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رویای صادرات نفت از 
دریای عمان محقق شد
 صادرات نفت از دریای عمان 

 و دور زدن تنگه هرمز 
چه اهمیتی دارد؟

2

 کشف  9 ویژگی شخصیتی 
دیگران در 10 ثانیه

زندگی سالم

 دولت »دست به نقدینگی« !

یازدهمین گزارش عملکرد 8 ساله؛  
دلیل افزایش نقدینگی چیست؟
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 مجادله  داخلی برسر وین

12

 نان، گران اما همچنان 
بی کیفیت !
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 آب رفتن سفره خانوار 
در سال 99

 گزارش مرکز آمار از کاهش 
مصرف خانوار  حکایت دارد

10

 با اعترافات تکان دهنده عامالن 
جنایت مسلحانه تکمیل شد 

پازل مرگ در بوستان!
9

 هشدار! به بن بست کرونا 
نزدیک می شویم 

گزارش ها از افزایش 70 درصدی بستری ها و کاهش رعایت پروتکل هاحکایت دارد؛ 
   خراسان رضویمعاون علوم پزشکی مشهد می گوید فعال با کمبود  دارو مواجه نیستیم اما ...

کشورهایی که 
اسمشان عوض شد

نگاهی به تغییر اسم بعضی کشورها 
که ماجراهای جالبی داشته است
  زندگی سالم

گالیه از مسئوالن، همدلی با خوزستانی ها
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   صفحه ۵

رهبر انقالب با بیان این که مردم خوزستان ناراحتی شان را بروز دادند و هیچ گله ای نمی شود از آن ها داشت، تصریح 
کردند:  اگر رسیدگی های الزم در وقت خود انجام می گرفت این وضعیت برای مردم پیش نمی آمد

   صفحه ۴
سرچشمه های خشکی خوزستان!

در کنار خشکسالی و کاهش بارندگی چه عوامل و تصمیماتی باعث  شده  است تا خوزستان  دچار بحران کم آبی  شود؟

   خراسان ورزشی

گزارش خبرنگار اعزامی 
خراسان از ژاپن

 رژه با لباس جنجالی 
در یک المپیک تاریخی 

 خوزستان و راه حل هایی 
که یک شبه نیست !

بــی تدبیــری هــا ، کــم کاری هــا و ... کارد را چنان به 
استخوان مردم شریف خوزستان ...

یادداشت سردبیر

دکتر سید علی علوی
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 خوزستان و راه حل هایی 
که یک شبه نیست!

بی تدبیری ها، کم کاری ها و. .. کارد را چنان 
به استخوان مردم شریف خوزستان رسانده که 
منجر به اعتراضاتی در استان خوزستان شد. 
ناراحتی های مردمی که دیروز نیز رهبر انقالب بر 
آن صحه گذاشتند و از مسئوالن امر طی سالیان 
گذشته گالیه کردند. اگرچه اعتراضات یک هفته 
اخیر و تبعات آن منجر به توجه ها به خوزستان و 
آب خوزستان شده است  اما در این بین توجه به 

چند نکته ضروری به نظر می رسد.
1. مشکل خوزستان یک شبه به وجود نیامده 

که یک شبه حل  شود
بعد از وقــایــع تلخ یــک هفته اخــیــر مــوجــی از 
واکنش ها ایجاد شد، از آب رسانی شلی و تانکری 
تا باز کردن موقت آب سدها و آمدن آب به پایین 
ــارون؛ اما واقعیت چیز دیگری است،  دست ک
درست است که یکی از مسائل مردم خوزستان 
نبود آب شرب  و زراعت سالم و  کافی است اما 
این مشکلی است که بیش از دو سه دهه است با 
آن زیست می کنند. مسئله امروز مردم خوزستان 
نه بحران خشکسالی در سرزمینی پر آب بلکه 
بحران مدیریتی است که طی حداقل سه دهه 
گذشته از اواخر دولت آقای هاشمی تا امروز کار 
را به جایی رسانده که میلیون ها نفر نخل جان 
داده اند، دیگر آب کارون شیرین نیست و اقتصاد 
مردم در ثروتمندترین سرزمین ایران بزرگ چنان 
نحیف است که جز کشاورزی شلتوک و دامپروری 

غیرصنعتی راهی برای امرار معاش ندارند.
بله واقعیت این است که مشکل مردم خوزستان 
یک شبه پدید نیامده که بشود در کوتاه مدت  آن 
را حل  کرد. به نظر گام  اول برای ورود به حل 
مسئله و  مشکل خوزستان درک این موضوع 
ــروز با انتقال آب به چند  باشد. مشکلی که ام
استان دیگر، به چاه های نفت هورالعظیم، به 
بیکاری باالی 50درصد، به اقتصاد کشاورزی 
و دامداری مردمان و به معضالت محیط زیستی 

گره خورده است.
2.برای حل اساسی مشکالت خوزستان باید 

تصمیمات اساسی گرفت
همان طور که ذکر شد مسئله امــروز خوزستان 
مسئله پیچیده ای  است که یک سر آن به انتقال 
ــارون بــه اســتــان هــای دیــگــر، یــک ســر آن  آب کـ
به  استخراج نفت در هور العظیم، یک سر آن به 
احداث سدهای متعدد بر کارون، یک سر آن به 
جا نمایی غلط سد گتوند، یک سر آن به صنایع 

فــوالدی آبخور غرب و جنوب غربی کشور و یک 
سر آن به بی توجهی محض به محیط زیست گره 
خورده است. موضوعی که به طور مفصل امروز در 
گزارش صفحه 4 روزنامه با عنوان» سرچشمه های 

خشکی خوزستان« به آن پرداخته ایم.
 به نظر می رسد اگر بخواهیم به صورت پایدار 
مشکل آب خوزستان و تبعات زیست محیطی 
آن را حل کنیم در گــام اول نیاز به یک پــروژه 
مطالعاتی علمی و مستقل از ذی نفعان است. 
در گام بعد طبیعتا نیاز به تصمیمات سختی است 
همچون حذف سد گتوند که به اذعان یک پژوهش 
انجام شده توسط دانشگاه تهران انحراف مسیر 
رودخانه کارون  از این سد، رقمی حدود 9هزار 
میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که سه برابر 
کل بودجه ای است که برای ساخت سد مصرف 
شده است. این اعتبار از بیت المال را باید هزینه 
کنیم تا از شر سدی که با آن همه هزینه ساخته ایم، 
رها شویم. حذف آب مورد نیاز صنایع فوالدی و 
تامین آن از دریای عمان و مواردی از این دست 
اگرچه تصمیماتی اساسی، پرهزینه و زمان بر 
هستند اما می توانند ثبات، امنیت، پیشرفت و 
محیط زیست سالم را برای مناطق غربی و جنوب 

غربی ایران عزیز در پی داشته باشند.
3.برای همراه کردن مردم باید با آن ها شفاف 

باشیم
با توجه به آن چه ذکر شد، زمــان بر بــودن یکی 
از مسائل اصلی حل باثبات مسئله خوزستان 
اســت. موضوعی که در شرایط ملتهب فعلی، 
مطرح کردن آن برای مردم خوزستان می تواند به 
معنای وعده های سرخرمن قبلی تلقی شود. لذا 
به نظر می رسد برای همراه کردن مردم، شفافیت 
و پاسخ به سواالت افکار عمومی و اطالع رسانی 
فعل و مستمر کمکی اساسی خواهد کرد. واقعیت 
این است که مردم خوزستان درباره حقابه شان 
سواالت و ابهامات متعددی دارند از انتقال آب 
به سایر استان ها  تا انتقال آب به صنایع فوالدی و 
غیره که شفافیت راه عالج آن است و البته ترسیم 
یک چشم انداز روشن با منابع ملی مشخص و در 
یک چارچوب زمان بندی شده می تواند عاملی 
موثر در همراهی و صبر مــردم صبور و نجیب 
خوزستان برای تحمل دورانی باشد که مسئله 

خوزستان حل شود.
4.محیط زیست حلقه کلیدی توسعه

اتفاقات اخیر در خوزستان نشان داد توسعه 
بدون در نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی جز 
خسارت نیست اگر توجه به پروتکل های محیط 
زیستی طی دو سه دهــه گذشته، موضوعاتی 
دســت ســوم و چهارم بــود و اصــل بر توسعه بی 
محیطی  زیست  تبعات  بــود،  صنعتی  محابای 
یک دهه اخیر همچون ریزگردها، خشک شدن 
تاالب ها، دریاچه ها و از بین رفتن ذخیره های 
محیط زیستی کشور نشان داده که توسعه جز با 
توجه اصولی به محیط زیست پایدار نخواهد بود. 

موضوعی که گمشده دولت های پس از جنگ 
بوده و در واقع هر چهار دولت قبلی در فاجعه 
می رسد  نظر  به  مسئله ای  که  شریک اند.  آن 
می بایست مجلس به آن ورود و به عنوان یکی از 
الزامات برنامه های توسعه و بودجه ریزی های 

ساالنه برای جبران آن اقدام کند.
5. توجه به حقوق عامه و پیگیری مقصرین و 

قاصرین
همان طور که ذکر شد مسئله خوزستان معضلی 
تدریجی و ما حصل عملکرد 4 دولت پس از جنگ 
است. معضلی که به حق از آن می توان به عنوان 
یکی از مصادیق حقوق عامه نام برد. آب و بهره 
مندی از آب سالم برای مردمانی که طی 30 سال 

گذشته از آن کمتر و کمتر بهره برده اند.
با توجه به رویــه چند ســال اخیر قــوه قضاییه و 
تاکیدات صریح رهبر انقالب در تبیین خط مشی 
قوه قضاییه و تاکید بر پیگیری و مطالبه حقوق 
عامه، پیگیری این حقوق درباره آب خوزستان از 
چهار دولت گذشته از مسئوالن ملی تا مسئوالن 
استانی که دیروز نیز مورد گالیه رهبر انقالب قرار 
گرفتند، می تواند یکی از دستور کارهای جدی 
رئیس دستگاه قضا جناب آقــای اژه ای باشد. 
اقدامی که اگر به درستی به سرانجام برسد برای 
مردم امیدآفرین و برای مسئوالن مقصر و قاصر 

بازدارنده خواهد بود.
 6.مشروعیت به اعتراض های به حق و تعبیه 

فرایندهای مورد نیاز
 در این میان یکی از نکات قابل تامل در حوادث 
با  ــروز رهبر انقالب  یک هفته اخیر، تعبیر دی
ــردم ناراحتی خــود را  ایــن مضمون بــود کــه» م
بــروز دادنــد اما هیچ گله ای از آن هــا نمی توان 
داشت چراکه مسئله آب آن هم در آن آب وهوای 
گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست«در واقع 
رهبر انقالب با توجه به کم کارهای و برخی 
امر  مسئوالن  توسط  شــده  گرفته  تصمیمات 
ــردم صبور  نه تنها به اعتراضات و ناراحتی م
انقالب  ضد  و  اغتشاشگر  برچسب  خوزستان 
نــزدنــد بلکه بـــرای ابـــراز ایــن گــالیــه هــا حقی 
آن  به  می توانستند  که  موضوعی  شدند  قائل 
ورود نکنند و در حد همان گالیه از مسئوالن 
باقی بماند اما رهبر انقالب با اشــاره ای کوتاه 
درخصوص مراقبت از سوءاستفاده دشمنان 
ــراز ناراحتی و اعتراض را به رسمیت  اصــل اب
شناختند، رویکردی که شاید اگر از ابتدا توسط 
مسئوالن ملی و استانی و حضور به وقت در میان 
مردم همچون ویدئویی که در آن افسر دزفولی 
با مــردم سخن می گوید،  انجام می شد شاهد 
زیرا  نبودیم  اخیر  هفته  یک  تلخ  وقایع  برخی 
که به رسمیت شناختن اعتراضات به حق در 
چارچوب قانون  می تواند جلوی بسیاری از سوء 
استفاده های گروه های معاند را بگیرد  موضوعی 
که به نظر می رسد باید مورد توجه وزارت کشور 

دولت آقای رئیسی قرار گیرد.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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ــش 70 درصـــدی بستری  • ــزای ــا اف چــرا ب
بیماران کرونایی در مشهد مانند کــرج و 
تهران طرح تعطیلی یک هفته ای مقابله با 

کرونا را اجرا نکردند!
این که از دو سال گذشته به بهانه کرونا  •

ــا را بسته ایـــد، مــحــدودیــت تــردد  ــاده ه ج
گذاشته اید اما حمل و نقل ریلی و هوایی 
باز است یعنی در این کشور، مستضعفان 
جایی ندارند. شما حتما باید پولدار باشید 
و برای سفر رفتن از قطار و هواپیما استفاده 
کنید و گر نه با خودروی شخصی حق هیچ 
چیزی ندارید. هرچی آرزوی خوبه مال این 

مسئوالن!
 تا سه روز تعطیلی می شه مسئوالن تیزبین  •

ــا رو  تحت نظر دارن  که همیشه ایــن روزه
ممنوعیت تردد جریمه محدودیت و انواع 
و اقسام احکام رو صــادر می کنن اما فقر، 
معیشت، تورم و گرانی براشون قابل رویت 

نیست!
 کل سال می گن حج نرید، هیئت نگیرید  •

و... به جاش به فقرا کمک کنید.  عید قربان 
که گوسفند قربانی می کنیم می رسونیم به 
فقرا، می گن زبون بسته حیوان! به جاش 
درخت بکارید! باالخره ما چه کار کنیم تا یک 

عده ای راضی باشند؟
همه  کمدین های دنیا هم اگه جمع بشن،  •

به اندازه پیامک واریز پول نمی تونن خنده رو 
لب آدم بیارن.

 به خدا خسته شدیم. واکسن بخرید آقایان  •
مسئوالن! حیف این جوانان است که کشته 
شوند. می گویند بچه بیاورید جوان ها دارن 
می میرن. می دونید تا بچه به سن اون جوان 

برسه چقدر زحمت داره؟
ــن همه  • ــن مــســئــوالن چــه جـــوری از ای  ای

مشکالتی که برای مردم درست کرده اند 
تعریف  عملکردشان  از  و  خــوشــحــال انــد 
می کنند؟ شاید ما کوریم و عملکرد آن ها 
را نمی بینیم و گر نه هر چی می بینیم تورم 

و بدبختی و گرانی و فقر و فساد و. .. است!
 افزایش دفعی40 تا 43درصــدی قیمت  •

نان در خراسان رضوی برای اقشار آسیب 
پذیر و کم درآمد خیلی سخت است. کاش 

ساالنه10 تا 15درصد اضافه می کردند!
 نان رضوی هر روز محصوالتش را گران  •

می کند و روی بسته بندی قیمت نمی زند. 
آخه آستان قدس چرا؟

همه نگهبان های مسلح بانک ها با حقوق  •
روزی 80 هزار تومان کار می کنن. این درده 
که می گن اشتغال زایی کردن ولی حقوق 
براشون مهم نیست. این درده که نتونی خرج 
زندگی رو در بیاری. مسئوالن هم نشستن 
تصمیم می گیرن که کارگر با کمترین حقوق 
زنده بمونه ولی زندگی نکنه. این ها درده 
ولی حیف گوش مسئوالن از این حرف ها پره.

بــرای  • کــه  کسانی  بـــرای  توفیق  آرزوی 
گرانی نان در واپسین دقایق مجدانه تالش 

مجاهدانه فرمودند!
 این آقایانی را که با این اوضاع اقتصادی  •

هنوز هم از خودشان و دولــت شان تعریف 
می کنند باید چند روزی به مرخصی بفرستند 
تا سرشان هوایی بخورد. آن ها را باید مجبور 
کنند چند روزی را در خیابان  و در کنار پارک 

بخوابند تا مشکالت همه را بفهمند!
خودتان هم خوب می دانید جوایز اصغر  •

فرهادی از چه جنسی است. پس بی خودی 
شلوغ بازی راه نیندازید.

 وقتی می شنوم کمپین خرید آب معدنی  •
راه انداختن یاد اون جمله می افتم که می گه 

دریا رو نمی شه با آب استخر پر کرد.
 واقعا چه جوری بعضی ها این قدر دلخوش  •

به این هستند که با آمدن آقای رئیسی همه 
مشکالت حل می شود؟ ان شاءا... ما زنده 
و شما هم زنده. ببینیم چهار سال یا هشت 
سال دیگر همین شما درباره آقای رئیسی 

چه می گویید. 
 با ایــن تعطیالتی که دولــت اعــالم کرده  •

و با محدودیت تــردد خــودرویــی، حرکت و 
فعالیت هواپیما و قطار و اتوبوس را که تعطیل 
نکردن! این چه معنی داره؟ نون تورهای 
مسافرتی تو روغنه! دیگه کرونا هم برای 

مسافرت میاد مشهد!
 تو این شرایط کرونایی گفتن آزمون ارشد  •

قراره برگزار بشه. اصال به صالح نیست.
بیمارستان فارابی حــدود سه ماهه یک  •

بیمارستان  بــام  پشت  روی  چیلر  دستگاه 
نصب کرده و صدای اون انــدازه 10تا چاه 
موتور دیزلی است که باعث سلب آسایش 
ــه رغــم مــراجــعــه به  ــده. ب ــردم منطقه شـ مـ
بیمارستان و تماس تلفنی، شــهــرداری و 
وزارت بهداشت هیچ گونه اقدامی برای 
کاهش آلــودگــی صوتی انجام نــداده انــد. 
خودشان داخل اتاق هایی با شیشه دوجداره 
نشسته اند و به فکر آسایش دیگران نیستند! 

چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
اگر واقعا می خوان ویــروس کرونا دلتا را  •

مهار کنند کل ترددهای زمینی و هوایی 
و ریلی را ممنوع کنند، چرا این قدر دست 

دست می کنند؟!
چرا بانک کشاورزی جرایم بانکی وام های  •

ــون رو  ــی ــل ــی ــر100م بــخــش کـــشـــاورزی زی
نمی بخشه؟ مگه دولت نبخشیده؟۶0تومان 
وام داشتم معوق شده وثیقه رو گذاشته اجرا 
این  با  بریزید؟  101میلیون  باید  می گه 
شرایط اقتصادی از کجا بیارم؟به خدا ندارم. 

لطفا کمکم کنید.
من یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم.  •

ــوال از مدیر کــل تامین اجتماعی  یــک س
کشورم دارم. مگر فروردین ماه اولین ماه 
سال نیست؟ اگر هست که طبیعتا هست 
پس چرا افزایش حقوقی که ماه های دوم و 
سوم و... محاسبه و پرداخت می شه تا االن 
که حقوق تیرماه را دادین افزایش فروردین 
را اعمال نکردین؟ از قلم افتاده یا توی قلم 

هنوز نیامده؟
 کشورهای اروپایی و آمریکا تا به حال یه  •

قدم از برجام اجرایی نکرده اند. پس چه 
حقی دارند که برنامه هسته ای ما رو انبار و 
پلمب می کنند؟ مردم از تحریم های بدون 
دلیل آن هــا له شدند. همه زندگی مون از 

تورم و گرانی داره نابود می شه.

نان، گران اما همچنان بی کیفیت
چند روز پیش قیمت جدید نان در کشـوراعالم 
شـد امـا همچنـان بسـیاری از شـهروندان در 
شـهرهای مختلف،مخصوصـا مـردم خراسـان 
شـمالی نان بی کیفیت تهیـه می کنند.به گفته 
نایـب رئیـس اول اتحادیـه نانوایـان بجنـورد، 
نرخ هـای اعمـال شـده بـر اسـاس تحلیل هـای 
نـان  نـرخ  نمونـه،  عنـوان  نیسـت.به  قیمتـی 
بربـری کـه از 750 بـه 850 و نـرخ نان سـنگک 
از 900 بـه 1100 تومـان افزایـش یافته بـا آن 
چـه درخواسـت نانوایـان بـوده اسـت، فاصلـه 
زیادی دارد. در این بین شهروندان عیال واری 
که مجبورند برای 3 تا 4 فرزند خـود هر روز نان 

تهیـه کنند،مـی گوینـد کـه افزایـش 
100 تومانی هر عدد نـان بار مالی بر 
دوش آن ها گذاشته اسـت، چه برسد 
بـه ایـن کـه بیشـتر از ایـن بـر قیمـت 
نـان افـزوده شـود. با ایـن حال بـاز هم 
شـهروندان بجنوردی مجبورنـد نـان 
بی کیفیـت سـر سـفره شـان بگذارند 
دارد،  تـداوم  همچنـان  گالیه هـا  و 
در حالـی کـه بـا افزایـش قیمـت نـان 
انتظـار بهبـود شـرایط را داشـتند نـه 
بدتـر شـدن کیفیـت نـان.در ایـن بین 
یکـی از شـهروندان بجنـوردی گفت: 

چند روزی اسـت که مجبورم روزانه هزارتومان 
اضافـه بـرای خریـد نـان پرداخـت کنـم، ایـن 
درحالی اسـت که انتظار داشـتم نـان با کیفیت 
سـر سـفره خانواده ام بگـذارم امـا در عمـل هیچ 
تغییـری نکـرده اسـت و نـان را بـا همـان کیفیت 
حتـی کوچک تـر و سـوخته تر تحویـل می گیرم. 
نایـب رئیـس اول اتحادیـه نانوایـان بجنـورد در 
ایـن بـاره گفـت: اکنـون گنـدم کهنـه و ذخیـره 
شـده سـال قبـل را نداریـم، در واقـع همیـن 
گندم هـای فعلـی زراعـی را برداشـت و بـه آرد 
تبدیل می کنند، معموال هر سـال در این مقطع 
زمانی این مشـکالت را داریم چون از گندم تازه 

آرد با کیفیـت تولیـد نمی شـود.»عفتی« افزود: 
برخـی از نانوایی هـا کـه تبحـر خاصـی در پخـت 
نان دارند، بـه سـختی می توانند نان بـا کیفیت 
از این آردها تولیـد کنند و برای همـه نانوایی ها 
این امـر امـکان پذیر نیسـت.وی بـا توجه بـه این 
کـه بـا آرد فعلـی تـا یکـی، دو مـاه آینـده همیـن 
مشـکل باقی خواهد مانـد، اضافه کرد: ان شـاء 
ا... دوبـاره شـرایط بهتـر می شـود.عفتی اظهار 
کرد: نرخ فعلی خواسـته نانوایان نیسـت، چون 
بـا هزینه هـا و دسـتمزدی کـه بایـد بـه کارگـران 
حرفـه ای بدهنـد، همخوانـی نـدارد و همچنان 

از کارگـران حرفـه ای محـروم هسـتند.

افزایش جان باختگان سیل چین به 51 تن 
شمار قربانیان سیل و بــارش کم سابقه باران 
ــع در مرکز چین تا عصر  در استان هنان واق
روز گذشته به بیش از 50 نفر افزایش یافت.

ــورو نیوز، شهر ژنگژو در استان  به گــزارش ی
ــاری میالدی  هنان چین از ابــتــدای هفته ج
دستخوش تغییرات جــوی ناگهانی شد و در 
معرض باران های شدید موسمی قرار گرفت 
که زمینه جاری شدن سیالبی کم سابقه را در 
این شهر و مناطق اطراف آن فراهم کرد.شدت 
بارندگی به حــدی بــود که گفته می شود این 
شهر طی سه روز شاهد ریزش بارانی به میزان 
یک سال بارندگی بود. سیالب در این بخش از 
مرکز چین که گفته می شود در ۶0سال اخیر 
بی سابقه بوده، بسیاری از شهروندان را مجبور 
به تخلیه منازل مسکونی خود کرده است.دیگر 
بخش های مرکزی چین نیز از ایــن تغییرات 
جــوی بی نصیب نماندند و در برخی مناطق 
دیگر استان هنان حجم زیادی از آب و گل و الی 
خیابان ها و معابر را فرا گرفت.مقامات محلی در 
حالی دیروز از افزایش قربانیان این سیالب به 
51 نفر خبر دادند که رسانه های چینی پیشتر 

شمار قربانیان را 33 نفر اعالم کرده بودند.
ــزارش شــده به شهر ژنگژو،  اغلب قربانیان گ
مرکز استان هنان، سومین استان پرجمعیت 
چین مربوط می شوند؛ جایی که غرق و واژگون 
شدن یک واگن مترو در روز سه شنبه دست کم 
12 کشته به جا گذاشت.این سیالب کم سابقه 
همچنین سبب شد حــدود 400 هــزار تن از 
ساکنان مناطق حادثه دیده در مرکز چین مجبور 

به تخلیه محل زندگی خود شوند و بر اساس 
تخمین های اولیه، سیل حدود ۶5/5 میلیارد 
یوان، معادل 8.5میلیارد یورو خسارت به جا 
گذاشته است.از سوی دیگر ریزش باران های 
شدید موسمی در همسایگی چین نیز منشأ 
جاری شدن سیل و رانش زمین در هند شد که 
طی آن دست کم 3۶ نفر جان خود را از دست 

دادند و ده ها نفر نیز مفقود شدند.

رویای صادرات نفت از دریای عمان محقق شد 
فاز نخست پروژه بزرگ خط لوله انتقال نفت به جاسک برای صادرات از دریای عمان که روحانی آن را 

مهم ترین و با اهمیت ترین افتتاح دولتش خواند به بهره برداری رسید 

جاسک  به  نفت  انتقال  لوله  خط  نخست  فــاز 
روز گذشته افتتاح شد تا برای نخستین بار در 
تاریخ 110 ساله صنعت نفت ایــران، عملیات 
صادرات نفت خام از سواحل مکران در دریای 
عمان آغــاز شــود. دســتــاوردی که با هزینه 53 
هزار میلیارد تومانی، سهم بیش از 90 درصدی 
ساخت داخل و استفاده از توانمندی داخلی 
برای ساخت خطوط لوله یک  هزارکیلومتری، 
به لحاظ سیاسی، امکان استقالل صادرات نفت 
کشورمان از تحوالت نظامی محتمل در خلیج 
فارس و تنگه هرمز را فراهم می کند.در هشتاد 
و سومین پویش ملی»تدبیر و امید برای جهش 
تولید«، طرح ملی عظیم انتقال نفت خام از گوره 
به جاسک و پایانه صادراتی منطقه مکران به 
طول  هزار کیلومتر با حضور ویدئو کنفرانسی 
رئیس جمهور افتتاح شد. خط لوله ای که انتقال 
نفت خام از گوره به جاسک را برای نخستین بار 
در تاریخ صادرات نفت کشورمان بدون نیاز به 

عبور از تنگه هرمز مقدور می کند.

رکوردهای آماری در پروژه خط لوله انتقال نفت 
به جاسک

صادرات از جاسک منجر به کوتاه شدن مسیر رفت 
و برگشت مشتریان نفت کشور به اندازه یک هزار 
مایل دریایی می شود و هزینه هر بشکه نفت از ۶0 
سنت به 40 سنت در هر بشکه کاهش خواهد 
یافت.برای احداث این خط لوله در مجموع 53 
هــزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، پنج هزار 
اشتغال  نفر  ــزار  ه  10 و  مستقیم  اشتغال  نفر 
غیرمستقیم ایجاد شده است و با بهره برداری 
رسمی از آن بــرای 10 هــزار نفر اشتغال پایدار 
ایجاد می شود.برپایه این گزارش، سهم بیش از 
90 درصدی ساخت داخل و استفاده حداکثری 
ــی، از  ــران از تــوان پیمانکاران و ســازنــدگــان ای
مهم ترین ویژگی های ایــن طــرح ملی به شمار 
می آید به طوری که در مسیر اجــرای آن، 250 
پیمانکار و تولیدکننده داخلی مشارکت داشته اند 
و با اتکا به توانمندی های داخلی، بعضی تجهیزات 
و کاالهای مورد نیاز این طرح برای نخستین بار 
در کشور ساخته شده اســت.در این پروژه برای 

نخستین بار در کشور هزار کیلومتر لوله مقاوم 
دربرابر خوردگی توسط مهندسان داخلی تولید 
شد که سنگ معدن، تختال ورق و حتی پوشش 

آن کامال تولید داخل است.

 مهم ترین افتتاح دولت های یازدهم و دوازدهم
دکترروحانی در آیین  افتتاح این طرح گفت: 
ساخت این طرح در مدت دو سال و چند ماه، 
یکی از افتخارات صنعت ایران زمین است که به 
ملت بزرگ ایران تبریک می گویم.رئیس جمهور 
افزود: این طرح، اقدام بزرگ ملی برای صادرات 
نفت با هدف ایجاد پایانه جدید صادراتی است که 
اهمیت زیادی در این صنعت دارد، افتتاح امروز 
بسیار حائز اهمیت است و شاید بگوییم  مهم ترین 
و با اهمیت ترین افتتاح دولــت هــای یازدهم و 
دوازدهم، امروز اتفاق افتاد.رئیس جمهور ادامه 
داد: ما توانستیم از اتکا به تک اسکله ای که تنها 
پایانه نفتی ما در خارک بود، خارج شویم. بمباران 
اسکله تی در خارک در سال ۶4 صادرات نفت 
ما را قطع کرد اما امروز ایران هر وقت الزم بداند 
صادرات نفت را از دریای عمان انجام خواهد داد.

زمان بندی فازهای بعدی پروژه به روایت زنگنه
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در جریان بهره برداری 
از این طرح عظیم ملی بیان کرد: طرح انتقال 

نفت گوره به جاسک از امروز تا مهرماه با ظرفیت 
ــه دارد، در مهر تا آبان  300 هــزار بشکه ادام
ظرفیت آن به 400 هزار بشکه و از آبان تا دی  با 
وارد مدار شدن تلمبه خانه ها و یک مخزن ذخیره 
ــزار بشکه  500 ه در جاسک، ظرفیت آن به 

خواهد رسید.
ــرد: همچنین از دی   ــان ک ــش ــرن ــاط زنــگــنــه خ
1400 بــه ظرفیت 750 هــزار بشکه  خواهد 
رسید و از ابتدای اسفند ظرفیت روزانــه یک 
شده  پیش بینی  آن  بـــرای  بشکه ای  میلیون 
است.به گفته وزیر نفت، این طرح پیشرفت 82 
درصــدی دارد که تاکنون حدود یک میلیارد و 

200 میلیون دالر در آن هزینه شده است.

استراتژیک ترین، ایرانی ترین و سریع ترین
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در 
این مراسم گفت: خط لوله نفت گوره - جاسک 
سریع ترین  و  ایرانی ترین  استراتژیک ترین، 
مگاپروژه تاریخ صنعت نفت کشور در دوران 
حدود دو ساله مواجهه با بی رحمانه ترین جنگ 
اقتصادی، اجرا و آماده بهره برداری شد تا نفت به 
سواحل عمان برسد.همچنین با بهره برداری از 
مرحله نخست طرح ملی و راهبردی انتقال نفت 
خام گوره به جاسک، صادرات نخستین محموله 

نفت خارج از تنگه هرمز آغاز شد.
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تحلیل روز

مشکلی به نام فیلیباستر 

ــاه گذشته، اقلیت  ــار طــی یــک م  بــرای دومــیــن ب
جمهوری خواه سنای آمریکا با توسل به تکنیک 
فیلیباستر ) اطاله مذاکرات( مانع شروع بررسی 
لوایح مد نظر دولت جو بایدن و اکثریت دموکرات 
های کنگره شدند. این بار این اتفاق درباره الیحه یک 
تریلیون و 200 میلیارد دالری بازسازی زیرساخت 
هــای فرسوده آمریکا رخ داد.در رای گیری که 
چهارشنبه شب در سنا برگزار شد، موافقان الیحه 
پیشنهادی بایدن برای بازسازی زیرساخت های 
فرسوده آمریکا موفق نشدند به 60 رای الزم برای 
غلبه بر فیلیباستر نائل آیند. بر اساس قوانین کنونی 
در سنا، هر الیحه ای زمانی به رای گذاشته می شود 
که حداقل 60 سناتور به پایان مذاکرات رای دهند. 
به این قاعده، فیلیباستر گفته می شود. در گذشته، 
فیلیباستر زمانی به اجرا گذاشته می شد که یک 
سناتور تا سر حد امکان سخنرانی می کرد تا زمان 
انقضای یک قانون به سر آید و فرصت قانون گذاری 
جدید از دست برود. اما از آن جا که سخنرانی های 
طوالنی و حتی 24 ساعته، دشوار بود، سنا به تدریج 
در قواعد فیلیباستر تغییراتی ایجاد کرد. اکنون 
دیگر نیازی نیست یک سناتور برای متوقف کردن 
روند تصویب لوایح، ساعت ها سخنرانی کند. کافی 
است تعداد موافقان آغاز روند رای گیری به زیر عدد 
60 برسد تا برای زمان نامشخصی، بحث ها بر سر 
لوایح مناقشه برانگیز، ادامــه یابد. این وضعیت، 
فرصت طالیی را در اختیار حزب اقلیت در سنا قرار 
می دهد تا مانع قانون گذاری شود.اکنون گرچه 
دموکرات ها اکثریت شکننده کرسی های سنا را 
در اختیار دارنــد، با این حال در تصویب برخی از 
مهم ترین قوانین مد نظر خود ناتوان هستند. آنان 
برای این که از سد فیلیباستر بگذرند، باید حمایت 
حداقل 10 عضو جمهوری خواه را به دست آورند. 
دستیابی به این عــدد، نیازمند مصالحه با حزب 
رقیب و چشم پوشی از برخی اصول و مواضع حزبی 
است. با این حال، بایدن در هفته های اخیر مذاکرات 
فشرده ای را با برخی از سناتورهای جمهوری خواه 
آغاز کرد تا حمایت آنان را برای موافقت با الیحه 
بازسازی زیرساخت های فرسوده آمریکا جلب 
کند. کاخ سفید برای رسیدن به چنین هدفی، از 
برنامه اولیه خود به منظور تخصیص دو تریلیون و 
100 میلیارد دالر عدول و با عدد یک تریلیون و 
200 میلیارد دالر موافقت کرد. این عقب نشینی 
بایدن، موجب دلگرمی هایی در میان دموکرات ها 
شد که بتوانند آن را از سد فیلیباستر عبور دهند. با 
این حال، در زمان رای گیری برای پایان مذاکرات، 
فقط 9 جمهوری خــواه با دمــوکــرات ها هم رای 
شدند. در نتیجه، عدد طالیی 60 رای حاصل نشد 
و الیحه بازسازی زیرساخت های فرسوده آمریکا 
به سرنوشت الیحه اصالح قوانین انتخاباتی بدل 
شد که به دلیل فیلیباستر، از دستور کار خارج شده 
است. موضوع فیلیباستر جدا از این که به اقلیت 
قدرت می دهد مانع تحقق خواست اکثریت شوند، 
روند قانون گذاری را در آمریکا بسیار دشوارتر می 
کند. بی دلیل هم نیست که در دهه های اخیر، با 
توسل مداوم هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
به تکنیک فیلیباستر، کنگره از تصویب برخی از مهم 
ترین لوایح ناتوان مانده است.با توجه به قطبی تر 
شدن فضای سیاست در آمریکا، تقریبا هیچ کدام 
از دو حزب بزرگ این کشور نمی توانند اکثریت دو 
سومی را در سنا به دست آورند. به همین دلیل نیز 
عبور از سد فیلیباستر، روز به روز دشوار تر می شود که 
هزینه آن را در نهایت مردم آمریکا پرداخت می کنند.

پیشخوان بین الملل 

هیچ جا ایمن نیست/طرح روی جلد شماره جدید 
هفته نامه اکونومیست.تغییرات آب و هوایی تاثیر 
ویرانگر خود را در سیل ها و خشكسالی ها نشان 
داد.گــزارش اصلی این شماره مجله به موضوع 

تغییرات آب و هوایی اختصاص دارد.

 وال استریت ژورنال:ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق
 تا پایان سال جاری میالدی، به مستشاری تغییر می کند 

تغییر فاز یانکی ها به مستشاری 
مسئوالن ارشد آمریکایی و عراقی برای صدور 
بیانیه ای درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
ــال مــیــالدی جـــاری برنامه ریــزی  ــر س در اواخـ
می کنند. این بیانیه به مناسبت سفر روز دوشنبه 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به واشنگتن 
و دیــدارش با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
منتشر خواهد شد. به گزارش روزنامه وال استریت 
ژورنال، هدف این بیانیه کاهش فشار گروه های 
مقاومت بر الکاظمی است که خواهان خروج 
همزمان،نشریه   . هستند  آمریکایی  نیروهای 
»پولیتیکو«  نوشت: پایان مأموریت رزمی آمریکا 
از عراق به معنی خروج از این کشور نخواهد بود.

به نوشته پولیتیکو، بخشی از نظامیان آمریکایی، 
به فراهم کردن حمایت لجستیک و مشاوره به 
نیروهای عراقی خواهند پرداخت و نیروی هوایی، 
نیروهای اطالعاتی و تجسسی به منظور آن چه 
مبارزه با داعــش نامیدند، در خاک عــراق باقی 
خواهند ماند.بیانیه اعالم این تغییر رویکرد حضور 
آمریکا در عراق، نتیجه مذاکرات راهبردی مقامات 
عراقی و آمریکایی طی چند سال اخیر است. بر این 
اساس، نیروهای آمریکایی که شمار رسمی آن ها 
حدود 2۵00 نفر است تغییر چندانی نخواهند 
کرد بلکه نیروهای رزمی با نیروهایی جایگزین 
می شوند که بر مأموریت مستشاری تمرکز خواهند 
داشــت.»فــواد حسین«، وزیــر خارجه عــراق روز 
پنج شنبه گفته بود: »ما دیگر به نیروی رزمی نیاز 

نداریم. خودمان چنین نیروهایی داریــم. ما به 
همکاری در زمینه اطالعاتی نیاز داریم. به کمک 
در آموزش نیاز داریم. به نیروهایی نیاز داریم که به 
ما در زمینه مسائل هوایی کمک کنند.« پارلمان 
عراق در دی سال 9۸، در پی اقدام جنایتکارانه 
آمریکا در ترور ســردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران و شهید ابومهدی المهندس 
نایب رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، طرح 
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را 
تصویب کرد اما با این حال، آمریکا همچنان بر 
نقض این مصوبه و باقی ماندن در خاک عراق 
اصرار می ورزد.به رغم اظهارات مقامات آمریکایی 
و عراقی درباره محدود شدن مأموریت نظامیان 
بیگانه به آموزش و اقدامات مستشاری به نیروهای 
عراقی، گرو ه های مقاومت عراق با اشاره به ورود 
گسترده کــاروان هــای لجستیکی آمریکایی به 
خاک این کشور و مشارکت نیروهای آمریکایی 
در عملیات های نظامی عراق تأکید دارند که این 
اقدامات نمی تواند بیانگر محدود شدن مأموریت 
نظامیان آمریکایی باشد.فؤاد حسین که به آمریکا 
سفر کرده ، روز گذشته جزئیاتی را دربــاره دور 
چهارم گفت و گوهای راهــبــردی میان بغداد و 
ــه کــرده و گفته بــود: »دور چهارم  واشنگتن ارائ
گفت و گوی راهبردی میان عــراق و آمریکا دور 

پایانی خواهد بود.«

 ماکرون از بیم هکرهای صهیونیست 
تلفن همراه و شماره اش را عوض کرد 

قربانیان »پگاسوس« اسرائیلی 
چاقویی که دسته خــود را می بــرد ،حکایت 
خبرهایی است که از جاسوسی دولت ها علیه 
متحدان شان منتشر می شــود. نمونه پر سر 
و صــدای سال های اخیر همکاری سرویس 
اطالعاتی دانــمــارک با آژانــس امنیت ملی 
آمریکا بــرای شنود مکالمات رئیس جمهور 
فرانسه و صدر اعظم آلمان است. در روزهای 
گذشته نیز اخبار فاش شده درباره »پگاسوس«، 
بدافزار جاسوسی ساخته شده توسط رژیم 
صهیونیستی، جنجال زیـــادی بــه پــا کــرده 
است. در پی افشاگری های انجام شده درباره 
جاسوسی از رهبران سیاسی و چهره های 
مطرح بین المللی توسط »پگاسوس«، امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه تلفن همراه و 
شماره تلفن خود را عوض کرد. این خبر از سوی 
سخنگوی دولت فرانسه تایید شده است. با 
این حال، گابریل آتال به خبرگزاری رویترز 
گفت: »ماکرون چند شماره تلفن دارد. این 
بدان معنا نیست که از او جاسوسی شده است، 
ــدام امنیتی اضافی است.«  این فقط یک اق
بنا بر گــزارش چندین رسانه بین المللی، به 
کمک بدافزار »پگاسوس« تلفن های بسیاری 
از روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر و مقامات 
دولتی کشورها با هدف جاسوسی از آن ها هک 
شده است؛ اقدامی که اعتراض جهانی را علیه 
شرکت فروشنده آن یعنی »ان اس او« برانگیخته 

است. از سوی دیگر، در میان ۵0 هزار شماره 
تلفن که گزارش شده توسط یک بدافزار ساخت 
می شده،  کنترل  و  هک  اسرائیلی  شرکت 
شماره تلفن های »شیخه لطیفه«، دختر حاکم 
دبی و »شیخه هیا بنت حسین«، همسر سابق 
شیخ محمد بن راشد  آل مکتوم، حاکم دبی 
هم بوده است. لطیفه یکی از 2۵ فرزند شیخ 
محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است که 
در سال 201۸ میالدی سعی کرده بود از دبی 
بگریزد. امارات متحده عربی ادعاهای این دو 
زن را رد کرده است. بدافزار پگاسوس مشتریان 
ثروتمندی دارد که حاضرند در قبال اطالعات 
از جمله عربستان سعودی.  پــول بپردازند 
عربستان یکی از کشورهایی است که از بدافزار 
جاسوسی پگاسوس برای نظارت بر فعالیت 
مرد،  و  زن  سیاستمداران  روزنامه نگاران، 
فعاالن حقوق بشر  یا روسای برخی شرکت ها 
و موسسات بزرگ استفاده کرده است از جمله  
عربستان  ــت  دول منتقد  خاشقچی،  جمال 
سعودی و ساکن آمریکا در اکتبر 201۸ در 
کنسولگری عربستان سعودی در استانبول 
کشته و تکه تکه شد. بر اساس تحقیقات انجام 
ــزارش سازمان های رسانه ای  شده که در گ
آمده، برای کنترل دو زن نزدیک به خاشقچی 
بدافزار  از  او  نزدیک  حلقه  اعضای  دیگر  و 

»پگاسوس« استفاده شده است.

