
تصمیم های سخت برای خوزستان
 برای حل مشکالت خوزستان در کنار آب رسانی با تانکر و باز کردن مقطعی آب سدها 

باید تصمیمات بزرگ و مهمی گرفت؛ این تصمیم ها چیست؟

K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 نمره ناپلئونی 
بهداشت و درمان روحانی

دوازدهمین گزارش عملکرد 8 ساله دولت نشان می دهد با وجود توسعه 
زیرساخت،   همچنان سرانه بهداشت ما با استانداردها فاصله دارد

نخستین تصاویر ایرانی 
حرم رضوی با دوربین 

»آقارضا عکاس باشی«

7

بساط مرگ در حاشیه جاده
 استقرار دست فروشان، ورودی و 

خروجی مشهد را ناایمن کرده

خراسان رضوی

 گردباد سهمگین کرونای 
هندی در مشهد 

4هزار مشهدی تنها در یک روز به 
مراکز بهداشتی مراجعه کردند!

خراسان رضوی

 سهند و مکران 
در سن پترزبورگ

12

 طاهره هر لباس را فقط 2 بار 
می تواند بپوشد

گفت و گو با پدر دختر خرمشهری 
که با  بیماری پوستی خبرساز شد

زندگی سالم

  شکست های عبرت آموزو  توفیق 
های نسبی اقتصادی دولت

10

2 بار قصاص برای پلنگ سیاه  !
 حکم گانگسترهای مخوف در 

میدان تلویزیون مشهد صادر شد

9

   صفحه ۵

   صفحه ۴

 لبنان؛آوردگاه جدید 
غرب و شرق؟

لبنــان و خاورمیانه دوباره آبســتن  تحــوالت جدیدی 
است. سعد حریری پس از گذشت ...

یادداشت روز

احمد کاظم زاده

  صفحه 2

وانت آبی، ُقلدر 
چارشونه ِکشتی
با خبر توقف تولید نیسان آبی به 

سراغ خاطره بازی با این سلطان 
رفتیم   زندگی سالمبامرام 

یک شنبه
3| مرداد |1400

28 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه ورزشی + 8 صفحه روزنامه استانی
. 16 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 14 ذی الحجه 1442 . 25 جوالی 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20716 

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

پایتخت در مسیر مختارنامه 
 اعتراف جهانگیری 

و اسالم هراسی ماکرون 
   صفحه های ۵، ۶ و ۳

روز طالیی ایران در المپیک
در اولین روز بازی های المپیک، نخستین مدال طالی تپانچه بادی ورزش ایران رکوردهای 

   ورزشیزیادی را جابه جا کرد و سروقامتان هم قهرمان جهان را شکست دادند



 لبنان ؛آوردگاه جدید غرب 
و شرق؟

تحوالت  آبستن   ــاره  دوبـ خاورمیانه  و  لبنان 
ــت. سعد حــریــری پــس از گذشت  جــدیــدی اس
۹ مــاه از پذیرش ماموریت تشکیل  نزدیک به 
کابینه لبنان، انصراف خود را از این مأموریت 
اعالم کرد تا با دادن آدرس غلط درباره چرایی 
این انصراف، دور جدیدی از ناآرامی ها در این 
کشور را رقم بزند.همزمان ، برخی تحلیلگران از 
تالش هایی برای بین المللی کردن بحران لبنان 
یا بردن این کشور به زیر فصل 7 منشور ملل متحد 
سخن می گویند. تحلیلگران همچنین با اشاره به 
این تالش ها  از پیشنهاد فرانسه برای برگزاری 
کمک بین المللی به لبنان در 4 اوت برابر با 22 
مردادماه آینده به عنوان شاخصی در این زمینه 
نام می برند اما چند نکته در این جا وجود دارد 
که در این احتمال تردید ایجاد می کند:نخست 
این که هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی 
فرانسه کمک به کاستن از بار مشکالت اقتصادی 
مردم لبنان اعالم شده  که به دلیل تحریم های 
اعمال شده در دوره ترامپ و استمرار آن ها در 
دوره بایدن بی سابقه ترین فشارها و جنایات 
اقتصادی را بر دولت و به ویژه مردم لبنان تحمیل 
کرده  است و با فقیر کردن دو سوم مردم لبنان 
موقعیت فرانسه را در این کشور بیش از پیش 
تضعیف کــرده و به مخاطره انداخته اســت. از 
یک سو فرانسه که به دنبال بازگشت به غرب 
آسیاست تالش کرد از انفجار بیروت و بحران 
سیاسی و اقتصادی پیش آمــده بــرای اهــداف 
بلند مــدت خویش بهره گــیــرد.از ســوی دیگر 
آمریکا به همراه شرکای منطقه ای خود همچون 

امارات، عربستان و ترکیه کوشیدند از لبنان به 
عنوان بستری برای به شکست کشاندن رقبایی 
همچون فرانسه بهره بگیرند. این رقابت به دلیل 
عدم مسئولیت پذیری آمریکا و فرانسه و اعتیاد 
آنــان به تحریم و فشار بــرای رسیدن به مقاصد 
خود منجر به معلق ماندن وعــده حمایت های 
مالی ادعایی این کشورها به لبنان و برقراری 
تحریم های جدید با ادعای مقابله با حزب ا... 
شد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از اهداف 
فرانسه از برگزاری این کنفرانس یا از رایزنی های 
اخیر برای خارج کردن این کشور از خأل سیاسی 
جلوگیری از ادامه تضعیف موقعیت این کشور 
بوده است و اگر بنا باشد بحران تشدید یا روند 
تحوالت به جنگ کشیده شود در این صورت 
بلکه  شد  نخواهد  تقویت  تنها  نه  موقعیت  این 
چه بسا ضعیف تر هم خواهد شد و همچنان که 
در عراق و سوریه مشاهده شد به هر میزانی که 
آمریکا در کشورهایی که قبال فرانسه حضور 
و نفوذ داشته ورود کرده از نقش و جایگاه این 
کشور کاسته شده است.دوم این که اگر به فرض 
بحران سیاسی لبنان بین المللی شود و حتی زیر 
فصل 7  قرار گیرد در این صورت لبنان به عرصه 
جوالنگاه  شرق و غرب یعنی چین و روسیه از یک 
سو و فرانسه، انگلیس و آمریکا از دیگر سو تبدیل 
خواهد شد و باز همچنان که درباره سوریه دیده 
شد در نهایت به افزایش نقش و حضور روسیه و 
چین خواهد انجامید و به تبع آن از نقش و نفوذ 
کشورهای غربی از جمله فرانسه کاسته خواهد 
شد به ویژه آن که اکنون در بین دولت و حتی 
مسئوالن لبنانی این انگیزه ایجاد شده است 
که برای رهایی از فشارهای حداکثری آمریکا 
سیاست نگاه به شــرق را در سیاست خارجی 
اتخاذ کنند و متقابال در هر دو کشور روسیه و 
چین نیز این انگیزه و تمایل وجــود دارد که از 
لبنان و موقعیت بی نظیر این کشور در ساحل 
دریای مدیترانه برای تقویت سیاست های خود 
در این حوزه بهره بگیرند. چرا که تا به این جای 
کار رویکرد غرب گرایانه حریری نه تنها ساختار 

اقتصادی و بانکی لبنان را عمال فلج کرده است 
ــرای طــرح هــای جایگزین مانند  بلکه مانع اج
تامین سوخت از کشورهایی غیر از کشور های 
عربی و غربی شد، تا با ایجاد بن بست در این 
کشور مقاومت مردم را در برابر استعمار خارجی 
در هم بشکند.بر این اساس؛ اصلی ترین عامل 
شکست حریری در تشکیل دولــت را می توان 
گرفتن  نــادیــده  و  غرب گرایی  انحصارطلبی، 
ساختار طایفه ای و ملی لبنان دانست که موجب 
شکل گیری مرحله جدیدی از مداخالت خارجی 
در امور داخلی اعم از اجرای طرح  تحریم علیه 
لبنان با ادعای حل بحران سیاسی این کشور و 
بین المللی کردن پرونده تشکیل دولت نظیر آن 
چه درباره دادگاه ترور رفیق حریری روی داد، 
خواهد شد و سوم این که در صورت بین المللی 
ــدن بــحــران لبنان، احتمال وقــوع جنگ و  ش
منطقه ای شدن آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. به 
تازگی پایگاه خبری عبری زبان واال در گزارشی 
اعالم کرده بود که 15 سال پس از جنگ دوم 
لبنان، حزب ا... روز به روز بیشتر قدرت می گیرد 
و طبق بــرآوردهــای محافل اسرائیلی، حدود 
150 هزار موشک دارد که برد آن ها بین 15 
تا 700 کیلومتر متفاوت است. بنابراین وقوع 
جنگ با توجه به زرادخانه تسلیحاتی مقاومت 
لبنان ،عواقب پیش بینی نشده ای برای رژیم 
صهیونیستی به دنبال خواهد داشت و با توجه 
به این که علت العلل ایجاد بحران در لبنان یا هر 
کشور دیگر در منطقه تضمین امنیت این رژیم 
است بنابراین بعید است که این رژیم و حامیان 
آن حداقل در این مقطع زمانی حاضر و مایل به 
اجــرای پــروژه بین المللی کردن بحران لبنان 
باشند. حال باید ببینیم نگرانی از انفجار قریب 
الوقوع وضع با توجه به پیامدهای منطقه ای آن 
می تواند همه بازیگران خارجی در لبنان را به 
سطحی از مدیریت مشترک بحران وادار سازد 
یا همچنان تداوم و تعمیق این وضعیت مطلوب 
آن هاست. گذشت زمان همه چیز را مشخص 

خواهد کرد.
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ما مردم دیگر عادت کرده ایم که هر روز که  •
از خواب بلند شویم باید شاهد یک معضل 
ــاال و یــک معضل  و کمبود و گــرانــی یــک ک
اقتصادی و اجتماعی باشیم. دیگر شرطی 
شده ایم. یک روز قطعی برق ، یک روز ... . این 
روزها هم گرانی فوالد و سیمان و... به خاطر 
قطعی برق. باید ببینیم در روزهای آینده چه 
سناریوی دیگری اجرا می شود و باید شاهد 

چه چیز دیگری باشیم؟
آقای روحانی به چه قیمتی به سد سازی  •

افتخار می کنی؟ به قیمت از دست رفتن 
کشاورزی، دامداری  در خوزستان، اصفهان 
و... به خاطر چند مگاوات برق که می شد 
با نیروگاه  های بــادی، خورشیدی و...هم 

تامین کرد.
 آقــای روحانی می گن چرا از این دولت  •

تشکر نمی کنید؟ آقــای روحانی ممنونیم 
که در تابستان برق مان را قطع می کنید. 
ممنونیم بابت این همه گرانی. ممنونیم بابت 
این که بر خالف همه کشورهای جهان هنوز 
بیشتر مردم مان واکسن نزده اند ولی 10 تا 

واکسن رونمایی کرده اید!
 یادش به خیر قدیم چقدر خوشحال بودیم.  •

این قدر بی عدالتی، گرانی و تورم و کمبود 
و... نداشتیم. خــانــواده ها شلوغ بودند و 
بچه ها مدام با هم چالش داشتند و همین 
ها زندگی را جالب و پرهیجان کــرده بود. 
االن بچه ها فقط توی گوشی هستند و بازی 
می کنند یا در فضای مجازی می چرخند. 
اعــضــای فامیل بــه علت کــرونــا چند ساله 

همدیگر را ندیده اند و...
 تا کی می توان ناکارآمدی خود را به دشمن  •

نسبت داد؟ تا کی می توان فرافکنی کرد؟! به 
فکر امروز مملکت و ملت خود  باشید. به خدا 
قسم هم اکنون هم دیر است و فردا و فرداها 

بسیار دیرتر!
ــدت هشت  •  آقــای روحــانــی و دولــت در م

سال خدمت شان خیلی خوب حال مردم را 
گرفتند. امیدواریم این سیاست های مردمی 

را هرگز فراموش نکنید!

 لطفا جلوی رشد فزاینده قیمت سیمان  •
و مصالح ساختمانی را بگیرید. جوانان به 
ــد بی خانه باشند و نتوانند  خــدا گناه دارن

ازدواج کنند.
 به جز ایــران در کــدام کشور دیگر دنیا به  •

مدیران بخش دولتی حقوق نجومی و کالن 
از جیب مردم و خزانه ) بیت المال ( پرداخت 
می شود؟ انجام این کار یکی از مهم ترین 
علل کسری بودجه و تورم باال در کشور است. 
به عبارت دیگر شما از جیب مــردم هزینه 
می کنید و برای آن ها کسری بودجه و تورم 

باال به ارمغان می آورید!
ــرا در کــشــور مــا همه چیز برعکسه؟  •  چ

تولید کنندگان قیمت ها را باال می برند که 
مثال قیمت جهانی بــاالتــره! آخــه پــس  چرا 
دیگر  کارمندان  مثل  را  کارمندان  حقوق 
کشورها پرداخت نمی کنیم؟ حقوق یک 
معلم بر مبنای جهانی باالی 200 میلیون 
تومان است ما درنهایت به معلم 10 میلیون 
می دهیم. این جا را اول درست کنیم تا بعد 

قیمت ها را هم به قیمت جهانی برسانیم.
 چرا در این کشوری که مسئوالنش هیچ کاری  •

بــرای مــردم نکرده اند و همه مــردم، مقداری 
خشم و ناراحتی از این اوضاع دارند با طرحی 
به نام سربازی، همه جوان ها را از خودتان دور 
می کنید؟ جوان امروزی تا 25 سالگی دانشگاه 
می رود و درس می خواند بعد هم دو سال از 
بهترین زمان عمرش را در سربازی می گذراند 

و بعد هم هیچ کاری پیدا نمی کند. 
فعالیت  • فعال  مشاغل  بعضی  مــی گویند 

نکنند پس چرا تاالرها بازه؟ شنیدم در تاالری 
400 نفر مهمان بوده و حتی کالس های 
ــازی، مطب ها و آمــدن مسافران از  بــدن س
کشورهای همسایه... چطور می خواهیم آمار 

کرونا کمتر شود؟!
ــوش مجلس نشینان  • صـــدای مــا رو بــه گ

دارن  که  طرحی  با  مخالفیم  ما  برسانید. 
تصویب می کنن تا دخل مشاغل اینترنتی 

رو بیارن.
 چرا کسی به فکر صف های طویل نان و  •

گرانی نیست؟ تورم را کنترل کنید.
 آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم! شما  •

قانون را دست کم درباره پنج میلیون اتباع 
بیگانه غیر مجاز اجرا بفرمایید تا جوانان وطن 
صاحب کار و خانه و ازدواج شوند و کشور 

دچار پیری جمعیت نشود.
به خدا اسنپ داره از ناچاری راننده ها  •

سوءاستفاده می کنه و نرخ هایی برای کرایه 
ــودش هــم که  ــ ــه کــه خنده داره...خـ مــی زن
باالترین کمیسیون رو می گیره. کجا به فکر 

راننده بدبخته؟
ان شاءا... آقای رئیسی بتواند این مردم را  •

از این اختاپوس هشت پای اقتصادی دولت 
روحانی با چشم های بسته و گوش ناشنوا و 

حرف های پوچ نجات دهد.
 اکثر کشاورزان مشهد وانت بار دارند و از  •

آن فقط در کشاورزی استفاده می شود. زمان 
انتقال محصول به بازار، ماموران شهرداری 
مثل... در ابتدای میدان بارهای مشهد کمین 

و در روند برداشت خلل ایجاد می کنند.
 نیوتن موقعی که مامانش ازش پرسید »چرا  •

همه لباسات کف زمینه« به جاذبه پی نبرد؟
 روزنامه خراسان آخه چرا بی دلیل پنج  •

شنبه را تعطیل کردی؟ ما مشترکین هزینه 
پرداخت کردیم و راضی نیستیم.

خراسان: مشترک گرامی روزهایی که به  •
دلیل بین التعطیلین و نبود آگهی و سیستم 
توزیع، روزنامه چاپ نمی شود به روزهای 

اشتراک شما افزوده خواهد شد.
محض رضای خدا گزارشی از جلوی سالن  •

فــرودگــاه شهید هاشمی نــژاد تهیه کنید. 
بیت المال زبان بسته را توی این وانفسای 
بداقتصادی که مردم کارشان لنگ یک کیسه 
سیمان و چند متر ماسه و سرامیک است 

دارند به نخاله تبدیل می کنند.
 با این همه مشکالت اقتصادی، بی تدبیری  •

ها در کنترل صف نان و واکسن، برق و... دارم 
فکر می کنم اگر ما این مسئوالن و مدیران را 
نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ آیا آب از 

آب تکان می خورد؟

باکو از وقوع درگیری و تیراندازی در مرز مشترک با ارمنستان خبر داد 

رد و بدل شدن آتش در قره باغ 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز گذشته از 
ادامه تیراندازی ها میان نیروهای این کشور و 
ارمنستان در مسیر شهرستان مرزی »کلبجر« 
خبر داده است. در این درگیری یک نظامی ارتش 
آذربایجان کشته شد و سه نظامی نیز از نیروهای 
ارمنی مجروح شده اند. این درگیری ها در حالی 
دوباره آغاز شده است که جمهوری آذربایجان 
طی درگیری های نظامی  44 روزه سال گذشته 
توانست سرزمین های خود  از جمله شهرستان  
مرزی »کلبجر« در قره باغ را از اشغال نیروهای 
ارمنستان آزاد کند. درگیری های جدید در 
ــر حسن اف« وزیر  ــرال »ذاک حالی اســت که ژن
دفاع جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گذشته  
ارمنستان را مسئول تشدید تنش  در منطقه بر 
شمرده و گفته بود: »هرچند جنگ تمام شده 

است اما با وجود این، ما آماده هستیم و هر لحظه 
باید آمــاده جنگ باشیم«. »نیکول پاشینیان« 
نخست وزیر ارمنستان نیز روز شنبه در کنفرانس 
خبری مشترک با »چارلز میشل« رئیس شورای 
اروپا مدعی شد که جمهوری آذربایجان قصد 
دارد درگیری های نظامی جدیدی را در منطقه 
قره باغ کوهستانی و در مرز ارمنستان و جمهوری  
آذربایجان آغاز کند.  پاشینیان در این خصوص 
گفت: »طبق اطالعاتی که از منابع غیررسمی 
به دســت آمــده اســت، )جمهوری( آذربایجان 
قصد دارد درگیری های نظامی جدیدی را در 
آرتساخ )قره باغ کوهستانی( و در مرز ارمنستان 
ــدازد. نشانه هایی از این  و آذربایجان به راه ان
موضوع را امروز در بخش نخجوان مرز ارمنستان 
و آذربایجان شاهد هستیم. اقدامات تحریک آمیز 

آذربایجان به ما اجــازه نمی دهد کار در زمینه 
تعیین مرزها را آغاز کنیم.« درگیری های نظامی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر 
2020 در منطقه مورد مناقشه قره باغ آغاز شد 
و با وجود حصول توافق آتش بس در مذاکرات 
سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو، 
این توافق آتش بس به صورت مرتب نقض شده 
است. درگیری های نامنظم میان آذربایجان و 
ارمنستان در حالی است که الهام علی اف، رئیس 
جمهور آذربایجان هفته گذشته با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه دیدار و درباره تحوالت قره 
باغ گفت و گو کرده بود. پوتین دو هفته پیش نیز 
با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار 
کرد. روسیه در بحران قره باغ نقش میانجیگر 

صلح را بازی کرده است. 

در بررسی دستاوردهای شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا )سیتا( در 2 سال اخیر مشخص شد 

رشد ۴7۰ درصدی سود خالص در سیمان بجنورد 
شرکت سیمان بجنورد از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 470 
درصد رشد داشت و توانست در سال ۹۹ رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، »سیدحسن معصومی«، مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد با 
اشاره به این که افزایش سوددهی و بهبود روند تولید و فروش در سیمان بجنورد به دلیل رهنمودهای 
مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان تامین و اتخاذ رویکردهای مناسب 
است، گفت: در دو سال گذشته شرایط مناسبی برای سیمان بجنورد ایجاد شده است که از جمله آن ها 
می توان از افزایش 18 درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید و افزایش 
حاشیه سود عملیاتی از ۳7 درصد به 41 درصد و حاشیه سود خالص از ۳5 درصد به 45 درصد نام 
برد.»معصومی« همچنین به کسب عنوان کارفرمای سالمت محور در حوزه مقابله با ویروس کرونا در 
کشور پرداخت و افزود: کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از 110 روز  به 45 روز و افزایش نرخ بازده 
دارایی ها از 28 درصد در سال ۹8 به 4۳ درصد در سال ۹۹ از دیگر دستاوردهای دو سال اخیر سیمان 
بجنورد است.وی با اشاره به افزایش نیافتن منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در 
شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت، موفق 
به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، بهره گیری از نیروهای توانمند، 
متعهد و متخصص و افزایش مهارت سرمایه های انسانی با به کارگیری دانش فنی روز دنیا، پاسخ گویی به 
نیازها و انتظارات کلیه ذی نفعان، توجه به زنجیره تولید و تحویل سیمان، افزایش کیفیت تولید و فروش، 

کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بی استفاده است.

نوسان 8 ساله قیمت خودرو
هر کدام از خودروهای داخلی 8 سال پیش چه قیمتی داشتند و حاال با چه قیمتی به دست مردم می رسند؟

خارایی- پراید 18 میلیونی، تیبا 20 میلیونی، 
پژو پارس ۳5 میلیونی را یادتان می آید؟  یادش 
بخیر! 2۹ تیرماه 1۳۹2 که دولت دهم، آخرین 
روزهایش را طی می کرد، قیمت خودرو در بازار 
آزاد در سطحی بــود که هیچ کسی فکرش را 
نمی کرد 8 سال بعد در پایان دولت روحانی، همه 
حسرت آن روزها را بخورند! حاال دولت سیزدهم 
به زودی کار خود را آغاز می کند و این در حالی 
است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران 
در شرایِط نافرم دهه های اخیر خود، بسیاری از 
دارایی هاِی مالی )همچون مسکن، خودرو، طال 
و ارز( که به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از 
سوی مردم »انبار شده اند«، ممکن است خیلی 
سریع در کفه فروش قرار بگیرند. 8 سال ریاست 
جمهوری روحانی دســتــاورد خــوب و مناسبی 
برای صنعت خــودروی کشور به همراه نداشت 
و آمارها گویای این امر است.  برخی مشکالت 
بازار خودرو را به طور مستقیم به تحریم ها ربط 
می دهند اما عده ای می گویند افزایش قیمت 
ــدارد و به مدیریت  خودرو به تحریم ها ربطی ن
مجموعه برمی گردد. به هر ترتیب با وجود وعده 
های رنگین روحانی در زمــان انتخابات برای 
سامان دهی بــازار اما  نه تنها قیمت خــودرو در 
این 8 ساله کاهش پیدا نکرده بلکه رکوردهای 
جدیدی را به ثبت رسانده است. به عنوان مثال، 
ــال 1۳۹2 حـــدود 17  ــه در س پــرایــد 1۳2 کـ
میلیون تومان قیمت داشت در سال 1400 به 
112 میلیون تومان افزایش یافته است و... در 
گزارش امروز می خواهیم نگاهی داشته باشیم 
به تغییرات قیمت خودروهای داخلی طی 8 سال 
گذشته. قیمت هر کدام از خودروهای داخلی  8 
ســال پیش در چنین روزی چند بــود و حــاال با 
چه قیمتی به دست مردم می رسد. هر کدام از 

خودروها چند درصد افزایش قیمت داشته اند؟

پراید ۱32

قیمت در تیر 92 چقدر بود؟ 17 میلیون و 
200هزارتومان

قیمت االن چقدر است؟ 12۳ میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 712 درصد
اردیبهشت ماه ۹۹ بود که مدیرعامل سایپا از 

توقف خط تولید دو مدل خودروی پراید خبر داد 
و گفت: تولید دو مدل 1۳2 و 111 از مجموع 
سه مدل خودروهای سواری پراید، برای همیشه 
از سبد محصوالت سایپا در بازار ایران خارج شد. 
آن زمان، قیمت پراید در کارخانه با این قیمت 
به فروش می رسید که البته بین بازار و کارخانه 
هم آن چنان اختالفی وجود نداشت. حاال اما 
خودروی پراید در کارخانه وجود ندارد و قیمت 
بازار معیار افزایش قیمت بوده است. در خانواده 
ــودروی پرحاشیه، پراید 111 اکنون با  این خ
1۳۹ میلیون تومان فروخته می شود که 780 
درصد گران تر شده است. پراید 1۳1 با قیمت 
126 میلیون فروخته می شود که 7۳2 درصد 

افزایش قیمت داشته است.

پژو پارس

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ ۳5 میلیون و 
200 هزار تومان

قیمت االن چقدر است؟ 250 میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 710 درصد
پژو پارس معمولی این روزها در بازار به قیمت 
250 میلیون فروخته می شود اما این خودرو در 
کارخانه با قیمت 140 میلیون تومان به دست 
مصرف کننده می رسد. یعنی اگر خوش شانس 
باشید و در قرعه کشی ایران خودرو یک پژو پارس 
بخرید حدود 100 میلیون تومان سود می کنید! 
پژو پارس اتوماتیک ۳25 میلیون تومان در بازار 

قیمت دارد.

پژو ۴۰5 جی ال ایکس

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ 27 میلیون
قیمت االن چقدر است؟ 210 میلیون

چند درصد افزایش داشته است؟ 777 درصد
هر چند که خرداد۹۹ اعالم شد تولید خودروی 
پژو 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شده اما 
آن طور که برخی مــردم می گویند این خودرو 
همچنان جزو پر فروش های این کارخانه است. 
جالب است بدانید که 405 اس ال ایکس در 
سال ۹2 حدود 27 میلیون و نیم قیمت داشت 

و االن به 240 میلیون رسیده است. یعنی 872 
درصد گرانی!

سمند ال ایکس

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ 27میلیون و 
800 هزارتومان

قیمت االن چقدر است؟ 215 میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 77۳ درصد
سمند ای اف سون اکنون با 2۳7 میلیون در بازار 
به فروش می رسد که نسبت به 8 سال پیش حدود 

677 درصد افزایش داشته است.

ام وی ام 3۱5 هاچ بک

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ 40 میلیون
قیمت االن چقدر است؟ 280 میلیون

چند درصد افزایش داشته است؟ 700 درصد

گراند ویتارا کالس 8 اتومات

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ 1۳6 میلیون
قیمت االن چقدر است؟ یک میلیارد و 50 میلیون
چند درصد افزایش داشته است؟ 772 درصد

کیا اسپرتیج

قیمت در تیرماه 92 چقدر بود؟ 14۹ میلیون 
و 500هزارتومان

قیمت االن چقدر است؟ یک میلیارد و 780 
میلیون

چند درصد افزایش داشته است؟ 1000درصد

اطالعات 3/8 میلیارد کاربر کالب هاوس هک شد

محققان امنیتی اعالم کردند که اطالعات کامل 
کاربران شبکه اجتماعی کالب هاوس به سرقت 
رفته و در دارک نت به فروش می رسد. مارک روف با 
انتشار توئیتی نوشت: »پایگاه داده شبکه اجتماعی 
کالب هاوس برای فروش در Darknet قرار گرفته 

است. » مارک در توئیت خود تصویری از انجمن 
Darknet را منتشر کرده که در آن داده های لورفته 
Clubhouse نشان داده شده است.فروشنده 
ــالب هـــاوس ادعــا  ــران ک ــارب ــات ک ــالع مــرمــوز اط
می کند که کالب هاوس به تمام دفترچه های تلفن 

کاربرانش متصل است. هر بار که کاربر شماره تلفن 
جدیدی را در فهرست مخاطبان خود اضافه می کند 
این شماره به طور خودکار به بانک اطالعاتی مخفی 
Clubhouse اضافه می شود. پیشتر نیز این پلتفرم 

هک شده بود.
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تحلیل روز

آن سوی افزایش آمار دستگیرشدگان فلسطینی 

سازمان های مردم نهاد فلسطینی اعالم کردند 
نظامیان رژیم صهیونیستی در هفت ماه ابتدایی 
سال جاری میالدی، بیش از پنج هزار فلسطینی از 
جمله زنان و کودکان را دستگیر کرده اند. موضوع 
دستگیر کردن فلسطینی ها توسط رژیم اسرائیل، 
از  صهیونیستی  ــم  رژی نیست.  جدیدی  مسئله 
همان سال نخست اشغال فلسطین یعنی 1948 
برای مقابله با فلسطینی هایی که خواستار حقوق 
خود به خصوص پایان دادن به مصادره زمین ها و 
منازل شان هستند، خشونت در اشکال مختلف 
ــار قـــرار داد کــه دستگیر کــردن  را در دســتــور ک
فلسطینی ها و بازداشت آن ها و همچنین صدور 
احکام حبس کوتاه مدت، میان مدت و حبس ابد 
از جمله مظاهر این خشونت است. موضع مهم این 
است که تغییر نخست وزیر و کابینه هیچ تأثیری 
در خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها 
نــدارد و همه کابینه ها، خشونت را بخش مهمی 
از راهبرد خود بــرای مقابله با فلسطینی ها قرار 
داده انــد. هم اکنون بیش از چهار هــزار و 650 
فلسطینی در زنــدان هــای رژیــم صهیونیستی به 
سر می برند که 180 نفر از آنان کودک هستند. 
این آمار افرادی است که اکنون در زندان ها حضور 
دارند و مشمول احکام حبس شده اند. عالوه بر این، 
کمیسیون امور بازداشت شدگان، انجمن زندانیان 
فلسطین و انجمن حمایت از حقوق زندانیان اعالم 
کرد، نظامیان صهیونیست در هفت ماه اول سال 
جــاری میالدی دســت کم 5426 فلسطینی را 
دستگیر کرده اند. این افراد بعد از مدتی آزاد شدند و 
شماری از آن ها به جمع بازداشت شدگان پیوستند. 
دالیل مختلفی در خصوص آمار دستگیرشدگان 
این  بــه  فلسطینی ها  دارد.  وجـــود  فلسطینی 
جمع بندی رسیده اند که سازش و کوتاه آمدن در 
مقابل رژیم صهیونیستی سبب تامین منافع آن 
ها نمی شود بلکه این رژیم در تعرض به امنیت و 
جان و مال آن ها جسارت بیشتری پیدا می کند. بر 
همین اساس نیز فلسطینی ها به مقاومت در مقابل 
اسرائیل رو آورده اند و فلسطینی های ساکن قدس 
اشغالی و کرانه باختری نیز در سال جاری مقاومت 
را برگزیده اند.بر همین اساس، بازداشت های ثبت 
شده در نیمه اول امسال دو برابر موارد ثبت شده در 
نیمه اول سال گذشته میالدی است. سازمان های 
مردم نهاد فلسطینی تاکید کردند، ماه مه 2021 
باالترین تعداد بازداشت ها را شامل می شود و در 
این ماه سه هزار و 100 فلسطینی بازداشت شدند. 
علت ایــن که در مــاه مه میزان دستگیر شدگان 
به مراتب باالتر بود، مربوط به خشونت نظامیان 
اسرائیلی علیه فلسطینی ها درباره مصادره زمین ها 
و منازل شان بود که با مقاومت گسترده فلسطینی ها 
مواجه شدند و نهایتًا نیز به جنگ 12 روزه انجامید. 
موضوع دیگر این است که رژیم صهیونیستی اساسًا 
و ذاتًا اشغالگر است و به اشغال اراضی فلسطینی ها 
ادامه می دهد. این رژیم از طریق بازداشت های 
ــب و وحــشــت در میان  گسترده سعی دارد رع
فلسطینی ها ایجاد کند و مانع مقاومت آن ها شود 
تا به این ترتیب بتواند به شهرک سازی در اراضی 
فلسطینی ها ادامه دهد. در واقع، رژیم اسرائیل با 
احداث شهرک های صهیونیست  نشین و تخریب 
منازل فلسطینیان درصدد تغییر ساختار جغرافیایی 
مناطق فلسطینی و چهره ای صهیونیستی دادن به 
این مناطق است تا سلطه جویی هایش را در مناطق 
فلسطینی تثبیت کند. مقاومت فلسطینی ها مانعی 
در برابر مصادره زمین ها و منازل آن ها و تداوم 
شهرک سازی و تغییر هویت جغرافیایی اراضی 
فلسطینی هاست. لذا رژیم اسرائیل در پی ایجاد 
رعب و وحشت از طریق دستگیر کردن گسترده 
فلسطینی ها اعم از پیر و جوان، کودک و زن است. 
نکته پایانی این که؛ نتانیاهو برای بقای در قدرت 
از طریق بازداشت های گسترده به امنیتی سازی 
محیط سیاسی اسرائیل رو آورده بود و نفتالی بنت 
نیز پس از روی کار آمدن، به سیاست نتانیاهو ادامه 
می دهد تا نشان دهد با تغییر کابینه در اسرائیل، در 

برخورد با فلسطینی ها تغییری ایجاد نشده است.

پیشخوان بین الملل 

ــک هفته  ــا گــذشــت ی ب
از سیل بــزرگ آلمان و 
آغاز عملیات  بازسازی، 
امید بــرای یافتن پیکر 
ــن  ــان ای ــدگ ــه ش ــت ــش ک
حادثه به تدریج از دست 
رفته است. دولت آلمان 
تصمیم  نخستین  در 
ــود بــرای حمایت از  خ

آسیب دیدگان، 400میلیون دالر منابع در اختیار 
سازمان های نجات قرار داده است. تعداد قربانیان 
ــن اعــالم شــده است؛  ایــن حادثه تاکنون 180ت
قربانیانی که بیشتر آن ها از ایالت های شمالی 
آلمان بوده اند. روزنامه العربی الجدید این حادثه 
را نسبت به حوادث 2دهه گذشته اروپا بی سابقه 

توصیف کرده است.

رئیس جمهور چین برای نخستین بار در 30 سال گذشته از تبت بازدید کرد 

سفر به سرزمین داالیی الما 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
در نخستین سفر رسمی خود در مقام 
رهبر این کشور، روزهای بیست و یکم و 
بیست و دوم ژوئیه از منطقه خودمختار 
تبت دیــدن کــرده اســت. این نخستین 
بار در 30ســال گذشته است که رهبر 
ــا در ســرزمــیــن تبت  ســیــاســی چــیــن پ
گذاشته است. این سفر در حالی انجام 
شده که رسانه های دولتی بعد از آن که 
دیدار انجام شد، خبر را گزارش کردند. 
پکن به سرکوب آزادی هـــای مذهبی 
و فرهنگی در ایــن ناحیه دورافــتــاده و 
است.دولت  متهم  بودایی  اکثریت  با 
چین، این اتهامات را رد کرده و می گوید 
تبت تحت حکومت چین به طور قابل 
مالحظه ای پیشرفت کــرده اســت. در 
ویــدئــویــی کــه ســی ســی تــی وی، شبکه 
تلویزیونی دولتی منتشر کــرده است، 
»شی« در حال خروج از هواپیما دیده 
لباس های  که  جمعیتی  با  و  می شود 
محلی پوشیده اند و پرچم چین در دست 
دارنــد، خوش آمدگویی می کند. چین 
در سال های اخیر، کنترل ها بر معابد 
بوداییان را افزایش و آمــوزش به زبان 
چینی به جای زبان تبتی را توسعه داده 
اســت. منتقدان چنین سیاست هایی 
بــازداشــت می شوند و ممکن  معموال 
است حبس های طوالنی مدتی دریافت 
کنند به ویژه اگر به اتحاد با داالیی المای 
ــرار از تبت در  ــان ف 86 ساله که از زم

جریان قیام ناکام علیه حکومت چین 
در سال 1959 میالدی در تبعید در 
هند زندگی کرده است، محکوم شوند. 
چین دولت خودخوانده در تبعید تبت 
را که در شهر »تارامشاال« در هند مستقر 
است، به رسمیت نمی شناسد و داالیی 
الما را به تالش بــرای جدا کــردن تبت 
از چین متهم می کند. در همین حال، 
ــال ریــاســت جمهوری  در دوران 9 س
شی جین پینگ، گردشگری داخلی 
در این منطقه به شدت توسعه یافته و 
فرودگاه ها، راه آهن ها و بزرگراه های 
جدیدی ساخته شــده انــد. به گــزارش 
آسوشیتدپرس، رسانه های دولتی چین 
گزارش دادند، شی جین پینگ در این 
سفر، از مکان هایی در »لهاسا«، مرکز 
تبت از جمله معبد »درپونگ«، خیابان 
»بارخور« و میدان عمومی در کاخ »پوتاال« 
که محل اقامت داالیی الما، رهبر  معنوی 
سنتی تبت بوده است، بازدید کرد. شی 
جین پینگ 10سال پیش در مقام معاون 
رئیس جمهور از این ناحیه دیدار کرد. 
جیانگ زمین آخرین رهبر چین بود که 
در سال 1990 رسما از تبت دیدار کرده 
بود. بسیاری از تبعیدیان تبتی، چین 
را متهم کرده اند که دست به سرکوب 
مذهبی و پاک سازی فرهنگی زده است. 
چین در سال 1950 هزاران نیرو را به 
تبت  فرستاد تا ادعایش بر سرزمین تبت 

را تقویت کند. 

توطئه جدید برای شام 
 وزارت خارجه سوریه: آن چه »دولت خودمختار« نامیده می شود، صرفًا طرحی 

برای تضعیف سوریه است

سوریه از سال 2011 شاهد جنگ نظامی این کشور با 
گروه های تروریستی است، گروه هایی که از اتباع بیش 
از 100 کشور عضو دارند و تحت حمایت قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای نیز هستند. هدف اصلی این 
جنگ براندازی نظام سوریه بود اما پس از یک دهه نه تنها 
این هدف محقق نشد بلکه نظام سوریه دست برتر را در 
تحوالت میدانی دارد و تنها درصد اندکی از جغرافیای 
ایــن کشور در ادلــب و شمال شــرق سوریه در اختیار 
گروه های تروریستی و شبه نظامیان قرار دارد. به تازگی 
نیز در ماه مه 2021 انتخابات ریاست جمهوری سوریه 
برگزار شد و »بشار اسد« با کسب بیش از 95 درصد آرا 
برای مدت هفت سال دیگر کرسی ریاست جمهوری 
را در اختیار گرفت. به نوشته پارس تــودی، با توجه به 
این که در عرصه میدانی، نظام سوریه دست برتر را دارد 
مخالفان به صحنه سیاسی برای ضربه زدن به دمشق 
رو آورده اند. در صحنه سیاسی، یکی از طرح هایی که از 
سوی مخالفان پیگیری می شود، خودمختاری در برخی 
مناطق این کشور از جمله در مناطق شمال و شمال 
شرقی است. شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه 
با حمایت آمریکا، خودمختاری را پیگیری می کنند و 
خواستار مدل فدرال منطقه کردستان عراق در سوریه 
هستند. »مظلوم عبدی« از فرماندهان نیروهای شبه 
نظامیان   دموکرات سوریه موسوم به )قسد( بارها مطرح 
کرد که وضعیت سوریه نمی تواند مانند وضعیت سال 
2011 باشد بلکه باید در حکومت سوریه نقش بیشتری 
به ُکردها داده شود. شبه  نظامیان کرد برای رسیدن 
به خودمختاری، منابع انرژی در مناطق شمال شرقی 
سوریه را تصاحب کرده اند و با قاچاق نفت این کشور، 
سعی دارند منابع مالی خودمختاری خود را نیز تامین 
کنند و در این مسیر از حمایت دولــت آمریکا و برخی 

دولت های اروپایی نیز برخوردارند. در همین خصوص، 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه با 
هیئتی از نمایندگان اداره خودمختار ُکرد دیدار کرد. 
»بریوان خالد« یکی از مسئوالن اداره خودمختار که در 
این نشست مشارکت داشت، خاطرنشان کرد، در این 
نشست، گفت وگو به صورت ویژه بر »حمایت فرانسه از 
به رسمیت شناختن اداره خودمختار ُکرد توسط جامعه 
جهانی« متمرکز بود. وزارت خارجه سوریه هم اعالم کرد: 
»گروه هایی که خواستار تشکیل »دولت خودمختار« در 
منطقه شمال شرق سوریه هستند، در برخی کشور های 
غربی رفت و آمد می کنند تا طرح های جدایی طلبانه شان 
را تبلیغ کنند. هدف اصلی طرح خودمختاری، تضعیف 
نظام سوریه است.« در واقع، طرح خودمختاری، توطئه ای 
علیه نظام سوریه است. اکنون که قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای مخالف نظام سوریه پس از یک دهه موفق 
به براندازی نظم سیاسی حاکم بر این کشور نشدند، از 
طریق طرح خودمختاری، تضعیف حاکمیت این کشور را 
در دستور کار قرار داده اند. تضعیف حاکمیت سوریه بیش 
از همه به نفع رژیم صهیونیستی است. از یک سو، سوریه 
با اراضی اشغالی مرز مشترک و همچنین اختالف های 
جغرافیایی دارد و از سوی دیگر سوریه، کشور عضو محور 
مقاومت است و تضعیف حاکمیت این کشور، با هدف 
آسیب زدن به محور مقاومت پیگیری می شود. در همین 
حال، ایجاد دولت خودمختار یا نظام فدرال در شمال 
شرقی سوریه در درازمدت هم برای تمامیت ارضی این 
کشور یک تهدید محسوب می شود. از این رو، وزارت 
خارجه سوریه اعالم کرد مطرح کردن طرح خودمختاری 
از سوی شبه نظامیان، توطئه ای است که جدایی طلبان 
با حمایت قدرت های غربی به خصوص آمریکا در دستور 

کار قرار دادند.

  دکتر سید رضی عمادی 
international@khorasannews.com

نزدیکی به صاحبان قدرت در کاخ سفید برای آن 
ها که بلندپروازی های سیاسی یا اقتصادی دارند، 
هزینه سنگینی دارد. زمانی دونالد ترامپ برای 
گرفتن یک عکس سلفی با هوادارانش 15 هزار 

دالر از آن ها می ستاند یا مهمانی های بزرگی 
در واشنگتن دی سی برپا می کرد که   هم سفره 
شدن تشنگان قــدرت با دونالد ترامپ نزدیک 
به 70هــزار دالر برایشان آب می خورد. به نظر 

می رسد این قاعده در دوره ریاست جمهوری 
جو بایدن سبک و سیاقی جدیدتر به خود گرفته 
است؛ خرید آثار هنری پسر رئیس جمهور آمریکا. 
براساس گزارش رسانه ها ممکن است نقاشی 
های هانتر بایدن که هیچ نوع آموزش رسمی در 
زمینه هنر ندیده است، تا نیم میلیون دالر به فروش 
برسد. در همین راستا، کاخ سفید اطمینان داد که 
اقدامات احتیاطی و اخالقی درخصوص برگزاری 
نمایشگاه و فــروش آثــار هنری پسر کوچک جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا را انجام خواهد داد. 
زندگی شخصی و حرفه ای هانتر بایدن تا کنون 
پر حاشیه و بحث برانگیز بوده است. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، جن ساکی، سخنگوی کاخ 
سفید، در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری 
نمایشگاه هنری »هانتر بایدن« در گالری »جورج 
برگس« نیویورک گفت پسر رئیس جمهور در این 

گالری شرکت خواهد کرد. رسانه های آمریکایی 
به خطرات آشکار برگزاری این نمایشگاه اشاره 
می کنند و می گویند این نمایشگاه می تواند راه 
دستیابی به کاخ سفید و نفوذ در آن را برای تجار 
و ثروتمندان باز کند. براساس گزارش رسانه ها 
ممکن است آثار هانتر بایدن که هیچ نوع آموزش 
رسمی در زمینه هنر ندیده تا نیم میلیون دالر به 
فروش برسد. هانتر بایدن احتماال می تواند از 
اهداف اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا باشد. در طول مبارزات انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 آمریکا، ترامپ و طرفدارانش 
مرتبا از فعالیت های هانتر در دوران معاونت پدرش 
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در اوکراین 
و چین انتقاد کردند. هانتر همچنین به دلیل 
جرایم احتمالی مالیاتی هدف تحقیقات مقامات 

فدرال آمریکا قرار دارد.

