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 پله پله 
تا اورامان
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همزمان با رسیدن تعداد قربانیان کرونا به ۹۰ هزار نفر، گزارش خبرنگار خراسان 
از  بیمارستان ها  و مراکز بهداشت از فاجعه ای بزرگ حکایت دارد، جمعی از 

استادان دانشگاه علوم پزشکی  تعطیلی مشهد را خواستار شدند

حاشیه های المپیک کرونایی
 سانسور دختر باد 
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7

اصالح طلبان پاسخ گو  نیستند 
طلبکار نباشند!

دولت روحانی به هفته پایانی خود رسید؛دولتی با نقاط 
ضعف و قوت و دستاوردها و  ...

یادداشت سردبیر

دکتر سید علی علوی
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 پنجمین قهرمانی 
متوالی سرخ ها

 پرسپولیس با رکوردی 
 بی نظیر قهرمان لیگ 

برتر شد

   صفحه ۱2

رهبر انقالب ضمن توصیه به استفاده آیندگان از تجربه دولت دوازدهم تاکید کردند 

 در این دولت معلوم شد 
اعتماد به غرب جواب نمی دهد 

شمارش معکوس برای اجرای توافق اقتصادی بزرگ با سوریه 
 رئیس مجلس از فرصت 3 ماهه ایران و سوریه برای اجرای توافق قبلی دو جانبه درباره احداث راه آهن 

ایران - عراق-  سوریه، مدیریت بندر الذقیه، حفاری نفت و معادن فسفات و ... خبر داد



اصالح طلبان پاسخ گو نیستند 
طلبکار نباشند!

دولت روحانی به هفته پایانی خود رسید ؛ دولتی 
با نقاط ضعف و قوت و دستاوردها و کاستی ها و 
البته عبرت های مختص خودش که در باره آن 
به طور مفصل می توان اظهار نظر کرد.اما یکی 
از موضوعاتی که به نظر می رسد در این مقطع 
می تــوان در بــاره آن سخن گفت ایــن اســت که 
روحانی، دولت را با چه شرایطی دارد به رئیسی 
تحویل  می دهد.طی یک ماه گذشته در باره این 
موضوع به طور مفصل سلسله گزارش هایی را در 
روزنامه خراسان منتشر کردیم؛ از وضعیت مسکن 
،محیط زیست ، آسیب های اجتماعی همچون 
اعتیاد ،همسان سازی حقوق ،کسری بودجه 
و تامین کاالهای اساسی ،وضعیت بهداشت و 
درمان ،علم و فناوری  تا تورم و نقدینگی ، نظام 

معیوب مالیاتی و بانکی ،اشتغال و...
در این گزارش ها به این موضوع  پرداختیم که 
روحانی ، دولت را چگونه و با چه شاخص هایی 
تحویل گرفت و با چه شرایط و شاخص هایی 
به  رئیسی تحویل  می دهد . به   عبارتی برآن 
بودیم که تصویری از چالش های پیش روی دولت 

سیزدهم ترسیم کنیم.
ضــرورت این موضوع از آن جهت است  که اوال 
افکار عمومی در جریان واقعیت ها و نه شعار 
و ادعاها قرار بگیرند و ثانیا این که تجربه های 

قبلی نشان داده نپرداختن به عملکرد دولت ها 
ظرفیت آن را دارد که  جای بدهکار و طلبکار و 

پاسخ دهنده را عوض کند.
در باره دولت روحانی نیز این ضرورت با توجه به 
مواضع اخیر  شخص رئیس جمهور ، معاون اول و 

اصالح طلبان خودنمایی می کند.
واقعیت این است که روحانی در هر دو انتخابات 
یازدهم و دوازدهم بدون حمایت جریان اصالح 
طلب به پیروزی نمی رسید .واقعیتی که از همان 
ابتدا منجر به این شد که اصالح طلبان حذف 
اصولگرایان و سهم خود از دولت را از روحانی 
مطالبه کنند،به گونه ای که بخش قابل توجهی از  
مدیران دولت های یازدهم و دوازدهم از جریان 

اصالح طلب انتخاب شدند .
به عبارتی این گزاره را می توان به صراحت مطرح 
کــرد کــه  اگرچه  آقــای  روحانی  دولــت خــود را 
دولت اعتدال نامید ولی به دلیل نبود پشتوانه  
سازمانی و حزبی  عمال قریب به اتفاق مدیران 
او در سطح ملی و محلی از جریان اصالح طلب 
بودند .موضوعی که البته به خودی خود نه برای  
آقای روحانی نه برای اصالح طلبان مورد ایراد 

نبوده و نیست.
مشکل آن جاست که حــاال پس از هشت سال 
حضور در عرصه اجرا ، اصالح طلبان چنان از 
پذیرش مسئولیت شانه خالی می کنند که گویی 
دستاوردهای این دولت ماحصل حضور و عملکرد 
آن ها نیست.در واقــع در شرایطی که اصالح 
طلبان باید پاسخ گوی وضع موجود باشند ، در 
مقام طلبکار چنان رفتار می کنند که گویی باید 

حاکمیت به آن پاسخ بدهد.
پاسخ گویی

»با روحانی راهی را آغاز کرده ایم و به نیمه راه 
رسیده  ایم. این بار این شمایید که باید تکرار 

کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، برای تقویت 
امید به آینده ای بهتر«؛ این جمالت بخشی از 
پیام ویدئویی سیدمحمد خاتمی در سال ۹۶ 
بود. این گونه دو دولت روحانی با حمایت های 

این چنینی و دیگر اصالح طلبان روی کار آمد.
جدا از این که بسیاری از آن ها در مقاطعی بخشی 
از این دولت بودند اما سوال اساسی اکنون این 
است که  اصالح طلبان چگونه می توانند در مقام 
طلبکار باشند و در مقابل افکار عمومی چگونه 
می خواهند به این گزاره که عملکردشان  عامل 
 ، اســت  کشور  اقتصادی  مشکالت  از   بخشی 

پاسخ دهند.
آن ها از یک سو قــادر به تکرار حمایت خــود از 
عملکرد روحانی نبوده و حاضر نیستند »تضمین 
روحانی هستیم« را تکرار کنند و از سوی دیگر 
هم نمی توانند او را نقد و بلکه از وی عبور کنند، 
چون این کار را نوعی خودزنی بین افکار عمومی 
می دانند.شاید از همین رو است که روحانی را 
متهم به فاصله گرفتن از رویکرد اصالح طلبی 
در دولت دومش می کنند، تا ضمن تطهیر خود، 
ناکارامدی های رئیس جمهور را ناشی از عدول 
او از این رویکرد توجیه کنند و به جای نقد دولت 
ناکام روحانی و سیاست ورزی اصالح طلبان، 
پیکان انتقاد ها را به سوی خارج از دولت تنظیم 
می کنند.گرچه انتخابات ۱۴۰۰ سنگ محکی 
برای جریان های اصالح طلب بود اما آن ها باید 
نسبت خود را با نظام سیاسی درست و منطقی 
تنظیم کنند. اصالح طلبان به عنوان بخشی از 
نظام سیاسی باید قرار گرفتن همزمان در موضع 
اپوزیسیون و پوزیسیون را کنار بگذارند. اگر چه 
سخت است اما در گام نخست باید درباره عملکرد 
خود پاسخ گو باشند تا مردم بدانند در گفتار و 

رفتار صادق و سالم هستند.

اخبار شنبه 9 مرداد 2۱۴۰۰
2۰ ذی الحجه  ۱۴۴2.شماره 2۰72۰

یادداشت سردبیر

  دکترسیدعلی علوی 
alavi@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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اگه سگ دو زدن و به جایی نرسیدن رشته  •
ــی بــود، تک تِک َجــوانــان ایرانی االن  ورزش

مدال طالی المپیک داشتن!
خبرهای سیاسی چرا این جوری هستن؟  •

مثال تیتر می زنن واکنش شدید اللحن پکن به 
واشنگتن... آدم توقع داره الاقل دو تا فحش 
کش دار به همدیگه داده باشن. اون وقت توی  
بیانیه نوشته؛ چین از آمریکا خواست دست از 

بدگویی بردارد!
 این چه مدیریت بحران کروناست؟! ورود  •

مسافر توسط اتوبوس، قطار، هواپیما آزاد 
است و فقط ماشین شخصی مشکل داره؟!

 کاش همین قدر که برای اینترنت نگران  •
هستید برای قیمت ها، وضع تورم و اقتصاد 
و بی پولی مردم، بی آبی و مشکالت محیط 
زیست، افسردگی جوانان و ناامیدی از آینده 

و... هم نگران باشید!
 کرونا که نه، هر نوع مریضی جدید در دنیا  •

باشد از ایران جمع نمی شود. به خاطر این که 
اتباع بیگانه به راحتی وارد کشور می شوند.

در خراسان ورزشی تیتر زده اید »سردار،  •
پنجمین بازیکن استقاللی!« سردبیر ورزشی 
ــودن را از حد گــذرانــده و  شما استقاللی ب
بازیکنی را که استقاللی نیست، استقاللی 

اعالم می کند! چرا نظارت نمی کنید؟
 آدم به جهنم هم عادت می کند؛ به شرطی  •

که  برای سوزاندن همه به یک اندازه هیزم 
صرف شود. وقتی تحریم هستیم، دست کم 

هیزم ها را به تساوی تقسیم کنید.
آقایان گفتند دیگه برق قطع نمی شه. االن  •

سه روز پشت سر هم الهیه، منطقه صادقیه، 
برق روزی2تا 3ساعت قطع می شه. 

اگه دولت ها به کمک افغانستان نشتابن  •
می شه مثل قضیه عربستان که صد سال 
قبل محمدبن عبد الوهاب همه رو نابود کرد 
و حکومت رو به دســت گرفت و ایــن شد که 
االن می بینین.  افغانستان هم می شه یک 
حکومت تکفیری. این طور وهابی ها از جنوب 
و طالبان هم از شرق ایران رو احاطه می کنند.

ــرداد ،  • ــه ششم مـ ــام ــوادث روزن  صفحه حـ

ماجرای کوله پشتی رو خوندم. به نظرم کسی 
در میان مسئوالن دولتی پیدا نمی شه برای 
این دردها اشک بریزه. امیدوارم خود مردم 
و کسانی که توانایی مالی دارن در شناسایی 

و کمک به افراد نیازمند بیشتر تالش کنند.
 آقای روحانی شما که مرتب آمار خدمات  •

خــود را می دهید لطفا آمــار دهید در دوره 
خدمت چند درصد بی حجابی و فساد و بی 

بند وباری رشد داشته است؟
 جــواب اون آقایی که می گه شرکت های  •

خــودروســازی باید خجالت بکشن، ما باید 
خجالت بکشیم از این همه نفهمی که داریم 
و می ریم باز ثبت نام می کنیم و پول پیش 

می دیم بابت این لگن ها!
ــه وقـــت گــذاشــتــیــد و تلفنی از  •  از ایـــن ک

مشترکان خود دربــاره روزنامه نظرخواهی 
کردید از شما تشکر می کنم.

بعد از حقوق های نجومی، نوبت واکسن  •
زدن کارمندان دولت رسیده و کارگران و بقیه 

مردم جونشون مهم نیست.
آیا روزنامه ای با حدود۱۰۰سال سابقه و  •

مورد قبول و عالقه بسیاری از هموطنان، برای 
ادامه  کار، باید روزنامه های باطله و مصرف 
شده را آن هم در چنین فضای بحرانی و وجود 
بیماری کرونا، جمع آوری کند؟! به مسئوالن 
کشور بگویید فردا و فرداها بسیار دیر است و 

انگشت حسرت بر دهان می مانید.
 آقــای شهردار مشهد راه انــدازی زیست  •

پــارک و رود پــارک و مانند این خیلی خوب 
است ولی کاش در پایان دوره مسئولیت تان 
تعداد چاله چوله های آسفالت های شهر هم 
کمتر می شد و الاقل صد متر آسفالت بدون 
چاله و دست انداز در خیابان های شهر مشهد 

پیدا می شد.
ــراض هــا و درخــواســت هایی  • ــت ــردم اع مـ

ــا با  ــ ــد و دارنــــــد، ام ــ از دولــــت داشـــتـــه ان
ــت وشرکت ها )اداره  تعاملی که بین دول
برق،آب،مخابرات،گاز،شهرداری و ...(پیدا 
شد، دولت اعتراض خودش را زودتر نشان 

داد و کار مردم مشکل تر شد.

 بودجه بندی های بسیار دست و دل بازانه  •
و همراه با ریخت و پاش فراوان در این شرایط 
بسیار سخت و جنگ اقتصادی روشن کرد 
که سازمان برنامه و بودجه نیازمند یک خانه 
ــدوارم رئیس  ــی تکانی اساسی اســت که ام
جمهور منتخب به ایــن موضوع توجه ویژه 

داشته باشند.
از امام جمعه، فرماندار و نماینده محترم  •

جهت  در  اســت  انتظار  قاینات  شهرستان 
برخورداری شهرستان قاینات از دستگاه ام 
آر آی  تالش بیشتری کنند تا خدای ناکرده 
ــای دیگری  دســتــگــاه سهم قــایــن ســر از ج

درنیاورد.
 جناب نمکی فرموده اند بعضی از کشورها  •

از ما پرسیده اند که شما چگونه توانسته اید 
کرونا را در شرایط سخت مدیریت کنید؟ واقعا 
جناب نمکی بــرای خود ما هم جای سواله 
که چگونه توانستید به این سرعت کرونا را 
زندگی  جشن  زودی  به  که  کنید  مدیریت 

بدون کرونا را خواهیم گرفت!

جوابیه بیمارستان مهر

 در پاسخ به گالیه مخاطبان در ستون حرف 
مردم 5 مردادماه ۱۴۰۰با عنوان »بیماران 
کرونایی در کنار سایر بیماران در بخش های 
مختلف نگهداری می شوند و...« مستحضر 
باشید طبق  دستور دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، کلیه بیمارستان ها برای جلوگیری 
از آلوده شدن بیماران به ویروس کرونا، طبق 
کنند.  مــی  عمل  بهداشتی  ــای  ه پروتکل 
در بیمارستان مهر 2 بخش جداگانه برای 
بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است 
و چنین ادعایی که بیماران کرونایی همراه 
صحت  شوند  می  نگهداری  دیگر  بیماران 
ندارد. در بیمارستان مهر سه در ورودی وجود 
دارد که یکی بــرای بیماران معمولی، یکی 
ــای ورودی  بــرای کرونایی ها و یکی از دره
هم برای اورژانس است. بنابراین همه توان 
بیمارستان برای جدا کردن بیماران به کار 

گرفته شده است.

شمارش معکوس برای اجرای توافق اقتصادی بزرگ با سوریه 
قالیباف از فرصت 3 ماهه برای اجرای توافق قبلی درباره  احداث راه آهن 

معادن فسفات و... خبر داد  ایران -عراق -سوریه ،مدیریت بندر الذقیه ،

رئیس مجلس پس از بازگشت از سفر به سوریه که 
برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور 
انجام شده بود، از فرصت سه ماهه برای اجرایی 
شدن توافق قبلی دو کشور خبر داد. توافق نامه ای 
که موضوعات متعددی از جمله موضوعات بانکی، 
ریلی، نیروگاهی، نفتی و معدنی را در بر می گیرد 
ــادرات  ــرای توسعه ص و فرصت بسیار خوبی ب
کشورمان به بازار سوریه است. بازاری که سهم 
ــران است.به گــزارش  ترکیه در آن ۱2 برابر ای
خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر قالیباف  پس 
از بازگشت از سفر به سوریه اهمیت این سفر را 
از نظر مقطع زمانی، پس از انتخابات سوریه و 
رای مجدد مردم این کشور به بشار اسد  یادآور 
شد و گفت: بدون شک در شرایط کنونی فرصت 
اقتصادی خوبی برای ایران فراهم شده است که 
مانند حمایت از این کشور در جنگ ضد تروریست 
ها امــروز نیز از فرصت اقتصادی به وجود آمده 
حداکثر استفاده را ببریم. عالوه بر بخش ها و 
سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی که 
در گذشته نیز در کشور سوریه حضور داشتند باید 
از فرصت های اقتصادی به وجود آمده استفاده 
کنند.قالیباف با بیان این که الزم بود در این سفر 
بسترهای مورد نیاز توافق نامه همه جانبه ای 
را که بین ایران و سوریه امضا شده بود ، مجدد 
مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به تصویب نهایی 
برسانیم، تصریح کرد: ان شاء ا... در سه ماه آینده 
توافق نامه ای که یک سال و نیم قبل بین دو کشور 
ایران و سوریه تنظیم شده است اجرایی شود و 

روند تصویب آن در دو پارلمان پیگیری می شود. 
فهرست مهم ترین توافقات قبلی 2 کشور

نهم بهمن سال ۹7 در سفر اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور به سوریه چند سند  
نامه  توافق  جمله  از  کشور  دو  بین  همکاری 
راهبردی همکاری های اقتصادی به امضا رسید 

که مهم ترین موارد آن عبارت اند از:
اتصال ریلی خلیج فــارس به دریــای مدیترانه 

توسط ایران، عراق و سوریه
احداث و بازسازی نیروگاه ها در سوریه

روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تاسیس 

ــوری در دمشق و  بانک مشترک ایــرانــی و س
مبادالت بر مبنای پول ملی دوکشور

واگذاری مدیریت بندر الذقیه به  عنوان اولین و 
بزرگ ترین بندر سوریه بدون برگزاری مناقصه و 

در قالب توافق سال 2۰۱5
ــرارداد اکتشاف نفت در البوکمال واقــع در  ق

شرق سوریه
امتیاز بهره برداری از معادن فسفات الشرقیه 
ــرداری از  و سهم 27 درصــدی ایــران از بهره ب

این معادن
براساس آمار گمرک، صادرات فعلی ایران به 
کشور سوریه تنها حدود یک میلیارد دالر است، 
ایــن در حالی اســت که در شش یا هفت سال 
گذشته صــادرات ترکیه بیشتر از ۱۴ میلیارد 

دالر بوده است.
مذاکرات قالیباف و بشاراسد

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس در دومین روز سفر به سوریه و در 
دیــدار رئیس جمهور این کشور ضمن تبریک 
انتخاب مجدد بشار اسد به عنوان رئیس جمهور 
سوریه افزود: دوره جدید در سوریه همزمان شده 
است با دوره جدید از شرایط سیاسی در ایران 
که مجلس یازدهم و دولت جدید با رویکردی 
متفاوت فعالیت خواهند کرد.قالیباف با اشاره 
به روزهای سختی که در تقابل با تروریست ها بر 
مردم سوریه گذشته است، چهار سال پیش ِروی 
ایــران و سوریه را تاریخی و مهم توصیف کردو 
گفت:  این پیروزی مهم نشان داد که اگر به خدا 
اعتماد و به مردم تکیه کنیم و بر اصول و مبانی 

خود بایستیم پیروزی قطعی است.
رئیس جمهور سوریه نیز در این دیــدار ضمن 
خوش آمدگویی به رئیس مجلس و هیئت همراه 
با اشاره به تاکیدات دکتر قالیباف گفت: من نیز 
تقریبا همین دیدگاه های شما را دارم و بر این 
موارد تاکید می کنم. بشار اسد با بیان این که 
ایران و سوریه شرکای اساسی هستند و برای 
روشن شدن نوع همکاری ها باید کمیته های 
مشترک ایجاد کنیم افزود: باید همکاری های 

حوزه تجاری و اقتصادی را توسعه دهیم.

