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 تراژدی خشک شدن
7 رودخانه دایمی طرقبه شاندیز

خراسان رضوی

 نشست هم اندیشی اصحاب 
رسانه با اژه ای

12

 توضیحات و دفاع مدیر حامی 
لباس کاروان اعزامی به توکیو

خراسان ورزشی

 ریاضی قهرمان لیگ برتر را 
مشخص می کند

٢ روش  پيش بين� مسابقات  
فوتبال� با �م
 علم ر�اض�

زندگی سالم

با ش�ا�ت ٥ بان� و گذشت ١٨ 
سال از موعد بازپرداخت بده�

 نفر دهم لیست اَبَربدهکاران 
بانکی پای میز محاکمه

10

 پادشاه خارج� مالخران هنگام 
فرار از ا�ران دستگير شد

 3 هزار گوشی سرقتی 
در فهرست سیاه !

9

غولی که درآمد خانوارها را 
می بلعد!

خبر �وتاه اما تلخ بود، اجاره نشــين ها �ــه حدود ٢٥ 
درصد جمعيت خانوارها� �شور را ...

�ادداشت روز

مهد� حسن زاده

  صفحه ٢

اوی  ک
ز  ان س ان

ا  ا 
مراجعه برخ� افراد متاهل به 

سا�ت ها و �انال ها� غيرقانون� 
  زندگ� سالمهمسر�اب�  ...

وز�ر ارشاد خبر داد:

 بررسی ایجاد شورای 
فراقوه ای 

برای نظارت بر 
نمایش 
خانگی

   صفحه ٦

۶۴ درصد درآمد براى اجاره!

   صفحه ٧

 تبيين سخن جمهور� اسالم� ا�ران در پيام 
رهبر انقالب به مناسبت فرارسيدن ا�ام حج

 مقاومت ملت ها در برابر 
دخالت و شرارت آمریکا

گزارش ت�ان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بها� �
 واحد مس�ون� از درآمد خانوار نشان م� دهد �ه در تهران و 
   صفحه �١٠الن شهرها ٦٤ درصد از درآمد مردم برا� اجاره خانه مصرف م� شود؛ اجاره بها چگونه نجوم� شد؟

فراقوه ای 
برای نظارت بر 

سه شنبه
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24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 16 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 9 ذی الحجه 1442 . 20 جوالی 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20714 

. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

۶۴
 عمر  روزنامه 

خراسان شمالی
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دما ٨ درجه �اهش م� �ابد 

جرگالن شهرستان آب�

 پرونده محور درق - ميام� 
رو� ميز دادستان

Kدوشنبه       ٤ اسفند ١٣٩٩   ١٠ رجب ١٤٤٢   ٢٢ فور�ه ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٤٩٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 تبریک به امام رضا)ع( 
و همه مشتاقان امام جواد )ع(

در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی مطرح شد:

درخواست استان برای میزبانی 
رویدادهای بین المللی در حوزه غدیر

سوال ازاستاندار در شوراى شهر

جانشين فرمانده سپاه جواداالئمه(ع) خبر داد: 

آمادگی »خاتم« برای آلبالغ 

صفحه ١

صفحه ٢

صفحه ٢

صفحه اول 

٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد

استعدادها� رو� آب

محموله700 تنی 
روغن در راه توزیع

 ورزش 

درخواست ها� مرب� جهان� اسªواش از مسئوالن

جدال پشت کورت 
شيشه اى

#ماسک_بزنیم

  اخبار 

سوال ازاستاندار در شورا� شهر

محموله٧٠٠ تن� روغن در راه توز�ع

 پلمب �´ نانوا�� در فاروج

عل� نيا- سيستم فشل حمل و نقل درون شهر� 
بجنورد، تعرفه عوارض خدمات شهر� و سوال 
��ª از اعضا� شورا از استاندار درخصوص فرار 
سرما�ه گذاران و چند پروژه مهم استان بخش� 
خصوص  در  بود.  شورا  د�روز  جلسه  گزارش  از 
شهردار  نقل  و  حمل  سيستم  بودن  فشل  علت 
توپ را به زمين نبود اعتبار شوت �رد و جبار� 
رئيس شورا به ميزان عوارض� �ه مردم ساالنه 
شورا  د�گر  عضو  پرداخت.  �نند،  م�  پرداخت 
سمت  به  را  ها  پــروژه  برخ�  حال�  ب�  توپ  هم 

استاندار� شوت �رد.
�ه  ا�ن  به  اشــاره  با  جلسه  ا�ن  در  بجنورد  شهردار 
 ١٤٠٠ خــدمــات  تعرفه  در  شهر  شـــورا   دغــدغــه 
اظهار�رد:  است،  آن  رقم  آوردن  پا�ين  شهردار  
نظر عده ا  از اعضا  شورا  شهر ا�ن است �ه ما 
�يفيت خدمات را پا�ين نياور�م �ه البته ا�ن موضوع  

هم حق مردم است.
اسالم�  شــورا   اعضا   تصميم  ــزود:  اف «زارعــ�» 
شهر در ٥ �ا ١٠ سال پيش االن نشان داده م� شود 
و سيستم فشل، فرسوده و بسيار ناقص با آال�ندگ� 
تصميم  همين  از  ناش�  عموم�  نقل  و  حمل  ز�ــاد 
 ٧٠ داد:  ادامـــه  بجنورد  هــاســت.شــهــردار  گير  

دستگاه اتوبوس دار�م �ه هر �دام با ١٥ تا ٢٠ سال 
م�  آلــوده  را  شهر  روز  هر  و  هستند  فرسوده  قدمت 
�نند، چه �س� م� خواهد پاسخگو باشد؟ مردم� 
�ه در ا�ن شهر زندگ� م� �نند نم� خواهند نفس 
باعث  ر�ــزگــردهــا  امــســال  ــت  اس درســـت  ب¸شند؟ 
معابر  آسفالت  به  قسمت�  و  بودند  شــده  آلــودگــ� 
مربوط م� شود اما روز به روز ا�ن سيستم ضعي¹ تر 

م� شود.
ــرد: �م« هــا بــرا  ا�ــن اســت �ــه ما  و  اضــافــه �
با ارزش  از تهران م� گو�ند  ناوگان را به روز �نيم. 
افزوده برو سيستم را به روز �ن، اگر من ا�ن �ار را 
انجام نم� دهم برا  ا�ن است �ه عوارض پرداخت 
نم� شود. مبلغ� �ه با�د برا  سيستم ناوگان حمل 
م�  �نم،  هز�نه  اصالح هندس�  و  آسفالت  نقل،  و 
آورم و خرج حقوق پرسنل م� �نم و اوضاع م� شود 
همين روز به روز بدبخت تر.«جبار »، رئيس شورا  
 ٧٥ گفت:  جلسه  ا�ن  در  نيز  بجنورد  شهر  اسالم� 
ــوارض شــهــردار  خــود را پرداخت  درصــد مــردم ع
�ه  ها��  تعرفه  افزا�ش  در  افــزود:  و   انــد.  ن¸رده 
خدمات� را به افراد خاص ارائه م� دهد، هيچ حرف� 
تعرفه ها  عموم است. و   برا   ما  نيست صحبت 
خدمات  بها   درصــد    ٢٥ افزا�ش  با  داد:  ادامــه 

عضو  هستم.«گر�وان�»  موافق  نــوســاز   ــوارض  ع
نشست�  در  استاندار  گفت:  شهر  اسالم�  شــورا  
م�  �ه  استان  ا�ن  در  هستند  ــراد   اف �رد  اعــالم  
خواهند ترمز باشند، از استاندار سوال م� �نم اگر 
شماست،  دست  گاز  و  ترمز  و  استان  ماشين  فرمان 
ها  پــروژه  بــرا   فرما�يد  م�  است �ه  جالب  خيل� 
نخواهيم  هستند  توسعه  مخال¹  �ه  افراد   منتظر 
بود، باتوجه به ا�ن �ه ٢ سال از مدت زمامدار  شما 
در استان م� گذرد در مورد مصوبات دولت از جمله 
چه  �ه  �نيد  صحبت  پتروشيم�  دوم  فــاز  مصوبه 
�رد�د؟ طرح و پروژه ها  ما مانند راه آهن گرگان- 
بجنورد- مشهد و �مپوست مشخص است و چند�ن 
بار رفته و گفته ا�م پروژه ها با�د  انجام شود، پروژه ها 
با شعار درست نم� شود.و  ادامه داد: پروژه مفخم 
شو  تلو�ز�ون� بود، از ا�ن شوها  تلو�ز�ون� چيز  
شما  را  استان  مد�ران  آ�د.  نم�  بيرون  استان  برا  
گفت:  استاندار  به  خطاب  و   �نيد.  م�  منصوب 
پساب تصفيه خانه ها  استان منتظر تبد�ل و بهينه 
م�  حرف  عمان  در�ــا   آب  از  وقت  آن  است  شدن 
بودجه  جلسه  ا�ن  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به  زنيد. 
و  با �« ميليارد  ١٤٠٠ شورا  اسالم� شهر  سال 
٥٠٠ ميليون تومان مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

و  ــوروز  ن ــام  ا� به  شــدن  نزد�«  به  توجه  با  شير�- 
تن   ٧٠٠ حــدود  بر،  روغــن  صنوف  مصرف  افزا�ش 
�ه  ا�م  �رده  در�افت  بخش  ا�ن  برا   روغن  سهميه 
و  اند  شده  معرف�  آن  تحو�ل  برا   مباشران  ا�نون 
بازرگان�  شد.مد�ر  خواهد  توز�ع  آ�نده  روز  چند  تا 
ا�ن  بيان  با  شمال�  خراسان  صمت  سازمان  داخل� 
ما�ع  روغن  تأمين  برا   �ه  ا�ن  به  اشــاره  با  و  مطلب 
انجام  ها   پيگير   با  افــزود:  ندار�م،  مش¸ل�  هيچ 

شده و ورود سهميه ها  روغن، ا�نون وضعيت بازار 
روغن ما�ع در استان نسبت به ماه ها  گذشته بهتر 
بخش  جذب  بر  عالوه  �رد:  اضافه  است.«وحيد » 
به  پخش  ها   شر�ت  استان،  روغــن  سهميه  عمده 
با  متناسب  �ه  انــد  �ــرده  وارد  روغــن  ميزان  همين 
ميانگين جمعيت توز�ع م� شود.و  با اشاره به گال�ه 
اظهار  بازار  در  روغن  �مبود  درخصوص  مردم  ها  
�رد: روغن ها  وارد شده در فروشگاه ها  زنجيره 

با  شهروندان  و  شود  م�  توز�ع  معتمد  اصناف  و  ا  
ارائه شماره مل� و شماره تماس م� توانند آن را تهيه 
�نند.و  اضافه �رد: تنها مش¸ل ما در بخش روغن 
جامد و تقاضا در ا�ن بخش افزا�ش �افته است.و  با 
تأمين روغن شب عيد هر استان�  برا   ا�ن �ه  بيان 
�« �ارخانه معين در نظر گرفته شده است، تصر�ح 
�رد: برا  بخش خانگ� در نظر دار�م در حد توان از 

�ارخانه معين برا  شب عيد روغن تأمين �نيم.

در بازرس� صورت گرفته از نانوا�� ها   ميم پرور- 
 »� �سر   دليل  به  خباز   واحــد   »� ــاروج،  ف شهر 
تخل¹  سابقه  �ه  ا�ن  به  توجه  با  و  چانه  وزن  چهارم 
داشته، با مصوبه �ارگروه آرد و نان به مدت ٣ ماه پلمب 
و آرد موجود در نانوا�� به واحدها  همجوار برا  پخت 

داده شد.«ابوالحسن نجف� حاج تق�» فرماندار فاروج 
با بيان ا�ن مطلب در �ارگروه سامان ده� گندم، آرد 
و نان ا�ن شهرستان اظهار�رد: در مراجعه به �¸� از 
نانوا�� ها به رغم داشتن ساعت �ار ، شاهد تعطيل� 
 ٣٠ تا   ٢٥ نان  و  آرد  �ارگروه  مصوبه  با  �ه  بود�م  آن 

�يسه آرد از ا�ن نانوا�� �سر خواهد شد. و  با اشاره به 
رعا�ت نشدن امور بهداشت� و پروت¸ل ها  ستاد �رونا 
از  بعد  شده  مقرر  �رد:  اظهار  ها  نانوا��  از  بعض�  در 
دادن تذ�ر، در صورت مشاهده ا�ن تخل¹ ها، برخورد 

و در صورت استمرار پروانه آن واحد لغو شود.

٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد
٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد. به گزارش خبرنگار ما ٤ �يلومتر از محور بجنورد- گلستان موسوم به جاده مرگ، در محدوده رباط قره بيل روز گذشته ٤ 
خطه شد. با بهره بــردار  از ا�ن ٤ �يلومتر، ٣٥ �يلومتر از محدوده چمن بيد تا آرمادلو ٤ خطه شده است.محور بجنورد- گلستان، حادثه خيزتر�ن محور جاده ا  
استان است �ه �ر�دور شرق به غرب �شور محسوب م� شود. با بهره بردار  از ٤ �يلومتر جد�د، هم ا�نون ٩١ �يلومتر از ا�ن محور ١٤٢ �يلومتر  ٤ خطه شده 
است. رئيس جمهور درخصوص پروژه محور بجنورد- گلستان �« بار وعده داد ا�ن پروژه در پا�ان سال ٩٦ به اتمام م� رسد و �« بار د�گر وعده داد ا�ن پروژه در 

پا�ان فعاليت دولت به بهره بردار  خواهد رسيد.
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٢٦ زندان� جرا�م غيرعمد آزاد شدند

 اتومبيلران� رو� خط استارت دوباره

Kپنج شنبه       ٢٣ مرداد ١٣٩٩    ٢٣ ذ� الحجه ١٤٤١   ١٣ آگوست ٢٠٢٠      ٤ صفحه     شماره ٣٣٤٣     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

صفحه ٢

مهمان� پر خبر

انتقاد به نظام بودجه ریزى

صفحه ٢سرنوشت جاده مرگ در نشست ویژه وزیر

بهمنيار

صفحه ٢

روزنامه سياس�، اقتصاد�، فرهنگ�، اجتماع� خراسان شمال�

ورزش          پنج شنبه  ٢٣ مرداد ١٣٩٩     ٢٣ ذ� الحجه ١٤٤١      شماره ٣٣٤٣

سیما وحدانی

از  اتومبيلران� و موتورسوار� همواره  مسابقات 

عالقه  و  است  بوده  برخوردار  خاص�  جذابيت 

بودن  پرهز�نه  وجــود  با  ورزش،  ا�ن  به  مندان 

اگر  حت�  ن�شيدند،  خود  عال�ق  از  دست  آن 

بستر مناسب� برا� تمر�ن وجود نداشت و سال 

خورد  خا�  شان  موتورها�  مسابقه  بدون  ها 

عالقه  بــرا�  رو�ــا  حد  در  تنها  �ه  ها��  رالــ�  و 

دوره  در  ماند.البته  باق�  اتومبيلران�  به  مندان 

ا� رال� ها� خانوادگ� در شهرستان بجنورد 

و اسفرا�ن توانست ا�ن ورزش را پو�ا و زمينه را 

برا� توسعه ز�ر ساخت� آن مهيا �ند اما روسا� 

را  ورزش  ا�ــن  ها  مهر�  ب�  حــد�  تا  و  هيئت 

و  موتورسوار�  داشتند.هيئت  نگه  حاشيه  در 

اتومبيلران� خراسان شمال� بعد از تغييرات پ� 

سرپرست  با  دارد  نظر  در  هيئت  روسا�  پ�  در 

بحث  در  را  بسيار�  ها�  ر�ــز�  برنامه  جد�د 

ورزش  ا�ــن  هــا�  ز�رساخت  تقو�ت  و  ــوزش  آم

داشته باشد.
I 

پیگیری برای ترمیم پیست اتومبیلرانی

ــت هــيــئــت اتــومــبــيــلــرانــ� و  ــرس ــرپ س

ــوار� خـــراســـان  ــ ــورسـ ــ ــوتـ ــ مـ

برا�  پيگير�  از  شمال� 

ــم پــيــســت  ــيـ ــرمـ تـ

م�  خبر  بجنورد  شهرستان  در  اتومبيلران� 

ط�  �ند:  اظهارم�  احــمــد�»  دهــد.«فــرزاد 

ها�  ز�رساخت  از  فدراسيون  سرپرست  بازد�د 

مد�ر�ل  و  استاندار  ها�  حما�ت  استان و  ا�ن 

ا�ن  ــرا�  ب بهتر�  روزهـــا�  جــوانــان،  و  ورزش 

�ه  ا�ن  بيان  با  خــورد.و�  خواهد  رقم  ورزش 

احداث پيست موتور �راس از مهم تر�ن برنامه 

خاطرنشان  رود،  م�  شمار  به  هيئت  ا�ن  ها� 

�راس  موتور  پيست  ساخت  زمين  �ند:  م� 

تحو�ل گرفته و �لنگ زن� شده است و به زود� 

شاهد افتتاح آن خواهيم بود.

ا�ن  اتومبيلران�  پيست  ترميم  به  اشــاره  با  و� 

و  پيست  ا�ــن  ترميم  با  افــزا�ــد:  م�  شهرستان 

مسابقات  و  ها  برنامه  �رونا��  شرا�ط  از  عبور 

متعدد� در دستور �ار قرار م� گيرد.
I تقویت آموزش

م�  بيان  اهميت�  قابل  ن�ات  از  را  آموزش  و� 

ارتقا�  و  داوران  مربيان،  خصوص  در  �ه  �ند 

قرار  توجه  مــورد  با�د  رانندگ�  فرهنگ  سطح 

ارائه  و  اتومبيلران�  همگان�  توسعه  گيرد.و� 

تقو�ت  مــنــظــور  ــه  ب بــرنــامــه 
ــ�  ــانـ ــگـ ــمـ هـ

برم�  اهــمــيــت  ــز  ــائ ح بــســيــار  را  ورزش  ا�ـــن 

شمرد.«احمد�» بعد از راه انداز� پيست موتور 

منظور  به  ورزش  ا�ــن  بستر  تقو�ت  به  ــراس  �

بانوان اشاره م� �ند.به گفته و�،  حضور موثر 

داور اتومبيلران� و موتور �راس و مرب� درجه ٣ 

در  ا�ن  از  پيش  فدراسيون  اما  دار�م،  استان  در 

ط�  و  نداشت  فعاليت�  چندان  آمــوزش  بخش 

برنامه ها� اخير توانسته به ش�ل اصول� به ا�ن 

مقوله بپردازد.

و� به باال بودن هز�نه ها� ترميم پيست اشاره 

پيست  اعتبار  تامين  با  افزا�د:  م�  و  �ند  م� 

استارت  ورزش  ا�ن  در  توانيم  م�  اتومبيلران� 

مجاز  موتورها�  افزا�د:  م�  بزنيم.و�  دوبــاره 

مسابقات  در  حضور  و  تردد  اجازه  شده  پال�  و 

موتور  پيست  افتتاح  با  خوشبختانه  و  دارنــد  را 

�راس م� توان ا�ن ورزش را با بستر� مناسب 

برنامه ها� پيش  تر�ن  از مهم  ادامه داد.و�  تر 

و  �ــراس  موتور  پيست  ــداث  اح به  هيئت  رو� 

مسابقات اساللوم �ه از جذابيت و هيجان قابل 

ز�ــاد�  طــرفــداران  و  اســت  بــرخــوردار  توجه� 

ها�  رال�  و�،  گفته  �ند.به  م�  اشــاره  دارد، 

خانوادگ� و ارتقا� سطح قوانين 

توجه  مورد  همواره  رانندگ� 

هيئت است.

رویدادهای ورزشی   

 حضور «خسرو�ار»
 در �نگره جهان�

روز  را  شهر�ور  ــوراش،١٦  ــ � جهان�  فــدراســيــون 

با  همزمان  �ــه  �ــرد  گـــذار�  ــام  ن �ـــوراش  جهان� 

روســا�  حضور  بــا  رشته  ا�ــن  جهان�   �نگره  آن، 

فدراسيون ها� مل� برگزار م� شود.�نگره جهان� 

ا�ن رشته ورزش� با حضور روسا� فدراسيون ها� 

و�دئو  صورت  به  عضو  �شورها�  نما�ندگان  و  مل� 

�نفرانس برگزار خواهد شد.

مسئوالن فن� �شورها� عضو با فدراسيون جهان� 

دبير  خسرو�ار  ــوروش  � حضور  با  روز  همان  در 

و  ــار   آم �ميته  مسئول  و  مسابقات  فن�  �ميته 

جلسه  جــهــانــ� �ــوراش  فــدراســيــون  ــات   ــالع اط

خواهند داشت.گفتن� است: با حضور چهره ها� 

مستعد و مطرح، خراسان شمال� مهد �وراش نام 

گرفته است.

چهارم� هيئت ورزش ها� 

بيماران خاص و پيوند اعضا

در  اعضا  پيوند  و  خاص  بيماران  ها�  ورزش  هيئت 

ها�  ورزش  هيئت  شد.دبير  چهارم  �شور  رن�ينگ 

بيماران خاص و پيوند اعضا� استان در گفت و گو 

با خبرنگار ما اظهار�رد: هيئت ورزش ها� بيماران 

خاص و پيوند اعضا� خراسان شمال� در مسابقات 

به �سب ٢ مدال طال ،٣ مدال  �شور� ٩٨ موفق 

نقره و ٣ مدال برنز توسط ورزش�اران دارا� بيمار� 

ها� تاالسم�، د�ابت و ام اس شد.«زهرا صابر�» به 

نا�ب قهرمان� ورزش�اران مبتال به ام اس آقا اشاره 

�رد �ه به ميزبان� اصفهان برگزار شد.

 

درخشش تنيسور جاجرم� 
 

در تور بزرگ

بــزرگ  ــور  ت در  جاجرم�  �زدان�» تنيسور  «عل� 

اصفهان خوش درخشيد و به فينال ا�ن رقابت ها راه 

�افت.حر�Æ و� �اوه اد�ب� مل� پوش اسبق تنيس 

�شور بود �ه �زدان� در ست نها�� با امتياز ٦ بر ٣ 

بر و� چيره شد.

فدراسيون  تقو�م رسم�  در  اصفهان  ــزرگ  ب تــور 

و  �شور  تنيس  پوشان  مل�  حضور  ول�  نشده  ثبت 

باز��نان سا�ر �شورها ا�ن رقابت ها را بسيار جذاب  

�رده است.

گزارش ویژه       

سوژه ویژه       

روزنامه «خراسان شمال�» 
 
بازوان هيئت ها� ورزش�

           

 د�روز هم تعداد� د�گر از ورزش� ها� استان برا� خداقوت گو�� و تبر�È روز خبرنگار مهمان 

روزنامه «خراسان شمال�» شدند. «محسن ابراهيم�» رئيس هيئت بولينگ و بيليارد استان �ه به 

همراه «عل� محمدنيا» دبير ا�ن هيئت در ا�ن روزنامه حضور �افتند، روزنامه «خراسان شمال�» 

را بازوان هيئت ها� ورزش� معرف� �رد.رئيس هيئت بولينگ و بيليارد استان �مÈ رسانه ها 

را برا� ترو�ج ورزش ها�� �ه مهجور مانده اند، تاثير گذار دانست و ابراز اميدوار� �رد: با ر�شه 

�ن شدن �رونا مربيان و ورزش�اران بتوانند شروع دوباره ا� داشته باشند و ورزش پو�ا شود.«قل� 

زاده» رئيس هيئت واليبال خراسان شمال� به همراه «رحيم�» دبير و «�ماليان» مسئول �ميته 

آموزش ا�ن هيئت و «طاهره ا�رم�» از مربيان شاخص استان برا� تبر�È روز خبرنگار به دفتر 

استان  م�توب  رسانه  تر�ن  تاثيرگذار  را  شمال�»  «خراسان  روزنامه  زاده»  آمدند.«قل�  روزنامه 

دانست �ه سال هاست جا�گاه خود را تثبيت �رده و توانسته با مردم در ارتباط باشد.و� تداوم 

پيگير� ها و مطالبه گر� را از و�ژگ� ها� برجسته ا�ن رسانه بيان �رد.

  اتومبیلرانی روی 
خط استارت دوباره

ظرفيت خراسان شمال� برا� ميزبان�
 

 از رقابت ها� بين الملل�

�اراته  فدراسيون  رئيس  وحــدانــ�-  سيما 

بــرا�  شمال�  خــراســان  ميزبان�  ظرفيت  از 

خبرم�  الملل�  بين  ــا�  ــداده رو� ــرگــزار�  ب

با خبرنگار ما  دهد.«طباطبا��» در گفت و گو 

و  توانمند�  شمال�  خراسان  �ند:  اظهارم� 

ظرفيت برگزار� رو�دادها� مل� و بين الملل� 

از  خصوص  ا�ن  در  حما�ت�  هرگونه  و  دارد  را 

باشد، در�غ نم� �نيم. سو� فدراسيون الزم 

و  آموزش�  ها�  دوره  برگزار�  و�،  گفته  به 

تواند  م�  استان  ميزبان�  به  متعدد  ــا�  اردوه

باعث رونق ا�ن ورزش شود و م� توانيم شاهد 

حر�ت ها� رو به جلو� ا�ن رشته در خراسان 

قد  تمام  هــا�  حما�ت  از  باشيم.و�  شمال� 

فدراسيون از هيئت �اراته خراسان شمال� خبر 

ا�ن  ر�ود  �ند:  م�  اميدوار�  ابراز  و  دهد  م� 

هيئت بعد از ر�شه �ن شدن و�روس منحوس 

عوض  ورزش  ا�ن  پو�ا��  با  را  خود  �رونا جا� 

عادالنه  نگاه  به  �ند.«طباطبا��» همچنين 

فدراسيون به هر ٢ بخش آقا�ان و بانوان اشاره 

م� �ند و م� افزا�د: فدراسيون حت� در �سب 

تا�نون  و  �رده  رفتار  عادالنه   Èالمپي سهميه 

از  �ا  �اراته  آقا�ان  از  نفر   ٢ و  بانوان   از  نفر   ٢

�شورمان سهميه حضور در المپيÈ را �سب 

�رده اند.و� با بيان ا�ن �ه تا�نون ٤ سهميه 

م�  اميدوار�  ابراز  دار�ــم،   Èالمپي در  قطع� 

سهميه  تعداد  افزا�ش  به  نسبت  بتوان  �ند: 

دهيم. تاثيرگذارانجام  اقدام�   Èالمپي ها� 

و� از مهم تر�ن اقدامات فدراسيون تالش برا� 

ماندن در ا�ن رشته ورزش� بيان م� �ند و م� 

ا�ن  افزا�د: تشو�ق خانواده ها برا� ماندن در 

رشته ورزشــ� ا�ن روزهــا بيش از هميشه با�د 

بر  �اراته  فدراسيون  باشد.رئيس  اولو�ت  در 

لزوم تقو�م ورزش� و برنامه ها� فصل� 

به منظور برگزار� اردوها� متعدد 

خصوص  ا�ن  در  و�ــژه  ومسابقات 

ــ� دهــد.«طــبــاطــبــا�ــ�»  خــبــر م

فعاليت در رده سن� پا�ه نوجوانان 

م�  اقدام�  بهتر�ن  را  جوانان  و 

به  توانند  م�  ها  هيئت  �ه  دانــد 

ــا�  اردوهـ ــزار�  ــرگ ب منظور 

متعدد و مسابقات سطح باال 

در پيش گيرند.

٣
ورزش

گدا�� از سر خساست

ماجرا� مرد� �ه پا�ش در ورطه در�افت رشوه ُسر خورد

سقوط در چاه طمع
و  طمع  خاطر  به  را  ها  آن  همه  اما  داشت  احترام�  و  عزت  خود  برا�  روزگار�   
در�افت رشوه از دست داد. در �� بزنگاه فر�ب الفاظ پوچ دوستانش را خورد و 
با سوء استفاده از موقعيت شغل� اش خواست برا� خودش مال نامشروع جمع 
�ند اما با سر داخل چاه وسوسه افتاد. عاقبت سوء استفاده از عنوان شغل� اش، 

اخراج از محل �ار، زندان و آوارگ�  و از دست دادن ...

 گزارش خبری 

 حوادث 

 صف کرونایی
 احراز هویت

به فروش سهام عدالت دوباره برخ� مردم را مقابل دفاتر  پيام� ها�  مربوط   
پيشخوان �شاند. مراجعان� �ه به علت اطالع رسان� ناقص از ترس هدر رفتن 
سهام عدالت خود وخانواده ها� شان ازصبح خروس خوان تا پا�ان ساعت �ار� 
سهام  فروش  برا�  بتوانند  هو�ت  احراز  با  تا  ا�ستادند  ص®  در  دفاتر  ا�ن  مقابل 
شان اقدام �نند. روز گذشته ص® ها� طوالن� مقابل دفاترپيشخوان در اغلب 

نقاط شهر نظر هر رهگذر� را به خود جلب و ا�ن سوال را ا�جاد ...

#ماسک_بزنیم

 «سهراب» 
 با دوتار فراق
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اول  پا�ه  آموزان  دانش  نو�س�  نام  زمزمه  نيا-  عل� 
�ه  والد�ن�  و  گرفته   قوت  فرورد�ن  از  بعد  ابتدا�� 
فرزندان شان قرار است در مهر، سال تحصيل� جد�د 
مناسب�  مدرسه  �افتن  ت�اپو�  در  �نند  شــروع  را 
هستند و در خصوص از دست دادن محيط� مناسب 
بين  ا�ن  در  دارند.  دلهره  خود  فرزند  تحصيل  برا� 
و  دولت�  مدارس  به  نسبت  غيردولت�  مدارس  بازار 
برخ�  متوليان  و  دارد  بيشتر�  رونق  امنا��  هيئت 
نو�س�  نام  برا�  موعد  از  پيش  دولت�  غير  مدارس 
در  سع�  ترفندها��  با  برخ�  و   انــد  ــرده  � ــدام  اق
گونه  ا�ــن  در  تحصيل  بــرا�  ــوزان  آم دانــش  ترغيب 
مدارس دارند.��� از شهروندان بجنورد� �ه برا� 
دغدغه  ابتدا��  اول  پا�ه  در  فرزندش  نو�س�  نام 
ابتدا��  اول  �الس  به  دخترم  امسال  گفت:  دارد، 
م� رود، مدت هاست در پ� نام نو�س� او در مدرسه 
زمان  بــرا�  ــرورش  پ و  ــوزش  آم از  هستم،  مناسب� 
مراجعه  خــرداد  با�د  گفتند  و  �ردم  سوال  نام  ثبت 
ثبت  قانون�  زمان  تا  ماندم  منتظر  همين  برا�  �نم 
نام شروع شود. و� اضافه �رد: روز دوشنبه با ��� 
ا�ن  با  ابتدا  و  گرفتم  تماس  دولت�  غير  مــدارس  از 
جمله مواجه شدم �ه از قبل از عيد ثبت نام پا�ه اول 
ابتدا�� در مدرسه شان شروع شده و  هم ا�نون ٣ 

نو�س�  نام  برا�  فضا��  ها  آن  ابتدا��  اول  �الس 
ندارد، اما چند لحظه بعد فرد پشت خط گفت �ه �» 
لحظه صبر �نيد تا فهرست را نگاه �نم، خوشبختانه 
گرفته  انتقال�  بجنورد  از  اش  خانواده  �ه  مورد   «�
اند، فضا� خال� دار�م، پس بهتر است هر چه سر�ع 

تر اقدام �نيد.
و� افزود: وقت� ا�ن جمله را شنيدم استرس وجودم 
را فرا گرفت �ه چرا هنوز زمان ثبت نام شروع نشده 
ها�  صحبت  با  است.  شده  پر  اول  پا�ه  ها�  �الس 
��� از مسئوالن مدرسه و ترس از ا�ن �ه د�گر نتوانم 
برا� نام نو�س� فرزندم اقدام �نم چاره ا� جز قبول 

شرا�ط مدرسه ندارم.
نام  شرا�ط  از  نارضا�ت�  با  شهروندان  از  د�گر   ���
ابتدا�� گفت:  اول  پا�ه  برا�  نو�س� برخ� مدارس 
با  اول  پا�ه  نــام  ثبت  ــرا�  ب دوستانم  توصيه  طبق 
فرد�  �ه  گرفتم  تماس  دولت�  غير  مدارس  از   ���
توضيحات مناسب� در خصوص فضا� بسيار بزرگ 
اعالم  و  داد  ــه  ارائ تحصيل�  ســال  ــرا�  ب ها  �ــالس 
تا  �نم  مراجعه  نام  ثبت  برا�  زودتــر  هرچه  �ه  �رد 
برخ�  متاسفانه  افزود:  نشوم.و�  مواجه  بسته  در  با 
مدارس غيردولت� سع� در جلب مشتر� و با گفتن 
خانواده  دارند  سع�  فضا  �مبود  زمينه  در  جمالت� 

�نند.و�  ترغيب  نو�س�  نام  برا�  سرعت  به  را  ها 
دولت�  غير  مــدارس  برخ�  متاسفانه  داد:  ادامــه 
ف�ر  فرصت  و  دارند  آموز  دانش  جذب  در  سع�  تنها 
از خانواده ها��  را  و تحقيق در مورد مدرسه  �ردن 
و  اول شان هستند، م� گيرند  پا�ه  �ه نگران فرزند 
د�گر  �نند.���  م�  تزر�ق  استرس  ها  خانواده  به 
مدرسه  چند  با  شنبه   «� روز  گفت:  شهروندان  از 
گرفتم  تماس  نو�س�  نام  برا�  ابتدا��  پا�ه  دولت� 
اما �س� پاسخگو نبود، اما ن�ته جالب ا�ن �ه بيشتر 
آماده  نو�س�  نام  برا�  و  فعال  دولت�  غير  مــدارس 
نو�س�  نام  قانون�  زمان  هنوز  �ه  حال�  در  هستند، 
پا�ه اول ابتدا�� شروع نشده است.مد�ر�ل آموزش 
و پرورش خراسان شمال� در همين خصوص گفت: 
نام نو�س� پا�ه اول ابتدا�� از ابتدا� خرداد آغاز م� 
انجام  نام نو�س�  تار�خ  ا�ن  شود و چنان چه در غير 

شده باشد تخل½ محسوب م� شود.
«مود�» افزود: طبق پيش بين� ها امسال ١٩ هزار 
دانش آموز در خراسان شمال� وارد پا�ه اول ابتدا�� 
ا�  مدرسه  چه  چنان  �ــرد:  تصر�ح  شوند.و�  م� 
زودتر از موعد مقرر نام نو�س� پا�ه اول را انجام داده 
باشد و برا� دانش آموز� �ه در همان محل س�ونت 

دارد فضا نداشته باشد، ورود خواهيم �رد.

#ماسک_بزنیم
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ماندگار
 هوا
 گرم تا پا�ان هفته

�رونا؛ بستر
 ٦٥ بيمار جد�د

Kسه شنبه       ٢٨ ارد�بهشت ١٤٠٠   ٦ شوال ١٤٤٢   ١٨ م� ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٥٥٥     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 دستگير
 عامل توز�ع
 چ� پول ها
 تقلب�

پدال گاز تبليغات زودهنگام، ز�ر پا
 برخ� نامزدها

صفحه اولتبليغات با طعم «پلو»

صفحه اول

اظهارات مردم و اهال� بازار درخصوص قيمت ها

قيمت هاى یاغی گونه!

مادرزن با سنگ داماد از پا درآمد

سومین قتل خانوادگی در کمتر از یک هفته

صفحه ٣

صفحه ٢

روزنامه خراسان شمال�- جمعيت هالل احمر

صفحه ٢

٢٢ زمين لرزه و پس لرزه فقط ط� ١٣ ساعت

همه چيز درباره زمين لرزه ها
 د�روز در استان

 برفک کمرشکن گرانی 
بر لوازم خانگی

 در حال� �ه قيمت انواع �االها به و�ژه لوازم خانگ� با نوسان نرخ ارز، افزا�ش 
بازار حا�م شده است و روند �اهش�  بر  اما امسال شرا�ط د�گر�  �افت  م� 
نرخ ارز در �» مقطع زمان� هم نتوانست ماراتن گران� لوازم خانگ� را از پا 
درآورد.با ا�ن �ه ط� چند سال اخير ا�ن بازار، افزا�ش قيمت ها� تدر�ج� 
ز�اد� را تجربه �رده است اما امسال به گفته فعاالن ا�ن عرصه، قيمت لوازم 
خانگ� ٥ تا ٤٠ درصد افزا�ش �افته و به تعبير� رو� تابه گران� قرار گرفته 

است �ه برف» �مر ش�ن گران� ...

 سینما و تلویزیون 

 اقتصاد 

گفت و گو با «مر�م سرمد
» باز�گر سر�ال 
«احضار» و مجموعه «مل²ه گدا�ان»

بی حاشیه هستم

حيدرزاده- �» ماه تا روز انتخابات شورا� شهر و 
روستا باق� مانده است و همين موضوع باعث شده 
برخ� نامزدها� انتخابات� پا� شان را رو� پدال 
تاز  ميدان�  تا ��ه  گاز تبليغات زودهنگام بفشارند 
همان  است.  نرسيده  فرا  آن  زمان  هنوز   �ه  باشند 
پرداختيم  آن  به  قبل  شماره  چند�ن  در  �ه  طور 
دارند  اصرار  شهر  شورا�  داوطلبان  از  دسته  ا�ن 
تنور  برا�  هيزم�  تبليغات،  مختل½  ها�  شيوه  از 

انتخابات فراهم و خود را بيشتر مطرح �نند. 
انتخابات�  تخلفات  گذرد  م�  بيشتر  چه  هر  گو�� 
از فضا�  تر م� شود. حاال جدا  نيز بيشتر و غليظ 
مجاز� �ه برا� تبليغات ز�رپوست�، قابل دسترس 
رسد،  م�  نظر  به  حقيق�  فضا�  از  تر  راحت  و  تر 
بين  در  آن  تــوز�ــع  و  تبليغ  ــدف  ه بــا  ــذا  غ پختن 
سو�  از  روزها  ا�ن  �ه  است  موضوع�  شهروندان 

بعض� از نامزدها د�ده م� شود.
 خودروها�� �ه ظرف ها� �» بار مصرف غذا رو� 
صندل� و در صندوق عقب شان چيده شده و عطر 
حاشيه  مناطق  راه�  است  پيچيده  ها  آن  در  «پلو» 
«نيروگاه»  «باقرخان»،  «مل�ش»،  جمله  از  شهر 
م�  گلستان   Óشهر مانند  پرجمعيت�  مناطق  و 
شوند. زنگ ها �» به �» به صدا در م� آ�د و ظرف 
ها�  رأ�  تا  شود  م�  ها  خانواده  تقد�م  غذا  ها� 
احتمال� برا� �اند�دا�� �ه بذل و بخشش �رده 

است، جمع شود.

��� از شهروندان �ه در «مل�ش» زندگ� م� �ند 
در همين خصوص م� گو�د: چند روز قبل ٢ مرد 
غر�به وارد محوطه منزل مان شدند و ٤ پرس غذا� 
گرم دادند و گفتند ا�ن غذاها توسط فالن �اند�دا 

تهيه شده است.
او  ادامه م� دهد: برخ� داوطلبان م� خواهند با 
ا�ن اقدام شان، شهروندان را نم» گير و به نوع� با 
دادن غذا، سبيل بقيه را چرب �نند، البته بعيد م� 

دانم بتوانند با ا�ن روش موفق شوند.
او خاطرنشان م� �ند: ��� از �اند�داها�� �ه م� 
شناسم هفته گذشته سفره شام پهن و تعداد ز�اد� 
�رونا��،  شرا�ط  ا�ن  در  �ه  �رد  دعــوت  مهمان 
اقدام نامناسب� است، ضمن ا�ن �ه هنوز تبليغات 
شروع نشده است ا�ن چنين برخ� نامزدها فعاليت 
م� �نند.او با اشاره به ا�ن �ه خودرو� حامل مواد 
سر  مختل½  ها�  خانه  به  و  دور  مل�ش  در  غذا�� 
م� زد، م� افزا�د: گو�� خانواده ها�� �ه بضاعت 
مال� ندارند از سو� آن ها شناسا�� شده بودند و 

بيشتر سراغ آن ها م� رفتند.
ا�ن  بيان  با  نيز  گلستان   Óشهر سا�نان  از   ���
غذا�  ز�اد�  تعداد  �اند�داها  از   ��� نما�نده  �ه 
زمان�  افزا�د:  م�  �رد،  توز�ع  ما  مجتمع  در  گرم 
�ه در منزل را گشودم مرد ميان سال� را �ه خود 
را جزو فعاالن ستاد فالن داوطلب معرف� �رد، در 
خصوص تعداد اعضا� خانواده ام پرسيد و به تعداد 

آن ها غذا� بسته بند� شده داد و زمان رفتن هم 
التماس دعا برا� �اند�دا� مورد نظرش داشت.

بجنورد  ها�  اداره  از   ��� �ارمند  را  خود  �ه  او 
معرف� م� �ند، م� افزا�د: چند روز بعد هم دوباره 
همين اتفاق افتاد ول� ا�ن بار از سو� ��� د�گر از 

داوطلبان بود.
حقيق�  و  مجاز�  فضا�  در  �ند:  اظهارم�  او 
نامزدها�  برخ�  زودهنگام  تبليغات  دســت  از 
تخل½  موارد  ا�ن  تمام  و  ندار�م  آسا�ش  انتخابات� 
�ه  داوطلبان�  از   ��� ميان  ا�ن  اســت.در  آش�ار 
انتخابات شورا شر�ت �رده  بار در  برا� نخستين 
نامزدها�  برخ�  تخل½  د�ــدن  گو�د:  م�  اســت، 
جالب  و  عجيب  برا�م  تبليغات  حوزه  در  انتخابات� 
دهند  م�  جوالن  واد�  ا�ن  در  همچنان  �ه  است 
را  قانون  به  مقيد  داوطلبان  رفتارشان،  ا�ن  با  و 

ناراحت م� �نند.
او م� گو�د: بيشتر تمر�زم را رو� نحوه تبليغات، 
شعارها، اهداف و برنامه ها�م گذاشته ام تا ا�ن �ه 
قانون را دور بزنم و زودتر از موعد بر طبل تبليغات 
از  �ه  اســت  شهروند�  �متر  روزهــا  ب�وبم.ا�ن 
داوطلبان  از  بعض�  زودهنگام  تبليغات  بمباران 
ها  آن  از  تعداد  چه  د�د  با�د  و  باشد  مانده  امان  در 
داوطلبان  ا�ــن  با  چگونه  و  شوند  م�  شناسا�� 
و  باشد  تقو�م  به  شان  حواس  تا  شود  م�  برخورد 

زمان مجاز را برا� تبليغات انتخاب �نند.

  گزارش خبری 

  از میان خبرها 

  گزارش 

پدال گاز تبليغات زودهنگام، ز�ر پا
 برخ� نامزدها

تبليغات با طعم «پلو»
ترفندها
 برخ� مدارس برا
 نام نو�س� �الس اول� ها

دستگير
 عامل توز�ع چ� پول ها
 تقلب�

چ»  خر�د  و  توز�ع  عامل  دستگير�  از  استان  فتا�  پليس   رئيس 
فتا�  پليس  �ارشناسان  توسط  مجاز�  فضا�  در  تقلب�  ها�  پول 
با اعالم جزئيات  شهرستان گرمه خبر داد.سرهنگ «�وس½ شا�ر�» 
چ»  توز�ع  موضوع  با  پرونده  فقره   «� ارسال  پ�  در  گفت:  خبر  ا�ن 
پول ها� تقلب� به صورت گسترده در فضا� مجاز�، موضوع با جد�ت 
با  �ارشناسان  و  گرفت  قــرار  پليس  ا�ن  �ارشناسان  �ار  دستور  در 
هماهنگ� مقام قضا�� به بازبين� دوربين ها� مداربسته مغازه ها� 

سطح شهر اقدام �ردند.
موفق  خود  وقفه  ب�  و  مستمر  تالش  با  �ارشناسان  اظهار�رد:  و� 
برا�  و  دستگير  مخفيگاهش  در  را   و�  و  شناسا��  را  متهم  شدند 

ت�ميل تحقيقات به مقر انتظام� منتقل �نند.
انجام  ها�  بازجو��  در  متهم  �ه  ا�ن  به  اشاره  با  «شا�ر�»  سرهنگ 
�رد،  اعتراف  ناشناس  فرد�  از  تقلب�  ها�  پول  چ»  خر�د  به  شده 
�ادآور شد: در ا�ن خصوص ٢ متهم د�گر نيز دستگير و در نها�ت هر ٣ 
متهم بعد از تش�يل پرونده برا� انجام مراحل قانون� به مراجع قضا�� 

معرف� شدند.

اظهارات فرماندار اسفرا�ن درباره پروژه ها
 ناتمام

پيگير�  شهرستان  ا�ن  ادار�  شورا�  نشست  در  اسفرا�ن  فرماندار  نجفيان- 
پروژه ها� ناتمام خدمات� و عمران� را خواستار شد و گفت: تا مادام� �ه ام�ان 
ناتمام  ها�  پــروژه  ت�ميل  با�د  و  برو�م  جد�د  ها�  پــروژه  سمت  به  نبا�د  دارد 
فيز���  پيشرفت  با  ناتمام  ها�  پروژه  احصا�  خواستار  باشد.و�  اولو�ت  در 
با قابليت بهره بردار� شد و گر�ز� هم به ضرورت پيگير� جذب  و  قابل توجه 

اعتبارات از منابع متمر�ز و مل� زد .
و� خواستار مشار�ت همگان� برا� تحقق اهداف شعار  سال «توليد، پشتيبان� 
ها و مانع زدا�� ها» شد و ادامه داد: سنجش رو��ردها و �ار�ردها� دستگاه ها 

در مسير تحقق شعار سال در دستور �ار است.
با اشاره به ظرفيت دانشگاه ها در قامت موتور متحر�ه و مغز متف�ر توسعه  و� 
شهرستان و با انتقاد از استفاده ناچيز از ا�ن ظرفيت �ليد�، بر بهره گير� و به 
�ارگير� آن به نفع توسعه شهرستان و رفع مسائل و مش�الت فرارو� آن تا�يد 
�رد .و� ظرفيت نخبگان و فرهنگيان اسفرا�ن را �» بستر برا� توسعه قلمداد 
از انتصابش به عنوان فرماندار، تصر�ح �رد:  با اشاره به گذشت ٢ ماه  �رد .و� 
به  را  پا�ان دولت  تا  نبا�د فرصت �م  و  از فرصت خدمتگزار� استفاده �رد  با�د 
عنوان بهانه ا� برا� �م �ار� پذ�رفت هرچند �ه برخ� مد�ران شهرستان در ٢ 

ماه� �ه گذشت از متن �ار دور و �م رنگ بوده اند.

 
�رونا؛ بستر

گفت و گو با «مر�م سرمد
» باز�گر سر�ال 

بی حاشیه هستمبی حاشیه هستمبی حاشیه هستمبی حاشیه هستم
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�اش هميشه ا�ن طور بود؛

تخم مرغ در سبد غير تنظيم بازار

3

4
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سوز قيمت پوشا� گرم

�شاورزان ٍبهوش باشند

افت شد�د دما تا دوشنبه

توز�ع روغن با قيمت مصوب؛ امروز

Kشنبه       ١٩ مهر ١٣٩٩    ٢٢ صفر ١٤٤٢   ١٠ ا�تبر ٢٠٢٠      ٤ صفحه     شماره ٣٣٨٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

استاندار خراسان شمال�:

شوراها و شهردار� ها در جذب 
بخش خصوص� غفلت ن�نند

با حضور معاون عمران و توسعه امور شهر� و روستا�� وز�ر �شور انجام شد

تفاهم نامه ٦ هزار ميليارد ر�ال� 
استاندار� با وزارت �شور

صفحه ٤

صفحه ٢

داستان پروژه ا� �ه پس از ١٣ سال به اما و اگر افتاد

آقاى شهردار! شما یا سرمایه گذار؟

نما�نده ول� فقيه در خراسان شمال� با اشاره به خير و بر�ت سفر رهبر� به استان

مدیران ۱۹ مهر را ورق بزنند

صفحه ٤

صفحه ٢

صفحه ٢بهمنيار

پر�شيدن دل ها� شيفتگان از خراسان تا �ربال

شور عزادار� حسين� در باب الرضا

 اخبار 

سرنشینان خودروی سمند 
قربانیان جدید جاده مرگ

در پ  تصادف رخ به رخ خودرو� اس�انيا با سمند در محور بجنورد- گلستان موسوم 
به جاده مرگ ٢ سرنشين خودرو� سمند جان باختند. به گزارش خبرنگار ما، ا�ن 
حادثه چهارشنبه در محدوده جاده دو طرفه در�ش به جوز� اتفاق افتاد و ٢ سرنشين 
خودرو� سمند پس از انتقال به بيمارستان جان باختند. هر چند �ارشناسان پليس 
راه علت ا�ن حادثه را نقص فن  خودرو� اس�انيا اعالم �ردند اما در صورت تحقق 

وعده ها� مسئوالن در ت�ميل پروژه ٤ خطه �ردن ...

#ماسک_بزنیم
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نجات ٦ نفر از ميان شعله ها� آتش

در پ  آتش سوز� منزل مس�ون  در بجنورد ٦ نفر 
از شهروندان  �ه در ا�ن منزل محبوس شده بودند، 
�ردند.  پيدا  نجات  نشان   آتش  نيروها�  �م±  با 
ا�من   خدمات  و  نشان   آتــش  سازمان  ــزارش  گ به 
و  برق  قطع  از  پس  آتش نشانان  بجنورد،  شهردار� 
گاز ساختمان، به سرعت شروع به نجات محبوسان با 
استفاده از نردبان دست  �ردند. علت بروز ا�ن حادثه 

و ميزان خسارات وارد شده در دست بررس  است.

