مارمولک« فکر کرد!

پیمان قاسم خانی در بخشی از قسمت سیزدهم 
برنامه اینترنتی »همرفیق« گفت: »در »نان، عشق 
و موتور هزار« دو آدم از دو جناح مختلف که با هم بد 
بودند و کتک کاری می کردند، آخر در مقابل یک 
دشمن مشترک با هم دوست شدند. آن موقع به این 
اعتقاد داشتم که می توانیم بدون این که هم عقیده 
باشیم، با هم حرف بزنیم. در سال های اخیر شکاف 
ترسناکی در جامعه به وجود آمده و دو گروه هستند 
که واقعا دوست دارند سر به تن هم نباشد.« وی افزود: 
»االن من آن روحیه دوره »نان، عشق و موتور هزار« را 
ندارم، یعنی در جامعه این تحمل و مدارا را نمی بینم. 
اگر امروز چنین فیلمی باشد، فکر می کنم آخرش هم 
دیگر را سر ببرند!« قاسم خانی تأکید کرد: »نمی دانم 
چه چیزی ما را به این جا رسانده است. به همین  دلیل 
، من به شخصه االن به طرف کمدی هایی می روم که 
حرف خاصی نداشته باشد. چیزی مثل »مارمولک« و 
»مکس « را می شد قبال نوشت، اما االن اصال نمی شود 
حتی به آن ها فکر کنی! نمی گویم این کمدی ها 
بی خاصیت است، اما کمدی هایی است که حرفی 

پشتش نیست و فقط سرگرم کننده است.«

دست خالی نماینده ایران از برلیناله

اسامی  فهرست  برلین  جشنواره  داوران  هیئت 
بهترین های سال ۲۰۲1 برلیناله امسال را معرفی 
کرد. به گــزارش صبا،  جشنواره بین المللی فیلم 
برلین اسامی برگزیدگان هفتاد و یکمین دوره خود 
را اعالم کرد، در این دوره که به مدت پنج روز و به 
صورت مجازی برگزار شد هیئت داوران متشکل 
از شش فیلم ساز برنده پیشین خرس طالی برلین 
بــود. فیلم سینمایی »قصیده گاو سفید« ساخته 
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم هیچ جایزه ای از این 
دوره جشنواره  به دست نیاورد. بر این اساس، خرس 
طال به فیلمی از رومانی رسید. همچنین با حذف 
تفکیک جنسیتی در بخش بازیگری که برای اولین 
بار اتفاق افتاده است، هر دو جایزه بهترین بازیگری 
این جشنواره به بازیگران زن رسید. مارن اگارت 
در فیلم »من مرد تو هستم« خرس نقره ای بهترین 
نقش آفرینی اول را کسب کرد و خرس نقره ای بهترین 
نقش آفرینی مکمل به لیلیا کیزلینگر بــرای فیلم 

»جنگل: من تو را همه جا می بینم« رسید.

پلتفرم وی اودی »فیلیمو« که یکی از دو سرویس 
پرمخاطب در بازار نمایش آنالین فیلم و سریال 
است، گزارش سالیانه خود را از آذر 98 تا آذر 99 
ارائه کرده است. در این گزارش نکات متعددی 
دربــاره محصوالت در حال ساخت، محصوالت 
پربیننده و همچنین میزان مخاطبان این پلتفرم 
آمده است. فیلیمو اگرچه همه آن چیزی نیست که 
در نمایش خانگی وجود دارد، اما آن قدر سهمش 
از بازار فیلم و سریال آنالین باالست که می توان با 
تقریب خوبی، نتایج این گزارش را به کل نمایش 
خانگی در ایران تعمیم داد. نکاتی را از گزارش 
سالیانه فیلیمو استخراج کرده ایم که در ادامه 

می خوانید:

از مهدویان تا محمد کارت	 
فیلیمو در این گزارش، هفت سریال مطرح آینده 
خود را معرفی کرده که برخی از آن ها جدید است. 
اغلب این آثار به کارگردانی فیلم سازانی ساخته 
موفقیت های  اخیر  سال های  در  که  می شود 
چشمگیری در سینما، تلویزیون و نمایش خانگی 
داشته اند و به توفیق آن ها امید مــی رود. به جز 
حسن فتحی، سیروس مقدم و حامد محمدی 
که سریال هایشان پیشتر معرفی شده است، 
مشخص شد که محسن تنابنده سریال »ماساژور« 
را بــرای فیلیمو خواهد ساخت و محمد کارت 
کارگردان فیلم موفق »شنای پروانه« با مجموعه 
نمایش خانگی »یاغی« به این پلتفرم خواهد آمد. 
همچنین محمدحسین مهدویان و نیما جاویدی 
نیز سریال های »زخم کاری« و »آکتور« را  به طور 
اختصاصی بــرای پخش از فیلیمو کارگردانی 
خواهند کرد. فیلیمو همچنین اعالم کرده است 
3۰ سریال نمایش خانگی در دست ساخت و 

تولید دارد؛ رقمی که تنه به تنه تولیدات تلویزیون 
می زند.

کمدی ها بی رقیب در نمایش خانگی	 
بر اساس این گــزارش، »مطرب« به کارگردانی 
مصطفی کیایی با 1۰5 میلیون دقیقه تماشا، با 
اقتدار در صدر پربیننده ترین آثاری قرار دارد که 
از آذر 98 تا آذر 99 در فیلیمو تماشا شده است. 
»سامورایی در برلین« به کارگردانی مهدی نادری 
با 86 میلیون دقیقه تماشا دوم است و »خوب، بد، 
جلف: ارتش سری« با 79 میلیون دقیقه تماشا  
رتبه سوم را در اختیار دارد. برتری مطلق در این 
فهرست، با کمدی هاست؛ بسیار بیشتر از سینما. 
در حالی که فیلم های غیرکمدی بسیار پرفروشی 
چون »متری شیش و نیم« و »سرخپوست« نیز در 
این بازه زمانی در فیلیمو منتشر شده، اما در این 
فهرست نامی از آن هــا نیست. به نظر می رسد 
سلیقه مخاطب نمایش خانگی، نسبت به سینما 
بیشتر منطبق بر کمدی های سینمای ایران است؛ 
موضوعی که با نگاهی دقیق تر به طیف سینما 
رو  ایرانی، قابل پیش بینی هم بود. با نگاهی به 
فهرست فیلم های پربیننده فیلیمو، می توان 
دیــد که ستاره هایی چــون الناز شاکردوست، 
بهرام افشاری، پژمان افشاری، جواد عزتی و امیر 
جعفری در بیش از یک فیلم حضور دارند. اگرچه 
عوامل متعددی در پربیننده شدن فیلم ها مؤثر 
است، اما به نظر می رسد این چهره ها از آن دست 
بازیگرانی هستند که این روزها در جلب توجه 

مخاطبان عام اقبال بیشتری دارند.

سریال های عاشقانه محبوب ترند	 
هرچقدر در فهرست فیلم های محبوب مخاطبان 
نمایش خانگی، کمدی ها برتری دارنــد، اما در 
فهرست سریال ها، اثــری از سریال های طنز 
بیننده  مــیــزان  باالترین  فهرست  در  نیست. 
سریال های نمایش خانگی در فیلیمو، مجموعه 

»آقازاده« به کارگردانی بهرنگ توفیقی با میانگین 
هر قسمت 4۲ میلیون دقیقه تماشا در رتبه نخست 
قرار دارد و »هم گناه« با میانگین 4۰ میلیون دقیقه 
تماشا دوم است. »شب های مافیا« و »مانکن« با 
میانگین ۲9 میلیون دقیقه تماشا  در رتبه های 
سوم و چهارم قرار دارند. جالب است که »آقازاده« 
با مایه های سیاسی، پربیننده ترین سریال این 
فهرست اســت. به نظر می رسد وجــه عاشقانه 
ماجرای »آقــازاده«، آن قدر قوی بوده که از دیگر 
سریال ها بیشتر دیده شده است. در این فهرست، 
خبری از »هیوال« به کارگردانی مهران مدیری، 
»دل« به کارگردانی منوچهر هادی و »کرگدن« 
به کارگردانی کیارش اسدی زاده که در این بازه 
منتشر می شدند، نیست. جالب این جاست که 
»هیوال« و »دل« هردو در قسمت های نخست، جزو   
رکوردشکن های فیلیمو بودند، اما »دل« با گذشت 
زمان افت محسوسی کرد و »هیوال« نیز نتوانست 

در صدر بماند.

عالقه مخاطبان به اکشن های خارجی	 
سلیقه مخاطبان فیلیمو درباره محتوای خارجی 
نیز جالب است. »سریع و خشن تقدیم می کند: 
هابز و شاو« با 46 میلیون دقیقه تماشا در رتبه 
این  پربیننده ترین فیلم های خارجی  نخست 
پلتفرم است و »ددپــول ۲« با 4۰ میلیون دقیقه 
تماشا در رتبه دوم قرار دارد. حضور »جوکر«، 
»انتقام جویان: پایان بازی« و »آن: بخش دوم«، 
نشان دهنده آن است که آثار ابرقهرمانی و اکشن 
سینمای آمریکا بیشتر از دیگر فیلم های خارجی 
توجه مخاطبان محصوالت قانونی نمایش خانگی 

را جلب می کند. همین سلیقه مخاطب در بخش 
سریال ها نیز حاکم است. »دیدن« و »چرنوبیل« 
به ترتیب با میانگین 9 و 6 میلیون دقیقه تماشا 
در رتبه های نخست پربیننده ترین سریال های 
فیلیمو قرار دارند. »پاور رنجر«، »ویچر« و »خانه 

کاغذی« نیز رتبه های بعدی را در اختیار دارند.

نخستین آمار رسمی از کاربران فیلیمو	 
ــزارش، سرعت رشد فیلیمو به  بر اســاس این گ
عنوان پرچمدار پلتفرم های آنالین نمایش فیلم 
و سریال، بسیار باالست. فیلیمو اعالم کرده که 
تعداد کاربرانش در طول یک سال، ۲.5 برابر 
شده است! این پلتفرم همچنین برای نخستین 
بــار، آمــاری از شمار کاربرانش ارائــه کــرده و در 
این گزارش آورده که در آذر 99، یک میلیون و 
1۰۰ هــزار کاربر فعال داشته اســت. تا پیش 
از این هیچ کدام از پلتفرم ها آمــاری رسمی از 
میزان کاربران خود ارائه نکرده بودند. این پلتفرم 
همچنین اعالم کرده که در  چهار سال منتهی 
به 99، میزان تماشای فیلم و سریال در آن 41 
برابر شده و به مرز 3۰ میلیارد دقیقه در یک سال 
نزدیک شده است. با نگاهی به این آمارها و دیگر 
اعداد و ارقام پراکنده ای که از رشد پلتفرم های 
آنالین در ایران اعالم می شود، می توان دریافت 
ــای ایرانی با شتاب فوق العاده ای  وی اودی هـ
به سمت عمومیت در میان مردم ایران حرکت 
می کنند. این در حالی است که فیلیمو از سال 
1395 به صورت رسمی راه اندازی شده و طی  
چهار سال به این حجم از  مخاطب و ترافیک 

رسیده است!
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درباره مراسمی عجیب در تاریخ مغول

 سوگند وفاداری خوردن
 با شقه کردن اسب!

در  اســت  سرزمینی  مغولستان   - حالجیان 
که  روسیه  و  چین  با  همجوار  آسیای شرقی، 
بــه دلــیــل اقلیم ســرد و خــشــک، مــردمــانــی با 
خوی پرخاشگر و جنگ طلب را در خود جای 
ــت. دیــوار چین که بزرگ ترین بنای  داده اس
تاریخی جهان اســت و بــرای مهار حمالت پی 
در پی مغول ها ساخته شده، گواه محکمی بر 
در  مغول ها  مغول هاست.  پرخاشگری  خــوی 
ابتدا به آیین »شمن«، آیینی مبتنی بر پرستش 
عناصر طبیعت، معتقد بودند؛ اما با گذر زمان 
به آیین های رایــج دیگر نیز گرویدند. گرایش 
مغول ها به خرافات، از دیرباز بین سیاحان و 
مستشرقان شهره بوده است؛ به طوری که شاید 
بتوان آن ها را خرافاتی ترین اقوام دنیا نامید. 
مغوالن از سحر و جادو برای صحت از بیماری، 
یا پیروزی در جنگ ها استفاده می کردند. برای 
مثال، هرگاه عالیم شکست در جنگ نمایان 
می شد، دست به دامان جادوگران می شدند، 
تا با پدید آوردن  باد، توفان و بــاران مصنوعی، 
جنگ را به سود خود تمام کنند. در بین مراسم 
سحرآمیز آنان، »سوگند« آیینی بود که اهمیت 
بسیار باالیی داشت و با هیچ بهانه ای نمی شد 
از برگزاری آن شانه خالی کرد؛ سوگند، که نزد 
مغوالن »مرگوکا« نامیده می شد، برای انتخاب 
انجام می گرفت. مهم ترین روش  خان جدید 
سوگندخوردن در این مراسم، دونیم کردن اسب 
یا قوچ یا سگ نر، به طور دسته جمعی و با شمشیر 
بود! روسای قبایل مغول، زمانی که چنگیز را 
به خانی برگزیدند، همگی به اتفاق، یک اسب 
و یک مادیان را با یک ضربه شمشیر به دونیم 
کردند. سوگند خورده بودند که سزای بدکاری 
زیردستان نسبت به روســا، ریختن خون آن ها 
باشد. هر کدام هم که ابراز وفاداری می کردند، 
نوک انگشت خود را با کارد می بریدند و ظرفی 
کوچک را از خون خود پر می کردند و برای خان 

یا رئیس می فرستادند!

تاریخ شنبه 16 اسفند 1399
22 رجب  1442.شماره 20614

بازی خطرناک رزم آرا 	 
رزم آرا مخالف ملی شدن صنعت نفت بود و با 
تمام قدرتش در برابر آن ایستادگی کرد. برخی 
معتقدند که او به دلیل وابستگی به سفارت 
انگلیس یا برای حفظ مناسباتش با این کشور، 
چنین رویکردی را پیش گرفت. گروهی دیگر 
نیز معتقدند که رزم آرا، در آن شرایط، ملی شدن 
صنعت نفت را به ضرر ایران می دانست و معتقد 
ــن اقـــدام، باعث وارد آمــدن خسارت  ــود ای ب
اقتصادی به کشور می شود. در حالی که با 
تــالش هــای نمایندگان طــرفــدار طرح 
ملی شدن صنعت نفت و حمایت 
گسترده قاطبه مردم ایران، 
ملی شدن صنعت نفت به 
یــک مطالبه ســراســری و 
عمومی تبدیل شده بود، 
را  پایین  ــت  رزم آرا دس
گرفت و مسئله تقسیم 
ســود بــا بریتانیا را به 
 50-50 صـــــورت 
ــرد. ایــن  ــ ــرح ک ــط م
رویکرد با استقبال 
انگلیسی ها روبه رو 
شـــد؛ آن هـــا حتی 
ــت رزم آرا  ــ بــه دول
ــالـــی هم  کــمــک مـ
کردند. آنتونی ایدن، 
وزیر خارجه بریتانیا در زمان 
وقــوع ماجرای ملی شدن صنعت 
نــفــت، در خــاطــراتــش می نویسد: 

»دولت انگلستان شاید با شتابی بیش از اندازه، 
ــران را پذیرفت كه  درخواست نخست وزیر ای
از كمک مالی فراوانی كه كمپانی مخفیانه 
ــت او مــی كــرد، سخنی گفته نشود.«  بــه دول
مقاومت رزم آرا، در کنار البی های قدرتمندش 
با سفارتخانه ها و سیاستمداران وابسته به دربار 
و از جمله نامه نگاری های عاشقانه اش با اشرف، 
شرایط را بــرای طرفداران ملی شدن صنعت 
نفت سخت کرد. در 21 بهمن 1329، نماینده 
شرکت نفت انگلیس و ایران، موافقت خود را 
بــرای برگزاری نشست هایی با دولــت رزم آرا 
اعالم کرد؛ نشست هایی که مسئله ملی شدن 
صنعت نفت را به محاق می برد و سطح چانه زنی 
را به تقسیم سود 50-50 پایین می کشید. 
شــورای  مجلس  خصوصی  جلسه  در  رزم آرا 
موضوع  سخنانی،  طــی  و  یافت  حضور  ملی 
ملی شدن صنعت نفت را به باد انتقاد گرفت. 
این رفتارها، نمایندگان اقلیت مجلس را که به 
دنبال ملی کردن صنعت نفت بودند، در تنگنای 
عجیبی قــرار داد؛ در واقــع آن هــا که مرعوب 
دیسیپلین رزم آرا شده بودند، در بن بستی قرار 
گرفتند که نمی دانستند چگونه باید از شّر آن 

خالص شوند.

فدائیان اسالم و پایان غائله رزم آرا	 
در چنین شرایطی، شهید نواب صفوی و یارانش 
وارد معرکه شدند. آن ها در جلسه ای که با حضور 
نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از بازاریان 
تهران به نام حاج محمود آقایی برگزار کردند، 
توانستند نظر اعضای جبهه ملی را برای ادامه 

مبارزه جلب کنند. شهید سیدعبدالحسین 
واحدی در خاطرات خود می نویسد: »وكالی 
جبهه ملی از قــدرت رزم آرا ترسناک بودند و 
سقوط آن را غیرممكن و به كلی تز ملی شدن 
صنعت نفت را شكست خــود می دانستند.« 
اعضای جبهه ملی از فدائیان اسالم خواستند 
تا با اعــدام انقالبی رزم آرا، جریان ملی شدن 
صنعت نفت را از آن مخمصه نجات دهند. به این 
ترتیب، خلیل طهماسبی، از اعضای فدائیان 
اسالم، مسئول اجرای حکم شد. چند روز قبل از 
انجام این اقدام، میتینگ های بزرگی در حمایت 
از نهضت ملی شدن صنعت نفت، با مشارکت 
گسترده مــردم و مــیــدان داری فدائیان اسالم 
برگزار شد. آیــت ا... کاشانی هم از برگزاری 
این تجمع ها حمایت می کرد و همین مسئله، 
باعث حضور بیش از پیش مردم در صحنه شد. 
اما رزم آرا به طور کلی، از این حرکت ها احساس 
خطر نمی کرد؛ در واقع او خود را قدرتمندتر 
از آن می دانست که بخواهد از این تحرکات 
احساس ترس کند. اما ملت تصمیم گرفته بود 
مانعی را که بر سر راه خواست ملی قرار داشت، 
بردارد. روز 16 اسفندماه سال 1329، خلیل 
طهماسبی برای اجرای حکم، خود را به مجلس 
تعزیه وفات آیت ا... فیض رساند. قرار بود رزم آرا 
در این مجلس حاضر شود. گزارش شهربانی، 
شرح واقعه را حکایت می کند: »ساعت 11 و 
ربع، اتومبیل نخست وزیر جلوی مسجد متوقف 
شد. رزم آرا به اتفاق آقای علم وزیر كار از آن پیاده، 
وارد صحن مسجد شد. وقتی به جلوی حوض 
بزرگ رسیدند، ناگهان مردی كوتاه اندام از طرف 

راست از میان جمعیت از پشت سر محافظین 
با سرعت، خود را به پشت سر رزم آرا رساند و 
بالفاصله با اسلحه  كمری كه در دست داشت، 
سر وی را از پشت هدف قرار داد و به ضرب سه 
گلوله ایشان را از پای درآورد. مأمورین اسلحه 
او را گرفتند، ولی خود او در اثر كثرت جمعیت و 
ازدحام فرار كرد. در نتیجه  اقدام مأموران، وی 
دستگیر و به كالنتری 8 اعزام شد. در بررسی 
بدنی، یک جلد كالم ا... مجید و یک ورقه كه روی 
آن در فضیلت جهاد با زبان عربی نوشته شده بود، 
با یک كارد از جیب وی كشف شد. نامبرده را به 
اداره  آگاهی منتقل و در آن جا با حضور دادستان 

تهران مورد بازجویی قرار دادند.«

ورق بر می گردد	 
در پی اعدام انقالبی رزم آرا، معلوم شد که تحلیل ها 
درباره این که او عامل اصلی جلوگیری از ملی شدن 
صنعت نفت بوده است، واقعیت دارد. کمیسیون 
نفت که تا آن زمان برای بررسی موضوع ملی شدن 
صنعت نفت از خود تعلل نشان می داد، درست روز 
بعد از مرگ رزم آرا، در 17 اسفند 1329، تردید 
را کنار گذاشت و به ملی شدن صنعت نفت رأی 
داد: »مجلس شورای ملی / نظر به این كه ضمن 
پیشنهادات واصله به كمیسیون نفت پیشنهاد 
ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور، مورد 
توجه و قبول كمیسیون قرار گرفته و از آن جایی 
كه وقت كافی بــرای مطالعه در اطــراف اجرای 
باقی نیست، كمیسیون مخصوص  این اصل 
ــورای ملی تقاضای دو ماه  نفت از مجلس ش
ــده  ذیل  تمدید می نماید. بنابراین مــاده واح
را تقدیم مجلس شورای ملی می نماید: ماده 
واحـــده ـ مجلس شـــورای ملی تصمیم مــورخ 
را  نفت  مخصوص  كمیسیون   29/12/17
تأیید و با تمدید مدت موافقت می نماید.« روز 
24 اسفند، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت، 
بدون چک و چانه به تصویب مجلس شورای ملی 
رسید و در 29 اسفندماه، مجلس سنا نیز بر آن 
مهر تأیید زد تا این تصمیم، جنبه قانونی به خود 
بگیرد. به این ترتیب، مرگ رزم آرا، راه را برای 
تحقق آرزوی دیرینه مردم ایــران و ملی شدن 
صنعت نفت کشور، هموار کرد؛ هرچند که در 
روایت مربوط به واقعه مجلس ترحیم آیت ا... 
فیض، گزارش های دیگری هم وجود دارد، اما 
در اصل ماجرا و نقش این رویداد در تسهیل رأی 

مجلسین نمی توان تردید کرد. 

 رزم آرا و اشرف؛ یک عاشقانه نفتی!
چگونه اعدام انقالبی رزم آرا   در 16 اسفند1329،به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند همان سال انجامید؟

جواد نوائیان رودسری – امروز هفتادمین سالگرد اعدام انقالبی 
رزم آراســت؛ سیاستمدار و نظامی قدرتمندی که زندگی  حدودًا 49 
ساله اش، حواشی فراوانی داشــت و با یک مرگ جنجالی به پایان 
رسید. او یک نظامی تحصیل کرده و بسیار باهوش بود و سیاست ورزی 
را می شناخت. این خصیصه را باید به جاه طلبی عجیب و غریب او اضافه 
کرد. چنین شخصیتی، آن هم در شرایطی که بحث ملی شدن صنعت 
نفت بسیار جدی شده بود، می توانست محبوب انگلیسی ها باشد؛ 
هرچندکه رزم آرا، ظاهرًا با همه نرد عشق می باخت؛ از سفارت های 
گوناگون بگیرید تا برسید به داخل دربــار و بیخ گوش شاه؛ یعنی با 
اشرف، خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی. باور خیلی ها این است که 
این عشق ورزی رزم آرا به اشرف و 
بالعکس که در هفت، هشت 

نامه انعکاس یافته، بیشتر ریشه در منافعی داشت که دوطرف در پی 
کسب آن بودند. شرایط سیاسی حاکم بر آن زمان و مسئله راهبردی 
ملی شدن صنعت نفت، باعث بروز اشتراک منافع میان افراد مختلف 
می شد و این قضیه، در روابط اشرف با رزم آرا حرف اول را می زد. فارغ 
از این دیدگاه و به قول استاد خسرو معتضد که نظر او را چندماه قبل در 
همین صفحه و در قالب مصاحبه منتشر کردم، اشرف ذاتًا از رزم آرا که 
شخصیتی قوی داشت، خوشش می آمد؛ به هر حال، رویکرد قدرتمندانه 
رزم آرا در عرصه سیاست، خیلی ها را مرعوب کرده بود؛ تا جایی که 
نورالدین کیانوری معتقد بود، رزم آرا قصد داشت تبدیل به »فرانکو« 
ایران شود. رزم آرا در نامه نگاری به اشرف پهلوی، زیر پیام را با عنوان 
»پرستنده تو« امضا می کرد و قصد داشت به هر شکل ممکن، نظر خواهر 
دوقلوی شاه را جلب کند؛ اما این کار نتوانست از مرگش جلوگیری کند.

در پی اعدام انقالبی رزم آرا، معلوم شد 
که تحلیل ها درباره این که او عامل اصلی 

جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت 
بوده است، واقعیت دارد. کمیسیون 

نفت که تا آن زمان برای بررسی موضوع 
ملی شدن صنعت نفت از خود تعلل نشان 
می داد، درست روز بعد از مرگ رزم آرا، در 
17 اسفند 1329، تردید را کنار گذاشت 

و به ملی شدن صنعت نفت رأی داد

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سرگرمی شنبه 16   اسفند   81399
22  رجب 1۴۴2.شماره  2061۴

تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده، گزینه مناسب را 
برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید.
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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نویسنده اثر دون خوان6. آموزگار مکتب-ماه پرتابی- مار عینکی 
7. سیر کوهی-نژاد سفید-نوعی  یقه 8. همسر کوروش بزرگ 
9.نام کوچک بالتر-وسیله ای برای سر خوردن روی یخ و برف-
دریــای عرب-عدد فوتبالی 10.شیمی کربنی-نفس-ستاره 
پروین11.رنگ آبی سیر-قلیل-واحد پول قطر 12. از جنبش های 

هنری قرن بیستم

 عمودی : 1.بــرنــده نوبل شیمی در ســال 1906 میالدی 
2 – مالیات-نت میانی- مجموعه نیروهای انتظامی یک کشور 
3.اشاره به نزدیک-کاغذ نیمه شفاف طراحی-زرد انگلیسی 4. 
بزرگ منشی-پسوند شباهت-نارس-مساوی 5.جدار غشایی 
در بافت ها-جشن 6.پول خارجی-شمارگان-لقب سالطین 
پیشدادی 7-پروردگار- از عنوان های اشراف اروپا-حرارت 8. 
نیروی حیات-عنصر شماره 11  9.از ماه های سریانی-زاپاس-

حرف 13 انگلیسی-
ــن تــبــریــز  ــارمـ ــهـ چـ
ــدی کامل  10.واحـ
از اجـــنـــاس-از ماه 
خورشیدی- ــای  ه
ــوان  ــی بـــرص 11.ح
باربر-تکرار حرف-
اقـــیـــانـــوس کــبــیــر 
12.بـــازیـــگـــر فیلم 

بتمن و رابین

افقی:1. از آثار تاریخی استان اردبیل2. کج-چاشنی گوجه ای- باالی پرچم گل 3.برکت 
سفره-بوی پشم سوخته-درخت انداز 4.ردیف-تصدیق ایتالیایی-غنی-حرف پیروزی 5.  