پنجمین قهرمانی متوالی سرخ ها
پرسپولیس برای پنجمین بار متوالی قهرمان 
لیگ برتر شد. شب گذشته  پرسپولیس از همان 
اول بازی نشان داد به کمتر از قهرمانی رضایت 
نمی دهد و می خواهد یک افتخار بی نظیر دیگر 
را به تاالر افتخارات این تیم پرطرفدار اضافه کند . 
یحیی و شاگردانش از همان نیمه اول، خیال همه 
را راحت کردند و بدون تغییر در سرنوشت لیگ 
برتر، جام را بــاالی سر بردند. در بــازی دیشب 
ــازی توسط علی  مقابل پیکان، گل نخست ب
عبدی، در دقیقه ۹ برای پرسپولیس به ثمر رسید. 
در دقیقه 22 بازی نیز احمد نوراللهی توپ را روی  
اشتباه خط دفاع وارد دروازه پیکان کرد و بازی با 
همین نتیجه در نیمه نخست پایان یافت. سرخ 
ها با این پیروزی ۶7 امتیازی شدند و باالتر از 
سپاهان ۶5 امتیازی که استقالل را شکست داد 
قرار گرفتند. در صورتی که تیم پرسپولیس بازی 
خود را مقابل پیکان می باخت و سپاهان اصفهان 
مقابل استقالل تهران به پیروزی می رسید، این 
تیم قهرمان این فصل لیگ برتر می شد.یک اتفاق 
تکراری که اگر روزی با برانکو و طارمی و مسلمان 
رخ می داد ، امروز با یحیی و عبدی و نوراللهی  هم 
رخ می دهد. انگار که دیگر مهم نیست چه کسی 
سرمربی و کاپیتان و بازیکن است، مهم جایگاهی 
است که پرسپولیس به بازیکن و مربی می دهد و 
از آن ها قهرمان می سازد.   نکته جالب این بود که 
اعالم شده بود دیدار پرسپولیس و پیکان بدون 
حضور تماشاگران برگزار می شود اما افرادی با 
حضور در ورزشگاه بازی را تماشا می کردند و از 
ساعتی قبل از پایان بازی جشن قهرمانی را آغاز 

کرده بودند.
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تحلیل روز

سناریوی تونس در لبنان؟ 

احمد کاظم زاده -نجیب میقاتی برای سومین 
بار مامور تشکیل کابینه جدید لبنان شد و در صورت 
موفقیت، برای بار سوم پست نخست وزیری را بر 
عهده می گیرد. اما برخی از کارشناسان با توجه 
به سفر جوزف عون فرمانده ارتش لبنان به مصر 
و دیدار با عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور این 
کشور و همچنین سفر یک ماه پیش  جوزف عون به 
پاریس و استقبال امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه، این احتمال را مطرح کرده اند که امکان 
دارد فرمانده ارتش لبنان به همان کاری دست بزند 
که قیس سعید رئیس جمهور تونس زد و با انحالل 
دولت و پارلمان و لغو مصونیت قضایی نمایندگان 
و ایجاد محدودیت، زمینه را برای بازگرداندن نظام 
سیاسی از پارلمانی به ریاستی  فراهم کرد که بعد 
از جنبش موسوم به بهار عربی به پارلمانی تبدیل 
شده بود. دلیلی که برای این استدالل آورده می 
شود این است که قیس سعید نیز قبل از دست زدن 
به تغییرات جدید، به مصر و فرانسه سفر و با مقامات 
این دو کشور دیدار کرده بود. هرچند نمی توان این 
واقعیت را نادیده گرفت که طی سال ها و به خصوص 
ماه های اخیر تالش های گسترده ای برای تضعیف 
جایگاه ارتــش به عنوان نماد وحــدت ملی لبنان 
صورت گرفته بود و برخی از کشورهای عربی مانند 
امــارات به تالش هایی برای جذب افسران ارتش 
لبنان به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش 
ارزش پول ملی دست زده بودند اما به چند دلیل نمی 
توان احتمال اجرای این سناریو را در لبنان پذیرفت: 
نخست، اگرچه امکان دارد فرانسه در خصوص 
بازگرداندن نظام سیاسی در تونس از پارلمانی به 
ریاستی با کشورهای مصر، عربستان و امارات هم 
سویی منافع داشته باشد چراکه با رقیب منطقه ای 
این سه کشور یعنی ترکیه در قبال طیف مختلفی از 
مسائل اختالف نظر دارد که از نظام سیاسی کنونی 
تونس به دلیل حضور حزب النهضه حمایت می کند، 
اما در خصوص لبنان بعید است به این راحتی با تغییر 
نظام سیاسی موافق باشد و هرگونه تغییر می تواند 
حضور و نفوذ فرانسه را بیش از پیش کاهش دهد. 
دوم این که فرانسه برای پیشبرد اهداف کنفرانس 
لبنان در چهارم اوت برابر با 22 مرداد جاری، به 
تشکیل سریع دولــت در لبنان نیاز دارد و همین 
موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار بر تشکیل کابینه 
میقاتی و خروج این کشور از خأل سیاسی است حال 
آن که اجرای سناریوهایی همچون تونس می تواند 
لبنان را وارد یک تونل تاریک سازد که هیچ چشم 
اندازی برای برون رفت از آن مقدور نباشد. سوم با 
وجود این که ارتش در لبنان یک نهاد ملی است و 
همه طوایف به رغم اختالفات سیاسی دربــاره آن 
توافق دارند اما به دلیل هم سویی که بین نیروهای 
مقاومت و حزب ا... و ارتش در دفاع از حاکمیت و 
تمامیت ارضی لبنان وجود دارد، هماهنگی بین 
این دو نیرو به مراتب بیشتر است و این خود نوعی 
بازدارندگی در برابر ایجاد هرگونه توطئه در ارتش 
ایجاد می کند. با توجه به این دالیل، هرچند نمی 
توان از مانع تراشی های عربستان در سر راه تشکیل 
دولت جدید لبنان به نخست وزیری میقاتی یا ایجاد 
توطئه در ارتش غافل شد اما در مجموع به نظر می 
رسد لبنان در مسیر خروج از بحران و خأل سیاسی 
حرکت می کند و از این دید چشم انداز روشنی برای 

تشکیل کابینه میقاتی قابل تصور است.

خبر متفاوت 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

ــه  ــامـ ــک روزنـ ــیــتــر یـ ت
ــروا«  /  فرانسوی »الکـ
»تامین غــذا، چالشی 
روبه رشد« »جامعه بین 
الملل درحال افزایش 
قیمت های مواد غذایی 
اســت کــه کشورهای 
آســیــایــی، آفریقایی و 

آمریکای التین را با مشکل روبه رو می کند«

ــئــودور مــک کریک،  ت
ــق  ــاب کـــاردیـــنـــال س
کلیسای کاتولیک، به 
جنسی  تعرض  اتهام 
به یک پسر نوجوان در 
دهه ۱۹۷۰ میالدی 
قضایی  پیگرد  تحت 

قرار گرفت. /بی بی سی

»نظر  از  ویدئویی  انتشار 
محمد« مشهور به »خاشه 
ــاری«،  ــ ــده ــ ــن ــ ــوان ق ــ ــ جـ
ــور  ــه ــش طــــنــــزپــــرداز م
افغانستان نشان می دهد 
که او پیش از آن که توسط 
طالبان تیرباران شود، هدف ضرب و شتم قرار گرفته 
است. این ویدئو که در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است، خاشه جوان را پس از بازداشت نشان 
می دهد که افراد مسلح کنار او هستند و یکی از این 
افراد به صورت این طنزپرداز افغان سیلی می زند 
و به او »خبیث« می گوید. مسئوالن امنیتی والیت 
قندهار پیشتر خبر داده بودند که افراد مسلح 22 
ژوئیه )۳۱ تیر/سرطان( نظرمحمد را از خانه اش در 
ولسوالی )شهرستان( دند والیت قندهار بیرون برده 
و روز جمعه تیرباران کرده اند. نظرمحمد به دلیل 
خوش طبعی که داشت و فکاهی هایی که می گفت، 
شخصیتی پرطرفدار در میان مردم افغانستان بود. 
طالبان وعده داده است که عامالن این اقدام را 

محاکمه خواهد کرد./ یورونیوز

کامیار - شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر 
جنبش اسالمی نیجریه و همسرش در 
28 جوالی 2۰2۱ )6 مرداد ۱4۰۰( 
پس از حدود شش سال زندان و شکنجه 
و ظلمی که به ناروا به آن ها وارد شد، به 
حکم دادگاهی در نیجریه از تمامی 
اتهامات نسبت داده شده تبرئه و آزاد 
شدند. شیخ ابراهیم زکزاکی، در ۱۳ 
دسامبر 2۰۱۵ بــر اثــر حمله ارتــش 
منزل  و  بقیةا...  حسینیه  به  نیجریه 
ارتــش  توسط  و  زخمی  شخصی اش 
نیجریه دستگیر و زندانی شد. ارتش 
نیجریه علت این دستگیری را تالش 
هواداران او برای ترور رئیس ستاد ارتش 
نیجریه در منطقه زاریا اعالم کرده بود 
اما اکنون با گذشت شش سال و پس از 
بارها کارشکنی دولت نیجریه در آزادی 
زکزاکی بــرای دسترسی به درمــان، 
دادگاهی در نیجریه، حکم آزادی او و 
همسرش را صادر کرده است. تصمیم 
این دادگاه نیجریه ای در وضعیت کنونی 
ــدادی مهم در مسیر  را مــی تــوان رخـ
نیجریه  شیعیان  رهبری  بی گناهی 
ارزیابی و در دو محور مهم، تاثیرات و 

بازتاب های این تصمیم را تحلیل کرد.

سیاسی بودن مسئله دستگیری	 
تبرئه کامل شیخ ابراهیم زکزاکی از 

تمامی اتهامات وارد شده، به وضوح 
نمایانگر این است که از همان ابتدا، 
زندانی شدن رهبر شیعیان نیجریه، 
یک تصمیم سیاسی و مبتنی بر توطئه 
ــرای  ــی ب ــارج ــی و خ ــل مــشــتــرک داخ
سرکوب سیستماتیک جنبش اسالمی 
نیجریه بوده است. به روایت دقیق تر، 
دستگیری زکزاکی را می توان برایند 
و نتیجه اقدام سیاسی و خالف قانون 
دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور 
دانــســت. حتی در سطحی دیگر در 
ماجرای زندانی شدن رهبری شیعیان 
نیجریه و رای غیر واقعی دادگــاه در 
سال 2۰۱۵ به وضوح نقش عربستان 
ــارات متحده عربی در تحریک  و امـ
دولت این کشور قابل مشاهده است. به 
نوشته الوقت، افزایش قابل توجه شمار 
شیعیان در نیجریه  طی سال های اخیر 
از یک سو  موجب حساسیت دولتمردان 
در آبوجا شده است و از سوی دیگر، 
واکنش تقابلی رژیم های مرتجع عربی 
به رهبری عربستان سعودی را به همراه 
ــت که  ــر اس داشــتــه اســت. شــایــان ذک
شیعیان نیجریه پرجمعیت ترین گروه 
شیعی در قاره آفریقا هستند. جمعیت 
آنان در 2۰۰8 میالدی حدود هفت 
میلیون نفر برآورد شده است. جنبش 
شیعیان  به  متعلق  نیجریه  اسالمی 

این کشور است که رهبری آن را شیخ 
ابراهیم زکزاکی بر عهده دارد. وی 
از حدود 4۰ سال پیش یعنی زمانی 
که انقالب اسالمی در ایران در سال 
۱۹۷۹ به پیروزی رسید، این مسئولیت 
را برعهده دارد. زکزاکی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران، شیفته امام 
خمینی)ره( شد و سال ها بعد به ایران 
آمد و وقتی با لباس روحانیت به نیجریه 
بازگشت، در منطقه  زاریــا و کانو به 
تبلیغ تشّیع پرداخت. استقبال مردم 
نیجریه از شیخ زکزاکی طی سال های 
گذشته هراس افراط گرایان را در داخل 
کشور به همراه داشت و در نهایت   به 
دستگیری رهبر این جمعیت در سال 
2۰۱۵ به یک تصمیم غیرقانونی و 
نامشروع ختم شــد. حتی در مقطع 
دستگیری شیخ زکزاکی، ۵۰۰ نفر از 
شیعیان توسط ارتش نیجریه به شهادت 
رسیدند. چند سال گذشته نیز رو به 
وخامت گراییدن وضعیت جسمانی 
شیخ در زندان، آزادی او به منظور ارائه 
خدمات درمانی را  در سطح رسانه ای 
مطرح کرد و نهادهای حقوق بشری 
بارها خواهان آزادی رهبر شیعیان 

نیجریه شدند اما این دولت نیجریه بود 
که با این موضوع مخالفت می کرد. این 
مسئله به وضوح نمایانگر آن است که 
ضدیت با شیعیان و دستگیری شیخ، 
محصول یک اراده سیاسی ضد تشیع 
بوده و هیچ گونه مبنای واقعی و قانونی 

نداشته است.

گام مثبت »آبوجا« در مسیر 	 
تقریب مذاهب

شیخ ابراهیم زکزاکی و پیروان او، به 
ــوح طی ســال هــای اخیر قربانی  وض
ــات ســیــاســی و تــوطــئــه هــای  ــدامـ اقـ
ــد. بـــدون تــردیــد،  ــده ان منطقه ای ش
و  حمله  در  نیجریه  ــت  دولـ تصمیم 
سرکوب شیعیان، به هیچ عنوان صرفًا 
یک تصمیم داخلی نبوده و دستان 
خارجی را می توان به عنوان محرک 
اصلی این رخدادها مورد بازشناخت 
قرار داد. در حالی که جامعه شیعیان 
نیجریه و جنبش اسالمی به رهبری 
شیخ زکزاکی عالوه بر انجام خدمات 
اجتماعی و کمک به فقرا در اشاعه 
تسامح، تساهل، همزیستی مسالمت 
آمیز ادیان و مذاهب و صلح در کشور 

ــد، اما  ــرده ان نیجریه نقش آفرینی ک
برخالف این جریان طی دو دهه گذشته 
گروه های تکفیری همچون »بوکوحرام« 
ــاس تفکر وهابیت که از سوی  بر اس
تأمین  و  حمایت  سعودی  عربستان 
مالی می شود، انواع اقدام خشونت آمیز 
و تروریستی را انجام داده اند. در واقع، 
گــروه بوکوحرام ضدیت با شیعیان و 
هرگونه ارزش های انسانی را در دستور 
کار قرار داده و افکار ارتجاعی آن ها در 
دستاوردهای علمی همانند کروی 
بودن کره زمین یا جرم دانستن آموزش 
همگانی به ویژه برای دختران به شدت 
از سوی جامعه نیجریه مردود دانسته 
می شود. بدون تردید، در مسئله ترویج 
و تقویت افــراط گــرایــان »بوکوحرام« 
کشورهای طرفدار وهابیت همانند 
عربستان بیشترین نقش را ایفا کرده اند 
و عملیات تروریستی این گروه به ویژه 
در مناطق شمال شرقی نیجریه، به 
وضوح مشکالت بزرگی را برای دولت 
نیجریه ایجاد کــرده اســت. بنابراین 
ــزام دولــت نیجریه  چنین وضعیتی ال
در جبران تصمیم سیاسی اشتباه خود 
در ضدیت با شیعیان و آزادسازی شیخ 
زکزاکی را می طلبد. این اقدام دادگاه 
نیجریه در سطح ابتدایی می تواند تاثیر 
بسیار مثبتی در تقریر مذاهب و گذار 
این کشور به همزیستی مسالمت آمیز 
ادیــان داشته باشد. همچنین اقدام 
جدید دادگـــاه نیجریه ای در صدور 
حکم آزادی رهبر شیعیان این کشور 
مــی تــوانــد بــر بهبود و تقویت سطح 
مناسبات دو جانبه آبوجا با جمهوری 
اسالمی ایــران تاثیر بسیار مثبتی به 

جا بگذارد.

قاب بین الملل 

نمای روز 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از صاحب یک 
تابلوی تبلیغاتی که روی آن عکس وی به شکل آدولف 
هیتلر در جریان تظاهرات علیه محدودیت های 
کرونایی به نمایش درآمــده بود، شکایت کرد. در 
این تصویر همچنین مخفف نام حزب تحت رهبری 
ماکرون )جمهوری به پیش( به شکل صلیب درآمده 
و در کنار بیلبورد، این عبارت نوشته شده است: 

»فرمان ببرید و واکسن بزنید.« / یورونیوز

با حضور در  ــردم استان های مختلف یمن  م
خیابان ها و دیگر اماکن این کشور، عید غدیر 
خم را به صورتی باشکوه جشن گرفتند./فارس

عید آزادگان آفریقا 
حکم تبرئه شیخ زکزاکی صادر شد. دبیرکل جنبش 

اسالمی نیجریه و همسرش از ۶ سال پیش بدون اثبات هیچ 
اتهامی در زندان بودند 

نیرو های افغان حمله طالبان را در حاشیه شهر مهم 
هرات بزرگ ترین شهر در غرب این کشور، دفع 
کردند. این در حالی است که نیروهای طالبان 
به تهاجم گسترده خود ادامه می دهند. طالبان 
ــراف ایــن شهر و   به تازگی چندین منطقه در اط
همچنین دو گذرگاه مرزی در این استان در امتداد 
ــران و ترکمنستان را تصرف کــرده اند.  مرز با ای
جیالنی فــرهــاد، سخنگوی استانداری هرات 
در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اعــالم کرد: 

»جنگجویان طالبان حمالتی نزدیک شهر هرات در 
منطقه گذره انجام دادند«. وی افزود: »خوشبختانه، 
حمله آن ها توسط نیرو های امنیتی افغان دفع شد 
ولی متاسفانه چهار عضو نیروی امنیتی افغان کشته 
شدند«. وی با اعالم این که درگیری های پراکنده 

تاکنون در منطقه ادامه داشته است، افزود: حدود 
4۰ جنگجوی طالبان نیز کشته شده اند. نیروهای 
طالبان از زمان آغاز تهاجم خود در اوایل ماه مه، 
منطقه ای هاللی شکل را که از مرز ایــران تا مرز 
چین امتداد دارد، تصرف کرده اند. وزارت دفاع 

افغانستان نیز از تلفات سنگین طالبان خبر داد 
و اعالم کرد: در عملیات هایی که در استان های 
قندهار، هلمند، زابل، هرات و جوزجان اجرا شد، 
۱8۹ نفر از اعضای طالبان کشته و ۱۳8 نفر دیگر 
زخمی شدند. بنا به ادعای طالبان، در خالل دو 
ماه گذشته، دولت افغانستان کنترل ۱۰۰ منطقه 
را در سراسر کشور از دست داده است. با وجود این، 
دولت افغانستان گفته، طی چندین روز گذشته 

کنترل ۱۰ منطقه را از طالبان پس گرفته است.