  امیرعلی ابوالفتح  
international@khorasannews.com

همزمان با ایــن که دو روز مذاکره پشت  پرده 
به ظاهر فشرده در دوحه  با یک نشست خبری 
به کار خود پایان داد و هیچ نتیجه ای نداشت جز 
ادامــه گفت وگوهای طرف ها برای رسیدن به 
توافق صلح در افغانستان،وزارت دفاع این کشور 
ادعاهای طالبان مبنی بر کنترل 90 درصد 
مرزهای این کشور را »یک دروغ محض« دانست. 
فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به 
خبرگزاری فرانسه گفت که این تبلیغات بدون 
»هیچ پایه و اساسی« مطرح شده اند. او در ادامه 
گفت که مرزها، شهرهای اصلی و محورهای 
اصلی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان 
ــاره به  ــرار دارنـــد. ذبیح ا... مجاهد در ایــن ب ق
خبرگزاری روســی »ریانووستی« گفته بود که 
»حدود 90 درصد مرزهای افغانستان از جمله 
مرز با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران 
در دست ماست.« البته او به جزئیات بیشتری از 
مناطق تصرف شده اشاره نکرده بود. با این حال 
گروه طالبان اعالم کردند که آن ها نمی خواهند 
قدرت را به انحصار خود درآورند. البته این گروه 

تصریح کردند تا زمانی که دولتی جدید در کابل 
استقرار نیابد و اشرف غنی، رئیس جمهور برکنار 
نشود، در افغانستان صلح برقرار نخواهد شد. 
سهیل شاهین، عضو تیم مذاکره کننده طالبان 
در گفت وگو با آسوشیتدپرس، گفت که طالبان 
زمانی سالح های خود را زمین خواهند گذاشت 
که دولتی مــورد قبول همه طرف های درگیر 
ــود. شاهین گفت: »من  در کابل منصوب ش
می خواهم روشن کنم که ما به انحصار قدرت 
در افغانستان اعتقاد نداریم زیرا هر دولتی که 
در گذشته در صدد انحصار قدرت بود، دولت  
ــاره به دوره پنج  ــت.«  او با اش موفقی نبوده اس
ساله زمامداری طالبان در افغانستان گفت: »ما 
نمی خواهیم همان فرمول را تکرار کنیم.« اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است 
تا زمانی که دولت جدید با برگزاری انتخابات 
مشخص نشود ، در سمت خــود باقی خواهد 
ماند. برخی منتقدان او که عضو گروه طالبان هم 
نیستند، غنی را متهم کرده اند که او فقط برای 

حفظ قدرتش تالش می کند.  

کارتون روز 

کاریکاتور؛ توقف فروش محصوالت شرکت »بن 
ــری«در سرزمین های اشغالی/شرکت  اند ج
معروف تولید کننده بستنی »بن اند جری« که مقر 
آن در برلینگتون جنوبی آمریکاست هفته گذشته 
اعالم کرد به خاطر »مالحظات اخالقی« فروش 
محصوالت خود را در شهرک های صهیونیست 

نشین کرانه باختری متوقف کرده است.

چهره روز  

نمای روز 

خبر متفاوت 

عربی  کشورهای  میان  در 
هنوز هم مردمان با شرافتی 
نیستند  حاضر  که  هستند 
به  را  صهیونیستی  ــم  رژیـ
ایــن  بشناسند.  رســمــیــت 

جودوکار الجزایری هم که پس از سال ها تالش 
راهی المپیک شده بود پس از آن که متوجه شد باید 
با یک صهیونیست مبارزه کند، از مسابقه کنار کشید 
و تاکید کرد که هیچ وقت آرمان های فلسطین را 
رها نخواهد کرد... حاال اگر یک جودوکار اماراتی، 
مراکشی، ترکیه ای یا از اهالی جمهوری آذربایجان 
بود ، این صهیونیست را در آغــوش می کشید و 
ــی داد... اما یادمان باشد هنوز هم  با او مسابقه م
شرافت نمرده و می توان آن را در گوشه و کنار این 
جهان پر از نامردمی پیدا کرد.سامی ابو زهری، 
سخنگوی حماس نیز در توئیترنوشت:اقدام »فتحی 
نورین« قهرمان الجزایری را که حاضر نشد با حریف 
»اسرائیلی« وارد رقابت شود و از مسابقات المپیک 
خارج شد، ارج می نهیم.این اقدام نشان دهنده 
موضع اصیل و ثابت الجزایر در قبال آرمان فلسطین 

است./کانال اخبار سوریه

پلیس یونان در حال استفاده از افشانه فلفل علیه 
معترضان در تظاهرات علیه واکسیناسیون کرونا در 
مقابل ساختمان پارلمان یونان در شهر آتن/ رویترز

ــوه فـــراری ملكه انگلیس  ن
خاطرات خود را منتشر می 
ــرار است  كــنــد.بــه زودی قـ
کتابی با نام همه چیز هری 
 Harry's tell-all book

منتشر شود که این کتاب می تواند سرآغاز ماجراهای 
بسیاری بــرای خاندان سلطنتی باشد. به گفته  
یک کارشناس سلطنتی آن چه که موجب اهمیت 
این کتاب شده ،این است که وی در این کتاب به 
بیان خاطرات خود درباره پرنسس دایانا و مرگ او 
خواهد پرداخت و عامل مرگ مادرش را شماتت و 
سرزنش می کند. هری یک سال است که به طور 
مخفیانه با JH Moehringer که یک نویسنده  
سایه ghostwriter برنده  پولیتزر است، همکاری 
دوک  زندگی  دربرگیرنده   کتاب  ایــن  می کند. 
ساسکس از خاطرات زندگی عمومی، بزرگ سالی، 
حضور در ارتش، ازدواج، پدر شدن و... است. هری 
قول داده است که خاطراتش روایتی »دقیق و کاماًل 
صادقانه« از زندگی او خواهد بود، در حالی که گفته 
می شود وی به شدت بر »فاجعه وحشتناکی« که از 
کودکی پشت سر گذاشته است تمرکز خواهد کرد.

اظهارنظر روز

رئیس سیا: در افغانستان می مانیم!

همان گونه که پیش بینی می شد، عقب نشینی 
نظامیان  آمریکایی از افغانستان با دو هدف عمده 
صورت گرفته است؛ نخست کم کردن هزینه های 
مالی و نظامی و دوم هم آشفته کــردن وضعیت 
داخلی این کشور برای بر هم زدن ثبات منطقه ای. 
از همان ابتدا هم مشخص بود که طرف آمریکایی 
قصدی برای ترک کامل  افغانستان ندارد و شاهد 
این مدعا، ترغیب اردوغان برای حفاظت از فرودگاه 
کابل است.حاال رئیس سازمان جاسوسی آمریکا 
در نخستین گفت وگوی خود پس از انتصاب به 
ــرده که آمریکا قابلیت های  ایــن سمت تاکید ک
خود را در افغانستان و مناطق پیرامونی آن حفظ 
خواهد کــرد. ویلیام برنز در مصاحبه با ان.پــی.
آر تصریح کرد که پیشروی های جنبش طالبان 
در افغانستان او را نگران کرده است. روندهایی 
که همه ما امروز شاهدش هستیم مطمئنا نگران 
کننده هستند.طالبان در حال کسب پیشروی های 
نظامی چشمگیر است. آن ها احتماال قوی ترین 
موضع نظامی خودشان را از سال 2001 تاکنون 
دارند.آمریکا با هدف جمع آوری اطالعات درباره 
گروه های تروریستی قابلیت های چشمگیری را در 
افغانستان و اطراف آن حفظ خواهد کرد! پس، باید 
شاهد مقاومت ارتش اشرف غنی در مقابل طالبان 

باشیم. /کانال اخبار سوریه

»دونـــالـــد تـــرامـــپ«، رئیس جمهور 
دوران  در  معاونش  از  آمریکا  سابق 
ریاست جمهوری انتقاد کرده و باخت 
به  را   2020 نوامبر  انتخابات  در 
شجاعت نداشتن او ربط داده است.به 
گزارش فارس،این اظهارات ترامپ در 
یک فایل صوتی که به تازگی از او منتشر 
شده ، مطرح شده است.ترامپ در این 
فایل صوتی می گوید: »از نظر من، اگر 

مایک پنس شجاعت الزم را داشت تا 
نتایج را به نهادهای قانون گذار ایالتی 
برگرداند، شاهد نتیجه متفاوتی در 
انتخابات می بودیم.«ترامپ در ادامه 
ــاره وقــوع  ــار دیگر ادعـــای خــود دربـ ب
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر 2020 را تکرار کــرد و گفت 
پنس  مایک  شرایطی  چنین  در  کــه 
دفاع  آمریکا  اساسی  قانون  از  باید 

می کرد.او گفت: »من فکر می کردم 
در انتخابات تقلب شده. وقتی تعداد 
رأی ها از رأی دهندگان بیشتر است، 
معاون رئیس جمهوری ایاالت متحده 

باید از قانون اساسی ایــاالت متحده 
محافظت کند... من فکر نمی کنم، 
معاون رئیس جمهور قرار است فقط 
مجسمه ای باشد که آرا را از ایالت ها 

ــوری به کنگره  می گیرد و آن ها را ف
تحویل می دهد.«طرح این اظهارات 
نشانه دیــگــری از اخــتــالفــات میان 
ترامپ و مایک پنس اســت. »دونالد 
ترامپ« ماه پیش  هم گفته بود قصد 
دارد انتخاب »ران دی سانتیس« را به 
عنوان زوج انتخاباتی خود در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2024 بررسی 
کند.رسانه های آمریکا این اظهارات 
ترامپ را نشانه ای برای عبور او از معاون 
سابقش، »مایک پنس« برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده آمریکا تعبیر 

کردند.

گرمای تقریبا همیشگی خاورمیانه بستنی را 
به یکی از خوردنی های محبوب در میان مردم 
این منطقه تبدیل کرده است؛ فرقی ندارد شما 
سکونتی اجــدادی در این منطقه داشته باشید  
یا از زادگــاه خــود به ایــن منطقه کوچانده شده 
باشید؛ گرمای هوا نیاز به همراهی یک خوراکی 
ــن حــال، شرکت  خنک و خوشمزه دارد! بــا ای
معروف بستنی سازی بن انــد جــری که یکی از 
صادرکنندگان بستنی های محبوب و متنوع به 
اسرائیل است، اواسط هفته اعالم کرد صادرات 
ــای  ــی اشغالی را مغایر ارزش ه بستنی به اراض
شرکت خود می داند و از این به بعد تجارت خود 
را در اراضــی تسخیر شده در جنگ 196۷ که 
طبق قوانین بین المللی غیرقانونی تلقی می شود، 
متوقف خواهد کرد. این اقدام که به نظر می رسد 

 BDS هم راستا با فعالیت های جهانی جنبش
یا تحریم کاالهای اسرائیلی اســت، با واکنش 
تند مقامات رژیم غاصب روبه رو شد. به گزارش 
گاردین، خبر این تحریم بر برنامه های خبری 
اسرائیل سایه انداخت و حتی اعتراضات بیشتری 
را به افشاگری های پروژه پگاسوس ایجاد کرد. 
رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، ایزاک هرتزوگ، 
تصمیم این شرکت بستنی ساز را »نوع جدیدی از 
تروریسم« دانست و نفتالی بنت، نخست وزیر نیز 
به مدیر اجرایی یونیلور، شرکت مادر بن و جری 
هشدار داد که »عواقبی جدی برای این اقدام ضد 
اسرائیلی« در انتظار آن ها خواهد بود. یائیر الپید، 
وزیر خارجه اسرائیل هم تأکید کرده که ده ها ایالت 
آمریکا قوانینی علیه تحریم و بایکوت اسرائیل دارند 
که با استفاده از آن، این شرکت تحت تعقیب قرار 

خواهد گرفت »تا پشیمان شود.« اکثر رسانه ها و 
نهادهای سیاسی، این شرکت را به »ضدیت با یهود« 
محکوم کردند. با این حال، بن و جری در این موضع  
تنها نیست. در اوایل این ماه، بزرگ ترین صندوق 
بازنشستگی نروژ اعالم کرد دارایی 16 شرکت را 
که در کرانه باختری اشغال شده کار می کنند، از 
جمله تجهیزات مخابراتی موتوروال واگذار کرده 
است. صاحب امتیاز مک دونالد در اسرائیل نیز از 
افتتاح شعبه در کرانه باختری اشغالی امتناع کرده 
است. به نوشته همشهری آنالین، بستنی سازی 
بن و جری احتمااًل با ادامه انصراف از تجارت با 
اسرائیل نبرد دشواری را در پیش خواهد داشت. 
هنگامی که Airbnb اقدام مشابهی را در سال 
201۸ انجام داد، با پرونده های قضایی متعددی 
در ایاالت متحده و اسرائیل به اتهام تبعیض روبه 

رو شد که در نتیجه طی پنج ماه از تصمیم خود 
صرف نظر کرد. »اگر شرکتی بگوید که دیگر قرار 
نیست با شهرک های صهیونیستی تجارت کند 
شرکت دیگری پیدامی شود تا جای آن را بگیرد اما 
بن و جری مورد جالبی است زیرا بسیار محبوب 
است و این تصمیم همه خانواده های اسرائیلی را 
تحت تاثیر قرار می دهد.« ؛این را هاگیت اوفران، 
مدیر جنبش چپ صهیونیستی گفت و افــزود: 
»اگر شرکتی دیگر که واردات بولدوزر را در دست 
داشته متوقف می شد بعید بود مردم متوجه آن 
شوند.« با این حال و به گزارش الجزیره، برخی از 
طرفداران اسرائیل گفته اند که این تصمیم باید 
زنگ خطری برای سیاست های۵0 ساله شهرک 
ســازی در سرزمین های اشغالی باشد. جرمی 
بن آمی، رئیس گروه البی گر طرفدار اسرائیل در 
آمریکا به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: »وقتی یک 
شرکت بزرگ بستنی سازی که در اصل توسط دو 
کارآفرین یهودی تأسیس شده، تصمیم به نفروختن 
محصوالت خود در سرزمین های اشغالی می 

گیرد، این یهودستیزی نیست.«

عبور قطعی دونالد از مایک! 
ترامپ: اگر پنس شجاعت داشت نتیجه متفاوتی در انتخابات رقم می خورد 

صهیونیست ها خشمگین از یک بستنی سازی 
در پی تصمیم شرکت پرآوازه بستنی سازی آمریکایی »بن اند جری« درباره خودداری از فروش در شهرک های اسرائیلی نشین ،بنت 

سوگند خورده که این شرکت را »به استیصال« بکشاند! 

برکنار ی» غنی«، پیش شرط آتش بس؟ 
طالبان: تا زمانی  که غنی کنار نرود و حکومت جدیدی با مذاکره بر سر 

کار نیاید، صلح در افغانستان  برقرار نخواهد شد      

دیروز تصاویری از اشرف غنی  و همسرش هنگام صرف شام و دیدار و احوال پرسی با مردم در یکی از رستوران های کابل  دست به 
دست  شد
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خنده هور

به دنبال افزایش خروجی سد کرخه و رسیدن آب به  
برخی قسمت های خشک شده هورالعظیم، تصویر خنده 
یک کودک در هورالعظیم در حالی که گوساله تازه به دنیا 
آمده ای را در بغل گرفته مورد توجه کاربران شبکه های 
اجتماعی قــرار گرفت. کاربری با بازنشر ایــن عکس 
نوشت: »در طول مدتی که کرخه را خشک کردند و فاجعه 
هورالعظیم اتفاق افتاد تقریبا تمام گاومیش های ماده  
آبستن، جنین شان سقط شد. این اولین گوساله ای است 
که پس از باز کردن آب سالم به دنیا آمد. هنوز خیلی به آب 
نیاز داریم تا مرگ و میر حیات وحش و گاومیش ها متوقف 
شود.« کاربر دیگری نوشت: »امیدوارم برای خاموش 
کردن صدای اعتراض ها کاری نکنن که مردم با کمبود آب 
شرب مواجه بشن.« کاربری هم نوشت: »اگه واقعا آب 
بوده که رها کنن چرا گذاشتن کارد به استخون مردم برسه 

و اعتراض کنن بعد آب رو باز کردن.«
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برخورد مالزیایی با برق دزدها

ویدئویی از نحوه برخورد پلیس مالزی با یک گروه که 
غیرقانونی در حال استخراج رمز ارز بودند واکنش هایی 
را به همراه داشت. پلیس مالزی برای اعضای این گروه 
۸ ماه زندان و ۱۹۰۰ دالر جریمه در نظر گرفته و تمام 
ماینرهای آن ها را نابود کرده است. ویدئویی که منتشر 
شده نشان می دهد که پلیس با غلتک از روی ۱۰6۹ 
 دستگاه ماینر به قیمت حدود ۱/25 میلیون دالر رد 
می شود. کاربران به این نوع برخورد واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »یکی، دوبار از این کارها توی کشور ما هم 
بکنن کمتر کسی به فکر استفاده غیر مجاز از برق میفته.« 
کاربر دیگری نوشت: »من همیشه با نابودکردن تجهیزات 
مشکل داشتم، خب همونا رو هم به جای این که با غلتک از 
روشون رد شن بفروشن و پولش رو بریزن توی خزانه.« 
کاربری هم نوشت: »وقتی برخورد قاطع باشه ریسک کار 

خالف باال میره و خیلی ها سراغش نمیرن.«
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دورزدن قانون با خودروی بومی

در روزهایی که تمام زنگ های هشدار درباره کرونا در 
کشور به صدا درآمده مازندران در سایه تعطیلی پایان 
هفته و تعطیالت کرونایی پایتخت کشور، به نزدیک ترین 
مقصد گشت و گذار برای پایتخت نشینان تبدیل شده،اما 
افرادی برای این که جریمه های حضور در شهرهای قرمز 
کرونایی را دور بزنند به اجاره 5۰۰ هزار تا یک میلیون 
تومانی خودروهای پالک بومی اقدام می کنند. اتفاقی 
که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. کاربری 
نوشت: »واقعا چرا یه عده پروتکل ها رو جدی نمی گیرن 
و بدون توجه به این همه تذکر بازهم میرن سفر!« کاربر 
دیگری نوشت: »کاش اونایی که خودروهاشون رو اجاره 
میدن که دیگران راحت تر توی این ایام به شهرشون بیان 

بدونن که کرونا خیلی خطرناکه.«
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روز گذشته دو خبر درباره سرانه مصرف برنج و پیش 
بینی قیمت گوشت و مرغ در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد که بازتاب زیادی داشت. درباره سرانه مصرف 
برنج رئیس انجمن برنج اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که 
مصرف سرانه برنج در کشور به 36 تا 36.5 کیلو کاهش 
یافته است و در خصوص پیش بینی قیمت مرغ و گوشت 
هم یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته: »در صورتی که 
خوراک دام برای دامداری ها و مرغداری ها تهیه نشود 
پیش بینی ما این است که مرغ دست کم به کیلویی ۸۰ 
تا ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز هم به کیلویی 2۰۰ 
تا 25۰ هزار تومان خواهد رسید.« درخور ذکر است که 
پیش از این سرانه مصرف برنج در کشور بین 45 تا 47 
کیلو بوده است. کاربری نوشت: »کی قراره کابوس این 

عددهای وحشتناک تموم بشه؟!«
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تخریب منابع تولید آب شیرین

یکی از فعاالن محیط زیست در توئیترش فیلمی از تخریب 
و کوه خواری در کوهستان کرکس در استان اصفهان 
منتشر کرد که بازتاب زیادی داشت. او در شرح این ویدئو 
نوشت: »یکی از مهم ترین منابع تولید آب شیرین در 
استان اصفهان، کوهستان راهبردی کرکس است که این 
گونه قربانی کوه  خواری به نام معدن، اشتغال و صادرات 
غیرنفتی شده اســت. درســت مثل کودکی که حاضر 
می شود، گردنبند طالیش را با یک بسته پفک معاوضه 
کند! این تصاویر را  3۱ تیر ۱4۰۰ ثبت کرده ام.« کاربری 
نوشت: »خواهشا قبل از این که کشور در همه استان ها با 
فاجعه آب مواجه نشده جلوی این تخریب ها در سرچشمه 
های آب رو بگیرید.« کاربر دیگری نوشت: »وقتی رئیس 
سازمان محیط زیست بلد نیست درست بشینه چرا باید 
انتظار داشت وضع محیط زیست کشورمون درست باشه.«
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30 میلیون حق داللی برای بستری بیمار

گزارشی از پرداخت حق داللی برای پیدا کردن تخت خالی 
در بیمارستان های تهران منتشر شد که بازخوردهای 
زیادی داشت. تجارت نیوز مدعی شده، در این روزها که 
بیمارستان ها جای خالی ندارند و محوطه اورژانس ها پر 
از بیمارانی است که به دنبال تخت خالی هستند، عده ای 
با گرفتن پول ،تخت خالی جور می کنند. در این گزارش به 
نقل از یک همراه بیمار آمده: »امروز بیمارستان... بودم 
و اصرار زیادی کردم که بیمارمان را بستری کنند. گفتند 
تخت خالی نداریم، اما یکی از مسئوالن پذیرش گفت 3۰ 
میلیون تومان بده تا تخت خالی برایت جور کنم.« کاربری 
نوشت: »به نظر نمیاد این گــزارش واقعی باشه چون 
کسی که 3۰ میلیون داشته باشه می تونه خودش رو به 
بیمارستان شهرهای دیگه هم برسونه.« کاربر دیگری 
 نوشت: »وزارت بهداشت باید نظارت کنه و با این نوع 

داللی ها به شدت برخورد کنه.« 

سد ها و   معضل تبخیر	 
به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل خشکسالی، ایجاد 
ساخت بی رویه  و جانمایی غلط سدهای احداث شده روی رود 
کارون اعالم شده است. کارشناسان آب نیز این موضوع را تایید 
می کنند و تاثیر سدسازی ها در مکان های اشتباه روی رودخانه های 
استان را از عوامل بروز خشکسالی در این استان می دانند. به گفته 
برخی کارشناسان سد ها را ما در جاهایی احداث کردیم که نیاز نبود 
یا در مکان هایی بود که باعث شور شدن و نابودی آب شد و نتیجه آن 
کمبود آب در این روزهاست. اسماعیل کهرم در خصوص معضالت 
دیگر سدها می گوید: »وقتی سد ایجاد می شود در یک طرف آن 
دریاچه درست می شود و این دریاچه تماس آب را با هوا زیاد می کند 
و تبخیر می شود. به اندازه ای تبخیر به دلیل ایجاد سد ها زیاد شده 
است که حدود یک چهارم آبی که ما مصرف می کنیم تبخیر می شود.
در کشور ما 90 درصد از آب صرف کشاورزی،6 درصد صرف صنعت 
و حدود 4 درصد صرف مصارف خانگی می شود. دریاچه سد باعث 
از دست دادن حدود 25 درصد از منابع آب کشور می شود. مسلم 
است که سوء مدیریت ها باعث کمبود آب در این استان شده است.« 
پیش از این هم استاندار خوزستان از تبخیر 70 درصدی آب پشت 

کرخه در دمای 50 درجه خوزستان خبر داده بود.

گتوند ؛نمونه یک تصمیم فاجعه بار	 
یکی دیگر از مشکالت کم آبی خوزستان را کارشناسان اشتباهات 
مهندسی و جانمایی در سد گتوند اعالم می کنند که باعث از بین 
رفتن زمین های کشاورزی و افزایش 25 درصــدی شــوری آب 
کارون شده است. سد ُگتَوند، یکی از بزرگ ترین سدهای ایران روی 
رودخانه کارون است. این سد در فاصله ۳۸0 کیلومتری از ریزشگاه 
رودخانه کارون، در فاصله 25 کیلومتری شوشتر و در ۱0 کیلومتری 
گتوند در استان خوزستان قرار دارد که در 5 کیلومتری معادن نمک 
گچساران است. از همان سال 90 که این سد شروع به آبگیری کرد 
بسیاری از کارشناسان به حل شدن ۱00 میلیون تن نمک با آبگیری 
سد هشدار دادند اما همان زمان طرح های مختلفی برای جلوگیری 
از آب شدن گنبد نمکی ارائه شد که یکی از این طرح ها »پتوی رسی« 
بود. در این طرح برای حل نشدن نمک خاک را روی گنبد نمکی 
ریختند تا مانع نفوذ آب به داخل گنبد نمکی شوند. آن ها اعتقاد 
داشتند اگر رس را روی نمک بریزند، نمک دیگر حل نمی شود، اما 
این طرح شکست خورد و ۳ روز بعد از آبگیری سد آب پوشش رسی 
روی گنبد نمک را شست و این پوشش 7 متر نشست کرد و تخریب 
شد رویدادی که باعث شور شدن آب بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه 
کشور شد.  سال 96 فارس در گزارشی از مشکالت این سد برای 
محیط زیست نوشته و راه عالج آن را هم تعطیل شدن سد بیان کرده 
بود. در همان گزارش آمده: »بهترین گزینه ای که دانشگاه تهران 
معرفی کرده، تعطیل شدن سد است. انحراف مسیر رودخانه کارون 
9هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که سه برابر کل بودجه ای 
است که برای ساخت سد مصرف شده است. این اعتبار از بیت المال 
را باید هزینه کنیم تا از شر سدی که با آن همه هزینه ساخته ایم، رها 
شویم. قبل از آبگیری سد، محمدزاده، رئیس وقت سازمان محیط 
زیست در نامه ای به وزیر نیرو خواستار عدم آبگیری آن به دلیل همین 
تبعات شد اما آن ها کوچک ترین اعتنایی به این نامه نکردند و آبگیری 

سد را با دستور احمدی نژاد، آغاز کردند.«
البته دکتر بنی هاشمی، مسئول مطالعات بازنگری سد گتوند مدعی 
شده که :»یکی از خط قرمز های مدیریت مخزن سد گتوند کیفیت 
آب خروجی از نیروگاه بوده و شوری آب هیچ زمان از حد مجاز بیشتر 

نبوده است. « 

انتقال آب کارون	 
شهروندان خوزستانی و برخی کارشناسان معتقدند تصمیماتی 
مثل اجرای طرح های انتقال آب برای صنایع به استان های کویری 
سبب کم شدن آب کارون و نرسیدن آن به پایین دست و هورالعظیم 
می شود. دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان 
چندی پیش به ایسنا گفته بود که در خوزستان چند طرح انتقال آب 
در جریان است: »هم اکنون طرح کوهرنگ ۳ در حال اجراست. 
تونل یک و 2 بهشت آباد نیز سال هاست که در حال انتقال آب به 
رودخانه زاینده رود و اصفهان هستند. طرح خراسان به مقصد یزد و 
کرمان نیز در دستور کار دولت بوده است که امیدواریم اجرا نشود.« 
یوسفی نماینده اهواز هم به خراسان گفت: »وقتی مجوزهای انتقال 
آب از سرشاخه های منابع آبی استان را صادر و 25 شرکت فوالدی 
در فالت مرکزی و مناطق کویری کشور افتتاح می کنند، رسیدن 
به وضعیت امروز چندان عجیب نیست.« متاسفانه به جای این که 
صنایع آب بر در کنار شهرهای ساحلی احداث شود در شهرهای 

کویری احداث شده که نیاز به انتقال آب دارند.

نقش تخریبی نفت	 
یکی دیگر از متهمانی که گفته می شود باعث مشکالت کنونی 
خوزستان شده نفت در تاالب هورالعظیم است. از سال ۸7 روند 
تخریب شدت گرفت به طوری که در این سال وزیران عضو کمیسیون 
اقتصاد در مقابل دیدگان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 
هفت هزار هکتار از اراضی تاالب را برای ۳0 سال به وزارت نفت 
واگذار کردند تا عملیات اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و از آن 
زمان هر روز خبر جدیدی از تخریب  هور به گوش می رسد. سال 
94 معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به ایرنا گفته: 
»پیمانکاران شرکت نفت 70 درصد تاالب را تخریب کرده اند، 
برای این که به تاسیسات نفتی آسیب نرسد، مخازن ۳، 4 و 5 تاالب 
برای فعالیت میدان های نفتی خشک نگه داشته شد.« سیدعادل 
 موال همان سال گفته بود: »شرکت های نفتی تاالب را قطعه قطعه 
کرده اند و در هر نقطه ای از تاالب بدون رعایت ضوابط و اصول، جاده 
سازی می کنند.« در ماجرای سیل فروردین سال 9۸ هم ویدئوهایی 
منتشر و در آن ها ادعا شد وزارت نفت اجازه نمی دهد بخشی از تاالب 
که تاسیسات نفتی در آن ها وجود دارد، آبگیری شود و میلیاردها 
مترمکعب آب که اگر در تاالب حفظ می شد و با وجود واریز نشدن 
حقابه به آن همچنان آب داشت، به سمت عراق رها شد. رهاسازی 
آب به سمت عراق با توجه به شیب زمین، باعث ورود سریع آب از 
بخش ایرانی به سمت بخش عراقی تاالب شد. البته همان طور که در 
گزارش 2۸ تیر چاپ کردیم روابط عمومی شرکت مهندسی توسعه 
نفت معتقد است که شرکت نفت هیچ سهمی در خشکی تاالب 

هورالعظیم نداشته است.

نقش خشکسالی و تغییرات اقلیمی	 
البته همان طور که در گزارش 2۸ تیر در همین صفحه اشاره کردیم 
نباید از خشکسالی و کاهش بارندگی در سال های اخیر هم غافل 
شد. در همین زمینه معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو چند وقت پیش 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به این که وضع بارندگی 
کشور نسبت به سال های پیش خوب نیست، گفت: »نسبت به سال 
گذشته، حدود 54 درصد و نسبت به متوسط 52 سال گذشته 
حــدود 40 درصــد، کاهش بارندگی داریــم.« مدیرعامل آبفای 
خوزستان هم روز شنبه اعالم کرد که میزان ذخایر پشت سدها 50 
درصد کاهش داشته و پیش بینی ها نشان می دهد احتماال تا آبان 
بارشی نداریم و برای بارش های بعد از آبان هم اطالعات مثبتی در 
دســت نیست و به همین دلیل 
مقدار پشت سدها کنترل شده 
و با برنامه خارج می شود. البته 
وقتی  در 2 حالت خشکسالی و 

ترسالی منطقه خوزستان درگیر بحران های متفاوت می شود حتما 
پای تصمیم های اشتباه مدیریتی در میان است.

کاشت نیشکر و برنج	 
ــری مانند نیشکر و برنج یکی  کشت محصوالت پرهزینه و آب ب
 دیگر از مسائلی است که کارون را دچار خطر جدی کرده است.
 بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط برای هر هکتار برنج ۳5 
هزار متر مکعب، آب مصرف می شود.  استاندار خوزستان هم در 
تازه ترین اظهار نظرش به ایرنا گفته: »متاسفانه شلتوک کاران استان 
آب های تخصیص یافته به بخش شرب استان را مصرف می کنند 
و اجازه نمی دهند که آب به پایین دست برسد.« معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو هم به فارس گفته:»کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی 
باال مثل شلتوک در خوزستان ۳.5 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد. 
میزان آب مصرف شده توسط کشت شلتوک در خوزستان 2.5 برابر 
کل آب مصرفی بخش صنعت در کشور است.« که این معضل هم به 
دلیل نبود آمایش سرزمینی و معرفی نکردن کشت های جایگزین 

توسط جهاد کشاورزی به کشاورزان است.

ضعف مدیریت داخلی	 
همان طور که تا کنون خوانده اید مجموعه عواملی که در خشکسالی 
خوزستان نقش داشته اند همه نشان از ضعف مدیریت و تصمیمات 
اشباهی بوده که تاکنون گرفته شده است. شاید این صحبت محمد 
درویش فعال محیط زیستی در خصوص خشکسالی خوزستان بی 
راه نباشد که گفته: »دو سال پیش اگر اجازه می دادند هورالعظیم 
پر شود، امروز به این فالکت نمی افتادیم، ما با حماقت مدیریتی 
 روبـــه رو هستیم، من اســم ایــن بحران را خشکسالی مدیریتی 
گذاشته ام.« طبیعی است در شرایط کنونی مسئوالن و متولیان 
مسئله آب در خوزستان باید با واقع بینی راجع به مدیریت شرایط 
اقدام کنند و در طوالنی مدت ضعف مدیریتی در چند سال اخیر را 
با حرکت به سمت حکمرانی موثر آب تغییر دهند و از کارهای بدون 
پشتوانه فکری بپرهیزند. به طور مثال خبرگزاری فارس از قول یک 
منبع آگاه در وزارت نیرو نوشته: »حجم زنده و قابل استفاده پشت 
سد کرخه هم اکنون بر اساس پایش های روز جاری 760 میلیون 
متر مکعب است و با این مقدار از برداشت تنها 54 روز با صفر شدن 
آب سد کرخه فاصله داریم.« از آن جایی که پیش بینی ها از تداوم 
شرایط خشکسالی حکایت دارد امیدواریم بحران آب شرب مردم 

در خوزستان را شاهد نباشیم.

خوزستان چه می خواهد؟	 
مــردم خوزستان، از هر قومیت و در هر منطقه ، عصبانی اند. از 
دولت هایی که آمده و رفته اند اما تنها وعده های توخالی و شعارهای 
دروغین داده اند. از وعده های مکرر رفع بی آبی توسط استاندار 
سابق تا شعارهایی برای بهبود معیشت مردم که هرگز محقق نشده  
وباعث شده مردم به وعده ها بی اعتماد باشند. البته از بیکاری 
جوانان این استان هم نباید غافل شد، استانی که به خاطر نفت 
فرصت های شغلی زیادی دارد اما سهم آن ها از اشتغال به شدت 
ناچیز است و کشاورزی و دامداری هم به دلیل کمبود آب با مشکالت 

زیادی روبه رو است.
یکی دیگر از عوامل ناراحتی مردم مدیران ناکارامدی است که در 
این استان آمده اند و بدون این که وضعیت مردم منطقه را بهبود 
ببخشند به مدارج باالتر مدیریتی رسیده اند. این سوء مدیریت را در 
آن چه در این گزارش خواندید و صدها پروژه نیمه تمام یا با کیفیت 
پایین می توان دید. آن ها از بی توجهی مدیران استانی و کشوری 
به مردم منطقه گالیه دارند. یادمان باشد که مردم نازنین خوزستان 
سینه های شان را برای حفظ کشور سپر کردند تا آسیبی به آن نرسد 
اما حاال خود زخم خورده بی توجهی و تصمیمات نادرستی هستند 

که مدیران برای آن ها گرفته اند.

ــردم خوزستان بــه کــم آبــی و  ناصر رعیت نـــواز- اعــتــراض هــای م
مشکالت ناشی از آن این روزهــا از جمله موضوعاتی است که در 
 کنار آمار صعودی بیماری کرونا در کشور منعکس می شود. قطعًا 
اعتراض های به حق مردم خوزستان باید شنیده شود و مسئوالن 
مربوط باید برای حل مشکالت و رفع موانع تمام توان خود را به 
کار بگیرند. هر چند گفته می شود که برای رفع کم آبی خوزستان 
به تازگی مصوباتی از سوی دولت تصویب شده است اما بسیاری از 
کارشناسان مشکل آب خوزستان را ریشه ای و بسیار عمیق می دانند 
و باید به این نکته توجه داشت که مشکالت خوزستان یک شبه به 
وجود نیامده اند که انتظار داشته باشیم یک شبه هم از میان بروند با 
این حال برخی از این کارشناسان بر این باورند که مشکالت به وجود 
آمده در خوزستان  به دلیل ضعف و سیاست های اشتباه مدیریتی در 
سال های گذشته ایجاد شده است که باعث شده تابستان به تابستان 
آب  کمتری از سدهای قرار گرفته روی پنج رودخانه این استان به 
خانه های مردم و مراتع کشاورزی برسد. امروز به برخی از تصمیمات 
اشتباهی و همین طور دالیلی که خوزستان را به این روز رسانده 
پرداخته ایم و امیدواریم با روند اصالح اشتباهات به تدریج وضعیت 

خوزستان روز به روز بهتر شود.

 رسچمشه های خشیک 
خوزستان!

 در کنار خشکسالی و کاهش بارندگی چه عوامل و تصمیماتی  باعث  شده  است
 که خوزستان  دچار بحران کم آبی  شود؟



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

اســتــریــت  وال 
ژورنــــــــــــال:در 
چندهفته  عــرض 
ویـــروس کرونای 
ــنـــدی(  ــا)هـ ــتـ دلـ
ــن  ــریـ ــج تـ ــه رایـ ــ ب
گونه کرونا در ایاالت متحده تبدیل 
ــت و اکــنــون 83 درصــد  ــده اسـ شـ
از عــفــونــت هــای جــدیــد را تشکيل 
نشان  جــدیــد  تحقيقات  ــد.  ــی ده م
می دهد که اگرچه کارآیی واکسن ها 
ــروس دلتا کاهش یافته  دربــرابــر وی
است، اما هنوز هم می تواند افراد را از 
ابتالی شدید به کووید19 محافظت 

کند.

راشا تودی: وزیر 
انگليس  تجارت 
گــذشــتــه  روز 
ــدار داد که  ــش ه
دولــــت »بــســيــار 
ــران« کمبود  ــگ ن
ــای  ــه ه ــام ــت. روزن ــی اسـ ــذای ــوادغ م
در  ــه  ــب ــن ــج ش ــن پ روز  ــان  ــت ــس ــل ــگ ان
گزارش های مختلف قفسه های خالی 
در سوپرمارکت ها را در سراسر  این 
کشور نشان دادند. هم اکنون تعداد 
زیاد افرادی که به دليل انتشار کرونا 
مجبور می شوند در خانه بمانند، بر 
زنجيره تأمين و توانایی فروشگاه ها 

تأثير می گذارد.

شنبه 2  مرداد  ۱۴۰۰
۱۳ ذی الحجه  ۱۴۴2.شماره 2۰۷۱5

با گالیه ازمسئوالن  برای  رعایت  نکردن  توصیه های متعدد قبلی درباره آب خوزستان 

رهبر انقالب :از مردم خوزستان نمی شود هیچ گله ای داشت
اختالل در مسئله واکسن عمدتا  ناشی از بدقولی فروشندگان آن بود

رهبر معظم انقالب اسالمی پيش از ظهر دیروز 
پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت 
با تشکر از مجاهدت های مجموعه های بهداشت و 
درمان در مقابله با بيماری و به خصوص از زحمات 
دانشمندان و محققان در توليد واکسن داخلی، 
بر لــزوم استمرار رعایت کامل شيوه نامه های 
بهداشتی تا توقف شيوع بيماری تأکيد کردند و 
در ادامه با اشاره به مشکالت عميقًا دردآور مردم 
وفادار استان خوزستان در زمينه آب، مسئوالن 
دستگاه های دولتی و غيردولتی را موظف کردند 
به صورت جدی رسيدگی به مشکالت و مسائل 

مردم خوزستان را دنبال کنند.