3.انگبین-نفس  2.آویــشــن کوهی-آسیب-باالنس  ــاذی  افقی:1. کنایه از اخ
5.دریایی  سیگاری-شروع4.آب شرعی-پاالن-حس شنوایی-خدای باستان 

در جنوب اروپــا 6. نام زنانه-تله-محل فرود هواپیما 7. 
بانو- شهر باران-شهر خروس 8.از آثار تاریخی اصفهان 9. 
تصدیق بیگانه-اهل مزاح-در بازی می زنند-دایره زنگی 
10. پاسخ مثبت-جنس خشن-مردم 11.بیهوده–مکان-

سرپوش 12. سریالی با بازی رویا نونهالی

 عمودی: 
آسمان-مادر   .2 بد  نسبتا  هــای  بچه  سریال  بازیگر   .1
4.ناشنوا- 3.جوانمرد-سد-آموسنی  کن  لر-پوست 
پدربزرگ-از حبوبات-بخار دهان 5.ناپاک-ننر 6.کیف 
ورزشــی- دانش ثبت-از غالت 7.خرابکاری اینترنتی-
9.برهنه-انگور- 8.حــرارت-بــازرگــان  الگو-خالص 
ماالمال-رمزینه 10.در بزرگ-ساده دل-آموزگار مکتب 

11.کمیاب-بوی 
مـــانـــدگـــی-پـــول 
ایــــــاالت مــتــحــده 
ــه از  12.اشـــــاره ب

کار افتاده
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تست هوش:   گزینه 4 صحیح است. در شش ضلعی اول نقطه سیاه، یک ضلع 
و نیم خالف جهت عقربه های ساعت چرخیده تا به شکل2 تبدیل شود. بعد از 
آن نقطه فقط نیم ضلع چرخیده تا به شکل سوم تبدیل شود و حاال مجدد برای 
رسیدن به تصویر 4 باید یک ضلع و نیم خالف جهت عقربه های ساعت بچرخد 

تا شکل چهارم به دست بیاید.

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

آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد مناسب 
برای جای خالی را پیدا کنید؟

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

خفن استریپ:

گالبی

عددیاب

شش رقمی: 

   213498 – 542137
   895312 – 283495

276385 - 231954

سه رقمی: 

   769 – 362 – 498
   426 – 981 – 513

812 - 965 – 735

چهار رقمی:

   8956 – 2346
   8536 – 6412
 2815 – 4286

پنج رقمی: 

   89365 – 98754
   74596 – 28342

24583 - 59821
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آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

هوش منطقی : پاسخ صحیح عدد 14 است. اگر کمی دقت کنید متوجه می 
شوید برای به دست آوردن عدد انتهای هر سطر باید عدد اول هر سطر را با 

عدددوم  جمع و عدد به دست آمده را به نصف عدد سوم اضافه کنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

ی:
ض

ی ریا
باز

دانشمندی در کره ماه
اگه دوست دارید اطالعات عمومی تون زیاد بشه و 

سرگرم هم بشید با ما همراه باشید.
1. نام کدام  یک از دانشمندان ایرانی بر 9 نقطه 	 

کره ماه گذاشته شده است؟ 
2(ابوریحان بیرونی  1( دکتر حسابی 

4(عبدالرحمن صوفی 3(خیام  
2. چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا 	 

را اختراع کرد؟ 
2(ادیسون  ا(مادام کوری 

4(گوتنبرگ 3(گراهام بل 
3. اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه 	 

کسی است؟
2(ابن هیثم 3(انیشتین 4(ریچاردسون 1(ادیسون 

۴. نشان عقاب سیاه یا عقاب فدرال   روی سپر 	 
زرد، نشان ملی کدام کشور است؟

4(بلژیک 3(آلمان  2(بریتانیا  1( آمریکا 
5. مهم ترین محصول کشور غنا چیست؟ 	 

4(کاکائو 3(زیتون  2(قهوه  1(چای 
6. بنیان گذار فلسفه اسالمی که به وی لقب 	 

معلم ثانی داده اند، چه کسی بود؟ 
2(زکریای رازی  1(ابوعلی سینا 

4(افالطون 3(فارابی  
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عدد یاب :

بازی با کلمات:   ممکن است تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم، به دست آورید ما در این جا فقط به 

تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: ســوم، ســوا، مــوس، مار، 

رام، امر و ...
چهار حرفی: ســاس، راســو، ســوار، 

سمور و ...
پنج حرفی: سمسار، سماور

شش حرفی: سوسمار

اطالعات عمومی:    1.عبدالرحمن صوفی 
2.توماس ادیسون 3. ابن هیثم 4. آلمان5.

کاکائو 6.فارابی
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در امتداد تاریکی گفت و گوی خواندین اب دزد سابقه داری که خوشبخیت را در هتیه مواد مخدر یم داند 

فرار از چنگ مرد شیشه ای!ماجرای »دالرِکشی« اردک! 

روزی که با خواستگارم به گفت  وگو نشستم، به او گفتم 
که من از بیماری کلیه رنج می برم اما او که به ظاهر مردی 
آرام و خوش  اخالق به نظر می رسید، ماجرای بیماری 
مرا موضوعی کم اهمیت در ازدواج تلقی کرد اما اکنون 

که پیوند کلیه شده ام ...
این ها بخشی از اظهارات زن 48ساله ای است که به 
خاطر اعتیاد، بیکاری و کتک کاری از همسرش شکایت 
دارد. ایــن زن دربــاره سرگذشت خــود به کارشناس 
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت: اگرچه تا مقطع 
راهنمایی درس خواندم و پس از آن ترک تحصیل کرده ام 
اما خانواده ام مرا به شدت دوست داشتند، حتی زمانی 
که در سنین نوجوانی پزشکان تشخیص دادند که من 
به بیماری حاد کلیوی دچار شده ام، مراقبت خانواده 
ام از من دوچندان شد به گونه ای که نمی گذاشتند آب 
در دلم تکان بخورد. آن ها همه هزینه های درمانم را 
می پرداختند بدون آن که کوچک ترین منتی بر سرم 

بگذارند. 
روزگار به همین ترتیب سپری می شد تا این که »قدیر« به 
خواستگاری ام آمد. آن شب من صادقانه همه چیز را با 
او درمیان گذاشتم و درباره بیماری ام نیز توضیح دادم. 
او هم که مردی خوش اخالق به نظر می رسید ماجرای 
بیماری ام را نادیده گرفت و ما با هم ازدواج کردیم اما 
بعد از آغاز زندگی مشترک ناگهان ورق برگشت و رفتار 
همسرم به کلی تغییر کرد. او دیگر قدیر دوران نامزدی 
نبود و بسیار خشن و بداخالق با من برخورد می کرد. 
حتی اجازه رابطه با خانواده ام را هم نمی داد. در این 
میان با فرزندم نیز به صورت یک زندانی برخورد می کرد 
و اجازه نمی داد با کودکان دیگر بازی کند یا با فرزندان 
فامیل بیرون برود. او اعتراض های مرا نیز با کتک پاسخ 
می داد تا این که فهمیدم همسرم از مصرف موادمخدر 
سنتی فراتر رفته و به مواد مخدر صنعتی آلــوده شده 
است. در این شرایط من نیز مجبور به پیوند کلیه شدم، 
به همین دلیل با کمک خیران و اطرافیانم در بیمارستان 
بستری شدم و بعد از پیوند کلیه اکنون دارو مصرف می 
کنم ولی از کتک کاری های همسرم در امان نیستم، به 
گونه ای که او هفت ماه قبل بر اثر توهم ناشی از مصرف 
مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی مرا آن قدر کتک 
زد که زیر دست و پایش بیهوش شدم. در همین حال 
پسرم به کمکم آمد و مرا از زیر دست و پایش نجات داد و 
به بیمارستان رساند. با وجود این رفتارهای خطرناک او 

تغییری نکرد تا این که مجبور به شکایت شدم و...
شایان ذکر اســت، به دستور سرهنگ غالم مالداری 
)رئیس کالنتری پنجتن( رسیدگی به پرونده این زن 
بیمار به کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی 

سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

 خراسان رضوی 

سجادپور- ساعت 2 بامداد بیست و یکم دی 
گذشته، ماموران گشت کالنتری شفای مشهد 
همزمان با اجرای طرح ویژه ای برای مبارزه با 
سرقت های خرد، سارقی را دستگیر کردند 
که به کابل های مخابراتی دستبرد می زد. 
این سارق جوان که با صدور دستوری از سوی 
سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری( در دایره 
تجسس مــورد بازجویی های تخصصی قرار 
گرفته بود درحالی به سرقت های  متعدد در 
مناطق مختلف شهری اعتراف کرد که فقط با 
سیم چین و یک انبردست کابل های مخابراتی 
را سرقت می کرد و به خریداران ضایعات می 

فروخت. 
ــزارش اختصاصی خراسان، این سارق  به گ
ــواالت فنی ســروان  ــوان پس از پاسخ به س ج
حسن آریایی )رئیس تجسس کالنتری شفا( 
برای انجام مشاوره های روان شناختی نیز به 
دایــره مددکاری اجتماعی کالنتری هدایت 
ــای تاریک گذشته او، زیر ذره بین  شد و زوای
بررسی های ویژه کارشناسان زبده قرار گرفت. 
در همین حال این دزد سابقه دار که با دستور 
قاضی سید جواد حسینی )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( برای کشف دیگر سرقت 
های احتمالی در اختیار مراکز تخصصی پلیس 
قــرار گرفته بــود، در گفت وگویی خواندنی و 
جذاب به بیان گوشه ای از سرگذشت خود و 
ریشه های ارتکاب جرم پرداخت. آن چه در پی 

می آید نتیجه این گفت وگوی کوتاه است.
اسمت چیست؟ ر- ح  اما به اردک شهرت 

دارم. 
چرا به این نام مشهوری؟ به دلیل وضعیت 
ظاهری ام نیم تنه بلند و پاهای کوتاهی دارم از 
طرفی به دلیل مشکالت جسمانی و بیماری  که 
در بچگی به آن مبتال شدم پاهایم کمی مشکل 

دارد و  مثل اردک راه می روم! 
چند سال داری؟ ۳4سال 

بله در حاشیه شهر  اهــل مشهد هستی؟ 
)منطقه خواجه ربیع(  متولد شــدم و دوران 
کودکی، نوجوانی و جوانی ام را در آن جا سپری 

کردم.
شغلت چیست؟ بیکارم. 

چقدر سواد داری؟ تا دوم راهنمایی درس 

خواندم پس از آن ترک تحصیل کردم تا به سر 
کار بروم. 

اعتیاد داری؟ بله قبال شیشه و کریستال 
استعمال می کردم اکنون نیز مدتی است که به 

مصرف دالر روی آوردم! 
دالر؟ بله یک نوع ماده مخدر صنعتی 
است به عبارتی همان شیشه است اما با 

خلوص بیشتر! 
اولین بار کی مصرف مواد مخدر را آغاز 
کردی؟  مادرم اعتیاد داشت و در زمان 
بــارداری اش مواد مخدر  استعمال می 
کرد تصورم این است که از زمانی که در 

شکم مادرم بودم معتاد شدم! 
هزینه های استعمال مواد مخدرت را 
چگونه تامین می کنی؟ گاهی ضایعات 
جمع آوری  می کنم و گاهی هم دست به 

سرقت های خرد می زنم! 
تا به حال سعی در ترک مواد مخدر 
داشتی؟ چند بار به اجبار خواهر بزرگ 
ترم که حق مادری به گردنم دارد به کمپ 
رفتم اما وقتی بیرون آمدم پس از مدتی 

مجدد مصرف مواد مخدر را آغاز کردم.
 چند خواهر و برادر داری؟  10خواهر 
و برادر دارم دو برادر و یک خواهر تنی و 

چهار برادر و سه خواهر ناتنی.
پدر و مادرت در قید حیات هستند؟ 

خیر هر دو فوت شدند. 
رابطه پدر و مادرت با یکدیگر چگونه بود؟ 
مادرم اعتیاد داشت و بسیار پرخاشگر بود آن 
ها مدام با یکدیگر درگیری لفظی و فیزیکی 

داشتند. 
رابطه ات با  دیگر اعضای خانواده چگونه 
است؟با خواهر و برادران ناتنی ام که ارتباطی 
ندارم و از سرنوشت آن ها بی اطالعم  اما  اکنون 
با خواهر و دو بــرادر تنی ام که مجرد هستند  
زندگی می کنم البته همگی جز خواهر بزرگ 
ترم معتاد هستند و  یکی از برادرانم نیز در زندان 

به سر می برد. 
ــاره دوران کودکی  اگر موافقی کمی  درب
ات صحبت کنیم  می خواهم بدانم چه 
احساساتی را در آن دوران تجربه کردی؟ 
پدرم در روستایی در یکی از شهرستان های 

اطراف مشهد زندگی می کرد همسر اول پدرم 
بر اثر بیماری سل از دنیا رفت و پدرم در حالی 
با مادرم ازدواج کرد که او اعتیاد به مواد مخدر 
داشــت. مــادرم حاضر به پذیرش سه خواهر و 
برادر ناتنی ام  نشد و پدرم به اجبار آن ها را به پدر 

و مادرش سپرد و به دلیل بیکاری و خشکسالی 
در روستا به شهر مشهد مهاجرت کــرد و در 
حاشیه شهر سکنی گزید  من نیز سومین فرزند 
از همسر دوم پدرم بودم  مــادرم  همواره من و 
خواهر و برادرانم را مورد کتک کاری و اذیت و 
آزار قرار می داد پدرم نیز نسبت به سرنوشت  ما 
کامال بی تفاوت  بود به طوری که در حالی که من 
در سن نوجوانی به سر می بردم مادرم را طالق 
داد و مجدد  با زن دیگری ازدواج کرد و از او نیز 
صاحب سه فرزند شد ! مادرم نیز پس از مدتی 
ما را رها کرد و خواهر بزرگ ترم از ما مراقبت 
می کرد تصور می کنم احساس خشم،  ترس و 
حقارت بیشترین احساساتی بودند که من در 

آن دوران تجربه کردم. 
می توانی بیشتر توضیح بدهی که در چه 
مواقعی احساس خشم، ترس و حقارت را 

تجربه می کردی ؟ وقتی مادرم تهدیدم می 
کرد و کتکم می زد و وقتی پدرم کوچک ترین  
نیازهای مادی ام را تامین نمی کرد خشمگین 
می شدم  و گاهی که هم سن و ساالنم را می 
دیدم  که از محبت مادری و پدری بهره مند بودند 
احساس حقارت می کردم و  به این ترتیب 

به تدریج پرخاشگر و عقده ای شدم! 
بــزرگ ترین آرزوی دوران کودکی 
ات چه بود و دوست داشتی چه کاره 
شوی؟ من به ورزش خیلی عالقه داشتم 

دوست داشتم روزی مربی شنا شوم .
آیا سابقه اخراج از مدرسه داشتی؟ 
خیر خــودم ترک تحصیل کــردم پس از 
طالق پدر و مادرم از یکدیگر پدرم ما را رها 
کرد و مجبور شدم سر کار بروم تا مخارج 

زندگی و اعتیادم تامین شود.
هدفت در زندگی چیست؟  )بعد از  
لحظاتی سکوت ( نمی دانم هدفی ندارم 
فقط می خواهم با کشیدن مواد لحظاتی  

بدبختی هایم را فراموش کنم .
ازدواج کردی؟  خیر 

خوشبختی را چگونه معنا می کنی؟ 
آن را تجربه نکردم که اکنون بخواهم 
معنایش کنم اما اکنون خوشبختی برای 
من این است که پول داشته باشم که 

مواد بخرم!
تصمیم به ترک مواد مخدر نداری؟ خیر 

نگاهت به آینده چیست؟زندگی من دیگر تباه 
شده است و هیچ  امیدی به آینده ندارم. 

ــال دیگر در چه  تصور مــی کنی  پنج س
وضعیتی قرار داری؟ اگر زنــده باشم حتما 

وضعیتی بدتر از وضعیت کنونی دارم. 
برابر گزارش ماموران، شما به اتهام سرقت 
سیم و کابل دستگیر شده اید چه توضیحی 
دارید؟ بله سرقت را قبول دارم اموال مکشوفه 
نیز متعلق به من است آن ها را از محدوده شهرک 

پردیس و خیابان زمرد سرقت کردم .
انجام  تاکنون چه سرقت هــای دیگری 
دادی؟بیشتر سرقت های خرد انجام می دادم  
مانند سرقت سیم و کابل ، سرقت از ساختمان 
های نیمه کاره و سرقت از انباری منزل چون 
سرقت ها را  در طول شب انجام می دادم آدرس 

دقیق آن ها را نمی دانم ولی تصورم این است که 
بیش از 20 فقره سرقت انجام داده ام .

امـــوال سرقتی را چگونه بــه فــروش می 
رساندی؟ به چند ضایعاتی در اسماعیل آباد و 

خین عرب می فروختم .
چند سابقه کیفری داری؟ بیش از پنج سابقه 

کیفری دارم. 
انگیزه ات از ارتکاب این گونه جرایم چه بود؟ 

تامین هزینه های استعمال مواد مخدر 
در این چند بار که راهی زندان شدی آیا هیچ 
گاه تصمیم نگرفتی که پس از آزادی دست 
از خالف برداری و زندگی جدیدی را آغاز 
کنی؟ خیر در زندان تنها به این فکر می کردم 
که پس از آزادی اولین کاری که انجام خواهم 

داد استعمال مواد مخدر است! 
در حین ارتکاب جرم یا پس از آن احساس 

گناه داشتی؟ خیر
 آیا قبل از دستگیری از ارتکاب جرم خود 

احساس پشیمانی کرده ای؟ خیر
چه عواملی می توانست شما  را از ارتکاب 
جرم باز دارد؟ اگر هزینه های تامین مواد مخدر 

را داشتم شاید دست به سرقت نمی زدم! 
دوست داری پلیس چه برخوردی با سارقان 
داشته باشد؟ پلیس مجبور است به وظیفه 

خودش عمل کند و سارقان را دستگیر کند .
اگر به جای قاضی پرونده  بودی چه مجازاتی 
برای خودت در نظر می گرفتی؟کاش می 

شد  کمترین مجازات را در نظر بگیرد! 
اگــر به جــای مــال باخته اموالی بــودی که 
سرقت کردی باز هم همین درخواست را 

داشتی؟ اشتباه کرده ام شرمنده ام !
چه کسی را در سرنوشت  خــودت مقصر 
می دانی؟ اول خودم و دوم پدر و مادرم مقصر 

هستند. 
اگــر به عقب بــرگــردی چه مسیری را در 
زندگی ات انتخاب می کنی؟ مسیری که در 

آن آواره کالنتری و زندان نباشم! 
شاید کسی در ابتدای راهی باشد که تو در 
انتهایش ایستاده ای چه توصیه ای برای او 
داری؟ به او خواهم گفت راه خالف و مواد آخر 
و عاقبت ندارد بهتر است از سرگذشت  اردک 

درس عبرت بگیرد!

99090797

99090796

جسد خون آلود در عمق یک چاه!

سجادپور- جسد خون آلود پیرمردی 67 ساله از 
عمق 40 متری یک چاه در حاشیه جاده آسیایی 

مشهد بیرون کشیده شد.
گزارش خراسان، به نقل از معاون 
عملیات آتش نشانی مشهد حاکی 
اســت، امــدادگــران آتــش نشانی 
عازم  گذشته  شنبه  پنج  مشهد 
مشهد_چناران  آسیایی  ــاده  ج
ــدادی  ــه عملیات امـ ــا ب شــدنــد ت
بپردازند. اخبار رسیده از وجود 
پیکر یک پیرمرد در عمق چاهی 
40 متری حکایت داشت. مهدی 
ــات گــران  ــج رضــایــی افـــــزود: ن
ایستگاه شــمــاره 7 بــا همکاری 
آتش نشانی گلبهار در حالی عملیات نفس گیر 
را آغاز کردند که در عمق چاه با جسد پیرمرد 67 

ساله روبه رو شدند. وی گفت: امدادگران پس 
از چند ساعت تالش، پیکر خون آلود پیرمرد را 
از عمق چاه در حالی بیرون کشیدند که چند 
روز از مرگ وی می گذشت. به گفته آتشپاد دوم 
رضایی، با حضور مقامات قضایی و انتظامی، 
بررسی های ویژه درباره چگونگی مرگ پیرمرد 

آغاز شده است.
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 توزیع گوشت تنظیم بازاری
 در تهران و البرز آغاز شد

مهر - مدیرکل تامین دام و فراوری محصوالت 
ــازاری در  دامــی، از آغــاز توزیع گوشت تنظیم ب
ــای تــهــران و الــبــرز خبر داد و گفت:  اســتــان ه
قیمت بسته ۳ کیلویی گوشت مخلوط گوساله 
۲۹۶ هزار تومان است. محمد جعفری گفت: 
شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای )رفــاه( و یک سایت 
اینترنتی )هست این جا( اقدام به توزیع گوشت 
قرمز در قالب طــرح تنظیم بازاری  بــرای ایام 
پایانی سال کرده است. وی افــزود: توزیع فعاًل 
در دو استان تهران و البرز انجام می شود و در 
صورت موفقیت آمیز بودن برای سایر استان ها 

نیز تصمیم گیری خواهد شد.

تورم ترکیه در اوج 2ساله
ایسنا - نرخ تورم ترکیه بار دیگر از ۱۵ درصد 
عبور کرد. به گزارش خبرگزاری دیلی صباح، 
مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعالم کرد که نرخ 
تورم این کشور  در ۱۲ ماه منتهی به فوریه  به 
۱۵/۶۱ درصد رسیده که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه ماه قبل 0/۶4درصد بیشتر شده 
است. این نرخ، باالترین نرخ تورم ثبت شده ترکیه 

در ۲۱ ماه اخیر محسوب می شود.

 بازار خبر

تازه ترین اعالم مرکز آمار ایران نشان می دهد 
نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران در پاییز ، برای 
نخستین بار طی امسال ، به محدوده مثبت 
وارد شده و به ترتیب به 0/8 و 0/۲در سرفصل 
ــدون احتساب  هــای »بــا احتساب نفت« و »ب
نفت« رسیده است. با این حال، نرخ رشد ۹ 
ماه امسال همچنان منفی بوده به طوری که 
در بخش های یادشده به ترتیب منفی ۱/۲ و 

منفی یک محاسبه شده است.
 این آمارها در بخش ساختمان از روند مثبت 
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این بخش 

خبر می دهند.
به گزارش خراسان، آخرین نتایج حساب های 
ملی فصلی مرکز آمار ایران، حاکی از این است 
که در ۹ ماه نخست امسال محصول ناخالص 
داخلی )GDP( به رقــم ۵۲۳ هــزار میلیارد 
تومان با احتساب نفت و 4۵4 هزار میلیارد 
تومان بدون احتساب نفت رسیده و این ارقام 
رشد منفی ۱/۲درصــدی محصول ناخالص 
داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد. با این حال، 
از منظر فصلی، داده های اعالم شده نشان می 
دهد که رشد مثبت فصلی در سرفصل های با 
احتساب نفت و بدون آن بعد از دو فصل طی 
امسال به دست آمده است. بر این اساس در ۹ 
ماه امسال رشد اقتصادی رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی ۳، گروه صنایع و معادن 0/8، 
صنایع و معادن بــدون نفت ۲/۵و خدمات 

منفی ۳/۳درصد محاسبه شده است.

رشد نفت و ساختمان در 2 فصل پیاپی	 
از منظر رشــد فصلی گــروه هــای اقتصادی، 
این آمارها نشان می دهند عمده بخش های 
اقتصادی که در بهار امسال رشــد منفی یا 
اندک داشته اند، در تابستان و پاییز با وضعیت 
متفاوت و مثبتی مواجه شده اند. به طوری که 
رشد گروه کشاورزی از 0/۱ درصد در بهار، به 
۲/7 درصد در تابستان و ۵/۵ درصد در پاییز 

رسیده است. 
گروه صنایع و معادن نیز با روندی تقریبًا مشابه 
روبه رو شده، به طوری که نرخ رشد این بخش 
از منفی ۵/۳ درصد در بهار به 4/۲ درصد در 
تابستان رسیده و در ادامه، رشد ۳/7 درصدی 
در پاییز را تجربه کرده است. در میان زیربخش 
های این گــروه، استخراج نفت و گاز طبیعی 

دیده می شود که با رشد منفی ۱4/۵درصد 
در بهار روبه رو بوده، اما این بخش به تدریج از 
رکود درآمده و رشدهای ۳/4و 4/۹ درصدی 
در فصل های بعد داشته است.  دیگر بخش 
شاخص این گروه، ساختمان است که آن هم 
رشد منفی ۱.۲درصــد در بهار را ثبت کرده، 
اما در ادامه به رشد قابل توجه ۵/4درصد در 
تابستان و 8/۵درصــد در پاییز دست یافته 

است.
آمارهای مرکز آمار همچنین در گروه خدمات 
حاکی از این هستند که اگر چه رشد منفی این 
گروه در هر سه فصل ابتدای امسال به ثبت 
رسیده، اما از شدت منفی بودن آن به تدریج 
کاسته شده است. به طوری که برای این گروه 
در بهار رشد منفی 4/۲درصــد، در تابستان 
منفی ۳/7 درصد و در پاییز منفی ۱/8 درصد 
محاسبه شده است. از آمار رشد زیربخش های 

این گروه می توان به بخش حمل و نقل اشاره 
کرد که جز در تابستان با رشد مثبت فصلی 
مواجه نبوده است. بخش عمده و خرده فروشی 
و هتل و رستوران در سه فصل امسال، رشد 
منفی اما با مقدار مطلق نزولی را داشته، بخش 
»سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« 
نیز در هر سه فصل ابتدای امسال رشد به شدت 

منفی را تجربه کرده است.

رشد سرمایه گذاری به مدد بخش 	 
ساختمان

آمار محاسبه نرخ رشد اقتصادی از منظری 
دیگر، حاکی از این است که بخش سرمایه 
گذاری کل در اقتصاد ایران، پس از یک دوره 
عقبگرد )نسبت به دوره مشابه ســال قبل( 
در بهار به میزان منفی 4/۲ درصد، به رشد 
۱/7 درصد در تابستان رسیده و این رشد را 
با نرخ 4/۶درصــد در پاییز ادامه داده است. 
نکته قابل توجه در این زمینه محوریت سرمایه 
گذاری در بخش ساختمان بوده، به طوری که 
سرمایه گذاری در این بخش رشد ۵/4درصد 
در تابستان، 8/۶درصد در پاییز و ۳/8درصد 
در ۹ ماه امسال را به ثبت رسانده است. با همه 
این اوصاف ، در ۹ ماه امسال مشاهده می شود 
که رشد بخش سرمایه گذاری نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته، تنها 0/۶ درصد بوده که 
قابل توجه نیست. علت این موضوع، احتمااًل 
به رشدهای منفی و اندک سرمایه گذاری در 

ماشین آالت در ۹ ماه امسال بر می گردد.

مرکز آمار با انتشار جزئیات نرخ رشد اقتصادی 9 ماه امسال کشور اعالم کرد: 

رشد مثبت پاییزی به مدد نفت، کشاورزی و ساختمان
 شاخص

 کاهش نرخ سود بین بانکی
 به زیر 20 درصد 

تازه ترین یادداشت رئیس کل بانک مرکزی 
نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی که 
هفته اول مهرماه از ۲0 درصد گذشته و اوایل 
آبان ماه به نزدیک ۲۲ درصد نیز رسیده بود، 
مدتی است کاهش یافته و در انتهای هفته 
گذشته به کانال ۱۹/7 درصد رسیده است. 
این نتیجه در پی به کارگیری عملیات خاصی 
در نظام بانکی به نام »ریپو« به دست آمده که 
هدف تامین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها 
را دنبال می کند. مزیت این ابزار نسبت به 
اضافه برداشت بانک ها )یعنی قرض گرفتن 
بانک ها از بانک مرکزی با نرخ سود باال( این 
است که بانک ها می توانند با نرخ کمتر، تامین 
مالی کوتاه مدت خود را انجام دهند )که به 
نفع ترازنامه بانک هاست( و از سوی دیگر، 
اعطای اعتبار نیز در قبال اخذ وثیقه با اوراق 
دولتی صورت می گیرد. با این حال، کاهش 
بیش از اندازه نرخ سود بین بانکی بدون توجه 
به سایر متغیرهای اقتصاد می تواند خطرات 

افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. 