اظهارنظر روز 

نمای روز 

خبر آخر 

کاهش محبوبیت بایدن 
نشریه هیل -  نتایج نظرسنجی اخیر موسسه 
گالوپ ، نشان می دهد میزان محبوبیت جو بایدن 
میان مردم آمریکا در مقایسه با ماه ژوئن 6درصد 
کاهش یافته اســت.ایــن نظرسنجی بین هــزار و 
هفت بزرگ سال در فاصله ششم تا 21 ژوئیه برگزار 
شده است. کاهش محبوبیت بایدن نتیجه نگرانی 
های جدید درباره افزایش نرخ تورم، افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا و کندی روند واکسیناسیون در 
کشور است. تنها 12 درصــد جمهوری خواهان 
به عملکرد رئیس جمهور نمره مثبت داده اند، این 
رقم در بین دموکرات ها 90 درصد و در بین افراد 
مستقل 48 درصد است. نتایج نظرسنجی جدید 
نشان می دهد میزان رضایت دموکرات ها و مستقل 
ها از عملکرد بایدن به پایین ترین میزان خود برای 
این دو گروه رسیده در حالی که رضایت جمهوری 
خواهان یک درصــد افزایش یافته است. گالوپ 
اعالم کرد کاهش 3درصدی میزان رضایت مردم 
از عملکرد روسای جمهور بین سه ماه نخست و دوم 
فعالیتشان امــری طبیعی اســت؛ اما این موسسه 
افزود: میزان متوسط رضایت مردم از عملکرد بایدن 
در سه ماه دوم ریاست جمهوری اش 53 درصد است 
که هم از میزان متوسط رضایت مردم از بیل کلینتون 
و هم از دونالد ترامپ در سه ماه دوم فعالیتشان 

بیشتر است. 

الکساندریا اوکازیو کورتس   
عــضــو دمـــوکـــرات مجلس 
بــرای  وقتی  نمایندگان: 
اولین بار به کنگره آمدم، فکر 
کردم، اعضا قطعًا درباره آن 

چه در این جا صحبت می کنند، پیش از آن مطالعه 
می کنند. اما وقتی که به این جا ) کنگره( آمدم، 
فهمیدم بعضی از اعضا این کار را نمی کنند و 
بسیاری از همکاران من حتی الیحه هایی را که 

درباره آن ها نظر می دهند، نمی خوانند. 

رئیس جمهور فرانسه و همسر رئیس جمهور آمریکا با 
حضور در ژاپن از نزدیک بازی تیم های ملی بسکتبال 
زنان فرانسه و ایاالت متحده را در جریان رقابت های 
المپیک توکیو 2020 تماشا کردند. ماکرونو بانوی 
اول آمریکا از مهمانان ویژه مراسم رسمی افتتاح 
المپیک توکیو 2020 بود که     در ورزشگاه 68 هزار 

نفری اما خالی از تماشاگر ملی ژاپن برگزار شد.

کاخ سفید در مظان اتهام درباره 
ساز و کار فروش آثار هنری پسر 
جو بایدن قرار گرفت

 جنجال 
نقاشی های هانتر 

مجمع ملی فرانسه الیحه جنجالی ضد اسالمی 
موسوم به »مــبــارزه با جدایی طلبی« را به رغم 
مخالفت شماری از احــزاب چپ گرا و راست گرا 
تصویب کرد. دولت فرانسه پیشتر گفته بود تصویب 
این الیحه برای حفظ بنیان های سکوالر دراین 
کشور ضروری است اما مخالفان این طرح، آن را 
مخالف آزادی های مذهبی می دانند. این الیحه 
بعد از هفت ماه رایزنی و رد و بدل شدن متن آن 
میان مجمع ملی و مجلس سنای فرانسه با 49 رأی 
موافق، 19 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب 
رسید. »ژان لوک مالنشن« رهبر یکی از احزاب چپ 
گرای رادیکال، این الیحه را »قانونی علیه جمهوری 
خواهی« و »ضد مسلمانان« خواند. احزاب اصلی 
اپوزیسیون از جمله حزب »سوسیالیست « و حزب 
»جمهوری خواهان« همراه با حزب »کمونیست«، 
علیه این الیحه رأی دادند اما حزب حاکم و دو حزب 
دیگر متحد آن به این الیحه رأی مثبت دادند. حزب 
راست گرای افراطی »اجتماع ملی« به این الیحه 
رأی ممتنع داد. بر اساس مفادی از این الیحه، 
نظارت دولت فرانسه بر مساجد و مدارس دینی 
تقویت می شــود. ایــن الیحه همچنین از طریق 
رسمیت دادن به اختیاراتی برای تعلیق فعالیت یا 
تعطیلی فعالیت های مراکز خصوصی اسالمی، 
آموزش های خصوصی مرتبط با اسالم را نیز محدود 
می کند. همچنین طبق آن، اختیارات دولت برای 
انحالل سازمان ها بیشتر می شود و موسسات و 
انجمن های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت 
فرانسه قرار خواهند گرفت. سکوالریسم فرانسوی 

که همین حاال هم خواستار بی طرفی های سیاسی، 
فلسفی و مذهبی برای کارکنان دولتی است، به 
صورتی سخت گیرانه تر و شدیدتر اجــرا خواهد 
شد. این در حالی است که بسیاری از مسلمانان 
فرانسه معتقدند این الیحه، قانون آزادی دینی 
را محدود می کند و به شیوه ناعادالنه ای آن ها را 
هدف قرار می دهد، ضمن آن که فرانسه اکنون هم 
دارای قوانین کافی برای مبارزه با خشونت های 
تروریستی است. منتقدان این الیحه را یک مانور 
ــرون بـــرای جلب حمایت  ــاک سیاسی تــوســط م
رأی دهندگان محافظه کار و راست افراطی پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری امسال می دانند. 
»عبدا... الشایجی« استاد  دانشگاه کویت می 
گوید: »تشدید دشمنی سکوالریسم در فرانسه با 
اسالم، افراطی گری ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
در برابر »مارین لوپن« رهبر راست گرایان افراطی 
را بیشتر می کند تا او این گونه دستاورد انتخاباتی 
برای خود رقم بزند.« روند اسالم ستیزی و تشدید 
فشارها علیه مسلمانان در فرانسه در سال های اخیر 
تشدید شده است. اکنون مجالس قانون گذاری 
فرانسه با حمایت از رویکرد اسالم ستیزانه »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور این کشور گام جدیدی در 
این زمینه برداشته اند. رویکرد و اقدامات ماکرون 
بر پایه »سکوالریسم تهاجمی« است که خواهان 
مبارزه فعال با دین و مظاهر دینی در عرصه جامعه 
است. منتقدان الیحه جنجالی و اسالم ستیزانه 
مبارزه با جدایی طلبی که اکنون در مجمع ملی به 
تصویب رسیده،  بر این باورند که ماکرون و دولت 

ــرداری از این الیحه در جهت  او تنها قصد بهره ب
هدف قرار دادن اسالم و تشدید بی سابقه فشارها 
علیه مسلمانان را دارند. اساسا ماکرون دیدگاه 
مثبتی درباره اسالم نداشته و درهمین راستا از هر 
اقدامی در زمینه اسالم ستیزی و تضعیف اسالم 
و پیامبر اکرم )ص( عمال حمایت کرده است. این 
اقدامات شامل دفاع از توهین به ساحت مقدس 
پیامبر گرامی اسالم )ص( با انتشار کاریکاتورهای 
اهانت آمیز تا اخراج مسلمانان از فرانسه و بستن 
مساجد و مراکز اسالمی و ارائه الیحه ای در راستای 
تقویت سکوالریسم می شود که البته هدف اصلی 
آن تضعیف اسالم در جامعه فرانسه است. »مسعود 
شجره« رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی می 
گوید: »ماکرون آشکارا اسالم را هدف حمله قرار 
داد و گفت اسالم در بحران است در حالی که در 
واقع سیاست های فرانسه و سیاستمداران اروپایی 
هم رای او در بحران است.« شهروندان فرانسوی به 
ویژه مسلمانان این کشور بارها با برگزاری تظاهرات 
اعتراض آمیز هشدار داده اند که با تصویب الیحه 
مبارزه با جدایی طلبی، برخی آزادی های مذهبی 
در این کشور محدود شده و تمامی مسلمانان را به 
مظنونان بالقوه تبدیل خواهد کرد.این در حالی 
است که رئیس جمهور فرانسه رویکردی لجوجانه و 
غیر منطقی در حمایت همه جانبه از اقدامات اسالم 

ستیزانه و مبارزه با اسالم و توهین به مقدسات 
اسالمی در پیش گرفته وصرفا در پی تشدید فشار 
علیه مسلمانان ساکن فرانسه و تــداوم اقدامات 

اسالم ستیزانه است.

اسالم هراسی سیستماتیک پاریس 
پارلمان فرانسه الیحه ضد اسالمی دولت این کشور را تصویب کرد. بسیاری این اقدام را 

مانور سیاسی ماکرون برای جلب رای پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال می دانند 

توییت روز 

پرامیال جای اپال، نماینده ترقی خواه کنگره 
در انتقاد به افزایش 25 میلیارد دالری بودجه 
دفاعی آمریکا: »با 25 میلیارد دالر می توانیم کل 
دنیا را واکسینه کنیم.آخرین چیزی که اکنون به 
آن نیاز داریم، هزینه های بیشتر دفاعی است. 
وقت آن است که بودجه نظامی بسیار زیاد خود 
را کاهش دهیم و این پول را دوباره )در چیزهای 

دیگر( سرمایه گذاری کنیم.«



# هشتگ یک شنبه  3 مرداد   41400
14  ذی الحجه 1442.شماره  2071۶

اسپری ضد خودکشی و جنجال گل مالی مجری!
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اسپری  برای نجات از خودکشی!

با توجه به زیاد شدن آمار خودکشی ها در اروپا، شرکت 
داروســازی جانسون جانسون یک اسپری تولید کرده 
که ادعا شده سریع االثرترین و شاید موثرترین درمان 
معرفی شده برای رهایی از افکار خودکشی است. گفته 
می شود این اسپری در لحظه عمل  و شما را از افکار منفی 
و سیاه دور می کند و باعث می شود دیگر به خودکشی 
فکر نکنید. کاربری نوشت: »به نظرم این روزها همه جای 
جهان نیاز به اورژانس اعصاب و روان هست اونم با این 
حجم از تورم و کرونا!« کاربر دیگری نوشت: »خیلی خوبه 
که تونستن یه دارو برای خالصی از افکار منفی بسازن 
ولی می گن بعضی از مخدرها هم همین کار رو می کنه 
باید دید اعتیادآوره یا نه.« کاربری هم نوشت: »فکر 
کنم مخدر گل رو گذاشتن توی اسپری و وقتی استفاده 

کنی می ری هپروت و دیگه به خودکشی فکر نمی کنی!«
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اعتراض سران قبایل خوزستان به جهانگیری

روز گذشته معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل آب 
خوزستان به این استان سفر کرده بود . ویدئوهای زیادی 
از این سفر در شبکه های اجتماعی منتشر شد که یکی از 
آن ها مورد توجه قرار گرفت. در این ویدئو سران قبایل 
عرب خوزستان در جلسه با جهانگیری خطاب به او می گویند: 
»خجالت بکشید! چرا اول باید مردم اعتراض کنند بعد آب 
را آزاد کنید؟ مردم از گفتار درمانی خسته شده اند؛ اگر به 
توصیه  های رهبر انقالب درباره خوزستان توجه می کردید 
کار به این جا نمی کشید.« و جهانگیری که در ردیف جلو 
نشسته برمی گردد و معترضان را تماشا می کند. کاربران 
به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »قطعا 
مشکالت خوزستان فقط با سوء مدیریت دولت روحانی 
به وجود نیومده و بعد از جنگ به این استان توجه الزم 
 نشده.« کاربر دیگری نوشت: »رئیس جمهور هم هر جا 
می بینه مردم معترض هستن جهانگیری رو می فرسته جلو.«
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 جنجال ِگل مالی مجری آلمانی

روز گذشته ویدئویی از یک مجری آلمانی که قبل از رفتن 
به استودیو در حال مالیدن ِگل به لباس هایش است در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد. »سوزانا اوهلن«، 
مجری برنامه »صبح به خیر آلمان« شبکه تلویزیونی 
آر تی ال پس از منتشر شدن ویدئویی از او که در حال 
مالیدن ِگل به لباس هایش پیش از رفتن روی آنتن زنده 
و گزارش در خصوص سیل اخیر این کشور بود، مجبور به 
عذرخواهی شد. شبکه آرتی ال هم گفته که این مجری به 
علت نقض قوانین این شبکه از کار به طور موقت معلق 
شده است. کاربری نوشت: »باید گزارش های حسینی 
بای رو ببینن که با کت و شلوار می ره تا کمر وسط سیل  و 
گزارش می گیره شاید یاد بگیرن.« کاربری هم نوشت: 
»همه جای این جهان آدم های پوپولیست پیدا می شه که 

حتی به دروغ می خوان خودی نشون بدن.«
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شاهکار آقا جواد

بعد از قهرمانی جواد فروغی و کسب اولین مدال طالی 
المپیک توکیو در رقابت های تیراندازی ،کاربران شبکه 
های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. این اتفاق 
در حالی رقم خورد که نگاه ورزش دوستان ایرانی 
به مدال آوری رشته هایی چون والیبال، تکواندو 
و بسکتبال ایران بود و مدال جواد فروغی آن ها را 
ذوق زده کرد. این اتفاق بزرگ موجی از شادی را بین 
مردم ایران به راه انداخته و چهره های معروف کشور 
در فضای مجازی واکنش هایی را به این موضوع تاریخی 
نشان دادند. کاربری نوشت: »از این که یک مدافع 
سالمت که مدافع حرم هم بوده تونسته طالی المپیک 
رو از آن خودش کنه توی پوست خودم نمی گنجم.« 
کاربر دیگری نوشت: »یک بار تو برنامه عصر جدید 
اومد روی صحنه و با یک تفنگ بادی غیر استاندارد 

هدف رو زد و نشون داد که برازنده طالست.«
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کتک کاری مسئوالن روی آنتن زنده

درگیری فیزیکی وزیر سابق وزارت امور داخلی با مشاور 
رئیس  جمهور مولداوی روی آنتن زنده تلویزیون، سوژه 
رسانه های جهان شد. جمهوری مولداوی در اروپای 
شرقی قرار دارد که از غرب با رومانی و از شرق با 
اوکراین همسایه است و این کشور از سال ۱۹۴۵ تا 
۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی 
بخشی از اتحاد جماهیر شــوروی بوده و در ۲۷ اوت 
۱۹۹۱ اعالم استقالل کرده است. چندی پیش وزیر 
سابق وزارت امور داخلی مولداوی و مشاور رئیس  
جمهور این کشور در یک برنامه تلویزیونی مصاحبه 
داشتند که پس از گذشت لحظاتی ،درگیری بین این دو 
شخص در آنتن زنده رخ داد. کاربری نوشت: »باز خوبه 
مسئوالن کشور ما فقط توی مناظره ها احتمال درگیری 
شون هست که اونم به بیان تخلفات می گذره و کار به 

کتک کاری نمی کشه و اال خیلی بد بود.«
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سیمان؛ بازاری در قبضه 30 نفر!

بعد از تصمیم خاموشی صنایع سیمان و فوالد برای حل 
مشکل برق پیش بینی می شد که به زودی سیمان و فوالد 
با بحران مواجه شوند و حاال در خبرها آمده که قیمت هر 
پاکت سیمان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده و پروژه  
هاي اقدام ملي مسکن دچار اختالل شده و سازندگان 
امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات سیمان و 
تحقق وعده ارزاني تا دو، سه هفته آینده کار ها را از سر 
بگیرند؛ در عین حال تولید کنندگان سیمان از چنبره زدن 
۳۰ نفر در بازار محصوالت خود سخن مي گویند. کاربران 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »کشور 
ما در سیستم توزیع همه محصوالت ضعف هایی رو داره که 
می شه به توزیع مرغ در روزهایی که می گفتن مرغ هست 
اشاره کرد االنم که سیمان به همون درد دچاره.« کاربری 
هم نوشت: »تا وقتی برای حل مشکلی، مشکل دیگه ای 

درست می کنیم هیچ مشکلی توی کشور حل نمی شه.« 

عالج کوتاه مدت	 
هم اکنون با توجه به مشکالتی که برای کشاورزی و دامداری مردم 
منطقه به وجود آمده باید راهکارهای فوری را در نظر گرفت اما نباید 
بعد از رفع کوتاه مدت مشکل، مسئله خوزستان را فراموش کرد. در 
کوتاه مدت مسئوالن استان به جای دادن وعده باید آستین همت را 
باال بزنند و برای حل مشکل خوزستان به طور جهادی تالش کنند. 
در کنار آن باید تا جایی که مشکل آب شرب مردم به خطر نمی افتد 
حقابه برای پایین دست تخصیص پیدا کند و در کنار رسیدگی به 
آب تک تک روستاهای پایین دست باید به کیفیت آب هم رسیدگی 
شود. به جز آب رسانی باید به کشاورزان خسارت پرداخت و برای 

تامین آب دامداران هم برنامه ریزی شود.

حل مشکالت خوزستان با تصمیمات سخت اما حیاتی	 
همان طور که در گزارش های قبل به آن پرداختیم مشکالت امروز 
خوزستان به دلیل تصمیمات غلط  در دوره های مدیریتی از اواخر 
دولت سازندگی  تاکنون حادث شده و برای حل آن باید مدیران 
تصمیمات سختی بگیرند که ممکن است در کوتاه مدت مخالفانی 
هم داشته باشد اما برای پایان یافتن مشکالت باید رودربایستی را 
کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که در آینده این استان را از مشکالت 

امروزی  نجات دهد.
1. تصمیمی اساسی برای سد گتوند

به نظر می رسد اگر بخواهیم به صورت پایدار مشکل آب خوزستان 
و تبعات زیست محیطی آن را حل کنیم در گام اول نیاز به یک پروژه 
مطالعاتی علمی و مستقل از ذی نفعان درباره سد گتوند است. 
سدی که به گفته برخی از کارشناسان به دلیل اشتباهات مهندسی 
و جانمایی باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و افزایش 25 
درصدی شوری آب کارون شده است. در گزارش روز گذشته با 
عنوان »سرچشمه های خشکسالی خوزستان« در همین صفحه 
درباره این سد نوشتیم که کارشناسان گفته اند به دلیل نزدیکی 
اش با معادن نمک با آبگیری، 100 میلیون تن نمک را در خود حل 
کرد و طرحی هم که برای جلوگیری از آب شدن گنبد نمکی ارائه شد 
شکست خورد  و باعث شور شدن آب بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه 
کشور شد. به اذعان یک پژوهش انجام شده توسط دانشگاه تهران 
بهترین راه عالج آن هم تعطیل شدن سد بیان شد که گفته می شود 
انحراف مسیر رودخانه کارون 9هزار میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت که سه برابر کل بودجه ای است که برای ساخت سد مصرف 
شده است. اما باید برای بهبود شرایط از منافعی همچون تولید برقی 
 که از این سد حاصل می شود چشم پوشی و برای مسیر رود هم از 
بیت المال هزینه کرد تا در سال های آینده مشکالت مردم کمتر شود 

و از شر سدی که با آن همه هزینه ساخته ایم، رها شویم.
2. مسئله  انتقال آب برای صنایع و کشاورزی

یکی دیگر از تصمیمات بزرگی که باید گرفت در حوزه انتقال آب 
است.  بسیاری از کارشناسان معتقدند تعریف و اجرای برخی  طرح  
های انتقال آب کارون و کرخه نیز می تواند از دالیل ایجاد بحران آبی 
باشد. در واقع  شاید بتوان گفت  انتقال آب برای شرب به استان های 
دیگر با رعایت همه جوانب مد نظر مانعی ندارد اما انتقال آب برای 
مصارف دیگر،  همچون مصارف صنعتی و کشاورزی  از جمله 
کارخانه های فوالد در دل کویر و فالت مرکزی هم از لحاظ قوانین 
بین المللی و داخلی غیرمجاز است، هم منابع آب زیرزمینی و هم 
محیط زیست را به خطر می اندازد. هم اکنون از میان طرح های 
در حال بهره بــرداری، بزرگ ترین طرح، موسوم به طرح بهشت 
آباد که به مقصد استان های اصفهان، یزد و کرمان و مقدار انتقال 
آب 5۸0 میلیون مترمکعب است، فعاًل متوقف شده است. اما 
یکی از تصمیمات بزرگی که باید مسئوالن کشوری بگیرند آمایش 
سرزمینی است و صنایع آب بر را باید به استان های ساحلی انتقال 
دهند البته برخی تهدیدات خارجی برای از بین بردن صنایع توسط 

دشمن خارجی را اصلی ترین دلیل عالقه حاکمیت به مرکز کشور 
که عمدتا کشورهای خشک و بی آبی هستند می دانند که حتی در 
صورت صحت این فرض ،حداقل در شرایط فعلی و تغییر معادالت و 

توانایی های نظامی این مسئله منطقی ندارد .
3. تغییر الگوی کشت

روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت 
بحران خوزستان گفته: »شلتوک کاری ها را صبح دیدم واقعا زیاد 
است، ولی مردم از زمین های خودشان اقتصاد می خواهند.« 
همین صحبت نشان می دهد هنوز عزمی جدی برای مقابله با 
کم آبی استان وجود ندارد. قطعا باید الگوی کشت در این استان 
تغییر کند و برای این کار طرح های تشویقی و البته کشت های 
جایگزینی که درآمد آن نسبت به شلتوک و نیشکر خیلی متفاوت 
نباشد و کشاورزان را به کاشت آن ترغیب کند، قطعا در کوتاه مدت 
اعتراض ها و ممانعت هایی در پی خواهد داشت اما در صورتی که 
کشاورزان از کاشت محصوالت جایگزین سود مناسبی ببرند رفته 
رفته می توان کشت های  دیگری را با شلتوک که آب زیادی می برد 
و نیشکر که پساب آن باعث آلودگی آب می شود، جایگزین کرد. 
البته وزارت جهاد کشاورزی »کنجد« را به عنوان کشت جایگزین 
به کشاورزان معرفی کرده اما به گفته کارشناسان برای ترویج این 
الگوی کشت اقدام مؤثری صورت نگرفته است و بیشتر کشاورزان 
ترجیح می دهند به کشت برنج که سود باالیی دارد ادامه دهند. بیمه 
ضعیف محصوالت کشاورزی و دام ها و پرداخت نشدن »خسارت 
نکاشت« نیز دو عامل مهم دیگری است که موجب شده کشاورزان از 
چارچوب  هایی که جهاد کشاورزی استان برای کشت محصوالت 
کشاورزی ارائه می دهد، تبعیت نکنند. این در حالی است که جبران 
مؤثر خسارت های کشاورزان و دامداران می تواند منجر به همکاری 

بیشتر آن ها با چارچوب  های اعالمی و ابالغی شود.
4. نفت؛ مهمان ناخوانده هورالعظیم

همان گونه که بسیاری از فعاالن محیط زیست مطرح می کنند، نقش 
شرکت های نفتی در بروز و تشدید چالش های زیست محیطی در 
خوزستان به ویژه در تاالب هورالعظیم را نمی توان نادیده گرفت. 
به گفته برخی از فعاالن محیط زیست شرکت های نفتی فعال در 
محدوده تاالب هورالعظیم مانع از آبگیری بخش هایی از این تاالب 
شده اند. به گفته سید عادل عالء، معاون محیط زیست طبیعی اداره 
کل حفاظت محیط زیست خوزستان، پیمانکاران شرکت نفت ۷0 
درصد تاالب را تخریب کرده اند و برای این که به تأسیسات نفتی 
آسیب نرسد، مخازن ۳، ۴ و 5 تاالب برای فعالیت میدان های نفتی 
خشک نگه داشته شد و اجازه ورود آب به این قسمت ها داده نشد. 
بر این اساس و با توجه به این که معیشت و سالمت مردم منطقه به 
این تاالب وابسته است الزم است که مسئوالن مربوط بر گسترش 
میادین نفتی در محدوده هورالعظیم نظارت بیشتری داشته باشند 
و در صورت نیاز یا از ادامه حفاری و استخراج نفت ممانعت به عمل 
بیاید یا شرکت های نفتی متعهد شوند استانداردهای زیست 
محیطی را رعایت کنند و تکنولوژی حفاری در آب را به کار گیرند . 
البته باید حق آالیندگی را که نفت در این سال ها پرداخت نکرده 
هم به این استان تخصیص داد.ضمن این که خیلی از کارشناسان 
معتقدند با آبگیری هورالعظیم می توان روی جنبه های معیشتی و 

طرح های گردشگری آن نیز حساب کرد.
5. همسان سازی قیمت انرژی

به اعتقاد برخی از کارشناسان یکی دیگر از عواملی که باعث بحران 
آب در کل کشور از جمله خوزستان شده، قیمت گذاری دستوری 
انرژی در کشور است. محمد صادق الحسینی تحلیل گر اقتصادی 
در رشته توئیتی در خصوص بحران به وجود آمده در بخش آب و انرژی 
در کشور که بخشی از آن را می خوانید، نوشت: »این که کشاورزی 
نابهره ور و غیر دیم ۸5درصد  کل آب کشور را مصرف می کند و بیش 
از ۶0درصد منابع زیر زمین را، این که مصرف سرانه ما در مجموع 

انرژی ها ۳ تا ۷ برابر دنیاست، همه و همه به دلیل مفت بودن انرژی 
در این کشور است که باعث می شود انرژی و محیط زیست بخشی از 
محاسبه هیچ بنگاه اقتصادی و هیچ نهاد دولتی و هیچ کشاورز و هیچ 
مصرف  کننده ای نباشد. حتی برق ارزان سبب شده واژه ای به نام 
چاه غیرمجاز در این کشور معنی پیدا کند و آب ارزشمند زیرزمینی 
به رایگان پای محصولی ریخته شود که هیچ ارزش  افزوده ای برای 
کشور ندارد.« هرچند آزادسازی قیمت حامل های انرژی می تواند 
شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند اما کارشناسان معتقدند 
این تصمیم قطعا باید با لحاظ کردن مالحظاتی چون پرداخت یارانه 
نقدی به جامعه هدفی که از این طرح بیشتر ضربه می بیند و همچنین 
پرداخت ما به ازای دریافت به صنایع تولیدی آب و برق و به روز کردن 
آن ها  انجام شود و اگر مردم در این افزایش قیمت ها سهیم نشوند 

 بحران های بزرگ تری در آینده پیش رو خواهد بود.
۶. احداث تصفیه خانه آب شرب و جمع آوری فاضالب

یکی دیگر از تصمیماتی که باید برای حل مشکالت بهداشتی و 
محیط زیستی در خوزستان صورت بگیرد این است که وزارت نیرو 
موظف شود برای اهواز و سایر شهرهای خوزستان تصفیه خانه 
 آب بسازد تا مردم آب شرب سالم بنوشند، از آن طرف باید لوله 
جمع آوری خانه فاضالب هم برای شهرهای این استان کشیده شود 
تا رودخانه های استان تبدیل به کانال فاضالب نشوند و وضعیت 

بهداشتی استان به حالت استاندارد برگردد.
7. تصمیم ویژه اشتغالی 

از تصمیمات دیگری که محقق شدن آن نیاز به عزمی راسخ دارد 
حل معضل بیکاری در این استان است. در حالی که این استان پر از 
شهرک ها و چاه های نفتی است اما جوانان این استان سهم کمی از 
آن دارند. باید تصمیم گرفته شود در مجموعه های نفتی از نیروهای 
بومی همان منطقه استفاده و بخشی از درآمد این شرکت ها صرف 
بهبود وضعیت خوزستان شود. البته ایجاد مشوق هایی برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در این استان هم می تواند در کنار توسعه 

استان به ایجاد شغل برای مردم منطقه کمک کند.
8. توجه به حقوق عامه

همان طور که نوشتیم مشکالت خوزستان نتیجه عملکرد چهار 
دولت پس از جنگ تحمیلی است. معضالتی که به رغم اختصاص 
بودجه های کالن باز هم به قوت خود باقی است و بیشتر به دلیل 
ترک فعل یا سوء مدیریت در این استان بوده است و از آن می توان به 
عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه نام برد.لذا خوزستان می تواند 
یکی از نمونه های اصلی ورود جدی به مقوله پیگیری قضایی حقوق 
عامه و ترک فعل ها باشد. با توجه به رویه چند سال اخیر قوه 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 باید مورد توجه دستگاه قضا قرار بگیرد. اقدامی که اگر به 
درستی به سرانجام برسد می تواند امید تازه ای نه تنها به خوزستان 

که به کل ایران تزریق کند.
9. مردم مطلع باشند

با توجه به آن چه خواندید به جز تصمیمات کوتاه مدت باید تصمیمات 
سخت، پر هزینه و البته زمان بری را هم برای حل باثبات مسئله 
خوزستان گرفت. موضوعی که با توجه به وعده های توخالی و عمل 
نشده پیش از این مسئوالن کشوری و استانی می تواند به معنای 
وعده های سرخرمن قبلی تلقی شود اما باید در کنار راه های کوتاه 
مدت حل بحران که پیش از این به آن اشاره کردیم این تصمیمات 
سخت و زمان بر گرفته شود و با ترسیم یک چشم انداز روشن و منابع 
ملی مشخص، در یک چارچوب زمان بندی شده می توان در کنار حل 
ریشه ای مشکالت خوزستان اعتماد مردم را جلب کرد و از آن جایی 
که مردم خوزستان مردمی نجیب و صبور هستند در این راه کمک 

حال مسئوالن خواهند بود تا مسئله خوزستان حل شود.

برای حل مشکالت خوزستان در کنار آب رسانی با تانکر و باز کردن مقطعی آب سد باید تصمیمات بزرگ و مهمی  گرفت، این تصمیم ها چیست؟

تمصیم های سخت برای حل مشکل خوزستان

رعیت نواز- بی تدبیری ها و کم کاری ها مردم شریف خوزستان را  چنان خسته کرده که راهی 
به جز اعتراض به وضعیت کنونی پیدا نکردند. اعتراض هایی که اگر پیش از این به آن ها توجه 
می شد امروز شاهد آن نبودیم. به هر حال هم اکنون باید اعتراض های به حق مردم خوزستان 
شنیده شود و مسئوالن مربوط باید برای حل مشکالت و رفع موانع تمام توان خود را به کار 
بگیرند. اما این نکته را نباید فراموش کرد که مشکالت خوزستان یک شبه به وجود نیامده و 

نمی شود انتظار داشت با تصمیمات آنی و در کوتاه مدت حل شود. برخی از مردم و رسانه های 
استانی در خوزستان معتقدند مسئوالن استانی هیچ گاه تقصیری را به گردن نمی گیرند، 
همچنان که سیل سال 98 را نتیجه پربارش بودن ایام می دانستند و خشکسالی امسال را 
نتیجه کم بارش بودن .  امروز می خواهیم در این گزارش در کنار بررسی راه های کوتاه مدت 

به واکاوی تصمیمات سختی که می تواند در آینده از مشکالت خوزستان بکاهد، بپردازیم.



5اجتماعی

یک عکس  

در شرایط کمبود جدی منابع آب و به 
دلیل نبود مدیریت کشت در کشور، 
در استان های فارس و اصفهان که جزو 
استان های با شاخص خشکسالی شدید 
قرار دارند  شاهد کشت برنج و حفر چاه 

عمیق برای تامین آب آن هستیم. 

رسانه های جهان 

راشــــــــا تــــــودی: 
ــان  ــازم دبــیــرکــل س
ملل که پیش از این 
گفته می شد وی در 
مــاجــرای تحقیقات 
درباره منشأ  ویروس کرونا در ووهان 
چین، بــه عــروســک خیمه شب بازی 
چینی ها تبدیل شده و اتهامات علیه 
چین مبنی بر تولید عمدی این ویروس 
را رد می کرد، حاال تحت فشار آمریکا 
ــرای ادامــه تحقیقات در چرخشی  ب
180 درجه ای اعالم کرد: تحقیقات 
دوباره درباره منشأ  ویروس در ووهان 
باید انجام شود. وی از مقامات پکن 
 WHO ــا ــت در ایـــن زمــیــنــه ب ــواس خ

همکاری کنند.

دویچه وله: : طبق 
ــد  ــدی مـــطـــالـــعـــه ج
محققان آمریکایی، 
پیاده روی به تنهایی 
می تواند ماده سفید 
ــازه و نوسازی کند و به طور  مغز را ت
بالقوه توانایی ما را برای تجدیدحافظه 
ــش ســن بهبود  ــزای و یــــادآوری، بــا اف

بخشد.

ــپــنــدنــت:    ــنــدی ای
تاجیکستان  دولــت 
ــرش  ــ ــذی ــ بـــــــــرای پ
مهاجران افغان که از 
شرایط بحران کنونی 
ــاده می شود و  و جنگ می گریزند، آم
درنظر دارد تا 100 هزارنفر را در خاک 
خود بپذیرد. معاون کمیته اضطراری 
تاجیکستان، گفته است که دولتش در 
حال ساخت دو انبار بزرگ مواد اولیه در 
مناطق مرزی است تا بتواند به سرعت به 
آوارگان امدادرسانی کند. این مناطق با 

شمال افغانستان هم مرزند.

یک شنبه ۳ مرداد  ۱۴۰۰
۱۴ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۱۶

نمره ناپلئونی بهداشت و درمان
در دوازدهمین  گزارش عملکرد 8 ساله، پرونده بهداشت و درمان دولت های یازدهم و دوازدهم را بررسی کرده ایم. آمارها نشان می دهد با وجود توسعه 
زیرساخت ها، همچنان سرانه های بهداشتی درمانی ما با استانداردها فاصله دارد و احتماال کرونا هم جبران این عقب ماندگی ها را به تاخیر می اندازد

مصطفی عبدالهی- بیش از 17 ماه است که 
نظام بهداشت و درمــان کشورمان با بحرانی به 
نام »کرونا« مواجه شده است؛ اتفاقی که نه فقط 
سالمت، که بسیاری از حوزه های دیگر همچون 
اقتصاد و معیشت را هم تحت الشعاع قــرار داده 
اســت. طبیعی است که در این شرایط بحرانی، 
تمام توان نظام بهداشت و درمان برای مقابله با این 
بیماری بسیج شده و عملکرد یک سال و نیم اخیرش، 
روی این حــوزه متمرکز بــوده است اما نمی توان 
از نگاه جامع و کالن به آن غافل شد و کاستی و 
مشکالت آن را از یاد برد.در دوازدهمین گزارش 
عملکرد 8 ساله دولت، به بررسی اقدامات و کارنامه 
ــان پرداخته ایم؛  دولــت در حــوزه بهداشت و درم
اقداماتی که به گفته رئیس جمهور یکی از افتخارات 
دولت های یازدهم و دوازدهم به شمار می آید، اما 
برخی کارشناسان نیز با تایید توسعه زیرساخت های 
بهداشتی طــی ســال هــای اخــیــر، وجـــود برخی 
کاستی ها را نگران کننده و نیازمند تدبیر و برنامه 
ــزارش آمــده،  توصیف کــرده انــد. آن چــه در ایــن گ
مستند به گزارش های مرکز ملی آمار، پایگاه های 
اطالع رسانی دولت، وزارت بهداشت، وزارت راه و 
شهرسازی و... است. این نکته نیز حائز اهمیت است 
که در بررسی حوزه بهداشت و درمان، موضوعات 
مختلفی مطرح است که طبیعتا بررسی همه آن ها 
نیازمند گزارش های جامع متعددی است و ما در این 
گزارش تنها به برخی از شاخص های آن پرداخته ایم.

 ساخت، توسعه و بهره برداری       
 از ۱۷۱۱ پروژه بیمارستانی

ــت، توسعه  ــاخ ــت ، س ــ ــزارش دول ــ ــاس گ ــر اسـ ب
و بـــهـــره بـــرداری از یـــک هـــزار و 711 پـــروژه 
بیمارستانی طی 8 سال گذشته از مهم ترین 
اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان بوده 
و71 پروژه بیمارستانی در دولت های یازدهم و 
دوازدهم  تکمیل و تحویل داده شده است.به گفته 
رئیس جمهور، در ابتدای دولت یازدهم حدود ۹0 
هزار تخت بیمارستانی داشتیم که این تعداد تا 
پایان دولت دوازدهم به حداقل 1۶0 هزار تخت 
می رسد، همچنین همه ۹0 هزار تخت قبلی نیز 
به شکل اساسی بازسازی و نوسازی شده است. 
اظهارنظر دکتر روحانی در این حوزه نیز این بوده 
است که: »در کل دولت یازدهم و دوازدهم با توجه 
به بازسازی های اصلی که ما در برخی از مراکز 

پزشکی انجام دادیم، بیش از 2 برابر کل تخت های 
بیمارستانی تاریخ ایران انجام داده شده و اقدامات 
دولت در حوزه سالمت در تاریخ ایــران یعنی از 

زمان هخامنشیان تا االن بی نظیر بوده است«.
* تعداد کل تخت های مراقبت های ویژه کشور 
پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و ۹۶ 
تخت بــوده که در فاصله سال های ۹2 تا ۹8، 
دوهزار و 158 تخت به آن افزوده شده است. در 
دوران شیوع کرونا نیز 2 هزار و 1۶1 تخت دیگر 
به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است، یعنی 

درمجموع 8415 تخت.
ــای  ــه ه ــم ــی ــش ب ــوشـ ــت تـــحـــت پـ ــی ــع ــم * ج
اجتماعی  نیز با طرح تحول سالمت در کشور 
2درصـــدی و جمعیت تحت  /5 بــا افـــزایـــش
پوشش بیمه درمان نیز با افزایش 5 درصدی 

همراه بوده است.

اما و اگرها درباره طرح تحول سالمت       
دولت یازدهم از سال ۹3 با کلید زدن طرح 
تحول سالمت، گام های قابل توجهی را برای 
توسعه خدمات درمانی و کاهش هزینه های 
مــردم برداشت؛ طرحی که موجب شد سهم 
پرداختی مردم از هزینه های بهداشت و درمان 
به 10 درصد کاهش یابد. البته این طرح برای 
قابل توجهی  اقتصادی  مزیت  هم  پزشکان 
داشــت و کارانه های آن هــا را به میزان قابل 
توجهی افزایش داد. اما نبود پشتوانه مالی 
مطمئن بــرای این طرح کالن ملی، منجر به 
بدهی کالن بیمه ها و معوقات پرداختی ها به 
کادر درمان شد و اگرچه از میزان این بدهی ها 
کاسته شده، کلیت طرح تحول سالمت را دچار 

اما و اگرهایی کرده است.

کمبود در سرانه ها       
با همه اقدامات انجام شده طی 8 سال اخیر و 
سال های قبل از آن، اما همچنان سرانه بهداشت 
و درمـــان در کشور مــا فاصله قابل توجهی با 
میانگین سرانه جهانی دارد. مقایسه سرانه تخت 
بیمارستانی، پزشک و پرستار در جــدول این 
گزارش، به خوبی گویای این فاصله است و نشان 
می دهد که دولت سیزدهم باید برنامه مشخصی 

برای این حوزه داشته باشد.

سهم بهداشت و درمان در سبد        
هزینه های خانوار

گزارش تازه منتشرشده مرکز آمار نشان می دهد 
که طی دوســال گذشته، 10 درصــد از هزینه 
ساالنه خانوارهای شهری مربوط به هزینه های 
بهداشت و درمان بوده است. این میزان برای 
خانوارهای روستایی در سال گذشته ۹ درصد و 
در سال ۹8، به میزان 10 درصد کل هزینه های 
ساالنه بوده است. همان طور که در نمودار این 
گزارش قابل مشاهده است، طی سال های ۹0 
تا ۹8، متوسط هزینه بهداشت و درمــان یک 
خانواده شهری همواره بیشتر از خانوارهای 
روستایی بوده و در سال ۹8 این نسبت به حدود 

1.۹ برابر رسیده است.

 دیگر کم و کاستی ها       
در کنار موضوعات مطرح شده، کارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان به مسائل و چالش های 

دیگر این حــوزه نیز اشــاره داشته اند که باید 
ــان  دولــت سیزدهم بــرای آن هــا نسخه درم

داشته باشد:
* هزینه های مردم در حوزه سالمت همچنان 

باالست و باید برای کاهش آن فکری کرد.
* هنوز 4 تا 5 میلیون نفر از مردم کشورمان 

فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند.
* نظام جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع، با 

چالش ها و مشکالت متعددی مواجه است.
* حدود 57 درصد جمعیت کشور از امکان 
دریافت خدمات مراکز درمــان نــابــاروری در 

شهرستان خود برخوردار نیستند.
و  مدیریت  نیازمند  بیمه  ها  مالی  منابع   *

سامان دهی است.
چالش های  با  الکترونیکی  نسخه نویسی   *
برای  را  مشکالتی  و  اســت  مواجه  متعددی 

بیماران ایجاد کرده است.
* و ...

کارنامه ۸ ساله

گروه اجتماعی- خوزستان این هفته را در 
شرایطی با هوای بسیار گرم حدود 50 درجه 
آغاز کرد که حضور معاون اول رئیس جمهور و 
فرمانده سپاه در این استان، این انتظار و امید 
را قوت بخشید که روند اتفاقات بزرگ درجهت 
رفع فوری مشکالت آبی خوزستانی ها سرعت 
گیرد. البته جهانگیری که از  هورالعظیم و سد 
کرخه هم بازدید کرد، در یک نشست با بزرگان 
و نمایندگان محلی از اعتراض های شدید به 
عملکرد دولت هم بی نصیب نماند. در ویدئویی 
که در فضای مجازی در این رابطه منتشر شد، 
تعدادی از بزرگان محلی و قبایل به شدت به 
وضعیت تنش آبی خوزستان اعتراض کردند به 
حدی که تا دقایقی این نشست را تحت الشعاع 
خود قرار داد. جهانگیری در این سفر با تاکید 
بر این که مردم حق اعتراض و فریاد دارند و باید 
بشنویم و باید با آن ها صمیمی باشیم و گفت وگو 
ــازه سوءاستفاده به بیگانگان را  کنیم تا اج
ــردم خوزستان با  ــرد: به م ندهیم، اظهار ک

اطمینان از طرف همه نهادهای کشوری 
اعالم می کنم که همه تالش خود را برای رفع 
مشکالت این استان به کار گرفتیم.وی با 
اشاره به این که خسارت به دامداران در حد 
جایگزین جبران می شود تا زندگی مردم با 
این خسارت به خطر نیفتد و بتوانند معیشت 
خود را تأمین کنند، اظهار کرد: به هرحال در 
شرایط جنگ اقتصادی هستیم که سهم نفت 
با آن نقش بزرگ در بودجه این روز ها کاهش 
پیدا کــرده اســت. از زخم زبان ناکارآمدی 
هم اصاًل ذره ای ناراحت نمی شویم، چون 

کارنامه کاری موجود است.
ــاره بحث هایی که دربــاره  جهانگیری درب

میزان حقابه ها در این استان مطرح است، با 
تاکید بر این که گفت وگو باید بین وزارت جهاد 
و نیرو با کشاورزان برقرار شود تا دل کسی به 
درد نیاید، گفت: نمی توان گذاشت چندین 
هزار هکتار برنج کاری انجام شود، ولی بعد از 
آن  از معیشت و اقتصاد خانواده یک زن به خاطر 
از دست دادن گاومیش هایش محافظت کرد تا 
همه کشورهای بیگانه نگویند که آیا ایرانی ها 

این طور هستند؟
جهانگیری در بخش دیگری با اذعان به این که 
دولت در برقراری ارتباط با مجلس و همچنین 
برخی سیاست گذاری ها اشکاالتی داشته 
ــه داد: به عنوان کسی که عمر  اســت، ادام
خود را در توسعه سپری کرده، باید عوارض 
برخی از مباحث توسعه ای در کشور را در 
نظر می گرفتیم و باید توسعه با رضایت مردم 
باشد و وقتی مردم نفع می برند که تبعیض، 
بی عدالتی و نابرابری از آن توسعه را متوجه 

نشوند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که 
درسفر به ماهشهر اعالم کردم که این شهر 
مهم ترین کانون سرمایه گذاری صنعتی کشور 
است، ادامه داد: اما در سال ۹8 مشکالتی 
داشتیم و به این نتیجه رسیدم که آن چه مردم 
را رنــج می دهد تبعیض اســت که در مسیر 
توسعه عده ای منتفع و برخی مانده اند که باید 
همه کمک کنیم تا مشکالت کشور حل شود.