2

2

2

3

برف دوباره در راه استان

٤ انبار علوفه دود شد

برف باز� �رونا با مردم

��K شنبه       ١٤ د� ١٣٩٩    ١٩ جماد� االول ١٤٤٢   ٣ ژانو�ه ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٤٥٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 �رونا در استان
 ٢ قربان� د�گر گرفت

 ٤٠ هزار دانش آموز
 «ناشاد»

صفحه ٢

صفحه ٤

گزارش� از محله ا� �ه گو�ا از بجنورد سهم� ندارد

آقاى استاندار، ما هم بجنوردى هستيم!

مسئوالن توپ را در زمين سرما انداختند

لیز لیزبازی کرونا در صف سی ان جی!

صفحه ٤

صفحه ٢

صفحه ٢

از توز�ع بسته ها� غذا�� در بين نيازمندان تا رونما�� از سرد�س

«بر�مانلو» در انتظار جواب CASگرام� داشت �اد سردار دل ها

پارو� روئينگ در ليگ برتر

آغاز به �ار�مپ بين الملل� �وراش در بجنورد

تنها  بر�مانلو»  محمد�  «محمد 
ا�ــران  جـــودو�  المپي��  اميد 
ها�  رشته  سا�ر  در  ندارد  قصد 
ورزش� برا� قهرمان� بجنگد و 
تمر�نات خود را ادامه م� دهد تا 

زمان� �ه دادگاه عال� ...

 ورزش 

#ماسک_بزنیم

«بر�مانلو» در انتظار جواب 

تنها  بر�مانلو»  محمد�  «محمد 
ا�ــران  جـــودو�  المپي��  اميد 

تمر�نات خود را ادامه م� دهد تا 
زمان� �ه دادگاه عال� ...

«َمن َلم َيشُكِراملَخلوَق، َلم َيشُكِر اخلالَق»

«كسى كه شكرگزار مخلوق نباشد، شكرگزار خالق نيز نيست»

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوى طول عمر بابركت براى مقام معظم رهبرى

 و تبريك و قدردانى ويژه از مردم شهيدپرور و انقالبى بجنورد به خاطر حضور حماسى در پاى صندوق هاى راى و خلق حماسه  باشكوهى ديگر 

كه بى شك مشت محكمى بر دهان ياوه گويان بود.

حاال كه اينجانبان منتخبني مردم شري¯ بجنورد در انتخابات ششمني دوره شوراى اسالمى شهر با راى اعتماد، توفيق خدمت گزارى در سنگر پارلمان شهرى نصيبمان 

شد؛ از همني تريبون از درگاه خداى عزوجل متناى توفيق خدمت صادقانه به مردم جنيب و عزيز بجنورد را طلب مى كنيم.بى شك ادامه حركت در مسير صحيح جز در سايه 

خدمت، تالش شبانه روزى، ارتباط مستمر و بى واسطه با ولى نعمتان انقالب اسالمى و سينه فراخ براى شنيدن درددل ها و گاليه ها ممكن نخواهد بود كه ان شاءاهللا اين  مهم 

هم در سايه توجه حضرت بقيه اهللا ارواحنا له الفدا براى ما ممكن خواهد شد.با اميد به فردايى روشن و آبادانى شهر عزيزمان بجنورد كه مزين است به نام و نشان شهداى 

گرانقدرى كه رفتند تا ما اينگونه در آسايش و امنيت زندگى كنيم.در انتهاى سجده شكر به جا مى آورمي و به رسم ادب از خانواده محترم شهدا، علما و روحانيون، جوانان 

حزب اللهى و انقالبى، مردم مومن و هميشه در صحنه بجنورد تشكر مى كنيم و اميدوارمي خداوند لياقت خدمت صادقانه با آن ها را براميان ايجاد منايد.

و من اهللا توفيق

احمدرضا یزدانیعلی اربابییوسف مغرورىمهدى معلماعظم السادات افشين فرجمشيد عين بيگی

#ماسک_بزنیم
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فعًال از باران خبر� نيست 

جو� پا�دار تا پنج شنبه 

 رونا؛ ٢ فوت� د�گر

سرپرست دفتر نظارت و بازرس� انتخابات خراسان شمال� تا يد رد:

 تایید سالمت برگزاری انتخابات
 ریاست جمهوری در استان

تانون هيچ گزارش تخل� جد�، هنگام و پس از برگزار� انتخابات ر�است جمهور� در 
خراسان شمال� به دفتر بازرس� و نظارت انتخابات استان گزارش...

Kدوشنبه       ٣١ خرداد ١٤٠٠   ١٠ ذ� القعده ١٤٤٢   ٢١ ژوئن ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٥٨٢     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 پاتيل  مبودها 
در بازار شهر آجيل�

 ٢ قربان� در پ� سقوط 
هواپيما� آموزش� در گرمه

صفحه ٤ صفحه ٢

برگزار� جشن حضور همزمان با جشن ميالد 

غوغاى پسا حضور

̄ ها� طوالن� در بجنورد گزارش� از ص

صفحه ٢تنور گالیه نان با شعله سوزان اما نه برای مسئوالن

روا�ت� از موزه خصوص� «عليمحمد�» در اسفرا�ن

  رازهای نهفته 
در »تماشاگه راز«

3

صفحه ٢

2

2

دما ٨ درجه �اهش م� �ابد 

جرگالن شهرستان آب�

 پرونده محور درق - ميام� 
رو� ميز دادستان

Kدوشنبه       ٤ اسفند ١٣٩٩   ١٠ رجب ١٤٤٢   ٢٢ فور�ه ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٤٩٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 تبریک به امام رضا)ع( 
و همه مشتاقان امام جواد )ع(

در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی مطرح شد:

درخواست استان برای میزبانی 
رویدادهای بین المللی در حوزه غدیر

سوال ازاستاندار در شوراى شهر

جانشين فرمانده سپاه جواداالئمه(ع) خبر داد: 

آمادگی »خاتم« برای آلبالغ 

صفحه ١

صفحه ٢

صفحه ٢

صفحه اول 

٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد

استعدادها� رو� آب

محموله700 تنی 
روغن در راه توزیع

 ورزش 

درخواست ها� مرب� جهان� اسªواش از مسئوالن

جدال پشت کورت 
شيشه اى

#ماسک_بزنیم

  اخبار 

سوال ازاستاندار در شورا� شهر

محموله٧٠٠ تن� روغن در راه توز�ع

 پلمب �´ نانوا�� در فاروج

عل� نيا- سيستم فشل حمل و نقل درون شهر� 
بجنورد، تعرفه عوارض خدمات شهر� و سوال 
��ª از اعضا� شورا از استاندار درخصوص فرار 
سرما�ه گذاران و چند پروژه مهم استان بخش� 
خصوص  در  بود.  شورا  د�روز  جلسه  گزارش  از 
شهردار  نقل  و  حمل  سيستم  بودن  فشل  علت 
توپ را به زمين نبود اعتبار شوت �رد و جبار� 
رئيس شورا به ميزان عوارض� �ه مردم ساالنه 
شورا  د�گر  عضو  پرداخت.  �نند،  م�  پرداخت 
سمت  به  را  ها  پــروژه  برخ�  حال�  ب�  توپ  هم 

استاندار� شوت �رد.
�ه  ا�ن  به  اشــاره  با  جلسه  ا�ن  در  بجنورد  شهردار 
 ١٤٠٠ خــدمــات  تعرفه  در  شهر  شـــورا   دغــدغــه 
اظهار�رد:  است،  آن  رقم  آوردن  پا�ين  شهردار  
نظر عده ا  از اعضا  شورا  شهر ا�ن است �ه ما 
�يفيت خدمات را پا�ين نياور�م �ه البته ا�ن موضوع  

هم حق مردم است.
اسالم�  شــورا   اعضا   تصميم  ــزود:  اف «زارعــ�» 
شهر در ٥ �ا ١٠ سال پيش االن نشان داده م� شود 
و سيستم فشل، فرسوده و بسيار ناقص با آال�ندگ� 
تصميم  همين  از  ناش�  عموم�  نقل  و  حمل  ز�ــاد 
 ٧٠ داد:  ادامـــه  بجنورد  هــاســت.شــهــردار  گير  

دستگاه اتوبوس دار�م �ه هر �دام با ١٥ تا ٢٠ سال 
م�  آلــوده  را  شهر  روز  هر  و  هستند  فرسوده  قدمت 
�نند، چه �س� م� خواهد پاسخگو باشد؟ مردم� 
�ه در ا�ن شهر زندگ� م� �نند نم� خواهند نفس 
باعث  ر�ــزگــردهــا  امــســال  ــت  اس درســـت  ب¸شند؟ 
معابر  آسفالت  به  قسمت�  و  بودند  شــده  آلــودگــ� 
مربوط م� شود اما روز به روز ا�ن سيستم ضعي¹ تر 

م� شود.
ــرد: �م« هــا بــرا  ا�ــن اســت �ــه ما  و  اضــافــه �
با ارزش  از تهران م� گو�ند  ناوگان را به روز �نيم. 
افزوده برو سيستم را به روز �ن، اگر من ا�ن �ار را 
انجام نم� دهم برا  ا�ن است �ه عوارض پرداخت 
نم� شود. مبلغ� �ه با�د برا  سيستم ناوگان حمل 
م�  �نم،  هز�نه  اصالح هندس�  و  آسفالت  نقل،  و 
آورم و خرج حقوق پرسنل م� �نم و اوضاع م� شود 
همين روز به روز بدبخت تر.«جبار »، رئيس شورا  
 ٧٥ گفت:  جلسه  ا�ن  در  نيز  بجنورد  شهر  اسالم� 
ــوارض شــهــردار  خــود را پرداخت  درصــد مــردم ع
�ه  ها��  تعرفه  افزا�ش  در  افــزود:  و   انــد.  ن¸رده 
خدمات� را به افراد خاص ارائه م� دهد، هيچ حرف� 
تعرفه ها  عموم است. و   برا   ما  نيست صحبت 
خدمات  بها   درصــد    ٢٥ افزا�ش  با  داد:  ادامــه 

عضو  هستم.«گر�وان�»  موافق  نــوســاز   ــوارض  ع
نشست�  در  استاندار  گفت:  شهر  اسالم�  شــورا  
م�  �ه  استان  ا�ن  در  هستند  ــراد   اف �رد  اعــالم  
خواهند ترمز باشند، از استاندار سوال م� �نم اگر 
شماست،  دست  گاز  و  ترمز  و  استان  ماشين  فرمان 
ها  پــروژه  بــرا   فرما�يد  م�  است �ه  جالب  خيل� 
نخواهيم  هستند  توسعه  مخال¹  �ه  افراد   منتظر 
بود، باتوجه به ا�ن �ه ٢ سال از مدت زمامدار  شما 
در استان م� گذرد در مورد مصوبات دولت از جمله 
چه  �ه  �نيد  صحبت  پتروشيم�  دوم  فــاز  مصوبه 
�رد�د؟ طرح و پروژه ها  ما مانند راه آهن گرگان- 
بجنورد- مشهد و �مپوست مشخص است و چند�ن 
بار رفته و گفته ا�م پروژه ها با�د  انجام شود، پروژه ها 
با شعار درست نم� شود.و  ادامه داد: پروژه مفخم 
شو  تلو�ز�ون� بود، از ا�ن شوها  تلو�ز�ون� چيز  
شما  را  استان  مد�ران  آ�د.  نم�  بيرون  استان  برا  
گفت:  استاندار  به  خطاب  و   �نيد.  م�  منصوب 
پساب تصفيه خانه ها  استان منتظر تبد�ل و بهينه 
م�  حرف  عمان  در�ــا   آب  از  وقت  آن  است  شدن 
بودجه  جلسه  ا�ن  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به  زنيد. 
و  با �« ميليارد  ١٤٠٠ شورا  اسالم� شهر  سال 
٥٠٠ ميليون تومان مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

و  ــوروز  ن ــام  ا� به  شــدن  نزد�«  به  توجه  با  شير�- 
تن   ٧٠٠ حــدود  بر،  روغــن  صنوف  مصرف  افزا�ش 
�ه  ا�م  �رده  در�افت  بخش  ا�ن  برا   روغن  سهميه 
و  اند  شده  معرف�  آن  تحو�ل  برا   مباشران  ا�نون 
بازرگان�  شد.مد�ر  خواهد  توز�ع  آ�نده  روز  چند  تا 
ا�ن  بيان  با  شمال�  خراسان  صمت  سازمان  داخل� 
ما�ع  روغن  تأمين  برا   �ه  ا�ن  به  اشــاره  با  و  مطلب 
انجام  ها   پيگير   با  افــزود:  ندار�م،  مش¸ل�  هيچ 

شده و ورود سهميه ها  روغن، ا�نون وضعيت بازار 
روغن ما�ع در استان نسبت به ماه ها  گذشته بهتر 
بخش  جذب  بر  عالوه  �رد:  اضافه  است.«وحيد » 
به  پخش  ها   شر�ت  استان،  روغــن  سهميه  عمده 
با  متناسب  �ه  انــد  �ــرده  وارد  روغــن  ميزان  همين 
ميانگين جمعيت توز�ع م� شود.و  با اشاره به گال�ه 
اظهار  بازار  در  روغن  �مبود  درخصوص  مردم  ها  
�رد: روغن ها  وارد شده در فروشگاه ها  زنجيره 

با  شهروندان  و  شود  م�  توز�ع  معتمد  اصناف  و  ا  
ارائه شماره مل� و شماره تماس م� توانند آن را تهيه 
�نند.و  اضافه �رد: تنها مش¸ل ما در بخش روغن 
جامد و تقاضا در ا�ن بخش افزا�ش �افته است.و  با 
تأمين روغن شب عيد هر استان�  برا   ا�ن �ه  بيان 
�« �ارخانه معين در نظر گرفته شده است، تصر�ح 
�رد: برا  بخش خانگ� در نظر دار�م در حد توان از 

�ارخانه معين برا  شب عيد روغن تأمين �نيم.

در بازرس� صورت گرفته از نانوا�� ها   ميم پرور- 
 »� �سر   دليل  به  خباز   واحــد   »� ــاروج،  ف شهر 
تخل¹  سابقه  �ه  ا�ن  به  توجه  با  و  چانه  وزن  چهارم 
داشته، با مصوبه �ارگروه آرد و نان به مدت ٣ ماه پلمب 
و آرد موجود در نانوا�� به واحدها  همجوار برا  پخت 

داده شد.«ابوالحسن نجف� حاج تق�» فرماندار فاروج 
با بيان ا�ن مطلب در �ارگروه سامان ده� گندم، آرد 
و نان ا�ن شهرستان اظهار�رد: در مراجعه به �¸� از 
نانوا�� ها به رغم داشتن ساعت �ار ، شاهد تعطيل� 
 ٣٠ تا   ٢٥ نان  و  آرد  �ارگروه  مصوبه  با  �ه  بود�م  آن 

�يسه آرد از ا�ن نانوا�� �سر خواهد شد. و  با اشاره به 
رعا�ت نشدن امور بهداشت� و پروت¸ل ها  ستاد �رونا 
از  بعد  شده  مقرر  �رد:  اظهار  ها  نانوا��  از  بعض�  در 
دادن تذ�ر، در صورت مشاهده ا�ن تخل¹ ها، برخورد 

و در صورت استمرار پروانه آن واحد لغو شود.

٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد
٤ �يلومتر د�گر از جاده مرگ حذف شد. به گزارش خبرنگار ما ٤ �يلومتر از محور بجنورد- گلستان موسوم به جاده مرگ، در محدوده رباط قره بيل روز گذشته ٤ 
خطه شد. با بهره بــردار  از ا�ن ٤ �يلومتر، ٣٥ �يلومتر از محدوده چمن بيد تا آرمادلو ٤ خطه شده است.محور بجنورد- گلستان، حادثه خيزتر�ن محور جاده ا  
استان است �ه �ر�دور شرق به غرب �شور محسوب م� شود. با بهره بردار  از ٤ �يلومتر جد�د، هم ا�نون ٩١ �يلومتر از ا�ن محور ١٤٢ �يلومتر  ٤ خطه شده 
است. رئيس جمهور درخصوص پروژه محور بجنورد- گلستان �« بار وعده داد ا�ن پروژه در پا�ان سال ٩٦ به اتمام م� رسد و �« بار د�گر وعده داد ا�ن پروژه در 

پا�ان فعاليت دولت به بهره بردار  خواهد رسيد.
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و همه مشتاقان امام جواد و همه مشتاقان امام جواد و همه مشتاقان امام جواد 
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قيمت ها� عجيب در حراج� ها

افزا�ش دما تا پنج شنبه 

�اهش جمعيت بيمه ا� استان

درخواست ا�ور� ها برا� استقرار �النتر�

Kدوشنبه       ٢٠ بهمن ١٣٩٩    ٢٥ جماد� الثان� ١٤٤٢   ٨ فور�ه ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٤٨٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

�اهش رعا�ت پروت�ل ها� 
بهداشت� در شيروان

 ٣٥٦٥ حام� جد�د
 در استان 

سرنوشت مشتر� بيمارستان و سالن ملت

کلنگ مخالفت بر پروژه مفخم
رئيس شورا� شهر بجنورد:هنوز برا� بيمارستان جا�گز�ن ندار�م، م� خواهند آن را تخر�ب �نند

نبود صنایع تبدیلی، توپ در زمین جهاد

صفحه ٢

صفحه ٤

صفحه ٢

صفحه ٢

بهمنيار

صفحه ٣

 سرگردانی هاى  قيمت برنج دوباره قد �شيد
روغنی در استان

در حال� �ه مسئوالن از ورود محموله ها� روغن به استان خبر داده اند اما همچنان شاهد 
سرگردان� شهروندان برا� تهيه روغن هستيم و آن ها از ا�ن �ه هنوز ا�ن مش�ل حل نشده 
از شهروندان بجنورد� �ه روز گذشته برا� خر�د روغن به  است، گال�ه مند هستند.��� 

چند فروشگاه مراجعه �رده بود، گفت: برا� خر�د �� بطر� ...
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برف دوباره در راه استان

٤ انبار علوفه دود شد

برف باز� �رونا با مردم

��K شنبه       ١٤ د� ١٣٩٩    ١٩ جماد� االول ١٤٤٢   ٣ ژانو�ه ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٤٥٩     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

 �رونا در استان
 ٢ قربان� د�گر گرفت

 ٤٠ هزار دانش آموز
 «ناشاد»

صفحه ٢

صفحه ٤

گزارش� از محله ا� �ه گو�ا از بجنورد سهم� ندارد

آقاى استاندار، ما هم بجنوردى هستيم!

مسئوالن توپ را در زمين سرما انداختند

لیز لیزبازی کرونا در صف سی ان جی!

صفحه ٤

صفحه ٢

صفحه ٢

از توز�ع بسته ها� غذا�� در بين نيازمندان تا رونما�� از سرد�س

«بر�مانلو» در انتظار جواب CASگرام� داشت �اد سردار دل ها

پارو� روئينگ در ليگ برتر

آغاز به �ار�مپ بين الملل� �وراش در بجنورد

تنها  بر�مانلو»  محمد�  «محمد 
ا�ــران  جـــودو�  المپي��  اميد 
ها�  رشته  سا�ر  در  ندارد  قصد 
ورزش� برا� قهرمان� بجنگد و 
تمر�نات خود را ادامه م� دهد تا 

زمان� �ه دادگاه عال� ...

 ورزش 
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۶

۷

ماندگار� هوا� سرد تا چهارشنبه 
بجنورد سردتر�ن مر	ز استان در 	شور شد 

شهرستان� بدون  فضا� فرهنگ�

تداخل صنف�؛ گال�ه فاروج� ها

Kدوشنبه       ٨ د� ١٣٩٩    ١٣ جماد� االول ١٤٤٢   ٢٨ دسامبر ٢٠٢٠      ٨ صفحه     شماره ٣٤٥٤     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

سالروز شهادت بی بی دو عالم 
حضرت فاطمه زهرا)س( تسلیت باد

در د�دار مد�ران موسسه فرهنگ� و هنر� خراسان با امام جمعه بجنورد مطرح شد: 

تيتر خبر از منظر نماینده ولی فقيه
روزنامه خراسان مورد اعتماد است

و�رانه ها� روستا�� 	ه به سق£ ها� مقاوم تبد�ل شده است

شنیدن کی بود مانند دیدن

صفحه ٢

صفحه ٣

صفحات ٤ و ٥

روا�ت� از تالش مردان ش§ر� در 	ارخانه قند، الگو� توليد و اشتغال

عيار شيروان
فتح س§و ها با سمفون� ر�ش سفيدان اسفرا�ن�

 ورزش 

 توپ کرونا
 بر باشگاه هاى ورزشی

#ماسک_بزنیم
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فعاليت  برا�  را  فضا  شا�د  خصوص�  و  دولت�  ها�  باشگاه  مجدد  بازگشا�� 
دوباره ورزش� ها مهيا �رده است اما ترد�د برا� حضور باعث شده شاهد شور 

و شوق چندان� در باشگاه ها نباشيم ...
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مد�ر�ل تبليغات اسالم� خراسان شمال� مطرح �رد:

احيا� �ار�رد واقع� مساجد 

وضعيت زرد رعا�ت پروت�ل ها� بهداشت�

Kدوشنبه       ٣٠ فرورد�ن ١٤٠٠   ٦ رمضان ١٤٤٢   ١٩ آور�ل ٢٠٢١      ٤ صفحه     شماره ٣٥٣٣     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

رشد ٤ درصد� باسواد� زنان در استان 

پيگير� برا� عمليات� شدن 
مطالبات زنان استان 

صفحه ٢

برخ� به خاطر درمان �رونا در دام اعتياد افتادند

نشئه یک شایعه

عطر نان در ال به الی کرونا

صفحه ٣

صفحه ٣

صفحه ٢

نما�نده ول� فقيه در مراسم گرام� داشت روز ارتش مطرح �رد:

م�تب� و وال�� بودن، و�ژگ� بارز ارتش

روزنامه خراسان شمال�: گروه چهارم نشر�ات 
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حوادث

ماجرا� مرد� ¢ه برا� افراد 
 
جو�ا� ¢ار دام پهن م� ¢رد 

ترفند هاى یک کالهبردار
صدیقی

 برا� افراد جو�ا� �ار دام پهن م� �رد، روز� �الهش 

�اله  برداشتن  با  گرفت  تصميم  هم  او  برداشتند  را 

پدرش  ارثيه  با  را  �ارش  �ند.  تالف�  نوع�  به  د�گران 

در  و  شد  شيطان  اسير  بزنگاه   �� در  اما  �رد  شــروع 

جاده سنگالخ �الهبردار� و سرقت از د�گران افتاد و 

آن مال پا� را با آه و نفر�ن مردم ناپا� �رد. از طر�ق 

سر  توانست  راننده  صور�  استخدام  با  مجاز�  فضا� 

را  ها  آن  و  بگذارد  �اله  �ار  جو�ا�  جوانان  از  تعداد� 

پا� پياده و نااميد به زادگاه شان برگرداند. او چند بار 

از دست قانون فرار �رد اما در نها�ت دستبند قانون بر 

ا�نون پشت  هم  و  بست  نقش  ساله   ٢٦ پسر   دستان 

اش  حبس  روزها�  شمردن  حال  در  زندان  ها�  ميله 

است. در ادامه گفت و گو� ما را م� خوانيد.

به چه جرم� زندان� شد�؟

از  سر  سرقت  و  غير  مال  فروش  �الهبردار�،  جرم  به 

زندان درآوردم.

سابقه ¢يفر� و اعتياد دار�؟

نداشتم،  اعتياد  و  شدم  زندان�  �ه  بود  بار�  اولين  نه 

البته گاه� تفنن� مواد مصرف م� �ردم.

شغل ات چه بود؟ آ�ا متاهل هست�؟

من در �ار خر�د و فروش خودرو بودم. به خاطر مشغله 

هم هستم  .�ار� ام نتوانستم ازدواج �نم، البته من آدم وسواس� 

سرما�ه اوليه ات را از ¢جا آورد�؟

سرما�ه اوليه ام را با فروش ارثيه پدرم به دست آوردم، 

اصال در فاز �الهبردار� از بقيه نبودم اما �� داستان 

باعث شد �ه وارد ا�ن بيراهه شوم.

به �ار خر�د و فروش و دالل� خودرو  با ارث پدرم  ابتدا 

مشغول شدم تا ا�ن �ه چند بار از سو� برخ� �اله سرم 

رفت و پولم را باال �شيدند. وقت� ترفند �الهبردار� را 

�اد گرفتم تصميم گرفتم با استفاده از چند شگرد جد�د 

از مال باختگان �الهبردار� و از �� طرف پول از دست 

رفته ام را جبران و از طرف� تالف� �نم.

روش سرقت ات چگونه بود؟

�اد  مجاز�  فضا�  طر�ق  از  را  �الهبردار�  اول  ترفند 

ها�  بهانه  به  صور�  ها�  استخدام  با  برخ�  گرفتم، 

م�  شان  غيب  بعد  و  گرفتند  م�  پول  افراد  از   µمختل

استخدام  تبليغات  طر�ق  از  گرفتم  تصميم  هم  من  زد. 

ساده  افراد  از  مجاز�  فضا�  در  خودرو  با  راننده   ��

شهرها�  از  نرفتن  لو  بــرا�  �نم.  �الهبردار�  لــوح 

شلوغ و بزرگ شروع م� �ردم و بعد از ا�ن �ه شخص از 

شهرستان برا� �ار تماس م� گرفت و متوجه م� شدم 

خودرو دارد او را به تهران �ا شهرها� د�گر م� �شاندم 

تا قرارداد �ار� ببندم اما هيچ وقت ا�ن �ار انجام نم� 

شد. وقت� مال باخته سر قرار م� آمد چند روز� او را به 

 µطور صور� استخدام م� �ردم و با او به جاها� مختل

م� رفتم و هر بار بستن قرارداد را به بهانه ها� واه� به 

آ�نده مو�ول م� �ردم.

به  شروع  راننده  با  آشنا��  از  روز  چند  گذشت  از  بعد   

است  پا�ين  مدل  خودرو�ش  �ه  �ردم  م�  گير�  بهانه 

و در آن راحت نيستم و پيشنهاد م� دادم خودرو�ش را 

دادن  از  بعد  و  �ند  وار�ز  حسابم  به  را  پولش  و  بفروشد 

باال  مدل  خودرو�   �� بتواند  او  به  توجه�  قابل  مبلغ 

بخرد تا در رفت و آمدها� درون و برون شهر� مش¿ل� 

نداشته باشيم. 

بعد از ا�ن �ه مال باخته گول حرف ها�م را م� خورد و 

خودرو�ش را م� فروخت و مبلغ آن را به حسابم وار�ز م� 

�رد، د�گر جواب تلفن ها�ش را نم� دادم و مدت� ناپد�د 

م� شدم. پول ها� داخل حساب را سر�ع به خاطر ترس 

از بلو�ه شدن خال� و اقدام به خر�د س¿ه و طال م� �ردم.

روش ها� د�گر ¢الهبردار� ات چگونه بود؟

از  از مدت� از طر�ق استخدام راننده صور�  وقت� بعد 

تعداد� از افراد �الهبردار� �ردم و پول خوب� گيرم 

خر�د  تبليغات  طر�ق  از  د�گر  ها�  گز�نه  سراغ  آمد، 

و  �ند  طمع  مشتر�  تا  رفتم  مجاز�  فضا�  در  خودرو 

سر قرار بيا�د.

از ا�ن �ه معامله را انجام م� دادم و مدار� را از   بعد 

مال باخته م� گرفتم، در عوض پول نقد به او س¿ه و طال 

م� دادم و مال باخته ف¿ر م� �رد سود خوب� �رده اما 

ضرر  و  نيست   �¿� عيارش  ها  س¿ه  همه  نداشت  خبر 

م� �ند. بعد از معامله سر�ع خودرو را به �� نفر د�گر 

م� فروختم و طال و س¿ه م� خر�دم تا راحت تر و بدون 

دستگير  شانس  طرف�  از  و  بدهم  انجام  معامله  دردسر 

شدنم را به حداقل برسانم.

چگونه دستگير شد�؟

تحت  پليس  سو�  از  باختگان  مال  ش¿ا�ت  خاطر  به 

تعقيب قرار گرفتم. چون روش آشنا�� من با مشتر�ان و 

تبليغاتم از طر�ق فضا� مجاز� بود، پليس فتا توانست 

روانه  و  دستگير  معامله  حين  روز�  و  بزند  را  من  رد 

زندان شدم.

پشيمان نيست� ¢ه به جا� راه درست دست به 

خالف و ¢الهبردار� زد�؟

نزد  آبرو�م  و  شــده  د�ــر  د�گر  امــا  هستم  پشيمان  چــرا 

چند  با�د  نيست  معلوم  است.  رفته  دوستانم  و  خانواده 

سال از عمرم را تا زمان رضا�ت همه شا�يان و پرداخت 

سرما�ه  �اش  بگذرانم.  ها  ميله  پشت  شان  ها�  پول 

پا� ارثيه پدر� ام را آلوده به پول دزد� نم� �ردم تا 

چنين خوار و ذليل نشوم. فهميدم �ه باالخره هر چقدر 

دستانش  بر  قانون  دستبند  روز�  اما  باشد  زرنگ  فرد 

گره م� خورد و جز ب� آبرو�� و تباه �ردن عمرش در 

زندان چيز� عا�دش نم� شود.

  عبرت 

ماجرا� زندگ� مشتر¢� ¢ه به بن بست رسيد 

قهرها� بچگانه 
عاشقانه  نگاه   �� با  ما  صد�ق�- ازدواج 

�ينه  به  بچگانه  قهر  و  اخم   �� با  شروع و 

�م   ٢ هر  رسيد.  بست  بن  به  و  شد  تبد�ل 

هر  �ه  ا�ــن  خيال  به  و  بود�م  ســال  و  سن 

�س زودتر بعد از قهر آشت� �ند و پا پيش 

زندگ�  بيا�د  �وتاه  با�د  آخــر  تا  بــگــذارد 

زناشو�� مان را به باد داد�م.

همچنان  اما  هستيم  پشيمان   ٢ هر  االن   

غرور ب� جا نم� گذارد به اشتباه مان اقرار 

�نيم و �¿د�گر را ببخشيم.

 زن جوان اگرچه ظاهرش چيز� را نشان 

پر  دلــش  ــودش  خ گفته  به  امــا  دهــد  نم� 

ــاه م�  ــرو� دادگ از آشــوب است و در راه

قول  به  و  بود�م  فرزند  ت�   ٢ هر  افزا�د: 

چه  هر  و  شد�م  بــزرگ  قو  پر  رو�  معروف 

بود.  مان  دسترس  در  �رد�م  م�  اراده  �ه 

هر ٢ مغرور، تحصيل �رده و شاغل بود�م 

و نحوه آشنا�� مان با �� نگاه عاشقانه از 

ا�ن روند �م �م  ادامه  با  و  دانشگاه شروع 

به ازدواج ختم شد.

 بعد از ازدواج هر ٢ ب� تجربه بود�م و طرز 

و  نبود�م  را بلد  �¿د�گر  با  صحيح  برخورد 

هر �دام سع� م� �رد�م با لجباز� حرف 

مان را رو� �رس� بنشانيم.

خانه  به  رفتن  موقع  داشتيم  انتظار   ٢ هر   

را  ما  منت  �ل�  مقابل  مان طرف  والد�ن 

شود  صادر  رفتن  مجوز  نوع�  به  تا  ب¿شد 

�ه ا�ن خودش ر�شه مش¿الت ز�اد� بود. 

رفته رفته ا�ن نوع برخوردها� غير منطق� 

و  ضرب  اوقــات  وگاه�  پرخاشگر�  به  ما 

ا�ن  ــه  ادام با  �ه  ا�ــن  تا  شد  �شيده  شتم 

وسط  به  مان  ها�  خانواده  پا�  رفتارها 

�شيده شد و هر �دام قيافه حق به جانب 

به خودشان م� گرفتند و د�گر� را مقصر 

زمان�  تا  دانستند.  م�  مش¿ل  ا�ن  بــروز 

نشده  �شيده  وسط  به  ها  خانواده  پا�  �ه 

فرو�ش  دقيقه  چند  از  بعد  ما  دعوا�  بود، 

ها  آن  پشتيبان�  و  دخالت  با  اما  �رد  م� 

م�  ر�خته  آتش  رو�  بنز�ن  نوع�  به  ما  از 

شد و شعله ها� اختالف بين ما زبانه م� 

�شيد تا جا�� �ه د�گر رفت  وآمد خانواده 

از مدت� �ينه و دشمن�  ها قطع شد. بعد 

جا� مهر و محبت را گرفت و نق زدن ها� 

ساده و لجباز� بچگانه ما به بحران تبد�ل 

از رو بسته شد. بعد  و به نوع� شمشير ها 

همسرم  از  �ه  زمان�  طوالن�  قهر   �� از 

خواستم با عذرخواه� از من و خانواده ام 

به ا�ن قائله پا�ان دهد او نه تنها ا�ن �ار را 

با  و  آمــد  پــدرم  خانه  در  جلو�  بل¿ه  ن¿رد 

زشت  جمالت  گفتن  و  تمام  احترام�  ب� 

سر  خواست  من  از  تهد�د  با  ام  خانواده  به 

زندگ� ام برگردم. 

خواست  مــن  از  اتــفــاق  ا�ــن  از  بعد  ــدرم  پ

چه  هــر  و  ــذارم  ــگ ب اجـــرا  بــه  ام را  مهر�ه 

دهم.  پا�ان  زناشو�� ام  زندگ�  به  زودتر 

�م�  با  تا  ام  آمده  دادگــاه  به  ا�نون  هم 

ا�ن  به  دادن  پا�ان  برا�  راه�  مشاوران 

قائله پيدا �نم و اگر نشد راه د�گر� را در 

پيش بگيرم.

رئيس ¢ل دادگستر� خراسان شمال� خبر داد:  

 آزادساز� ٤٤ هÄتار از حر�م و بستر 

رودخانه ها� استان

آزاد  گذشته  سال   ٢ ط�  استان  ها�  رودخانه  بستر  و  حر�م  از  ه¿تار   ٤٤

شد.رئيس �ل دادگستر� خراسان شمال� با بيان ا�ن مطلب افزود: قلع و 

قمع مستحدثات و رفع تصرفات از حر�م و بستر رودخانه ها و جلوگير� از  

تعرضات اشخاص از مهم تر�ن اقدامات دستگاه قضا�� ط� ٢ سال گذشته 

بود.حجت االسالم «جعفر�» با تشر�ح آثار و پيامدها� ناگوار ناش� از بروز 

سال  مخرب  سيل  مسئله  به  استان  در  طبيع�  بال�ا�  و  غيرمترقبه  حوادث 

١٣٩٧ و حجم فراوان خسارت ها� وارد شده به بخش ها� مختلµ اشاره 

اولو�ت  از  را  مشابه  مجدد موارد  گير�  ش¿ل  و  ت¿رار  از  پيشگير�  و  �رد 

تقو�ت  و  تــداوم  از  ادامــه  در  و  برشمرد  قضا��  دستگاه  مهم  و  اصل�  ها� 

سازو�ارها� بازدارنده و پيشگيرانه در ا�ن بخش ها خبر داد.

و� با تبيين نقش سازنده و راهگشا� دستگاه قضا�� در صيانت از حقوق 

عامه و حفظ و حراست از حقوق بيت المال به و�ژه در اراض� مل� و منابع 

طبيع� به وضعيت �م� و �يف� اقدامات انجام شده و مصاد�ق رفع تصرفات 

از  مجموع  در  �رد:  تصر�ح   و  اشاره  استان  ها�  رودخانه  بستر  و  حر�م  از 

در  واقع  اراض�  از  ه¿تار   ٤٤ مقدار   ١٣٩٩ پا�ان  تا   ١٣٩٨ سال  ابتدا� 

حر�م و بستر رودخانه ها� استان رفع تصرف شد �ه ١٨ ه¿تار آن مربوط 

به سال گذشته است.

 ¢شÆ ١٩٫٥ تن نهاده 

دام� خارج از شبÄه

دام�  نهاده  تن   ١٩٫٥  µش� از  شيروان  انتظام�   فرمانده 

خبر داد.خارج از شب¿ه به ارزش ٩٠٠ ميليون ر�ال در ا�ن شهرستان 

سرهنگ «محمد روهنا» درباره جزئيات ا�ن خبر گفت: در پ� 

خبر واصل شده مبن� بر حمل مقاد�ر� نهاده دام� به صورت 

خارج از شب¿ه با �� دستگاه �اميون بنز، بالفاصله موضوع به 

صورت و�ژه در دستور كار ماموران پليس امنيت قرار گرفت.

و� با بيان ا�ن �ه ط� هماهنگ� قضا�� برا� بررس� موضوع 

شد،   µتوقي معلوم  پال�  شماره  به  بنز  �اميون  دستگاه   ��

افزود: ماموران در بازرس� از خودرو ٩ و نيم تن �نجاله سو�ا 

خارج از شب¿ه �شµ �ردند.

و� خاطرنشان �رد: در بررس� بيشتر ١٠تن �نجاله سو�ا نيز 

در انبار �شµ شد.

فرمانده انتظام� شيروان با اشاره به ا�ن �ه در ا�ن زمينه �� 

سير  برا�  و   µتوقي بنز  �اميون  دستگاه   �� و  دستگير  متهم 

شد،  داده  تحو�ل  و  معرف�  قضا��  مراجع  به  قانون�  مراحل 

شده   µش� �اال�  ارزش  �ارشناسان  اعالم  برابر  �رد:  اظهار 

٩٠٠ ميليون ر�ال برآورد شده است.

۴
حوادث

 کشف ۱۹٫5 تن نهاده 
دامی خارج از شبکه

 حوادث 

 طغيان کرونا با
 ٨ فوتی و ١١١ بسترى

وضعيت زرد رعا�ت پروت�ل ها� 
بهداشت�

ها�  پروت�ل  رعا�ت  زرد  وضعيت  در  شمال�  خراسان 
بهداشت� قرار دارد. بر ا�ن اساس ميزان رعا�ت پروت�ل 
 ٧٦ تا   ٦٦ بين  رنگ  سفيد  مناطق  در  بهداشت�  ها� 
در  بهداشت�  ها�  پروت�ل  رعا�ت  ميزان  است.  درصد 
مناطق زرد رنگ بين ٥٦ تا ٦٥، در مناطق نارنج� رنگ 
 ٣٢ تا   ٢٨ بين  رنگ  قرمز  مناطق  در  و   ٥٥ تا   ٣٣ بين 
درصد است �ه �متر�ن ميزان رعا�ت را نشان م� دهد. 

با اعالم نتا�ج قطع� آزما�ش ها� انجام شده، ط� ٢٤ساعت منته� به ظهر روز 
�¦ شنبه ٢٩ فرورد�ن، متأسفانه ٨ نفر از مبتال�ان به �رونا در استان فوت شدند. 
رئيس دانشگاه علوم پزش�� خراسان شمال� با اعالم ا�ن خبر افزود: با بستر� 
١١١ بيمار جد�د ط� ٢٤ ساعت منته� به ظهر روز �¦ شنبه، هم ا�نون ٤٣١ 

بيمار دارا� عال�م بيمار� �وو�د ١٩ در ...

2

4

رئيس �ل دادگستر� خراسان شمال� خبر داد:  

 آزادساز� ٤٤ ه�تار از حر�م و بستر رودخانه ها

ماجرا� زندگ� مشتر�� �ه به بن بست رسيد 

قهرها� بچگانه 

2

2

2

تعليق گواه� نامه ٥آزما�شگاه

طال� �ارآفر�ن� برا� دانش آموز شيروان�

باز هم آفر�ن به بچه ها� شيروان

«امين ز�با��» دانش آموز پا�ه �ازدهم رشته علوم تجرب�، مدال طال
 المپياد تف�ر و �ارآفر�ن� را از 
آن خود �رد تا �� بار د�گر شاهد افتخار آفر�ن� بچه ها
 شيروان باشيم. «عل� ابراهيميان» مد�ر 
آموزش و پرورش شيروان گفت: «امين ز�با��» پس از �سب رتبه برتر در مراحل اول و دوم به مرحله 

سوم راه �افت و پس از شر�ت در آزمون ا�ن مرحله توانست ...

٨٨ تن پياز از ٢ محت�ر شيروان�

K �� شنبه       ٢٣ آذر ١٣٩٩    ٢٧  ربيع الثان� ١٤٤٢   ١٣ دسامبر ٢٠٢٠      ٤ صفحه     شماره ٣٤٤١     قيمت٦٠٠٠ ر�ال H O R A S A N S H O M A L I

حال و روز�رونا در استان

خدا�ا نارنج� را هم از ما بگير!  ٢١ درجه منف�
 در �وسه

صفحه ٢

ساعت� در ميان هپروت� ها� «سورچه»ِ�ش 

خنده یا گریه؟

۲۶کارت تخلف برای باشگاه ها 

صفحه ٣

صفحه ٢

بهمنيار

صفحه ٢

دل پر درد �شاورزان از ب� برنامگ� جهاد �شاورز�

پنبه ها� غم
 مبار¯

 برا� «آنا مراد» 

 ادب و هنر 

انتظار ١٢ ساله برا� بهره بردار� از �� پروژه

اسفراینی ها صبر  ایوب 
داشته باشند!

موزه باستان شناس� و مردم شناس� اسفرا�ن مصوبه سفر دولت نهم در سال ٨٧ 
است �ه ساخت آن در زمين� به مساحت ٣ هزار و٦٠٠ متر مربع از سال ٩٠ آغاز 
شد؛ پروژه ا
 �ه م� تواند زمينه ساز افزا�ش ضر�ب ماندگار
 مسافر در گنجينه 

فرهنگ ها باشد اما با گذشت ١٢ سال به ...

#ماسک_بزنیم

4

صفحه ٢ 2

ی  ی ک ر نابرابری  ا زا  ا
ر ربانی  ان سازی  و 

 در هشتمين و نهمين گزارش عمل�رد ٨ ساله از �ارنامه دولت روحان� 
   صفحه ها� ٤ و ٥در همسان ساز� حقوق بازنشستگان، اشتغال  وضر�ب جين� گفتيم



 غولی که درآمد خانوارها
را می بلعد! 

خبر کوتاه اما تلخ بود، اجاره نشین ها که حدود 
25 درصد جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل 
می دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید 
حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج 
کنند. روز گذشته اعالم شد براساس برآوردهای 
وزارت راه و شهرسازی در سال 99، سهم متوسط 
اجاره بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد 
خانوارهای شهری، در تهران و کــالن شهرها 
64 درصد، در مراکز استان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای 
زیر 200 هزار نفر 49 درصد بوده است.این آمار 
نشان می دهد که مسکن به یک معضل سنگین 
ــاره بها در  تبدیل شده اســت. به گونه ای که اج
تهران و شهرهای بزرگ سهم اندکی برای خوراک، 

بهداشت، آموزش و سایر هزینه ها باقی می گذارد. 
واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل 
تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت ها در همه 
بخش ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این 
حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از 
دیگر بخش ها بیشتر بوده است. این مسئله ناشی 
از این است که عالوه بر اثرگذاری تورم از طریق 
افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید 
مسکن، ورود سرمایه های سوداگرانه به این بخش 
موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر 
همان گونه که ورود موج های سنگین نقدینگی 
به بازارهای ارز و طال و در سال گذشته به بورس 
موجب رشد قیمت ها در این بازارها شد، مسکن 
ــازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق  به عنوان ب
واقع ضربه گیر سرمایه ها در برابر تورم است نیز 
با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم 
در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه 
فشار مالیات و ابزارهای محدودکننده سوداگری 
فعالیت می کرده است. سال هاست که تالش ها 
برای ورود ابزارهای مالیاتی مقابله با سوداگری 
در این عرصه ناکام مانده و دولــت فعلی که در 
روزهای آخر فعالیت به سر می برد، سال هاست 
اصالحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل 

نگه داشته است و در ارتباط با راهکارهایی که 
روی کاغذ آمده ، تصمیم گیری نکرده است. ورود 
مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات 
بر خانه های خالی شده است ولی این اقدام در 
عرصه اجــرا با تاخیر دولــت در تکمیل سامانه و 
اطالع رسانی به مردم و الزام آن ها برای تکمیل 
اطالعات همچنان معطل مانده است.در حقیقت 
بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز 
و رسیدن میانگین ساخت به زیر 400 هزار واحد 
در سال های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی 
افسار سوداگری در این عرصه مصداق »سگ ها 
را گشاده و سنگ ها را بسته« شده که سعدی در 
گلستان سروده است. کاهش تولید در سال هایی 
که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه 60 به 
سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای ساالنه 
یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی 
بخش مسکن در این سال ها و سال های بعد است. 
یکی از مهم ترین عرصه های  مواجهه دولت آقای 
رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از 
بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به 
مهار تورم بر می گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات 
مالیاتی برای مقابله با سوداگری. اقداماتی که در 

دولت آینده امید تحقق آن را داریم.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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چرا با توجه به این که کشور ما از نظر منابع  •
آبی در سطح پایینی است باید ما به کشت 
برنج بپردازیم و ادامه دهیم؟ با وجود ده ها 
کشت جایگزین که نیاز به آب کمی دارد 
شایان ذکر است دولت محترم باید با توجه به 
بحران بی آبی از ساخت وسازهای بی رویه 
باغ ویالها که آب فراوانی در آن هدر می رود 
و استفاده می شود جلوگیری کند. باغ ویال 
برای چند نفر خاصیت دارد و همان آب برای 

هزاران نفر.
هر روز تورم لجام گسیخته و گرانی های  •

افسار گسیخته و... قیمت های سرسام آور 
مواد غذایی،کمبود نان و مرغ، آخرش چه 
کسی می تواند با این پدیده های غول آسا 

مقابله کند؟ بارالها توبه...
 آن ها که در خوزستان معترضند همنوع  •

شما هستند. البته شک دارم شما معنای 
همنوع را بدانید.

افزایش چندرغاز حقوق کارگرها باعث  •
ــار افزایش  ــورم در جامعه میشه ولــی دوب ت
ــای علمی   ــدی حــقــوق هیئت ه 60 درصـ
6 مــاه و  دانشگاه های دولتی در کمتر از 
تومنشون  میلیون   50 تا   20 بین  حقوق  

باعث گشایش اقتصادی میشه!
فشار  • ای  زمینه  بیماری  و  ام  60ســالــه 

خون و قلبی دارم اما خبری از زدن واکسن 
نیست. تلفنی هم با مرکز بهداشت محله 
مان صحبت کردیم. گفتند فقط 65  ساله 
به باالها را می زنیم. خانمم عمل قلب کرده 

است.
واکسن  • یک  ساختیم  که  کرونا  واکسن   

گرونی هم باید بسازیم چون هر شش ثانیه 
ــرون میشه همون نــون و  یک قلم جنس گ
ماست رو هم نمیشه خورد از کرونا مردیم که 
مردیم و خیلی زشته بگن از گرسنگی مرد 

دیگه موندیم چه کار کنیم.
 مشکل نانوایی و قطعی برق هم به تحریم  •

ارتباط داره یا بی کفایتی دولت؟
 واقعا استاد رو اعصاب بودن مردم هستین.  •

اول صف مرغ، دوم صف روغن، سوم صف 

گوشت یارانه ای و االن هم صف نان! واقعا 
خجالت بکشین از این همه نجابت و صبوری 

مردم.
 یکی از عوامل گرانی نان، گزارش شما بود.  •

حاال پاسخگو باشید.
برای نیمی از استان های کشور هشدار  •

نارنجی سیل و آب گرفتگی صادر شده و دو 
استان کشور درگیر سیل هستند و ما هنوز 
طبق عادت در حال بحث و جدل درباره کم 
آبی و خشکسالی هستیم. گویا ما منتظریم 
که خود سیالب ها به سخن آیند و به زبان 
فارسی از ما خواهش کنند آن ها را مهار کنیم 

تا از خشکسالی نجات پیدا کنیم .
 به شش نانوایی رفتم نان بگیرم/ خورم  •

صبحانه ای و جان بگیرم/ نشستم نیمه شب 
اندر صف نان/ نیامد شاطر و گشتم پریشان/ 
سیاهی محو شد خورشید سرزد/ شکم از قار 
و قور بر جان شرر زد/ ز بخت بد در این گرمای 
مرداد/ فشارم رفت پایین قندم افتاد/ اگر چه 
من به قرصی نان شادم/ برس شاطر تو یک 
لحظه به دادم/ بیا ای دولت تدبیر و امید/ 
مکن ما را ز قرص نان نومید/ تو که معمار 
تدبیر و امیدی/ تو که طراح رمز شاه کلیدی/ 
بیا شیب مالیم را عمل کن/ به آنی مشکل نان 
را تو حل کن/ در این چند روز آخر ای دالرام/ 

مده ما را حواله سوی برجام.
 یک وقت از خوزستان مظلوم ننویسید!  •

البته انتظاری از شما نداریم.
 جالب است به تازگی باب شده که کابل  •

تلفن و ترمینال مربوط به خطوط تلفن منازل 
یا بعضا سازمان ها به سرقت می رود. نکته 
جالبش اینه که به مخابرات زنگ می زنی و 
پیگیری می کنی می گن کابل و... نداریم. 
ــان مــی بــره، بعد شخص یا اشخاصی به  زم
عنوان پیمانکار این کار پیام میدن که هر خط 
50 هزار تومان می گیرن وصل می کنن ... 
امکانات دولتی در دست بخش خصوصی 
...اگـــر مخابرات امکاناتش رو نــداره پس 
پیمانکار از کجا تامین می کنه؟ شاید از محل 

همین ... !