 اخبار

نفت در مرز 70 دالر 

صعود شتابان نفت پس از پالس مثبت 
اوپک و اوپک پالس به تداوم اجرای 

مصوبه کاهش تولید 

منابع آگاه اوپک اعالم کردند این سازمان فعال 
قصد کاهش عرضه نفت را ندارد و همین موضوع 
عاملی برای افزایش قیمت به محدوده ۶۹ دالر در 
هر بشکه شد. قیمتی که باالترین رقم در یک سال 

و نیم اخیر برای نفت است. 
به گزارش فارس، به نقل از رویترز، قیمت سبد 
نفتی برنت روز پنج شنبه هم با پیش بینی این 
ــالس در جلسه خــود با  ــک پ که کشورهای اوپ
کــرد،  خواهند  مخالفت  نفت  عرضه  افــزایــش 
ــرز ۶۹ دالر  ــش یــافــت و روز جمعه بــه م ــزای اف
رســیــد. ســه منبع اوپــک پــالس اعــالم کردند: 
»کشورهای عضو اوپک و همپیمانان شان موسوم 
به اوپــک پــالس تــالش می کنند اجــرای طرح 
کاهش تولید نفت را تا آوریــل ادامــه دهند زیرا 
معتقدند افزایش تقاضای نفت به دلیل شیوع 
ویروس کرونا همچنان شکننده است و نمی توان 

به آن دل بست.«
ــود که  ــازار پیش بینی کـــرده ب ــن بـ  پیش از ای
اوپک پالس به برنامه طرح کاهش عرضه نفت 
پایان دهد  یا حداقل از ماه آوریل برنامه کاهش 
نفت را ۵00 هزار بشکه در روز کند و عربستان 
هم  برنامه کاهش داوطلبانه یک میلیون بشکه 

در روز خود را متوقف کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و عراق اعالم کرد: 

آزادسازی بخشی از منابع مالی 
ایران در عراق 

نایب رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق، ضمن تایید آزادســازی بخشی از 
ــران نزد عــراق گفت: تحقق این  منابع مالی ای
موضوع، نتیجه دیپلماسی و پیگیری های رئیس 
کل بانک مرکزی، وزیر نیرو و رئیس قوه قضاییه 
است. سید حمید حسینی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: به دنبال سفر اخیر وزیر امورخارجه عراق 
به کشورمان ،بحث آزادسازی منابع ایران از سوی 

عراقی ها مطرح شد. 
وی ادامــه داد: گرچه این موضوع پیشتر هم از 
سوی عراقی ها مطرح شده بود اما با توجه به 
برخی مشکالت پیش آمده، مسئوالن عراقی در 
تماس های مکرر به دنبال دریافت چراغ سبزی 
از سوی آمریکا در این باره بودند که این موضوع به 
سرانجام رسید و آن ها اعالم کردند که بخشی از 
این منابع از طریق بانک های مختلف آزادسازی 
شده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق گفت: بخشی از این منابع آزادشده 
برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشورمان 
استفاده خواهد شد تا نیازهای داخلی با تامین 
آن ها برطرف شود و کمبود کاال ایجاد نشود. وی 
افزود: به تازگی یک محموله ذرت نیز از سمت 
عراق به کشورمان وارد شده که این هم نتیجه 

آزادسازی این منابع است.

با  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اشاره به تصویب کلیات طرح اصالح اصل 44 
قانون اساسی، از خرید و فروش های فسادآمیز 
مجوزهای کسب و کار با نرخ های میلیاردی 
خبر داد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به 
تصویب کلیات طرح اصالح اصل 44 قانون 
اساسی گفت: در این قانون، مراجع صدور 
مجوز به شکل کامل احصا شده است و این 
مراجع عبارت اند از :تمام دستگاه ها و شوراها، 
ــاق و تشکل هــا، اتحادیه ها و کانون های  ات
حرفه ای و تخصصی نظام های صنفی و حتی 
نهاد  و  قضاییه  قــوه  به  مربوط  دستگاه های 
رهبری. این دستگاه ها حتمًا باید در درگاه 
ــار، شرایط هر کــدام از  ملی مجوز کسب وک
مجوز ها را )اعم از صدور و تمدید( قرار دهند، 
وگرنه اساسًا دیگر الزامی وجود ندارد که از 
صدور مجوز امتناع یا هزینه و مدارک بیشتری 
در زمانی نامتعارف دریافت کنند . همچنین تا 
یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوز ها را 
کاماًل الکترونیکی کنند و مجوز های کاغذی 
که محل فساد و سوء استفاده است، برچیده 

شود. خاندوزی تصریح کرد: شفافیت )داده 
باز بودن( نیز در این قانون دیده شده است. 
یعنی باید پس از یک سال وقتی مثاًل به سایت 
وزارت جهادکشاورزی مراجعه می شود، 
تمام مجوز هایی که صادر کرده است، با کد 
ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که 
به فرض مثال فالن شخص چه مجوز هایی 
را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است. 
اظهارات خاندوزی همچنین حاکی از پدیده 
های عجیب و فسادآمیز در حوزه مجوزهای 
)کاغذی( کسب و کار است. به گفته وی ، 
هم اکنون در کشورمان، مجوز نانوایی یک 
میلیارد تومان و مجوز داروخانه ها ۳ میلیارد 
تومان خرید و فروش می شود. از سوی دیگر 
در باره مجوزهایی مانند سردفتری پیش 
فروش هم وجود دارد. به طوری که رقم آن 
برای پنج سال آینده  حدود ۵ میلیارد تومان 
است. این اقالم برای خرید و فروش به روز به 

7 میلیارد تومان می رسد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: 

نرخ های میلیاردی مجوزهای کسب و کار 

ــزایـــش حــقــوق  ــت افـ ــدودی ــح پــیــشــنــهــاد م
کارمندان دارای دریافتی باال در کمیسیون 
تلفیق تصویب شد تا امــروز در دستور کار 
صحن علنی مجلس بــرای بودجه ۱400 
قرار گیرد. پیشنهادی که موجب می شود 
7 درصد کارمندانی که باالترین حقوق را 
دریافت می کنند، با افزایش حقوق کمتر از 
۲۵ درصد مواجه شوند.به گزارش فارس، 
ــال دولـــت در قــالــب الیــحــه بــودجــه ،  هــر س
افــزایــش حقوق کــارمــنــدان را متناسب با 
نرخ تــورم و درآمدها پیشنهاد می دهد که 
برای سال آینده ۲۵ درصد در نظر گرفته 
است.گفته می شود نسبت حداکثر حقوق 
به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران 
۲۱ اســت. بنابراین عــده ای از نمایندگان 
مجلس برای زدودن انگاره تبعیض ناروا میان 
کارمندان دولت که روی کارآمدی،  بهره وری 
و رضایت مندی تاثیر به سزایی دارد، به دنبال 
کاهش فاصله حقوق از طریق افزایش پلکانی 

باالتر  حقوق  هرچه  یعنی  هستند،  معکوس 
می رود، ضریب افزایش کاهش می یابد. این 
شیوه یکی از اقدامات کم کردن شکاف میان 
حقوق کارمندان است.این پیشنهاد توسط 
نایب رئیس کمیسیون  احسان خــانــدوزی، 
اقتصادی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه 
۱400 ارائه و توسط اعضا تصویب شده و باید 
از خان صحن مجلس نیز گذر کند تا تبدیل به 
قانون شود.احسان خاندوزی پیشنهاد دهنده 
این مدل ،به محاسباتی اشاره می کند که  نشان 
می دهد ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول 
افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا 
حکم حقوقی آن ها کمتر از ۵ برابر حداقل 
ــد باقی مانده  دستمزد اســت و فقط 7 درص
مشمول درصد افزایش کمتری می شوند. بر 
این اساس، کارمندان دولت با دریافتی کمتر 
ــد و سطوح  از ۱0 میلیون تــومــان، ۲۵ درص
باالتر فقط ۲/۵ میلیون تومان افزایش حقوق 

خواهند داشت.

 محدودیت افزایش حقوق کارمندان پر درآمد
 در دستور کار امروز مجلس 
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میرجانیان-وام ازدواج از ابتدای سال 1400 
افزایش پیدا می کند؛ بر اساس مصوبه مجلس 
به هر یک از زوج ها، مبلغ ۷0 میلیون تومان 
وام ازدواج پرداخت می شود. اگر زوج زیر ۲۵ 
سال سن داشته باشد یا زوجه زیر ۲۳ سال سن 
داشته باشد تا 100 میلیون تومان تسهیالت به 
هر کدام پرداخت می شود. با فرض این که بیشتر 
زوج ها در سنین بیشتر از ۲۵ سالگی ازدواج 
می کنند حاال هرکدام از عروس و دامادها نفری 
۷0 میلیون و در مجموع 140 میلیون تومان در 
اختیار دارند که می توانند برایش برنامه ریزی 
کنند که آن را چطور و بــرای کــدام هزینه اول 

ازدواج خرج کنند. 
این روزها که کرونا بهانه ای شده برای تعطیلی 
مجالس شــادی، برخی پیشنهاد می کنند که 
وقت خوبی برای ازدواج است اما مگر ازدواج 
فقط یک مراسم اســت؟ افزایش سرسام آور 
قیمت کــاالهــا و وســایــل و مــراســم الزم بــرای 
زندگی مشترک، فشار اقتصادی محسوسی را 
به جوان ها و خانواده هایشان وارد کرده  است؛ 
فشاری که با افزایش مبلغ وام ازدواج کمی از 
شدت آن کاسته می شود اما با این مبلغ وام 
ازدواج چقدر از اسباب و وسایل تشکیل زندگی 
را می توان تهیه کرد؟ در این گزارش به چند 
قیمت  و  کردیم  مراجعه  اینترنتی  فروشگاه 
ارزان ترین لــوازم شروع یک زندگی مشترک 
را پیدا کردیم. با فرض این که مبلغ رهن خانه، 
بــرگــزاری مراسم و... از منابع مالی دیگری 
تامین شود با مبلغ وام ازدواج چقدر از ارزان 
ترین و معمولی ترین کاالهای شروع یک زندگی 

را می توان خرید؟

یخچال و فریزر/ از 10 تا 100 میلیون!	 
ــزارش، فرض را بر این گذاشتیم که  در این گ
عروس و داماد در آخرین درجه از قناعت هستند. 

در انتخاب وسایل به هیچ وجه الکچری بازی 
و... مدنظر نیست. ارزان ترین یخچال و فریزر 
دو طبقه که بتوان برای یک تازه عروس تهیه کرد 
حداقل 8 تا9 میلیون قیمت دارد. این حدود 
قیمتی صرفا برای لوازم خانگی وطنی است و 
اگر هدف تان خرید اجناس خارجی باشد قیمت 
همین وسایل تا 10 برابر هم افزایش پیدا می 
کند. مثال یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی 

بیشتر از 81 میلیون قیمت دارد.

ماشین لباس شویی/ از 6 تا 40 میلیون	 
های  شویی  لباس  ماشین  که  نداریم  انتظار 
دوقلوی قدیمی را عروس خانم ها قبول کنند. 
ماشین لباس شویی های معمولی ایرانی از 
حدود شش میلیون شروع می شود و با توجه به 
نوع و برند قیمت های باالتری دارد. مدل های 
پرفروش بازار حدود هشت تا 9 میلیون قیمت 

دارند اما  اگر بخواهید بیشتر خرج کنید، ماشین 
لباس شویی خارجی با برندهای معروف بخرید 

باید ۲4 تا 40 میلیون بپردازید.

تلویزیون/ از 4 تا 37 میلیون	 
تلویزیون با توجه به برند و اندازه صفحه نمایش 
بازه قیمتی خیلی متفاوتی دارد. مثال می توانید 
یک تلویزیون ایرانی معمولی با امکانات معمولی 
بخرید تا با وام ازدواج تان لوازم بیشتری تهیه 
ــرای خرید یک  کنید یا ایــن که نصف وام را ب
فوق  امکانات  با  هوشمند  تلویزیون  دستگاه 
الکچری بپردازید. پربازدیدترین ها و پرفروش 
ترین تلویزیون ها در سایت های فروشگاه های 
اینترنتی در حدود هشت تا 1۲ میلیون تومان 
قیمت دارد. ناگفته نماند که شما به میز تلویزیون 
هم نیاز دارید و ۵00 هزار تا یک میلیون تومان 

برای آن باید بپردازید.

جارو برقی/ از یک تا 20 میلیون	 
پرفروش ترین جاروبرقی ها بین دو تا پنج میلیون 
قیمت دارد. اگر قانع باشید و به جاروبرقی های 
ایرانی اطمینان کنید، می توانید یک دستگاه 
جاربرقی با کیفیت متوسط در همین حول و 

حوش بخرید.

مبلمان و ســرویــس چـــوب/ از 7 تــا 117 	 
میلیون

باورش برای خود ما هم سخت است که مبلمان 
ــازار وجــود داشته باشد!  110 میلیونی در ب
انتظار نداریم که یک نوعروس این همه پول را 
خرج مبلمان و سرویس چوب کند. در فروشگاه 
های اینترنتی پربازدیدترین و پرفروش ترین 
1۵ میلیون قیمت  تا   10 ــدود  مبلمان ها ح
دارند. می توان نتیجه گرفت که برای خرید یک 
مبلمان تقریبا شیک باید همین قدر پول بدهید. 

البته تختخواب، جلومبلی، میز 
ناهارخوری و... این ها هرکدام 
هزینه جداگانه ای دارند. برای 
خرید همه این ها باید  بین ۲۵ تا 

۳0 میلیون بپردازید.

اجاق گاز/ از 2 تا 38 میلیون	 
در گذشته اجاق گاز فقط به دو 
نوع فردار و ساده تقسیم می شد 

اما حاال هزاران آپشن دیگر به اجاق گازها اضافه 
شده اســت. ارزان ترین اجــاق گاز بــدون هیچ 
امکاناتی یک میلیون و 800 هزار تومان است. 
اگر بخواهید در حد متوسط و از پرفروش ترین 
اجــاق گازها استفاده کنید، باید حــدود چهار 
میلیون و برای برندهای خاص و استفاده از آپشن 

های خاص حدود ۲۵ تا ۳0 میلیون بپردازید.

بقیه لوازم	 
برای تشکیل زندگی مشترک به لوازمی بسیار 
بیشتر از این چند قلم نیاز است. ادامه این اجناس 

یک  در  را 
جـــــــــــدول 
و  آورده 
قــــیــــمــــت 
ــا را هم  آن ه

نوشته ایم.

با 70 میلیون وام ازدواج چه می توان خرید؟
طبق مصوبه مجلس، وام ازدواج در سال 1400 به نفری ۷0 تا 100 میلیون تومان افزایش می یابد؛ با این مبلغ چقدر از لوازم جهیزیه را می توان تهیه کرد؟

مورد نیاز الکچری هاقیمت در حد متوسطحداقل قیمتنام کاال
48 میلیون تومان8 میلیون تومان4 میلیون  توماندو تخته فرش

1۲ میلیون تومان۲ میلیون  تومان800 هزارتومانپنکه
10 میلیون تومانیک میلیون تومان۳۲0 هزارتوماناتو

۳0 میلیون تومان800 هزارتومان۲00 هزار تومانظروف غذاخوری
۵ میلیون تومان400 هزارتومان100 هزارتومانسرویس قاشق و چنگال

1۷ میلیون تومان۷00 هزارتومان۲00 هزازتومانسرویس قابلمه
14 میلیون تومان800 هزارتومان۲00 هزارتومانتلفن

 با کشف 1۵3۵ کیلو تریاک 
از بار علوفه  و تره بار

بار کج به مقصد نرسید

توکلی-پلیس کرمان دو محموله بزرگ مواد 
 افیونی را از زیر بار علوفه و تره بار کشف کرد.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی استان 
ــن بـــاره توضیح داد:مـــامـــوران  کــرمــان  درایـ
کالنتری 1۲ جیرفت  هنگام  گشت زنی در 
خیابان کــشــاورزی ایــن شهر به یک دستگاه 
توقف  و دســتــور  کامیونت مشکوک شــدنــد 
آن را صــادر کردند.سردار »ناظری«  افزود: 
راننده کامیونت با بی توجهی به فرمان ایست  
ــه داد و  پس از طی  پلیس به مسیر خود ادام
 مسافتی با رها کردن خودرو از صحنه  گریخت.
ــرد: در بــازرســی دقیق از این  وی  تصریح ک
خودرو مقدار یک تن و ۲۳1 کیلو گرم تریاک 
که زیــر بــار علوفه  جاساز شــده بــود ، کشف و 
مــواد افیونی  و کامیونت ایسوزو بــرای سیر 
شد. منتقل  پلیس  مقر  بــه  قانونی   مــراحــل 
 این مقام ارشد انتظامی  از تصادف و واژگونی 
یک دستگاه کامیونت در محور»سیرجان-
شهربابک« که حامل ۳04 کیلو تریاک بود خبر 
داد و گفت: این سانحه مصداق واقعی نرسیدن 
بار کج به مقصد است. وی اظهار  کرد :  به دنبال 
وقوع یک فقره تصادف بین دو دستگاه خودروی 
سنگین در محور»سیرجان-شهربابک«و با 
حضور ماموران گروه  گشت کالنتری در 1۵ 
کیلومتری شهر»شهربابک«مشخص شد یک 
دستگاه کامیونت حامل تره بار پس از تصادف 
با یک دستگاه کامیون واژگون و راننده آن 
مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است 
که در ادامه ماموران هنگام بررسی صحنه 
تصادف از البه الی بار کامیونت واژگون شده 
۲1کیلو تریاک و پس از انتقال این خودرو به 
پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز از زیر بار آن 
۲9۳ کیلو تریاک  دیگرکشف کردند که در 
این  زمینه راننده کامیونت در بیمارستان 

تحت نظر قرار گرفت. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تابناک نوشت : مرضيه وحيددستجردی، وزير  •
اسبق بهداشت، درباره اين که آيا شما به  عنوان 
کانديدا در انتخابات رياست جمهوری حضور پيدا 
می کنيد؟ خاطرنشان کرد: بهتر است زنان هم در 
انتخابات 1400 به عنوان کانديدا، اعالم حضور 
کنند اما به دليل اين که بسياری از زنان و مردان 
برای حضور در انتخابات 1400 اعالم آمادگی 
کردند، نياز به حضور افراد بيشتری نيست چرا 
که انتخاب مردم را سخت تر می کند. البته شنيدم 
که تعدادی از زنــان هر دو جريان اصالح طلب 
ــرای حضور در انتخابات رياست  ب و اصولگرا 
جمهوری به عنوان کانديدا اعالم آمادگی کردند.

اعتماد آنالین نوشت : اعضای شورای مرکزی  •
حزب اعتماد ملی با قبول استعفای مهدی کروبی 
دبيرکل پيشين و بنيان گذار اين حزب، الياس 
حضرتی قائم مقام دبيرکل و مديرمسئول روزنامه 
اعتماد را با اکثريت آرا به عنوان دبيرکل حزب 
اعتماد ملی انتخاب کردند. پس از رد صالحيت 
مهدی کروبی دبيرکل پيشين حزب اعتماد ملی 
ــال پيامی  توسط وزارت کشور، کروبی با ارس
ــار ديگر  خطاب بــه اعــضــای شـــورای مــرکــزی ب
درخواست استعفای خود را مطرح   و از اعضای 
شورای مرکزی حزب درخواست کرد تا دبيرکل 

جديد انتخاب کنند.

ــش به  • ــن ــروز – ايـــن روزنـــامـــه در واک ــ وطـــن ام
صحبت های حسن روحانی که گفته بود به وعده های 
انتخاباتی سال 92 عمل کرده است و چرخ اقتصاد 

چرخيده ، نوشت : »چرخيد اما به عقب«.
کیهان – اين روزنامه خطاب به شورای نگهبان  •

نوشت : » شــورای نگهبان بايد با اجماع يا شبه 
اجماع و سخت گيری زياد افراد واجد صالحيت 
را احراز کند. اين جا به هيچ وجه جای مسامحه 
نيست و هرگونه آسان گيری سبب می شود تا دود 
آن سال های سال، جسم و روح انقالب را آزار  دهد 

و خسارت آفرين شود.«
ــی با  • ــزارش ــه در گ ــام هفت صــبــح – ايــن روزن

ــوروزی« نوشت :  تيتر» موج سنگين سفرهای ن
» امسال هم کرونا قصد عقب نشينی نــدارد اما 
ــروز يک ميليون و300 هــزار پکيج  تا همين ام

گردشگری به فروش رفته است!«
فرهیختگان – ايــن روزنــامــه در گــزارشــی  با  •

تيتر » پول نقل وانتقال ماشين به جيب چه کسی 
مـــی رود؟« نوشت : »ساالنه حــدود پنج ميليون 
معامله خودرو در کشور داريم يعنی اعم از اين که 
يک ميليون خودروی صفر وارد می شود و 3-4 
ميليون نقل وانتقال های عادی است که بين مردم 
اتفاق می افتد. پنج ميليون از هر معامله 100 

هزارتومان کارمزد دريافت می کنند.«
علمی  • هيئت  عضو  ترکمانی  ایــران – عــلــی 

با  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه 
بيان اين  سوال که » چراهر که بی سوادتر و غير 
متخصص تراست صدايش بلند تر است؟« نوشت : 
که  هستند  برنده  آنانی  موقعيتی،  چنين  »در 
توانايی داد وفرياد کشيدن را بيشتر دارند و به جای 
اتکا به حجت و استدالل قوی و معنوی، به رگ های 

گردن قوی متکی هستند.«

ويژه های خراسان  تازه های مطبوعات

پیشنهاد جدید با استفاده از تجارب سقوط 
هواپیمای اوکراینی

بر اساس پيشنهاد يک عضو کابينه که طی هفته های 
اخير در حال بررسی توسط تعدادی از مديران ارشد 
دولتی است، مقرر شده شرايط قانونی و اداری الزم 
برای حضور کشورهای خارجی در بررسی سوانح 
هوايی حادث شده در کشورمان فراهم   و در صورت 
ابالغ رسمی هيئت وزيــران، بخشی يا تمام فرايند 
بررسی سانحه هوايی   به يک کشور و نهاد خارجی 
واگذار شود. صدور مجوز قانونی ارسال گزارش وقوع 
سانحه هوايی در ايران به کشوری غير از بهره بردار، 
سازنده و دارای اتباع در آن حادثه نيز ديگر پيشنهاد 

در حال بررسی در دولت است.

تذکر قالیباف درباره دور زدن دولت 
توسط شورای عالی استان ها

در حالی که بر اساس تصميم جديد شورای عالی 
استان ها، شرايط جديدی بــرای ترکيب، تعداد و 
چگونگی اداره کميسيون های شوراهای شهر و 
روستا به تصويب رسيده، محمد باقر قاليباف ،رئيس 
مجلس طی روزهای اخير در نامه ای به رئيس اين 
شورا، متذکر شده اين مصوبه بدون نياز به طی مراحل 
تصويب نهايی در هيئت وزيران، الزم االجرا اعالم شده 
که چنين اقدامی به علت رعايت نکردن سير و مراحل 
تصويب قانونی تغييرات در شوراها از طريق هيئت 

دولت، مغاير با قانون بوده و بايد اصالح يا لغو شود.

توئيت سياسی

ــادی محمدی – در حالی کــه از هفته  ه
قبل موضوع صدور قطعنامه ضد ايرانی با 
پيشنهاد سه کشور آلمان ، انگليس و فرانسه 
و حمايت آمريکا در دستور کار شورای حکام 
آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داشت 
و به نظر می رسيد مثل هميشه با رای گيری 
شکننده به تصويب برسد تا فشاری جديد 
بــرای کشورمان باشد ،امــا پس از تهديد 
جدی ايران مبنی بر اين که هر گونه  صدور 
قطعنامه عليه کشورمان  عالوه بر اين که 
باعث منتفی شدن توافق اخير با آژانس 
ــری در  ــدی ت خــواهــد شــد بلکه عــواقــب ج
همکاری های هسته ای خواهد داشت ، 
روز گذشته از وين مقر آژانس بين المللی 
انرژی اتمی خبر آمد که کشورهای اروپايی 
از طرح قطعنامه پيشنهادی خود منصرف 
شدند و با اعالم اين که می خواهند فرصت 
جديدی به ديپلماسی بدهند، پيش نويس 
را از آژانس پس گرفته اند . هر چند برخی 
ديپلمات های غربی ناشناس در گفت وگو 
با رويترز و ديگر رسانه های غربی مدعی 
شدند که ايران نشانه های مثبتی بابت باز 
شدن فضای مذاکره غيررسمی داده ، اما 
ــادی سفير کشورمان در آژانــس  غريب آب
تاکيد کرد، رايزنی های گسترده چند روز 
اخير در تهران و ويــن با کشورهای عضو 
شــورای حکام و همراهی برخی کشورها 
از جمله چين و روســيــه باعث شــد تــا اين 

قطعنامه کنار گذاشته شود .
به گــزارش خراسان، صبح روز پنج شنبه 
و پس از برخی گمانه زنی های رسانه ای 
بــرای  گيری  رای  فرايند  توقف  بــر  مبنی 
قطعنامه پيشنهادی اروپــايــی هــا، کاظم 
غريب آبادی نماينده کشورمان در وين در 
اظهاراتی ضمن تاييد اين موضوع ، تصريح 
کرد :  »با آغاز تالش سه کشور اروپايی با 
حمايت آمريکا برای ارائه قطعنامه ای عليه 
ايران در شورای حکام، اقدامات مختلفی در 
دستور کار قرار گرفت از جمله رايزنی های 
گسترده با اعضای شورای حکام در وين و 
پايتخت ها، ارســال نامه وزير امور خارجه 
ــه هــمــتــايــان خـــود در کــشــورهــای عضو  ب
شورای حکام، تشريح مواضع ايران برای 

ــس در قالب يک متن  اعضای شــورا و آژان
توجيهی، فعال کــردن ظرفيت دبيرخانه 
آژانس و مديرکل برای تالش در جهت حفظ 
همکاری ها و تعامالت، هماهنگی ويژه با 
روسيه و چين و اعالم مخالفت قطعی آن ها 
با قطعنامه و ارسال پيام های اصولی از سوی 
رئيس جمهور، وزيــر امــور خارجه، رئيس 
سازمان انرژی اتمی و معاون سياسی وزير 
امور خارجه. در همه رايزنی ها، پيام ها و 
مکاتبات، به صراحت گفته شد که تصويب 
قطعنامه را اقدامی مخرب بر سر راه روابط 
و همکاری های ايران و آژانس می دانيم و 
موجب توقف تفاهم مشترک اخير ايران 
ــد.« در ايــن ميان  و آژانـــس نيز خــواهــد ش
،سه کشور اروپايی پس از عقب نشينی و 
پس گرفتن قطعنامه خود آن را به واسطه 
دادن فرصت به مدير کل آژانــس برای آن 
ــای جــديــد ايــشــان بــا هدف  ــالش ه ــه »ت چ
شکستن اين بن بست و حل و فصل بدون 
کردند  ــالم  اع  » مذکور  اختالفات  تأخير 
رويترز هم به نقل از يک منبع فرانسوی  
ــای اخير  ــ ــران در روزه ــه اي مــدعــی شــد ک
نشانه های دلگرم کننده ای را درخصوص 
آغــاز گفت وگوهای غيررسمی بــروز داده 
است.اين منبع فرانسوی تصريح کرد که 
هدف اين است که همگی را تا پيش از آغاز 

نوروز به پای ميز ]مذاکره[ بياورند.