طالبان پشت دروازه های هرات  
مقامات افغانستان: حمله طالبان در حاشیه شهر هرات را دفع کردیم 

حمله به کشتی اسرائیلی در آب های دریای عمان 
یک کشتی تجاری متعلق به تاجر ثروتمند 
اسرائیلی در سواحل دریای عمان، هدف حمله 
قرار گرفت و دو تن از خدمه آن کشته شدند. 
گروه »زودیــاک مریتیم«، تحت مالکیت »ایل 
اوفر« میلیاردر اسرائیلی، با صدور بیانیه ای 
گفته است این نفتکش بدون بار با پرچم »لیبریا« 
از بندر دارالسالم تانزانیا به فجیره امــارات 
در حال حرکت بوده که در شمال اقیانوس 
آرام هدف حمله قرار می گیرد. گروه زودیاک 
مریتیم بدون اشــاره به جزئیات حادثه  گفته 
اســت، دو تبعه رومانیایی و انگلیسی که به 
عنوان خدمه در کشتی حضور داشته، جان 
خود را در این حادثه از دست داده انـــد. این 
گروه گفته است از مجروحان احتمالی خبری 
در دست ندارد، اما سازمان بازرگانی دریایی 
ارتش انگلیس در بیانیه کوتاهی اعالم کرد 
که این حادثه اواخر پنج شنبه شب در شمال 
شرقی جزیره »مصیره« کشور عمان و در فاصله 
نزدیک به ۳۰۰ کیلومتری مسقط پایتخت این 
کشور رخ داده است. این حادثه در حالی رخ 
داده که تنش ها در منطقه در ماه های اخیر به 
ویژه میان ایران و رژیم صهیونیستی افزایش 

یافته است. این سومین حادثه این چنینی برای 
یک کشتی مرتبط با اسرائیل در شش ماه اخیر 
است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده 
که ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده 
که در منطقه حضور دارد به درخواست ها برای 
اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است. 
عمان هم حمله را تایید نکرده و مقامات این 
کشور تالش ها برای اظهارنظر در این خصوص 
را بی پاسخ گذاشتند. خبر وقوع این حادثه 
ابتدا از سوی یک گروه نظامی انگلیسی به نام 
»عملیات های تجاری دریایی« منتشر شد. در 
بیانیه نخستین اعالم شده بود که تحقیقات 
تکمیلی در این خصوص در جریان است. چند 
ساعت بعد وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه ای 
رسما حمله به کشتی تجاری اسرائیلی را 
تایید کرد. کمتر از یک ماه پیش یک کشتی 
باربری که قبال مالکی اسرائیلی داشت، در 
آب های نزدیک همین منطقه هدف حمله قرار 
گرفت. پنج ماه قبل هم انفجاری در یک کشتی 
ــای عمان رخ داد که  اسرائیلی دیگر در دری
اسرائیل ایران را مسئول آن دانست، اتهامی که 

جمهوری اسالمی ایران آن را رد کرد.

اولین محاکمه بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین در هنگ کنگ برگزار شد 

نخستین محکوم با حکم جدید
اولین محاکمه بر اساس قوانین امنیت ملی 
جدید در هنگ کنگ بــدون هیئت منصفه 
برگزار شد.  یک معترض هنگ کنگی که به 
عنوان اولین نفر بر اساس قانون سختگیرانه 
امنیت ملی چین در دادگاه محاکمه می شد، 
به ۹ سال زندان محکوم شد. »تونگ یینگ-
کیت« پیشتر در دادگاهی بدون هیئت منصفه 
که خروج از سنت قانونی هنگ کنگ محسوب 
می شود، در موارد اتهامی  »تجزیه طلبی« و 
»اقدام تروریستی« مجرم شناخته شده بود. 
یینگ کیت سال گذشته هنگام حمل پرچمی 
حــاوی شعار »آزادی هنگ کنگ، انقالب 
روزگــار ماست«، شعار محبوب معترضان 
دموکراسی خواه هنگ کنگی، موتور سیکلت 
خود را به سمت جمعی از ماموران پلیس 
رانــده بود. او که کارگر 24 ساله رستوران 
است، با این استدالل که شعارش محتوای 
تجزیه طلبانه ندارد، خود را بی گناه دانسته  
بود. گروه های مدافع حقوق بشر محکومیت 
او را محکوم کرده اند   و در خصوص سرنوشت 
افرادی که به اتهام های مشابه در بازداشت 

ــراز نگرانی کــرده انــد. از  پلیس هستند، اب
زمان اجرای قانون جدید امنیت ملی چین 
در سال 2۰2۰ بدین سو بیش از ۱۰۰ نفر 
دستگیر شده اند. محاکمه با هیئت منصفه 
یک اساس نظامی حقوقی ۱۷6 ساله هنگ 
کنگ بوده و وبسایت قوه قضاییه این دولتشهر 
از آن به عنوان یکی از »مهم ترین مولفه ها« 
در نظام حقوقی آن یاد کرده بود، اما قانون 
امنیت ملی جدیدی که توسط پکن تهیه شده 
و سال گذشته میالدی بر هنگ کنگ بعد 
از اعتراضات دموکراسی خواهی گسترده 
و اغلب خشونت آمیز اعمال شد، اجازه می 
دهد که پرونده ها از سوی سه قاضی که به طور 
ویژه انتخاب می شوند، رسیدگی و محاکمه 
انجام شود. پیشتر سازمان عفو بین الملل 
با صدور بیانیه ای برگزاری دادگاه متهمان 
هنگ کنگی را »آغازی بر پایان آزادی بیان در 
هنگ کنگ« توصیف کرده بود. پکن تصریح 
 دارد که در زمان مناقشه بر هر گونه قوانین 
محلی برتری دارد و احکام متوالی دادگاهی 

این امر را رعایت کرده اند. 
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حماسه دختر باد  و زندگی در 4متر و 90 سانت!
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حبس نفس برای تعمیر لوله

ویدئویی از تالش نیروهای زحمتکش اداره آب و فاضالب 
بهبهان برای رفع مشکل لوله کشی شهری در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد این آدم های 
نازنین در سایه نبود امکانات با چه سختی در حال تعمیر 
لوله ترکیده برای آب رسانی به مردم بهبهان بودند. آن 
ها به دلیل در اختیار نداشتن امکانات کافی برای خارج 
کردن آب به منظور رفع مشکل لوله کشی مجبور به ورود 
به گودال و کار در زیر آب گل آلود شدند. این در حالی 
است که گفته شده این کارگران حدود سه ماه است 
حقوق شان را دریافت نکرده اند. کاربران به این غیرت 
و از خودگذشتگی واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»دم شما گرم که نفساتون رو حبس کردید و دل به آب گل 

آلود زدید تا توی این گرما مردم یه منطقه تشنه نمونن.«
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زندگی در 4متر و 90 سانت!

آیا می توانید تصور کنید در جزیره ای به اندازه یک زمین 
فوتبال همراه چند صد نفر زندگی کنید؟  اما زندگی در 
جزیره »میگینگوی« در دریاچه ویکتوریا همین شکلی 
است. جزیره ای به اندازه 4 هزار و 900 متر مربع که بیش 
از هزار نفر در آن زندگی می کنند. کنیا و اوگاندا هر دو 
ادعای مالکیت بر جزیره را دارند اما برای مردم محلی فرقی 
نمی کند چه کسی صاحب جزیره است تا زمانی که ماهی 
برای صید وجود دارد! جزیره پر از کلبه های فلزی کوچک 
است که باعث شده شبیه یک الک پشت شود و تقریبا همه 
چیز اعم از رستوران هتل، کافه و غیره را در خود جای داده 
و آب های اطراف جزیره غنی از ماهی است. البته جزایر 
بزرگ تری در نزدیکی همین جزیره برای سکونت وجود 
دارد اما مردم محلی معتقدند آن جزایر شیطانی هستند 

و در آن زندگی نمی کنند.
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سوال جنجالی و توهین آمیز درباره ارزش پول ایران

ویدئویی در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست 
شدن است که در یک مسابقه تلویزیونی در افغانستان 
یکی از سواالت درباره بی ارزش ترین پول دنیاست که 
ادعا شده پاسخ صحیح آن ایران است! کاربران ایرانی 
به این ویدئو واکنش نشان دادند و از این که یک شبکه 
تلویزیونی در کشور همسایه به دروغ، بی ارزش ترین 
پول جهان را متعلق به ایران دانسته به آن انتقاد کردند. 
برخی کاربران بر این باورند که طرح این سوال، اشتباه و 
توهین به مردم ایران است چراکه کشورهای دیگری نیز 
وجود دارند که پولشان از ارزش کمتری برخوردار است. 
از بی ارزش ترین واحدهای پولی دنیا می توان به واحد 
پولی بولیوار ونزوئال اشاره کرد که هر دالر معادل یک 
میلیون و 552هزار و 420  بولیوار است؛ البته در این 
میان برخی کاربران هم پایین بودن ارزش پول ایران را 

حقیقتی تلخ دانستند.
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بازهم کودکی قربانی هوتک شد

»آتنا چهارساله از روستای جماعت زهی پالن - چابهار 
در هوتک آب افتاد و جان باخت!« این خبر آن قدر تلخ 
و تکان دهنده است که به دلیل تکرار آن انگار حتی 
اخمی بر چهره برخی مسئوالن نمی افتد. متاسفانه 
ساالنه چند کودک بی گناه در همین هوتک ها که آب 
مردم برخی از مناطق سیستان و بلوچستان را تامین 
می کند می افتند و غرق می شوند اما همچنان بی آبی 
ها ادامه دارد. به گفته یکی از فعاالن این استان بیش 
از دو هزار روستای این استان لوله کشی آب ندارند. 
کاربری نوشت: »کاش مسئوالن یک نگاه ویژه به این 
استان های محروم داشته باشند.« کاربر دیگری 
نوشت: »قصه پر غصه مردم سیستان و بلوچستان و 
خوزستان نباید بعد از اتفاق های تلخ  فراموش بشه.«
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حماسه دختر باد

تصاویری از دست بند فرزانه فصیحی، دونده سرعت و 
معروف به »دختر باد« با طرحی از نقشه ایران در فضای 
مجازی منتشر و با توجه کاربران مواجه شد. فصیحی، با این 
که در دور دوم از گردونه مسابقات کنار رفت اما کاربران 
با تحسین عملکرد این دختر پرسرعت که به دختر باد هم 
شهرت دارد به عملکرد او در المپیک واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »اگر یک دهم هزینه ای که برای احسان 
حدادی شد برای ایشون می شد االن  چند دهم ثانیه را 
هم جبران می کرد و به دور بعدی می رفت.« کاربر دیگری 
نوشت: »فرزانه فصیحی نماد خیلی از ماهاست که با وجود 
تالش و زحمات زیاد نادیده گرفته می شیم و کمترین 
ارزشی برامون قائل نیستن.« کاربران زیادی هم از این 
که صدا و سیما رقابت این ورزشکار را از تلویزیون پخش 

نکرد به عملکرد این سازمان انتقاد کردند.
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واکنش جهانپور به درگذشت مدعی درمان کرونا

توئیت مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص 
درگذشت موسس پیک شفا و مدعی درمان قطعی کرونا 
با روش هــای ابداعی اصطالحا طب سنتی در اثر کرونا 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. کیانوش جهانپور 
در توئیتر با انتشار ویدئویی نوشت: »سید محمد موسوی 
موسس پیک شفا و مدعی درمان قطعی کرونا با روش 
های ابداعی اصطالحا طب سنتی به دنبال ابتال به کرونا 
درگذشت! خداوند وی را مورد رحمت و مغفرت خود 
قرار دهد و از سر تقصیرات همه ما بگذرد. مسیر کار 
علمی در طب، مشخص است و داعیه و ادعا بدون ابتنا به 
شواهد و مدارک، بیراهه است.« کاربری نوشت: » حرف 
شما درست اما گویا شما به جای واکسیناسیون دنبال 
محکوم کردن دیگرانید.« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم 
مخالفان واکسیناسیون و روش های علمی باید این خبر 

را بشنوند.« 

چرا کرونا ژاپن را شکست داد؟	 
المپیک درحــال برگزاری است اما همچنان کرونا در این 
کشور جوالن می دهد و تازه چند وقتی است که تزریق واکسن 
در این کشور آغاز شده است. اعتماد به نفس باال در زمینه 
رعایت بهداشت اصلی ترین عاملی بود که مسئوالن ژاپنی را 
در مقابل کرونا غافلگیر کرد. ژاپنی ها فوق العاده به بهداشت 
اهمیت می دهند به طوری که با یک سرماخوردگی ساده و 
حتی حساسیت ماسک می زنند.اعتماد به نفس بی اندازه در 
رعایت بهداشت فوق العاده باعث شد درخواستی برای واکسن 
از شرکت های معتبر جهان نداشته باشند، برای همین خود 
را در نوبت آخر دریافت واکسن قرار دادند تا واکسیناسیون 
خیلی دیرتر از کشورهای توسعه یافته در این کشور آغاز شود. 
واکسیناسیون دو سه هفته ای اســت که به طــور جــدی در 
سرزمین آفتاب تابان آغاز شده اما این شروع آن قدر دیر بود که 
المپیک را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد مخالفان برگزاری 
بزرگ ترین رویداد جهان به خیابان بیایند و فریاد لغو بازی ها 
را سر دهند.اگرچه مسافران المپیک می توانند با یک تست 
کرونا وارد دهکده بازی ها و محل اقامت شان شوند اما برای 
خود ژاپنی ها و کسانی که مقیم این شهر و مسافران سرزمین 
آفتاب هستند، اوضاع متفاوت می شود. این افراد بالفاصله 
پس از ورود باید به محل اقامت شان بروند و قرنطینه 14 روزه 
را بگذرانند و از طریق جی پی اس و چند تماس تصویری کنترل 

می شوند تا قرنطینه را نقض نکنند.

بی آرتی تهران در توکیو!	 
حضور حدود سه هزار خبرنگار، وضعیت نابرابری را به لحاظ 
کرونایی بــرای این قشر به وجــود آورده اســت. نظم خوبی بر 
جابه جایی شان حکم فرماست، از محل اقامت شان گرفته تا محل 
بازی ها اما گاه اتوبوس ها بدون فاصله اجتماعی، پر می شود از 
قلم به دستان و دوربین به دستانی که برای زود رسیدن چاره ای 
ندارند. گاهی مثل اتوبوس های بی آرتی در تهران با فشردگی 
بسیار می ایستند تا به مسیر برسند. طوالنی بودن مسیر بسیاری 
از ورزشگاه ها  هم بر این مشکالت می افزاید. باید اضافه کرد که 
خبرنگاران مجبور هستند هر چهار روز یک بار تست کرونا بدهند.

قرنطینه کامل در دهکده بازی ها	 
غیر از خود ورزشــکــاران و کادرفنی هیچ کس حق ورود به 
دهکده را ندارد حتی خبرنگاران در سالن ورزشی، با یک فاصله 
مشخص شده می توانند در میکسدزون با ورزشکاران مصاحبه 
کنند. ورزشکاران تا زمانی که در جدول مسابقات و مجبور 
به تردد در دهکده بازی ها هستند، حق تردد در شهر توکیو 
را نــدارنــد. با ایــن شرایط سخت 
گیرانه، تعداد مبتالیان به کرونا 
در دهکده بازی ها از مرز 150 نفر 

عبور کرده است.

هزینه باالی تاکسی در توکیو	 
غیر از کرونا چند موضوع دیگر، مسافران المپیک به ویژه ایرانی ها 
را شگفت زده می کند و آن هزینه باالی کرایه تاکسی است. البته 
کال هزینه حمل و نقل در ژاپن باالست. هر دقیقه تردد در شهر 
توکیو با تاکسی حدود 1500 ین ژاپن معادل 350 هزار تومان 
آب می خورد و جالب این که فقط واحد ین ژاپن باید پرداخت 
شود و از دریافت دالر و هر پول دیگری خودداری می کنند. در 
شهر دستگاه های تبدیل پول کشورها به ین ژاپن وجود دارد و 

گردشگران می توانند به راحتی پول خود را تبدیل کنند. 

خبری از آشغال در شهر نیست	 
در توکیو خبری از سطل آشغال در شهر نیست. شهر فوق العاده 
تمیز است و بدون حتی کوچک ترین آشغال. رانندگی در ژاپن 
با آرامش خاصی انجام می شود. خبری از بوق زدن هم نیست. 
صبوری در رانندگی موج می زند. گذشت و همکاری و کمک به 
یکدیگر خیلی نمود دارد. گفته می شود ژاپنی ها روبات هستند اما 
هرگز این طور نیست. فرهنگ شان طوری است که هرگز عصبانی 
نشوند و برای کار نکرده هم تا کمر خم شوند و عذرخواهی کنند. 
صبورانه راهنمایی ات می کنند، با کلی احترام.اماهرگز خیال 
سیگار کشیدن در توکیو به سرتان نزند زیرا با جریمه دوهزار ینی و 
هشت هزار ینی مواجه می شوید. برای کشیدن سیگار اتاق هایی 
در نظر گرفته شده که بوی بد آن هرکسی را از سیگار کشیدن 
منصرف می کند. البته گفته می شود این سخت گیری بیشتر 

متوجه شهر توکیو و به ویژه مناطق مرکزی این شهر  است.