فرمانده سپاه: در کنار مردم هستیم       
همچنین سردار سالمی فرمانده سپاه  هم 
با حضور در جمع مردم ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های در حال انجام سپاه برای رفع 
مشکالت آبی این استان، تاکید کرد:خوزستان 
نه تنها برای ما مهم بلکه مقدس نیز هست و 
همان گونه که در سیل  ۹8 کنار مردم بودیم 
هم اکنون نیز  تا انتهای رفع مشکل کنار مردم 

خوزستان هستیم. 

سال ۱۴۰۰سال 9۲عنوان

9۰.۰۰۰تخت های بیمارستانی
 ۱۶۰.۰۰۰

)تا پایان دولت، طبق اظهارنظر رئیس جمهور(

۴.۰9۶8.۴۱5تخت های مراقبت های ویژه

۶۰۰اورژانس بیمارستانی
۱۰۶۰)تا پایان دولت، طبق وعده معاون وزیر 

بهداشت(

مرکز بهداشتی
 ۴۶5۷ 

)آمار سال 9۳(

۱۱۴۷۱)تا پایان دولت، طبق وعده معاون وزیر 

بهداشت(

مقایسه سرانه های بهداشت و درمان در ایران و جهان

استاندارد جهانیایرانعنوان

سرانه تخت 

بیمارستانی

۱.۷ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ 

نفر
۳.5 تخت به ازای هر هزار نفر

سرانه پزشک
۱.۷ پزشک به ازای هر 

هزار نفر
۲ تا ۳ پزشک به ازای هر هزار نفر

سرانه پزشک 

متخصص

۶ پزشک به ازای هر ۱۰ 

هزار نفر

 ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر

)در کشورهای منطقه(

سرانه پرستار

۰.9 پرستار به ازای هر تخت 

بیمارستانی
۲ تا ۲.5 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی

 ۱.۶ پرستار به ازای 

هر هزار نفر
حداقل ۶ پرستار به ازای هر هزار نفر

نکته: برخی کارشناسان مقایسه خدمات بهداشت و درمان در ایران و جهان را صرفا منوط به مقایسه 

سرانه ها نمی دانند و معتقدند کارایی کادر درمان در کشور ما، باالتر از برخی کشورها، حتی کشورهای 

توسعه یافته است.

اعتراف جهانگیری به ناکامی برخی سیاست های توسعه ای در جلب رضایت مردم 

از این مهم نباید غافل شویم که در طول یک سال و نیم گذشته، نه تنها بخش عمده اعتبارات حوزه 
بهداشت و درمان، که حتی بخشی از منابع مالی دیگر حوزه ها نیز برای مقابله با این بیماری و ارائه 
خدمت به مردم هزینه شد. در درست بودن این اقدام و تالش دولت برای تامین منابع مالی این کار 
تردیدی نیست، اما نمی توان از ضربه های اقتصادی آن نیز چشم پوشی کرد. یک نمونه آن، حذف 
اعتبارات مربوط به طرح درمان ناباروری در سال گذشته بود که از سرفصل اصلی خود خارج و صرف 
مقابله با کرونا شد. بنابراین شکی نیست که اعتبارات بسیاری دیگر از طرح های سالمت نیز در سال 
گذشته تغییر مسیر داده و تسلیم کرونا شده است و این یعنی دولت سیزدهم کار ساده ای برای مدیریت 

این حوزه نخواهد داشت.
بماند که دولت آینده در کنار تسریع واکسیناسیون عمومی، باید برای برخی سواالت و ابهامات 
شکل گرفته در ذهن مردم نیز پاسخ هایی آماده کند، هرچندکه مسئولیت پاسخگویی آن با دولت 
فعلی باشد. ابهاماتی درباره سیاست گذاری های نامتمرکز، جدی نگرفتن محدودیت ها، وعده های 
مکرر درباره واکسن که تقریبا تعداد زیادی از آن محقق نشد، تعلل های احتمالی در ثبت سفارش خرید 

واکسن ها و همچنین جلوگیری از حضور فعال بخش خصوصی در  واردات واکسن   و... .

   هجوم کرونا به اعتبارات طرح ها و برنامه های سالمت

 احتمال تداوم خشکسالی
 تا زمستان

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی با اشــاره به این که دمای 
کشور امسال یک درجه سانتی گراد بیش از حد 
نرمال اســت، گفت: خشکسالی طی تابستان 
امسال تداوم  خواهد یافت و احتمال می رود که 
تا زمستان امسال نیز ادامه داشته باشد. احد 
وظیفه با اشــاره به این که خشکسالی تا وقوع 
مجدد بارش ها در کشور ادامه دارد، خاطرنشان 
کرد: بارش ها در ایران معموال در فصل  پاییز آغاز 
بارندگی های  که  می رسد  اما به نظر  می شود 
 پاییز امسال دیرتر شروع شود. تمام مدل های 
و  پیش بینی های  اقلیم شناسی  هواشناسی، 
فصلی نشان می دهد که بارندگی ها طی آبان و 
آذر ماه امسال ضعیف تر از حد نرمال خواهد بود 

و  پاییز کم بارشی در کشور  پیش رو داریم. 

یک توئیت

۱۲
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سینمای جهان
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حسین محجوب که هنگام بازی 
در سریال »جشن ســربــرون« به 
دلیل افتادن از اسب، دچار آسیب 
شده بود، ادامه بازی در سریال را از 
سر گرفت. این خبر را تهیه کننده 

سریال در گفت وگو با مهر اعالم کرده است.

حــســن مــعــجــونــی بـــه عــنــوان 
کــارگــردان هنری در مسابقه 
استعدادیابی موسیقی »جم« 
حضور دارد. علیرضا قربانی و 
شهرداد روحانی از چهره هایی 
هستند که قرار است استعدادهای جوان مسابقه 

را راهنمایی کنند.

مجید مظفری در سریال »نیمروز 
تا تهران« ساخته حسین نمازی 
بــازی کــرده و با پیام دهکردی، 
ــده  ــائ ــانـــی و م ــراهـ ــق فـ ــای ــق ش
طهماسبی همبازی شده است. 

طبق اعالم مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 در گفت 
وگو با صبا، این سریال از نیمه شهریور پخش می شود.

جواد رضویان هفته جاری با آثار 
منتخب اش در شبکه نمایش 
ــان«،  ــارالت ــده مــی شــود. »ش دی
»به روح پدرم«، »اخالقتو خوب 
کن«، »لیمو ترش«، »شاخه گلی 

برای عروس« و »اخراجی ها 2« از آثار این بازیگر 
هستند که پخش می شوند.

الهام حمیدی از امشب ساعت 
22، بازپخش سریال »همه چیز 
آن جاست« به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی را از شبکه آی فیلم 
روی آنتن خواهد داشـــت. این 

سریال اولین بار سال 93 از شبکه 3 پخش شد.

چهره ها و خبر ها

ــروز ساعت  پــرویــز پرستویی امـ
16:10، فیلم کمدی »لیلی با 
من است« اثر کمال تبریزی را از 
شبکه یک روی آنتن دارد. او در 
جشنواره فجر برای بازی در این 

فیلم، نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

برنامه  در  ــان آرا  ــرمـ فـ بهمن 
ــاره ساخت  ــ »پــرانــتــز بـــاز« درب
ــی »داســتــان  ــخ ــاری ســریــال ت
ــت کــه فعال  ــد« گفته اس ــاوی ج
ترجیح می دهد فیلم سینمایی 

بسازد. آخرین ساخته او، فیلم »حکایت دریا« 
است که سال 95 جلوی دوربین رفت.
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 اعمال مقررات تازه کرونایی 
در سینماهای فرانسه

فــروش سینمای فرانسه در گیشه ها به خاطر 
قوانین کرونایی جدید ۷0 درصد افت کرد.

به گزارش مهر، بعد از این که دولت فرانسه از روز 
بیست و یکم جوالی قوانین بهداشتی جدیدی 
وضع کرد که از مردم مدرک واکسیناسیون یا 
تست پی سی آر منفی برای ورود به سالن های 
فرهنگی از جمله سینماها می خواهد، فروش 
ــورد و  ــی خـ ــزرگ سینماهای فــرانــســه ضــربــه ب
۷0 درصــد افــت کــرد. امانوئل ماکرون رئیس 
ــم جوالی اعالم کرد  جمهوری فرانسه دوازده
که سند دیجیتال کووید اتحادیه اروپا که عمومًا 
به عنوان »پــاس سالمت« شناخته می شود در 
تمام سالن های فرهنگی اجباری خواهد بود. 
این حرکت در سراسر کشور باعث شکل گیری 
اعتراض هایی شد و مردم ماکرون را یک دیکتاتور 
خواندند. او هــدف از ایــن تصمیم را کمک به 
جلوگیری از گسترش سویه دلتای کووید19 
دانست. ارائه این پاس سالمت از اول آگوست 
در تمام کافه ها، رستوران ها، مغازه ها و همچنین 

قطارها و هواپیماها اجباری خواهد شد.
در روز بیست ویکم جوالی یعنی روزی که این 
قانون اجرایی شد، میزان فروش بلیت سینماها 
با کاهشی 60 درصدی نسبت به روز قبل مواجه 
و به 2۸0 هزار مورد رسید. این در حالی است که 
یک روز قبل، فیلم »کاملوت« ساخته الکساندر 

آستیه به تنهایی 320 هزار بلیت فروخته بود. 

شکیل اونیل در دنیای پویانمایی

اسطوره سابق بسکتبال، نویسنده و تهیه کننده 
یک پویانمایی کوتاه شد.

به گزارش مهر، شکیل اونیل افسانه بازنشسته 
از همبازی های  از تعدادی  بسکتبال هم بعد 
فیلم های  دنیای  وارد  گرفت  تصمیم  سابقش 
پویانمایی شود. اونیل نخستین حضور خود را با 
نویسندگی و تهیه کنندگی یک پویانمایی کوتاه 
به نام »صــدای داخــل سر« آغــاز کــرده و آن را از 
طریق شرکت خود یعنی جرزی لجندز پروداکشنز 
می سازد. این فیلم به بررسی فشارهای داخلی 
و خارجی برای موفقیت از زاویه دید دو دوست 
دوران کودکی و بازیکن بسکتبال اهل یک محله 
می پردازد. این دو امیدوارند به لیگ حرفه ای 

بسکتبال آمریکا راه پیدا کنند.
این فیلم کوتاه به کارگردانی رافائل خیمنز فیلم 
ساز کارکشته پویانمایی ساخته شده است. اونیل 
عالوه بر نوشتن فیلم نامه در همراهی با دانی 
اف.ویلسون مسئولیت روایت داستان را بر عهده 
دارد. اونیل گفت: »من خیلی به این فیلم افتخار 
می کنم. این نخستین باری است که پروژه خودم 
را می نویسم و تهیه می کنم. می خواستم به چیزی 
که خیلی ها با آن مواجه می شوند، مخصوصًا 
نوجوانان و بزرگ ساالنی که اضطراب و استرس 

را تجربه می کنند، اشاره کنم.«

از  تلویزیون به مناسبت تعطیلی پنج روزه، 
چهارشنبه هفته گذشته فصل پنجم سریال 
هرروز  را  مقدم  سیروس  ساخته  »پایتخت« 
به مدت 3 ساعت، روی آنتن فرستاد و قرار 
ــن مجموعه  ــروز آخــریــن قسمت ای ــت امـ اس
این  مختلف  فصل های  تکرار  ــود.  ش پخش 
سریال پرمخاطب در طول سال به بهانه های 
گوناگون، از شبکه های تلویزیون روی آنتن 
ــی رود و مخاطبان بارها شاهد پخش این  م
مجموعه خواهند بود. »پایتخت« در یک سال 
گذشته، چهار بار از شبکه یک و آی فیلم پخش 

شده است.

»پایتخت« از مهر تا بهمن روی آنتن	 
شبکه آی فیلم اواخر مهر سال گذشته، برای 
ــروع به پخش تکرار سریال  چندمین بــار ش
»پایتخت« کــرد و فصل اول ایــن مجموعه را 
روی آنتن برد. آی فیلم پس از پایان این فصل 
به ترتیب فصل دوم، سوم، چهارم و پنجم این 
مجموعه را هم پخش کرد و تا اوایل بهمن این 
مجموعه روی آنتن بود. به این ترتیب مخاطبان 
تلویزیون تقریبا چهار ماه شاهد پخش تکرار پنج 
فصل »پایتخت« بودند. احتماال حواشی فصل 
ششم سریال در نــوروز 99، باعث شد فصل 
ششم پخش نشود و آی فیلم به مرور »پایتخت« 
از گذشت  پــس  تــا فصل پنجم بسنده کند. 

تقریبا دو ماه از مرور کامل »پایتخت« در شبکه 
آی فیلم، شبکه یک در آستانه نــوروز 1400 
به بهانه پخش قسمت های باقی مانده فصل 
ششم که به دلیل شیوع کرونا ناتمام مانده بود، 

خالصه این فصل را روی آنتن برد.

نسخه فشرده پس از نسخه سینمایی	 
سریال »پایتخت« تا به حال عالوه بر این که به 
طور کامل و در قالب سریال، بارها از شبکه های 
مختلف پخش شده، تبدیل به نسخه سینمایی 
هم شده است! نسخه سینمایی »پایتخت 3« 
نیمه آبان سال 99 به مناسبت هفته وحدت 
از شبکه یک روی آنتن رفــت. اکنون پخش 

فصل پنجم سریال، در طول پنج روز به صورت 
فشرده، ایده جدید شبکه یک بوده است. هفته 
گذشته شبکه یک تصمیم گرفت مخاطبان 
را در تعطیالت پنج روزه با پخش »پایتخت 
5« سرگرم کند. این مجموعه از چهارشنبه 
هفته ای که گذشت هر روز ساعت 10 صبح 
تا یک ظهر روی آنتن رفــت. هرچند سریال 
پرمخاطب  و  محبوب  آثـــار  ــزو  ج »پایتخت« 
تلویزیون است، اما بازپخش چندباره سریال در 
فاصله زمانی کم، کمک زیادی به سرگرم کردن 
مخاطب نخواهد کرد و برعکس ممکن است 
باعث دلزدگی مخاطب از این سریال شود. 
نکته عجیب این که بالفاصله پس از پایان این 

سریال در شبکه یک، پخش تکرار »پایتخت 6« 
قرار است از امشب در شبکه آی فیلم آغاز شود! 
طبق اعالم قبلی شبکه آی فیلم، این مجموعه 
جایگزین »زیر همکف« خواهد شد و هرشب 

ساعت 21 روی آنتن خواهد رفت.

»پایتخت« در مسیر »مختارنامه«؟	 
»مختارنامه« نیز جزو آثار ماندگار و محبوب 
مخاطبان اســت، اما تلویزیون در سال های 
گذشته، این مجموعه را بارها به مناسبت های 
مختلف از شبکه های یک، آی فیلم، افق، تماشا 
و قرآن روی آنتن برده است. این سریال محرم 
هر سال جایگاه ثابتی در جدول پخش دارد و تا 
به حال به صورت فشرده و در 10 قسمت نیز 
پخش شده است. تلویزیون پس از »مختارنامه« 
در یک دهه گذشته، نتوانسته جایگزینی برای 
با پخش  بنابراین  ایــن مجموعه تولید کند، 
چندباره این سریال، کنداکتور خالی را پر 
کرده و حتی صدای اعتراض داوود میرباقری 
را هم درآورده است! میرباقری سال 9۷ در 
گفت وگویی با ماهنامه سینما و ادبیات، از این 
موضوع انتقاد کرد و گفت: »حاال یک »مختار« 
ــده، رســش را  با بضاعت ناچیز ما ساخته ش
کشیده اند. آن قدر پخش کرده اند که امسال 
داد من درآمد و گفتم کافی است دیگر. واقعا 
رویتان می شود که باز هم پخش کنید؟« طبق 
روندی که شبکه های مختلف تلویزیون در پیش 
گرفته اند، احتماال »پایتخت« نیز سرنوشتی 

مشابه »مختارنامه« خواهد داشت.

تست کرونای مجری صداوسیما در المپیک مثبت شد
عبدا... روا روزهای قرنطینه خود را در توکیو 

سپری می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدا... 
ــی به  روا مجری تلویزیون و گزارشگر ورزش
برای  که  صداوسیما  کارکنان  ورود  محض 
پوشش اخبار مسابقات المپیک وارد توکیو 

شدند، تست کرونایش مثبت شد و در یک هتل 
مجزا قرنطینه شده است. وی روزهای قرنطینه  
خود را سپری می کند و حال عمومی خوبی 
دارد و رو بهبود است. طبق اعالم مسئوالن 
دهکده المپیک، افراد حاضر در مسابقات در 
صورتی که تست کرونایشان مثبت شود، باید 

14 روز در قرنطینه بمانند.
عــبــدا... روا در ســال هــای اخیر برنامه طنز 
ورزشی »ویدئو چک« را در شبکه ورزش سیما 
اجرا کرده است. بر اساس پروتکل قرنطینه 
14 روزه، روا به دو یا سه روز انتهایی المپیک 

خواهد رسید. 
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تاریخ جهان گزارش تاریخی

 فتح باستیل
 آغاز جمهوری فرانسه

حالجیان - انقالب فرانسه یکی از مهم ترین اتفاقات 
در تاریخ  چندصد ساله اخیر اروپا به شمار می رود؛ 
انقالبی که برای برقراری جمهوری در فرانسه اتفاق 
افتاد و همین کافی بود تا پایه های رژیم های سلطنتی 
را در اروپا، به لرزه درآورد. اگرچه چند قرن قبل از این 
واقعه، یعنی در سال 1215 میالدی انگلیسی ها 
رژیم سلطنتی خود را طی یک شورش گسترده که 
اشراف سازمان دهی آن را برعهده داشتند، به نظام 
مشروطه سلطنتی تبدیل کــرده بودند؛ اما چون 
انقالب انگلیسی ها وابسته به طبقه ثروتمندان بود، 
اوال منجر به ایجاد جمهوری نشد و ثانیا، با استقرار 
نظام سرمایه داری اشرافی، به طبقه های متوسط و 
پایین فشار اقتصادی زیادی را وارد کرد. اما آن چه در 
فرانسه و در زمان پادشاهی لویی شانزدهم رخ داد، 
به معنای واقعی یک انقالب برای جمهوری محسوب 
می شد. سرآغاز این انقالب، فتح قلعه باستیل در 
14 جوالی 1789 بود. باستیل قلعه ای بود متعلق 
به فرانسه قرن چهاردهم، با دیوارهایی به ضخامت 
یک ونیم متر که هشت برج  بلند، آن ها را به هم وصل 
می کرد؛ مدت ها بود که دیگر دژی نظامی محسوب 
نمی شد و فقط از زنــدان آن بــرای حبس مجرمان 
استفاده می کردند. در این زندان، افرادی محبوس 
بودند که نوشته  های آنان موجب نارضایتی دربار و 
علیه آنان از سوی شاه اعالم جرم شده بود و از این رو، 
زندانیان نمی توانستند تجدیدنظر در حکم خود را 
درخواست کنند. درنتیجه، این زندان نماد حکومت 
استبدادی در فرانسه تلقی می شد. در بحبوحه 
ناآرامی ها و اعتراض ها، این شایعه دهان به دهان 
می گشت که چندهزار سرباز سلطنت طلب، به بهانه 
پایان دادن به ناآرامی ها، اما درواقع برای سرکوب 
مردم، آماده یک هجوم گسترده می شوند. مردم هم 
در این هنگام به فکر مقابله و دفاع از خود افتادند و 
مشغول تجهیز خودشان شدند. شورشیان با فریاد »به 
سوی باستیل! به سوی باستیل!« به آن دژ مستحکم 
حمله ور شدند. در وهله اول، »دولونای«، فرمانده 
ــدان بــرای اجتناب از خونریزی بین دوطــرف،  زن
ــای زندان را به روی مهاجمان گشود، اما  دروازه ه
پس از مدت کوتاهی، به دلیل تنش های هیجانی، 
نبرد از سر گرفته شد. بر اثر نبرد زندان باستیل، تنها 
یک نفر از مدافعان زندان و 98 نفر از مردم کشته 
شدند. اما پس از فتح آن جا، دولونای، فرمانده زندان 
و 7 نفر دیگر از مدافعان را به جوخه اعدام سپردند. 
مدت زمان کوتاهی پس از فتح زندان باستیل، نظام 
ارباب رعیتی، در روز 4 اوت 1789 ملغی اعالم شد و 

در 26 اوت جمهوری فرانسه رسمیت یافت.

جــواد نــوائــیــان رودســـری – عکاسی بــرای 
نخستین بار در دوره محمدشاه قاجار وارد ایران 
شد و اولین ایرانی که به این هنر اقبال نشان داد، 
ملک قاسم میرزا، پسر بیست و چهارم فتحعلی شاه 
قاجار بود. با این حال، تا مدت ها، هنر عکاسی به 
عنوان هنری اشرافی و محدود شناخته می شد و 
حتی اقبال شاهان قاجار به این هنر هم نتوانست 
زمینه همه گیرشدن آن را فراهم کند. به همین 
دلیل، نخستین عکس هایی که از مکان های 
ــران تهیه شد، عمومًا کار  تاریخی و مذهبی ای
عکاسان اروپایی بود. مثاًل چنان که معروف است، 
آنتونیو جیانوزی، مستشار ایتالیایی نیروهای 
نظامی در دوره قاجار، اولین عکس را از حرم 
رضوی گرفت و به نام خودش ثبت کرد. این تصویر 
امروزه در کاخ موزه گلستان نگهداری می شود. 
جیانوزی از افسرانی بود که در انقالب گاریبالدی 
برای استقالل ایتالیا از امپراتوری اتریش، شرکت 
کرد و بعدها به عثمانی گریخت و در نهایت، از 
ایران سر درآورد. اما در میان ایرانیانی که خیلی 
زود به هنر عکاسی عالقه نشان دادنــد و در آن 
سرآمد شدند، آقارضاخان عکاس باشی، ملقب 
به اقبال السلطنه و آجودان  مخصوص، جایگاه 
ویژه ای دارد. او را باید نخستین ایرانی ای بدانیم 
که به عنوان عکاس حرفه ای فعالیت کرد و تصاویر 
فوق العاده ای از خود به جا گذاشت. داستان سفر 
او به مشهد و اتفاقاتی که در این مسیر افتاد، یکی 
از جذاب ترین وقایعی است که در تاریخ هنر ایران 

می توان یافت.

شاگرد زبده فرانسیس کارلهیان	 
آقارضاخان، اصالتًا از اهالی اصفهان بود. پدرش 
ِسَمت پیشخدمت ناصرالدین شاه را داشــت و 
برادرش، میرزا علی نقی خان حکیم الممالک، 
یکی از پزشکان مخصوص شاه قاجار محسوب 
می شد. به همین دلیل، فرایند رشد او در دربار، 
نباید مشکل و پیچیده بوده باشد. آقارضاخان در 
سال 1237ش، هنر عکاسی را نزد »فرانسیس 
کارلهیان« فراگرفت؛ یک عکاس فرانسوی که 
به دستور ناصرالدین شاه به ایران آمد و نخستین 
عکاسان ایرانی را آموزش داد. آقارضاخان در بین 
شاگردان کارلهیان، شاخص و زبده بود؛ به همین 
دلیل در 20 سالگی با هنری که داشت، نظر شاه 
قاجار را جلب کرد و در سال 1242ش، به لقب 
»عکاس باشی« دست یافت. گرایش آقارضاخان، 
به عکس برداری پرتره و چهره بود و الحق هم 
این کار را بسیار خوب انجام می داد. به دستور شاه 
قاجار، آقارضا عکاس باشی از افراد مختلف دربار 
و نیز شخص شاه، تصاویر مختلفی را تهیه کرد و 

در سال 1246ش، 154 سال قبل، زمانی که 
ناصرالدین شاه تصمیم گرفت برای نخستین بار 
به مشهد سفر کند، همراه او شد و با دستور شاه 
قاجار، به عکس برداری از اماکن و افراد مسیر 

حرکت پرداخت.

اتفاقی مهم در سبزوار	 
یکی از نکات مهمی که در تاریخ عکاسی ایران 
قابل تأمل به نظر می رسد، نوع برخوردی است که 
عامه مردم با این هنر در ابتدای ورود آن داشتند. از 
آن جا که برای پذیرش یک پدیده یا وسیله جدید، 
حتمًا حکم و توجه علما الزم بود، تا زمانی که این 
اتفاق نسبت به عکاسی نمی افتاد، رغبت عمومی 
به این هنر هم شکل نمی گرفت. هنگامی که 
ناصرالدین شاه به عزم زیارت حرم امام رضا)ع( 
راهی مشهد شد، در سبزوار به دیدن فیلسوف 
و عالم نامدار آن عصر، حاج مالهادی سبزواری 
ــوع برخورد  ــن دیـــدار، صرف نظر از ن رفــت. ای
حکیم اسرار با شاه قاجار که توام با بی توجهی و 
بی اعتنایی بود، از زاویه دیگری هم قابل بررسی 
اســت. ناصرالدین شاه با اصــرار به دیــدار حاج 
مالهادی رفت و ضمن اظهار ارادت، از او خواست 
که اجازه دهد تصویری از وی توسط آقارضاخان 
عکاس باشی تهیه شود. این نخستین باری بود 
که از یک عالم ایرانی، عکسی ثبت می شد. حکیم 
پس از مدتی درنــگ، پذیرفت و عکاس باشی، 
فوری بساط خود را پهن و عکسی از حاج مالهادی 
تهیه کرد. او با سرعت عکس گرفته شده را چاپ و 
تقدیم حکیم اسرار کرد. او نیز استفاده از این فن 
را بی ضرر خواند. به این ترتیب، این اقدام حاج 
مالهادی سبزواری مقدمه ای برای گسترش هنر 

عکاسی در میان مردم شد.

عکاسی در حرم رضوی	 
آقارضاخان عکاس باشی،در مشهد مأموریت 
جدیدی گرفت و آن، تهیه عکس از حرم مطهر 

رضوی و اماکن متبرکه بود. او در مدت اقامت 
در مشهد، به سراغ بسیاری از ابنیه تاریخی شهر 
هم رفــت و عکس هایی که از وی در کاخ موزه 
گلستان باقی است، نشان می دهد که آقارضاخان 
برای تکمیل کــارش، اصاًل کم نگذاشته است. 
وی در کنار تصاویری که از حــرم رضــوی تهیه 
مــی کــرد، عالقه خــود به کــار روی پرتره را هم 
موردتوجه قرار می داد. به این ترتیب، تصاویری 
از صاحب منصبان مشهدی تهیه شــد کــه در 
کنار عکس های تهیه شده توسط عبدا... قاجار 
که سالیانی بعد از آقارضاخان به مشهد آمد، 
مجموعه ای بی نظیر از عکاسی پرتره را پیش روی 

عالقه مندان قرار می دهد.

فرجام عکاس باشی	 
آقارضاخان بعدها، در سفر اول و دوم ناصرالدین 
شاه به فرنگ نیز، او را همراهی کرد و به عکاسی 
پرداخت. وی افزون بر مقام عکاس باشی، مشاغل 
پردرآمد و حکومتی دیگری هم داشت؛ در سال 
1252ش، از سوی ناصرالدین شاه، لقب عجیب 
و غریب »آجودان مخصوص و خزانه داری صرف 
جیب مبارک« را دریافت کرد و مدتی هم شغل 
نظامی به وی واگـــذار کردند و در »اداره کل 
توپ های ممالک محروسه« به عنوان ناظر فعالیت 
ــر قورخانه«  داشــت و در سال 1262ش، »وزی
ــاره تشکیالت  شد. البته با توجه به آن چــه درب
توپخانه و قورخانه در این دوره می دانیم، این 
مشاغل صرفًا ِسَمت های تشریفاتی بود که افراد 
بابت آن حقوق می گرفتند، اما کار خاصی انجام 
نمی دادند! آقارضاخان در سال 1263ش، لقب 
اقبال السلطنه را هم دریافت کرد و از 1265ش، 
عالوه بر این القاب و مشاغل، نیابت فتحعلی خان، 
فرزند دوساله کامران میرزا و نوه ناصرالدین شاه را 
هم که در آن سن، امیر توپخانه شده بود، برعهده 
نخستین  عکاس باشی،  آقارضاخان  گرفت. 
عکاس حــرفــه ای ایــرانــی و اولین کسی که از 

مذهبی  شخصیت های  و  کشور  متبرکه  بقاع 
عکس گرفت، در 12 بهمن ســال 1268، به 
طور ناگهانی در باغ خودش، واقع در شمیران، 
درگذشت. محمدعلی بامداد در کتاب »شرح 
حال رجال ایران«، مرگ آقارضاخان را یک ترور 
با قهوه قجری می داند؛ اما دلیل و مدرکی ارائه 
نمی کند. به هر حال، دلیل مرگ عکاس باشی، 

یکی از مسائل الینحل تاریخی است.

نخستین تصاویر ایرانی حرم رضوی با دوربین »آقارضا عکاس باشی«
 154 سال قبل، نخستین عکاس ایرانی حرم مطهر توانست پس از عکس گرفتن از حاج مالهادی سبزواری 

به مشهد بیاید و از اماکن متبرکه عکس برداری کند 

ناگفته هایی از چرایی به توپ بستن مجلس

 محمدعلی شاه
 و بهانه های ناشنیده او

اگر گاهشمار هجری قمری را مالک قرار دهیم، 
در 14 ذی الحجه سال 1324، محمدعلی شاه 
رسمًا به عنوان ششمین پادشاه قاجار، قدرت 
را به دست گرفت. سال های آغاز حکومت او، 
ــروع مشروطیت در ایـــران بــود.  مــصــادف بــا ش
شــایــد خیلی از مــا نــدانــیــم کــه بــرخــالف بــاور 
عموم، محمدعلی شاه بالفاصله پس از به تخت 
نشستن، فرمان حمله به مجلس را صادر نکرد. 
از دی ماه سال 1285 تا تیرماه سال 1287، 
18 ماه فاصله  است و کمتر کسی به این دوره، 
به عنوان مقدمه واقعه مشهور به یوم التوپ توجه 
بساط  آن کــه  از  قبل  محمدعلی شاه  می کند. 
استبداد صغیر را به راه بیندازد و منفور مورخان 
عمومًا مشروطه خواهی شود که او را مجسمه 
همه  و  می کردند  معرفی  بی عدالتی  و  ستم 
مشکالت را به پای وی می انداختند، 18 ماه 
پادشاه مشروطه بود. در این مدت چه اتفاقی 
افتاد که شاه قاجار را به ورطه مخالفت آشکار 
شد  باعث  حتی  و  کشاند  مشروطه خواهی  با 
که فرمان به توپ بستن مجلس شــورای ملی و 
خفه کردن مشروطه خواهان در باغشاه را صادر 
به  نیست.  سادگی ها  همین  بــه  قضیه  کند؟ 
احتمال زیاد، شخص محمدعلی شاه عالقه ای 
به مشروطیت نداشت و آن را به واسطه امضای 
پدرش قبول کرد؛ اما باالخره آن را پذیرفته و 
امضا کرده بود. با وجود این، طی دوران 18 ماهه 
حکومت مشروطه محمدعلی شاه، اتفاقاتی افتاد 
که به اصطالح، بهانه را به دست شاه قاجار، برای 
نابودی اساس مشروطیت داد. مهم ترین این 
اتفاقات، اواًل ترور وی توسط مشروطه خواهان 
تــنــدرو و ثانیًا فحاشی های دامــنــه داری بود 
به  نسبت  مشروطیت  طــرفــدار  مطبوعات  کــه 
شاه قاجار انجام می دادند؛ این فحاشی ها تا 
جایی پیش رفت که سیدمحمدرضا مساوات 
دست به تهیه طوماری زد که بر اساس آن، شاه 
مــادر وی  به  و  نامشروع معرفی  قاجار،فرزند 
که دختر امیرکبیر بود، رسمًا اتهام فحشا زده 
می شد. این رفتار طبیعتًا نمی توانست بی پاسخ 
بماند و شاه بارها از طریق ارسال پیام به مجلس، 
ــا شــده بود؛  ــاده روی ه خواستار کنترل ایــن زی
حتی می توان گفت واکنش محمدعلی شاه در 
قبال رفتارهای مشروطه خواهان تندرو و به ویژه 
اعضای حزب دموکرات عامیون، تا حدود زیادی 
خویشتن دارانه بــوده اســت. بنابراین، بخشی 
ــورای ملی،  از دالیــل به تــوپ بستن مجلس ش
بی تردید ریشه در رفتارهای نامتعارف و خارج 
از عرف مشروطه خواهان تندرو بود. این رفتار 
البته در دیگر نقاط ایران هم از آن ها مشاهده 
شد؛ چنان که در مشهد، میرزا حبیب خراسانی، 
مجتهد معروف را که در ابتدا از مشروطه هواداری 
کرد و بعد به دلیل همین رفتارها، از آن فاصله 
گرفت، با شربت آغشته به زهر از بین بردند. 
جالب این جاست که مورخان دوره مشروطه 
هنگام بررسی وقایع مربوط به رویداد یوم التوپ، 
عمومًا یک طرفه به قاضی می روند و اصــاًل از 
تحرکاتی که باعث بهانه دادن به دســت شاه 
قاجار شد، سخن نمی گویند که این هم، از آن 

شیطنت های تاریخی است!

)razavi.photo.ir : 1246 ش - تصویری از  صحن عتیق که توسط آقا رضا عکاس باشی گرفته شده است )منبع
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بسيارسخت

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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گردن 6.پرنده شمالی - پارچه مالیدنی 7. واکسیناسیون 
8.تقویت رادیویی- محصول آب و صابون 9.صفرا- تراز نامه 
10.قمر سیاره مشتری- طویل ترین استخوان بدن-روال 

11.بزرگ- پارسا 12.نقاش فراواقع گرای اسپانیایی

  عمودی :1.  قند سوخته -قــرص روان گــردان 2.زهتاب 
- قشنگ 3.گیاه پرخار- پایتخت گابون 4. خــدای متعال 
هندوان - ابــزار ترقی 5.جــاده کوتاه- پدیده جهان خواری 
6.خالص-آموسنی- سرد 7.سازمان نفتی- غرور-کشتی 
جنگی 8.آزمایشگاه فضایی جهانی-شامل همه 9.راندن 
مزاحم- پیشوای دینی در آیین زرتشتی 10.گیاه زینتی - 

افشای راز 11.نوعی کفش-آبراهه 12.نهنگ- دفاع

افقی:1. نمایش نامه نویس سرشناس ایرلندی 2.آهنگی از موسیقی قدیم- طویله 
3.گدایی-مراقب- شهد 4. بیماری پوستی- بی رونقی 5.تکرار حرف -مهره دوم 

افقی:1. فروغ – دریاساالر 2.صمغ گون- چهره- سرو کوهی3. دانه خوشبو-
ــگ گــزنــده- استان کویری 5.واحـــد مقاومت  ــرای عــدم افشای راز 4.س ــوه ب رش

الکتریکی- ماه -مساوی 6.بــی ســواد-   نسخه دوم 
7.یک واحد از توپخانه – آموختنی لقمان 8.قدم یک 
پا – حیوان عسل دوست- ظرف فلزی 9.پرنده سعادت 
–  پیروزی 10.رستورانی که پیش خدمت ندارد- پول 
سامورایی ها 11. پیشه-رسته – خواب ترسناک 12. 

از ادویه ها- شیپور

 عــمــودی:1. قطعه- شقایق- بــوی پشم سوخته 
2.کــارگــاه هنرمندان- ژنــرال 3.پیشوند فقدان –

ازحبوبات- تور کاهکشی 4. پاره گوشت - صندلی 
راحتی 5.درختی زینتی- یار شیرین 6.باغ شیراز-

گوشه نشین شطرنج - از ماه های قمری 7.مته برقی 
– از خدایان باستان- ترمیم فرش 8. پیامبر یهود -تایر 
9. از نام های خداوند – زودرنج  10.ماج-درج کردن 

 .11 بیابان   –
جهنده-  چـــاه 
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ــن  ــ ــری ــ ــات ــ ــب ــ زی
فــردی  نمایش 
فوتبال- سوره 
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جواب ها

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک کشور 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف، نام آن 

کشور را پیدا کنید.

هوش منطقی

اعداد 1 تا 5 را در جاهای خالی طوری قرار دهید که 
مجموع هر سطر و ستون با عدد داده شده برابر باشد.

تست هوش

با توجه به شکل، کدام گزینه را باید به جای عالمت 
سوال قرار دهید؟

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

مسیر یابی

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 :

ی:
سیر یاب

م

شرح در متن

حل جدول:

ا  ت  ا    ن   م  ز   ت   ا   و         
ى س ن   ا  م  ى س  ر  ن   ا  ن  ز        

ا ن  ز  ا  و   م  ى   گ  د  ز  ب  ر  غ    

م د  ر  ن  س  ج   ن  ر  ه  ب        ب 
ى ه  ا   پ  ش  و   د  ا   ز  م   ج    

 

ر ا  ن س  ه   ر  ا  ى    

ک ر  ب   ر  گ   ن  ر    
   

ا د  ا  ن  ا  ک  د   ز  د   
ن ه ى  د  م  ل   ک  ا    

 

بازی با کلمات:  

مــمــکــن اســـت تـــعـــداد کلمات 
بــیــشــتــری از آن چــه بــرایــتــان 
نوشته ایم به دست آوریــد ما در 
این جا فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: سنگ، هنر، گره، 

رهن، نهر، رنگ و ...
چهار حرفی: سرنگ، نرگس، 

سنگر و ...
پنج حرفی: سرهنگ و گرسنه

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.
تست هوش: گزینه 3 جواب صحیح است.

چالش ذهن: 1. الجزایر 2. ارمنستان 3. آذربایجان 4. ترکیه 5. لبنان 
6. سوریه یا روسیه
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی حکم پرونده جنایت گانگسرتهای مخوف در میدان تلویزیون مهشد صادر شد

دیگر اعضای ابند آدمکیش به تحمل زندان های طوالین و تبعید محکوم شدند

خلوتگاه شیطانی!2 بار قصاص برای پلنگ سیاه!

آن روز که به امید ساختن یک زندگی رویایی با »سعید« 
دعوت او را پذیرفتم و به خلوتگاه شیطانی او رفتم، هیچ 
گاه فکر نمی کردم که همه این ابراز عالقه ها و عشق های 
خیالی چیزی جز هوسرانی نیست و او مرا در میان یک 

رسوایی بزرگ رها خواهد کرد و...
دختر 21 ساله در حالی که از شدت شرم چشمان گریانش 
را به کف اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری گلشهر دوخته 
بود، دربــاره سرگذشت تلخ خود به مشاور و کارشناس 
اجتماعی گفت: سال ها قبل پدرم به صورت غیرقانونی به 
ایران مهاجرت کرد و در منطقه گلشهر مشهد ساکن شدیم. 
پدرم برای تامین هزینه های زندگی هر روز صبح سر گذر 
می رفت و با درآمد کارگری روزگار می گذراندیم. با آن 
که زندگی سختی داشتیم اما من به تحصیالتم ادامه می 
دادم تا روزی به جایی برسم و کمک حال خانواده ام باشم. 
خالصه زمان گذشت و من با گرفتن دیپلم تالش کردم وارد 
بازار کار شوم و به تولیدی ها یا کارخانه های مختلف سر می 
زدم تا این که باالخره در یک شرکت خصوصی مشغول کار 
شدم اما حقوق ماهانه ام خیلی کم بود. در همین شرایط 
روزی در مهمانی فامیلی، یکی از اقوام دور پدرم که در یک 
شرکت بزرگ کار می کرد با  او درباره استخدام من در آن 
شرکت گفت و گو کرد. چند روز بعد با »سعید« قرار گذاشتم 
و به اتفاق هم به شرکت دوستش رفتیم. آن ها در زمینه 
صادرات و واردات کاال فعالیت داشتند و مرا هم به عنوان 
منشی و حسابدار شرکت استخدام کردند. کار راحتی 
داشتم و خیلی زود با دیگر کارمندان آشنا شدم و شیوه 
ها و شگردهای حسابداری را آموختم. این ماجرا موجب 
نزدیکی بیشتر من و سعید شد و رفت و آمدهای خانوادگی 
شکل گرفت. ارتباط نزدیک من و سعید به ابراز عالقه های 
عاشقانه انجامید تا جایی که با وعده و وعیدهای سعید، 
یک زندگی رویایی را در کنار او تصور می کردم. حاال دیگر 
دلباخته اش شده بودم و تنها به ازدواج با او می اندیشیدم.  
در یکی از همین روزها بود که سعید تلفنی از من خواست 
به منزلشان بروم. من هم پذیرفتم و بالفاصله به طرف منزل 
آن ها حرکت کردم. وقتی دیدم کسی در منزلشان نیست، 
کمی استرس و نگرانی داشتم اما او کنارم نشست و وعده 
و وعیدهایش را تکرار و مرا به یک زندگی رویایی امیدوار 
کرد.  خالصه آن روز اتفاقی بین ما رخ داد که آینده ام را به 
نابودی کشاند. بعداز این ماجرا آرام آرام رفتارهای سعید 
تغییر کرد و دیگر ازآن عاشق دلباخته خبری نبود. از سوی 
دیگر من که آبرویم را در خطر می دیدم، خیلی تالش کردم 
به او نزدیک تر شوم ولی او همچنان از من فاصله می گرفت 
تا این که متوجه شدم به همراه خانواده اش به خواستگاری 
دختر دیگری رفته است. او مرا رها کرد و من همچنان مات 
و مبهوت مانده بودم که با این رسوایی بزرگ چه کنم. وقتی 
فهمیدم او با همان دختر ازدواج کرده است، دنیا روی سرم 
خراب شد و در یک تصمیم احمقانه درون همان شرکت 
دست به خودکشی زدم تا شاید آبروی خانواده ام حفظ 
شود، اما همکارانم متوجه شدند و من از مرگ نجات یافتم. 
حاال هم برای شکایت از سعید به کالنتری آمده ام تا انتقام 

همه این هوسرانی ها را از او بگیرم اما ای کاش...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
شجاعی )رئیس کالنتری گلشهر( رسیدگی قضایی و روان 

شناختی به این پرونده آغاز شد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*ایرنا/ سردار صالحی فرمانده انتظامی خوزستان از 
دستگیری سه عضو یک باند قاچاق سالح و مهمات 
در خوزستان خبر داد و گفت:  11 قبضه کالشینکف 

و هشت هزار و ۵۰۰ فشنگ کشف و ضبط شد.
*ایسنا/ سرهنگ موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ از دستگیری سارق اموال منزل کارمند 
سفارت فرانسه در محله یوسف آباد تهران خبر داد و 
گفت: سارق به سرقت منزل کارمند سفارت فرانسه 

در محله یوسف آباد با نیت قبلی اعتراف کرد.
*تسنیم/ ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران از 
ــواری در پارکینگ  آتــش ســوزی چند خــودروی س
یک ساختمان مسکونی در خیابان شهران جنوبی 
ــروز خبر داد و گفت:  واقــع در غرب تهران طی دی

آتش نشانان در این حادثه، 1۰ نفر را نجات دادند.
*میزان/ سرهنگ ناصری نژاد جانشین رئیس 
پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از دستگیری سه 

زورگیر حرفه ای در محله یوسف آباد خبر داد.
*رکنا/ موسیوند معاون آتش نشانی بروجرد گفت: دو 
نوجوان بروجردی در سد خاکی مسکن مهر بروجرد 
غرق شدند که جسد آن ها توسط ماموران تیم امداد و 

نجات این سازمان از آب بیرون کشیده شد.
*میزان/ سرهنگ طرحانی سرکالنتر سوم پلیس 
ــزرگ از دستگیری سارقان  پیشگیری تــهــران ب
حرفه ای منزل در محله یوسف آباد خبر داد و افزود: 
این دو متهم به 2۵ فقره سرقت از منازل در شمال 

تهران به خصوص یوسف آباد اعتراف کردند.
*ایسنا/ تاکنون بیش از 2۰۰ نفر در اروپــای 
مرکزی بر اثر حادثه سیل و طغیان رودخانه ها در 
هفته گذشته جان خود را از دست داده که دست 
کم 1۷۰ نفر در آلمان و ۳۶ نفر در بلژیک بوده اند. 
بیش از 2۰۰ نفر همچنان مفقود هستند و ممکن 

است تعداد کشته ها بیشتر شود.
*ایسنا/ یوروپل از متالشی شدن یک باند قاچاق 
مهاجر خبر داده که صدها نفر را با خودروهای 

لوکس از ترکیه به یونان منتقل کرده اند.
*ایسنا/ بنا بر تجزیه و تحلیل ســازمــان جهانی 
هواشناسی )WMO(، بیش از یک میلیون نفر در 
پنج سال گذشته در پیامدهای ناشی از خشکسالی، 

توفان، سیل و گرمای شدید جان باخته اند.