نشست آینده ایــران و آژانــس موضوع 	 
جدیدی نیست

در اين ميان ، غريب آبادی همچنين با توجه 
به اعــالم سفر هيئت فنی آژانــس به ايران 
ــل که از ســوی مديرکل  ــل مــاه آوري در اواي
آژانس اعالم شد، گفت: اين قبيل تعامالت 
فنی بين ايران و آژانــس، موضوع جديدی 
نيست و هيچ توافق و ترتيبات جديدی نيز 
برنامه ريزی نشده است. دو طرف برای حل 
و فصل چند موضوع پادمانی، مدت هاست 
در حال کار و تعامل هستند و در طول دو 
سال گذشته چندين نشست فنی برگزار 
کــرده انــد و نشست پيش رو نيز در تــداوم 
همين مسير بوده و در سطح مديرکل آژانس 

نيست. 

عقب نشینی اروپا در پی 
ایستادگی و دیپلماسی ایران 

3 کشور اروپایی پس از تهدیدهای جدی ایران قطعنامه پیشنهادی خود به شورای 

حکام را پس گرفتند ،غریب آبادی این اقدام را چیره شدن عقالنیت دانست 

ــروز حــضــور 1400 محسن  ــ ــا دي اگـــر ت
رضايی در حد يک حدس و گمان بود، 
اظهارات اخير انتخاباتی او باعث شده 
که احتمال  کانديداتوری اش بيش از 
هر زمانی  قوت بگيرد و ) به قول روزنامه 
شرق(  کامال مشخص است که او عزمش 
ــزم کــرده اســت. دبير  را بــرای آمــدن ج
عالوه  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  
بر سخنان قبلی اش  دو سه روز قبل نيز 
گرای جدی انتخاباتی داد و در اظهاراتی 
که بيشتر به شعارهای انتخاباتی شباهت 
داشت تصريح کرد که اگر رئيس جمهور 
شــود، يک نفر بيکار هم در کشور باقی 
نمی ماند:» اگر برای ورود به انتخابات 
تصميم گرفتم و اعالم کانديداتوری کردم، 
خواهيد ديد کاری خواهيم کرد که يک نفر 
بيکار نماند و اصال کسی وجود نداشته 
اظهارات  کند.«  انتقاد  بيايد  که  باشد 
ختم  جــا  همين  بــه  رضــايــی  انتخاباتی 
نشد و فرمانده اسبق سپاه روز گذشته 
دفاع جانانه ای از کانديدای نظامی کرد 

و گفت  :» من عمده اين ترس را 
ناشی از زد و بند اقتصادی و 

رانت خواری می دانم چون 
ــر نظاميان بــر ســر کار  اگ
بيايند دست دزدها را قطع 
می کنند و تا آخرين قطره 

ای که از بيت المال رفته به 
خزانه باز می گردانند 

ــردم  ــه دســت م و ب
مــی رســانــنــد.« 

دربــخــش  او 

ــری از ســخــنــان خـــود کــانــديــدای  ــگ دي
توصيف  کبير  امير  همانند  را  نظامی 
کرد:» اميرکبير را ببينيد او ابتدا اميرنظام 
بود و بعد اميرکبير شد و موضوع کانديدای 
نظامی هم در ايران همين است.اميرکبير 
قبل از آن که مسئوليت صدراعظمی را در 
دولت برعهده بگيرد، به مدت طوالنی در 
نيروهای مسلح بود و سه لقب قبلی او يعنی 
مستوفی نظام، وزير نظام و امير نظام نشان 
می دهد که کارنامه او در بخش نيروهای 
مسلح بوده و به پشتوانه آن تجربه توانست، 
ــی کــشــور را طــی مدت  ــراي مــديــريــت اج
کوتاهی متحول کند.وی افزود:کسانی 
که می گويند چرا نظامی ها می آيند در 
جريان نيستند که در اروپا و آمريکا بيش از 
50درصد روسای جمهور و روسای دولت 
ها نظامی بودند  يا اطالع دارند و ترسی 
از به خطر افتادن منافع  يا زد و بند خود 
دارند و نگران هستند که نظاميان اين ها 
را به هم بريزند و بيرون کنند«. اين سخنان 
رضايی  در فضای مجازی هم بازتاب داشت 
و کاربری نوشت :»  از اين وعــده ها زياد 
شنيديم مهم  تــر از اون مگر امــام 
نگفت نظامی ها وارد سياست و 
اقتصاد نشوند؟ درکش چرا اين 
قدر سخته!!« کاربر ديگری نوشت 
:» اين که يک فرد زمانی نظامی 
بوده نبايد مانعی برای حضورش 
مهم  اينه  باشه  انتخابات  در 
که موقع انتخابات در 
کسوت نظامی 

نباشه «.

دفاع رضایی از کاندیدای نظامی
 محسن رضایی:کاندیدای نظامی مثل امیرکبیر است 

و دست دزدها را قطع می کند
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فوتبال  مسابقات  ساالنه 
بی شماری در ورزشگا ه های 
ــزار  ــرگـ ــا بـ ــیـ ــر دنـ ــ ــراس ــ س
می شوند که تجربه تماشای 
فوتبال در هریک ازآن ها، ویژگی های خاص 
خودش را دارد. حاال که به دلیل شیوع کرونا، 
امکان حضور در ورزشگاه برای فوتبال  دوستان 
فراهم نیست در پرونده امــروز زندگی  سالم 
تعدادی از هموطنان مان در یادداشت هایی، 
تجربه شان از تماشای فوتبال در ورزشگاه های 
مختلف دنیا، امکانات و خدمات ، جو اخالقی، 
سرگرمی های بین دو نیمه، احساسات شان و 
جزئیات جالبی را با ما به اشتراک می گذارند 
تا یادی از آن روزهای پر شور و هیجان تماشای 

فوتبال از نزدیک کرده باشیم.

پرونده

روایت های خواندنی از تجربه تماشای فوتبال در با شکوه ترین ورزشگاه های دنیا از نیوکمپ و الدترافورد تا ماراکانای برزیل و 
ورزشگاهی فوق مدرن در استرالیا

لذت فوتبال در خاص ترین ورزشگاه ها
1834

16اسفند1399 شنبه
6مارس2021 22رجب1442
شماره20614

این جا باید بازی را ایستاده ببینید!
کدام ورزشگاه؟ الدترافورد  منچستر

چه مسابقه ای: منچستریونایتد و ساوت همپتون
نیک.ت، 37ساله، دانشجوی اقتصاد در انگلیس: 
ورزشگاه رفتن در انگلیس به این سادگی ها نیست که شما 
مثال بروید دم در و بلیت بخرید. بلیت ها را هواداران برای کل 
فصل می خرند و برای خرید بلیت یک فصل باید چند سال 
توی صف بمانید! یک سری بلیت ها را هم اعضای باشگاه که 
حق عضویت ساالنه  می دهند صاحب می شوند و کافی  است 
از چند روز قبل برای خرید بلیت اقدام کنند. چند سالی طول 
کشید تا موقعیتش برای من فراهم شد تا با بلیت شخص دیگری 
تماشاگر بازی باشم. قبل از بازی به نزدیک ترین ساندویچ 
فروشی به اسم »لجندس« یعنی »اسطوره ها« چیزی شبیه 
ساندویچ کثیف های خودمان رفتیم که صاحبش یک ایرانی 
است! اطراف ورزشگاه پر از دست فروش یادگاری هایی مثل 
شال، پوستر و ... است و با این  که سال 2015 دقیقا 20 
سال می شد که اریک کانتونا این باشگاه را ترک کرده بود، 
بیشترین پوستری که دیده می شد متعلق به او بود. من در ایران 

ورزشگاه های زیادی رفته بودم، از ورزشگاه آزادی تهران گرفته 
تا ورزشگاه ثامن  مشهد اما الدترافورد خیلی بزرگ تر است. 
تعداد ورودی ها زیاد و روی بلیت ها شماره ورودی به جایگاه  
مشخص است. باالترین قسمت ورزشگاه، آخرین ردیف و با 
فاصله زیاد از زمین، جایگاه ما بود. روی تمام سکوها سقف 
است و در این کشور پرباران، تغییرات جوی تماشاچیان را 
اذیت نمی کند، ضمن این  که صداهای تشویق را اکو و شدتش 
را چند برابر می کند. این  جا کافی  است فقط نیم ساعت پیش 
از بازی در ورزشگاه حضور داشته باشید و برعکس ایران که 
قبل از بازی سر و صدا بیشتر است با شروع بازی تمام ورزشگاه 
را صدا بــرمــی دارد و ســرود می خوانند. اغلب تماشاچیان 
مرد اما در میان آن ها برخی خانوادگی هم آمده بودند. من 
آن  قدر هیجان زده بودم که به جای بــازی، جذب گرافیک 
اسکوربرد و دیگر جزئیات شدم تا خود بــازی. تماشاگران 
هنگام سرودخوانی می ایستند و این وسط کسانی مثل من که 
از سرودشان چیزی نمی دانستیم هم به  ناچار باید می ایستادیم 
وگرنه از دیدن بازی محروم می شدیم. این اتفاق یعنی خواندن 
سرود چندین بار در 90 دقیقه می  افتد، بنابراین شما باید بیشتر 
زمان بازی را ایستاده به مستطیل سبز خیره شوید. بین دو 
نیمه صندلی ها خالی می شوند و اغلب برای رفتن به سرویس  
بهداشتی یا خرید سیب زمینی سرخ کرده و  تنقالت جایگاه 
خودشان را ترک می کنند. بعد از بازی خیلی سریع البته با نظم 
و بدون هل دادن همدیگر از پله ها پایین رفتیم و بیست دقیقه ای 

طول کشید تا از ورزشگاه خارج شدیم.

ضیافتی به یادماندنی در جایگاه ویژه
کدام ورزشگاه؟ ماراکانا  برزیل

چه مسابقه ای؟ فالمنگو و پالمیراس
مــیــالد یــوســفــی، 35 ســالــه، محقق و مــدرس 
مهندسی صنایع: سال 2014 و فقط چند ماهی 
از اقامتم در برزیل گذشته بود که با گروهی از دوستان 
به ریــودوژانــیــرو رفتیم. روز آخــر سفر، من و دوست 
پاکستانی ام که زبان پرتغالی نمی دانستیم باید از صبح 
تا 9 شب به شکلی وقت می گذراندیم. دیدن تابلوی 
ورزشگاه ماراکانا فرصتی بود تا این ورزشگاه زیبا و بازی 
پالمیراس و فالمنگو را هم ببینیم. در باجه بلیت فروشی 
تقاضای ارزان ترین بلیت با تخفیف دانشجویی کردیم 
اما تسلط نداشتن به زبان باعث شد تا مسئول فروش به  
جای دو بلیت دانشجویی پشت دروازه ، بلیت جایگاه 
ویژه صادر کند! شرم شرقی ما و هیجانی که برای دیدن 
ماراکانا)میزبان فینال جام جهانی چند ماه آینده در 
آن زمان( داشتیم باعث شد تا بلیت گران را بگیریم. 
من که تنها تجربه ورزشگاه رفتنم، ورزشگاه شهید 
سروندی اندیمشک بود، به  محض ورود به سالن انتظار، 
گویی به ضیافتی دعوت شده ایم؛ دو میز بزرگ حاوی 
انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها و غرفه ای برای سرو 
ذرت بوداده! یکی از کارمندان متوجه شد ما پرتغالی 
نمی دانیم، به کمک همکار دیگرش به انگلیسی درباره 
ورزشگاه توضیح داد و گفت خوراکی ها و نوشیدنی ها 
تا پایان بازی در دسترس شماست و مدام شارژ خواهد 

شد! بازی خانگی فالمنگو بود و تقریبا همه  چهل و 
چند هزار تماشاگر سرودهای تیم شان را می خواندند 
و حضور دو خارجی بین تماشاگران باعث جلب توجه 
اطرافیان و زمینه ساز گفت وگو با ما شد. بازی دیدنی 
بود و 4 بر 2 به نفع فالمنگو تمام شد. جایگاه در کنار 
مسیر ورود و خروج بازیکنان قرار داشت و بعد از بازی 
تعدادی از بازیکنان آمدند، با تماشاگران صحبت 
کردند و عکس گرفتند. دیدن یک بازی خوب با باالترین 
کیفیت و نزدیک ترین مکان به زمین، بــرای من که 
تمایلی به ورزشگاه رفتن نداشتم و تصور شلوغی و 
بی نظمی اش اذیتم می کرد، نقطه شروع عالقه من 
برای رفتن به ورزشگاه بود. از آن به بعد چند بازی از 
جام جهانی را با دوست پاکستانی ام دیدیم، از جمله 

بازی ایران و آرژانتین.

توجه باورنکردنی به امنیت  اخالقی تماشاگران
کدام ورزشگاه؟ ANZ  استرالیا

چه مسابقه ای؟ ایران و قطر
بــهــروز پــویــان، 35 ســالــه، کارمند 
دانشگاه UTS استرالیا: تا پیش از این 
که پای من به ANZ باز شود، ورزشگاه 
ــازی در سال  ــا دو بـ ــک ی ــه ی رفتنم ب
خالصه می شد، آن هم برای همراهی 
دوستان، تماشای آتش بازی، جشن 
ســال نو و ... امــا بعد از بــازی ایــران- 
قطر در جام ملت های استرالیا سال 
2015 داستان فرق کرد و شدم پای 

ثابت ورزشگاه، طوری  که بلیت یک فصل را کامل می خرم و شدم )STH  )Season Ticket Holderیعنی 
هوادار وفادار. برای کسی که اولین  بار به یک ورزشگاه جدید و به  روز می رود پارکینگ  های طبقاتی بزرگ 
شماره گذاری شده با ورودی و خروجی هایی که مستقیم به دروازه های ورزشگاه وصل می شود در نگاه اول 
خیلی به چشم می آید. نکته جالب دیگر این که به  محض اسکن بلیت ها، بروشوری به شما داده می شود که 
کروکی بیش از 700 سرویس  بهداشتی، غرفه های خرید، بوفه  غذای آماده و کمک های اولیه پزشکی در هفت 
طبقه مشخص شده  است. در بازی ایران و قطر، 
ساندویچ و غذا با برچسب حالل برای فروش آماده 
کرده بودند. برای امنیت و حالت  های اضطراری، 
یک شماره  موبایل برای ارسال و دریافت پیام کوتاه 
در نظر گرفته شــده   و نــورپــردازی، چمن عالی، 
سیستم تهویه مطبوع و سقف متحرک، تیر خالص 
امکانات رفاهی ورزشگاه اســت. نمایشگرهای 
نصب شده در چهار گوشه ورزشگاه کمک می کند تا تماشاگران هنگام تشویق تیم میزبان، با خواندن متن 
سرود از روی آن، طرفدار ان دوآتشه را همراهی کنند. سیگار کشیدن ممنوع است ولی اتاق هایی برای 
سیگاری ها در نظر گرفته شده تا وسط دو نیمه بروند آن  جا و مزاحم دیگران نشوند! معموال همان اول بازی 
روی تابلوی ورزشگاه آمار تماشاچی ها را با ذکر جنسیت و سن اعالم می کنند که مثال امروز فالن تعداد بچه 
در ورزشگاه هستند، لطفا اگر احساساتی شدید لباس هایتان را در نیاورید! اگر تخلف اخالقی از کسی سر 
بزند، برای کل فصل از رفتن به ورزشگاه منع می  شود. بازی ایران با قطر شب بسیار عجیبی بود؛ 22 هزار 
زن و مرد برای تشویق تیم ملی ایران به ورزشگاه آمده بودند. بیشتر ایرانی های مقیم استرالیا بودند ولی بین 
آن ها ملیت های مختلف از چین، عراق، لبنان، فیلیپین و افغانستان هم دیده می شد که با پرچم کشورشان 
تیم ایران را تشویق می کردند که در نهایت ایران یک بر صفر قطر را  برد. این را هم بگویم که این ورزشگاه، 

بیستمین ورزشگاه زیبای دنیاست.

مهمانی خاطره انگیز روی سکوها!
کدام ورزشگاه؟ فرندز آره نا  استکهلم

چه مسابقه ای؟ ایران و سوئد)دوستانه(
علی کاردار، بازنشسته، ساکن سوئد: من بازی های زیادی را در ورزشگاه تماشا کردم، مثل 
بازی ایران و مکزیک در جام جهانی 2006 آلمان اما یکی از بازی های خیلی ماندگار و احساسی 
برای من بازی دوستانه ایران و سوئد بود. حدود 80 درصد تماشاگران، ایرانی ها بودند. بازیکن 
محبوب بعضی از ما ایرانی های مقیم سوئد، یعنی زالتان ابراهیموویچ در زمین حضور داشت و دلمان 
می خواست که او را هم تشویق کنیم. جالب این بود که دو تیم و طرفدارانش به چشم دو رقیب به هم 
نگاه نمی کردند و تماشاگران هر دو تیم با تشویق های موجی و شعارهای اخالق مدارانه، تیم ها 
را حمایت می کردند. برخالف روند همیشگی، هنگام بازی موسیقی هم پخش می شد. قیمت 
بلیت بازی با این که خیلی گران بود اما ایرانی ها خانوادگی شرکت کرده و از همه جا خودشان را 
به استکهلم رسانده بودند. در این میان با دوستان قدیمی و هموطنان مان هم دیداری تازه کردیم. 
این بازی به حدی جذاب بود که تا روزهای بعد زالتان در مصاحبه با روزنامه ها و تلویزیون می گفت 
این بازی برای من مثل یک مهمانی خاطره انگیز بود که اوقات خوشی با تیم حریف و تماشاگران 
داشتیم. بین دو نیمه و در پایان بازی، بیرون از ورزشگاه ایرانی ها با شیرینی و تنقالت از همه 
پذیرایی می کردند. با این که سوئد 3 بر یک ایران را مغلوب کرد ولی تماشاگران ایرانی همان قدر 
ابراز احساسات می کردند که گویی خودشان برنده میدان بودند. تا جایی که من خبر دارم تیم 
سوئد تیم ایران را بعد از بازی برای یک ضیافت شام دعوت کرد. فرندز آره نا ورزشگاه بسیار مدرنی 
است که عالوه بر فوتبال، کنسرت های بزرگ موسیقی و جشن ها هم در آن برگزار  و سقف ورزشگاه 
به صورت الکترونیکی باز و بسته می شود. امیدوارم هرکدام از ما در این شرایط قرار بگیریم چون 
احساس دیدن بازی از ورزشگاه قابل مقایسه با دیدن بازی از صفحه بهترین تلویزیون ها نخواهد بود.

جذابیت های ورزشگاه در تور گردشگری 
کدام ورزشگاه؟ سانتیاگو برنابئو  اسپانیا

امیر اکبریان، 37 ساله، تهیه کننده و کارگردان پویانمایی: ورزشگاه از بیرون چهاربرج دارد که 
مارپیچی  است و با پله برقی افراد را به طبقات باال و باجه بلیت های بارکدی می رساند و در پایان از آن خارج 
می شوند. روزی که ما برای بازدید به ورزشگاه رفتیم؛ شب قبلش بازی رئال مادرید و شالکه بود که ما همان 
حوالی بودیم و 45 دقیقه پیش از بازی، طرفداران که لباس های تیم شان را به تن داشتند بی هیچ نگرانی 
از خرید بلیت، دیر رسیدن، بسته شدن در و دسترسی به جایگاه شان در کافه ها و محوطه اطراف منتظر 
شروع بازی بودند. البته زیرساخت های حمل ونقلی ایده آل به سمت ورزشگاه بی تاثیر نیست. به محض 
ورود برای بازدید از ورزشگاه، مقابل پرده سبزی ایستادیم، از ما عکسی گرفته و پرسیده  شد که مایلیم کنار 
کدام  بازیکنان قرار بگیریم و عکس درخواستی مان را مثال کنار رونالدو، کاسیو و بقیه مونتاژ می کردند 
وبه قیمت  10یورو به ما می فروختند. از برج ها که خارج شدیم، چشم انداز زیبای ورزشگاه روبه روی مان 
ظاهر شد. ورزشگاه موزه جالبی داشت که داخلش مانیتورهایی به  صورت پراکنده نصب شده بود و تصاویر 
یکسان و گاه متنوعی را از افتخارات رئال مادرید و گل های تاریخی شان را همراه و هماهنگ با موسیقی 
پخش می کردند. قسمتی از موزه به جام  ها، کفش و لباس های قدیمی اختصاص داشت. قسمت جذاب 
موزه بخشی بود که شیپورهایی روی دیوار نصب شده بود و با قرار دادن گوش مان روی هریک، صدای 
یک گزارش قدیمی از بهترین لحظات بازی رئال  مادرید را می شنیدیم. در طبقات پایین تر وارد سالن 
کنفرانس شدیم و توانستیم در جایگاهی که شب قبل از آن آنجلوتی نشسته بود، بنشینیم و هیجان زده 
عکسی به یادگار بگیریم. دیدن رختکن و حمام بازیکنان آن هم بی هیچ دیوار و حائلی برای مان عجیب 
بود! باالخره به پایین ترین طبقه یعنی زمین بازی رسیدیم. عظمت ورزشگاه ما را به وجد آورد و یکی از 
جذاب ترین قسمت های بازدیدمان بود چون روی چمن راه رفتیم، سکوها را از زاویه دید بازیکنان هنگام 
بازی تماشا کردیم و روی نیمکت بازیکنان رئال مادرید نشستیم. درنهایت به فروشگاهی رفتیم که همه 
لوازم رئال مادرید از لباس و گرمکن و کفش گرفته تا خودکار و ماگ و... به عنوان سوغاتی برای فروش در 
دسترس بود. این بازدید بیشتر از تماشای بازی در این ورزشگاه به من چسبید چون در جایگاه تماشاگر 
ما فقط حال و هوای بازی را تجربه می کنیم و از جزئیات چنین ورزشگاه های بزرگی بی نصیب می مانیم.

پشت صحنه تشویق موزاییکی
کدام ورزشگاه؟ نیوکمپ بارسلون  اسپانیا

چه مسابقه ای؟ ال کالسیکو )بارسلونا و رئال مادرید(
نگار کریمی، 33 ساله، دام پزشک: بلیت این بازی به دلیل اهمیت 
آن از سایر بازی ها در این ورزشگاه گران  تر است با این حال خیلی زود 
جایگاه ها پر می شوند و بلیت ها یک  روزه به فروش می رسند. یکی از موارد 
قابل توجه برای من این بود که چند روز پیش از بازی، ایمیلی ارسال شد که 
با عکس، ویدئو و متن کامل توصیه شده بود که روز مسابقه 15 دقیقه زودتر 
در ورزشگاه باشیم تا با باالبردن کارت های آبی و قرمزی که در اختیارمان 
قرار می دادند در تشکیل طرح موزاییکی هنگام شروع بازی مشارکت کنیم 
و در زمان بازی، سوتی ندهیم. نیوکمپ تقریبا در مرکز شهر بارسلون قرار 
دارد و نمای خاکستری رنگ آن از دور خودنمایی می کند. صندلی های 
ورزشگاه به رنگ های آبی و قرمز برگرفته از رنگ لباس و آرم باشگاه هستند 
و تعدادی از صندلی های زرد رنگ، نام بارسلونا را نمایش می دهند. روز 
مسابقه خیابان های منتهی به ورزشگاه پر از طرفداران با لباس، پرچم، 
کاله و نشان های بارسلونا بودند. اطراف ورزشگاه دکه هایی برای فروش 
یادگاری های شهر و باشگاه بارسلونا قرار داشت. قبل از شروع بازی همگی 
با نظم وارد شدیم و روی صندلی های منطبق با شماره بلیت مان نشستیم. 
جو ورزشگاه از همان اول شاد و پرهیجان بود و این هیاهو با ورود بازیکنان 
به زمین خیلی بیشتر شد. در ادامه سرود تیم بارسلونا با موضوع همبستگی 
و افتخارات این تیم با همخوانی تماشاچیان و تشکیل تصویر موزاییکی 
پخش شد. طی بازی هم تماشاچیان که بیشتر طرفداران تیم بارسلونا 
بودند با شعار، تیم شان را تشویق می کردند. بین دو نیمه صدای موسیقی 
در ورزشگاه پخش شد و تماشاچیان مشغول عکس گرفتن و خوردن 
تنقالت شدند. در این بازی بارسلونا پنج گل با یک پنالتی به ثمر رساند که 
شادی هواداران تا ساعت ها بعد حتی در خارج از ورزشگاه ادامه داشت. 
بعد از بازی به  دلیل شلوغی و جشن هواداران، شاهد ترافیکی عجیب در 
خیابان ها و وسایل حمل و نقل عمومی بودم که پیش از این تجربه اش را 
نداشتم. جالب است بدانید در برنامه به سازی این ورزشگاه جایگاهی 
برای مهمانان ویژه، تجهیزاتی برای رسانه ای ها، تغییر شیب صندلی ها رو 
به زمین برای چشم انداز بهتر، امکاناتی برای افراد معلول و ... در نظر گرفته 
شده است. با ایجاد سقف الکترونیکی پیشرفته، آب باران جمع  آوری و برای 

آبیاری چمن ورزشگاه 
استفاده خواهد شد. 
ضمن ایــن که سقف 
ــاده از نــور  ــف ــت بــا اس
خورشید، چراغ های 
ورزشگاه را هم روشن 

خواهد کرد.