اینترنت در توکیو	 
اگرچه در روز های  اول و دوم رقابت های المپیک با وضعیت 
وحشتناک کندی و قطعی اینترنت روبه رو بودیم اما این مشکل 
در روزهای بعد تا حدود خیلی زیادی رفع شد. سرعت اینترنت 
در ژاپن خیلی با سرعت اینترنت در ایران تفاوت ندارد اما در 
باره در دسترس بودن از طریق وای فای کامال متفاوت است. در 
توکیو به هر مکانی که وارد شوید حداقل تا 15 دقیقه اینترنت 
رایگان دارید و به این دلیل است که بیشتر کارهایشان از طریق 
تلفن همراه انجام می شود. انگار بدون تلفن همراه نمی توانند 
زندگی کنند. بدون فناوری و ارتباط موبایلی نمی توان انتظار 

داشت کارت راه بیفتد.

آب  25 هزار تومانی	 
در توکیو خوردن یک بطری آب کوچک 100 ین یا حدود 24 
هزار تومان هزینه دارد که این قیمت در مراکز خرید و هتل ها به 
150 ین می رسد. این جا به آب و صرفه جویی در مصرف آن خیلی 
اهمیت می دهند. آن قدر که برای خبرنگاران و عکاسان بطری 
آب رایگان وجود ندارد و آن ها باید برای تهیه آب پول خرج کنند 
البته در مرکز رسانه ها و مدیا سنترهای ورزشگاه آب سرد کن با 

لیوان های بازیافتی قرار داده اند.

خبرنگار اعزامی روزنامه خراسان به المپیک 2020 در توکیو از حواشی این جشنواره مهم ورزشی می گوید

حاشیه های املپیک کروانیی
محمدپناهی فرد-  ژاپنی ها به نظم و انضباط شهره هستند اما با ورود به فرودگاه »ناریتا« چنین نظمی را هرگز نخواهی دید؛ 
کرونا آن ها را هم زمین گیر کرده است. از معطلی های طوالنی به دلیل تست کرونا گرفته تا انتظار برای پاسخ آن که استرسی 
وصف ناپذیر را برای مسافران المپیک به دنبال دارد و حدود شش ساعت به طول می انجامد. روش تست شان هم متفاوت است؛ 
ریختن آب دهان داخل ظرف لوله ای. البته این تست زمانی گرفته می شود که شما قبل از آن مواد خوراکی مصرف نکرده باشید، 
حتی آب. در غیراین صورت به روش پی سی آر تست می گیرند. اگر تست مثبت باشد فرد مبتال بدون هیچ گونه قید و شرطی به 
قرنطینه 14 روزه منتقل می شود حتی همراهان نزدیک او نیز به قرنطینه می روند. از فرودگاه به بعد شرایط تا حدودی متفاوت 
می شود، همان نظم همیشگی. فقط دستورالعمل های بهداشتی مربوط به کرونا از دست شان در رفته و کار خاصی نمی توانند 
انجام دهند. از محدودیت ها هم خبری نیست، همه رستوران ها و مراکز خرید، فعال هستند و تردد در شهر در جریان است 
اما با زدن ماسک که اجباری  است. در باره کارمندان مانند دیگر کشورها عمل کرده اند، اغلب شان دورکارند و این موضوع به 

خلوتی شهر کمک کرده است.

1+12 راه 
رصفه جویی

این روز ها که کمبود آب و بحث تنش آبی در هر استان 
وشهری  در کشورمطرح می شود، موثرترین راه مدیریت 
مصرف، صرفه جویی اعالم می شود. چند روز پیش از بی 
خیالی مسئوالنی گفتیم که با بی توجهی به لوله های 
ترکیده آب آشامیدنی باعث هدر رفت مقدار قابل توجهی 
آب می شوند در حالی که در برخی شهرها و روستاهای 
کشور مــردم تشنه انــد. قبول داریــم که در بخش های 
کشاورزی و صنعتی آب قابل توجهی هدر می رود اما امروز 
از شما  می خواهیم با رعایت چند نکته طالیی در مصرف 
آب صرفه جویی کنید تا ما هم سهم خود را در کاهش 

مصرف ایفا کنیم.

1 میوه و سبزیجات را در یک کاسه بزرگ بخیسانید و 
بعد آبکشی کنید و زیر شیر آب آن ها را نشویید. از آب 
شست وشوی سبزیجات هم می توانید برای آبیاری گیاهان 

خانه استفاده کنید.

2 از سالم بودن شناور کولر مطمئن شوید تا از چکه 
کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار 

دادن سایبان روی کولر در مصرف آب صرفه جویی کنید.

3 هنگام مسواک زدن، وضو گرفتن، شست وشوی بدن 
در حمام و ...  شیر آب را باز نگذارید.

4 در هر دقیقه از دوش گرفتن بین 20 تا 40 لیتر آب 
مصرف می شود. تمرین کنید که سریع دوش بگیرید 
و با این روش ماهانه حدود 4000 لیتر آب صرفه جویی کنید.

5 سعی کنید ظرف ها را به ماشین ظرف شویی بسپارید 
و اگر ماشین ظرف شویی ندارید ابتدا آن ها را با کف 

بشویید و بعد آب بکشید.

6 تا ماشین لباس شویی و ظرف شویی پر نشده اند، آن 
ها را روشن نکنید.

7 آب برای جارو کردن نیست و بهتر است برای نظافت 
محیط مد نظر خود از جمله پارکینگ و حیاط، به جای 

مصرف آب از جارو استفاده شود.

از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر  8
مواد غذایی منجمد استفاده نکنید.

9 آب خنک مصرفی خود را همواره در یخچال نگه دارید 
تا مجبور نباشید شیر آب را برای مدتی باز بگذارید تا 

آب خنک شود.

یک بطری پر از آب را در مخزن توالت فرنگی  یا فالش  10
تانک قرار دهید تا مصرف آب را در هر بارکشیدن 

سیفون، کاهش دهید.

11 به جای شستن خودرو با شیلنگ آب، از یک سطل آب 
هم می توان استفاده کرد.

12 زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل های منزل 
هستید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ در بهتر 

است ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آن ها پاسخ دهید.

تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیر ها را به طور مرتب  13
کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.
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واکنش ها به آغاز بررسی  طرح فضای مجازی درمجلس
 موافقت با بررسی طرح فضای مجازی طبق اصل 85 و ارجاع آن به کمیسیون ویژه مجلس، با واکنش های گسترده ای همراه شد

 اما  مجلس تاکید دارد  ادعاها درباره تصمیم مسدود سازی فضای مجازی کامال غیر واقعی و این طرح ممکن است تغییرات جدی کند

گروه اجتماعی- نمایندگان مجلس در جلسه 
غیرعلنی چهارشنبه گذشته، با 121 رای موافق و  
74 رای مخالف، با بررسی طرح »حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی« طبق اصل 85 قانون 
اساسی موافقت کردند تا این طرح بــرای تدوین 
نهایی و اصالحات احتمالی، به کمیسیونی ویژه 
ارجاع شود. این مصوبه، با واکنش های بسیاری 
همراه شد تا جایی که رئیس مجلس، با وجود عدم 
حضور در جلسه چهارشنبه به دلیل سفر اقتصادی به 
کشور سوریه، ناگزیر شد با انتشار متنی، در این باره 
شفاف سازی کند. ضمن این که طراحان این طرح 
تاکید می کنند که ادعاهای مطرح شده در خصوص 
تصمیم مجلس مبنی بر مسدودسازی اینترنت و 
اینستاگرام و... کامال غیرواقعی است چراکه مجلس 
هنوز هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است 
بلکه بررسی بیشتر در این زمینه را به کمیسیون ویژه 
سپرده است و این یعنی تازه آغاز یک راه و چه بسا 

ممکن است محتوای طرح در این مسیر تغییر کند.

نگرانی های کاربران و کارشناسان چیست؟       
در عین حال طی سه روز گذشته، بسیاری از کاربران 
فضای مجازی و برخی  کارشناسان و چهره های 
شناخته شده، نگرانی های خود را درباره این طرح 
اعــالم کــرده انــد، از جمله: ایجاد اضطراب برای 
بخش گسترده ای از مردم، احتمال مسدودشدن 
مسیرهای دریافت خدمات خارجی و تاثیر آن در 
دیدن  لطمه  داخلی،  خدمات  تمام شده  قیمت 
کسب و کارهای اینترنتی درصورت قطع همکاری 
با سرویس دهندگان خارجی، غیرشفاف شدن 
بررسی طــرح با هشتادوپنجی شــدن آن، تکرار 

تجربه های ناموفق همچون فیلترینگ تلگرام و... .
جزو  هم  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن  برخی 

مخالفان این طرح هستند:
* عبدالحسین روح االمینی نماینده تهران: بسیاری 
از مطالبی که در این طرح آمده، جزو وظایف شورای 
عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات است... . 
نباید کاری کنیم تا مسئله اصلی کشور که اقتصاد، 
معیشت، خوزستان و هزار چیز دیگر است به حاشیه 

برود و خودمان با اقداماتی، شرایط تضعیف مجلس 
انقالبی را ایجاد کنیم.

فرهنگی،  مؤسسه  مدیرعامل  خجسته  *کمیل 
اطالع رسانی تبیان: مشکل فعلی فضای مجازی 
کمبود قانون و ساختار جدید نیست. حتی این که 
هر قانونی االن مخل حرکت به جلو و ساختن فضای 
مجازی قابل استفاده بــرای مــردم است.مشکل 
فضای مجازی عدم ارائه امکانات و خدمات به مردم 
است.بچه های ما احتیاج به اینترنت کودک دارند. 
 قانون نمی خواهد که اقــدام و عمل می خواهد. 
بزرگ ترها احتیاج به سرویس ها و پلتفرم های بانکی 
و مالی غیر از این اپ های حسابداری و ... دارند. 
این هم قانون نمی خواهد. وقتی خدمات عرضه 
شد، اون وقت می شود قانون های خوب نوشت.
ایجاد شورایی که 14 نفر از اعضایش با شورای 
عالی مجازی یکی هستند، خــارج کــردن تمرکز 
قدرت و اختیار از وزارت ارتباطات و شورای عالی، 
ردیف کردن یک عالمه بندهایی که ذاتش برعهده 
شورای عالی بود و احتماال بعد از این اختالل های 
ساختاری را خواهیم دید و ... مانع از بهبود این 
 فضا خواهد شد.حکمرانان عزیز سرنا را برعکس 
گرفته اند.وزیر ارتباطات آینده و دبیر شورای عالی 
حتما برای پیاده کردن برنامه تحولشان سختی های 

زیادی خواهند کشید.
* سید کریم حسینی نماینده اهواز: نبود مدیریت 
در فضای مجازی، آینده فرزندان مان را به مخاطره 
خواهد انداخت و صیانت از مرزهای مجازی یک 
ضــرورت است اما با توجه به مشکالت موجود در 
کشور اعم از بیکاری، تورم، مباحث زیست محیطی 
و...، بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران را در 

اولویت نمی دانم.
*  وحید یامین پور دبیر کارگروه تحول فرهنگی 
مجلس: کاش تصمیم گیران درمورد چند و چون این 
طرح با مردم صحبت کنند.چرا برخی متوجه نیستند 
که عدم شفافیت در رسیدگی به موضوعات مهم 

نگرانی ها و شایعات و بدبینی هارا تشدید می کند؟
* آذری جهرمی وزیر ارتباطات: به نظر نمی رسد 
در کوتاه مدت شبکه های اجتماعی فیلتر شوند اما 

مکانیزم پیش بینی شده در این پیش نویس و ترکیب 
کمیسیون ها و کارگروه های تعریف شده در آن، 
احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند 
پیام رسان ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش 

داده است.
* سیدعزت ا... ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما: 
حرکت گسترده  مدنی علیه طرح  صیانت، بیش 
از این که به محتوای طرح مربوط باشد، به شکاف 
عمیق دولت -  ملت و بی اعتمادی مردم به رفتار و 
نحوه   حکمرانی مربوط است. توضیحات کارشناسی 

مردم را قانع نمی کند!
 * عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی 
شریف: اگر این طرح تصویب شود، می تواند امکاناتی 
را به راحتی به اپراتورهای انحصارگر همراه ما بدهد، 
چه ایرانسل و چه همراه اول؛ ... به بهانه حمایت از 
کسب وکارهای بومی رایزنی می کنند و یک باره به 
خود می آییم و می بینیم در سال 1401 تنها راه ورود 
به دنیای فارسی، ذره بین همراه اول )اپلیکیشن 

جست وجوی شرکت همراه اول( است.

پاسخ ها و دفاعیات موافقان       
اما موافقان طرح هم استدالل های خود را دارند 
و جمع بندی آن را می توان در پاسخ های مرکز 
پژوهش های مجلس به ابهامات موجود مشاهده 

کرد:
- با هشتاد و پنجی  شدن طــرح، امکان مداخله 
مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانون گذاری 

فراهم می شود ولی در غیر آن، این امکان فراهم 
نیست.

- نه تنها این طرح مشکلی برای کسب وکارها ایجاد 
نخواهد کرد؛ بلکه در آن حمایت از خدمات پایه 

کاربردی نیز پیش بینی شده است.
- اجازه مسدودسازی خدمات پایه که مشابهی که 
نیاز مردم را مرتفع سازد )اعم از داخلی یا خارجی( 

نداشته باشد، داده نشده است.
ــس اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت های  -  واتـ
پرمراجعه خارجی، هیچ کدام فیلتر نمی شود چون 

هیچ نمونه جایگزین ندارد.
-  بنابر مــاده 33 طــرح، صرفًا فعالیت تجاری به 
منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن ها آن 
هم تنها در موارد غیرمجاز بنابر تشخیص کمیسیون 

عالی جرم انگاری شده است.
- کاهش پهنای باند، به عنوان یک ابزار جایگزین 

سیاست مسدودسازی اعمال می شود.

شفاف سازی رئیس مجلس       
محمدباقر قالیباف نیز با وجود سفر اقتصادی به 
سوریه، برای شفاف سازی و پاسخ به ابهامات، متنی 

را منتشر کرد و گفت:
-  مــســدودســازی پلتفرم های پــرکــاربــرد مانند 
اینستاگرام و واتـــس اپ، برنامه مجلس نیست و 
آن گونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور 
وجود ندارد؛ در عین حال به نظر می رسد ابهامات 
و اشکاالتی در این زمینه وجــود داشته باشد که 

ــرح، ایــن موضوع  ــروری اســت حین بررسی ط ض
بــررســی و اصـــالح شـــود. تصمیم گیری دربـــاره 
پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و واتس اپ که ده ها 
میلیون نفر از آن هــا استفاده می کنند و هــزاران 
کسب و کار در آن ها جریان دارد، از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
- به دلیل اهمیت این مسئله برای آحاد مردم  و 
ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات کمیسیون 

ویژه، به صورت علنی و شفاف خواهد بود.

 واکنش محسن رضایی        
ــوی دیــگــر، »محسن رضــایــی« دبیر مجمع  از س
تشخیص مصلحت نظام هم در توئیتی نوشت: »در 
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی را بررسی می کنیم. هیچ طرح و 
الیحه ای نباید مغایر سیاست های کلی نظام باشد«.

مکاتبه متفاوت کیانیان و قالیباف با لهجه        
مشهدی

اما واکنش متفاوت رضا کیانیان به این ماجرا هم 
جالب بود. او در نامه ای به قالیباف نوشت: »جاِن 
 ِبچه های ُطرِقَبه ! با ای حساب آِخِرش چی ِمماَنه ؟
ب دیَگه . ِنه؟! جانِ  ما   ... َهمی کره شمالی ال َمَصّ
درست ِنُگفُتم؟«. قالیباف هم به این نامه پاسخ 
داد و نوشت: »همین اول بسم ا... من هم یک قسم 
مشدی میدم که جان امام رضا )ع( از روزی که 
 کار این مجلس شروع شد یک روز هم نبوده که از
 بــی عملی و بــی خیالی آقایانی کــه مسئوالن 
ــوده اند  ــوزه هــای اقــتــصــادی بـ ــی در حـ ــرای اج
خون به دلمان نشده باشد«. رئیس مجلس در 
ادامــه نوشت: »عزیز دل؛ برنامه مجلس بستن 
اینستاگرام و واتــس اپ و سایر پلتفرم های پر 
کاربرد که کسب و کارهای مردم در آن ها تعریف 
شده نیست... . جلسات کمیسیون را به صورت 
علنی برگزار می کنیم ... . با بگیر و ببند نمی 
توان مدیریت فرهنگی کرد و ما هم به این قائلیم و 

آن را باور داریم«.

 90.000 
قربانی کرونا

کشور  در  کرونا  جان باختگان  تعداد 
بــه 9۰ هـــزار و 3۴۴ نفر رســیــد و آمــار 
مبتالیان روزانه هم رو به افزایش است؛ 
واکسیناسیون در کشور سرعت گرفته 
اما میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حال سقوط است.طبق اعالم وزارت 
بهداشت، تا ظهر دیروز آمار فوتی های 
کرونا در کشورمان به 9۰ هزار و 3۴۴ نفر 
و آمار مبتالیان روزانه نیز به عدد ۲۴ هزار 
و ۷۱5 نفر رسید؛ عددی که طبق گزارش 
پایگاه بین المللی worldometers، ایران 
را بعد از اندونزی در جایگاه دومین کشور 
ــه قرار  دارای بیشترین مبتالیان روزان

می دهد.

۲85 شهر در وضعیت قرمز       
نگران کننده تر آن که، کرونا دوباره برای 
و  گرفته  جــان  ما  بیشتر  قربانی کردن 
موج پنجم بیماری را تلخ تر از موج های 
قبل کــرده اســت. طبق آمــار، از امــروز 
۲85 شهر کشور در وضعیت قرمز قرار 
دارنــد، ۱۱۰ شهر نارنجی است و 53 
شهر هم در وضعیت زرد. این خبرها را 
هم بشنوید تا باور کنید که اوضاع فعلی 
از آن چیزی اســت که  کشور وخیم تر 

تصورش را داریم:
* به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی، ۷۰ درصــد تخت ویژه 

بیماران  در این استان پر شده است.
* تعداد شهرستان های قرمز کرونا در 
خراسان جنوبی به ۶ شهرستان افزایش 

یافت.
 * در گیالن، تعداد بیماران بدحال رو 
به افــزایــش اســت و اکنون ۲3۰ بیمار 

وضعیت وخیم دارند.
* وضعیت همه شهرهای استان گلستان 
قرمز است، ۱۴۱۴ نفر بستری هستند 
ــان وخیم اســت و  کــه حــال 5۲ نفر از آن
ادامــه  حیات  به  ونتیالتور  دستگاه  با 

می دهند.
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حامد کمیلی از فردا با سریال 
کمدی »قبله عالم« اثــر حامد 
خانگی  نمایش  بــه  محمدی 
می آید و با نقش ناصرالدین شاه 
در ایــن مدیوم دیــده می شود. 
شقایق دهقان، هادی کاظمی و پژمان بازغی نیز 

از بازیگران این سریال هستند.