پس از دوز اول هیچ عارضه ای نداشتم       
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم 
ــاره به زحمات محققان و  انقالب، ایشان با اش
دانشمندان در توليد واکسن ایرانی، بيان کردند: 
من بعد از تزریق نوبت اول مطلقا هيچ عارضه ای 
نداشتم، نه درد و تب و از این چيزهایی که گفته 
می شود مطلقا نبود. الزم اســت تشکر کنم از 
دانشمندان و محققين عزیزی که زحمت کشيدند 
در این مدت این واکسن توليد داخل را توانستند 
به سامان برسانند و همچنين از مجموعه های 
پزشکی و پرستاری و مجموعه درمان و بهداشت که 
در این مسئله، در این مدت طوالنی زحمات زیادی 
کشيدند و حقيقتا خودشان را در معرض خطر قرار 

دادند و مجاهدت کردند.

باید روی پای خودمان بایستیم       
ــت ا... خامنه ای اختالل ایجادشده  حضرت آی
در دسترسی مردم به واکسن را عمدتًا ناشی از 
بدقولی فروشندگان خارجی واکسن خواندند و 
گفتند: این مسئله یک بار دیگر به مردم و مسئوالن 

کشور یادآوری کرد که تکيه به دیگران موجب بروز 
مشکالت می شود بنابراین باید بتوانيم در همه 

مسائل روی پای خود بایستيم.

از تولید خارجی مطمئن استفاده می کنیم       
ایشان افزودند: البته در کنار توليد داخل ناگزیر از 
توليد خارجی مطمئن نيز استفاده می کنيم اما باید 
با تمرکز و تالش بر روی توليد داخل جلوی منتظر 
و معطل ماندن مردم را گرفت و اميدواریم با توجه 
مسئوالن، توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل در 

بين مردم انجام شود.

 شیوه نامه ها در مراسم های مذهبی       
 رعایت شود

به  اشـــاره  با  همچنين  اسالمی  انقالب  رهبر 
جهش های پی در پی ویــروس و باقی ماندن 
ــه اســتــمــرار رعــایــت  ــرات آن، مـــردم را ب ــط خ
شيوه نامه های بهداشتی فراخواندند و گفتند: 

طــوالنــی شــدن قضيه بــيــمــاری نباید موجب 
کاهش حساسيت ها شود و در همه جا از جمله 
غيرمذهبی  و  مذهبی  گوناگون  مراسم های 
نيز باید اصل را بر رعایت کامل شيوه نامه های 
توصيه شده از طــرف مسئولين مانند ماسک 
و فاصله گذاری قــرار داد. ایشان خاطرنشان 
کردند: اگر مردم برای یک دوره، زحمت رعایت 
بيماری  کنند،  قبول  را  شيوه نامه ها  کامل 
ریشه کن یا حداقل شيوع آن و ادامــه خطرات 

جانی و خسارات مالی متوقف می شود.

از واکسن داخلی حمایت شود       
ــت ا... خامنه ای خطاب به مسئوالن  حضرت آی
تأکيد کردند: دستگاه های دولتی به صورت جدی 
از توليد واکسن های داخلی پشتيبانی کنند تا این 

کار به بهترین وجه انجام شود.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
ــاره کردند و  به مشکالت مــردم خوزستان اش

گفتند: در روزهای اخير یکی از نگرانی های واقعًا 
دردآور، مسئله آب خوزستان و مشکالت مردم 
بود. ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصيه های 
ــاره آب خوزستان و فاضالب  متعدد قبلی درب
ــواز افــزودنــد: اگــر آن توصيه ها مــورد توجه  اه
قرار می گرفت مسلمًا این وضع ایجاد نمی شد 
که مردم وفــادار خوزستان را با وجود این همه 
امکانات و استعدادهای طبيعی و کارخانجات 

در استان، ناراضی و ناراحت کند.

از مردم خوزستان نمی توان گله داشت       
حضرت آیــت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: 
مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هيچ گله ای 
از آن ها نمی توان داشت چراکه مسئله آب آن هم 
در آن آب وهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی 
ــاره به حضور وفــادارانــه و  نيست. ایشان با اش
فداکارانه مردم خوزستان در خط مقدم مشکالت 
هشت سال دفاع مقدس، گفتند: این مردم نباید 
دچار مشکالت باشند و اگر در وقت خود به کار 
ــردم رسيدگی می شد، ایــن وضعيت ایجاد  م

نمی شد.

انتظار از دولت جدید       
ــد: اکــنــون که  ــزودن رهبر انــقــالب اســالمــی اف
دستگاه های دولتی و غيردولتی مشغول به 
کار شدند، و همچنين دولــت بعدی که بر سر 
کار خواهد آمد، کارها را به صورت جدی دنبال 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای همچنين مردم 
را به مراقبت در مقابل توطئه های دشمن توصيه 
کردند و گفتند: دشمن به دنبال آن است که از هر 
چيز عليه انقالب و کشور و مصالح مردم استفاده 
کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانه ای به 

دست آن داده نشود.

درخواست مجدد   وزارت بهداشت:

  افراد 6۰ساله به باال در سامانه 
»واکسن« ثبت نام کنند

وزارت بهداشت از هموطنان درخواست کرد: 
افــراد تحت شمول در گروه های سنی 60ساله 
به باال بــرای دریافت واکسن نسبت به ثبت نام 
کنند.  ــدام  اقـ  salamat.gov.ir سامانه  در 
طبق این اعالم متولدان قبل از 1340 باید در 
اولين فرصت ممکن بــرای ثبت نام در سامانه 
 salamat.gov.ir واکسن به نشانی اینترنتی 

و دریافت نوبت اقدام کنند.

بنا بر آمار مرکز آمار

 ۷۳۰۰ دختر ۱۰تا ۱۴ ساله 
در پاییز 99 ازدواج کردند

ــران ۷31۷  ــزارش مرکز آمــار ای بنا بر تازه ترین گ
دختر 10 تا 14 ساله در پایيز 99 ازدواج کرده اند. 
همچنين طبق این آمار، در همين بازه سنی و زمانی 
19۲ ازدواج به طالق ختم شده است. در همين بازه 
زمانی 369۵۲ دختر 1۵ تا 19 ساله و ۵139 پسر 
1۵ تا 19 ساله ازدواج کرده اند. همچنين درمجموع 
در 9 ماهه نخست سال 99، تعداد ۲3 هزار و ۷9۷ 
ازدواج برای دختران 10 تا 14 سال به ثبت رسيده 
است. در این گزارش آمده است: در همين بازه زمانی 
۵۲۲ مورد ازدواج دختران 10 تا 14 سال نيز به 

طالق ختم شده است.

 پیگیری اعزام زائران ایرانی
 به عراق در محرم و صفر

رئيس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام محدود و 
هوایی زائران ایرانی به عراق برای ماه های محرم 
و صفر، با توجه به موافقت مشروط وزارت بهداشت 
و مذاکره با طرف عراقی درحال پيگيری است. 
رشيدیان افــزود: متاسفانه در زمانی که اعزام 
زائران به صورت رسمی تعطيل شده است، برخی 
به صورت غيرمجاز با ویزاهای غيرزیارتی به این 
سفر می روند که هزینه های بسياری را به زائران 
تحميل کرده است. اگر امکان از سرگيری اعزام 
زائــران عتبات عاليات با رعایت شيوه نامه های 
ــران هم  بهداشتی فراهم شــود، هزینه های زائ

کاهش می یابد.

احتمال وقوع توفان شن از امروز در ۱۰ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ  
ــاره وزش باد شدید و احتمال وقــوع توفان  درب
شن در 10 استان، از مــردم خواست از تردد 
غيرضروری در این استان ها خودداری کنند. در 
هشدار سازمان هواشناسی آمده است:  وزش باد 
شدید، خيزش گرد وخاک و کاهش کيفيت هوا، 

از امــروز۲ مرداد برای استان های  سيستان 
سمنان،  جنوبی،  خــراســان  بلوچستان،  و 
خراسان رضوی، یزد، شرق اصفهان، شرق 
کرمان، یک شنبه )3 مرداد( برای استان های 
سيستان و بلوچستان، خــراســان جنوبی، 
خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، قم، 
مرکزی و شرق کرمان و دوشنبه)4 مرداد( 
برای استان های سيستان و بلوچستان، یزد، 

کــرمــان، خــراســان جنوبی، خــراســان رضــوی، 
فارس، سمنان، اصفهان، قم و مرکزی پيش بينی 
می شود. در این شرایط جوی وقوع توفان شن، 
کاهش دید، تاخير در پرواز احتمالی ، اختالل در 
تردد جاده ای و واردشدن خسارت به سازه های 
موقت و محصوالت کشاورزی دور از انتظار نيست. 

آغاز واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دوشنبه   

  مدیرعامل سازمان تاکسيرانی شهر تهران، از 
آغاز واکسيناسيون ۲0 هزار راننده تاکسی از روز 
دوشنبه خبر داد. روشنی گفت:   براساس پروتکلی 
که تدوین کردیم، از آن جایی که افراد باالی 60 
سال تاکنون توسط خود وزارت بهداشت واکسن 
دریافت کردند ما در فاز اول رانندگان ۵0 تا 60 

سال، بعد از آن 40 تا ۵0 سال و با همين ترتيب به 
رانندگان دیگر   فراخوان می دهيم.



سینما و تلویزیون ۶

 مصطفی قاسمیان  

شنبه 2 مرداد 1400
13 ذی الحجه   1442.شماره 20715

هدی زین العابدین با فیلم »زاالوا« 
ــری در بخش  ــی ــان ام ــ اثـــر ارس
مستقل هفته منتقدان جشنواره 
ونیز حضور خواهد داشت. هفتاد 
و هشتمین دوره این جشنواره از 

10 تا20 شهریور برگزار خواهد شد.

ساعت  امشب  کریمی  بابک 
قسمت  دهمین  مهمان   ،20
ــا اجــرای  بــرنــامــه »پــیــش گــو« ب
پژمان جمشیدی خواهد بود. 
این بازیگر به تازگی با مجموعه 
»می خواهم زنده بمانم« در مدیوم نمایش خانگی 

حضور داشت.

ــیــمــاری  ــه ب ــوان بـ ــ ــد جـ ــبـ رامـ
کووید-19 مبتا شده و دوران 
می کند.  ســپــری  را  قرنطینه 
طبق یادداشتی که تهیه کننده 
»خندوانه« منتشر کرده است، 

17 نفر از عوامل »خندوانه« و »حاال برعکس« به 
این بیماری مبتا شده اند.

به  قطعه ای  فــروتــن  محمدرضا 
نام »مکتب« را از آلبوم »ژنتیک« 
ــرد. اندیشه فوالدوند  منتشر ک
ــن قطعه و کــارن  تــرانــه ســرای ای
همایونفر آهنگ ســاز آن است. 

فروتن به زودی با سریال »جزیره« به نمایش خانگی 
می آید.

چهره ها و خبر ها

الله اسکندری به عنوان اولین 
تجربه حضور در نمایش خانگی، 
ــوی مــن مـــارال«  در ســریــال »آهـ
ساخته مهرداد غــفــارزاده بازی 
کــرده اســت. او در این مجموعه 

نقش شخصیتی به نام »سارا باجی« را بر عهده دارد.

مــهــران غــفــوریــان جمعه هفته 
جاری به عنوان مهمان در برنامه 
»14 اینچ« حضور دارد و درباره 
سریال »زیر آسمان شهر« صحبت 
می کند. تهیه کننده و کارگردان 

برنامه در گفت وگو با مهر این خبر را اعام کرده است.

 مائده کاشیان  

سینمای جهان

 افتتاح جشنواره نیویورک 
با جوئل کوئن

پنجاه و نهمین جشنواره فیلم نیویورک با فیلم 
ــراژدی مکبث« ساخته جــوئــل کــوئــن آغــاز  ــ »ت

می شود.
به گزارش ایسنا، »تراژدی مکبث« ساخته جوئل 
کوئن به عنوان فیلم افتتاحیه پنجاه و نهمین 
جشنواره فیلم نیویورک نخستین نمایش جهانی 
خــود را تجربه خواهد کــرد. ایــن فیلم اقتباس 
سینمایی جدیدی از نمایشنامه معروف »مکبث« 
اثــر ویلیام شکسپیر اســت و دنــزل واشنگتن و 
فرانسیس مک دورمند همسر جوئل کوئن در آن 
به ایفای نقش پرداخته اند. جوئل کوئن به تنهایی 
کارگردانی »تراژدی مکبث« را برعهده داشته؛ 
ایــن در حالی اســت که او در اغلب پروژه های 
سینمایی با برادرش ایتان کوئن همکاری داشته 

است.
جشنواره فیلم نیویورک امسال از 24 سپتامبر تا 

10 اکتبر 2021 برگزار خواهد شد.

 معرفی بازیگر نقش آل پاچینو 
در سریال پشت پرده »پدرخوانده«

ــرار اســت در ســریــال کوتاه  آنتونی ایپولیتو ق
»پیشنهاد« نقش آل پاچینو را بازی کند.

به گزارش صبا، آنتونی ایپولیتو بازیگر سریال 
»ارتش بزرگ« به عنوان بازیگر نقش آل پاچینو 
در سریال کوتاه پیش روی »پیشنهاد« محصول 
پارامونت پاس انتخاب شد. ایپولیتو در این 
سریال کوتاه که دربــاره چگونگی ساخت فیلم 
»پدرخوانده« است، در مقابل مایلز تلر و متیو گود 
به ایفای نقش می پردازد. »پیشنهاد« براساس 
تجربه آل رودی تهیه کننده برنده دو جایزه اسکار 
فیلم »پدرخوانده« و چگونگی تولید این شاهکار 

سینما، ساخته می شود.
»پدرخوانده« را فرانسیس فورد کوپوال با حضور 
ستارگانی چون مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز 
کان، جان کزل، رابرت دووال، دایان کیتون و تالیا 

شایر براساس رمان ماریو پوزو کارگردانی کرد.
در سریال 10 اپیزودی »پیشنهاد« نقش مارلون 
براندو، آل رودی و کوپوال را نیز به ترتیب جاستین 

چمبرز، مایلز تلر و دن فاگلر ایفا خواهند کرد.

پس از انتشار قسمت 21 سریال »گیسو« که در 
واقع همان فصل دوم »عاشقانه« است، منوچهر 
هــادی در اینستاگرامش پستی منتشر کــرد و 
نوشت این مجموعه هفته آینده به پایان می رسد و 
اگر فصل سومی در کار باشد، او کارگردانی آن را 
برعهده نخواهد داشت. ماجرای جدایی منوچهر 
هادی از این پروژه و پایان »اجباری« فصل دوم که 

هادی به آن اشاره کرده، چیست؟

نارضایتی از همکاری با منوچهر هادی	 
نوشته:  اینستاگرامش  در  هــادی  منوچهر 
»یک قسمت دیگر به پایان اجباری فصل دو 
می رسیم و قصه به اتمام نرسیده و اگر قرار به 
ادامه ساخت عاشقانه باشد، قطعا بنده نخواهم 
بود و مسئولیت کل کار را چه خوب چه بد تا پایان 
فصل دو، شخصا به عهده می گیرم.« مدتی پیش 

هومن کبیری تهیه کننده این سریال در گفت وگو 
با مهر، از همکاری با منوچهر هادی ابراز پشیمانی 
کرد. او گفت پس از توقیف »رحمان 1400« و 
شکست »دل«، پلتفرم  درباره کارگردانی هادی 
تردید داشته و حتی یک بار قراردادش فسخ شده 
است. او نیز تصمیم داشته »گیسو« را با کارگردانی 
دیگر بسازد، اما گلزار پیشنهاد کرده فرصت تازه ای 
به هادی داده شود. کبیری همچنین توضیح داد 
محمدرضا گلزار، هومن سیدی و پلتفرم نماوا 
دیگر حاضر به ادامه همکاری با هادی نیستند. 
بنابراین دلیل پایان به قول هادی »اجباری« و پایان 

همکاری او با این پروژه روشن است.

قصه ناتمام پس از 22 قسمت؟	 
پیش از گفت وگوی هومن کبیری، نوروز امسال 
منوچهر هادی در برنامه »منو بشناس« وقتی 
صحبت از سریال »گیسو« به میان آمد، گفته 
بود اگر قرار باشد فصل سوم سریال ساخته 
شود، او کارگردان این مجموعه نخواهد بود. 
هادی تاکید کرد که تصمیم اش جدی است، 
اما توضیحی درباره علت آن نداد. با این اوصاف، 
تصمیم منوچهر هادی برای قطع همکاری به 
دلیل اختافاتی که میان او با هومن کبیری و 
پلتفرم به وجود آمده است، اتفاق جدیدی نیست 
و اکنون این تصمیم را به طور رسمی اعام کرده 

است. نکته عجیب در یادداشت منوچهر هادی، 
ناتمام بودن قصه »گیسو« پس از 22 قسمت 
است. این مجموعه ریتم تند و پراتفاقی نداشت 
و در هر قسمت به ندرت شاهد اتفاقی مهم در 
سریال بودیم، بنابراین 22 قسمت برای روایت 
قصه »گیسو« کم نبوده که سریال پس از پایان 
فصل دوم ناتمام بماند. معلوم نیست فصل سوم 
با کارگردان دیگری ساخته خواهد شد یا خیر، 
اما با توجه به واکنش های منفی، انتقادهای 
مخاطبان و مسائلی که پیش آمده، بعید است 
سازندگان »گیسو« تصمیم به ساخت ادامه 

آن بگیرند.

پنج شنبه  شب بدون اعام قبلی، قسمت اول 
از فصل دوم مجموعه تلویزیونی »گاندو« روی 
ــت. ایــن سریال که نــوروز  آنتن شبکه سه رف
ــود، امــا نیمه کاره  1400 هم پخش شــده ب
مانده بــود، این بار قــرار است تا 40 قسمت 
ادامــه داشته باشد و به طور کامل روی آنتن 
برود. »گاندو 2« به کارگردانی جواد افشار و 
تهیه کنندگی مجتبی امینی تا اواخر تابستان 

روی آنتن شبکه سه خواهد بود.

پخش بدون اعالم	 
اواخر سال 99 و در حالی که از مجموعه طنز 
»بوتیمار« به عنوان سریال نوروزی شبکه سه نام 
برده می شد، فصل دوم »گاندو« که در سکوت 
خبری ساخته شده بود، بدون اطاع رسانی 
رسمی پخش شد و نخستین سریال جاسوسی 
یک دهه اخیر لقب گرفت که در نوروز پخش 
ــت. از ابتدا هم پیش بینی می شد  شــده اس
این سریال پخش پرحاشیه ای داشته باشد 

و همین طور هم شد؛ حاشیه هایی که به نظر 
ــادی از آن  می رسید سازندگان در بخش زی
سهم داشتند. اگرچه با توجه به ماهیت سریال 
»گاندو« و حساسیت های مرتبط با آن، می توان 
پخش بدون اعام قبلی را یک تصمیم ناگزیر 
دانست، اما بخشی از حواشی خودساخته این 

سریال ناگزیر نبوده است.

ارتباط عجیب »گاندو« و انتخابات	 
ــوروزی در حالی تمام شــد که  ــدو«ی نـ ــان »گ
ــن تصور  حــواشــی آن در فضای مــجــازی، ای
عمومی را به وجود آورد که انگار »گاندو« با فشار 
دولت از آنتن کنار رفته است. اظهارنظر مجتبی 
این  ادامــه پخش  امینی تهیه کننده هم که 
سریال را به پس از انتخابات ریاست جمهوری 
موکول کرد، بر این تصور دامن زد. در حالی که 
به زودی مشخص شد نیمی از »گاندو« هنوز 
تولید نشده و این سریال در حالی که ناقص 
بــوده، به کنداکتور رسیده است. در انتهای 
13 فصل دوم »گــانــدو« نیز تیزری  قسمت 
کوتاه با زیرنویس »آن چه در فصل بعدی گاندو 
خواهید دید« روی آنتن رفت و این تصور را به 
وجود آورد که باقی »گاندو« در قالب فصل سوم 

پخش خواهد شد. با  وجــود  این »گاندو« در 
حالی به آنتن بازگشته که عنوان »فصل دوم« 
را یدک می کشد. جالب آن که پس از تکرار 13 
قسمت اول، باقی »گاندو 2« پس از آغاز به کار 

دولت جدید پخش خواهد شد.

تکرار بعد از 4 ماه	 
»گاندو« در حالی از قسمت نخست به پخش 
رسیده و قرار است همه 40 قسمت آن کامل 
روی آنتن برود که پیش از این چنین اتفاقی 

برای یک سریال تلویزیونی رسانه ملی سابقه 
نداشت؛ این که یک سریال به صورت ناقص 
پخش شود و وقتی چند ماه بعد کامل شد، 
دوباره از اول پخش شود! شبکه سه می توانست 
ــای پیش از آغــاز قسمت های جدید  در روزه
سریال، خاصه ای از قسمت های نوروزی را 
پخش کند، اما تصمیم دیگری گرفت و این 
مجموعه را از ابتدا روی آنتن برد. با این تصمیم، 
13 قسمت نخست »گاندو 2« در کمتر از چهار 

ماه دو بار از شبکه سه سیما پخش شده است.
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گزارش 

جوانه های شعر 

نقدی بر مجموعه شعر »اگر آن جا خانه بود«

روایت تنهایی های یک شاعر

محمد بهبودی نیا – 
کتاب »اگر آن جا خانه 
بود«، اولین مجموعه 
علی اکبری  بیتا  شعر 
ــال  ــه در س اســــت کـ
ــت  ــس ــوان ت  1397
مقام سوم جایزه شعر 
آن  از  را  خبرنگاران 
خود کند. علی اکبری 
که این روزها ساکن شهر مشهد است، از سال 
1388 به صورت جدی وارد فضای شعر شد و به 
سرودن شعر سپید رو آورد. کتاب»اگر آن جا خانه 
بود« متشکل از 45 شعر کوتاه است. شاعر در این 
مجموعه شعر خود، به هرسمتی برمی گردد، 
و  می بیند  را  انــســان  عمیق  ــدوه  انـ و  تنهایی 
روایت های جدیدی از این دو را بیان می کند. 
تنهایی مانند روحی سرگردان، در بین سطرهای 
این کتاب قدم می زند. شاعر با زبانی روان و به 
دور از تکلف، با عشقی شاعرانه، یک نفس به 
روایت درد مشترک انسان ها می پردازد. فضای 
وهم آلود کتاب و سفیدنویسی، یکی از نکات 
ــت. در برخی شعرها،  برجسته ایــن کتاب اس
خوانش اول لذتی سطحی را به مخاطب القا 
می کند، اما شاعر خواسته یا ناخواسته، رازهایی 
در پس سطرها پنهان کرده و انگار با این نوع از 
سرودن، قصد داشته است لذت اصلی را به دست 
اهلش برساند؛ لذتی که با چندبار خواندن یک 
شعر کوتاه، روح را درگیر می کند. در این کتاب، 
آغاز و پایان هیچ کدام از شعرها، قابل پیش بینی 
نیست؛ شاعر گاهی در شعر با گلی بر سر عطرش 
به ازخودبیگانگی  بحث می کند و در نهایت، 
می رسد و گاهی، در شعر او، با هزار کلمه روبه رو 
ــدوه و  می شوید که صــورت هــای متفاوتی از ان
تنهایی دارند؛ هزار کلمه، هزار انسان که همه جا 
هستند، در اتاق، در پیاده رو و در گندم زارهای 
بجنورد. این کتاب، جهان شاعر و روایت تنهایی 

اوست که مخاطب را گرم در آغوش می کشد.

خمسه به روایت خمسه	 
سینما،  شناخته شده  بازیگر  خمسه  علیرضا 
تئاتر و تلویزیون است و مخاطبان این  سال های 
تلویزیون، او را بیشتر با شخصیت »بابا پنجعلی« 
سریال پایتخت می شناسند. علیرضا خمسه 
پیش از نوشتن کتاب سال شمار زندگی اش، 
ــرده بــود که یکی از آن ها  دو کتاب منتشر ک
کتابی درباره روان شناسی موفقیت و دیگری 
ترجمه ای درباره آموزش پانتومیم است. کتاب 
خاطرات این بازیگر را که »خمسه به روایت 
ــرح منتشر  ــام دارد، نشر خــط و ط خمسه« ن
کرده است. به گفته علیرضا خمسه این کتاب 
روایتگر اشعار، مقاله ها، ترجمه ها و همه آن 
چیزی است که او طی سال های زندگی اش 
نوشته و هرکدام در پوشه ای از انباری یا قفسه 
کتابخانه پراکنده بوده است. »خمسه به روایت 
خمسه« روزشمار زندگی این هنرمند هم هست 
و او سعی کرده است سرگذشتش را از روزگار 
تولد تاکنون بــرای مخاطب بیان کند. شاید 
برایتان جالب باشد که بدانید خمسه در روزگار 
جوانی اش، یعنی دهه 50 و اوایل دهه 60 شعر 
هم می سروده و بخشی از اشعارش را به انتخاب 
شمس لنگرودی، شاعر معاصر ایرانی، در کتاب 

گنجانده است. »خمسه به روایت 
امید  از  مقدمه ای  با  خمسه« 

معتمدآریا،  فاطمه  نجوان، 
کیومرث پوراحمد و خسرو 
دهـــقـــان در چــهــار بخش 
ســال شــمــار، یــادداشــت هــا، 

نوشته ها و مقاله های پراکنده، شعرها و متون 
نمایشی منتشر شده است.

پسربچه شصت ساله	 
همه او را با صــدای کــاه قرمزی و پسرخاله 
ــش نـــوســـتـــالـــژی  ــ ــدای ــ ــیـــم. ص ــنـــاسـ مـــی شـ
دوست داشتنی بچه های دهه شصت و تصویرش 
هم در »محله بهداشت« و »محله برو بیا« یادآور 
ــل خــردادمــاه  خــاطــراتــی شیرین اســـت. اوایـ
نام  به  جبلی  حمید  خاطرات  کتاب  امسال، 
»پسربچه شصت ساله« از سوی نشر پرنیان با 
شمارگان 110 نسخه منتشر شد که خیلی زود 
به چاپ دوم رسید. پشت جلد این کتاب آمده 

است: »پیش خودمان باشد، بیشتر این قصه ها 
واقعی است. شاید نتوانسته باشم چنان که باید 
غم ها و شادی های آن دوران را بیان کنم، اما 
غصه خراب شدن ماشین قرمز اسباب بازی ام از 
ناراحتی امروزم برای یک ماشین واقعی بیشتر 
بود و یک ریالی هایی که جیبم را قلنبه می کرد، 
شادی اش خیلی بیشتر از حساب بانکی امروز 
بود«. از حمید جبلی دو نمایشنامه به نام های 
بامحبت«  »عشق روی خرپشته« و »دوستان 
هم منتشر شــده اســت. نمایشنامه »دوستان 
بامحبت« در سال 1378 به کارگردانی رضا 
ژیان به روی صحنه رفت و داستان دو بازیگر 
تئاتر اســت که در شرایط مطلوبی نیستند و 
احساس می کنند به آخر خط رسیده اند. این 
نمایشنامه اقتباسی از فیلم »پسران آفتاب« نیل 
سایمون است. نمایشنامه »عشق روی خرپشته« 
نیز داستانی درباره زندگی هنرمندانی است 
که آرزوهای بزرگ دارند، اما زندگی شان تلخ 

می گذرد.

این مردم نازنین	 
»ایـــن مـــردم نــازنــیــن« روایـــت صــد خــاطــره از 
رضا کیانیان، بازیگر کهنه کار ایرانی است و 
مخاطب با خواندن این کتاب می تواند طعم 
شهرت را تا حدودی بچشد و تلخی و شیرینی 
آن را حس کند. این کتاب روایتی از اتفاقات 
ــذاب و جالبی اســت که در بــرخــورد مردم  ج
با رضــا کیانیان رخ داده اســت؛ حــاال چه در 
کوچه و خیابان، چه در طــول سفرها و... . 

کتاب با این خاطره شــروع می شود: »بعد از 
ســریــال آپــارتــمــان نوشته فــرهــاد توحیدی و 
تهیه کنندگی  و  هاشمی  اصغر  کارگردانی 
بــهــروز خـــوش رزم و مدیر تولیدِی کسی که 
ــداد، شهرتم آغــاز شــد. دیگر  قسط آخــرم را ن
مــردم مرا می شناختند و گاهی به اسم صدا 
می زدند. یک روز که از دفتر مجله گزارش فیلم 
برمی گشتم و در بولوار کشاورز به طرف پارک 
الله می رفتم، سر خیابان توس، سه تا دختر 
دبیرستانی مرا دیدند و جیغ زدنــد! باالخره 
آن اتفاق جادویی افتاد. دختران با دیدن من 
جیغ زدند. خوشحال شدم. خیلی. شهرت به 
سراغ من آمده بود. در پیاده رو می رفتم. طعم 
شهرت را مزه مزه می کردم. شیرین بود. مثل 
همیشه خیالم به پرواز درآمد. رفتم به آینده. 
به شهرتی غلیظ تر. بیشتر و بیشتر. تا این که از 
خودم پرسیدم همین را می خواستی؟ کمی در 
ذهنم مکث کردم. جواب ها را سنگین و سبک 
کردم و...«. این کتاب را نشر مشکی در 168 

صفحه منتشر کرده است.

عزت، جمشید، علی و دیگران	 
ــزت ا... انتظامی،  زندگی نامه و خــاطــرات عـ
دیگر  نصیریان،  علی  و  مشایخی  جمشید 
بازیگران ایرانی هم منتشر شده است که البته 
به قلم خودشان نیست و دیگران این کتاب ها 
را نوشته اند. »من عزتم، بچه سنگلج« عنوان 
کتابی درباره زندگی عزت ا... انتظامی است 
که غزاله سلطانی نگارش و تدوین آن را به عهده 

داشته است. این کتاب را نشر سخن در سال 
92 منتشر کرد. »حدیث پیر فرزانه« پژوهشی 
منظوم در زندگی و آثار هنری جمشید مشایخی 
است که فــرود شمخالی در سال 94 منتشر 
کرد. »آقای هالو« که نامش برگرفته از یکی از 
شخصیت هایی است که علی نصیریان آن را 
بازی کرده ، کتابی با موضوع زندگی و آثار این 
هنرمند کشورمان به قلم نگار حسینی است. 
این کتاب عاوه بر روایت زندگی این بازیگر، 
به مرور رویدادهای هنری دهه 20 تا 90 هم 

می پردازد.

رالی بازیگران در پیست زندگی نامه نویسی
به فاصله کوتاهی پس از انتشار زندگی نامه خودنوشت حمید جبلی، علیرضا خمسه هم دست به انتشار روایت زندگی اش زد و رقیب جبلی و رضا کیانیان شد 

الهه آرانیان- خواندن یا شنیدن قصه زندگی دیگران 
معمواًل یکی از ژانرهای پرطرفدار است؛ به ویژه اگر آن 
شخص از شهرت برخوردار باشد و ویژه تر آن که خودش 
دست به قلم شده و زندگی نامه و خاطراتش را در طول 

سال ها نوشته باشد. 
حــاال اگــر ایــن شخص از قشر هنرمندان و به اصطاح 
ــاع فرق  امــروزی هــا سلبریتی هم باشد که دیگر اوض

می کند و ممکن است کتابش هم مانند دیگر آثارش، به 
شهرت قابل قبولی برسد. این موضوع البته تنها مختص 
کشور ما نیست و در همه جای دنیا همین طور است. 
سلبریتی های زیــادی در دنیا، در اواخــر عمر حرفه ای 
خود، به نوشتن کتاب زندگی نامه و خاطرات رو می آورند 
تا شهرتی دوباره کسب و به شکلی تازه با مخاطبانشان 
ارتباط برقرار کنند. از طرفی مخاطبان هم دوست دارند 

بدانند سلبریتی ها چطور زندگی می کنند و به طور کلی 
در زندگی شان چه خبر است و به همین دلیل، معمواًل از 
این نوع کتاب ها استقبال می شود. چند روز پیش، خبر 
رسید که علیرضا خمسه، بازیگر نام آشنای کشورمان، 
زندگی نامه یا به گفته خودش سال شماِر زندگی اش 
را از کودکی تاکنون به نام »خمسه به روایــت خمسه« 
منتشر کرده است ؛ البته او در این مسیر تنها نیست و 

به فاصله کوتاهی قبل از او، حمید جبلی هم دست به 
نگارش زندگی نامه خودش زد. پیش از این دو نیز، رضا 
کیانیان دست به چنین کاری زده و در حقیقت آغازگر 
رقابت در این عرصه بود .به همین بهانه، در این مطلب 
زندگی نامه  و  خــاطــرات  کتاب  به  می اندازیم  نگاهی 
چند بازیگر کشورمان که خودشان دست به قلم شده یا 

نویسنده هایی زندگی نامه شان را نوشته اند.

»خمسه به روایت خمسه« روزشمار 
زندگی  علیرضا خمسه هم هست 

و او سعی کرده است سرگذشتش 
را از روزگار تولد تاکنون برای 

مخاطب بیان کند. شاید برایتان 
جالب باشد که بدانید خمسه در 

روزگار جوانی اش، یعنی دهه 50 و 
اوایل دهه 60 شعر هم می سروده 
و بخشی از اشعارش را به انتخاب 

شمس لنگرودی، شاعر معاصر 
ایرانی، در کتاب گنجانده است

اوایل خردادماه امسال، کتاب 
خاطرات حمید جبلی به نام 

»پسربچه شصت ساله« از سوی 
نشر پرنیان با شمارگان 110 

نسخه منتشر شد که خیلی زود به 
چاپ دوم رسید.از حمید جبلی دو 

نمایشنامه به نام های »عشق روی 
خرپشته« و »دوستان بامحبت« 

هم منتشر شده است. نمایشنامه 
»دوستان بامحبت« در سال 

1378 به کارگردانی رضا ژیان به 
روی صحنه رفت

آیا آقایان تمایلی به خواندن آثار 
خانم ها ندارند؟

مهم نیست آستن باشد یا آتوود، برونته ها یا برنده 
بوکر، آمــار نشان می دهد که مــردان تمایلی به 
خواندن کتاب های نویسندگان زن ندارند و این 
موضوع پیامدهایی واقعی دارد. به گزارش ایبنا، 
به نقل از »گــاردیــن« طی قرن ها، نویسندگان 
زن از خواهران برونته گرفته تا جرج الیوت و 
جی کی رولینگ خود را ملزم دانسته اند تا برای 
ترغیب پسران و مردان به خواندن نوشته هایشان، 
جنسیت خود را پنهان کنند. اما آیا هنوز چنین 
کــاری الزم اســت؟ جــواِب غم انگیز بله اســت. با 
توجه به آمارهای نیسلن بوک اسکن که داده های 
مربوط به صنعت نشر را ارائه می دهد، درمی یابیم 
که مردان بعید است کتابی را که یک زن نوشته 
 است، حتی باز کنند! از میان 10 نویسنده زن 
پرفروش که شامل جین آستن، مارگارت آتوود 
و همچنین دانیل استیل و جوجو مویز می شود، 
19 درصــد خوانندگان آن هــا مرد و 81 درصد 
زن  هستند. اما برای 10 نویسنده مرد پرفروش 
شامل چارلز دیکنز، جی آرآر تالکین، لی چایلد و 
استفن کینگ 55 درصد از خوانندگان را مردان و 
45 درصد را زنان تشکیل می دهند. به بیان دیگر، 
زنــان آمادگی مطالعه کتاب های نویسندگان 
مرد را دارند؛ اما مردان بسیار کمتری  حاضرند 
کتاب های زنان را بخوانند. ال ِجی راس، نویسنده 
مشهور آثار جنایی،  از حروف اول نام خود استفاده 
می کند؛ بنابراین ممکن است پسران و مردان فکر 
کرده باشند او یکی از خودشان است و به همین 

دلیل سراغ کتابش رفته اند! 

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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جواب ها

هوش منطقی

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

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در 
هر سطر کلماتی با همان تعداد حروف بنویسید.

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یک غذا را نوشته ایم که شما 

باید آن را حدس بزنید.

تست هوش:  مکعب های شماره 1 و 5

خفن استریپ:  همتا

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

اختالف تصاویر:

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

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بـــازی بــا کلمات:ممکن است 
تعداد کلمات بیشتری از آن چه 
برایتان نوشته ایم به دست آورید 
ما در این جا فقط به تعدادی از آن 

ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: ارگ، آری، انگ، 
ایل، ریگ، ریل، نای، یار، یال و ...

چهار حرفی: ریال، نگار، لنگر، 
گران، گاری و ...