لذت فوتبال در خاص ترین ورزشگاه ها
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آشپزی من  پیش غذا

سوپ کلم، سوپ آنتی اکسیدانی

راه هایی برای خالص 
شدن از چربی ناحیه بینی

چربی بینی از جمله مشــکالت شــایع و آزاردهنده 
پوست صورت اســت که ناشــی از تولید بیش از حد 
ســبوم توســط غدد چربی روی پوســت بینی اســت 
و معموال بــه جــوش و آکنه منجرمی شــود. ســبوم، 
نوعی چربی طبیعی اســت کــه میزان کافــی آن به 
مرطوب سازی و محافظت از پوست کمک می کند. 
داشــتن پوســت چرب، بزرگ بودن منافذ پوســت، 
نوسانات هورمونی، عوامل ژنتیکی و سبک زندگی 
نادرست از جمله دالیل چرب شدن پوست در ناحیه 
بینی است. در ادامه چند روش خانگی برای رفع این 

چربی معرفی خواهد شد:
 از لوازم آرایشــی متناســب با نوع پوست تان 

استفاده کنید
محصــوالت فاقد چربــی را انتخــاب کنید تــا منافذ 
پوست مسدود نشود. استفاده از محصوالت آرایشی 
نامناســب مثل محصوالت ویــژه پوســت مختلط یا 
پوســت  خشــک، میزان چربــی پوســت را افزایش و 

ظاهری چرب و براق به بینی می دهد. 
  صورت خود را دست  کم دوبار در روز بشویید
برای شست وشــوی منظم صورت، یک برنامه ثابت 
داشــته باشــید. صورت تان را دســت کم یــک بار در 
ابتدای روز و یک بــار پیش از خواب بشــویید تا مواد 
آرایشــی، آلودگی و چربــی اضافــه از بینی تان پاک 
شود. برای این کار از یک شــوینده مالیم و آب ولرم 
اســتفاده کنیــد. صابون هــای حاوی مواد خشــن و 
معطر، پوســت را خشــک مــی کنــد و بــرای جبران 
رطوبت و چربی از دست رفته ، منجر به تولید بیش از 

حد چربی توسط غدد  می شود.
  از مرطوب کننده استفاده کنید

بعد از شســتن صــورت، از یــک مرطوب کننده فاقد 
چربی و غیر کومدوژن زا)جوش زا(  استفاده کنید تا 
به هیدراته شدن پوست و تعادل چربی بینی کمک 
کند. مرطوب کننده هایی را انتخاب کنید که حاوی 

مواد جذب کننده چربی مثل جو دوسر باشد.
  صورت تان را الیه برداری کنید

پاک کننده های الیه بردار، سلول های مرده پوست را 
حذف و کمک می کنند محصوالت مراقبت از پوست 
بهتر جذب شوند. انباشــت سلول های مرده پوست 
روی بینی هم ظاهر  بینی را خشک نشان می دهد و 
هم باعث می شود که غدد چربی برای جبران کمبود 
رطوبت بینی، چربی بیشــتری تولید کنند. توصیه 
می شــود ایــن الیه بردارهــا را فقط یک بــار در هفته 

استفاده کنید.
  با محصوالت حاوی اسید سالیسیلیک با آکنه 

خداحافظی کنید
پوســت چرب مســتعد پدیدار شــدن آکنه و جوش 
روی صــورت اســت. از شــوینده های صــورت و 
کرم هــای مخصوص حــاوی  اســید سالیســیلیک 
اســتفاده کنید. ایــن ماده هــم از آکنــه جلوگیری 
می کنــد و هــم چربــی پوســت بینــی را کاهــش 
می دهد. ضمن این که اســید سالیسیلیک پوست 
را الیه برداری، سبوم اضافی را رفع و از بسته شدن 

منافذ هم جلوگیری می کند.
  از ضد آفتاب های غیر کومدوژن زا اســتفاده 

کنید
برخی ضدآفتاب ها حاوی چربی هســتند بنابراین 
منافذ را مســدود می کنند و چربی بینی را افزایش 
می دهند. با یــک کرم ضدآفتــاب غیرکومدوژن زا و  
مناسب برای پوســت چرب هم از تجمع چربی روی 
پوســت جلوگیری و هــم از پوســت در مقابل اشــعه 

خورشید محافظت می شود.  
  از چسب های پاک کننده  بینی استفاده کنید
این چســب ها عالوه بر پاک کنندگــی منافذ بینی و 
چربی زدایی، سلول های مرده پوست را الیه برداری 

و ظاهر براق روی بینی را رفع می کند.
 صورت را بخور دهید

بخور صورت، منافذ باز و چربی پوست بینی را کاهش 
می دهد. پیش از بخور دادن، صورت را از هرآلودگی 
و آرایــش قبلی پاک کنید. اضافه کــردن کمی برگ 
نعناع یا چای بابونه باعث پاک ســازی بیشتر منافذ 

پوست می شود. 
 پوست تان را هیدراته نگه  دارید

آب رســانی بــه پوســت و هیدراتــه نگه داشــتن آن 
می توانــد از تولید ســبوم اضافه جلوگیــری کند. با 
خشکی پوســت، غدد چربی برای جبران رطوبت از 
دست رفته، چربی بیشــتری تولید می کنند. مقدار 
زیــادی آب بنوشــید و محصوالت آب رســان را روی 

پوست تان اسپری کنید.
  مراقب رژیم غذایی تان باشید

رژیم غذایی نامناسب همچون مصرف غذاهای تند، 
روی پوست تاثیر منفی دارد، بنابراین در استفاده از 

ادویه جات دقت بیشتری کنید.
lafarrerr، naturalbeautytips :منابع

فاطمه قاسمی
مترجم

کنید1   روی ترازو قــرار بگیرید و خودتــان را وزن 
اولین کار مهمی که هر روز صبح بعد ازرفتن به دستشویی 
باید انجام دهیــد، وزن کردن خودتان اســت زیرا در این 
زمان  وزن شما نسبت به سایر مواقع روز، بسیار دقیق تر 
نشان داده می شود. وزنی که دارید ،با توجه به آن چه بعد 
می خورید و می نوشید، به تدریج تغییر می کند. به خاطر 
سپردن وزن تان، به شما در تنظیم برنامه غذایی سالم در 

بقیه روز یا هفته کمک می کند.
نوشــیدن یک یا دو لیــوان آب قبــل از صبحانه، ۲ قبل از صبحانه یک یا 2 لیوان آب بنوشید

تاثیر چشــمگیری بــر کاهــش وزن تــان دارد. آب هیچ 
کالری ندارد اما اشــتهای شــما را ثابت نگــه می دارد، 
بنابرایــن نیــاز نیســت بعــد از آن، صبحانــه ســنگینی 
بخوریــد. نوشــیدن آب همچنیــن به ســوخت و ســاز و 

سوزاندن کالری ها در بدن کمک می کند.
قبل از صبحانــه فعالیت بدنی مالیمی داشــته ۳  قبل از صبحانه فعالیت بدنی داشته باشید
باشید. داشتن فعالیت بدنی با معده خالی تاثیر زیادی 
در کاهــش وزن دارد. زیــاد بــودن دفعــات تعریق بدن 

قبل از صبحانه، به چربی 
ســوخت  و  زیــاد  ســوزی 

رسانی به بدن منجرخواهد شد.
صبحانه ای با پروتئین باال بخورید مــواد مغــذی موجــود در پروتئیــن، در کاهش ۴

وزن تاثیر دارد زیرا باعث می شود شــما بعد از خوردن 
صبحانه احساس سنگینی طوالنی مدت داشته باشید 

و از پرخوری پرهیز کنید. 
عالوه بــر آن، هضم این مــواد مغذی برای بدن، آســان 
و ذخیره آن دشــوار اســت و مثل چربی هــای اضافه به 

راحتی ذخیره و اندوخته نمی شود.
در معرض نور آفتاب قرار بگیرید قــرار گرفتــن در معــرض نــور آفتاب صبــح، به ۵

سوزاندن چربی های بدن کمک می کند.
 به گفتــه محققان، افرادی کــه به طور مــداوم صبح ها 
زیر پرتوهای نور خورشــید در یک مــکان ثابت قرار می 
گیرند، نســبت به افرادی که در زیر نور خورشید سریع 

راه می روند، کالری بیشتری می سوزانند.
به آهستگی و متفکرانه صبحانه بخورید. حتی ۶ با آرامش و طمأنینه صبحانه بخورید

اگــر صبحانه ســاده 
اســت، بــو، ظاهــر و مزه 
آن را احســاس کنیــد. هنــگام خــوردن صبحانــه ، 
تلویزیون تماشــا نکنید. آرامش داشــته باشــید و از 
صبحانه ای که مــی خورید لذت ببریــد. این تمرین 
به شــما کمک می کنــد کمتر بخوریــد و وزن تان را 

. هید هش بد نیز کا
مسیریاب ترافیک را روی گوشی تان نصب  کنید۷
اگر قرار باشــد هر روز با خودروی تان مسافت طوالنی 
را طی کنید، به تدریج دچار اضافه وزن می شوید چون 
بیشتر زمان تان را پشــت فرمان به سر می برید. در این 
حالــت فرصتی را کــه باید هــر روز قدم بزنیــد و تحرک 
داشــته باشــید، از خود دریغ می کنید بنابراین کالری 
کمتری می ســوزانید. نرم افــزار مســیریاب ترافیک را 
روی گوشــی تان نصب کنید تا مســیر کوتاه تــر را پیدا 
کنید. ســعی کنید خودروی تان را در مســافتی دورتر 
از مقصد خود پارک کنید تا فرصتی مناسب برای قدم 

زدن داشته باشید و بقیه مسافت را پیاده بروید.
webmd.comمنبع

زیبایی
سواد سالمت

بانوان

1 - کلــم ، هویج ، پیاز، گوجــه فرنگی و فلفل دلمــه ای را در  
آب  می ریزیم و قابلمــه را روی حرارت قرار می دهیم  تا مواد 

خوب بپزد.
۲-بعد عدس پخته ، جو پرک ، قارچ ، نمک و فلفل ، زرد چوبه 
و یک قاشق زیره را اضافه می کنیم و زمان می دهیم تا خوب 

بپزد و لعاب بدهد.
۳- اگر دوست داشتید همه مواد سوپ کلم را با گوشت کوب 

برقی یا داخل مخلــوط کن له  کنید یا با جعفری خرد شــده 
سرو و با آب لیموی تازه میل کنید.

نکته ۱: کلم منبــع منگنز، فیبــر رژیمی، کلســیم، منیزیم 
و پتاســیم اســت. همچنین حاوی انــواع ویتامیــن  ازجمله 

ویتامین K، ویتامین A، ویتامین B6 و ویتامین  E است.
نکته 2: کلم سرشار از آنتی اکسیدان هایی چون فالونوئید، 

زاگزانتین، لوتئین، کولین و بتاکاروتن است.

اکرم فریدون مقدم  |مترجم

 معمــوال کاهش وزن برای کســانی که عــادت به تحرک 
بدنی ندارند، دشــوار اســت، بــه همین دلیل مــی توان 
با راهکارهای ســاده و آســان به این افراد کمک کــرد . در ادامه به هفت 

راهکار اشاره می شــود که می توانید آن ها را  از صبح  که بیدار می شوید 
تا کارهای روزانه را شروع کنید ، انجام دهید.

سالمت

    کلم برگ ریز شده  - نصف یک عدد کلم متوسط
    هویج رنده شده متوسط -  ۲ عدد

     پیاز رنده شده متوسط - ۲ عدد
     عدس یا دال عدس پخته  - 1 استکان

     جو پرک - 1 استکان

     فلفل دلمه ای - 1 عدد
     قارچ خرد شده - ۲00 گرم

     گوجه فرنگی رنده شده - ۲ عدد
     جعفری خرد شده  - ۲ قاشق غذاخوری

    زیره – یک قاشق مرباخوری

داده تصویری

غلظت خون چیست؟

غلظت خــون یا تســت CBC کــه در برگــه آزمایش 
طبی مشخص است، به شمارش گلبول های قرمز 
خون می پردازد زیرا کم و زیاد شدن سلول ها نشان 
دهنده یک بیماری است.به لحاظ پزشکی، غلظت 
خون یعنی این که افزایــش درصدی تعداد گلبول 
های  قرمز خــون در مقابل کل ســلول های خونی 
) هماتوکریت(  ســنجش می شــود. اصلی ترین و 
مهم تریــن وظیفه گلبول هــای قرمز خــون ،حمل 
اکسیژن به بافت ها و برداشت دی  اکسید کربن از 
آن هاســت. کاهش یا افزایش این سلول ها هریک 

مشکالت خاصی را برای بدن ایجاد می کند.

    عالیم تعداد کم گلبول های قرمز
 خستگی

  تنگی نفس
  سرگیجه

 ضعف یا سبکی سر
 افزایش ضربان قلب

 سردرد
 پوست رنگ پریده

     عالیم زیادبودن تعداد گلبول های  قرمز
 خستگی

  تنگی نفس
    درد مفصل

 حساسیت ناحیه کف دست یا کف پا
 خارش پوست به ویژه پس از استحمام

  اختالل خواب

   چه مواردی باعث غلظت خون می شود؟
  سیگار کشیدن

 بیماری قلبی مادرزادی
  کمبود آب بدن

  سرطان سلول کلیوی )نوعی سرطان کلیه(
 فیبروز ریوی

 حضور در ارتفاع.

   بهترین خوراکی ها برای بهبود غلظت خون
   فلفل قرمز

کپسایسین فلفل قرمز با عث بهبود جریان خون 
می شود.

  انار
انار دارای آنتی اکسیدان های پلی فنول و نیترات 
است که ماده گشــادکننده قوی عروق محسوب 

می شود.
   پیاز و سیر

پیاز منبع عالی آنتی اکسیدان های فالونوئیدی 
است که برای سالمت قلب مفید است.

   گوجه فرنگی
گوجــه فرنگــی به کاهــش فعالیــت آنزیــم مبدل 
آنژیوتانسین )ACE( کمک می کند و از این طریق 
باعث انقباض رگ های خونی برای کنترل فشار 

خون می شود.

دالیل از بین رفتن حس چشایی

 درست است که یکی از عالیم کووید 1۹ می تواند از 
بین رفتن حس چشایی باشد، اما همیشه علت از بین 

رفتن این حس ،ابتال به کرونا نیست.
بنابرایــن از بین رفتــن حس چشــایی به ایــن معنی 

نیست که به طور قطع کرونا دارید.
    دالیل از بین رفتن حس چشایی

   سرماخوردگی و آنفلوآنزا
   سینوزیت

   مادرزادی و فارنژیت
   التهاب غدد بزاقی

   بیماری لثه
   پوسیدگی دندان

   درمان سرطان
   کمبود ویتامین B1۲ و روی

   تفاوت عالیم آنفلوآنزا و کرونا از نگاه سازمان 
بهداشت جهانی

 سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد که نوع جدید 
ویروس کرونا و آنفلوآنزا عالیم مشــابهی دارند، اما 

برخی از عالیم مختص بیماری کروناست.
ســازمان بهداشــت جهانی ضمن بیــان این مطلب 

اضافه کرد: » کووید 1۹ و آنفلوآنزا عالیم مشــابهی 
ماننــد ســرفه، آب ریــزش بینــی، گلــودرد، تــب و 
خســتگی دارند، امــا کوویــد 1۹  می توانــد عالیم 
دیگری مانند از دست دادن حس چشایی و بویایی 

و  تنگی نفس هم  ایجاد کند.«
طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشــت، عالیم نوع  
شدید کرونا شامل تنگی نفس، کاهش اشتها، درد 
یا فشار مداوم در قفسه سینه، تب بیش از ۳۸ درجه 

و گیجی است.

دانستنی ها  

 7 راهکار ساده که می تواند از اول صبح به کاهش    وزن   شما کمک کند

 چند عادت صبحگاهی 
برای کاهش وزن
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زندگی سالم 
 شنبه 
    16 اسفند 1399   
شماره 1834 

* خدا را شــکر که به جز یکی از درخت های کهن سالی 
که در صفحــه اول زندگی ســام چــاپ کردیــن،  هیچ 
کدوم شون خشک نشدن. کاش خود مردم مراقب شون 

باشن تا زنده بمونن.
* عکس چاپ شده در صفحه دارکوب از مجلس که یکی 
از نماینده ها به دیگری داره آجیل تعارف می کنه، عالیه. 

آخه برادر من، مگه سینماست که آجیل بردی اون جا؟
* قبا هم یــک آموزش جاشــارژی بــرای موبایل، البته 
پاســتیکی داشــتید، دوباره با اســتفاده از شلوار جین 
کهنه جاموبایلی برای شارژ آموزش دادید. چه اجباری 
به آویزان کردن موبایل برای شارژ است؟ خب روی زمین 
میذاریم. لطفا آموزش های صفحه جوانه را این قدر پیش 

پاافتاده چاپ نکنین.
* در زندگی ســام درباره این بنویســید که چرا وســط 

زمستان، هوا این قدر بهاری شده؟ چه دلیلی دارد؟
* درباره یادداشــت »چرا همه ما باید ساسی را ریپورت 
کنیم؟«، می خواستم بگم بعدش چی؟ چرا همه اش به 
دنبال سانسور هستیم؟ بهتر نیســت به جای آن تربیت 
جنسی بچه ها رو باال ببریم؟ به جای محدود کردن، باید 

آموزش بدیم. هرچند تو کشور ما، تابو محسوب میشه.
* پدربزرگی داشتم که پنج سال پیش فوت کرد و در خانه 
سالمندان زندگی می کرد. بعد از خواندن مطلب » روایت 
دلتنگی  و چشم انتظاری«، اشکم جاری شد. روحش شاد 

و کاش تا وقتی زنده بود، بیشتر هوایش را داشتم.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

  آیا این شکایت به جاست؟
زنی از رفتار همســرش شــکایت دارد و می گوید: او از نظر 
عاطفــی حمایتی از مــن نمی کنــد و ایــن موضــوع باعث 
دلسردی من شده است. اما شوهر که از شکایت زن دلخور 
شده، می گوید: »من هر جا ببینم زنم با مشکلی روبه رو شده، 
تاش خودم را برای کمک به او انجام می دهم، حتی شده در 
اینترنت برای پیدا کردن راهکار جست وجو می کنم. عاوه 
بر این ،من همیشه مشوق خانمم در کارهایش هستم. غیر 
از این، هر زمان احساس می کنم زنم بیش از حد تحت فشار 
است، سعی می کنم با انجام کارهایی، فشار روی دوش او 
را کاهش دهم.« نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما شکایت 
خانم از کمبود حمایت عاطفی از سوی همسر در این مورد 
شکایتی به جاســت یا تنها یک گله بی دلیل است؟ به شما 
پیشــنهاد می کنیم تا آخر این مطلب با ما همراه باشــید تا 

ارزیابی دقیق تری در این باره داشته باشید.

  انواع حمایت اجتماعی کدام اند؟
حمایت عاطفی از دید متخصصان یکی از چهار زیرمجموعه 
حمایــت اجتماعی اســت. آشــنایی با ایــن چهار دســته و 
تشــخیص تفاوت بین آن ها می تواند تا حدی نشــان دهد 
که چرا شکایت از دریافت نکردن حمایت عاطفی این قدر 

شایع است.
همسرمان نشان می دهیم که قابل اعتماد است یا 1  حمایت با کمک ارزیابی |وقتی در کام و رفتار به 
وقتی او را بابت عملکردش تشویق می کنیم، در واقع در حال 
حمایت از او هستیم. این سبک حمایت را »حمایت با کمک 
ارزیابی« می نامند و با کمک آن همسر ما می تواند شناخت 
بهتری از خود پیدا کند و اعتماد به نفس بیشــتری داشته 

باشد.
و پیشنهاد برای حل مسائل و مشکات از نمونه های 2 حمایت با کمک دانش و اطالعات |ارائه اطاعات 

این نوع حمایت است. وقتی یکی از همسران با مشکلی روبه 
رو می شود ، همسر دیگر سعی می کند با دادن اطاعات، 
نصیحت کردن یا پیشنهاد برخی راهکارها به او کمک کند. 
تاش برای پیدا کردن اطاعات مورد نیاز همســر از دیگر 

رفتارهایی است که در این مجموعه قرار می گیرد.
مسئولیت های همسر به منظور کمک به او، در این 3  حمایــت عینی و با کمــک ابزارها|انجــام دادن 
دسته قرار می گیرد. به عنوان مثال در شرایطی که همیشه 
آشپزی با خانم بوده، شوهر برای این که او فرصت بیشتری 
برای حــل و فصل کارهایش داشــته باشــد، غــذا می پزد، 

حمایت عینی یا ابزاری انجام شده است.
دسته های مطرح شده به آن ها اشاره کردیم، حاال 4  حمایــت عاطفــی |بــا توجــه بــه تعاریفی کــه در 
بهتر می توانیم محدوده حمایت عاطفی را مشخص کنیم، 
زیرا می دانیم حمایت عاطفی دادن اطاعات و نصیحت به 
همسر و نشان دادن راه و چاره نیست. پذیرفتن بخشی از 
مســئولیت های همســر و انجام آن بــرای کمک بــه او هم 
زیرمجموعه حمایت عاطفی نیست و حتی تشویق همسر 
بابت عملکرد هم حمایت عاطفی محسوب نمی شود. پس 

حمایت عاطفی چیست؟

  حمایــت عاطفــی، ارائــه 
راهکار نیست

حمایــت عاطفــی، رفتارهایی 
بــرای نمایــش توجه، عشــق 

و عاقــه ما بــه دیگران اســت. 

3

متخصصان، گــوش دادن فعــال و همدلــی را از ابزارهای 
مهم در این نوع حمایت می دانند. در کنــار این دو مهارت، 
متخصصــان پیشــنهاد می دهنــد بــرای نمایــش حمایت 
عاطفی  نه فقط از کام بلکه از رفتار هم استفاده کنید؛ دست 
همســرتان را بگیرید، برای او چای بریزیــد و زمانی که او از 

موضوعی ناراحت است، در کنار او بمانید.

  حاال نظرتان چیست؟
بیایید دوباره به متن ابتدای مطلب برگردیم و ببینیم بنا بر 
توصیفاتی که شــوهر ارائه داده اســت، آیا شکایت خانم در 
باره کمبود حمایت عاطفی به جاست یا نه؟ برای راحتی کار 
حمایت های انجام شده را نام گذاری کردیم که می توانید در 
ادامه آن ها را مشاهده کنید: »من هر جا ببینم زنم با مشکلی 
روبه رو شده، تاش خودم را برای کمک به او انجام می دهم، 
حتی شده در اینترنت برای پیدا کردن راهکار جست وجو 
می کنم)حمایــت اطاعاتــی(. عاوه بر این ،من همیشــه 
مشوق خانمم در کارهایش هستم )حمایت ارزیابی(. غیر 
از این، هر زمان احساس می کنم زنم بیش از حد تحت فشار 
است، سعی می کنم با انجام کارهایی، فشار روی دوش او 
را کاهش دهم )حمایت ابــزاری(« همان طور که می بینید 
به رغم تاش های این فــرد ، طبق توصیف هــای خودش، 
حمایت عاطفی در رفتارهای او چندان مشــخص نیست و 
همین بی توجهی می تواند باعث شــود زحمات او در سایر 

بخش ها هم آن طور که می خواهد، دیده نشود.

  حتما باید حمایت عاطفی باشد؟ 
بســیاری از مــردان ممکــن اســت احســاس کننــد گلــه 
همسرشــان در باره حمایت عاطفی منصفانه نیست زیرا 
درست است که شوهر دقیقا از همسرش حمایت عاطفی 
نداشته اما باالخره حامی اوست و زن باید قدردان باشد. 
اگر شــما هم چنین تصوری دارید، بد نیست به چند نکته 
توجه داشته باشید. برای رابطه غنی بین زن و شوهر، نیاز 
است که هر دو نفر به هر چهار نوع حمایت  اجتماعی توجه 
داشته باشند. در باره زنان مشــخص شده است که پایین 
بودن حمایت عاطفی در کنار باال بودن حمایت اطاعاتی 
)ارائه راهکار از ســوی شــوهر( یکی از دالیل مهم در بروز 
دلخوری اســت. توجه متوازن به این چهار دسته برای هر 
زوج متفاوت از دیگران اســت و برای رســیدن به وضعیت 
مطلوب الزم است همســران برای 
شناخت انتظارات همسر خود وقت 
صرف کنند. پس اگر شکایتی در 
این باره شــنیدید، ناامید نشوید 
و به تاش خود برای پیدا کردن 
ترکیبی از چهــار نوع حمایت که 
رضایت بخش باشد، ادامه دهید.

 

گله از شوهر بابت حمایت نکردن از نظر عاطفی ،یکی از شکایات شایع زنان است. این موضوع را هر 
روان شناس یا مشاوری که در حوزه همسران کار می کند، می تواند تایید کند. البته این احساس تنها 
در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دیده نمی شود، بلکه آن طور که مطالعات متعدد نشان 
می دهند شکایت از دریافت نکردن حمایت عاطفی، از مشکالت شایع بین غالب زنان متاهل است. 
این در حالی است که مردان در زمان مواجه شدن با این گله ها به تالش های خود اشاره می کنند و معتقدند توقع باالی 
همسرشان ، اوضاع را بد کرده است. اما داستان چیست؟ آیا واقعا زنان به دلیل توقع باال ،از دریافت نکردن حمایت 

عاطفی کافی شکایت دارند یا مسئله چیز دیگری است؟

محوری

نرگس عزیزی|    کارشناس ارشد مشاوره

شایع ترین گالیه زانن از شوهر شان
جدی گرفتن عالئم

اگر این روزها، یک یا چندتا از عالیم بیماری 
کرونا رو دارین، به هیچ وجه مسئله رو شوخی 
نگیرین و نگین شاید سرماخوردگی 
باشــه، پس مهم نیست. 
حتمــا خیلــی زود، برین و 
تست بدین. همچنین اصال 
از خونــه خارج نشــین، 
در محیط هــای شــلوغ 

رفت و آمد نکنین و ...

قرار و مدار

 آنالیز روان شناسانه نقاشی
 شایلین خانم 5 ساله

 نقاشی شایلین خانم در عین حال 

که ســن کودکانه و دوران تحصیل 1 
پیش از دبستان را سپری می کند، 
خصوصیات آشکاری را از وضعیت خانوادگی 
و ارتباطات درون خانواده نشــان داده است. 
به طور کلی، او دختری مهربان، شاد، طناز، 
پرشــور و بانشــاط اســت. همچنیــن هــوش 
محیطــی بســیار باالیــی دارد و برون گــرا، 

پرانرژی و بااعتماد به نفس باالست.
کشیدن خورشید در نقاشی توسط 

کودک، مبین نقش مناسب پدر در 2 
خانواده است. خط های متعددی 

که از خورشید به سمت آسمان کشیده شده، 
مشخصه دوست داشتن پدر است.

 استفاده حداکثری از رنگ آبی در 

این نقاشی، نمایانگر مادر و حاکی 3 
از مدیریــت با درایت مــادر و رابطه 
مناســب بین افراد خانواده اســت که موجب 
می شود مهربانی، آشــکاری بیشتری در این 

خانواده داشته باشد.
 کشیدن افراد زیبا در کنار هم که در 

نقاشــی می بینیــد، بــه درجاتی از 4
شادابی و ارتباطات بیرونی کودک 
با محیط پیرامونش مرتبط است. البته توجه 
شایلین جان به  دل مشغولی های اجتماعی 
و زیبایی را هم در وی نشان می دهد که نکته 
قابل توجهی اســت. در این بین و به احتمال 

زیاد رابطه مناسب با خواهر نوجوان خانواده 
و پختگی الزم ایشــان، باعث شــده اســت که 
شــایلین خانم موارد فراوانــی را از خواهرش 
برای داشتن ارتباط بهتر با دیگران، بیاموزد.
آرزوهــای شــایلین و محبــت بــه 

دیگــران بــه صــورت بارشــی از 5 
قلب ها، فضای نقاشی را در میل به 
ارتباطــات مناســب بــا دیگــران بــا محبــت 

حداکثری آشکار ساخته است.
 استفاده از رنگ های متعدد مانند 

زرد، قرمــز، ســبز، آبــی، نارنجی، 6
صورتــی و ... کــه در قلب هــا و 
لباس های عزیزانش نمایان است، مبین نیاز 
به تایید اجتماعــی، مورد تاییــد و توجه  قرار 
گرفتن است و این که با همه اعضای خانواده 
دخترخاله هایــش،  همچنیــن  عزیــزان  و 

دورهمی داشته باشد.

توصیه به والدین شایلین خانم

در توضیح نقاشــی گفتــه بودید که شــایلین 
خانم یک خواهر نوجوان و یک برادر سه ساله 
دارد. یــک نکته شــاید در این جــا قابل توجه 
باشــد که بــرادر ســه ســاله درنقاشــی دیده 
نمی شــود. این مســئله می تواند به دو دلیل 
باشــد؛ اول این که برادر ســه ســاله خانواده 
بیشــتر مــورد توجه شــما و اطرافیان اســت، 
دوم این که نوع تربیت رایج در خانواده تحت 
تاثیر خصوصیات رفتاری مادر قرار دارد. به 

عبارت دیگر، تراوشات فکری و اندیشه های 
رفتاری مادر در این خانواده نمود بیشــتری 
دارد. اندیشــه های او در سرتاســر نقاشــی 
و بــه تبعیــت از آن در کل خانــواده نمایــان 
اســت. ظاهــرا نشســت ها و مهمانی هــای 
ایــن خانــواده بیشــتر حــول محــور مجالس  
زنانــه اســت، بنابرایــن شــاید بهتر باشــد به 
این مســئله هــم توجه داشــت که بخشــی از 
شــکل گیری شــخصیت کامــل از رفتارهای 
معقول و متناســب فرهنگی با جنس مخالف 
و حضور پدر خواهد بود. تــاج زردی که روی 
یکی از تصاویر شخصیت ها کشیده شده، نیاز 
بیشتر به حضور پدر در خانه و بازی با فرزند را 

متجلی می سازد.