مهدی جعفری در اولین سریال 
نمایش خانگی خود، مجموعه 
»خون  خــورده« را با اقتباس از 
رمانی به همین نام نوشته مهدی 
ــرم، جلوی دوربین  یــزدانــی خ
می برد. ابتدا قرار بود محمد حسین مهدویان 

کارگردان این اثر باشد.

با فیلم »خون  آقاخانی  سعید 
ــد« بــه کــارگــردانــی مسعود  ش
آنالین  سینمای  در  کیمیایی 
حضور دارد. این فیلم با بازی 
و  مقانلو  نسرین  زارع،  لیال 

سیامک صفری، اولین بار در سی  و هشتمین 
جشنواره فجر رونمایی شد.

ــد امــشــب ساعت  ــون ــور ال ــاه م
قسمت  یــازدهــمــیــن  در   20
بــرنــامــه »پــیــش گــو« بــه عنوان 
مهمان حضور خواهد داشت. 
گروه  خواننده  کولغانی  رضــا 

»داماهی« نیز همراه دیگر اعضای گروه، قطعاتی 
را اجرا خواهد کرد.

چهره ها و خبر ها

مــهــران غــفــوریــان از بـــازی در 
سریال »جزیره« به کارگردانی 
انصراف داده  سیروس مقدم 
است. او در دو سریال »خاتون« 
و »نوبت لیلی« هم حضور دارد 
و علت انصرافش از »جزیره«، تداخل آن با دیگر 

پروژه هاست.

ساخت  مجوز  میالنی  تهمینه 
سریال »راه میانبر« را دریافت 
ــرد. ایــن مجموعه که اولین  ک
سریال تهمینه میالنی است، به 
تهیه  کنندگی همسرش محمد 

نیک  بین و به نویسندگی خودش جلوی دوربین 
خواهد رفت. سینمای جهان

برنامه »سریالیست« پنج شنبه  شب به سریال »یاور« اختصاص داشت و پدرام کریمی 
میزبان شبنم فرشادجو و محمد حاتمی بود. فرشادجو در این برنامه از تصویری که در 
سریال از زنان نمایش داده شد و همچنین از فیلم نامه  سعید مطلبی انتقاد کرد. این 
موضوع پیشتر از سوی مخاطبان سریال و دیگر بازیگر آن فقیهه سلطانی هم با  انتقاد 
مواجه شده بود. گفته شده که داریوش ارجمند و زهرا سعیدی نیز انتقادهایی درباره 

این سریال داشته اند.

گالیه  های فرشادجو، زهرا سعیدی و داریوش ارجمند	 
شبنم فرشادجو درباره پذیرفتن بازی در »یاور« گفته است که فیلم نامه را نخوانده و 
برای بازی در آن قرارداد بسته است. او در بخشی از صحبت  هایش با اشاره به این که 
جزو منتقدان نگاه سعید مطلبی به زنان است گفته: »من جزو منتقدان هستم و برخی 
سکانس ها بود که حتی دعوایم می شد و دلم می خواست با نویسنده کار، صحبت کنم.« 
این بازیگر با یادآوری انفعال کاراکتر »نسرین« گفته است که زهرا سعیدی و همه بازیگران 
خانم این سریال از نقش زنان در قصه ناراحت بوده اند. طبق توضیحات فرشادجو، 
داریوش ارجمند و زهرا سعیدی هم از نصیحت های فراوان شخصیت های مسن قصه 

ناراضی بوده اند.

شاکیان دیگر »یاور«	 
یکی دیگر از بازیگران سریال که پیش از این درباره سریال »یاور« انتقاداتی را مطرح کرده 
بود، فقیهه سلطانی است. او از تصویر غیرواقعی زنان در این سریال و واکنش غیرمنطقی 
»نسرین« به خیانت همسرش انتقاد کرده بود. سلطانی در اینستاگرامش نیز نوشت،   
درباره  سریال نقدهایی دارد و به مخاطبان ناراضی حق می دهد. پرویز فالحی پور هم در 
گفت وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به بازخوردهای منفی مخاطبان درباره حضورش 
در این سریال توضیح داده بود که مردم نمی دانند بازیگران گاهی به دلیل مشکل مالی یا 
دوستی با کارگردان، حضور در پروژه ای را می پذیرند. او درباره بازی خود در »یاور« گفته 
بود: »من خیلی سعید سلطانی را دوست دارم، همه بازیگران همین طور هستند و دوست 
دارند با او کار کنند، من هم به دلیل این رفاقت در این سریال بازی کردم.« مشابه این اتفاق 
پیش از این در سریال »ستایش« هم رخ داده بود و حدیث میرامینی و شیوا خنیاگر نیز از 

سری های دوم و سوم »ستایش« انتقاد کرده بودند.

با پایان قریب  الوقوع سریال »دودکش 2«، قرار است 
مجموعه جدیدی جایگزین آن شود و از شبکه یک سیما 
روی آنتن برود. »پس از آزادی« به کارگردانی محمدعلی 
باشه آهنگر و »87 متر« به کارگردانی کیانوش عیاری 
گزینه های شبکه یک برای پخش هستند. با این حال 
خود عیاری به تازگی  به همشهری، گفته که قطعی بودن 
پخش این مجموعه را به وی اعالم کرده اند. بنابراین 
احتماال »87 متر« جایگزین »دودکش 2« خواهد شد و 

در روزهای ماه محرم و صفر به روی آنتن خواهد رفت.

داستان و بازیگران	 
سریال 40 قسمتی »87 متر« برای اولین بار مرداد 
سال 96 کلید خورد و دی 99 به پایان رسید؛ در این 
فاصله زمانی تولید این سریال بارها به دلیل مشکالت 
مالی متوقف شد تا جایی که این سریال را به یکی از 
طوالنی  ترین تولیدات تلویزیون در ژانری غیر از ژانر 
تاریخی تبدیل کرد. قصه »87 متر« درباره دو خانواده 
ــی« است که صبح روز اسباب  ــوردوران »خلیلی« و »پ
 کشی به خانه جدید، متوجه می شوند فروشنده این 
خانه 87 متری را به هر دوی آن ها فروخته و در واقع 
کالهبرداری کرده است. علی دهکردی، مهران رجبی، 
فریبا کامران، شهین تسلیمی، حسین سلیمانی، دیبا 
زاهدی، علی سلیمانی، زنده یاد حسین محب  اهری، 
شبنم عرفی نژاد، داریوش کاردان، فریده سپاه منصور، 
بحرانی  محمد  و  سلطانی  مریم  پیردوست،  سعید 
بازیگران این مجموعه را تشکیل می دهند. مهران رجبی 
که در سریال »روزگــار قریب« و فیلم »خانه پدری« هم 

بازی کرده بود، در این سریال هم نقش یکی از شخصیت 
های اصلی را ایفا کرده است.

حضور 2 چهره فقید	 
سریال »87 متر« یکی از آخرین نقش آفرینی های دیده 
 نشده زنده یادان حسین محب اهری و علی انصاریان 
نیز هست. محب اهری که ســال 97 بر اثــر سرطان 
درگذشت، در جلد یکی از نقش های اصلی سریال تازه 
کیانوش عیاری هنرنمایی کرد. انصاریان فوتبالیست 
سابق و بازیگر فقید نیز که در سال 99 بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت، در یکی از نقش  های فرعی »87 متر« 
جلوی دوربین رفته بود. آن  قدر فاصله تولید تا پخش این 
سریال زیاد شد که دیگر این چهره ها در بین ما نیستند تا 

سریال شان را به تماشا بنشینند.

بازگشت عیاری به سیما	 
برگ برنده مهم »87 متر«، کارگردان آن است. کیانوش 
عیاری فیلم ساز باسابقه ای که دو عنوان از مهم ترین 
سریال های دو دهه اخیر تلویزیون را ساخته است: 
»هزاران چشم« و »روزگار قریب«. عیاری را که در سینما 
نیز آثار مهمی چون »شبح کژدم«، »آبادانی ها« و »خانه 
پدری«   ساخته، از فیلم سازان شاخص و دارای امضای 
سینمای ایران می دانند. او که سال هاست گزیده کاری 
را پیشه کرده، پس از مجموعه ماندگار »روزگار قریب«، 
بیش از یک دهه از تلویزیون دور بود تا این که به سریال 
»87 متر« رسید. باید دید آیا کیانوش عیاری در سریال 
تازه خود نیز خواهد توانست تا موفقیت »روزگار قریب« را 
تکرار کند یا نه؛ اگر چه از نظر کیفی، با وجود حساسیت  
هایی که عیاری دارد، می توان از حاال مطمئن بود که با 

اثری خوش ساخت روبه رو خواهیم بود.

 ساخت فیلمی بر اساس
 زندگی مادر امام علی)ع(

علی اکبر قاضی  نظام نگارش فیلم نامه اقتباسی 
»رودی از آسمان« را به سفارش بنیاد سینمایی 

فارابی به پایان رساند.
به گــزارش مهر، »رودی از آسمان« در پی عقد 
قرارداد بین علی اکبر قاضی نظام فیلم نامه نویس 
و بنیاد سینمایی فارابی نوشته شده و در آن برای 
نخستین بار در سینمای ایران به روایت زندگی 
فاطمه بنت اســد)س( مادر حضرت علی)ع( و 
میالد اولین امام شیعیان در خانه خدا پرداخته 
شده است. فیلم نامه »رودی از آسمان« بر اساس 
کتاب فرازهایی از زندگی فاطمه بنت اسد)س( 

اثر زهرا زواریان نوشته شده است.

انتقاد دیزنی از اسکارلت جوهانسون

کمپانی دیزنی شکایت اسکارلت جوهانسون از این 
کمپانی را ناراحت کننده و غم انگیز خواند.

به گزارش صبا، کمپانی والت دیزنی به خبر شکایت 
اسکارلت جوهانسون از این شرکت فیلم سازی 
واکنش نشان داد. به تازگی وکــالی اسکارلت 
جوهانسون اعالم کردند، این بازیگر از کمپانی 
ــرارداد پخش فیلم »بیوه  دیزنی به دلیل نقض ق
سیاه« و اکران همزمان این فیلم در سرویس استریم 
شکایت کــرده اســت. بالفاصله بعد از اعــالم این 
خبر، کمپانی دیزنی در بیانیه ای شکایت اسکارلت 
جوهانسون را یک بی اعتنایی جدی به آثار هولناک 
و طوالنی مدت بیماری همه گیر کرونا خواند. در 
بیانیه غیرمعمول و آتشین دیزنی آمده است: »این 
دادخواست به ویژه از این جهت ناراحت کننده و 
غم انگیز است که به آثار هولناک و طوالنی مدت 

بیماری همه گیر کرونا بی توجهی شده است.«
این کمپانی تاکید کرده اسکارلت جوهانسون 
هم اکنون بــرای فیلم »بیوه سیاه«، 20 میلیون 
دالر دریافت کرده و حاال مدعی است انتشار »بیوه 
سیاه« در دیزنی پالس به میزان قابل توجهی غرامت 

نصیب وی می کند.
کمپانی دیزنی البته هیچ مدرکی درباره مذاکره 
مجدد با اسکارلت جوهانسون  یا نرسیدن به توافق 

بین این بازیگر و کمپانی ارائه نکرد.
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غفوریان- سال 94 که قــرار شد در روزنامه 
ــاع مقدس،  ــان بــه مناسبت هفته دفـ ــراس خ
ویژه نامه ای یکصد صفحه ای با موضوع معرفی 
شهیدان افغانستانی جنگ تحمیلی عراق علیه 
جمهوری اسالمی تهیه و منتشر کنیم، به دلیل 
منابع بسیار اندک، تنها راه این بود که ابتدا به 
ســراغ فعاالن فرهنگی افغانستانی برویم و از 
آن ها مشورت بگیریم. طبیعی بود که ابتدا نظر 
محمدکاظم کاظمی شاعر مطرح افغانستانی 
را جویا شویم. او هنگامی که از موضوع آگاه شد، 
بدون معطلی  ما را با رفیق و هموطن اش »محمد 
سرور رجایی« فعال فرهنگی، شاعر و نویسنده 
آشنا و معرفی کرد. محمد سرور رجایی آن موقع 
ــروژه ای بود که دقیقا همین هدف را  در متن پ
دنبال می کرد؛ معرفی رزمندگان افغانستانی که 
در دفاع مقدس ما به شهادت رسیده اند. این باب 
آشنایی ما با این شاعر و نویسنده کوشا، دلسوز و 
مهربان بود که کرونا این ویروس بی رحم جان او را 
هم ستاند و فعاالن حوزه ادبیات و میان فرهنگی 
ایران و افغانستان را سوگوار کرد. زنده یاد رجایی 
در سال94 و در جریان ویژه نامه یکصد صفحه ای 
»سند بـــرادری« یار و همراه روزنامه خراسان 
بود، چنان که نام او در این اثر ماندگار در شمار 

مشاوران و نویسندگان به یادگار مانده است.

به ماموریت خدا	 
روز چهارشنبه بود که محمدکاظم کاظمی در 
صفحه مجازی خود با انتشار عکس رجایی از 
مردم خواست برای بهبود وضعیت سالمت او 
دعا کنند. اما تقدیرالهی این گونه رقم خورد که 
»محمدسرور« سحرگاه عیدغدیر به »ماموریت 
خدا« برود.  بی شک در هجرت ابدی او که اغلب 
سال های زندگی 52 ساله اش در مسیر فرهنگ 
و ارزش های آیینی، همزبانی و همدلی دو ملت 
ایران و افغانستان رقم خورده است، از این پس 
یک جــای خالی احساس می شود و در واقع 
باید اذعان کرد که تاریخ و فرهنگ دو همسایه 
همزبان یکی از مهم ترین بازوان خود را از دست 
داده است. از محمد سرور تاکنون آثار و خدمات 
متعددی در ادبیات و موضوعات فرهنگی به 
یادگار مانده است. دکتر صالحی وزیر ارشاد 
در پیام تسلیت خود به آثــار و خدمات رجایی 
اشــاره کرده است: »ایــران عزیز ما سال هاست 
میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان 
عزیز همزبان افغانستانی است. این میزبانی و 
همدلی بدون تردید در رشد شانه به شانه ادبیات 
در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. در این میان 
تعدادی تنها به نوشتن و سرودن می پردازند و 
گروهی دیگر عزیزانی اند که عالوه بر کار خالقه 
ادبــی بــرای گسترش رابطه و ایجاد همدلی و 
همراهی بین شاعران و نویسندگان دو کشور 
تالش می کنند. زنده یاد محمدسرور رجایی 
بدون تردید یکی از مهم ترین چهره های این گروه 
بود. او که عالوه بر توفیق در نوشتن، سال ها با 
مدیریت »خانه ادبیات افغانستان« و »دفتر شعر 
و داستان افغانستان در حوزه هنری« و اخیرًا 
پژوهش گسترده در باب شهدای افغانستانی در 
دفاع مقدس و شهدای ایرانی در دوره مقاومت و 
جهاد آن کشور، منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی 
و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور 

شده بود.«

رجایی و کتاب	 
از زنده یاد رجایی آثار متعددی برجای مانده 
اســت، ازجمله »در آغــوش قلب ها: اشــعــار و 
خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی«، 
»از دشت لیلی تا جزیره مجنون«، »ماموریت خدا: 
هفت روایت از احمدرضا سعیدی، شهید ایرانی 
جهاد اسالمی افغانستان«، »گرگ های مهربان 
کوه تخت: داستانی از افغانستان« و »سفیدتر از 

آفتاب: گزیده  شعرهای حیدری وجــودی«.  به 
دلیل همین آثار و کتاب های او بود که  علیرضا 
مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، خانه کتاب و ادبیات ایران و تعدادی از 
نویسندگان بــرای درگذشت او واکنش های 

متفاوتی نشان دادند.

رجایی، جهاد و انقالب 	 
در مرور زندگی و فعالیت های زنده یاد رجایی از 
او چهره ای اهل مقاومت، انقالبی گری و البته 
ــرای گسترش همدلی میان دو ملت  تــالش ب
ایران و افغانستان به چشم می خورد. او از سال 
۱۳۶۳بــه عضویت در یکی از احــزاب جهادی 
افغانستان درآمده و مشغول کارهای فرهنگی 
می شود. در مقاومت غرب کابل حضور داشته 
و در سال ۱۳۷۳ به ایران مهاجرت می کند. او 
دربــاره انقالب اسالمی معتقد بود که انقالب 
اسالمی ایران، تنها متعلق به یک ملت و مرز نیست 
بلکه این واقعه، به همه ملت های آزادی خــواه و 

آزادگان جهان تعلق دارد.

آوینی افغانستان؟	 
رجــایــی از اعــضــای دفتر  ــاد  ــده ی همچنین زن
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و نیز 
عضو هیئت تحریریه مجله های »سوره« و »راه« 

بود و ده هــا مقاله، یادداشت و گــزارش دربــاره 
روابط فرهنگی ایران و افغانستان از او به  یادگار 
مانده است. او چندین دوره دبیری جشنواره 
»قند پارسی«، جشنواره خانه ادبیات افغانستان 
را نیز برعهده داشت. وحید جلیلی فعال مطرح 
فرهنگی و مدیر دفتر مطالعات و جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی درباره درگذشت رجایی چند 
نکته را یادآوری کرده است: »در طول نزدیک به 

بیست سال آشنایی، چیزی جز صفا و صداقت 
و همت و آرمان خواهی از او ندیدم...ظهرها که 
در حسینیه هنر به امامت می ایستاد، انگار زیر 
نگاه حضرت ربوبی صف کشیده بودیم که از 
جمله، پیوند تاریخی و فرهنگی مان را با هم و با 
ملکوت تازه کنیم...از روزنامه نگاری و پژوهش 
و تاریخ شفاهی تا نویسندگی و فیلم سازی در 
کارنامه اش هست و عمدتا در موضوعات بدیع 
و بکری که پیش از او کمتر کسی به فکرشان 
بود.  .. گزافه نیست اگر این راوی مخلِص شهدای 
غریب را، از حیِث فعالیت ها و دغدغه های روایت 

فتحی اش، آوینی افغانستان بنامیم.  «

پس کجاستی؟!	 
از حضور او در برنامه های مختلف تلویزیون 
همچون خــنــدوانــه، کــتــاب بــاز و... احتماال 
نماهایی در ذهن برخی از ما باشد. اما یکی از 
ماندگارترین حضورهای او، حضور در برنامه 
کتاب باز در شبکه4سیما در کنار سروش صحت 
بود   ؛این برنامه، در پی حادثه تروریستی حمله 
به دانشگاه کابل در اسفند99 بود که در آن 
22 دانشجو جانشان را از دست دادنــد. این 
اتفاق یک ماجرای عجیب را رقــم زد که پدر 
یکی از دانشجویان، بعد از حمله 252 بار به 
دختر دانشجویش زنــگ زد و وقتی پاسخی 
 دریافت نکرد، پیام داد: »جان پدر کجاستی؟«
رجایی در این برنامه به همین مناسبت شعری 
خواند که خــودش و ســروش صحت به شدت 

منقلب شدند:
 چشمانمان نشسته به در، پس کجاستی؟

برگرد قصه ام رسیده به سر، پس کجاستی؟
اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند

جانم به لب رسید، جان پدر پس کجاستی ؟
آن روز آقای رجایی، این شعر یکی از شاعران 
افغان را برای آن دخترک دانشجو خواند اما دیروز 
هنگام دفن  آقای رجایی در بلوک 29 بهشت 
زهــرا)س(، این فرزندان آقای رجایی بودند که 

زمزمه می کردند: پدرجان کجاستی؟!