پنج حرفی: گــیــالن، گالری، 
گلنار

شش حرفی: نارگیل

عددیاب

شش رقمی: 

 – 43685 – 593482
   283951 – 697423

739258 – 537492

سه رقمی: 

   456 – 384 – 196
  948 – 614 – 579

638 - 682 – 624

چهار رقمی:

   8321 – 8256
   9327 – 5968
 9516 -  4725

پنج رقمی: 

   57629 – 62583
   29432 – 18725

72856 - 61594
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عدد یاب :

چالش ذهن: 1. حلیم 2. آش دوغ 3. جوجه کباب 4. شیرین پلو 5. خورشت 
قیمه 6. ماهی شکم پر

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4  رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

از بین 5 مکعب داده شده، دو مکعب را اگر باز 
کنیم به شکل باال می رسیم. آن دو کدامند؟ 
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در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

س :
عک

اب اعرتافات تکان دهنده عامالن جنایت مسلحانه تکمیل شد 

رسوایی خواستگار دروغگو!»  پازل مرگ «  در بوستان! 
با آن که چند بار به جرم خرده فروشی مواد 
مخدر دستگیر شدم و 2 سال از عمرم را پشت 
میله های زنــدان گذراندم اما باز هم برای 
تامین هزینه های اعتیادم این کار را ادامه 
می دادم تا این که چند روز قبل قصد داشتم 
از چنگ ماموران فرار کنم که ناگهان شلیک 

های گلوله ...
31 ساله ای کــه در عملیات طرح  ــوان  ج
ارتقای امنیت اجتماعی و به اتهام فروش مواد 
مخدر دستگیر شده است درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
ــادرم  ــان مشهد گــفــت: م مــیــرزا کــوچــک خ
همسر دوم پدرم بود اما هیچ گونه سازگاری و 
تفاهمی با هم نداشتند به همین دلیل   زمانی 
که من 3 سال بیشتر نداشتم آن ها از یکدیگر 
جدا شدند و من در کنار خواهر و بــرادران 
ناتنی ام ماندم ولی آن ها هیچ رابطه خوبی 
با من نداشتند و همواره مرا اذیت می کردند. 
پدرم کفاش بود و از صبح تا شب سر کار بود در 
این شرایط من از کمبود محبت رنج می بردم 
و احساس خوبی به دیگر اعضای خانواده ام 
نداشتم به همین خاطر فقط تا کالس چهارم 
ابتدایی درس خواندم و دیگر نتوانستم به 
تحصیالتم ادامــه بدهم. خالصه 13 ساله 
بودم که پدرم در 82 سالگی از دنیا رفت و من 
تنها تکیه گاهم را از دست دادم. بعد از مرگ 
پدرم دیگر جایی در آن خانه نداشتم چرا که 
خواهر و برادران ناتنی ام به من اهمیتی نمی 
دادند و مرا عضو خانواده خودشان به حساب 
نمی آوردند در این شرایط خانه را ترک کردم 
و در یک کارگاه سنگ بری مشغول کار شدم. 
روزهــا را کار می کــردم و شب ها نیز همان 
جا می خوابیدم در محیط کــارم با افــرادی 
آشنا شدم که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد 

داشتند. 
به  نیز  مــرا  ها  آن  با  معاشرت  و  همنشینی 
سوی مصرف مواد مخدر سوق داد به طوری 
که خودم هم نفهمیدم چگونه در منجالب 
اعتیاد گرفتار شدم دیگر نمی توانستم کارم 
را به درستی انجام بدهم و مدام خواب بودم 
تا این که صاحبکارم مرا اخــراج کرد از آن 

روز به بعد به بهانه های مختلف از دوست و 
آشنا و فامیل پول قرض می گرفتم تا مواد 
مخدر تهیه کنم اما کار به جایی رسید که 
دیگر هیچ کس به من پولی نمی داد وقتی 
اعتبارم را از دست دادم به خــرده فروشی 
مواد مخدر روی آوردم تا بتوانم هزینه های 
سنگین مصرفم را تامین کنم. باالخره چند 
بار دستگیر شدم اما وقتی از زندان آزاد می 
شدم دوبــاره معتادان و مشتریان به سراغم 
می آمدند و من باز هم خرده فروشی را شروع 
می کردم در این سال ها هیچ گاه در اندیشه 
ترک مواد مخدر و اصالح خودم نبودم چرا که 
پول مفت به چنگ می آوردم و برای اعتیادم 
هزینه می کردم با آن که 2 سال از عمرم را 
پشت میله های زنــدان گذرانده بــودم ولی 
این موضوع را پنهان کــردم و 6 ماه قبل به 
او  رفتم  شهرستانی  دختری  خواستگاری 
که فکر می کرد من در مشهد شغل مناسبی 
دارم و به کار آزاد مشغولم به خواستگاری ام 
پاسخ مثبت داد و من و »راحله« باهم ازدواج 
کردیم. در این شرایط من به مشهد بازگشتم و 
مقدار بیشتری کریستال خریدم تا هزینه های 
عروسی را نیز پس انداز کنم ولی چند روز قبل 
ماموران تجسس کالنتری میرزاکوچک خان 
ــد تا هنگام  ناگهان مرا به محاصره درآوردن
فروش مواد مخدر دستگیرم کنند اما من که 
مقداری مواد مخدر صنعتی را با خودم حمل 
می کردم با  دیدن ماموران پا به فرار گذاشتم 
و تالش کردم تا به هر طریق ممکن از چنگ 
آن ها بگریزم ولی ناگهان با شنیدن صدای 
شلیک گلوله پاهایم لرزید و در جا میخکوب 
شــدم حــاال هم که قــرار اســت دوبـــاره راهی 
زندان شوم نمی دانم سرنوشتم چگونه رقم 
می خورد و نامزدم هنگامی که واقعیت ماجرا 

را می فهمد چه تصمیمی می گیرد و ...
شایان ذکر است این متهم 31 ساله در حالی 
روانه زندان شد که با صدور دستوری از سوی 
میرزا  کالنتری  )رئــیــس  عــبــدی  سرهنگ 
کوچک خان( تحقیقات غیرمحسوس پلیس 
بــرای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با این 

قاچاقچی مواد مخدر ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- وقتی دوستم با من تماس گرفت، 
را  وینچستر  اسلحه  و  رفتم  خانه  به  بالفاصله 
برداشتم! چون دوستم مدعی بود دعــوا کرده 

است و از من خواست »ُپربیایم«! و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات وحید )متهم به جنایت مسلحانه( است 
که به همراه دیگر متهمان پرونده به محل وقوع 
قتل در حاشیه بوستان بسیج مشهد هدایت شده 
بود تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد، زوایای پیدا 
و پنهان این شلیک مرگبار را بازگو کنند چرا که 
برخی قطعات »پازل مرگ« هنوز در جای خود 
قــرار نگرفته بود و تناقض گویی های متهمان 
روند رسیدگی قضایی را پیچیده تر می کرد. این 
گزارش حاکی است: در آغاز بازسازی صحنه قتل 
که سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( نیز حضور داشت 
پرونده(  حمیدفر)افسر  وحید  سرهنگ  ابتدا 
خالصه ای از محتویات ایــن پــرونــده جنایی و 
چگونگی دستگیری متهمان را شرح داد و سپس با 
دستور قاضی محمود عارفی راد، هریک از متهمان 
به صورت جداگانه مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفتند تا نقش هرکدام از آن ها در این جنایت 

هولناک، زیر ذره بین قضاوت قرار گیرد.
ــراغ قرمز  در ایــن هنگام یکی از متهمان به چ
چشمک زن دوربینی چشم دوخت که اظهارات 

او  را  ضبط و ثبت می کرد. 
او گفت: آن شب )دهم خرداد ماه گذشته( چند 
نفری در پارک جمع شده بودیم که دختری با 
پای گچ گرفته از ما تقاضای کمک کــرد،  ولی 
»مجتبی« )یکی از متهمان( آن دختر 15 ساله را 
در آغوش گرفت. دختر ترسیده بود. به ما گفت 
برایش »اسنپ« بگیریم تا به خانه برود چون گوشی 
تلفنش خراب بود! وقتی منتظر »اسنپ« بودیم 
ناگهان این آقا )اشاره به متهم ردیف اول( با اسلحه 
وارد پارک شد، من با دیدن سالح ترسیدم و به 
نگهبانی اطالع دادم. وقتی نیروهای پلیس هم 
به محل آمدند با آن ها همکاری کردم!  به گزارش 
خراسان، حسین )یکی دیگر از متهمان( نیز وقتی 
با اشاره مقام قضایی در برابر دوربین قوه قضاییه 
ایستاد، در شرح این حادثه وحشتناک گفت: 
آن شب من با موتورسیکلت از مهرآباد به کنار 
پارک بسیج آمده بودم که ناگهان »وحید« یکی از 
دوستانم را دیدم که با اسلحه آمد. او حالت طبیعی 

نداشت به همین دلیل هم زمانی که خواست سوار 
موتورسیکلت من شود خیلی ترسیدم اما باالخره 
او و یکی دیگر از دوستانم )رسول( را سوار کردم و 
قصد رفتن از محل را داشتیم که چشم رسول به 
یکی از طرف های مقابل افتاد که با آن ها درگیر 
شده بود و آن ها لب او را زخمی کرده بودند. من 
موتورسیکلت را نگه داشتم که آن ها پیاده شدند 
و دوباره درگیری شروع شد و در این لحظه وحید 
به طرف جمعیت شلیک کرد. سپس آن ها روی 
ترک موتورسیکلت پریدند و از سمت پیچ تلگرد 
به طرف صدمتری فرار کردیم. گزارش خراسان 

حاکی است: »رسول« )یکی دیگر از متهمان( نیز 
در حالی صحنه های جنایت را شرح می داد که 
قاضی »عارفی راد« با طمانینه خاصی اظهارات 

او را ثبت می کرد.
متهم این پرونده جنایی در اعترافاتش گفت: من 
با مجتبی در پارک بودیم که دختر نوجوانی با پای 
گچ گرفته تقاضای کمک کرد و گفت چند نفر 
مزاحم من شده اند! در همین حال چند تن دور ما 
حلقه زدند و مدعی شدند که آن دختر با ماست! به 
همین دلیل درگیری و فحاشی بین ما شروع شد و 
آن ها چاقوکشی کردند که لب من هم زخمی شد! 
سوئیچ ماشین مجتبی هم در این گیر و دار گم شده 
بود و من به ناچار با »وحید« تماس گرفتم و گفتم که  
با چند نفر دعوا کرده ام فقط »ُپر بیا!« ولی نگفتم با 
خودت اسلحه بیاور! خالصه مدتی بعد وحید با 
خودروی شاسی بلند یکی از دوستانش آمد و در 
حالی که اسلحه وینچستر را به دست داشت از 
خودرو پیاده شد و آن دوستش هم رفت ما برای پیدا 

کردن آن چند جوان در  پارک دور زدیم ولی آن ها 
نبودند به همین دلیل بی خیال شدیم و تصمیم 
گرفتیم به خانه بازگردیم. گوشه پارک حسین را 
دیدیم و سوار موتور او شدیم اما هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بودیم که ناگهان من یکی از طرف 
های مقابل را دیدم و از حسین خواستم موتور را 
متوقف کند! آن فرد را به »وحید« نشان دادم ولی 
او به داخل جمعیت گریخت. وحید هم ابتدا تیر 
هوایی شلیک کرد و بعد هم به طرف افرادی که 
یک جا جمع شده بودند تیراندازی کرد که من 
فقط صدای گلوله را شنیدم و ... براساس گزارش 

اختصاصی خراسان، در ادامه بازسازی صحنه 
جنایت، »وحید« نیز در حالی مقابل دوربین قوه 
قضاییه ایستاد که تالش می کرد اثبات کند در 
حالت غیرطبیعی به سوی افرادی شلیک کرده 
که یکی از آن ها به قتل رسیده و دیگری مجروح 
شده اســت! این جــوان 30 ساله که مدعی بود 
اسلحه وینچستر را 3 یا 4 سال قبل خریده است با 
اشاره مقام قضایی لب به اعتراف گشود و گفت: آن 
شب در مهرآباد بودم که دوستم )رسول( زنگ زد و 
گفت: من دعوا کرده ام! من هم اسلحه را برداشتم 

و به طرف بوستان بسیج حرکت کردم! ... 
در این هنگام قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد پرسید اما شما در جلسه بازپرسی 
گفتید: »او به من گفت: ُپر بیا!«متهم پاسخ داد: 
بله! او گفت» ُپر بیا!« به همین خاطر هم اسلحه 
برداشتم! متهم گفت: وقتی از خودروی شاسی 
بلند دوستم در کنار پمپ بنزین )بوستان بسیج( 
پیاده شدم رسول را با سر و صورت خونین دیدم 

درون پارک دوری زدم تا آن چند نفر را پیدا کنم! 
ولــی موفق نشدم! در ایــن لحظه »حسین« را 
دیدم که کنار موتورسیکلت ایستاده است! می 
خواستیم بی خیال شویم به همین دلیل سوار 
موتور حسین شدیم ولی رسول یکی از آن چند 
نفر را دید و به من نشان داد. من هم پیاده شدم 
و با شلیک تیر هوایی ابتدا قصد داشتم رعب  و     
وحشت ایجاد کنم ولی آن پسر به داخل جمعیت 
رفت که من هم به سوی جمعیت شلیک کردم  و ...
ــژه قتل عمد که تا آن لحظه فقط به  قاضی وی
اظهارات متهم گوش می داد، سخن او را قطع 
کــرد و پرسید: شما می دانستید که با شلیک 
از وینچستر، گلوله هــای ساچمه ای پراکنده 
می شود و ممکن است به چند نفر اصابت کند!؟ 
متهم پاسخ داد: بله! می دانستم! سپس قاضی 
»عارفی راد« سوال کرد: آیا می دانستید که این 
گلوله های ساچمه ای کشنده است و به هر کس 
اصابت کند احتمال مرگ او وجود دارد؟ متهم 
باز هم سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت: در 
آن لحظه من فقط چشم به فردی دوخته بودم که 
شیشه نوشابه به طرف من پرتاب می کرد همان 
لحظه شلیک کردم وگرنه من، آن جوان )مقتول( 
را نمی شناختم! تیراندازی می کردم تا وحشت 
ایجاد کنم! من قرص خورده بودم و حال طبیعی 
نداشتم! به گزارش خراسان، در این لحظه باز 
هم مقام قضایی پرسید اگر شما حال طبیعی 
نداشتید پس چگونه راه فرار را تشخیص دادید؟ 
یا حتی به خاطر دارید که اول چه کسی روی ترک 
موتورسیکلت نشست؟ متهم که تصور نمی کرد 
در تارهای عنکبوتی خود ساخته اش گرفتار آمده 
است، چاره ای جز سکوت نیافت و گفت: آن قرص 
ها مرا نشئه کرده بود! و در عالم دیگری بودم! با این 
اظهارات دوباره قاضی ویژه قتل عمد سوال کرد: 
با آن که می دانستید افراد زیادی در یک جا جمع 
شده اند و این گلوله های ساچمه ای کشنده است، 
باز هم به سوی آن ها شلیک کردید؟ که متهم فقط 
با گفتن »بله!« زوایای تاریک این پرونده جنایی را 
روشن کرد و بدین ترتیب »پازل مرگ« در بوستان 
تکمیل شد.  گزارش خراسان حاکی است، پس از 
اعترافات صریح متهمان، در بازسازی صحنه قتل، 
قاضی محمود عارفی راد، دستور انتقال متهمان 
به زندان را صادر کرد تا این پرونده جنایی دیگر 

مراحل قانونی خود را طی کند.

  متهمان در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد



آب رفتن سفره خانواردر سال 99 
گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها نشان دهنده افزایش نابرابری و کاهش مصرف خانوارها به ویژه در برخی اقالم خوراکی حکایت دارد 

ــار ایـــران از  جدیدترین داده هــای مرکز آم
درآمد-هزینه خانوار  نشان می دهد که در 
سال 1399، کل هزینه خالص خانوارهای 
ــد نسبت بــه سال  شهری بــا 31 درصــد رش
1398، به 62 میلیون و 139 هزار تومان 
یعنی به طور متوسط ماهیانه 5 میلیون و 178 
هزار تومان رسیده است. در این میان، هزینه 

های خالص خوراکی و دخانی خانوارهای 
شهری با رشد 37.1 درصدی و هزینه های 
خالص غیر خوراکی ایــن خانوارها با رشد 
ــدی مواجه شده است.به گزارش  29 درص
خراسان، مقایسه رشد قیمت کاالها با هزینه 
از  شاخصی  تواند  می  کننده  مصرف  هــای 
تغییرات رفاه وی را نشان دهد. در این زمینه، 

گزارش های قبلی مرکز آمار نشان می دهد 
که نرخ تورم خوراکی ها در مناطق شهری در 
سال گذشته 38.7 درصد، نرخ تورم کاالهای 
غیر خوراکی 35.1 درصد و نرخ تورم کل در 
این مناطق 36.2 درصد بوده است. بنابراین 
مشاهده می شود که رشد هزینه کرد )مصرف( 
کاالهای خوراکی و غیر خوراکی کمتر از رشد 
قیمت آن ها بــوده و بنابراین رفــاه مصرفی 

مصرف کنندگان کاهش یافته است.

افزایش نابرابری	 
ــت که  گـــزارش مرکز آمـــار، حاکی از آن اس
همزمان با افت رفاه خانوارها، فاصله طبقاتی 
بین آن ها نیز افزایش یافته است. این گزارش، 
ضریب جینی در سال 99 را 0.4006 بیان 
می کند. در حالی که این رقم برای سال 98، 

0.3992 بوده است. ضریب جینی که رقمی 
بین صفر و یک دارد، در سطوح باالتر و نزدیک 
به عدد یک، به معنای نابرابری بیشتر و در 
سطوح پایین تر یعنی نزدیک به عدد صفر، به 

معنای نابرابری کمتر است.

واکنش خانوارها به تهدید امنیت غذایی	 
مقایسه سهم اقالم خوراکی و غیر خوراکی از 
سبد مصرف کل این کاالها، نکات قابل توجهی 
را آشکار می ســازد. بر این اســاس، مشاهده 
می شود که در سال گذشته و همزمان با تورم 
بی سابقه، مصرف کنندگان )شهری( سهم 
هزینه کاالهای غیر خوراکی از سبد هزینه 
های خود را کم کرده و در مقابل سهم هزینه 
و مصرف کــاالهــای خــوراکــی را که ضــروری 
تر هستند افــزایــش داده انـــد.در ایــن زمینه 

اقتصاد شنبه 2 مرداد 101۴00
13 ذی الحجه  1۴۴2.شماره 20715

هشدار کمبود شدید دام و گوشت 
در ماه های آینده

مهر – مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران 
با اشاره به کشتار گسترده بره ها، گفت: بین سه 
تا شش ماه آینده با کمبود شدید در حوزه عرضه 
دام و گوشت مواجه می شویم. »مجتبی عالی« 
گوشت  کیلوگرم  هــر  شده تولید  قیمت تمام 
گوسفند زنده را برای دامداران 80 هزار تومان 
دانست و افزود: هم اکنون  حداکثر قیمتی که 
گوسفند را از دامداران می خرند، کیلویی 50 

هزار تومان است.

 بازار سیمان کشور در دست
 30 واسطه

تسنیم - رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان 
ــاره به مشکالت گرانی و  صنعت سیمان با اش
کمبود سیمان گفت:  در کل کشور 30 نفر واسطه 
در بازار سیمان وجود دارند که بیش از 15 سال 
است بازار را در دست دارند که مصرف کننده و 

تولید کننده را نابود کرده اند.

 انگلیس طالهای ونزوئال را
 باال کشید

فارس - انگلستان از سال 2019 ، خوآن گوآیدو 
را رئیس جمهور ونــزوئــال مــی دانــد و از تحویل 
طالهای این کشور به دولت مــادورو خودداری 
می کند. به گزارش اسپوتنیک، دولت انگلیس باز 
هــم اعـــالم کـــرد، بــه حمایت از خـــوآن گــوآیــدو 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال ادامه خواهد 
داد و از تحویل 1.2 تن دالر طالی ونزوئال که 
در بانک مرکزی این کشور قرار دارد خودداری 

خواهد کرد.

دور ریز 2/5 میلیارد تن مواد 
غذایی در جهان

ایسنا - یافته های یک گزارش جدید نشان می 
دهد بیش از 2 میلیارد تن مواد غذایی در جهان 
بدون این که مصرف شوند، دور ریخته می شوند. 
براساس این یافته ها، حدود 2/5 میلیارد تن 
مــواد غذایی معادل حــدود 40 درصــد تولید، 
در مــزارع از بین می رود یا توسط فروشندگان 

و مصرف کنندگان جهان دور ریخته می شود. 

هشدار درباره فساد موزهای دپو 
شده در گمرک

ایسنا -گمرک  در مکاتبه ای  با اشاره به حجم 
چند هزار تنی موز موجود در گمرک، از وزارت 
جهاد کــشــاورزی خواسته اســت تا با توجه به 
فسادپذیر بودن  این کاال و وضعیت جوی که در 
گمرک های جنوبی وجود دارد موضوع بررسی و 

به قید فوریت نتیجه اطالع داده شود.

بازار خبر  شاخص

 رکورد جدید تورم سالیانه 

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران حاکی 
از تورم ماهیانه 3.5 درصدی در تیر1400 
با محوریت افزایش 1.6 واحد درصدی نرخ 
تورم ماهیانه کاالهای غیر خوراکی نسبت به 
خرداد است. به این ترتیب نرخ تورم سالیانه 
به رکورد جدید 44.2 درصدی در 25 سال 
اخیر رسید.به گزارش خراسان، تازه ترین 
داده های مرکز آمــار ایــران نشان می دهد 
که در تیر، شاخص قیمت نسبت به خرداد، 
3.5 درصــد افزایش یافته و به ایــن ترتیب 
روند جدید افزایش تورم ماهیانه که از خرداد 
با 2.5 درصــد آغــاز شــده، بــرای دومین ماه 
پیاپی نیز ادامــه یافته است. در این ماه، به 
رغم افت 0.1 واحد درصدی تورم خوراکی 
ها و رسیدن آن به 3.1 درصد، تورم ماهیانه 
کاالهای غیر خوراکی افزایش قابل توجهی 
ــرداد به 3.8  ــد در خ داشته و از 2.2 درص
درصد در تیر رسیده است.این داده ها نشان 
می دهد که همزمان با رشد ماهیانه قیمت 
ها، نرخ تورم )متوسط شاخص قیمت در 12 
ماه منتهی به تیر 1400 نسبت به رقم مشابه 
در تیر 99( رکورد جدیدی را به ثبت رسانده  
و از 43 درصد در خــرداد، به 44.2 درصد 
در تیر رسیده است.  این در حالی است که 
طبق گزارش اقتصاد نیوز، نرخ تورم خرداد با 
رسیدن به 43 درصد، رکورد 25 سال اخیر 
را شکسته بود. طبق آمارهای بانک مرکزی، 
سال 1374 که در آن نرخ تــورم به 49.4 
درصد رسید، رکورددار باالترین نرخ تورم در 

سال های بعد از انقالب است.

کارنامه هشت ساله دولت روحانی، 
رشد  هــای  ریشه  کنترل  از  غفلت 
نقدینگی و نیز شکسته شدن سقف 

48 ساله رشد آن را نشان می دهد.
به گــزارش خــراســان، رشــد باالی 
نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه 
های اخیر به عنوان یکی از مسائل 
اصلی اقتصاد مطرح بوده است به 
طــوری که گاهی اوقــات در نتیجه 
دخالت دولت در اقتصاد و وابستگی 
بانک مرکزی به دولــت، )بــه طور 
بخشی  مستقیم(،  غیر  یا  مستقیم 
از افزایش نقدینگی صرف کسری 
بودجه دولت شده است. در برخی 
سال ها نیز بانک ها و به خصوص 
با برداشت  بانک هــای خصوصی 
هــای بی رویــه خــود از منابع بانک 
مرکزی، به خلق پــول و اعتبار در 
اقتصاد، بدون تناسب با حد و اندازه 

های اقتصاد ایران روی آورده اند. 
در برخی سال ها نیز ملغمه ای از دو 
مولفه یاد شده وجود داشته است.با 
این اوصاف، گزارش بانک مرکزی 
در تاریخ 11 آذر 99  و همچنین 
نماگرهای اخیر اقتصادی که این 
ــرده، دو  بانک  به تازگی منتشر ک
مطلب مهم را نشان می دهد. اول 
این که در یک بــازه بلند مدت 20 
ساله، رشد سالیانه نقدینگی بیش 
از 28 درصد بوده است. رقمی که 
به هیچ عنوان متناسب با نرخ رشد 
اقتصاد کشور در ایــن بــازه زمانی 
تـــوان بخش بزرگی  نیست و مــی 
از این رشد را در نتیجه معضالت 
ساختاری نظام بانکی دانست. در 
ایــن  خصوص، نگاهی به عملکرد 
دولت های یازدهم و دوازدهم نشان 
می دهــد که تقریبًا تــالش خاصی 

بــرای اصــالح ساختار نظام بانکی 
انجام نشد به طوری که رهبر معظم 
انقالب در سخنان خود در ابتدای 
ســال 98 و در حــرم مطهر رضوی 
فرمودند: »... در یک نــامــه ای به 
نظرم در ســال 93 یــا 94 یکی از 
مسئولین عالی رتبه به بنده نوشته 
بود که ما برای اصالح امور بانکی 
... الیحه ای داریم تنظیم می کنیم 

ــه مجلس  ــا چــنــد مـــاه دیــگــر ب ــه ت ک
ــت. االن چهار ســال از  خــواهــد رف
آن وقت می گذرد، هنوز این الیحه 
به مجلس نرفته! ... این ها تعّلل 
اســت...« شایان ذکر است از سال 
98 تاکنون نیز عماًل دولت الیحه ای 
برای اصالح نظام بانکی به مجلس 
ارائـــه نــکــرده اســـت.از ســوی دیگر 
دومین مطلب قابل اشاره در دولت 

به  نقدینگی  خصوص  در  روحانی 
رکورد شکنی این شاخص در سال 
های اخیر باز می گــردد به طوری 
که طبق نماگرهای بانک مرکزی 
که  به تازگی انتشار یافته، نرخ رشد 
به  رســیــدن  بــا  نقدینگی  سالیانه 
40.6 درصــد در پایان سال 99، 
ــورد 48 ســال اخیر را شکسته  رک
است. بانک مرکزی در توضیحاتی 
این رشد باال را نتیجه شیوع کرونا 
و تحریم ها )دسترسی نداشتن به 
منابع ارزی حاصل از فروش نفت( 
دانسته است. با این حال، باید گفت 
کــه کــم توجهی دولـــت بــه اصــالح 
توجهی  کم  نیز  و  بودجه  ساختار 
بانکی،  نظام  ساختار  اصــالح  بــه 
عماًل موجب شد تا فشار این رشد 
نقدینگی در قالب تورم کم سابقه در 

25 سال اخیر، متوجه مردم شود.

دولت »دست به نقدینگی« 
یازدهمین گزارش از عملکرد 8 ساله دولت به موضوع رشد نقدینگی اختصاص دارد ریشه های این رشد که عامل اصلی تورم سال های اخیر  است،چیست؟ 

سهم اقالم غیر خوراکی از سبد هزینه 
غیر خوراکی خانوارهای شهری )درصد(

 99 98اقالم
 50 48مسکن، سوخت، روشنایی

 11 12متفرقه
 2 3تفریحات

 13 14بهداشت و درمان
 6 5لوازم منزل

سهم اقالم خوراکی از سبد هزینه 
خوراکی خانوارهای شهری )درصد(

 99 98اقالم
 21 22گوشت

 19 20میوه و سبزی
 7 5خشکبار و حبوبات

 6 8نوشابه ها و غذاهای آماده
 21 19آرد، نان، غالت و ...

مشاهده می شود که سهم هزینه خانوارها 
در کاالهای گوشت، میوه و سبزی و نوشابه 
ها نسبت به کل کاالهای خوراکی کاهش و 
در مقابل سهم خشکبار و نان افزایش یافته 
اســت. این می تواند به معنای جانشینی 
خشکبار و حبوبات با گوشت و همچنین روی 
آوردن بیشتر به کاالی ضروری نان باشد.از 
سوی دیگر همزمان با افزایش سهم مسکن 
و لــوازم منزل از سبد هزینه کاالهای غیر 
خوراکی، مالحظه می شود که سهم کاالها 
و خدمات متفرقه، تفریحات و بهداشت و 

درمان کاهش یافته است.
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سردار رحیمی: 

 با برخورد پلیس ،استفاده از عبارات بی حیایی و دوربین مخفی ها 
در فضای مجازی نزدیک به صفر شد  

ــزرگ  ــران ب ــه ــار- فــرمــانــده انتظامی ت ــردب ب
مجازی  فضای  فــعــاالن  تخصصی  نشست  در 
بنیاد بین المللی غدیر از بــرخــورد بــا قــدرت 
پلیس با فعالیت ها و تبلیغات فساد انگیز در 
ــواردی  فضای مــجــازی خبر داد و گــفــت:در م
دیده می شد که با عنوان دوربین مخفی برخی 
کلمات و عبارات بی حیایی و ناشایست ترویج 
داده می شد که با برخورد قاطع پلیس فتا با 
افــراد و چند گــروه فعال در فضای مجازی این 

ــده اســت. ــات بــه صفر نــزدیــک ش ــدام  گــونــه اق
ســـردار سرتیپ حسین رحیمی بــا اشـــاره به  
مصادیق تبلیغاتی که شائبه فساد دارد در برخی 
از کانال ها و اپلیکیشن هــای فضای مجازی 
گفت:با ترویج فساد در فضای مجازی با قدرت 
برخورد می کنیم.وی با اشــاره به تالش های 
سردار غیاثی راد، مسئول فضای مجازی رهروان 
غدیر،خواستار همکاری فعاالن مومن و انقالبی 
با  با پلیس در راستای مقابله  فضای مجازی 

مصادیق پنهان و آشکار مفاسد در جامعه به ویژه 
در فضای مجازی شد.سردار رحیمی همچنین 
از برخورد با مفاسد آشکار در سطح شهر تهران از 
طریق گشت های امنیت اخالقی در همه مناطق 
شهر از جمله کشف حجاب، دور دور کــردن با 
خــودروهــای لوکس و آلودگی صوتی نیز خبر 
داد و گفت: روزانه صدها مامور نیروی انتظامی 
به بانوانی که شئونات اجتماعی و قانونی در امر 

حجاب را رعایت نمی کنند تذکر می دهند.
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تازه های مطبوعات

شرق- اين روزنامه با تيتر »شکست ميرسليم يا  •
مؤتلفه؟« مى نويسد: »حضور ميرسليم در مجلس هم 
به مدد سهميه ای بود که جريان اصولگرايى به حزب 
مؤتلفه داد؛ اما آن جا که پای انتخاب غيرسهميه ای و 
واقعى به ميان آمد، وزن و جايگاه اين جريان سياسى 
مشخص شد. ميرسليم در انتخابات سال 96 کمتر 
از يک درصد آرا را کسب کرد. در انتخابات رياست 
مجلس سال گذشته با قاليباف رقيب شد؛ اما 12 
رأی آورد. وارد رقابت برای رياست کميسيون اصل 
90 شد؛ اما وقتى ديد شانسى برای بردن ندارد با 
دلخوری و انتشار يک بيانيه انصراف داد و رياست به 

جبهه پايداری رسيد«.
آفتاب یزد – اين روزنامه با تيتر »باز هم تعطيلى  •

نصفه و نيمه« مى نويسد: »طبق گفته کارشناسان، 
تعطيلى های اخير راه گشا نيست و باعث فروکش 
کردن بيماری نمى شود و حتى امکان دارد با باال 
ــروس  بــردن شانس مسافرت امــکــان گــردش وي
نيز در کشور افزايش يابد. در سوی ديگر، نحوه 
اطالع رسانى اين خبر اصال مناسب نبوده است. 
همچنين در شرايطى که کل ايران درگير ويروس 
دلتاست چرا تنها تهران و البرز تعطيل شده اند و حتى 
تعطيلى در تهران فقط مختص بخش دولتى است؟ 
به نظر مى رسد مردم عادی و بخش خصوصى در بدن 

خود آنتى بادی دارند و درگير بيماری نمى شوند«.
اعتماد- اين روزنامه نوشت: فراموش نكنيم  •

اگرچه از 14 روز ديگر، روحانى رئيس جمهوری 
ايران نيست اما به عنوان رئيس جمهوری پيشين 
مملكت، از جايگاه سياسى قابل تاملى برخوردار 
اســت و مــى تــوانــد نقطه اتــكــايــى بــاشــد بــرای 
كنشگری سياسى خود، اعتداليون همراهش و 
البته شايد اصالح طلبان و ديگر حاميانش در اين 

هشت سالى كه گذشت.

اعتماد آنالین مدعی شد: يک منبع آگاه با اشاره  •
به برگزاری مراسم تحليف رئيسى پيش از نيمه مرداد 
گفت: ايران از عربستان برای حضور در اين مراسم 
دعوت کرده است. با توجه به حل وفصل تمامى موارد 
اختالفى دوجانبه هر لحظه امکان اعالم بهبود روابط 
تهران و رياض و بازگشايى سفارتخانه ها وجود دارد. 

ــرارو نوشت: نيروی دريايى دانــمــارک از  • ف
مشاهده ناوبندر مکران، بزرگ ترين ناو نيروی 
دريايى ايران و ناوچه سهند در آب های دريای 
بالتيک خبر داده است. اين دو ناو که پيشتر تصور 
مى شد راهى ونزوئال هستند، به سوی بندر سن 

پترزبورگ روسيه در حرکت هستند.
تابناک نوشت: دادســتــان عمومى و انقالب  •

اصفهان گفت: از دختران نوجوانى که فيلم درگيری 
آن ها در فضای مجازی منتشر شده بود و خانواده های 
آنــان، در حــوزه دادســرای عمومى و انقالب برای 
شرکت در مصاحبه روان شناختى دعوت شد. على 
اصفهانى افزود: برای اين نوجوانان و خانواده های 
آنان عالوه بر تبيين مباحث ساختاری، قانونى و 
تربيتى دستورات الزم صادر شد تا ضمن تعهد دادن، 
دوره های آموزشى و تربيتى را به منظور جلوگيری از 

آسيب های اجتماعى و مخاطرات بعدی بگذرانند.
ــده بــان ایـــران مدعی شــد: ســـردار رستم  • دی

قاسمى وزير سابق نفت، اسب خود را برای حضور 
در ساختمان بهشت زين کرده است.  قاسمى به 
اطرافيان خود سفارش کــرده؛ برنامه وی را برای 

تصدی شهرداری تهران آماده کنند«. 
اقتصاد سالم مدعی شد: بعد از مشخص شدن  •

تيم اصلى اقتصادی دولــت جديد )فرهاد رهبر، 
محمدرضا فرزين، سيدرضا فاطمى امين( به عنوان 
متولياِن سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد 
و وزارت صمت؛ تعداد ديگری از اعضای کابينه دولت 
سيزدهم مشخص شدند. يک منبع آگاه نزديک به 
دفتر رئيس جمهور منتخب در گفت وگو با پايگاه 
خبری »اقتصاد سالم« اظهار کرد: مهرداد بذرباش 
فعال گزينه وزارت کار است. البته بحث هايى درباره 

حضور وی در شهرداری تهران نيز وجود دارد.
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قضايى

 در بازدید سرزده از زندان رجایی شهر
 صادر شد

7 دستور قاضی القضات برای بهبود 
وضعیت زندان ها 

اژه ای  محسنى  والمسلمين  حــجــت االســالم 
در دومين بازديد از زندان های کشور در کمتر 
از يک ماه از انتصاب به رياست دستگاه قضا، 
بدون اعالم قبلى به زندان رجايى شهر کرج در 
مرکز استان البرز رفت. رئيس دستگاه قضا در 
بازديد از بخش های مختلف زندان از جمله بند 
زندانيان امنيتى و همچنين بند جرايم خشن، 
ضمن گفت وگــوی چهره به چهره با زندانيان، 
از نزديک از وضعيت، مشکالت و کمبود ها و 
خواسته های آن ها مطلع شد. به گزارش ميزان، 
رئيس دستگاه قضا به مسئوليت سنگين سازمان 
زندان ها در مراقبت، تأمين نياز های بهداشتى 
و رفاهى زندانيان و بازاجتماعى کــردن آن ها 
اشاره کرد و  به بيان توصيه هايى برای کاهش 
بهبود وضعيت ندامتگاه ها  و  جمعيت کيفری 
پرداخت و اول از همه از مسئوالن دادسرا ها و 
قضات خواست که در اجرای دستورالعمل های 
صادر شده، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت 
موقت پرهيز کنند. »استفاده از مجازات های 
جايگزين حبس« دومين توصيه حجت االسالم 
والمسلمين محسنى اژه ای بود که تصريح کرد: 
هرقدر امکانات زندان ها افزايش يابد، باز هم 
پاسخ گوی افزايش جمعيت کيفری نخواهد بود 
و برای کاهش جمعيت کيفری بايد تا جايى که 
امکان دارد، مجازات حبس ندهيم. رئيس قوه 
قضاييه به صدور آرای خالف شرع و قانون هم 
اشــاره کرد و گفت: اگر بر اساس ماده 477 به 
حکمى برخورديم که خالف َبّين شرع و قانون 
بود، بايد ضمن بررسى علت اين که چرا بازپرس و 
قاضى چنين رأيى داده اند، به صورت ريشه ای از 
صدور آرای خالف شرع و قانون جلوگيری کنيم. 
حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه ای بر 
جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت 
ــزود: در برخى  از زندانيان نيز تأکيد کــرد و اف
زنــدان هــا افــرادی که برايشان قــرار بازداشت 
موقت صادر مى شود، از زندانيان جدا نگهداری 
مى شوند، امــا ايــن رويــه بايد در همه زندان ها 
اجرا شود. رئيس دستگاه قضا با اشاره به تنوع 
زندانيان بر اساس نوع جرم و روحياتى که دارند، 
بر »تفکيک زندانيان« تأکيد کرد و گفت: بايد 
زندانيان دسته بندی و تفکيک شده نگهداری 
شوند تا در ايام حبس نه امکان آمــوزش خالف 
به همديگر را داشته باشند و نه آن که برخى از 
آن هــا به صورت باندی به ديگران ظلم کنند. 
اژه ای برای حل مشکل کمبود قاضى ناظر در 
زندان ها نيز پيشنهاد داد برای بررسى مسائل 
ــدان از ظرفيت حقوق دانان و دانشجويان  زن
رشته حقوق و قضا استفاده شود و برای نمونه، 
چهار حقوق دان همراه با يک قاضى بر يک زندان 
نظارت کنند. رئيس قوه قضاييه به مشموالن 
قصاص در ندامتگاه های استان تهران هم اشاره 
کرد و از مسئوالن سازمان زندان ها خواست با 
کمک دادستانى تيمى را بــرای جلب رضايت 
اوليای دم تعيين کنند و تأکيد کرد، هر چند نفر 
از منتظران قصاص مشمول عفو و بخشودگى 
ــدام ارزشمند خواهد بود.  قــرار گيرند، اين اق
گفتنى اســت، در بازديد رئيس قوه قضاييه از 
زندان رجايى شهر، 200 درخواست از ناحيه 
زندانيان به حجت االسالم والمسلمين محسنى 
اژه ای رسيد که به دستور قاضى القضات مقرر شد 
ضمن استخراج سريع پرونده های اين زندانيان 
بالفاصله تيمى قضايى به صورت فوری و در ايام 

تعطيالت همه موارد را بررسى کنند.

اژه ای در بند محکومان تکفیری!	 
اما حضور رئيس قوه قضاييه در بند محکومان 
نيز  داعشى  زندانيان  تعجب  موجب  تکفيری 
شد. محکوم تکفيری خطاب به اژه ای گفت: از 
حضور شما در زندان شوکه شديم، باور نکردنى 
است. اژه ای نيز در پاسخ گفت: درخواست های 
خود را بنويسيد و تحويل بدهيد. کاربری در 
اين باره نوشت: »رئيس قوه قضاييه رفته از بند 
تکفيری های داعشى بازديد مى کنه و حرف 
هاشون رو مى شنوه، جوری که خودشون هم 
ــرده که با  تعجب کــردن، اژه ای خــوب درک ک
نشستن روی صندلى و پاراف کردن درخواست 
ها، تحولى توی دستگاه قضايى اتفاق نمى افته، 

خودش مستقيم وارد ميدان شده«.

هادی محمدی – ماجراهای مذاکرات وين 
و راه هــای احيای برجام آن چنان که تصور 
مى شود يا بهتر بود فقط بين ايران و آمريکا يا 
ايــران 1+4 باشد، نبوده و نيست و در همين 
ــای اخير يک پــرده از اختالف نظرهای  روزه
داخلى اين پرونده حساس و تاريخى هم که   بين 
مجلس و دولت و دبيرخانه شورای عالى امنيت 
ملى بــود، بــاال زده شــد. سخنگوی دولــت در 
روزهای پايانى عمر دولت دوازدهم، تصميمات 
مجلس  مصوبه  با  ويــن  توافق  تطبيق  کميته 
در خصوص برجام را دليل توقف مذاکرات 
وين و به نتيجه نرسيدن پروژه رفع تحريم ها 
بيان کرد. اين ادعــای على ربيعى با واکنش 
سخنگوی دبيرخانه شورای عالى امنيت ملى 
ــه رو شد و کيوان خسروی نيز ضمن رد  روب
اين ادعا مدعى شد، آن چه مذاکرات را به بن 
بست کشاند، رفتار غلط آمريکا بود، نه مصوبه 
مجلس يا نهادهای باالدستى و کميته تطبيق. 

به گــزارش خراسان،  على ربيعى سخنگوی 
دولــت که نشست خبری اخير خود با رسانه 
ها را به دليل شرايط حاد کرونايى به صورت 
مکتوب برگزار کرد، در پاسخ به سوالى مبنى 
ــا و همزمان با پايان کار  بر ايــن که ايــن روزه
ــت دوازدهـــم، گمانه زنى های متعددی  دول
درباره داليل امضانشدن تفاهمى مجدد بر سر 
بازگشت به برجام مطرح مى شود؛ علت اصلى 
اين امر چيست و توفيقات دولت در اين مسير 
تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد: تا 
جايى که به محدوده اختيارات دولت دوازدهم 
ــوده، بخش اصلى مــذاکــرات انجام  مربوط ب
شده و تفاهم های اوليه در رفع قسمت عمده 
تحريم ها صورت گرفته است. وی ادامه داد: با 
اين حال، کميته  شکل گرفته در شورای عالى 
امنيت ملى که مسئوليت تطبيق متن تفاهم 
شده با قانون مجلس شورای اسالمى مصوب 
آذر 1399 را دارد، اين تفاهم را ناسازگار با 

آن تشخيص داده است. به اين ترتيب، با نظر 
بر  مبنى  گير  تصميم  عالى  نهادهای  نهايى 
تداوم مذاکرات تا دستيابى به همه خواسته 
های مطرح شده در اين قانون، مذاکرات به بعد 
از انتقال کامل دولت موکول شده و مسئوليت 
آن نيز بر عهده تيم جديد مذاکرات خواهد بود. 
ربيعى تاکيد کرد: مواضع اصولى جمهوری 
اسالمى ايران در خصوص برجام، همواره بر 
اساس دستورالعمل های نهادهای باالدستى 
تهيه و پيگيری شده است. از سوی ديگر حسن 
روحانى رئيس جمهور کشورمان نيز در سخنان 
روز پنج شنبه خود بار ديگر قانون راهبردی 
مجلس در خصوص برجام را عامل رفع نشدن 
تحريم های آمريکا برشمرد و با بيان اين که 
دولت دوازدهــم برای رفع تحريم ها همه کار 
انجام داد، اظهار کرد: اگر قانون مجلس جلوی 
ما را نگرفته بود، تقريبًا قبل از عيد نوروز تحريم 
را برداشته بوديم، بنابراين دولت همه کارهای 
الزم را در زمينه برداشتن تحريم انجام داده و 
گام های خودش را برداشته است. در گزارش 
وزير امور خارجه که برای نمايندگان مجلس 
ارسال شده نيز روشن است به چه توفيقاتى 

دست يافتيم.