دستگیری شکارچی غیر مجاز  خارجی

توکلی/ یک تبعه افغانستانی که اقدام به زنده گیری پرندگان وحشی  در جیرفت می کرد، به دام 
افتاد.به گزارش خراسان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت گفت: موضوع زنده گیری 
پرندگان در منطقه اسفندقه جیرفت به این اداره گزارش و تحقیقات درباره شکارچی غیرمجاز تبعه 
افغانستان از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست جیرفت انجام   و پس از هماهنگی مقام 
قضایی، مخفیگاه این شکارچی متخلف بازرسی شد. قریشی افزود: در بازرسی انجام شده، 2۰ 
کیسه مخصوص زنده گیری، چندین قطعه بلدرچین وحشی زنده، انواع  تله، تور و قفس پرندگان 
کشف و ضبط شد.  این شکارچی غیرمجاز بیگانه  برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل  
شد.وی گفت: متأسفانه اتباع افغانستانی بر اساس سنتی ناپسند پس از صید بلدرچین وحشی به 

برپایی جنگ های خونین بین پرندگان و شرط بندی بر سر این موضوع اقدام می کنند.

دزد سابقه دار دوابره راهی زندان شد 

توکلی/ سارق سابقه داری  که  مرتکب 1۰  فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در شهرستان 
سیرجان شده بود، دوباره به زندان بازگشت.   فرمانده انتظامی سیرجان دراین باره گفت: در پی 
افزایش وقوع سرقت قطعات و  لوازم  داخل خودرو در شهر سیرجان، ماموران کالنتری 12 با 
بررسی های میدانی و   اقدامات اطالعاتی یک سارق سابقه دار را شناسایی کردند.سرهنگ ایران 
نژاد افزود: ماموران با هماهنگی مقام  قضایی، این سارق را در یکی از خیابان های شهر دستگیر 
و پس از بازرسی از محل سکونت متهم، تعدادی اموال سرقتی شامل رایانه، رادیو وضبط، باتری، 
رینگ و تایر خودرو به ارزش ۹۰۰میلیون ریال را کشف کردند. وی ادامه داد: این سارق حرفه ای 
در مواجهه با شواهد و مدارک پلیس، به 1۰ فقره سرقت در این حوزه اعتراف کرد.   پس از تشکیل 

پرونده، اموال سرقتی تحویل مال باختگان و متهم نیز به مرجع قضایی سپرده شد. 

سیدخلیل سجادپور - با صدور رای قاطعی 
از سوی قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
ــوی، اعضای باند آدمکش های  خراسان رض
خطرناک که سرکردگی آن ها را گانگستر مخوف 
معروف به »پلنگ سیاه« عهده دار بود، به اشد 
مجازات های قانونی محکوم شدند.  به گزارش 
اختصاصی خراسان، قرار بود »پلنگ سیاه« دو 
جوان دیگر را به رگبار ببندد. مقدمات این قتل 
ها در حالی فراهم شد که جوان مسلح معروف 
به »پلنگ سیاه« بعد از تحمل هشت سال زندان 
به جــرم دستبرد مسلحانه به طالفروشی در 
شهرستان باخرز، مرد 4۵ ساله ای را در تربت 
جام به رگبار بسته بود و تحت تعقیب پلیس قرار 
داشت. او برای یک زندگی مخفیانه وارد قوچان 
شده بود و به عنوان نگهبان در یک کارگاه شن 
شویی کــار می کــرد که با »شهاب« آشنا شد. 
»شهاب« ماجرای قتل برادرش در منطقه قاسم 
آبــاد مشهد را بــرای »پلنگ سیاه« بازگو کرد و 
مدعی شد برادر ۳4 ساله اش اوایل مرداد سال 
۹۶ با شلیک مهاجمان مسلح به قتل رسید و او 
مهاجمان را می شناسد اما تاکنون اقدامی برای 
دستگیری آن ها نشده است! به گزارش خراسان، 
او که روحیات »پلنگ سیاه« را شناخته بود با 
نشان دادن عکسی از یک جوان، »پلنگ سیاه« 
را برای گرفتن انتقامی وحشتناک آماده کرد. 
بدین ترتیب با طرح نقشه ای برنامه ریزی شده، 
آن ها اتاقی را در یکی از مسافرخانه های خیابان 
خرمشهر مشهد اجاره کردند تا این که فرصت این 

انتقام هولناک صبح دوازدهم اردیبهشت سال 
۹۷ فراهم شد چرا که قرار بود دو تن از مهاجمان 
مسلح مــورد ادعــای شهاب بــرای پیگیری یک 
پرونده به پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع 
در اطراف میدان تلویزیون بروند. آن روز »پلنگ 
سیاه« در مسافرخانه بود، سالح کالشینکف 
خود را آماده کرد و درون یک ساک قرار داد. از 
سوی دیگر گانگسترهای خطرناک سوار بر یک 
دستگاه پراید و پژو از مسافرخانه خارج شدند 
و به سمت بولوار شهید صیاد شیرازی رفتند تا 
فردی به نام مرتضی را با خود همراه کنند چرا که 
مرتضی به طور کامل از ماجرا و محل قرار طرف 
های مقابل اطالع داشــت. لحظات دلهره آور 
به کندی سپری می شد اما »پلنگ سیاه« بدون 
اضطراب و نگرانی در صندلی عقب پراید نشسته 
بود و به ساک دستی اش می نگریست. »میالد« 
)یکی دیگر از اعضای باند گانگسترها( رانندگی 
پراید نوک مدادی را به عهده داشت. آن ها حدود 
1۵ روز قبل نیز پالک های یک دستگاه پژو را در 
خیابان عبدالمطلب سرقت و روی پراید نصب 
کرده بودند تا شناسایی نشوند. با وجود این، 
میالد سعی می کرد با ماسک بهداشتی چهره 
اش را بپوشاند. دقایق همچنان سپری می شد تا 
این که لحظه وحشت فرا رسید. »مرتضی« دوری 
در اطــراف میدان تلویزیون )محل قــرار طرف 
های مقابل( زد و نزد پلنگ سیاه بازگشت. او به 
یک دستگاه پژو 4۰۵ اشاره کرد که در گوشه ای 
از میدان پارک بود ولی مدعی شد راننده پژو را 
نشناخته است. در همین حال »پلنگ 
سیاه« ساک دستی را گشود و با بیرون 
کشیدن کالشینکف، خیلی خونسرد از 
پراید پیاده شد و بدون هیچ اضطرابی به 
طرف پژو 4۰۵ رفت. یکی از سرنشینان 
مشغول مکالمه تلفنی با فردی بود که 
هنوز سر قرار نیامده بود اما »پلنگ سیاه« 
لوله سالح را روی شیشه سمت شاگرد 
گذاشت و به صــورت رگباری شلیک 
کرد. وقتی دید دیگر گلوله ای از سالح 

بیرون نمی آید، خشاب را خارج کرد و دوباره آن 
را جا انداخت و باز هم ماشه را فشرد. رانندگان 
خودروهای عبوری از شدت ترس، هر کدام پدال 
گاز را می فشردند تا از مهلکه بگریزند و برخی 
دیگر هراسان در گوشه ای متوقف می شدند تا 
از اصابت گلوله ها در امان بمانند. لحظاتی بعد 
وقتی »حسن-ق« و »حسین-م« غرق در خون 
آخرین نفس های خود را می کشیدند، »پلنگ 
سیاه« به آرامی به طرف پراید رفت و دوباره در 
صندلی عقب نشست. »میالد« هم پدال گاز را 
فشرد و از مشهد خارج شدند.   گزارش خراسان 
حاکی است، به دنبال وقوع این جنایت هولناک 
که موجب ایجاد رعب و وحشت در شهر شده 
بود بالفاصله با صدور دستوراتی از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه، تحقیقات 
گسترده ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی آغاز شد. حدود 1۶ روز بعد از 
این ماجرا، کارآگاهان ورزیــده اداره جنایی با 
ردزنی های اطالعاتی موفق شدند محل اختفای 
»پلنگ سیاه« در یکی از سوله های روستای نوری 
در اطراف منطقه خین عرب مشهد را شناسایی 
کنند. آنان در یک عملیات غافلگیرانه و با رعایت 
نکات امنیتی او را در حالی دستگیر کردند که 
فقط فریاد می زد »من به همه جرایم اعتراف می 
کنم فقط بگویید چه کسی مرا فروخته است؟! 
او را حتی در زنــدان هم می کشم!؟ براساس 
این گزارش، با انتقال گانگستر مخوف به پلیس 
آگاهی، دیگر همدستان او نیز در عملیات های 
جداگانه دستگیر شدند و راز دو قتل وحشتناک 
را فاش کردند. پس از تکمیل پرونده در دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد، مشخص شد که ریشه 
ماجرای قتل در بولوار امامیه مشهد به ارتباط 
خیابانی با یک زن جوان گره خورده است. شهاب 
در اعترافات خود از تیراندازی هولناک چند 
روز قبل از قتل برادرش پرده برداشت و گفت: 
من با زنی به نام الهام ارتباط داشتم و با او در 
جاده سنتو قرار گذاشته بودم، وقتی با تاکسی 
تلفنی به محل قرار رفتم ناگهان سرنشینان یک 

دستگاه پژو پارس به طرف 
من تیراندازی کردند که در 
این حادثه راننده تاکسی 
مجروح شد ولی روز بعد 
ــرادرم سوار  زمانی که با ب
پــرایــد بــودیــم، ناگهان به 
خاطر همان کینه قبلی به 
طرف ما تیراندازی کردند 
ــرادرم در آن حادثه  کــه بـ
به قتل رسید و من بعد از 
آشنایی با مهدی )پلنگ 

سیاه( ماجرا را برای او بازگو کردم و با هم نقشه 
قتل را کشیدیم. گزارش خراسان حاکی است، 
با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرا، پرونده 
مذکور به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی ارسال شد تا قضات نام آشنای دستگاه 
قضایی مشهد به این پرونده جنایی رسیدگی 
کنند. بنابراین جلسات محاکمه در حالی به 
ریاست قاضی علی موحدی راد و مستشاری 
قاضی محمد شجاع پور فدکی آغاز شد که »پلنگ 
سیاه« و همدستان وی در اولین جلسه محاکمه 
متوجه شدند هیچ راهی جز بیان حقیقت ماجرا   
ندارند و طفره رفتن های آنان از بیان جزئیات دو 
جنایت میدان تلویزیون چاره ساز نیست به همین 
دلیل گانگستر مخوف معروف به »پلنگ سیاه« 
مقابل میز عدالت نشست و همه جنایت های خود 
را با جزئیات تشریح کرد و سپس همدستان او نیز 
هرکدام به نقش خود در این جنایت وحشتناک 
اعتراف کردند. به گزارش اختصاصی خراسان، 
پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در حضور 
اولیای دم و وکالی مدافع، درنهایت قضات با 
تجربه دادگاه وارد شور شدند و رای قاطعی را 
براساس موازین شرعی و قانونی صادر کردند، 
چرا که قضات زبده شعبه پنجم دادگاه کیفری 
ــای این  یک خراسان رضــوی همه ابعاد و زوای
پرونده جنایی را با ذره بین علم و تخصص و 
تجربیات قضایی، مورد واکاوی دقیق قرار داده 
بودند. براساس این رای، »پلنگ سیاه« به اتهام 

ارتکاب قتل دو مرد مسلمان به دو بار قصاص 
نفس و به خاطر نگهداری اسلحه و مهمات جنگی 
به تحمل پنج سال زندان و برای ایراد صدمات 
غیرکشنده به پرداخت دیه و همچنین ضبط 
سالح به نفع دولت محکوم شد. براساس رای 
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی »شهاب« )متهم دیگر( به خاطر معاونت در 
قتل به تحمل 2۵ سال زندان، حمل و نگهداری 
سالح شکاری به شش ماه حبس و ضبط سالح  و 
از باب تتمیم مجازات   به سه سال تبعید محکوم 
شد . دادگــاه  همچنین »میالد« )راننده پراید( 
را  نیز به تحمل 2۵ سال زندان به اتهام معاونت 
در قتل، یک سال زندان برای استفاده از پالک 
غیر روی خودرو و دو سال تبعید محکوم  کرد. 
باند  اعضای  از  دیگر  )یکی  حمید  همچنین 
گانگسترهای مخوف( به خاطر معاونت در قتل به 
تحمل 1۵ سال زندان و دو سال تبعید و مرتضی 
)متهم دیگر( با توجه به نقش کم رنگ وی در وقوع 
جنایت، به تحمل دو سال حبس محکوم شدند  
اما رای صادر شده از سوی دادگاه قابل فرجام 
خواهی در دیوان عالی کشور است. به گزارش 
خراسان ، رسیدگی به جرایم و جنایت های فرد 
4۳ ساله معروف به »پلنگ سیاه« همچنان در 
شهرهای محل وقــوع جرم در حال رسیدگی 
است. همچنین مشروح گفت و گوی خراسان با 
گانگستر معروف به پلنگ سیاه، 1۳۹۷.۰۳.12 
با عنوان » معتاد به آدم کشی هستم« در صفحه ۷ 

بررسی حوادث منتشر شده است.

گانگستر مخوف  در حال گفت  وگو   با خراسان چند ساعت پس از دستگیری

   ۵ متهم پرونده  گانگستر ها

اختصاصی خراسان



اقتصاد یک شنبه 3 مرداد 101۴00
1۴ ذی الحجه  1۴۴۲.شماره ۲0716

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)6/510(247/100287/850342/16038/25067/27010/532/000)770/000(106/070/00055/150/00035/100/000127/010100/000 یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

انحراف 7 هزار تن مرغ در شبکه 
توزیع

فارس - نایب رئیس کانون سراسری انجمن های 
صنفی مرغ گوشتی کشور قیمت های سرسام آور 
بازار را ناشی از نبود ساز و کار مشخص در مسیر 
کشتارگاه تا عرضه دانست که با انحراف شدید روبه 
روست. حبیب اسدا...نژاد افزود: پس از کشتار 
مرغ، شاهد نوعی رهاشدگی هستیم و کشتارگاه ها 
می توانند مرغ را به هر نرخی که بخواهند عرضه 
کنند. وی گفت: آمار کف بازار نشان نمی دهد که 

روزانه 7 هزار تن مرغ گم می شود.

بازگشت صف های کیلومتری 
برای بنزین در ونزوئال

ــت تولید  ایسنا - پایتخت ونــزوئــا در پــی اف
پاالیشگاه های دولتی، بار دیگر با سهمیه بندی 
بنزین روبه رو شد که خودروسواران را ناچار کرده 
است بــرای پر کــردن باک خــودرو در صف های 

طوالنی منتظر بمانند.

مصباحی مقدم: شورای پول و 
اعتبار به نفع شرکت های دولتی 

کار می کند
تسنیم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به طرح تغییر ساختار بانک مرکزی گفت: 
ــورای پــول و اعتبار از بدنه دولت  هم اکنون ش
تشکیل شده است و به نفع شرکت های دولتی 
کار می کند. مصباحی مقدم گفت: استقراض 
خودروساز ها از بانک ها به دلیل حضور وزیر صمت 
در شــورای پول و اعتبار است و با تغییرات ذکر 

شده، این شورا مستقل از دولت عمل می کند.

بازار خبر

لزوم تحقیق و تفحص از صنعت آب 
و فاضالب 

بیانات اخیر رهبر معظم انقاب درباره مشکات 
مربوط به استان خوزستان و اشاره ایشان به این 
که »اگر توصیه ها و تاکیداتی که پیشتر درباره آب 
و فاضاب استان از جمله فاضاب اهواز وجود 
داشت، عمل می شد، حاال مسلما این اشکاالت 
را نداشتیم«، لزوم راه اندازی تحقیق و تفحص 
از صنعت آب و فاضاب را گوشزد می کند. طرح 
تحقیق و تفحص از صنعت آب و فاضاب کشور 
اسفند سال گذشته در مجلس شورای اسامی 
توسط تعدادی از نمایندگان کلید خورد اما به 
دالیلی مسکوت ماند و پیگیری های الزم درباره 
آن صورت نگرفت و اکنون در این شرایط که کم 
آبی و خشکسالی بی سابقه یا کم سابقه در بخش 
هایی از کشور به ویژه استان های خوزستان و 
سیستان و بلوچستان حکم فرماست لزوم اجرای 
درست طرح های مدیریت منابع آب و فاضاب 
و پیشگیری از خطاهای مدیریتی یک واقعیت 

انکارناپذیر است.
هم اکنون برخی کارشناسان معتقدند اگرچه 
ــاالی 50 درصــدی  شاهد کاهش ملموس و ب
نزوالت آسمانی و ورودی آب سدها هستیم اما 
بخشی از بحران آب و فاضاب استان خوزستان 
از نوع مدیریتی است که صحت و سقم این مدعا 
با تحقیق و تفحص بارزتر می شود و جدای از این 
موضوع ورود جدی مجلس شورای اسامی به این 
مسئله می تواند درس عبرتی برای کسانی باشد 
که با اهمال کاری یا خطاهای مدیریتی احتمالی 
زمینه بحران های اجتماعی را در نقاط مختلف 

ممکن است فراهم کنند.

پس از پنج گزارش آماری روزنامه خراسان از 
عملکرد اقتصادی دولت روحانی که وضعیت 
نرخ تورم، رشد اقتصادی، شاخص های بودجه 
ریزی، نابرابری و اشتغال و در نهایت نقدینگی 
را در ابتدا و انتهای دولت روحانی رصد کرد، در 
این گزارش شش اقدام خاص دولت  را که آمیزه 
ای از برخی توفیق ها و البته شکست های عبرت 

آموز است مرور کرده ایم:

چشمان دوخته شده به غرب	 

روحانی سال 92 با ایده مرکزی تعامل با دنیا برای 
حل برون زای اصلی ترین مسائل اقتصاد ایران 
سکان اداره کشور را به دست گرفت. این مذاکرات 
اگرچه درنهایت منتج به توافق هسته ای شد و 
حتی برخی توفیقات مقطعی نظیر آزادســازی 
منابع ارزی بلوکه شده ایران را )که تا 100 میلیارد 
ــام شــد( نیز به دنبال داشــت، اما  دالر نیز  اع
نتوانست مسئله مرکزی تجارت خارجی ایران 
یعنی ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور و 
توسعه تبادالت مالی با دنیا را حل کند.واقعیت 
این است که ایده مذاکرات نتوانست پا به پای 
تحوالت بین المللی توسعه و تکامل یابد. به عنوان 
مثال، ایران در شرایطی پای به مذاکرات برداشتن 
تحریم نفتی توسط غرب گذاشت که آمریکا به 
سرعت در حال بی نیازی تاریخی خود از نفت 
ــود. بنابراین طبیعی اســت که  ــارس ب خلیج ف
مذاکرات آمریکا با ایران ارزش اقتصادی به معنای 
متعارف خود را برای غرب از دست داده باشد. این 
شد که از یک سو شاهد تمایل غرب برای بسط 
مذاکرات با ایران به سوی مسائل غیر اقتصادی 
هستیم و از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز 
مذاکرات را در قالب پرونده های دیگر راهبردی 
آمریکا نظیر مهار چین بیان می کنند چــرا که 
حضور ایران در جمع تامین کنندگان انرژی چین، 
موجب تنوع مبادی واردات انرژی این کشور می 
شود و این موضوع در چهارچوب تقابل چین و 
آمریکا، حائز اهمیت است.همه این اتفاقات در 
شرایطی رخ داد که تصور و نگاه دولت روحانی، 
عمًا همان نگاه به غرب با پارادایم توسعه ای 
قدیمی یعنی نقش تامین کنندگی ایران در قبال 
غرب بود. غافل از این که فرصت ها از جمله فرصت 
توسعه روابط کشاورزی با روسیه، توسعه روابط 
راهبردی با چین و همچنین توسعه مبادی ورود 
ارز به کشور از مسیر گسترش روابط اقتصادی 
بخش خصوصی با همسایگان در گذر است.عمق 
این عبرت تاریخی را می توان در آخرین گزارش 
ــاره اجــرای  وزارت امــور خارجه به مجلس، درب
برجام مشاهده کرد که در آن آمده است: »... اگر 
در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک 
اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش 
خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع 
سرازیر شدن شرکت های غربی از خود نرنجانده 
بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی شدند و در 
دوران سختی رهایمان نمی کردند و هم ترامپ 
برای فشار حداکثری با مانع جدِی سرمایه داراِن 

جهانی مواجه می شد.«

بسته های نافرجام خروج از رکود	 

دولت روحانی در آغاز فعالیت با معضل رشد 
اقتصادی منفی و تورم سنگین مواجه بود، تورم 
40 درصــدی و رشــد اقتصادی 2 درصــد، به 
معنای حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد ایران 
بــود. لذا استراتژی خــروج از رکــود تورمی در 
دستور کار قرار گرفت و بسته ای مفصل برای 
این موضوع طراحی شد. در عمل اگرچه در مهار 
تورم، توفیق حاصل شد و نرخ تورم در سال 94 
به مرز تک رقمی رسید اما رشد اقتصادی نیز 
صفر درصد شد. افت شدید قیمت نفت و معطل 
ماندن اقتصاد ایران به نتیجه مذاکرات و پس از 
آن امضا و اجرای برجام که فرایندی زمان بر بود 
ناگزیر اقتصاد ایران را در رکود نگه داشت. تداوم 
این وضعیت موجب شد تا در 12 مهر 94، چهار 
وزیر با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، درباره 
تبدیل به رکود موجود به بحران و نارضایتی های 
اجتماعی هشدار دادند. در نهایت پس از این 
نامه، بسته مجددی برای خروج از رکود تدوین 
شد که شاید بتوان تنها ماحصل جدی آن را وام 
خودرو با نرخ سود و شرایط بازپرداخت مناسب و 
برنده آن را خــودروســازان دانست. در نهایت 
بسته های خروج از رکود با اجرایی شدن برجام 
و رشد اقتصادی ناشی از آن بسته شد ولی رکود 
پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که تولید 
داخل تا چه انــدازه در برابر فشارهای بیرونی 

آسیب پذیر است.

سبقت از قطر در پارس جنوبی	 

ایران دومین دارنده مخازن گازی و چهارمین 
دارنده نفت دنیاست و گستردگی میادین نفت 
و گاز در ایران باعث شده است تا برخی از این 
میادین با کشورهای همسایه مشترک باشد. در 
این زمینه کارنامه عملکرد دولت روحانی حاوی 
نکات مثبت و منفی توامان است.در بیان وجوه 
مثبت عملکرد دولت روحانی در قبال این میادین 
در وهله نخست  باید به اتمام بحث هر چند به 
بــرای  افــتــاده »یافتن پیمانکار  پــا  ظاهر پیش 
برداشت از میادین مشترک« اشاره کرد. به گفته 
کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت در 27 
اردیبهشت امسال، پرونده میادین مشترک گازی 
ایران با امضای قرارداد توسعه میدان مشترک 
فرزاد ب بسته شده است و در میادین مشترک 
نفتی نیز در صورت موافقت شورای اقتصاد با دو  
ــرارداد ایــن مهم به انجام خواهد رسید.اما  قـ
موضوع قابل توجه درخصوص میادین مشترک، 
سرعت یابی برداشت روزانه نسبت به کشورهای 
همسایه اســت. در این زمینه نیز گــزارش های 

رسمی حاکی از این است که به عنوان مثال برای 
نخستین بار در سال 96، تولید روزانه گاز ایران 
در میدان پارس جنوبی )به عنوان بزرگ ترین 
میدان مشترک گازی جهان( از قطر پیش افتاد. 
در دولت های یازدهم و دوازدهم، تولید روزانه 
گاز ایران از این میدان مشترک 2.5 برابر شده 
است. بر این اساس ایران  هم اکنون بیش از 700 
میلیون متر مکعب در روز گــاز از ایــن میدان 
مشترک برداشت می کند و این در حالی است که 
تولید قطر به 600 میلیون متر مکعب در روز نیز 
نمی رسد. در مثالی دیگر همچنین می توان به 
میادین  از  نفت  روزانـــه  تولید  گرفتن  پیشی 
ــران و عــراق  ــارون کــه بین ایـ ــرب کـ مشترک غ
مشترک است اشاره کرد. این کار در سال 98 
محقق شد و طی آن، ایــران توانست در مقابل 
تولید روزانه 250 هزار بشکه ای عراق، روزانه 
بیش از 400 هزار بشکه نفت از غرب کارون تولید 
کند.اما توسعه میادین مشترک در دولت روحانی 
حاوی جنبه های منفی نیز هست. از جمله این که 
سرعت توسعه برخی از این میادین با کندی قابل 
توجهی در دولت  های یازدهم و دوازدهم مواجه 
شد و این تعلل ها، عدم النفع های سنگینی برای 
ایران به بار آورده است. گزارش خبرگزاری فارس 
در 2 خــرداد امسال نشان می دهد که سرعت 
ــارس جنوبی در دولت  ــروژه هــای پ پیشرفت پ
یازدهم به یک سوم دولت دهم تقلیل یافت. یک 
شاهد مهم در این زمینه، تعلل هفت ساله! وزارت 
نفت برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط 
که  موضوعی  ــت.  اس توتال  فرانسوی  شرکت 
سالیانه 5 میلیارد دالر و در هفت سال 35 میلیارد 
ــران به همراه آورد.  دالر عدم النفع را بــرای ای
همچنین برخی گزارش ها از افت فشار گاز این 
میدان خبر می دهد و این موضوع )در صورت 
قطعیت( به همراه اتکای باالی گاز مصرفی کشور 
به این میدان و کندی توسعه میادین گازی دیگر، 
نگرانی ها در خصوص قطعی برق و گاز در کشور 

در سال های آینده را افزایش داده است. 

قصه پرغصه ارز ۴۲00	 

وقتی صحبت از مدیریت ارزی به میان می آید، 
مجموعه ای از تدابیر بــرای رهایی وابستگی 
تجارت خارجی به دالر، انعقاد پیمان های پولی 
دو جانبه، توسعه مبادی ورود ارز به کشور، 
مدیریت واردات و رهایی آن از چنگ مافیای ضد 
تولید داخل، استفاده از سامانه های پیام رسان 
مبارزه  دیگر،  کشورهای  با  جانبه  دو  بانکی 
منطقی با سفته بازی ارز و از همه مهم تر منطقی 
کردن تعدیل نرخ ارز در بازار با پرهیز از سرکوب 
گری نرخ ارز و ارزپاشی مطرح می شود. در این 
زمینه، بررسی دوره های مدیریت بانک مرکزی 
بر بــازار ارز در دهه های گذشته حاکی از این 
است که در سایه سیطره دولت بر بانک مرکزی و 
نیز ضعف های ساختاری دیگر، ملغمه ای از سوء 
تدبیرها با محوریت سرکوب نرخ ارز در سیاست 

های ارزی دولت وجود داشته است.
با این اوصاف دولت روحانی را می توان تقریبًا 

ادامــه دهنده راه دولــت های گذشته توصیف 
کرد. دولتی که البته بخشی از سوء مدیریت های 
ارزی در آن با محوریت بانک مرکزی و بخشی 
دیگر با محوریت هیئت دولت اتفاق افتاد. به 
طور کلی مدیریت ارزی در دولــت روحانی را 
می توان به دو دوره قبل و بعد از خروج آمریکا 
از برجام یعنی سال 92 تا 97 و سال 97 تا 99 
تقسیم بندی کرد. در بخش اول که همزمان با 
تکیه ولی ا... سیف بر مسند بانک مرکزی بود، 
عملیات دخالت ارزی بانک مرکزی در بازار با 
هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز ادامه یافت. در 
این دوره، بانک مرکزی 35 میلیارد دالر تزریق 
ارز یا همان ارزپاشی در بازار انجام داد. اقدامی 
فــســادزا که هــدر رفتن منابع از یک سو و نیز 
تضعیف تولید داخل در مقابل واردات را مانند 
دوره های پیشین در پی داشت.با این حال، 
این رویکرد با شدت یابی تحریم ها پس از خروج 
آمریکا از برجام و در دوره مدیریت عبدالناصر 
همتی اصاح شد به طوری که در دوره حدود 
دو سال مدیریت وی، عمًا یک میلیارد دالر ارز 
از بازار جذب بانک مرکزی شد. البته به قیمت 
تصمیم دردناک آزادسازی نرخ ارز و افت شدید 

قدرت خرید مردم!
دولت اما برای جبران این نقیصه، اقدام به اجرای 
سیاستی به مراتب بدتر به نام ارز 4200 کرد با 
این ایده که واردات با ارز ارزان، منجر به مصون 
ماندن سفره خانوار از جهش نرخ ارز شود. غافل 
از این که نرخ ارز آزاد عاوه بر اثر مستقیم، صحیح 
یا غلط مرجع جهت دهی به انتظارات تورمی در 
اقتصاد ایران نیز هست. بنابراین از این جا بود که 
باب انواع عملیات تخلف و سفته بازی و انحراف 
سیاستی در این حوزه باز شد. بعدها گزارش 
دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 نشان 
داد که دولت تا شهریور 99، بیش از 50 میلیارد 
دالر ارز 4200 را بــرای واردات تامین کرده 
است،  آن هم در شرایطی که اثر زیادی بر کاهش 
قیمت ها در بازار اقام اساسی نداشت. گزارش 
های کارشناسی بعدها نشان داد که در صورت 
آزادســازی نرخ ارز و در عوض حمایت مستقیم 
از  قشرهای هــدف، در مجموع شرایط بسیار 
بهتری می توانست رقم  بخورد.ضمن این که می 
توانست  از آسیب های فراوان ناشی از تخصیص 
ارز 4200 به واردات و عمًا حمایت از وارد 
کننده در برابر تولید کننده، جلوگیری کند. به 
این ترتیب یکی دیگر از خسارت بارترین و غیر 
علمی ترین رویکردهای مدیریت اقتصاد کشور 

در دهه های اخیر در دولت روحانی رقم خورد.

ــارت سوخت تا بحران 	  بنزین از حــذف ک
آبان 98

بحران بنزین در سال 90 با ورود بحث برانگیز 
بنزین پتروشیمی ها رد شد اما مهم ترین میراث 
مدیریت مــصــرف بنزین کــه در قــالــب کــارت 
سوخت و سهمیه ماهیانه بنزین بود، در سال 94 
با تصمیم دولت حذف شد. تصمیمی که همراه 
با تثبیت قیمت بنزین از سال  94 تا 98، منجر 

به رشد مصرف و قاچاق بنزین شد. به گونه ای 
که در سال 98، مصرف روزانه به 100 میلیون 
لیتر رسید و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با 
وجود افتتاح 3 فاز آن و تولید روزانه 35 میلیون 
لیتر نتوانست خودکفایی ماندگاری را برای 
ــود کــه با   ــن در حــالــی ب بنزین ایــجــاد کــنــد. ای
از تحریم  بازگشت مجدد تحریم ها، نگرانی 
بنزین و فلج شدن سیستم حمل و نقل، منجر به 
بازگشت کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین 
شد. بامداد جمعه 28 آبان 98، بنزین دوباره 
سهمیه بندی شد و قیمت  آن هم از هزار تومان 
به 1500  تومان بــرای سهمیه ماهیانه 60 
لیتری و 3 هزار تومان برای بنزین آزاد افزایش 
یافت. این اقدام در شرایطی که تورم باال و رکود 
در اقتصاد وجود داشت و در شرایطی که دولت 
هیچ اطاع رسانی درباره آن انجام نداده بود با 
مــوجــی از مخالفت هــا و بــرخــی اعــتــراضــات 
خیابانی همراه شد و جمله معروف چند روز بعد 
روحانی که »خود من هم صبح جمعه فهمیدم 
ــر آتــش  ــت« بنزینی ب ــران شـــده اسـ بــنــزیــن گـ
اعتراضات بنزینی شد. به این ترتیب اقدامی که 
گزینه جایگزین بهتری نظیر اختصاص سهمیه 
به افراد به جای خودروها داشت، با بدترین نحوه 
اجرا و بدترین گزینه موجود به گونه ای اجرا شد 
که ضمن تبعات سیاسی و اجتماعی، امکان 

اصاح مجدد قیمت در آینده را سخت کرد.

کوره سرمایه سوز بورس	 

از اواخر سال 98، بورس روند صعودی شتابانی 
را در پیش گرفت. بخشی از این افزایش قیمت 
متناسب با رشد نرخ ارز در سال های 97 و 98 
بود ولی دو اتفاق خاص از اواخر سال 98 توجه 
مردم را به بورس جلب کرد. عرضه سهام شرکت 
های دولتی به مردم و عرضه سهام شستا به عنوان 
بزرگ ترین بنگاه شبه دولتی در بــورس، روند 
صعودی را شروع کرد. ادبیات دولتی ها این پیام 
را به مردم منتقل می کرد که از بورس حمایت می 
کنیم! حمایت از بورس در شرایطی که شاخص 
کل با سرعتی عجیب در حال رشد بود، به عموم 
مردم این اطمینان کاذب را می داد که دولت 
اجازه ریزش بازار را نمی دهد. به همین دلیل 
جمعی از اقتصاددانان هشدار دادند که بازار 
حبابی است و دولت نباید سیگنال بیمه گری 
بورس را بدهد اما شاخص کل پس از چهار برابر 
شدن طی پنج ماه و رسیدن به باالی 2 میلیون 
واحد با تکانه اختاف وزارت اقتصاد و نفت بر سر 
عرضه صندوق پاالیشی به سرعت ریخت و تا 1.1 
میلیون واحد سقوط کرد. اگرچه حمایت های 
دولت و بازگشت بازار به روند معمول موجب شد 
تا شاخص کل روند صعودی تا کانال 1.3 میلیون 
واحــد را در پیش بگیرد اما در هر حال اعتماد 
سهامداران به ویژه تازه وارد به بورس و دولت 
دچار لطمه شد و سرمایه بخش قابل توجهی از 
تازه واردان در این نوسان شدید سوخت. در این 
میان تنها دولت توانست بخشی از کسری بودجه 

خود را در این بازار جبران کند.

شکست های عبرت آموز و توفیق های نسبی اقتصاد روحانی 
دوازدهمین گزارش خراسان به بررسی 6 اقدام دولت روحانی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز، ارز 4200، بورس، بسته های خروج از رکود، دیپلماسی اقتصادی و 

مدیریت مصرف بنزین پرداخته است

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مجمع 
عمومی عادی سالیانه این بانک روز سه شنبه 
29 تیر به ریاست »امیر مسعود رزازان«، رئیس 
با  انقاب  هتل  محل  در  بانک  مدیره  هیئت 
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی 
با حضور 56 درصد سهامداران یا نمایندگان 
قانونی آن هــا، نمایندگان سازمان بــورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
ــادی«، مدیر عامل بانک  ــت آبـ شــد.«رضــا دول
تجارت با ارائــه گــزارش عملکرد هیئت مدیره 
به مجمع و بیان این مطلب که سود هر سهم 
بانک تجارت در 12 ماه منتهی به اسفند 99 
پس از انجام حسابرسی 134 ریــال افزایش 
یافته است،تصریح کرد: وتجارت، در 12ماه 
منتهی به اسفند 99 مبلغ 645 ریال برای هر 
سهم سود حسابرسی شده محقق کرد و این در 
حالی است که در دوره مشابه سال قبل 44 ریال 
زیان برای هر سهم وتجارت شناسایی شده بود.

پیش از این و بنابر صورت های مالی اعامی و 
حسابرسی نشده بانک تجارت مبلغ 511 ریال 
برای هر سهم سود وتجارت اعام شده بود که با 
انجام حسابرسی این مبلغ 134 ریال افزایش 

یافته است و به 645 ریال رسید.
ــه حــاصــل 12  ــا بــیــان ایـــن ک ــادی ب ــ ــت آب دولـ
ــارت رشــد  ــج ت بــانــک  مـــاه فعالیت مجموعه 
ــای عملیاتی  ــده 133 درصـــدی جمع درآم
نسبت به دوره مشابه ســال گذشته را نشان 
می دهد،افزود:در کنار این موفقیت، درخور 
ذکر است که سود تلفیقی هر سهم  بانک تجارت 
765 ریال بوده  و در 12ماه سال 99 ،14هزار 
و 450)14،450( میلیارد تومان سود خالص 

را کسب کرده است .
مدیر عامل بانک تجارت با مقایسه عملکرد  
بانک نسبت به سال های قبل افزود: مجموع 
سپرده های ریالی بانک تجارت طی سه سال 
گذشته 178 درصد رشد داشت، در حالی که 

میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری کشور در 
همین مدت 110درصد بوده است.سهم بانک 
تجارت از بازار منابع در بین پنج بانک بزرگ 
تجاری نیز در این سال ها همواره رو به رشد 
بوده است، به نحوی که توانست سهم سپرده 
های ریالی خود را بین پنج بانک بزرگ تجاری، 
در پایان سال 97 با 9 درصد رشد در افزایش 
سهم از منابع به 14.9 درصد، سال 98 با حدود 
14.7درصد رشد در افزایش سهم از منابع به 
17.1درصد و سال 99 با 5.8درصد رشد در 
افزایش سهم از منابع به 18.1درصد برساند. 
همچنین رشد سپرده های جاری ریالی بانک 
تجارت طی سه سال گذشته 558 درصد رشد 
داشته، در حالی که میانگین رشد پنج بانک 
بزرگ تجاری کشور در همین مدت 349درصد 
بوده است. این رشد منابع ارزان قیمت که در 
بانک بی سابقه بود، آثار مثبت زیادی در بهبود 

صورت های مالی بانک داشته است.

تغییر ترکیب سبد سپرده های بانک،تغییرات 
ــوزه مــصــارف، مجموع مطالبات بانک  در ح
تجارت از دولت نسبت به پایان سال ماقبل، 
نسبت مطالبات غیر جاری بانک تجارت به کل 
مصارف این بانک،نسبت کفایت ذخایر بانک 
تجارت تعهدات بانک،مانده تعهدات ضمانت 
نامه های ریالی بانک تجارت نسبت به پایان 
سال ماقبل،مانده اعتبارات اسنادی داخلی 
بانک تجارت، خدمات بانکی،سهم درآمدهای 
غیرمشاع، وضعیت نقدینگی،تجدید ارزیابی 
ــی های بانک تجارت ،بانک تجارت در  دارای
بورس اوراق بهادار و سود و زیان و سود و زیان 
انباشته از دیگر مواردی بود که مدیر عامل بانک 

تجارت در مجمع به تشریح آن پرداخت.
در این جلسه، بندهای حسابرسی صورت های 
مالی بانک توسط حسابرس قانونی مطرح  
شد که پاسخ های مقتضی برای هر یک از این 
بندها توسط رزازان، رئیس هیئت مدیره بانک 

ارائه شد. در پایان به اتفاق اکثریت آرا صورت 
های مالی بانک تجارت به تصویب سهامداران 
رئیس  و  بانک  مدیره  هیئت  رئیس  رسید. 
مجمع در سخنانی با اشــاره به شرایط فعلی 
نظام بانکی و چالش های پیش رو گفت: به 
رغم این مشکات، مدیریت ارشد بانک با تکیه 
بر ظرفیت های درونی بانک و بهره گیری از 
فرصت ها، تمام تاش خود را برای برون رفت 
از این شرایط به کار بست وموفق شد در سالی 
که گذشت منابع ریالی خود را 53/2 درصد 

افزایش دهد.
همچنین تعدادی از سهامداران بانک نیز به 
طرح موضوعاتی در خصوص صورت های مالی 
و عملکرد این بانک پرداختند که توضیحات 
مدیر عامل بانک و دیگر اعضای هیئت رئیسه 
مجمع را به دنبال داشت. پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی، سهامداران صورت های مالی 

بانک تجارت را تصویب کردند.