صدبرگی  • کــاغــذی  دستمال  جعبه  یــک 
شــرکــت... طــرح بهاره تولید اردیبهشت 
ــوده و تــیــرمــاه  ــ ــان ب ــ ــوم ــ امــســال 9400ت
بــه10700تــومــان رسیده اســت. احتماال 
ــش قیمت  ــزای ــد بــه اف ــن هــا اعــتــیــاد دارنـ ای
محصوالتشان! همچنین مقایسه قیمت ها 
با سال گذشته واقعا آزاردهنده است .این 
مورد و موارد مشابه، نتیجه بی نظمی و نبود 
نظارت و نبود جریمه های بازدارنده و البته 
نشانه بی وجدانی در بعضی تولیدکنندگان 

کاالها و صاحبان صنایع است.
 نان هم گران شد و چه سیاست کثیفی که  •

دولت روحانی قبل از دولت رئیسی نان و مواد 
غذایی و...را گران می کنند تا مردم از چشم 

روحانی ببینند البته که....
 آیا غیر از مسجد االقصی و سوریه و لبنان  •

روزنامه شما مردم کشور خودمان را نمی بیند؟ 
مردم خودمان در فقر و بی آبی و تشنگی به سر 
می برند پوشش خبری نمی دهید بعد اخبار 

کشور های دیگر را می نویسید. ...
 تــلــویــزیــون ، نــمــی خـــواد دســـت از ایــن  •

سریال های آبدوغ خیاری، ازدواج پسر فقیر 
دختر پولدار و دختر فقیر پسر پولدار، برداره؟ 
خجالت آوره ، به خدا . کشور چین با تالش و 
 کوشش جوانان و  مردمش دنیای تکنولوژی 
و تولیدات را در دست گرفته، شبکه های 
سیما، کمی تفکراتشون و سوژه هاشون را 

به روز کنن.
سگ ها می توانند محله ای را ناامن کنند  •

و باعث سلب آسایش ساکنان آن شوند! ولی 
خرها اگر امکان جوالن یابند! مملکتی را...!

 وضع بهداشت پیاده روهای اطراف فلکه  •
آب و خیابان طبرسی بسیار زشــت و آزار 
ــزوم توجه و تالش  ــت . ضمن ل دهــنــده اس
بیشتر مسئوالن شهرداری باید طبق قانون 
با کسانی که آلودگی زیست محیطی ایجاد 

می کنند برخورد شود .
ما کارگران معدن طالی هیرد از برج یک  •

تاکنون حقوق دریافت نکردیم چرا کسی به 
فکر ما نیست؟ لطفا پیگیری کنید.

با حضور وزیران راه و جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک مسکن

عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کلید خورد 

با حضور وزیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی 
و مدیرعامل بانک مسکن، عملیات اجرایی احداث 
صد هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن، 
آغاز شد.به گــزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
ـ هیبنا ، با حضور اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
و خــاوازی وزیر جهاد کشاورزی،محمود شایان 
مدیرعامل بانک مسکن و همچنین مدیرعامل 
بانک کشاورزی، عملیات اجرایی احداث یکصد 
هزار واحد مسکونی  آغاز شد.محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی رفع موانع ومشکالت شناسایی 
ــدام ملی مسکن و  ــی مــورد نیاز در طرح اق اراض
امضای ساخت واحدهای مسکونی با پیمانکاران 
مطرح کشور را از نکات مهم در این طرح اعالم 
کرد.وی ادامه داد: با توجه به حمایت های خوب 
شورای پول و اعتبار کشور در موافقت با تخصیص 
تسهیالت بیشتر برای سرمایه گذاران و پیمانکاران 
طرح اقدام ملی امیدوار هستیم ساخت مسکن در 
این طرح سرعت بیشتری بگیرد.خاوازی وزیر 
جهاد کشاورزی نیز در این مراسم دربــاره نحوه 

شناسایی متقاضیان واجــد شرایط مسکن در 
میان کارکنان این وزارتخانه ، شناسایی اراضی 
مازاد وزارتخانه و همچنین شناسایی و انتخاب 
ــرای ایــن طــرح مــواردی را  پیمانکاران بــرای اج
توضیح داد.بر اساس این تفاهم نامه که مدت آن 
از زمان اجرا سه  سال است، مقرر شد اراضی مازاد 
وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده 6 قانون 
سامان دهی، تغییر کاربری یابد و در قالب طرح 
اقدام ملی مسکن به کارکنان معرفی شده وزارت 
جهادکشاورزی تعلق بگیرد.بر اساس این تفاهم 
نامه ساخت، نظارت و کنترل پــروژه ها برعهده 
وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری، واگذاری 
عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان، 
برعهده وزارت راه و شهرسازی است.بنا بر اعالم 
وزارت جهادکشاورزی، در راستای اجرایی شدن 
ــدام ملی  تفاهم نامه، عملیات اجرایی طــرح اق
مسکن کارکنان وزارت جهاد در استان های 
سیستان و بلوچستان ، خراسان رضوی ، خراسان 

جنوبی  و هرمزگان، آغاز شد.

بازار بغداد، رنگ خون گرفت
انفجار تروریستی در بازاری در پایتخت عراق20 شهید و 45 زخمی به جا گذاشت

انفجار بمب در شرق بغداد پایتخت عراق تعدادی 
کشته و زخمی به جا گذاشت. روز گذشته رسانه 
هــای عراقی از انفجار در  بــازار »الوحیالت« 
شهرک صدر واقع در شرق بغداد خبر دادند.آمار 
کشته ها و زخمی ها در رسانه ها تناقض دارد. 
برخی منابع خبری از  چهار  کشته و 15 زخمی بر 
اثر انفجار در بغداد خبر دادند. این در حالی است 
که چند رسانه دیگر از افزایش تعداد شهدای 
حادثه تروریستی خبر دادند و ادعا کردند این 

انفجار حداقل 20 شهید و 45 زخمی داشته 
است.شهرک صدر و به ویژه بازارهای شلوغ آن در 
ماه های اخیر حوادث امنیتی متعددی را تجربه 
کرده است.حدود سه هفته پیش انفجاری در 
شهرک صدر بغداد در بازار »المحابس« رخ داد 
که 15 مجروح به جا گذاشت.اواخر فروردین 
امسال نیز یک بمب جاسازی شده در یک خودرو 
در بــازار محلی منطقه حبیبه در شهرک صدر 
بغداد منفجر و عالوه بر مرگ یک نفر و جراحت 

ــوزی چند خــودرو  12 تن دیگر باعث آتــش س
در محل حادثه شد. ساعتی قبل از این انفجار 
تروریستی منابع عراقی خبر دادند که نیروهای 
این کشور موفق شده اند تروریست موسوم به 
»والی بغداد« را بازداشت کنند. فرد بازداشت 
از »برجسته ترین ســرکــرده هــای  شــده، یکی 
داعش« به شمار می رود. به گفته منابع عراقی، 
این عامل داعش قصد داشته در بغداد حمالت 

تروریستی انجام دهد.

روزنامه خراسان شمالی ۱7 ساله شد 

17 سال پیش در چنین روزی یعنی در تاریخ 29 
تیر 1383 روزنامه »خراسان شمالی« متولد شد؛ 
اوایل در قالب ویژه نامه روزنامه خراسان منتشر 
می شد و بعد از چهار سال در  1387، وزارت  
ارشاد مجوز اولین روزنامه استان خراسان شمالی 

را به نام روزنامه خراسان شمالی صادر کرد. حاال 
از امــروز 17 ساله شده ایم.دغدغه مان مطرح 
کــردن، بررسی و پیگیری مطالبات و خواسته 
های مردم بوده است و  برای توسعه و پیشرفت 
استان در کنار مردم و مسئوالن حرکت کرده ایم. 
امروز در 17 سالگی روزنامه »خراسان شمالی« 
امیدواریم مطالبی که در این روزنامه منتشر می 
شود، روشنی بخش و روزنه ای برای توسعه هر 
چه بیشتر استان باشد و آرزو می کنیم بتوانیم 

مصمم تر و استوارتر از همیشه در کنار مخاطبان و 
مسئوالن باشیم و با پیگیری مشکالت استان، غبار 
کمبودها و محرومیت را از چهره خراسان شمالی 
بزداییم و پیام آور شادی و موفقیت های فرزندان 
این مرز و بوم باشیم.به مناسبت هفدهمین سالروز 
تولد این رسانه مردمی با برخی مشترکان قدیمی 
روزنــامــه خراسان شمالی و مسئوالن همیشه 
همراه استان گپ و گفتی داشتیم.  ادامه مطلب 

را در سایت khorasannews.com بخوانید.

تقدیر از روزنامه خراسان و آخرین خبر در مراسم اعطای نشان ملی بهره وری 
حسین بردبار- مراسم اولین دوره اعطای نشان 
ملی بهره وری با حضور معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ، رئیس 
سازمان ملی بهره وری و جمعی از فعاالن این 
حوزه صبح دوشنبه با تقدیر از برگزیدگان در حوزه 
ترویج و اجرای بهره وری درکشور ازجمله روزنامه 
خراسان و مجموعه رسانه ای آخرین خبر، برگزار 
شد.به گزارش خراسان ، دکتر جمشید انصاری، 
معاون رئیس جمهور در این مراسم با بیان این 
که در مفهوم بهره وری به زمینه های فرهنگی 
جامعه خیلی بی توجه یا کم توجه هستیم، افزود: 
ما زمان زیادی نیاز داریم که بتوانیم این مفهوم 
را ترویج کنیم.وی با تاکید بر این که باید مفهوم 
بهره وری بیش از گذشته اجتماعی سازی شود 
و همه دستگاه ها برای ترویج، آن را در دستور 
کار قــرار دهند گفت: در این زمینه حرف های 
ناگفته، کار های نکرده و راه های نرفته در کشور 
زیاد است.انصاری تصریح کرد: با کمک رسانه ها 
مفهوم بهره وری باید بیشتر اجتماعی سازی و 
ترویج شود، چون آسیب شناسی و پرداختن به این 
نوع آسیب ها می تواند برخی موانع آن را رفع کند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

با اشاره به انتقاد اخیر رئیس سازمان ملی بهره 
وری مبنی بر این که در جلسه اخیر اقتصاددانان 
با رئیس جمهور منتخب از 14 نفری که سخنرانی 
کردند، تنها یک نفر به صورت گذرا به موضوع 
بهره وری پرداخته است، گفت: امروز در مفهوم 
کم  جامعه  فرهنگی  زمینه های  در  وری  بهره 
کاری می کنیم در حالی که ترویج مفهوم بهره 
وری نیاز به کار های فرهنگی دارد.معاون رئیس 
جمهور افزود: دولت و دستگاه های اجرایی باید 
با ارتقای بهره وری در مجموعه های خود، به فکر 
هدایت جامعه به سمت اهمیت موضوع بهره وری 
و ترویج آن در بخش های مختلف باشند تا موضوع 

بهره وری هر چه بیشتر ترویج داده شود.

قدردانی از فعاالن بهره وری طبق قانون
نیز برگزاری  رئیس ســازمــان ملی بهره وری 
مراسم تقدیر از فعاالن حوزه بهره وری کشور را 
از وظایف قانونی این سازمان بر اساس برنامه 
ششم توسعه ذکر کرد و افزود: این سازمان نقش 
حاکمیتی دارد و باید راهبر و ناظر بر موضوع 
بهره وری در کشور بــاشــد.وی با قــدردانــی از 
دانشگاه یزد برای ایجاد مدل مفهومی تقدیر 

از فعاالن این حــوزه گفت: فعاالن عرصه بهره 
وری در سه سطح نشان ملی، تندیس ملی و لوح 
تقدیر مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.دکتر 
شخصی نیا، دبیر علمی مراسم اعطای نشان 
کتاب   261 شناسایی  از  نیز  وری  بهره  ملی 
463 مقاله در نشریات معتبر علمی کشور  و 
دربــاره بهره وری طی سه سال اخیر خبرداد و 
گفت: افرادی که حائز امتیاز باالی 900 از سوی 
هیئت داوران شده باشند،نشان ملی و دارندگان 
امتیاز 700 تا 900 تندیس ملی دریافت می 
کنند و به دارندگان امتیازهای 500 تا 700 
لوح تقدیر اعطا می شــود.در پایان این مراسم 
فعاالن برگزیده در حوزه بهره وری در چهار حوزه 
کتاب، پایان نامه ، مقاله و رسانه از سوی معاون 
رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان ملی 
بهره وری مورد قدردانی قرارگرفتند که دراین 
از دکتر جهانگرد و حمید کالنتری، به  میان 
عنوان دو متخصص حوزه بهره وری دررسانه ها 
و همچنین از مدیران مسئول خبرگزاری ایلنا و 
روزنامه خراسان و مجموعه رسانه ای آخرین خبر 
به عنوان رسانه های دارای بیشترین آثار برگزیده 

در حوزه بهره وری با لوح تقدیر قدردانی شد.

روحانی:مردم از قیمت گوشت و مرغ گله مندند

روحــانــی در آیین بهره بـــرداری از 
طـــرح هـــای مــلــی وزارت جــهــاد 
ــردم از قیمت  کــشــاورزی گفت: م
گوشت و مــرغ گله مندند .قیمت 
ــت، به  ــران اسـ ــا گـ بسته بــنــدی ه
ــه هــای مــربــوط توصیه  ــان ــخ وزارت
ها  بندی  بسته  و  گوشت  می کنم 
ــردم قرار  را ارزان تر در اختیار م
دهند.رئیس جمهور در این جلسه 
با اشاره به مشکالت پیش پای دولت 
دوازدهــم گفت:  امسال ما شرایط 
خشکسالی  خــاطــر  بــه  را  سختی 
می گذرانیم و در 50 سال گذشته 
هم بی نظیر بوده است. برای همین 
هم در زمینه آب و بــرق با مشکل 
مــواجــه شدیم و دام و کــشــاورزی 
مــردم دچــار مشکل شد.  مــردم هر 

چقدر ناراحت باشند حق دارنــد، 
آدم تا کشاورز و دامدار نباشد درک 
نمی کند که چه شرایطی برای این 
ــورت کمبود آب ایجاد  قشر در ص
ــود، وقــتــی دام پیش چشم  ــی ش م
ــی نباشد بــه او  دامـــدار بــاشــد و آب
بدهد یا درخت ها و نخلستان های 

شان بی آب بماند، این فقط سبب 
هزینه مــادی بــرای آن کشاورزان 
عزیز نمی شود، بلکه یک هزینه و 
بعد عاطفی هم دارد.آن ها وقتی 
محصوالت شان ضایع می شود و در 
خطر قرار می گیرد، گویی جان شان 
و فرزندان شان از دست می رود، آن 

قدر تالش و کوشش برای رسیدن 
به محصول برای آنان اهمیت دارد.
وی گفت: با همه تــوان و تا ساعت 
آخر در خدمت مردم هستیم و خود 
را مسئول در قبال مردم می دانیم.
رئیس جمهور  با اشاره به خودکفایی 
ــوالت  ــص ــح کـــشـــور در بـــرخـــی م
کشاورزی گفت:  در برخی زمینه ها 
ما به خودکفایی رسیدیم و اگر شرایط 
نــرمــال باشد و دچــار خشکسالی 
نشویم در بیشتر محصوالت در یک 
در  هستیم.  خودکفا  نرمال  ســال 
گندم خودکفا هستیم، اگر شرایط 
آب و هوایی نرمال باشد. در برنج 
هم تقریبا در این شرایط خودکفا و 
در شکر هم تا اندازه زیادی خودکفا 

هستیم، اگر شرایط نرمال باشد.
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مذاکره برای ادامه مذاکره 
دولت افغانستان و طالبان بر آتش بس 5 روزه در روزهای عید قربان وادامه گفت وگوها توافق کردند

افغانستان  دولــت  بلندپایه  هیئت  نشست 
ــدون هیچ دستاورد  ــه ب با طالبان در دوح
ملموسی پایان یافت و دو طرف تنها توافق 
کرده اند که این نشست ها را ادامه دهند. در 
بیانیه مشترک هیئت دولت افغانستان و گروه 
طالبان آمده : »دوطرف توافق می نمایند که 
به مناسبت ایام مبارک عید قربان برای مدت 
)پنج( روز آتــش بس سراسری اعــام شود 
و هم دو جانب بــرای ایجاد اعتماد متقابل 
یک تعداد از زندانیان را که نزد هر دو طرف 
موجود می باشد، آزاد نمایند.« نشست دوحه 
بیشتر از یک سال است که ادامه دارد و تمام 
دستاورد این نشست ها تاکنون گفت وگو 
برای گفت وگو بوده است و هر دو طرف هر 
نشستی را که برگزار می کنند، در پایان آن به 
توافق می رسند که نشست بعدی را نیز برگزار 
کنند و تاکنون دستاورد دیگری برای مردم 
این کشور نداشته است. مردم افغانستان به 
سفر هیئت بلندپایه دولت به دوحه که گفته 
بود از اختیارات کامل برخوردار هستند، 
به عنوان آخرین امید برای نجات از جنگ 
و رسیدن به صلح نگاه می کردند اما آن چه 
در قطعنامه پایانی این نشست منتشر شد، 
حتی آتش بس عیدقربان را نیز در متن خود 
نـــدارد. در ایــن قطعنامه آمــده اســت که دو 
طــرف در جریان جنگ از زیرساخت های 
افغانستان حفاظت و از وارد کردن تلفات به 
غیر نظامیان خودداری و در رساندن کمک 
به آسیب دیدگان همکاری می کنند. اما 
آگاهان سیاسی در افغانستان بر این باورند 
ــزون بر نیروهای  که در صفوف طالبان اف
از  جنگجویانی  طالبان،  خود  افغانستانی 
پاکستان، نهضت اسامی ازبکستان و دیگر 
کشورهای منطقه علیه دولت می جنگند و 
آن ها هیچ تعهد و حرف شنوی برای حفظ 
زیرساخت های افغانستان ندارند و به هر 

شهرستانی که رسیده انــد، فقط ویرانی و 
کشتار به بار آورده اند. عبدا... عبدا...، رئیس 
شورای عالی صلح افغانستان که بخشی از 
مذاکرات دوحه است، در توئیتر نوشت: »ما 
توافق کردیم که مذاکرات را ادامه دهیم، 
به دنبال حل و فصل سیاسی بحران فعلی 
باشیم، از تلفات غیرنظامی جلوگیری کنیم 
و ارسال کمک های بشردوستانه و تجهیزات 
پزشکی برای مقابله با پاندمی کرونا تسهیل 
شود.« در بیانیه طالبان نیز آمده است: دو 
طرف بر لزوم سرعت گرفتن مذاکرات صلح 
به منظور یافتن راهکاری منصفانه و دایم 
برای مسئله کنونی در افغانستان در اولین 
فرصت ممکن توافق کردند.  آتش بس در 
ــام شــده کــه در آخــریــن تحوالت  حالی اع
ــراب« بــه کنترل  ــج مــیــدانــی، ولــســوالــی »ن
ــد. از آن سو نیز،  جنگجویان طالبان درآم
وزارت دفاع ملی افغانستان از پس گرفتن 
ولسوالی »دره صوف باال« در والیت سمنگان 

از نیروهای طالبان خبر داد. 

خشم اشرف غنی از اسالم  آباد	 
در میانه تحوالت کشور افغانستان و بحرانی 
شدن هر چه بیشتر صحنه معادالت میدانی، 

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، 
جــاری  وضعیت  عامل  را  پاکستان  کشور 
ــع، »اشـــرف  ــ ــت. در واق ــرده اسـ مــعــرفــی کـ
»آسیای  بین المللی  کنفرانس  در  غنی« 
مرکزی و جنوبی؛ اتصال منطقه، فرصت ها 
که  ــرد  ک تاکید  تاشکند  در  چــالــش هــا«  و 
سازمان ها و شبکه های حامی طالبان در 
پاکستان به  صورت علنی ویرانی افغانستان 
را جشن می گیرند. برخاف تضمین های 
مکرر عمران خــان، نخست وزیر پاکستان 
ــش آن کشور، شبکه ها و  و ژنــرال هــای ارت
پاکستان  در  طالبان  حامی  سازمان های 
ــردم و  ــا و توانایی های م ــی ه ویــرانــی دارای
حکومت افغانستان را علنی جشن می گیرند. 
به گفته رئیس جمهور افغانستان، مقام های 
که  ــد  ــودن ب گفته  گــذشــتــه  در  پاکستانی 
تسلط طالبان بر افغانستان را به سودشان 
نمی دانند و از نفوذشان برای کشاندن این 
گروه به میز مذاکره استفاده می کنند. وی 
آن کشور  پشتیبانی  دلیل  به  پاکستان  از 
از طالبان انتقاد کرد و گفت که براساس 
گزارش ها، به تازگی حدود ۱۰ هزار عضو 
طالبان از پاکستان و بخش های دیگر وارد 

افغانستان شده اند.

 روس ها نگران ترویج افراط گرایی 	 
در مرزهای داخلی

روسیه نیز یکی از بازیگرانی است که به دلیل 
وجود منطقه خودمختار چچن در مرزهای 
خود با جدیت و دقت ویــژه تحوالت کشور 
روس هــا  می کند.  پیگیری  را  افغانستان 
در وضعیت کنونی به شدت نگران ترویج 
افــراط گــرایــی در مــرزهــای خــود هستند. 
درهمین راستا شاهد هستیم که روسیه و 
پنج کشور آسیای مرکزی در بیانیه مشترکی 
خواستار آغــاز مذاکرات بین کابل و گروه 
طالبان شدند. این بیانیه در دیدار وزیران 
ــور خــارجــه روســیــه و پنج کشور آسیای  ام
قرقیزستان،  قزاقستان،  شامل  مرکزی 
ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان، 
صــادر شــده  و بخش اطــاع رسانی وزارت 
ــرده است.  خارجه روسیه آن را منتشر ک
در این بیانیه گفته شده که برای برگزاری 
مذاکرات سازنده بین دولت افغانستان و 
گروه طالبان به منظور یافتن رویکرد مورد 
توافق برای توقف جنگ چند ساله و تبدیل 
افغانستان به کشور مستقل که در صلح به 
سر ببرد، امیدواریم.همچنین، گزارش ها از 
این موضوع حکایت دارد که مسکو قرار است 
یک پاسگاه مرزی جدید در مرز تاجیکستان 
با افغانستان احداث کند. »ضمیر کابلوف« 
نماینده ویژه روسیه در افغانستان گفت، 
مسکو قرار است یک پاسگاه مرزی جدید در 
مرز تاجیکستان با افغانستان احداث کند. 
وی محل ساخت و هزینه الزم برای ساخت 
این پاسگاه مــرزی را اعــام نکرد. پیشتر، 
کابلوف گفته بود که طالبان در باالترین 
سطح به مسکو تضمین می دهد که از خاک 
افغانستان علیه منافع کشورهای ثالث، از 
جمله روسیه و کشورهای آسیای مرکزی 

استفاده نخواهد کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک ضمن انتشار کاریکاتوری در 
خصوص اتحادیه اروپا/ دونالد توسک رئیس سابق 
شورای اروپا در گفت وگو با شبکه »تی وی ان 24« 
لهستان:اتحادیه اروپا به علت رفتار برخی از اعضا در 
حال ضعیف شدن است و اگر تعداد این گونه کشورها 
بیشتر شــود، این سازمان از بین خواهد رفــت.وی 
با بیان این که لهستان و مجارستان از کشورهایی 
هستند که اتحادیه اروپا را تضعیف می کنند، افزود: 
اتحادیه اروپا همین فردا از بین نمی رود اما زمینه آن 
وجود دارد، همان گونه که دولت انگلیس گمان نمی 
کرد از اتحادیه اروپا خارج شود اما این مسئله رخ داد.

3بین الملل سه شنبه ۲۹  تیر  ۱۴۰۰
۹ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۱۴

 شاخصه های عملیات 
»نصر المبین«

مسلح  نیروهای  سخنگوی  سریع،  یحیی  سرتیپ 
یمن چندی پیش خبر از انجام موفقیت آمیز عملیات 
مردمی  کمیته های  و  ــش  ارت توسط   المبین  نصر 
یمن داد.عملیات نصر المبین چند شاخصه مهم 
دارد:شاخصه اول این عملیات این است که علیه 
تروریست ها انجام شد. در حالی که ائتاف سعودی 
و متحدانش، انصارا... یمن را سازمانی تروریستی 
معرفی می کنند، اما انصارا... که در صنعا دولت 
نجات ملی را تشکیل داد، در مبارزه با گروه های 
مطرح تروریستی پیشگام است. عملیات نصر المبین 
علیه تروریست های القاعده و داعش انجام شد و این 
گــروه هــای تروریستی متحمل خسارت های زیاد 
مادی و انسانی شدند. شاخصه دوم این عملیات 
این است که در استان مرکزی یمن انجام شد. الزاهر 
و الصومعه که کانون عملیات نصر المبین بودند، 
در استان البیضاء در مرکز یمن قــرار دارنــد. این 
نشان می دهد حــوزه فعالیت ارتــش و کمیته های 
مردمی یمن رو به گسترش است. شاخصه سوم این 
عملیات این است که در مدت زمان کوتاهی انجام 
نیروهای  سخنگوی  سریع،  یحیی  گفته  به  شــد. 
72 ساعت  المبین در  مسلح یمن، عملیات نصر 
انجام شد. این نشان می دهد که نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن از سرعت عمل و چابکی 
زیادی برخوردار هستند. عملیات نصر المبین چند 
اهمیت نیز دارد:در این عملیات، پیوند میان ارتش 
و کمیته های مردمی یمن با قبایل استان البیضاء 
آشکار شد. در واقع، پیوند با قبایل نقش مهمی در این 
موفقیت نیروهای مسلح یمن داشته است. از همین 
رو، یحیی سریع اعام کرد نیروهای مسلح از نقش 
بزرگ فرزندان استان البیضاء و قبایل آن قدردانی 
می کنند. همین مسئله کمک کرده ائتاف سعودی 
و تروریست های القاعده نتوانند در میدان به اهداف 
خود دست یابند و همراهی نکردن قبیله ها باعث 
شده آنــان در این عملیات با مشکل مواجه شوند.

اهمیت دیگر این عملیات نیز در این است که پیوند 
میان تروریست ها و ائتاف سعودی مشخص شد. 
دولت نجات ملی یمن تصاویر این پیوند را منتشر کرد. 
این موضوع به حدی برای ائتاف سعودی سنگین 
بود که مدعی شد تصاویر منتشر شــده، ساختگی 
اســـت. در همین بــاره، شبکه عربستانی العربیه 
ــاع رسانی  نوشت: »االعـــام الحربی« )ستاد اط
نظامی ارتش یمن و کمیته های مردمی( تصاویری از 
درگیری های نیروهای حوثی با یک سری افراد مسلح 
را نشان می دهد که لباس های شبیه لباس های 
داعش و القاعده به تن دارند و به دست رزمندگان 
انصارا... در صحرا و کوهستان بقان در شهرستان 
بنی مطر استان صنعا بازداشت شدند. حوثی ها 
با انتشار تصاویر افــراد مسلح نقاب دار و بازداشت 
عناصر برقع پوش و گرفتن اعتراف از آن ها درصدد 
القای جنگ با داعش و القاعده در استان البیضاء 
هستند تا این طور به جهانیان وانمود کنند که آن ها 
در حال جنگ با القاعده و داعش و تروریست های 
طرفدار منصور هادی و ائتاف سعودی هستند، اما 
این شبیه مستند سازی است.«با این حال، واقعیت 
میدانی  عرصه  در  که  سعودی  است ائتاف  ایــن 
شکست های زیادی را متحمل شده و شاهد بر هم 
خوردن موازنه قواست، تاش می کند از القاعده و 
داعش برای ممانعت از بر هم خوردن موازنه استفاده 
کند، اما این تاش هم با شکست مواجه شد. اهمیت 
دیگر این عملیات نیز در این است که الزاهر و الصومعه 
در استان البیضاء در هفته های گذشته سقوط کرده 
و به دست نیروهای ائتاف سعودی افتاده بودند، 
اما ارتش و کمیته های مردمی یمن این مناطق را به 
سرعت پس گرفتند. این نشان می دهد دولت نجات 
ملی یمن در بازپس گیری مناطق اشغال شده عزمی 
جدی دارد و همین موضوع نیز شکستی دیگر برای 
آل سعود است زیرا نتوانسته است مقاومت نیروهای 

دولت نجات ملی یمن را بشکند.

العربی الجدید ]قطر[: در سایه سونامی تورمی 
که بسیاری از کشورهای عربی را در نوردیده، 
برگزاری مراسم عید قربان و مشخصا خرید دام 
از توان بخش عمده ای از شهروندان کشورهای 
عربی خارج شده است. در شرایطی که اکثریت 
سوریه،  لبنان،  نظیر  کشورهایی  شهروندان 
مصر و... قادر به خرید گوشت یا مرغ نیستند، 
انتظار برگزاری مراسم عید قربان  نمی توان 

همچون گذشته را داشت.

پیشخوان بین الملل 

اظهار نظر روز

کارتون روز

تحلیل روز

 ژنرال پترائوس: افغانستان 
در حال فروپاشی است

ژنرال دیوید پترائوس، یکی از فرماندهان نظامی 
سابق آمریکا در افغانستان گفت، وضعیت در 
این کشور جنگ زده حتی پیش از تکمیل خروج 
نظامیان آمریکایی از آن، در حــال فروپاشی 
ــرال پترائوس در مصاحبه با برنامه   اســت. ژن
ــا در شبکه خبری  جـــی.پـــی.اس فــریــد زکــری
سی.ان.ان گفت: وضعیت میدانی افغانستان 
هر هفته وخیم تر می شــود. اوایــل امسال، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت، نظامیان 
به  و  افغانستان خــارج می شوند  از  آمریکایی 
تازگی هم تاریخ نهایی خروج را جلو انداخته 
است. می ترسم به عقب نگاه کنیم و از تصمیم 
برای خروجمان متاسف شویم. ممکن است ما 
زودتر از آن چه فکرش را می کردیم و بعد از آن که 
تصمیم خروج اعام شد، متاسف شویم. مشکل 
اکنون این است که نظامیان افغان اطمینان 
ندارند که آیا کسی برای نجات می آید یا خیر و 
همین موضوع، تردید زیادی را وارد میدان نبرد 
می کند. هیچ کس بیش از کسانی که واقعا در 
افغانستان حضور داشته اند، دلشان نمی خواهد 
این جنگ های بی پایان به پایان برسد. اما ما 
)آمریکا( در حال پایان دادن به این جنگ نیستیم  
بلکه در حال خاتمه دادن به مداخله آمریکا در آن 
هستیم. متاسفانه آن چه اکنون می بینم، طلوع 

یک جنگ داخلی است.

اندک زائران حج تمتع در حال طواف خانه کعبه. 
دولت عربستان به دلیل پاندمی کرونا دو سال 
است که برای مراسم حج ساالنه زائر خارجی 
قبول نمی کند.  خبرگزاری فرانسه

نمای روز

قاب بین الملل

پوشیدن حباب محافظ گاز اشک آور از سوی 
یک دانشجوی معترض در جریان اعتراضات 

دانشجویی ضددولتی در شهر بانکوک تایلند.
  گتی ایمیجز

 دزدی انگلیسی 
با کارت»گوایدو« 

لندن دوباره از »گوایدو« با هدف رد درخواست 
تحویل ذخایر طای ونزوئا حمایت کرد 

با وجود شکست پــروژه کشورهای غربی برای جایگزین کردن 
»خوان گوایدو« به جای »نیکاس مادورو« در ونزوئا، همچنان 
این مهره سوخته از سوی کشورهای غربی به کار گرفته می شود.
در همین باره انگلیس برای خودداری از پس دادن یک میلیارد 
دالر طای ونزوئا، اعام کرده که دولت قانونی این کشور را به 
رسمیت نمی شناسد و گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئا به 
رسمیت می شناسد.در همین باره رویترز در گزارشی می نویسد: 
دولت انگلیس در اقدامی به منظور خنثی کردن تاش کاراکاس 
برای عودت یک میلیارد دالر ذخایر طای این کشور در لندن، بار 
دیگر اعام کرد که خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئا را 
رئیس جمهور این کشور می داند.در جدیدترین دور دعوای حقوقی 
دو طرف برای تعیین تکلیف ۱5 درصد از ذخایر ارزی ونزوئا، امروز 
وکای نیکاس مادورو و گوایدو در دیوان عالی انگلیس حضور 
خواهند یافت.تیم حقوقی بانک مرکزی ونزوئا گفته که فروش 
طای مذکور برای مبارزه با همه گیری کرونا و بهبود وضعیت 
نظام سامت این کشور صرف خواهد شد.با وجود درخواست های 
کاراکاس و پس از آن که لندن گوایدو را رئیس جمهوری قانونی 
ونزوئا خواند، بانک انگلیس از آزادسازی این ذخایر جلوگیری 
کرده است. تیم گوایدو از دادگاه های انگلیسی خواسته تا مشخص 
کنند کدام یک از دو طرف ونزوئایی صاحیت نمایندگی از جانب 
بانک مرکزی و دریافت ذخایر طا را دارد.دیوان عالی انگلیس سال 
گذشته با صدور حکمی خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان 
رئیس جمهوری ونزوئا و صاحب این اندوخته معرفی کرده بود. 
متعاقب این رأی، وکیل بانک مرکزی ونزوئا خواستار تجدیدنظر 
رأی دادگاه در دیوان دادگستری شد.بانک انگلیس دومین بانک 
بزرگ نگهدارنده طا در جهان پس از فدرال رزرو آمریکاست و 
حدود 25۰ میلیارد دالر طا که مالکان آن کشورهای خارجی 
از جمله ونزوئا هستند در آن جا نگهداری می شود.خوان گوایدو 
24 ژانویه 2۰۱۹ میادی )چهارم بهمن ۹7( پس از اعام نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پیروزی مجدد نیکاس مادورو، 
این انتخابات را غیر قانونی و خود را رئیس جمهور مشروع ونزوئا 
خواند.انگلیس، آمریکا و چند کشور دیگر گوایدو را به عنوان 

رئیس جمهور ونزوئا به رسمیت شناخته اند.

یک بدافزار صهیونیستی »عامل جاسوسی« از خبرنگاران و سیاستمداران است 

»پگاسوس« اسب جاسوس اسرائیل 

بر اســاس یک گــزارش تحقیقی که توسط ۱7 سازمان 
خبری منتشر شد، بد افزار جاسوسی یک شرکت اسرائیلی 
توانسته تلفن همراه ۳7 روزنامه نگار، مقام   دولتی و فعال 
حقوق بشر از سراسر جهان را به صورت موفقیت آمیز هک 
کند. اهداف جاسوسی اما طیف گسترده تری بوده اند. 
رئیس کمیسیون اروپا به خبر بدافزار جاسوسی موسوم 
به »پگاسوس« واکنش نشان داد و آن را غیر قابل قبول 
خواند. اورزوال فن در الین، رئیس کمیسیون اروپــا،  در 
جمع خبرنگاران تصریح کــرد، »ایــن مسئله باید تأیید 
شود اما اگر چنین باشد کامًا غیر قابل قبول است«. این 
مقام ارشــد اتحادیه اروپــا ضمن محکوم کــردن هرگونه 
حمله سایبری به تلفن های همراه خبرنگاران و فعاالن 
گفت: »آزادی رسانه ها یکی از ارزش های اصلی اتحادیه 
اروپــاســت«. بر اســاس تحقیقات روزنــامــه هــای  آلمانی 
»زوددویچه تسایتونگ«، »تسایت« و همچنین  ۱5 هیئت 
تحریریه  از ۱۰ کشور دیگر، جاسوس افزار »پگاسوس« 
تحت لیسانس گروه اسرائیلی»ان اس او« قادر به جاسوسی 
از تلفن های همراه است و می تواند، مکالمات را ضبط 
کند، داد ه های مکان یاب را بخواند، دوربین را فعال کند و 
محتوای چت ها را دریابد. بیش از 5۰ هزار شماره تلفن در 
فهرست جاسوسی احتمالی این سیستم قرار گرفته اند. 
این فهرست شامل شماره های بیش از ۱۸۰ خبرنگار، 
از جمله از کشورهای مجارستان و آذربایجان می شود. 

همچنین افراد نزدیک به جمال خاشقچی، روزنامه نگار 
منتقد عربستان سعودی که در کنسولگری این کشور در 
استانبول به قتل رسید، هدف مأموران اطاعاتی بوده اند. 
در همین زمینه، واشنگتن پست می گوید ازجاسوس افزار 
»پگاسوس« برای هک تلفن همراه دو زن که به جمال 
خاشقچی نزدیک بوده اند قبل و بعد از قتل خاشقچی 
استفاده شده است. فهرست شماره تلفن افــرادی که 
هــدف ایــن جاسوسی بــوده انــد توسط عفوبین الملل و 
سازمان »مطالب ممنوعه« در اختیار این ۱7 سازمان 
خبری قرار داده شده است. روشن نیست که این فهرست 
چگونه به دست آمده است. به نوشته واشنگتن پست 
نام چندین عضو خانواده سلطنتی عرب، دست کم ۶5 
مدیر ارشد اجرایی، ۱۸۹ روزنامه نگار و بیش از ۶۰۰ 
سیاستمدار و مقام دولتی از جمله ســران کشورها و 
نخست وزیران در این فهرست دیده می شود. »پگاسوس« 
که نام آن از اسب بالدار اسطوره های یونانی گرفته شده 
شاید یکی از قدرتمندترین جاسوس افزارهایی باشد 
که تا کنون توسط یک شرکت خصوصی ساخته شده 
است. بدون آن که متوجه شوید راهش را به تلفن شما 
باز می کند و تبدیل به یک وسیله نظارتی 24 ساعته 
 2۰۱۶ می شود. نخستین نسخه پگاسوس که ســال 
توسط پژوهشگران کشف شد از طریق فیشینگ نیزه ای 

)Spear- Phishing( تلفن را آلوده می کرد.

مأموریت سری ارتش انگلیس علیه روسیه و چین
روزنامه تایمز چاپ لندن از ماموریت سری واحدهای عملیات 
ویــژه ارتــش انگلیس علیه منافع روسیه و چین در مناطق 
مختلف جهان پرده برداشت. سرتیپ نیروی دریایی انگلیس 
»مارک توتن« در مصاحبه با این روزنامه فاش کرد، سرویس 
 )SBS( و سرویس ویژه کشتی های ساحلی )SAS( ویژه هوابرد
که در ترکیب ارتش و نیروی دریایی انگلیس قرار دارند، در 
چارچوب برخورد جدید با مسئله امنیت ملی بریتانیا، روی 
بازدارندگی و مقابله با »کشورهای دشمن اصلی« متمرکز 
شده اند؛ کشورهایی که طبق تعبیر تایمز همان روسیه و چین 
هستند. توتن مدعی شد این واحدهای ویژه که تعداد آن ها 
حدود چهار هزار نیروی کارآزموده و حرفه ای است، تجهیزات 
و زمان الزم را برای آماده سازی خود به منظور انجام وظایف 

بسیار پرخطر در مناطق مختلف جهان به دست آورده اند و 
در حال تمرین عملیات ویژه برای مقابله با نیروهای دشمن 
در شرایط مختلف هستند. تایمز به نقل از منابع خبری خود 
در محافل نظامی همچنین فاش کرد یگان های ویژه مذکور 
ممکن است وظیفه آمــاده ســازی نیروهای دریایی برخی 
کشورهای جهان از جمله در حاشیه دریــای چین جنوبی 
به منظور دفاع در برابر تهدیدات ناشی از چین را بر عهده 
بگیرند. این مسئله درباره امکان آموزش نیروهای دریایی 
اوکراین علیه روسیه نیز صادق است. تایمز همچنین فاش 
ــرد، سرویس اطــاعــات خارجی انگلیس )ام آی۶( نیز  ک
واحدهای ویژه ارتش را هنگام اجرای عملیات محرمانه یاری 
خواهد کرد و اطاعات الزم مربوط به اقدامات روسیه و چین 

را در اختیار آن ها قرار خواهد داد. البته به نظر می رسد هدف 
تایمز از انتشار این گزارش، راه انداختن جنگ روانی علیه 
روسیه برای جبران رسوایی نظامی - اطاعاتی انگلیسی ها 
در هفته های اخیر باشد. این رسوایی دو هفته پیش در حالی 
رخ داد که متعاقب گم شدن اسناد فوق محرمانه نیروی 
ــاره دستور العمل ناوهایش در مانور  دریایی بریتانیا درب
اخیرشان در دریای سیاه، ناو اچ ام اس دیفندر در نزدیکی 
آب های سرزمینی شبه جزیره کریمه در شمال شرق دریای 
سیاه، هــدف شلیک های اخطار شناورها و هواپیماهای 
روسی قرار گرفت. تحلیل گران معتقدند جاسوسان روس 
اسناد محرمانه انگلیسی ها را سرقت کرده اند و مسکو از قبل 

از برنامه آن ها باخبر بوده است. 
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کپسول به جای گوسفند

پیشنهاد یکی از فعاالن اجتماعی در فضای مجازی مورد 
توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. این فعال 
اجتماعی در توییتر نوشت: »قیمت هر کپسول اکسیژن 
۴0 لیتری،  سه میلیون و 500 هزار تومان است؛ یعنی 
معادل قیمت یک گوسفند! پیشنهاد می کنم در آستانه عید 
قربان به جای قربانی کردن گوسفند، یک کپسول اکسیژن 
به بیمارستان های کشور از جمله سیستان  و بلوچستان 
اهدا کنیم. عید قربان پیشاپیش مبارک«؛ این پیشنهاد 
خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت و کاربران با بازنشر 
آن از خیران خواستند به این پیشنهاد توجه کنند. کاربری 
نوشت: »نذر اکسیژن می تونه باعث نجات جون یک یا چند 
هموطن بشه و از مردم می خوام به این پویش بپیوندن.« 
کاربری هم نوشت: »توی سیستان و بلوچستان خیلی از 
بیماران کرونایی به خاطر نبود کپسول اکسیژن شرایط 

سختی دارن می شه با این کار مشکل شون رو حل کرد.«
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تبخیر 70 درصد آب پشت سد کرخه

صحبت های تکان دهنده استاندار خوزستان از تبخیر 70 
درصدی آب پشت سدها، واکنش های زیادی را به همراه 
داشت. موسسه مطالعاتی تحریریه به نقل از استاندار 
خوزستان نوشت: »آب ذخیره پشت سدها بسیار کم شده 
است. حدود 70 درصد آب پشت سد کرخه دچار تعریق 
شد و حدود ۳0 درصد یا کمی بیشتر، باقی مانده است. 
حدود 55 درصد آب مجموعه سدهای کارون کم شده و 
حدود ۴۴ تا ۴5 درصد از آب آن باقی مانده است.« قاسم 
سلیمانی دشتکی همچنین از آب رسانی با 69 دستگاه تانکر 
به مناطق کم آب خبرداده و گفته است: »در سد دز، دبی 
خروجی آب را به حدود ۱۴0 متر مکعب و در سد کرخه به 
حدود ۱60 متر مکعب رسانده ایم.« کاربری نوشت: »این 
هم نتیجه سدسازی و انتقال و جمع کردن آب در جایی که 

آفتاب تابستانش باالی 50 درجه است!«
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اقتصاد رو بدیم دست قاچاقچی ها؟!

آمار مصرف گل آن قدر در کشور باال رفته که صدای 
سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور هم درآمده است. چند روز پیش اعالم 
شد که شیشه بعد از تریاک دومین مخدر پر مصرف 
کشور شده و سن مصرف کننده ها به ۱۳ سال رسیده 
اما نکته قابل توجه این جاست که به رغم تورم سرسام 
آوری که در کشور داریم قیمت مواد مخدر ثابت مانده 
و زمان دسترسی به مواد مخدر هم به کمتر از 7 دقیقه 
رسیده است. این موضوعات باعث شد کاربران شبکه 
های اجتماعی به کنایه از مسئوالن بخواهند اقتصاد را 
به قاچاقچیان بسپارند تا مشکل تورم و کمبود اجناس 
کم شود. کاربری نوشت: »کاش الاقل مدیریت واکسن و 
مرغ رو می دادن دست اینا که این جوری صف های طوالنی 

نداشته باشیم و توی 7 دقیقه به واکسن می رسیدیم.«

 

  3.1     M   views 

عکس جنجالی پیر زن  تشنه

روز گذشته تصویر مادری که سرش را در آب رها شده 
کنار خیابان برده تا رفع تشنگی کند، به عنوان شرایط 
کنونی خوزستان در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد که البته این عکس متعلق به حاال نیست و با یک جست 
و جوی ساده مشخص می شود اولین بار سال ها پیش این 
عکس منتشر شده است. به هر حال با مشخص شدن 
قدیمی بودن این عکس، کاربران به آن واکنش نشان 
دادنــد. کاربری نوشت: »نمی دونم اون مسئوالنی که 
وظیفه شون بوده این مشکل رو حل کنن چطوری ساده از 
کنار این تصویر گذشتن و هنوز خوزستان مشکل داره.« 
کاربری هم نوشت: » ۱0 سال پیش خوزستان مشکل کم 
آبی نداشته و یه جای این کار داره می لنگه.« کاربری هم 
نوشت :»معلوم نیست  عکس متعلق به خوزستانه یا عراق 
ولی یه عده با اضافه کردن ماشین ایرانی بهش خواستن 

بگن مال ایرانه .«

 

  3.4     M   views 

تشکی برای به هم ریختن اعصاب!

تصویر قیمت زیرانداز یوگا در فروشگاه های آنالین در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد و کاربران زیادی 
به آن واکنش نشان دادند. در این تصویر همان طور که 
می بینید قیمت تشک یوگا بیش از چهار میلیون و 200 
هزار تومان است. کاربری نوشت: »مگه یوگا واسه آرامش 
اعصاب نبود،این که خودش اعصاب و روان آدم رو به هم 
می ریزه!« کاربر دیگری نوشت: »اگه کسی بخواد  ورزش 
کنه روی زیلو هم ورزشش رو می کنه اما کسی که بخواد 
نق بزنه همه چی هم فراهم باشه باز یه بهانه ای برای نق 
زدن پیدا می کنه.« کاربری هم نوشت: »االن توی این 
کشور چی ارزونه که بخواد تشک یوگا ارزون باشه؟ توی 
یک سال مواد خوراکی حداقل سه تا چهار برابر افزایش 

قیمت داشتن و کسی هم صداش در نمیاد.«

 

  2.1     M   views 

برنج قسطی!

بازنشر تصویری از فروش قسطی برنج در یکی از فروشگاه 
های زنجیره ای بزرگ کشور، واکنش های زیادی را به 
همراه داشت. همان طور که در تصویر می بینید هر کیسه 
۱0 کیلویی برنج ایرانی به قیمت ۳60 هزار تومان در 
فروشگاه اتکا فروخته می شود اما برای این که مشتریان 
فروشگاه بتوانند این برنج را بخرند آن را به صورت اقساط 
سه ماهه به مشتریان می فروشند که باید هرماه ۱20 
هزار تومان پرداخت شود. کاربران به این اتفاق واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »واقعا این درد رو کجا باید 
فریاد بزنیم که برای سیرکردن شکم مون هم باید وام 
بگیریم و گوش کسی هم بدهکار نیست.« کاربر دیگری 
نوشت: »فروشگاه اتکا متعلق به ارتشه و این خدمات فقط 
به ارتشیان و بازنشسته های ارتش داده می شه نه اون 

کارگری که کارفرماش حتی بیمه اش نکرده.« 

انفجار میلیونرها همزمان با توسعه فقر در سال های اخیر	 
نابرابری، یکی از مولفه های مهم رفاه اقتصادی در یک جامعه 
است. برای سنجش این مولفه در اقتصاد، چندین شاخص وجود 
دارد. با این حال، می توان مهم ترین شاخص ها در این زمینه را 
ضریب جینی دانست. این ضریب که رقمی بین صفر و یک است، 
هرچه بیشتر باشد، از نابرابری بیشتر در جامعه حکایت می کند 
و برعکس. از این منظر، محک عملکرد دولت های یازدهم و 
دوازدهم، بیانگر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد بین ایرانیان در 
هشت سال گذشته است. طبق داده های مرکز آمار ایران، از سال 
92 تا 98، ضریب جینی از رقم 0.36 به حدود 0.4 رسیده و در 
یک سال نیز، سقف یاد شده را رد کرده است. از سوی دیگر برای 
سال 99 نیز برخی آمارها حاکی از بدتر شدن وضعیت نابرابری 
اقتصادی در ایران است. یک علت این موضوع را عالوه بر روند 
کلی سال های اخیر، می توان شیوع کرونا دانست که طبق 
آمارهای جهانی موجب افزایش نابرابری در جهان شده است.به 
تازگی  نیز نشریه معتبر فوربس ضمن اشاره به افزایش نابرابری 
در اقتصاد ایران، از رشد انفجاری تعداد میلیونرها در کشورمان 
خبر داده است. به گزارش فرارو، این مجله گزارش داده که ایران 
با 250 هزار نفر میلیونر، چهاردهمین کشور دنیا از نظر تعداد 
میلیونرهاست. این در شرایطی است که حدود 60 درصد از 
جمعیت ایران زیر »خط فقر رسمی« و حدود 30 درصد هم زیر 
»خط فقر مطلق« زندگی می کنند. بنا بر این گزارش، نوسان 
شدید بورس همزمان با دسترسی به رانت اطالعاتی توسط 
ثروتمندان و نیز گسترش استخراج رمز ارزها، این رشد شکاف 
درآمدی بین عده ای اندک اما بسیار ثروتمند با طبقه ای بزرگ 

از فقرا را رقم زده است.