شایلین خانم طناز و شاداب
آنالیز روان شناسی نقاشی دختری 5 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی اش دارد

یکی از ابزارهــای گفت وگوی آدم ها با یکدیگر، زبان نقاشــی اســت؛ با ســابقه ای به 
قدمت تاریخ زندگی انسان و به گستره  ابعاد جغرافیایی کره زمین. رنگ ها و نمادهای 
موجود در هر نقاشــی نشــان می دهند که مکنونات درونی انســان ها از کجا نشئت 
گرفته اند، ایده آل ها کــدام اند و همچنیــن آرزوها و امیال را آشــکار می کننــد و ... . 
نقاشی کودکان، ارتباط مســتقیمی با بخش ناخودآگاه آن ها دارد و حاوی اطالعات 
روان شناختی زیادی است که البته مطلق هم نیســت و نباید تصور کرد گویای تمام 
زوایای شــخصیت یک کودک اســت. در این بین و حتما در زمان ارســال نقاشــی به 
شــماره تلگرامی 09354394576 این عبارت را هم بنویسید: »مربوط به قسمت 
تحلیل روان شناسانه نقاشــی« و عالوه بر نام، ســن فرزندتان را هم حتما ذکر کنید. 

امیدوارم هفته بعد، تحلیل نقاشی فرزند شما چاپ شود.

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی

انتخاب همسر مناسب یکی 
از اساســی ترین و مهم تریــن 
اقدامــات در طــول زندگــی 
هر شخص به شــمار می رود. 
وقتــی شــما فــردی را بــرای ازدواج انتخــاب 
می کنید، او را همسر آینده خود، شریک تمام 
عمر و مــادر یا پدر فرزندان تــان قرار می دهید 
بنابرایــن انتخاب همســر آینده، بایــد از روی 
آگاهی و با توجه بــه معیارهای صحیح صورت 
گیــرد. آمادگــی بــرای ازدواج، اولین شــرط 
برای ورود به زندگی مشترک است. مخاطب 
گرامی، با توجه به پیامک تان و این که به دنبال 
ازدواج بــا دختــری هســتید که در گذشــته با 
پسری ارتباط نداشته، چون به گفته خودتان 
ایــن موضــوع را رعایــت کردیــد، ان شــاءا... 
همسری با همین شــرایط نصیب تان خواهد 
شــد اما این گفته حاکی از آن نیســت که شما 
تحقیق و شــرایط را به صورت دقیق و میدانی 
در نظر نگیرید. بنابراین حتما برای رســیدن 
به انتخابی با مــاک مدنظرتــان از خانواده و 
همسایه ها و دیگر منبع های تحقیق بهره مند 
شوید. اما حساسیت بیش از حد در انتخاب تان 
نداشته باشــید که پیدا کردن همسر مناسب 
برای تان ســخت شــود. در ادامه چنــد توصیه 

خدمت تان عرض می کنم.

  پاکدامنی قابل بررسی است
معیارهــای مناســب ازدواج کــه دو طــرف باید 
داشــته باشــند، عبارت انــد از: اخــاق و رفتار 
مناســب، ســامت جســمانی و روانی، فاصله 
ســنی معقــول و مناســب، تطابــق فرهنگــی، 

مالی و تحصیات، بلــوغ کامل اخاقی و حس 
مسئولیت پذیری. در این بین، یکی از معیارهای 
ازدواج پاکدامنــی اســت. خویشــتنداری فرد 
در مقابل مســائل جنسی و وسوســه های قبل 
از ازدواج و ارتباط با دوســتانی که در این زمینه 
خویشــتندار بوده اند، به عنوان شایستگی فرد 
محسوب می شود و برعکس رابطه های متعدد 
جنســی قبل از ازدواج یا روابط غیر مشــروع در 
هر حدی که باشد، آسیب جدی به زندگی وارد 
می کند. تایید صاحیــت و پاکدامنی از طریق 
گفت وگوی دختــر و پســر، والدیــن، تحقیق از 
همسایگان، تحقیق در باره دوستان فرد، تحقیق 
از طریق محــل تحصیل و اشــتغال، فــرد مورد 
اعتماد از خویشاوندان فرد و همچنین با مشاوره 
قابل انجام است. بنابراین داشتن ترس بی جا از 

این ماک، درست نیست.

  مراقب باشید که دچار بدبینی نشوید
بنابراین اگر شما بعد از طی کردن این مراحل، 
همســری را انتخاب کنید، دیگر نباید نگرانی 
بابت این ماجرا داشته باشید. فقط باید مراقب 
باشید که دچار بدبینی نشوید زیرا ممکن است 
در گذشــته بســیاری از ما نقــاط تاریکی وجود 
داشــته باشــد. خوب اســت که قبــل از ازدواج 
همه ماک های تان را با وسواس مورد بررسی 
قرار دهید اما بعد، حساســیت بی جا و بیش از 
حد در زندگی مشترک برای شما و همسرتان 
دردسرساز خواهد شد. در پایان و بعد از کمک 
گرفتن از یــک مشــاور، به خــدا تــوکل کنید و 
امیدوارم هرچه زودتر، زندگی مشترک موفقی 

را تشکیل دهید.

پسری 22 ساله  هستم. دوست دارم با دختری ازدواج کنم که در گذشته 
اهل ارتباط با جنس مخالف نبوده باشد. من خودم این موضوع را رعایت 
کردم اما خیلی نگرانم با دختری ازدواج کنم که در گذشته با پسری ارتباط 
داشــته و بعد از متاهل شدن، متوجه این ماجرا شوم. این مســئله برایم قابل پذیرش 

نیست و باعث ترسم از ازدواج شده است. چه کنم؟

دکتر حسین شرافتی | مشاور خانواده

مشاوره 
ازدواج

خیلی نگرانم با دختری ازدواج کنم که در گذشته با 
پسری ارتباط داشته است

 حمایت عاطفی از همسر شامل چه رفتارهایی است

 و چرا باید به این رفتارها توجه کرد؟



مهسا کسنوی  |  روزنامه نگار  

عرق کردن، یکی از واکنش های بدن است که برای اعتدال دمای بدن و خروج مواد سمی از 
آن رخ می دهد. همچنین باعث تنظیم رطوبت پوست و خنک شدن بدن می شود اما گاهی ممکن است میزان 

تعریق بدن، باالتر از حد معمول باشد. این اتفاق در نوجوانی بیشتر پیش می آید. دالیل تعریق زیاد در نوجوانی 
می تواند شــامل ترس و وحشــت، اضطراب و فوبیا، مصرف کافئین زیاد، 

خوردن غذاهای پرادویه و تند، پرکاری تیروئید و مهم تر از همه تغییرات 
هورمونی و رشد در این دوران باشد. خب پس اگر کمی بیشتر از بقیه 

اعضای خانواده عرق می کنید، نگران نباشــید، چون همان طور که 
گفتم خیلی ها در دوره  نوجوانــی تعریق زیاد را تجربه می کنند. فقط 

کافی  است لباس های تان را به صورت روزانه عوض کنید، حمام بروید 
و ورزش کنید. تعجب کردید؟ عجیب است ولی واقعیت دارد. وقتی حین 

فعالیت ورزشی عرق می کنید، میزان تعریق تان در طول روز کم  می شود. 
بهتر است غذاهای پر  ادویه و کافئین دار هم کمتر مصرف کنید و یادتان 

باشد اگر میزان عرق کردن در شما به شکل غیرعادی افزایش یافت، حتما 
به پزشک مراجعه کنید تا مطمئن شوید پرکاری تیروئید ندارید.
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عاطفه اکبری |  خبرنگار افتخاری جوانه

آیا دنبال کتابی معمایی و جذاب می گردی؟ کتابی پر از حقیقت های آشکارنشده؟ 
کتابی ساده ولی درعین حال پر از رمزوراز؟ پس پیشنهاد این هفته من همان کتابی است که 
دنبالش هستی. برای خانواده »ساندرلی« مشکالتی بزرگ پدید می آید  طوری که انگار تمام 
مشکالت عالم متعلق به ِفیث و خانواده اش است. فیث، البه الی مشکالت، متوجه راز بزرگ 
و پنهان پدرش می شود اما این راز چیست که حتی خانواده از آن بی اطالع هستند؟ هنوز از 
این ِسر پرده برداشته نشــده که پدر فیث به طور رمزآلودی کشته می شود. آیا دلیلش آن راز 
بزرگ  است؟ خب تا این جای ماجرا را داشته باشید و ادامه اش را خودتان بخوانید. آخر اگر 
همــه اش را من بگویم کــه مزه  اش می پــرد اما بــرای آن که بدانید بــا چه جور کتابــی مواجه 

خواهیدشد، بخشی از داستان را برای تان انتخاب کرده ام که در ادامه می خوانید.
»فیث به طرف سرباالیی سیاه 
روبه رو شــیرجه رفــت. صدای 
شکســتن شیشــه را زیر پایش 
می شنید. شــکل هایی پشت 
و  می زدنــد  شــالق  ســرش 
و  می کردنــد  خش خــش 
مثــل جانــوران بــزرگ در زیر 
گیــاه نفس نفــس می زدنــد. 
هــم  فیــث  دســتپاچگی 
همین قدر صدا تولید می کرد. 
شــاخ و برگ هــا بــه صورتش 
سیلی می زدند، دور گردنش 
می پیچیدند، جلــوی پایش را 
می گرفتند، به آســتین هایش 
چنــگ می انداختنــد، داخل 
و  می رفتنــد  جیب هایــش 
انگشــت های نامرئــی داخــل 
چشــم هایش می شــدند. بایــد 

دیــوار غــار را پیدا می کــرد، اگر 
پیدا می کرد...«.

  جوانه یه کاری بگو عید مشغولش باشیم، حاال که هیچ جا نمی ریم.

فهرستی دارم از کارهایی که می توانید بکنید اما نمی کنید. اول می روید و لباس های تان را 
از کشو بیرون می کشید. یکی، یکی تا می زنید و تمیز و خوشگل دوباره درون کشو قرار می دهید. 
بعد دقت می کنید کدامش را حداقل یک سال است که نپوشیده اید. اگر سالم و تمیز بود، می دهید 
به کسانی  که به لباس نیاز دارند. اگر هم سالم نبود یک گوشه بگذاریدش، مادرتان خودش خوب 
می داند که دستمال های خانه تکانی اش را از کجا بردارد. بعد می روید سراغ لوازم تحریر. یعنی 
همه تان همه ۲۰۰ برگ دفترهای تان را اســتفاده می کنید؟ این قدر درس خوان و مشــق نویس 
بودید و من نمی دانستم؟ مشق های پارسال و امسال تان را قشنگ جدا کنید. از تک تک کاغذهایش 
استفاده می کنید، حرف هم نباشد. خب به خوبی مشغول شدید. این کارها را انجام دهید تا هفته 

بعدی یک سری تفریح برای تان بگویم. غر هم نزنید!

   جوانه این قدر ذوق دارم سبزه ا م داره رشد می کنه. گفتم به تو هم بگم.

   واقعا یکی از جذاب ترین بخش های عید همین سبز کردن ســبزه است. من هم امسال 
پس از سال ها سبزه سبز کردم منتها با این تفاوت که از ماش و عدس هایی که می توانند غذای 
خوشمزه شوند، اســتفاده نکردم. هســته پرتقال را برای مدت زیادی نگه داشتم و برای عید 
سبزشان کردم. شما تصور کنید شش ماه تمام هرکس را که پرتقال می خورد، خفت می کردم 
و هسته ها را از زیر دندانش بیرون می کشــیدم که دم عید بکارم شان. هم چیزی هدر نرفت و 
هم این که اگر جواب داد برای سال پیش رو از پرتقال بی نیاز می شویم. هدف سال بعدی هم 

صادرات پرتقال آپارتمانی است!

چرا زیاد عرق می کنیم؟ 

خانه آرامش

فاطمه قاسمی |  مترجم

 شنبه هااین جا با هم زبان تمرین
 مــی کنیــم . بــه مــا بگوییدیــاد 
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبان 
انگلیســی برای تان سخت است 
تا راه آســان تر کردنــش را با هم 

   پیدا کنیم .

مثال:

My   father   is   gentle   to   his   tenants   during   
the   coronavirus   pandemic .

ترجمه: پدرم در دوران شیوع ویروس کرونا با 

مستاجرانش مهربان است.

مثال:

The landlord   had  promised  to  paint  the  
walls   before  we  moved in .

  ترجمه: صاحبخانه قول داده بود قبل از ورودمان 
به خانه دیوارها را رنگ آمیزی کند.

   Tenant  مستاجر 
/ˈten.ənt / 

Landlord      صاحبخانه
/ˈlænd.lɔːd/ 

کالس زبان

کلمات متضاد 

بدون شرح 
شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلح هستیم،  این ســتون را راه انداختیم که با 

شما دوست باشیم و اختالط کنیم .  

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

رفقا سالم!
تا حاال فکر کردی یه درخت برای خودت داشته 

باشی؟ مثال تو باغچه جلوی درِ خونه یا ارتفاعات اطراف 

شهر. می تونی با پس اندازت یه نهال بخری. با مشورت یه 

بزرگ تر در جای مناسبی بکاریش و پاش یه تابلو بزنی که اسمت روش 

باشه. نهال، پابه پای تو رشد می کنه و هروقت بهش سر بزنی، یادت میاره 

شماره پیامک www.zendegisalam.ir2000999که برای حفظ طبیعت، چه کار مهمی انجام دادی.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

اطالعات عمومی 
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هوهو، چیک چیک، چوگاچوگا!
وقتی می  گوییم »خش خش برگ «، »هوهوی باد« یا »بیب  بیب بوق ماشین«، از »صداواژه« 
استفاده می  کنیم؛ یعنی کلمه  هایی که براساس صدای چیزها ساخته شده  اند. برخالف 
آن چه به  نظر می  رســد این صداها در زبان  های مختلف به گوش متکلمان آن  ها یکســان 
نیســت و هر زبانی صدا واژه  هــای مخصوص  خــود را دارد. مثــال در زبان مــردم ترکیه، 
صداواژه بوق ماشین، »düt düt«است  و انگلیسی ها بهش می  گویند »beep beep«. ما به 
 chik chik« صدای قطار می  گوییم »هوهو چی چی«، کره  ای ها آن را این طور شــنیده اند؛

pok pok« و در زبان انگلیسی با »chugga chugga choo choo« بیان می شود.

گاوه میگه؟
دوباره به »صدا واژه« فکر کنید. دیگر چه کلماتی بر پایه صداها ساخته شده اند؟ درست 
است؛ صدای حیوانات و بله درست متوجه شدید در همه زبان  ها زنبور، »ویز ویز« نمی  کند 
و صدای گاو، »مااااااع« شــنیده نمی  شــود. صدای زنبور در زبان انگلیسی، »buzz« و در 
زبان  های آفریقایی »zoem-zoem« است. گاوها در زبان بنگالی با »hamba« منظورشان 
را بــه همنوعان  شــان می  رســانند و در انگلیســی بــا »moo« کارشــان راه می  افتد. خب 
صداواژه ها به ما ثابت می  کنند که صدای حیوانات، دقیقا آن چیزی نیســت که به گوش 
ما شنیده می شود بلکه متکلمان هر زبان بسته به آواهای موجود در زبان شان، آن ها را به 

نزدیک  ترین واژه  قابل تلفظ تبدیل می  کنند.

تولد و مرگ کلمات
حتما شــنیده  اید که می  گویند زبان، موجودی زنده است.کمی عجیب به  نظر می  رسد 
اما وقتی بدانید تولد و مرگ در زبان  امر رایجی اســت، برای  تان قابل درک می  شــود. 
از گذشــته  های دور تا االن، زبان  های زیادی مــرده   و در زبان های فعلــی هم کلمه  های 

بسیاری منسوخ شده  اند که می شود گفت از دنیای تکلم پر کشیده  اند.
 همین االن هم هر 98 دقیقه در دنیا یک کلمه تازه متولد می  شود که یعنی 14.7 واژه 
در روز. تخمین زده می شود که در زبان انگلیسی، ساالنه 5400 کلمه ساخته می  شود 

که از این تعداد تنها هزارتایش ازسوی عموم جامعه پذیرفته و بیان می  شود.

یک مفهوم و کلی واژه
در بسیاری از زبان ها، کلمات مترادف رایج  اند؛ یک مفهوم داریم و دو، سه، چهارتا واژه 
مختلف که به آن اطالق می  شــود اما در بعضی زبان  ها تعداد مترادف ها خیلی بیشــتر 
از این حرف  هاست البته همه  شــان دقیقا یک معنی ندارند و تفاوت  هایی با هم دارند. 
مثال در زبان آلبانیایی، 27 کلمه برای »سبیل« وجود دارد و در سومالی، »شتر« را با 43 
کلمه مختلف صدا می  کنند. در هاوایی، 108 کلمه برای توصیف سیب زمینی شیرین، 

47 کلمه برای موز و 200 کلمه برای باران وجود دارد.

 
الهه توانا |  روزنامه نگار

چند تا زبان می  شناســید؟ فارســی، انگلیســی، عربی، آلمانی؛ فکر 

می  کنید این فهرســت را تا کجا می  شــود ادامه داد؟ شاید غافل گیر 

شوید اگر بهتان بگویم هفت هزار زبان مختلف در سراسر دنیا وجود 

دارد و احتماال تعجب  تان بیشــتر خواهد شــد اگر بدانید بیشترین 

زبان زنده دنیا متعلق به کشور »پاپوآ گینه نو« است که با رکورد 840 

زبان زنده، در صدر جدول قرار دارد. زبان زنده هم که می  دانید یعنی 

چه؟ یعنی زبانی که دست کم یک متکلم داشته  باشد. خب حاضرید 

اطالعات بیشتری درباره زبان ها به دست بیاوریم؟

اسراری 
درباره زبان 
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پس لرزه هاى حضور 
فرهاد در استقالل


 �مالوند و پيروز و خانه ت�ان
 با چاشن
 اتمام حجت!�جدا

نبرد حیثیتى فرهاد و نکو و رونمایى سرخ ها از ترابى
هفته هفدهم تحت الشعاع تغييرات استقالل 

 مـردى از جنـس نجـات مـردى از جنـس نجـات
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چرا تست دوپینگ چرا تست دوپینگ 
در لیگ برتر گرفته در لیگ برتر گرفته 

نمى شـود؟! نمى شـود؟! 

نکونام: از استقالل نکونام: از استقالل 
پیشنهـاد داشتـمپیشنهـاد داشتـم

مصطفوى:  مجیدى مصطفوى:  مجیدى 
دنبال بهانه جویى نیستدنبال بهانه جویى نیست

گزارش سایت پرتغالى گزارش سایت پرتغالى 
از قرارداد نهایى مغانلو از قرارداد نهایى مغانلو 
با پـرسپـولیـسبا پـرسپـولیـس
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هفته هفدهم ليگ برتر فوتبال امروز با برگزار� 
٨ مســابقه پيگيــر� م" شــود و شــا�د مهم تر�ن 
ن+ته د�دارها� ا�ن هفته بازگشت دوباره فرهاد 
مجيد� به استقالل و رونما�" از استقالل بدون 
ف+ر� باشد! بنابرا�ن قطعا مهم تر�ن د�دار امروز 
تقابل تيم ها� اســتقالل و فوالد است، د�دار� 
>ه باز� رفت آن در اهواز حواش" ز�اد� به همراه 
داشــت و نخســتين ش+ســت ف+ــر� ســرمرب" 
ســابق اســتقالل در ا�ن باز� رقم خورد. شــا�د 
اگر محمــود ف+ــر� از هدا�ت اســتقالل بر>نار 
نم"  شد، ا�ن باز� �+" از حيثيت" تر�ن باز� ها 
برا�ش بود. اســتارت بسيار� از حاشيه ها�" >ه 
برا� اســتقالل و نيم+تش ا�جاد شد، از مسابقه 
 Eدور رفت مقابل فوالد شروع  و >ار به الفاظ ر>ي
در پا�ان باز� >شــيده شــد. البته با رفتن ف+ر� 
هم حساســيت ا�ن د�ــدار نه تنهــا از بين نرفته، 
بل+ه چند برابر شــده اســت. آغاز به >ار مجيد� 
در بازگشــت دوباره اش به استقالل مقابل فوالد 
اســت، تيم" >ه جواد ن+ونام سرمرب" اش است 
و ظاهــرا جزو گز�نه هــا� هدا�ت آب" هــا بوده و 
به دال�ل" حضورش منتف" شــده اســت! همين 
مسئله اگر درست باشد خود انگيزه و بهانه خوب" 
است >ه ن+ونام برا� نشان دادن توانا�" ها�ش 
و اثبــات ا�ن >ــه از مجيــد� بهتر اســت، با توپ 
پــر به مصــاف تيم ســابقش بــرود و قطعــا فرهاد 
و شــاگردانش بــاز� آســان" نخواهند داشــت. 
اســتقالل در ا�ن باز� >ه ســاعت ١٧:٣٠ آغاز 
خواهــد شــد، دار�ــوش شــجاعيان را به دليــل 
مصدوميــت در اختيار ندارد و ســعيد مهر� هم 
به دليــل بســته بــودن پنجــره نقل وانتقــاالت از 
همراه" تيم محروم اســت. امــا در اردو� فوالد 
همه حضور دارند و چشــم طرفــداران ا�ن تيم به 
ساق ها� پاتوس"، پر�را و انصار� است تا گلزن" 
>ننــد و نتيجه بــاز� رفت ت+رار شــود. مجيد� 
قطعا با �E جلسه تمر�ن نم" تواند تغيير شگرف" 
ا�جاد >ند و تنها امتياز اســتقالل شــا�د شــو^ 
مثبت ناش" از بازگشت فرهاد و باال رفتن روحيه 
و انگيــزه باز�+نان باشــد تــا مقابل فــوالد امتياز 

بگيرند. 
 پرسپوليس با تراب
 در آبادان 

صدرنشــين ليــگ برتــر ســاعت ١٥ امــروز در 
ورزشگاه تخت" آبادان ميهمان نفت است و با باز 
شــدن پنجره نقل وانتقاالت پرسپوليس ا�ن تيم 
م" تواند از مهد� تراب" خر�د جد�دش استفاده 
>نــد.  >ارت باز� تراب"  هم صادر شــده و شــا�د 
�حي" امروز ترابــ" را در تر>يب اصل" قرار دهد 

و حر�d را غافلگير >ند. پرســپوليس در ٥ هفته 
گذشته ٤ برد و تنها �E باخت >سب >رده است. 
از ٤ بــرد پرســپوليس، ٣ بــرد آن �ــE - صفــر و 
اقتصاد� بوده است. حاال >ه تراب" به تيم اضافه 
شــده، هواداران انتظار دارند خط حمله سرخ ها 
جــان تــازه ا� بگيــرد و تراب" >ه فصل گذشــته 
بهتر�ــن گلزن پرســپوليس بود، اســتارتش را با 
گلزن" به نفت بزند. باز� رفت را پرســپوليس با 
تE گل نعمت" از رو� نقطه پنالت" به سود خود 
پا�ــان داده و اميدوار اســت با اســتفاده از روحيه 
پا�ين نفت" ها به خاطر مشــ+الت مال" ٣ امتياز 
د�گر از نفت بگيرد و در صدر جدول باق" بماند. 

 حمله سپاهان به صدر 
ســپاهان تيم دوم جدول >ه داعيه صدرنشــين" 
دارد، بــا پيــروز� مقابــل اســتقالل و گل گهــر 
حســاب" رو� فرم اســت. ا�ن درحال" است >ه 
سجاد شــهباززاده مهاجم باتجربه اش با ١٣ گل 
در صدر جدول گلزنان قرار دارد، اميدوار اســت 
در مصاف با آلومينيوم ارا^ >ه سرمرب" اش را از 
دست داده، ٣ امتياز د�گر >سب >ند تا در صورت 
توقd پرســپوليس به   صدر جدول برود. در د�گر 
د�دارها� امروز شاهد نبرد قعرنشين ها خواهيم 
بود. ذوب آهن و ماشين ســاز� تبر�ز درحال" به 
مصاف هم م" روند >ه مجتب" حسين" و مهد� 
پاشازاده به تازگ" ســ+ان هدا�ت تيم ها� خود 
را بــه عهده گرفته اند و هر دو ســخت به ٣ امتياز 
ا�ــن باز� نيــاز دارند. �+ــ" د�گــر از د�دارها� 
امروز به دو تيم خودروساز است. شهرخودرو >ه 
حال و روز خوب" ندارد، ميزبان پي+ان است >ه با 
سيستم عجيب اوت انداز� از حر�فان زهر چشم 
م" گيرد. پي+ان هفته گذشته مقابل صنعت نفت 
با نتيجه ٢ - صفر پيروز شــد تا با روحيه خوب به 
مشهد برود. آن ها از نظر روح" بسيار آماده تر از 
شهر خودرو هستند و خيل" دوســت دارند >ه از 
انگ ضد فوتبــال و تا>تيE فقط اوت انداز� رها 
شوند. بعيد نيست >ه آن ها به دنبال اختالف گل 
ز�اد بروند. شاگردان تارتار در حال حاضر با ٢١ 
امتياز در رتبه دهم قرار دارند. سا�پا امروز ميزبان 
نفت مسجد ســليمان اســت و برا� دور شــدن از 
منطقه خطر چاره ا� بجز پيروز� ندارد. ترا>تور  
و نساج" نيم فصل دوم را با تساو� آغاز >ردند و 
برا� بهبود وضعيت نياز به برد دارند، بخصوص 
ترا>تور با رسول خطيب" در تبر�ز مح+وم به برد 
اســت تا صدا� اعتــراض هواداران بلند نشــود. 
دربــ" >رمــان هم امــروز بين مس رفســنجان و 

گل گهر برگزار م" شود.

هفته هفدهم تحت الشعاع تغييرات استقالل 

نبرد حيثيتی فرهاد و نکو و رونمایی سرخ ها از ترابی 
وضعيت متفاوت قایدى و 

اميرارسالن با بازگشت فرهاد! 
آخر�ن گل مهد� قا�د� برا� اســتقالل 
مربــوط بــه د�ــدار هفتــه �ازدهــم مقابل 
اســتقالل   ١٠ شــماره  و  بــوده  ترا>تــور 
در ٥ بــاز� بعــد� تيمــش نتوانســته گل 
بزنــد. قا�ــد� البتــه در باز� با نســاج" 
گلزنــان  بيــن  در  را  نامــش  م" توانســت 
بــاز� ثبت >ند امــا پنالت" چيــپ او وارد 
دروازه نشــد و حــاال با�د د�د با بازگشــت 
قا�ــد� دوبــاره  اســتقالل،  بــه  مجيــد� 
بــرا�  گذشــته،  فصــل  مثــل  م" توانــد 
تيمــش باز�+نــ" تاثيرگذار باشــد �ــا نه. 
قا�ــد� رابطــه خوب" بــا مجيــد� دارد و 
شا�د بازگشــت فرهاد به اســتقالل بيش 
از هر >ســ" به نفع باشــو� >وچE باشد 
اما در مــورد اميرارســالن شــا�د وضعيت 
>امــال متفــاوت شــود. تصميــم مجيــد� 
مهاجــم  قاســم" نژاد  اميــن  جــذب  بــه 
شهرخودرو منجر به بروز شا�عات" درباره 
>نار گذاشــتن مطهر� �ــا انتقال قرض" 
او شــده  و ا�ن شــا�عه د�روز با درخواست 
ترا>تور برا� جذب اميرارســالن در ازا� 
صدور رضا�ت نامه سعيد واسع" به نوع" 
تا�يد شــده است. گو�ا اســتور� مطهر� 
مجيــد  عليــه  قهرمانــان  ليــگ  پا�ــان  در 
نامجو مطلق و صالح مصطفو� >ه دوباره 
دســتيار مجيــد� شــده، در ا�ــن تصميم 
ب" تاثيــر نيســت و احتمال خروج شــماره 

٧٢ از استقالل ز�اد است. 