عیدی »وتجارت« به سهامداران 
صورت های مالی بانک تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399 به تصویب اکثریت سهامداران رسید 
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6 ماه تا یک سال حبس برای مخدوش کنندگان پالک خودرو 
طرح تشدید برخورد با ترددهای شبانه  در دستور کار قرار دارد

ــور تهران بــزرگ با اشــاره  جانشین پلیس راه
به رانندگانی که با پوشش و مخدوشی پالک 
اقــدام به تــردد در بــازه زمانی منع تــردد شبانه 
می کنند، گفت: برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات 
اسالمی مخدوشی و هر گونه تغییر در ارقام 
پالک وسیله نقلیه مجازات حبس از شش ماه تا 
یک سال را برای متخلفان در پی دارد. به گزارش 
پایگاه اطــالع رسانی پلیس، سید ابوالفضل 
ــزود: طــرح تشدید بــرخــورد با  مــوســوی پــور افـ
ترددهای شبانه یا همان منع تردد کرونایی در 
سطح شهر تهران، معابر بزرگراهی و برخورد 
با رانندگان متخلف در دستور ویژه کار پلیس 
راهور تهران بزرگ قرار دارد. وی اظهار کرد: 
برخالف تصور برخی شهروندان در خصوص 
به ثبت نرسیدن جریمه ها به ویژه در این شش 

روز تعطیلی، دوربین ها همانند روز نخست و 
با اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا فعال است و 
رانندگانی که بدون مجوز وارد محدوده شوند، 
مــورد اعمال قانون قــرار می گیرند.این مقام 
انتظامی از رانندگان تهرانی خواست به علت 
شیوع گسترده بیماری کرونا، از تردد در سطح 
شهر و در ساعات اعالمی و رفتن به دورهمی ها 
و مهمانی ها به خاطر حفظ جان خود و دیگران 
خودداری کنند. همچنین تردد خود را مدیریت 
کنند و به بعد از ساعت ۲۲ موکول نکنند.اعمال 
محدودیت های پلیس راه از ساعت ۱۸ روز ۲۸ 
تیر آغاز و تا ۷ صبح روز چهارم مرداد ادامه دارد؛ 
همه مجوزهایی که از سوی فرمانداری ها صادر 
شده اند لغو شده و تردد ممنوع است.  طرح منع 
تردد شبانه در معابر پایتخت از ساعت ۲۲ تا ۳ 

بامداد اجرا می شود.همه ادارات، سازمان ها، 
بانک ها، تاالرهای مطالعه کتابخانه ملی ایران، 
سالن های سینما و تئاتر، بازار تهران و اصناف 
در استان های تهران و البرز از ۲۹ تیرماه تا سوم 
مرداد ماه به مدت شش روز تعطیل شد اما بعد از 
اعالم خبر تعطیالت، بسیاری از مسافران راهی 

جاده های شمالی شدند!
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در گفت 
وگو با ایسنا  با بیان اینکه اجــرای این طرح تا 
هر زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 
کند، ادامــه خواهد داشــت، گفت: در تعطیلی 
شش روزه پایتخت تنها طرح ترافیک لغو شده 
و ربطی به طرح منع تردد شبانه نــدارد. از این 
رو دوربین های ثبت تخلفات رانندگی، تردد 

غیرمجاز خودروها را ثبت می کنند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

اعتماد-محمدرضا تاجيک در این روزنامه  •
نوشت: بی تدبيری ها و بی عدالتی هایی که دیروز 
انبوه انبوه کشت شده اند، امروز خرمن خرمن 
درو می شوند.تنها آن جریان که در رنجی که »آن 
دیگران« می کشند شریک است، می تواند دوای 
محنت ها و سختی های آنان باشد.کنش گران 
سياسی امروز ما باید گاهی از دیدن رنجی که 

دیگران می کشند، از خود بی خود  شوند.
کیهان –این روزنامه نوشت:فضای مجازی که  •

دولت روحانی اصــرار دارد به بی صاحب بودن و 
بی در و پيکر بودنش افتخار کند، اگر به مدیریت 
اهلش درآیــد می تواند رشد و شکوفایی و اميد و 
انگيزه را چندین برابر کند و این اهرم فشار را از 
دست دشمنان بستاند و با بومی ســازی و سالم 
سازی و علمی سازی آن می توان از این ظرفيت کم 
نظير برای معرفی حقایق بهره برد و انقالب اسالمی 
را از گردنه های محيل و مهيل عبور داد و مردم بزرگ 

و شایسته ایران را به آرزوهای بزرگ شان رساند.
شرق –عباس عبدی در این روزنامه  نوشت:  •

اکنون همه نيروهای سياسی کم وبيش به بن بست 
رسيده اند. بن بست اصالح طلبی را سياست های 
ــدازان که  ــران اصولگرایان تشدید هم کــرده. ب
طيف دیگری هستند هم به بن بست رسيده اند 
چون بخش اعظم آن ها در پی دخالت خارجی 
بودند که آشکارا به بن بست رسيده. آیا از دل این 
بن بست یا حس حيرت نيرویی به وجود می آید که 
بن بست شکنی کند و مسيری را روبه روی مردم باز 

کند و آن ها را به آینده اميدوار کند یا نه؟
آفتاب یزد-این روزنامه با تيتر »مــردم با همت  •

مسئوالن محدودیت ها را دور زدند« نوشته است: 
»ایــن که چرا مــردم کرونا را جدی نمی گيرند و به 
پروتکل ها و محدودیت ها بی توجه هستند را در 
تناقض گویی مسئوالن و صادق نبودن آن ها با مردم 
درباره بيماری کرونا، مشکالت اقتصادی و خستگی 
از شرایط می دانند اما نکته این جاست که دود این 
بی توجهی ها به چشمان خود همين مردم می رود.«

آرمان ملی-این روزنامه به نقل از ناصر کرمی  •
اقليم  پژوه نوشته است:  » مسئله اصلی مهيب تر، 
بمب نمکی است که آینده خوزستان را تهدید 
می کند. بازگشت یک ترسالی و لزوم باز گذاشتن 
خروجی های سد  گتوندعمق فاجعه را آشکار 
خواهد کــرد. در نهایت، چــاره ای نخواهد بود 
جز این که با صرف هــزاران ميليارد تومان یک 
کنارگذر دور دریاچه احداث کنند تا رودخانه سد 

را دور بزند و اصال وارد آن نشود.«

برنا نوشت : نماینده مردم جيرفت در مجلس  •
گفت: مقرر شده است که رئيسی )رئيس جمهور 
منتخب ( در چهاردهم مرداد ماه هنگام برگزاری 
مراسم تحليف، کابينه خود را به مجلس تقدیم و 
معرفی کند و پس از آن نمایندگان فرصت دارند 

رزومه افراد معرفی شده را بررسی کنند.
خبرآنالین نوشت : سيد احمد خاتمی امام جمعه  •

موقت تهران گفت: ما هيچ گاه مخالف فضای مجازی 
نبوده ایم و نيستيم و برخی ها به غلط اعالم می کنند 
که نظام انقالب اسالمی با فضای مجازی مخالف 
است. ما با فضای مجازی آلوده مخالفيم و همواره 
موافق فضای مجازی پاک هستيم؛ در دهه محرم 
سال گذشته فضای مجازی پاک حاکم شد و دقيقًا 
ما طرفدار همان فضای مجازی هستيم.وی از دولت 
فعلی بابت عدم اقدام مناسب برای مقابله با فضای 
مجازی آلوده انتقاد کرد و گفت: تقاضای ما از دولت 
منتخب که در دو هفته آینده شکل خواهد گرفت 
این است که با فضای مجازی آلوده مقابله کند. تمام 
کشورهایی که فناوری اینترنت را در اختيار دارند 
استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود 
کردند به طور مثال در کشور روسيه خبری از فضای 
مجازی کشور آمریکا نيست؛ همه کشورهای توسعه 
یافته به سمت بومی سازی اینترنت رفته اند ولی 
متاسفانه دولتمردان ما اقدامی در راستای تشکيل 

اینترنت ملی نکردند.
جهان نیوز نوشت : سرهنگ جليل موقوفه ای  •

رئيس پليس پيشگيری تهران بزرگ اظهار کرد: در 
پی وقوع سرقت اموال منزل کارمند سفارت فرانسه 
در محله یوسف آباد، تحقيقات برای شناسایی سارق یا 
سارقان در دستور کار ماموران تجسس کالنتری قرار 
گرفت. وی افزود: با بررسی های ميدانی و اقدامات 
اطالعاتی ماموران کالنتری 125 سارق حرفه ای و 

سابقه دار را در جنوب تهران شناسایی کردند.
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سخنگوی ناجا: هیچ گونه مشکل امنیتی در 
استان خوزستان وجود ندارد

سخنگوی ناجا ضمن تقدیر از همکاری و همراهی 
مردم شریف خوزستان با نيروی انتظامی گفت: با 
وجود تالش مذبوحانه افراد مغرض و شبکه های 
معاند در جهت افزایش تنش، اجازه هيچ گونه تحرک 
و خرابکاری به افراد فرصت طلب داده نشد. سردار  
مهدی حاجيان  در بــاره آخرین وضعيت امنيتی 
استان خوزستان اظهار کــرد: در ابتدا الزم می 
دانم از همکاری و همراهی مردم شریف و باغيرت 
خوزستان با نيروی انتظامی تقدیر و تشکر کنم. 
مردم والیی و معتقد استان خوزستان با جدا کردن 
راه شان از اشرار و منافقين، در بازگشت امنيت و 
آرامش مجدد به استان نقش مهمی ایفا کردند که 
این هوشياری و آگاهی قابل تقدیر است. این مقام 
ارشد انتظامی با گرامی داشت یاد و خاطره »ضرغام 
پرست« شهيد راه نظم و امنيت در استان خوزستان و 
جان فشانی کليه رده های اجرایی ، اتخاذ تمهيدات 
مناسب و هدایت مستمر و منظم عملياتی و اشراف 
اطالعاتی را از جمله اقدامات نيروی انتظامی در 
خنثی سازی تحرکات دشمنان نظام دانست وگفت: 
الحمدهلل هيچ گونه مشکل امنيتی در استان وجود 
ندارد و کليه نقاط حساس شهرستان های استان 

مدیریت شده و تحت کنترل قرار 
گرفته و تا این لحظه، بدون 
رویــداد خاصی امنيت حکم 
فــرمــاســت./ پایگاه خبری 

پليس

معاون اول قوه قضاییه: َعلم مبارزه با فساد 
درون و برون سازمانی را برافراشته ایم

معاون اول قوه قضایيه با بيان این که این قوه علم 
مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی را 
برافراشته است، افزود: در مبارزه جدی با فساد 
هيچ خط قرمزی نداریم و متهم هر فردی باشد با او 
مبارزه خواهيم کرد.حجت االسالم محمد مصدق 
با بيان این که با حضور آیت ا... رئيسی شاهد تحول 
در قوه قضایيه بودیم، اظهار کرد: حجت االسالم 
محسنی اژه ای حدود 40 سال در قوه قضایيه 
تالش کــرده و بر آن اشــراف دارد و مشکالت را 
می داند.مصدق گفت: قوه قضایيه آینده روشنی 

دارد و برنامه های خوبی توسط 
قضات سراسر کشور تدوین 

شده و با این اتفاق تحول 
عظيمی در قوه قضایيه رخ 

خواهد داد./تسنيم

در کنار مجازات مسئوالن متخلف، برخورد با » 
ترک فعل مسئوالن« یا به عبارت دیگر » مسئوالن 
بی تفاوت « نيز به یکی از مهم ترین دغدغه های 
چند سال اخير دستگاه قضا تبدیل شده است .  
اما این روزها و همزمان با دست و پنجه نرم کردن 
مردم خوزستان با بحران آب، موضوع برخورد با 
ترک فعل مسئوالن دوباره بر سر زبان ها افتاده و 
همان طور که رهبر انقالب در بيانات اخير خود 
اشــاره کردند، بی توجهی به توصيه ها و ترک 
فعل مسئوالن از مهم ترین عوامل مشکالت این 
روزهای مردم خوزستان است. در همين زمينه، 
نور نيوز رسانه نزدیک به شــورای عالی امنيت 
ملی، در گزارش اخير خود ترک فعل مسئوالن 
را مورد توجه قرار داده و با اشاره به نقش محوری 
قوه قضایيه در برخورد با ترک فعل ها نوشته 
است:»یکی از مهم ترین شاخص های کارامدی 
و حکمرانی عادالنه در نظام های سياسی که 
می تواند منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقای 
سرمایه اجتماعی شود، حساسيت دستگاه های 
نظارتی و در راس آن قوه قضایيه نسبت به فساد، 
رفتار خــالف قانون یا تــرک فعل و عــدم انجام 
وظایف محوله از سوی مسئوالن سطوح مختلف 
و جلوگيری از تضييع حقوق عامه است. بررسی 
عملکرد دستگاه قضایی در جمهوری اسالمی 
ایران طی ادوار مختلف نشان می دهد که برخورد 
با مسئوالن فاسد یا متخلف حتی در رده های 
باالی حاکميتی به اشکال مختلف مسبوق به 

سابقه است و موضوعی به عنوان خط قرمز در 
ــدارد. در موضوع برخورد با  این زمينه وجــود ن
مسئوالن کم کار و مدیرانی که با ترک فعل خود 
موجب تضييع بيت المال و حقوق مردم شده اند 
اما می توان به قطعيت این حکم را صادر کرد که 
دستگاه قضایی کشور به دالیــل مختلف عقب 
ماندگی های زیادی داشته و هنوز نتوانسته در 
جایگاه واقعی پناهگاه ملت از حقوق آن ها در 
برابر این افراد حفاظت کند.« نور نيوز در بخش 
ــزارش خود گریزی به بحران اخير آب  دیگر گ
خوزستان زده و نوشته:» به عنوان نمونه، در 
خصوص مشکالت پيش آمده در استان خوزستان 
با وجود در نظر گرفتن پيشامدهای طبيعی متاثر از 
تغييرات اقليمی، آن چه واضح است و رهبر انقالب 
ــد، این است  نيز دربــاره آن تذکر مستمر داده ان
که برخی مسئوالن استانی و البته کشوری به 
بخش هایی از وظایف خود بی اعتنا بوده و با ترک 
فعل های مداوم شرایط را برای بروز مشکالت 
ــد. به نظر  و تشدید فشار بر مردم فراهم آورده ان
می رسد با توجه به این که در روزهــای گذشته 
عموم دستگاه های مختلف لشکری و کشوری به 
همراه مجموعه های خودجوش مردمی دست به 
دست هم داده اند تا مشکالت مردم این استان 
به ميزان قابل تحققی رفع شود، وظيفه دستگاه 
قضایی به ویژه در آغاز دوره جدید، برخورد قاطع 
با مسئوالنی است که ترک فعل شان کار را به این 
نقطه رسانده است.« این سایت در بخش دیگری از 

گزارش خود تاکيد کرده که برخورد دستگاه قضا 
با چنين ترک فعل هایی می تواند کمک شایانی به 
بازسازی اعتماد مردم کند:» این مسئله طبعا یکی 
از مهم ترین مطالبات عمومی جامعه است که در 
صورت انجام، هم به بازسازی اعتماد مردِم خسته 
از ناکارامدی کمک می کند و هم در آینده مسير را 
برای کسانی که شيفته احراز مسئوليت هستند 
اما اصل خدمت به مــردم را فراموش کرده اند 
ناهموار خواهد ساخت. به طور طبيعی زمانی 
که مردم با پوست و گوشت خود مشکالت ناشی 
از ناکارامدی در سطوح مختلف را حس می کنند 
و از مسئوالنی که خود مسئول اصلی رسيدگی 
به مشکالت و رفع آن ها هستند، صرفا وعده  یا 
منتسب کردن نارسایی ها به عوامل و رفتارهای 
دیگران را می شنوند راهی غير از بيان اعتراض و 
طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پيِش روی 
خود نمی بينند.« نور نيوز در آخر تاکيد کرده که 
برای دستيابی به این مهم یعنی برخورد با ترک 
فعل ها، قوه عدليه در ابتدا باید  به طور مستمر 

عملکرد مسئوالن را مورد ارزیابی قرار دهد و 
در گام بعدی با قاطعيت تمام برای برخورد وارد 
عمل بشود، مسئله ای که به گفته نور نيوز اساسا 
مانع از شکل گيری اعتراضات مردمی خواهد 
شد:» مهم ترین وظيفه دستگاه های نظارتی در 
مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر 
مشکالت و نارسایی ها و احصای مواردی است 
که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط 
است. در صورتی که دستگاه های نظارتی فارغ 
از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق 
مردم پيش از آن که شهروندان احساس کنند 
باید با صدای بلند لب به اعتراض بگشایند، وارد 
عمل شوند، اساسا ضرورت شکل گيری جریان 
های اعتراضی که طبيعتا پرهزینه و ناخوشایند 
نيز است، موضوعيت خود را از دست خواهد داد 
و مسئوالن سطوح مختلف نيز متوجه این واقعيت 
می شوند که »مسئوليت و پاسخ گویی« اصول 
الینفک بوده و توجه نکردن به آن می تواند عقوبت 

و تنبيه را به دنبال داشته باشد.«

مردم خوزستان گرفتار »ترک فعل« مسئوالن 
نور نیوز: اگر دستگاه های نظارتی برای احقاق حقوق مردم وارد عمل شوند  

اساسا ضرورت شکل گیری جریان های اعتراضی موضوعیت خود را از 
دست خواهد داد

شمارش معکوس آغاز به کار دولت سيزدهم 
به ریاست آیت ا...سيد ابراهيم رئيسی آغاز 
شده و حاال او کمتر از دو هفته دیگر سکان 
امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت، 
اما در این بين کامال واضــح است که رئيس 
ــاده ای پيش  جمهور منتخب ملت، کــار س

ــادی رو به  ــدارد و با مشکالت زی روی خــود ن
ــران سياسی  ــن رو تحليل گ ــت ، از ای رو اس
نسخه های مختلفی را برای عبور رئيسی از 
ــه می کنند. در همين  مشکالت کشور ارائ
زمينه غالمرضا مصباحی مقدم نماینده ادوار 
مجلس و تحليل گر سياسی با تفسيری البته 

متفاوت، کابينه سيزدهم را فراجناحی دانسته 
و کاهش شکاف سياسی حاکم بر کشور را یکی 
از مهم ترین اقدامات رئيس جمهور آینده می 
داند:» مشی آقای رئيسی همان طور که گفتم 
استفاده از همه نيروهاست. او می گوید فقط 
رئيس جمهور کسانی که به من رأی داده اند 
نيستم و رئيس جمهور همه ملت هستم. او 
ــت وجود  می خواهد نگاهی فراگير در دول
داشته باشد. واقعيت این است که آقای رئيسی 
باید شکاف ميان سياسی و اجتماعی موجود را 
ترميم کند و فاصله ميان ملت را کاهش دهد. 
اکنون نيازمند اتحاد و انسجام ملی هستيم 
و حتما رئيس جمهور می تواند این شکاف را 
جبران کند. آقــای رئيسی از اصالح طلبان 
در دولــت استفاده نمی کند امــا می خواهد 
نظرات آن ها را هم بشنود تا در تصميم گيری 
او  همه تصميم ها را در نظر داشته باشد.« 
البته در ادامه تک صدایی در دولت را مفيد 
می دانــد و تاکيد می کند:» یکدست شدن 
حاکميت حتما فرصت است زیرا قوا و نهادهای 
مختلف به جای آن که همدیگر را نفی کنند 
و به روی هم پنجه بزنند، از یکدیگر حمایت 
می کنند و باعث می شوند کارها با هماهنگی 
کامل پيش بــرود و کامال یک فرصت بزرگ 
در اختيار کشور اســت. حاال می گویند این 
نگرانی وجــود دارد که مثال مجلس وظيفه 
نظارتی خود را در برابر دولت اجرا نکند که 

سخنی کامال نادرست است زیرا وظایف هر 
یک از قوا از جمله قوه مقننه در قانون تعریف 
ــت.« مصباحی مقدم رمــز موفقيت  شــده اس
دولت آینده را نبود دیدگاه های متناقض بيان 
و تصریح می کند:» به آقای رئيسی می گویم از 
نيروهایی استفاده کند که به جای رشدمحوری 
در اقتصاد به عدالت محوری باور داشته باشند. 
باید مجموعه ای شکل بگيرد که یکدست باشند 
و دیدگاه های متناقضی در دولت وجود نداشته 
باشد و همه تالش کنند که هر چه بيشتر به 
ملت خدمت کنند.« ناصر ایمانی دیگر فعال 
سياسی  نيز با بيان این که مشکالت کشور به 
این زودی ها قابل رفع نيست، صداقت را تنها 
راه رئيس جمهور منتخب می داند:» حرف از 
اقدام در خيلی کوتاه مدت است. شاید ظرف 
یکی ، دو ماه. آقای رئيسی باید  بتواند جامعه 
را قدری آرام کند که تا چند ماه آینده برخی 
اقدامات اقتصادی را که مثال طی پنج،شش ماه 
به نتيجه می رسد و بعد هم اقدامات بزرگ تری 
را انجام دهد. در این یکی دو ماه برای کاهش 
نارضایتی مردم فقط یک راه دارد. هيچ اقدام 
اقتصادی در این مدت نتيجه نخواهد داشت 
پس برای کاهش التهاب جامعه فقط باید صادق 
باشد. اگر صادقانه با مردم صحبت کند و مردم 
احساس صداقت کنند و بدانند که به مردم 
خالف واقع نمی گوید تا حدود قابل توجهی 

تمکين می کنند.« 

نسخه فعاالن سیاسی برای رئیسی 
مصباحی مقدم :باید مجموعه ای شکل بگیرد که یکدست باشند و دیدگاه های 

متناقضی در دولت وجود نداشته باشد. ایمانی : صداقت تنها راه رئیسی است

نگاه سوم 

شهادت ۴ رزمنده قرارگاه قدس سپاه در 
درگیری با اشرار 

روابط عمومی قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه 
جنوب شرق در اطالعيه ای از شهادت چهار تن از 
رزمندگان قرارگاه قدس در درگيری با اشرار در 
منطقه گونيک خاش سيستان و بلوچستان خبر 
داد. در این درگيری محمد نبی عمرزهی، حميد 
سهراب زهی،نادر ریگی حسين آبادی و محمد 
علی رخشانی به شهادت رسيدند. خــاش در 
1۸5 کيلومتری جنوب زاهدان ،مرکز سيستان 

و بلوچستان قرار دارد./ایرنا

ــادار حسين خانزادی فرمانده نيروی  امير دری
راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با استقبال سفير کشورمان و مقامات نيروی 
دریایی روسيه وارد سن  پترزبورگ شد. ناو سهند 
و ناوبندر مکران، از یگان های شناور نيروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در 
روزهــای اخير وارد سن  پترزبورگ شده اند، با 
همراهی بيش از 54 ناو جنگی و ده ها فروند 
زیــردریــایــی از روســيــه و کشورهای آسيایی ، 
آفریقایی و آمریکای جنوبی در رژه روز نيروی 
ــادار  دریایی روسيه شرکت خواهند کــرد. دری

حسين خانزادی فرمانده نيروی دریایی راهبردی 
کشورمان هم به دعوت وزیر دفاع روسيه در راس 
هيئت نظامی در مراسم رژه نيروی دریایی این 
کشور در سوم مرداد در سن  پترزبورگ حضور 
خواهد یافت.فرمانده نيروی دریایی ارتش در 
بدو ورود به سن پترزبورگ، دریانوردی به سمت 
اقيانوس اطلس را حرکتی بــزرگ و بی سابقه 
برشمرد: این حرکت بزرگ از چند ماه پيش در 
نيروی دریایی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و 
نيروهای پرتالش ما اکنون خود را به دریای فنالند 

و آب های سن پترزبورگ رسانده اند.

اقتدار در جهت امنیت دریایی	 
نيروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ماموریت های خود را به سطح نيرویی راهبردی 
ارتقا داده است وایــن توانمندی را دارد که در 
امنيت  حفظ  جهت  در  بين المللی  ــای  آب هـ
دریایی  حضور یابد .اميردریادار »خانزادی«  
هفته گذشته نيز در بــازدیــدی  ازمنطقه یکم  
نيروی دریایی ارتش  در بندرعباس ، با اشاره 
به پيشرفت  نيروی دریایی در این زمينه تصریح 
کرد: اگر امروز ناوگروه های نيروی دریایی ارتش 
در دوردست  ها پرچم مقدس ایران اسالمی را به 
اهتزاز درمی آورند و شناورهای نيروی دریایی 
ارتــش توانسته اند وارد مناطق دریایی جهان 
شوند، بی شک به پشتوانه جوانان انقالبی و 
غيور این مملکت است.نيروی دریایی راهبردی 
ارتش و همچنين نيروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای حفظ امنيت دریایی،قدرت 
بازدارندگی خود را بارها به نمایش گذاشته اند 
وبرای انجام ماموریت های محوله در این زمينه 
به پيشرفت های قابل توجهی دست یافته اند. در 
ادامه این روند، نخستين ناوبندر نيروی دریایی 
ارتش، با نام »مکران« "Makran port ship"  به 
ناوگان جنوب این نيرو ملحق شده است. ناوبندر 

مکران از جدیدترین شناورهای ارتش جمهوری 
ــران اســت که در ژانویه 2021، به  اسالمی ای
نيروی دریایی پيوست. با در اختيار گرفتن این ناو 
بندر، گام  مهمی  در جهت  انجام ماموریت های 
دریایی برداشته شد. ناوبندرجمهوری اسالمی 
ایران مکران با هدف انجام ماموریت  های نيروی 
دریایی ارتش در آب  های دوردست برای مقابله 
با ناامنی و دزدی دریایی به ویژه در منطقه خليج 
عدن، دریای سرخ و تنگه طراحی شده و دارای 
امکانات و تجهيزات الزم برای جنگ الکترونيک، 
عمليات موشکی، پهپادی و اجرای عمليات ویژه 
است. این ناو گروه در ادامه ماموریت های محوله 
درماه می 2021 به اقيانوس اطلس اعزام شد. 
هفتادوهفتمين ناوگروه نيروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران متشکل از ناوشکن 
تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران برای نخستين 
بار و به منظور نشان دادن توانمندی های نظام 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه دریانوردی در 
اقيانوس اطلس حضور یافته و حاال نيز وارد سن  
پترزبورگ شده اســت. وبگاه خبری آمریکایی 
بيزینس اینسایدر، در جدیدترین گزارش خود از 
پيشرفت های نيروی دریایی در بازسازی و مدرن 
سازی ناوگان خود نوشت : امروز ایران شناورهای 
خود را به ماموریت های مختلف در اقيانوس ها 
اعزام می کند.  امير دریادار حبيب ا... سياری 
معاون هماهنگ کننده ارتش در بيان اهميت این 
حضورتاکيد کرد : حضور در آب های بين المللی 
را حق مسلم نيروی دریایی راهــبــردی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران می دانيم و این مسير را 

با اقتدار ادامه می دهيم. 

سهند و مکران در سن پترزبورگ 
شناورهای نظامی کشورمان برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه 

همزمان با دریادار خانزادی وارد سن  پترزبورگ شدند 



طاهره هر لباس را فقط 2 بار می تواند بپوشد
گفت و گو با پدر دختر خرمشهری که فرزندش بیماری پوستی دارد و گالیه هایش 

در شبکه های اجتماعی پربازدید شد

 

انتشار ویدئویی از شرایط ناراحت کننده یک دختر خرمشهری که 
به دلیل کمبود آب، بیماری پوستی اش عود کرده بود به سرعت 

در شبکه های اجتماعی پربازدید شد و چهره هایی مثل 
محسن چاووشی هم آن را بازنشر کردند. در مینی پرونده 
امروز زندگی سالم با پدر »طاهره صالحی« تماس گرفتیم تا 
درباره این ویدئو و بیماری دخترش، هزینه های درمان او و ... 

برای مان بگوید.
 حاد بودن بیماری طاهره در ایران، نمونه دیگری ندارد

پدر طاهره درباره بیماری دخترش می گوید: »بیماری طاهره، ایکتیوز از 
نوع دلقکی است و در ایران به این درجه حاد بودن، نمونه دیگری نداریم. او 

از بدو تولدش با پوست خشک و ترک های خیلی عمیق به دنیا آمد. این مشکل از سر 
تا پای بدن طاهره را گرفته و فقط دست یا صورتش نیست. او پوست ریزی خیلی سریع دارد و اگر به موقع حمام 
نرود و بدنش را چرب نکنیم، پوستش خشک و زخم می شود و سپس از چشم هایش خون می آید. روزهای اول 
تولدش من و مادرش و بقیه اطرافیان از وضعیتش شوکه شده بودیم و دکترها می گفتند که زنده نمی ماند. ولی 

خب خدا را شکر با رسیدگی های من، مادرش، پدر و مادر من و همسرم و ... زنده ماند.«
  طاهره باید روزی 2 بار حمام برود

او درباره سختی های نگهداری از دخترش و بیماران ایکتیوز می گوید: »او هر روز باید حداقل 2 بار حمام برود. 
بعد از حمام رفتن باید با کرم های مخصوص، بدنش را چرب کنیم. بعد از چند ساعت باز بدنش خشک می شود 
و باید حمام برود و دوباره این روال تکرار می شود. یک سری داروهایش از اصفهان، یک سری تهران، مشهد و 
... به دستم می رسد و من خودم باید ترکیب شان کنم. سپس به بدنش می زنم که این روال، هر بار حداقل نیم 

ساعت طول می کشد تا همه بدنش را چرب کنم.«
  بیماری طاهره به هیچ وجه واگیردار نیست

او درباره ناآشنایی مردم با این بیماری می گوید: »ایکتیوز به هیچ عنوان واگیردار نیست. طاهره یک آدم عادی 
است و تنها اختالفش با ما، ظاهرش است یعنی پوست ندارد. اوایل تولدش خیلی از دوستان و حتی متخصصان 
بودند که با این بیماری آشنایی نداشتند، حتی در تهران پزشکی می گفت که او پروانه ای است و ... ما خودمان 
به آن ها توضیح می دادیم که این ایکتیوز از نوع دلقکی و مدل فوق حادش است. ایکتیوز 27 نوع مریضی دارد 

و طاهره از نوع خیلی شدید است.«
  او هر لباس را فقط 2 بار می تواند بپوشد

»یک سری افراد خیر 2 یا 3 ماه پیش برای مان مقداری دارو فرستادند که البته االن رو به اتمام است«، پدر طاهره 
با این مقدمه می گوید: »هزینه های طاهره فقط 
کرم های درمانی اش نیست. نگهداری از چنین 
بیمارهایی یک سری اصول و مالحظاتی دارد 
که هزینه زاست. مثال رختخوابش هر هفته 
باید عوض شود. هر لباس را فقط 2 بار می تواند 
استفاده کند و باید بعدش آن لباس را دور 
بیندازیم. دلیلش هم این است که کرم هایی که 
به او می زنیم، چربی اش خیلی باالست، وقتی 
به لباس بگیرد، هم لکه می شود و هم کثیف و 

این برای بدنش ضرر دارد و ممکن است باعث عود کردن بیماری پوستی اش شود.«
  تا پارسال با چشم باز می خوابید

صالحی درباره مراحل درمانی که دخترش تا امروز طی کرده هم می گوید: »از بدو تولد به متخصصان پوست 
در آبادان، اهواز و تهران مراجعه کردیم. آخرین بار که عمل انجام دادیم، پیوند پلک بود. او مشکل بینایی دارد، 
تا پارسال پلک نداشت و با چشم باز می خوابید. االن هم برای یک هفته یا 10 روز دیگر باید برویم تهران و فکش 
را عمل کنیم چون فک باالیش کمی جلوتر آمده و دهانش بسته نمی شود. گوشش هم به هم چسبیده و نیاز 

به درمان فوری دارد.«
  االن شرایط مان بهتر شده است

پدر طاهره درباره ویدئویی که از شرایط دخترش در اینستاگرام به اشتراک گذاشت، می گوید: »طاهره االن 
تقریبا 12 سالش است. من در این 12 سال به تنهایی با کمک مادرش با این بیماری جنگیدیم تا دخترمان را 
زنده نگه داریم. نه تحت حمایت جایی بودیم و نه کسی به آن معنا کمکی به ما کرده است. 12 سال جنگیدم و 
هیچ جایی اعالم نکردم که من به کمک نیاز دارم تا این که در ماه های اخیر، مشکل آب پیدا کردیم. ظهرها آب 
قطع می شد، بنابراین من مجبور شدم به خاطر دخترم که نمی توانست در دمای 60 درجه خوزستان زندگی 
کند، پمپ بخرم، اما چون آب خیلی کم بود، 2 یا 3 تا از پمپ هایی که خریدم، سوخت. سری آخر وقتی نتوانستم 
برای یک هفته بچه ام را به حمام ببرم، بدنش کال خشک شده بود و خارش شدید داشت. بنابراین مجبور شدم 
آن ویدئو را در اینستاگرام بگذارم. بعدش هم بچه   های سپاه، بسیج، سازمان آب، جهاد کشاورزی و ... آمدند و 
پیگیری کردند و خدا را شکر االن یک مخزن آب به ما دادند و یک پمپ هم برای مان آوردند. شرایط مان از قبل 

خیلی بهتر شده است.«
  هزینه نگهداری از طاهره، حداقل ماهانه 6 میلیون است

»تا چند وقت پیش هیچ فردی طاهره را تحویل نمی گرفت و حتی متاسفانه بعضی ها از او می ترسیدند اما در 
این مدت، خیلی ها آمدند و از طاهره فیلم و عکس گرفتند و گفتند برای یادگاری می خواهند و... بعدش از من 
درباره هزینه های طاهره می پرسیدند و من توضیح می دادم که چون درمان این بیماری، زیبایی محسوب 
می شود، هزینه  اش خیلی زیاد است. دارو و غذا و لباس هم که به جای خود«، او با این مقدمه می افزاید: »من 
در این 12 سال یعنی از سال 89 تا االن از ماهی 4 میلیون تومان تا این روزها ماهی 12 میلیون برایش هزینه 
کردم. البته همه ماه ها، نتوانستم این کار را بکنم و گاهی فقط آن هایی را که خیلی ضروری بوده، انجام دادم. 
حداقل ماهی 5 یا 6 میلیون برای غذا، پوشک، لباس و ... هزینه کردم. یک خواهش هم از مردم دارم. به هیچ 
کسی برای طاهره پول ندهند، متاسفانه بعضی از آن هایی که با او عکس یادگاری گرفتند، دارند از شرایط 
سوء استفاده می کنند.« از او درباره شغلش هم می پرسم که می گوید: »من هم اکنون فقط با ماشین خودم کار 
می کنم. قبال پیمانکار بودم. االن 4 سال است که به من کار ندادند. مسئوالن ما تا یک آشنای گردن کلفتی 
نداشته باشید، به شما کار نمی دهند. ولی من آدمی نیستم که با پارتی بازی و رشوه دادن، کار را از خودم کنم 
و آن پول حرام را برای طاهره هزینه کنم. به خاطر بچه ام نمی توانم این کار را بکنم. هر کاری می کنم و فقط 

می خواهم دخترم کمتر اذیت شود.«

باورتان می شود تولید نیسان آبی متوقف شــود؟ اگر چشم های شما را 
ببندند و در یک کشور نامشخص باز کنند می توانید از تعداد زیاد بنز و 
بی ام دبلیو حدس بزنید در آلمان هستید، یا   از تعداد  زیاد تویوتا می فهمید 
در کره جنوبی هستید، امضای خیابان های هر کشوری یک نوع خودرو است 
که در آن خیابان ها بیشتر از بقیه به چشم می آید اما خیابان های ایران در این سال ها شاهد رفت 
و آمد خودروهای زیادی بوده، پیکان آمد و رفت، پراید کم و زیاد شده، اما چهره شاخص و ثابت 
خیابان های ایران نیسان آبی بود. خودرویی که گاه مصداق این ترانه می شد قلدر، چهارشونه 
کشتی، پررو البته به جای قرنیه الستیک مشکی. نیسان آبی بخشی از هویت جالب خیابان های ما 
بود، خودرویی که راه نمی داد، جسور بود، مثل هافبک وسط خشن تیمی که بازی را باخته و چیزی 
برای از دست دادن ندارد؛ برای همین از خطا کردن و کارت گرفتن نمی ترسد. هیچ بازیکن ظریفی 

به همچین هافبک خشنی نزدیک نمی شود. نیسان آبی بازیکن خشن خیابان ها بود. البته در این 
ماجرا پای اغراق و شوخی هم در میان بود. راننده های نیسان های آبی همیشه تیپیکال یک پدر 
خسته، یک رفیق با معرفت و یک مرد زحمتکش را داشتند. حتی گاهی محبوبیت مالک نیسان 
آبی روی دست هر کسی می زد. مثل روزهای عید. آن موقع بچه های کل فامیل دوست داشتند 
پشت وانت باشند و از این خانه به خانه بعدی بروند. پشت وانت، روی قابلمه زدن، دست و جیغ و 
شادی و ترمز راننده که باعث می شد همه روی هم بیفتند. حاال نیسان آبی به خاطرات می پیوندد. 
مدیرعامل شرکت سایپا گفته: »تولید وانت زامیاد که همه آن را با نام نیسان آبی می شناسند تا 
پایان سال متوقف می شود و  محصول پادراپالس با توان فنی و امکانات به روز جایگزین آن خواهد 
شد«. حیف است با این همه خاطره ای که از نیسان آبی داریم این قدر راحت نادیده اش بگیریم. 

پس این پرونده خاطره بازی ماست با نیسان آبی، سلطان بامرام کوچه و خیابان. 

پرونده
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* شما اگه پیچ های جاده هراز رو با 160 تا سرعت رد کنید، بازم 
یه نیسان آبی هست که با 180 تا سرعت ازتون سبقت می گیره با 

صدای آهنگ »عاشق و دربه درم، تویی قرص قمرم...«.
* دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بی راهنما 

مپیچ. )موالنا در حال رانندگی پشت  سر نیسان آبی(
*  صفر تا صد نیسان آبی، حداقل 5 دقیقه طول می کشه بعد تو یه 
سریال ایرانی به نام دلدادگان باهاش می خواستن قتل کنن! حاال 

شتابش هیچ، با زوزه  ای که دنده یک داره چه می کنین؟
* یه دوستی داشتم تو سایپا بود، می گفت این نیسان آبی ها رو یه 
مدت سفیدشم می زدیم، یک عده نمی خریدن، می گفتن آبی ها 

ژاپنیه!
* قاعده رانندگی تو مشهد این طوریه که اول مو ُمُرم، بعد نیسان آبی، 

بعد هر کی که ِتِنست!
* خوبیه با نیسان آبی دانشگاه رفتن این بود که به همه استادا قول 

می دادم اگه قبولم کنید بار براتون می برم!
*  هرجا تو ترافیک گیر کردید، برید پشت یه نیسان آبی! نیسان آبی 
حکم آمبوالنس رو داره و همه میرن کنار تا اون رد بشه و شما هم 

پشت سرش حرکت می کنی.
* پریروز تو فرودگاه مهرآباد جلوی چشمام نیسان زد به هواپیما! 

یعنی می خوام بگم هواپیما هم از دست نیسان آبی در امان نیست!
* نهنگ آبی واقعی فقط اون نیسان آبی رنگی که وقتی داری با 140 

تا میری میاد پشتت و چراغ می زنه!
* تمام معادالت جهان به هم می ریزد وقتی که یک نیسان آبی، 

راهنما بزند!
*  هر ایرانی حداقل یک بار تو جــاده نزدیک بــوده با نیسان آبی 

شاخ تو شاخ شه که به لطف دست فرمونش، این اتفاق رخ نداده...!
* وانت نیسان هیچ وقت فکرشو نمی کرد بابت پیش فروش 500 تا 
دونه ازش، 3328 نفر ثبت نام کنن. به این میگن عاقبت به خیری.

 * می خوام وقتی بزرگ شدم یه نیسان بخرم، پشتش بنویسم عاقبت 
آفالین شدن سر کالس مجازی.

*  هیچ وقت به بچه هایی که سرشون از سانروف ماشین بیرونه، 
حسودیم نشده چون ما فضای بیشتری واســه هواخوری پشت 

نیسان داشتیم!
*  شب ها هوا این قدر خنک و مشتی شده که می خوام زنگ بزنم وانت 
بار بگم یه نیسان بفرستید برم عقب رو بارش تشک پهن کنم، دراز 

بکشم و بگم تا صبح تو خیابون دور بزن!

سبک زندگی و نیسان آبی
با این که با نیسان آبی خیلی شوخی می شود ولی خودش اصال با کسی شوخی ندارد. به ویژه در خیابان که اگر راننده ای یک وانت زامیاد 
دید، باید با تمام احترام برایش راه باز کند. به قول راننده های قدیمی »گاهی برای رانندگی در بعضی جاده ها یا باید گواهی نامه داشته 
باشی یا نیسان«! جالب این که خلق وخوی خشن این خودرو بعضی وقت ها روی راننده اش هم تاثیر می گذارد و به قول معروف جایی برای 
سوسول بازی نیست! مثال شاید کمتر کسی راننده یک نیسان وانت را دیده باشد که بینی اش را عمل کرده یا عینک آفتابی زده یا حتی برای 
گردش به چپ و راست راهنما بزند! کال نشستن پشت فرمان نیسان وانت یک سبک زندگی خاص را می طلبد و یک نوع شخصیت جدید 
برای راننده می سازد. این »الیف استایل« را می توان در جمله هایی که روی در پشتی و گلگیرهایش نوشته شده هم دید. از جمله معروف 
»عاقبت فرار از مدرسه« گرفته تا شعرهایی که غالبا وزن و قافیه را فدای مفهوم کرده اند، مثل »نمک در نمکدان شوری ندارد، نیسان با پراید 
شوخی ندارد!« اصال رعایت حق تقدم برای خیلی از نیسان سواران شوخی است. از قدیم گفته اند »اول نیسان، بعد هرکی تونست بره«! 
هرچه باشد، نیسان وانت هم مانند پیکان، برای ایرانیان یک عمر خاطره سازی کرده است. چه سیزده به درهایی که بچه ها پشتش سوار 
شده و در حالی که در دست اندازها به این طرف و آن طرف شوت شده و به در و دیوار می خورده اند باز هم لذت برده اند، چه پرتقال هایی که 
در جاده های شمال از الی سبدهای پشت این وانت ها به ما چشمک زده اند یا بار کاهی که همچون کوه روی تاجش قرار گرفته و با چادر و 
کیسه مهار شده و صحنه های سوررئالی خلق کرده اند، چه گاوهایی که پشتش در ترافیک جاده برای مان دم تکان داده اند و چه وانت های 
گل و بادکنک زده ای که نقش ماشین عروس را در جاده های بین شهری بازی کرده اند. نیسان آبی مایه دلخوشی و نان آور هزاران خانواده 

بوده و هست و خواهد بود.

ماجرای تولد باربر نجیب
این یک شوخی قدیمی است که ایرانی ها از هر چیزی 
یک وانت درست می کنند! ولی این بار با وانتی طرف 
هستیم که از ابتدا وانت بود و تا انتها وانت خواهد ماند. 
نسل سوم نیسان جونیور که در ایران با نام های زامیاد 
24، نیسان آبی و سایپای آبی شناخته می شود، وانتی 
است که برای اولین بار در سال 1349 در ایران توسط 
خودروسازی زامیاد تولید شد. براساس قوانین پلیس، 
خــودروی زامیاد24 مجاز به حمل 2800 کیلوگرم 
بار است ولی این وانت قابلیت حمل 5000 کیلوگرم 
را دارد که البته این عدد هم به نظر برای این هرکول 
شوخی است! به نیسان آبی لقب باربر نجیب را داده اند 
چون طبق تخمین کارخانه از سال 1351 تاکنون 
توانسته حدود 2 تریلیارد تن بار را روی جاده ها جابه جا 

کند که بیش از وزن هشت هزار برج میالد تهران است.

وانت آبی، ُقلدر چارشونه ِکشتیوانت آبی، ُقلدر چارشونه ِکشتیوانت آبی، ُقلدر چارشونه ِکشتی
 مدیرعامل سایپا از توقف تولید سلطان با مرام خیابان یعنی نیسان آبی تا پایان سال خبر داد

 در این پرونده سراغ خاطره بازی با این رفیق قدیمی رفتیم

شوخی های متنی و تصویری با نیسان آبی

 کال خوندن پشت وانت نویسی ها و جمالت جالبش یک ژانر جالب و پرطرفدار بین مردم بود. اینم چندتا نمونه اش

 نیسان آبی vs نیسان آبی پرو

ایشونم آبجی کوچیکه نیسان آبی
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 شاید باورتون نشه ولی 
نیسان آبی حتی اگر جلوش پلیس 

هم باشه، ترمز نمی گیره! نور باال 
می زنه، نکشید کنار، لهش می کنه

توانایی های یک 
نیسان آبی رو 

هیچ وقت دست کم 
نگیرید!
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رسوب کلسیم در چشم سبب نابینایی می شود

یکی از بیماری هایی که می تواند موجب نابینایی شود رسوب کلسیم 
داخل چشــم اســت.این بیماری  به علــل مختلفــی ایجاد 

می شود . ادامه مطلب را مطالعه کنید.
     رسوب کلسیم در چشم

انحطــاط ماکــوالی وابســته بــه ســن یکــی از 
مهم ترین علل نابینایی در سالمندان محسوب 
می شود و یک پنجم افراد باالی ۷۵ سال به آن 
مبتال هستند. این بیماری به مرور زمان دید 
ســالمند را کاهش می دهد و دالیل اولیه آن 

تا امروز ناشناخته بوده است. تحقیقات جدید 
نشــان می دهد که احتماال این بیماری به دلیل 

رسوب فسفات کلسیم در چشم به وجود می آید. وجود 

فسفات کلسیم در بدن امری بدیهی است؛ این ماده معدنی باعث شکل 
گیری بخش ســخت دندان و استخوان می شــود، ولی تابه حال 
در نمونه شبکیه چشم بیماران تشخیص داده نشده بود. 
انحطاط ماکوال به دلیل رســوب چربی و پروتئین در 
شــبکیه چشــم به وجود می آید که مانع از رسیدن 
مواد مغذی به سلول های حساس به نور می شود.

     رژیم غذایی مناسب
کاهش میزان مصرف کلســیم بــه بهبود این 
بیماری و مراقبت از پوســت کمــک می کند. 
پس از مصرف برخی مواد غذایی مانند غذاهای 
حاوی ویتامین E ،ویتامین A و محصوالت لبنی و 

آب میوه های غنی شده با کلسیم پرهیز شود.    