آقای رجایی، پس کجاستی؟!
 محمدسرور رجایی فعال فرهنگی، شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی بر اثر کرونا درگذشت. بی شک در جریان فرهنگی و ارزشی ایران 

و افغانستان جای خالی او برای همیشه احساس می شود
وزیر ارشاد: خدمات رجایی منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود

حمیدرضا حالجیان – امروز، سالروز والدت بابرکت 
ــا، حضرت  ــدر ولی نعمت م ــم)ع( اســـت؛ پ ــاظ امـــام ک
ــام کــاظــم)ع(، از  ثامن الحجج)ع(. دوران امامت ام
چند منظر، دورانی ویژه است؛ نخست آن که برخی از 
علویان، بدون آن که در خط امامت حرکت کنند، دست 
به قیام هایی زدند که فرجامی تلخ پیدا کرد؛ دوم آن که در 
این دوره، نزاع های فکری در جهان اسالم باال گرفته بود 
و اهل حدیث و معتزله با هم بر سر مباحث اعتقادی درگیر 
بودند و جامعه نیازمند پاسخی درخور به چالش های 
فکری بود و سوم این که امام کاظم)ع( باید به گونه ای 
در برابر دستگاه خالفت عباسی به اداره صحنه مبارزه 
می پرداخت که هم از موضع حق خود دفاع کند و هم 
باعث برانگیخته شدن حساسیت دشمن نشود. برای 
بیشتر و بهتر دانستن درباره این شرایط و راهبرد امام)ع( 
در قبال آن، با دکتر سیدحسین رئیس السادات، استاد 
دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسالم گفت وگو کردیم. آن چه 

در پی می آید، حاصل این گفت وگو است.
امام کاظم)ع( در دوران امامت خود   
شاهد اوج گرفتن نزاع های اعتقادی در جامعه 
بودند؛ مثاًل اهل حدیث با معتزله درگیر شدند و 
این نزاع ها، گاه به خشونت کشیده می شد. راهبرد 
ــام)ع( دربرابر این جریان ها و اتفاقاتی که رخ  ام

می داد، چه بود؟ 
روشی که امام کاظم)ع( در برابر این جریان ها پیش 
گرفته بودند، مبتنی بر تنویر افکار عمومی بــود. آن 
حضرت با وجود همه محدودیت هایی که برایشان ایجاد 
کرده بودند، هیچ گاه از بیان حقایق و ارائه تحلیل های 
روشنگرانه، خودداری نمی فرمود. مثاًل درمورد بحث 
صفات الهی که میان اهل حدیث و معتزله در جریان بود، 
همواره به یارانش توصیه می کرد که »درباره خداوند، 
آن چه در قرآن آمــده، مالک است ... خداوند باالتر و 
بزرگ تر از آن است که کسی بتواند به حقیقت صفت او 
برسد.« این رفتار، درباره دیگر ادعاها، مانند ادعاهای 
ــورد نــزول خداوند یا مباحث  ــاروای اهل حدیث درم ن
مربوط به جبر و اختیار نیز، ادامه داشت. در همان حال، 
امام کاظم)ع( درباره رویکردهای افراطی زاهدانه نیز، 
حساسیت داشت. وی در پاسخ به عبدا... بن هالل شامی 
که به آن حضرت یادآوری کرد مردم تنها به دنبال کسانی 

می روند که غــذای ســاده می خورند و لباس خشن بر 
ــد، می فرمود: مــردم به لباس و غــذای یوسف  تن دارن
پیامبر)ع( که حتی بر جای فرعون زمان خودش تکیه 
زده بود، کاری نداشتند؛ آن ها عدل و انصاف را از رهبر 
خود می خواستند و یوسف)ع( توانایی برقراری عدل و 

انصاف را داشت.
واکنش خلفای عباسی و به ویژه هارون،   
به اقدامات و راهبردهای امام کاظم)ع( چگونه بود؟ 
آن حضرت از چه راهبردی برای مقابله با خلفای 

عباسی استفاده می کرد؟
خلفای عباسی و به ویژه هارون، فعالیت های امام)ع( را 
زیرنظر داشتند و نسبت به آن حساس بودند. دلیل آن 
هم، افزون بر رویکرد مدبرانه امام)ع(، نفوذ معنوی آن 
حضرت در میان مردم بود که می توانست برای دستگاه 
خالفت عباسی، خطرناک باشد. هارون هرچند وقت 
یک بار، به بهانه ای امام کاظم)ع( را زندانی می کرد. 
ــام)ع( بــرای مدیریت شرایط، دست به ابتکاراتی  ام
مــی زد که از چشم جاسوسان و خبرچینان هــارون 
پنهان نمی ماند. هــارون با همه هیبتش، واقعًا خود 
ــام)ع( با  ــام)ع( عاجز می دید. تقابل ام را در برابر ام
عباسیان، از جنس تقابل دیگر علویان، مانند حسنی ها، 
نبود؛ رویکرد امــام کاظم)ع( تــوام با مآل اندیشی و 
مدیریت مؤثر امــور بــود و تأثیری به مراتب بیشتر از 
اقدامات کسانی داشت که دست به قیام های مسلحانه 
می زدند. به همین دلیل، هــارون می خواست به هر 
شکل ممکن خودش را از تقابل با امام)ع( خالص کند. 
امام کاظم)ع( با وجود رویکردی که داشت، از هیچ 
فرصتی برای بیان حقایق خودداری نمی فرمود و گاه در 
حضور خوِد هارون، ادعاهای او را به چالش می کشید.

 پیروزی قاطعانه امام کاظم)ع( 
در جنگ نرم با خلفای عباسی

 گفت وگو با دکتر رئیس السادات، استاد تاریخ اسالم درباره شرایط دوران امامت 
و تدابیر پدر بزرگوار امام رضا)ع( برای مقابله با دستگاه خالفت عباسی و جریان های افراطی 

زنده یاد رجایی معتقد بود که 
انقالب اسالمی ایران، تنها متعلق 

به یک ملت و مرز نیست بلکه این 
واقعه، به همه ملت های آزادی خواه 

و آزادگان جهان تعلق دارد
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جواب ها

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.

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.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک خودرو 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 

رفته در آن نام آن خودرو را پیدا کنید.

تست هوش:  گزینه 3

خفن استریپ:  جدال

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:

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات: ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: تلف، تله، تهی، فله، فیل، لته، لفت، لیف، هفت، هتل و ...
چهار حرفی: تیله، فیله، لیته و ...

پنج حرفی: فتیله

عددیاب

شش رقمی: 

   432927 – 723851
   325796 – 286591

946783 - 365984

سه رقمی: 

   158 – 728 – 632
   284 – 246 – 249

836 - 198 – 824

چهار رقمی:

   6381 – 5462
   1825 – 2765
8725 - 9682

پنج رقمی: 

   42318 – 43251
   92573 – 85126

96327 - 68752
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عدد یاب :

چالش ذهن: 1. سوناتا 2. النترا 3. اپتیما 4. اسپورتیج 5. سمند سورن 
6. یاریس

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

تست هوشبازی ریاضی

می خواهیم ببینیم اگر این شکل ها را از روی خطوط نقطه 
چین تا بزنیم، کدام یک تبدیل به یک مکعب می شوند؟ 
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در امتداد تاریکیکوتاه از حوادث پایان زورگیری »خفاش های کله زرد  « ! 

آتش سوزی انبار ضایعات 
پالستیکی در شرق مشهد مهار شد

پنج شنبه شب گذشته آتش سوزی یک انبار ضایعات 
پالستیکی در شرق مشهد با حضور آتش نشانانی 
از شش ایستگاه آتش نشانی مشهد به همراه ۱۰ 
ــودروی سبک و سنگین مهار شد. به  دستگاه خ
گزارش آتش نشانی مشهد، با حضور آتش نشانان 
در محل حادثه در خیابان پورسینا )شهرک شهید 
رجایی( مشخص شد حریق در داخــل انباری با 
کاربری دپو و بازیافت ضایعات پالستیکی به وسعت 
حدود ۵۰۰ مترمربع به وقوع پیوسته و حریق در 
حال سرایت به سایر بافت مسکونی مجاور این 
مکان بوده که آتش نشانان ضمن محاصره آتش، این 
آتش سوزی را پس از دقایقی عملیات، مهار و ضمن 
کاوشی چند ساعته و انجام عملیات لکه گیری، به 

صورت کامل اطفا کردند.

اعتراف 2 سارق به 34 سرقت 
قطعات  خودرو و اماکن خصوصی 

از  کرمان  شهرستان  انتظامی  توکلی/ فرمانده 
دستگیری دو  سارق حرفه ای   قطعات و لوازم  خودرو  
و  مکان های خصوصی   در دو عملیات  نیروهای 
پلیس  خبر داد.  به گزارش خراسان،سرهنگ مهدی 
پور امینائی افزود: در پی افزایش  سرقت  لوازم  داخل 
ــودرو، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران  خ
کالنتری ۱۵ قرار گرفت و  ماموران انتظامی یک  
سارق حرفه ای قطعات خودرو را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه  
متهم  را در مخفیگاهش دستگیر کردند.  وی   با 
اشــاره به کشف امــوال سرقتی از مخفیگاه سارق، 
اظهار کرد:  این متهم  پس از انتقال  به مقر پلیس،در 
بازجویی های تخصصی به ۲۲ فقره سرقت قطعات 
و لــوازم داخل خــودرو اعتراف کــرد.  وی همچنین 
از  دستگیری سارق اماکن خصوصی با ۱۲فقره 
سرقت خبر داد و گفت: با وقوع تعدادی سرقت اماکن 
خصوصی در حاشیه غربی شهر کرمان،ماموران 
کالنتری ۱۳ با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به 
دستگیری فردی شدند که متهم  در  بازجویی های  
ماموران  کالنتری  به صراحت  به ۱۲ فقره سرقت 

اماکن خصوصی اعتراف کرد.

*ایرنا/ سرهنگ امیرعلی منتظری رئیس پلیس 
راه آمل گفت: در حادثه ای که عصر چهارشنبه 
گذشته حوالی ساعت ۱۸ در کیلومتر ۴۴ محور 
هــراز بعد از تونل ۶ رخ داد، بر اثــر رهــا شــدن و 
افتادن یک تخته سنگ روی یک دستگاه سواری 
ریو ، سرنشین خودرو که یک مرد ۸۰ ساله بود در 

دم جان باخت .
*میزان/ سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی 
انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اجرای  دومین 
مرحله طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان 
ری، از دستگیری ۱۲۰ نفر ســارق، مالخر و 

زورگیر خبر داد.
پلیس  * میزان/ عبدالوهاب حسنوند رئیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری 
یک سوداگر مرگ و کشف ۲۰ کیلو گرم مواد 

مخدر شیشه خبر داد. 
*فارس/ سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده 
انتظامی شهرستان ری از دستگیری اعضای باند 
۵ نفره قاچاقچیانی  خبر داد که با بلعیدن مواد 

مخدر آن را به شهرستان ری منتقل می کردند. 
*ایرنا/ مظفر محمد خانی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان سمنان گفت: جسد فردی 
که مفقود شده بود پس از جست و جوی عوامل 
امداد و نجات از داخل یک چاه در روستای دوآب 

گرمسار بیرون کشیده شد.
علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی  *میزان/ 
تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای که برای 
سرقت، از کاشان به تهران سفر می کرد، خبر داد.
*میزان/ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بــزرگ از کشف ۸۵ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و 
دستگیری ۴ قاچاقچی حرفه ای در عملیات سه 
شنبه شب گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد 

مخدر پایتخت خبر داد.
*مهر/ شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان تهران از فرونشست زمین در فیروزکوه 
خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۸:۲۰ صبح دیروز، بر 
اثر فرو نشست بخشی از منزل مسکونی در زرین 
دشت شهرستان فیروزکوه، مرد ۷۲ ساله و زن 
۶۷ ساله ای   زیر آوار رفتند که عوامل هالل احمر 
فیروزکوه به همراه دیگر دستگاه های امدادی، این 

دو مصدوم را نجات دادند.
*ایسنا/ در حادثه ای که چهارشنبه گذشته در 
ایالت اوتارپرادش در شمال هند اتفاق افتاد، 
یک دستگاه کامیون با یک اتوبوس برخورد کرد 
و این حادثه به کشته شدن دست کم ۱۸ کارگر 

مهاجر انجامید.

جنون خیانت!

روزی که با »عاطفه« در یکی از کافه های شهر آشنا 
شدم، خیلی دلم به حالش سوخت و تصمیم گرفتم به 
هر طریق ممکن به او کمک کنم اما آرام آرام او به طرز 

جنون آمیزی عاشق من شد و ...
مرد  ۴۵ساله ای که به اتهام برقراری رابطه نامشروع 
و خلوت کردن با نامحرم بازداشت شده بود، در حالی 
ــوادث یک  که بیان می کرد نمی دانــم همه این ح
نقشه شوم است  یا من فریب زن جوانی را خورده ام! 
درباره چگونگی این ماجرا به کارشناس اجتماعی 
کالنتری آبکوه مشهد گفت: پدرم تاجر سرشناسی 
اســت، به همین دلیل من هیچ وقت از نظر مالی 
مشکلی نداشتم و طعم بی پولی را نچشیده ام. بیشتر 
بستگان مان در خارج از کشور زندگی می کنند و 
من هم قصد داشتم به خارج از کشور بروم و در آن جا 
سرمایه گذاری کنم ولی فقط به خاطر عشق و عالقه به 
پدر و مادرم این جا ماندم اما همواره جوانی آزاد بودم 
و هر کاری می خواستم انجام می دادم. با دوستانم 
به تفریح و خوشگذرانی می رفتم و چیزی در زندگی 
ام کم نداشتم، به همین دلیل تا مقطع دیپلم بیشتر 
درس نخواندم چون قرار بود مسیر تجارت پدرم را 
ادامه بدهم. خالصه وارد بیست و سومین بهار زندگی 
ام شده بودم که »تبسم« در مسیر زندگی ام قرار گرفت 
و من نه یک دل بلکه صد دل عاشقش شدم. او هم 
از خانواده سرشناسی بود و قصد داشت در آزمون 
سراسری )کنکور( شرکت کند. خالصه خیلی زود 
به خواستگاری اش رفتم و با هم ازدواج کردیم. در 
طول این سال ها زندگی عاشقانه ای را تجربه کردم 
و یک پسر حاصل این ازدواج شد اما زندگی من از یک 
سال قبل در حالی به گونه دیگری تغییر کرد که روزی 
برای تفریح به کافه ای در یکی از مناطق تفریحی شهر 
رفته بودم. آن جا دختر جوانی را دیدم که برای گرفتن 
پول به چند جوان التماس می کرد. آن ها هم به قصد 
سوءاستفاده از آن دختر، او را مورد تمسخر قرار می 
دادند. در این هنگام دلم به حالش سوخت و تصمیم 
گرفتم آن دختر ۲۰ساله را از این وضعیت اسفبار 
نجات بدهم. از افــرادی که در همان اطراف بودند 
نشانی منزل او را گرفتم. همه می گفتند »عاطفه« 
دختری خوب و مهربان است اما اوضاع مالی خوبی 
ندارد. وقتی بیشتر پرس و جو کردم تازه فهمیدم پدر 
عاطفه فوت کرده و او مخارج مادر و برادر کوچکش را 
تامین می کند. این گونه بود که مبالغی را از پدرم نیز 
گرفتم و خانه ای برای او اجاره کردم تا دیگر پایش را به 
کافه نگذارد ولی در میان همین معاشرت ها و رفت 
و آمدها متوجه شدم عاطفه به من عالقه مند شده 
است. او که مدعی بود از همسرش طالق گرفته است 
در حد جنون به من ابراز عالقه می کرد تا جایی که 
نمی توانست لحظه ای بدون من زندگی کند. در این 
شرایط مجبور شدم بیشتر از گذشته در کنارش باشم 
تا مشکلی در زندگی نداشته باشد. با وجود این عذاب 
وجدان آزارم می داد چرا که همسرم را دوست داشتم 
و نمی خواستم این ماجرا موجب ایجاد فاصله ای بین 
من و »تبسم« شود. از سوی دیگر هم در برابر عاطفه 
احساس مسئولیت می کردم و به او نیز عالقه مند شده 
بودم. همسرم که متوجه تغییر رفتارهای من شده بود 
چند بار به خاطر خروج بی موقع از منزل به من تذکر 
داد ولی من هیچ اهمیتی به تذکرات او نمی دادم 
و کار خودم را انجام می دادم تا این که شب گذشته 
طبق معمول به خانه اجاره ای عاطفه رفتم اما ناگهان 
پسر جوانی با چهره ای خشمگین وارد خانه شد و با 
نشان دادن مدارکی ادعا کرد عاطفه همسر اوست و 
او درباره طالقش به من دروغ گفته است. این بود که 
با تماس آن پسر جوان نیروهای انتظامی من و عاطفه 
را به کالنتری آوردند. اکنون همسرم نیز که در جریان 
ماجرا قرار گرفته است به طرف کالنتری می آید و من 
نمی دانم همه این حوادث یک نقشه هولناک است  
یا به خاطر احساس عاطفی فریب خورده ام اما ای 
کاش... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ ابراهیم 
خواجه پور)رئیس کالنتری آبکوه( این پرونده توسط 
کارشناسان اجتماعی و قضایی مورد رسیدگی ویژه 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی  

نجات یک پدر و دختر 7 ماهه اش 
از درون چاه فاضالب

 معاون عملیات سازمان آتش  نشانی مشهد گفت: 
عصر دیروز آتش نشانان مشهدی یک پدر و دختر 
هفت ماهه اش را از عمق ۵ متری درون چاه فاضالب، 
در حوالی تپه سالم واقع در جاده مشهد به فریمان از 
مرگ نجات دادند. به گزارش آتش نشانی مشهد، 
رضایی افزود: مردی حدودا ۴۰ ساله که دختر هفت 
ماهه اش را در بغل داشته به دلیل گرمی هوا در حیاط 
منزل ویالیی اش زیر درخت نشسته بوده که به یک 
باره زمین دهان باز کرده و وی و فرزندش به داخل 

چاه فاضالب سقوط کردند.