اشتغال یک چهارم هدف گذاری	 
دولت های یازدهم و دوازدهم در شرایطی وارد عرصه فعالیت 
شدند که عمال موج افزایش جمعیت در دهه 60 وارد سن 

اشتغال شده و از اواسط دهه 80 بحران اشتغال، دولت های 
قبل را به تکاپو انداخته اما در عمل اشتغال چندانی ایجاد نشده 
بود. در چنین شرایطی دولت  یازدهم در نخستین سال فعالیت 
خود در سال 92، با حدود 2.5 میلیون بیکار و 21 میلیون و 
340 هزار شاغل و نرخ بیکاری 10.4 درصدی مواجه بود و باید 
برای تداوم اشتغال افراد شاغل موجود و رفع بیکاری بیکاران 
اقدام می کرد. آمارهای این هشت سال)دولت های یازدهم 
و دوازدهــم( نشان می دهد تعداد شاغالن از سال 92 تا 99، 
حدود یک میلیون و 917 هزار نفر افزایش یافته است. با این 
حال تعداد بیکاران فقط حدود 14 هزار نفر کاهش یافته است. 
به این ترتیب در شرایطی که در این سال ها بیشترین جمعیت 
در سنین 25 تا 40 سالگی قرار داشتند، در عمل فقط ساالنه 
حدود 240 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است 
که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار و مرکز آمار در چند سال 
اخیر، نیاز ساالنه کشور به اشتغال جدید 800 هزار تا یک میلیون 
شغل پیش بینی می شد. به این ترتیب اشتغال محقق شده یک 

چهارم نیاز بازار است.

معمای کاهش نرخ بیکاری	 
گزارش های مرکز آمار نشان می دهد طی سال های اخیر به ویژه 
دو سال آخر دولت روحانی که همراه با شوک های بازگشت تحریم 
ها و کرونا به بازار کار بود، نرخ بیکاری کاهش یافت و از بیش از 12 
درصد در سال های 95 و 96 به 9.6 درصد در سال 99 کاهش 
یافت اما این کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی رخ داده که در پی ناامیدی از پیدا کردن کار بوده است. 
بنابراین می بینیم که با وجود افت نرخ بیکاری، تعداد بیکاران 
تغییر چندانی نداشته و تعداد شاغالن نیز رشد اندکی داشته 
است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری، مالک اصلی برای محاسبه 
وضعیت بازار کار نیست بلکه تعداد شاغالن و تعداد بیکاران باید 

مدنظر قرار گیرد.

دهمین گزارش خراسان از عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم نشان می دهد ضریب جینی به عنوان 

شاخص نابرابری، بیشتر شده و تعداد شاغالن یک چهارم هدف گذاری افزایش یافته است 

 انبرابری بیشرت
 اشتغال زایی کمرت 

حقگو- حسن زاده 
در دهمین گــزارش 
خراسان از عملکرد 
ــی،  ــانـ دولـــــت روحـ
ــراغ اشتغال و  بــه س
ایم.  رفته  نابرابری 
افزایش نابرابری طی 
دولت های یازدهم و 
ــم و اشتغال  دوازده
ــی به میزان یک  زای
چهارم اهداف پیش 
نشان  شـــده،  بینی 
می دهــد در ایــن دو 
عرصه دولــت فعلی 
تــوفــیــقــی نــداشــتــه 

است.

نسخه کااندایی 
حل مسئله

ونکوور بعد از فاجعه مرگ حدود 700 نفر در کانادا 

قصد دارد معماری و شهرسازی اش را تغییر دهد

اوایل تیر امسال موج بی سابقه گرما در کانادا شروع شد و 
طی آن دمای هوا   رکــوردی بی سابقه را در این منطقه ثبت 
کرد به طوری که در ونکوور و شهرهای دیگر این کشور، 
درجه حرارت 49.5 درجه سانتی گراد ثبت شد. این گرمای 
بی سابقه باعث مرگ حدود 700 نفر و همین اتفاق موجب 
گرفتن تصمیمی جدید برای تغییرات بنیادین در شهرسازی 
و معماری شهر ونکوور شد. در ادامه ضمن بررسی این تغییر در 
شهرسازی ونکوور به برخی موارد در کشورمان که نیاز است 

تغییرات بنیادینی در آن ها صورت بگیرد، اشاره کرده ایم.

تغییر بنیادین برای تکرار نشدن فاجعه	 
اما بعد از فروکش کردن دمای هوا در کانادا مسئوالن به دنبال 
راهی بودند که در آینده در صورت گرم شدن هوا این همه 
تلفات نداشته باشند به همین دلیل با بررسی هایی که انجام 
دادند به این نتیجه رسیدند که باید معماری و شهرسازی در 
ونکوور تغییر کند. معماری و تجهیزات مرسوم خانه ها و حتی 
مجموعه های آپارتمانی با توجه به شرایط آب و هوایی دوره های 
پیشین طراحی شده و طبعًا با شرایط غیرمعمول و ناشی از 
تحوالت اقلیمی اخیر انطباقی ندارد. آن طور که متخصصان 
اقلیم و رشته های مرتبط می گویند، اتفاقات آب وهوایی 
و اقلیمی غیرمعمول کنونی را نباید چندان هم استثنا و 
غیرعادی تلقی کرد بلکه این شرایط »عادِی جدیدی« است 
که باید بررسی و تجزیه و تحلیل و ضوابط و مقرراتی مبتنی بر 
آن، در عرصه های مختلف در نظر گرفته شود. البته این نکته 
را هم باید یادآوری کنیم که آن ها از تجربه مرگ 739 نفر در 
شیکاگو که به دلیل گرمای بی سابقه در سال 1995 اتفاق 
افتاده بود، استفاده کردند. سایت »vancouver.ca« در این 
خصوص نوشته بحث درباره تغییراتی در معماری و شهرسازی 
ونکوور است که بتوان با روش های پایدار نه مثال استفاده همه 
از کولر خانه ها را خنک کرد. از جمله پیشنهادهایی که در این 
باره شده، ساخت بناهای کم ارتفاع ولی متراکم )به جای برج( 

برای ایجاد سایه است.

تکرار مکررات	 

بر خالف آن چه در ونکوور در حال رخ دادن است و به دنبال 
ــرای مقابله با تکرار فاجعه هستند، برخی  روش هایی ب
مسئوالن کشور ما روش دیگری را برگزیده اند. همین چند 
روز پیش از جــاده ای نوشتیم که هر سال در فصل بــارش و 
خروش رودخانه کاجه در شهرستان قصر قند به زیر آب می 
رود و راه ارتباطی 10 هزار نفر با مرکز شهرستان را قطع می 
کند اما تنها اتفاقی که می افتد این است که هر چند سال یک 
بار همین جاده که در بستر رودخانه زده شده، ترمیم می شود 

بدون این که فکری اساسی برای آن شود.

کارنامه ۸ ساله
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

گزیده  یک توئيت

رسانه های جهان 

آناتولی:  وزارت امور 
طی  ترکيه  ــه  ــارج خ
بيانيه ای در واکنش 
ــوان  ــ بـــه تــصــمــيــم دی
دادگستری اتحادیه 
اروپــا مبنی بر اختيار کارفرمایان برای 
ممنوع کردن استفاده از روسری برای 
کارکنان زن، اعــام کــرد: این تصميم 
را که از نظر قانونی و وجدان نادرست و 
خطرناک است و به اسام هراسی دامن 
می زند، محکوم می کنيم. این تصميم 
عليه  تبعيض آميز  و  نژادپرستانه  نگاه 
مسلمانان در اروپا داشته و انکارناپذیر 
است. مسلمانان در معرض عدم مداراو 
ــرار داشته و در زمينه های  خشونت ق
مختلف  به طور گسترده انگ می خورند. 
این موضوع زنان مسلمان را بيشتر تحت 

تاثير قرار می دهد.

  یــورونــیــوز:  پــس از 
ــا اعـــتـــراض  ــال هـ سـ
ــاالن حــمــایــت از  ــع ف
ــات،  ــوان ــي ــوق ح ــق ح
وزیــــرکــــشــــاورزی 
ــام کــرد که  فرانسه روز یک شنبه اع
کشتن جوجه های نر در مرغداری ها 
غيرقانونی خواهد شد. ساالنه ميليون ها 
جوجه خروس در فرایند جوجه کشی 
در مرغداری ها از طریق دستگاه های 
خردکن یا از طریق استنشاق گاز معدوم 
می شوند. تنها دليل کشتار این جوجه ها 
ناتوانی در تخم گذاری و رشــد کمتر 
آن ها نسبت به جوجه های ماده است. از 
سوی دیگر مرغداران می گویند که هيچ 
روش علمی و مقرون به صرفه ای برای 
تشخيص جنس جوجه ها در تخم آن هم 
برای مقياس توليد انبوه در مرغداری  ها 
وجود ندارد. اما  فعاالن حمایت از حقوق 
حيوانات این کار را تقبيح می کنند و 
می گویند باید از روش هــای تشخيص 
نر یا ماده بودن جوجه ها در تخم و قبل از 

جوجه کشی استفاده شود.

سه شنبه ۲۹  تیر  ۱۴۰۰
۹ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۱۴

همسان سازی  قربانی گرانی ها و تورم 
در نهمین گزارش عملکرد 8 ساله دولت  ، ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان  را بررسی کردیم. اگرچه ارقام از رشد 
حکایت دارد اما افزایش قیمت ها، تورم و ابهام در منابع اجرای متناسب سازی، چالش های پیش روی دولت جدید است

گروه اجتماعی- در نهمين گزارش از بررسی 
عملکرد دولت، موضوع همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را دستمایه تحليل قرار دادیم. 
مهم ترین  از  بازنشستگان  حــقــوق  بــی شــک 
مسائل اجتماعی سال های اخير کشور بوده 
ــان کــرد که  اســت و در یک نگاه کلی باید اذع
 بازنشستگان هنوز هم به حق خود نرسيده اند.
ماجرای حقوق بازنشستگان با اجرای قانون 
همسان سازی به ویژه در دو سال اخير، شبيه یک 
مسابقه دو شده است که هرچه دونده سرعت اش 
ــا بــه خــط پــایــان نزدیک  را زیــادتــر می کند ام
نمی شود؛ یعنی دولت با گام های مهمی که برای 
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
و تامين اجتماعی برداشت اما سرعت تورم و 
افزایش قيمت ها باعث شد که بازنشستگان 

چندان طعم افزایش حقوق را نچشند.

 افزایش حقوق در سایه نگرانی       
 از تامین منابع

ــا مــتــنــاســب ســازی حقوق  هــمــســان ســازی ی
بازنشستگی  صــنــدوق  دو  در  بازنشستگان 
کشوری و تامين اجتماعی، از جمله اقدامات 
مهم دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و 
نگرانی هایی درباره تامين پایدار منابع مالی آن 
در سال های آینده وجود دارد، افزایش متوسط 
۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و 2.5 
برابری حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی را 
رقم زد و توانست بخشی از قانون اجرانشده در 

خصوص رفاه بازنشستگان را محقق کند.  

چرا همسان سازی؟       
ــان و  ــاغ ــافــتــی ش ــزان دری ــي شــکــاف مــيــان م
بازنشستگان از مهم ترین دالیل طراحی قانون 
همسان سازی بود و از دالیل اصلی ایجاد این 
شکاف  ميزان درصــد افزایش مستمری بين 
حداقلی بگيران و سایر سطوح، نحوه اعمال این 
افزایش های ساالنه است که باعث اختاف ۱۱۴ 
درصدی ميان دریافتی حداقلی بگيران و سایر 
سطوح در دوره 2۰ ساله از سال ۸۰ تاکنون شده 
است. از این رو برای ترميم این شکاف الزم بود که 

متناسب سازی اجرا شود.

 تکلیف قانون       
طی چندسال گذشته  به علت الــزام و تکليف 
توسعه،  ششم  برنامه  در  محول شده  قانونی 
حقوق ها  متناسب سازی  ــرای  ب تاش هایی 
صورت گرفت، اما به علت عدم تامين بار مالی 
الزم به ویــژه از سوی دولــت که بدهی معوق و 
انباشته اش به تامين اجتماعی بابت حق بيمه 

سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ 
هزار ميليارد تومان گذشته است، معطل ماند.

سال ۹۹،  سال همسان سازی       
در نهایت در سال ۹۹ مجدد نسبت به انجام 
با  مستمری ها«  ــت  ــرداخ پ »متناسب سازی 
هدف افزایش سطح معيشت مستمری بگيران 
و همسان سازی حقوق آنــان با بازنشستگان 
کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و 
مطالبه هزینه های مترتب بر آن از دولت، اقدام 
شد که با برنامه دولت برای متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و هم ترازی ۹۰ درصدی 
 حقوق آن ها با شاغان، همزمان شد و به نظر 
می رسد این بار نمایندگان بازنشستگان نيز 
به  و  متناسب سازی  فــرمــول هــای  تعيين  در 
سرانجام رسيدن آن نقش داشتند.دو مرحله 
و  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی  طــرح 
مستمری بگيران )یک مرتبه در مرداد ۹۹ و یک 
مرتبه در ابتدای سال ۱۴۰۰(، به موجب اجرای 
بند )ب( مــاده ۱2 قانون برنامه ششم توسعه 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی کشور 
و نيز در راستای عمل به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ 
قانون تامين اجتماعی اجرایی شد و افزایش 
2.5 برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از 
اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ را به همراه داشت.

  این افزایش حقوق را در ۲مصداق در
 تامین اجتماعی این گونه می توان مرور 

کرد:

حقوق مستمری بگیر با ۲۰ سال سابقه نسبت 

 به ۹8 با ۱35درصد افزایش در ۱۴۰۰ به

 3۹ میلیون ریال رسید.

 حقوق مستمری بگیر با 3۰ سال سابقه نسبت 

به سال ۹8 با ۱58 درصد افزایش در ۱۴۰۰ به 

۴3میلیون ریال رسید.

و اما بودجه متناسب سازی از کجا آمد؟       
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 
۱۳۹۹ و تــداوم آن در سال  ۱۴۰۰ بر اساس 

منابع مندرج در قوانين بودجه عملياتی شد. 
همچنين مقرر شد بــرای سال ۹۹، 5۰ هزار 
ميليارد تومان بابت رد دیون دولت تخصيص 
یابد که در یک مرحله ۳۹ هزار ميليارد تومان 
آن محقق شد. وقتی متناسب سازی مرحله 
ــرداد ۹۹ عملياتی شد می رفت که  اول در م
هدف  جامعه  در  نسبی  رضایتمندی  ــک  ی
ــل تـــورم و  ــام شکل بگيرد اما در ادامـــه دوع
متناسب سازی در صندوق بازنشستگی کشوری 
و لشکری و فاصله ایجاد شده، موجب نارضایتی 
مستمری بگيران تامين اجتماعی شد. در نهایت 
مقرر شد متناسب سازی مرحله دوم از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ اجــرا شود بدین ترتيب با کمک 
دولــت و مجلس، اعتباری در بودجه ۱۴۰۰ 
تصویب شد تا مرحله دوم متناسب سازی اجرا 
شــود. در واقــع ۸۹ هــزار ميليارد تومان بابت 
دیون معوقه دولت به تامين اجتماعی در بودجه 

پيش بينی شد.

ماجرای دائمی شدن همسان سازی       
از چندی پيش دائمی شدن حقوق بازنشستگان 
نيز در دستورکار دولــت قــرار گرفت و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه در روز 2۷ اردیبهشت 
ــه پيش نویس الیحه  ک کـــرد  ــام  اعـ  ۱۴۰۰
دائمی شدن حقوق بازنشستگان اعم از لشکری، 
کشوری و البته تامين اجتماعی در شش ماده و 
پنج تبصره با حضور نمایندگان این بازنشستگان 
در سازمان برنامه و بودجه تهيه شده است و در 
نهایت ۹ تيرماه از سوی هيئت وزیران و با هدف 
استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
با شاغان پس از پایان برنامه ششم توسعه و 
به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و 
رفع دغدغه و بهبود معيشت بازنشستگان و 
مستمری بگيران به تصویب رسيد و روانه مجلس 
شد.  این موضوع البته با انتقاد جدی برخی 
نمایندگان مبنی بر مصوبات بدون منابع مالی 

مواجه شد.
این  تربت حيدریه  مـــردم  نماینده  زنگنه   

طورتحليل کرده است: 
»دولـــت روحــانــی اصـــرار دارد کــه تــا روز آخر 
یکسری از اقدامات خود را همچنان انجام دهد 
که توجيه اقتصادی ندارد. این دولت در دو ماه 
ابتدایی امسال مطابق با آمار بانک مرکزی و 
همچنين آمار سازمان برنامه و بودجه، ۱5۰ 
هزار ميليارد تومان کسری در منابع دارد و در 
این شرایط حقوق کارمندان را افزایش داد 
و الیحه دائمی سازی همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را به مجلس ارائه کرد. دولت با 
این کار خود عمًا انتظارات هزینه ای جامعه را 

هم افزایش می دهد.«
 در این ميان البته دولت در جلسه یک شنبه 
ــذاری ۱۳۰ هزار ميليارد  گذشته خود با واگ
تومان سهام دولت برای تقویت تامين اجتماعی 
ــای تامين  ــراد تحت پوشش صــنــدوق ه و افـ
اجتماعی موافقت کردکه  باید دید آیا در عمل 

محقق خواهد شد یا نه ؟

مسیر دشوار دولت جدید       
با توجه به شرایط ویژه درآمدی دولت که در 
ــژه در نقدینگی دچار  ســال هــای اخير به وی
چالش های جدی بــوده اســت، دولــت جدید 
با توجه به انتظارات و تعهدات پدید آمده در 
ایجاد رفاه طبقات مختلف جامعه به خصوص 
بازنشستگان به نظر مسير سختی را پيش رو 
دارد. در عين حال انتظار می رود بر این موارد 

به طور ویژه اهتمام ورزد:
۱- تدابير اساسی برای اصاح قوانين 

 مترتب بر تامين اجتماعی
2- اجرای کامل قانون ساختار جامع رفاه و 

تامين اجتماعی
۳-  تامين دائمی منابع متناسب سازی حقوق  

کارت زرد مجلس به آذری جهرمی 

نمایندگان مجلس شورای اسامی به وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات به دليل عدم شفاف سازی مفاد 
قرارداد با تلگرام کارت زرد دادند. این کارت زرد در 
پی سوال مقتدایی نماینده اصفهان بود که پاسخ 
وزیر، نمایندگان را قانع نکرد. این خبر حاکی است، 
این سوال دربــاره علت عدم تشریح و شفاف سازی 
در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه 
ترافيک بين الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی 
)قبل از فيلترشدن این پيام رسان( با وجود استقرار 
ــای تلگرام در کشور بــود. پس از دفاعيات  CDNه
آذری جهرمی، مقتدایی اعام کرد از پاسخ های وی 
قانع نشده و این سوال را به رای نمایندگان گذاشت و 
نمایندگان مجلس نيز با مقتدایی همراه شدند و اعام 

کردند از توضيحات آذری جهرمی قانع نشدند.

ماجرا چیست؟       
چرایی محاسبه ترافيک بين الملل برای کاربران 
تلگرام در زمانی که فيلتر نبوده، موضوعی است که از 
پایيز سال قبل مطرح است و عباس مقتدایی، نماینده 
اصفهان، بيشتر این موضوع را پيگيری کرده است. او 
دی ماه سال قبل در روند پيگيری هایش این طور گفته 
بود: »در مقطعی سرورهای تلگرام)CDN( در داخل 
کشور مستقر بوده است. استقرار این سرورها در داخل 
کشور یعنی این که می بایست ترافيک و هزینه های 
مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه های 
بين المللی حساب می شده است؛ در حالی که در 
عمل تعرفه و پولی که مردم پرداخت کرده اند فراتر و 
باالتر از هزینه ای بوده که باید پرداخت می شده است.«

توضیحات وزیر       
در عين حال این پيگيری ها سرانجام وزیر ارتباطات 
را روز گذشته به صحن مجلس کشاند و توضيحاتش 
نمایندگان را قانع نکرد. آذری جهرمی پس از ارائه 
توضيحات فنی درباره ادعای مقتدایی، گفت: وزارت 
ارتباطات هيچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده و در 
رعایت حق الناس فعال عمل کرده است کما این که 
درخصوص وضعيت ارزش افزوده و ستاره، مربع ها 
محکم ایستادیم و پول مردم را به آن ها برگرداندیم و 
برای آن چه در اختيار ما نبود، از سران قوا خواستيم 
به ما اختيارات الزم را بدهند و گفتم باید طبق روال 
قانونی پيش برویم بنابراین پرونده ها به دستگاه 
قضایی فرستاده شد که در حال بررسی هستند. 
همچنين در شرایط کرونا بر اساس دستور العمل 
ستاد کرونا، شورای عالی فضای مجازی و مجلس و 
دستگاه های اجرایی بيش از هزار ميليارد به مردم 
خدمات رایــگــان دادیـــم. ســرورهــای تلگرام ۹ ماه 
در CDN ایران روشن بود که 2.۷ ميليون یورو شد؛ 
بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به 
خارجی ها صرفه جویی کرد و برای خرید اینترنت 
با قيمت آن روز ۱5 ميليارد تومان هزینه شد که در 
صورت مالی ثبت شده است.وی در انتقاد به این که 
گفته شده این وزارتخانه هزاران ميليارد پول مردم را 
به جيب زده است، افزود: ما این کار را نکردیم و درآمد 
حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود؛ ضمن این که 
کل فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰ ميليارد تومان 
است. وزیر ارتباطات افــزود: ما هر آن چه حاکميت 
از ما خواسته بود انجام دادیم؛ ضمن این که بيش از 
۷۰ درصد درخواست ها برای تلگرام در 5 مصداق 
را مسدود کردیم چون نپذیرفت مسائل امنيتی را 
محدود کند بنابراین دستگاه های امنيتی از تلگرام 
به دستگاه قضایی شکایت کردند که به مسدود شدن 

آن منتهی شد.

 حضرت علی)ع(: اگر مردم می دانستند در قربانی

)چه آثــار و برکاتی( اســت، قطعا قرض کــرده و قربانی 

می کردند.)راجع الوسائل الباب6۴( 

 دعوت از مردم
 برای مشارکت در 5 هزار قربانی 

ــوی گفت:  مدیرکل کميته امـــداد خــراســان رض
ــردم، اميد  باتوجه به شرایط سخت اقتصادی م
است با همت نيکوکاران گوشت 5 هزار قربانی را 
به دست نيازمندان برسانيم. آسوده با اشاره به عدم 
برگزاری حج در 2 سال اخير به دليل شيوع ویروس 
کرونا افزود: یکی از مناسک کارآمد و موثر در تمتع، 
قربانی است که نشانه ایثار به درگاه خداوند متعال 
است و زائران بازمانده از حج در موطن خودشان این 
 عمل الهی را همزمان با عيد قربان انجام می دهند.
حجاج در انتظار این سفر عظيم، مشتاق هستند 
ــر انجام  ــاوه ب ــط اقــتــصــادی عـ ــرای ــا در ایـــن ش ت
باشند. داشــتــه  تهيدستان  بــه  کمکی   قربانی، 
وی  به برگزاری هرساله سنت انفاق همزمان با 
عيد قربان اشاره کرد  و گفت : کميته امداد آمادگی 

دارد تا نذر قربانی همه خيران را جمع آوری و در 
دهه والیت به سفره نيازمندان اهدا کند.آسوده با 
اشاره به آمادگی دریافت نذورات در دفاتر کميته 
امداد و مراکز نيکوکاری در سطح استان ادامه داد: 
نيکوکاران می توانند به منظور مشارکت در طرح 
نذر قربانی، طی تماس با شماره ۳۱2۸  نذورات 
خود را اهدا کنند. این سامانه هر روز ساعت۷:۳۰ 
ــاوه بر قبول نـــذورات قربانی، پذیرای  تا ۱۶ ع
 نظرات و پاسخگوی ســواالت عموم مــردم است.
همچنين نيکوکاران می توانند عاوه بر روش های 
 قبلی  با شماره گيری کد # ۱ * ۰5۱ * ۸۸۷۷ * 
ــد   QR  در پوستر طــرح نــذر قربانی   یــا اسکن ک

مشارکت کنند.

رسانه ترکی تی آرتی دیروز در خبری نوشت: 
 Ourworldindata.org براساس آمار وبگاه
تاکنون بيش از ۳ ميليارد و ۶۳۰ ميليون دوز 
واکسن کووید-۱۹ در سراسر جهان تزریق شده 
است که ترکيه در رده نهم فهرست کشورهای 
دارای بيشترین آمار واکسينه شدگان قرار دارد. 
چين با بيش از یک ميليارد و ۴5۰ ميليون دوز 
درصــدر فهرست کشورهای دارای بيشترین 
آمار واکسينه شدگان عليه کرونا در جهان است. 
همچنين هند با ۴۰۴ ميليون و ۹۳۰ هزار، 
آمریکا ۳۳۷ ميليون و 2۴۰ هزار، برزیل ۱2۳ 
ميليون و ۷۹۰ هزار، آلمان ۸5 ميليون و ۶2۰ 
هزار، انگليس ۸۱ ميليون و ۹۶۰ هزار، ژاپن 

۶۶ ميليون و ۷۱۰ هزار، فرانسه ۶۳ ميليون 
و ۱۷۰ هزار، ترکيه ۶۳ ميليون و ۱۳۹ هزار، 
ایتاليا ۶۱ ميليون و ۱۰۰ هزار، اندونزی 5۷ 
ميليون و ۴۹۰ هــزار، مکزیک 5۳ ميليون و 
۹2۰ هزار، روسيه 52 ميليون و ۴۷۰ هزار، 
اسپانيا 5۰ ميليون و 2۴۰ هــزار، کانادا ۴5 
ميليون و ۳۰ هزار، لهستان ۳2 ميليون و ۷۹۰ 
هزار، آرژانتين 2۶ ميليون و ۹۳۰ هزار، شيلی 
2۴ ميليون و ۷۳۰ هزار، کلمبيا 22 ميليون و 
۹۴۰ هزار و کره جنوبی با 2۱ ميليون و 5۶۰ 
ــای بعدی قرار  هــزار دوز تزریق شده در رده ه
دارند. براساس آمار وزارت بهداشت ترکيه، تا 
عصر دوشنبه تعداد واکسن های تزریق شده در 

ترکیه در رده نهم بیشترین آمار واکسینه   شدگان جهان

 قصه تلخ تورم و میزان افزایش

 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  

۱3۹۱3۰.5۱8

۱3۹۲3۴.۷۲5

۱3۹3۱5.6۲5

۱3۹۴۱۱.۹۱۷

۱3۹5۹۱6

۱3۹6۹.6۱۴.5

۱3۹۷۲6.۹۱۹.5

۱3۹83۴.836.۴

۱۴۰۰--3۹

تورم و نابسامانی های بازار به ویژه در سال های 

اخیر هیچ گاه اجازه نداده است، بازنشستگان 

از افزایش حقوق طعم شیرینی بچشند.

یک عکس  

کرونا در کشور وارد هجدهمین ماه شد 

کارنامه ۸ ساله

۹

این کشور به ۶۳ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۴۶2 دوز 
رسيده است. بنابراین، ترکيه در رده نهم فهرست 
کشورهای دارای بيشترین آمار واکسينه شدگان 
قرار دارد.تعداد افرادی که اولين دوز واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند به ۳۸ ميليون و ۹۱۳ 
 هزار و 5۷ نفر افزایش یافته است. همچنين
2۰ ميليون و ۶۰5 هزار و ۶۷۰ نفر نيز دوز دوم 

واکسن را دریافت کرده اند.



سینما و تلویزیون ۶

سینمای ایران

 مصطفی قاسمیان  

سه شنبه  29  تیر   1400
9  ذی الحجه 1442.شماره  20714

هانیه توسلی پنج شنبه  شب با فیلم 
»سیانور« ساخته بهروز شعیبی 
در شبکه یک دیده می شود. این 
فیلم با بازی مهدی هاشمی، بابک 
حمیدیان، پدرام شریفی و بهنوش 

طباطبایی ساعت 23:15 روی آنتن خواهد رفت.

مسعود اطیابی این روزها مشغول 
ــردن مقدمات ساخت  فراهم ک
ــا«  ــوره ــاج ــام »ن ــش بــه نـ ــال ــری س
ــت. ایــن مجموعه کمدی در  اس
30 قسمت ساخته خواهد شد. 

اطیابی اکنون »دینامیت« را روی پرده سینما دارد.

ــه  ادام بـــرای  میرباقری  داوود 
»سلمان  سریال  تصویربرداری 
فارسی)ع(« از شاهرود به جلفا 
در استان آذربایجان شرقی سفر 
می کند. میرباقری از اواخــر آذر 

سال 98، این مجموعه را جلوی دوربین برده است.

عــلــی دهـــکـــردی مــــرداد مــاه 
ساخته  ــر«  ــت م  87« ســریــال 
کیانوش عیاری را از شبکه یک 
روی آنتن خواهد داشت. دیبا 
سلیمانی،  حسین  زاهـــدی، 

مهران رجبی، محمد بحرانی و شهین تسلیمی 
از دیگر بازیگران این سریال هستند.

چهره ها و خبر ها

شنبه  یــک  از  تنابنده  محسن 
هفته آینده هرشب ساعت 21، 
بازپخش سریال »پایتخت 6« 
ساخته سیروس مقدم را روی 
خواهد  آی  فیلم  شبکه  آنتن 
داشت. فصل ششم این سریال نوروز 99 پخش 

شد و حاشیه  هایی داشت.

طناز طباطبایی از روز پنج شنبه 
مجید  اثــر  »خورشید«  فیلم  با 
آنالین  سینمای  به  مجیدی، 
ــن فیلم کــه اکنون  مــی آیــد. ای
روی پرده سینما در حال اکران 

است، تقریبا یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
در گیشه فروخته است.

 مائده کاشیان  

سینمای جهان

سینماها ۶ روز تعطیل شدند

با تشدید وضعیت بحرانی کرونا در برخی از استان ها، 
سالن  های سینما و تئاتر به مدت شش روز تعطیل 

شدند.
به گزارش مهر، بنا بر اطالعیه قرارگاه عملیات مقابله 
با کرونا سینماها و سالن  های تئاتر از روز سه شنبه 
تا یک شنبه هفته آینده تعطیل شدند. علی ربیعی 
سخنگوی دولت نیز صبح امروز )دیروز(  اعالم کرد: 
»بنا بر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس 
جمهور تمامی ادارات استان  های تهران و البرز از 
سه شنبه این هفته تا یک شنبه هفته آینده تعطیل 
است.« بر اساس این اطالعیه، اعمال محدودیت ها از 
ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 28 تیر شروع و تا ساعت 

7 صبح روز دوشنبه 4 مرداد ادامه خواهد داشت.

طبق آمــاری که مرکز تحقیقات صدا و سیما از 
پربیننده  ترین های تلویزیون در بهار 1400 
ــرده، »خندوانه« 36 درصــد مخاطب  اعــالم ک
داشته و پرمخاطب  ترین برنامه شبکه نسیم بوده 
است . 36 درصد مخاطب برای »خندوانه« عدد 
خوبی نیست و نشان می دهد این برنامه محبوب 
بهار امسال در فصل هفتم، نتوانسته مورد توجه 
مخاطبان تلویزیون قرار بگیرد. »خندوانه« پیش 
از این با چه عددی در صدر جدول پربیننده ها بود 

و تا چه اندازه افت مخاطب داشته است؟

روزهای اوج »خندوانه« در تلویزیون	 
»خندوانه« با ساختار متفاوت و ایده  های جذابی که 
داشت موفق شد با استقبال مخاطبان مواجه شود. 

این برنامه با تغییرات جدید در سری  های تازه ادامه 
پیدا کرد و به تدریج توانست به یکی از برندهای 
محبوب تلویزیون تبدیل شود. گواه این موضوع 
آمار میزان بینندگان »خندوانه« در سال  های اخیر 
است. این برنامه در نوروز سال  های 95 و 96، به 
ترتیب 62 و 59 درصد مخاطب و در زمستان سال 
97 نیز 64 درصد بیننده داشت. اعدادی که برای 

یک برنامه غیرنمایشی بسیار خوب است.

باز پخش برنامه پرمخاطب  تر از سری هفتم	 
»خندوانه« در بازپخش هم به خوبی دیده می شد. 
اواخر سال 98، به دلیل شیوع کرونا رامبد جوان 
از »خندوانه 7« منصرف شد، بنابراین تلویزیون در 
غیاب برند محبوبش، باز پخش قسمت  هایی از آن 
را روی آنتن برد. تابستان 99 تکرار »خندوانه« در 
خرداد ماه تقریبا 31 درصد مخاطب کسب کرد و 
در جایگاه دومین برنامه پرمخاطب شبکه نسیم 
و سومین برنامه پربیننده تلویزیون قرار گرفت. 

مرداد ماه نیز بازپخش »خندوانه« با حدود 37 
درصد بیننده، یکی از پرمخاطب  ترین برنامه های 
تلویزیون بود. وقتی این اعــداد را با 36 درصد 
مخاطب سری هفتم برنامه مقایسه کنیم، افت 
شدید میزان بینندگان آن بیشتر به چشم می آید.

افت 18 درصد بیننده نسبت به نوروز	 
تعداد مخاطبان »خندوانه« در بهار امسال نسبت 
به نــوروز هم کمتر شده است. این برنامه نوروز 
امسال موفق شد 54 درصد بیننده کسب کند 
و اکنون تقریبا 18 درصد افت مخاطب داشته 
است. رامبد جوان در سری هفتم »خندوانه« به 
دلیل محدودیت  ها نتوانست »خنداننده  شو« را 
آغاز کند، »خندوانه« ِتم دار ادامه پیدا نکرد و دایره 
چهره  هایی که به برنامه آمدند، محدود شد. راه 
انداختن مسابقه تکراری »ادا بازی« با چهره های 
نه چندان جــذاب تاثیر مثبتی در »خندوانه« 
نداشت، بنابراین به تکرار افتاد و جذابیتش کم 

شد. در نتیجه اکنون تنها 36 درصد مخاطب 
جذب کرده است.

فیلم افتتاحیه   ونیز معرفی شد

جدیدترین ساخته پــدرو آلمودوار به عنوان فیلم 
افتتاحیه جشنواره ونیز 2021 معرفی شد.

به گزارش صبا، فیلم »مادران مشابه« ساخته پدرو 
آلمودوار آغازگر جشنواره بین المللی فیلم ونیز 
2021 خواهد بود. در این فیلم پنه  لوپه کروز و میلنا 
اسمیت ایفای نقش می کنند. آلبرتو باربارا دبیر 
جشنواره ونیز در واکنش به این انتخاب گفت: »از 
آلمودوار که به ما این افتخار را داد تا جشنواره را با فیلم 

او افتتاح کنیم، سپاس گزار هستیم.«
هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز قــرار است 
بین روزهای اول تا 11 سپتامبر امسال به ریاست 
بونگ جون هو کارگردان کره ای بر هیئت داوران 

برگزار شود.

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد بحثی 
ــاره سریال  هــای نمایش خانگی بــود. سید  درب
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
پاسخ به سوال نماینده آبادان و 45 نماینده دیگر  
مجلس شورای اسالمی به صحن علنی پارلمان 
رفت. صالحی برای پاسخ به سوال سید مجتبی 
محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس، حاضر 
شده  بود که ناظر به محتوا و ساخت سریال  های 
نمایش خانگی بود. محفوظی در صحبت  های 
خود اشاراتی به اهمیت حوزه فرهنگ، محتوای 
سریال های خانگی و وضعیت کنونی آن و آن چه 

که عدم نظارت بر آن خواند، داشت.

صنعت پول ساز نمایش خانگی	 
رشد روز افزون حوزه نمایش خانگی در سال های 
اخیر به گونه ای بــوده که از نظر گــردش مالی، 
چندین برابر حوزه با سابقه سینما شده است. در 
ماه   های اخیر همواره بین 5 تا 7 سریال هفتگی در 
نمایش خانگی در حال توزیع بوده که با هزینه  های 
باالیی به نسبت سریال  های معمول تلویزیون 
تولید می شود. در 17 ماه اخیر نیز که کرونا اکران 
فیلم  های سینمایی را با مشکل مواجه کرده، 
تولید در سینما بسیار کمتر شده و سینمای ایران 
شاهد کوچ دسته  جمعی سینماگران شاخص به 
نمایش خانگی بوده است. این روزها ده ها سریال 
نمایش خانگی با هزینه  های باال برای پخش از 
پلتفرم های مختلف ساخته می شود و سینماگرانی 

ــاال، در حــال فعالیت در این  با دستمزدهای ب
سریال ها هستند. سریال  های نمایش خانگی 
برخالف سینما، سودده هستند و کمتر تولیدی 
در حوزه نمایش خانگی وجود دارد که به سوددهی 
نرسد. سید عباس صالحی وزیر ارشاد در جلسه 
دیــروز گفت: »در آمریکا به صورت میانگین هر 
ساله حدود 100 میلیارد دالر از این حوزه درآمد 
به دست می آید، حتی کشورهای همسایه ما نیز در 
این حوزه فعالیت بسیاری دارند. اکنون ترکیه پس 
از آمریکا بزرگ ترین تولید کننده سریال خانگی و 
تلویزیونی بوده و حدود 150 سریال ترکی به بیش 
از 100 کشور دنیا صادر می شود... در صورتی که 
امروز نتوانیم در جایگاه مناسبی در این حوزه قرار 
بگیریم، مصرف  کننده روزافزون تولیدات غربی یا 

منطقه ای خواهیم بود.«

اصالحات گام  به  گام نظارت	 
صالحی همچنین در ادامه پاسخ به انتقادهای 
نماینده آبـــادان  به سه نکته در رونــد اصالحی 
نظارت بر نمایش خانگی اشاره کرد. تغییر نخست 
به بررسی 6 قسمت اول هر سریال برای اعطای 
پروانه نمایش آن برمی گردد. وزیر ارشاد در این 
بــاره گفته: »پیش از این تنها حلقه اول فیلم به 
شورای پروانه نمایش ارائه می شد، در حالی که 
اکنون 6 حلقه از سریال باید به این شورا ارائه شود 
تا مجوز اکران دریافت کند. با این روش امکان 
اصالح در سریال فراهم می شود.« قسمت  های 
بعدی سریال نیز پس از دریافت پروانه نمایش، به 
انتشار خواهند رسید. تغییر دوم در شرایط نظارتی 
نمایش خانگی، به رونــدی اشــاره دارد که برای 
پیشگیری از ورود سرمایه  های مشکوک به حوزه 

نمایش خانگی انجام می شود. صالحی در این 
باره این  طور توضیح داده است: »اکنون سازندگان 
سریال باید خوداظهاری مالی داشته باشند و پس 
از ساخت، پروانه مالکیت اخذ کنند، بدین معنی 
که مالکان، سهام داران و سرمایه گذاران مشخص 

باشند.«

پیشنهاد تشکیل شورای فرا قوه ای	 
مهم ترین نکته سخنان سید عباس صالحی که 
برای اولین بار است رونمایی شده، پیشنهادی 
است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شورای 
عالی انقالب فرهنگی داده تا با ایجاد یک شورای 
فرا قــوه ای، بر نمایش خانگی نظارت شود. وی 
دربــاره این آیین  نامه که از سال 99 بررسی آن 
در جریان است، ولی نهایی نشده، توضیح داده 
است: »اگر آیین  نامه ارائه  شده درباره سریال  های 

خانگی در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب 
شود، می توان از فرصت  های این حوزه به درستی 
استفاده کرد. بر اساس این آیین  نامه مقرر شده که 
شورایی فرا قوه ای بر سریال های خانگی نظارت 
داشته باشد، این  گونه که مسئولیت دبیرخانه 
این شورا همانند هیئت نظارت بر مطبوعات با 
وزارت فرهنگ است، اما نمایندگانی از حوزه  های 
علمیه، کمیسیون فرهنگی مجلس، صداوسیما 
وسازمان تبلیغات اسالمی  در این شورا حضور 
داشته باشند.« پیشنهادی که در صورت عملیاتی 
شدن می تواند جایگاه وزارت ارشــاد به عنوان 
نهاد تخصصی و فراسازمانی این موضوع را نیز 

تثبیت کند.

رقیب می تواند نظارت کند؟	 
اگر چه وزیر ارشــاد در سخنان خود اشــاره ای به 
ساترا به عنوان بازوی صدا وسیما در نظارت بر 
نمایش خانگی نکرده، اما به نظر می رسد با اجرای 
این پیشنهاد می توان از نگرانی  هایی که درباره 
نظارت ساترا به نمایش خانگی وجود دارد، تا حد 
زیــادی کاست. چرا که نظارت ساترا بر نمایش 
خانگی در هفته  های گذشته محل چالش بوده 
و مخالفان زیــادی داشته است. ساترا از سویی 
وابسته به صدا و سیماست که به وضــوح رقیب 
سریال  های خانگی است و از سوی دیگر بر این 
سریال ها نظارت می کند. ممکن است این شرایط 
به تضعیف صنعت نوپای نمایش خانگی بینجامد؛ 
چرا که طبعًا یک رقیب نمی تواند بر رقیب خود 
نظارت عادالنه و منصفانه ای داشته باشد و بیم آن 
می رود تا با استفاده از ابزارهای نظارتی، درصدد 

سرکوب پیشرفت سریع نمایش خانگی برآید.
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گروه اندیشه - حضرت آیت ا... خامنه ای در 
پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، 
استمرار حسرت دل های مشتاق از حضور در 
ضیافت بیت ا... را امتحانی گذرا خواندند و 
با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج، 
مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه 
آمریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند. 
ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواری های 
دنیای اسالم، سربرافراشتن عناصر مقاومت و 
بیداری، به خصوص در فلسطین، یمن و عراق 
را از واقعیت های امیدآفرین منطقه خواندند 
ــادق الهی، نصرت  ــده ص و تأکید کــردنــد: وع
مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت، 
بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و 
شرارت در کشورهای اسالمی است. به گزارش 
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب، 

متن پیام ایشان به این شرح است:

امتحانی همچون امتحان های گذرای دیگر	 
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

والحمدهلل رّب العالمین و صّلی ا... علی محّمد 
و آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین و َمن َتِبعهم 

ِباحسان الی یوم الّدین.
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان! 
امسال نیز اّمــت اسالمی از نعمت عظیم حج 
محروم ماندند و دل های مشتاق، با آه و افسوس، 
ضیافت در خانه محترمی را که خدای حکیم و 
رحیم برای مردم بنا نهاده است، از دست دادند. 
این دّومین سال است که موسم شادمانی و 
بهجت معنوی حج، به موسم فــراق و حسرت 
تبدیل می شود و بالی بیماری همه گیر و شاید 
نیز بالی سیاست های حاکم بر حرم شریف، 
چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهده نماد وحدت 
محروم  اســالمــی  اّمـــت  معنوّیت  و  عظمت  و 
می سازد و این قّله ُپرشکوه و سرافراز را با ابر و 
غبار می پوشاند. این امتحانی همچون دیگر 
امتحان های گذرای تاریخ اّمت اسالمی است 
که می تواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ 
مهم آن است که حج در شاکله حقیقی اش، در 
دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون 
که کالبد مناسکِی آن موّقتًا حضور ندارد، پیام 

متعالی آن کمرنگ نشود.

حج؛ نماد عزم و عظمت امت اسالمی	 
حج، عبادتی ُپر رمز و راز است. ساخت و ترکیب 
زیبای حرکت و سکون در آن، سازنده هوّیت 
فرد مسلمان و جامعه مسلمان و نمایش دهنده 
ــت. از  زیبایی های آن در چشم جهانیان اس
سویی دل های آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و 
تضّرع، عروج معنوی می بخشد و به خدا نزدیک 
می کند و از سویی، با پوشش و پویش یکسان و 
حرکات هماهنگ، برادران را که از چهارگوشه 
جهان ِگرد آمده اند، به یکدیگر پیوند می دهد، 
و از سویی برترین نماد اّمت اسالمی را با همه 
مناسک ُپرمعنی و رازآلـــودش در برابر چشم 
جهانیان می گذارد و عزم و عظمت اّمت را به رخ 

بدخواهان می ِکشد.

مقاومت؛ همه سخن جمهوری اسالمی ایران	 
امسال، حّج بیِت معّظم در دسترس نیست، 
ولی توّجه به رّب البیت و ذکر و خشوع و تضّرع 
و استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات 
میّسر نیست، اّمــا دعا و مناجاِت معرفت افزا 
ــی شیطان در  ــت؛ َرم در روز عرفه میّسر اس
ــرد شیاطین  ــع و ط ــا دف منا ممکن نیست اّم
قدرت طلب در همه جا ممکن اســت؛ حضور 

یکپارچه بدن ها در ِگرد کعبه فراهم نیست، اّما 
حضور یکپارچه دل ها بر ِگرد آیات روشن قرآن 
کریم و اعتصام به حبل ا... وظیفه همیشگی 
اســت. ما پیروان اســالم که امــروز از جمعّیت 
عظیم، سرزمین گسترده، ثروت های طبیعی 
بی شمار و مّلت های زنده و بیدار برخورداریم، 
باید با داشته ها و ممکن های خود، آینده را رقم 
بزنیم. مّلت های مسلمان در ۱۵۰ سال اخیر، 
نقشی در سرنوشت کشورها و دولت های خود 
نداشته و به جز استثناهای معدود، یکسره با 
سیاست دولــت هــای متجاوز غربی مدیرّیت 
شده و دستخوش طمع ورزی و دخالت و شرارت 
آن ها بوده اند. عقب ماندگِی علمی و وابستگی 
سیاسِی امروِز بسیاری از کشورها، محصول آن 
انفعال و بی کفایتی است. مّلت های ما، جوانان 
ما، دانشمندان ما، علمای دینی و روشنفکران 
مدنی ما، سیاست ورزان و احزاب و جمعّیت های 
ما، امروز باید آن گذشته بی افتخار و شرم آور را 
جبران کنند؛ باید ِبایستند و در برابر زورگویی و 
دخالت و شرارت قدرت های غربی »مقاومت« 
ایــران  اسالمی  جمهوری  سخِن  همه  کنند. 
که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده 
است، دعوت به این مقاومت است: مقاومت در 
برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت های 
متجاوز و به دست گرفتِن سررشته آینده دنیای 
اسالم با تکیه بر معارف اسالمی. طبیعتًا آمریکا 
و همراهانش در برابر عنوان »مقاومت« دچار 
»جبهه  با  دشمنی  انــواع  به  و  حّساسّیت اند 
همراهی  بسته اند.  کمر  اسالمی«  مقاومت 
برخی از دولت های منطقه با آنان نیز واقعّیت 

تلخی در جهت تداوم آن شرارت هاست.

آن چه دل ها را لبریز از امید می کند	 
و  ــراط مستقیمی که مناسک حج -سعی  ص
طــواف و عرفات و جمرات- و شعائر و ُشکوه 
ــدت حج به ما نشان مــی دهــد، توّکل به  و وح
خدا و توّجه به قدرت الیزال الهی، و اعتماد به 
نْفِس مّلی، و اعتقاد به تالش و مجاهدت، و عزم 
راسخ بر حرکت، و امید وافر به پیروزی است. 
واقعّیات صحنه در منطقه اسالمی بر این امید 
می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. از سویی 
ناگواری های دنیای اسالم، عقب ماندگی های 
علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های 
اقتصادی و اجتماعی، ما را در برابر وظیفه ای 
بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر قرار می دهد؛ 
فلسطین مغصوب، ما را به یاری می طلبد؛ َیمن 
ــی آورد؛  مظلوم و خــون آلــود دل هــا را به درد م
می سازد؛  نگران  را  همه  افغانستان  مصائب 
حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی 
دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت 

و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است، 
غیرت و هّمت جوانان را برمی انگیزد، و از سوی 
دیگر، سر برافراشتِن عناصر مقاومت در همه این 
خّطه حّساس و بیداری مّلت ها و انگیزش نسل 
جوان و ُپرنشاط، دل ها را لبریز از امید می کند؛ 
»شمشیر  خــود  بخش های  همه  در  فلسطین 
قدس« را از نیام بیرون می کشد؛ قدس و غّزه 
و کرانه و سرزمین های ۴۸ و اردوگاه ها همه 
برمی خیزند و در طّی دوازده روز، بینی متجاوز 
را به خاک می مالند؛ َیمِن محصور و تنها، هفت 
سال جنگ و جنایت و مظلوم کشِی دشمن شرور 
ــی آورد و با وجــود قحط  و قسّی القلب را تاب م
غذا و دارو و امکانات زیستی، تسلیم زورگویان 
نمی شود و آن هــا را بــا اقــتــدار و ابتکار خود 
سراسیمه می کند؛ در عراق، عناصر مقاومت با 
زبان رسا و صریح، آمریکای اشغالگر و داعش 
دست نشانده آن را به عقب می رانند و عزم راسخ 
خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی 
آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می دارند. 
تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و 
خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر »مقاومت« 
در عــراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها، و 
منتسب کردن آن به ایــران یا هر مرجع دیگر، 
توهین به آن جوانان شجاع و بیدار، و ناشی از 
عدم فهم و درک درست آمریکایی ها از مّلت های 
این منطقه است. همین درک غلط موجب شد 
که آمریکا در افغانستان تحقیر شود، و پس از آن 
ورود ُپر سر و صدا در بیست سال پیش، و پس از 
به کار بردن سالح و بمب و آتش در برابر مردم 
بی دفاع و غیرنظامی، خود را در باتالق حس کند 
و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون َبَرد. البّته 
مّلت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اّطالعاتی 
و سالح های جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد 
و هشیارانه در برابر آن ِبایستد. مّلت های منطقه 
نشان داده اند که بیدار و هشیارند و راه و رویکرد 
آنان از برخی دولت ها که برای راضی نگه داشتن 
او در مسئله حیاتی  آمریکا حّتی به خواسته 
فلسطین تن می دهند، جداست؛ دولت هایی 
که با رژیم غاصب صهیونیست، آشکار و پنهان، 
َنرد دوستی می بازند، یعنی حّق مّلت فلسطین 
را در میهن تاریخی اش انکار می کنند. این، 
آن ها  فلسطینی هاست.  سرمایه  به  دستبرد 
به تاراج سرمایه های طبیعی کشورهای خود 
بسنده نکردند و اکنون سرمایه مّلت فلسطین 

را تاراج می کنند.