نوشیدنی که باعث طول عمر 
می شود

نتایج یک مطالعه جدیــد به طور شــگفت آوری یک 
نوشــیدنی مناســب بــرای طوالنــی شــدن عمــر را 
شناسایی کرده است که می تواند فشار خون و خطر 
بیماری های قلبی را کاهش دهد. به گزارش شفاف 
نتایج مطالعه منتشر شــده  به بررسی تأثیر کیفیت 
آب آشامیدنی بر سالمتی و طول عمر افراد پرداخته 
است. بر اساس وب سایت »اکسپرس« انگلیس، این 
مطالعه در نظر گرفت که آب آشامیدنی منبع مهمی 
برای بــدن انســان  جهت بــه دســت آوردن »عناصر 
کمیاب« اســت. عناصــر کمیاب یــا نادر بــه ترکیب 
ارگانیسم بدن وارد می شود و به آن کمک می کند تا 
عملکرد های حیاتی خود را انجام دهد و در بیوشیمی 
بدن نقش دارد. در این مطالعه آمده است که عناصر 
کمیاب توسط بدن انسان ساخته نمی شود، بلکه باید 
از محیط طبیعی دریافت شــود. بر این اســاس، این 
مطالعه نتیجه گرفته که کیفیت باالی آب آشامیدنی 
عامل مهمی در شکل گیری پدیده طول عمر است. 
آب رسانی مناســب می تواند به پوست و سلول های 
غشــای مخاطی کمک کند تا به عنوان سدی برای 

جلوگیری از ورود باکتری به بدن عمل کند.
     مزایای آب آشامیدنی

  کاهش خستگی در طول روز
   بهبود حافظه
  تغذیه پوست

  کمک به هضم غذا
  جذب مواد مغذی و واکنش های شیمیایی

  سم زدایی از بدن
   بهبود بخشیدن گردش خون                                                                                                  

   تنظیم دما و خنک کننده بدن
 

 نکاتی که درباره استفاده از دهان 
شویه باید بدانیم

اگر می خواهید دهان شویه را به برنامه مراقبت از 
دهان خود اضافه کنید یا اگر دندان پزشک دهان 
شویه را برای شما توصیه کرده ، بهتر است مطالب 

بیشتری در این زمینه بدانید:
     دهان شویه چیست؟

دهان شویه جایگزین روال عادی بهداشت دهان و 
دندان یعنی مسواک زدن دو بار در روز و نخ دندان 

روزانه نیست.
عملکرد اصلی بیشتر دهان شــویه ها تازه سازی و 

خوش بو کردن نفس است.
اگر از بوی بد مزمن و شــدید دهــان )هالیتوز( رنج 
می بریــد ، با دندان پزشــک خــود دربــاره راه های 
دیگر برای حل علل مشکل و مدیریت وضعیت بوی 
بد دهان خود صحبت کنید. گفته شده است ، اگر 
بعد از مسواک زدن کامل و تمیز کردن دندان های 
 خــود ، برخــی از دهــان شــویه ها  ماننــد  دهــان 
شــویه هــای فلوراید اســتفاده کنیــد مــی تواند از 
دندان هــا در برابر اســیدهای تولید شــده توســط 

پالک محافظت کند.
به مدت زمان اســتفاده از دهان شویه توجه کنید. 
یکی از کلیدهای اســتفاده صحیح از دهان شــویه 
این است که آن را برای مدت زمان مناسب در دهان 
خود نگه دارید.معموال  توصیه می  شــود که  دهان 
شویه را به مدت 30 ثانیه تا یک دقیقه در دهان خود 

بچرخانید و سپس آن را  خارج کنید.
     نحوه استفاده از دهان شویه

1- با توجه به میزان مشــخص شده روی برچسب 
محصول یا طبق دســتور دندان پزشــک بــه مقدار 

مناسب از دهان شویه استفاده کنید.
2- دهان خود را بســته نگه دارید و همان طور که 
روی برچسب نوشته شده اســت دهان شویه را  در 

دهان تان بچرخانید.
دهان شویه را قورت ندهید.

3- بــرای این که بیشــترین بهره را از دهان شــویه 
حاوی فلوراید ببرید ، حداقل 30 دقیقه از خوردن 

، نوشیدن یا استعمال سیگار خودداری کنید .

بعد از تزریق واکسن کرونا باید منتظر عالیم باشیم؟

برخی افراد گمان می کنند که حتما بعد از تزریق واکسن 
کرونا باید دچــار عوارضی مانند تب شــوند. افراد 

پــس از دریافت واکســن کرونــا به دنبــال بروز 
عوارضی ماننــد تب، بدن درد و ســردرد در 

خود هســتند تــا از عملکرد موثر سیســتم 
ایمنــی خــود در ایجــاد حفاظــت علیــه 

ویروس مطمئن شوند.
ایــن درحالی اســت کــه باید توجــه کرد 

کــه سیســتم ایمنی بدن بــا دو مکانیســم 
متفاوت در برابــر هر گونه مــاده خارجی از 

جمله واکســن عمــل می کنــد؛ یکی سیســتم 
ایمنــی ذاتی که بالفاصلــه وارد میدان می شــود و 

دوم سیســتم ایمنی اکتســابی کــه روز ها تــا هفته ها طول 
می کشد تا علیه ماده خارجی فعال شود.

بر اساس اعالم ســامانه آموزش آنالین سازمان 
نظام پزشــکی، عوارضی که بالفاصله پس از 
تزریق  بروز می یابد حاصل عملکرد سیستم 
ایمنی ذاتی  اســت که این عملکــرد هم  در 
هر فرد متفاوت اســت؛ این در حالی   است 
که ایمنــی طوالنی مدت به دنبــال فعالیت 
سیستم ایمنی اکتسابی و لنفوسیت هاست 
بنابراین مستقل از میزان بروز عوارض در روز 

پس از تزریق است.

مهدیس مرادیان |   روزنامه نگار  

جوش ها علت های بسیار متفاوت و گسترده ای دارند اما اگر در فردی بیشتر مواقع 

و عمده محل زدن جوش یکسان باشد به احتمال زیاد یکی از علت های توضیح داده 

شده است . ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید.

سالمت

بانوان

آشپزی من

پزشکی 

آشنایی با دالیل رایج 
ناباروری در زنان

ناباروری و نازایی از جمله مشکالت رو 
به افزایش در بســیاری از زوج هاســت 

که گاهــی در اثر علــل مردانــه و گاهی زنانه شــکل 
می گیرد. نابــاروری در زنان علــل مختلفی داردکه 
معمواًل بــا اقدام به  موقــع قابل درمان  اســت. با این 
حال، شناســایی دالیل ناباروری زنان و پیشــگیری 
از بروز آن ها، در موفقیــت روش های کمک باروری 

اهمیت بسیاری دارد.
 عالیم ناباروری در زنان

ناباروری در زنان، به یک سال تالش ناموفق بانوان 
زیر 3۵ ســال و شــش ماه تالش ناموفق بانوان بین 
3۵ تا ۴0 ســال بــرای فرزند آوری گفته می شــود. 
از مهم ترین عالیــم ناباروری زنان باید بــه موارد زیر 

اشاره کرد:
قاعدگی نامنظم و زودتر یا دیرتر از موعد

افزایــش بی دلیــل موهــای زاید ســینه، شــکم، زیر 
چانه و...

اضافه وزن ناگهانی
افزایش آکنه های پوستی

ترشح سینه در غیر از ایام شیردهی
درد هنگام رابطه جنسی

  عوامل ناباروری در زنان
ناباروری و نازایی در زنان به دالیل مختلفی همچون 
نداشــتن تعــادل هورمونــی، ســابقه بیماری هــای 
خــاص، اختــالل اندام هــای جنســی و دســتگاه 
تولیدمثل، مصرف ســیگار ، عفونت های جنســی، 
چاقی یا کمبــود وزن و...  رخ می دهــد. در ادامه به 
معرفی برخــی از شــایع ترین دالیل نابــاروری زنان 

که مربوط به دستگاه تولید مثل است، می پردازیم:
 کیفیت پایین تخمک ها

وجــود تخمک هــای ســالم بــرای بــارداری موفــق 
ضروری است. تخمدان ها که وظیفه تولید تخمک را 
به عهده دارند، در صورت وجود مشکالت هورمونی 
بــا نارســایی هایی مواجــه مــی شــوند و در نتیجــه 

تخمک های بی کیفیت و ضعیف تولید می کنند.
 نقص و مشکالت لوله های رحمی

برای این  که  تخمک های آزاد شده بتوانند به راحتی 
از مســیر تخمدان به رحم عبور کنند، باید لوله های 
رحمی ســالم و باز باشــند. در برخی موارد جراحی 
لگن یا جراحــی دهانه رحم می تواند بــه این لوله ها 
آســیب  برســاند و عالوه بر ایــن، وجــود عفونت هم 

می تواند باعث چسبندگی آن ها شود.
 رحم ناسالم

در فرایند باروری، شرایط هورمونی و آناتومی رحم 
نقش مهمی را ایفا می کند؛ زیرا پس از لقاح، جنین 
باید بتواند النــه گزینی را بــه خوبی در رحــم انجام 
دهــد. در داخل رحــم یک بافــت طبیعی بــا عنوان 
آندومتریــوم وجــود دارد کــه به صــورت عــادی در 
ابتدای سیکل تکثیر پیدا می کند و در میانه سیکل 
به حدی از رشد می رســد که محیطی مناسب برای 
رشــد نطفه اولیه ایجاد می کند. گاهی تغییراتی در 
لگن اتفاق می افتد که ســبب رشــد غیر عــادی این 
بافت در محل غیر طبیعی می شــود؛ بــه این حالت 
بیماری آندومتریوز اطالق می شــود که یکی از علل 

نازایی است.
تخمــدان  ســندروم  رحــم،  دهانــه  مشــکالت 
پلی کیســتیک، بیماری های ژنتیکــی، کم کاری یا 
پرکاری تیروئید و بیماری هایی مانند ایدز و سرطان 

می تواند از دیگر علل اصلی ناباروری زنان باشد.

تغذیه

آنتی کرونابیشتر بدانیم 

  به نشانه ها توجه کنید
بســته به این که جوش هــا ممکن اســت کجای صورت 
باشد، می تواند نشــان دهنده  نبود تعادل در دستگاه 
گوارش و تنفسی و همچنین نداشتن تعادل هورمونی 
باشــد. جوش هــا همچنیــن می توانــد نشــانه بیماری 
کبدی یا کلیه سمی، فشار خون باال، عفونت باکتریایی 
و بیماری هم باشــد. از ســال 2003 توجه ویژه ای به 
پوســت و زیبایی شــده اســت و تحقیقات گســترده ای 
انجــام گرفــت در بزرگ ترین گــروه آمــاری تحقیق در 
جوانــان انگلیســی  با حــذف هــر علــت از جوش های 
نواحی مختلف ،جوش ها به شکل قابل توجهی درمان 

شدند.
   عمده جوش ها در نقاط مختلف صورت 

* جوش صورت در ناحیه فک و چانه بیشــتر به علت 
تغییرات هورمونی  است.

*جوش روی بینی احتماال با فشــار خــون باال و قلب 

مرتبــط اســت همچنین عــادت مالیدن بینــی باعث 
مســتعد و چرب بودن ایــن ناحیه بــرای ایجاد جوش 

می شود.
*بــه جوش هــای نزدیــک رســتنگاه مــو و پیشــانی 
جوش هــای پمــادی می گوینــد کــه بیشــتر بــه علت 
اســتفاده از مواد غلیــظ و معدنی بــرای حالت دادن 

موها ایجاد می شود.
*جــوش روی گونــه بیشــتر بــه دلیــل آلودگی های 
پوســت صورت اســت کــه می توانــد از باکتری های 
روی ســطح تلفن همراه یا آلودگی هوا نشئت گرفته 

باشد.
*جوش روی پیشانی اغلب به  علت مصرف غذاهای 

چرب است.
*برآمدگی های سفید اطراف چشــم معموال به علت 
انســداد حفره های پوســت، چربی خون باال و رشــد 

بیش از حد غدد چربی ایجاد می شود.

   چگونه می توان جوش را درمان کرد ؟
1- ترکیب تغییرات شــیوه زندگی ســالم، برنامه رژیم 
غذایی و درمان موضعی و همچنیــن درون بدنی برای 

درمان جوش، به کار گرفته می شود.
2- برای داشتن پوستی ســالم، باید با بهره گیری از 
رویکرد »مصرف متوسط از همه چیز« تا حد امکان از 

مصرف برخی از مواد غذایی، اجتناب کرد.
3- از برنامــه غذایی خــود غذاهــای تند، اسپایســی و 

پرادویه را حذف کنید.
۴- مصرف گوشت قرمز را کمتر کنید.

۵- هوای آلوده در تشــدید جوش های شما موثر است 
پس از رفت و آمد در محیط های آلوده اجتناب کنید.

6- بــه تاریخ انقضــای مواد آرایشــی خــود کامال دقت 
کنید .

۷-  نوشیدنی های گازدار را کمتر بنوشید.
8- قهوه مشکل شما را وخیم تر می کند زیرا آب بدن را 

بسیار کم می کند.
9- برای درمان این جــوش ها بدن تــان را قلیایی نگه 
دارید و از خوردن غذاهایی که بدن را اسیدی می کند، 

اجتناب کنید.
10- گوشــی همراه کثیــف و روبالشــی آلوده هم از 

عوامل اصلی ایجاد آکنه هستند .
11- خواب تان را منظم و کافی کنید.

بهداشت

 محل ایجاد جوش چه اطالعاتی
 به ما می دهد؟

 جوش هایی که روی صورت یا بدن ایجاد می شود

  اطالعات زیادی  درباره مشکل داخلی بدن 
از جمله به هم ریختن هورمون ها و  عفونت به ما می دهد

شیرینی

1- خمیــر مایــه را بــه همــراه آب ولــرم و یــک قاشــق 
چای خوری شــکر مخلوط کنید و در ظرف را بگذارید 
و به مدت 1۵ دقیقه در جایی گــرم قرار دهید تا خمیر 

مایه حباب بزند و باال بیاید.
2- کره را بایــد از قبل از یخچال بیــرون بیاورید تا نرم 

شود سپس به همراه شکر هم بزنید تا یکدست شود.
3- تخم مرغ و وانیل را اضافــه  کنید و یک دقیقه دیگر 

به هم زدن ادامه دهید تا کامال با هم مخلوط شود.
۴- خمیر مایــه  را که عمل آمده به همراه شــیر ولرم به 

مواد اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست شود.
۵- آرد را دو بار الک و کمی نمک به آن اضافه کنید.

6-  چهار پیمانــه  آرد را بــه  تدریج به مــواد اضافه و با  
قاشــق چوبی به آرامی مــواد را با هم مخلــوط کنید تا 

خمیری شکل شود.
۷- روی میز آرد بپاشــید و خمیر را به میــز کار منتقل 
و شــروع به ورز دادن کنید تا زمانی که خمیر به دست 

نچسبد.

8- خمیر را گــرد  کنید و حدود ۵0 تــا 100 بار از باال 
محکم به سطح میز کار بکوبید.

9- مهم ترین نکته برای طــرز تهیه دونات نرم و لطیف 
همیــن مرحله کوبیدن اســت هــر چه تعداد بیشــتری 

تکرار شود خمیر شما نرم و لطیف تر خواهد شد.
10- یک کاســه بزرگ با حجم دو برابر خمیر را چرب  
و  گرد  کنید و داخل کاسه منتقل کنید و روی کاسه را 
بپوشانید و به مدت یک ساعت در جای گرم قرار دهید 

تا حجم آن دو برابر شود.
 11- خمیــر را دوبــاره کمــی ورز دهیــد تــا هــوای

 اضافه اش خارج شود.
12- روی میــز آرد بپاشــید و خمیــر را بــا وردنــه بــه 

ضخامت یک سانتی متر پهن کنید.
13- خمیر را با قالب دونات ، قالب بزنید و هر کدام را 
به صورت جدا روی یک تکه کاغذ روغنی که چرب شده 

است منتقل کنید تا شکل شان به هم نریزد.
1۴- روی دونات ها را با پارچه بپوشانید و نیم ساعت 

دیگر به آن ها استراحت دهید.
1۵- داخل یــک تابه گرد بــه قدری روغــن بریزید که 

دونات ها در آن شناور بماند.
16-تابه را روی حرارت بســیار مالیم بگذارید تا داغ 

شود.
1۷- دســت تان را از کاغذ روغنی دونات ها بگیرید و 

دونات را داخل روغن بیندازید.
18- برای این که دونات هــا بهتر پف کند و به صورت 
یکدست طالیی شود هنگام سرخ شدن با قاشق روی 

آن ها روغن داغ بریزید.
19- حــدود یک دقیقه برای ســرخ شــدن هــر طرف 

دونات کافی است.
20- دونات ها را بعد از سرخ شــدن روی کاغذ حوله 

ای بگذارید تا روغن اضافه اش گرفته شود.
21- هنگامی که  حــرارت دونات ها  کم شــد، برای 
تزیین روی آن ها پودر شــکر یا شــکالت ذوب شــده و 

پسته بریزید.

   آرد سفید - ۴  تا۵ پیمانه
   شکر- نصف پیمانه

   تخم مرغ -2 عدد
   شیر - نصف پیمانه

   کره -80 گرم
   وانیل - نصف قاشق چای خوری

   نمک -یک پنس
   خمیــر مایــه فــوری - 2 قاشــق 

سوپ خوری
   آب ولرم - نصف پیمانه

دونات خوشمزه خانگی 
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برنامه ریــزی بــرای تمــام وقــت آزاد 
شوهر| خانم  ها دوست دارند تا حد ممکن 

بــه همســر و عشــق زندگی شــان نزدیک 
شــوند و نگذارنــد او هیچ وقت احســاس 

تنهایی کنــد؛ مردهــا با این کار مشــکلی 
ندارنــد امــا آن  هــا از این  که خانم هــا فکر 
می کنند تمام وقت آزاد مردشــان باید به 
آن ها اختصاص داشته باشــد نه هیچ چیز 
دیگر، ناراحت می شوند. مرد دوست دارد 
گاهی زمانی را به خودش اختصاص دهد؛ 
نباید تصور کرد این کار یک دیوار دفاعی 
اســت. وقتی زن و شــوهر عالیق شــان را 
بشناســند و بــرای خودشــان بــه تنهایی 
وقت بگذارنــد، در وقت های بــا هم بودن 

زمینه های بیشــتری برای صحبت کردن 
و تحســین یکدیگر خواهند داشــت. همه 
آدم ها به زمانی نیاز دارند که تنها باشند و 

فرصت نفس کشیدن داشته باشند.
تماس های مداوم| مردها وقتی مشغول   
کاری هستند، توجه بیش از اندازه را دوست 
ندارند. ممکن است در ابتدا درباره تماس ها 
و توجهــات بیــش از انــدازه همسرشــان 
اعتراضی نکنند ولی به مرور کالفه می شوند 
و حتی گاهــی با روش های متفاوت ســعی 

می کنند از جواب دادن طفره بروند.
بدگویی در جمع| اگر شما شروع کنید   
در مقابل دیگران از همسرتان بد بگویید، 
اولین چیزی کــه به ذهن آن ها می رســد 

این است که شما چقدر عجیب هستید که 
با مردی زندگی می کنید که رفتارهایش 
را نمی پســندید. مردتان را تحسین کنید 
و مطمئن باشــید کــه او همیشــه قدردان 

خواهد بود.
   نگوییــد االن به چه فکــر می کنی؟| 
این جمله ای اســت که خیلــی از خانم ها 
از شوهران شان می پرسند؛ اما واقعا چرا 
مهم اســت که او در فالن لحظه خاص چه 
فکری در ذهن دارد و به چه می اندیشــد، 
اگر کمــی واقع بینانــه نگاه کنیــد متوجه 
می شــوید که این ســوال چقدر می تواند 
برای شــخص مقابل آزاردهنده باشد و او 

را از دنیای آرام خودش بیرون می کشد.

رفتارهایی که شوهرتان از آن ها متنفر است

   اعتــراض، شــیوه خودش 
را دارد

ایــن اولیــن بــازی نیما 
عالمیان در مســابقات 
المپیک بــود و طبیعتا 
برنامه های زیادی برای 

موفقیــت در آن داشــته 
است. در ســت اول، بازی 

پایاپــای پیــش رفت امــا یک 
اعتراض به داور باعث شد همه چیز 

از کنترل نیمــا خارج شــود. این جاســت که 
اهمیت یادگیری یک سری مهارت ها مشخص 
می شــود. بهتر بــود به جــای ایــن رفتارهای 
ناشایســت)آن هــم در مســابقات المپیک(، 
اوال او روش های کنترل خشم و عصبانیت را 
به کار می بســت و ثانیًا، اگر از رفتار داور واقعا 
احســاس نارضایتــی و ناراحتی داشــت، در 
نهایت احترام و مستقیم با او صحبت می کرد. 
با این نوع اعتراض، هم عصبانیت خودش را 
به طور صحیح و منطقی نشان داده بود و هم 
تمرکزش را از دست نمی داد. کنترل نکردن 
خشم و رفتارهای عجیب مثل زدن سرویس 
به هوا یا تور، نه تنها شــرایط را بهتر نمی کند 
بلکه باعث می شــود فــرد هیجانی تر شــود و 
امکان تمرکز را به طور کامل از دســت بدهد. 

درست اســت که انسان به طور 
غریزی در زمان بروز خشم، 
واکنــش خشــونت آمیز 
خواهد داشــت اما این 
موضــوع در چارچوب 
قوانیــن و هنجارهــای 
اجتماعــی و رفتارهای 
شایســته نیســت و عقــل 
سلیم محدوده خشم را تعیین 
می کند. نکته مهم تر این که او نماینده 
کشورمان در این مسابقات بود و باید شأن این 

جایگاه را حفظ می کرد.

   مربی نیما هم مقصر بود
یــک مربــی باتجربــه بایــد بدانــد کــه عالوه 
بر مســائل فنــی باید حواســش بــه مدیریت 
او  باشــد.  هــم  اش  بازیکــن  رفتارهــای 
می توانست با مداخله به موقع، شرایط را طور 
دیگری رقم بزند اما این اتفاق در هیچ کدام از 
ست های بازی نیفتاد و نتیجه اش هم حذف 
نیمــا از المپیک بــود. همچنین یک ســری 
تکنیک ها برای کنترل خشم وجود دارد که 
بارهــا در همین صفحه درباره شــان نوشــته 
شده و نیما می توانست از آن ها کمک بگیرد 

تا شرایط دیگری برایش رقم بخورد.

 

مهم تــر از پاســخ ســوالی که 
مطرح کرده ایــد، نکات حائز 
اهمیتی است که در پیام شما 
وجود دارد و به نظر می رســد 
ابتدا باید به آن ها توجه کنید.معموال کســانی 
که با شک و تردید در یک رابطه رفتار می کنند ، 
ممکن است برای خود دالیلی داشته باشند که 
در هــر صــورت قابــل تامل اســت و در بیشــتر 
موارد  می توان گفت خیلــی نباید به آن ها اتکا 
کرد زیرا به هر دلیلی این رفتار را داشته باشند 
حس خوبی را به فرد مقابل منتقل نمی کنند. 
دربــاره امتنــاع از دادن اطالعــات، ایــن رفتار 
می تواند حاکی از ترس و احتیاط مفرط باشد 
و این که چه عامل نگــران کننده ای باعث بروز 
چنین رفتاری شده است، به عنوان یک موضوع 
مهم می تواند مد نظر شــما قرار گیــرد. به طور 
طبیعی فردی که در یک رابطه مولفه هایی چون 
اعتماد، صداقت و شفافیت را رعایت نمی کند، 

قاعدتا نباید از دیگــران انتظار رفتــاری توام با 
صداقت و اعتماد داشته باشد.

   دلیل موافقت خواســتگارتان با ازدواج 
بررسی شود

درباره موضوعاتی از قبیل شــروع یک فعالیت 
اقتصادی، برنامه ریزی برای یک مســافرت یا 
هر اتفاق دیگری، شــاید بتوان تغییــر عقیده و 
مصمم شدن یا منصرف شدن از تصمیم را بعد 
از دستیابی به اطالعات جدید به راحتی توجیه 
کرد ولی بحث ازدواج به لحاظ این که موضوع 
مهمی اســت، طبیعتا باید برای تصمیم گیری 
در این باره،  مولفه ها و معیارهای زیادی تبیین 
و ارزیابی شــوند. بنابراین اگر این فــرد قبل از 
اطالع از وضعیت مالی خانواده تان، شما را فرد 
مناسبی برای ازدواج  نمی دانسته قطعا تمکن 
مالی نمی تواند شــما را به یک گزینه مناســب 
تبدیل کند و انتخابی که بــا توجه به یک عامل 
صورت بگیرد به محض کم رنگ شدن یا از بین 
رفتن آن عامل می تواند به پشیمانی منجر شود، 

مثال فردی که فقط برای زیبایی ظاهری با یک 
نفرازدواج می کند اگر به هر دلیلی این جذابیت 
ظاهری از بین برود ممکن اســت به راحتی از 

ادامه زندگی منصرف شود.

   انسان پیچیده تر از چیزی است که تصور 
می کنید

در پاســخ به ســوالی که مطــرح کرده ایــد باید 
خدمت تان عــرض کنم کــه هیــچ گاه تصمیم 
مهمی چــون انتخاب همســر را منــوط به یک 
اظهــار نظر نکنیــد زیــرا شــاید مشــاور بتواند 
اطالعات بیشــتری از فرد به دست بیاورد ولی 
انســان پیچیده تر از آن اســت که بتوان در یک 
یا چند جلســه او را به طور کامل و از جنبه های 
مختلف شناخت و با قاطعیت موضوعی را  اعالم 
کرد. هرچند که با توجه بــه توضیحات مطرح 
شده به قدر کافی اطالعات مهم و قابل توجهی 
وجود دارد که برای یک تصمیم گیری  عقالنی 
و درســت به شــما کمک کند. به عنــوان مثال 
حتی اگر با کمک مشاور مطمئن شدید که این 
فرد به شما عالقه مند شده و در بیان این عالقه 
صداقت دارد، آیا عالقه ای که به دلیل شرایط 
مالی خانواده شما ایجاد شده باشد ارزشمند 
اســت؟ در عین حال اگر اصرار بر ادامه دارید، 
توصیه می کنم حتما مشاوره پیش از ازدواج را 
به صورت حضوری در یک مرکز معتبر و دارای 

مجوز انجام دهید.

 »نیما عالمیان« در  مسابقات تنیس روی میز المپیک 2020 مقابل 
حریفی قرار گرفت که سال 2019 موفق به شکست دادن او شده بود 
و امید زیادی به کسب پیروزی برابر این حریف داشت. در این بین و 
در ست دوم بازی، عالمیان پس از اعتراض به داور، راکت خود را روی 
میز پرتاب کرد. در اواخر ست دوم هم او دوباره در اعتراض به تصمیمات داور به شکل 
تمسخر آمیزی سرویس های خود را روی هوا و به تور زد. در چنین شرایطی، ورزشکار 
باتجربه بریتانیایی نهایت استفاده را از تمرکز نداشتن نیما کرد و یک برد آسان )4 
بر یک( را به دست آورد. واضح اســت که این شکست، بیشتر از دالیل فنی به دلیل 
رفتارهای عجیب و غریب عالمیان ثبت شد. حاال شاید بپرسید که رفتار این بازیکن 
که در زمان عصبانیت، توپ را زد به هوا یا راکت را پرت کرد، درست بود یا نه؟ بهتر بود 

به جای این رفتارها چه واکنشی داشته باشد؟

تقریبا شش ماه است که با پسری آشنا شده ام اما به نظرم خیلی مرموز 
و آب زیرکاه است. زرنگ است و آمار درست و حسابی از خودش به من 
نمی دهد. اوایل با ازدواج موافق نبود اما االن که متوجه شده خانواده من 
پولدار هستند قصد ازدواج دارد. سوالم این است که آیا مشاور می تواند تشخیص 

دهد که فرد نقش بازی می کند و در پاسخ به سواالت صداقت دارد یا نه؟

فهیمه میرزایی | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دکتر حسین محرابی | روان شناس

چهره ها

مشاوره 
ازدواج

رفتارهای عجیب »عالمیان« به جای کنترل خشم
 حذف زودهنگام نماینده تنیس روی میز کشورمان بدون آن که شایستگی خود را

 نشان دهد، دالیل غیرفنی و روان شناسانه زیادی داشت

پسر مورد عالقه ام، مرموز و آب زیرکاه است

 تا به حال فکر کرده اید چه کارهایی یک مــرد را آزار می دهد؟ کارهایی که 
حتی ممکن است همسرتان را از شما دور کند. آیا می دانستید رفتارهایی 
که شاید از نظر شما یک کار عادی باشد ، از نظر شوهرتان مناسب نیست و 
او را آزرده می کند؟ فقط کافی اســت پای درددل یکی از آقایان بنشینید تا 

پی ببرید چه ناراحتی هایی در دل دارد.

مارال مرادی |    روزنامه نگار

بانوان

صبح تان را آشفته نکنید 1
اگر صبح به محض بیدار شــدن ســراغ تلفن همراه تان 
بروید، به راحتی حتی قبل از این که از رختخواب بیرون بیایید، 
ذهن تان مشغول خواهد شد. در برابر این میل و عادت نادرست 
مقاومت کنید. شــب ها هنگام خــواب، تلفن همراه تــان را هر 
جایی بگذارید غیر از اتاق خــواب و با این کار یک فضای روانی 
امن برای خود درست کنید. قبل از شســتن دست و صورت و 
خوردن صبحانه، اجازه ندهید اخبار حــوادث و ...، فکرتان را 

آشفته و شلوغ کند.
2 افکار منفی تان را به چالش بکشید

یکی از موضوعاتی که باید حتما از شرش خالص شوید، 
افکار منفی است. این باورهای غیرمنطقی ما را ترسو و منفعل 
و مضطرب و افســرده نگه می دارند. شــاید بــه نظرتان راحت 

نباشد لباس هایی را که طی یک سال گذشته از آن ها استفاده 
نکرده اید، در کیسه ای جمع کنید و به افراد نیازمند ببخشید 
اما باید در برابر افکار بیهوده و منفی خود مقاومت کنید و آن ها 

را به چالش بکشــید. گاهــی واقعا الزم اســت در برابر افکار 
منفی تان بایستید و بگویید: »مهم نیست«

3 از انجــام کارهــای مــورد عالقــه غافل 
نشوید

در مسیرهای رفت و برگشت تان خبرهای روز را 
رها کنید و دنیا را به حال خودش بگذارید. 

آیــا شــما می توانیــد وقتــی در ترافیــک 
مانده ایــد جلوی باال و پاییــن  رفتن های 

بــورس را بگیرید؟ پــس به چیزهایــی توجه 
کنید که قادر به کنترل شــان هســتید، مثال   

به موسیقی دلخواه تان گوش دهید یا کتاب مورد عالقه تان را 
بخوانید. به طور کلی، حواس تان باشد تا بیشتر به عالیق تان 

بپردازید.
عادت گشــت زنی در شــبکه های مجازی  را اصالح  4

کنید
همه می دانیم و بارها شنیده ایم که دنیای مجازی و رسانه های 
اجتماعی گوناگــون همگی حواس پرت کن هســتند و بخش 
باارزش و بزرگی از مغزمان را اشغال می کنند. گفته می شود 
یک فــرد معمولی، تقریبا یک چهــارم از روز خــود را صرف باال 
و پاییــن کردن صفحات شــبکه های مجــازی می کند که هیچ 
ارتباطی هم با کار و حرفه  او ندارند. حاال وقتش است که تمرکز 
ذهنی تــان را دوباره تنظیم کنیــد؛ آیا واقعا بایــد دقیقه های با 

ارزش تان را در فضای مجازی تلف کنید؟!
5 هر روز پیاده روی کنید

حتی یک پیــاده روی 10 دقیقه ای هم برای ســالمت 
مغز مفید اســت. پیاده روی به قسمت های مختلف مغز کمک 
می کند تا بهتــر با هــم ارتبــاط برقرار کننــد ،قــدرت تمرکز و 
حافظه را بــاال می برد و حتــی می تواند جریان خون به ســمت 
مغز را افزایش بدهد. همچنین عالوه بر ورزش، تغذیه نیز برای 
سالمت و عملکرد مغز اهمیت دارد، به ویژه غذاهای سرشار از 
اسیدهای چرب امگا 3 و آنتی اکسیدان ها مانند سالمون، تخم 

مرغ، بلوبری و مغزها و البته قهوه ، چای سبز و شکالت تلخ.
6 تلفن همراه تان را خانه تکانی کنید

هر اپلیکیشنی را که به دردتان نمی خورد و طی دو ماه 
گذشته از آن اســتفاده ای نکرده اید از گوشــی تان پاک کنید. 
تمام شــبکه های مجازی را کــه فقط باعث تضعیــف اعتماد به 
نفس و برانگیخته شدن حس حسادت تان می شود، پاک کنید. 
نوتیفکیشــن های بیهوده را خاموش کنید. این رایانه کوچک 
جیبی  باید ابزاری مفید و بی نهایت کاربردی برای تان باشد که 
»شما« آن را کنترل می کنید، نه این که رایانه شما را کنترل کند.

7 عادت های خواب تان را اصالح کنید
اگر می خواهید ذهن تان را پاک ســازی کنید، رعایت 
بهداشت خواب مطمئنا یکی از بهترین راه های آن است. خواب 
عمیق کمک می کند سموم از مغزتان دفع شوند. خواب برای 
عملکرد مغز در دفع ضایعات ضروری است و پژوهش ها نشان 

می دهند هر چه خواب تان عمیق تر باشد، بهتر است.
8 محیط زندگی تان را تمیز و مرتب کنید
درست است که در باره ذهن و مغز حرف 
می زنیم امــا مطالعات نشــان می دهند 
بی نظمی و آشــفتگی بــا افــکار منفی، 
افســردگی، اضطراب و کمبــود خواب 
ارتباط دارد و تمیز و مرتب کردن محیط 
زندگــی، همــه  ایــن عــوارض را کاهــش 
می دهد چــون ذهن تــان را نیز پاک ســازی 

می کند. 

 

تجربه آرامش در زندگی های امروزی، هر روز سخت تر از گذشته می شــود و واقعیتی انکار ناپذیر است. 
البته یک سری رفتارهای اشتباه هستند که مانند بنزین روی این قضیه ریخته و باعث شعله ورتر شدن آن 
می شوند. روح و روانی شاد و با آرامش، قابل دستیابی اســت اما در قدم اول باید به پاک سازی آن مشغول 
شویم. احتماال شما هم مثل من دوست دارید روح و روان تان را از چیزهای آزاردهنده و بی مصرف پاک و 

ذهن تان را نونوار کنید اما چگونه؟

ترجمه

mom.com :منبع هدی بانکی |   مترجم  

* چه کارهایی می کنن مردم دنیا! آخه چه فرقی می کنی 
اسم کشور سیالن باشه یا سریالنکا. اصل اینه که رفاه در 

کشور باشه، اسمش چه اهمیتی داره.
* مطلب »نکات تغذیه ای، قبل و بعد از زدن واکسن کرونا« 
در صفحه سالمت بسیار خوب و مهم بود. می خواستم از 
شما بابت چاپ این مطلب، تشکر کنم. امیدوارم همه ما 

زودتر واکسن بزنیم و از این شرایط، خالص بشیم.
* شــوهر مــن در دوران انتخابات، هر شــب تا ســاعت 
یک یا 2، می رفت تو همین کالب هاوس و تحلیل های 
مختلف رو گوش می داد. کامال معتادش شده بود، االن 
خیلی کمتر میــره ولی هر وقــت میره، دیگــه نمی تونه 

بیاد بیرون.
* درباره پرونده زندگی سالم با موضوع »کشورهایی که 
اسم شان عوض شد«، می خواســتم بگم که قدیمی ترین 
اسم ایران، پرشیا بوده و باید قسمتی از مطلب تان را به این 

موضوع اختصاص می دادید.
* پســر جوانی که پیامک داده و گفته که خانواده ام برای 
رفتن بــه خواســتگاری باهام نمیــان، باید مشــاور بهش 
می گفت تو اول کار پیدا کن، بعد اگر نیومدن حرف بزن. 

زندگی مشترک، شوخی نیست که.
* در زندگی ســالم از تجربــه کشــورهای مختلــف دنیــا 
در واکســن زدن به مردم شــان بنویســید. بیشــتر از همه 
کدام مــدل واکســن را می زنند، چقــدر موثر بــوده، االن 

وضعیت شان چطور است و ... .
* ستون کالس زبان را هر روز در صفحه جوانه چاپ کنید.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تماس با یک دوست قدیمی

خبــر گرفتن از یــک دوســت قدیمی از 
دوران مدرســه، دانشگاه، ســربازی و ... 
که خاطرات زیادی باهــاش داریم، حس 
خیلی خوبی بهمون میده و ما رو می بره 
به گذشته. امروز با یکی از 
دوســت های قدیمی تون 
تماس بگیریــن و چندتا از 
خاطرات شــیرین تون رو با 

هم مرور کنین

قرار و مدار

ما و شما

اتاق مشاورهداده تصویری

8 توصیه طالیی برای اپک سازی رواین
 همه ما دوست داریم روان مان را از چیزهای آزاردهنده و بی مصرف پاک

 و ذهن مان را نونوار کنیم اما چگونه باید به آن دست یابیم؟
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رکوردهای بستنی در دنیا

آیریس؛ فعال 100ساله  بازار پوشاک

نفر، تعداد افراد باالی 100 ســال در ژاپن است که در 
ســال 2020 سرشــماری شــده اند. ژاپنی ها به دلیل 
ســبک زندگی ســالم، رکورددار طول عمر در جهان 

هستند.

موفقیت به وقت 60+ 

حکایت

دانستنی ها 

وقتی راجع به صنعت مد حــرف می زنیم، 
ذهن ها می رود سمت جوان های الغراندام 
بــا صورت هــای جــدی کــه لباس هــای 
عجیب وغریب می پوشــند. اما »آیریس 
آپفل« این تصور را دگرگون کرده است. 
آیریس که سال 1921 در آمریکا به دنیا 
آمده، یکی از فعاالن دنیای مد اســت. 
او نه تنهــا جــدی و عبوس نیســت که 
حســابی هم شاداب و ســرحال است 
و مثــل خیلــی  از »فشــن آیکون «های 
دیگــر، لباس هــای عجیب وغریــب 
می پوشــد. فشــن آیکون به کســی 
می گوینــد که بــا ظاهــر خــاص و 

استایل به روزش بر سلیقه و نحوه پوشش مردم، 
تأثیر می گــذارد. خب برویم این فعال 100ســاله صنعت مد را بیشــتر 

بشناسیم.

شروع یک زندگی جدید در دهه 80عمر
بخشــی از دوران کودکی آپفل در خانــه مادربزرگش گذشــت و همان جا بود 
که عالقه او بــه پارچه و نــخ و رنگ شــکل گرفــت. مادربــزرگ و خاله ها برای 
خیریه ها لباس و ملزومات پارچه ای می دوختند و آیریس اجازه داشت گاهی 
با خرده پارچه ها بازی کند. این عالقه همیشه همراه آپفل بود تا این که 30سال 
بعد همراه همسرش، کارل –که 100سال عمر کرد- یک شرکت بین المللی 
تولید پارچه راه انداخت. این شرکت آن قدر اعتبار به دست آورد که از کاخ سفید 
و موزه هنر متروپولیتن ســفارش می گرفت. ســال ها مشــغول بودن با طرح و 
پارچه، آیریس را به صنعت مد خیلی نزدیک کرده بود اما ارتباط نزدیک ترش با 
دنیای مد در 84سالگی رقم خورد. در این سن وسال بود که شروع به طراحی 
مد کرد و در 97سالگی تصمیم گرفت فشن آیکون شود. آیریس را حاال همه با 
لقب »مادربزرگ دنیای مد« می شناسند. او نه تنها به دلیل سبک و سلیقه اش 
در مــد، کــه بابــت روحیــه بــاال و 
خستگی ناپذیرش، طرفداران 
خــودش  بــرای  زیــادی 

دست وپا کرده است.
today.com :منبع

سالمت 

نامبرگرافی

الهه توانا |  روزنامه نگار 

فشار خون باال در سالمندان مسئله رایجی است و معموال با دارو و 
مراقبت های تغذیه ای کنترل می شود. اگر دکتر برای تان تشخیص 
مشکل فشارخون داده یا داروهای خاصی مصرف می کنید که باعث 
باالرفتن یا افت فشار می شوند، خوب است یک دستگاه فشارسنج 
تهیــه کنیــد. نــوع جیــوه ای و عقربــه ای فشارســنج ها را در مطب 
پزشــکان دیده اید. کارکردن با آن ها هم پیچیده است و هم نیاز به 
کمک یــک فرد دیگــر دارداما بــا مــدل دیجیتالی خیلــی راحت و 
به تنهایی می توانید فشارتان را اندازه بگیرید. در ادامه کارکردن 
با فشارسنج بازویی دیجیتالی را که از نوع مچی دقیق تر است، یاد 

می گیریم.

نمایشــگر، کاف کــه بخــش پارچه ای دســتگاه اســت و یــک لوله 1 پــس از بازکــردن دِر جعبه بــا اجزای دســتگاه مواجه می شــوید؛ 
پالستیکی به آن متصل است.

دستی که قرار است فشارســنج به آن بسته شــود )ترجیحا دست  چپ، مگر در شرایط استثنا( باید صاف، بی حرکت و به موازات قلب 2
باشد. پس بهتر است پشت یک میز بنشــینید. پنج دقیقه ای آرام بمانید و 
بعد عملیات را شروع کنید. یادتان باشد 30دقیقه قبل از سنجش فشار، 
از خوردن، آشــامیدن، ورزش کردن و سیگارکشــیدن خودداری کنید و 

هنگام اندازه گیری فشار، صحبت نکنید.
دو سانتی متر باالتر از آرنج دوِر بازوی تان ببندید. حواس تان باشد 3 لوله پالستیکی را به سوراخ کنار دستگاه وصل کنید. کاف را یکی، 

لوله هوا، به سمت بیرون و باالی بازو باشد.
فشار بدهید. کاف شروع می کند به بادکردن و فشار مختصری به 4 نمایشــگر را روی یک ســطح صاف بگذارید و دکمــه »START« را 

بازوی تان وارد می کند که بعد از چند ثانیه تمام می شود.
و 79 در پایین. شــنیده اید پزشک تان چطور فشــار خون را اعالم 5 حاال دو عدد چشمک زن روی نمایشگر می بینید. مثال 120 در باال 
می کند؟ مثال می گوید فشــار شــما 12 روی 8 اســت، پــس دو عدد روی 

نمایشگر را باید این طوری بخوانید.
کنار نمایشگر دســتگاه یک چراغ یا چند نوار رنگی وجود دارد که  باال و پایین بودن فشــار را به شــما اعالم می کند. رنگ سبز، یعنی 6
فشار نرمال است. زرد، نشان دهنده فشار خون باال )مرحله 1( و نارنجی، 
باال )مرحله 2( اســت. رنگ قرمز می گوید فشارخون شما باال )مرحله 3( 

است و باید فورا به پزشک مراجعه کنید.

    توجه: بهتر اســت ازقبل با پزشــک تان درباره فشــار خون طبیعی و 
روش های اصولی پایین آوردن و باالبردن آن در خانه، مشورت کنید.

چطور در خانه فشار خون مان را 
کنترل کنیم؟

 زندگی سالم
 یک شنبه

 3 مرداد   ۱۴۰۰    
 شماره ۱۹۳۶

80450

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05137634000

لطفا هرچه سریع تر این دو گل نوشکفته را به هم برسانید، البته اگر 
عروس خانم حواسش جمع شد!