تکذیب اظهارات ربیعی توسط خسروی	 
اما همه ماجرا به اين جا ختم نشد و اظهارات 
على ربيعى با واکنش صريح سخنگوی دبيرخانه 
شــورای عالى امنيت ملى روبه رو شد. کيوان 
خسروی ساعاتى بعد از انتشار اظهارات على 
ــاره  ربيعى، در واکــنــش بــه اظــهــارات وی درب
تصميمات کميته تطبيق مذاکرات هسته ای 
گفت: اظهارات منتسب به سخنگوی محترم 
دولــت در خصوص جمع بــنــدی هــای هيئت 
)کميته( تطبيق را که از سوی رسانه های گروهى 
منتشر شده است، تکذيب مى کنم. وی افزود: 
بر خالف آن چه اظهار شــده، هيئت )کميته( 
مذکور اساسا به موارد عديده مهمى پرداخته 
که مذاکرات وين به دليل مواضع قلدرمآبانه 

طرف آمريکايى و بعضا طرف های اروپايى در 
خصوص آن ها به نتيجه نرسيده و از توافق دور 
بوده و بديهى است صحبت از انطباق داشتن 
يا نداشتن چيزی که واقعيت خارجى ندارد، 
نمى تواند موضوعيت داشته باشد. همزمان 
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمويى، عضو 
خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  کميسيون 
مجلس در خصوص اظــهــارات رئيس جمهور 
ــاره قانون اقــدام راهبردی مجلس  گفت:  درب
برخالف ادعای رئيس جمهور، طبق گزارش 
ظريف، مذاکرات وين از فروردين به صورت 
رسمى آغاز شد. محمود عباس زاده، سخنگوی 
ايــن قانون  کميسيون امنيت ملى نيز گفت: 
در آذر سال گذشته به تصويب رسيد، بنابراين 
ايشان بايد پاسخ دهد به چه دليل از سال 92 تا 
سال 99، تحريم ها لغو نشد در حالى که ايشان 
هنگام اجرای برجام بيان کردند که تحريم ها 
بالمره برداشته خواهد شد. سيدنظام الدين 
موسوی هم در واکنش به اظهارات على ربيعى 
سخنگوی دولت مبنى بر اين که مصوبه مجلس 
موجب ايجاد مشکل در رونــد مذاکرات و لغو 
تحريم ها شده، تاکيد کرد: بررسى های هيئت 
تطبيق نشان داد مذاکرات وين اساسا قادر به لغو 
موثر تحريم ها به گونه ای که به انتفاع اقتصادی 
برای کشور منجر شود، نبوده و دولت در لغو 
تحريم ها شکست خورده است. وی افزود: هم 
آقای ربيعى و هم آقای روحانى در حال ارائه 
روايت های کامال غيرواقعى از نتيجه مذاکرات 
هستند و البته مردم به خالف گويى های آقايان 
عادت کرده اند و کمتر کسى اين اظهارات را 
جدی مى گيرد. سخنگوی هيئت رئيسه مجلس 
با بيان اين که واقعيت با اظهارات مقام های 
دولت فاصله فــراوان دارد، اظهار کرد: قانون 
مجلس مهم ترين دارايى تيم مذاکره کننده در 
مذاکرات ماه های اخير بوده و مراجعه به متن 
مذاکرات که در اختيار مجلس هست، نشان مى 
دهد اگر قانون مجلس نبود اساسا تيم مذاکره 

کننده چيزی برای چانه زنى نداشت.

مجادله برسر وین 
در حالی که ربیعی گفت کمیته ای در شورای عالی امنیت ملی، »تفاهم 

اولیه ای« را که در جریان مذاکرات وین به دست آمده، رد کرد، سخنگوی 
دبیرخانه این شورا اظهارات وی را مردود دانست 

استان  شــهــرهــای  سیاسی-برخى  گـــروه 
ــت کــه بــه خاطر  خــوزســتــان چند روزی  اس
مشکالت بى  آبى شاهد اعتراضات و بعضا 
ــه متاسفانه تــعــدادی  ــوده ک اغــتــشــاشــات بـ
از هموطنان جان خود را در اين اتفاقات از 
دســت داده انــد و همچنين يکى از پرسنل 
نيروی انتظامى   به شهادت رسيده است. در 
عين حال براساس گزارش ايرنا، شامگاه پنج 
شنبه، اين استان شب آرام و بدون تجمعى را 
سپری کرد. همزمان سردار اشتری فرمانده 
نيروی انتظامى در ارتباط ويدئوکنفرانسى 
با قرارگاه انتظامى امــام على)ع( در استان 
خوزستان با اشاره به وقايع اخير در اين استان 
تاکيد کرد: مردم صف خود را از آشوب گران 
جدا کردند و ما هم اجازه نمى دهيم عده ای 
 فرصت طلب فضا را ناامن و موج سواری کنند.
خبرگزاری تسنيم  در گزارشى با اشاره به اين 
که »متاسفانه در يک هفته اخير چند شهروند 
عـــادی يــا پرسنل نــيــروی انتظامى در اين 
درگيری ها بر اثر اصابت مستقيم گلوله کشته 
و زخمى شدند«، افزود: »براساس مشاهدات 
عينى خبرنگاران، هم اکنون با مشاهده موج   
اقدامات در استان خوزستان در زمينه حل 
مشکل تنش آبى اين استان و روشنگری مردم، 
بزرگان عشاير، علما و مسئوالن؛ آرامــش به 
ــادی  شهرهای اســتــان بازگشته و تــا حــد زي

وضعيت آرام تر شده است«.
خبرگزاری جمهوری اسالمى نيز گزارش داد: 
طى روزهای اخير که آب رسانى در خوزستان به 
صورت گسترده درحال انجام است، به جز چند 
تجمع پراکنده محدود در ماهشهر و شادگان، 
خوزستان  شهرهای  تمام  شنبه  پنج  شامگاه 
آرام و بدون تنش بود. بر اساس اين گزارش، 

استاندار خوزستان و فرمانده سپاه استان روز 
پنج شنبه به ايذه رفتند و پس از ديدار با بزرگان 
اين شهرستان قول دادند که مشکالت آبى آن 
ها را پيگيری کنند و همين کار در آرام کردن 
ــاآرام بود نقشى  مــردم ايــذه که دو شب پياپى ن
موثر داشــت. همچنين استاندار خوزستان با 
جمعى از بزرگان و شيوخ عرب شهرهای غرب 
استان ديدار کرد و همين موضوع در آرام کردن 
مردم تاثير گذار بود. برخى شهرهای استان 
ــادان، ماهشهر،  خوزستان نظير خرمشهر، آب
شادگان، دشت آزادگان، هويزه، شوش و ايذه 
و در مواردی هم دزفول و انديمشک در روزهای 
گذشته شاهد اعتراضات مردمى بود. در جريان 
اين اعتراضات، ستوان دوم »ضرغام پرست« 
حين انجام ماموريت به شهادت رسيد و يک 
مأمور ديگر مجروح شد. اين دو مأمور برادر بودند 
که يکى به شهادت رسيد و ديگری از ناحيه پا 
مجروح و بــرای مــداوا به مرکز درمانى منتقل 
شد. صبح ديروز نيز پيکر شهيد ضرغام پرست 
از مدافعان امنيت در مصالی امام خمينى بندر 
ماهشهر تشييع شد. در حالى که برخى رسانه 
های معاند و خارجى تعداد کشته ها را چند نفر 
اعالم مى کنند، خبرگزاری فارس اعالم کرد: 
تاکنون يک نفر شهيد شده است و دو نفر کشته 
و 14 نفر از ماموران ناجا در خوزستان زخمى 
شده اند. در اين بين، دبير شورای عالى امنيت 
ملى در حساب توئيتری خود نوشت: به نيروهای 
امنيتى دستور داده شد، بازداشتى های حوادث 
اخير که عمل مجرمانه ای نداشته اند، به سرعت 
آزاد شوند. او ضمن تاکيد بر اين که اعتراض حق 
طبيعى مردم است، تصريح کرد: مردم اجازه 
نمى دهند مشکالت داخلى بستر سوء استفاده 
معاندين شود. همزمان، کانون وکالی استان 

خوزستان با صدور بيانيه ای از مراجع قضايى 
خواست معترضان به تنش آبى در خوزستان را 

تحت پيگرد قرار ندهند.

تصمیم رئیسی برای انتخاب استاندار ویژه	 
آيت ا...سيد ابراهيم رئيسى نيز روز پنج شنبه 
ــى مــســائــل اســتــان  ــررس در نشست ويـــژه ب
زمينه های  در  استان  معضالت  خوزستان، 
گوناگون به ويــژه کم آبى را مــورد رسيدگى 
قرار داد. رئيس جمهور منتخب با بيان اين که 
مديرعالى استان در استان هايى که شرايط 
ــورد توجه خواهد  ــت م ــاص دارنـــد در دول خ
بود، گفت: در استان هايى که مشکل خاص 
دارند، استانداران ويژه انتخاب خواهند شد 
تا با اختيارات ويژه بتوانند به صورت نوبه ای 
مسائل استان را در زمان های کوتاه با حضور 
در هيئت دولت مطرح و پيگيری کنند و رفع 
محروميت در استان هايى مانند خوزستان و 
سيستان و بلوچستان در اولويت اقدامات همه 
دولتمردان خواهد بود.همزمان ديــروز نيز 
اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهوربا 
حضور در سد کرخه با توضيحات وزيــر نيرو 
ــازی و  و مدير ايــن سد از  وضعيت ذخيره س
چگونگى رها سازی آب برای تامين آب مورد 
نياز پايين دست اين سد مطلع شد. در اين 
ميان طى روزهای گذشته با رهاسازی بيشتر 
آب کرخه مشکل برخى مناطق حل شده است.

یک کشته و7 مجروح در الیگودرز	 
ــن مــيــان پنج شنبه شــب الــيــگــودرز در  در اي
ــود. در ايــن بــاره  ــاآرام ب اســتــان لرستان نيز نـ
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى لرستان از 
دستگيری ليدرها و عوامل حوادث پنج شنبه 

شب اليگودرز خبر داد. سرهنگ على گاللى در 
گفت وگو با مهر در خصوص حوادث شهرستان 
اليگودرز اظهار کرد: ابتدا تعدادی از افراد به راه 
بندان جاده کمربندی اليگودرز اقدام و بعد به 
سمت خودروهای عبوری سنگ پرانى و در عبور 
و مرور مردم مشکل ايجاد کردند. وی با بيان 
اين که به دنبال اين اتفاقات فرمانده انتظامى 
ــزود: افــراد مذکور با  شهرستان ورود کــرد، اف
سناريوی از قبل طراحى شده به تيراندازی به 
سمت مأموران انتظامى و مردم اقدام مى کنند. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى لرستان با 
تاکيد بر اين که سالح افراد مسلح در اين حادثه 
»ساچمه زن« بوده است، افزود: به دنبال اين 
ــوادث هفت نفر مجروح شده اند و يک نفر  ح
هم کشته شده است. سرهنگ گاللى با اشاره 
به اين که تعدادی از عامالن اين ناآرامى ها را 
دستگير کرده ايم، خاطرنشان کرد: ليدرها و 
عامالن اين حادثه دستگير شده اند. وی با بيان 
اين که قطع به يقين طراحى اين سناريو از قبل 
بوده و برنامه ريزی شده است و در اين خصوص 
شک نداريم، تصريح کرد: هم اکنون مشکلى در 
شهر اليگودرز نيست، سناريوسازی اين افراد 
به گونه ای بوده که طى شب باشد و از تاريکى 
استفاده و کشته سازی کنند. سرهنگ گاللى 
در خصوص هويت فرد جان باخته، ضمن رد 
تيراندازی از سوی پليس به مردم گفت: فرد 
کشته شده نيز با پليس همراه بوده و خانواده وی 
به اين امر اذعان دارند. ايرنا نيز نوشت: شامگاه 
پنج شنبه تعدادی از مردم اليگودرز با هدف 
حمايت از مردم خوزستان در بحث مشکالت 
کم آبى تجمع مسالمت آميز انجام دادند اما در 
ادامه عوامل ضد انقالب اين تجمع را به سمت 
ــروز نيزمعاون  هنجار شکنى پيش بردند. دي
اجتماعى فرماندهى انتظامى استان بوشهر 
گفت: ويدئوهای منتشر شده در فضای مجازی 
مبنى بر آتش سوزی و ناآرامى در شهرستان های 
گناوه و دشتستان صحت ندارد. در اين ميان، 
معزی معاون اطالع رسانى و ارتباطات دفتر 
رئيس جمهوری، با بازنشر صحبت های اخير 
ــاره خوزستان نوشت: روحانى،  روحانى درب
اعتراض مدنى و حتى به خيابان آمدن را حق 
شهروندان خوزستان دانست، شهروندانى که 
در کاهش بارندگى، خشکسالى شديد، گرمای 
طاقت فرسای 50 درجه و بى آبى قرار دارند. 
اين حق مسلم شهروندِی آن هاست و نبايد 
معترضان را به گروه های کوچک امنيت ستيز 
تقليل داد. همه اين ها در حالى است که رسانه 
نزديک به شورای عالى امنيت ملى خواستار 
برخورد قضايى با استاندار سابق خوزستان شد. 
نورنيوز نوشت: سخنان رهبر انقالب کمترين 
ــودن مسئوالن استان  شکى دربـــاره مقصر ب
خوزستان باقى نمى گذارد. قوه قضاييه نقدا 
بايد برای رسيدگى به ترک فعل های صورت 
گرفته به ويژه از سوی استاندار سابق اقدام کند.

گزارش ها از آرامش نسبی در خوزستان 
همزمان با دستور شمخانی برای آزادی بازداشت شدگان فاقد عمل مجرمانه، کمک رسانی برای حل مشکالت آبی هم 

گسترده تر   و با اقدامات مسئوالن محلی،  استاندار و علما فضا آرام تر شده است   
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ــذاری، داستان و ماجرای  معموال هر نام گ
مخصوص به خودش را دارد. حاال اگر این نام 
گذاری برای نام رسمی یک کشور با میلیون ها 
جمعیت انسانی باشد، داستان های تاریخی و 
فرهنگی به قدمت صدها و هزاران سال خواهد داشت. نام گذاری 
کشورها با عوامل زیادی در ارتباط است. نام برخی از آن ها مانند 
مصر و یونان، باستانی است و نام بعضی دیگر برای درک و پی 
بردن، نیازی به فکر کردن زیادی ندارد اما نام شماری از کشور ها 
داستان ها و ایدئولوژی های دیگری دارد. در این بین بعضی 
کشورها در طول تاریخ نام شان به دالیل مختلف تغییر کرده 
است. از این کشورها، بعضی   مانند هلند به منظور ارتقای صنعت 
گردشگری اسم شان را تغییر داده اند و بعضی کشورها با تغییر 
حکومتی که بر آن سرزمین فرمانروایی می کرده، در طول تاریخ 
نام شان عوض شده است. همچنین برخی نام ها پس از یک واقعه 
مثل همه پرسی یا انقالب، برای حفظ اتحاد سیاسی و قومی، نام 
دیگری را انتخاب کرده اند. به طور کلی عوامل سیاسی یکی از 
مهم ترین این دالیل برای تغییر نام است. در پرونده امروز با چند 
کشور که با ماجراهای جالب و داستان های مختلف نام خود را 

تغییر داده اند، بیشتر آشنا می شویم.
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نه به سیالن، درود بر استقالل
»سیالن« به »سریالنکا«

سریالنکا، جزیره ای واقع در جنوب هند است. تا پیش از سال 
1972 نام این کشور که آن موقع مستعمره بریتانیا بوده، سیالن 
بوده و توسط  پرتغالی ها روی آن گذاشته شده است. پرتغالی ها 
در سال 1505 سریالنکای فعلی را کشف کردند. این کشور 
بعدها به جزئی از بریتانیا تبدیل شد و در سال 19۴۸ توانست 
استقالل خود را به دست آورد. با این حال، سال ها بعد، دولت این 
کشور جزیره ای تصمیم به تغییر نام آن گرفت. در سال 2011، 
نام سیالن در این کشور از همه چیزهایی که هنوز نام قدیمی را 
داشتند، از زیرمجموعه های دولت گرفته تا شرکت ها، حذف و به 

طور رسمی نام فعلی به آن اطالق شد.

سرزمین کم ارتفاِع قطب 
جهانگردی 

»هلند« به »ندرلند«
اگرچه در زبان فارسی هنوز از این کشور با نام هلند 
)Holland( یاد می شود اما نام آن در واقع به ندرلند 
)Netherlands( تغییر یافته است. هلند در اصل 
نام منطقه ای در کشور ندرلند است که از این لحاظ 
با نام قدیمی پارس برای ایران قابل مقایسه است. نام هلند به معنی سرزمین چوب است. دو استان هلند شمالی و جنوبی در 
ندرلند که همچنان نام »هلند« را داشتند، با هدف یکپارچه کردن همه  استان هایی که جزو ندرلند هستند و همچنین در اقدامی 
بازاریابانه، دیگر با عناوین هلند شمالی و جنوبی خطاب نمی شوند. از ژانویه  2020 آن ها هم مانند بقیه استان های این کشور، 
ندرلند هستند. این تغییر در بسیاری از بخش های دیگر، مثاًل در نام تیم فوتبال آن ها هم دیده می شود. حاال این کشور با نام 

ندرلند شناخته می شود که به معنی »سرزمین پست« و اشاره به شرایط است.

همنام شدن با کشور همسایه
»زئیر« به »جمهوری دموکراتیک کنگو«

زئیر نام قدیم کشوری در آفریقای مرکزی بود که تا قبل از 
استقالل از بلژیک به همین نام شناخته می شد. کلمه زئیر 
صورت پرتغالی شده نام رودخانه کنگو در زبان کنگویی 
است که به آن نزاره یا نزادی به  معنای »رودی که همه رودها 
را می بلعد« می گویند. اما این کشور پس از آن که در سال 
1960 از بلژیک مستقل شد، نامش به »جمهوری کنگو« 
که همان نام کشور همسایه اش بود، تغییر کرد. البته این 
تغییر نام دردسرهای خودش را داشته چرا که نام آن شبیه 
نام کشور همسایه بوده است. در نتیجه برای تشخیص این دو 
کشور از نام پایتخت های آن ها که کینشاسا و برازاویل بود، 
استفاده می شد تا تمایزی ایجاد شود تا این که چند سال بعد 
نام آن به »جمهوری دموکراتیک کنگو« تغییر کرد و هنوز هم 

با همین نام شناخته می شود.

تغییر نام های بسیار و پیاپی
»کامبوچا« به »کامبوج«

نام این کشور از 195۳ تا 1995، پنج بار تغییر یافت و این 
تغییرات به شرح زیر بود: اولین تغییرات در سال 195۳ تا 
1970 صورت گرفت و پادشاهی کامبوج نامیده شد، سپس 
این نام در 1970 تغییر یافت و سال 1975 به جمهوری خمر 
تبدیل شد. متعاقبًا این سرزمین تحت حکومت کمونیستی 
قرار گرفت و نام آن به کامپوچای دموکراتیک تغییر کرد. در 
ادامه این کشور تحت نظارت سازمان ملل وارد مرحله انتقالی 
شد و بین سال های 19۸9 و 199۳ دولت کامبوج خوانده 
شد و در سال 199۳ به سلطنت و نام قدیمی خود، پادشاهی 
کامبوج برگشت. اما خمر ها -پیروان حزب کمونیست- خود 
را کامپوچئی ها می نامند که به معنای فرزندان شاهزاده 
)کامپو( است. شایان ذکر است کلمه کامبوج در اصطالح غلط 

فرانسوی کلمه کامپوچاست.

هزینه هایی که تغییر 
نام کشورها دارد

تغییر نام کشورها به همین سادگی که روی کاغذ به نظر می رسد نیست و این 
کار هزینه ها و مشکالت خاص خودش را دارد. همه  این کشورها میلیون ها دالر یا 

معادل آن در واحد پول رسمی شان، برای تغییر نام خود هزینه کرده اند. آن طور که 
ساده به نظر می رسد، این فقط یک شروع دوباره نیست. بسیاری از امور مانند قانون 

اساسی، متون رسمی و حتی پول یک کشور هم باید تغییر کند. به طور کلی هر چیزی 
که نام قدیمی را بر خود دارد مثل نقشه ها، پرچم ها و سرودها، باید از آن پاک و نام جدید 

در آن ها جایگزین شود. طبیعی است این کار زمان می برد و انرژی و هزینه خودش را 
دارد. همچنین در طرف دیگر ماجرا شهروندان و دیگر کشورها هستند که به خطاب 

کردن آن کشور به نام قدیمی اش عادت کرده اند و حاال باید به گفتن و نوشتن آن 
عادت کنند. بسیاری از کشورها از جمله هلند هنوز مثال برای ما با همان 

نام شناخته می شوند. این تغییرات یک شبه رخ نمی دهد و اگرچه 
بسیاری همچنان مطمئن نیستند که آیا اصاًل این تغییر 

ضروری بوده یا نه، اما معمواًل در نهایت با آن 
کنار می آیند.

کشوری همچنان با 2نام
»برمه« به »میانمار«

میانمار، نام کشوری با 5۴ میلیون نفر جمعیت واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور پیش از این با نام برمه 
شناخته می شده و مستعمره انگلیس بوده است. برای این که متوجه شوید هنوز هم نام برمه برای این کشور به 

کار می رود، کافی است به مورد اخیر اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت بایدن، رجوع کنید که از این کشور 
با نام برمه یاد شده است. مسئله تغییر نام از برمه یا میانمار در سال 19۸9 مطرح شد. در آن زمان دولت 

نظامی حاکم پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهانه و کشته شدن هزاران نفر، نام کشور را از برمه 
 به میانمار تغییر داد. دولت نظامی معتقد بود اصطالح برمه تنها برمن ، بزرگ ترین قوم  میانمار را در بر 
می گیرد و 1۳۴ اقلیت قومی دیگر را شامل نمی شود و از این نظر، تبعیض نژادی محسوب می شود. همچنین 
ــه کـــه تحت  ــرم مــعــتــقــدنــد ب
حاکمیت بریتانیا نام رسمی 

کشور شد و پس از استقالل 
هم به همین نــام باقی ماند، 

ــادآور گذشته ای استعماری  یـ
است. سازمان ملل متحد و برخی 

از کشور ها مانند فرانسه و ژاپن این 
تغییر را به رسمیت شناختند؛ اما آمریکا 

و بریتانیا این کار را نکردند. مخالفان داخلی 
تغییر نام معتقدند چون این تغییر بدون توجه به 

خواست مردم انجام شده نباید به رسمیت شناخته شود.

اتیوپی، سرزمین مردمان چهره سوخته
»حبشه« به »اتیوپی«

ــدرال دموکراتیک اتیوپی با  ِاتیوپی با نــام رسمی جمهوری ف
نام تاریخی حبشه، کشوری محصور در خشکی واقــع در شاخ 
آفریقاست البته یونانی ها از همان قدیم این سرزمین را با نام اتیوپی 
می شناختند که به یونانی معنی »چهره سوخته« می دهد. نامی که 
به رنگ پوست آفتاب سوخته  مردمان این کشور اشاره دارد. اما این 
کشور نزد مسلمانان با نام حبشه شناخته می شده است. این کشور 
در سال 1270 وقتی تحت حکومت حبشی های سلسله سلیمان 
قرار گرفت ، به طور رسمی حبشه نام گذاری شد. حبشی ها تا قرن 

بیستم بدون وقفه بر این قلمرو حکومت می کردند. هایله سالسی از سال 19۳0 به عنوان آخرین شاه حبشه قدرت را به دست گرفت 
و بیش از شش دهه بر این کشور سلطنت کرد. او طی جنگ جهانی دوم، نام این کشور را رسما از حبشه به اتیوپی تغییر داد و امروز هم 

با همین نام شناخته می شود.

آخرین کشوری که 
نامش را تغییر داد

»سوازیلند« به »اسواتینی«

نام کشور اسواتینی را احتماال کمتر 
کسی شنیده باشد البته خیلی هم 
ــدارد. این کشور یک و نیم  تعجب ن
آفریقا  جنوب  در  که  نفری  میلیون 
قــرار  موزامبیک  همسایگی  در  و 
ــازه سه ســال اســت که تغییر  دارد ت
نــام داده و احتماال مــی تــوان آن را 
آخرین کشوری نام برد که به تازگی 
نامش را تغییر داده است. این کشور 
پیش از این با نام سوازیلند شناخته 
می شده که مستعمره بریتانیا بوده 
ــوم، پــادشــاه این  ــت. مسواتی س اس
کشور کوچک واقع در جنوب آفریقا 
50سال پس از استقالل )سپتامبر 
196۸ میالدی( دستور داد بار دیگر 
این کشور را با نام اصلی آن بخوانند. 
بــه مناسبت  او در سخنرانی خــود 
این روز اعالم کرد تمام کشورهای 
آفریقایی پس از استقالل به نام اصلی 
خود یعنی نامی که قبل از استعمار 
داشتند، بازگشته اند و اکنون زمان 
آن است که سوازیلند هم دست به 
کار مشابهی بزند. این کشوِر یک و 
آخرین  صاحب  نفری  میلیون  نیم 
پادشاهی مطلقه در قارۀ آفریقاست. 
اســواتــیــنــی بــه معنی کــشــور مــردم 

اسوازی است.

بنین شدن برای صلح بیشتر
»داهومی« به »بنین«

جمهوری بنین امروز کشوری در غرب آفریقا با زبان رسمی 
فرانسه و 12 میلیون نفر جمعیت است. نام قدیمی این کشور 
تا سال 1975 داهومی بوده که از امپراتوری داهومی گرفته 
شده است. داهومی تا پیش از استعمار، پادشاهی قدرتمندی 
بود که در غرب آفریقا در جمهوری بنین کنونی تاسیس شد. 
این پادشاهی همچنین شامل منطقه توگو امروزی و برخی از 
مناطق جنوب غربی نیجریه بود. پس از به قدرت رسیدن ماتیو 
کرکو   از طریق یک کودتای نظامی، او در سی ام نوامبر 1975 
با هدف بی طرفی و برقراری صلح بیشتر نام این کشور را به 
»بنین« تغییر داد که از نام خلیج بنین گرفته شده است. البته 
پیش از این، امپراتوری به نام بنین هم در این کشور در مسند 

قدرت بوده است.

خانه پدری مردم شریف ولتا
»ولتای علیا« به »بورکینافاسو«

ولتای علیا تا قبل از 19۸۴ سرزمینی در غرب آفریقا بود که 
نامش را از نام رود ولتا که در این کشور جریان دارد گرفته بود. 
استمعارگران فرانسوی این نام را برایش انتخاب کرده بودند. 
ولتای سفید، ولتای سرخ و ولتای سیاه سه رود مهم این کشور 
هستند. سال 19۸۳ توماس سانکارا با وقوع یک کودتا به عنوان 
رهبر انقالبی به ریاست جمهوری رسید. او یک سال بعد همراه با 
تحوالت دیگری نام کشور را از ولتای علیا به بورکینافاسو تغییر 
داد. نامی که یک عبارت ترکیبی و برگرفته از دو زبان رایج در 
این کشور است. کلمه »بورکینا« در زبان موری به معنای »مردم 
شریف« است. در حالی که »فاسو« در زبان قوم مسلمان دیوال 
به معنی »خانه پدری« است. ترکیب این دو معنای »خانه پدری 
مردم شریف«را  می دهد که بیش از سه دهه است به عنوان نام 

رسمی این کشور 20 میلیون نفری شناخته می شود.

سرزمین مردمان آزاد و دور از استعمار
»سیام« به «تایلند«

نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land  و به معنای »سرزمین مردمان آزاد« یا همان »قوم تایی« است. 
علت این نام گذاری به قرن ها پیش برمی گردد که مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای )تایلند کنونی( مهاجرت 
کردند و به تدریج در مناطق حاصل خیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. شاید علت دیگر چنین نام گذاری این 
باشد که تایلند تنها کشوری در جنوب شرق آسیاست که هرگز تحت استعمار کشوری قرار نگرفته است. آیوتایا، خوتای 

و تونبوری از نام های قدیمی 
این کشور تا پیش از سال 
1۸00 میالدی بوده اند 
اما این کشور بودایی  که 
فرهنگ  مذهب،  شاهراه 
و مهاجرت آسیای جنوب 
شرقی بوده، صدها سال با 
نــام سیام شناخته می شده 
است. سیام در زبان این کشور 
به معنای قهوه ای یا تاریک است. 
تغییر نــام سیام )Siam( به تایلند 
نشده  انجام  تازگی  به   )Thailand(
اســت. این اقــدام در سال 19۳9 به دست 

پادشاه آن زمان این کشور صورت گرفت.



 بیشــتر مــا فکــر مــی کنیم 

کــه افزایش فشــار خــون در 

بزرگ ساالن دیده می شود 

اما جالــب اســت بدانید که 

کودکان هم دچار افزایش فشار خون می شوند 

و به گفته دکتر »رضا عباس زاده«، فوق تخصص 

قلب اطفــال ۹۰ درصــد دلیل فشــار خون در 

کودکان علل کلیوی است که می تواند ناشی از 

عفونت های دوره کودکی و شیرخوارگی باشد.

ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید :

زندگیسالم
  شنبه

2 مرداد  ۱۴۰۰
شماره۱۹۳۵

ت
الم

س

یخ در بهشت هندوانه

آنتی کرونا

آشپزی من

تغذیه 

چگونه در دام کرونای دلتا 
نیفتیم؟ 

با طوالنی شــدن فراگیــری کرونــا و کاهش 
رعایــت پروتکل هــا، خطــر ابتــا بــه کرونــا 
افزایش یافته است که این موضوع پیشگیری 

جدی تری می طلبد

حــدود یک ســال و نیــم از آغــاز فراگیــری کوویــد 

19 در کشــورمان می گــذرد، طوالنــی شــدن 
همه گیری این بیماری خطرناک باعث خســتگی 
و بی توجهــی بخــش زیــادی از جامعــه بــه رعایت 
پروتکل هــا شــده اســت بــه طوری که ایــن رعایت 
نکــردن اصــول بهداشــتی توســط عــده ای خطر 
ابتــای آن دســته از هموطنانی که نــکات الزم را 
هم رعایــت می کننــد افزایــش داده اســت و بدتر 
این که با بی توجهی یک نفر، خطــر درگیری تمام 
اعضای خانواده اش هــم وجــود دارد. از آن جایی 
کــه متاســفانه رعایــت دســتورالعمل ها کاهش و 
خطر ابتا حتی برای افــرادی که رعایت می کنند 
افزایش  یافته، الزم اســت برای سامتی خودمان 
و خانواده و اطرافیان مان، توجه جدی تر به رعایت 
نکات بهداشتی داشته باشیم. در ادامه چند نکته 

ضروری را در این باره با هم مرور می کنیم:
1 حتمًا حتی در هوای آزاد ماســک بزنید چون 
هر لحظه ممکن اســت فردی ناگهان نزدیک شما 
سر برسد و فرصتی برای استفاده از ماسک نداشته 

باشید.
اگر ناچار به حضور در محل های شلوغ هستید  2
حتماً از دو عدد ماسک استفاده کنید چون بسیاری 
از افراد از ماسک استفاده نمی کنند و کرونای دلتا 
هــم واگیری شــدیدی دارد؛ بنابراین داشــتن یک 

ماسک ایمنی ایجاد نمی کند.
ســعی کنید تــا جــای ممکــن در محیط های  3
بســته ای مثل آسانســور با دیگران قــرار نگیرید به 
خصوص اگر آن افراد ماســک هم نداشــته باشــند 
همان طور که گفته شد ماسک به تنهایی نمی تواند 

شما را به طور کامل ایمن کند.
حتی اگر ماســک هم دارید در صف نانوایی یا  4
صندوق فروشگاه های زنجیره ای فاصله خود را با 
دیگران حفظ کنید. ماسک ها غیر از آسیب پذیری، 
حتی در صورت استفاده درست و کیفیت باال، زمان 
مشخصی کارایی دارند. ضمن آن که ماسک زدن 
اطرافیــان هــم ضــرورت دارد. بنابراین بــا اتکا به 
ماســک خود، فاصله خود را با دیگران در جاهایی 

مثل ایستادن در صف کم نکنید.
5 وقتی به خانه رســیدید دســت ها را با حوصله 
بشــویید. در خیابان با اتکا بــه اســتفاده از الکل با 
دست چیزی نخورید. الکل وقتی کارایی دارد که 

دست شما تمیز و بدون خاک و... باشد.
با ظهور اولین نشــانه های ابتا مثل سردرد،  6
گلودرد، آبریزش بینی و تب یا اسهال در کودکان به 
پزشــک مراجعه کنید تا زمــان طایی را از دســت 

ندهید.
فردی  را که عایم  کرونای دلتا در او مشاهده  7
می شود تا انتقال به پزشــک یا گرفتن تست حتمًا 
قرنطینه کنید. ابتای خانوادگی یکی از رایج ترین 

اشکال این بیماری است.
8 در صــورت لزوم، بــدون توجــه به شــایعات و 
توصیه هــای گروه هــای خانوادگــی و... بــرای 
راهنمایــی از ســامانه هایی مثل 190 یــا 4030 

کمک بگیرید. 
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  علت زمینه ای فشار خون
فشــار خون در کــودکان برخــاف بزرگ ســاالن علت 
زمینه ای دارد. فشــار خون در کودکان می تواند ناشی 
از عفونت کلیوی باشد که ممکن اســت در دراز مدت بر 

کلیه کودکان  تاثیر بگذارد یا عواملی التهابی که ساختار 
و عملکرد کلیه را دچار تغییر کند.

   کیست و تومور کلیه
 کلیه هایی کــه به صــورت مادرزادی کیســت یــا تومور 
دارند، می تواننــد موجب فشــار خون بــاال در کودکان 

شوند.
   تنگی آئورت

علت های قلبی و عروقی که شایع ترین آن ها تنگی آئورت 
است موجب می شود فشار خون اندام فوقانی بیشتر از 
فشار خون اندام تحتانی باشد. از دیگر علت های ایجاد 
فشــار خون باال در کودکان اختال در عملکرد غددی 

همچون تیروئید و فوق کلیوی است.
فشــار خون کودکان باالی ســه ســال باید در درمانگاه 
اندازه گیری شود و اگر فشار خون اندام تحتانی و فوقانی 
متفاوت باشد مشــکل قلبی و عروقی اســت. با آزمایش 
ادرار هم می توان به تشــخیص رســید. اگر گلبول های 

ســفید در ادرار بیشــتر باشــد نشــانه عفونی دارد و اگر 
گلبول های قرمز بیشــتر باشد نشــانه التهاب و سنگ و 
تومور اســت و اگر هیــچ کــدام از این ها نباشــد اختال 
در عملکرد غدد می تواند باعث افزایش فشــار خون در 

کودکان شود.
   فشار خون مناسب کودکان و نوجوانان

در سنین بین 14 تا 19 سالگی فشار خون طبیعی 117 
روی 77 است.

   راهکارهای درمان
 برای درمان فشــار خون در کودکان  به ســرعت ســراغ 
دارو نمی رویم بلکه ترجیح ما تغییر سبک زندگی است. 
به عنوان مثــال اگر کودک چاق باشــد باید کاهش وزن 
دهد و کودکان نباید مدام در یک جا ساکن باشند و باید 
فعالیت داشته باشند. مصرف  کم چربی و نمک از دیگر 
راهکارهــای درمان فشــار خون اســت. مصــرف غات 

میوه ها و سبزی ها هم مهم است.

کودک

نوشیدنی

کروز بازیگر مطرح هالیوودی  و برنده  
اسکار  به  تازگی در مصاحبه ای اعام 
کرده کــه سال هاســت بــرای حفظ 
سامت و تناسب اندام و انرژی روزانه 
خــود از رژیــم مدیترانه ای پیــروی می کند. بد نیســت 
بدانید که رژیم مدیترانــه ای در دهه های اخیر همواره 
جزو سالم ترین و بهترین رژیم های غذایی دنیا معرفی 

شده است.
  رژیم مدیترانه ای چیست؟

رژیم مدیترانه ای از سال 1960 و توسط ایتالیایی ها 
و یونانی ها به عنوان یک رژیم غذایی سامت محور به 
جهان معرفی شــد. تحقیقات فراوانــی ثابت کرده اند 
که پیروی از این رژیم غذایی می تواند به کنترل وزن، 
پیشــگیری از ابتا به بیماری های قلبی، فشــار خون 
باال، دیابت نــوع 2 و کلســترول خون بــاال کمک کند 
و باعــث افزایش طــول عمر همراه با ســامتی شــود. 
شــما باید براســاس رژیم مدیترانــه ای، مصرف حجم 

باالیی از حبوبــات، میوه ها، ســبزی ها، صیفی  جات، 
مغزدانه هــای خــام، روغن زیتــون، ماهــی و غذاهای 
دریایی را در برنامه روزانه خود داشته باشید. مصرف 
گوشت ماکیان، لبنیات و تخم مرغ در این رژیم غذایی 
محدود اســت و گوشــت قرمز بایــد به ندرت اســتفاده 
شــود. از ممنوعیت هــای ایــن رژیم بســیار ســالم هم 
می توان به مصرف انواع خوراکی های فراوری  شــده 

اشاره کرد.
   غذاهای ممنوع در این رژیم

   قندهــا: انــواع نوشــابه های گازدار، آب میوه های 
صنعتی، نوشیدنی های ورزشــی و انرژی زا، بستنی، 

آب نبات، شیرینی ها، قند و شکر

  غالت تصفیه شده: انواع نان بدون سبوس، برنج 
و پاستای بدون سبوس

  چربی هــای ترانــس: کــره مارگارین،کیک هــا، 
کلوچه ها، بیسکویت ها و تمامی محصوالت صنعتی که 

روی برچسب آن ها وجود چربی ترانس قید شده است
  فراورده هــای گوشــتی: سوســیس، کالبــاس، 

همبرگر، ناگت، هات داگ و ...
  غذاهــای آمــاده و کنســروی: کنســرو ماهــی، 

غذاهای کنسروی یا منجمد نیمه آماده
  مواد غذایی مجاز

  ســبزی ها،   میوه هــا،   مغزدانه هــای خــام،   حبوبات، 

غات،  غذاهای دریایی،  گوشــت 
ســفید،  چربی های سالم،  مصرف 
لبنیات و گوشــت قرمز باید در این 

برنامــه غذایی محــدود باشــد امــا مصــرف ادویه ها و 
گیاهان خشک شده،  نامحدود است!

  نوشیدنی های مجاز
 مصرف قهوه، انواع چای رقیق و تمامی دمنوش های 
گیاهی در رژیم مدیترانه ای آزاد اســت؛ البته به شرط 

این که آن ها را با قند و شکر همراه نکنید.

تغذیه 

پزشکی 

داده تصوری

 مصرف کافئین گرمازدگی
 را تشدید می کند

مصــرف کافئین بــه خصــوص قهوه های تلــخ باعث از 
دســت رفتن آب زیادی از بدن می شــود و بســیاری از 
افــراد در طــول روز بیش از ســه لیــوان قهــوه مصرف 
می کنند که باعث تشدید گرمازدگی در آن ها خواهد 
شد و توصیه می کنم که چنین افرادی مصرف کافئین 
را به حداقل کاهش دهند یا در کنار آن  دو تا سه لیوان 
آب بنوشــند چرا که نســبت به دیگران آب بیشتری از 

دست می دهند.
    عالیم گرمازدگی

گرمازدگی شــرایطی است که عایم آن شــامل تعریق 
شدید و ضربان قلب ســریع و در نتیجه گرم شدن بیش 

از حد بدن است.
 گرفتگی عضات ،  حالت تهوع ،  ســردرد ،   خســتگی 
و ســرگیجه ها از عایــم متفــاوت گرمازدگی اســت 
مصرف عرقــی جــات از جملــه بهارنارنج بــه رفتگی 

گرمازدگی کمک می کند.
    علل گرمازدگی

قرار گرفتن در معرض دمای بــاال به ویژه هنگامی که 
با رطوبت زیاد و فعالیت بدنی شــدید همراه باشد  از 

علل گرمازدگی است.
در صورتــی کــه  گرمازدگــی،  ســریع درمان نشــود 
می تواند به ســکته قلبی منجر شــود اما خوشبختانه 

در بســیاری از موارد قابل پیشگیری است.

 B12    نشانه های کمبود ویتامین

ویتامیــن B12 یکــی از مهــم تریــن ویتامین هــا 
برای بدن انســان اســت. این ویتامین برای تولید 
گلبول های قرمز خون الزم است. تشخیص کمبود 
این ویتامین در بدن دشوار است اما عایمی وجود 
دارد که فرد می تواند بدون آزمایش خود به تنهایی 

آن عایم را شناسایی کند.
     رنگ پوست

رنگ پوست کسانی که از کمبود ویتامین B12 رنج 
می برند کم رنگ یا مایل به زرد است.