وعــده صــادق الهی، نصرت مجاهدان راه 	 
خداست

ــوادث  ــرادران و خــواهــران! منطقه مــا و ح ــ ب
و  نمایشگاه درس هـــا  و گوناگون آن،  سریع 
عبرت هاست؛ از سویی قدرِت ناشی از مجاهدت 
و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از سویی 
ذّلــت ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و تحّمل 
ــادق الهی، نصرت  ــده ص تحمیل های او. وع
مجاهدان راه خداست: ِان َتنُصُروا ا... َینُصرُکم 
ت َاقداَمُکم.  نخستین اثر این مجاهدت،  َو ُیَثبِّ
بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان بین المللی از 
دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است، 
ان شاءا... . از خداوند متعال نصرت مّلت های 
مسلمان را مسئلت می کنم و به حضرت بقّیةا... 
)ارواحنا فداه( درود می فرستم و علّو درجات 
امام خمینِی عظیم الّشأن و شهدای بزرگوار را 

از خدا می طلبم.
والّسالم علی عباد ا... الّصالحین

سّیدعلی خامنه ای        
2۶ تیر 1400 /۶ ذی  الحّجه 1442

 تبیین سخن جمهوری اسالمی ایران در پیام رهبر انقالب به مناسبت فرا رسیدن ایام حج
 مقاومت ملت ها 

در برابر دخالت و شرارت آمریکا
امسال َرمی شیطان در منا ممکن نیست، اّما دفع و طرد شیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن است 

آمریکا در افغانستان تحقیر و ناچار شد نیرو و ابزار نظامی خود را بیرون ببرد

حمیدرضا حالجیان - امروز نهم ذی الحجه روز 
عرفه روز مشق بندگی و معرفت خداوند متعال 
است. امــروز روزی است که حاجیان در سرزمین 
نورانی عرفات وقوف می کنند تا به معرفت ا... برسند 
و آن گاه به سرزمین مشعر ورود کنند که مقام شعور و 
بندگی است. امروز روزی است که امام حسین)ع( 
حج خود را ناتمام گذاشت تا رهسپار نینوا شود؛ اما 
پیش از این حرکت تاریخ ساز، مناجاتی را برای ما باقی 
گذاشت که سراسر، تبلور بندگی عارفانه است. برای 
بهره مندی بیشتر از برکات این روز، با حجت االسالم 
والمسلمین محمدجواد نظافت، استاد حوزه و مدیر 
مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( درباره این روز 
بزرگ و آن چه باید برای بهره مندی بیشتر از فیوضات 

آن بدانیم، گفت وگو کردیم.
قبل از این که از روز و دعای عرفه   
صحبت کنیم، شاید بهتر باشد درباره مفهوم 
معرفت و ضرورت شناخت آن، مطالبی را برای 

خوانندگان ما تبیین بفرمایید.
بله درست است؛ معرفت سنگ زیرین دین است؛ 
دیانتی که بر بنیاد معرفت استوار نباشد، دوام نخواهد 
داشت. ائمه معصومین)ع( به شدت تاکید داشتند 
که دینداری ما عارفانه باشد. تک تک اعمال ما هم 
به همین شکل است و احتیاج به معرفت دارد. در 
روایت داریم هر قدمی که انسان برمی دارد در آن 
احتیاج به معرفت وجود دارد. عالی ترین و مهم ترین 
شناخت، معرفت خداوند سبحان است. اگر معرفت 
خدا نباشد، معرفت رسول او هم اتفاق نمی افتد و 
اگر معرفت پیامبراکرم)ص( نباشد، معرفت ائمه 
معصومین)ع( هم اتفاق نمی افتد. در دعایی داریم 
که توصیه شده است بگوییم: خدایا مرا با خودم آشنا 
کن، اگر من با خودم آشنا نشوم، تو را نمی شناسم و اگر 
تورا نشناسم، پیامبرت را نمی شناسم، اگر پیامبرت را 
نشناسم امام زمان و جانشین پیامبر علیهم السالم را 
نمی شناسم؛ مرا با حجتت آشنا کن که اگر او را به من 
نشناسانی، من گمراه می شوم.  مالحظه می کنید 
هدایت و دیانت انسان برمی گردد به معرفت خدا و 
نتیجه معرفت خدا، معرفت رسول)ص(  است و نتیجه 
شناخت رســـول)ص(  شناخت جانشین اوســت. 
البته خود معرفت خدا یک معرفت مقدماتی دارد و 
آن معرفت نفس است یعنی خودشناسی که بسیار 

اهمیت دارد و ما را به خداشناسی می رساند.
این معرفت چه برکاتی را به دنبال   

دارد؟
شناخت خدا باعث می شود انسان از هر بیم و 
نگرانی و وحشتی، نجات پیدا کند؛ یعنی آن ها 
که عارف به خدا  هستند، اصاًل وحشتی در وجود 
خودشان ندارند؛ عارف به خدا، همیشه حضور 
خدا را حس می کند؛ یعنی اگر کسی معرفت پیدا 
کند، مقتدر و قوی می شود، نمونه نزدیک و قابل 
بررسی برای ما، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
است؛ زندگی عارفانه را می شود در وجود ایشان 
دید. حاج قاسم سلیمانی مظهر انسان مجاهدی 
است که دین را با الگوی عارفانه چشیده و لذت 

دینداری عارفانه را برده است.
وجه سلبی موضوع چه اثراتی دارد؟   
منظورم این است که اگر معرفت را از زندگی 

انسان حذف کنیم، چه اتفاقی می افتد؟
سوال خوبی است؛ اگر معرفت نباشد، اواًل انسانیت 
انسان خدشه دار می شود؛ چرا؟ چون انسان است 
و انتخاب او؛ خدا ما را سر دوراهی قرار می دهد تا 
ما انتخاب کنیم و اگر ما عارف نباشیم، انتخاب ما 
آگاهانه نیست؛ انتخاب وقتی ارزش دارد که آگاهانه 
باشد. ثانیًا، وقتی معرفت نباشد، محبت نیست 
و محبت عمیق نیست. آن عشق و شــوِر ناشی از 
معرفت، چیز دیگری است. اگر معرفت نباشد، انسان 
دین شناس و حدشناس  نمی شود و لذا می بینید 
در اعمال حج، اول حاجیان در عرفات هستند، بعد 
به مشعرالحرام می روند؛ یعنی اول انسان عارف 
می شود، بعد شعور پیدا می کند. بعد که انسان عارف 
می شود، در صحرای منا می رود و قربانی هم می کند. 
یعنی انسان پای عشق برتر، عشق های کوچک را 
قربانی می کند؛ گذشتن از دنیا و هوا و هوس ها نتیجه 

معرفت است.
با ذکر این مقدمه، پیش از آغاز به   
خواندن دعای روز عرفه، باید چه چیزهایی را 

آموخت و در نظر داشت؟
آن چیزی که مهم است، این است که مومنان 
دعای عرفه را با معرفت بخوانند. دعا خواندن با 
دعا کردن فرق دارد؛ به ما گفته اند که دعا کنید، 
نگفته اند فقط دعا بخوانید. دعا کردن زمانی 
است که مناجات با خداوند و دعا به درگاه او، 
عارفانه باشد. اگر کسی خواب بود و تقاضای 
آب کرد، کسی به او توجه نمی کند؛ زیرا حرفش 
جدی نیست. چون سخنی که می گوید، بر پایه 
یک آگاهی درونی و توجه و انتخاب نیست. در 
دعای عرفه، مضامین بلندی وجود دارد؛ یک 
دوره خداشناسی و سبک زندگی اســت. اگر 
انسانی آن را بفهمد و در جانش بنشیند و پیاده 
کند، در زندگی، سعادت دنیا و آخرت را برده 
اســت. دعایی که می خوانیم، باید با پشتوانه 

آگاهی و عشق و توجه باشد.
و البته بستر ایــن معرفت را باید   

عقالنیت بدانیم، این طور نیست؟
بله همین طور است. دعای عرفه ما را به اسباب 
توجه می دهد؛ یکی از جهاتی که عقالنیت مومنان 
را تقویت می کند، توجه به همین اسباب است. 
توجه داشته باشید که خداوند کارها را با اسباب 
انجام می دهد؛ برای هر چیزی باید دنبال سبب 
برویم. خدا می تواند بدون سبب انجام دهد، اما به 
ما یاد می دهد که شما در دنیای مسببات هستید؛ 
مثاًل می گوید انسان را از خاک آفرید، بعد از خون 
بسته خلق کرد و در رحم قرار داد؛ مادر مهربان را 
کفیل او و دل های پرستاران را بر او مهربان کرد؛ 
من  همین هاست.  انسان  رشــد  اسباب  ببینید 
تعجب می کنم که چطور می شود مومنان غافل 
 شوند از عقالنیت دینی و از توجه به اسباب؟ به 
عنوان نمونه، در این داستان کرونا که بخشی 
از جامعه دینی ما، نتوانستند بین واقعیت های 
دنیا و عالم غیب جمع کنند؛ بین این که خداوند 
متعال می فرماید من مهربانم و دعاها را مستجاب 
می کنم و این که هر چیز یک سببی دارد و البته 

خدا مسبب االسباب است.
از وجوه دیگر دعای عرفه که باید   

مدنظر مؤمنان باشد، بگویید.
این دعا به ما یاد می دهد خدا را در نعمت هایش 
ببینیم؛ بعضی از افــراد وقتی که نعمتی را پیدا 
می کنند، نعمت آن هــا را سرمست می کند. در 
این دعا، امــام)ع( به نعمت هایی که پروردگار به 
ما ارزانی کرده است، توجه می دهد. دائم توجه 
می دهد و می گوید که خدایا! همه این کارها، این 
برکات، این نعمات،کار توست که آغاز به نعمت 
ــردی و مــرا رهــا نــکــردی؛ پیوسته مــرا حمایت  ک
فرمودی، ذره پروری کردی. بعد می گوید وقتی 
مرا به کمال رساندی و من معرفت پیدا کردم، 
حجت را بر من تمام کردی. این هم درس بزرگی 
پیدا  معرفت  انسان  در  وقتی  بدانیم  که  اســت 

می شود، حجت بر او تمام است.

دعای عرفه چگونه »حاج قاسم« می سازد؟ 
گفت وگوی خراسان با استاد محمدجواد نظافت درباره مقدماتی که باید پیش از قرائت دعای سیدالشهدا)ع( 

در روز 9 ذی الحجه بدانیم

فردا عید قربان است، عید اضحی، 
عید بندگی خداوند؛ روزی که مناسبت

ابــراهــیــم)ع( در آزمایش بزرگ 
الهی پیروز شد، روز راندن شیطان از حریم قدسی 
انسان، روز قربانی کردن هرچه با منّیت و غرور 
آغشته است؛ روز فرصت، روز میقات، روز لبیک 
گفتن به دعوتی که پروردگار تو را به آن فراخوانده 
است؛  »َوَقَضی َرُبَّک َأاَلّ َتْعُبُدوا ِإاَلّ ِإَیّاُه«)اسرا - 
23(. در آمــوزه هــای دینی مــا، اعیاد فرصتی 
هستند برای بازپروری روح؛ شادی و معنویت 
درآمیخته می شود و اکسیر خداجویی در نهاد بشر 
شکل می گیرد، ترکیبی طالیی که وجود انسان را 
برای عبور از برزخ دنیا و رسیدن به »جنه المأوی« 

جلوه  خاصیت  و  می کند  آمـــاده 
زیبایی های الهی در نهاد بشر همین 
است. شیخ عباس قمی، در کتاب 
ــاره شب عید  مفاتیح الجنان، درب
قربان، شب دهم ماه ذی الحجه، 
آورده است: »از لیالی متبرکه و از آن 
چهار شبی است که احیا در آن ها 
و  اســـت(  )مستحب  مندوبست 

درهای آسمان در این شب باز است و 
سنت است در آن زیارت امام حسین)ع( و 

دعای یا دائم الفضل علی البرّیه که در ]اعمال[ 
شب جمعه گذشت.« او دربــاره اعمال روز عید 
قربان نیز، چنین می نویسد: »اعمال آن چند چیز 

است: اول، غسل است که در این 
روز سنت مؤکد اســت و بعضی 
علما واجب دانسته اند. دوم، نماز 
عید است به همان نحو که در عید 
ــد. ســوم، خواندن  ــر ش فطر ذک
دعاهایی که وارد شده پیش از 
نماز عید و بعد از آن ... شاید 
بهترین دعاهای این روز، دعای 
چهل و ششم صحیفه کامله باشد 
که اول آن اســت اللهم هــذا یوم 
مبارک، پس آن را بخواند و دعای 
چهل و ششم یا من یرحم من ال یرحمه 
العباد را نیز بخواند. چهارم دعای ندبه 
است.« امید آن که انجام این اعمال، در کنار 
معرفت به آن ها، برکات و ثواب را به شما مؤمنان 

پارسا ارزانی دارد؛ آمین.

عید قربان؛ دروازه رسیدن به قرب الهی
مروری بر اعمال وارد شده در شب و روز دهم ماه ذی الحجه
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جواب ها

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو 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

تست هوش هوش منطقی

اگر این مکعب باز شده را  مجدد تا بزنیم، کدام 
یک از گزینه ها، به وجود نمی آید؟

با توجه به اعداد داده شده، گزینه 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.
هوش منطقی: پاسخ عدد 22 اســت. در هر سطر اعــداد داخــل هر مربع 
باهم جمع و سپس در هم ضرب می شوند به طور مثال در سطر اول )1+1(

�)1+1( می شود 4، به همین صورت در سطر آخر )0+2( � )5+6(  وپاسخ 
22 می شود.

اطالعات عمومی:

1. 2 داور 2. ویــشــکــا آســایــش 3. 
لوزالمعده 4. الرحمن 5.یوونتوس 

6. کمال تبریزی

بازی با کلمات:

مــمــکــن اســـت تـــعـــداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آوریــد ما در این جا 
فقط به تعدادی از آن ها اشــاره 

کرده ایم.

سه حرفی: ریا، آری، آجر، رجا، 
جین، جان، جیر و ...

چــهــار حــرفــی: نــاجــی، اجــیــر، 
جاری، آرنج، نجار و ...

پنج حرفی: انجیر، جیران

شرح در متن

حل جدول:

م س  م    و   ا  م   د   ى   ر         
د ج  خ   ا  ل  گ  ن  ا  س  ر  ک  ش       

ل ش م  ا  ه   ل  ت   ه ش  ب  ت  ه ش    

م ا  ه  م  س  ن   ب  ر  ک  ب        ب 
ن ت  ر   ج  ا   ر   ف  ى س   ن   ج    

 

ب ى  ا  ن  م   ا  ن  ا    

ا و  ا   ا  ب ض   ق    
   

ت ا  ن  م  و  ر  س  و  د   
ن ه ا  ه  ب  ر   د    س 

 

اختالف تصاویر: تست هوش:

گزینه شماره 3 را نمی توان با تا زدن 
شکل باز شده، ایجاد کرد.

یکی از سرگرمی های معروف و تاریخی، بازی  مسیریابی مارپیچ است که برای تقویت هوش و تمرکز 
مفید است و شما می توانید در کنار بازی های دیگر در این صفحه آن را انجام دهید.

مسیریابی

ی :
سیریاب

م

 1. هر مسابقه والیبال چند داور اصلی دارد؟	 
ب(2 داور الف(1داور    

   ج(3داور    د(4داور

2. بازیگر نقش قطام در سریال امام علی )ع(؟	 
الف(ویشکا آسایش    ب(الهام حمیدی

  ج(گوهر خیراندیش   د(نسرین مقانلو

3. جزایر النگرهاوس در کجا قرار دارد؟	 
ب(لوزالمعده الف(استرالیا  
  ج(آمریکای شمالی   د(روده بزرگ

4. کدام سوره مبارکه به عروس قرآن معروف 	 
است؟

ب(الرحمن  الف(النساء   
 ج(یاسین    د(نور

5. کریستیانو رونالدو از رئال مادرید به کدام 	 
تیم منتقل شد؟

الف(بارسلونا   ب(یوونتوس
  ج(منچسترسیتی   د(منچستریونایتد

ــاره شهریار 	  6. کــدام کــارگــردان سریالی درب
ساخته است؟

الف(علی حاتمی   ب(ابراهیم حاتمی کیا
  ج(کمال تبریزی   د(داریوش مهرجویی

اطالعات عمومی
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اپدشاه خارجی مالخران هنگام فرار از ایران دستگیر شد

یک دزد: در مدت 40 روزی که از زندان آزاد شده ام هر روز 5 ات 6 گویش یم قاپیدم و به »زیزیگلو« یم فروخمت!

3 هزار گوشی سرقتی در فهرست سیاه!

ــاران  هــای سیل آسا در آلمان و  *ایسنا/ بارش ب
بلژیک از ۲۴ تیر تا دیروز جان دست  کم ۱۸۸ نفر را 
گرفته است و تا روز گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر مفقود 

شده اند.  
*توکلی/   فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمان گفت : عملیات جست و جوی دو نفر از 

مفقودشدگان  سیل  بافت ادامه دارد.
ــروز تصادف  مشهد/ عصر دیـ نشانی  ــش  آت  *
زنجیره ای ۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین در 

بزرگراه صد متری مشهد ۴ مجروح به جا گذاشت.
*ایرنا/ حمید صالحی رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت دامغان گفت : ریزش تونل در معدن مرکزی 
 کالریز طــزره دامغان، جان یک کارگر را گرفت.
ــودروی پژو  *ایرنا/ پنج تن براثر واژگونی یک خ
۴۰۵ در کیلومتر ۵جاده رامشه به شهرضا در استان 

اصفهان مصدوم شدند و راننده نیز جان باخت.
*میزان/ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور فاتب گفت: ساعت ۲۰:۳۰ یک شنبه 
شب یک دستگاه سواری هیوندا که در حال تردد 
در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یاسینی بعد از پیچ 
سرخه حصار بود به شدت با یک دستگاه سواری پژو 
۴۰۵ برخورد کرد که در ادامه هر دو وسیله با هم 
با گاردریل  های وسط بزرگراه برخورد کردند  که 
متاسفانه بر اثر شدت این حادثه و جراحات وارد شده، 

راننده هیوندا در محل تصادف فوت کرد.
*فارس/ سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۱۰۱ 
کیلوگرم مواد افیونی در یک منزل مسکونی در شرق 

تهران و دستگیری ۴ قاچاقچی خبر داد. 
*ایرنا/ میرصادقی فرماندار شهرستان بردسیر 
کرمان گفت: در نتیجه بارش  های شدید روزهای 
اخیر و جاری شدن سیالب برخی پل ها و جاده های 
ارتباطی به ویــژه در مناطق کوهستانی همچون 

الله زار، هراران و قلعه عسگر تخریب شده است.
*میزان/ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری یکی از 
فروشندگان سالح در فضای مجازی و کشف یک 

قبضه سالح جنگی در تهران خبر داد.
* ایسنا / در حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس با 
تریلر در پاکستان دست کم ۲۷ تن کشته و  بیش از 

۳۰  نفر مصدوم شدند. 
*ایسنا/ در حادثه واژگونی تانکر سوخت در غرب 
کنیا که منجر به وقوع حریق شد دست کم ۱۳ نفر 

جان خود را از دست دادند.
*تسنیم/ طبق گفته پلیس آمریکا یک شنبه شب 
بر اثر تیراندازی یک راننده به گروهی از مردم که در 
بیرون خانه ای در شهر »شیکاگو« جمع شده بودند، 

۴ کودک و دو بزرگ سال زخمی شدند.

اشک تمساح!

پدرم می دانست که من دچار مشکالت جدی در 
زندگی ام شده ام و به ترغیب همسرم، از منزل آن ها 
سرقت کرده ام اما وقتی به دروغ اشک تمساح ریختم 
که به من تهمت می زنید، آن ها هم دیگر چیزی 
نگفتند تا این که شوهرم نقشه دستبرد به پول و 
طالهای امانتی را طرح کرد. بعد از این ماجرا بود که 

پدرم اشک ریزان مقابلم زانو زد و ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که توسط 
نیروهای ورزیده تجسس کالنتری قاسم آباد مشهد به 
اتهام سرقت اموال پدرش دستگیر شده بود. این زن 
جوان پس از پاسخ به سواالت تخصصی افسر پرونده 
و در حالی که اشک می ریخت، درباره سرگذشت 
خود نیز به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: در 
خانواده ای بزرگ شدم که همه با یکدیگر مهربان 
ــاع اقتصادی مناسبی  بودند. با آن که پــدرم اوض
نداشت و زندگی بر ما سخت می گذشت اما این 
مهربانی ها ادامه داشت تا این که خواهر بزرگ ترم 
در ۱6سالگی ازدواج کرد و اکنون زندگی شیرینی 
دارد، اما در همین زمان مرگ برادر کوچک ترم بر اثر 
سانحه رانندگی زندگی ما را به هم ریخت تا جایی که 
مادرم به مرده ای متحرک تبدیل شد. این حادثه تلخ 
چنان بر روح و روانش تاثیر گذاشت که آرام آرام به 
مصرف مواد مخدر روی آورد. من هم مجبور بودم از 
او پرستاری کنم ولی دو سال بعد خدا برادر دیگری 
به من داد و شرایط روحی و جسمی مادرم بهتر شد. 
او مواد مخدر را کنار گذاشت و برادر کوچکم همه 
اوقات او را پر کرد. در این شرایط من هم به کالس 
های ورزشی رفتم و در آن جا با دختری آشنا شدم که 
چندین دوست پسر داشت. »سیما« که تاثیر عجیبی 
بر روح و روان من گذاشته بود، مرا در اینستاگرام 
با پسری به نام »فرشاد« آشنا کرد تا به قول معروف 
موضوعی برای خنده و تمسخر پیدا کنیم ولی در این 
میان من به فرشاد عالقه مند شدم و به او برای ازدواج 
اصرار کردم. فرشاد تک پسر خانواده ای پولدار بود که 
خواهر بزرگش نیز ازدواج کرده بود و زندگی خوبی 
داشت، به همین دلیل فرشاد جوانی زورگو بار آمده 
بود به طوری که هر چه اراده می کرد بالفاصله برایش 
فراهم می شد. اگرچه خانواده ها مخالف ازدواج ما 
بودند، ولی من همه وسایل شخصی ام را برداشتم 
و به خانه فرشاد رفتم و خیلی زود فهمیدم او نه تنها 
سیگار می کشد بلکه شب تا صبح به دنبال رفیق بازی 
است و با فریب دختران جوان به بهانه ازدواج از آن ها 
کالهبرداری می کند. با آن که پدر فرشاد تاجر بود و 
فروشگاه بزرگی داشت اما فرشاد هیچ گاه به مغازه او 
نمی رفت و بیکار بود. وقتی به همسرم اعتراض کردم 
که به دنبال شغلی برود، مرا زیر مشت و لگد گرفت اما 
من روی بازگشت به خانه پدرم را نداشتم. به همین 
دلیل برای تامین مخارج زندگی مجبور شدم با نقشه 
های جاهالنه شوهرم دست به سرقت از منزل پدرم 
بزنم. یک بار طالهای مادرم را دزدیدم و چند بار نیز 
از کارت بانکی پدرم مبالغی را به سرقت بردم. پدر و 
مادرم که فهمیده بودند سرقت ها را من انجام داده ام 
از من خواستند حقیقت ماجرا را بازگو کنم اما دست 
باال را گرفتم و در حالی که اشک تمساح می ریختم، 
مدعی شدم به من تهمت می زنند چرا که فرشاد این 
شیوه ها را به من آموخته بود. پدر و مادرم نیز به دلیل 
این که من ناراحت نشوم سکوت می کردند تا این که 
چند روز قبل متوجه شدم پدرم با ارثیه مادرم و مبلغی 
که وام گرفته بود قصد دارد خانه بزرگ تری رهن 
کند، به همین دلیل با نقشه ساختگی فرشاد به خانه 
پدرم رفتم و مدعی شدم با همسرم دعوا کرده ام ولی 
پنهانی با همسرم در تماس بودم و جای پول ها را به او 
اطالع دادم. روز بعد من به همراه پدر و مادرم برای 
بازدید از منزل جدید به بیرون از خانه رفتیم، در همین 
زمان فرشاد با کلیدی که به او داده بودم وارد خانه 
شده بود و همه پول ها را به همراه طالهای خواهرم 
به سرقت برده بود. هنگامی که به خانه بازگشتیم و 
پدرم متوجه سرقت شد، مقابلم زانو زد و اشک ریزان 
از من خواست تا پول ها را بازگردانم. او می گفت 
خواهرت به سختی و قناعت طالها را پس انداز کرده 
است و من هم برای رهن منزل وام گرفته ام و به این 
پول نیاز دارم. وقتی التماس های پدرم را دیدم به یاد 
فداکاری و مهربانی هایش افتادم که برای آسایش من 
از هیچ تالشی فروگذار نکرد. به همین دلیل با فرشاد 
تماس گرفتم ولی او ادعا کرد این ها حق خودت است 

و پدرت نمی تواند چیزی را ثابت کند اما ای کاش...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد( ریشه یابی این 
پرونده سرقت به گروهی از نیروهای زبده تجسس 

سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

پادشاه خارجی مالخرها ۳ تن از سارقان دستگیر شده

سجادپور- ریشه یابی باندهای زورگیری و 
گوشی قاپی در مشهد، کارآگاهان را به پادشاه 
خارجی مالخران گوشی های سرقتی رساند 
که پس از فرار از میان گلوله های پلیس، در 
مرز ایران و افغانستان دستگیر شد و راز ۳ هزار 

سرقت را فاش کرد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، به دنبال  به گ
ــردار تقوی )فرمانده انتظامی  تاکیدات س
ــدور دســتــورات ویژه  ــوی( و ص خــراســان رض
به سلسله مراتب فرماندهی، بــرای مبارزه 
قاطعانه با زورگیری و گوشی قاپی در مشهد، 
گروه های تخصصی از نیروهای زبده پلیس 
وارد عمل شدند و به رصدهای اطالعاتی 
پرداختند. در این میان، جلسه ای کارشناسی 
بــرای تجزیه و تحلیل شگردهای سارقان و 
محیط هــای جغرافیایی جــرم در کالنتری 
آبکوه به ریاست سرهنگ خواجه پور )رئیس 
کالنتری( برگزار شد و به این ترتیب گروه 
ورزیده ای از نیروهای تجسس و گشت های 
نامحسوس ماموریت یافتند تا با استفاده از 
اطالعات مردمی، به ردزنی دزدان موتورسوار 
بپردازند. گزارش خراسان حاکی است، در 
حالی که نیروهای پوششی و گشت های آشکار 
و پنهان، حوزه استحفاظی کالنتری را به قرق 
خود درآورده بودند ناگهان خبر گوشی قاپی 
توسط یک موتورسوار جــوان در بی سیم ها 
پیچید و بالفاصله گــروه عملیاتی کالنتری 
عازم بولوار توس شدند. بررسی های مقدماتی 
نشان می داد موتورسوار جوان بعد از گوشی 
قاپی، تعادل خود را از دست داده و همزمان 
با واژگــون شدن موتورسیکلت، با پای پیاده 
از صحنه حادثه گریخته است. ردیابی های 
ماموران انتظامی با استفاده از اطالعات مال 
باخته و شهروندان، آنان را به سوی ساختمانی 
در حال احداث کشاند که مشخص شد سارق 
مذکور در آن مکان مخفی شده است. بنابراین 

نیروهای انتظامی با تدابیر امنیتی و کسب 
مجوز قضایی، وارد ساختمان شدند و سارق 
۲۲ ساله را که تبعه کشور افغانستان بود در 
حالی به دام انداختند که هنگام فرار با چند 

تن از شهروندان نیز درگیر شده بود.
ــا انــتــقــال متهم و  ــزارش خـــراســـان، ب ــ ــه گ ب
های  بازجویی  کالنتری،  به  موتورسیکلت 
تخصصی از وی زیرنظر سروان طیوری )رئیس 
تجسس کالنتری آبکوه( آغاز شد و بررسی ها 
نشان داد که موتورسیکلت مذکور نیز دارای 
سابقه اســـت. هــمــزمــان بــا کشف چندین 
دستگاه گوشی تلفن همراه در بازرسی بدنی 
از این سارق تبعه خارجی، مال باختگان هم به 
کالنتری مراجعه و او را شناسایی کردند. ادامه 
تحقیقات بیانگر آن بود که سارق موتورسوار، 
گوشی های کشف شده را ساعاتی  قبل از 
خیام، دستغیب و بولوار امــام خمینی)ره( 
ربوده است. در همین حال گوشی قاپ ۲۲ 
ساله ضمن اعتراف به ده ها فقره سرقت گفت: 
۴۰ روز قبل از زنــدان آزاد شده ام و هر روز 
بین ۵ تا 6 گوشی سرقت می کردم و سپس 
آن ها را با توجه به نوع و مدل گوشی به مبلغ 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به فردی معروف به 

»زیزیگلو« می فروختم!
اعترافات تکان  بنابراین گـــزارش، در پی 
دهنده این سارق جوان و با توجه به اهمیت 
ــه  مــوضــوع، افــســران ورزیـــده تجسس ادام

کسب  بــا  و  گرفتند  عــهــده  بــه  را  تحقیقات 
مجوزهای قضایی و دستورات محرمانه ای 
از سوی قاضی »فرهمندنیا« مخفیگاه مالخر 
گوشی هــای سرقتی را در خیابان پنجتن 
ــد اما »زیزیگلو«  مشهد به محاصره درآوردن
شده  انتظامی  نیروهای  حضور  متوجه  که 
بود سوار بر موتورسیکلت از محل گریخت. 
در عین حال ماموران انتظامی در بازرسی 
از منزل وی تــعــدادی تبلت و گوشی های 
سرقتی را به همراه یک کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع حشیش کشف و ضبط کردند. ادامه 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با 
فرار مالخر و اهمیت ویژه این ماجرا، پرونده 
مذکور با دستور سردار تقوی )رئیس پلیس 
خراسان رضوی( در اختیار کارآگاهان دایره 
مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت تا رسیدگی به آن به صورت 
تخصصی توسط افسران کارآزموده در دستور 
کار ویژه قرار گیرد. به همین دلیل کارآگاهان 
با استفاده از تجربیات ارزنده سرهنگ جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( در حالی تحقیقات میدانی را برای 
دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده گوشی 
ــاز کــردنــد کــه مشخص شــد برخی  قاپی آغ
از سارقان و مالخران تحت تعقیب با دیگر 
باندهای گوشی قاپی که پرونده های آنان در 
دایره مبارزه با جرایم خشن مورد بررسی های 

تخصصی قرار گرفته است ارتباط دارند. به 
گزارش خراسان، این گونه بود که عملیات 
»میش  سرهنگ  سرپرستی  به  کارآگاهان 
مست« وارد مرحله جدیدی شد و آنان موفق 
شدند چندین تــن از ســارقــان حرفه ای و 
مالخران امــوال سرقتی را دستگیر کنند. 
ــن میان مشخص شد بیشتر مالخران  درای
دستگیر شده، گوشی های سرقتی را به یک 
نقش  که  فروشند  می  خارجی  تبعه  مالخر 
پادشاه مالخران را بازی می کند. به همین 
دستورات  از  استفاده  با  کارآگاهان  دلیل 
خاص و راهنمایی های قاضی بابایی )قاضی 
۲۱۰ دادســـرای عمومی و انقالب  شعبه 
مشهد(، عملیات گسترده ای را برای ریشه 
یابی این پرونده آغــاز کردند چرا که سرنخ 
های  مهم از هر سو به این مالخر تبعه خارجی 
معروف به »آیت« می رسید. پس از ۴۸ ساعت 
ردزنــی های اطالعاتی، باالخره مخفیگاه 
وی در خیابان شهید رحیمی شناسایی شد 
مستقیم  نظارت  و  هدایت  با  کارآگاهان  و 
عملیات  حالی  در  آگــاهــی،  پلیس  رئیس 
دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند 
که بررسی های نامحسوس نشان می داد 
او قصد دارد حــدود ۴۰۰ دستگاه گوشی 
سرقتی را به کشور افغانستان قاچاق کند! 
بنابراین گروه تخصصی کارآگاهان پس از 
محاصره مخفیگاه، به کمین او نشستند تا 

ایــن که وی ســوار بر یک دستگاه خــودروی 
کوییک سفید رنگ وارد محل شد اما در یک 
لحظه پدال گاز را فشرد و با مشکوک شدن 
به اوضــاع از آن محل گریخت. کارآگاهان 
نیز بی درنگ به تعقیب وی پرداختند و پس 
از دادن اخطارهای قانونی، ۷ تیر به سمت 
خــودرو شلیک کردند. با اصابت گلوله ها، 
ــودرو از دســت وی خــارج شد و با  کنترل خ
جدول حاشیه خیابان برخورد کرد اما متهم 
از درون خودرو بیرون پرید و در تاریکی شب 
داخل کوچه  پس کوچه های اطراف میدان 

بار نوغان گم شد.
ــودرو، تعداد زیادی  در بازرسی از داخــل خ
گوشی سرقتی کشف شد و خــودرو نیز به 
پارکینگ پلیس انتقال یافت. براساس این 
گزارش، با فرار متهم، بالفاصله ردیابی های 
اطالعاتی آغاز و مشخص شد که وی درحال 
حرکت به سوی مرز است تا از کشور خارج 
شود. به این ترتیب هماهنگی های انتظامی با 
پلیس تایباد و مرزبانی صورت گرفت و پادشاه 
خارجی مالخران هنگام فرار از ایران به چنگ 
قانون افتاد و روز گذشته به مشهد منتقل 
شد. این فرد در حالی به خرید بیش از ۳ هزار 
گوشی از مالخران اعتراف کرد که در بازرسی 
از منزل وی نیز دفترچه ای به دست آمد که 
مشخصات بیش از ۲ هــزار و ۱6۰ گوشی 

سرقتی در آن نوشته شده بود.
به گــزارش خراسان، تحقیقات بیشتر برای 
افشای زوایای پنهان سرقت های گوشی در 
مشهد با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی 
قاضی بابایی همچنان ادامه دارد و بررسی 
های پلیس با شناسایی ۳۰۰ شاکی نشان 
می دهد که هنوز دهلیزهای ناشناخته ای در 
ماجرای پرونده های گوشی قاپی وجود دارد 
که کارآگاهان پلیس آگاهی در حال نورافکنی 

به این دهلیزهای تاریک هستند.

انفجار در مهشد چند واحد مسکوین را تخریب کرد 

انفجار یک واحــد مسکونی در مشهد، باعث 
ویالیی  مسکونی  منزل  دو  کامل  تخریب 
شد و ۴ مصدوم به جا گذاشت.  به گزارش 
روابــط عمومی آتش نشانی مشهد، معاون 
عملیات آتــش  نشانی شهر مشهد در این 
ــداد دیـــروز در پــی تماس  ــام بـــاره گــفــت: ب
تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر 
انفجار توام با آوار و گرفتار شدن افراد در زیر 
خروارها خــاک، ستاد فرماندهی با توجه 
به حساسیت موضوع بالفاصله گروه های 
نجات و پشتیبانی  چندین ایستگاه شامل 
ــداد و نجات و اطفای حریق را به  ۸ تیم ام
محل حادثه در خیابان فاطمیه اعزام کرد.  
آتشپاد دوم مهدی رضایی افــزود: با حضور 
آتــش نشانان و نجاتگران آتــش نشانی در 
محل مشخص شد،حجم انفجار توام با آوار 
به حــدی بــوده که دو ساختمان مسکونی 
ویالیی به صورت کامل تخریب شده و چند 
نفر از ساکنان در زیر خروارها خاک ناشی 
از ریزش آوار گرفتار شدند .  نجاتگران آتش 
نشانی ضمن رعایت نکات ایمنی و تثبیت 
اطراف ،برای نجات این افراد اقدام کردند که 
خوشبختانه پس از  دقایقی تالش نفسگیر و 
طاقت فرسا آتش نشانان موفق شدند ۳ نفر 
شامل یک خانم و ۲ آقا را به طرز معجزه آسایی 

نجات دهند و از زیر آوار خارج کنند و به همراه یک 
مصدوم دیگر تحویل   اورژانس  دادند. وی ادامه 
داد: در این حادثه به ۴ واحد مسکونی دیگر 
خسارت هایی وارد آمد و علت دقیق این حادثه 
 توسط کارشناسان   در دست بررسی است.
محمد علیشاهی مدیر روابط عمومی اورژانس 
مشهد نیز گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشته 
که به وسیله ۴ دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 

شهید هاشمی نژاد منتقل شدند.

کالهربداری میلیاردی اب جعل اسناد رمسی و اوراق  اوقاف  
ــار نــفــر از اعـــضـــای یـــک باند  ــه تــوکــلــی/ چ
کالهبرداری، جعل اسناد رسمی و اوراق اداره 
ــدام به زمین  ــاف که به صــورت شبکه ای اق اوق
خــواری به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریــال در شهر 
کرمان کرده بودند، دستگیر شدند.  به گزارش 
خراسان، رئیس  پلیس آگاهی استان کرمان 
در این بــاره گفت: در پی رصد  و اخبار منابع 
اطالعاتی مبنی بر فعالیت یک شبکه منسجم و 
سازمان یافته جعل، کالهبرداری و فروش اراضی 
وقفی و دولتی از این طریق، بررسی و کشف آن در 
دستور کار  پلیس   قرار گرفت. سرهنگ حسن پور 
افزود: کارآگاهان با انجام  اقدامات فنی و تعقیب 
و مراقبت های شبانه روزی، سر شبکه این باند را 

که فردی سابقه دار بود شناسایی کردند و در یک 
عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان هنگام جعل 
یک سری از بنچاق های اراضی دولتی به دام 
انداختند.   وی با اشاره به دستگیری سه نفر دیگر 
از اعضای این باند، گفت: دو نفر از این متهمان 
مادر و پسر بودند که هنگام کالهبرداری و معامله 
بخشی از اراضی دولتی و وقفی با اسناد مجعول 
در شهر کرمان به چنگ قانون افتادند.  وی یادآور 
شد:  در تحقیقات ماموران  ۳۰فقره جعل اسناد 
رسمی و اوراق اداره اوقاف به ارزش ۱۰۰ میلیارد 
ریال کشف شد و بررسی ها  درباره دیگر جرایم 
متهمان  و شناسایی افراد مرتبط با این پرونده و 

مال باختگان ادامه دارد. 

جزئیات تیراندازی در میدان گل رسخ شیراز اعالم شد 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
فارس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر زخمی شدن 
یک قاضی در میدان گل سرخ شیراز گفت: در 
حادثه تیراندازی در حوزه کالنتری ۲۰ میدان 
گل سرخ شیراز که شنبه اتفاق افتاد، فرد مضروب 
قاضی نبود.  به گزارش ایرنا، سرهنگ کاووس 
محمدی افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به جرح 
در یکی از خیابان های منتهی به میدان گل سرخ 

شیراز، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به 
محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: ماموران 
در بررسی های اولیه مطلع شدند ۲ نفر به هویت 
معلوم به دلیل کینه توزی و اختالفات قبلی به 
سمت فردی تیراندازی و با سالح کمری وی را 
مضروب کردند و قبل از حضور پلیس از محل 
حادثه متواری شدند. وی گفت:  ضاربان توسط 
پلیس شناسایی شدند و دستگیری آنــان در 

دستور کار قرار دارد.
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َاَبر بدهکار بانکی پرسابقه پای میز محاکمه 
پرونده رستمی صفا با شکایت 5 بانک و با گذشت 18 سال از موعد بازپرداخت بدهی بانکی در 

دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گشوده شد

اتهامات متهمان پرونده »رستمی صفا«  به  دادگـــاه رسیدگی 
ــر« با قرائت کیفرخواست برگزار  ــروز به ریاست قاضی »زرگ دی
شــد. متهمی کــه نامش در لیست مطرح شــده توسط همتی، 
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین مناظره انتخاباتی نیز 
دیده می شد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
قــاضــی زرگـــر در جلسه بــیــان کـــرد: قــــراردادی کــه بسته شده 
ــاس مــدارک  ــود، بر اس و قولی که داده شــده باید به آن عمل ش
ــوده اســت،  ــده ســال 82 آخــریــن فــرجــه تسویه حــســاب بـ ــرون پ
 امــا اکنون در ســال 1400 هنوز تسویه صــورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کم کاری، اهمال یا ترک فعل دست اندرکاران 
بانک ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست اندرکاران 
بانک ها از پرونده ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، 

امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.

5 بانک شاکی پرونده	 
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده 
از بزرگ ترین پرونده های بانکی کشور است که متهم ردیف 
اول و دیگر متهمان از ابربدهکاران کالن هستند؛ گردش 
کار این پرونده از سال 83 تنظیم شده است و طرف طلبکار و 
شکات این پرونده بانک های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه 
صادرات و سپه هستند.نماینده دادستان اظهار کرد: در این 
پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس 
متهمان برای تولید و واردات تسهیالتی  دریافت کردند، اما با 
رفتارهای مجرمانه، صورت های مالی غیرواقعی، فاکتورهای 
جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک ها کاالیی 
وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما 
رفته است.وی خاطر نشان کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ 
میلیون ها یورو، درهم، دالر و ین گرفته اند. نماینده دادستان 
اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی 2 میلیارد ین 
ــال تسهیالت در  ــن  دریافت شــده و 65 هــزار میلیارد ری ژاپ
دهه 80 گرفته شده که ایفای تعهد نشده است. وی با بیان 
این که متهمان، تسهیالت دریافتی از بانک ها را صرف امور 
شخصی، کارخانه ها و تأسیس شرکت می کرده اند،تصریح 
کرد: فقط در این  راستا 16 شرکت تأسیس شده است. نماینده 
دادستان با تأکید بر این که در این دادگــاه موضوع از حیث 
کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: اتهام اول متهم 
 ردیــف اول اخــالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور است.

وی با اشــاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد 
شناسایی قرار گرفته است،مطرح کرد: از 165 فقره تسهیالت، 
123 فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع 
101 اعتبار اسنادی برای 43 پارت برگ سبز گمرکی ارائه 
نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کاالیی وارد نشده 
است. نماینده دادستان گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد 
رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار 
اسنادی 45 میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده 
که در جای خود مصرف نشده است.وی ادامه داد: در سال 95 
بانک مرکزی به بانک ها نامه زد تا به این گروه تسهیالت داده 
نشود.نماینده دادستان با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی 
از بانک ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: 
در بانک پارسیان بیش از 76 میلیون یورو، 75 میلیون دالر، 2 
میلیارد ین ژاپن و 7 میلیون و 600 هزار درهم دریافت  شده 
است و حدود 65 هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیالت 
گرفته شده است. وی سپس فهرست مفصلی از تسهیالت بانکی 

دریافتی رستمی صفا از دیگر بانک ها را نیز قرائت کرد.

سرمایه گذاری رستمی صفا در خارج از کشور	 
نماینده دادستان ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک ها از 
ــرا تحت رسیدگی قــرار می گیرد و با  متهمان، پرونده در دادس
گزارش اطالعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی صفا  یکی 
از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است. وی گفت: محمد رستمی صفا 
با توسل به اسناد خالف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج و 
عالوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی  ثروت نامشروع خود را 
در ایاالت متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است. جعفرزاده 
افزود: متهم از طریق شرکت های متعدد توانسته در سال های 
82 تا 8٤ منابع ارزی کالنی را دریافت کند و از بازپرداخت آن 
خودداری کرده است. بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی 
زرگر گفت: بیشتر سر رسیدهای بانک ها برای سال 90، 91 بوده 
که بعد از آن بدهی ها پرداخت نشده است.وی افزود: ما جلسه ای 
با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که 
بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود 
نیستند و می خواهند وقت کشی کنند. قاضی ادامه داد: از طرفی 
دیگر، دادگاه نیز جلسه ای در تاریخ 99/5.12 با بدهکاران برگزار 
کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن ها فرصت داده شد، اما 

متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.

اخبار

نفت ایران 5 دالر گران شد

فــارس- سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
ــزارش خود اعالم  خــام، اوپــک در جدیدترین گ
کرد: تولید نفت ایران در ماه ژوئن 2021 برابر با 
تیر 1400 به دو میلیون و 470 هزار بشکه در روز 
رسیده که نسبت به ماه پیش از آن 33 هزار بشکه 
در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر متوسط 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه ژوئن 
2021 )تیر 1400( با 4 دالر و 96 سنت افزایش 

نسبت به ماه پیش از آن به 71.68 دالر رسید.

مبارزه غلتکی مالزی با ماینرهای 
غیر مجاز

فـــارس- پلیس مــالــزی پــس از کشف 1069 
دستگاه استخراج بیت کوین در یکی از نقاط این 
کشور آن ها را روی آسفالت چید و با غلتک از روی 
آن ها عبور کرد. گفته شده است که این ماینرها 

دو میلیون دالر برق دزدی داشته اند.

افزایش 2.6 میلیون نفری مشموالن 
یارانه معیشتی در سال 99

ــارس- دولــت ســال گذشته از محل افزایش  ف
قیمت بنزین بیش از 30 هزار میلیارد تومان یارانه 
معیشتی داده و در این سال 2.6 میلیون نفر به 

آمار مشموالن اضافه شده است.

توقف بورس در روزهای تعطیل

تسنیم- نایب  رئیس سازمان بــورس و اوراق 
بهادار از تعطیلی سازمان بورس هم گام با تعطیلی 
شش روزه بانک های استان تهران خبر داد. بر این 
اساس بازار سرمایه ایران در روزهای سه شنبه، 

شنبه و یک شنبه آینده تعطیل است.

مشوق مالیاتی در انتظار 
صادرکنندگان خوش حساب

ــور مالیاتی در  ایسنا- رئیس کل ســازمــان ام
نامه ای از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا نرخ صفر 
مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی 

کرده اند، درنظر گرفته شود.

بازار خبر

 تکذیب مبهم قیمت
 700 میلیونی مسکن ملی 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
ــرای کاهش قیمت  ــت ب بــا اشـــاره بــه تــالش دول
مسکن  قیمت  گفت:  ملی  مسکن  ــده  تمام  ش
ــت. به گــزارش ایرنا،  ملی تغییری نداشته اس
محمودزاده ضمن تکذیب ادعای »افزایش قیمت 
تمام شده مسکن ملی به 700 میلیون تومان« 
گفت: قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون 
هیچ تغییری نکرده و بر اساس قیمت تمام شده 
است. به گزارش خراسان، البته منظور وی از تغییر 
نکردن قیمت مسکن ملی مشخص نیست، ممکن 
باشد  تعیین قیمت  تغییر نکردن فرمول  است 
چرا که در ادامه توضیح داده است: قراردادهای 
مسکن ملی بر اساس فهرست بها تنظیم می شود 
و بر اساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و 
بودجه، قیمت ها اصالح و در آخر هم با بهای تمام 

شده تحویل متقاضیان خواهد شد.

اعتراض صنایع لبنی به روحانی 
درباره قیمت گذاری لبنیات 

دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی در نامه ای 
ــر قیمت جدید  ــرد اگ بــه رئیس جمهور اعـــالم ک
فراورده های لبنی تصویب و ابالغ نشود، واحدهای 
ــداران بر اساس قانون تجارت رفتار و  لبنی با دام
به صورت توافقی اقدام به خرید شیر خام و تعیین 
قیمت خواهند کرد.به گزارش فارس، در این نامه 
آمده است: »پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال 
1400 و مکاتبات مکرر و برگزاری جلسات متعدد 
و متضرر شدن واحدهای لبنی از عدم تعیین تکلیف 
قیمت شیر خام و فراورده های لبنی، امنیت شغلی 
و معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به 
مخاطره افتاده است.«»مسئوالن محترم با بالتکلیف 
نگه داشتن قیمت گذاری، شرکت های تولید لبنی 
را به ورشکستگی سوق داده و با بی توجهی به قانون 
تجارت چه مصیبت ها که بر سر تولیدکنندگان این 
کشور وارد نیاورده اند. لذا چنان چه سریعًا قیمت 
شیر خام و فراورده های لبنی تصویب و ابالغ نگردد، 
باالجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن با تعامل 
کامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار و به 
صورت توافقی با قیمت مرضی الطرفین اقدام به 

خرید شیر خام خواهند کرد.

 گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره

 بر دوش خانوارهای شهری نشان داد

6۴ درصد درآمد برای اجاره!
 

برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال 
99، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 75 متری از 
درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کالن شهرها 64 درصد، 
در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 
59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد 
بوده است. این گزارش نشان می دهد که سال گذشته متوسط 
درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کالن شهرها هشت میلیون و 
149 هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 
هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و 326 هزار تومان و در شهرهای 
زیر 200 هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و 793 هزار تومان 
بوده است. به گزارش فارس با این حال، متوسط اجاره ماهیانه 
یک واحد مسکونی 75 متری در تهران و کالن شهرها به پنج 
میلیون و 250 هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر جمعیت به سه میلیون و 150 هزار تومان 
و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت  به دو میلیون و 362 
هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان می دهد سهم اجاره 
بها از درآمد خانوار در سال 99 در مناطق یاد شده به ترتیب 

64، 59 و 49 درصد بوده است.