سرگرمی

کــه  می دانیــد  حتمــا 
مصرف به اندازه بستنی 
چقدر برای ســالمندان 
مفیــد اســت. از تامیــن 
کلســیم بــدن گرفتــه تا 
احســاس خوشــی که از 
خوردن آن به فرد دست 
می دهــد. در این هوای 

گرم بد نیست یادی ازرکوردهای  بستنی کنیم!
جالب است بدانید ارتفاع بلندترین بســتنی قیفی دنیا 3.08 متر است 
که توســط دو کارخانه نروژی در سال 2015 ساخته شــد. این بستنی 
قیفی شــامل یک مخروط ویفــری بــه وزن حــدودی 95 کیلوگرم، 60 
کیلوگرم آســتر شــکالتی، 1080 لیتر شــیر و 40 کیلوگرم مربا بود که 
پس از ساخت و قالب گیری در فریزر کارخانه، توسط بالگرد به مسابقات 

کشتیرانی در بندر کریســتیان نروژ منتقل شد تا بین شرکت کنندگان و 
تماشاچیان این مسابقات توزیع شود.

یک شــرکت بســتنی ســازی آمریکایی به عنوان بخشــی از جشن 100 
ســالگی خود در ســال 2014بــزرگ ترین  قالب بســتنی تــوت فرنگی 
بــه وزن 1365 کیلوگرم را ســاخت. پنج مجســمه ســاز برفــی با 733 
ظرف بســتنی ایــن اســکوپ بســتنی را بــا 1.68 متــر ارتفــاع و 1.88 

متــر عــرض کار کردنــد. 
این بســتنی ســنگین که 
بــه انــدازه یــک ماشــین 
وزن داشــت بین هزاران 
نفــر از بازدیدکننــدگان 
جشــنواره رایــگان پخش 

شد.
رکوردهای گینس

اربابی غالمش را میوه  ای داد. غالم میوه را گرفت و با رغبت تمام 
 خورد. خواجه، خوردن غالم را  دید و پیش خود گفت: »کاشکی 
نیمه  ای از آن میوه را خودم می  خوردم. بدین رغبت و خوشی که 
غالم میوه را می خورد، باید که شیرین و مرغوب باشد.« پس به 

غالم گفت: »یک نیمه از آن به من ده که بس خوش می خوری.«
غالم نیمه  ای از آن به خواجه داد اما چــون خواجه قدری از میوه 
خورد، آن را بسیار تلخ یافت. روی در هم کشید و غالم را عتاب 

کرد که »چنین میوه ای را بدین تلخی، چون خوش می خوری؟«
غــالم گفــت: »ای خواجــه! بــس میوه شــیرین کــه از دســت تو 
گرفته  ام و خــورده  ام. اکنون کــه میوه  ای تلخ از دســت تو به من 
رسیده اســت، چگونه روی در هم کشــم و باز پس دهم که شرط 
جوانمردی و بندگی این نیست. صبر بر این تلخی اندک، سپاس 

شیرینی های بسیاری است که از تو دیده  ام و خواهم دید.«
مثل های شیرین

موهای خود را کوتاه نگه 

دارید و محکم نکشید

مراقب تابش شدید 

آفتاب و باد داغ سشوار باشید

به جای برس از شانه چوبی 

دندانه پهن استفاده کنید

درصورت نیاز رنگ موی 

گیاهی به کار ببرید

از شامپوی خشک و به 

مقدار کم استفاده کنید

غذاهای سالم و یک بار 

در هفته ماهی بخورید

تخم مرغ، شیر، بادام و 

گردو بیشتر میل کنید

با آب گرم و هفته ای یک 

بار سرتان را بشویید

بی انصاف نباشیم

مراقبت های ویژه از مو در ساملندی
داده تصویری
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امشــب قطار ليگ برتر به ا�ستگاه  
بيســت ونهم م� رســد و شــا�د در 
همين ا�ســتگاه ت%ليــ# قهرمانــ� و دومين تيم 
ســقوط 1ننده به ليگ آزاداگان مشــخص شود. 
تيم پرســپوليس با ٦١ امتياز صدرنشين است و 
ســپاهان ٥٩ امتياز; در تعقيب ا�ن تيم اســت. 
در قعــر جدول هم ٣ تيم ســا�پا، ذوب آهن و نفت 
مسجدســليمان برا; بقا در ليگ برتر با �%د�گر 
رقابــت م� 1ننــد. ماشين ســاز; ٢ هفتــه پيش 

سقوطش به ليگ �H قطع� شده بود.
پرسپوليس-ترا�تور

ا�ن مسابقه م� تواند �%� از جذاب تر�ن باز; ها; 
هفته شــود؛ جا�� 1ه پرســپوليس برا; رسيدن 
به پنجمين قهرمانــ� به ٣ امتياز بــاز; نياز دارد 
و ترا1تور هم برا; رســيدن به عنوان چهارم� در 
 �جدول ليگ و 1ســب احتمال� ســهميه آســيا�
تــالش م� 1ند. ترا1تور در صورت� 1ه اســتقالل 
قهرمــان جام حذفــ� شــود و در پا�ان ليــگ رو; 
پله چهارم ا�ســتاده باشــد آســيا�� خواهد شــد. 
ســقوط 1رده  تيــم  گذشــته  هفتــه  پرســپوليس 
ماشين ســاز; را با ٥ گل ش%ســت داد تا تفاضل 
گل خــود را هــم نســبت به ســپاهان بهتــر 1ند. 
بزرگتر�ــن دغدغــه �حيــ� بــرا; بــاز; امشــب 
محروميــت احتمال� حامــد لH اســت و اگر ا�ن 
اتفــاق بيفتــد �H بــار د�گــر رادوشــوو�چ با�ــد به 
قفس تور; ســرخ ها برگردد. باز; رفت ٢ تيم را 
پرســپوليس با گلزن� سيدجالل حسين� برد اما 
در آن مسابقه فيروز 1ر�م� سرمرب� ترا1تور نبود. 
اگر همين نتيجه ت%رار شــود و ســپاهان امتياز از 
دست بدهد قهرمان� پرسپوليس در همين هفته 
قطع� خواهد شد اما پرسپوليس اگر در ورزشگاه 
آزاد; امتياز از دست بدهد احتماال تعيين قهرمان 
به هفته آخــر و حت� تفاضل گل 1شــيده خواهد 
شــد؛ جا�� 1ه هر ٢ مدع� در تهران باز; دارند. 
پرسپوليس ميهمان تيم پي%ان است و سپاهان در 

ورزشگاه آزاد; به مصاف استقالل م� رود.
 سپاهان-ذوب آهن

ليگ برتر بيســتم سرنوشت دراماتي%� پيدا 1رده 
به طــور; 1ــه در دربــ� اصفهــان �H تيــم برا; 
قهرمانــ� م� جنگد و بــه ٣ امتيازش نيــاز دارد تا 
در 1ورس قهرمان� از پرســپوليس عقــب نماند و 
ذوب آهن بــرا; بقا به برد نيازمند اســت. در واقع 
ا�ــن ٣ امتياز، سرنوشــت فوتبال اصفهــان را رقم 
م� زنــد. اگر زردپوشــان ســپاهان برنده شــوند تا 
هفته آخر به قهرمان� اميدوار خواهند ماند اما اگر 
ذوب آهن ٣ امتيــاز را بگيرد نما�نده دوم اصفهان 

به احتمال ز�اد در ليگ برتر ماندگار خواهد شــد. 
ا�ن باز; فينال� حساس برا; صدر و قعر فوتبال 
ا�ران محســوب م� شود. ســپاهان با ٤٩ گل زده 
صاحب بهتر�ن خط حمله ليگ است. در حال� 1ه 
ذوب آهن با ٣٦ گل خورده �%� از خطوط ضعي# 

ليگ را دارد. باز; رفت را ٣-�H سپاهان برد.
 نساج�-استقالل

ا�ن باز; از نظر جدول� حساسيت خاص� ندارد. 
نساج� هفته گذشته با ش%ست دادن ذوب آهن 
جشــن بقا در ليــگ برتر را گرفت و ا1نــون با ٣٢ 
امتيــاز در رده دوازدهــم جدول ا�ســتاده اســت. 
استقالل ٥٣ امتياز; هم سوم� خود را در ليگ 
برتــر قطع� 1ــرده و جا�گاهــش در جدول تغيير 
 �نخواهد 1رد. ســا1ت الهام�، سرمرب� نساج
در مقطعــ� به عنوان ســرمرب� اســتقالل نامزد 
شــد اما 1ارش را با نســاج� ادامــه داد. ا1نون او 
م� خواهد بــه خاطر هــواداران نســاج� و البته 
اســتقالل� ها،  بــه  توانا�� ها�ــش  دادن  نشــان 
حر�فش را ش%ست بدهد. استقالل هم هر چقدر 
در زمينــه فنــ� و نتيجه گير; در ميــدان خوب و 
موفق عمل 1رده در باشگاه شرا�ط د�گر; دارد و 
هر روز اخبار و حواش� ز�اد; از داخل ا�ن باشگاه 
به گــوش م� رســد. شــاگردان فرهــاد مجيد; 
در قائمشــهر 1ار دشــوار; دارند. آب� پوشــان ٥ 
هفته است 1ه در ليگ برتر ش%ست نخورده اند و 
م� خواهند ا�ــن روند خوب خود را تا پا�ان فصل 

ادامه بدهند
 مس رفسنجان-پد!ده

مــس رفســنجان ٣٣ امتيــاز; در رده �ازدهــم 
جدول قرار گرفته و خيالش بابت بقا در ليگ برتر 
راحت است. بنابرا�ن باز�%نان و 1ادرفن� ا�ن تيم 
بدون اســترس ٢ هفته پا�ان� ليگ برتر را برگزار 
خواهند 1رد. تيم پد�ده هم بعد از ش%ست مقابل 
ســپاهان عمال دستش از ســهميه آسيا�� 1وتاه 
مانده و شاگردان رحمت� 1ه ٣٧ امتياز; هستند 
رو; پله هشــتم ليــگ جا خــوش 1رده اند و فقط 

رو; 1اغذ شانس آسيا�� شدن دارند.
 ماشين ساز'-پي&ان

ليگ برتر برا; ماشين ساز; د�گر تمام شده و ا�ن 
تيم فقط در ميدان حاضر م� شود تا مسابقات به 
پا�ان برسد. شاگردان ا1برپور فصل آ�نده با�د در 
ليگ �H به ميدان بروند، بنابرا�ن ماشين ساز; 
ب� انگيزه تر�ن حر�# پي%ان در ا�ن فصل است و 
شاگردان مهد; تارتار به پيروز; در ا�ن مسابقه 

خيل� نزد�H هستند.
 سا!پا-آلومينيوم

نفــت  بــه  نســبت  1متــر;  شــانس  ســا�پا 
مسجدسليمان و ذوب آهن برا; بقا دارد. ا�ن تيم 
با�د ٦ امتياز ٢ هفته آخر ليگ را بگيرد و اميدوار 
به ش%ســت ٢ تيم د�گر بماند. سا�پا فعال به اميد 
زنــده اســت و اگــر بتوانــد آلومينيوم را ش%ســت 
بدهد شــا�د تا هفته آخر شانس بقا داشته باشد. 
آلومينيوم هــم ٣ باخت متوال� مقابــل ترا1تور، 
پرســپوليس و گل گهر دارد و ا�ن هفته هم بدون 
عليرضا منصور�ان، سرمرب� خود به مصاف سا�پا 
م� رود. منصور�ان هفته گذشته از رو; نيم%ت 

اخراج شد.
 نفت مسجدسليمان-گل گهر

 �ا�ــن بــاز; جنگ بقا و 1ســب ســهميه آســيا�
است؛ مسابقه ا; 1ه ٢ سرمرب� اسبق استقالل 
مقابل �%د�گر ص# آرا�� م� 1نند. نفت� ها با ٤ 
ش%ســت متوال� و دور از ذهــن به منطقه خطر و 
سقوط به ليگ �H نزد�H شدند. محمود ف%ر; 
اصال دوســت نــدارد ا�ن فصــل را 1ابــوس وار به 
پا�ان برساند. به همين دليل نفت با تمام توان در 
ا�ن مسابقه باز; خواهد 1رد تا نوار باخت ها�ش 
را قطــع 1نــد و خيالــش را بابت بقــا راحت 1ند. 
تيم گل گهــر ٤١ امتيــاز; در رده پنجم اســت و 
هنوز شــانس برا; آسيا�� شــدن دارد. بنابرا�ن 
قلعه نو�� م� خواهد تيم گل گهر را به رتبه چهارم 
برساند. قطعا ا�ن باز; حساسيت و�ژه ا; خواهد 
داشــت. باز; رفت ٢ تيم با نتيجه مساو; بدون 

گل به پا�ان رسيد.
 فوالد-صنعت نفت  

دربــ� خوزســتان جذابيت هــا; خاص خــود را 
دارد. فــوالد هنــوز شــانس آســيا�� شــدن را از 
دســت نداده و در ا�ن بــاز; خانگ� به دنبال برد 
است اما نفت آبادان 1ه خيالش بابت بقا در ليگ 
برتر راحت اســت فقط برا; اعــاده حيثيت باز; 
م� 1نــد و به دنبــال برد اســت. تيم ن%ونــام ٤٠ 
امتياز; و ششم اســت و نفت آبادان با ٣٤ امتياز 
در رده دهم ا�ســتاده اســت. باز; رفــت ٢ تيم با 

نتيجه مساو; �H�-H به پا�ان رسيد.
 هفته بيست ونهم؛ امشب؛ ٢١:١٥

پرسپوليس-ترا1تور
مس رفسنجان-پد�ده

ماشين ساز;-پي%ان
سا�پا-آلومينيوم

نفت مسجدسليمان-گل گهر
فوالد-صنعت نفت
نساج�-استقالل

سپاهان-ذوب آهن 

اوج حساسيت در هفته بيست ونهم ليگ برتر

همه نگاه ها به تهران و اصفهان

حذف زودهنگام نیما عالمیان
صفرزاده به خط پایان نرسید

حذف  هادى پور از دور رقابت ها

حذف 2 دختر تیرانداز ایران از المپیک
شه بخش قهرمان آفریقا را به زانو درآورد

توصيه مجيد' و طارم� به قا!د' برا' ترانسفر 

جام حذفی پایان کار 
یک ستاره در استقالل؟ 

زمــان رســيدگ� به پرونــده حمله بــه اتوبوس پرســپوليس در دادگاه 1يفر; مشــخص شــد. 
باشــگاه پرســپوليس اطالعيه ا; درباره آخر�ن وضعيت پرونده پرتاب نارنجH به اتوبوس ا�ن 
تيم قبل از باز; با ذوب آهن منتشــر 1رد 1ه متن آن به ا�ن شــرح اســت: «روز دوشــنبه ســوم 
خرداد ســال جار;، فاجعه بزرگ� در حاشــيه فوتبال 1شــورمان رقم خورد و ٢ نفر با استفاده 
از نارنجH هــا; دست ســاز از رو; پــل فالورجــان به اتوبوس  حامــل باز�%نــان و اعضا; تيم 
فوتبال پرســپوليس در اتوبان منته� به ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان حمله 1ردند. با دستور 
جعفــر ســميع�، مد�رعامل باشــگاه پرســپوليس، تيم حقوق� ا�ن باشــگاه بــا مد�ر�ت ا�مان 
حسين پورشرفشــاد به ســرعت اقدام به پيگير; فاجعه �ادشــده 1ردند و ش%ا�ت پرسپوليس 
در شــعبه اول بازپرســ� دادســرا; فالورجان عليه ٢ فرد دستگيرشــده به جر�ان افتاد. ا�ن 
پرونده در بازپرســ� مورد رســيدگ� قرار گرفت و قرار جلب به دادرســ� در بازپرس� صادر و 
با تا�يد نما�نده دادســتان فالورجان، 1يفرخواســت نيز عليه خاطيان صادر شــد و به دادگاه 
 �1يفــر; جهت رســيدگ� و تعيين مجازات ارســال شــده اســت. طبق اعــالم معاونت حقوق
باشگاه پرســپوليس، قرار است  ١٠ مرداد جلسه رسيدگ� به ا�ن پرونده و متعاقبا صدور را; 
برگزار شــود. ا�ن در حال� اســت 1ه 1ميته انضباط� فدراسيون فوتبال هنوز را; 1امل خود 
در قبــال ا�ــن فاجعه را اعالم ن%ــرده و تنها به محروم ســاختن ٢ فرد حمله 1ننــده به اتوبوس 
بســنده 1رده؛ آن هــم در زمان� 1ه هيچ مســابقه ا; با حضور تماشــاگران برگزار نم�  شــود. 
اميدوار�م 1ميته انضباط� فدراســيون فوتبال با سرعت و حساسيت بيشتر; اقدام به صدور 
را; عليه متهمان� 1ه با توجه به اســناد و مدارs، مشــخص اســت طرفدار چه تيم� هستند، 
1ند. باشگاه پرسپوليس از هيئت فوتبال اصفهان و همچنين باشگاه ها; سپاهان و ذوب آهن 
شــ%ا�ت 1رده تا زوا�ا; مختل# حمله به اتوبوس تيم در شهر اصفهان توسط مسئوالن 1ميته 

انضباط� مورد بررس� قرار گيرد اما هنوز پرونده مفتوح مانده و منتظر را; نها�� است.»

١٠ مرداد جلسه رسيدگی به پرونده حمله به اتوبوس پرسپوليس
پرونده جنجال� ليگ برتر دوباره باز شد

گلزنان برتر

پاسورها' برتر

..........  ١٩ گل سجاد شهباز زاده( سپاهان)
...........  ١٢ گل محمد عباس زاده (ترا1تور)
...............  ١٢ گل گادو�ن منشا (گل گهر)
.............  ١١ گل امين قاسم� نژاد (پد�ده)
حامد پا1دل(آلومينيوم)...............  ١٠ گل

احمد زنده روح (گل گهر) ......... ٧ پاس گل
..........  ٧ پاس گل سروش رفيع�(سپاهان)
..........  ٦ پاس گل مهد; قا�د; (استقالل)
........  ٥ پاس گل اميد عاليشاه (پرسپوليس)
احمد نوراله� (پرسپوليس).......  ٥ پاس گل

گروه مرگ نفس سابریست ها را گرفت
از شروع طوفان� تا حذف از رقابت ها' انفراد'

شلیک طالیى فروغى به قلب تاریخ
شگفت� به سبJ مسن تر!ن ورزش&ار �اروان ا!ران

از عقاب هاى پرمدعا
انتقام سخت انتقام سخت 
شروع رویایى سروقامتان ایران با پیروزى مقابل قهرمان جهان

فروغى: وزن مدال فروغى: وزن مدال 
طال را هم مى دانستم! طال را هم مى دانستم! 

گاردین: بیست و دومین گاردین: بیست و دومین 
طالى تاریخ ورزش ایرانطالى تاریخ ورزش ایران

 در المپیک بر گردن فروغى در المپیک بر گردن فروغى

١٠ مرداد جلسه 
رسيدگی به پرونده حمله 

به اتوبوس پرسپوليس
مجيدى؛ ميليچ و دیاباته 

را نمی  خواهد

رقابت رم و لورکوزن 
براى شکار آزمون

همه نگاه ها به تهران و اصفهان
اوج حساسيت در هفته بيست ونهم ليگ برتر
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هادى رضایی: مسئوالن وعده زیاد دادند!
ســرمرب� مشــهد� تيم مل� واليبال نشسته �شورمان گفت: 
«اميــدوارم مســئوالن خراســان رضو� حما#ــت بيشــتر� از 
ورزشــ1اران پارالمپي1ــ� داشــته باشــند . حرف زدن ســاده 
اســت ، مســئوالن وعده ز#اد داده اند، اميــدوارم قبل از اعزام 
به تو�يو ا#ن وعده ها عمل� شــود.  » هاد� رضا#� در خصوص 
وضعيت تيم مل� واليبال نشســته برا� حضور در رقابت ها� 
پارالمپيB تو�يو، افزود: «شــرا#ط خوب� بر تيم حا�م است. 
از #1ــم تــا هشــتم مــرداد باز#1نــان در اردو هســتند و پس از 
آن مجــدد در آخر#ــن اردو �ه از ســيزدهم تا بيســت و هشــتم 
مردادمــاه برگــزار خواهــد شــد، شــر�ت م� �نند. بيســت و 
هشــتم مرداد هم ورزشــ1اران به تو�يو اعزام م� شــوند. ١٤ 
باز#1ن در اردو هســتند �ه ١٢ نفر انتخاب شــده و ٢ باز#1ن 
د#گر هم رزرو محســوب م� شــوند.» و� در خصوص شــرا#ط 
�رونا#ــ� و برگزار� اردوها با وجود ا#ــن محدود#ت ها اظهار 
�رد: «درســت اســت �ه شــرا#ط �رونا#ــ� و محدود#ت ها� 
ناشــ� از آن وجــود دارد، اما ا#ــن وضعيت برا� ١٧٠ �شــور 
شــر�ت �ننده در پارالمپيــB تو�يو #1ســان بــوده  . با رعا#ت 
پروت1ل هــا تمر#نــات را دنبال �رد#ــم و اميــدوارم بتوانيم در 
نهميــن حضورمــان در پارالمپيــB، هفتميــن مــدال طال� 
واليبال نشســته را �ســب �نيــم.» رضا#� با اشــاره به ا#ن �ه 
ام1اناتــ� �ــه در اختيــار تيم مل� قــرار گرفتــه رضا#ت بخش 
اســت، تا�يد �رد: «هيچ مشــ1ل� از بابت ام1انات نداشــتيم 
بــوده  .  اختيارمــان  در  مطلوبــ�  ام1انــات  و  تجهيــزات  و 
همچنين ١٧٠ روز اردو� تيم مل� در شهرها� مختلف� مثل 

مشهد، تهران و �يش برگزار شد.»

ملی پوش پاراتنيس درگذشت
حــق  دعــوت  پاراتنيس رو� ميــز،  رشــته  ارزنــده  مل� پــوش 
را لبيــB گفــت. نرگــس خزا#ــ� #�1 از ورزشــ1اران رشــته 
پاراتنيس رو� ميــز در خراســان رضو� بود �ــه حدود دو دهه 
در عضو#ــت تيــم مل� ا#ران بود و عنوان دوم� آســيا را نيز در 
�ارنامه خود داشت. و� همچنين برا� نخستين بار موفق به 
�سب سهميه پارالمپيB در ســال ٢٠٠٨ پ1ن شد. روحش 

شاد و #ادش گرام�.

افتخار آفرینی شطرنج بازان در آسيا
رقابت هــا� قهرمانــ� مدارس آســيا در دو بخــش دختران و 
آزاد به صورت مجاز� در حال برگزار� اســت  . ا#ن مسابقات 
به صورت انفراد�  و تيم� در رده ها� ســن�٧ تا ١٧ ســال و 
در ٦ جدول انجام  م� شــود �ه شــطرنج بازان خراسان� تا به 
ا#ن جــا� �ار درخشــش خوب� داشــتند. تا پا#ــان دور پنجم 
مســابقات قهرمان� مدارس آســيا ، روشــا ا�بر� با �ســب ٥ 
پيــروز� پياپــ� در صدر جــدول رده سن� ١١ ســال دختران  
آســيا ا#ســتاده اســت. همچنين تا پا#ان دور پنجم مســابقات 
قهرمانــ� مدارس آســيا ، ثنا شــادان پور با �ســب ٤  امتياز در 
جا#ــگاه چهارم جدول رده ســن� ٩ ســال دختران آســيا قرار 

گرفته است.

تقدیر از ملی پوش بوکس 
 ورزش1ار مشهد� عضو تيم مل� بو�س �شورمان در موسسه 
تربيت بدن� آســتان قدس رضو� تقد#ر شــد. ط� جلســه ا� 
بــا حضــور مد#رعامــل موسســه تربيت بدنــ� و رئيــس هيئت 
بو�ــس اســتان ، از ورزشــ1ار مشــهد� راه #افته بــه تيم مل� 
محمد ســينا مرتضو� با اهدا� هدا#ا� تقد#ر به عمل آمد. در 
ا#ن جلســه تاج فيروز مد#ر عامل مجموعه تربيت بدن� آستان 
قدس رضــو� با تا�يــد بر افزا#ش ســطح �يف� ورزشــ1اران 
اســتان تا�يــد �ــرد و افزود: «بــا وجــود ام1انــات و فضاها� 
ورزشــ� مناسب در اســتان نسبت به سا#ر اســتان ها� د#گر 
ورزشــ1اران مشــهد� با#د قدر ا#ن شــرا#ط را بدانند ؛ چرا �ه 
ا#ن ام1انات نه تنها در �شور بل1ه با د#گر �شورها� پيشرفته 
در حــوزه ورزش نيــز برابــر�  م� �نــد و مــا بــا تمام تــوان در 
جهت پيشــرفت ورزش اســتان پا� �ار خواهيم بود و از هيچ 

مساعدت� در#غ نخواهيم �رد.»

شــاگردان مهــد� رحمت� در حال� امشــب بــه ميد  ان   م� رونــد �ه د#گر 
شــانس ز#اد� برا� �ســب ســهميه آســيا#� ندارند. هر چند �ه بر رو� 
�اغذ هنوز ا#ن شانس را دارند ، اما �ارشان خيل� سخت است. باز�  ها� 
هفته ماقبل پا#ان� رقابت  ها� ليگ برتر امشب به طور هم زمان در ساعت 
٢١:١٥ انجام   م� شود �ه برخ� از باز� ها از حساسيت ز#اد� برخوردار 
اســت، اما د#دار ٢  تيم پد#ده مشهد با مس رفسنجان �ه خيال شان بابت 
بقا در ليگ برتر راحت اســت و در   ميانه  ها� جدول جا خوش �رده اند، از 
حساسيت ز#اد� برخوردار نيست. البته مربيان ٢ تيم برا� دفاع از اقتدار 
و حيثيت خود قطعا برا� پيروز� به   ميدان   م� روند تا با جا#گاه بهتر� از 
مســابقات خداحافظ� �نند. از طرف� هر ٢ تيم چند هفته است �ه رو� 

دور ش1ست قرار دارند و بدنبال قطع نوار نا�ا  م�   ها� خود هستند.  
 سهميه با اما واگر

تيــم فوتبــال پد#ده مشــهد در نيم فصــل دوم دچار تحول ز#اد� شــد  و به 
موفقيت  ها� ز#اد� دســت #افت. به حد� �ه توانست از قعر جدول جدا 
شــود و چند پله صعود داشته باشد. مهد� رحمت� با وجود ا#ن �ه در ا#ن 
فصل شرا#ط سخت� داشت و فراز و نشيب  ها� ز#اد� را پشت سر گذاشته 
بود؛ اما نتا#ج خيل� خوب� با توجه به اولين ســال مربيگر� خود به دست 
آورد و تجربــه خيل� خوب� �ســب �ــرد. با توجه به مشــ1الت مد#ر#ت� و 
مال1يت� ، همين �ه امتياز ليگ برتر� خراسان رضو� در ليگ برتر حفظ 
شد، ارزشمند است. هر چند �ه نبا#د به ا#ن وضعيت ا�تفا �رد و در سال 
آ#نده با#د نما#نده   ا� در شــأن �الن شــهر� مثل مشــهد روانه مسابقات 
شود. شاگردان مهد� رحمت� در ٣ هفته پياپ� پيروز�  ها� ارزشمند� 
برابر تيم  ها� نفت مسجد ســليمان ، ســا#پا و ترا�تور به دســت آورد �ه در 
چنين شرا#ط� باعث شد تا جزو تيم  ها� مدع� برا� �سب سهميه آسيا 
هم لقب بگيرد. شــرا#ط خيل� خوب� در اردو� پد#ده ا� ها به وجود آمده 
بود. اما در باز� بعد� مقابل نساج� �ه با حاشيه  ها� ز#اد� هم همراه 
بود، با ش1ســت مواجه شد. از طرف� پد#ده در باز� حساس و مهم مقابل 
ســپاهان �ه به ٣ امتياز آن نياز اساســ� داشت، باز هم برنده   ميد  ان نشد 
و نتوانســت در �ورس مدعيــان قرار بگيرد. نما#نده اســتان حــاال با ٣٧ 
امتياز در رده هشتم جدول رده بند� قرار دارد و با تيم رده چهار  م�  ليگ 
٥ امتياز اختالف دارد �ه برا� �ســب ســهميه با اما و اگرها همراه است. 
البته مهد� رحمت� قطعا به جا#گاه هشتم�  و بل1ه پا#ين تر راض� نيست 
و تما#ــل دارد  ليــگ را با بهتر#ــن جا#گاه به اتمام برســاند �ه ٢  باز� مهم   
مقابل مس رفسنجان و فوالد پيش رو دارد �ه با#د بتواند از سد ا#ن ٢ تيم 

سخت عبور �ند.     
 پا�ان نا�ا  م�  ها 

تيــم فوتبال مس رفســنجان در اولين ســال حضــورش ، باز�  ها� خيل� 
خوبــ� به نما#ش گذاشــت. در حال حاضــر ا#ن تيم ٣٣ امتيــاز� بوده و 
در رده #ازدهــم جــدول قــرار گرفتــه و د#گر ترســ� برا� ســقوط ندارد و  
باز#1نــان و �ادرفن� ا#ن تيم بدون اســترس ٢ هفته پا#انــ� ليگ برتر را 
برگزار خواهند �رد. مس رفســنجان ٣ هفته است �ه رنگ برد را به خود 
ند#ــده و حاال در تالش اســت تــا بتواند به ٣ امتياز خانگ� دســت #ابد. از 
طرف� مجتب� سرآســيا#� #�1 از مربيان مشهد� مس رفسنجان است 

�ه ســال  ها� ز#اد� در پد#ده حضور داشــت و با شــرا#ط تيم و باز#1نان 
شناخت خيل� خوب� دارد �ه تقابل او با مشهد� ها هم قابل توجه است . 
باز� رفت ٢ تيم با نتيجه #B بر صفر به ســود مس به پا#ان رســيد و هر ٢ 

تيم برا� جا#گاه بهتر تالش   م� �نند.
 به دنبال بهتر�ن رتبه

مرب� تيم فوتبال پد#ده در خصوص  د#دار امشب تيمش با مس رفسنجان 
گفت: «مس رفســنجان به عنــوان تيم�  �ه به تازگ� ليگ برتر� شــده، 
نتا#ج خوب� �ســب �رده و فوتبال روان و ز#با#� باز�   م�  �ند. به لحاظ 
مد#ر#تــ� و ســاختار� نيــز مس از باشــگاه ها� خــوب ا#ران محســوب 
  م�  شود.» وحيد فاضل� افزود: «قطعا روز سخت� مقابل ا#ن تيم خواهيم 
داشت. چمن مصنوع� رفسنجان بار ز#اد� رو� عضالت باز#1نان وارد 
  م�  �ند، اما رو� عمل1رد باز#1نان تاثير منف� نخواهد داشت. ا  ميدوارم 
تمام ورزشگاه ها� ا#ران برا� فصل آت� از چمن طبيع� استفاده �نند.» 
و� همچنين در خصوص شانس �سب سهميه ليگ قهرمان آسيا ، افزود: 
«راه �ســب سهميه ليگ آسيا سخت شــده  . اما به طور �امل هنوز شانس 
خود را از دست نداده ا#م. اگر در ٢ باز� آت� به پيروز� برسيم ، احتمال 
�ســب ســهميه برا� پد#ده وجود دارد. تالش   م�  �نيم تا �ارنامه خوب� 
در ليگ بيستم از خود به جا� بگذار#م. هدف پد#ده ا#ن است �ه بهتر#ن 
رتبه مم1ن را در ليگ �ســب �ند.» مرب� پد#ــده ادامه داد: «اگر تما  م�  
معادالت به ســود پد#ده رقم بخورد و بتوانيم حدا�ثر امتيازات را �ســب 
�نيم، آسيا#�   م�  شو#م. متاسفانه در ٢ باز� اخير مش1الت� گر#بان تيم 
را گرفت �ه شــانس مان �م شــد. مثبت شدن تســت �رونا و مصدو  ميت 

٣،٢ باز#1ن �ليد� باعث شــد پد#ده از شرا#ط مناسب پس از �سب ٣ 
پيــروز� متوال� دور شــود. ا#ن تغييرات تيم را �مــ�  از ر#ل خارج �رد، 
اما در هر ٢ باز� آخر بخصوص در د#دار مقابل ســپاهان ال#ق ش1ســت 
نبود#م.» فاضل� با اشاره به بهبود شرا#ط پد#ده در نيم فصل دوم پس از 
حواش� و مش1الت فراوان مد#ر#ت� ، تصر#ح �رد: «با توجه به مش1الت 
و تغييــرات ز#اده پد#ده در نيم فصــل دوم ، امتيازات خوب� جمع �رد#م. 
اگــر در ٢ بــاز� اخير مقابل نســاج� و ســپاهان نتيجــه   م�  گرفتيم، در 
جــدول نيم فصل دوم جزو ٤ تيم باال� جدول قرار   م�  گرفتيم. در حال 
حاضر پس از ش1ست مقابل ســپاهان در جا#گاه پنجم جدول امتيازات 
نيــم  فصل دوم قرار دار#م.» و� در خصوص حما#ت مســئوالن اســتان� 
و شــهر� از پد#ده خاطرنشان �رد: «مســئوالن به وعده ها� خود عمل 
�رده اند و پيش از د#دار با ســپاهان ١٠ درصد د#گر از قرارداد باز#1نان 
پرداخت شد و ف1ر   م�  �نم تا پا#ان ليگ باز#1نان باز هم در#افت� داشته 
باشــند.» فاضلــ� همچنيــن درباره ش1ســت پد#ده مقابل ســپاهان نيز 
اظهار �رد: «هر ٢ تيم موقعيت ها� خوب� داشتند و باز�   م�  توانست با 
نتيجه تساو� به پا#ان برسد. در ضربات آخر �م�  ب� دقت بود#م. دليل 
ارائــه بــاز� محتاطانه از دو طرف، اهميت باال� مســابقه بود. ســپاهان 
بــرا� بقا در �ــورس قهرمانــ�، نياز بــه پيــروز� در ا#ن باز� داشــت و 
باز#1نانش اســترس داشــتند. پد#ــده نيز در صورت �ســب ٣ امتياز در 
  ميــان تيم ها� مدع� �ســب ســهميه قــرار   م�  گرفت. ســع� داشــتيم 
گل ســپاهان را پاســخ دهيم، موقعيت ها� خوب� هــم ا#جاد �رد#م ، اما 

نتوانستيم به گل دست #ابيم.»

پدیده روى نوار مس
 مشهدى ها در هفته ماقبل پایانى لیگ برتر به دنبال قطع ناکا  مى   هاى خود هستند

چند� پيش و در اواخر سال ٢٠٢٠ دو زن با ماموران 
پليس منچستر تماس گرفتند و #B حمله عجيب �ه 
به آن ها شــده بود را گزارش دادنــد. اوضاع به قدر� 
جــد� بود �ه حت� #1ــ� از آن ها بــه دليل جراحات 
وارده تحت درمان قرار گرفت و به بيمارستان منتقل 
شــد. بعد از گذشــت مدت� از ا#ن ماجرا را#ان گيگز، 
اسطوره باشگاه منچستر#ونا#تد و سرمرب� ولز، متهم 
شناخته شد. در بيانيه پليس درباره ا#ن موضوع آمده: 
«را#ــان گيگز به دليل توهيــن و ضرب و جرح خانم� 
٣٠ ســاله و حمله به #B خانم ٢٠ ســاله د#گر متهم 
شــناخته شــده اســت. هر دو ا#ن پرونده ها مربوط به 
حادثه ا� در نوامبر ٢٠٢٠ است. گيگز بين دسامبر 

٢٠١٧ تــا نوامبــر ٢٠٢٠ نيز به #B رفتــار مجرمانه 
د#گر متهم شــده بود �ه در آن زمان به قيد وثيقه آزاد 
شــد.» تا پيش از ا#ن تصور م� شد را#ان گيگز تنها به 
درگير� فيز#�1 ســاده با همسر سابقش متهم است 
اما در جلســه رســيدگ� به اتهامات ا#ــن مرب� ولز� 
�ه روز گذشــته برگزار شد، مشخص شد �ه اتهامات 
د#گر� هم به او وارد اســت �ه البتــه آن ها را ت1ذ#ب 
�رد. گيگــز تا�نون بــه اعمال رفتــار �نترل �ننده و 
تحت فشار قرار دادن همسر سابقش �يت گرو#ل در 
فاصله ماه آگوســت ســال ٢٠١٧ تا ماه نوامبر ســال 
٢٠٢٠ متهــم بود �ه آن ها را ت1ذ#ــب �رده بود. روز 
جمعه او در دادگاه شــهر منچســتر حضور پيدا �رد تا 

از خــودش دفاع �ند اما در آنجا اتهــام د#گر� مبن� 
بر ضرب وشتم همسر ٣٦ ساله اش در منزل شخص� 
ســتاره منچســتر#ونا#تد در روز اول ماه نوامبر ســال 
٢٠٢٠ نســبت داده شــد. در شــرح اتهامــات جد#د 
گيگز ٤٧ ســاله آمده �ه او به عمد با ســر ضربه ا� به 
همسر سابق خود زده است. عالوه بر ا#ن گيگز متهم 
اســت �ه در همان تار#خ، خواهر جوان همسرش اما 
گرو#ل را هم مورد ضرب وشــتم قرار داده است. قرار 
اســت گيگــز در تار#خ هشــتم ا�تبر #B بــار د#گر در 
دادگاه حاضر شــود تا دفاعيــات پيش از محا�مه اش 
را ارائه �ند. جلسه اصل� محا�مه نيز روز ٢٤ ژانو#ه 

سال ٢٠٢٢ برگزار خواهد شد. 

اتهام جدید به گیگز؛ ضرب وشتم شدید همسر سابق

اخبار خراسان

على ترابى

اختالف نماینده هاى المپيکی !
 ا#ن روزها اخبار مهم ورزشــ� معطوف به باز� ها� المپيB تو�يو است �ه ٦٦ ورزش1ار ا#ران� 
در ا#ــن آوردگاه حضــور دارنــد. هر چنــد �اروان ورزشــ� ا#ران در ا#ن مســابقات بــا حضور تمام 
دســت اندر�اران بيش از ا#ن تعداد  م� شــود، اما مال| اصل� حضور ورزشــ1اران در رشته ها� 
مختل{ ورزشــ� اســت. هر چند �ه حضور مربيان و داوران هم �م ارزش نيســت. با ا#ن وجود در 
ا#ــن دوره از باز� ها� المپيB خراســان�  ها فقط #B نما#نده آن هم در رشــته دوو ميدان� به نام 
حســن تفتيــان دارند. البتــه #B داور در دوچرخه ســوار� و #ــB آناليزور هــم در واليبال حضور 
دارند �ه در ا#ن زمينه روزنامه خراســان هم گزارشــ� در دوم مرداد ماه به چاپ رســانده اســت. 
ول� در ارز#اب�  م� توان عنوان �رد �ه ا#ن اســتان نســبت به دوره ها� گذشــته نما#نده �متر� 
در المپيــB دارد. ا#ن در حال� اســت �ه مد#ر �ل ورزش وجوانان اســتان د#ــروز اعالم �رده  �ه 
خراســان رضو� نســبت به دوره قبل المپيB #عن� برز#ل �اهش نما#نده نداشــته اســت. جهت 
اطالع با#د عرض �نيم �ه در المپيB ٢٠١٦ برز#ل خراسان رضو� ٣ نما#نده به نام ها� جواد 
محجوب ، حسن تفتيان و آر#ا نسيم� شاد داشت �ه حاال در المپيB ٢٠٢٠ فقط #B نما#نده در 
بين ورزشــ1اران دار#م �ه نشان دهنده نمره ضعي{ و قابل تامل بودن است �ه چرا از نظر تعداد 

ورزش1ار �اهش داشته ا#م.  

شرایط جدید کيه لينی براى تمدید!
جورجيو �يه لين� در حال حاضر باز#1ن آزاد است و قرارداد او با باشگاه #وونتوس در ٣٠ ژوئن به 
پا#ان رسيده است. سال گذشته اخبار� در مورد احتمال خداحافظ� �يه لين� از مياد#ن شنيده 
شــده بود اما او در رقابت ها� #ورو ٢٠٢٠ فوق العاده ظاهر شــده و #�1 از عوامل اصل� قهرمان� 
آتزور� در ا#ن تورنمنت لقب گرفت. �يه لين� در ابتدا به ف1ر بازنشستگ� پس از رقابت ها� #ورو 
بود اما او ا�نون به دنبال حضور در جام جهان� قطر در نوامبر و دسامبر ٢٠٢٢ است. �يه لين� �ه 
ماه آ#نده ٣٧ ساله م� شود در ا#ن سال ها برا� هر فصل ٣٫٥ميليون #ورو در#افت �رده است. اما 
او حاال درخواست افزا#ش دستمزدش به مبلغ ٥ميليون #ورو را داده و #وونتوس هنوز در ا#ن رابطه 
به نتيجه نرسيده است. چون جام جهان� قطر در فصل پا#يز برگزار م� شود، تمد#د #B ساله به درد 

�يه لين� نم� خورد و او به دنبال حضور در رخت1ن #وونتوس به مدت ٢ سال د#گر است.

هازارد قربانی انتقال ستاره مصرى می شود؟
٢ ســال از انتقال ادن هازارد به رئال مادر#د گذشته و ا#ن باز#1ن هنوز موفق به ارائه �سر� از 
توانا#� ها� خود نيز در ا#ن باشگاه نشده است. حواش� فراوان و اضافه وزن ادن هازارد باعث 
 Voetbal٢٤ �1#شده رئال مادر#د مش1ل� با فروش ا#ن باز#1ن نداشته باشد. د#روز سا#ت بلژ
مدع� شد مم1ن است شاهد بازگشت ا#ن باز#1ن به ليگ برتر و البته ا#ن بار باشگاه ليورپول 
باشــيم چرا�ــه رئــال آماده ارائه پيشــنهاد معاوضــه ا#ن باز#1ن با ســتاره بلز#�1 خود اســت. 
رئال مادر#د به خوب� م� داند �ه ليورپول به همين راحت� حاضر به معاوضه ادن هازارد و محمد 
صالح نخواهد شد و �ه1شان� ها با#د مقدار� پول نقد نيز به باشگاه انگليس� پرداخت �نند. 
ادن هازارد بهتر#ن روزها� دوران ورزش� خود را در ليگ برتر و باشگاه چلس� سپر� �رده و 

اميدوار است ا#ن درخشش را دوباره در فوتبال انگليس و ا#ن بار استاد#وم آنفيلد ت1رار �ند.
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حذف زودهنگام نيما عالميان از المپيک
 نيما عالميان تنها پينگ پنگ باز ا�ران در المپي
 ٢٠٢٠ تو�يو با 
ش%ست  مقابل پاول در�ن%هال از بر�تانيا با نتيجه ٤ بر �
، حذف 
زودهنگامــ4 از دور رقابت هــا0 تنيس رو0 ميــز المپي
 داشــت. 
به گفتــه مهــرداد عل4 قارداشــ4 رئيس فدرســيون تنيس رو0 ميز 
ا�ــران،  داور بــا گرفتن خطــا0 ســرو�س  باعث برهــم زدن تمر�ز 
عالميان در جر�ان مســابقات شــد. در �%ــ4 از صحنه ها عالميان 
بــا پرت �ردن را�ت خود به تصميــم داور اعتراض �رد �ه منجر به 

در�افت �ارت زرد شد.

صفرزاده به خط پایان نرسيد
رقابت هــا0 دوچرخه ســوار0 جــاده بــه مســافت ٢٣٤ �يلومتــر 
برگزار شــد و ســعيد صفرزاده موفق نشــد به خط پا�ان برسد. ا�ن 
درحال4 است �ه پيش تر دوچرخه سواران ا�ران در المپي
 لندن 

و ر�و هم موفق نشده بودند از خط پا�ان عبور �نند.

حذف  هادى پور از دور رقابت ها
آرميــن  هاد0 پور ت%وانــدو�ار ا�ران4 با ش%ســت ٢٦ بــر ٦ مقابل 
حر�U آرژانتين4 در مرحله �
 چهارم نها�4 از دور مسابقات �نار 

رفت.  هاد0 پور از ناحيه رباط صليب4 دچار مصدوميت است.