    خستگی و ضعف دایمی
ضعــف و خســتگی دایمــی یکــی از عایــم مهمی 
اســت که نشــان دهنده کمبود ویتامیــن B12 در 

بدن است.
     اختالل در سیستم عصبی

کمبود این ویتامین برای مــدت طوالنی می تواند 
منجر به اختال در تعادل و تغییر در راه رفتن شود 

که به خصوص برای افراد مسن خطرناک است.
     التهاب زبان

التهاب زبان نشانه دیگری است که همراه با درد در 
زبان و تغییر در رنگ آن است.

    اختالل خلقی
اختاالت خلقی نیز به کمبود ویتامین B12 در بدن 

نسبت داده می شود.

 دلیل اصلی
 فشار خون کودکان
کودکان هم دچار افزایش فشار خون می شوند که اصلی ترین 

دلیل آن به  عفونت های دوران شیرخوارگی آن ها برمی گردد

بانوان

نرگس جوزدانی
 متخصص تغذیه و رژیم درمانی

سالم ترین رژیم غذایی در دنیا به ویژه برای بانوان
پنه لوپه کروز، بازیگر47 ساله سرشناس اسپانیایی سالم ترین رژیم غذایی 

جهان را دارد؛ رژیم غذایی مدیترانه ای

1- هندوانه را از پوست جدا کنید و برش بزنید.)برای تهیه یخ 
در بهشت هندوانه جدا کردن تخم هندوانه سلیقه ای است(

2- قطعه های هندوانه را در یک سینی که کف آن را با فویل 
یا کاغذ روغنی پوشــانده اید بچینید و روی آن را با ســلفون 

بپوشانید و به مدت 24 ساعت در فریزر قرار دهید.
4- قطعه های هندوانه را همراه آب لیمو و عسل در مخلوط کن 
بریزید و به مدت پنج دقیقه مخلوط کنید تا مایه یخ در بهشــت 
یکدست شود.5- مخلوط به دست آمده را در ظرف مناسب و در 
دار بریزید و به مدت چهار تا  پنج ساعت در فریزر قرار دهید.6- یخ 
در بهشت هندوانه ای را پس از آماده شدن با اسکوپ ساز بستنی 

در ظرف مدنظر قرار دهید و سرو کنید.

  هندوانه – نصف یک عدد
 آب لیموی تازه - 2 قاشق غذاخوری

   آب گرم -  یک چهارم
   عسل -  )در صورت نیاز(
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1 باهوش بودن
یک مطالعه جذاب در سال 2007 زیر نظر 
نورا.آ مورفی، استاد دانشگاه لویوال مری مونت، 
نشــان داد افــرادی که هنــگام گفت وگــو تماس 
چشمی مستقیم برقرار می کنند و بی دلیل حواس 
خود را با نگاه کردن به زمین و محیط اطراف پرت 
نمی کنند، بسیار باهوش تر از افرادی هستند که 
این ارتباط را ندارند. مطالعه دیگری نشــان داد 
که اســتفاده از عینک های ضخیم و صراحت در 
گفت وگو با افراد باهوش، در این نگرش بی تاثیر 

نبوده است.
2 وظیفه شناس بودن

براســاس مطالعــه ای توســط دانشــگاه 
لیورپــول، بیشــتر افــراد تنهــا در 10 ثانیــه قادر 
خواهنــد بود کــه میــزان وظیفه شناســی فردی 
را در برخــی موارد به طــور دقیــق ارزیابی کنند. 
در واقــع افــراد با ســرنخ هایی کــه خودشــان به 
طرف مقابل می دهنــد، کار قضاوت دیگــران را 
درباره خودشان راحت می کنند. بنابراین حین 
مالقات با افراد برای نخستین بار به خصوص در 
جلسات قرار کاری، جزئیات را دست ِکم نگیریم 
چون ما زیر ذره بین نگاه و قضاوت آن ها هستیم. 
وقت شناســی هم می تواند ســرنخ خوبــی برای 

تشخیص وظیفه شناسی فرد باشــد؛ این که فرد 
ســر وقت در محل قرار حاضر شود، بیانگر میزان 

اهمیتی است که برای دیگران و خود قائل است.
3 پرخاشگر بودن

جالب اســت بدانید که در مردان تا حدی 
ساختار صورت با سطح پرخاشگری آن ها ارتباط 
مستقیم دارد. یک آزمایش کانادایی نشان داد که 
زنان تنها به کمک تصاویر مردان، قادر به ارزیابی 
دقیــق میــزان پرخاشــگری در مردان هســتند. 
براســاس این آزمایش مختصر، تعــدادی از زنان 
داوطلب توانســتند با نگاه کــردن در کوتاه ترین 
زمان ممکن به عکس ۳7 مرد، پرخاشگر بودن یا 
نبودن آن ها را درست تشخیص دهند. محققان 
هم میزان پرخاشگری این افراد را از طریق رفتاری 
که در حین بــازی رایانــه ای نشــان داده، تعیین 

کرده بودند.
4 استقبال از ایده ها و تجربه های نو

زبان بدن به راحتی به مــا کمک می کند 
تا متوجه شویم فرد مدنظر از تجربه های متفاوت 
استقبال می کند یا خیر؟ این افراد، سرشان را رو 
به باال می گیرند و در حالی که خوشحالی در چهره 
آن ها نمایان است با شــما ارتباط چشمی برقرار 
می کنند. فردی کــه پذیرای ایده هــای متفاوت 

شما نباشــد خالف این رفتار را نشــان می دهد؛ 
تماس چشمی برقرار نمی کند و حالت چهره اش 

به راحتی احساس درون او را فاش می کند.
5 درون گرا یا برون گرا بودن

 Journal طبــق مطالعاتی کــه در مجلــه
of Research in Personality منتشــر شــده 
است، درون گرا یا برون گرا بودن بیشتر افراد را در 
کسری از ثانیه می توان به طور دقیق ارزیابی کرد. 
این درحالی اســت که این پژوهش تنها براساس 
تصاویر افراد بوده و طبیعی است اگر دیدار رو در رو 
باشد، اطالعات بسیار بیشتری به ما داده می شود 
چرا که زبــان بدن، تماس چشــمی، هیجــان در 
صدای افراد، حالت ها و میمیک چهره و حرکات 
دســت افراد، می توانند اطالعــات دقیق تری را 
ارائه دهند. لباس ها هم می توانند تست شناخت 
شخصیت دیگران باشند؛ رنگ ها و طرح هایی که 
فرد انتخاب می کند به طور نامحسوسی ابعادی از 
شخصیت او را فاش می کند. درون گرایی و برون 
گرایی، اعتماد به نفس، نظم و دقت از ویژگی های 
شخصیتی هستند که می توان از روی پوشش فرد 

به آن ها پی برد.
6 مصمم بودن

مــردم افــراد بــدون مــو و سرتراشــیده را 
مصمم می دانند! این تحقیقی اســت که توســط 
دانشجویان دانشگاه هاروارد انجام شده است و بر 
اساس نتیجه گیری آن ها، مدیران  کم مو و کچل، 
معموال مصمم تر و قدرتمندتر از مدیرانی با موی 

بلند هستند!
7 روان رنجوری

برخــی رفتارهــای ظاهــری افــراد مثل 
تالش برای دست ندادن، تکان خوردن افراطی 

و بی دلیل، وضعیت بهداشــت شخصی و برخی 
عادت های تکراری مانند جویدن ناخن از جمله 
مواردی اســت که در برخورد اول و در کوتاه ترین 
زمان ممکن از طــرف مقابل به چشــم می آید. با 
مشــاهده این رفتارها بنا را بر این می گذاریم که 
فرد مضطرب است حتی اگر دلیل ترس را ندانیم.

8 رو راستی و بی شیله پیله بودن
فردی که با شــما رو راســت اســت، هر دو 
پایش به سمت شما، دست هایش آزاد، شانه هایش 
عقب و ســرش باال خواهــد بود، تماس چشــمی 
برقرار خواهد کرد و صورتش شــاد و آرام خواهد 
بود. در غیــر این صــورت زبان بــدن او متمایل به 
سمت داخل است یعنی شانه هایش به سمت جلو 
خم می شود، دست به سینه می ایستد، از تماس 
چشــمی فرار می کنــد، اخم می کنــد و چهره ای 

ناخوشایند به خود می گیرد.
9 ماجراجو بودن

برخالف دیگر صفات، این ویژگی ارتباط 
چندانی با ظاهــر افراد نداشــت بلکه ایــن رفتار 
سوژه ها بود که برای قضاوت درباره شخصیت شان 
در ثانیه های اول درنظر گرفته شــد. در دانشگاه 
دورهام، تحقیقی انجام شد و به داوطلبان فیلمی 
از نحوه راه رفتن 26 دانشــجو را نشان دادند که 
برخی خیلــی نــرم و آرام راه می رفتنــد و عده ای 
دیگر قدم های محکم و قوی بر می داشتند. تنها 
کمتــر از 10 قــدم آن ها کافی بــود تا دربــاره این 
ویژگی افراد در فیلم نتیجه گیری شود. داوطلبان 
افرادی را کــه به نرمی راه می رفتنــد، ماجراجو و 
جست وجوگر و افرادی را که خیلی محکم و دقیق 
قدم می زدند، درون گرا تشخیص دادند که تا حد 

زیادی، درست بود.

 شاید این جمله معروف را بارها شنیده باشید که محتوای یک کتاب را بر 
اساس جلد آن قضاوت نکنید اما واقعیت این است که گاهی برداشت های 
نخستین ما از شــخصیت افرادی که با آن ها روبه رو خواهیم شد، اغلب 
برداشــت های قابل تاملی هستند. البته این برداشــت ها بسته به نوع 
ارتباط ما با فردی برای نخستین بار و ســواالتی که با دیدن او برای اولین بار در ذهن ما 
شکل می گیرد، خواهد بود. همچنین قضاوت های سریع ما از دیگران با استفاده از شهود 
در دسترس، باعث می شود که در خصوص نحوه رفتار یا ادامه ارتباط با آن ها تصمیماتی 
بگیریم. در این مطلب به مواردی که بیشتر ما ظرف 10 ثانیه درباره یک شخص تازه وارد 
قضاوت خواهیم کرد، اشاره می کنیم.فراموش نکنید حتی اگر تشخیص ما درست هم 

باشد، گویای یک زاویه از شخصیت فرد است نه تمام آن .

محوری
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کشف 9 ویژیگ شخصییت 
دیگران در 10 اثنیه

یک سری رفتارها هستند که می توان بر اساس آن ها در ثانیه های اول 

تعامل، پرخاشگری، وظیفه شناسی، هوش و... طرف مقابل را حدس زد

آنالیز روان شناسانه نقاشی آقا امیرعلی

1- در نــگاه اول به این نقاشــی و رنگ هایی که از آن ها 
اســتفاده شــده، به نظر می رســد آقــا امیرعلی پســری 
مهربان و بسیار عاطفی، باهوش محیطی باال، درون گرا 
و کنجکاو اســت. او خیلی ریزبینانه و زیرکانه به محیط 
اطرافش نــگاه می کند، بــه بلوغ ذهنــی و هنری کامل 

رسیده و اجتماعی است.
2- هنگامــی که تمام نقاشــی از رنگ پوشــیده شــده، 
مبین این است که آقا امیرعلی به صورت تام و تمام، تابع 
عوامل محیط بوده و دارای واکنش های بالفاصله ای و 

لحظه ای به اتفاقات پیرامونش است.
۳- کشــیدن درخت در نقاشــی به عنوان نماد زندگی 

و پیشــرفت معــرف داشــتن قــدرت، رشــد کــردن و 
بزرگ شدن است. کشــیدن ســه درخت با اندازه های 
متناســب، مبین اســتواری و توانایی امیرعلی اســت و 

ظرفیت سازش یافتگی او را با محیط نشان می دهد.
4- موضــع درخــت همــراه بــا غلبــه جهت یابــی بــه 
سمت راست، نشــانه استقالل است. کشــیدن چنین 
نقاشی هایی مبین میل به اکتشــاف جهان و مشارکت 

در زندگی جمعی است.
5- خــط زمیــن که به صــورت ســرباالیی و ســرپایینی 
کشیده شده به معنای چابکی، نشــاط و فعالیت باالی 
آقا  امیرعلی است و خوش بینی اش به زندگی را نشان 

می دهد.

6- در خیال پردازی ها و نقاشی های کودکان، حیوانات 
همواره جای گســترده ای را اشغال می کنند. کشیدن 
حیوان در نقاشی، معموال معرف چیزی است که کودک 
شهامت پذیرفتن آن را ندارد. البته نقاشی ترسیم شده 
توسط آقا امیرعلی شاید بر اساس یک الگوی تصویری 
یا تماشــای یک فیلم یا کارتون باشــد که در آن صورت، 

آنالیز نقاشی متفاوت خواهد بود.
7- کشــیدن دندان هــای کم وبیــش نــوک تیــز بــرای 
حیوان، مبین پرخاشگری کودک است یا پرخاشگری 
کودکی دیگــر به وی. البته در بعضــی از حیوانات فقط 
دندان هــا نمایان شــده، در این صــورت می توان گفت 
کــه نوعــی دوســوگرایی عاطفی یعنــی در عیــن حال 
هم پرخاشــگری و هم محبــت در کودک وجــود دارد. 
آقا امیرعلی پســری عاطفی اســت که بعضی از عوامل 
محیطی او را عصبانی می کند و لجبازی اتفاق می افتد.

8- ترســیم مار معمواًل دارای معانــی مختلف و معرف 
کشاننده های پنهانی و خطرناک است و به هنگام وجود 

دل مشــغولی های جنســی به تصویر کشــیده می شود 
)حتما از یک روان شــناس کودک برای صحت سنجی 
این ادعا کمک بگیرید(. مار کشــیده شــده در نقاشی، 
لکه لکه اســت و خطوطــی روی بدنــش دارد و می توان 
گفت که امیرعلی دچار اضطراب وابســته اســت که در 

قالب حیوانات ترسیم شده متجلی شده اند.
9- در این نقاشی رنگ قرمز را نمی بینیم که این مسئله 
در تایید روحیه ســازگاری امیرعلی اســت. نکته بارز و 
قابل توجه در اســتفاده از رنگ زرد و فرم نقاشی حضور 
کم رنگ پدر در کانون خانواده اســت که باید بیشتر به 

آن توجه شود.
10- کشــیدن ابر که نماد مادر و خورشید که نماد پدر 
اســت، نشــان می دهد که آقا امیرعلی پدر و مادرش را 

خیلی دوست دارد.

توصیه هایی به والدین آقا امیرعلی

تا 7 سالگی در ارتباط با کودکان، مادر بیشترین نقش 
را ایفا می کند اما از ســنین 8 ســال به بعــد به خصوص 
برای پســران، پــدر بایــد جایگاهــش پررنگ تر شــود؛ 
چــه در روابــط، چــه در بازآمــوزی مهارت ها و مســائل 
بلوغ، باید بیشــتر وقت بگذارند و حضور داشته باشند. 
همان طور که در نقاشــی آقــا امیرعلی دیده می شــود، 
ترسیم درخت ها کامال در سمت چپ یا کامال در سمت 
راست نیازمند بررسی خاصی اســت. امیرعلی به طور 
افراطی به مادر وابسته است و نیازمند حمایت مادرانه 
و جســت وجوی ایمنی در دامان او و  داشــتن مبادالت 

اجتماعی همراه پدر است.

قبل از فکر کردن به مشــکالتی که در مسیر 
رسیدن به دختر مورد عالقه تان وجود دارد 
و شــرایطی که ظاهرا هیچ کــدام از اعضای 
خانواده تان شما را درک نمی کند، الزم است 

به تفکر دربــاره اهــداف خود بــرای زندگی 
آینده و زندگی مشترک تان بپردازید. با خود 
فکر کنید اگر خانواده من هــم راضی به این 
ازدواج و همکاری در جلسات خواستگاری 

شــوند، آیا مــن ترســیمی از آینــده و زندگی 
مشــترک بــرای خــودم دارم که بدانــم قرار 
اســت با چه برنامــه ای پیش بــروم؟ اگر این 
برنامه ریــزی را داشــته باشــید می توانید به 
توقعاتــی که پــدر شــما و بــه یقیــن خانواده 
همســرتان از شــما دارند، جوابــی منطقی 
دهید و با گام هایی اســتوار و بدون احتمال 
خطر قــدم جلــو بگذارید و اطمینان داشــته 
باشــید کــه خانواده تــان، شــما را همراهی 

می کنند  و اما چند توصیه به شما.

 برنامه تان برای مسائل اقتصادی چیست؟
مســئله بعدی که حائــز اهمیت اســت، ُبعد 

اقتصــادی و دارایی هــای شماســت. بــه 
هرحــال یکــی از پایه هایــی کــه در زندگی 
مشترک باید به آن توجه کرد، شغل و دارایی 
اســت که بــرای تامیــن آرامــش زندگی به 
انــدازه خــودش الزم اســت و نباید بــا بیان 
حرف هایی همچون »عشــق خیلــی مهم تر 
اســت« و »با یک لقمه نان و عشق زندگی را 
می چرخانیم« برای آینده زندگی مشــترک 
برنامه ریزی کرد. بهتر اســت قبــل از اقدام 
به ازدواج، برای آینده شــغلی و درآمد خود 
برنامه ای بچینید و تا حد امکان به آن دست 
یابید و ســپس بــا دســتی بازتر در راســتای 

تحقق این هدف مهم گام بردارید.

 با خانواده تان صحبت کنید
همچنین الزم است بعد از تمام راهنمایی ها بیان 
کنم که اگر از فرد مدنظر شــناخت کافی و الزم 
را پیدا کرده و برای آینده خــود برنامه ای دقیق 
و حساب شــده و معقوالنه ریخته اید با خانواده 
خود صحبت کنید و از آن هــا کمک بخواهید تا 
بهترین راه را برای شما انتخاب کنند و با مشورت 
همدیگر در این راه خطیر قــدم بردارید چراکه 
خانــواده شــما خواهان خوبی شــما هســتند و 
می خواهند ازدواج برای شما طعمی شیرین و 
دلچسب داشته باشد نه طعم تلخ ناکامی هایی 
که شاید به علت یک اشتباه کوچک، تمام زندگی 

آینده تان را در برگیرد و به مخاطره اندازد.

خانوادهامبرایرفتنبهخواستگاری،همراهیامنمیکنند

  مزیــت »کاب هــاوس« از نظــر »ایــان 

ماســک« | در ایــن شــبکه اجتماعــی، معموال 
عده ای شنونده اند و عده ای هم حرف می زنند 
اما هر کس بخواهد هم می تواند دستش را بلند 
کند تا به جمع گویندگان بپیوندد. عده زیادی از 
افراد مشهور دنیا در کالب هاوس عضو هستند. 
یکی از آن ها ایالن ماسک است. او معتقد است 
که قالب صوتــی کالب هاوس یــک مزیت ویژه 
برای آن اســت زیــرا مخاطــب دایم بــا بمباران 
تصاویــر جدید دچــار پرتی حواس نمی شــود و 

می تواند بر یک موضوع تمرکز کند.
  گفت و گوهایــی کــه معمــوال ســازنده 

نیســت | اما آیــا مــردم بــرای صحبت بــا افراد 
مشــهور و تاثیرگــذار بــه ایــن اپ می پیوندند یا 
برای کنجــکاوی و عقب نمانــدن از قافله تغییر 
یــا صرفــا بــرای پرکــردن وقــت و تنهایــی؟ هر 
کس ممکن اســت دلیلی برای خودش داشته 
باشــد. تجربه شــخصی من از حضور در فضای 
کالب هــاوس چندان جــذاب نبود. مــن بنا به 
عالقــه شــخصی در اتاق هایــی بــا موضوعات 
اجتماعی ، روان شناسی و هنر شرکت می کردم. 
نکته شاخص برای من این بود که در بسیاری از 
گفت وگوها، افراد درباره موضوعات تخصصی 
بدون دادن هیچ منبع یا مرجعی اظهار نظر می 
کردند. گفت وگوها در بسیاری از موارد بر خالف 
پیش بینی ایالن ماسک، خارج از موضوع مطرح 

می شود و در بسیاری از مواقع عمال تالشی برای 
وقت کشی است. این که من در انتخاب اتاق ها 
کم دقت بودم یا شانس آشــنایی با اتاق هایی با 
گفت وگوهای سازنده را پیدا نکردم، یک احتمال 
ممکن است اما بی شک نمی توان وجود تعداد 
زیادی اتاق را که در آن افراد صرفا برای گذران 
وقت آن هم بــا کمترین کیفیــت، دور هم جمع 

شده اند، منکر شد.
  حواس مــان بــه از دســت دادن زمــان 

هست؟ | در ایران افراد زیادی به کالب هاوس 
پیوســته اند و در کنار اینســتاگرام و واتس اپ 
کم کــم دارد به رقیــب دیگری بــرای زندگی و 
ارتباطــات واقعی تبدیل می شــود. اســتفاده 
و حضــور در  دنیــای مجازی ایــن روزها بخش 
جدایی ناپذیری از زندگی ما شــده اســت، اما 
باید حواس مان باشــد که از وقــت و انرژی چه 
کســانی یا چه چیزهایی به نفع دنیای مجازی 
می زنیم. بیشتر چیزهایی که فناوری و فضای 
مجازی به ما هدیه می دهد، ما را از زندگی در 
لحظه و حضــور در دم، دور می کند. فناوری با 
ســرعت سرســام آوری در حال پیشرفت است 
و ما با خیال رســیدن به گرد پای آن، سر در پی 
اش گذاشته ایم، غافل از این که همه آن چیزی 
که مــا داریــم زمان اســت و بهــای اســتفاده از 
فناوری های رنگ به رنگ بدون اولویت بندی 

در زندگی، از دست دادن همین زمان است.

 

شــبکه اجتماعی صوتی کاب هــاوس 1۶ ماه پس از آغــاز فعالیت، 
سرانجام از مرحله آزمایشی بتا خارج شد و اکنون برای همه کاربران 
قابل دسترس است و نیازی به دعوت ندارد. این شرکت گفته که روزانه 
نیم میلیون اتاق صوتی در این اپلیکیشن وجود دارد و به طور میانگین 
هر کاربر بیش از یک ساعت را در کاب هاوس سپری می کند )منبع خبر: ایسنا(. به 
تازگی کاب هاوس به عنوان یک پلتفرم جدید در شبکه های اجتماعی جای خود را 
باز کرده است. وجه تمایز آن با دیگر اپلیکیشن ها، نداشتن تصویر، متن یا ویدئو است. 
در کاب هاوس همه چیز زنده است و صوتی. آدم ها می آیند آن جا برای خودشان اتاقی 
درست می کنند یا به اتاق مجازی دیگران می پیوندند و همه چیز از همین جا شروع 
می شود. در ادامه، چند نکته درباره استفاده از این شبکه اجتماعی مطرح خواهد شد.

ریحانه نوذریان | کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

یادداشت

وقتکشیدر»کالبهاوس«؟
به بهانه حذف نیاز به دعوتنامه برای استفاده از  »کاب هاوس« از آسیب های حضور 

مدیریت نشده در این پلتفرم گفتیم

آقاامیرعلیریزبینوزیرک
آنالیز روان شناسی نقاشی پسری 10 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی اش دارد

عاشق دختری شــده ام که از همه لحاظ خوب اســت. من 21 سال و او 
18 ســال دارد. هم اکنون، شغل درست و حســابی ندارم اما پاره وقت 
کار می کنم و دستم در جیب خودم است. پدر م می گوید تا شغل پیدا 
نکنی، ما به خواســتگاری هیچ دختری نمی آییم. بقیه خانــواده ام به همین دلیل 

برای رفتن به خواستگاری، همراهی ام نمی کنند. لطفا راهنمایی کنید.

مهسا جعفری نسب |    روان شناس بالینی

* درباره گفت و گو با بابابرقی می خواستم بگم از زمانی که 
اولویت اول مسئوالن کشور ما شد مسائل اقتصادی به جای 
فرهنگ سازی، مشــکالت مون هر روز داره بیشتر می شه. 
در صورتی که راه حل مشکالت اقتصادی از فرهنگ سازی 

شروع می شود.
* در خصــوص درمــان سکســکه کــه در صفحه ســالمت 
نوشتین، حدود ۳0 سال قبل توی مجله دانستنی ها از قول 
سقراط نوشته بودن که قوی ترین سکسکه ها هم در مقابل 
عطسه دوام نمیارن. از همون زمان با تحریک کردن بینی 
موقع سکسکه عطسه می زنم و فورا سکســکه ام بند میاد. 
داوود باغستانی، سبزوار امتحان کنید.  
* دیگه بــرای من مثل روز، روشــن شــد که زندگی ســالم 
پرسپولیســی اســت وگرنه علــم ریاضــی دربــاره احتمال 
قهرمانی اســتقالل در جام حذفی هیچ نظری نداشته که 

بهش اشاره نکردین؟
ما و شما: موضوع ما لیگ برتر بود نه جام حذفی. 

* من مجرد هســتم و چند وقتــی در یک پیج همســریابی 
به  دنبال نیمه گم شــده ام بودم اما بعدش متوجه شــدم که 
صداقت در این فضاها، خیلی کم رنگ شده و بیشتر افراد به 

دنبال یک سری مسائل دیگر هستن.
* وقتــی زن یا شــوهر، حواســش به همســرش نباشــد، به 
نیازهایش پاسخ ندهد، به عالیق دیگری اهمیت ندهد و...، 
حاال یا در پیج و کانال یا در جای دیگر، زندگی مشترک شان 
به خطر خواهد افتاد. نمی خواهم رفتار اشــتباه خیانت را 

توجیه کنم اما این ها زنگ خطر است.

راه ارتباطی با زندگی سام : پیامک 2000999 

و تلگرام 0935439457۶

روزتمرینروپاییزدن

معمــوال تو همــه خونه ها، تــوپ پیدا 
می شه. امروز یک توپ بردارین و تالش 
کنین تا روپایی بزنین. می تونین با 
دوســتان تون رقابتیش کنین و 
ببینین کدوم یکی تون بیشــتر 
از همــه می تونه روپایــی بزنه. 
هم یک ورزشه، هم یک 
ســرگرمی که نیاز به 

تمرکز داره.

قرارومدار

ماوشما

 

رنگ ها و توزیــع آن ها و همچنیــن انتخاب نمادها و چگونگی چینش شــان توســط کــودک در صفحه 
نقاشی حاوی اطاعات روان شناختی زیادی است که البته مطلق هم نیست و نباید تصور کرد گویای 
تمام زوایای شخصیت یک کودک است. در ضمن این آخرین شماره ای است که تحلیل نقاشی کودکان 
در این صفحه چاپ می شود و آنالیز همه نقاشــی هایی که برای ما فرستادید، در این 53 شماره، انجام 
شده است. اگر مخاطب هر هفته این ستون باشــید، تا حدودی با نحوه انجام این تحلیل ها آشنا شده 
اید اما با توجه به حساســیت های این کار، قبل از برچســب زدن به کودک حتما به یک مشــاور کودک 

مراجعه کنید.

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی



      
مهسا کسنوی  |  روزنامه نگار

فصل تابســتان بــا همــه جذابیت هایــش به دلیــل گرمای هــوا مــا را دچار یک ســری 
محدودیت ها  می کند، مثال همه ما خوب می دانیم در این فصل میزان تعریق بدن باالست و به همین دلیل 

باید برای جبران آب ازدست رفته بدن،  آب بیشتری بنوشیم اما نوشیدن مایعات در این فصل تنها راه مقابله 
با گرما نیست. شما می توانید برای خنک کردن خودتان سبک لباس  پوشیدن تان را عوض کنید. در قدم اول 

لباس های تنگ را کنار بگذارید و لباس های گشاد را جایگزین کنید. 
پوشیدن لباس های تنگ به دلیل این که جریان هوا را عبور نمی دهد، 

ســبب تعریق بیشــتر خواهدشــد. در قدم بعدی لباس هــای نخی را 
جایگزین هر جنس دیگر و به ویژه جین کنید. این جنس لباس ها با عبور 

بهتر هوا شــما را خنک می کننــد. در قدم آخر تــا جایی کــه می توانید از 
پوشیدن هرگونه لباس تیره رنگ خودداری و رنگ های روشن با طرح های 

خاص و تابســتانی را جایگزین کنید. لباس های رنگ روشن عالوه بر جذب 
نکردن نور خورشــید، در روحیه تان هم تأثیر مثبت می گذارد و خلق شما را در 

روزهای گرم تابستانی باال می برد. تغییر سبک پوشش در کنار نوشیدن مایعات 
و البته خوردن میوه های تابستانی مثل هندوانه که آب بیشتر و میزان قند کمتری 

دارد، به شما کمک می کند تابستان را شادتر و بدون گرمازدگی تجربه کنید.
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سارا ذبیحی|  خبرنگار افتخاری جوانه      

من امروز می خواهم یک کتاب جالب و علمی-تخیلی را به شما معرفی کنم. حتما 
خیلی از شما عالقه دارید بدانید اگر یک روز انســان بخواهد در ماه یا دیگر سیارات زندگی 
کند، چه اتفاقاتی می افتد و زیستن در آن جا چگونه است؟ خبر خوب این که شما با خواندن 
کتاب »غارهای فراموشــی« می توانید به آینده سفر و همراه با پســری به نام »مارتی« در ماه 
زندگی کنید. مارتی در ماه متولد شــده و تا حاال به زمین نرفته اســت. او همراه دیگران زیر 
حبابی در کره ماه زندگی می کند. البته آن جا شبیه تصورات ما نیست و امکانات زیادی دارد؛ 
مثال مکان های جالبی برای تفریح. قصه از زمانی شروع می شود که دوست صمیمی مارتی 
مجبور می شود برای درمان بیماری اش به زمین برود و  او دوست جدیدی به نام »استیو« پیدا 

می کند. مارتی و استیو هر روز با 
»مه نورد« برای گردش به بیرون از 
حباب می رونــد و در منطقه های 
مجاز گردش می کنند. آن ها یک 
از  کــه  می شــوند  وسوســه  روز 
محــدوده مشخص شــده جلوتــر 
بروند و چیزهای جدیدی کشــف 
می کنند؛ مثال ماجرای مردی که 
جایی در ماه ناپدید شده  چون در 
جســت وجوی گل عجیبــی رفته 
بوده است. استیو و مارتی کنجکاو 
می شــوند که بفهمنــد قضیه گل 
عجیب واقعیت داشته یا فقط یک 
توهــم بوده اســت. در مــاه چــه 
شگفتی هایی وجود دارد که از آن 
بی خبریــم؟ پیشــنهاد می کنم با 
مارتی و اســتیو همــراه شــوید تا 

جواب این سوال را پیدا کنید. 

    سالم جوانه، به نظرت اتهام تبانی در فوتبال ایران تا چه اندازه صحت داره؟

    دنبال چی هستین؟ می خواین حاشیه درست کنین؟ حاال یک تیمی روز بدش بوده 10 
تا خورده، یک تیمی هم روز خوبش بوده 10 تا زده. یکی دو تا بازیکن هم حواس شون نبوده 
سایه توپ رو زدن! یکی دو تا داور هم تصادفا پنالتی مشکوک گرفتن. این چیزها بوی تبانی 

می ده؟ نه بوی آبگوشت می ده! آبگوشت. شرایط فوتبال به شدت آبگوشتی شده!

    جوانه دیدی جف بزوس ثروتمندترین آدم دنیا و مالک آمازون رفت فضا؟

     ندیدم اما می دونم، خب معلومه دیگه طرف کاری روی زمین نداشت. دیگه این سیاره 
جای پیشرفت نداره براش. بمونه چی کار؟ 

  جوانه به نظرت کدوم یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی جالب تره؟

      همه اش خوب، جذاب و غافلگیرکننده است به ویژه سریال افزایش قیمت ها و تعرفه های 
اشتراک، سریال ممیزی ها، سریال قطعی اینترنت وسط تماشای فیلم و... .

  جوانه ممبر واقعی با الیک و ویو اگه خواستی بیا پیش خودم، بهت تخفیف هم می دم.

       آخ جون! بعدش یک مسابقه جذاب می ذاریم برای فالوئرهامون. بین تمام فالوئرهایی 
که 10 نفر رو منشن کنن، به 20 نفر خبر بدن، پست ما رو استوری کنن و استوری ما رو پست 
کنن، قرعه کشــی می کنیم و 50 تومن جایزه می دیــم که معموال نصیب بچــه خواهر خودم 

می شه. 

چی بپوشیم؟ 

فاطمه قاسمی |  مترجم

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

   پیدا کنیم .

مثال:

 The   weather   in   the   mountains   can   change 

very   quickly , so   take   appropriate   clothing.

ترجمه:  هوا در کوهستان می تواند خیلی 
سریع تغییر کند، پس لباس مناسب بردارید.

مثال:

 The   Mediterranean  climate  is   good  for  growing   

citrus   fruits   and   grapes.
  ترجمه:  آب وهوای مدیترانه ای برای پرورش 

مرکبات و انگور مناسب است.

   Weather (/ˈwɛðə/)
آب وهوای کوتاه مدت و متغیر یک منطقه  

Climate   (/ˈklʌɪmət/) 
   اقلیم )منظور آب وهوای کلی یک منطقه(

کالس زبان

شبیه     ولی   متفاوت

بدون شرح 

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

شما دوست باشیم و اختالط کنیم .  

برای ما باعث افتخاره که رفقا سالم!
روزبه روز به تعداد خبرنگارهای 

افتخاری جوانه اضافه می شه. فکر کردیم 

خیلی جذابه اگه نوشتن یک صفحه کامل رو بسپاریم 

به شما که می دونیم ازپسش برمیاید. دو هفته دیگه یعنی 

هفدهم مرداد، روز خبرنگاره و بهترین زمان برای اجرایی کردن این 

ایده. تا هفته دیگه همین موقع برامون شعر، داستان، مطالب خواندنی، 

سرگرمی و هرچیز دیگه ای رو که یک صفحه نوجوانانه الزم داره، 

شماره پیامک 2000999بفرستین تا با اسم و عکس خودتون منتشر کنیم.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

worldstrides.com، olympics.com :منابع

اولین بازی های المپیک باســتانی حدود 2800سال پیش در شهر »المپیا«ی یونان 

برگزار و خیلی زود به بخش جدایی ناپذیری از جامعه یونان باستان تبدیل شد. المپیک 1
به طور مرتب از 776 قبل میالد، هر چهار ســال یک بار هزاران نفر را از سراســر یونان 
برای تماشا و شرکت در این مسابقه جمع می کرد. این رویداد آن قدر محبوب بود که هنگام حمله 
به یونان در تابستان سال 480 قبل از میالد، ایالت های متحد یونان مجبور شدند آمادگی های 

نظامی شان را به تأخیر بیندازند زیرا تعداد زیادی از مردان در المپیک حضور داشتند.
 در المپیــک باســتانی از مشــعل و ورزشــکاران زن خبــری نبــود و مســابقه ها اغلــب 

خشــونت آمیز و بی رحمانه بودند. مردان آزاد یونانی، تنها شرکت کنندگان مجاز این 2
مسابقات بودند، با این حال یک خأل قانونی عجیب باعث شد یک زن در المپیک دوران 
باستان پیروز شود. ماجرا از این قرار بود که در مسابقات ارابه رانی، صاحبان اسب ها برنده یا بازنده 
می شــدند نه ســوارکاران! به این ترتیب زنی به اســم »کینیســکا« که شــاهزاده بود، توانســت با 
اسب هایش اولین زن برنده المپیک شود. بعدها مسابقات جداگانه ای برای سوارکاران زن ترتیب 

داده شد.
کسی هست که نداند المپیک یک رقابت ورزشی تمام عیار است؟ خب بد نیست بدانید 

همیشــه این طور نبوده اســت. در ســال های 1912 تا 1948 هنرمنــدان هم اجازه 3
داشــتند در رقابت هــای جهانــی المپیک شــرکت کنند. نقاشــی، مجسمه ســازی، 

نویسندگی و موسیقی رشته های مدال آور در آن رقابت ها بود.

 یونانیان باستان برای رقابت های اغلب خشــن المپیک، تنبیه های بی رحمانه ای را 

هم درنظر گرفته بودند. ورزشکارانی که قوانین مســابقات را زیرپا می گذاشتند، در 4
مأل عام شالق می خوردند.

 تخطی از قانون البته شامل موضوعات خیلی مهم و حیاتی نمی شد؛ یک خطای کوچک در کشتی 
یا شروع نادرست در مسابقات دو هم مشمول مجازات می شــد. جریمه های مالی سنگین یکی 
دیگر از روش هایی بود که ورزشکاران را به رقابت جوانمردانه مجاب می کرد! نکته جالب تر آن که 
در المپیک باستان، شجاعت ارزش خیلی مهمی تلقی می شد و حتی یک بار ورزشکاری به دلیل 

ترسو بودن از مسابقات اخراج شد.
از تنبیه گفتیم، از جایزه مسابقات المپیک باستانی هم بگوییم؛ همان طور که حدس 

می زنید، از مدال های طال و نقره و برنز خبری نبود. برندگان، تاج گلی از برگ درختان 5
زیتون مقدس دریافت می کردند. البته اجازه داشــتند در منطقه ای معین، مجســمه  
یادبودی از خودشــان نصب کننــد ولی این امــکان فقط مختــص ثروتمندان بود کــه پول چنین 

کارهایی را داشتند.
 خب به زمان حال برگردیم. کسی می داند لوگوی دایره ای المپیک چه معنایی دارد؟ 

پنج حلقه اش نماد پنج قاره است و رنگ هایش به این دلیل انتخاب شده اند که تقریبا 6
در پرچم ملی تمام کشورها از آن ها استفاده شده است.

المپیک، از یونان باستان تا توکیو 2020 

    
الهه توانا |  روزنامه نگار

همان طــور کــه می دانیــد المپیــک 2020 شــروع 

شده است و ورزشکاران از سراسر جهان خودشان را 

در رشــته های ورزشــی مختلــف محــک خواهندزد. 