اجاره بها چگونه نجومی شد؟	 
این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید 
مسکن طی سال های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به 
کمتر از 400 هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با 
سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و 
خانه های خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش 
ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند. این افزایش عالوه بر 
قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر 
می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت رئیسی مواجهه با 

چالش موجود در بخش مسکن باشد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

شرق-اين روزنامه عکس يک خود را به انتقاد  •
از مخالفان برجام اختصاص داده است. از » تغییر 
مواضع برجامیان« گفته و مشخصا ذوالنوری را 
يکى از مخالفان ديروز و میوه چین امروز مى خواند. 
دلیلش نیز اين است که او قبال برجام را آتش زده 
و حاال مى گويد: »دولــت جديد معتقد است ايران 
هزينه های برجام را داده و حاال بايد سود آن را ببرد«.

حزب  • سخنگوی  مرعشى،   ایــران-حــســیــن 
کارگزاران به اين روزنامه گفت: ايجاد هماهنگى 
و تعادل بخشى میان امکانات و واقعیات کشور با 
توقعات و انتظارات مردم از دولت آينده، يکى از 
مهم ترين برنامه های رئیس جمهوری آينده خواهد 
بود. عدم توفیق دولت خطر بزرگى برای کشور 
است و بنابراين من شخصًا آرزو مى کنم آن چنان 
اين دولت موفق باشد که سال 1404 با دو برابر 

رأی امسال دوباره ايشان رئیس جمهور شود.
ــه نــوشــت: در حالى که  • ــام کیهان-اين روزن

رئیس جمهور و سخنگوی دولت در روزهای ابتدايى 
امسال با صراحت وعده عدم افزايش قیمت ها در 
ماه های پايانى دولت را دادند، اما اين وعده چندان 
دوام نیافت و گرانى های سريالى در هفته های 
اخیر به مردم تحمیل شده که در جديدترين موارد 
مى توان به افزايش شديد قیمت سیمان، فوالد و 

خودرو طى روزهای گذشته  اشاره کرد.
جمهوری اسالمی –اين روزنامه نوشت: اکنون  •

شنیده مى شود مخالفان اصلى برجام تغییر عقیده 
ــد و مى گويند دولت سیزدهم برای احیای  داده ان
برجام اقدام خواهد کرد، هرچند بازی سیاسى آن ها 
را افشا مى کند ولى از اين نظر که مشکلى از مشکالت 
مــردم را حل خواهد کرد خوشحال کننده است. 
واقعیت همین است که دولت سیزدهم نیز برای حل 
مشکالت اقتصادی راهى غیر از رفع تحريم ها ندارد 
و برای رسیدن به اين هدف ناچار است به برجام روی 
آورد، همان سندی که مخالف خوانان دوآتشه آن 

برای ظاهرسازی آن را سوزاندند.

راه دانا مدعی شد : به نظر مى رسد دولت در حال  •
اجرای آخرين سناريوی برجامى خود در 20 روز 
پايانى مسئولیتش است و با توجه به شرايط بحرانى 
کشور در زمینه اقتصادی و معیشتى که محصول 
عملکرد دولت فعلى است، هیچ برنامه ديگری برای 
ــای پايانى عمر خود جز  پشت سر گذاشتن روزه
 ايجاد جنگ روانى در کشور ندارد. دولت و جريان 
رسانه ای حامى آن به دنبال آن است تا در واپسین 
روزهــای مسئولیت خود در سناريوی جديد در به 

نتیجه نرسیدن مذاکرات مجلس را متهم کند.
تابناک نوشت : احمد توکلى چهره  اقتصادی  •

مجلس سابق در گفت وگويى در پاسخ به سخنان 
جهانگیری مبنى براين که دولت آينده بى سابقه ترين 
مجموع ذخاير ارزی و طالی کشور را دارد گفت :آقای 
جهانگیری حرف مفت زده اند. اگر اين مقدار از ذخاير 
اسکناس و طال موجود است چرا گاليه مى کنند؟ اگر 
اين ارز موجود است چرا خرج نکردند؟ اين جاست که 

حرف های شان با هم متناقض مى شود.
فـــرارو نوشت : على صــوفــى، دبیرکل حزب  •

پیشروی اصالحات گفته است برخى عوامل در 
جبهه اصالحات نفوذ کرده بودند تا با ايجاد انشقاق 
به اصالحات لطمه وارد کنند و بیان کرده که خاتمى 
به موضع گیری انتخاباتى تمايل نداشت، اما به دلیل 
فشار های برخى نیرو ها در شرايطى قرار گرفت که 
به طور مستقیم از لیست شورا ها و به طور غیرمستقیم 

از عبدالناصر همتى حمايت کرد. 
الف نوشت : نمايندگان مجلس ، رئیس کمیسیون  •

اصل 90 مجلس برای اجالسیه دوم مجلس يازدهم 
را انتخاب کردند. بر اساس اعالم هیئت رئیسه، 
حسن شجاعى و مصطفى میرسلیم برای رياست 
کمیسیون اصل 90 در اجالسیه دوم اعالم آمادگى 
کردند که در نهايت با رای مستقیم نمايندگان در 
صحن علنى، شجاعى با 135 رای رياست اين 
کمیسیون را برای يک سال بر عهده گرفت. میرسلیم 
نیز با 59 رای موفق به تصاحب کرسى رياست 
کمیسیون اصل 90 نشد. گفتنى است نصرا... 
پژمانفر نماينده مردم مشهد و کالت در سال اول 

رياست کمیسیون اصل 90 را برعهده داشت.

محمدی – بیش از دو ماه از آغاز ماموريت 
تاريخى ناوگان نیروی دريايى ارتش موسوم 
به مکران برای دريانوردی در اقیانوس اطلس 
مى گذرد و حاال خبرهای موثق رسیده به 
خراسان نشان مى دهد ناوگان نداجا شامل 
ناوبندر مکران و ناوشکن سهند پس از عبور 
از کشورهای آفريقايى و سواحل پرتغال 
به دريــای مانش و کانال مانش که آبراهى 
باريک میان انگلیس و فرانسه است رسیده 
، اتفاقى که برای اولین بار در تاريخ نیروی 
دريايى ايران رخ مى دهد و يک نمايش قدرت 
نظامى بى نظیر در حیاط خلوت غربى ها 
به حساب مى آيــد ضمن ايــن که به لحاظ 
نظامى نیز ارزش راهبردی بااليى دارد. 
عــالوه بر اين شنیده ها حاکى است عبور 

ناوگان ايرانى با اسکورت نیروی دريايى 
انگلیسى در دريای مانش صورت مى گیرد 
و برخى گمانه زنى ها نشان از ادامه مسیر 
به سمت بندر سن پترزبورگ روسیه دارد 
چراکه همزمان با اجرای ماموريت ناوگروه 
مکران ، بر اساس اعالم سفارت جمهوری 
اسالمى ايران در روسیه ، امیر دريادار حسین 
خانزادی، فرمانده نیروی دريايى ارتش به  
همراه سفیر ايران در مسکو روز يک شنبه 
آينده، 2٥ ژوئیه )سوم مردادماه( در مراسم 
رژه دريايى به مناسبت روز نیروی دريايى 
روسیه که در سن پترزبورگ برگزار مى شود، 
شرکت خواهند کــرد. بنابر ايــن گــزارش، 
سرگئى شويگو وزير دفاع روسیه نیز اعالم 
کــرد که ناوها و ناوچه هــای چند کشور از 

جمله ايران در رژه روز نیروی دريايى روسیه 
شرکت مى کنند که احتمال ناوگروه مکران 
ــت. شويگو  ــاع روســیــه اس ــر دف مــد نظر وزي
اظهار کرد: اين ناوها از روسیه و چند کشور 
 ديگر خواهند بود و  رژه امسال در مقايسه با 
رژه های سال های قبل روز نیروی دريايى 
روسیه بزرگ تر خواهد بود. در اين رژه 54 
کشتى جنگى از جمله ناوچه هايى از ايران، 
هند و پاکستان شرکت مى کنند و در مجموع 
ــزار پرسنل نظامى در آن حضور  چهار ه
خواهند داشت. همچنین دريادار خانزادی 
در حاشیه اين مراسم با مقامات عالى رتبه 
نظامى و دفاعى اين کشور و همتايان خود 
از کشورهای شرکت کننده مالقات خواهد 

داشت.

وال استریت ژورنال مدعی شد

بررسی اعمال تحریم های سخت تر علیه ایران از سوی آمریکا
 همزمان با انکار توافق برای مبادله زندانیان بین ايران و آمريکا از سوی سخنگوی وزارت خارجه 
اين کشور که حاکى از اين است آمريکا موضوع انسانى مبادله زندانیان را به مذاکرات وين 
گره زده،يک روزنامه آمريکايى  نیز مدعى شد که واشنگتن در حال بررسى اعمال تحريم های 
سخت تر علیه صادرات نفت ايران به چین به منظور ترغیب ايران به ادامه دادن مذاکرات احیای 
توافق هسته ای يا تنبیه آن در صورت ترک اين مذاکرات است. به گزارش ايسنا، روزنامه وال 
استريت ژورنال در گزارشى مدعى شد چون مذاکرات وين در حال متزلزل شدن هست، آمريکا 
در حال بررسى گزينه هايى است که ايران را ترغیب به حفظ و ادامه مذاکرات کند يا اگر چنین 
نکرد، آن را تنبیه کند. اين روزنامه به ادامه ادعای مقامات آمريکايى مذکور پرداخته و نوشته 
است: يک برنامه که در مرحله پیش نويس است، از طريق تحريم هايى جديد که شبکه های 
حمل و نقل را که به صادرات حدود يک میلیون بشکه در روز کمک کرده و منابع مالى مهمى 

را برای ايران فراهم مى کند، موجب 
قطع کردن فروش رو به افزايش نفت 
ايران به چین، مشتری اصلى نفت اين 

کشور، مى شود. 
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خطیب زاده:ادامه مذاکرات وین با دولت 
جدید است

در حالى که تنها کمتر از دو هفته تا پايان دولت 
ــم باقى مانده و مهم ترين مسائل حوزه  دوازده
سیاست خارجى نیز به دولــت بعد محول شده  
روز گذشته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خــارجــه کــشــورمــان در نشست خــبــری ويدئو 
مذاکرات  گفت:  ها  رسانه  با  خــود  کنفرانسى 
ــرا نشدن آن توسط آمريکا به  ويــن به دلیل اج
تاخیرهايى خــورد و انتخابات در ايــران برگزار 
شــد و طبیعى اســت بــه دلیل اقتضائات مــردم 
ساالری و دموکراسى اجازه دهیم دولت مستقر 
شود و کار را جلو ببرد. البته سیاست های کالن 
نظام همان هايى است که مقام معظم رهبری و 
نهادهای باالدستى تعیین مى کنند، دولت مجری 
و وزارت امور خارجه اجرا کننده تصمیمات است. 
اين در مسیر عادی ادامه خواهد يافت. مهم اين 
است که منافع مردم  و تصمیمات عالیه نظام عینا 
اجرا شود. لحظه ای که اياالت متحده آمريکا به 
تعهداتش ذيل قطعنامه 2231 و برجام برگردد و 
ما راستى آزمايى کنیم، طبیعتا جمهوری اسالمى 
ايران نیز از سرگیری تعهداتش را به صورت کامل 
ــت. بايد صبر کنیم تا دولــت جديد  خواهد داش
مستقر شود. وی افزود: درباره اين که اروپا گفته 
ايران زيرساخت های سانتريفیوژهای پیشرفته 
را نابود کند بايد بگويم نه يک کلمه بیش از برجام 
ــم و نه يک کلمه  انجام مى دهیم و انتظار داري
کمتر از آن. صرفا براساس تعهدات خود و آن چه 
مکتوب است عمل مى کنیم و 
طرح های زيادی شايد اين 
طرف و آن طرف گفته شود 
آن چه روشن است سیاست 
کلى و اصولى نظام اين است 
که هیچ چیزی فراتر از برجام 
پذيرفته نخواهد 

شد./ايسنا توکلی -  رئیس جديد دستگاه قضا که خود طى 
سال های سال در سمت سخنگوی قوه قضايیه 
مشغول به فعالیت بوده و تعامل فراوانى با اهالى 
رسانه داشته است؛ نخستین نشست هم انديشى 
خود با نخبگان را به همفکری با اصحاب رسانه 
والمسلمین  االســـالم  حجت  داد.  اختصاص 
محسنى اژه ای ، هموار کردن مسیر عدالت و 
ارتقا بخشى به آگاهى مردم به حقوق خودشان 
و جامعه را بسیار مهم دانست. وی همچنین 
ــالوه بر بیان  از اصحاب رسانه خواست که ع
آسیب ها، راه حل های رفع آن را مورد ارزيابى و 
بررسى قرار دهند. به گزارش میزان رئیس قوه 
قضايیه روز گذشته در  نشست هم انديشى خود 
با نخبگان به همفکری با اصحاب رسانه اشاره 
کرد و نقش رسانه را در مطالبه گری مردم نقشى 
محوری دانست و صداقت را مهم ترين مولفه برای 
افزايش اعتماد مردم به نظام بیان کرد :» اعتماد 
مردم مهم ترين پشتوانه برای نظام ما به عنوان يک 
نظام مردمى است و اگر اعتماد مردم را نداشته 
باشیم در بسیاری از کار ها موفق نخواهیم شد. 
بدون ترديد يکى از الزامات افزايش اعتماد مردم 
صداقت و به حساب آوردن مردم و بهره مندی 
از ظرفیت های آن هاست.« رئیس قوه عدلیه 

همچنین با بیان اين که از دوران جوانى و بیش از 
50 سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل 

را به خوبى متوجه مى شوند و درک مى کنند 
و اگر صادقانه واقعیت ها را با مردم در میان 
بگذاريم اعتماد آن هــا را جلب مى کنیم، 
تصريح کرد :» بهره بــرداری هــای خاص و 
مقطعى از مردم کار ناپسندی است و اگر 
مردم احساس کنند ظاهرسازی مى کنیم 
و حرف های خوب را برای رسیدن به اهداف 
و اغــراض سیاسى بیان مى کنیم سخن ما 
را نمى پذيرند. بايد نکات مثبت و قوت را با 
هم ديد و به نقاط ضعف و ناکارامدی ها هم 
توجه داشت و آن ها را مصلحانه نقد کرد تا 
بتوانیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم.« 
محسنى اژه ای در بخش ديگری از سخنان 
خود به سراغ اهالى رسانه رفت و با استقبال 
از همکاری و هم انديشى با اصحاب رسانه، 
 تاکید کرد که عالوه بر بیان آسیب ها راه 
ــود: »بايد با کمک  حل ها  نیز بررسى ش
همديگر مسائل و آسیب ها را احصا و راه حل 
آن ها را بررسى کنیم و به هر میزان بتوانیم 
فاصله در فهم مشترک درباره مشکالت را 
کاهش دهیم تا بهتر بتوانیم مسائل را حل 

کنیم. الزم است سازوکاری بــرای استفاده از 
ظرفیت ها و ايده های يکديگر ايجاد کنیم که اين 
سازوکار بايد با کمک خود اصحاب رسانه طراحى 
شــود.« رئیس قوه قضايیه گريزی به  تماس با 
نخبگان از سوی دفتر رئیس قوه قضايیه و اخذ 
نظرات، پیشنهادها و انتقادها از سوی طیف ها 
و ساليق مختلف فکری بالفاصله پس از انتصاب 
 به رياست دستگاه قضا زد و در اين باره گفت:
» اگر چه فرصت مطالعه همه نظرات دريافت شده  
نبود بخش عمده نظرات را که به صورت تلفنى يا 
مکتوب فرستاده شده مطالعه کردم و به همکارانم 
گفتم که اين ها را برای بررسى بیشتر و عمیق تر 
دسته بندی و اولويت بندی کنند.«گفتنى است 
که در ابتدای اين نشست تعدادی از مديران 
رسانه نیز که در اين جلسه حضور يافته بودند 
به بیان نقطه نظرات خــود پرداختند،  محمد 
سعید احديان مدير مسئول روزنامه خراسان  بر 
ضرورت حمايت از افشاگران واقعى فساد و تمايز 

ــرادی که با اين پوشش و نقاب فعالیت   آن با اف
مى کنند تاکید کرد و گفت: »حمايت از افشاگران 
واقعى فساد بايد شامل حمايت حقوقى و حمايت 
مالى و تشويقى باشد.« محمد قوچانى مدير 
مسئول روزنامه سازندگى نیز با اشاره به کاهش 
ملموس توقیف مطبوعات در دوره رياست آيت 
ا... رئیسى بر قوه قضايیه، بر ضرورت نوسازی 
رسانه ای در کشور تاکید کرد  همچنین عبدا... 
گنجى مدير مسئول روزنامه جوان، در سخنان 
خود ايجاد اورژانــس قضايى در کشور را امری 
ضروری دانست و گفت: »بايد شرايط به نحوی 
باشد که مردم هر لحظه ای که اراده کنند بتوانند 
به اورژانــس قضايى دسترسى داشته باشند. 
پیشنهاد من اين است که دستگاه قضايى کشور، 
عکس قاضى فاسد را به رسانه ها بدهد و ما هم 
قول مى دهیم که عکس او را با عنوان »قاضى 
فاسد و متخلف« در صفحه نخست روزنــامــه و 

خبرگزاری خود منتشر کنیم.« 

هم اندیشی اژه ای با اصحاب رسانه  
اژه ای: بخش عمده نظرات نخبگان را مطالعه کردم، سازوکاری برای استفاده از 

ظرفیت ها و ایده ها در قوه قضاییه با کمک خود اصحاب رسانه طراحی شود 

ناوگروه مکران در حیاط خلوت غربی ها   
 ناوبندرمکران و ناوشکن سهند که هفته هاست در اقیانوس اطلس دریانوردی می کنند، وارد دریای مانش 

 آبراه بین انگلیس و فرانسه شدند

شرح عکس: مسیری که ناوگروه مکران برای رسیدن 
به سن پترزبورگ برای شرکت در رزمایش مشترک 
با روسیه باید طی کند. ایــن سفر طوالنی ترین 

ماموریت نیروی دریایی ایران تاکنون بوده است.
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ریاضی قهرمان لیگ برتر را مشخص می کند
در آستانه یکی از حساس ترین هفته های لیگ برتر از 2 روش  پیش بینی 
قهرمان های مسابقات فوتبالی با کمک علم ریاضی و احتماالت گفتیم

بازی های هفته بیست و هشتم لیگ برتر کشورمان در حالی از 21:15 امشب 
به صــورت همزمان شــروع می شود که سه تیم پرسپولیس، سپاهان و استقالل، 

همچنان روی کاغذ برای قهرمان شدن در این دوره از مسابقات، شانس دارند. هم اکنون 
پرسپولیس با 58 امتیاز در صدر است، سپاهان با 56 امتیاز در رده دوم و استقالل هم با 
50 امتیاز در رده سوم. بنابراین پرسپولیس و سپاهان از شانس باالیی برای کسب این 
مقام برخوردار هستند. در مینی پرونده امروز زندگی سالم می خواهیم از فرمول های 
پیش بینی نتیجه یک بازی و قهرمان یک دوره از مسابقات فوتبالی بگوییم؛ فرمول هایی 
که متکی به علم ریاضیات است. همچنین از احتمال قهرمانی پرسپولیس در پایان این 

فصل از لیگ برتر خواهیم گفت.

  برای پیش بینی نتایج، 2 فرمول وجود دارد
پیش بینی نتایج بازی های فوتبال روزبه روز بیشتر به فضاهای علمی راه می یابد اما همچنان 
ادعای این که می توان نتایج بازی های فوتبال را به طور قطعی پیش بینی کرد، بیش از اندازه 
اغراق آمیز است. بیشترین مدل های مربوط به پیش بینی فوتبال در علوم دانشگاهی، مدل هایی 
هستند که از علم ریاضیات و احتماالت کمک می گیرند. در این فضا، برای پیش بینی نتیجه یک 

بازی فوتبال دو فرمول یا رویکرد وجود دارد.
1 پیش بینی برد، باخت یا تساوی  

یکی این که فقط یکی از سه حالت برد،  باخت یا تساوی انتخاب شود. مدل انتخابی در این 
حالت، رگرسیون معمولی نام دارد. نتیجه این مدل پیش بینی احتمال برد،  باخت یا تساوی خواهد 
بود. با کمک این فرمول، احتمال هر یک از سه حالت نتیجه بازی بررسی می شود. برای این منظور 
باید از اطالعات هر دو تیم استفاده کرد. برای مثال، اگر تیمی بازی آخر خود را برده باشد، در برابر 
تیمی که بازی آخر خود را باخته باشد، احتمال بیشتری دارد که این بازی را هم ببرد. به همین 

ترتیب، تیمی که در رده بندی ها جایگاه باالتری دارد،  شانس بیشتری برای برد دارد.
2 پیش بینی تعداد گل های بازی  

رویکرد دوم  بر خالف رویکرد قبلی، غیرمستقیم است و تحلیل گر به طور دقیق نتیجه را 
پیش بینی می کند. در این مدل تحلیل گر به طور دقیق احتمال گل زدن هر تیم را بررسی می کند، 
سپس بر اساس مجموع نتایج به دست آمده از این پیش بینی، برد، باخت یا تساوی را پیش بینی می کند. 
معیارهایی که در این حالت بررسی می شود، نسبت به شیوه قبلی به جزئیات بیشتر حساس است. به 
طور مثال در این فرمول این معیارها بررسی می شود: محل بازی که در خانه کدام تیم یا زمین بی طرف 
است، آب و هوای محل بازی در زمان برگزاری مسابقه با شیوه بازی کدام تیم سازگارتر است، بررسی 
نتایج بازی های رو در روی دو تیم در پنج سال گذشته، میزان و نحوه تغییر جایگاه دو تیم در جدول در 
12 ماه گذشته، سیستم بازی دو تیم و این که معموال در تقابل این سیستم ها چه نتایجی به دست آمده، 

میزان ارزش بازیکنان دو تیم، میزان سرمایه باشگاه ها، سابقه مربیان و کادر فنی دو تیم و ... .
  استاد دانشگاهی که قهرمان جام جهانی 2010 را پیش بینی کرد

شاید بپرسید که آیا این فرمول ها، قابل اعتماد هستند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال باید برگردیم 
به سال 2009 میالدی، جایی که دکتر »یان مک هیل« استاد اقتصاد دانشگاه سلفورد بر اساس 
فرمول دوم یعنی پیش بینی تعداد گل های بازی و بعد از بررسی 9 هزار 
بازی بین المللی طی هشت سال گذشته و شبیه سازی یکصدهزار 
بازی جام جهانی سال 2010، قهرمان مسابقات را چند ماه مانده 
به شروع آن ماراتن نفس گیر پیش بینی کرد. او با انتشار یک جدول 
که از پارامترهای مختلف تشکیل شده بود، جایگاه تیم ها را در پایان 
مسابقات مشخص کرده بود. هرچند آن زمان بسیاری از متخصصان 
و کارشناس های فوتبالی، دو تیم فینالیست جــام را برزیل و فرانسه 
می دانستند، او با فرمول هایش پیش بینی کرد که در نهایت، اسپانیا 
جام جهانی 2010 را تصاحب خواهد کرد و گفت برای آن که درستی 
یا نادرستی این مدل مشخص شود، کافی است تا روز دیدار فینال صبر 
کنید! در فینال جام جهانی 2010، اسپانیا موفق شد با یک گل از سد هلندی که 

برزیل را حذف کرده بود، بگذرد و قهرمان جهان شود.
  شانس 64/19 درصدی پرسپولیس و 35/80 درصدی سپاهان

بر اساس فرمول اولی که مطرح شد یعنی فقط پیش بینی برد، باخت یا تساوی سه تیم اول 
لیگ، ۸1 حالت مختلف برای معرفی قهرمان لیگ ایران وجود دارد که در این گزارش 
تالش شده به شکلی کامال ساده، حاالت مختلف آن بررسی شود. از ۸1 حالت 
موجود، بیش از ۶۴ درصد آن حکم به قهرمانی پرسپولیس می دهند. به عبارتی 
سرنوشت پرسپولیس در دست خود این تیم است و کسب سه پیروزی، پنجمین 
قهرمانی متوالی را به نام این تیم می زند. طبق جدولی که در باالی 
صفحه چاپ شده و  مشاهده می کنید، تا قبل از شروع این هفته شانس 
پرسپولیس برای قهرمانی ۶۴/19 درصد، سپاهان 35/۸0 درصد و 

استقالل 0/01 درصد است.

محمدعلیمحمدپور|روزنامهنگار

امــروز 52 سال از قدم گذاشتن انسان 
بر کره ماه می گذرد. لحظه ای که »نیل 
بیستم   22:56 ساعت  آرمسترانگ« 
ژوئیه 1969 پای چپش را بر ماه گذاشت 
و دقایقی بعد »باز آلدرین« خلبان فضاپیما به او پیوست. آن ها 
بیش از دو ساعت روی ماه راه رفتند و با تحقق بخشیدن به 
یکی از آرزوهای دیرینه  بشر او را برای سفرهای بیشتر و حتی 
سکونت در کرات دیگر امیدوار کردند. تا سال 1972 در 
ماموریت های فضایی مختلف درمجموع 12 نفر بر سطح کره 
ماه فرود آمدند. اما از آن موقع تا کنون دیگر هیچ انسانی بر 
سطح ماه یا کره دیگری در فضا فرود نیامده است. برای این 
موضوع دالیل مختلفی از جمله تنگناهای اقتصادی و موانع 
سیاسی را ذکر می کنند. تجهیز تلسکوپ ها، موشک های 
پرتابگر و تجهیزات فرستادن انسان به فضا، امروز هزینه های 
بسیار زیادی برای ناسایی دارد که نیم قرن پیش سهمی حدود 
4 درصد بودجه سازمان فدرال را داشت و امروز به یک دهم آن 
رسیده است. همچنین فرود بر گودال ها و تخته سنگ های 
کره ماه خطرات زیادی دارد که باعث شده کمتر طرح موفقی 
به وضعیت عملی برسد. اما از این مسائل گذشته در همه  این 
سال ها همچنان طرح ها و برنامه های مختلفی برای حضور 
انسان در فضا و سکونت در کره های دیگر برنامه ریزی شده 
که در پرونده امروز تعدادی از مهم ترین آن ها را مرور می کنیم.

پرونده

 به بهانه سالروز پا گذاشتن بشر روی کره ماه برای اولین بار، مروری بر طرح های مهم فضایی داشته ایم 

که در پی امکان سنجی سفر و سکونت در کره ای دیگر هستند

در جست وجوی زمینی دیگر!

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار
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ماجرای فرود 
آرمسترانگ و آلدرین

به کجا؟ ماه

مسافت این ماموریت برای رسیدن به ماه 
حــدود ۸00 هــزار کیلومتر بــوده اســت. در 
این مدت سه سرنشین آپولو، آرمسترانگ، 
بالدرین و کالینز در کابینی به انــدازه یک 
خودروی بزرگ ساکن بودند. جمله مشهوری از آرمسترانگ ثبت شده که هنگام قدم زدن بر ماه گفته: »این 
قدمی است کوچک برای انسان و جهشی عظیم برای بشریت« حدود 30 ساعت از این ماموریت توسط 
تلویزیون به طور زنده پخش شد. پرچم آمریکا روی کره ماه نصب شد و رد پاهای آرمسترانگ و آلدرین بر سطح 
کره ماه جا ماند. گفته می شود به علت نبود اتمسفر و جریان هوا این رد پاها برای همیشه آن جا باقی خواهد 
ماند. پس از این مأموریت ناسا برای تبلیغ فعالیت ها و استحکام بخشیدن به میراث خود به تکاپو افتاد اما در 
طول دهه 19۷0 هم مردم و هم رسانه  ها شروع کردند به زیر سوال بردن هزینه  های مربوط به اکتشافات 
فضایی. البته شکی وجود نداشت که سفر به ماه بر فرهنگ جامعه تأثیری عمیق گذاشته و شیفتگی بشر 

برای حضور در فضای خارج از منظومه شمسی همچنان به قوت خود باقی است.

داستان سفر یوری 
گاگارین

به کجا؟ فضا

محرمانه  گزینش  فرایند   19۶0 ســال 
فرستادن اولین انسان به فضا در شوروی 
آغاز شد. از بین 15۴ خلبانی که مراحل 
گزینش را گذراندند، 20 نفر انتخاب شدند 
و با رای گیری محرمانه از آن ها با اکثریت آرا، 

گاگارین برای این سفر دشوار و بزرگ انتخاب شد. 12 آوریل سال 19۶1، در ساعت 9:0۷، گاگارین 
2۷ ساله سوار بر موشکی 30 متری، به وسیله فضاپیمای وستوک 1 پروازش به فضا را آغاز کرد. سفری 
که حدود 10۸ دقیقه طول کشید. ازآن جا  که در آن زمان اطالعات کافی درباره قرار گرفتن در شرایط 
بی وزنی و تاثیر این شرایط بر انسان وجود نداشت، تصمیم گرفته شد فضاپیما به طور کامل روی سیستم 
کنترل اتوماتیک قرار داده شود و پاکتی دربسته حاوی کد های الزم به گاگارین داده شده بود تا بتواند 
درصورت نیاز کنترل فضاپیما را به دست گیرد. پس از بازگشت، گاگارین به عنوان قهرمان ملی شناخته 
و تندیس هایی از او در سرتاسر شوروی قرار داده شد و خیابان های بسیاری به افتخار او نام گذاری شدند.

ماموریت کپلر
 تلسکوپی برای رصد شبه زمین ها

به کجا؟ سیارات فراخورشیدی

فضاپیمای کپلر در ۷ مارس 2009، از کیپ کاناورال فلوریدا در آمریکا پرتاب شد 
و کار خود را آغاز کرد. ماموریت اصلی کپلر که یک تلسکوپ فضایی ساخت ناساست، 

کشف سیارات فراخورشیدی مشابه زمین در فضاست، یعنی پیدا کردن جایی که همچون کره 
زمین در آینده برای جمعیت رو به فزونی این کره خاکی قابل سکونت باشد. این تلسکوپ در فرایند 

تشخیص خود، درخشندگی 100 هزار ستاره را در عرض 3/5 سال بررسی کرد تا نشانه ای از کاهش 

درخشندگی بر اثر  گذار سیاره ای بیابد. در یکی از آخرین دستاورد های سال 2013، ستاره شناسان 
ماموریت کپلر می گویند سیاره ای همانند زمین موجود است که قابل سکونت است. دانشمندان 
می گویند این سیاره که کپلر 69C نامیده شده است همانند سیاره های سامانه خورشیدی در 
مداری ویژه پیرامون ستاره ای می چرخد. این سیاره یکی از نخستین نامزد های احتمالی 
داشتن زندگی فرازمینی در خود است که انسان از وجود آن آگاهی یافته است. در 
ضمن آخرین نتایج این برنامه فضایی نشان می دهد تعدادی از ستاره های 
موجود در کهکشان راه شیری، قد، قواره و مشخصات نزدیک به خورشید 
منظومه خورشیدی ما را دارند. در واقع با یک حساب سرانگشتی رقمی 
باالتر از 10 میلیارد ستاره شبیه خورشید در کهکشان ما وجود دارد که 

ممکن است سیاره های مشابه زمین داشته باشند.

 آپولو 13
 یک شکست موفقیت آمیز!

به کجا؟ ماه

11 آوریل سال 19۷0 وقتی آپولو 13 با غرش موشک ساترن 
5 ماموریت اش را آغاز کرد ، همه چیز خوب پیش می رفت و به 
نظر می رسید یک ماموریت فضایی دیگر با موفقیت پیش برود. 
پیش از این آپولو 11 و آپولو 12 بر ماه فرود آمده بودند و به نظر 

می رسید این کار در حال تبدیل شدن به  کاری 
معمولی است. زمان می گذشت و فضاپیما به 

ماه نزدیک و نزدیک تر می شد. دیگر فاصله 
چندانی تا ماه باقی نمانده بود و فضاپیما حدود 

320 هزار کیلومتر از زمین فاصله داشت که 
صدای یک انفجار و لرزش ناشی از آن همه چیز را 

تغییر داد. چراغ های هشدار فضاپیما روشن شده 
بود و بخشی از جریان برق و نور فضاپیما نیز از کار 
افتاده بود. »هیوستون، ما این جا با یک مشکل 

مواجه شدیم«؛ جمله ای که جک سویگرت به مرکز 
کنترل ماموریت مخابره کرد و آغازگر ماجرایی نفس گیر برای 

فضانوردان و متخصصان مرکز کنترل بود. اندکی پس از انفجار 
برنامه فرود بر سطح ماه لغو شد. اما این مسئله در مقابل حفظ 
جان فضانوردان و بازگشت آن ها به زمین مشکلی بی اهمیت 
بود. بازگشت این فضاپیما آن قدر به چالش بزرگ جهانی تبدیل 

شده بود که در یکی از روزنامه های آن روزهای تهران خبر 
عجیب پهن شدن سفره نذری توسط یک شهروند تهرانی 

برای بازگشت موفقیت آمیز آپولو 13 منتشر شد! 
ــل 19۷0 سه فضانورد این  سرانجام 1۷ آوری
ماموریت سخت بر سیاره مادری شان در سالمت 

قدم گذاشتند. فضانوردانی که موفق به فرود بر سطح 
ماه نشدند، اما بازگشت موفقیت آمیز آن ها به زمین برای 

همه یک پیروزی بزرگ و شگفت انگیز بود.

 سفر بی بازگشت 
و خارج شدن از زمین

به کجا؟ مریخ

پروژه »مارس یک« که توسط یک شرکت هلندی طرح ریزی 
شده و دنبال می شود، یکی از مهم ترین برنامه های بشر تا 
کنون برای سکونت در فضا بوده است. این شرکت با ثبت 
نام از همه داوطلبان باالی 1۸ سال، از آن ها دعوت کرد که 
در صورت تمایل به این پروژه بپیوندند و مریخ را برای ادامه 
زندگی خودشان انتخاب کنند. مریخ از این نظر انتخاب 
شد که نزدیک ترین سیاره  از نظر شرایط زندگی به کره 
زمین است، البته در بین سیاراتی که تا کنون شناخته ایم. 
این برنامه به این دلیل بی بازگشت نامیده می شود که هنوز 
دانشمندان علوم هوافضا به فناوری الزم برای بلند شدن 
ایمن فضاپیما از سطح سیاره مریخ دست پیدا نکرده اند. 
با فراخوان این برنامه 202 هزار نفر به آن پیوستند که با 
گذشتن از بررسی ها و غربالگری های مختلف درنهایت 
100 نفر از سراسر جهان با این طرح همراه باقی مانده اند. 
طبق برنامه ریزی انجام شده با هفت سال آموزش احتماال 
در سال 2032 تعدادی از این افراد راهی مریخ خواهند 
شد. سفری که هفت ماه از زمین تا فــرود بر مریخ طول 
خواهد کشید و سرآغاز فصلی تازه در اکتشافات و طرح های 

فضایی خواهد بود.

 اسپیس ایکس
 رویای سفر ارزان به فضا

به کجا؟ مریخ

یکی از مشکالت سفر به فضا در تمام این سال ها هزینه های باالی آن 
بوده است. در این شرایط، شرکت خصوصی اسپیس ایکس که سال 
2002 توسط ایالن ماسک تاسیس شده، هدفش را تحقق رویای 
سفر ارزان به فضا اعالم کرده است. این شرکت تاکنون یک گروه دو 
و یک گروه چهار نفره را از زمین به ایستگاه بین المللی فضایی که در 
مدار 330 تا ۴35 کیلومتری زمین در حرکت است، با موفقیت اعزام 
کرده است. یکی از مهم ترین برنامه های این شرکت اعزام انسان به 
مریخ بوده که بارها در سخنان ایالن ماسک بر آن تاکید شده است. 
هدف ابتدایی این شرکت اعزام انسان در سال 2023 بود. سپس 
در دسامبر 2020 مدیر اجرایی این شرکت از تحقق این برنامه در 
سال 202۶ خبر داد. البته کارشناسان فضایی معتقدند احتماال 
این برنامه تا قبل از سال 2030 امکان پذیر نباشد. ایالن ماسک 
البته همیشه از خطرات این سفر هم صحبت کرده، به طوری که در 
یکی از اظهارات اخیرش درباره این سفر گفته: »گرچه سفری دشوار 
و خطرناک است که امکان دارد زنده نمانید اما یک ماجراجویی 

باشکوه است که جذاب به نظر می رسد.«
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موضوعی که مــا کمتر به آن توجــه می کنیم این اســت که باید از طریــق بینی نفس 

بکشــیم، چون داخل بینی پرزهای ریزی وجود  دارد که آلودگــی هوا را می گیرد و 

هوای تا حدودی تصفیه شــده را به  داخل ریه ها می فرستد اما بســیاری از افراد به 

دالیل مختلف از طریق دهان نفس می کشــند. جالب اســت بدانیــد این نوع نفس 

کشیدن نشانه مشکلی در سیستم تنفسی است و عوارضی دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

زندگیسالم
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 چگونه ترک های پوستی
 را از بین ببریم؟

سالمت و شــادابی پوست در داشــتن ظاهری زیبا 
بســیار مؤثــر اســت اما حفــظ ایــن شــادابی کاری 
دشوار و نیازمند دقت، توجه و مراقبت است عوامل 
مختلفی وجــود دارد که مــی تواند زیبایی پوســت 
شــما را کمتر کند.  ترک پوســتی یکی از مشکالت 
پوستی اســت که به دلیل تغییرات مختلف در بدن 

ایجاد می شود.
کالژن از طریــق پروتئین تأمین می شــود و افرادی 
که ایــن پروتئین را بــه میــزان کمی در بــدن دارند 
پوســت آن ها کمتر فراینــد کالژن ســازی را انجام 
می دهد و در نتیجه با تغییرات آب و هوایی و کاهش 
وزن یا اضافه وزن پوســت دچار ترک های پوســتی 
می شود. این مشکل پوستی عالوه بر تغییرات وزنی 
علل  دیگری دارد اما شــایع ترین علــت آن می تواند 

تغییرات وزنی فرد باشد.
  ترک های پوستی چگونه اند؟

به لحاظ ویژگی های ظاهری، ترک پوستی شکلی 
رگه دار روی پوســت دارد که بیشتر در قسمت های 
عضله ای بدن مانند سینه، ران، بازو، پشت، باسن، 
شــکم و همچنیــن در قســمت های بــاال تنــه دیده 

می شود. 
جوان سازی پوست می تواند در زیبایی شما بسیار 
مؤثر باشــد بنابراین توجه به آن و مراقبت از پوست 

ضروری است.
ترک هــای پوســتی بیشــتر در بیــن خانم ها شــایع 
اســت و علت آن طی کــردن دوران بارداری اســت 
که با بزرگ تر شدن شکم این ترک ها به مرور ایجاد 
می شــود و هرچه میــزان پروتئیــن و کالژن موجود 
در پوست  کمتر باشــد این ترک ها بیشتر و عمیق تر 

خواهد بود.
  روش های درمان ترک پوستی

تــرک پوســتی می توانــد بــا اســتفاده از روش های 
مختلفی درمان شــود کــه برخی از ایــن روش های 
درمان با مصرف دارو و کرم های مخصوص صورت 
می گیــرد. در برخی از مــوارد با مراجعه به پزشــک 
بــا اســتفاده از دســتگاه های بــه روز می تــوان این 
ترک های پوســتی را درمــان کرد. در روشــی دیگر 
بیشــتر افراد ترجیــح می دهنــد از درمــان خانگی 

استفاده کنند.
  مصرف دارو/ ترتینوئین، ســنتال آسیاتیکا، کره 
کاکائــو و تقویت کننــده کالژن از جملــه کرم هایی 
هستند که می تواند برای درمان ترک پوستی مؤثر 
باشــد مصرف این کرم ها موجب می شود تا پوست 
شــما روند کالژن ســازی خود را بهبود بخشــد و با 
حفظ شادابی و سالمت پوســت ترک پوستی را هم  

درمان کند.
  روش هــای پزشــکی/ جراحــی و انواع لیــزر از 
روش های درمانی اســت کــه می توانید بــرای رفع 
ترک پوســتی اســتفاده کنید  در لیزر درمانی طی 
جلساتی مختلف با استفاده از اشعه لیزر این ترک ها 
از بین می رود و در روش جراحی امکان این که بعد از 

عمل زخم ها باقی بماند وجود دارد.
  روش هــای خانگی/ یکــی از روش های خانگی 
برای درمان ترک پوستی مصرف مواد غذایی حاوی 
ویتامین A  است. موادی مانند هویج و سیب زمینی 
دارای مقادیر زیادی ویتامین A هستند. همچنین 
مصرف کرم هایی کــه حاوی این ویتامین هســتند 
می تواند مؤثر باشد.در روشی دیگر می توانید با تهیه 
اسکراب شــکر ترک های پوســتی را درمان کنید. 
در این روش شــکر، روغن بادام و روغــن نارگیل را 
با یکدیگر مخلوط  کنید و محلول آن را روی ســطح 
پوست که دارای ترک است بمالید. این کار موجب 

می شود تا این ترک ها الیه برداری شود.
آلوئه ورا یک راهــکار درمانی مؤثــر و روش خانگی 
ســاده برای درمان ترک پوســتی اســت که بســیار 
مؤثر  اســت. در این روش ژل برگ آلوئــه ورا را روی 
 سطوح ترک دار پوست قرار دهید. مصرف دوره ای

  ایــن داروی گیاهی موجب کالژن ســازی پوســت 
می شود.روغن نارگیل، روغن بادام و عسل از موارد 
دیگری اســت که می توانــد با مصــرف دوره ای این 
ترک های پوســتی را کاهش دهد و پوستی شاداب 
و سالم را برای شــما به همراه داشته باشد. ماسک 

روغن بادام  هم  برای سالمت پوست مؤثر  است.

مارال مرادی
 خبرنگار
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  معاینه پزشک الزم دارید
عادت به بازگذاشتن دهان می تواند یکی از نشانه های 
اختالل تنفسی دستگاه تنفسی فوقانی باشد، بنابراین 
توصیه متخصصــان در ایــن خصوص این اســت که اگر 
فردی از راه دهان تنفس می کند یا هنگام خواب دهان 
او باز می ماند باید هر چه ســریع تر برای بررســی دقیق 

به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند. 
  4 علت  رایج

احتمال خوابیدن با دهان باز در افراد مبتال به آسم و آپنه 
خواب بیشتر است و مردان نســبت به زنان بیشتر مبتال 
می شوند به طوری که براساس نتایج یک مطالعه، تقریبا 
یک سوم از مردان در هنگام خواب از طریق دهان نفس 

می کشــند اما در زنان ایــن آمار  تنها 5 درصد اســت. دو 
دلیل دیگــر که دهــان فرد در طــول خواب بــاز می ماند 
مکیدن شست یا لکنت زبان مداوم است. مکیدن انگشت 
یک رفتار رایج در کودکان اســت اما وقتــی این رفتار در 
دوران کودکــی طوالنــی شــود، باعــث می شــود دهان 
کودک در هنگام خواب و احتماال از روی عادت باز بماند.

  پیامد زیبایی خوابیدن با دهان باز
محققــان می گویند که خوابیــدن با دهان باز بــه اندازه 
نوشیدن نوشــابه های گازدار در زمان قبل از خواب، به 
دندان ها آســیب می زند. نفــس کشــیدن از راه دهان، 
باعث خشک شدن دهان می شود و اثر محافظتی بزاق 
را در کشتن باکتری موثر در اسیدی شدن دهان از بین 

می برد. با توجه به افزایش سطح اسید  دهان خوابیدن 
با دهان بــاز موجب فرســایش و پوســیدگی دنــدان ها 
می شــود. در برخــی افراد این ســطح اســیدی به 6/3 
می رسد که برای فرســایش مینای دندان کافی است و 

شبیه نوشیدن نوشابه گازدار قبل از خواب است.
  دندان بدفرم

در کودکان تنفــس از طریق دهان ، رشــد فک باالیی را 
افزایش می دهد. دندان های بد فرم  ممکن است نشان 

دهنده تنفس مداوم و مزمن با دهان باشد.
  مشکل بلع

تنفس از طریق دهان باعث خشک شدن  دهان می شود. 
چون وقتی دهان شما خشک می شود احتماال به جای 
این که دهــان را ببندید، زبان را به جلو فشــار می دهید 
تا قورت دهید . در بلعیدن نرمال، زبان به ســقف دهان 
فشــار می آورد و امواجــی را ایجاد می کند کــه غذا را به 
معده و شکم می فرستد. با این حال تنفس با دهان باعث 
می شــود هوای بســیار بیشــتری را قورت دهید که می 

تواند بر برگشت اسید  معده تاثیر بگذارد.
منابع:ایرنا، نمناک

1  ابتدا یک بســته پودر ژلــه آلبالویــی را در ظرفــی بریزید و 
ســپس بــه آن پــودر ژالتیــن اضافــه کنیــد. یــک چهارم قاشــق 
چای  خوری جوهر لیمــو و نصف پیمانه آب را روی مــواد بریزید 

و هم بزنید.
2 مقــدار یــک چهــارم پیمانه گلوکــز مایــع را بــه آن اضافه و 

دوباره مواد را با یکدیگر ترکیب کنید تا کامال یکدســت شــود.
3  بعــد از این که مــواد ترکیب شــده پــس از هــم زدن کامال 
یکدســت شــد باید آن را روی حرارت بخار آب جوش ســماور یا 
کتری قرار دهیــد و به روش بن مــاری مواد را آرام هــم بزنید تا 

کامال حل شود.
4 قالب را با اســپری روغن مقداری چرب کنید. ســپس مایه 
ژله را در قالــب  بریزید و به مدت نیم ســاعت در داخــل فریزر یا 

یک ســاعت در داخل یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.
5  پس از مدت زمان تعیین شــده ژله هــا را از قالب درآورید. 

پاستیل ها را داخل شــکر پودر شده بزنید.

پزشکی 

   ژله میوه ای - یک بسته
   پودر ژالتین – یک قاشق غذاخوری

   اسید سیتریک یا جوهر لیمو – یک چهارم قاشق چای خوری
   آب – نصف پیمانه

   گلوکز مایع - یک چهارم پیمانه
   پودر شکر- یک دوم  پیمانه

شکالت

 اولین قربانی »آبله میمون«
 در چین

منابع چینــی اعالم کردند این کشــور اولین فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری آبله میمون را به ثبت رسانده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
اسکای نیوز، روزنامه »گلوبال تایمز« گزارش داد که 
یک دام پزشک چینی در پکن بر اثر ابتال به ویروس 
»آبله میمون« جان خود را از دست داد و این کشور 
اولین فوتی بر اثــر این بیمــاری را به ثبت رســاند. 
مرکز مبارزه و پیشگیری از بیماری ها در چین اعالم 
کرد عالیم بیماری در این دام پزشک 53 ساله که 
روی حیوانــات پژوهش انجــام داد یک مــاه پس از 
کالبدشــکافی دو میمون مرده در اوایل ماه مارس 
ظاهر شده بود. این دام پزشک بعد از کالبدشکافی 

دچار حالت تهوع و استفراغ شده بود.

 خواص »جوز هندی«
از چاشنی تا درمان بیماری 

از ادویه های متنوعی برای طعم دادن به غذا و عطر 
و بوی آن استفاده می شود. یکی از ادویه های رایج 
جوز هندی اســت کــه با عطــر و بوی تنــد و مطبوع 
فواید دارویی بی شــماری دارد.ادویه شامل میوه، 
دانه و ریشــه گیاهان یا عناصر معدنــی در طبیعت 
اســت که برای طعــم و رنــگ دادن به غذا هــا از آن 
اســتفاده می شــود. جوز هندی با عطر و بوی تند و 
مطبوع و فواید دارویی بســیار در آشــپزی ادویه ای 
پر کاربرد است. در این مطلب به شناخت این ادویه 
خوش عطــر و دارویــی خواهیــم پرداخــت.از دانه 
رنده یا پودر شــده جوز هندی برای طعــم دادن به 
انواع گوشت، شیرینی جات، پودینگ ها، خوراک 
ســیب زمینی، سوســیس، انواع ســوپ، ســس ها، 
ساالد ها و نوشــیدنی ها استفاده می شــود. روغن 
جوز هنــدی در صنایــع عطرســازی و داروســازی 
استفاده می شود. این روغن بی رنگ یا زرد روشن 
اســت و بو و طعــم جــوز هنــدی را دارد. اســتفاده 
خوراکی از روغن جوز هندی ممکن اســت موجب 
مســمومیت شــود. همچنین عصاره ایــن ادویه در 
تولید خمیردندان، کرم های آرایشی و شربت ضد 
ســرفه کاربرد دارد. در ایران جوز هنــدی را پس از 
رنده کردن بــا زردچوبه و ادویه هــای دیگر ترکیب 
می کنند تا بوی بد گوشــت های خورشی، گوشت 

مرغ و ماهی را از بین ببرد.
    ارزش غذایی

جوز هندی سرشــار از فیبر، ویتامیــن A، ویتامین 
C، ویتامین E، ویتامیــن B1 و B6، منگنز، منیزیم، 

پتاسیم، مس، فسفر، زینک و آهن است.
جوز هندی دارای طبیعت گرم و خشک است.

  فواید جوز هندی
   برای درمان اسهال در طب سنتی چین استفاده 

می شود.
  روغن جوز هندی برای کاهش درد های حاصل 

از روماتیسم مفصلی بسیار موثر است.
    جوز هندی اشتها آور است.

    ترکیبات آنتی اکسیدانی غنی جوز هندی ضد 
سرطان است.

   برای درمان ســرماخوردگی و سرفه بسیار موثر 
است.