سجادپور- اعضای یک باند مخوف زورگیری 
ــاذی  کــه بــا ورود شبانه بــه مــنــازل مـــردم اخ
می کردند، با تالش دو ماهه نیروهای پلیس 
اطالعات و امنیت مشهد در حالی به دام افتادند 
که چندین قبضه کلت جنگی و شمشیر از 
آنان کشف و ضبط شد. به گزارش اختصاصی 
خراسان، ماموران پلیس اطالعات و امنیت 
مشهد از حدود دو ماه قبل به اخباری دست 
یافتند که نشان می داد تعدادی از اوبــاش 
سابقه دار، پس از آزادی از زندان، باند خطرناکی 
را تشکیل داده اند و به صورت مسلحانه از مردم 
زورگیری و اخــاذی می کنند. از سوی دیگر 
بررسی برخی پرونده های موجود در مراکز 
انتظامی نیز بیانگر آن بود که اعضای این باند 
افرادی را که در حاشیه شهر از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار بودند ،شناسایی می کردند 
و سپس شبانه به منازل آن ها هجوم می بردند. 
آنان با استفاده از شمشیر  یا کلت جنگی پدر 
خانواده را در حضور همسر و فرزندانش کتک 

می زدنــد و تهدید می کردند که باید مبالغ 
ده ها میلیونی را به شماره حسابی واریز کنند 
که در اختیارش می گذاشتند. سرکرده باند 
»خفاش های مسلح« که به »کله زرد« معروف 
است طعمه زخمی را همچنین تهدید می کرد 
که اگر فقط طی سه روز پول درخواستی را به 
حساب مذکور واریز نکند دیگر رنگ همسر و 
فرزندانش را نخواهد دید! گزارش خراسان 
حاکی است، با جمع آوری این اطالعات و با 
صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ حسین 
دهقان پور )فرمانده انتظامی مشهد( گروه 
تخصصی از نیروهای ورزیده پلیس اطالعات و 
امنیت وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای 
را در این باره آغاز کردند. آنان پس از دو ماه 
رصدهای اطالعاتی، به نتایجی رسیدند که 
اعضای باند »خفاش هــای کله زرد« با یک 
برنامه ریزی حساب شده، پاتوق های محل 
اختفای خودشان را مدام تغییر می دهند و 
حتی برای آن که شناسایی نشوند از تلفن همراه 

نیز به هیچ وجه استفاده نمی کنند. گزارش 
خراسان حاکی است، نیروهای انتظامی که 
زیرنظر مستقیم رئیس پلیس مشهد، عملیات 
شناسایی زورگیران خطرناک را ادامه می دادند 
به اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد 
اعضای باند چند روز قبل و در ساعت ۴ بامداد 
در منطقه شهرک شهید رجایی مشهد وارد 
منزل مــردی میان سال شده اند و با زخمی 
کردن پدر خانواده از وی خواسته اند تا مبلغ 
۷۰ میلیون تومان را به حساب آن ها واریز کند.  
با این اطالعات نیروهای کــارآزمــوده پلیس 
در پوشش های مبدل وارد عملیات شدند و 
طی چند ساعت ۳ عضو باند »کله زرد« را به 
دام انداختند. با بررسی های مقدماتی پلیس 
مشخص شد که اعضای این باند سوابق شرارت 
از قبیل آتش زدن عمومی واحد صنفی، تخریب 
ــودرو، شیشه های منازل، ورود به عنف و  خ
سرقت را در کارنامه سیاه خود دارند. به همین 
دلیل تحقیقات پلیس به صــورت ویــژه ادامه 

یافت و چندین قبضه شمشیر و کلت جنگی نیز 
از مخفیگاه خفاشان مسلح کشف و ضبط شد.

بــراســاس گـــزارش خــراســان، با انتشار خبر 
در  همدستانش  و  زرد«  »کــلــه  دستگیری 
شهرک های حاشیه شهر، تاکنون 9 تن از 
شهروندانی که طعمه زورگیری اعضای این باند 
شده بودند با مراجعه به پلیس از آن ها شکایت 
کردند. بررسی های تخصصی از متهمان سابقه 
دار که بین ۳۰ تا ۳۵ ساله هستند همچنان 

ادامه دارد.

آتش سوزی های مهیب در مهم ترین مناطق گردشگری ترکیه 

با وجود گذشت بیش از ۴۸ ساعت )تا دیروز( 
از آغــاز حریق در جنگل هــای مناطق مختلف 
غرب، جنوب غرب و برخی مناطق جنوبی ترکیه 
نیروهای اطفای حریق هنوز موفق به کنترل 
این آتش سوزی ها در برخی مناطق نشده اند. 
به گزارش ایرنا، در این آتش سوزی ها تاکنون 
صدها هکتار از اراضی جنگلی نابود شده و حریق 
در برخی شهرها همانند ماناوگات موجب از بین 
رفتن ده ها واحد مسکونی شده است. براثر این 
آتش سوزی تاکنون دست کم چهار نفر جان خود 
را از دست داده اند ولی به گفته مسئوالن احتمال 
افزایش قربانیان وجــود دارد. آتش ســوزی در 
شش استان و در شهرهای بودروم، مارماریس، 
ماناوگات، آدانـــا، مرسین، میالس ، دیدیم و 

قاضی پاشا که مهم ترین مناطق گردشگری ترکیه 
هستند بنا به دالیلی که هنوز مشخص نیست 
به طور پی در پی آغاز شده ، اما به دلیل وجود باد 
شدید تاکنون حریق در تمامی مناطق خاموش 
نشده است. متعاقب شروع حریق و سرایت آن به 
برخی مناطق مسکونی در مناطق مختلف صدها 
واحــد مسکونی تخلیه شده است . مناطق یاد 
شده از جمله مناطقی هستند که در کنار دریا قرار 
دارند و ده ها هزار منزل تابستانی مردم از مناطق 
مختلف ترکیه در آن جا وجود دارد. به گفته بکیر 
پاکدمیرلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه 
بیش از چهار هزار نیروی اطفای حریق با بیش 
از ۴۰۰ خودروی اطفای حریق و ده ها هواپیما 

و بالگرد در صدد خاموش کردن آتش هستند.

سیل در رشق افغانستان؛ بیش از ۱۰۰ نفر جان ابختند 

وزارت دولــت افغانستان در امــور رسیدگی به 
حوادث طبیعی اعالم کرد که جاری شدن سیل 
در استان شرقی نورستان ۱۰۰ کشته و ده ها 
ناپدید به جا گذاشته است. البته این آمار تا عصر 
دیروز است. به گزارش ایرنا، احمد تمیم عظیمی 
سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور حوادث 
طبیعی به رسانه ها در کابل گفت که سیل روز پنج 
شنبه در شهرستان »کامدیش« استان نورستان 
حدود ۸۰ منزل مسکونی را نیز به طور کامل 
ویران کرده است.  اجساد شماری از قربانیان 
این حادثه از رودخانه کنر در شهرستان های 
»ناری«، »اسمار« و »سرکانو« در استان کنر پیدا 
شده و تالش برای یافتن افراد ناپدید شده نیز 
ادامه دارد.  »حافظ عبدالقیوم« استاندار نورستان 

نیز گفته است که تالش بــرای یافتن و تحویل 
اجساد قربانیان به خانواده ها ادامه دارد و این 
سیل به صدها هکتار زمین کشاورزی نیز آسیب 
رسانده است. وی افزود:ده ها نفر همچنان ناپدید 
هستند. از طالبان خواسته شده در مناطق تحت 
کنترل این گروه برای امداد رسانی به مردم آسیب 
دیده مانع ایجاد نکنند.  »سعید ا... نورستانی« 
رئیس شورای استانی نورستان هم گفته است۸۰ 
منزل مسکونی و صدها هکتار زمین کشاورزی 
در این منطقه تخریب شده است. وزارت دولت 
در امور رسیدگی به حوادث همچنین اعالم کرد 
که حدود هزار خانواده سیل زده در شهرستان 
جوند استان بادغیس کمک های غذایی دریافت 

کردند.

سرکرده باند مخوف  خفاش های کله  زرد

دستگیری عامل دستبرد به کولرهای آبی برای هفتمین بار! 
سجادپور- جوان ۴۰ ساله ای که ۶ سابقه 
کیفری دارد این بار درحالی برای هفتمین 
بار توسط نیروهای تجسس کالنتری شفای 
مشهد دستگیر شد که چند روز قبل از آن نیز 
راهی دادسرا شده بود. به گزارش اختصاصی 
خــراســان، به دنبال افزایش سرقت موتور و 
پمپ کولر از پشت بام مجتمع های مسکونی، 
تحقیقات گسترده ای از سوی افسران تجسس 
و  شناسایی  بـــرای  مشهد  شــفــای  کالنتری 
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار 
گرفت. نیروهای تجسس که زیرنظر سرگرد 
علی امارلو )رئیس کالنتری( وارد عمل شده 
بودند به گشت زنی های تخصصی در حوزه 
استحفاظی پرداختند تا این که اوایل تیرماه 
جوان معتادی را با لباس های خیس دیدند 
که پمپ آبی را در دست دارد و با سرعت در 
حال فرار است. ماموران که به وی مشکوک 
شده بودند، او را دستگیر و به کالنتری هدایت 
کردند اما به  دلیل این که شاکی وجود نداشت 

و این مرد ۴۰ ساله 
مدعی بود به نصب 
کولر اشتغال دارد 
نیز  آب  پــمــپ  و 
متعلق به خودش 
است، مقام قضایی 
دستور آزادی وی 
را صادر کرد و پمپ 
آب هم به او تحویل 

شد!  اما در حالی که تالش ماموران انتظامی 
ــرای دستگیری عامل سرقت هــای مذکور  ب
ادامه داشت ناگهان بیست و سوم تیر گذشته، 
دوباره ماموران تجسس همان جوان معتاد را در 
خیابان ابوطالب ۶۸ درحالی دستگیر کردند 
که مورد تعقیب تعدادی از شهروندان قرار گرفته 
بود. گزارش خراسان حاکی است، بررسی های 
مقدماتی نشان داد که متهم پمپ آبی را که در 
دست دارد از یک مجتمع مسکونی سرقت کرده 
است و با تهدید به مرگ مال باخته توسط چاقو، 

گریخته  محل  از 
بود. با انتقال متهم 
شفا،  کالنتری  به 
ــای  بـــازجـــویـــی ه
ویژه توسط سروان 
ــس  ــی ــی )رئ ــایـ آریـ
ــاز و  ــ تــجــســس( آغ
که  ــد  ش مشخص 
»جواد – غ« دارای 

۶ سابقه کیفری است. 
این متهم ۴۰ ساله اعتراف کرد : سرقت پمپ 
آب را قبول دارم. من با شاه کلیدی که در دست 
دارم وارد مجتمع های مسکونی می شدم و 
چون قبال در زمینه نصب کولر فعالیت می کردم 
به راحتی پمپ یا موتور کولر را می ربودم. این بار 
نیز دِر مجتمع مسکونی را باز   و چند عدد مهتابی 
سرقت کردم بعد از آن درحال بازکردن پمپ آب 
بودم که یکی از اهالی ساختمان متوجه شد و 
من با چاقویی که در دست داشتم به او حمله ور 

شدم و با تهدید به مرگ، از چنگ او گریختم اما 
با سر و صدای آن مرد، دیگر اهالی محل متوجه 
ماجرا شدند و در تعقیب من بودند که پلیس از 

راه رسید و من دیگر نتوانستم فرار کنم! 
این سارق ۴۰ ساله ادامه داد: اول تیر نیز از 
همین ساختمان یک عدد پمپ آب سرقت 
کــردم ولی چون شاکی نداشتم آزاد شدم و 
ــد! وی با تاکید  پمپ آب را نیز تحویلم دادن
ــن کــه ۶ سابقه کیفری دارد، دربــاره  بــر ای
سرقت های متعدد از ساختمان های درحال 
احداث و مجتمع های مسکونی گفت: سال 
9۵ که بــرای آخرین بار از زنــدان آزاد شدم 
بیش از ۵۰ فقره سرقت انجام داده  ام و هیچ 
همدستی هم ندارم! اموال سرقتی را نیز به 
مواد فروشان می فروختم تا مواد مخدر شیشه 
ــزارش خراسان،  و کریستال بخرم! بنابر گ
درحالی که ۱۱ تن از شهروندان از این متهم 
شکایت کرده بودند، وی با دستور قضایی روانه 

زندان شد.
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 سقف وام قرض الحسنه
 افزایش یافت

ــورای پــول و اعتبار با پیشنهاد بانک  مهر - ش
ــش سقف تسهیالت  ــزای ــر اف ب ــزی مبنی  ــرک م
قــرض الــحــســنــه ضــــروری و عـــادی بــانــک هــا، 
تسهیالت  و  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت 
مسکن محرومان موافقت کرد. در جلسه اخیر 
شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیالت 
ــروری و عـــادی بــانــک هــا و  ــ قــرض الــحــســنــه ض
بانک های قرض الحسنه تا مبلغ ۵۰۰ میلیون 
ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال )اعم از مشاغل خانگی، 
ــداد امـــام )ره(  ــراد تحت پــوشــش کمیته امـ افـ
و بهزیستی، ایــثــارگــران و ...( و سقف فردی 
خرید  بابت  اعطایی  قرض الحسنه  تسهیالت 
انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب 
و کار خرد روستایی تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون 
ریــال مــورد موافقت اعضای شــورا قــرار گرفت. 
در این جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی 
و مــدت بــازپــرداخــت تسهیالت قرض الحسنه 
مددجویان  جهت  شهری  مــحــرومــان  مسکن 
تحت پوشش کمیته امــداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشور را نیز افزایش داد و برای 
شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، 
ــرای  دیگر شهرها یک  ــال و ب ۸۰۰ میلیون ری

میلیارد ریال با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.

انباشت 1۴0 هزار خودرو در 
پارکینگ خودروسازان

فارس - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان خــودروی کشور از انباشت ۱۴۰ 
هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ های 
خودروسازان خبر داد. آرش محبی نژاد افزود: ما 
از بحران های جهانی کمتر از بحران های داخلی 
لطمه می خوریم. حــدود ۱۴۰ هــزار خــودروی 
ناقص کف پارکینگ های خودروسازان وجود دارد 

که بسیاری از آن ها به دلیل نقص قطعات است.

غافل گیری در بازار خودرو؛ گرانی 
بعد از قرنطینه

اقتصادنیوز - رصد بازار خودروهای پرتیراژ نشان 
دهنده آن است که در اولین هفته مرداد ۱۴۰۰ 
بازار با رشد ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومانی همراه 
بوده است. رشد قیمت در بازار خودرو در حالی 
ــذاری از حدود  شکل گرفته که مراکز شماره گ
یک ماه پیش در شهرهای قرمز تعطیل است و 
معامالت محدودی هم که در این مدت در بازار 
صورت گرفته است به صورت وکالتی ثبت شده 
اند، معامله وکالتی در اصل باید بازار خودرو را 
به سمت نزولی شدن قیمت ها هدایت کند اما نه 
تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تعطیلی نیز نتوانست 

سد راه افزایش قیمت خودرو در بازار شود.  

بازار خبر

تحلیل یک فعال صنعت برق درباره خاموشی ها 

رفع کسری  برق به 1۵میلیارد 
دالر سرمایه نیاز دارد 

بردبار- محمد بیات، عضو هیئت مدیره انجمن 
تولید پراکنده برق ایران معتقد است تا زمانی که 
هیئت تنظیم بازار برق کشور ترکیبی کامال دولتی 
و متعلق به وزارت نیرو دارد، مسئله خاموشی ها به 
صورت اساسی حل نمی شود. توضیحات بیشتر را 

در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:
با توجه به خاموشی های اخیر، آیا وزارت نیرو 
حرکتی برای حمایت و افزایش تولید نیروگاه 

های تولید پراکنده انجام داده است؟
-خیر ، خیلی بدتر هم بوده است، صدور مجوزها 
با کندی پیش می رود، مدتی پیش هم مصوبه ای 
داشتند که نرخ خرید برق از نیروگاه هایی که پنج 
سال خرید تضمینی برق شان تمام شده، ۲33 
تومان )هر کیلوولت( اعالم کردند در صورتی که 
صحبت از 3۵۰ تومان بود و این نرخ باعث شد که 
بین 3۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات از این نیروگاه ها از 
مدار خارج شدند. درحالی که در همین اوضاع 
می گویند که صنایع و اماکنی که نیروگاه دیزلی 
دارند، در شرایط پیک با راه اندازی دیزل هر کیلو 

واتی 3۸۰ تومان می خرند.
این مصوبه متعلق به کجاست؟

-مصوبه هیئت تنظیم بازار برق ایران است که 
زیر نظر وزارت نیرو فعالیت می کند. یک مشکل 
عمده صنعت برق آن است که دبیرخانه هیئت 
تنظیم بازار برق در وزارتخانه است و اعضای آن 

هم از وزارت نیرو هستند.
از طرف بخش خصوصی هم عضوی در این 

هیئت حضور دارد؟
-خیر ، کامال دولتی اســت. دو سالی است که 
پیگیر هستیم یک رگوالتوری در بخش برق ایجاد 
شود که شــورای رقابت اساسنامه آن را تدوین 
کرده است. تا زمانی که یک هیئت یا رگوالتوری 
مستقل از وزارت نیرو برای تنظیم بازار برق در 
کشور نداشته باشیم این مشکالت ادامه خواهد 

داشت.
ــا را در چه  ــل مشکل خــامــوشــی ه راه ح

می دانید؟
-صنعت برق کشورمان کسری ۱۱ هزار مگاواتی 
دارد که برای رفع آن ۱۵ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری نیاز داریــم، اگر همین امروز این رقم را 
سرمایه گذاری کنیم تا سه چهار سال آینده برای 
حل مشکل پیک تابستان ثمر می دهد، تنها راه 
چاره برون رفت از این بحران، گسترش نیروگاه 
های تولید پراکنده  است که سه تا چهار ماهه در 
مدار می آید و بازدهی بسیاری دارد. از این روش 
در دنیا به ویژه در اروپا و آمریکا و ژاپن استفاده 

می شود.
االن کل برقی که از روش تولید پراکنده ایجاد 

می شود چقدر است؟
-به صورت اسمی ۱۸۰۰ مگاوات است که االن 

حدود ۱۲۰۰ تا ۱3۰۰ مگاوات در مدار است.