بازی های المپیک تابستانی این دوره که به دلیل شیوع 

ویروس کووید-19 یک سال به تأخیر افتاده بود، حاال 

در توکیوی ژاپن برگزار می شــود. البتــه خطر ابتال به 

بیماری همچنان وجود دارد. خب برویم به زمانی که از 

ویــروس کوویــد خبــری نبــود و المپیک هم شــکل و 

شمایل دیگری داشت. فکر می کنید رقابت های اولیه 

المپیک های باستانی چطور برگزار می شد؟

اطالعات عمومی 

دریاچه صورتی در استرالیا
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حال و هواى توکیو المپیکى نیست
روش جالب ژاپنى ها براى تست کرونا
صعود مالیى  به یک چهارم نهایى رویینگ
شمار مبتالیان به کرونا سه رقمى شد

حذف سرودهاى ملى در مرحله 
گروهى مسابقات والیبال المپیک
قرعه سخت براى سابریست هاى 

ایران در توکیو

 بررس	 دقيق اتفاقات جنجال	 در تبر�ز

دردسر تازه 
براى لک و پرسپوليس

  بيانيه باشگاه پرسپوليس در وا�نش 
به اتفاقات باز� مقابل ماشين ساز� 
در ورزشگاه بنيان د&زل و انتشــار و&د&و&% از حامد 
لــ0، دروازه بــان ا&ــن تيم در حــال ناســزاگو&% به 
توپ جمع �ــن ا&ن مســابقه نشــان م% دهد فضا� 
هــوادار� غالــب بــر فوتبــال ا&ــران و جنــگ بيــن 
طرفداران مدع% قهرمان% تا �جــا م% تواند اصول 
اوليه اخالق% حا�م بر فوتبال را در خود هضم �ند. 
حضــور  بــه  بيانيــه  ا&ــن  در  پرســپوليس  باشــگاه 
توپ جمع �ن% �ه از ســو� هيئت فوتبال برا� ا&ن 
باز� انتخاب شده، نسبت به عدم مد&ر&ت حواش% 
اعتراض �رده و از مســئوالن خواســته اعالم �نند 
حضور فيلمبردار پشــت دروازه بــا چه هدف% انجام 
شده و حامد ل0 به چه اقدام% از سو� توپ جمع �ن 

مسابقه وا�نش نشان داده است.
 شــروع ماجــرا: به نظــر م% رســد اوليــن �نش 
رخ داده به توپ جمع �ن مسابقه باشد؛ به خصوص 
�ه حامد ل0 به دوستانش گفته با ا&ن توپ جمع �ن 
ســابقه اختالف قد&م% در باز� ها� انجام شده در 
تبر&ــز دارد. وقت% لــ0 از توپ جمع �ن م% خواهد 
همانطــور �ــه &حي% گل محمــد� از و� خواســته 
در دو ســو� محوطــه جر&مــه توپ آماده ارســال به 
زمين وجود داشــته باشــد، با پاســخ تند(و احتماال 
ناســزاگو&%) توپ جمع �ــن مواجــه م% شــود. ا&ن 
موضــوع باعث م% شــود تا ل0 در اقدامــ% �ه حاال 
و&د&و� آن منتشر و در دسترس عالقه مندان فوتبال 
در هر ســن و ســال% قرار گرفته، با الفاظ% زشــت و 
زننده نســبت به ا&ن توپ جمع �ن و صحبت ها&ش 
وا�نش نشــان بدهد. پس از ا&ن ماجرا، ل0 تالش 
�ــرده بــا در آغــوش گرفتــن توپ جمع �ــن از و� 
دلجو&ــ% �ند امــا ظاهرا ا&ــن ماجرا مــورد قبول او 
قــرار نگرفتــه و او در اقــدام بعــد� خــود در صفحه 
ا&نستاگرام% اش با انتشار &0 پست، به دروازه بان 
پرسپوليس ناسزا گفته است. نaته موبا&ل% است �ه 
در دســتان توپ جمع �ن قرار دارد و نشان م% دهد 

احتمــاال او با قصد قبل% اقدام به ناســزاگو&% عليه 
حامــد ل0 �ــرده و البته دروازه بان پرســپوليس در 
دام و� افتاده است. در ا&ن باره ظاهرا فيلم د&گر� 
نيــز موجود بــوده امــا فيلمبــردار و عaاســ% �ه در 
پشــت دروازه حضور داشــته و فيلم آن را در صفحه 
ا&نستاگرام% اش منتشــر �رده، از سو� هواداران 
پرســپوليس مــورد حملــه ســا&بر� قــرار گرفتــه و 

صفحه اش به اصطالح ه0 شده است.
و  اتفاقــات  ا&ــن  از  بعــد  پرســپوليس:  بيانيــه   
دســتما&ه قرار گرفتن ماجراهــا در فضا� مجاز�، 
فدراســيون فوتبــال با انتشــار بيانيه ا� از باشــگاه 
پرســپوليس خواســته دفاعيه خــود را از دروازه بان 
تيم ارائــه �ند. پــس از آن نيز دبير �ل فدراســيون 
در &ــ0 مصاحبه مجــدد از برخــورد با حاشــيه ها و 
ب% حرمت% ها در فوتبال گفته تــا به نوع% ا&ن زنگ 
خطــر را برا� پرســپوليس به صــدا درآورده باشــد 
�ــه احتمال محروميــت حامد ل0 وجــود دارد. اما 
باشگاه پرسپوليس �ه در حساس تر&ن مقطع فصل 
به دنبال پنجمين قهرمان% پياپ% است، در وا�نش 
به ا&ن فعل وانفعاالت، ضمن انتقاد از هيئت فوتبال 
تبر&ز �ه د&روز خواســتار محروميت حامد ل0 شده 
بــود، برگزار�ننــدگان را در رد&ــd بر هم زننــدگان 
نظم باز� و ا&جاد فضا� منف% قرار داده و خواستار 
برخورد با آن ها و البته توپ جمع �ن مســابقه شده 
در حال% �ه انتظار ا&ن بــود ا&ن بيانيه عذرخواه% 

مختصر� نيز در پا&ان خود داشته باشد.
 لــ( در دام توپ جمع $ــن: همــه ا&ــن اتفاقات 
در شــرا&ط% اســت �ه حامــد ل0 به عنــوان گلر در 
فرورد&ن ماه گذشــته ســابقه دعوت بــه اردو� مل% 
را پيــدا �ــرده و از زمــان حضــورش در پرســپوليس 
بــا نما&ش هــا� مطمئــن حت% توانســته خــود را به 
عنوان جانشين قابل قبول برا� بيرانوند قرار دهد، 
حاال خطا� اصلــ% را مرتaب شــده و حت% اگر ا&ن 
موضــوع &ــ0 مســئله از پيــش تعيين شــده و دام% 
برا� گير انداختن ا&ن دروازه بان باشــد، او با تجربه 

و ســابقه ا� �ه در فوتبال ا&ران دارد، با&د خوددارتر 
و آگاه تر نســبت به ا&ن مســئله وا�نش نشان بدهد. 
&ــ0 راه �امــال آســان و درســت در وا�نش بــه ا&ن 
فعل وانفعــاالت، صــدا �ــردن داور و گــزارش دادن 
ناســزاگو&% ها� احتمالــ% پشــت دروازه از ســو� 
توپ جمع �ــن و اخــراج و� از �نــار زمين اســت؛ &ا 
اشــاره ا� به افشين پيروان%، سرپرست پرسپوليس 
نيــز بــرا� انجــام ا&ــن مامور&ــت �افــ% بــوده تــا 
توپ جمع �ن به سرعت از �نار زمين برود و &ا متنبه 
شــود و حداقل دوربين را از دســت او بگيرند و... اما 
هيچ &0 از ا&ن �ارها انجام نشده و ل0 در عصبانيت% 
آن% با وا�نشــ% ســر&ع نســبت به ا&ن ناســزاگو&%، 
پاســخ رفتار بد ا&ن عامل اجرا&% برگزار� مســابقه 
تيمش مقابل ماشين ســاز� را داده؛ مسابقه ا� �ه 
دروازه بان پرسپوليس در آن به هيچ وجه تحت فشار 
قرار نگرفت و حساسيت باز� نيز به گونه ا� نبود �ه 

او احيانا ز&ر فشار مضاعd باز� باشد.
 جلســه فور- $ميتــه انضباط	 : پرســپوليس 
در حالــ% خود را بــرا� ٢ د&ــدار باق% مانده مقابل 
ترا�تــور و پيــaان آمــاده م% �نــد �ه حاشــيه ها� 
سرخ پوشــان  دروازه بــان  بــرا�  آمــده  وجــود  بــه 
نگران% ها&ــ% را بــرا� تيــم &حيــ% گل محمد� به 
وجــود آورده اســت. �ميتــه انضباط% فدراســيون 
فوتبال قصد دارد در صورت امaان، جلسه ا� فور� 
را قبــل از باز� با ترا�تــور در خصوص تخلd حامد 
ل0 تشaيل دهد تا در صورت احراز تخلd از سو� 
و� رأ� بــه محروميت او حداقل از &0 باز� بدهد. 
پرســپوليس در مهمتر&ن د&دارها� پا&ان% خود در 
حال% با احتمال محروميــت دروازه بان موفق خود 
روبه رو م% شــود �ه بوژ&دار رادوشــوو&چ را پس از ٢ 
مــاه غيبت در تمر&نات تيم، در اختيــار دارد اما با&د 
د&د او شرا&ط جسمان% قابل قبول% برا� ا&ن د&دار 
دارد &ا ا&ن اتفاق احتمال% باعث م% شــود تا جام از 
دســتان پرســپوليس بلغزد و در آغوش سپاهان �ه 

تنها ٢ امتياز با سرخ ها فاصله دارد بيفتد.

  پرسپوليس و سپاهان با پيروز� 
در هفته بيست وهشتم ليگ برتر 
فوتبــال، همچنــان در �ــورس قهرمانــ% ا&ــن 
رقابت هــا در ٢ هفتــه پا&انــ% باقــ% ماندنــد. 
مقابــل  پــرگل  پيــروز�  بــا  پرســپوليس 
ماشين ســاز�، با ٦١ امتياز همچنان در صدر 
جــدول ليگ برتر ماند و در ٢ د&دار باق% مانده 
خــود در تهران اميدوار اســت قهرمان% خود را 
مســجل �ند. ســپاهان هم پيروز� دشــوار� 
 ٢ اختــالف  و  آورد  دســت  بــه  پد&ــده  مقابــل 
امتيــاز� خــود بــا پرســپوليس را حفــظ �رد. 
پد&ده همچنان در جا&گاه هشتم جدول است. 
استقالل نيز با غلبه بر نفت مسجدسليمان در 
رده ســوم ا&ســتاده و نفت% ها در رتبه سيزدهم 
جدول روزگار م% گذراننــد اما آن ها همچنان 
خطر ســقوط را تجربه م% �نند. ترا�تور از سد 
آلومينيوم گذشت تا با ٤٢ امتياز به رده چهارم 
جــدول صعود �نــد. شــاگردان منصور&ان �ه 
آســيا&%  ســهميه  �ســب  بــرا�  همچنــان 
م% جنگنــد، در جا&ــگاه نهم هســتند. فوالد با 
توقd مقابل پيaان به رتبه ششم سقوط �رد و 
مــس  گرفــت.  قــرار  هفتــم  رده  در  پيــaان 

رفسنجان هم با تساو� در آبادان بقا� خود را 
در ليــگ برتــر قطعــ% �ــرد و صنعت نفــت نيز 
همچنــان در جا&ــگاه دهــم جدول قــرار دارد. 
نساج% در جدال% ٦ امتياز� از سد ذوب آهن 
گذشت تا در ليگ برتر ماندن% شود. سا&پا هم 
شaســت% د&رهنگام مقابل گل گهر تجربه �رد 
و حاال ا&ن تيم با اختالف% ٣ امتياز� نسبت به 
در  مسجدســليمان  نفــت  همــراه  بــه  ســا&پا، 
�ورس ســقوط هســتند. شــاگردان قلعه نو&% 
نيــز به جا&گاه پنجم جدول صعود �ردند و &0 
امتيــاز با ترا�تور رده چهارم% فاصله دارند. با 
توجــه بــه نتا&ج به دســت آمــده، رقابــت برا� 
قهرمانــ% بين پرســپوليس و ســپاهان خواهد 
بــود. پرســپوليس در صورت پيــروز� در هر ٢ 
بــاز� پيش رو، قهرمان% اش صرف نظر از نتا&ج 
ســپاهان قطع% خواهد شد. پرسپوليس در ٢ 
هفتــه پا&انــ% با&د بــه مصاف ترا�تــور و پيaان 
برود. در سو� مقابل سپاهان برا� رسيدن به 
تمــام  در  پيــروز�  جــز  چــاره ا�  قهرمانــ% 
باز� هــا� پيــش رو و انتظــار برا� شaســت &ا 
تســاو�(با احتســاب تفاضــل گل) احتمالــ% 

پرسپوليس ندارد. 

 جنگ سهميه
عــالوه بر جنگ قهرمان% در ليگ بيســتم رقابت 
برا� �ســب ســهميه نيز همچنان ادامه دارد. با 
توجه به جا&گاه تثبيت شده استقالل در رده سوم 
در صورتــ% �ه ا&ن تيــم در جام حذفــ% قهرمان 
شود سهميه سوم ليگ قهرمانان در ليگ برتر به 
تيم چهارم خواهد رســيد و همين مسئله رقابت 
برا� رســيدن به ا&ن جا&گاه را همچنان داغ نگه 
داشته اســت. ترا�تور، گل گهر و فوالد، ٣ تيم% 
هســتند �ه در ٢ هفته پا&ان% با&د برا� رسيدن 

به ا&ن جا&گاه با هم رقابت �نند.
 تالش برا- بقا

پس از قطع% شــدن سقوط ماشين ساز�، حاال 
٣ تيم د&گر همچنان خطر ســقوط را در ٢ هفته 
پا&ان% احساس م% �نند. سا&پا �ه با ٢٣ امتياز 
در رتبــه پانزدهم قرار گرفتــه اصل% تر&ن گز&نه 
برا� همســفر شــدن با ماشين ســاز� اســت و 
ذوب آهن و نفت مسجدســليمان نيــز همچنان 
خــود را در منطقــه خطر م% بيننــد. در ٢ هفته 
پا&انــ% رقابت بــرا� بقا در ليگ برتــر همچنان 
ادامــه خواهــد داشــت و حساســيت ها در قعــر 

جدول هم بسيار باال خواهد بود. 

دردسر تازه براى لک و پرسپوليس سرنوشت قهرمانی در دستان یحيی و شاگردانش

نمره قبولی نادرى در پست جدیدسيدجالل آماده جدال حساس با تراکتور

ليگ برتر به دو هفته پا�ان	 رسيد بررس	 دقيق اتفاقات جنجال	 در تبر�ز

�اپيتــان پرســپوليس بــا پشــت 
ســر گذاشــتن دوره مصدوميت 
قادر به رقابــت در تر�يب اصل% 
ا&ن تيــم در د&دار برابــر ترا�تور 
خواهد بود. سيدجالل حسين% 
برابــر  د&ــدار  آســتانه  در  �ــه 
آلومينيــوم دچار آســيب د&دگ% 
شــده بود تا هماننــد د&دار رفت 
از  را   zارا نما&نــده  بــا  تقابــل 
ا�نــون شــرا&ط  دســت بدهــد، 
را  اصلــ%  تر�يــب  در  حضــور 
دارد. ســيدجالل �ــه بــه دليل 
اخيــر  د&ــدار   ٣ در  مصدوميــت 
ســرخ ها غا&ــب بــود، از بــاز� با 
همراه%  شــرا&ط  ماشين ساز� 
سرخ پوشــان را به دســت آورد و 
&حيــ% گل محمــد� ترجيح داد 
رو� ا&ن باز&aن ر&ســ0 نaند و 
فرصت استراحت بيشتر� برا� 
او در نظر بگيرد. عملaرد فرشاد 

فرج% هم در ا&ــن ميان مز&د بر 
علت شد تا ســيدجالل حسين% 
فرصت بيشتر� برا� استراحت 
و ر&aاور� داشــته باشد. ا�نون 
ترا�تــور،  بــا  بــاز�  آســتانه  در 
�اپيتــان ٣٩ ســاله ســرخ ها بار 
د&گر شرا&ط رقابت در تمر&نات 
را بــرا� حضور در تر�يب اصل% 
بــه طور �امــل به دســت آورده و 
با&د د&د �ادر فن% چه برنامه ا� 
در ا&ن د&دار دنبال خواهد �رد. 
هرچند به نظر م% رســد با توجه 
به عملaرد فرشــاد فرج% �ه در 
٢ د&دار اخيــر و خصوصا مقابل 
اســتقالل نما&ــش قابــل قبول% 
از خود بــه جا گذاشــته، فرصت 
را بــه ا&ــن مدافــع مازنــ% بدهد 
تــا ســيدجالل حســين% فرصت 
داشــته  بيشــتر�  اســتراحت 

باشد.

و  اســتقالل  فوتبــال  تيم هــا� 
نفــت مسجدســليمان در حالــ% 
به مصــاف هــم رفتند �ــه فرهاد 
مجيــد� تغييرات نســبتا ز&اد� 
در تر�يــب تيمــش اعمــال �رده 
بود �ه از جملــه آن ها م% توان به 
خط دفاع% ا&ن تيم اشــاره �رد. 
در حال% �ــه در اغلب د&دارها� 
اســتقالل،  اخيــر  ماه هــا� 
ســياوش &زدان%، عارف غالم% و 
محمدحسين مرادمند، ٣ مدافع 
مر�ز� ا&ن تيــم بودند، غالم% و 
مرادمند به دليل آســيب د&دگ% 
مقابــل  را  تيمشــان  نتوانســتند 
محمــد  �ننــد.  همراهــ%  نفــت 
ميانــ%  مدافــع  د&گــر  دانشــگر، 
آب% پوشــان در ا&ن د&دار بار د&گر 
به پســت ســازمان% خود برگشت 
اما مجيــد� برا� پر �ــردن خأل 
د&گــر مدافــع مصدومــش ناچار 

شــد محمــد نــادر� را بــه قلــب 
دفــاع منتقل �ند. نــادر� �ه در 
سال ها� گذشته هم در مقاطع% 
بــاز� �ــردن در قلــب دفاع% را 
تجربــه �رده بــود، در ا&ــن د&دار 
عملaــرد خوبــ% از خــود بــه جــا 
گذاشــت و نمــره قبولــ% گرفت. 
نــادر� عالوه بر فيز&0 مناســب 
برا� باز� در پست دفاع ميان%، 
از ســرعت باال&ــ% هم برخــوردار 
بتــوان  ا&ــن را شــا&د  اســت �ــه 
بهتر&ــن فا�تــور و� بــرا� باز� 
در ا&ــن پســت دانســت. ســرعت 
بــاال� و� در ا&ــن د&دارهــا هــم 
بارها بــه �م0 آب% پوشــان آمد و 
نــادر� در چند نوبت توانســت با 
اســتارت ها� ســر&ع و گام هــا� 
بلندش حضور� به موقع در خط 
دفاع% داشته باشد و مانع از بروز 

خطر رو� دروازه تيمش شود.

گزارش اختصاصى خبرنگار خراسان از توکیو

	ني@خواه پرچمدار- $رد و در لفافه خداحافظ	!

رژه با لباس جنجالی در نخستين  المپيک بدون تماشاگر تاریخ
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واکنش عنایتی به فروش ٣۶ ميلياردى  هوادار 
رضا عنا�ت� مرب� خوب مشــهد� برا� اولين بار موفق شــد 
تيمــ� را روانــه ليگ برتــر #ند. تيم  هــوادار  بــا هدا�ت مرب� 
مشهد� توانست به عنوان تيم دوم ليگ آزادگان به ليگ برتر 
صعود #نــد. اما پس از صعود  هوادار  بــه ليگ برتر، خبرها�� 
مبنــ� بــر فــروش امتيــاز ا�ن تيم منتشــر شــد. رضــا عنا�ت� 
ا�ــن موضــوع را ت>ذ�ب #ــرد و در ا�ن باره گفــت: «هنوز هيچ 
تصميم� در ا�ن خصــوص نگرفته ا�م. من با چند نفر صحبت 
#ــرده ام #ه اگــر ان شــاا... بتوانيم با قــدرت خودمــان ادامه 
بدهيم . با�ــد ببينيم چه شــرا�ط� بوجود م� آ�ــد.» او در باره 
ادعــا� فروش امتياز تيم هوادار به مبلــغ ٣٦ ميليارد تومان ، 
افــزود: «من در جر�ان ا�ن موضوع نيســتم و نم� دانم از #جا 
آب م� خــورد. در حال� #ه چند بــاز� باق� مانده و باتوجه به 
ا�ن #ه شــرا�ط خيل� ســخت� بود و از هيچ جا�� هم حما�ت 
نم� شد�م، صحبت ها�� با مسئوالن چند شهرستان داشتيم 
ولــ� به جمع بنــد� نرســيد�م. االن هم چند روز اســتراحت 

م� #نيم و بعد �T تصميم خوب م� گير�م.»

 ١٠مدال رنگارنگ براى بانوان مچ  انداز
تيم مچ  انداز� بانوان خراســان رضو� در مســابقات #شور� 
موفــق بــه #ســب ١٠ مــدال رنگارنگ شــد. چهارميــن دوره 
مسابقات مچ انداز� بانوان قهرمان� #شور در اردبيل برگزار 
شــد و خراســان� ها در اولين حضور به نتا�ج خوب� در بخش 
تيم� و انفراد� دســت �افتند. ورزشــ>اران در بخش دســت 
راســت موفق به #ســب مقام ســوم تيمــ� شــدند و در بخش 
انفراد�، مر�م مهران  فر ، مهال حسن آباد�، ترانه خورشيد� 
و شــميم �عقوبيان  فــر بــه مــدال دســت �افتنــد. همچنين در 
بخش چپ  دست، تيم خراسان رضو� به مقام نا�ب قهرمان� 
تيم� دست �افت و در بخش انفراد� نيز شميم �عقوبيان  فر ، 
مر�م مهران فر ، ترانه خورشيد� و مهال حسن آباد� به مدال 

دست �افتند.

حضور داور مشهدى در فوتبال کافا
فدراســيون مر#ــز� آســيا (#افا) از حضــور ٢ داور ا�ران� در 
مسابقات فوتبال ز�ر ٢٣ سال بانوان #افا در تاجي>ستان خبر 
داد #ه �>� از ا�ن ٢ نفر مشــهد� اســت. رقابت ها� فوتبال 
ز�ر ٢٣ سال بانوان #افا از ٢٧ مردادماه لغا�ت ٥ شهر�ورماه 
در تاجي>ســتان در حالــ� برگــزار خواهــد شــد #ــه بــا اعالم 
فدراســيون مر#ز� آســيا (#افا) مهســا قربان� به عنوان داور 
و انســيه خبــاز ماف� نژاد از مشــهد  به عنوان #مــT داور برا� 
قضاوت در ا�ن مســابقات انتخاب شــده اند. ا�ــن رقابت ها با 
حضور تيم ها� مل� ز�ر ٢٣ ســال بانوان ا�ران، تاجي>ستان، 

ازب>ستان، افغانستان و قرقيزستان برگزار م� شود. 

١٨٠ ميليارد تومان اعتبار استانی 
همچنيــن مد�ــر#ل ورزش و جوانان خراســان رضــو� نيز در 
ا�ــن مراســم ، گفــت: «هيئــت ورزش  روســتا�� و باز� هــا� 
فعــال  بــازوان  از  �>ــ�  رضــو�  خراســان  بوم�  ومحلــ� 
فدراســيون محســوب م� شــود. عل�  رغــم تمــام مشــ>الت 
اقتصــاد� و #رونا�ــ�، توســعه ا� همه جانبــه و رشــد خوبــ� 
در ز�رســاخت ها� ورزش همگانــ�، قهرمانــ� و روســتا�� 
داشــته ا�م و تيم ورزش روستا�� استان توانسته در ا�ن زمينه 
جا�گاه خوب� در #شور #سب #ند.» فرزاد فتاح� افزود: «در 
زمينه آموزش، توســعه خانه ها� ورزش روستا��، باز� ها� 
بوم� ومحلــ� و برنامه هــا� اصــالح ســاختار قامتــ� زنــان 
روستا�� پيشرفت خوب� در استان داشته و در حال حاضر در 
بين رتبه ها� برتر #شور قرار دار�م.» فتاح� همچنين �ادآور 
شد: «در سال جار� ١٨٠ ميليارد تومان اعتبار استان� دار�م 
و برا� تمام پروژه ها اعتبار تخصيص داده شــده اســت. برا� 
زمين ها� چمن مصنوع� روســتاها صددرصد اعتبار در نظر 
گرفته شــده و در حال حاضر ٨ تا ٩ زمين چمن مصنوع� در 
روســتاها آماده افتتاح دار�م. سع� دار�م ط� هفته ها� آت� 
با حضور رئيس فدراســيون ورزش ها� روستا�� و باز� ها� 
بوم� ومحلــ� ســا�ر پروژه هــا� ورزشــ� در روســتاها را نيــز 

افتتاح #نيم.»

 بزرگ تر�ــن رو�ــداد ورزشــ� جهــان از د�ــروز در شــهر تو#يو آغاز شــده و 
برخالف دوره  ها� قبل� به �>� از پرحاشــيه تر�ن و پردردسرتر�ن باز� ها 
تبد�ل شــده اســت. المپيT ٢٠٢٠ ميهمان ناخوانده   ا� به نام #رونا دارد 
#ه از چند روز قبل ميزبان� ا�ن مسابقات را تحت تاثير خود قرار داده است. 
البتــه ا�ن باز� ها قرار بود ســال گذشــته ميالد� برگزار شــود #ه و�روس 
#رونا تمام برنامه ر�ز� ها را بهم ر�خت و حاال در بدتر�ن شــرا�ط آغاز شده 
اســت. ٦٦ ورزش>ار ا�ران� #ه موفق به #سب سهميه المپيT تو#يو شده 
اند، در ١٧ رشــته ورزشــ� طبق برنامه ر�ز� انجام شده به مصاف حر�فان   
م� روند. ا�ن در حال� اســت #ه در بين اســام� ورزشــ>اران اعالم شــده ، 
خراســان رضو� با ا�ن همه ظرفيت و اســتعداد فقط �T نما�نده ورزش>ار 
دارد #ه قابل تامل است. حسن تفتيان #ه سابقه حضور در المپيT قبل� را 
هم دارد، نامش به عنوان �T خراسان� در المپيT ٢٠٢٠ ثبت شده است. 
البته مجيد ناصر� #ه �T خراســان� اســت هم به عنوان داور بين الملل� 

دوچرخه سوار� در المپيT تو#يو  حضور دارد. 
 ٤ مدال در تار	خ المپي�

ظرفيت  ها� ورزشــ� و استعدادها� ب� شمار خراســان� ها در رشته  ها� 
 vورزشــ� بر هيچ #س� پوشيده نيســت. در ط� برهه  ها� مختل vمختل
ورزشــ>اران به نام� وجود داشتند #ه در رقابت  ها� بين الملل� افتخارات 
ز�اد� #سب #رده اند و نام شان همچنان زبانزد همگان است. اما متاسفانه 
در باز�  هــا� المپيــT تا#نــون   مــدال آور� آنچنان� نداشــتيم و حت� در 
المپيT ٢٠٢٠ نسبت به دوره  ها� قبل� افت محسوس� هم داشته ا�م #ه 
شا�د بتوان گفت بدتر�ن عمل>رد خراسان� در باز�  ها� المپيT محسوب 
 Tهميشــه چنــد نما�نــده در باز�  ها� المپي vشــود. در دوره  ها� مختل
داشتيم ، اما در المپيT ٢٠٢٠ فقط �T ورزش>ار دار�م #ه آن هم بستگ� 
به عمل>رد او دارد. اما در بحث   مدال آور� آمار ضعيف� از خراســان رضو� 
در دوره  ها� مختلv المپيT به دســت آمده اســت. ســهم خراسان� ها در 
  مدال آور� فقط ٤ مدال در تار�خ المپيT بوده . البته �T مدال در فهرست 
طال��  ها� المپيT ثبت شده  #ه رسول خادم در المپيT ١٩٩٦ توانست  
پرچم #شــورمان را به اهتزاز درآورد و تا#نون تنها تر�ن ورزش>ار خراسان� 
 Tرا به گردن انداخته اســت. همچنين در المپي Tاســت #ه طال� المپي
١٩٩٢ هم او مدال برنز را #ســب #رده اســت. از طرف� دو مدال د�گر هم 
متعلق به اميررضا خادم است #ه توانسته برنز المپيT ١٩٩٢ و ١٩٩٦ را 
 Tاز آن خود #ند. به نوع�   م� توان گفت #ه #شت� تنها مدال آور در المپي
برا� خراسان� ها محسوب   م� شود. وگرنه د�گر رشته  ها� ورزش�  با وجود 

قهرمانان بسيار هنوز نتوانسته اند در ا�ن آوردگاه افتخار آفر�ن� #نند. 

 انتظار از چند سهميه
تــا چنــد هفتــه قبــل صحبــت از چنــد ســهميه بــرا� خراســان� ها در 
المپيT ٢٠٢٠ بود #ه در نها�ت فقط �T نفر مســافر تو#يو شد #ه بليت 
او هم از ســال قبل رزرو شده بود. شــاهين مهردالن در پرتاب وزنه شانس 
ز�اد� داشــت #ــه با وجــود تالش  ها� فــراوان نتوانســت به ا�ــن افتخار 
دســت پيدا #ند. همچنين  ســينا غالمپور در شــنا ، پور�ا �ل� در واليبال  و 
حامد حســين زاده و روزبه ارغوان در بســ>تبال هم ا�ن شانس را داشتند 
#ه المپي>� شــوند، اما حاال د�گر نام شان در فهرست ورزش>اران اعزام� 
وجود ندارد. اتفاقات تلخ� #ه باعث شد تا #اروان ا�ران فقط �T خراسان� 
را در فهرســت خود داشته باشــد. اما ا�ن انتظار از ورزش خراسان رضو� 
 vه هميشــه در #شــور ســرآمد اســت، وجود دارد #ه در دوره  ها� مختل#
هميشه چند نما�نده داشته باشد و ا�ن #ه چنين شرا�ط� رقم   نم� خورد، 
جــا� ســوال دارد #ــه متوليــان و هيئت  ها� ورزشــ� در طول ســال چه 
اقداماتــ� انجــام   م� دهند #ه   نم� توان برا� ٤ ســال د�گــر �T نما�نده 

بيشتر در المپيT داشته باشيم. ا�ن نشان دهنده عمل>رد ضعيv متوليان 
رشته  ها� مختلv ورزش استان است #ه خروج� در ا�ن سطح نداشته اند 
 و با�د پاسخ گو باشــند. در المپيT ٢٠١٢ لندن فقط �T ورزش>ار به نام 
جــواد محجوب داشــتيم. البته رســول خادم هم بــه عنوان مربــ� در ا�ن 
دوره از مســابقات حضور داشــت.ا ما در المپيT ٢٠١٦ ر�و خراســان� ها 
٣ نما�نده داشــتند. حســن تفتيان ، جواد محجوب  و آر�ا نسيم� شــاد در 
رشــته  ها� دووميدان� ، جودو و شــنا توانستند ســهميه المپيT را #سب 
#نند #ه متاســفانه بجز تفتيان ، دو ورزشــ>ار د�گر در حال حاضر شــرا�ط 
خوبــ� ندارنــد و به خاطــر ب� مهر� هــا و ب� توجه� هــا قهرمانــ� در ا�ن 
رشــته ها را رها #ردند #ه نيازمند آسيب شناســ� اســت #ه چرا قهرمانان 
المپي>� به حال خود رها شــده اند. اميدوار�م رشته  ها� مختلv ورزش� 
#ه دارا� ظرفيت  ها� ز�اد� هســتند، از همين امروز برا� ٤ سال آ�نده 
طــور� برنامه ر�ــز� #نند #ــه نما�نــده   ا� در بزرگ تر�ن رو�داد ورزشــ� 

جهان داشته باشيم.

نمره ضعيف!
خراسانى ها در المپیک 2020 توکیو فقط یک ورزشکار در فهرست 66 نفره دارند 

رئيس فدراســيون ورزش  روســتا�� و باز�  ها� بوم�  و محل� از برگزار� چند مسابقه 
مهم #شــور� خبــر داد و گفــت: «ليــگ باز� ها� بوم� محل� امســال با حضــور تمام 
اســتان ها آغــاز خواهد شــد . همچنين درصدد برگزار� ليگ #شــت� چوخه هســتيم. 
البتــه به دليل شــرا�ط #رونا��، مســابقات بــه صورت متمر#ــز و در ســه مرحله انجام 
خواهد شــد.» محمد تقــ� امير� خراســان� در مجمــع عموم� ســاليانه هيئت ورزش  
روستا�� و باز� ها� بوم� و محل� خراسان رضو� افزود: «تمام استان ها م� توانند در 
مسابقات هفت  سنگ �T تيم جداگانه در بخش آقا�ان و بانوان داشته  باشند. مسابقات 
چوب #ش� #ه به صورت انفراد� برگزار م� شود نيز به همين صورت خواهد بود. ١٦ 
تيم برتر ســال جار� در ســال آت� در قالب ليگ �T و ١٥ تيم دوم در قالب ليگ دو به 
رقابت خواهند پرداخت تا مسابقات ش>ل و شما�ل حرفه ا� تر� داشته  باشد. همچنين 
المپياد خانه ها� ورزش روســتا��، المپياد ورزش دختران عشا�ر� و روســتا�� و جام  
خوشــه چين هم برنامه  ر�ز� شــده  اســت.» و� دربــاره جا�گاه هيئت ورزش روســتا�� 
خراسان رضو� اظهار #رد: «خراسان رضو� جزو استان ها� فعال و پو�ا� #شور است. 
ا�ن اســتان در جدول رتبه  بند� ساالنه، رتبه سوم #شور را با اختالف� اند} نسبت به 
رده دوم جدول #سب #رده  است. آ�تم ها� مختلف� مثل تعداد ورزش>ار سازمان  �افته، 
برگزار� مسابقات و هما�ش ها و... برا� رتبه  بند� ساالنه هيئت ها� استان ها لحاظ 
م� شــود. شــاخص ها� ارز�اب� نها�� فدراسيون مصوب شــده و با جز�يات در اختيار 
تمام اســتان ها قرار م� گيرد و بر اســاس آن ارز�اب� ها دقيق  تر و عادالنه  تر خواهد بود. 
هدف از ارز�اب� ترســيم مسير� است #ه هيئت ها بتوانند بر اساس آن در جهت توسعه 

ورزش روســتا�� گام بردارند.» رئيس فدراســيون ورزش ها� روستا�� و بوم� ومحل� 
در ادامه ســخنان خود عنوان #رد: «به دنبال آن هســتيم #ه برا� سال آ�نده مسابقات� 
با عنوان جام وال�ت برگزار #نيم، همچنين مسابقات بخش بانوان را مصادف با والدت 
حضرت معصومه(س) آغاز و در ميانه دهه #رامت نيز مسابقات بخش آقا�ان را در مشهد 
برگــزار #نيم. اميدوارم ا�ن مســابقات بــه صورت بين الملل� برگزار شــود تا جنبه ها� 

فرهنگ� آن نيز مدنظر قرار گيرد.»

رئيس فدراسيون ورزش روستا	� در مشهد خبر داد: 

برگزارى لیگ کشتى چوخه و بازى  هاى بومى محلى 

اخبار خراسان

على ترابى

واگذارى امتياز فوتسال منصورى 
به مشهد

تيم منصــور� قرچT #ه فصل گذشــته با 
خر�ــد امتيــاز ســتارگان ورامين وارد ليگ 
از  دارد.  نا مشــخص�  شــرا�ط  شــد،  برتــر 
�T ســو شــا�عات� مبن� بر بازگشت امتياز 
ا�ــن تيــم بــه ورامين بــه گوش م� رســد و 
از ســو� د�گــر نيــز مد�ــران ا�ــن باشــگاه 
درصــدد جلب رضا�ت مســئوالن شــهر� 
بــرا� حما�ــت از تيم منصــور� بودند .  اما 
جد�دتر�ــن خبرهــا حا#ــ� از توافق برا� 
واگذار� امتياز ا�ن تيم به مشهد است .به 
گزارش ا�ســنا ، شــنيده م� شــود،  باشگاه 
 ا�ران جهان  مشــهد #ه پيش از ا�ن در ليگ 
دسته اول فوتسال ســابقه تيم دار� دارد، 
بــا همراهــ� چنــد اسپانســر بــرا� خر�د 
امتيــاز منصــور� و انتقال آن به مشــهد به 
توافق رسيده و جمع� از باز�>نان   در حال 
تمر�ن هستند تا با قطع� شدن ا�ن انتقال 
در فصل جد�د ليگ برتر شر#ت #نند و در 
ا�ــن فصل دو تيم از مشــهد را در ليگ برتر 
داشته باشيم. خروج از استان تنها مش>ل 
واگذار� امتياز منصور� است #ه مد�ران 

تيم قرچ>� قول حل آن را داده اند.
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روش جالب ژاپنی ها براى تست کرونا
شــر�ت �نندگان در المپيــ� تو�يو م� با�ســت بالفاصله پس 
ورود بــه فــرودگاه تســت �رونــا دهنــد. اســتفاده از آب دهان، 
روش مســئوالن برگــزار0 بــرا0 گرفتــن تســت �روناســت، به 
شــرط آن �ــه پيــش از آن، غذا�� مصــرف ن5رده باشــند �ه در 
ا�ن صــورت از افراد0 �ه قبل از تســت آب دهــان، غذا مصرف 
�ــرده باشــند، از طر�ق بين� اقــدام به گرفتن تســت م� �نند. 
اما قســمت استرس آور ماجرا زمان� است �ه قصد دارند جواب 
تســت را اعالم �نند. افراد0 �ه تســت داده اند طبق شماره به 
صندل� ها0 مشــخص هدا�ت م� شــوند، تا پاســخ تست شــان 
بعد از حدود �� ســاعت اعالم شــود. برا0 ا�ــن �ار ژاپن� ها با 
خواندن ســه شــماره آخر پاسپورت افراد، پاســخ تست را اعالم 
م� �نند. در ا�ــن لحظه نگران� و اســترس در چهره افراد موج 
م� زند، چرا�ه فرد0 �ه تســتش مثبت شــود، با�د به قرنطينه 

اجبار0 دو هفته ا0 برود.

کشتی المپيک بدون هادى عامل دل چسب نيست
��5 از افراد0 �ه در قرنطينه ٢ هفته ا0 ژاپن� ها به سر م� برد، 
هاد0 عامل گزارشگر توانمند رقابت ها0 �شت� است. عامل به 
همراه ســه هم5ار رســانه ا0 اش تنها به ا�ن دليل �ه فرد همراه 
آن ها تســت �رونا�ش مثبت بوده به قرنطينه رفته اند. مسئوالن 
�اروان ا�ران در تالش هســتند هرطور شــده هاد0 عامل و ســه 
هم5ار رســانه ا0 را از قرنطينه خارج �ننــد، بخصوص عامل �ه 

گزارش �شت� المپي� بدون صدا0 او دل چسب نيست .
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برنامه

باالخره با �� ســال تاخير ناشــ� از شــيوع پاندم� قرن، 
نخستين المپي� بدون تماشاگر تار�خ د�روز افتتاح شد. 
سطح باالتر�ن تورنمنت ورزش� جهان، ا�ن  بار تحت تاثير 
شيوع �رونا، با قواعد سخت گيرانه ا0 برگزار خواهد شد. 
رقابت� �ه افتخار پرچمدار0 آن به صمد ني5خواه بهرام� 
�اپيتــان تيــم مل� بســ5تبال رســيد تــا هانيه رســتميان 
مل� پــوش تيرانداز0 هم دومين پرچمدار ا�ران در تو�يو 
باشد. �وو�د ١٩ اما همه چيز را در افتتاحيه محدود �رد، 
از حضور مقامــات گرفته تا ورزشــ5اران. به همين خاطر 
هــم بود �ــه �اروان ا�ران با ٢٠ ورزشــ5ار و ٦ مســئول و 
مربــ� و البته بدون حضــور هيچ رئيس فدراســيون�(در 
گذشــته حضــور برخــ� از روســا0 فدراســيون ها در رژه 
�اروان، حاشيه ســاز شــده بود) در �5ــ� از تار�خ� تر�ن 
المپي� ها0 قرن رژه رفت. آن هم با لباس� �ه مثل ادوار 

گذشته پرحاشيه بود. لباس� �ه قرار بود برا0 مراسم رژه 
حذف شــود اما درنها�ت چنين نشد تا دختران المپي�5 
بــا همان مانتو0 خبرســاز فيروزه ا0 در جشــن افتتاحيه 
شــر�ت �نند. حضور پرتعداد بس5تباليست ها در مراسم 
رژه ا�ران مشــهود بــود. صمــد ني5خواه بهرام� پرچمدار 
�اروان پيش از حضور در مراسم رسم� رژه با انتشار �� 
اســتور0 در صفحه ا�نســتاگرامش، ابتدا از خوشــحال� 
غيرقابــل وصq اش بــرا0 پرچمدار0 حرف زد و ســپس 
در گــپ و گفت� خودمان� با محمد حســن زاده مل� پوش 
بســ5تبال، در لفافــه از خداحافظــ� احتمالــ� اش بعــد 
از المپيــ� خبــر داد! ١٢ مل� پــوش بســ5تبال، هانيــه 
ميرهاشــم  تيرانــداز0،  از  خدمتــ�  نجمــه  و  رســتميان 
حســين� و ناهيــد �يانــ� از ت5واندو، دانيال شــه بخش و 
شــاهين موســو0 از بو�س، نازنيــن مال�ــ� از قا�قران� 
و ثر�ــا آقا�ــ� از بدمينتون ورزشــ5اران ا�رانــ� حاضر در 

مراسم افتتاحيه بودند. نصرا.... سجاد0 رئيس �اروان، 
�مرانــ�  مهــرو  تيرانــداز0،  ســرمرب�  هاشــم�  الهــام 
ســرمرب� ت5وانــدو، افشــين فــرزام ســرمرب� قا�قرانــ� 
رو�ينــگ، عليرضــا اســت�5 ســرمرب� بو�ــس و جميــل 
لطــq ا... نســب� ســرمرب� تنيس رو0 ميز هم بــه عنوان 
مســئوالن و مربيــان �اروان در مراســم شــر�ت �ردند. 
نخستين  المپي� بدون تماشاگر درحال� گشا�ش �افت 
�ه همزمان با آغاز مراســم افتتاحيــه، مخالفان برگزار0 
المپي� دســت به راه پيما�� زدند و صدا0 اعتراض شان 
بــه قــدر0 بلند بود �ــه از داخل ورزشــگاه هــم به وضوح 
شــنيده م� شــد. با ا�ن حال پليس، راه را رو0 معترضان 
بســت  تا به ورزشــگاه مل� نزد�� نشوند. ا�ن اعتراض ها 
درحال� صورت گرفت �ه گفته م� شــود حضور ژاپن� ها 
با ماســ� ت� ال�ه در مراســم افتتاحيه، نشــانه ا0 بود از 
آن �ــه گو�ا ميزبان خــودش �رونا را جــد0 نگرفته و تنها 

�اروان هــا0 اعزامــ� را وادار به رعا�ت انــواع پروت5ل ها 
�ــرده. با ا�ن حــال اما ادا0 احتــرام ميزبان بــه قربانيان 
�رونا در سراســر جهان از جمله بخش ها0 قابل تحسين 
مراســم افتتاحيــه بــود. ن5تــه جالب توجــه د�گــر حضور 
�اروان عــراق تنهــا با ٢ ورزشــ5ار در مراســم رژه بود �ه 
�متر�ــن حضــور ورزشــ5اران را در افتتاحيــه بــه خــود 
اختصاص داد. قبل از شــروع مراســم، توماس باخ رئيس 
�ميته بين الملل� المپي� با ورزشــ5اران� �ه قرار است 
نما�نــده تيم المپي� پناهندگان در تو�يو باشــند، د�دار 
�ــرد. ا�ن درحال� اســت �ــه تيــم پناهندگان بــا حضور 
٥ ورزشــ5ار ا�ران� در مراســم افتتاحيــه المپي� حاضر 
شــد. �يميا عليزاده (ت5واندو)، د�نا پور�ونس (ت5واندو)، 
ســعيد فضل  اول�  (قا�قران�)، هامون درفش� پو (�اراته) 
و جــواد محجوب (جودو)، ورزشــ5اران ا�ران� تبار در ا�ن 

تيم هستند.