   درمان کنترل نداشتن ادرار
    درمان اختالالت کبد و طحال

  عوارض جوز هندی
   استفاده طوالنی مدت و به مقدار بیشتراز 5 گرم 
در روز می تواند باعث گیجی، توهم و سایر عوارض 

ذهنی شود.
    اســتفاده بیش از حد جوز هندی ممکن اســت 

موجب مسمومیت شود.
    استفاده بیش از حد می تواند باعث سقط جنین 
یا نقص مادرزادی شود. در باره مصرف جوز هندی 
در زمان شیردهی اطالعات کافی در دست نیست. 
با این حال در هــر دو حالت از مصــرف جوز هندی 

خودداری کنید.

 خوابیدن 
 با دهان باز 

نشانه بیماری است؟
عادت به باز گذاشتن دهان به ویژه زمان 

خوابیدن می تواند نشانه  اختالل تنفسی باشد

1 رفع مشکالت گوارشی
درمان سرفه و آنفلوآنزا 2

کاهش التهاب دهان و سینوس ها 3
کاهش درد 4

تسکین درد قاعدگی 5
درمان دل درد 6

درمان تهوع 7

خواص روغن نعناع

8 تسکین سردرد
9 تسکین درد معده

10 رفع مشکالت پوست و مو
11 انرژی زایی و کاهش استرس

کاهش التهاب  بیماری سل 12
13 درمان سرطان سینه

سالمت دندان و خوش بویی دهان 14

مراقب کودکان و نوجوانان در برابر کرونای دلتا باشید

نادر توکلی، معاون درمان ســتاد مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران با اشــاره 
به وضعیت بســیار نگــران کننــده کرونا، گفــت: » تمــام بیمارانی کــه عالیمی 
شــبیه ســرما خوردگی دارند تا ۹۹ درصد بــه کرونا مبتــال شــده اند و به دلیل 
شــدت ســرایت ویروس دلتا میزان ابتال بســیار باالتر از پیک های قبلی است. 
میزان کشــندگی ویروس دلتا نسبت به ســویه های قبلی کمتر اســت وبا توجه 

به درگیری کودکان ۸ تا ۱۲ ســال با ویــروس دلتا، والدین بایــد مراقبت های 
الزم را انجــام دهند.« کرونــای دلتا در کــودکان و نوجوانان بیشــتر مشــاهده  
شــده و عالیم بالینی آن مشهود است .میزان ســرایت این نوع و یروس به دلیل 
چســبندگی به دیواره ســلولی بیشــتر اســت و افراد با تعــداد کمتــری از آن به 

بیماری مبتال می شوند .
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   برای شان خط قرمز مشخص کنید
شما به عنوان یک مادر باید برای آن ها خط قرمز مشخص 
کنید. این خط قرمز دست بلند کردن روی یکدیگر است. 
به آن ها توضیــح دهید که هرگونه حرکات خشــونت   آمیز 
مثل ضربه زدن، کشیدن مو یا هل دادن کار اشتباهی است 
و حتی در مواقع عصبانیت نباید این کار را انجام دهند، در 
غیر این صورت برای شان محدودیت هایی در انجام کارهای 

مورد عالقه مانند دیدن فیلم یا پارک رفتن ایجاد کنید.

   بگویید که من آماده شنیدن هستم
از فرزندان خود بخواهید که هر وقت از یکدیگر به هر دلیلی 

ناراحت شدند با شما حرف بزنند و بگویند، چه اتفاقی افتاده 
است. می توانیدحرف زدن را برای آن ها تبدیل به یک بازی 
کنید. یک وســیله را به عنوان میکروفن دست شان بدهید 
و ازآن ها  بخواهید مشکل پیش آمده را تعریف کنند. بعد از 
این که  صحبت های شان را شنیدید به آن ها اطمینان دهید 
همیشه آماده شنیدن حرف های شان هستید و برای حل 

مشکالت، آن ها  را  راهنمایی خواهید کرد.

   کنترل خشم را به آن ها یاد بدهید
از کودکی بــه آن ها یاد بدهیــد در هنــگام عصبانیت نباید 
تصمیم بگیرند یا کاری انجام دهند بلکه بهترین کار در این 

مواقع کشیدن نفس عمیق و گفت وگو است. از هر دو یا چند 
فرزندتان بخواهید به جای عصبانیت، خود را جای نفر مقابل 

بگذارند و از زاویه دید او ماجرای درگیری را تعریف کنند.

   همکاری های 2 نفره برای شان در نظر بگیرید
یک سری کارهای کوچک طراحی کنید و از آن ها بخواهید 
این کارها را باهم انجام دهند تا مهارت مشارکت در آن ها 
تقویت شود. این کارها می تواند مسئولیت های کوچکی از 
کارهای خانه باشد. مثل گردگیری، جابه جا کردن ظروف 
یا آماده ســازی میز غذا، اما یادتان باشــد که بایــد از آن ها 

بخواهید در انجام دادن کارها با یکدیگر همکاری کنند.

 اصول تقویت روابط خواهروبرادری فرزندان
 توسط مادرها

شــرایط  در  شــما  نگرانــی 
موجود قابــل درک اســت و از 
این که برای رفع این نگرانی و 
عملکرد بهتر به دنبال افزایش 
اطالعات تان هســتید و تصمیم داریــد کاری 
مثل تعقیب کردن او و... را بدون مشورت انجام 
ندهیــد، خوشــحالم. در ادامه یــک نکته مهم 
درباره تغییرات در این دوران مطرح خواهد شد 

و چند توصیه به شما خواهم داشت.
  3 تغییر در نوجوانی که باید بدانید

نوجوان در ایــن دوره از زندگــی اش، تغییرات 
مهــم و ســریعی را تجربــه می کنــد. از جملــه 
ایــن تغییرات کــه بایــد والدیــن از آن ها مطلع 
باشند، سه مورد مهم تر اســت: 1- تغییرات 
جســمانی| آغاز فعالیــت  برخــی هورمون ها 
در بــدن، عامل اصلــی این تغییرات اســت که 
شــامل افزایش قد و وزن، تغییر صدا، پیدایش 
خصوصیــات ثانویــه جنســی و... اســت. 2- 
تغییرات هیجانی| تغییــرات هیجانی بر اثر 

تغییرات جسمانی از جمله تغییرات هورمونی 
به وجود می آید. نوجوان با احساسات و عواطف 
خاصی مواجه می شود که پیشتر تجربه چندانی 
درخصوص آن ها نداشته است. 3- تغییرات 
اجتماعــی| در ایــن دوره ارتباطــات و روابــط 
اجتماعی نوجوان تغییر می کند و بیشتر تمایل 
دارد با دوســتان و همســاالن خود باشــد و در 
جامعه رفت و آمد کنــد. اما آیا والدیــن در عبور 
ســالم تر نوجوان ها از این مســیر نقش موثری 

دارند؟ قطعا بله. و اما چند توصیه به شما:
  ارتباط  با دخترتان را بهبود ببخشید

از کیفیت ارتباط تان با او در پیامک تان چیزی 
نگفتید. والدین باید همدالنه و بدون قید و شرط 
فرزندشان را بپذیرند و از او حمایت کنند تا در 
هر لحظه از زندگی که دچار مشکل شد، اولین 

حامی  و پناه والدینش باشند.
  دوستان و نزدیکانش را بشناسید

در ماجــرای دعــوای دختران  دهه هشــتادی 
که مــورد توجه رســانه ها قــرار گرفــت، نقش 

والدین شان هم باید دیده شود. بنابراین شما 
افرادی را کــه روی فرزندتان تاثیر می گذارند، 
بشناســید و با والدین آن ها در ارتباط باشــید. 
این کار عالوه بر ایجاد امنیت خاطر در شما، از 

بروز مشکالت بعدی پیشگیری خواهد کرد.
  خودمراقبتی را به او آموزش دهید

نوجوانــان، حتــی در صورتــی کــه ســالمت 
روانــی اجتماعــی باالیــی داشــته و از محیط 
حمایتگرانه ای برخوردار باشند باز هم بی نیاز 
از مهــارت هــای خودمراقبتــی نیســتند. از 
مهم ترین این مهــارت ها، مهــارت »نه گفتن« 
اســت. فرزندان مــا  باید قــادر باشــند در برابر 
فشــار همساالن شــان یــا در دیگــر زمینه ها و 
موقعیت هــای مخاطــره آمیــز و آســیب های 
اجتماعــی،  از خــود مراقبت کننــد و با جرئت 

»نه« بگویند.
  به جای تعقیب، بر او نظارت کنید

دربــاره تصمیم تــان بــرای تعقیــب دخترتان، 
در قدم اول از شــما می خواهم که نشــانه های 
رفتارهای پــر خطر را بشناســید و ایــن عالیم 
را جــدی بگیریــد.  همچنیــن بــه فرزندتــان 
آموزش های الزم را ارائه و اجازه دهید احساس 
امنیت و آزادی داشته باشد. به جای مرتب چک 
کردن و کنترل کردن که موجبات پنهان کاری 
وی را فراهم می کنــد، از دور مراقبت کنید. به 
همین دلیل تعقیب کردن وی به صالح نیست 
چراکه ممکن اســت دخترتان متوجه شــود و 

رابطه امن بین شما از بین برود.

پدری هســتم 34 ســاله. بعد از دیــدن ویدئــوی دعوای دختــران دهه 
هشتادی و قمه کشیدن شان، خیلی نگران دخترم شدم که نوجوان است. 
این روزها زمان زیادی را با دوســتانش بیرون از خانه می گذراند. از نحوه 
تربیت خودم و مادرش مطمئن هستم اما شرایط جامعه خراب شده است. به نظرتان 
او را تعقیب کنم تا ببینم دقیقا با دوستانش کجا می رود و چه کارهایی می کند یا خیر؟

زهرا متقی شکیب | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 تربیت
 فرزند

بعد از ماجرای قمه کشیدن دختران دهه هشتادی، خیلی نگران دخترم شدم

 اگر شما دارای فرزند دختر و پسر باشید، حتما با چالش های بیشتری در تربیت فرزندان تان نسبت به مادرهایی که 
فقط پسر یا دختر دارند، روبه رو شده اید. هرقدر داشتن دختر و پسر به صورت همزمان می  تواند شیرین باشد، اما 
سختی های خاص خودش را دارد. مهم ترین مشکل درخصوص خواهر و برادرها، شکل گیری یک رابطه مسالمت آمیز 
همراه با همدلی و به دور از حس حسادت است. درادامه به بررسی راهکارهایی برای قوی شدن روابط خواهر و برادری 

توسط مادرها خواهیم پرداخت.

مهسا کسنوی |    روزنامه نگار

بانوان

* صحبت های این خیــاط کهنه کار دربــاره جنس لباس 
سیاســتمدارها در پرونده زندگی ســالم، چند وقت پیش 
تایید شــد! جایی که یک عکس از مــارک ایتالیایی لباس 

رئیس جمهورمون تو فضای مجازی پخش شد.
* مطلب »۷ ترفند سرخ کردن انواع سبزیجات« در صفحه 
ســالمت خوب بود. از زندگی سالم بابت مطالب جذابش 

تشکر می کنم.
* به جای این که یک روزنامه نگار از نظر خودش در این باره 
مطلب بنویسه که در مغز نوجوان ها چی می گذره، بهتر بود 
از چند نوجوان در این باره بپرسید. مربوط به صفحه جوانه.
* یکی از نابودگران عشق در دوران عقد، دولته که با گرون 
کردن همه چیز، به خدا اعصاب برای من جوون نذاشــته. 
هر روز می رم یک تیکه از وســایل رو بخرم، نسبت به دیروز 

گرون شده. 
* من که بعید می دونم مسئوالن سیاسی کشورمون در این 
دوره و زمونه، برای خودشون لباس بدوزن. وقتی بهترین 

مارک ها، لباس آماده دارن، اونا بهتره که.
* وقتی مطالبی در زندگی سالم درباره آسیب های کرونا 
روی کــودکان می خوانم، واقعــا دلم می گیرد. این نســل 
با این بیماری لعنتــی، خیلی اذیت شــدند و کال چیزی از 

کودکی نفهمیدند.
* خطاب به بهترین پدر دنیا. ممنونم که کنارم هستی، مرا 
تشویق کردی که هر روز بهتر شوم و سخت تر مبارزه کنم. 
بدون راهنمایی و تشویق شما من در این جایگاه نبودم. پدر 

عزیزم، جناب آقای عادل فهمیده، تولدتون مبارک.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز نوشتن کارهای عقب افتاده

روزهای قبل از تعطیالت، بهترین فرصت 
برای برنامه ریزی است تا بتونین کارهای 
عقــب افتاده تون رو فهرســت و بعد از 
اولویت بندی برای انجام شــون، ساعت 
یا زمان هایی را مشــخص 
کنین. همین االن دست 
بــه قلم بشــین و این 
کارهــا رو فهرســت 

کنین...

قرار و مدار

   4 عامل این اشتباه آسیب زا
کم رنگ شــدن ارزش های اخالقــی در افراد باعث 1 کم رنگ شدن ارزش های اخالقی

گســترش روز افزون این پدیده غیراخالقی و غیرشــرعی 
شده است. تغییر ســبک زندگی از الگوی اسالمی ایرانی 
به الگوی رفتاری غربی تحت تاثیر ماهواره ها از علت های 
ازدیاد این آسیب اجتماعی است. این روابط باعث افزایش 
طالق، ازدواج های مقطعی و روابط خارج از عرف می شود 
و متاسفانه برخی از افراد که وابستگی اخالقی و فرهنگی 
ندارند، این گونه روابط فرازناشــویی را بسیار طبیعی و به 

نوعی پیشرفت و امروزی بودن قلمداد می کنند.
ناآشنایی زوج ها با مهارت های زندگی مشترک یکی از مسائلی که متاسفانه خانواده ها و مخصوصا 2

زن و شــوهرها به نوعی درگیر آن هســتند و ریشه بسیاری 
از مشکالت امروزی اســت، آگاهی نداشتن  از تفاوت های 
فردی و جنسیتی و شناخت نیازهای همسران و ضعف در 
مهارت های الزم برای تامین آن نیازهاســت. وقتی فردی 
در زمینه های مختلف دچار کمبود و خأل شود خواه ناخواه 
به دنبال راه هایی برای جبران آن برمی آید و این اولین قدم 
برای گرفتار شدن بعضی از آقایان در این سایت ها و کانال ها 

و این رابطه هاست.
عامل مهم تر در این فرایند، همسر گزینی نامناسب 3 بی توجهی به اهمیت همسرگزینی مناسب

در جامعــه اســت. به دلیــل ضعــف فضای همســرگزینی 
در جامعــه، وقتــی افراد بــدون هیــچ گونه شــناختی وارد 
زندگی مشــترک می شــوند، تازه متوجه خواهند شــد که 

انتخاب صحیحی انجــام نداده اند. نداشــتن شــناخت از 
الگوی صحیح ازدواج، هر دو زوج را به روابط فرازناشــویی 
ســوق می دهــد. ایــن بی هنجــاری در فضای انتخــاب در 
موقعیت هایی ماننــد خیابان، مهمانــی و... بروز می کند. 
بی شک می توان گفت یکی از فضاهایی که می تواند محیط 
همسر گزینی مناسبی برای افراد باشد، فضاهای دوستانه 

و خانوادگی با کمک والدین است.
نامشروع4 طبیعی جلوه دادن این کنجکاوی یا شــیطنت 
برخــی از افــراد متاهــل، این رفتــار، کشــش ها یــا روابط 
فرازناشــویی را طبیعــی و عــادی جلــوه می دهنــد و بیان 
می کنند که این گونه ارتباطات و گپ و گفت ها در همه افراد 
وجود دارد و بیشتر به خاطر سرگرمی و کنجکاوی است اما 
باید گفت این گونه روابط زاییده شیطنت های نامشروع و 
دزدکی در روابط زناشویی  هستند که آسیب هایشان بارها 

در صفحات حوادث روزنامه ها، خبرساز شده اند.
این نکته خطاب به مردان اســت که ظاهرا، بیشتر 5 پیش بینی نادرست مردها از عاقبت این کار

در چنین دام هایی گرفتار می شــوند. بعضــی از آقایان در 
محاسبات خود دچار اشتباه می شــوند و به زعم خودشان 
چیزی در زندگی خانوادگی خود کم نمی گذارند بنابراین 
خود را توجیه می کنند که حتی اگر یک ارتباط نامناســب 
هم داشته باشند، آسیبی به زندگی شان نمی رسد! بعضی 
از مردان هم به دنبال اثبات خودشان از جنبه های مختلف 
هستند و صرف نظر از این که این نیاز به اثبات، از کدام دوره 
نشئت می گیرد، ممکن است در بزرگ سالی هم به دلیل 
پذیرش ناکافی از سوی دیگران تشدید شود، بنابراین فرد 
برای این که به خودش یا افراد صمیمی اطراف خود ثابت 
کند کــه آدم باعرضه ای هســت اقدام به ایــن کار می کند! 

واضح است که این دالیل، نابه جاست.

 

مدت هاست که در فضای مجازی شاهد کانال ها، پیج ها و سایت های همسریابی غیرقانونی 
و غیر مجاز هستیم که برخی دختر و پسرها برای انتخاب مناسب به آن ها مراجعه می کنند. 
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به تازگی در این باره گفته: 
»مدل های غیرقانونی این کانال ها، پیج ها و سایت های همسریابی که غیرقانونی فعالیت 
کرده اند، خروجی مثبتی نداشته  و تبعات منفی شان هم زیاد بوده است، به طوری که عمدتا به ازدواج موقت 
و ناپایدار و فروپاشی زندگی ها منجر شده و خیلی از متاهل ها به این سایت ها مراجعه و با پرداخت مبالغی 
خود را مجرد معرفی کرده اند.«)منبع خبر: ایسنا( ماجراجویی و تمایل به تنوع و هیجان، ترویج لوده گری، 
هرزه گری و بیان بی پرده روابط نامشروع، مراوده با افراد بی بند و بار، حجم وسیعی از سریال ها در رسانه ها 
و شبکه های ماهواره ای بیگانه، ارضا نشدن نیازهای جنسی و ویژگی های شخصیتی از عوامل موثر در ایجاد 
چنین پدیده ای است که ناآگاهی از خطرات آن باعث شده، ضمن گسترش این گونه ارتباطات غیراخالقی، 
بنیان بسیاری از خانواده ها تحت آثار تخریبی این نوع ارتباط ها متزلزل شود. در ادامه نکاتی درباره عوامل 
این اتفاق و چند توصیه به متاهل ها مطرح خواهد شد.در ضمن اگر بنا به انتخاب همسر در چنین فضاهایی 

دارید، حتما از سایت های قانونی و مجوز دار کمک بگیرید.

محوری

ما و شمادکتر حسین محرابی |   روان شناس

اتاق مشاورهداده تصویری

کنجکاوی خامنان سوز متاهل ها
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته که 

پیج ها، کانال ها و سایت های غیرقانونی همسریابی 
 محل مراجعه بعضی افراد متاهل و

باعث فروپاشی زندگی شان شده است

گام اول| آگاهی
آگاهی اصــل عمومــی در تمامی آســیب های اجتماعی 
اســت. گام اول در پیشــگیری از هر آســیب اجتماعی آن 
است که بدانیم این آسیب چگونه و از چه راهی می تواند به 
ما صدمه بزند پس در ارتباط با دیگران حتی برای داشتن 

یک ارتباط به ظاهر ساده و معمولی دقت کنیم.
گام دوم| به چالش کشیدن خود ایمن پنداری

بر خالف تصور ما، همه افرادی که مرتکب چنین اشتباهی 
می شوند از طیف و گروه خاصی نیستند. این گونه نیست 
که همگی و صددرصدشــان افراد بی بندوبار یا بی توجه 
به امور اخالقی باشــند. این نوع روابط در خیلی  ازموارد 
حتی مطلــوب فرد نیســت و در واقع فرد گرفتار آن شــده 
اســت. پرهیز و پیشــگیری کلیدی در این زمینه آن است 
که فرد خود را ایمن از چنین آسیبی نبیند و فرم و احتیاط 
خود را در این رابطه کنار بگذارد. مراقبت از امور عاطفی و 
احساسی اهمیت شایان توجهی دارد. فرد پس از ازدواج 
یا شــکل گیری یک رابطه عاطفــی باید به صــورت ارادی 
دریچه قلب خود را به روی ایــن عالقه مندی ها ببندد و از 
پیشــروی عالقه مندی های عامدانه و آگاهانه جلوگیری 
کند. فراموش نکنیم بسیاری از روابط فرازناشویی از یک 
عالقه مندی ساده آغاز شده و به دلیل نبود چنین مراقبتی، 

رشد یافته و بر فرد چیره شده اند.
گام سوم| ترمیم رابطه زن و شوهری

بخشی از انرژی که برای شکل دهی یک رابطه فرازناشویی 
گذاشــته می شــود اگر صرف ترمیم روابط زوج ها شــود، 
می تواند این رابطه را متحول کند. ســرمایه گذاری روی 
رابطه با همســر می تواند آن را از آســیب ها دور نگه دارد و 

زندگی را رضایت بخش تر کند.

چند گام برای پیشگیری از این اتفاق

بنفشه دولت آبادی |   روان درمانگر و مشاور خانواده
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ایــن عکــس بــا ایــن توضیــح در شــبکه های 
اجتماعی پربازدید شــده که آقای مســنی وقتی متوجه می شود به آلزایمر 
مبتال شــده، این یادداشــت را برای همســرش می نویســد و روی یخچال 
می چســباند:»من چیزهای زیادی را فراموش کرده ام، اما هرگز فراموش 

نخواهم کرد که تو چقدر فوق العاده ای. با عشق، جوزف«. 

پیری بیولوژیکی هنگامی رخ می دهد که شما به تدریج و با رعایت نکردن 
شیوه سالم زندگی به سلول ها و بافت های مختلف بدن آسیب می رسانید. 
به عنوان مثال اگر شــما یک مرد ۲۸ ســاله هســتید که ورزش نمی کنید، 
فقط غذاهای پرچرب می خورید و طی ۱۰ سال گذشته در هفته پنج بسته 
ســیگار دود کرده اید، بــه احتمال زیاد ســن بیولوژیکی بیش از ۲۸ ســال 
دارید. در واقع عدد واقعی سن بیولوژیکی با عوامل مختلفی از جمله سن 
شناســنامه ای، ژنتیک، شــیوه زندگی، تغذیه، بیماری ها و دیگر شــرایط 

پزشکی در ارتباط است.
در مطالعه دانشــمندان، ســن بیولوژیکی ۴۳ بزرگ ســال مرد سالم ۵۰ 
تا ۷۲ ســاله با اســتفاده از الگوهای پیش بینی روند پیــری و بیماری های 
وابسته به سن بررسی شد. شرکت کنندگان تحت یک رژیم غذایی عمدتا 
گیاهی همراه با بســیاری از ویتامین ها و مواد معدنی قرار گرفتند. ضمن 
این که میزان مصرف پروتئین های حیوانی و کربوهیدرات در آن ها بسیار 
کم بود. آنان عالوه بر این، حداقل هفت ساعت خواب شبانه داشتند و ۳۰ 
دقیقه یا بیشتر به مدت پنج روز در هفته ورزش کردند، ضمن این که برخی 

مکمل های غذایی حاوی امالح و مواد معدنی را دریافت کرده بودند. نتایج 
مطالعه نشان داد که سن بیولوژیکی این گروه طی هشت هفته در مقایسه 

با گروه کنترل به طور متوسط ۳.۲۳ سال کمتر شد.
بــرای بهبود ســن بیولوژیکی حتی در ســنین ۷۰ ســال به بــاال می توانید 
گام های زیادی بردارید. از جمله ورزش منظم روزانه، شــامل تمرین های 
تعادلی که خطــر ســقوط را کاهــش می دهــد، ورزش های قدرتــی که به 
ایجاد توده عضالنی کمک می کند، تمرین های اســتقامتی که به افزایش 
تنفس و ضربان قلب کمک می کند و حرکات کششــی بدن، حفظ وزن در 
محدوده سالم از راه مصرف میوه ها، ســبزیجات، لوبیا، لبنیات کم چرب و 
نان های سرشار از فیبر )غالت کامل( و حذف تدریجی نان سفید، نوشابه 

و فست فود.
منبع: دویچه وله

قاب خاطره

 زندگی سالم
   سه شنبه

 29  تیر   ۱۴۰۰    
 شماره 1934

آزمونی از آن چه شنیده اید
سین جیم 

داده تصویری

همه سوال های »ســین جیم« این هفته را قبال 
شــنیده اید؛ بعضی ها را از بچه هــا و تعدادی 
را از زبان بزرگ ترها. چندتایی در تلویزیون 

و رادیــو بــه گوش تــان خــورده و بعضی هایش 
را جایــی خوانده ایــد، پــس اصــال نگرانــی به 

دل تان راه ندهید. یک مداد یا خودکار 
بردارید، کمی تمرکز و شنیده های تان 
را مرور کنید. نمره شــما از این آزمون 

چند است؟ 

کارتون

چطور زابن 
 نوه های 

 دهه هشتادی
  و نودی 

را بفهمیم؟
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ایــن روزهــا بــا جســت وجو و یــک کلیــک در 
گوگل به راحتــی می توانیم از آمــار گل های 
مسی و دیگر فوتبالیســت ها مطلع شویم. به 
لطــف فناوری هــای جدید نــه تنها بــه تعداد 
گل های مســی بلکــه بــه جزئیــات گل زدن 
او به تیــم مقابل، شــیوه و حتی زمــان دقیق 
آن هــم می توانیــم دسترســی پیــدا کنیم، 
نتیجه بازی هــا را روی تلفن همــراه ببینیم 
و مســابقه ها را نه یک بار بلکه چندین بار تماشا کنیم. 
در این عصر اینترنت برخی هم مانند »دون هرنان« ۱۰۰ ساله آرژانتینی 
هنوز به کاغذ و قلم اعتقاد دارند و از آن جا که عاشق جادوی پای چپ مسی 

اســت، همه گل های به ثمر رســانده او را با جزئیاتش ثبت کرده است. در 
حقیقت هرنان تا کنون تمامی ۶۷۲ گل مسی برای بارسلونا و ۷۶ گلش 

در تیم ملی آرژانتین را در دفتر خودش ثبت کرده است.
این کار هرنان از طریق صفحه مجازی نوه اش به سرعت فراگیر شد. لیونل 
مســی هم با شــنیدن ماجرای این طرفدار خاصش، با انتشار ویدئویی، از 
هرنان ۱۰۰ ساله تشکر ویژه کرد. مسی در پیام خود گفت: »کارهای شما 
به گوش من رسید و به نظر من این رفتار دیوانه وار و فوق العاده است. حتی 
خودم هم این گل ها را به خاطر نمی سپارم، می خواستم از شما بابت کاری 
که انجام می دهید، تشکر کنم.« هرنان با شنیدن پاسخ مسی بسیار هیجان 

زده شد و با خوشحالی این موضوع را هم ثبت دفتر کرد!
bengalbytes :منبع

طرفدار 100 ساله لیونل مسی

 کاهش سن بیولوژیکی 
حتی در سالمندی

بر اساس مطالعه بالینی پژوهشگران، تغییر در سبک زندگی و رژیم 

غذایی می تواند به تغییر فوری و سریع در سن بیولوژیکی منجر شود

برداشت 
خودتان 
از این 
کارتون 
را برای ما 
بنویسید

دانستنی ها 

سالمت 

۱  برگ زیتون نماد چیست؟
الف( تمدن
 ب( زیبایی

 پ( صلح

2  پدر شعر فارسی کیست؟
الف( رودکی

ب( فردوسی 
پ( موالنا

3   »احسان روزبهانی« ورزشکار کدام رشته است؟
الف( کشتی 
  ب( تکواندو 

پ( بوکس

4  واحد شمارش چاه و قنات چیست؟
الف( شاخه

ب( رشته
پ( عدد

5  کدام گزینه، سوغاتی های بوشهر است؟
الف( مرکبات، رب انار، مسقطی و گلیم 

 ب( خارک، خرما، حصیر و عبا
 پ( معرق کاری، خاتم کاری، لیمو و عرقیات

6  از کدام گیاه برای آرامش و تسکین اعصاب استفاده می شود؟
الف( آویشن
ب( آلوئه ورا 

پ( استوقودوس

    جایزه برندگان مسابقه ۶۰+ چیه و چطور 
به آن ها داده می شود؟

مثبت شصت: فعال جایزه ای در نظر نگرفته 
ایم ، بعدا در همین صفحه اعالم خواهد شد.
 گوشــه ای از خاطرات مخاطبان صفحه 
60+ درباره عکس مســابقه های قبلی، 

کمان پنبه زنی و حجامت:
    آقای حالج دســتگاه پنبــه زن را می آورد 
خانــه و در گوشــه حیــاط تشــک ها را از نــو 
پنبه زنی می کرد، مادر مرحومم هم با چای 

و ناهار از او پذیرایی می کرد. 
محمد تفقدی سبحانی، 63 ساله، بشرویه
    یادش به خیر قدیم ها سوار بر دوچرخه تو 
کوچه ها صدا می زدند »آی ی ی پنبه زن...«.
 علی حبیب پور، 49 ساله
    ۵۰ ســال پیش رفتــم دفتر یکــی از تجار 
میلیونــر بیرجند، دیــدم کمــان حالجی را 
باالی سرش در دفتر گذاشته که یادش نرود 

روزی کارگری می کرده است. 

محمود حسن زاده، ۸5 ساله
    در قدیم کسانی که دختر دم بخت داشتن 
یا می خواستن لحاف بار کنن، این شخص با 

همین دستگاه به منزل آن ها می رفت. 
ابوالقاسم حسین زاده، 76 ساله
    مادربزرگم یک روز حــالج را صدا کرد تو 

حیاط تا پنبه تشک ها را زدند. 
میترا رزاقیان، 52 ساله
    در زمان قدیم لحاف دوزهای دوره گرد با 
خود کمان پنبه زنی داشتند. همیشه عاشق 
شــنیدن صــدای آن بــودم، صدایــش انگار 

حرف خاصی می زد. 
حسین غفاریان، 55ساله
    یادمــه همســایه مون وقتــی کولی هــا 
می آمــدن بــرای حجامــت، بچه هــاش رو 
حجامت می کرد، بچه ها هم وقتی کولی ها 

رو می دیدن با گریه فرار می کردن. 
زهرا فرامرزنیا، تربت حیدریه

    یادم هست ۳۰ سال پیش خانمی با چند 
شــاخ گاو و یک بســته تیغ تیز می اومد. هر 
سال در فصل بهار تو حیاط خونه ما زیر سایه 
درخت ها مردهای فامیل و همســایه جمع 
می شــدن، یکی یکی حجامــت می کردن و 

زیر لب هم دعایی می خوندن.
    مــن ســال ۱۳۶۵ در انتهــای خیابــان 
نخریســی مشــهد توســط خانمی به نام ننه 

زهرا اولین حجامتم رو انجام دادم. 
محمدرضا اسماعیلی، 52 ساله
    قدیما مادربزرگم با یک لیوان، ســکه دو 
ریالی و کمــی کهنــه پارچه آغشــته به نفت 

پشت بابام رو حجامت می کرد. 
مهدی قویدل، 40ساله، بجنورد

پیامک

ستون
 به کسی می گویند که 

خیلی کارش درست است

شاخ
  کسی که در فضای مجازی

 دنبال کننده های زیادی دارد

قفلی زدن
یعنی تکرار بیش ازحد و

زیاده روی در انجام یک کار

کراش
  کسی را که دوست دارند
 این طوری صدا می کنند

فالنی َگنگش باالست
 یعنی هیچ کس حریفش 

نمی شود

فازت چیه؟
به کسی می گویند که 

گفتار یا رفتار عجیبی دارد

ی 
قان

ده
م 

یث
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س
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استارت علیرضا بیرانوند 
با بواویشتا با شکست 

گل طارمى به چلسى نامزد 
بهترین گل سال فوتبال اروپا

دستور موقت براى محرومیت 
گل محمدى صادر نمى   شود

قطر مقصد آینده ستاره 
خارجى استقالل؟
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بيست وهشــتم   هفتــه  امشــب 
رقابت هــا� ليــگ برتــر بــه صورت 
همزمــان راس ســاعت ٢١:١٥ برگــزار خواهــد 
شــد. در حال( به ٣ هفته پا+انــ( رقابت ها� ليگ 
برتر رســيد+م 7ه هنوز رقابت در صدر و قعر جدول 
ادامه دارد و عالوه بر 7ورس قهرمان( پرسپوليس و 
سپاهان در قعر جدول هم ٤ تيم با+د امتيازات الزم 
را برا� بقا 7سب 7نند تا همسفر ماشين ساز� در 
مســير ليگ +D نشــوند. در ادامه نگاه( خواهيم 

داشت به باز� ها� مهم امروز.
 ماشين ساز
-پرسپوليس

امشب ماشين ساز� در حال( ميزبان پرسپوليس 
اســت 7ه در روزها� اخير شــا+عات بســيار ز+اد� 
درباره بحث پاداش از ســو� باشگاه سپاهان برا� 
٣ حر+L پرسپوليس مطرح شده بود؛ موضوع( 7ه 
حت( در برخ( رسانه ها� غيررسم( نيز مطرح شد 
تا ا+ن 7ه سرانجام مالD باشگاه ماشين ساز� به آن 
وا7نش نشــان داد. هرچند باشــگاه ماشين ساز� 
ا+ن شــا+عه را قو+ــا تSذ+ب 7رد اما بــه هر حال چه 
بخواهيــم و چه نخواهيم با+د با +D حاشــيه بزرگ 
به اســتقبال باز� امشب در تبر+ز برو+م. ليگ برتر 
برا� ماشين ســاز� به پا+ان رســيده و ا+ــن تيم به 
ليگ +D ســقوط 7رده و باز� با پرســپوليس هيچ 
حساســيت( برا� ا+ن تيم ندارد اما بهتر+ن فرصت 
برا� باز+Sنان و سرمرب( استقالل( ماشين ساز� 
است تا توانا+( ها� شان را به رخ بSشند. از زمان( 
7ه ا7برپور به ماشين ساز� آمده ا+ن تيم باز� ها� 
خوب( ارا+ه 7رده و حت( مس رفسنجان را با ٣ گل 
شSســت داد امــا موتور تيــم دوم تبر+ز د+ر روشــن 
شد. برا� پرسپوليس ا+ن مسابقه بسيار ارزشمند 
اســت. شــاگردان گل محمد� برا� تار+خ ساز� و 
به دست آوردن پنجمين قهرمان( متوال( در ليگ 
برتر(گالت قهرمان() با+د هر ٣ مسابقه باق( مانده 
را با برد پشــت سر بگذارند و امشب اولين فينال از 
ا+ن سه گانه باق( مانده است. پرسپوليس در ليگ 
برتــر از هفته دوازدهم به بعد شSســت نخورده اما 
در +D چهارم نها+( جام حذف( در ضربات پنالت( 
باز� را به اســتقالل واگذار 7رد و ا7نون باز+Sنان 
پرسپوليس با+د آن باخت بزرگ را فراموش 7نند تا 
ليگ را از دست ندهند. +حي( گل محمد� هم در 
ا+ن مسابقه با حSم 7ميته انضباط( محروم است. 
ماشين ساز� حر+L آسان( نخواهد بود، باز� رفت 
٢ تيم هم با نتيجه ٢-+D به ســود سرخ پوشــان به 

پا+ان رسيد.
 پد�ده-سپاهان

پد+ده هنوز برا� رسيدن به رتبه چهارم( و 7سب 

سهميه آسيا+( نااميد نيست و در ا+ن مسابقه قطعا 
برا� برد به ميدان خواهد آمد اما ســپاهان هم 7ه 
با ٢ امتياز 7متر نســبت به پرسپوليس در رده دوم 
جدول قرار گرفته همچنان در تعقيب سرخ پوشان 
تــا در صــورت لغــزش احتمالــ(  تهرانــ( اســت 
پرســپوليس به قهرمان( برســد. هميــن تعقيب و 
گر+ز، ٣ هفته پا+ان( را جذاب تر 7رده است. آخر+ن 
شSست ســپاهان در ليگ مقابل همين تيم پد+ده 
رقم خورد و باز� رفت ٢ تيم ٣-+D به سود پد+ده 
به پا+ان رســيد. محــرم نو+د7يا به خوبــ( م( داند 
7ه +D تســاو� د+گر برا� ســپاهان ممSن اســت 
به معنا� خداحافظ( زودهنگام با قهرمان( باشد 
بــه همين دليل ســپاهان با تمام توانــش به ميدان 

م( رود.
 استقالل-نفت مسجدسليمان

آب( ها 7ه روز +D شنبه به دليل اعتراض به مد+ر+ت 
باشــگاه تمر+ــن نSردند حــاال با+د بــه مصاف نفت 
مسجدســليمان( بروند 7ــه هدا+ــت آن را محمود 
فSــر� بــر عهــده دارد. اســتقالل در ليــگ برتر ٤ 
هفته اســت 7ه شSســت نخورده و با ٢ برد متوال( 
شــرا+ط خوب( دارد از ســو+( د+گر در جام حذف( 
نيز موفق به حذف پرســپوليس شــده و خــود را به 
نيمه نها+( رســانده است. در آن ســو� ميدان اما 
نفت مسجدســليمان با ٣ باخــت متوال( وضعيت 
نگران 7ننــده ا� در جدول ليگ برتر پيدا 7رده و با 
٢٨ امتياز در رده ســيزدهم است. هرچند محمود 
فSــر� بعد از شSســت خانگ( هفته گذشــته اش 
مقابــل ذوب آهــن برخــ( باز+Sنــان تيمــش را بــه 
7م 7ار� متهم 7رد! تقر+با مشــابه رفتــار� 7ه در 
استقالل داشــت! حاال فSر� 7ه در نيم فصل اول 
سرمرب( اســتقالل بود با+د مقابل باز+Sنان( قرار 
بگيرد 7ــه برخــ( از آن ها را به صــورت تلو+ح( به 
7م 7ار� متهم 7رده بود. تقابل فSر� با استقالل 
جذابيت ها� ا+ن مسابقه را دوچندان خواهد 7رد.

 ذوب آهن-نساج"
عليرضا فغان( 7ه پس از نزد+D به ٢ ســال دور�، 
بــا قضاوت درب( به فوتبال ا+ران برگشــت امشــب 
در اصفهــان د+ــدار تيم هــا� ذوب آهن و نســاج( 
را قضــاوت خواهــد 7رد. انتخاب فغانــ( برا� ا+ن 
باز� بــه خوب( م( توانــد گو+ا� حساســيت ها� 
ا+ن باز� باشــد. هفته گذشــته ذوب آهن تيم نفت 
مسجدســليمان را در خانه اش ٣-٢ شSســت داد 
و نســاج( هــم در قائمشــهر پد+ــده را از پيــش رو 
برداشــت و ا7نون ٢ تيــم با+د جدالــ( ٦ امتياز� 
با +Sد+گر داشــته باشــند. برنده ا+ن باز� تا حدود 
ز+ــاد� خيالش بابــت بقا راحت خواهد شــد و تيم 

بازنده هم در +D قدم( سقوط قرار خواهد گرفت.
 گل گهر-سا�پا

گل گهر ٣٨ امتياز� در رده ششــم جدول اســت و 
تــالش م( 7ند حداقل به مقام چهارم ليگ برســد 
تا شــا+د شــانس حضور در آسيا را داشــته باشد اما 
ســا+پا 7ه روزگار بــر وفق مرادش نيســت برا� بقا 
م( جنگد. فراز 7مالوند، سرمرب( سا+پا 7ه در ا+ن 
٧ هفتــه فقط +D برد مقابل فوالد به دســت آورده 
بود برا� ســومين بار متوال( در ا+ن فصل اقدام به 
استعفا 7رده و حاال نارنج( ها احتماال و در صورت 
راض( نشــدن فراز برا� بازگشت بدون مرب( با+د 
به مصــاف گل گهــر بروند. باخــت ســا+پا در باز� 
امشب م( تواند ا+ن تيم را در آستانه سقوط به ليگ 

آزادگان قرار دهد.
 پي/ان-فوالد

فوالد برا� ماندن در رتبه چهارم و 7ســب سهميه 
آســيا+( احتمال( برا� برد به تهران آمده است اما 
پيSان هم در شــرا+ط خوب( قــرار دارد. پيSان( ها 
٣٦ امتيــاز دارنــد و به خاطر ٣ امتيــاز 7متر ٤ پله 
پا+ين تــر از فوالد قــرار دارند. بــاز� رفت ٢ تيم 7ه 
با نتيجه مســاو� بدون گل به پا+ان رسيد حواش( 
ز+ــاد� داشــت 7ه مهمتر+نــش تغيير ابعــاد زمين 
فوتبال به خاطر مقابله با اوت انداز پيSان بود! به هر 
حال آن مسابقه با نتيجه مساو� بدون گل به پا+ان 
رســيد و حاال هر ٢ تيم به دنبال برد هستند. فوالد 
بعد از حذف 7ردن سپاهان در جام حذف( شرا+ط 

روح( بهتر� نسبت به پيSان دارد.
هفته بيست وهشتم؛ امشب ساعت ٢١:١٥
ذوب آهن................................... نساج( 
..................... نفت مسجدسليمان استقالل

گل گهر........................................ سا+پا 
آلومينيوم................................... ترا7تور
........................ مس رفسنجان صنعت نفت
.......................... پرسپوليس ماشين ساز�
پد+ده...................................... سپاهان
پيSان.......................................... فوالد 

 آغاز هفته بيست وهشتم ليگ برتر

کورس مدعيان به مشهد و تبریز رسيد

چگینى: کمیته ملى المپیک طرح 
و رنگ لباس را انتخاب کرد 

ستاره هاى پارسى به دنبال شگفتى 

تغيير در زمان برگزار
 ليگ قهرمانان ٢٠٢٢ آسيا

فوتبال قاره کهن همچنان 
در حالت کرونازدگی! 

توضيحات  مد�ر حام" لباس Cاروان  ا�ران

بيم و اميد در عجيب تر�ن المپيK تار�خ 

ژاپنى ها همچنان مخالف برگزارى المپیک

آشنایى با پولدارترین ورزشکاران المپیک 
کرونا و محدودیت هاى سخت در توکیو

کورس مدعیان بـه تبریز و مشهد  رسید
 آغاز هفته بيست وهشتم ليگ برتر
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مدیرعامل باشگاه فرش آرا: محدودیت منابع مالی 
داریم

مد�رعامــل تيم ليگ برتر� فوتســال فرش آرا گفــت: «بودجه 
باشــگاه محدود اســت و در نتيجــه نم% توانيم با باشــگاه ها� 
ثروتمنــد ليــگ برتــر بــرا� جــذب باز�0ــن �ــا حتــ% افزا�ش 
دســتمزد و حفظ باز�0نان خــود رقابت 9نيــم.» احمد جبل% 
بــا بيــان ا�ن 9ه بــه دليــل محدود�ت منابــع و هز�نه هرســال 
باز�0نان از تيم ما جدا م% شــوند در گفت و گــو با ا�رنا، افزود: 
«امســال هــم ٤ باز�0ــن تاثيرگــذار تيم مــا به تيم هــا� د�گر 
پيوســتند.» و� ادامه داد: «باشــگاه ســقE مشــخص% دارد و 
نم% توانــد بيــش از آن هز�نه 9ند. برا� باشــگاه اهميت دارد 
9ه به تعهدات خود نســبت به مربيان و باز�0نان پا�بند باشد، 
به همين خاطر پيشنهاد مبلغ 9متر� نسبت به سا�ر تيم ها� 
ليگ برتر بــه باز�0نان ارائه م% دهد .» نشــان 9رد: «تا9نون ٣ 
باز�0ــن جد�د به خدمت گرفتيم و هدف گذار� ما برا� فصل 
آت% قرار گرفتن جزو ٤ تيم باال� جدول اســت.» سرمرب% تيم 
فوتســال فرش آرا� مشــهد نيز در خصوص روند آماده ســاز� 
ا�ن تيم برا� فصل آت% گفت: «بــرا� جذب باز�0ن ابتدا با�د 
صبــر 9نيم تا تيم ها� متمــول باز�0نان خــود را جذب 9نند، 
ســپس به ســراغ باز�0نان مســتعد� 9ه آ�نده خوبــ% دارند، 
برو�ــم تــا بتوانيم دوبــاره باز�0نــان جد�د� بســاز�م.» مجيد 
مرتضا�% افزود: «در حال حاضر با پيوســتن ٣ باز�0ن جد�د و 
آغاز تمر�نات، در مرحله شناخت باز�0نان از همد�گر هستيم. 

هماهنگ شدن باز�0نان با �0د�گر مقدار� زمانبر است .»

اردوى بانوان هندباليست در مشهد
دومين ميزبان% شهر مشــهد از اردو� تيم مل% هندبال بانوان 
جهت آمادگ% برا� مسابقات آسيا�% برگزار شد. ٢٥ باز�0ن 
برتر 9شور از ٢٠  تيرماه اردو� خود را در شهر مشهد آغاز 9ردند 
و د�ــروز به 9ار خود پا�ان دادند. پيش از ا�ن �\ مرحله اردو با 
حضور ٦٠ ورزشــ0ار در مشــهد و �\ مرحله اردو با حضور ٢٨ 
باز�0ن در تهران انجام شده و سومين مرحله اردوها مجددا به 
ميزبان% مشهد انجام شد 9ه مليحه �غما�% پور و آرزو 9يان آرا از 
خراسان رضو� در اردو� تيم مل% حضور داشتند. مل% پوشان 
هندبــال ا�ران خــود را برا� رقابت ها� قهرمان% زنان آســيا و 
انتخاب% جهان 9ه از اواخر شهر�ور به ميزبان% 9ره جنوب% آغاز 
م% شود آماده م% 9نند.» ســرمرب% تيم هندبال بانوان درباره 
ا�ن اردو گفت: «ا�ن دومين مرحله ا� است 9ه اردو� تيم مل% 
را در شهر مشهد برگزار  م% 9نيم 9ه خوشبختانه شرا�ط خيل% 
خوب% داشــتيم. نشيمن شــافعيان افزود: «از بين ٧٠ باز�0ن، 
در ا�ــن مرحله به ٢٥ باز�0ن منتخب رســيده ا�م . ان شــاا... تا 
زمان اعزام به مســابقات آسيا�% ، باز�0نان را از لحاظ 9ارها� 
ت0ني0% و تا9تي0% به هماهنگ% بيشتر� برسانيم. با توجه به 
شرا�ط سخت 9رونا و باز� پر برخورد و پر تنش هندبال ، شرا�ط 
خاص% بوجود آمده، ول% با ا�ن وجود تمام ســع% خود را برا� 

به ثمر نشستن تمر�نات در مسابقات  انجام  م% دهيم.» 