گفت وگوى اختصاصى خراسان ورزشى با علیرضا جهانبخش 
اولین رئیس فدراسیون نجات غریق پس از انقالب

حيات بخشی در نجات غریق بسيار مهم استحيات بخشی در نجات غریق بسيار مهم است
غـواصی و نجات غریق باید جدا از هم باشندغـواصی و نجات غریق باید جدا از هم باشند

شا�عه دوپينگ گسترده باز��نان شا�عه دوپينگ گسترده باز��نان 
و �> باز��ن سرشناسو �> باز��ن سرشناس
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مرتضایی: توانایی قهرمانی در ليگ را داریم 

ســرمرب� تيم فوتســال فرش آرا� مشــهد گفت: «با شــانس به 
مرحله بعد� صعود ن"رد#م بل"ــه باز� ها� خوب باز#"نان ما 
نشــان داد 1ه حضــور در مرحله بعد� حق تيم مــا بود.» مجيد 
مرتضا#ــ� بــا بيان ا#ن 1ه تشــخيص قهرمان ليگ برتر امســال 
مشــ"ل است، افزود: «همه تيم ها#� 1ه به مرحله بعد� صعود 
1ردنــد از 1يفيت بســيار باال#� برخــوردار هســتند. برگزار� 
بدون تماشــاگر باز� هــا باعث شــده باز#"نان بدون اســترس 
بــاز� 1نند و باز#"نان جوان عمل"رد بهتر� داشــته باشــند.» 
و� اظهــار 1رد: «تيم ما در ســال ها� اخير روند رو به رشــد� 
داشــته و در ٥ فصــل اخيــر به ترتيــب در رتبه #ازدهم، هشــتم 
و ششــم قــرار گرفتــه و ٢ فصــل قبل هم رتبــه ســوم را به خود 

اختصاص داد. امسال نيز در رتبه دوم قرار گرفتيم.»

اردوى دختران هندباليست در مشهد
اوليــن مرحلــه از اردو� تيــم ملــ� هندبــال دختــران جــوان به 
ميزبان� باشــگاه اشتادســازه انجام خواهد شــد. ا#ن اردو جهت 
آماده ســاز� برا� مسابقات قهرمان� آسياســت 1ه در ٢ مرحله 
در مشــهد برگزار م� شــود. مربيان تيم ملــ� ٦٣ باز#"ن به ا#ن 
مرحله از اردو فرا خوانده اند و قرار اســت مرحلــه اول ا#ن اردو از 
١٨ تا ٢٠ و مرحله دوم نيز از ٢٠ تا ٢٢ اســفندماه انجام شــود. 
ســرمربيگر� تيم مل� را هم نشمين شافعيان، س"اندار باشگاه 
اشتادســازه بر عهــده دارد 1ه اعظم پره و مهســا معتمد� نيز به 
عنوان مرب� در 1نار او خواهند بود. پر#ســا عنبرســتان� و مهيال 
ذاكر حسين� از خراسان رضو� در اردو� تيم مل� حضور دارند.

درخشش جوانان معلول تيرانداز
 �تيم تيرانداز� جوانان خراســان رضو� در مسابقات قهرمان
1شــور با 1ســب ٣ مــدال عنــوان ســوم� تيمــ� را از آن خود 
 �1ردند. رقابت ها� تيرانداز� جوانان جانباز و معلول قهرمان
1شــور، گراميداشــت سردارقاســم ســليمان�، در ٧ مــاده و ٢ 
گروه آقا#ان و بانوان، با هدف استعداد#اب� برگزار شد. فاطمه 
محترم فر#مانــ� در بخــش تفنگ بــاد� ا#ســتاده بانوان مدال 
طــال و در بخش تفنگ باد� دراز1ش مــدال نقره را از آن خود 
1ــرد. همچنين مهد� حيران� هــم در بخش تپانچه مردان در 
1الس P١ مــدال نقــره را بــه دســت آورد. در ا#ــن رقابت ها ٧ 
اســتان با #"د#گر به رقابت پرداختند 1ه در پا#ان تيم تهران به 
مقام قهرمان� دســت #افت. فارس نا#ب قهرمان شد و خراسان 

رضو� نيز در جا#گاه سوم قرار گرفت.

جشنواره گل بانوان فوتساليست مشهدى 
دور برگشــت رقابت هــا� ليگ برتر فوتســال زنان د#ــروز آغاز 
شــد و تيم ها� حاضر در ٢ گروه به مصاف هــم رفتند 1ه در ٦ 
د#دار ٦١ گل به ثمر رســيد. از ا#ن تعداد ٢٢ گل ســهم بانوان 
خراســان� بــود و به نوع� جشــنواره گل بــه راه انداختند. تيم 
فوتسال خراســان رضو� 1ه در گروه دوم مسابقات قرار دارد، 
ظهــر د#ــروز در د#دار� خــارج از خانه به مصــاف تيم 1يميا� 
 f#- با نتيجه ٢٢ �اســفرا#ن رفت 1ه در #f باز� برتر و د#دن
 �به پيروز� دســت #افــت تا همچنان به عنــوان مدع� قهرمان
لقــب بگيــرد. شــاگردان فاطمــه شــر#h تــا ا#نجــا� 1ار همه 

باز� ها را با گل ها� ز#اد پشت سر گذاشته اند. 

 � تيم فوتبال شــهرخودرو امــروز در حال� از تيم پي"ان در مشــهد ميزبان
م� 1ند 1ه اصال شــرا#ط خوب� ندارد و وضعيت باشگاه بحران� تر از قبل 
اســت. امروز باز� ها� هفته هفدهم رقابت ها� ليگ برتر در شــهرها� 
مختلh انجام م� شود و تمر1ز همه تيم ها برا� نبرد با حر#فان است تا با 
1ســب حدا1ثر امتياز جا#گاه خــود را در جدول رده بند� ارتقا دهند. اما 
 �متاسفانه تيم شــهرخودرو جدا� از ا#ن 1ه با#د مقابل حر#فان صh آرا#
1ند و تمر1ز الزم را داشته باشد، پشت پرده هم با حواش� در حال جنگ 
اســت و تا1نــون 1لــ� از انرژ� 1ادر فنــ� و باز#"نان را گرفتــه و قطعا در 
باز� مقابل پي"ان از نظر روح�-روان� شــرا#ط خوب� ندارند. ا#ن د#دار 
 �در حال� از ساعت ١٥ در مشهد برگزار م� شود 1ه مجموعه تربيت بدن
 �آســتان قدس رضو� از باشگاه طلب"ار است و هشدار داده 1ه اگر بده
خــود را تعيين ت"ليh ن"نند، مانع از برگزار� مســابقه در ورزشــگاه امام 
رضا(ع) م� شــوند. همه ا#ن حواشــ� و چالش ها باعث شــد تا شاگردان 
مهد� رحمت� همچنان ســرگردان باشــند و نتوانند در مقابل حر#فان با 
تمر1ز باال به ميدان بروند. تيم شهرخودرو در حال حاضر با ١٩ امتياز در 
رده دوازدهم جدول رده بند� قرار دارد و تيم پي"ان هم 1ه امســال نتا#ج 
ضعيف� 1سب 1رده با ٢١ امتياز در رده دهم جا� دارد و پيروز� در ا#ن 
 �باز� م� تواند در روحيه باز#"نان شــهرخودرو تاثيرگذار باشــد. از طرف
 �برخ� باز#"نان تاثيرگذار هم از سو� چند تيم بزرگ پيشنهاد ها� خوب

دارند و ا#ن مسئله خيل� اردوگاه شهرخودرو را به هم ر#خته است. 
 هفته سرنوشت ساز

وضعيــت بحرانــ� تيــم فوتبال شــهرخودرو همچنــان ادامــه دارد و روز 
بــه روز شــرا#ط بغرنج� را تجربــه م� 1ند. هرچند چند روز قبل جلســه 
مهم� با حضــور نما#نده تام االختيــار، فرهاد حميداو� مالf باشــگاه 
شــهرخودرو در مشــهد برگــزار و بــا انتقــال مال"يــت باشــگاه موافقــت 
شــد. بر ا#ن اساس قرار شــد امتياز 1امل باشگاه شــهرخودرو به هيئت 
فوتبال خراســان رضو� بــه عنوان متول� ورزش فوتبال اســتان واگذار 
 �شــود. هرچند ا#ن انتقال موقت� اســت و با#د در اســرع وقت #f حام
مالــ� بــزرگ و قو� بــرا� مد#ر#ت باشــگاه انتخاب شــود تا مشــ"الت 
شــهرخودرو#� ها پيچيده تر از وضعيت فعل� نشــود. مصوب شده تا روز 
دوشــنبه موافقت 1تب� و رســم� مالf باشــگاه و اعضا� هيئت مد#ره 
جهت رعا#ت تشر#فات قانون� انتقال امتياز به اداره 1ل ورزش وجوانان 
خراســان رضو� ارســال شــود و تا پا#ان هفته جار� تمام شرا#ط 1امل 
واگذار� توســط مالf باشــگاه با#د به صورت 1تب� اعالم شود. اما ا#ن 

مســئله هنوز قطع� نشــده ول� اقدام قابل توجه� محســوب م� شود. 
اما تجربه ا� ســخت و گرانبها برا� فوتبال اســتان است 1ه قبال هم تيم 
پد#ده دچار آن شــده بود و حاال شــهرخودرو به سرنوشت آن دچار شده 
اســت. حال با#ــد از ا#ن وضعيت درس گرفت تا تيم ها� فوتبال اســتان 

د#گر به چنين مش"الت� دچار نشوند.
 حضور شهردار در تمر�ن شهرخودرو

تمر#ن د#روز شــاگردان ســيدمهد� رحمت� در حال� در ورزشگاه امام 
رضا(ع) برگزار شــد 1ه شــهردار مشــهد ميهمان و#ژه آن بــود. او ضمن 
د#دار با ســيدمهد� رحمت�، ســرمرب� تيم با د#گر اعضا� 1ادر فن� و 
باز#"نان ا#ن تيم نيز به گفت وگو پرداخت و اظهار اميدوار� 1رد: «همه 
مد#ران استان� حما#ت خود را از ا#ن تيم در ادامه رقابت ها� ليگ برتر 
انجام م� دهند. در چند روز گذشته نيز استاندار خراسان رضو� درباره 
حما#ــت از ا#ــن تيــم صحبت 1ــرد و خودش نيــز در تمر#ن شــهرخودرو 

حضور پيدا 1رد.» و� اظهار 1رد: «هيئت فوتبال خراسان رضو� و اداره 
1ل ورزش وجوانان خراســان رضو� به شــ"ل جد� موضوعات مربوط 
به انتقال باشــگاه را پيگير هســتند. ما نيز در 1نار باشــگاه شــهرخودرو 
 �حضــور خواهيم داشــت و از ا#ــن تيم حما#ــت م� 1نيم و جــا� نگران
وجود ندارد.» 1الئ� افزود: «تا ا#نجا� ليگ نيز تيم شهرخودرو با وجود 
ا#ن 1ه به دليل مش"الت پيش آمده تمر1ز 1اف� نداشته، نتا#جش مورد 
قبول اســت و  با#د از زحمات باز#"نان و تالش ها� 1ادر فن� و  شــخص 
 �رحمت� تش"ر 1نم. خوشحاليم 1ه فرد� توانمند و  مورد اعتماد� #عن
آقا� وطنخواه نيز باالســر تيم زحمت م� 1شــد.» و� خاطرنشان 1رد: 
«اعتقاد همه ما ا#ن اســت 1ــه تيم متعلق به مردم اســت و ما نيز با توجه 
به ا#ن دغدغه مند� مردم در 1نارتان هســتيم. انشــاا... در باز� مقابل 
پي"ان نيز با تمام قدرت وارد زمين شــو#د تا با 1ســب نتيجه بتوانيد دل 

هواداران و مردم را خوشحال 1نيد.» 

نبرد نيمه جان عنابی پوشان با پيکانی ها! 
شهرخودرویى ها در آستانه هفته سرنوشت ساز به استقبال خودروسازان مى روند 

در نشســت سراسر� روســا� هيئت ها� استان� دوچرخه ســوار� 1ه به 
ميزبان� مشــهد برگزار شد، برنامه ها� فدراســيون دوچرخه سوار� برا� 
 ،hســال ١٤٠٠ اعالم شــد 1ه خراســان رضو� در 1نار برنامه ها� مختل
قرار است ميزبان ٧ دوره مســابقات جا#زه بزرگ 1شور� باشد 1ه حضور 
دوچرخه ســواران بزرگ در مشــهد و رقابت با حر#فان خيلــ� م� تواند در 
رشــد و پيشــرفت دوچرخه ســوار� اســتان مثمرثمر باشــد. رئيس هيئت 
دوچرخه ســوار� خراســان رضو� در ا#ن باره به خبرنگار ما گفت: «برا� 
اولين بار تقو#م برنامه ها� ســال آ#نده دوچرخه ســوار� با حضور روسا� 
هيئت ها� اســتان� برگزار شــده 1ه اقدام ارزشــمند� اســت و قرار شده 
مســابقات 1شور� در ســال آ#نده در تمام اســتان ها برگزار شود.» مهد� 
روزبهانــه 1ه مســئوليت فن� فدراســيون را هم بــر عهده دارد، افــزود: «با 
را#زن� ها#� 1ه صورت گرفته انشاا... سال آ#نده ميزبان ٧ دوره مسابقات 
 �جا#زه بزرگ سرعت در مشهد هستيم 1ه تا1نون شاهد چنين رقابت ها#
در اســتان نبود#م. با هماهنگ� ها� انجام شده، مجموعه موج ها� آب� به 
عنــوان حام� مال� در 1نار ما قــرار دارد و ا#ن رقابت ها را حما#ت م� 1ند 
1ه باعث شــور و هيجان بيشتر در دوچرخه ســوار� م� شود.» و� تصر#ح 

1رد: «سال آ#نده ميزبان� مســابقات 1شور� جوانان و بزرگساالن پيست 
را بر عهده گرفته ا#م 1ه اميدوار#م بدون مش"ل خاص� برگزار 1نيم.» و� 
 �اظهار داشت: «خراســان رضو� از نظر استعداد و ام"انات ظرفيت خيل
 �خوب� برا� دوچرخه سوار� دارد و حضور تيم ها� بزرگ در مشهد خيل

م� تواند به تجربه جوانان دوچرخه سوار 1مf 1ند.»
  برنامه ها" انتخاب� المپي� 

همچنيــن سرپرســت فدراســيون دوچرخه ســوار� نيز در حاشــيه نشســت 
روســا� هيئت ها� استان� در مشــهد به برنامه ها� ســال آ#نده اشاره 1رد 
و گفــت: «پس از پا#ــان تعطيالت نوروز�، اردوهــا� داخل� تيم مل� برگزار 
خواهد شــد. ٣ تورنمنت برا� ورزشــ"اران� 1ه قرار اســت برا� 1سب تنها 
سهميه المپيf رقابت 1نند، پيش بين� شــده است.» افشين داور� افزود: 
«برنامه  اردوها� تيم مل� در داخل و خارج، بخش ها� آموزش� و مسابقات 
ليگ برتر و قهرمان� 1شــور در حال تدو#ن است و برنامه ها� آن به زود� به 
قطعيت خواهد رســيد. برنامه ها� متنوع� همانند ســال ها� گذشته برا� 
تمام قهرمان ها� ا#ن رشــته ورزشــ� پيش بين� شــده اما تفاوت تنظيم ا#ن 
برنامه استفاده از تمام� نقطه نظرات روسا� هيئت ها� استان� است.» و� 

در خصوص شرا#ط مال� فدراسيون ادامه داد: «در حال حاضر در فدراسيون 
دوچرخه سوار� مش"ل مال� ندار#م. تقر#با تمام� موارد و مسائل خود را در 
ســال جار� حل 1رد#م. اميدوارم برنامه ا� 1ه برا� ســال ١٤٠٠ پيشنهاد 
داده ا#ــم، به لحاظ دولت� و اعتبارات� 1ه فدراســيون م� تواند در#افت 1ند، 
ورزش"اران و مربيان دوچرخه سوار� را پشتيبان� 1نيم. در حال حاضر تنها 
مشــ"ل ما، ساختمان ادار� فدراسيون اســت 1ه مطابق دستور وز#ر ورزش 
#f ميليارد تومان تخصيص اعتبار در#افت 1رده و در حال پيگير� هســتيم 
تا ا#ن بودجه را در#افت 1نيم.» و� در رابطه با برنامه ها� تيم مل� در آستانه 
المپيــf ٢٠٢١ تو1يــو تصر#ح 1ــرد: «از زمان� 1ه به فدراســيون آمده ام ٥ 
دوره از اردوهــا� انتخابــ� المپيf در 1شــور برگزار شــده. در برنامه ر#ز� 
سال ١٤٠٠ مجددا پس از پا#ان تعطيالت نوروز� اردوها� آماده ساز� تيم 
مل� آغاز خواهد شــد. البته با توجه به شرا#ط 1رونا محل برگزار� اردوها� 
داخل� هنوز مشــخص نشده و بســتگ� به وضعيت 1رونا در هر استان دارد. 
همچنين از ارد#بهشت ١٤٠٠ در تورها� بين الملل� حضور خواهيم #افت. 
 f1ه قرار است برا� 1سب تنها سهميه المپي �٣ تورنمنت برا� ورزش"اران

رقابت 1نند پيش بين� شده است.»

در حاشيه نشست روسا" دوچرخه سوار" هيئت ها" استان� عنوان شد 

مشهد، میزبان 7 دوره جایزه بزرگ دوچرخه سوارى

اخبار خراسان
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گفت وگوى اختصاصی خراسان ورزشی با عليرضا جهانبخش اولين رئيس فدراسيون نجات غریق پس از انقالب

اســتاد عليرضا جهانبخــش اولين رئيس فدراســيون 
بــا  انقــالب اســت؛ مــرد! �ــه  از  بعــد  نجات غر+ــق 
حضورش در فدراســيون نجات غر+ق تحول2 شــگرف 
در ا+ــن فدراســيون ا+جــاد �ــرد. بيــش از ١٥ ســال 
رئيــس، نا+ب رئيس، دبير و رئيــس �ميته آموزش ا+ن 
فدراسيون بود. تحصيلAرده دانش سرا! عال2 ورزش 
است. عاشق ا+ن رشــته ورزش2 امداد و نجات2 است. 
بــا حــرارت و پرانــرژ! در مــورد نجات غر+ــق صحبت 
م2 �ند. هنوز هــم دغدغه دارد �ه چرا اســتخردارها 
حيات بخشــ2 را جــد! نم2  گيرند و دســتگاه تنفس 
مصنوع2(آمبو) برا! نجات غر+ق ندارند. گفت وگو با 
او �ه بخشــ2 از تار+خ نجات غر+ق ا+ران است، جذاب 
و لذت بخــش اســت. از دوران �ود�ــ2 اش م2 گو+ــد 
�ه عاشــق شــنا بوده و شــنا را در رود دز خوزستان فرا 
گرفته. به گفته خودش در �ود�2 بارها غرق شــده و 
نجاتش داده اند. سرنوشت او را از سدها، رودخانه ها! 
خوزستان و لرستان به استخرها! منظر+ه و امجد+ه با 
 T+ آب ها! تصفيه شــده آورده تا نجات غر+ق صاحب

فرد متخصص شود.
 از آن موقع صحبت �نيد، چطور به نجات غر�ق 

رو$ آورد�د؟
عاشــق نجات غر+ق بودم، بعــد از فــارغ التحصيل2 از 
دانش سرا! عال2 ورزش موفق به اخذ مدرX درجه دو 
و +T نجات غر+ق شدم. پس از آن اولين نفر! بودم �ه 
مــدرX بين الملل2 نجات غر+ق اســتخر! و در+ا+2 را 

اخذ �ردم.
 نجات غر�ق در ا�ران چگونه ش)ل گرفت؟

نجات غر+ــق را د�تر حســين بنا+2 پا+ه گــذار! �رد و 
به صورت �ميته اداره م2 شــد اما به طور جد! پس از 

انقالب فعاليتش آغاز شد.
 فدراسيون �جا مستقر بود؟

موقع2 �ه رئيس فدراســيون شدم، نجات غر+ق جا! 
مشــخص2 نداشــت و ســابق بر ا+ن در +T اتــاق اداره 
م2 شــد. از آقــا! هاشــم2، رئيس امجد+ــه خواهش 
�ردم ٣ اتــاق ز+ر جا+گاه را در اختيار نجات غر+ق قرار 
دهــد. پرونده ها! پرا�نده نجات غر+ــق را جمع آور! 
�ــردم و بوســيله آقــا! شــا+گان بــه صــورت با+گان2 

درآورد+م. اساســنامه مدون شده درجه +T و درجه دو 
را نوشــتيم. در واقــع بــه طــور مــدون بــه فدراســيون 

نجات غر+ق شAل داد+م.
 از اساســنامه صحبت �رد�ــد، در ا�ن خصوص 

بيشتر توضيح م5 دهيد؟
قبل از حضورم در فدراســيون، هر منج2 غر+ق بدون 
ا+ن �ــه ســابقه �ار! داشــته باشــد مدر�ــش خود به 
خود و بدون سابقه �ار و گواه2 اشتغال به �ار تمد+د 
م2 شــد اما مــن قانون را عــوض �ردم و شــرط تمد+د 
مدرX نجات غر+ق را ســابقه �ار و گذراندن امتحان، 
آن هم آزمون سخت و دشــوار قرار دادم. منج2 غر+ق 
م2 با+ست گواه2 اشــتغال به �ار از استخرها را ارائه 
مــ2 داد و بعــد از گذرانــدن دوره و برگــزار! آزمون به 

ادامه فعاليت م2 پرداخت.
 آن موقــع دوره ها$ نجات غر�ــق به چه صورت5 

برگزار م5 شد؟
تربيت منج2 درجه دو در اختيار استان ها بود اما دوره 
تربيت منج2 درجه +T به گونه ا! د+گر برگزار م2 شد. 
با ا+ن �ه رئيس فدراسيون بودم اما به دليل حساسيت 
موضوع، خودم شخصا به شهرستان ها م2 رفتم و دوره 
تربيت منج2 درجه +T را برگزار م2 �ردم و همچنين 
در ا+ــن دوره نســبت بــه حيات بخشــ2(CPR) خيل2 

حساس و سخت گير بودم.
 چرا ا�نقدر به حيات بخشــ5 در امر نجات غر�ق 

حساس بود�د؟
+Aــ2 از مــوارد امتحان2 دوره ها �ه خيل2 هم ســخت 
م2 گرفتم بخــش حيات بخشــ2 بود چرا�ــه معتقدم 
اگر منج2 غر+ق، فرد غرق شــده را �ه هنوز زنده است 
اما ب2 جان اســت نتواند عمليات احيا و حيات بخش2 
را انجــام دهــد انگار هيــچ �ار! برا! نجــات او انجام 
نداده، برا! همين �سان2 �ه با من دوره نجات غر+ق 
را ســپر! �ردند م2 دانند �ه چقدر نسبت به موضوع 

حيات بخش2 سخت گير بودم.
 بعد از ا�ن �ه از فدراســيون جدا شــد�د مسئله 
حيات بخش5 آنطور$ �ه شما دغدغه داشتيد، با 

جد�ت دنبال شد؟
+T عقده ا! در دلم مانده بود. اما ســال ها بعد جوان2 
ا+ران2 و تحصيلAرده �شــور �انادا در ا+ن زمينه به نام 

افشين �ثيرمعلم آمد و راه ناتمام مرا ادامه داد. حضور 
ا+ن جــوان آنقدر برا+م مهم بود �ه انــگار دنيا را به من 

داده اند. 
 چرا ا�نقدر حيات بخش5 برا$ شما مهم است؟

وقت2 منجــ2 غر+ق +T غر+ــق را از آب خارج م2 �ند 
اولين اقدام برا! زنده �ردنش، عمليات حيات بخش2 
اســت و +T منج2 غر+ق با+د به خوبــ2 با ا+ن مهارت 
آشــنا باشــد وگرنــه بيــرون آوردن غر+ــق بــه تنها+ــ2 
فا+ــده ا! نــدارد چرا�ه منجــ2 غر+ق وظيفــه دارد تا 
زنده �ردن غر+ق تالش �ند �ه بدون داشــتن مهارت 

حيات بخش2 نم2  تواند �ار ناتمامش را تمام �ند.
 به نظر شــما اســتخردارها به ا�ن مســئله توجه 

دارند؟
متاســفانه +ــT دســتگاه آمبو(تنفــس مصنوعــ2) در 
اســتخرها وجود ندارد. دســتگاه آمبو باعث م2 شــود 
بــه عمليــات  اقــدام  اســترس  بــدون  منجــ2 غر+ــق 
حيات بخش2 �ند. تنفس دهان به دهان معا+ب2 دارد 
�ه با وجود دستگاه آمبو از بين م2 رود. منج2 غر+ق به 
راحت2 م2 تواند از طر+ق ا+ن دستگاه به احيا! غر+ق 

بپردازد.
 نقــش فدراســيون نجات غر�ــق در ا�ــن امر چه 

م5 تواند باشد؟
گله دارم و اگر روز! با رئيس فدراســيون روبه رو شوم، 
خواهــش خواهــم �ــرد �ه نســبت بــه وجــود آمبو در 
استخرها نظارت دقيق داشته باشد. با وجود دستگاه 
آمبــو +T بار بزرگــ2 از دوش منجيان غر+ق برداشــته 
م2 شــود. چون زنده �ردن +T مرده مهمتر+ن بخش 

در نجات غر+ق است.
 از �ميتــه غواصــ5 بگو�ــد، ا�ن �ــه ا�ن رشــته 

ورزش5 چطور در �نار نجات غر�ق قرار گرفت؟
استارت غواص2 را آقا! نعمت2 زد و تمام تجهيزات 
غواص2 را از خارج وارد �رد اما هيچ گونه �الس و 
دوره ا! در زمــان مــا برگزار نشــد. در دوره آقا+ان 
ميرســليم و اســفند+ار! غواص2 آغاز بــه �ار �رد 
دارا!  �ــه  رحيمــ2  ســرهنگ  جنــاب  توســط  و 
مدرCMAS X بود بــه طور جد! غواص2 در �نار 

نجات غر+ق قرار گرفت.
 در خيلــ5 از �شــورها غواصــ5 از نجات غر�ــق 

جداست، نظر شما در ا�ن مورد چيست؟
+ــT ده آبــاد بهتــر از ١٠٠ شــهر و+رانه اســت. به 
عقيــده مــن نجات غر+ــق و غواصــ2 با+ــد از هــم 
 T+ دامشــان�جــدا باشــند. ورزش هــا! آبــ2 هر
مســئوليت خاص2 دارنــد. در هميــن نجات غر+ق 
 Tال فــراوان دار+ــم. در اســتخرها! مــا +ــAاشــ
شــرا+ط  ا+ــن  در  نــدارد.  وجــود  آمبــو  دســتگاه 
نجات غر+ــق را رها �نيم و دنبال غواص2 باشــيم؟ 
به همين دليل اعتقادم بر ا+ن است �ه نجات غر+ق 

از غواص2 جدا باشد.
توضيــح  بين المللــ5  نجات غر�ــق  مــورد  در 

م5 دهيد؟ 
عضــو فدراســيون جهانــ2 بود+ــم و حــق عضو+ــت 
 Tــ+ در  هســت  +ــادم  م2 �رد+ــم.  پرداخــت  هــم 
ســمينار جهان2 در بلغارســتان با آقا! پاســAوال، 
رئيــس فدراســيون جهانــ2 نجات غر+ق هــم د+دار 
�ــردم. آخر+ــن مدر�2 �ــه در ا+ران داده م2 شــد 
مــدرX درجه +ــT بــود. در دوره آقا+ان ميرســليم 
و اســفند+ار! دوره نجات غر+ــق بين المللــ2 آغــاز 
بــه �ار �ــرد. همــان موقــع از فدراســيون جهانــ2 
دعوت نامه ا! به فدراسيون ا+ران ارسال شد مبن2 
بــر شــر�ت در دوره بين المللــ2 �ــه من بــه عنوان 
رئيس �ميته آموزش فدراسيون و سيروس عالم2، 
 T+فدراسيون ها به وارو Xل وقت امور مشتر�مد+ر
انگلســتان اعزام شــد+م و پس از گذرانــدن دوره به 

عنوان +2A از شاگردان برتر �الس معرف2 شدم.
 اخيــرا �ــK نامــه ا$ هــم بــه وزارت ورزش، 
�ميته مل5 المپيK و فدراســيون نجات غر�ق 
و غواصــ5 نوشــتيد و در ا�ــن نامــه نســبت به 
اهميــت حيات بخشــ5 در دوره هــا$ تربيــت 

منج5 تا�يد �رد�د.
بلــه نامــه جانســوز! اســت اما متاســفانه تــا االن 
پاســخ2 در+افــت نAــردم. در ا+ــن نامه نســبت به 
حيات بخش2 تا�يد داشتم. و نوشتم �ه اگر منج2 
غر+ق نتواند عمليات حيات بخشــ2 را به درســت2 
رو! غر+ــق انجام دهد و غر+ق2 �ــه عالئم حيات2 
را نــدارد، با عمليــات CPR نجات دهــد انگار هيچ 

�ار! برا! نجات غر+ق نAرده است. 