شه بخش قهرمان آفریقا را به زانو درآورد
دانيال شه بخش بو�سور ٥٧ �يلو�4 سيستان4 در گام نخست 
مقابل محمد  هامــوت قهرمان آفر�قا از مرا�ش قرار گرفت و در 
٣ راند پياپ4 به پيروز0 رسيد و قهرمان آفر�قا را به زانو درآورد . 

او در جر�ان ا�ن د�دار از ناحيه ابرو دچار پارگ4 شد.

حذف ٢ دختر تيرانداز ایران از المپيک
آرمينا صادقيان و فاطمه �ــرم زاده دو نما�نده تيرانداز0 ا�ران 
به ترتيب با قرار گرفتن در رتبه ٢٣ و س4 ام ماده تفنگ ١٠ متر 

باد0، موفق نشدند به فينال رقابت ها0 زنان راه پيدا �نند.

اخبار

تيم ملــ4 واليبــال ا�ــران المپيــ
 را رو�ا�ــ4 آغاز 
�ــرد. ا�ن بار امــا با پيروز0 مقابــل حر�U جنجال4 
�ه هميشــه با �ر0 هــا0 به جا و ب4 جا�ش، اعصــاب  همه را بهم 
م4 ر�ــزد. ا�ران ٣- لهســتان ٢. شــاگردان والد�ميــر آل%نو بعد 
از فشــار ناشــ4 از نتا�ــج رقــم خــورده در جر�ــان ليگ ملت ها0 
واليبال، درحال4 تورنمنت4 به بزرگ4 المپي
 را اســتارت زدند 
�ــه موفــق شــدند در گام اول، عقاب هــا را از پيــش رو بردارنــد. 
آن هــم درســت زمان4 �ــه �وبيــاb �اپيتان تيــم ملــ4 واليبال 
لهســتان چند ســاعت پيش از شــروع بــاز0، گفته بــود من رو0 
تيــم ملــ4 ا�ران به عنــوان �
 تيم، حســاب چندانــ4 نم4 �نم و 
آن هــا مــرا تحت تاثير قــرار نم4 دهند. ا�ــن بار اما انتقام ســخت 
سروقامتان ا�ران در �
 رال4 ٥ سته و سنگين از قهرمان جهان 
�ار را به جا�4 رســاند �ه نه تنها �وبياb، بل%ه تمام لهستان4 ها 
تحت تاثيــر قدرت نما�ــ4 ا�ران قــرار گرفتند. تيم  ملــ4 ا�ران در 

جر�ان ا�ن باز0  در ست ها0 دوم، سوم و پنجم به ترتيب با �سب 
امتيازهــا0 ٢٥-٢٢، ٢٥-٢٢ و ٢٣-٢١ بــه پيروز0 رســيد و 

لهستان هم ســت ها0 اول و چهارم را با نتيجه ١٨-٢٥ و ٢٢- 
٢٥ به سود خود تمام �رد. ن%ته قابل تامل ا�ن �ه تقابل ٢ تيم در 
ســت پنجم به قدر0 جذاب شد �ه تا امتياز ٢٣- ٢١ پيش رفت 
�ــه خود �
 ســت �امــل بــود. ناگفته نمانــد لهســتان تيم دوم 
رده بنــد0 بين المللــ4 و قهرمان ٢ دوره اخير مســابقات جهان4 
اســت. خبرگزار0 آسوشــيتدپرس پيش از آغاز المپي
 ا�ن تيم 
را شــانس اصل4 �سب مدال طال0 مســابقات عنوان �رده بود. 
ا�ــران با ا�ن پيــروز0، �ار خود را با نما�شــ4 د�دن4 و نتيجه ا0 
رو�ا�ــ4 آغاز �ــرد تا از همين ابتدا برا0 همه تيم ها خط و نشــان 
ب%شــد. گفتن4 اســت پيش از ا�ن ٢ تيم در المپي
 ٢٠١٦ هم 
مقابل هم قرار گرفته بودند �ه لهســتان4 ها در د�دار0 جنجال4 
بــا نتيجه ٣ - ٢ ا�ران را ش%ســت داده بودند. تيــم مل4 واليبال 
ا�ران در دومين مسابقه خود ٤ مرداد از ساعت ٤:٣٠ به مصاف 

ونزوئال خواهد رفت.

شروع رویایى سروقامتان ایران با پیروزى مقابل قهرمان جهان

انتقام سخت از عقاب هاى پرمدعا! 

عذرخواهی کره اى ها به خاطر یک افتضاح بزرگ

 شــب%ه تلو�ز�ون4 �ره جنوب4 پس از اســتفاده از تصاو�ر و ز�رنو�س ها0 نامناسب برا0 �
توصيU �شورها در مراسم افتتاحيه تو�يو ٢٠٢٠ عذرخواه4 �رد. شب%ه MBC از تصاو�ر 
پيتــزا بــرا0 توصيU ا�تاليا، �
 آشــفتگ4 برا0 ها�يتــ4، چرنوبيل بــرا0 او�را�ن و ماه4 
قزل آال برا0 نروژ هنگام ورود ورزشــ%اران از آن �شورها به ورزشگاه برا0 مراسم افتتاحيه 
اســتفاده �رد. ا�ن شــب%ه در ز�رنو�س  ها0 خود از پخش مراسم از جزا�ر مارشال به عنوان 
�شــور0 �ه زمان4 آزما�شگاه هســته ا0 برا0 ا�االت متحده بود و سور�ه به عنوان �شور0 

�ه ١٠ سال جنگ داخل4 در آن جر�ان دارد، نام برد.

ســوژهــســوژهــ

شگفتی به سبک مسن ترین ورزشکار کاروان ایران

غيرممکنی که جواد فروغی به ممکن تبدیل کرد
بــه  نگاه هــا  تمــام  �ــه  درحالــ4 
و  شمشــيرباز0  سابر�ســت ها0 
دوم  و  اول  دور  در  آن هــا  درخشــش 
مســابقات بــود، در ســالن تيرانــداز0 
ا�ــران  �اروان  ورزشــ%ار  مســن تر�ن 
خالق �
 شــگفت4 بزرگ شــد. جواد 
فروغ4 با ٤٢ سال سن حاال تيرانداز0 
را هــم بــه رشــته ها0 مــدال آور ا�ران 
در ادوار المپيــ
 اضافه �رده اســت. 
مدال طــال0 جــواد فروغــ4 غيرقابل 
پيش بين4 تر�ــن طال0 تار�ــخ �اروان 
ورزشــ4 ا�ــران بــود. تيرانــداز تپانچه 
ا�ران نشــان داد   م4 توان شگفت4 را با 
تمام وجود معنا �رد. فروغ4 �ليد ا�ن 
اتفــاق تار�خــ4 را از جام جهانــ4 هند 
با �ســب مــدال طــال0 ا�ــن رقابت ها 
زد. او بالفاصلــه بعــد از ا�ــن رقابت ها 
گفت ســع4   م4 �نــم عمل%ــرد فن4 ام 
از روز قبــل بهتــر باشــد. معنــا0 ا�ــن 
جملــه جــواد فروغ4 ا�نــون معنا پيدا 
�رده؛ مدال جهان و حاال مدال طال0 
المپيــ
. او برا0 مدال المپي
 قول4 
نــداده بود اما گفت اميد به مدال آور0 
تيرانداز0 نســبت به قبل بيشــتر شده 
اســت. ا�ن گفتــه او را خيل4 ها جد0 
نگرفتنــد تا د�ــروز �ه �ــ
 غيرمم%ن 
در تيرانداز0 توســط جــواد فروغ4 به 
مم%ن تبد�ل شــد. فروغ4 بزرگ تر�ن 
ســه  دارا0  ا�ــران،  �اروان  ورزشــ%ار 
فرزند و پرســتار اســت. ا�ن ورزشــ%ار 
ا�الم4 خيلــ4 اتفاق4 وارد ا�ن رشــته 
شــد؛ آن هــم زمان4 �ــه در آزمون  ها0 
بهدار0 شــر�ت �ــرده  امــا در مرحله 
تيرانــداز0 با تپانچه فــوق العاده عمل 
�ــرد تــا بــا ا�ن �ــه شــغل اصلــ4 اش، 
پرســتار0 اســت، وارد عرصــه ورزش 
حرفــه ا0 شــود و راهــش را تــا طال0 
المپيــ
 ادامه دهد. در تمام ٢ ســال 
تمر�نــات  در �نــار  فروغــ4  گذشــته 
خــود،  آماده ســاز0  بــرا0  حرفــه ا0 
درگيــر مبــارزه بــا �رونــا بــود. او هــم 
مثــل تمــام پرســتاران و پزشــ%ان در 
خط مقدم مبارزه با ا�ن �رونا شــر�ت 

داشــت و بــا چالش  هــا0 فراوانــ4 در 
زندگــ4 اش روبه رو بود. ســخت4 ها0 
ا�ن مرحلــه دشــوار زندگ4 امــا، توان 
فروغ4 را نگرفت. پــس با�د به احترام 
جــواد فروغــ4 ا�ســتاد و برا�ــش �اله 
از ســر برداشــت. فروغ4 نمــاد مبارزه 
در دو جبهــه بود و درنها�ــت به آرزو0 
باورن%ردنــ4  شــا�د  رســيد.  بزرگــش 
باشــد، امــا فروغــ4 بــا �متر�ن هــا به 
رســيد،  ارزشــمند0  مــدال  چنيــن 
پرســتار0 �ه حت4 به گفتــه خودش با 
آب پاش در بيمارستان تمر�ن   م4 �رد 

تا بتواند دقتش را باال ببرد.
 تبر	� رئيس فدراسيون آمر	�ا 

رئيــس فدراســيون تيرانــداز0 آمر�%ا 
تپانچــه  در  فروغــ4  جــواد  قهرمانــ4 
بــاد0 ١٠ متــر المپيــ
 ٢٠٢٠ را به 
علــ4 دادگر رئيــس فدراســيون ا�ران 
تبر�ــ
 گفــت. ا�ــن نخســتين مــدال 
 
تار�ــخ تيرانــداز0 ا�ــران در المپيــ

است.
 دو ر�ورد فروغ�

جــواد فروغــ4 عالوه بــر ثبــت ر�ــورد 
طــال0  مــدال  �ســب  و   
المپيــ
 ٢٠٢٠ 
تپانچه ١٠ متــر باد0 المپي
تو�يو، توانســت مســن تر�ن ورزش%ار 
ا�ــران در تار�ــخ ا�ــن رقابت هــا با ٤٢ 
مــدال  �ــه  شــود  تبد�ــل  ســن  ســال 
المپيــ
 بــه دســت   مــ4 آورد. پيش از 
 
او مرحــوم محمــود نامجــو در المپي
١٩٥٦ ملبــورن بــا ٣٨ ســال ســن به 
مــدال برنز رســيده بــود تا مســن تر�ن 
مــدال آور ورزش ا�ران باشــد. فروغ4 
با امتياز ٢٤٤.٨ ر�ورد المپي
 را در 
ا�ن بخش ثبــت �رد. پيش از ا�ن هيچ 
ورزش%ار0 در ا�ن ماده بهتر�ن ر�ورد 

در المپي
 ثبت ن%رده بود.
�اروان ا	ران با فروغ� دوم شد 

�اروان ا�ران بــا طال0 فروغ4  دومين 
�ــه  شــد  تو�يــو   
المپيــ در  �شــور 
صاحــب مــدال طــال   م4 شــود و نو�ــد 
ورزش  بــرا0  را  درخشــان  روزهــا0 
 
المپيــ ا�ــران در ادامــه باز0 هــا0 

تيرانــداز0  همچنيــن  داد.  خواهــد 
بعد از �شــت4، وزنه بــردار0 و ت%واندو 
تبد�ــل بــه چهارميــن رشــته ورزشــ4 
در ا�ــران شــد �ــه نما�نــده آن موفــق 
بــه �ســب مــدال طــال در باز0 هــا0 
المپي
   م4 شود. همچنين تيرانداز0 
پنجمين رشــته ورزش4 ا�ران است �ه 
پس از �شــت4، وزنه بــردار0، ت%واندو 
 
و دووميدان4، صاحــب مدال المپي

م4 شود.
 پاداش دالر" به فروغ�

فدراســيون  رئيــس  دادگــر،  علــ4 
تيرانداز0 پس از �سب مدال طال0 
المپيــ
 توســط جواد فروغــ4، بيان 

�ــرد: «با ا�ــن مــدال دل مردم شــاد 
شــد. خيل4 خوشــحالم �ه ا�ن مدال 
بــه دســت آمد، مــا خيل4 تحت فشــار 
بود�ــم و خوشــحالم �ه با ا�ــن مدال 
توانســتيم دل ها را شــاد �نيم. البته 
مدال مي%س فروغ4 و رســتميان هم 
در راه اســت و با�د منتظر مدال  ها0 
د�گــر هــم باشــيد. مــا از ابتــدا ا�ــن 
از  پيــش  امــا  پيش بينــ4 را داشــتيم 
المپيــ
 پيش بينــ4 خــود را اعــالم 
ن%رد�م. قــرار بود به فروغــ4 ٣ هزار 
دالر پــاداش پا0 ســ%و بدهيــم اما به 
خاطر ر�وردشــ%ن4 ا�ن پاداش به ٥ 

هزار دالر افزا�ش �افت.»

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

 دوميــن روز از المپي
 درحال4 برگزار شــد �ه 
اعتراضات ژاپن4 ها به برگزار0 رقابت ها همچنان 
ادامه دارد. معترضان شعارها�4 چون المپي
 را 
«متوقــU �نيد»، «بدون المپيــ
 و المپي
 را لغو 
�نيد» و «زندگ4 ها را نجــات بدهيد» به برگزار0 

ا�ن دوره از باز0 ها اعتراض �ردند.
منتخــب،  رئيس جمهــور  رئيســ4  ابراهيــم   
محمد مهــد0 فرورد�ن رئيس فرا�ســيون ورزش 
مجلس، علــ4 ني%ــزاد نا�ب رئيــس مجلس، عل4 
الر�جانــ4 مشــاور مقام معظــم رهبــر0، مســعود 
ســلطان4 فر وز�ر ورزش، سيدرضا صالح4 امير0 
رئيس �ميتــه ملــ4 المپي
، ســفارت جمهور0 
اســالم4 ا�ران در تو�يو، پرو�ز اســماعيل4 سفير 
ا�ران در زاگرب با انتشار پيام4، قهرمان4 فروغ4 

را تبر�
 گفتند.
نخســت  گــروه  سرپرســت  ارد�بهشــت  د�تــر   
اعزام4 پزش%4 به المپي
  تو�يو با تشر�ح  آخر�ن 
تســت  و  آســيب د�دگ4  �رونــا،  تســت  وضعيــت 
 
دوپينــگ ورزشــ%اران ا�ران4 حاضــر در المپي
�رونــا  تســت ها0  از   
هيچ �ــ «تا �نــون  گفــت: 
مثبت نشــده. آســيب جــد0 و جد�ــد0 ندار�م و 
آسيب د�دگ4 ها0 قد�م4 درحال درمان است.»

 روزنامه مشــهور گارد�ن در وا�نش به قهرمان4 
جواد فروغ4 در المپي
 نوشــت: «ا�ن ورزشــ%ار 
ا�رانــ4 توانســت بيســت و دوميــن طــال0 تار�ــخ 

ورزش ا�ران در المپي
 را به دست بياورد.»
 رقابت ها0 قا�قرانــ4 المپي
 ٢٠٢٠ در اولين 
روز رســم4 باز0 هــا به خاطر شــرا�ط آب و هوا�4 

برا0 مدت4 لغو و مجددا از سر گرفته شد.
 بــا مثبت شــدن تســت �رونــا0 دوچرخه ســوار 
آلمانــ4 و قا�قران هلند0، ا�ن ٢ ورزشــ%ار نيز به 

جمع محرومان باز0 ها0 المپي
 اضافه شدند.
بــه  د�گــر  بــار   
المپيــ بين المللــ4  �ميتــه   
ورزش%اران �ادآور0 �رد به هيچ وجه ماس
 ها0 

خود را در المپي
 برندارند.
بــاد0  تيرانداز0 ١٠ متــر  رقابت هــا0  در   
باز0 هــا0 المپيــ
 ٢٠٢٠ تو�يــو �انــگ �يــان 
عالوه بــر �ســب مــدال طــال توانســت بــا امتيــاز 
٢٥١.٨ ر�ــورد المپي
 را به نام خــود ثبت �ند 
تــا در دوميــن روز باز0 ها نيز شــاهد ثبــت ر�ورد 

جد�د0 در باز0 ها0 المپي
 باشيم.
جــودو�ار  نور�ــن،  فتحــ4  انصــراف  از  بعــد   
الجزا�ــر0 از تقابل با نما�نده رژ�م صهيونســيت4 
در جر�ان باز0 ها0 المپي
، فدراســيون جهان4 
جــودو، ا�ن ورزشــ%ار و مربــ4 او را به طــور موقت 

محروم �رد.

حاشيه هاى

 امروز
  بس�تبال: ا�ران- چ
؛ ساعت ٥:٣٠

 ت�واندو: حسين4؛ساعت ٥:٣٠ و �يان4؛ساعت ١٤:٣٠
 تفنگ ١٠ متر باد": مهيار صداقت؛ ساعت ٤:٣٠

 تپانچه ١٠متر باد": هانيه رستميان؛ ساعت ١٢
 قا	ق ران�(�انو): نازنين مال�4(�
 چهارم نها�4)؛ ساعت ٤:٣٠

 فردا
 واليبال: ا�ران – ونزوئال؛ ساعت ٤:٣٠

 بدمينتون: ثر�ا آقا�4؛ ساعت ٦:٥٠
 بو�س: شاهين موسو0(٧٥-؛  �
 شانزدهم)؛ ساعت ٨:٠٦

 شنا: متين بالسين4(٢٠٠ متر قورباغه)؛ ساعت ١٤:٥٩

برنامه

 اشــ� شــوق نجمه خدمتــ� و هانيه رســتميان مل� پوشــان تيرانداز" 
ا	ران بعد از طال	� شدن جواد فروغ� در المپي� تو�يو.

ناتاليــا پارتي�ا، پينگ پونگ باز لهســتان� با 	� دســت در المپي� تو�يو 
شر�ت �رده  و اولين باز" اش را هم از ميشله برومل� استراليا	� برد. 

از شروع طوفان� تا حذف شمشيرباز" از رقابت ها" انفراد"
گروه مرگ نفس سابریست هاى ایران را گرفت

مل4 پوشــان شمشــيرباز0 ســابر در مرحله انفراد0 رقابت ها0 المپيــ
 عل4 رغم برخورد 
بــا قرعه مرگ، شــروع4 طوفان4 داشــتند ولــ4 در دور دوم مقابل رقبا0 قــدر و �ارنامه دار 
خــود، �ار0 از پيــش نبردنــد. در مرحلــه �
 شــانزدهم نها�ــ4، علــ4 پا�دامــن، آندراس 
ژاتمــار0 قهرمــان جهان از مجارســتان را با نتيجــه ١٥ - ١٢ ش%ســت داد و راه4 مرحله 

 هشــتم شــد. او در ا�ن مرحله هارتونگ نفر پنجــم رن%ينگ جهان4 از آلمــان را با نتيجه �
١٥ بــر ٩ ش%ســت داد و حر�U ژ�الگ4 مجار در مرحله �
 چهارم شــد. امــا مقابل قهرمان 
٢ دوره المپيــ
 گــو0 و ميــدان را واگذار �رد و بانتيجــه ١٦ بر ٦ باخت. ن%تــه قابل تامل 
ا�ن �ه ژ�الگ4 درنها�ت سومين طال0 المپي
 خود را ا�ن بار در تو�يو �سب �رد. مجتب4 
عابد�ن4 �اپيتان تيم مل4 شمشــيرباز0 در دور اول به راحت4 گوردون �انادا�4 را با نتيجه 
١٥- ١٠ ش%ســت داد تا حر�U آرون ژ�الگ4 دارنده دو طال0 المپي
 از مجارستان شود. 
او سپس با قبول ش%ست ١٥ بر ٧ برابر ژ�الگ4 از ادامه رقابت ها بازماند. محمد رهبر0 هم 
با درخششــ4 خيره �ننده آفيت4 از فرانســه و نفر ششم رن%ينگ جهان را با نتيجه ١٥ -١٣ 
ش%ســت داد اما او نيز با نتيجه مشــابه ١٥ بر ٧ مقابل سام4 ل4 از ا�تاليا بازنده شد و از دور 

رقابت ها �نار رفت.

فروغ�: وزن مدال طال را هم م� دانستم! 
 
جواد فروغ4 پس از �ســب اولين و تار�خ4 تر�ن مدال طال تيرانداز0 در المپي
تو�يو از رو�اپرداز0 اش برا0 رســيدن به ا�ن مدال زر�ن پرده برداشــت تا بگو�د: 
«ا�ن مدال به خاطر لطU خدا اســت، دوم هم لطU خدا اســت و سوم هم لطU او 
اســت.» او اما تا�يد �رد پيش بين4 ا�ن طال را داشــته: «بيشــتر از �%سال بود �ه 
من ع%س مدال طــال را پروفا�ل خودم قرار داده بودم و حت4 فيلم ها0 مربوط به 
ســاخت مدال را با دقت نگام م4 �ردم. حت4 م4 دانســتم وزن مدال ٥٣٨ گرم و 
جنس آن از نقره با رو�ش طال اســت و در نها�ت هم به آن رسيدم.» او در پاسخ به 
ا�ن �ه به عنوان �
 پرســتار ف%ر م4 �رد روز0 قهرمان المپي
 شود، م4 گو�د: 
«خير، به هيچ وجه. جالب ا�ن اســت بگو�م من از نوجوان4 مش%ل در�چه ميترال 
دارم و ا�ن مســئله باعث م4 شــود برخ4 از اوقات روز تپش قلب داشــته باشــم به 
همين خاطر به هر رشته ورزش4  ف%ر م4 �ردم �ه شر�ت �نم اما اصال ا�ن تصور 
را نداشــتم در رشته ا0 مثل تيرانداز0 �ه نياز به ثبات دست دارد، فعاليت �نم و 

مدال المپي
 بگيرم.»   

بـرش
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ليگ برتر ایران پنجمين ليگ ارزشمند آسيا
طبق اطالعات وب سا�ت ترانسفرمارت، ليگ برتر ا�ران 
به عنوان پنجمين ليگ ارزشمند آسيا شناخته شده است. 
طبق داده ها1 وب ســا�ت جهان- ترانســفرمارت، ليگ 
عربســتان ســعود1 از نظر ارزش بازار در صدر ليگ ها1 
قاره آســيا قرار دارد. ارزش فعل- ليگ ا�ن شور بيش از 
٣٣٠ميليون �وروســت و به طور متوسط ٢١ميليون �ورو 
ارزش بازار�اب- برا1 هر باشــگاه و ٦٦٠ هزار�ورو ارزش 
متوســط هر باز�Gن شــاغل در ليگ ا�ن شــور است. در 
ســال ها1 گذشــته ليگ چين پيش از ا�ن ه ستاره ها1 

نامدار خود را از دست بدهد، پيشتاز بود.
عباس زاده عليه آمار مهاجمان پرسپوليسی 

محمــد عباس زاده اميدوار اســت با ثبــت ٢ گل د�گر، از 
آمار شهر�ار مغانلو، عل- عليپور و عيس- آل ثير در ليگ 
نوزدهم عبــور ند. عبــاس زاده ه ا�ن فصــل به دوران 
اوج خود برگشته، عملGرد درخشان- با پيراهن تراتور 
ارائــه ــرده و حــاال پــس از بــاز ــردن دروازه گل گهر و 
آلومينيوم، آماده درخشش برابر پرسپوليس است. نGته 
جالب درباره عباس زاده ا�ن اســت ه او سابقه باز1 در 
پرســپوليس را دارد و در ليــگ ســيزدهم و چهاردهم به 
عنوان پد�ده ليگ برتر پيراهن ا�ن تيم را برتن رد اما با 

ورود برانGو در فهرست مازاد قرار گرفت.
۶ بازیکن همچنان مورد غضب فکرى

تعداد باز�Gنان مورد غضب سرمرب- نفت مسجدسليمان 
بــه ٦ نفر رســيد و احتماال ا�ن نفرات به بــاز1 با گل گهر 
نيــز نخواهند رســيد. پس از ا�ن ه نيمــا انتظار1، ميثم 
تهيدست و مصطف- نائيج پور به دليل م ار1 در باز1 
با ذوب آهن از سو1 فGر1 در اختيار باشگاه قرار گرفتند 
و هنوز هم بخشــيده نشده اند، مجتب- مقتدا�-، مهد1 
ا�ــزد1 و مهد1 طهماســب-، ٣ باز�Gن- هســتند ه در 
جلسه فن- پيش از باز1 با استقالل به باز1 نGردن شان 
اعتــراض م- نند و همين باعث م- شــود ــه آن ها هم 
مورد غضب فGر1 قــرار بگيرند. حت- روز جمعه نيز ا�ن 
٣ باز�Gن در محل تمر�ن تيم نفت مسجدسليمان حاضر 

شدند ول- فGر1 به آن ها اجازه حضور در تمر�ن نداد.
واکنش دایی به کسب اولين مدال ایران

بهتر�ن گلــزن مل- فوتبال ا�ران به دارنــده اولين مدال 
طال1 اروان ا�ران در باز1 ها1 المپيd تبر�d گفت. 
جواد فروغ- در س- ودومين دوره باز1 ها1 المپيd در 
رشته تيرانداز1 به مدال طال دست پيدا رد تا نخستين 
مــدال آور ا�ران در ا�ن دوره از باز1 ها باشــد. پس از ا�ن 
اتفاق شير�ن، عل- دا�- با انتشار پست- به جواد فروغ- 
تبر�d و بابت ا�ن مدال طال ابراز خوشــحال- رد. عل- 
دا�ــ- در پيــام وتاه- نوشــت: «تبر�d به ملــت ا�ران. 

«.dجواد فروغ- برنده طال1 المپي

رسانه معتبر ورزش- �ونان اعالم رد ر�م انصار1 فرد همچنان اميد اول گلزن- 
در تيم آ.اh آتن اســت. به نقل از سا�ت نوااسپورت �ونان، ر�م انصار1 فرد در 
باز1 ها1 اخير دوســتانه پيش فصل آ.اh آتن به شــدت به چالش شــيده شد 
اما در نخســتين باز1 رســم- ا�ن تيم در اروپا باز هم ا�ن مهاجم ا�ران- بود ه 
گل زد. بــا ا�ن وجود مهاجم ا�ران- باز�Gن مورد انتظار در د�دارها1 تدارات- 
پيش فصل نبود. شــا�د با�د گل ها�- م- زد اما حت- اگر ا�ن ار را م- رد چه 
اتفاق- در پا�ان رخ م- داد؛ هيچ. بر اســاس ا�ن گــزارش آ.اh با جذب مهاجم 
 hرد. تيم آ.اآرژانتين- به عنوان زوج ر�م انصار1 فرد خط حمله اش را تقو�ت 
�ونان در باز1 دور رفت مرحله پل- آف ليگ نفرانس اروپا برابر تيم بوســنيا�- 

با نتيجه ٢-�d شGست خورد. تd گل آ.اh توسط انصار1  فرد به ثمر رسيد.

با اعالم �d خبرنگار ا�تاليا�-، سردار آزمون، مهاجم تيم مل- ا�ران از ٢ باشگاه رم 
ا�تاليا و لوروزن آلمان پيشنهاد دارد. د1 مارتز�و، خبرنگار شبGه اسGا1 ا�تاليا 
ه اخبــار موثق- درباره نقل وانتقاالت ليگ ا�تاليا منتشــر م- ند، در تازه تر�ن 
خبر خود مدع- شد باشگاه رم ا�تاليا با هدا�ت خوزه مور�نيو خواهان به خدمت 
گرفتن مســ- ا�ران- �عن- ســردار آزمون اســت. آزمون �d ســال د�گر با زنيت 
ســن پترزبورگ قرارداد دارد و مذاــرات رم با زنيت برا1 جذب آزمون در جر�ان 
اســت. همچنين باشــگاه لوروزن آلمان هم با ١٨ميليون �ــورو خواهان جذب 
آزمون است و با�د د�د درنها�ت سرنوشت مهاجم تيم مل- ا�ران چه خواهد شد. 
د1 مارتز�و خبرنگار مشهور ا�تاليا�- متخصص اخبار نقل وانتقاالت و پشت پرده 

آن هاست و معموال خبرها1 او تGذ�ب نم- شود و درست از آب درم- آ�د.

رقابت رم و لور"وزن برا� ش�ار آزمونحما�ت رسانه �ونان� از انصار� فرد پس از انتقادها� اخير

١٢ باز��ن اســتقالل در آســتانه فســخ 
قرارداد با باشگاه

دست بسته فرهاد براى تمدید ستاره ها
رســانه هــا در آســتانه د�ــدار اســتقالل بــا 
 ١٢ قــرارداد  فســخ  احتمــال  از  نســاج- 
باز�Gــن آب- پوش خبر داده و ا�ن قطعا برا1 
فرهاد مجيــد1 و هواداران ــه تيم را برا1 
مرحله نيمه نها�- جام حذف- آماده م- ند 
خبــر خوب- نيســت و �ــd دغدغــه د�گر به 
اضافــه  اســتقالل  ســرمرب-  دغدغه هــا1 
م- ند. بر اســاس اخبار منتشــره تعداد1 
از باز�Gنــان تيــم فوتبال اســتقالل به دليل 
عدم در�افت مطالبات شــان به دنبال فســخ 
قــرارداد �d طرفه با ا�ن باشــگاه هســتند. 
بــا ا�ن ــه باشــگاه اســتقالل اعــالم ــرد 
پرداخت- ها به دليل تعطيلــ- بانd ها فردا 
انجام م- شود اما مسئله باز�Gنان مقدار م 
پرداخت- هاست. پيگير1 ها نشان م- دهد 
١٢ باز�Gن اســتقالل به دليل ا�ن ه متر 
قصــد  داشــته اند،  در�افتــ-  ٥٠درصــد  از 
دارنــد قراردادشــان را �d طرفه با باشــگاه 
فســخ ننــد. حتــ- گفتــه م- شــود برخ- 
از آن هــا نامــه فســخ قــرارداد را گرفته اند و 
اگــر در روزهــا1 آ�نــده پرداختــ- بــه آن ها 
انجام نشــود، فســخ قرارداد را ثبت خواهند 
ــرد. از جمله باز�Gنان- ه به باشــگاه نامه 
هشــدار(نوتيس) داده شــيخ د�اباته، رشيد 
مظاهر1 و فرشــيد اســماعيل- اســت اما به 
جــز ا�ــن ٣ نفــر ٩ باز�Gن د�گر هم شــرا�ط 
در�افت- شــان مشابه ا�نهاست. از جمع ا�ن 
١٢ باز�Gن قرارداد ١٠ باز�Gن استقالل در 
ا�ن فصل به پا�ان م- رسد و فرهاد مجيد1، 
ســرمرب- تيم بارها خواستار تمد�د قرارداد 
ا�ــن باز�Gنان شــده اما نه تنهــا ترتيب اثر1 
 dــه حــاال اســتقالل بــا �ــGداده نشــده بل
معضل بزرگتر ه فســخ �d طرفــه نيم- از 
باز�Gنــان تيمش اســت مواجه شــده. حت- 
شنيده م- شــود برخ- از باز�Gنان معترض 
در آســتانه فســخ قــرارداد مذاراتــ- را هم 
بــا تيم هــا1 د�گر انجــام داده انــد و در واقع 
مقصد بعد1 شــان را هم مشــخص رده اند 
ــه اگر چنين باشــد ار مجيد1 برا1 چند 
بــاز1 باق- مانده و باز1 حســاس با الهالل 
عربستان در مرحله �d هشــتم نها�- ليگ 
قهرمانان آســيا بســيار دشــوار خواهد بود. 
گفته ميشــود مجيد1 در پيامــ- به اعضا1 
هيئــت مد�ره اســتقالل نســبت به شــرا�ط 

موجود ابراز نگران- رده است.

جام حذفی پایان کار 
یک ستاره در استقالل؟ 

توصيه مجيد� و طارم� به قا�د� برا� ترانسفر به تيم ها� عرب� 

در روزگار1 ه اســتقالل شرا�ط خوب- ندارد 
و سال هاست در حسرت سب قهرمان- و فتح 
جام بســر م- برد، دلخوشــ- هواداران اســتقالل درخشش 
تd ستاره ها�- چون مهد1 قا�د1 و اللهيار صيادمنش بوده 
ه آن ها هم با هر بار درخشيدن و بيشتر د�ده شدن از آب- ها 
دور و دورتر شده و م- شوند. مهد1 قا�د1 از زمان- ه آندره آ 
استراماچون-، سرمرب- ا�تاليا�- برا1 مدت وتاه- هدا�ت 
اســتقالل را بر عهــده گرفت جان تازه ا1 گرفت و احيا شــد. 
ه  -او ه در زمان و�نفرد شــفر آلمان- و تصادف وحشــتنا
داشــت نزد�d بود فوتبالش نابود شود توسط استراماچون- 
احيا شــد و در ليگ نوزدهم با ثبت بيشتر�ن پاس گل و تعداد 
گل زده بــرا1 اســتقالل بــه عنــوان ســتاره آب- هــا و بهتر�ن 
باز�Gن ليگ انتخاب شــد. درخشش قا�د1 با وجود جدا�- 
استراماچون- ادامه �افت تا ز�ر نظر فرهاد مجيد1 و محمود 
فGر1 دو شــرا�ط متفاوت را تجربه ند و پس از افت مقطع- 
در دوران مربيگر1 فGر1 دوباره ز�ر نظر مجيد1 احيا شود. 
او بــا آن تGنيــd منحصربه فرد و خاصــش و در�بل ها1 ر�ز و 
و�رانگرش در مرحله گروه- ليگ قهرمانان آســيا حســاب- 
خوش درخشيد و چشم ها را خيره رد تا بحث ترانسفر او ه 
در زمان استراماچون- ليد خورده بود جد1 تر مطرح شود. 
باشــو1 وچــd آب- ها ه با وجود ســن مش حــاال در اوج 
پختگ- و آمادگ- بســر م- برد و حضــور در تيم مل- و صعود 
همراه ا�ران به مرحله نها�- انتخاب- جام جهان- را هم تجربه 
رده حاال چشم به دروازه ها1 فوتبال اروپا دارد؛ هرچند ا�ن 
اصال خوشا�ند هواداران استقالل نيست. نيمار آسيا ه لقب 

هواداران استقالل به قا�د1 است، رو�اها�ش را در قاره سبز 
م- بيند و م- خواهد به آن ها جامه عمل بپوشــاند. البته او تا 
١٤٠٢ بــا اســتقالل قرارداد دارد اما شــرا�ط مال- باشــگاه 
و پرداخــت م به ا�ــن باز�Gن از �d ســو و پرونده ها1 قطور 
شــGا�ت خارج- ها از جمله اســتراماچون- عليه اســتقالل 
و گرفتــن را1 محGوميــت آب- ها برا1 در�افــت غرامت ها1 
هنگفت از ســو1 د�گر باعث شــد فرهاد مجيد1 و مسئوالن 
باشگاه ه اساســا با هم اختالف دارند، سر انتقال قا�د1 به 
توافق برسند! ا�ن را م- شود از مصاحبه ها1 اخير مجيد1 به 
خوب- متوجه شد و آن را چراغ سبز سرمرب- آب- ها به باشگاه 
و قا�د1 برا1 ترانســفر قلمداد رد. ســرمرب- اســتقالل در 
�Gــ- از مصاحبه هــا1 خود وقتــ- گفت: «همــه باز�Gنان را 
م- خواهــم و اگــر �d نفــر برود من هــم مــ- روم» بالفاصله 
�d تبصره برا1 قا�د1 گذاشــت و او را از ســا�ر�ن جدا رد: 
«جلــو1 پيشــرفت باز�Gن- مثل قا�ــد1 را نبا�د گرفــت و او 
م- تواند برود.» ا�ن در حال- بود ه مجيد1 پيش تر به شدت 
با جدا�- قا�د1 مخالفت رده بود و حت- مسئوالن باشگاه 
هم تايد داشــتند قا�د1 تا با استقالل جام نگيرد نم- رود! 
آن ها آنقدر رو1 ا�ن مســئله پافشار1 م- ردند ه برداشت 
رســانه ها و فوتبال دوســتان ا�ن بود ه گرفتن جام و ســب 
قهرمانــ- شــرط جدا�- مهد1 قا�د1 اســت و چون دســت 
اســتقالل به قهرمان- ليگ برتر نم- رســد و از آنجا�- ه در 
جام حذف- هم شــرا�ط سخت است و در ليگ قهرمانان آسيا 
هم تيم ها1 ا�ران- طلســم شده اند، باشگاه شرط- گذاشته 
ه بــه ا�ــن زود1 محقق نخواهد شــد و قا�ــد1 حاالحاالها 

در اســتقالل ماندن- اســت! اما صدور را1 اســتراماچون- و 
محGوميت استقالل در پرونده ا�ن مرب- ا�تاليا�- و شGا�ت 
هرو�ه ميليچ، باز�Gن روات و ســابق استقالل به فيفا و نامه 
هشدار شــيخ د�اباته به باشگاه و ارســال رونوشت آن به فيفا 
از �d ســو و خال- بودن حساب باشگاه و اعتراض و اعتصاب 
باز�Gنــان باعــث شــد باشــگاه از موضــع قبل- اش همــراه با 
مجيد1 عقب نشــين- ند. بنابرا�ن به نظر م- رســد ستاره 
جوان تيم استقالل آخر�ن روزها1 خود را با پيراهن ا�ن تيم 
تجربه م- ند و به زود1 لژ�ونر جد�د آب- پوشان خواهد شد.

  
قا�ــد1 پيشــنهادات- از ليگ هــا1 �ونــان و پرتغــال و چنــد 
پيشنهاد وسوسه انگيز هم از ٢، ٣ تيم قطر1 و و�ت- دارد. 
گو�ا شــماره ١٠ استقالل در دوراه- گير رده و از ا�ن رو با 
چند نفر از جمله ســردار آزمون و مهد1 طارم- ه دوست- 
نزد�G- با ا�ن دو لژ�ونر مل- پوش دارد مشورت رده است. 

فرهــاد مجيد1 هــم در صحبــت وتاه- ه بــا مد�ربرنامه 
قا�د1 داشــته به و1 توصيه رده ا�ن ترانسفر را از تيم ها1 
عرب- آغــاز ند و ا�نطور برا1 او بهتر اســت. شــا�د طارم- 
هم همين را به همشــهر1 اش گفته باشد چراه خود او هم 
ابتدا به الغرافه قطر رفت و پس از سب تجربه در ليگ شور 
همسا�ه و عادت به شــرا�ط غربت و البته درخشش در ليگ 
قطر راه- ليگ پرتغال شــد. مسير طارم- ه حاال در پورتو 
به ســتاره ا1 ب- بد�ل تبد�ل شده م- تواند مسير همشهر1 
ر�زنقش او هم باشد هرچند راه- ه سردار آزمون با حضور 
در �d تيم م نام ونشان اروپا�- هم ط- رد م- تواند نقشه 
راه خوب- برا1 قا�د1 باشــد. البته ــه در مورد قا�د1 همه 
چيز در حد صحبت اســت و هنوز هيچ مورد1 قطع- نشده 
اما م- توان گفت با توجه به اتفاق نظر باشــگاه و سرمرب-، به 
احتمال بسيار ز�اد پس از پا�ان جام حذف- ترانسفر شدن او 

به طور جد1 ليد خواهد خورد.

بازارگرمی به سبک کرار جاسم
باز�Gن ســابق تيم مل- فوتبال عراق مدع- شــد از ســا�پا و 
 dتور نزد�تراتور ا�ران پيشــنهاد دارد و به حضــور در ترا
شده است! رار جاسم سابقه باز1 در تيم ها1 ا�ران- نظير 
تراتور، صنعت نفت، اســتقالل و شاهين را دارد. او آخر�ن 
بــار در صنعت نفت بــاز1 رد ول- از ا�ن تيــم به ليگ عراق 
رفت.رار ه مدت هاست از شرا�ط باز1 در ليگ ا�ران دور 
بــوده و دوران فوتبالــش به پا�ان خط رســيده، در گفت وگو 
بــا ســا�ت وره مدع- شــد از ٢ تيم ســا�پا و تراتــور ا�ران 
پيشــنهاد دارد و مذارات- هم انجام داده اســت. و1 اعالم 
ــرده مذاراتش با تراتور پيشــرفت داشــته و هفته آ�نده 
برا1 عقد قرارداد با ا�ن تيم راه- ا�ران م- شــود! ادعا1 رار جاســم در حال- مطرح شده ه 
ســا�پا هنوز وضعيت مشخص- برا1 فصل بعد ندارد و سياست ها1 تراتور هم برا1 سال بعد 

مشخص نشده است.

مجيدى؛ ميليچ و دیاباته را نمی  خواهد
ســرمرب- آب- پوشــان پا�تخت با توجه به شــرا�ط موجود تيمــش، ميليچ و د�اباته را در ليســت 
خروجــ- اســتقالل قــرار داد. تيم فوتبال اســتقالل ا�ن روزهــا با چالش ها1 مختلف- دســت 
و پنجــه نرم  م- ند و شــGاف ميان مد�ر�ت و ادر فن- آب- پوشــان باعث شــده اســتقالل- ها 
همچنــان دســت به اعتصاب بزنند و با تمر�ن نGردن به نوعــ- صدا1 اعتراض خود را به گوش 
مد�ران باشگاه برسانند. در ا�ن بين از باشگاه استقالل خبر م- رسد فرهاد مجيد1، سرمرب- 
آب- پوشــان طبق فهرســت اوليه ا1 ه برا1 خود تنظيم رده، شــيخ د�اباتــه و هرو�ه ميليچ را 
در فهرســت خروجــ- باشــگاه قرار داده اســت. ميليــچ چند1 پيــش به علت پرداخت نشــدن 
رد. بــا ا�ن اتفاق، با�د ا�ــن باز�Gن را �G- از جداشــده ها1 قطع-  hمطالباتــش ا�ــران را تر
اســتقالل دانســت. همچنين شــيخ د�اباته ه در ســال اخير رفت و آمدها1 ز�اد1 داشت و با 
مصدوميت هــا1 متعدد باعث ا�جاد خأل در خط حمله آب- ها شــده بود، به نظر م- رســد برا1 

فصل آ�نده جا�- در جمع آب- پوشان نخواهد داشت.

پرسپوليس قهرمان هم شود جشن قهرمانی ندارد!
با تصميم ســازمان ليگ چنانچه پرسپوليس در هفته بيست ونهم قهرمان شود، جشن قهرمان- 
بيســتمين دوره ليــگ برتــر برگــزار نم-  شــود. د�روز نشســت هماهنگــ- مد�ران بــرا1 باز1 
پرســپوليس-تراتور در محل سالن نفرانس سازمان ليگ برتر به ر�است فر�برز محمودزاده، 
ناظر مســابقه و نما�نده فدراســيون فوتبال برگزار شد. افشــين پيروان- و عليرضا اشرف از تيم 
پرسپوليس در ا�ن جلسه حضور پيدا ردند. در جر�ان ا�ن جلسه مقرر شد پرسپوليس به عنوان 
ميزبان �d دســت سرخپوش باشد و دروازه بان هم مشــG- م- پوشد. تراتور هم با لباس سبز 
برا1 دروازه بان و �d دســت ســفيد برا1 ســا�ر نفرات به زمين مســابقه م- آ�ــد. در جر�ان ا�ن 
نشســت همچنين اعالم شــد، هرچند احتمال مشــخص شدن قهرمان مســابقات در ا�ن هفته 
وجود دارد ول- جشــن قهرمان- و مراسم اهدا1 جام از ســو1 سازمان ليگ فوتبال برا1 هفته 

پا�ان- تدارh د�ده م- شود.
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