ساعت ٢١:١٥ امشــب ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد ميزبان باز� حساس و 
مهمــ% در چارچوب رقابت ها� ليگ برتر اســت 9ه نتيجــه آن قطعا در تار�خ 
فوتبال ٢ باشگاه پد�ده و ســپاهان ثبت خواهد شد. زرد پوشان فوتبال ا�ران 
9ه زخم خورده اند در تعقيب سرخ پوشان برا� تصاحب صدر نشين% هستند 
و حاال امشــب در بدتر�ن حالت قرار اســت مقابل راه راه پوشــان شــرق 9شور 
9ه شــرا�ط خوب% دارند، صE آرا�% 9نند. پد�ده ا�  ها 9ه در بدتر�ن شــرا�ط 
مال% در بهتر�ن فرم فوتبال% قرار دارند، رو�ا� چهارم شدن و 9سب سهميه 
آسيا�% را دارند. لذا مسابقه ا� تنش زا و د�دن% در ورزشگاه% خلوت و بدون 
تماشاگر 9ار را برا� رضا عادل قاض% ميدان سخت خواهد 9رد. ا�ن در حال% 
است 9ه آخر�ن ش0ست سپاهان مدع% تا به ا�ن جا� 9ار مقابل همين پد�ده 
رقــم خورده  و ا�ن د�دار از جهات مختلE برا� هر ٢ تيم حائز اهميت خواهد 
بود 9ه قطعا فشــار و اســترس بيش از حــد� رو� دوش ناخــدا� ٢ تيم قرار 

دارد.
جنگ سخت در مشهد

تيــم فوتبــال پد�ده 9ــه روزها� ســخت و دشــوار� را به لحــاظ مال0يت%  و 
مد�ر�ت% پشت ســر گذاشــته و حت% االن هم دچار آن اســت، 9امال شــرا�ط 
بهتر� نسبت به نيم فصل اول پيدا 9رده ، در حد� 9ه با مهد� رحمت% برا� 
9سب سهميه آســيا�% مبارزه م% 9ند. مش0% پوشان مشهد� در ط% چند 
هفته اخير شــرا�ط خوبــ% را رقم زدند و با همدل% و تــالش به تيم% زهردار 
تبد�ل شدند 9ه ا9نون ٣٧ امتياز� و در جمع مدعيان% قرار دارند 9ه سودا� 
قــرار گرفتن در رتبه چهــارم را در ســر م% پرورانند. پد�ده امشــب در حال% 
ميزبان ســپاهان اســت 9ه در دور رفت به عنوان تيم ميهمان توانست نتيجه 
شگفت انگيز� را در اصفهان رقم بزند. در روز� 9ه نما�نده مشهد� از نظر 
فن% شرا�ط خوب% نداشت و همچون ا9نون تيم% منسجم و زهردار محسوب 
نم% شد. اما توانست  گر�بان زرد پوشان را در خانه بگيرد و سپاهان%  ها از آن 
باز� تا االن هيچ ش0ســت د�گر� نداشتند 9ه قابل توجه است. سپاهان در 
آن مســابقه ابتدا با گل دقيقه٢٠ سجاد شــهباززاده 9ه از رو� نقطه پنالت% 
به ثمر رســيد، از پد�ده پيش افتــاد، ول% امين قاســم% نژاد در دقيقه ٢٨ با 
�\ ضربه پنالت% حســاب 9ار را به تساو� 9شــاند. در نيمه دوم در حال% 9ه 
سپاهان برا� رسيدن به گل برتر� تالش م% 9رد،  ا�ن پد�ده بود 9ه با احمد 
الجبور� در دقيقه ٧٣ به گل رســيد و در ادامه باز هم همين مهاجم سر�ع و 
ت0ني0% سپاهان%  ها را در نقش جهان غافلگير و در دقيقه ٩٣ تيرخالص را 
به پي0ره ا�ن تيم وارد 9رد. البته ســپاهان پس از ش0ســت برابر پد�ده دچار 
تغيير و تحول شد و روند صعود� خوب% داشت. حاال محرم نو�د 9يا امشب با 
تيم% رودررو م% شــود 9ه آخر�ن ش0ست تيمش را رقم زده است. ٢ تيم در 
شــرا�ط خيل% خوب% قرار دارند و جنگ% سخت در مشهد رقم خواهد خورد 
9ه تماشــا�% اســت. �0% برا� جنگ قهرمان% و �0% برا� 9ســب ســهميه 
آســيا�% به ميدان م% آ�د. تيم فوتبال پد�ده در حــال حاضر با ٣٧ امتياز در 
رده هفتــم جدول قرار دارد و با تيم رده چهارم% فقط ٢ امتياز اختالف دارد 
9ه در صورت پيروز� و ش0ست د�گر رقبا م% تواند بر س0و� چهارم% ت0يه 
بزند. البتــه تيم ها� فوالد، ترا9تــور ، گل گهر و آلومينيوم اراu هم شــانس 

ز�اد� برا� مقام چهارم% دارند 9ه 9ار را برا� پد�ده سخت تر م% 9ند. البته 
همه احتماالت در باز� ها� امشب مشخص خواهد شد 9ه 9دام تيم  ها در ٢ 

هفته باق% مانده بيشتر شانس 9سب سهميه آسيا�% را دارند. 
 رقابت با باز��نان قد�م�

تيم فوتبال سپاهان در شرا�ط% امشب در مشهد به مصاف پد�ده م% رود 
9ــه ٣ باز�0ــن طال�% پوش ســابقه بــاز� برا� تيــم مشــهد� را دارند. 
باز�0نانــ% 9ه چند ســال برا� تيم مشــهد� به ميدان رفتــه و خاطرات 
ز�اد� دارند. محمدرضا خلعتبــر� 9ه �0% از باز�0نان باتجربه فوتبال 
ا�ران به شمار م% آ�د، در دو نوبت سابقه پوشيدن پيراهن پد�ده و پيشتر 
پيراهــن ابومســلم را دارد و حاال با انگيزه ها� و�ــژه تالش م% 9ند تا در 
ورزشــگاه امام رضــا(ع) 9ه بارها برا� پد�ده در ا�ن ورزشــگاه به ميدان 
رفتــه، بتواند با پيراهن ســپاهان بدرخشــد و در مســير قهرمان% تيمش 
در ليــگ برتــر، نقش آفر�نــ% 9نــد. خلعتبر� فصل گذشــته بــه صورت 
مســتقيم از پد�ده راه% ســپاهان شــد و حاال با�د د�د مقابل تيم ســابق 
خــود چگونه 9ار م% 9ند. ســروش رفيع% د�گر باز�0ن ســپاهان اســت 
9ه سابقه پوشــيدن پيراهن پد�ده را دارد. اما سروش برا� باز� امشب 
غا�ب اســت. مرتض% منصور� د�گر پد�ده ا� تر9يب سپاهان است 9ه 
از همين تيم مشــهد� به فوتبال ا�ران معرف% شــد و ٣ سال موفق را در 
پد�ده گذراند. او در ا�ن فصل بيشــتر نيم0ت نشــين بوده و با�د د�د 9ه 

امشب فرصت باز� در مقابل تيم سابق خود را پيدا م% 9ند �ا نه.
 پد�ده قو�  تر از رفت 

سرپرست تيم فوتبال پد�ده خراسان درباره باز� امشب گفت: «تيم ما نسبت 
بــه باز� رفت با ســپاهان خيل% قو�  تر شــده و انگيزه ها� خــاص خودش را 
دارد.» حســين بادام0% افزود: «�قينا باز� ســخت% مقابل سپاهان خواهيم 
داشت ؛ چرا 9ه آنها ا9نون در 9ورس قهرمان% ليگ  برتر هستند و برا� 9سب 
امتياز باز� به مشهد م% آ�ند، اما ما هم انگيزه ها� خودمان را دار�م و تالش 
م% 9نيم تا جا�گاه خودمان را در جدول ارتقا دهيم.» او ادامه داد: «با اقدامات 
رحمتــ% و 9ادرفن% ، شــرا�ط روح% تيم پــس از باز� مقابل نســاج% 9امال 
متحول شده و با تمر�نات خوب و بانشاط% 9ه انجام شده آماده هستيم تا در 
شرا�ط% ا�ده آل برابر سپاهان به ميدان برو�م و ان شاا... باز هم دل هواداران 
مشهد� را شاد 9نيم.» سرپرســت پد�ده خراسان در پاسخ به ا�ن 9ه پيروز� 
دور رفت ا�ن تيم مقابل سپاهان تاثير� در نتيجه باز� برگشت خواهد داشت 
�ا خير؟ تصر�ح 9رد: «پد�ده نســبت به باز� رفت بسيار قو� تر و هماهنگ  تر 
شــده اســت . همان طور 9ه دور رفت تازه 9ار آقا� نو�د9يا در سپاهان شروع 
شــده بود و ا9نون نيز ا�ن تيم شــرا�ط بهتــر� را دنبال م% 9نــد و در 9ورس 
قهرمان% اســت. پد�ده تمام تالش خود را برا� رسيدن به نتيجه دلخواهش 
انجام خواهد داد.» بادام0% متذ9ر شــد: «واقعا جا� هواداران مشــهد� ما 
در ا�ن باز� ها خال% اســت. اميدوار بود�م با تدارu پروت0ل ها� بهداشــت% 
مناســب ورود هواداران از ســو� ســازمان ليگ، جمع% از آنها را در ورزشگاه 
داشــته باشيم، اما متاسفانه محقق نشده است . ولي0ن حضور و حما�ت  شان 
را حــس م% 9نيم و مطمئنــا باز�0نان تالش خــود را برا� شــاد� آن ها پا� 

تلو�ز�ون خواهند 9رد.»

جنگ براى چهارمی
اخبار خراسان پدیده خراسان با انگیزه آسیایى شدن ، میزبان زرد پوشان زخم خورده است

على ترابى
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ژاپنی ها همچنان مخالف برگزارى المپيک

بــا ا�ن �ه تا ٣ روز د�گر به طور رســم� المپيــ	 ٢٠٢٠ بعد از 
تعو�ق �	 ســاله برگزار م� شــود اما اعتراض ژاپن� ها مبن� بر 
برگزار نشــدن ا�ــن رو�داد بــزرگ به دليل گســتردگ� و�روس 
�رونــا ادامه دارد. حدود ٤ ماه پيش �ه بحث برگزار4 المپي	 
جد4 شــد ٨٠درصــد چشــم بادام� ها مخالفت خــود را اعالم 
داشــتند اما توماس باخ، رئيس بين الملل� المپي	 و همچنين 
مقامات ژاپن� بدون توجه به دمو�راســ� شNل گرفته در ژاپن، 
اصــرار بــه برگزار4 داشــتند. به دنبــال آن برگــزار4 ا�من ا�ن 
باز4 ها مورد تا�يد توماس باخ و مســئوالن برگزار4 مسابقات 
اســت امــا ٦٨درصــد ژاپن� هــا همچنــا ن معتقدنــد باز4 ها4 
المپي	 تابســتان� تو�يــو در قالب ا�من� برگزار نخواهد شــد. 
ا�ــن در حال� اســت �ــه نخســت وز�ر ژاپــن به مردم �شــورش 
اطمينــان داده �ــه رقابت هــا با وجود شــيوع �رونا در شــرا�ط 
ا�من و ســالم� برگزار م� شــوند. نگران� مــردم ژاپن در حال� 
افزا�ش م� �ابد �ه باوجود سختگير4 ها4 مسئوالن بهداشت 
�شور ژاپن، شاهد افزا�ش ورزشــNاران و اعضا4 �ادر اجرا�� 

مسابقات هستيم.

اخبار
 طبــق آخر�ــن اعالم ســا�ت �يــودو ژاپــن احتمال 
م� رود �ه افتتاحيه مســابقات المپي	 در ورزشــگاه 
٦٨ هزار نفر4 با حضور �متر از هزار نفر برگزار شود.
 بــا توجــه بــه وضعيــت �رونــا در جهــان و اقدامات 
متقابــل عليه �وو�د ١٩ قرار اســت ورزشــNاران� �ه 
در باز4 ها4 المپي	 رو4 سNو م� روند، مدال ها4 
خــود را از رو4 ســين� بردارند. بر ا�ن اســاس در ا�ن 
دوره از باز4 هــا مدالــ� بــر گــردن ورزشــNار آو�خته 

نم� شود.
 تومــاس باخ رئيــس �ميته بين المللــ� المپي	 از 
نخســت وز�ر ژاپــن درخواســت �ــرده اجــازه حضور 

تماشاگران در المپي	 را صادر �ند.
از  خيلــ�  �ــه  ميزبــان  به عنــوان  ژاپــن  از  بعــد   
ورزشNارانش بدون ســهميه وارد المپي	 م� شوند، 
آمر�Nا بزرگ تر�ن �اروان را در سرزمين آفتاب خواهد 

داشت.
مســابقات دو4 ماراتــن و پيــاده رو4 به دليــل گرما 
به جــا4 تو�يو در ســاپورو برگزار م� شــود �ه �ميته 
در  خواســته  مــردم  از  باز4 هــا4 ٢٠٢٠  برگــزار4 

مسيرها4 مسابقات دووميدان� تجمع نNنند.
 بــدون تماشــاگر برگزار شــدن باز4 هــا4 المپي	 
ضرر ٨٢٠ ميليون دالر4 برا4 اقتصاد ژاپن به همراه 

خواهد داشت.
�اروان ورزشــ� آمر�ــNا ٣٢٩ ورزشــNار زن  دارد و  
باعث شده تو�يو ٢٠٢٠ به سومين المپي	 متوال� 
تبد�ل شــود �ــه در آن ا�االت متحده زنان بيشــتر4 

نسبت به مردان اعزام �رده است.
�ميتــه مل� المپي	 چيــن اعالم �رد �ــه �اروان  
٧٧٧ نفــر4 را بــه باز4 هــا4 المپيــ	 تو�يــو اعزام 
م� �نــد �ــه بزرگ تر�ــن �اروان اعزامــ� آن هــا بــه 
باز4 ها�ــ� بــوده �ــه در �شــورها4 د�گــر برگــزار 

م� شود.
 برا4 برقــرار4 امنيت در تو�يو و شــهرها4 مجاور 
�ه مسابقات المپي	 اجرا م� شــود ٦٠ هزار نيرو4 
امنيت� و پليس در نظر گرفته شده تا امنيت مسابقات 

و پا�تخت ژاپن را تامين �نند.

حاشيه هاى
�رونا و تو�يو؛ بدجور4 بهم گره خورده اند 
تا عجيب تر�ن المپي	 تار�خ در سيطره ا�ن 
و�روس ب� موقع تا چند روز د�گر رسما �ار 
خود را آغاز �ند. در �نار ا�ن عجيب تر�ن، 
�اروان ورزشــ� ا�ــران در المپيــ	 تو�يو 
هم شا�د ناشــناخته تر�ن �اروان ا�ران در 
ادوار المپي	 باشــد. ا�ن ناشناخته  بودن 
ورزش  بــرا4  را  ســNه  رو4  دو  م� توانــد 
ا�ــران در عجيب تر�ن المپيــ	 تار�خ رقم 
بزنــد؛ �ابــوس �ــا شــگفت�؟! در المپي	 
ر�ــو تا حــدود خيلــ� ز�اد4 م� دانســتيم 
بــا بهــداد ســليم�، �يانــوش رســتم� و 
سهراب مراد4 بدون ش	 مدال آور4 مان 
قطع� اســت؛ �ــا در �شــت� و تNواندو هم 
همين طور. المپي	 لندن نيز برا4 �اروان 
ا�ران شرا�ط� به مانند ر�و داشت اما تو�يو 
بــرا4 �اروان ورزشــ� ا�ــران �ــ	 رو�داد 
ناشــناخته اســت. المپي	 تو�يــو به طور 
رســم� اول مرداد مــاه ســال جــار4 آغاز 
م� شــود اما هنوز هيچ مسئول �ا مرب� ا4 
در هيــچ رشــته ا4 حاضــر بــه پيش بينــ� 
�ســب مدال بــرا4 �اروان ورزشــ� ا�ران 
نيســت. فقط در گوشــه و �نار م� شنو�م 
�شــت�، شــا�د هم شمشــيرباز4 بتوانند 
�اروان ا�ــران را مــدال آور �ننــد. حســن 
�زدانــ� در �شــت� آزاد، احســان حداد4 
در پرتــاب د�ســ	 و مجتبــ� عابد�ن� در 
ورزشــNاران  ســتاره تر�ن  شمشــيرباز4 
ا�ران در المپي	 هستند. �زدان� به دنبال 
دومين طال4 المپي	 و احســان حداد4 
بــا مصدوميت �هنه به دنبــال خودنما��. 
از آن ســو مجتبــ� عابد�ن� هنــوز �ابوس 
المپيــ	 ر�ــو را به همــراه دارد؛ او حداقل 
�	 مدال از المپي	 در تو�يو م� خواهد تا 
و�تر�ن افتخاراتش �امل شود. ا�ن سه تن، 
آشــناتر�ن ورزشــNاران ا�ــران در المپي	 
تو�يو هستند �ه فقط م� توان به دو ستاره 
اميد داشت. احسان حداد4 با مصدوميت 
�هنه �مــرش از �متر�ن شــانس �ســب 

مدال در تو�يو برخوردار است.
دغدغه ها

با بهمن عســگر4 در �اراته م� توانستيم 
شانس مدال آور4 �اروان ا�ران را افزا�ش 
دهيم اما با مثبت شــدن تست دوپينگش 
��N از اميدها4 اصل� ا�ران برا4 �سب 
مدال در المپي	 از بيــن رفت. �اراته �ه 

اضافه شــدنش به المپيــ	 تو�يو اتفاق� 
خوشــا�ند بــرا4 ورزش ا�ــران بــود، حاال 
د�گــر فقط �	 نما�نــده در بخش مردان 
خواهــد داشــت و مل� پــوش باتجربه تر و 
پراميدتر ا�ران به خاطر دوپينگ نم� تواند 

در تو�يو حاضر شود. 
�شت�

حتــ�  �ــا  و  �شــت� گير  پراميدتر�ــن 
پراميدتر�ن ورزشــNار ا�ــران در المپي	، 
حســن �زدانــ� اســت. و4 آن قــدر آماده 
است �ه قصد تNرار مدال طال4 المپي	 
ر�ــو را در تو�يــو دارد. اعجوبــه جو�بار4 
برا4 رسيدن به دومين طال4 المپيNش، 
�	 رقيب سرســخت به نام د�و�د تيلور را 
پيش رو4 خود م� بيند. اما از آن سو نبا�د 
از آمادگ� باال4 د�گر �شت� گيران ا�ران 
غافل بود. شــا�د در �نار حسين �زدان�، 
دو ، ســه مــدال د�گــر از �شــت� نصيــب 

�اروان ا�ران شود.
ت�واندو

از  �Nــ�  هاد4 پــور  آرميــن  تNوانــدو  در 
بــه  ا�ــران  �اروان  مــدال  شــانس ها4 
حســاب م� آ�د امــا مصدوميــت او عامل 
بازدارنده برا4 ا�ن مهم م� باشد. آرمين 
معتقد اســت م� تواند مثل هاد4 ساع� 
و معتمد �ه مصدوم بودند، �ســب مدال 
�ند. د�گر تNواندو�ار ما در شياب چانگ 
تو�يو، ميرهاشــم حسين� اســت. بدون 
شــ	 در مورد ميرهاشم حسين� با�د در 
انتظار شــگفت� باشــيم. در بخش بانوان 

هم ناهيد �يان� را دار�م �ه با بدشانس� 
و در دور اول با�ــد بــا �يميــا عليــزاده از 
تيم پناهنــدگان مصاف دهــد. مبارزه ا4 
حســاس �ه همه نگاه هــا را جلب خواهد 
�ــرد و شــا�د حاشــيه ا4 را هم بــه دنبال 

داشته باشد.
وزنه بردار�

در غيــاب �يانــوش رســتم� و ســهراب 
المپيــ	  در  ا�ــران  طال�ــ�  دو  مــراد4 
ر�ــو، وزنه بردار4 �شــورمان بــا دو جوان 
جو�ا4 نــام راهــ� تو�يــو م� شــود. عل� 
هاشــم� در ١٠٩�يلو و عل� داوود4 در 
فوق ســنگين نما�ندگان ا�ران هســتند. 
بدون ش	 نبا�د از ا�ن دو وزنه بردار انتظار 
�ســب مدال طــال را داشــته باشــيم، اما 
شــانس مدال نقره �ا برنز را م� توانيم در 
 �	 رقابت سنگين با رقبا برا4 آن ها قائل 

باشيم. 
�اراته

بــا محروميــت بهمــن عســگر4 به دليل 
دوپينگ، با�د منتظر �	 اتفاق غيرمنتظره 
بود. ســجاد گنج زاده، حميده عباســعل� 
و ســارا بهمن �ار سه ســهميه �اراته ا�ران 
در ميــدان بزرگ تو�يو هســتند �ه اتفاقا 
بــا نتا�ج خوب� �ــه در مســابقات جهان� 
ا�ن رشته به دست آورده اند، م� توانند از 
اميدها4 �اروان ا�ران در المپي	 باشند.

واليبال 
گــروه ا�ــران بــه نحو4 اســت �ــه ا�ن 
شــانس را دارد حداقــل تــا ٨ تيــم برتر 

المپيــ	 پيش بــرود اما برا4 رســيدن 
بــه ســNو4 المپي	 �ــه اتفاقــا ��N از 
برنامه ها4 فدراسيون است �ار سخت� 
را پيــش رو4 خــود م� بينــد بخصوص 
ا�ن �ــه نتا�ــج دور انتظــار4 را در ليگ 
جهانــ� واليبــال رقــم زدند. از آن ســو 
آلNنو ســرمرب� روس تيم مل� واليبال 
ا�ران در آستانه المپي	 به جا4 ا�ن �ه 
حواســش بــه مســائل فنــ� تيم باشــد 
مجبــور شــد پاســخگو4 چند حاشــيه 
درسرســاز تيمــش باشــد. شــا�د ا�ــن 
حاشــيه ها4 ب� موقع شــرا�ط را برا4 
سروقامتان ا�ران در تو�يو سخت �ند. 

سا�ر رشته ها
رشــته ها��  در  مــدال  �ســب  ســابقه 
تيرانــداز4،  بســNتبال،  همچــون 
شمشــيرباز4، بو�س و تنيس رو4 ميز 
نداشــته ا�م، بنابرا�ن در المپي	 تو�يو 
نبا�د توقع� برا4 �ســب مــدال از ا�ن 
رشته ها داشته باشيم. اما نبا�د فراموش 
�رد پتانســيل رقــم زدن اتفاقات بزرگ 
در ورزشــNاران ا�رانــ� هميشــه وجود 
داشــته، بخصوص در تيرانــداز4 �ه در 
المپي	 ر�و با الهه احمد4 تا فينال هم 
پيش رفتيم. در آستانه ا�ن رو�داد بزرگ 
اگر واقع بين  باشيم، نبا�د خيل� به ثبت 
نتيجــه فوق العــاده از �اروان ورزشــ� 
ا�ــران در المپيــ	 تو�يــو دل ببند�م. 
البته در ا�ن ميان با�د به شــگفت� ها4 

المپي	 هم اميدوار بود. 

بيم و اميدهاى کاروان ایران
           در عجيب ترین المپيک تاریخ 

تعــداد ورزشــNاران �اروان ا�ران ٦٦ نفر اســت �ه ١٠ نفــر آن ها را زنان و ٥٦ نفر را مردان تشــNيل 
م� دهنــد. بيشــتر ورزشــNاران �اروان ا�ران متولــد دهه ها4 ٦٠ و ٧٠ هســتند امــا �وچ	 تر�ن و 
بزرگ تر�ن عضو �اروان ا�ران خارج از ا�ن دو دهه متولد شــده اند. �شــت� با ٥ ســهميه فرنگ� و ٦ 
ســهميه آزاد بيشتر�ن تعداد سهميه (١١ سهميه) را �ســب �رده است. تنيس رو4 ميز، بدمينتون، 
شــنا، تيرو�مــان و دوچرخه ســوار4 هر �دام با �	 ســهميه در المپيــ	 حاضر هســتند. واليبال و 

بسNتبال هر �دام با ١٢ ورزشNار بيشتر�ن تعداد نفر را در المپي	 تو�يو دارند.
 تار�خ ساز� ها� �اروان 

-برا4 اولين مرتبه ا�ران در ٣ رشته تيم� (واليبال، بسNتبال و شمشيرباز4 تيم�) نما�نده دارد.
-برا4 اولين بار ا�ران در بدمينتون زنان نما�نده دارد.

 ت�رار تار�خ بعد از ٥٧ سال
ســيمين صفا مهر در باز4 ها4 المپي	 ١٩٦٤ در دو4 ١٠٠ متر زنان شــر�ت �ــرد و ا�نون بعد از 

گذشت ٥٧ سال فرزانه فصيح� در باز4 ها4 المپي	 تو�يو در  دو4 ١٠٠ متر به رقابت م� پردازد.
 حضور دو برادر در �اروان ا�ران

محمد عل� و محمدرضا گرا�� مل� پوشــان �شــت� فرنگ� دو برادر4 هستند �ه در تو�يو به ميدان 
م� روند. ا�ن دو برادر شيراز4 خاطره حضور رسول و اميررضا خادم در المپي	 ها4 ٩٢ بارسلون و 

٩٦ آتالنتا را زنده م� �نند.
 زنان ا�ران در المپي& تو�يو ر�ورددار شدند

١٠ زن ورزشــNار ا�ران� موفق شــده اند سهميه المپي	 تو�يو را به دست بياورند و قرار است در ا�ن 
ميــدان بزرگ حضور پيدا   �نند. ا�ن تعداد، بيشــتر�ن حضور زنان ا�ــران در ادوار مختلz باز4 ها4 
المپي	 اســت. نجمه خدمتــ�، آرمينا صادقيان، فاطمه �ــرم زاده، هانيه رســتميان در تيرانداز4، 
حميده عباسعل� و سارا بهمنيار در �اراته، نازنين مال�� در قا�قران�، ناهيد �يان� در تNواندو، فرزانه 

فصيح� در دووميدان� و ثر�ا آقا�� در بدمينتون  نما�نده ها4 ورزش زنان ا�ران در تو�يو هستند. 

آرمينا صادقيان از 
تيرانداز�  رشــته 
متولد سال ١٣٨٠ 
اوليــن  او  اســت. 
را  خــود  المپيــ& 
در سن ١٩ سالگ� 

تجربه م� �ند.

از  فروغــ�  جــواد 
رشــته تيرانــداز� 
متولد سال ١٣٥٨ 
است. او نيز اولين 
را  خــود  المپيــ& 

تجربه م� �ند.

در  حداد�  احسان 
المپي& ها� ٢٠٠٨ 
لندن   ٢٠١٢ پ�ن، 
و ٢٠١٦ ر�و حضور 
حاصــل  و  داشــته  
آن �ــ& مــدال نقره 
در  د�ســ&  پرتاب 

لندن بوده است.

یزدانی تنها طالیی ایران؟!
آسوشــيتدپرس در گزارشــ� به پيش بينــ� مدال ها4 
المپي	 تو�يو پرداخته �ه �اروان �شــورمان فقط �	 
طــال دارد. بر اســاس ا�ن گــزارش، �اروان �شــورمان 
در رشــته ها4 �شــت�، وزنه بردار4، �اراتــه و تNواندو 
صاحب مــدال خواهد شــد. بر اســاس پيش بين� ها4 
صورت گرفتــه تنها مــدال طال4 �اروان �شــورمان در 

�شت� آزاد توسط حسن �زدان� �سب م� شود. 

دهکده بازى ها؛ شبه جزیره اى متفاوت و استثنایی 
دهNــده المپي	 و پارالمپي	 ٢٠٢٠ تو�يو در منطقه ســاحل� 
هاروم� تو�يو احداث شــد. واحدها4 مســNون� مورد استفاده 
ورزشــNاران در طول باز4 هــا4 تو�يو ٢٠٢٠، پــس از باز4 ها 
بــه عنــوان آپارتمان هــا4 مســNون� عمومــ�  بــرا4 اســتفاده 
بازساز4 م� شــوند. ساختمان ها4 مســNون� دهNده المپي	 
شــامل ٣٨٠٠ واحــد اســت �ــه در هــر واحــد م� تــوان ٢ تا ٨ 
ورزشــNار را اســNان داد. به دليل تاخير �	 ســاله در برگزار4 
المپي	 ا�ن منطقه تا�نون به عنوان شهر ارواح باق� مانده بود. 
دهNــده المپي	 در �نار خليج تو�يو در قســمت جنوب شــرق� 
پرجمعيت تر�ن �النشــهر جهان واقع شــده اســت. دهNده از ٣ 
طرف با در�ا احاطه شده و به حاضران در دهNده اجازه م� دهد 
مناظر خليج تو�يو را تماشــا �نند. ا�ن دهNده برا4 ســازگار4 
بيشــتر با محيط ز�ســت، ١٨هزار تخت مقوا�� دارد �ه رو4 آن 
تشــ	 ها4 قابــل باز�افت قــرار دارد. در �ل ٢١ ســاختمان در 

دهNده وجود دارد �ه هر �دام دارا4 ١٤ تا ١٨ طبقه هستند.

پولدارترین ورزشکاران حاضر در المپيک چه کسانی هستند؟
بــا اعالم فوربــس، �و�ــن دورانت، بسNتباليســت آمر�Nا�ــ� باالتر 
از تنيســور ژاپنــ�، پولدارتر�ن ورزشــNار حاضــر در المپي	 تو�يو 
است. �و�ن دورانت، مهاجم بسNتبال ا�االت متحده پردرآمدتر�ن 
ورزشــNار در المپيــ	 تو�يــو اســت. فوربــس در آســتانه برگزار4 
رقابت ها4 المپي	 اقدام به معرف� پولدارتر�ن ورزشNاران حاضر 
در ا�ــن رقابت هــا �رده  �ه �و�ــن دورانــت در صدر آن قــرار دارد. 
درآمد دورانت ٣٢ ســاله در ســال گذشــته ٧٥ ميليون دالر برآورد 
شــده اســت. او بــرا4 ســومين  بــار در باز4 هــا4 المپي	 شــر�ت 
خواهــد �ــرد. ا�ــن بسNتباليســت در ٢٠١٢ و ٢٠١٦ قهرمــان 
المپي	 شد. مقام دوم در رده بند4 پردرآمدتر�ن شر�ت �نندگان 
در المپيــ	 را تنيس بــاز ژاپن� نائوم� اوســا�ا به خــود اختصاص 
داده اســت. درآمــد و4 ٦٠ ميليون دالر اســت. هم تيمــ� دورانت 
در تيــم مل� ا�االت متحــده �عن� داميان ليالرد بــا (٤٠.٥ ميليون 
دالر) در جا�گاه ســوم قرار دارد. هم چنين نوا~ جو�وو�چ  تنيسور 
صربســتان� (٣٤.٥ ميليــون دالر)، رور4 مــ	 ا�لــرو4 گلz بــاز 
انگليس� (٣٢ ميليون دالر)، د�و�ن بو�ر باز�Nن بسNتبال آمر�Nا، 
�� نيشــيNور4 تنيســور ژاپنــ� (هر �دام ٣٠.٥ ميليــون دالر) در 

رده ها4 بعد4 قرار دارند.

کرونا و محدودیت هاى سخت در توکيو
 براساس اعالم �ميته برگزار4 باز4 ها4 تو�يو ورزشNاران اعزام� ملزم 
هســتند ٧٢ ســاعت قبل از اعزام و ٢٤ ســاعت پس از آن، تست پ� س� آر  
دهند. همچنين در فردوگاه ها نيز از شر�ت �نندگان تست گرفته م� شود 
و در صورت� �ه نمونه فرد4 مثبت باشد و4 با�د به قرنطينه برود. تيم ها4 
آزما�شــگاه� نيز در اردو مســتقر هستند و به محض رســيدن به دهNده، 
مجددا از شر�ت �نندگان تست �رونا گرفته خواهد شد. �ميته برگزار4 
باز4 ها4 تو�يو در دهNده ورزشNاران �ليني�N ساخته �ه قرار است ٢٠ 
پزشــ	 به همراه ٨٠ پرســتار به صورت شبانه روز و شيفت� فعاليت �نند. 
عالوه بر انجام تســت پ� ســ� آر �ه قرار است در طول برگزار4 المپي	 به 
صورت تصادف� از شــر�ت �نندگان گرفته شــود، محدود�ت ها�� نيز در 
دهNده ورزشNاران اعمال خواهد شد. ورزشNاران اجازه برگزار4 جشن 
پس از مســابقه را نخواهند داشــت. همچنين از آن ها درخواســت شده تا 
جا�� �ه امNان پذ�ر اســت تنها غــذا بخورند و از تجمع خــوددار4 �نند. 
اســتفاده از ماســ	 و رعا�ت فاصله اجتماع� نيز از نNات� اســت �ه بارها 
مورد تا�يد قرار گرفته و ورزشــNاران بجز زمان غذا خوردن و مسابقه با�د 
ا�ن مســائل را رعا�ت �نند. ورزشــNاران حاضر در المپي	 بجز دهNده و 
محل برگزار4 مسابقات مجاز به رفت و آمد در شهر نيستند و ا�ن اجازه را 

نخواهند داشت تا بازد�د4 از سرزمين آفتاب داشته باشد. 

کوچک ترین، بزرگ ترین 
و باسابقه ترین

آنچه باید از کاروان ورزشی ایران در المپيک توکيو بدانيد

محمد پناهى فرد
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اخراج ٣ بازیکن ماشين سازى 
حبيب گردان�، مدافع تيم ماشين ساز� به دليل توهين 
به مجموعه باشــگاه در جر'ان باز� با نســاج� در اختيار 
6ميتــه انضباط� قــرار گرفت و پس از بررســ� ها� الزم 
6نار گذاشــته شــد و حــاال ٢ باز'8ــن د'گر نيز بــه دليل 
مســائل انضباطــ� از حضــور در 6نــار تيــم منع شــدند. 
محمد ابراهيم� و مهد� اســالم� نيــز با تصميم 6ميته 
انضباط�  به دليل تخلفات� 6ه داشتند از جمع شاگردان 
ا6برپور 6نار گذاشته شدند. ماشين ساز� امشب ميزبان 

پرسپوليس خواهد بود.
پایان قطعی همکارى پرسپوليس با اسپانسر

فــراوان  از 6ش وقوس هــا�  پــس  پرســپوليس  باشــگاه 
تصميــم قطع� بــه پا'ان همــ8ار� با 6ارگــزار برند خود 
گرفــت. سرخ پوشــان پا'تخــت 6ــه بابت همــ8ار� خود 
تــا پا'ان ارد'بهشــت ســال جــار� ١١٠ميليــارد تومان 
ادامــه  بــرا�  بودنــد  6ــرده  در'افــت  خــود  6ارگــزار  از 
همــ8ار� نياز بــه توافقات جد'ــد داشــتند. 6ارگزار نيز 
بــرا� ادامــه ا'ــن همــ8ار� اعالم 6ــرد تنهــا در صورت 
پرداخــت ٤٠ميليــارد تومــان بــرا� 'ــS فصــل حاضــر 
اســت در پرســپوليس بماند؛ موضوع� 6ه مورد موافقت 
هيئت مد'ره باشگاه قرار نگرفت و آن ها خواستار امضا� 

نامه اقاله هم8ار� شدند.
استارت بيرانوند با بواویشتا با شکست 

تيــم فوتبــال بواو'شــتا در د'ــدار� تدار6اتــ� به مصاف 
تيم ناســيونال رفــت و با نتيجه ٢-صفر ش8ســت خورد. 
عليرضــا بيرانونــد، دروازه بــان تيــم مل� 6شــورمان بعد 
از حضــور 6م فــروغ در آنتــورپ بلژ'S از ا'ــن تيم جدا و 
بــه صــورت قرض� به تيم بواو'شــتا پرتغال� ملحق شــد. 
بيرانونــد اولين بــاز� اش را به همــراه بواو'شــتا در ا'ن 

باز� دوستانه انجام داد. 

افت محســوس شــيخ د'اباته باعث شــده شــا'عات� درباره ب� ميل� مجيد� 
بــه حفظ ا'ن باز'8ن آفر'قا'� مطرح شــود اما با ا'ن حال به دليل مســابقات 
حســاس حذفــ� و تS بــاز� حذف� اســتقالل در ليــگ قهرمانان آســيا ا'ن 
باز'8ــن در 6نار اســتقالل تمر'ــن خواهد 6رد تــا در صورت نيــاز در تر6يب 
استقالل قرار بگيرد. ن8ته جالب توجه ا'نجاست 6ه برخ� باشگاه ها� ليگ 
برتر� 6ــه از موضوع پا'ان قرارداد ا'ن باز'8ن با مجموعه اســتقالل خبردار 
شــدند به صــورت محرمانه بــا مد'ربرنامه ا'ــن باز'8ن وارد مذا6ره شــدند و 
پيشــنهادها� خــود را بــه و� ارائه 6ردنــد. اما گفته م� شــود شــيخ د'اباته 
پيشنهاد ها� قابل توجه� از ليگ ستارگان قطر دارد و احتمال پيوستن و� 

به '�8 از تيم ها� سرشناس قطر� وجود دارد. 

6ميته انضباط� فدراسيون فوتبال روز شنبه هفته جار� 'حي� گل محمد�، 
ســرمرب� پرســپوليس را به دليل اعتــراض به داور د'دار تيمــش برابر گل گهر 
به 'S جلســه محروميت قطع� و 'S جلســه محروميت تعليق� مح8وم 6رد. 
پس از ا'ن اتفاق باشــگاه پرسپوليس اعالم 6رد به ا'ن را� در 6ميته استيناف 
اعتراض خواهد 6رد و گفته شــد باشــگاه پرســپوليس به دنبال صدور دســتور 
موقت بــرا� محروميت گل محمد� خواهــد بود تا ا'ن مربــ� بتواند در د'دار 
با ماشين ســاز� رو� نيم8ت تيمش بنشــيند. عباس موســو�، معاون 6ميته 
اســتيناف درباره ا'ن 6ه آ'ا پرونده اعتراض باشگاه پرسپوليس به دست 6ميته 
استيناف رسيده و احتمال صدور دستور موقت از سو� ا'ن 6ميته وجود دارد، 

به تسنيم گفت: «اصال در پرونده ها� ا'نچنين� دستور موقت ندار'م.»

دستور موقت برا� محروميت گل محمد� صادر نم�   شودقطر مقصد آ�نده شيخ د�اباته؟ 

چگينی: کميته ملی المپيک طرح و رنگ لباس را انتخاب کرد 
توضيحات و دفاع مد�ر حام� لباس &اروان اعزام� به تو&يو

پــس از رونما'ــ� از لبــاس رســم� 6اروان 
اعزامــ� ا'ران بــه تو6يو نقدهــا� ز'اد� به 
لبــاس رســم� آقا'ــان و بانــوان اعزامــ� به 
المپيS وارد شد به خصوص از لباس بانوان 
6ــه مانتو و مقنعه فيروزه ا� و شــلوار ســفيد 
بــود. در همين راســتا نقل قولــ� از دبير6ل 
6ميتــه مل� المپيS منتشــر شــد 6ــه گفته 
 Sاســت ٢ گز'نه مد نظــر 6ميته مل� المپي
ا'ن است 6ه 'ا همه 6اروان با لباس گرم8ن 
ورزش� در افتتاحيه شر6ت 6نند و 'ا ا'ن 6ه 
مردان لباس رســم� بپوشــند و زنان لباس 
ســت ورزشــ�. پس از رونما'ــ� انتقادها� 
رسم� آغاز شد اما در ادامه از حالت رسم� 
خارج و ش8ل شــوخ� و طنز گرفت و عمدتا 
در فضــا� مجاز� بــه طراح� و رنگ و مدل 
لباس ها� ورزش8اران و نما'ندگان اعزام� 
ا'ــران انتقــاد و اعتراض هــا� گســترده ا� 
صورت گرفت. ا'ن اعتراضات تا جا'� پيش 
رفــت 6ه نه تنهــا 6ميته المپيــS تصميم به 
حذف لباس ها گرفت بل8ــه توليد6نندگان 
داخل� پوشــش 6اروان ا'ران هم در دفاع از 
خود لب به انتقاد گشــودند. رحيم چگين�، 
مد'ر اسپانسر و حام� لباس مردانه 6اروان 
المپيS ا'ران با توپ پر به ميدان آمد و ضمن 
دفــاع از توليــدات خــود توضيحاتــ� درباره 
6ت و شــلوار تهيه شــده برا� مردان 6اروان 

اعزامــ� ا'ــران بــه خراســان ورزشــ� داد. 
و� 6ــه صاحــب '�8 از برندهــا� معروف و 
با6يفيت توليد 6ت وشلوار و پيراهن مردانه 
اســت از چگونگــ� انتخاب شــر6ت او برا� 
تهيه پوشــاp مردان اعزام� ا'ران به تو6يو 
گفــت و چنين توضيــح داد: «دقيقا ٢ ســال 
پيش بــود 6ه بنده و چند'ــن مد'ر و صاحب 
شــر6ت ها� معروف توليد پوشــاp مردانه 
را بــرا� گرفتــن طــرح و مــدل جهــت تهيه 
و دوخــت لبــاس رســم� مــردان اعزام� به 
المپيS به وزارت ارشاد واحد مد و طراح� 
دعوت 6ردنــد. از حــدود ٢٠ توليد�، ا'ده 
و طرح ها را گرفتند امــا با تعو'ق المپيS به 
دليل 6رونا همه چيز مس8وت ماند تا ا'ن 6ه 
اوا'ل سال ١٤٠٠ دوباره با ما از 6ميته مل� 
المپيS تماس گرفتند و گفتند شما آمادگ� 
تهيه و دوخت لباس برا� 6اروان اعزام� را 
دار'د 'ا نــه و اگر دار'د برا� مصاحبه و ارائه 
طرح بيا'يد. حتــ� گفتند نمونه هم بياور'د 
6ــه من عالوه بــر نمونه ها، ٢ طراح شــر6ت 
را هــم بــردم امــا درنها'ــت خود مســئوالن 
6ميته المپيــS طرح و رنگ 6ت وشــلوار را 
انتخــاب 6ردنــد. ما نمونــه رنــگ پيراهن و 
6ت برد'م 6ه گفتند ســرمه ا� و 6م حاشيه 
 pباشــد. حت� تا6يد داشــتند پارچــه چرو
نشــود چون موقع رژه با'د چنــد بار تعو'ض 
شــود و برا� همين پارچه ضخيم را انتخاب 

6ردند. حتــ� تا'يد آقــا� صالح� امير� را 
هم گرفتنــد و 6ار ما از حــدود 'S ماه پيش 
بــرا� تهيه لبــاس 6اروان اســتارت خورد.» 
چگين� در ادامه صحبت ها'ــش به قرارداد 
و تعهــد دوجانبه حام� لبــاس و 6ميته مل� 
المپيS اشــاره 6رد و گفت: «مــا برا� تهيه 
٢٠٠ دســت لباس رســم� آقا'ــان و ٤٠٠ 
عدد پيراهن و ٢٠٠ جفــت جوراب قرارداد 
رسم� نوشــتيم و قرار شد در قبالش 6ميته 
مل� المپيS ما را به عنوان اسپانســر لباس 
مردانــه معرفــ� 6نــد و در 6نفرانس خبر� 
پيش از اعزام 6اروان حضور داشــته باشــيم 
و مراســم رونما'� هــم زمان اعــزام 6اروان 
برگزار شــود 6ــه به هيچ 'ــS از ا'ن تعهدات 
عمــل ن8ردنــد در حالــ� 6ــه ما طبــق تعهد 
ســفارش را بدون در'افت 'ــS ر'ال تحو'ل 
داد'م.» مد'ر حام� لباس 6اروان اعزام� به 
المپيS در ادامه به مش8الت و سخت� ها� 
 Sسفارشــ� 6ميتــه المپي pتوليــد پوشــا
اشاره 6رد و گفت: «'S ماه فرصت داشتيم 
تــا اندازه گيــر� همــه ورزشــ8اران را انجام 
داد'ــم حتــ� در حالت قرنطينــه و و باوجود 
حضــور آن هــا در شهرســتان ها بــه ســرعت 
ا'ــن 6ار را انجام داد'م تا بدقول نشــو'م. ما 
حتــ� ســاعت دو صبــح زمان� 6ــه تيم مل� 
واليبال از ا'تاليا برگشت در فرودگاه اندازه 
مل� پوشــان را گرفتيم. در بحث ســا'ز، ما ٩ 

ســا'ز و الگو� بدن طبق الگو� مولر آلمان 
داشــتيم 6ه بــرا� ورزشــ8اران رشــته ها� 
مختلw اســتفاده 6رد'م. به طور مثال برا� 
6شــت� گيران و وزنه بــرداران 6ــه آناتومــ� 
بدنشــان متفــاوت اســت مدع� هســتم 6ه 
بهتر'ــن 6ار را برا� شــان دوخته ا'م چون از 
آن هــا فيلــم و مصاحبه دار'م 6ــه صددرصد 
از 6ار مــا راضــ� هســتند بنابرا'ن درســت 
نيســت 6ه برند و 6ار ما را ز'ر ســوال ببرند. 
حت� آقا� آل8نو، سرمرب� تيم مل� واليبال 
6ــه هيــ8ل و اســتيل خاصــ� دارد از 6ت و 
شــلوار� 6ه دوخته بود'م رضا'ت داشــتند 
و بــا اوليــن 6ــت و شــلوار� 6ــه تــن 6ردند 
رضا'تمند� صددرصد� اش را اعالم 6رد. 
آقــا� داوود� وزنه بــردار هــم همينطــور با 
'S ســا'ز و پــرو رضا'ت داشــتند.» چگين� 

در پا'ــان ضمــن ابــراز گال'ه از 6ســان� 6ه 
بــدون در نظر گرفتن حقا'ق و مشــ8الت به 
انتقــاد از برنــد ا'رانــ� پرداخته انــد، گفت: 
«من چند جلســه با صالح� امير� داشتم و 
به ا'شان گفتم حداقل 6ار رونما'� شود 6ه 
به مشــ8ل نخور'م اما انجام نشد شا'د '�8 
از چالش ها همين عدم رونما'� از لباس ها 
بــود چــون اگــر 6ار را بــا مان8ن هــا� بهتر 
معرف� م� 6رد'م مثــل خارج� ها، ا'نگونه 
چالــش پيــش نم� آمــد. چــون وقتــ� تــن 
ورزشــ8ار است و نشسته و لم داده مشخص 
اســت 6ــه لبــاس شــ8ل واقع� خــودش را 
قاطعيــت  بــا  بنابرا'ــن  نم� دهــد.  نشــان 
م� گو'ــم 6ه لباس ها� توليــد� ما بهتر'ن 
بودنــد و قابل دفاع و نبا'د ا'ــن همه هجمه 

عليه ما صورت م� گرفت.» 

 هادى

پاداش ۶٠ميليونی براى ٣ بازى پایانی پرسپوليس 
پرســپوليس در صــورت 6ســب ٣ پيــروز� در د'دارهــا� 
باق� مانــده خود قهرمان قطع� مســابقات خواهــد بود و با 
توجــه به اختــالف ٢ امتيــاز� با ســپاهان، نياز� بــه نتا'ج 
ا'ــن رو هيئت مد'ــره  از  باز� هــا نخواهــد داشــت.  ســا'ر 
باشــگاه پرســپوليس تصميم به پرداخت پــاداش و'ژه برا� 
٣ بــاز� پيــش رو� ا'ن تيم مقابل ماشين ســاز�، ترا6تور و 
پي8ان گرفته اســت. اعضا� پرســپوليس بابــت هر پيروز� 
٢٠ميليــون تومــان پــاداش خواهنــد گرفــت و در صــورت 
قهرمانــ� نيــز پــاداش جداگانــه ا� را در همان شــب باز� 
بــا پي8ان در'افــت خواهند 6ــرد. در واقع با احتســاب تمام 
اعضــا� تيــم و 6ســب ٣ پيــروز�(در مجموع بــرا� هر نفر 
٦٠ميليون تومان) ا'ن پاداش بيش از ٢ميليارد خواهد شد. 

گل طارمی به چلسی نامزد بهترین 
گل سال فوتبال اروپا

 Sآ6روباتيــ گل 
پورتو  ا'رانــ�  مهاجم 
به چلســ� در جر'ان 
ليــگ  مســابقات 
قهرمانــان اروپــا بين 
بهتر'ــن  نامزدهــا� 
گذشــته  فصــل  گل 
فوتبــال اروپــا قرار گرفــت. ســا'ت اتحاد'ه 
فوتبال اروپا هر سال نامزدها� بهتر'ن گل 
فصل فوتبال� قاره سبز را معرف� م� 6ند و 
به را� مخاطبان خود م� گذارد تا از برتر'ن 
گل ســال اروپا رونما'� شــود. ســا'ت 'وفا 
د'ــروز نامزدهــا� بهتر'ــن گل فصل ٢١-

٢٠٢٠ فوتبال اروپــا را معرف� 6رد 6ه گل 
ز'بــا� مهد� طارم� به چلســ� در مرحله 
'S چهــارم نها'ــ� ليگ قهرمانــان اروپا 6ه 
با را� 6اربران ســا'ت 'وفا به عنوان بهتر'ن 
گل ا'ــن مســابقات انتخــاب شــد، در بيــن 
 Sشــي S'گز'نه ها د'ده م� شــود. گل پاتر
بــه اســ8اتلند در 'ــورو ٢٠٢٠، گل 6مــار 
روفه به اســتانداردليژ در دور گروه� ليگ 
قهرمانــان اروپا، گل فلور'ــان و'رتز به هلند 
در مســابقات قهرمان� ز'ر ٢١ ســال اروپا، 
گل دله الــ� به ولفســبورگ در ليــگ اروپا، 
گل لورنتزو ا'نســينيه به بلژ'ــS در مرحله 
'S چهــارم نها'� 'ــورو ٢٠٢٠، گل ســارا 
زادراز'ــل بــه چلســ� در ليــگ قهرمانــان 
بانــوان اروپــا، گل فرائو به دوبــووچ در ليگ 
قهرمانــان فوتســال اروپــا، گل پائولينيو به 
لسترســيت� در ليگ اروپا و گل پل پوگبا به 
ســوئيس در مرحلــه 'S هشــتم نها'� 'ورو 
٢٠٢٠، سا'ر نامزدها� عنوان بهتر'ن گل 
فصل اروپا به شــمار م� روند. ليونل مســ� 
در فصل ها� ١٩-٢٠١٨، ١٦-٢٠١٥ و 
١٥-٢٠١٤ و 6ر'ســتيانو رونالدو در فصل 
١٨-٢٠١٧ فوتبــال اروپــا، برنــده عنــوان 
بهتر'ن گل سال اروپا شــدند؛ جا'زه ا� 6ه 

سال گذشته به باز'8ن� اهدا نشد.

بر اســاس اعالم باشــگاه پرســپوليس و بنا بر ابالغ 
ليــگ  6نفدراســيون فوتبــال آســيا، رقابت هــا� 
قهرمانــان آســيا ٢٠٢٢ د'رتر از آنچــه قابل انتظار 
بــود آغــاز خواهــد شــد. باز� هــا� مقدماتــ� در 
مناطق شــرق و غرب به ترتيب ١٠ و ٢٤ اسفندماه 
آغــاز م� شــود و مراحل پلــ� آف ٢ منطقــه نيز ٢٤ 
اســفندماه و ٣١ فرورد'ن ماه سال ١٤٠١ خواهد 

بود. آغاز مرحله گروه� مســابقات 6ه تا6يد شــده 
بار د'گــر به صورت متمر6ز انجام شــود، ا'ن بار در 
منطقه شرق زودتر از منطقه غرب است. باز� ها� 
مرحله گروهــ� منطقــه شــرق از ٢٦ فرورد'ن ماه 
١٤٠١ تــا ١١ ارد'بهشــت ماه خواهد بود و مرحله 
گروه� غرب ٢٠ ارد'بهشت ماه استارت م� خورد 
و تــا ٥ خردادمــاه ادامــه دارد. بــا توجــه بــه برنامه 

6نفدراســيون فوتبال آســيا بــه نظر م� رســد قاره 
6هن به ا'ن زود� ها اميد� به بازگشــت به شرا'ط 
قبل از 6رونــا را ندارد. ا'ن در حال� اســت 6ه ا6ثر 
6شــورها� اروپا'ــ� ليگ هــا� خــود را بــا حضور 
تماشاگر برگزار خواهند 6رد و همين چند روز پيش 
هم مسابقات 'ورو ٢٠٢٠ با حضور انبوه تماشاگران 

در شهرها� مختلw اروپا'� برگزار شد. 

فوتبال قاره کهن همچنان در حالت کرونازدگی!  تغيير در زمان برگزار� ليگ قهرمانان ٢٠٢٢ آسيا
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