مردى از جنس نجات
محمد پناهى فرد

غـواصی و نجات غریق باید جدا از هم باشندغـواصی و نجات غریق باید جدا از هم باشندحيات بخشی در نجات غریق بسيار مهم استحيات بخشی در نجات غریق بسيار مهم است

کمک مجلس براى جبران خسارت باشگاه هاى بدنسازىکمک مجلس براى جبران خسارت باشگاه هاى بدنسازى
محمدمهد! فرورد+ن، رئيس فرا�ســيون ورزش مجلس در حاشيه شــانزدهمين دوره مسابقات 
بدنســاز! قهرمان2 �شــور در �يش از �مT مجلس برا! جبران خسارت باشگاه ها! بدنساز! 
خبــر داد و گفــت: «پيــش از ا+ن بــا چنين دقت2 ورزش بدنســاز! را دنبــال نAرده بودم امــا از روز 
برگزار! انتخابات فدراســيون بدنســاز! و پرورش اندام به ا+ن دليل �ه ا+ن ورزش جامعه ز+اد! 
از افراد را شــامل م2 شــود به آن توجه و+ژه ا! �ردم. وظيفه دار+م به جز پيگير! و حما+ت، بيشتر 
خودمان را به ورزش بدنساز! نزد+T �نيم. ا+ن رشته از چند جهت برا! ما حائز اهميت است �ه 
ابتدا همگان2 بودن و ســپس بعد قهرمان2 آن است. بدنســاز! م2 تواند اشتغالزا+2 ز+اد! ا+جاد 
�ند. هرچند از شــرا+ط �رونا+2 آســيب د+ده و دولت و مجلس با+د تدابير! بيند+شند تا قسمت2 
از ا+ن خســارات جبران شــود. البته تســهيالت2 را برا! �مT به بدنساز! در نظر گرفته و مصوب 

�رد+م تا در اختيار باشگاه ها! بدنساز! قرار بگيرد. با+د از ا+ن رشته حما+ت �رد.»

امير غفور: کرونا نگرفته امامير غفور: کرونا نگرفته ام
اميــر غفور، پشــت خط زن ا+ران2 تيم واليبال بورسااســپور تر�يه خبر ابتال+ش بــه �رونا را رد �رد 
و گفــت: «قرار بود در باز! ســوم مرحله گروه2 �اپ تر�يه مقابل تــو�ات بلد+ه قرار بگير+م �ه به 
علت مثبت شــدن تست �رونا! چند+ن نفر از اعضا! �ادر فن2 و باز+Aنان مان ا+ن باز! لغو شد. 
خبرها+2 در برخ2 رسانه ها د+دم �ه خبر از ابتال! من به و+روس �رونا داده بود �ه با+د اعالم �نم 
ا+ن خبرها صحت ندارد. خوشــبختانه تســت �رونا+م منف2 اســت و به ا+ن و+روس مبتال نشده ام. 

تمام تالشم را به �ار م2 گيرم �ه پروتAل ها را به درست2 رعا+ت �نم تا دچار مشAل نشوم.» 

هاشمی: ترجيح می دادم المپيکی ها به هند بروندهاشمی: ترجيح می دادم المپيکی ها به هند بروند
الهام هاشم2، سرمرب2 تيم تفنگ در خصوص اعزام نشدن تيراندازان المپي2A به جام جهان2 هند 
گفت: «به دليل نگران2 از �رونا، المپي2A ها به جام جهان2 هند نم2  روند و ا+ن اصال جالب نيست. 
مســابقات �ره جنوب2 هم �ه عقب افتاده اســت. تعداد مســابقات بين الملل2 برا! بچه ها قبل از 
المپيT بسيار �م است مخصوصا ا+ن �ه از اول سال ٢٠٢١ امتياز مسابقات در رنAينگ جهان2 
تاثيــر چندبرابر! نســبت به ســال ها! قبل دارد و در ا+ن شــرا+ط و با قوانين جد+ــد در امتيازات، 
 T+ ند. تيراندازان ما بيش از�ينگ بچه ها درصورت عدم حضور در مسابقات شد+دا افت م2 Aرن
سال است به هيچ مسابقه ا! اعزام نشده اند و من به شخصه ترجيح م2 دادم با تشAيل �ميسيون 

پزش2A و بررس2 همه جوانب، زمينه اعزام المپي2A ها به جام جهان2 هند فراهم م2 شد.» 

برنزى شدن برادران عالميان 
در تور قطر

مرحلــه نيمه نها+ــ2 جدول ٢ نفــره تور جهان2 
تنيــس رو! ميــز قطــر برگــزار شــد. در ا+ــن 
مرحله تيم نوشــاد و نيما عالميان باز! خود را 
واگــذار �رد و از رســيدن به فينــال بازماند. در 
نيمه نها+ــ2، نوشــاد و نيما عالميــان در رقابت 
نزد+T با تيم آرژانتين با نتيجه ٣-٢ شAســت 
خوردنــد. رقابــت ٢ تيم تــا آخر+ــن امتياز گيم 
پنجم ادامه داشــت و درنها+ــت آرژانتين برنده 
شــد. به ا+ن ترتيب نوشاد و نيما عالميان مدال 
برنز ٢ نفــره تور جهان2 قطر را �ســب �ردند. 
برادران عالميان با پا+ان +افتن رقابت خود، با+د 

برا! حضور در دومين تور جهان2 آماده شوند. 

عليرضا جهانبخش و افشين �ثير معلم آموزگار بين الملل5 نجات غر�ق

اعضا$ پرسنل  فدراسيون نجات غر�ق پس از انقالب

عليرضا جهانبخش  اولين 
مدرس ا�ران5 بين الملل5 

نجات غر�ق در سور�ه و آموزش 
حدود ٣٠٠ منج5 غر�ق 

از �شورها$ خاورميانه 
Wدر دوره ها$ مختل
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نکونام: از استقالل پيشنهاد داشتم
جواد ن�ونام ســرمرب� تيــم فوتبال فوالدخوزســتان در 
 �وا*نش به پيشنهاد استقالل گفت: «با وجود پيشنهاد
*ه از باشــگاه استقالل داشتم، دوست داشتم *ار� *ه 
با باشــگاه فوالدخوزستان شــروع *رده ام، بتوانم خوب 
تمام *نم تا ببينيم ســال آ7نده چه اتفاقات� رخ م� دهد. 
اول فصــل هــم از اســتقالل و تيم هــا� د7گر پيشــنهاد 
داشتم ول� من خودم با قلب و منطقم تصميم گرفتم *ه 

در باشگاه فوالد بمانم.»
پنجره نقل وانتقاالتی پرسپوليس باز شد

طبق اعالم ســا7ت  رسم� باشگاه پرســپوليس، با اقدام 
اعضا� هيئت مد7ره و مد7رعامل باشــگاه، ح�م صادره 
از ســو� فيفا، اجرا و بده� به مار7و بود7مير تسو7ه شد. 
در پــ� ا7ن اقدام و تبــادل نامه ها�7 *ه صــورت گرفت، 
فدراســيون جهانــ�  فوتبــال بــا ارســال ا7ميلــ� اعالم 
*ــرد؛ محروميت اعمال شــده عليه پرســپوليس مرتفع 
شده اســت. به ا7ن ترتيب پنجره نقل وانتقاالت� باشگاه 

پرسپوليس باز شد.
اهداى راى مجمع انتخاباتی به عزیزى خادم

رئيــس *ميتــه وضعيــت انتخابــات در د7ــدار بــا رئيس 
فدراســيون فوتبــال، را� مجمــع را تا7يد و بــه و� اهدا 
 �*رد. طبق اعالم ســا7ت رسم� فدراسيون فوتبال، را
تا7يد شــده مجمع انتخابات� روز دهم اســفندماه توسط 
علــ� فالحتــ� شــهاب الد7ن�، رئيس *ميتــه وضعيت 

انتخابات به شهاب الد7ن عز7ز� خادم اهدا شد.
جدایی مهاجم پرسپوليس از این تيم

مهاجــم تيــم فوتبــال پرســپوليس از جمع سرخ پوشــان 
جدا شد. طبق اعالم رسانه رسم� باشگاه پرسپوليس، 
آرمــان رمضانــ� مهاجم جوان تيم فوتبال پرســپوليس، 
پس از ط� *ردن نيم فصل حضور در جمع سرخ پوشــان 

پا7تخت از جمع شاگردان 7حي� گل محمد� جدا شد. 

صعود آاک به نيمه نهایی در حضور انصارى فرد
در ادامه رقابت ها� فوتبال جــام حذف� 7ونان، آاW در 
خانــه ولوس به ميدان رفت و با Z7 گل مغلوب شــد. در 
ا7ــن باز� *ر7م انصار� فــرد از ابتدا در تر*يب تيم خود 
حضــور داشــت و در دقيقــه ٨٣ تعو7ــض شــد. آاW در 
شرا7ط� متحمل ش�ست شد *ه در د7دار رفت با نتيجه 
٤ - ٢ پيروز شــده بود و در مجموع با نتيجه ٤ -٣ راه� 
مرحله نيمه نها�7 شد. 7اران انصار� فرد برا� ششمين 
ســال متوال� راه� نيمه نها7ــ� رقابت ها� جام حذف� 

7ونان م� شوند.

با اعالم  فرانZ فر*وترن، سرمرب� تيم فوتبال آنتورپ، مصدوميت عليرضا بيرانوند 
 «voetbalو ٣ باز�7ن د7گر آسيب د7ده در ا7ن تيم به پا7ان رسيده است. سا7ت «٢٤
 �در گزارش� به بررس� مش�الت تيم آنتورپ پرداخت و تا*يد *رد ا7ن تيم از ٥ باز
گذشــته خود صاحب پيروز� نشــده است؛ به همين دليل ســرمرب� آنتورپ قصد 
دارد تغييراتــ� را در تيمــش ا7جاد *ند. طبق ادعا� ا7ن ســا7ت، عليرضا بيرانوند 
�7ــ� از ا7ن تغييرات خواهــد بود و مجددا جــا�  د� ولــg  را درون دروازه آنتورپ 
م� گيــرد. بيرانوند به دليل مصدوميت در ٢ باز� گذشــته آنتورپ *ه با باخت ا7ن 
تيــم همراه بــود، در تر*يب اصل� حضور نداشــت. تيم آنتورپ از ســاعت ٢٣:١٥ 
امشــب در چارچــوب هفته ســ� ام ليگ بلژZ7 بــه مصاف تيم *ورتر7ــZ م� رود. 

آنتورپ در حال حاضر با ٤٨ امتياز در رده دوم جدول قرار دارد.

ســا7ت  ز7رو ز7رو  پرتغال در گزارشــ� به اعالم آخر7ن وضعيت شــهر7ار مغانلو 
مهاجم ا7ران� تيم فوتبال ســانتا*الرا پرداخت؛ باز�7ن� *ه حضورش در تيم 
پرســپوليس ا7ران قطع� اســت. ا7ن ســا7ت جز7يات بيشــتر� از ا7ن انتقال 
منتشر *رده و نوشته است: «شهر7ار مغانلو از حضور در سانتا*الرا خوشحال 
و راض� نبود و به همين دليل بازگشت او به *شور مبدا (ا7ران) در حال انجام 
اســت. ا7ن قــرارداد تا پا7ان فصل به صورت قرض� اســت و روز دوشــنبه ا7ن 
هفته بين ســه طرف (پرســپوليس، ســانتا*الرا و مغانلو) نها�7 شد.» سا7ت 
پرتغال� همچنين اعالم *رد *ه باشــگاه ســانتا*الرا در انتقال قرض� مغانلو 
 �حساســيت به خرج داده و معتقد اســت در آ7نده شــرا7ط موفقيت و هم�ار

مشترW وجود دارد.

گزارش سا�ت پرتغال� از قرارداد نها�� مغانلو با پرسپوليسبيرانوند دوباره شماره �� م� شود

مصطفوى:  مجيدى دنبال 
بهانه جویی نيست

صالح مصطفو� مرب� تيم فوتبال استقالل 
در نشســت پيش از باز� تيمــش برابر فوالد 
در هفتــه هفدهــم رقابت هــا� ليــگ برتــر 
شــر*ت *رد و به جا� فرهاد مجيد� در ا7ن 
*نفرانس مطبوعات� حاضر شــد. همچنين 
مهران *اظمــ� به عنوان مد7ر رســانه ا� در 
ا7ــن نشســت حاضر شــد تا بــه نظر برســد او 
بــه *ارش در تيــم ادامه م� دهــد. به گزارش 
 �ا7سنا، مصطفو� درباره غيبت فرهاد مجيد
گفت: «پيــش از شــروع صحبت هــا از طرف 
خودم و آقا� مجيد� از *ادر فن� قبل� تش�ر 
م� *نم. اميــدوارم هرجا *ه هســتند موفق 
باشــند. آقا� مجيــد� عذرخواهــ� *ردند 
و گفتنــد در نشســت بعد بــاز� برابــر فوالد 
شــر*ت خواهند *رد.» او دربــاره باز� برابر 
 �فوالد گفت: «��7 از ســخت تر7ن باز� ها
ليگ را در پيش دار7م. فوالد تيم� با ساختار 
خــوب اســت. فــوالد موقعيــت گل *مــ� به 
حرg7 م� دهد. اميدوارم با صحبت ها�7 *ه 
انجام شــده، بتوانيم Z7 بــاز� خوب در خور 
نــام باشــگاه اســتقالل و بــا ٣ امتياز داشــته 
باشيم.» مرب� اســتقالل در خصوص ا7ن *ه 
تيمش چشــم انداز� برا� قهرمان� در پا7ان 
فصل  دارد، گفت: «ما ٦ امتياز از صدر جدول 
 �عقب هســتيم و با هر ٢ تيم باال� خود باز
رو در رو دار7ــم و تــالش م� *نيــم اســتقالل 
را بــه جا7ــگاه واقع� ا ش برســانيم. ما در ا7ن 
شــرا7ط قبول *رد7م مســئوليت استقالل را 
بپذ7ر7ــم و تــالش م� *نيــم موفقيــت تيم را 
 �به وجود بياور7م. ما با7ــد امتيازات الزم برا
قهرمان� به دست آور7م. آقا� مجيد� دنبال 
بهانه جو�7 نيست و دنبال ا7ن است تيم را به 
جا7گاه واقع�  برســاند و از نظر ش�ل باز� و 

نتيجه گير� عمل�رد خوب� داشته باشيم.» 

برنامه هفته هفدهم ليگ برتر
 امروز

 گل گهر سيرجان - مس رفسنجان
 سا7پا - نفت مسجد سليمان 

 شهر خودرو - پي�ان 
 صنعت نفت آبادان - پرسپوليس، ساعت 

 ١٥:٠٠
 آلومينيوم اراW - سپاهان

 ترا*تور – نساج� مازندران 
� ذوب آهن - ماشين ساز

 استقالل - فوالد، ساعت ١٧:٣٠

پس لرزه هاى حضور فرهاد 
در استقالل

جدا�� -مالوند و پيروز و خانه ت*ان� با چاشن� اتمام حجت!

  فرهــاد مجيــد� *ه چنــد روز 
پيش ســرمرب� اســتقالل شد، 
هنوز نتوانسته *ادرفن� اش را ت�ميل *ند و 
عالوه بــر آن بــا حضور دوبــاره ا7ــن مرب� در 
جمــع آب� هــا اتفاقــات جد7ــد� رخ داده و 
ظاهــرا پــس لرزه هــا� بازگشــت شــماره ٧ 
ســابق همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. 
مجيد� *ه با قرارداد ٢ سال و نيمه سرمرب� 
استقالل شد، فراز *مالوند و پيروز قربان� را 
به عنوان مد7رفن� و دستيارش انتخاب *رد 
امــا پيــروز نيامده رفــت، چرا *ه متوجه شــد 
دستيار اول نيست و *مالوند عالوه بر سمت 
مد7رفن� قرار اســت ا7ن وظيفــه را نيز انجام 
دهــد. البته عالوه بــر پيروز هــواداران هم به 
اســتقالل  در  *مالونــد  حضــور  و  انتخــاب 
وا*نش منف� نشان دادند، چرا *ه ا7ن مرب� 
پيــش از ا7ن بارها به صراحت از عالقه اش به 
پرســپوليس گفتــه بــود و از نظــر هــواداران 
 �رو پرسپوليســ�   Z7ــ حضــور  اســتقالل 
نيم�ــت ا7ــن تيم دهن *جــ� بــه تار7خچه و 
 Z7 اصالت باشگاه و هوادارانش بود. درست
روز پيش از باز� با فوالد خوزستان *مالوند 
هــم از حضــور در اســتقالل انصــراف داد. 
هرچنــد او در توضيــح جدا7ــ� اش مخالفت 

باشگاه شاهين بوشــهر را بهانه *رده بود اما 
ظاهرا فشــار هواداران و پيش�ســوتان باعث 
شــد او و مجيد� عطــا� همــ�ار� باهم در 
اســتقالل را به لقا7ش ببخشند. البته برخ� 
از همــان ابتدا *ه متوجه شــدند *مالوند در 
ليست مجيد� اســت به او انتقاد *ردند و با 
7ادآور� اظهارات او درباره احمد سعادتمند 
 �*ه گفته بود او Z7 پرسپوليس� است و برا
نابود� اســتقالل آمده ، ا7ن ســوال را مطرح 
*ردند *ه چرا خودش ســراغ فرد� رفته   *ه 
بارهــا به پرسپوليســ� بودنش اذعــان *رده 
است؟ ضمن ا7ن�ه دوباره برخ� رسانه ها از 
احتمال بازگشت *مالوند با اخذ رضا7ت نامه 
از شاهين خبر دادند. پس از جدا�7 *مالوند 
گز7نه ها� د7گر دستيار� مجيد� دوباره به 
خــط شــدند و رســانه ها از احتمــال حضــور 
مجيــد نامجو مطلــق، مجيد صالــح و حميد 
عليدوست� رو� نيم�ت آب� ها خبر دادند و 
مدد� مد7رعامل باشــگاه هم اعــالم *رد تا 
پيش از آغاز باز� با فوالد دستياران مشخص 
و معرفــ� م� شــوند. البتــه روز گذشــته بــا 
تصميــم فرهــاد مجيد� صالــح مصطفو� و 
بهزاد نوشــاد� به *ادر فن� ا7ــن تيم اضافه 
 �شــدند *ــه �7ــ� آناليــزور اســت و د7گــر

بدنســاز. حضور بهزاد غالمپور هم به عنوان 
مرب� دروازه بانان قطع� شده بود و بنابرا7ن 
به نظــر م� رســد امــروز فرهــاد مجيــد� به 
اضافــه ا7ــن ٣ مربــ� *ادرفن� اســتقالل را 

مقابل فوالد تش�يل خواهند داد. 
  

در بعد فن� هم مجيد� دست به خانه ت�ان� 
زد. با ا7ن *ه برخ� رسانه ها از ليست مازاد او 
خبر داده بودند اما سرمرب� جد7د استقالل، 
٦ باز�7ن جوان را به دليل شلوغ� تمر7ن تيم 
و *يفيــت پا7ين فن� آن ها *نار گذاشــت. در 
تمر7ن د7روز حضور تعداد ز7اد باز�7نان باعث 
ناراحت� فرهاد مجيد� شده و به اعضا� تيم 
گفته *ه *ــدام تيم ليگ  برتر� بــا ا7ن تعداد 

باز�7ــن تمر7ــن م� *ند؟ در همين راســتا ٢ 
باز�7ن ســابق نســاج� *ــه به تازگــ� راه� 
اســتقالل شده اند، نظر سرمرب� استقالل را 
جلــب ن�ردند و حســاب� مورد انتقــاد او قرار 
گرفته اند. در *نار ا7ن ٢ باز�7ن چند باز�7ن 
تيــم اميد هــم در تمر7ــن بزرگســاالن حاضر 
م� شــدند *ــه ســرمرب� اســتقالل از آن هــا 
خواست فعال فقط در تمر7ن تيم اميد شر*ت 
*نند و در تمر7ن بزرگســاالن حاضر نشوند. 
مجيد� ليست خر7دش را هم به باشگاه داده 
و گفتــه م� شــود اميــن قاســم� نژاد مهاجم 
شــهرخودرو و سعيد واسع� مدنظر سرمرب� 
اســتقالل قرار دارنــد و مذا*ره بــرا� جذب 
آن ها آغاز شده اســت. مجيد� برا� *اهش 

تنش و حاشيه توصيه ها�7 را هم به باز�7نان 
داشــته و چند ن�ته را در تمر7ن به آن ها گفته 
اســت. او نســبت بــه ب� انضباطــ� باز�7نان 
هشــدار داده و تا*يد *رده *ــه *وچZ تر7ن 
ب� انضباط� را تحمل نخواهد *رد. سرمرب� 
 �آب� ها همچنين تا*يد *رده حضور در فضا
مجــاز� پذ7رفتن� نيســت و به شــاگردانش 
گفته هيچ *س حــق مصاحبه عليه *ادرفن� 
قبلــ� را نــدارد. مجيــد� و اســتقالل امروز 
با7د در اولين آزمــون به مصاف فوالد بروند و 
مجيــد� *ه فرصت� برا� *ار فن� نداشــته، 
اميدوار اســت با *ارها�  انگيزشــ� و روحيه 
 �بخشيدن به شاگردانش آن ها را مهيا� باز

با شاگردان جواد ن�ونام *ند.

پزشZ تيم فوتبال ذوب  آهن اصفهان نسبت به 
نگرفتن تســت دوپينگ در مسابقات ليگ برتر 
انتقاد *رد. شــر7فيان پور در مورد انجام تســت 
دوپينگ در مســابقات ليگ برتــر عنوان *رد: 
«آخر7ــن بار *ه تســت دوپينــگ از باز�7نان ما 
گرفته شد، باز� با نفت مسجدسليمان (هفته 
دوازدهم-اول بهمن٩٩) بود. بعد از آن د7گر 
 �خبر� از تست دوپنگ نشد. تست *رونا برا
سالمت� است و بحثش جداست اما به نظر من 
تست دوپينگ از تست *رونا مهم تر است. تيم 
ما *ه هميشه برا� تست دوپينگ آماده است و 
مش�ل� ندار7م اما ظاهرا فدراسيون پزش�� و 
نادو (ا7ران نادو-ستاد مل� مبارزه با دوپينگ) 
خيل� به دنبــال ا7ن موضوع نيســتند. درباره 
تيم هــا� د7گــر اطالعــ� نــدارم امــا در مــورد 
باز� هــا� تيــم خودمان مدت ز7ــاد� اتفاق� 

نيفتاده اســت.» پزشــZ ذوب آهن در حال� از 
نبود تســت دوپينگ در چنــد هفته اخير گال7ه 
*رده *ه شــا7عات� دربــاره دوپينگ گســترده 
در بيــن برخــ� از باز�7نان شــنيده م� شــود 
 �و حتــ� گفته شــده داروهــا� جد7ــد� برا
ا7ن *ار اســتفاده م� شــود *ه نيازمند بررس� 
در آزما7شــگاه ها� مجهزتر� اســت و ��7 از 
عــوارض آن پرخاشــگر� ز7ــاد باز�7ن اســت. 
چنــد� پيــش هــم شــا7عات� دربــاره دوپينگ 
چنــد باز�7ن سرشــناس و پا به ســن گذاشــته 
 �شنيده م� شد و حت� برخ� در فضا� مجاز
بــا اشــاره به تســت ها� م�ــرر� *ــه از فرهاد 
مجيد� در زمان باز7گر� اش گرفته م� شــد، 
از ا7ن *ه درباره باز�7نان مورد اشــاره اقدام� 
صورت نگرفته و از آن ها تست گرفته نم�  شود 

ابراز تعجب *رده بودند.

شا�عه دوپينگ گسترده باز�*نان و �� باز�*ن سرشناس

چرا تست دوپينگ در ليگ برتر گرفته نم� شود؟! 

٢ مهاجم ایرانی نامزد بهترین لژیونر هفته آسيا شدند
سا7ت رسم� *نفدراسيون فوتبال آسيا(ا� اف س�) نامزدها� بهتر7ن لژ7ونر هفته گذشته فوتبال آسيا 
را معرفــ� *ــرد *ه اللهيار صيادمنش و عل� قل� زاده، نامزدها� ا7ن نظرســنج� هســتند. ا� اف ســ� 
درخصــوص ا7ن دو باز�7ن نوشــت: «اللهيار صيادمنش Z7 پاس گل، ١٧ برتــر� در نبردها، ٨٣ درصد 
صحت پاس در پيروز� Z7 - صفر مقابل شاختار دونتسZ. لحظه مهم هفته ليگ او*را7ن متعلق به مهاجم 
١٩ ساله ا7ران� بود *ه پاس گل هيجان انگيز� برا� ١٠ نفره زور7ا فراهم *رد. جوان قرض� فنرباغچه در 
 ،�آخر7ن ثانيه ها� باز�، توپ را از نيمه زمين خودش در7افت *رد و پس از Z7 حر*ت درخشان انفراد

گل برتر� زور7ا را مقابل مدافع عنوان قهرمان� برا� وسط دميترو ا7وانيسنيا ساخت.»
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