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

  �� رســانه لهستان� در آســتانه تقابل تيم مل� 
واليبال لهســتان با ا�ران در المپي� نوشت: «اگر 
تيــم ملــ� واليبال ا�ــران شــرا�ط ا�ده آل� داشــته 

باشد، م� تواند برا0 لهستان دردسرساز شود.»
بــا  ا�ــران  �اروان  سرپرســت�  �ادر  نشســت    
سرپرســتان تيم هــا0 حاضــر در ده5ــده باز0 ها 
د�روز برگزار شــد و برخ� سرپرستان دغدغه ها0 

خود را مطرح �ردند.
  فتحــ� نور�ــن جــودو�ار معــروف الجزا�ــر0 
برا0 ابراز مخالفتش با عاد0 ســاز0 روابط با رژ�م 
صهيونيست�، پس از ا�ن �ه با حر�q صهيونيست� 
در �� سيد قرار گرفت، رسما از حضور در المپي� 

تو�يو انصراف داد.
  جفر0 �امورور دونده �نيا�� و قهرمان ماراتن 
٢٠١٩ جهــان به دليــل مصدوميــت از باز0 ها0 

المپي� ٢٠٢٠ �نار �شيد.
  آن ســان �مــان دار �ــره جنوب� در مســابقات 
مقدماتــ� المپيــ� مقــام اول را �ســب  و بــا ثبت 
٦٨٠ امتياز ر�ورد المپي� را به نام خود ثبت �رد 
تا اولين ر�وردشــ5ن� المپي� در تيــر و �مان رخ 

دهد.
  بــا ابتال0  ١٩ نفــر د�گر به �رونــا در باز0 ها0 
المپي�، شمار مبتال�ان به ا�ن و�روس در المپي� 

٣ رقم� شد و به عدد ١١٠ مورد آلودگ� رسيد.
  لطq ا... نسب� سرمرب� تيم مل� تنيس رو0 ميز 
ا�ران شرا�ط آمادگ� نيما عالميان برا0 رقابت در 

المپي� را خوب ارز�اب� �رد.
  علــ� داود0 وزنه بــردار فوق ســنگين ا�ــران با 
ر�ورد ورود0 ٤٤٢ �يلوگرم پس از الشا تاالخادزه 
غول گرج� با ر�ورد ٤٦٠ �يلو، بيشــتر�ن ر�ورد 

ورود0 را در وزنه بردار0 المپي� تو�يو دارد. 
دليــل  بــه  روس  �مانــدار  گومبــوا  ســوتالنا    
گرمازدگ� در المپي� از حال رفت و به بيمارستان 

منتقل شد.
  خبرنــگاران اعزامــ� بــه باز0 هــا0 المپيــ� 
تو�يــو از ضعيq بــودن ا�نترنــت ميزبــان باز0 ها 
گال�ه دارند. گفته م� شــود ســرعت �ند ا�نترنت 

خبرنگاران را �الفه �رده است.
  مراســم بدرقه �١١شــت� گير المپي5ــ� ا�ران 
د�روز بــا اهدا0 پــاداش ٨٠٠ ميليــون تومان� به 
�شــت� گيران و �ادرفنــ� در خانه �شــت� برگزار 
شد. تيم ها0 مل� فرنگ� و آزاد به ترتيب ٤ مرداد 

و ٨ مرداد راه� تو�يو م� شوند.
  ســرودها0 ملــ� در مرحله گروه� مســابقات 

واليبال المپي� ٢٠٢٠ پخش نخواهند شد.
در  را  خــود  حر�فــان  ا�ــران  سابر�ســت  ها0    
باز0  ها0 المپي� تو�يو شناختند و با قرعه سخت� 
روبه رو شــدند. عل� پا�دامــن، مجتب� عابد�ن� و 
محمد رهبر0 قرعه سخت� در ا�ن رقابت ها دارند.
  فدراســيون جهان� بســ5تبال، در پوستر0 جالب به 
 qمعرف� بس5تباليست ها0 پرچم دار �شورها0 مختل
در المپيــ� تو�يو پرداخت. در ا�ن پوســتر تصو�ر صمد 
ني5خــواه بهرامــ� پرچمــدار �اروان المپي� نيــز د�ده 

م� شود.
  �� ســا�ت خارجــ� در گزارشــ� حســن �زدان� را 
شــانس طال0 �اروان ا�ــران در المپيــ� تو�يو معرف� 
�رد. ا�ن ســا�ت در ادامه نوشــت: «دشــوار اســت تصور 
�نيد �ســ� غير از تيلور �ا �زدان� طــال0 المپي� را در 
تو�يو �ســب �ند. آ�ا تيلور ســرعت خود را �اهش داده 
و �شــت� گير آمر�5ا�� ســومين پيــروز0 متوالــ� برابر 

�زدان� بزرگ را �سب خواهد �رد؟»

ژاپن در وضعيت اعتراض و نارضایتیحاشيه هاى

حال و هواى توکيو المپيکی نيست
محمد پناهى فرد

برگــزار0  از  ژاپن� هــا  بــودن  ناراضــ� 
المپيــ� ٢٠٢٠ موجــب شــده تــا تو�يــو 
چهره �� شــهر المپي�5 به خــود نگيرد. 
از فــرودگاه نار�تا گرفتــه تا فضا0 عموم� 
شــهر، خبــر0 از تبليغــات گســترده بابت 
نيســت.   بــزرگ  رو�ــداد  ا�ــن  برگــزار0 
محدود�ت هــا0 اذ�ت �ننــده �ــه بيشــتر 
برا0 �نتــرل شــيوع و�روس �روناســت، 
اصل� تر�ن دليل� است �ه مقامات ژاپن� 
را مجــاب م� �نــد تا بــه دنبــال برگزار0 
المپي� امن باشند اما آنچه آن ها را از ا�ن 
مهم باز م� دارد تجمع تيم ها0 ورزشــ� و 
اعضا0 �اروان ها بخصــوص در فرودگاه و 
اســتفاده از اتوبوس ها جهت جا به جا�� و 
انتقال اســت، چرا�ه در هيچ �دام از آن ها 
خبر0 از رعا�ت صد در صد0  پروت5ل ها0 
بهداشــت� نيســت. مســئوالن برگــزار0  
تالش م� �نند   تا با انجام تست ها0 �رونا 
به صورت مداوم به ا�من� بيشــتر المپي� 
بيفزا�ند اما افزا�ــش روزانه �رونا�� ها در 
ژاپن و ده5ده باز0 ها �ه با شــروع رسم� 
المپيــ� از مــرز ١٠٠ مبتــال عبــور �ــرد، 
شــرا�ط را متفاوت تر از آن  چيز0 �رده �ه 
آن ها پيش بين� �رده اند. عصر روز گذشته 
المپي� ٢٠٢٠ رسما افتتاح شد اما هنوز 
نارضا�ت� در تو�يو موج م� زند و  نه خبري 
از خوشــحالي مردم  هســت و نمادها�ي از 
بازي هاي المپي� در گوشــه و �نار شــهر 
وجود   دارد. انگار مردم ژاپن برگزار شــدن 
�ا نشــدن ا�ــن المپيــ� براي شــان فرقي 
نداشته است. به نظر م� رسد ا�ن المپي� 
بيشتر از آن �ه برا0 ژاپن� ها جذاب باشد، 
برا0 شــر�ت �نندگان سا�ر �شــورها در 

ســرزمين آفتــاب جذابيــت  دارد. اگرچه، 
چنــد �شــور نه چنــدان مطــرح در ورزش 
از رقابت در ا�ن مســابقات بــه دليل �رونا 
انصراف داده اند اما ســا�ر �شورها با تمام 
تــوان خود به دنبال �ســب بهتر�ن نتيجه 
مم5ــن در تو�يو هســتند. در حال� امروز 
المپي� ٢٠٢٠ روز دوم خود را پشت ســر 
خواهد گذاشت، �ه انتظار م� رود با شروع 
رقابت ها هيجان منف� ناشــ� از �رونا، به 
ســمت و ســو0 هيجان و جذابيت باز0 ها 
سوق پيدا �ند. آ�ا چنين خواهد شد؛ با�د 
منتظــر ماند و د�ــد. هرچند مــردم ژاپن با 
اعتراض و ب� تفاوت� ســع� دارند ا�ن طور 
القــا �نند �ــه برگــزار0  المپيــ� در ا�ن 

شرا�ط اصال برا�شان اهميت� ندارد.
 پروت�ل ها/- ,ه رعا/ت نم- شود

بــا ا�ن �ه ژاپــن ســع� در برگــزار0 ا�من 

امــا  دارد  تو�يــو  در  المپيــ�  باز0 هــا0 
وضعيــت به آن شــ5ل� نيســت �ــه بتوان 
گفت همه موارد رعا�ت شده است. چهره 
شهر عاد0 است و مردمان تو�يو در سطح 
شــهر تردد م� �ننــد. همه مرا�ــز خر�د و 
رســتوران ها باز اســت. اما مردم در چنين 
شــرا�ط� همه مسائل بهداشت� را رعا�ت 
م� �ننــد. تقر�با همه ماســ� بــه صورت 
دارنــد و در هنــگام ورود به مرا�ــز خر�د و 
رســتوران ها، ضدعفون� �ردن دســت ها 

اجبار0 است.
 ازدحام در مر,ز رسانه 

خبرنگاران و گزارشــگران ب� شــمار0 به 
تو�يو آمده اند گفته م� شود حدود دو هزار 
 ،qخبرنــگار و ع5اس از رســانه ها0 مختل
ا�ن مسابقات مهم را پوشش خواهند داد. 
با ا�ن حال  ا�ن افراد  �ه مجبور هســتند در 

م5ان هــا0 مختلف� از جمله مر�ز رســانه 
و ســالن ها0 ورزش� حضور داشته   باشند 
تــا اخبــار و ع5س ها را به رســانه ها0 خود 
مخابــره و ارســال �ننــد، شــرا�ط ا�منــ� 
باال�ــ� ندارنــد. دور بــودن محــل اقامــت 
آن هــا بــا مر�ز  رســانه و ســالن ها0 باز0،  
اصل� تر�ن موضوع� است �ه �ارشان را با 
مش5الت� روبه رو ساخته. همچنين آن ها 
برا0 تــردد از محل اقامت  به مر�ز رســانه 
و ســالن ها0 مســابقات مجبور هستند دو 
اتوبــوس عــوض �ننــد. اتوبوس ها�ــ� �ه 
اغلب پر هســتند و بــه هيچ عنــوان فاصله 
نم� شــود.  رعا�ــت  آن هــا  در  اجتماعــ� 
مر�ز رســانه به همين ش5ل دارا0 ازدحام 
ز�اد0 اســت. اگرچه مسئوالن برگزار0 با 
استفاده شيشه ها0 پالستي�5 �ه در بين 
ميزها قرار داده اند، تالش دارند تا به نوع� 
ا�من� الزم را بوجود آورند اما به هيچ عنوان 

�فا�ت نم� �ند.
 تست ,رونا برا� خبرنگاران

رجيستر  �ردن اپلي5يشــن ها0 مربوط به 
�وو�د  ١٩ از د�گر مش5الت� بود �ه از بدو 
ورود برا0 خبرنگاران و ع5اسان مش5الت� 
را بوجــود آورد. نصب ا�ن اپلي5يشــن ها0 
ضــرور0 به ســخت� و بــا �م� مســئوالن 
برگــزار0 ام5ان پذ�ــر شــد. خبرنــگاران، 
ع5اســان و تصو�ربــرداران هــم بــه مانند 
د�گران با�د تست �رونا بدهند. بالفاصله 
پس ورود و در فرودگاه و همچنين روز اول 
اقامت تست �رونا اجبار0 است. مسئوالن 
برگــزار0 بــرا0 اهالــ� رســانه شــرا�ط� 
را فراهــم �رده اند �ــه ا�ن افــراد در  ادامه 
حضــور خود در ژاپن   با�د هــر ٤ روز �� بار 
تســت �رونــا را انجــام دهند �ــه ا�ن خود 

دارا0 مراحل ثبت ا�نترنت� است.

برگــزار� المپي@ تو,يو در ,نار مخالفانش، موافقان- هم داشــت مثل ا/ن جوان 
,ه از شر,ت ,نندگان در مراسم افتتاحيه استقبال ,رد 

نازنين مال�� به عنوان اولين نما�نده ا�ران در باز0 ها0 المپي� تو�يو 
به رقابت پرداخت. مال�� در مرحله گروه� رو�ينگ �� نفره زنان پارو 
زد و در گروه خود ســوم شد. او با ٥ پاروزن د�گر از �شورها0 بالروس، 
آمر�ــ5ا، پاراگوئه، ســودان و نيجر�ه رقابت داشــت �ــه در پا�ان زمان ٧ 
دقيقــه و ٥٩ ثانيه را ثبت �رد و در رده ســوم قرار گرفت و به مرحله �� 
چهــارم نها�� صعود �ــرد. مرحله �� چهارم نها�ــ� رو�ينگ �� نفره 

زنان، دوشنبه ٤ مرداد برگزار م� شود. ميالد وز�ر0 تنها نما�نده ر�5رو 
انفراد0 مردان ا�ران در پا�ان مرحله تعيين رن5ينگ باز0 ها0 المپي�، 
با �ســب ٦٢٩ امتياز در بين ٦٤ ورزش5ار در جا�گاه  شصت و سوم قرار 
گرفت. وز�ر0 در مرحله حذف� روز سه شنبه ٥ مسابقه م� دهد. وز�ر0 
بدليل ا�ن �ه در جا�گاه ��5 مانده به آخر قرار گرفته، در مرحله حذف� 

با نفر دوم دور مقدمات� �عن� برد0 اليسون از آمر�5ا رقابت م� �ند.

صعود مالیی
 به یک چهارم 
نهایی رویينگ

وزیــــرى
 شصت و چهارم 

شــــد

رژه با لباس جنجال- در نخستين  المپي@ بدون تماشاگر تار/خ
سارا اصالنى

ني�خواه پرچمدار� ,رد و در لفافه خداحافظ-!
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تراکتور در تهران اردو زد
بر اســاس برنامــه �ادر فن�، تيم فوتبال ترا�تــور تا د�دار 
مقابــل پرســپوليس در تهــران اردو م� زنــد. اعضا� تيم 
بــه مــدت ٥ روز در تهران حضور خواهند داشــت و پس از 
د�دار مقابل پرسپوليس به تبر�ز برم� گردند. تيم فوتبال 
ترا�تور فــردا در هفته بيســت ونهم رقابت ها� ليگ برتر 
فوتبال باشــگاه ها� �شــور در ورزشــگاه آزاد� تهران به 

مصاف پرسپوليس خواهد رفت.
باخت آ.اک یونان باوجود گلزنی انصارى فرد

در �Aــ� از مســابقات رفــت مرحلــه دوم انتخابــ� ليــگ 
�نفرانــس اروپــا، تيــم آ.اC �ونان بــه مصاف و�لژموســتار 
بوسن� وهرزگو�ن رفت �ه نما�نده بوسن� در ا�ن مسابقه با 
نتيجه ٢-�F پيروز شد. تF گل آ.اC را �ر�م انصار� فرد، 
 Jمهاجــم ا�رانــ� ا�ن تيــم در دقيقــه ١٢ وارد دروازه حر�
�رد. انصار� فرد در لحظات پا�ان� ا�ن نيمه �F گل د�گر 

هم به ثمر رساند �ه �مF داور آن را آفسا�د اعالم �رد.
االهلی در انتظار ورود کنعانی زادگان به قطر

�ــF روزنامه قطــر� اعالم �ــرد، باشــگاه االهل� منتظر 
ورود مدافع پرســپوليس به دوحه است. به نقل از روزنامه 
الرا�ه قطر، باشــگاه االهل� تا�نون با ٢ باز�Aن الســد به 
نام ها� حسن احمدبالنF و طالل عبدا...بهزاد قرارداد 
بسته و در روزها� آ�نده تقو�ت ا�ن تيم با جذب باز�Aنان 
بومــ� ادامه خواهد داشــت. براســاس ا�ن گــزارش، تيم 
االهل� منتظر اســت تــا در روزها� آ�نده محمدحســين 
�نعان� زادگان، مدافع پرســپوليس به دوحــه برود تا با او 
به عنوان باز�Aن آسيا�� برا� فصل جد�د قرارداد ببندد.

۵ ميليون پوند مبلغ انتقال جهانبخش به فاینورد 
نشــر�ه ا� از شــهر برا�تون انگليس مبلــغ انتقال عليرضا 
جهانبخش به فا�نورد هلنــد را ٥ميليون پوند اعالم �رد. 
عليرضــا جهانبخــش، و�نگر ا�رانــ� در حالــ� از برا�تون 
انگليــس راهــ� فا�نــورد هلند شــد �ــه هنوز مشــخص 
نيســت تيــم هلنــد� چــه ميــزان بــرا� خر�ــد او هز�نــه 
�رده اســت. بعض� رســانه ها� هلند مدع� شده بودند 
جهانبخش بــا مبلغ� �متــر از ٢ميليون �ــورو از برا�تون 
خر�دار� شــده در حال� �ــه او در ســال ٢٠١٨ با مبلغ 
١٧ميليــون �ــورو از آلAمار بــه برا�تون رفته بود. نشــر�ه 
brightonandhoveindependent �ــه به اخبار شــهر 
برا�تــون اختصــاص دارد، در خبــر� اعالم �ــرد فا�نورد 
برا� جذب جهانبخش ٥ميليون پوند هز�نه �رده است. 
پيش از ا�ــن امير هاشــم� مقدم، مد�ربرنامه جهانبخش 
 F� ن به فا�نورد با مبلغAاخبــار مربوط به انتقال ا�ن باز�

ميليون و ٢٠٠هزار �ورو را خنده دار توصيJ �رده بود.

محروميت ٢٠ روزه داور بازى جنجالی ليگ 
دسته اول

�ميتــه اخــالق فدراســيون فوتبــال از محروميــت داور 
د�ــدار ملــوان و بــادران خبــر داد. بــه نقــل از ســا�ت 
فدراســيون فوتبــال، مســتندا بــه مــواد ٦٥ آ�ين نامــه 
اخالق و بند الJ ماده ٧٣ مقررات انضباط� با توجه به 
 ،�گزارش واصله مبن� بــر رفتارها� غيرحرفه ا� داور
رضــا �رمانشــاه�، داور د�ــدار ملوان-بــادران، نظر به 
ا�ن �ه تمام اشــخاص تابع اساسنامه فدراسيون فوتبال 
و مقــررات آ�ين نامــه اخالق متعهد و مAلJ هســتند �ه 
از ارتــAاب هرگونــه رفتــار� �ه به ســالمت مســابقات 
لطمــه وارد م� �نــد خــوددار� �ننــد؛ بنابرا�ــن رضــا 
�رمانشــاه� از �ليه فعاليت هــا� فوتبال� به مدت ٢٠ 
روز محروم اســت. جلسه رسيدگ� به تخلJ و� متعاقبا 
 F� اعالم م� شــود. رضا �رمانشــاه� در ا�ن مســابقه
پنالتــ� �امال اشــتباه �ــه منجر به گل بادران شــد را به 
ســود ا�ن تيم اعالم �رده بود. پيش از ا�ن مالF باشگاه 

بادران هم ٢٠ روز تعليق شده بود.

هافبF ا�ران� عضو باشگاه قطر با باشگاه �ا�سر� اسپور تر�يه به توافق رسيد. 
ســا�ت گازتادامگا-تر�يه خبر داد باشــگاه �ا�سر� اسپور �F خر�د تابستان� 
د�گــر بعد از جذب مجيد حســين�، مدافع ا�ران� ترابزون اســپور انجــام داده. 
علــ� �ر�م�، د�گــر باز�Aن ا�رانــ� خر�د جد�ــد ا�ن تيم اســت. توافقات بين 
طرفيــن انجام شــده و انتظار م� رود تــا چند روز آ�نده �ر�م� بــه تر�يه برود تا 
قراردادش را به صورت رسم� امضا �ند. ا�ن در حال� است �ه گمانه زن� ها از 
احتمال انتقال �ر�م� به باشگاه الغرافه قطر �ه به تازگ� آندره آ استراماچون�، 
ســرمرب� سابق و ا�تاليا�� اســتقالل را به خدمت گرفته حAا�ت داشت اما در 
ليســت استراماچون� فعال نام هيچ �F از باز�Aنان سابقش در استقالل وجود 

ندارد، بنابرا�ن �ر�م� هم تصميم گرفت از ليگ قطر به ليگ تر�يه برود.

هافبــF تيم فوتبال پرســپوليس به دليــل مصدوميت نم�     توانــد تيمش را تا 
پا�ان فصل همراه� �ند. �مال �امياب� نيا �ه دچار مصدوميت شده، د�دار 
 �٢ هفتــه پا�ان� تيمش از دســت داد. در �نار او عل� شــجاع� هم در ٢ باز
آ�نده نم�     توانــد تيمش را همراه� �ند. تيم فوتبال پرســپوليس در ٢ هفته 
پا�انــ� ليگ به ترتيب به مصاف ترا�تور و پيAان م� رود. البته �امياب� نيا در 
فصل ها� گذشــته هم مصدوميت ها� شــد�د� از ناحيه �تــJ تجربه �رده 
بود و حت� �ارش به جراح� هم �شيده بود. در زمان مربيگر� برانAو حت� 
زمزمه ها�� مبن� بر �نار گذاشــتن او از ليست شنيده م� شد اما �امياب� نيا 
در پرســپوليس مانــد و بــا مصدوميت جنگيد تــا همراه سرخ پوشــان چند�ن 

قهرمان� را تجربه �ند.

�امياب� نيا فصل را از دست داد�ر�م� همباز� حسين� در ليگ تر�يه 

تصميم مجيد� و پيام غيرمستقيم به د�اباته
 قرارداد شيخ تمدید نمی     شود؟

تيــم فوتبــال اســتقالل در حالــ� در هفتــه 
بيست وهشــتم رقابت ها� ليگ برتر فوتبال 
بــه مصاف نفت مسجدســليمان رفــت �ه به 
دليــل فاصلــه زمان� �ــم ا�ن د�ــدار و درب� 
١٢٠دقيقــه ا� حذف� مقابل پرســپوليس، 
فرهــاد مجيــد� ترجيــح داد به تعــداد� از 
باز�Aنــان اصلــ� تيمــش اســتراحت دهد و 
هميــن موجب شــد تــا تغييــرات ز�ــاد� در 
تر�يب اصل� آب� پوشــان ا�جاد شــود. اما با 
ا�ن وجود نام شــيخ د�اباتــه، آقا� گل فصل 
گذشــته ليــگ برتر حتــ� در بيــن باز�Aنان 
ذخيره اســتقالل هــم قرار نداشــت. د�اباته 
هر چقدر در مرحلــه گروه� ليگ قهرمانان 
آســيا عملAرد فوق العاده ا� داشت و با زدن 
٥ گل در ٦ بــاز� بهتر�ن گلزن اســتقالل و 
دومين گلزن برتر رقابت ها شد، در ليگ برتر 
عملAرد قابل قبول� نداشــته و دور از انتظار 
بوده؛ تــا جا�� �ه در آســتانه اتمام فصل، او 
بيش از ٢ بار موفق به گلزن� نشده تا همين 
آمــار و عملAــرد، تمد�ــد قــرارداد بــا او را در 
ابهام قرار داده و مســئوالن باشــگاه را دچار 
 �ترد�د �ند. مجيد� در شــب� �ه به تعداد
از باز�Aنــان اصلــ� اش اســتراحت داد، نام 
د�اباته را در ليست باز� قرار نداد و در پاسخ 
به سوال خبرنگاران در نشست خبر� دال�ل 
آن را صرفا فن� اعالم �رد تا مشــخص شود 
د�اباته به لحاظ فن� ا�ن روزها در حد انتظار 
 �نيست. شــا�د غيبت او در ليســت ا�ن باز
پيام� باشــد از سو� باشــگاه و �ادر فن� به 
د�اباته تا مشــخص شــود بــرا� تمد�د با ا�ن 
باز�Aن باشــگاه دچــار ترد�د اســت. د�اباته 
در ا�ــن فصــل باز� هــا� ز�ــاد� را به دليل 
مصدوميت �ا ســفر به فرانســه از دست داد و 
تنها در ١٢ باز� برا� آب� پوشــان به ميدان 
رفت و ٦٢٥ دقيقه در ميدان حضور داشــت 
و تنها ٢ گل در ا�ن باز� ها به ثمر رســاند �ه 
ا�ن نم�     تواند آمار قابل قبول� برا� آقا� گل 

فصل گذشته ليگ برتر باشد.

جام دوباره از دست 
استقالل و مجيدى می افتد؟

جنگ ١١ميليارد� در اردوگاه آب� 

تعطيــالت  �ــه  حالــ�  در 
را  چيــز  همــه  چنــدروزه 
تحت الشعاع قرار داده اما باشگاه استقالل 
همچنان بحران� و درگير اختالفات داخل� 
و شاهد تقابل مد�ر�ت باشگاه با �ادر فن� و 
باز�Aنان اســت. در چند روز گذشته تمر�ن 
اســتقالل بــه دليــل نارضا�تــ� باز�Aنان و 
�ادر فنــ� از مســائل مالــ� و پرداخت� �م 
باشــگاه تعطيــل و �ا بهتــر بگو�يم بــه خاطر 
اعتصاب برگزار نشــد؛ آن هــم در حال� �ه 
آب� پوشــان �ــF د�دار حســاس با نســاج� 
دارند �ــه نتيجه اش بــرا� تيم ها� فانوس 
به دست بسيار مهم و حيات� است. عالوه بر 
ا�ن، اســتقالل �ه ســوم� و �ســب سهميه 
آســيا�� اش مسجل شده �F باز� حساس 
هــم بــا ســپاهان دارد البتــه در صورت� �ه 
سرنوشــت قهرمانــ� ليــگ به هفتــه پا�ان� 
 �بAشد. جدا از ٢ باز� پا�ان� آب� ها �ه برا
مدعيــان قهرمانــ� و �اند�داهــا� ســقوط 
حائز اهميت است، استقالل در نيمه نها�� 
جام حذفــ� با�ــد به مصــاف �Aــ� از ٣ تيم 
گل گهــر، فوالد و برنــده ملوان-خيبر برود؛ 
بنابرا�ن حت� اگر ليگ هم برا� اســتقالل 
تمام شده باشد فرهاد مجيد� و شاگردانش 

بــاز� حساســ� در جام حذفــ� دارنــد. اما 
اتفاقات به گونه ا� پيش م� رود �ه حوادث 
و حواش� فصل گذشــته را تداع� م� �ند؛ 
جا�ــ� �ه فرهاد مجيــد� در تقابل با احمد 
ســعادتمند، مد�رعامل باشگاه پس از درب� 
فينــال  بــه  اســتقالل  صعــود  و  حذفــ� 
جام حذف� در صفحه ا�نســتاگرامش اعالم 
�ناره گير� و اســتعفا �رد و تيم چند روز را 
و  گذرانــد  تمر�ــن  بــدون  و  بالتAليفــ�  در 
نتيجه اش هم شAست ٣-٢ مقابل ترا�تور 
در جــام حذفــ� شــد؛ جامــ� �ه از دســت 
فرهــاد و اســتقالل افتاد. حاال و در آســتانه 
د�ــدار نيمه نها�ــ� جام حذف� مشــAالت و 
اختالفات در استقالل به اوج رسيده است. 
فــراوان   ��ش وقوس هــا از  بعــد  البتــه 
 �ســرانجام مبلغ ٢٠ميليارد تومان از ســو
 �همــراه اول به عنوان ��A از اسپانســرها
استقالل به حســاب ا�ن باشگاه وار�ز شد و 
نيــز تصميــم  باشــگاه  مــدد�، مد�رعامــل 
گرفــت ٩ميليــارد از ا�ــن پــول را بــه عنوان 
بخشــ� از قراردادها به حســاب باز�Aنان و 
 �وار�ــز ا�ــن  امــا  �نــد.  وار�ــز  فنــ�  �ادر 
رضا�ت بخش نبود و مشAل� از استقالل� ها 
حــل نAــرد و در آخر�ن اقــدام آن هــا اعالم 

 ��ردند تا زمان� �ه در�افت� شان در روزها
پا�انــ� فصل به ٧٠درصد نرســد، حاضر به 
تمر�ن نيستند. از ا�ن رو تمر�نات استقالل 
فعــال تعطيــل شــده و مشــخص نيســت چه 
اتفاق� رخ م� دهد. اســتقالل� ها در حال� 
دســت بــه اعتصــاب زده انــد �ــه برخــالف 
خالــ�  باشــگاه  حســاب  گذشــته  دفعــات 
نيست و هم ا�نون حدود ١١ميليارد تومان 
از پول همراه اول در حســاب باشــگاه باق� 
مانــده و باز�Aنــان خواهــان آن هســتند تا 
بخــش د�گر� از مطالبات شــان با ا�ن پول 

پرداخت شــود امــا مدد� اعتقــاد دارد ا�ن 
پــول با�ــد صــرف هز�نه هــا� آ�نــده تيم از 
قبيل ســفر، هتل و... شــود. البته شا�عات� 
هــم درباره تغيير مد�ر�ت باشــگاه به گوش 
م� رســد و حAا�ت از آن دارد �ه عل� اصغر 
ملAيان، عضــو جد�د هيئت مد�ره باشــگاه 
در آســتانه انتصــاب بــه عنــوان مد�رعامل 
جد�د باشــگاه اســت. اگر ا�ن شــا�عه رنگ 
گفــت  بتــوان  شــا�د  بگيــرد  حقيقــت 
اســتقالل� ها با دســت زدن به اعتصاب راه 
را برا� اجرا�� شــدن ا�ن تصميم هموارتر 

�رده انــد. البتــه تــا زمانــ� �ه ا�ــن تغيير و 
تحــوالت رخ ندهــد ظاهــرا ر�ــش و قيچ� 
دســت مدد� است و او نشــان داده مقابل 
 �ا�نگونه تهد�دهــا و رفتارها و مصاحبه ها
تند و انتقاد� �وچAتر�ن �رنش و نرمش� 
د�ــدار  از  قبــل  تــا  اگــر  بنابرا�ــن  نــدارد؛ 
نيمه نها�ــ� دوطــرف درگير پرچــم صلح را 
باال نبرند هيچ بعيد نيســت دوباره �F جام 
د�گــر بــه راحتــ� از دســت اســتقالل ســر 
بخــورد و بيفتــد و ا�ــن تيــم دوبــاره تــاوان 

ندانم �ار� مسئوالنش را بدهد.

مذاکره عراق با کی روش ادامه دارد
مجر� و خبرنگار ورزش� عراق با بيان ا�ن �ه �ارلوس �� روش از موزامبيF به مذا�ره با فدراسيون 
عراق ادامه م� دهد، جز�يات� از شروط مطرح شده را منتشر �رد. چند روز پيش بود �ه منتظر ناصر، 
ســردبير نشر�ه العالم الجد�د فاش �رد �ه مذا�رات عراق� ها با �� روش به چند دليل منتف� شده؛ 
از جمله شــرط اقامت �� روش در امارات. با ا�ن حال عل� نور�، مجر� ورزشــ� عراق با تAذ�ب ا�ن 
موضــوع اعالم �رد �ه مذا�ره با �� روش همچنان ادامه دارد. نور� در ا�ن خصوص گفت: «قرارداد 
رســم� بــرا� �ارلوس �� روش ارســال شــد و او از هدا�ت تيم ملــ� در مرحله انتخابــ� جام جهان� 
اســتقبال �ــرده اســت.» �� روش بــه دليل وضعيت ســالمت پــدرش در حــال حاضــر در زادگاهش 
موزامبيF است. ا�ن خبرنگار و مجر� ورزش� عراق افزود: «�� روش پيشنهاد عراق را به دستيارانش 
ارائــه داد و آن هــا تما�ل ز�اد� به ا�ــن امر دارند. �ادر فن� �� روش با حضــور ٤ مرب� خواهد بود �ه 
 �توســط خــودش انتخاب شــده اند. هيچ مرب� عراقــ� هنوز به �ادر فن� معرف� نشــده اســت.» نور
خاطرنشان �رد: «قرارداد پيشنهادشده برا� �F سال و با بند تمد�د است. مبلغ افشاشده ٢ميليون 
 �و ٥٠٠هزار دالر نادرســت بوده و مبلغ پيشــنهاد� به �� روش �متر از آن اســت. هيئت عاد� ساز
فدراسيون عراق تمام جز�يات قرارداد را ارسال �رده و فقط تا�يد �� روش مانده تا ا�ن قرارداد به طور 

رسم� اعالم شود. در صورت توافق نها��، قرارداد با �� روش در بغداد امضا م� شود.»

مرادمند بازى برگشت نساجی را هم از دست داد!
محمدحسين مرادمند، مدافع وسط آب� پوشان 
در د�ــدار با ســا�پا در هفته بيســت وهفتم ليگ 
دچــار مصدوميت شــد امــا به خاطر حساســيت 
د�ــدار با پرســپوليس در درب� به ميــدان رفت. 
باعــث  پرســپوليس  مقابــل  مرادمنــد  حضــور 
تشــد�د مصدوميــت او شــد و بــه هميــن خاطر 
ا�ن باز�Aن نتوانســت تيمــش را در باز� با نفت 
مسجدســليمان همراهــ� �ند. در ا�ن شــرا�ط 
با توجــه به ا�ن �ــه همســتر�نگ مرادمند دچار 
�شيدگ� شده او نم�  تواند در باز� فردا مقابل 

نســاج� بــرا� اســتقالل بــاز� �نــد تــا فرهاد 
مجيد� بــا توجه به پارگ� ربــاط صليب� عارف 
 �غالم� مجبور به ادامه استفاده از محمد نادر
به عنوان ��A از ٣ مدافع وســط تيمش باشــد. 
نAته قابل توجه درباره مرادمند ا�ن اســت �ه او 
در باز� رفت اســتقالل و نساج� نيز غا�ب بود. 
مرادمنــد بــاز� رفت با نســاج� را هــم به دليل 
مصدوميت از دســت داد و حاال برا� دومين بار 
در فصل جــار� فرصت باز� �ــردن مقابل تيم 

شمال� را از دست م� دهد.

ليســت جد�د تيم مل� فوتبال ا�ران ممAن است 
شگفت� ها�� داشته باشد و چند باز�Aن باتجربه 
برا� مســابقات باق� مانده انتخابــ� جام جهان� 
دعــوت نشــوند. تيــم ملــ� فوتبــال ا�ران �ــه در 
دور رفــت از مرحلــه گروهــ� مســابقات انتخاب� 
جام جهان� ٢٠٢٢ قطر با مارC و�لموتس نتا�ج 
جالبــ� نگرفت تا در جدول ٥ تيم� بعد از عراق و 
بحر�ن در جا�گاه سوم قرار بگيرد، در دور برگشت 
با دراگان اسAوچيچ دست به �ار بزرگ� زد و با ٤ 
پيــروز� پ� درپــ� در بحر�ن موفق شــد به عنوان 
صدرنشــين گروه ســوم به طور مستقيم به مرحله 
بعــد� مســابقات راه �ابد. تيــم مل� ا�ــران بعد از 
راهيابــ� به جمع ١٢ تيم برتر قــاره �هن در گروه 
اول همراه بــا �ره جنوب�، امارات، ســور�ه، عراق 
و لبنــان قــرار گرفت تا حداقل رو� �اغذ شــانس 
خوب� برا� راهياب� به جام جهان� داشــته باشد. 
ا�ن باز� ها از ١١ شهر�ور آغاز م� شود و تيم مل� 
ا�ران در نخســتين روز از ا�ن رقابت ها ميزبان تيم 
مل� فوتبال سور�ه خواهد بود. دراگان اسAوچيچ 

�ه در ابتدا� حضورش در نقش سرمرب� تيم مل� 
ر�ورد ٧ باز� بدون شAست پ� درپ� را از خود به 
جا گذاشت، حاال با اعتماد به نفس باالتر� تيمش 
را بــرا� حضــور در مرحله بعد� مســابقات آماده 
م� �ند؛ مرحله ا� �ه در پا�ان آن در صورت حضور 
در ��A از دو رده اول �ا دوم، به صورت مستقيم به 
جام جهان� قطــر راه خواهد �افــت. احتمال دارد 
 �چند باز�Aــن باتجربه �ه باز� ها� نســبتا ز�اد
 �در تيم مل� دارند، در ليســت بعد� تيم مل� برا
آماده ســاز� و حضــور در مرحلــه دوم رقابت هــا 
حضور نداشــته باشــند. با توجه به آمادگ� تعداد 
باز�Aنان جوان تر در تيم مل� و شانس باال� آن ها 
برا� حضور در تر�يب اصل�، شــا�د اســAوچيچ 
ترجيــح دهد به جــا� اســتفاده از باتجربه هــا، از 
 �باز�Aنــان جوان تر� �ــه م� توانند آ�نــده بهتر
در فوتبال ا�ران داشــته باشند، استفاده �ند. ا�ن 
طرح از ســو� سرمرب� تيم مل� و دستيارانش در 
 �مرحله تحقيق و مطالعه است و هنوز تصميم گير

نها�� درباره آن انجام نشده است.

�نار گذاشتن چند باز�2ن باتجربه برا� مرحله نها�� انتخاب� جام جهان�

احتمال خانه ت2ان� در تيم مل� 
ملوان و خيبر خرم آباد؛ امشب ساعت ٢٠، تخت� انزل� 
یک ليگ یکی، آخرین تيم صعود کننده به نيمه نهایی 

امشــب آخر�ن د�دار مرحله �F چهارم نها�� جام حذف� برگزار م� شــود تا 
پس از مشخص شدن چهارمين تيم نيمه نها��، چهارم مردادماه قرعه �ش� 
مرحلــه نيمه نها�� انجام شــود. تا�نون تيم ها� گل گهر، اســتقالل و فوالد 
راه� مرحله نيمه نها�� شده اند و آخر�ن مسابقه از مرحله �F چهارم نها�� 
امشب ســاعت ٢٠ بين ٢ تيم ملوان و خيبر در ورزشگاه تخت� انزل� برگزار 
م� شــود. خيبر �ه از عل� �ر�م�، �اپيتان اســبق تيم مل� به عنوان مشاور 
استفاده م� �ند و محسن عاشور� هدا�تش را بر عهده دارد در ا�ن فصل با 
٤٩ امتياز در رده هفتم جدول ليگ دســته اول قرار گرفته است. البته خيبر 
بــا ٤٥ گل زده زهردارتر�ن خط حمله ليگ �F را هم در اختيار دارد. در آن 
ســو� ميدان هم ملــوان �ه مد�رعاملش پژمان نور� اســت و ســرمرب� اش 
ماز�ار زارع، باز�Aنان ســابق پرسپوليس، اميدوار بودند در ا�ن فصل بتوانند 
حداقــل در حدوانــدازه �F مدع� حاضر شــوند اما ا�ن تيم با �ســب با ٤٦ 
امتياز و رده �ازدهم� ليگ �ار خود را به پا�ان رســاند. خيبر برا� رســيدن 
به ا�ن مرحله ٢ تيم ليگ برتر� نفت مسجدســليمان و صنعت نفت آبادان را 
شAســت داد و به �F چهارم نها�� جام حذف� رسيد. ملوان بندرانزل� ابتدا 
تيم و�ســتاتوربين دسته دوم� را شAست داد و بعد هم با حذف نساج� قدم 

به ا�ن مرحله گذاشت.
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