گفت و گو

گــزارش درج شده در تاریخ ۲ مــرداد امسال 
در همین صفحه به بی عملی دولت روحانی 
درباره کنترل رشد نقدینگی اختصاص داشت. 
موضوعی که حتی مــورد تاکید مقام معظم 
رهبری نیز قــرار گرفته بــود. با این حــال، در 
تاریخ 3 مــرداد، آمار و ارقامی از نظام بانکی 
ارائه شد که فاجعه نقدینگی را بسیار متفاوت 
تر از آن چه تاکنون در فضای رسانه ای و حتی 
کارشناسی از خلق نقدینگی دیده و شنیده 
بودیم، تشریح می کرد. نتایج این بررسی ها 
نشان داد که چطور بانک ها و به خصوص بانک 
های خصوصی با سوء استفاده از خأل قانون 
های کنترلی و نظارت بانک مرکزی، به خلق 
نقدینگی روی آورده اند. این بررسی ها، نقش 
عمده »فشار دولت برای استقراض یا تسهیالت 
تکلیفی« در خلق نقدینگی بانک ها را رد  می 
کند و نشان می دهد چگونه برخالف تصور، 
بانک های خصوصی با داشتن مازاد سپرده 
نسبت به تسهیالت، از بانک مرکزی استقراض 
کرده اند. استقراضی که در نهایت سر از بخش 
های غیر مولد و جیب ذی نفعان بانک های 
خصوصی درآورده و موجب شده است تا به 
طرز حیرت آوری، حدود نیمی از پایه پولی )که 
طبیعتًا جزو حوزه های حاکمیتی اقتصاد( به 
شمار می رود، به تسخیر شبکه بانکی! و ذی 
نفعان این شبکه درآید. این داده ها به روشنی 
نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست های 
اقتصادی در کشور نه در دفترچه بودجه کشور 
بلکه عماًل در ترازنامه بانک ها تعیین می شود.

پمپاژ نقدینگی بی ارتباط به تولید	 
برای ورود به بحث بد نیست نگاهی به روند 
نقدینگی و تولید ناخالص داخلی داشته باشیم.  
ــه شده در رسانه ملی )برنامه  داده های ارائ
ثریا( نشان می دهد این دو حداقل در دهه 9۰ 
تقریبًا هیچ ارتباطی به هم نداشته اند. حجم 
نقدینگی در شرایطی از 6۴۰ همت )هــزار 
میلیارد تومان( در سال 9۲ به 3۴7۵ همت 
در سال ۱399 رسیده که تولید حقیقی در 
اقتصاد ایــران به قیمت ثابت در حدود 6۵۰ 
همت ثابت مانده اســت! ســوال اساسی این 
جاست که وقتی بخش تولید در جامعه راکد 
بوده، چرا این حجم از پول که طبیعتًا بیکار نمی 
ماند و در انواع بازارها به صورت مخربی روانه 
می شود، توسط شبکه بانکی خلق شده است؟

سهم برابر بانک ها با دولت در خلق پایه 	 
پولی!

یا  پولی  پایه  اول  دارد.  مولفه  دو  نقدینگی 
پــول پــرقــدرت کــه از طــرف بانک مــرکــزی در 
جامعه تزریق می شود و دوم پولی که بانک 
ها با سازوکارهای وام دهی در کشور ایجاد 
آخرین  طبق  بانکی(  پــول  می کنند.)خلق 
آمارها، حجم پول و اعتباری که شبکه بانکی 
با پول پرقدرت در جامعه ایجاد می کند، هم  
اکنون حدود هفت برابر پایه پولی است. هم 
اینک تصور بخشی از کارشناسان، احتمااًل 
ایــن اســت که طبق روال سنتی، بانک های 
خصوصی با استفاده از پول پرقدرت که از سوی 
بانک مرکزی در نظام بانکی تولید می شود، به 
خلق پول بانکی روی می آورند و از سوی دیگر 

بانک مرکزی و دولت – در قالب مخارج دولتی 
یا فروش ارز و طالی بانک مرکزی- اقدام به 
انتشار پایه پولی می کنند. با این حال، باید 
گفت اواًل خلق پول بانک ها چندان منوط به 
پایه پولی نیست و آن ها می توانند از هیچ هم 
پول خلق کنند اما نکته مهم تر که تاکنون تقریبًا 
مغفول هم مانده، نقشی است که بانک ها در 
ایجاد »حتی« پایه پولی دارنــد. همان منطقه 
ای از بازار پول که جزو حوزه های »حاکمیتی« 
دولت به شمار می رود. بر این اساس، بررسی 
ها نشان می دهد که بانک ها در دهه 9۰ با 
استقراض از بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد 
پایه پولی را به تسخیر خود درآورده و خلق کرده 
اند. یعنی همان جزء از نقدینگی که هم اینک 
با هفت برابر شدن، خود را در قالب نقدینگی 
کف اقتصاد کشور نشان می دهد. نکته مهم 
این جاست که از این ۵۰ درصد نقش بانک ها 
در خلق پایه پولی، بانک های خصوصی سهمی 
حدود ۵۰ درصد دارند. این یعنی افزایش خطر 
هدایت پایه پولی و نقدینگی خلق شده توسط 
این بانک ها به سوی مقاصد و خلق ثروت های 

ذی نفعان خصوصی!

ــر فشار 	  اث هــا در  بانک  پولی  پایه  خلق 
دولت؟!

یکی از سواالتی که درباره خلق پول بانک ها 
مطرح می شود این است که این خلق پایه پولی 
بانک ها در قالب استقراض از بانک مرکزی، 
تحت فشار دولت صورت گرفته است. به این 
صورت که دولت یا اقدام به استقراض از این 
بانک ها می کند و آن ها در پی این استقراض 
مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند 
یا ایــن استقراض در نتیجه تکلیف دولــت به 
بانک ها برای ارائه تسهیالت تکلیفی مانند وام 
مسکن مهر بوده است. این در حالی است که 

داده ها به طور حیرت انگیزی دقیقًا عکس این 
مطلب را نشان می دهد.بر این اساس، نمودار 
3 نشان می دهد که به عنوان مثال در شرایطی 
که بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی 
در سال 97 به 6.۸ هزار میلیارد تومان رسیده، 
بدهی بانک های خصوصی در این سال به بانک 
مرکزی بیش از ۱۰ برابر این رقم یعنی 7۸ 
هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی بانک 
های خصوصی بیش از ۱۰ برابر بدهی دولت 
به خود، پایه پولی خلق کرده اند و باقی مانده 
این حجم از استقراض طبیعتًا صرف مقاصد 
سودجویانه بانک های خصوصی شده که در 
این میان گزینه سفته بازی در بازارهای سفته 
بازی نیز مطرح است. نکته جالب تر نیز این 
است که به عنوان مثال بانک های دولتی در 
این سال تنها 3 هزار میلیارد به بانک مرکزی 
بدهی داشته )در پایه پولی سهم داشته اند( و 
در عین حال، کمک آن ها با قرض دادن منابع 
به دولت حدود 69 هزار میلیارد تومان بوده 
است. دقیقًا عکس بانک های بخش خصوصی. 
به طور مشخص چهار بانک خصوصی »الف«، 
»س«، »ق« و »پ« طبق نمودار ۴  در مجموع 
۴3 هزار میلیارد تومان پایه پولی )بدهی به 
بانک مرکزی( خلق کرده اند در عین حالی که 
کمک آن ها به بخش دولتی صفر بوده است.اما 
در خصوص تسهیالت تکلیفی نیز، همین روند 
دیده می شود. به عنوان مثال دیده می شود در 
شرایطی که بدهی بانک های تجاری دولتی 
به بانک مرکزی در سال ۴99 هزار میلیارد 
ــوده، این بانک ها ۲7 هــزار میلیارد  تومان ب
تومان در این سال تسهیالت تکلیفی داده اند. 
در مقابل بانک های خصوصی در این سال ۴7 
هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی 
داشته و پایه پولی خلق کرده اند در حالی که 
هیچ تسهیالت تکلیفی ارائــه نکرده اند! این 

یعنی بانک های خصوصی نقش قابل توجهی 
در کمک به دولت در ارائه تسهیالت تکلیفی 

نداشته اند.

بــه سوی 	  ــا کمبود منابع،بانک هــا را  آی
استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی 

کشانده است؟ 
ابهام دیگری که در زمینه بازی خطرناک بانک 
ها با پایه پولی کشور وجود دارد این است که آن 
ها با کمبود منابع روبه رو بوده و این کمبود، آن ها 
را به استقراض از بانک مرکزی و خلق پایه پولی 
سوق داده است. با این حال، آمارهای بانکی 
گویای عکس این مطلب بوده و نشان می دهد 
که از حدود سال های 9۲-93 مــازاد سپرده 
بانک ها نسبت به تسهیالت، )با لحاظ کردن 
کسر سپرده قانونی( روند رو به رشدی پیدا کرده 
و در سال 99 به بیشترین میزان خود در دهه 9۰ 
یعنی 69۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
رقمی که به عنوان مثال، تقریبًا ۱.۴ برابر  منابع 
عمومی دولــت در این سال اســت! بررسی ها 
نشان می دهد در این زمینه نیز وضعیت بانک 
های خصوصی متمایز بوده به طوری که شاخص 
یاد شده برای بانک های خصوصی ۴76 هزار 
ــت. موضوعی که باز  ــوده اس میلیارد تومان ب
فرضیه مقاصد سفته بازانه در بازار دارایی ها با 

استفاده از این منابع را تقویت می کند.

وام هایی که به ظاهر قرار نیست برگردد!	 
استقراض  موجب  که  عواملی  بیان  در  امــا 
بانک ها از بانک مرکزی می شود، می توان 
به ماجرای تسهیالت غیر جاری بانک ها به 
ــاره کرد.  خصوص بانک هــای خصوصی اش
داده هـــای بانکی نشان می دهــد که میزان 
تسهیالت غیر جــاری در نظام بانکی از ۴۲ 
هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۲۲۰ هزار 
رسیده   99 ســال  بهمن  در  تومان  میلیارد 
است. در این میان، حدود 36 تا37 درصد 
تسهیالت غیر جاری بانک ها مربوط به بانک 
های خصوصی است. همچنین اگر سهم بانک 
های تخصصی که پروژه های عمرانی و نسبتًا 
دیربازده را پشتیبانی می کنند کنار بگذاریم، 
می توانیم مشاهده کنیم که سهم بانک های 
خصوصی از تسهیالت غیر جاری شبکه بانکی 
به بیش از ۵۰ درصد می رسد. این در تناقض 
آشکار با اهداف تاسیس این بانک ها مبنی بر 

افزایش کارایی در نظام بانکی است!

اصــاح نظام بانکی تکلیف مهم دولت 	 
رئیسی در اقتصاد

با این اوصاف باید گفت روند جوالن نظام بانکی 
و به خصوص بانک های خصوصی در اقتصاد 
ایران به مرزهای خطرناکی رسیده است. با این 
حال، محورهای مهم بهبود اوضاع اقتصادی 
نیز در همین حوزه نهفته است. اصالح قوانین 
بانک مرکزی و نیز اصالح قوانین نظام بانکی 
دو مقوله ای هستند که دولت رئیسی باید با 
همکاری مجلس، یک بار برای همیشه آن را 
انجام دهد و سایه شوم ریل گذاری غلط تولید 
تورم در اقتصاد ایران را اصالح کند. موضوعی 
که البته به نظر می رسد با مقاومت ذی نفعان 

گردن کلفتی در اقتصاد ایران روبه رو باشد.

سیاهچاله نظام بانکی پیش پای دولت رئیسی 
بررسی داده های نظام بانکی نشان می دهد که بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی چگونه بخش عمده نقدینگی را تولید کرده اند 

و اصالح عملکرد این بانک ها چقدر ضروری است

قطع خودکار کنتور برق 
پرمصرف ها، به زودی 

نصب  بــه  مکلف  بــرق  پرمصرف  مشترکان 
کنتور هوشمند شدند. به گــزارش فارس، 
مشترکان خانگی صنعت بــرق که بیش از 
الگوی مصرف تعیین شده از این حامل انرژی 
استفاده می کنند، مشمول تعویض کنتور و 
استفاده از لوازم اندازه گیری هوشمند شدند. 
در همین  خصوص شرکت توانیر در قالب 
ارسال پیام کوتاه به مشترکان پرمصرف، لزوم 
استفاده از کنتور هوشمند را گوشزد کرد. 
بر اساس اطالعات به دست آمده از روابط 
عمومی شرکت توانیر، نسل جدید کنتورهای 
ــال اطالعات مصرف  هوشمند امکان ارس
در بــازه زمانی ۱۵ دقیقه یک بار را  دارد و 
در شرایطی که میزان مصرف مشترکان از 
الگوی پرمصرفی فراتر رود، برق آن ها به طور 

خودکار از کنتور قطع خواهد شد.

 شاخص

سقوط درآمد سرانه در پایان 
دهه 90 

بررسی درآمد سرانه ایران در دهه 9۰ نشان 
می دهــد رفــاه ایرانیان اکنون به کمترین 
ــت.  ــده اس ــی ــزان خـــود در ایـــن دهـــه رس ــی م
به گــزارش اقتصادنیوز، در میان آمارهای 
اقتصاد کالن درآمد ملی از موضوعیت مهمی 
بــرخــوردار اســت. درآمــد ملی میزان درآمد 
یک ملت است که عموما در بازه ای یک ساله 
محاسبه می شود. روش به دست آوردن آن در 
محاسبات بانک مرکزی از یک عملیات جبری 
به دست می آید. جمع تولید ناخالص داخلی 
و خالص درآمد عوامل تولید در خارج منهای 
استهالک و مالیات های غیر مستقیم. تقسیم 
درآمد ملی بر جمعیت در هر سال را درآمد 
سرانه می گوییم. درآمد سرانه یا رفاه ایجاد 
شده در سال 99 به قیمت های ثابت معادل 
با چهار میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده است. 
این رقم با این که نسبت به سال قبل ۱.6 
درصد افزایش  یافته اما همچنان  پس از سال 
9۸ در رده دوم کمترین درآمد ملی ایران قرار 
گرفته است. اگرچه عامل اصلی این سقوط 
تحریم هاست اما مواجهه غلط با تحریم ها و 
سیاست های اقتصادی نادرست نظیر ارز 
۴۲۰۰، اتکای صرف به مذاکرات و فضای 
نامساعد کسب و کــار موجب شد تا درآمــد 

سرانه این مقدار افت داشته باشد. 
)منبع نمودار: اقتصاد نیوز(
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

ــا تيتر  • ــى ب ــزارش شـــرق- ايــن روزنــامــه در گ
نوشت:  اصالح طلبان؟«  از  اصالحات  »عبور 
تقريبا همه اصالح طلبان باور دارند که بايد در 
گفتمان اصالحات بازنگری اساسى شود اما اين 
بازنگری بايد براساس واقعيت های جامعه باشد 
و اگر اصالح طلبان باز هم بخواهند با مالحظات 
حاشيه  به  را  اجتماعى  واقعيت های  سياسى 
نمايندگى  بــار  ديگر  نمى توانند  حتما  ببرند، 
اصالحات در ايران را برعهده بگيرند؛ هرچند 
با وجود گفتمان سازی هم بايد ديد که آيا برای 

اعتمادسازی دير شده است يا خير؟
آفتاب یزد: قاسم محبعلى، کارشناس مسائل  •

ــه گفت: عــراق بــرای  ــام ــن روزن خاورميانه بــه اي
واشنگتن از اهميت بسيار بااليى برخوردار است و 
باور اين مسئله که آمريکا عراق را به اين سادگى رها 
کند و از آن جا خارج شود، باوری ساده لوحانه است.

اعتماد-اين روزنامه به نقل از على ربيعى در  •
آخرين نشست خبری سخنگوی دولت  نوشت: 
»ما كارنامه سياهى به جا نگذاشته ايم اما كارنامه 
سياه نمايى توسط رسانه های پروژه ای خارجى و 

مخالفان جريانى داخلى به جا مانده است.«
وطن امروز-اين روزنامه نوشت: اخبار ماه های  •

سالح  متعلقات  محموله   کشف  همانند  اخير 
»گرينوف« در پايانه غرب تهران زنگ خطر شدت 
گرفتن تالش برای عمليات های خرابکارانه در 
ايران را به صدا درآورده است. تعدد گزارش های اين 
چنينى به طور واضح نشان از آن دارد که در روزهای 
حساس پايانى دولت و نزديکى موعد انتقال قدرت 
شکاف های  بى سابقه   تشديد  بــا  کــه  کشور  در 
اجتماعى بر اثر اقدامات غلط اجرايى همراه شده، 
سرويس های امنيتى کشورهای بيگانه قصد دارند 
ضمن ســوار شدن بر اين شکاف ها، اعتراضات 

مسالمت آميز مردم را به حاشيه بکشانند.
همشهری- اين روزنامه با تيتر »ضربه کرونا به  •

نوجوانان« نوشت: متخصصان روان مى گويند: 
ميزان مراجعه نوجوانان در دوران کرونا به روان 
پزشکان و روان شناسان باال رفته و بخشى از آن ها 
نياز به استفاده از داروهای ضدافسردگى دارند. 
افت تحصيلى، بيشترين دليل مراجعه نوجوانان 
به مشاور و روان شناس است. آن ها مى گويند 
حتى با تمام شدن دوران کرونا، همچنان عوارض 
آن مثل افــســردگــى، گوشه گيری، اســتــرس و 

اضطراب باقى خواهد ماند.

عصرایران نوشت: در پى طرح برخى شايعات  •
و ابهامات در خصوص ديــدار اخير هيئت دولت با 
مقام معظم رهبری، عليرضا معزی معاون ارتباطات 
و اطالع رسانى دفتر رئيس جمهور ضمن تکذيب 
موارد مطرح شده، توضيحاتى در اين باره ارائه داد و 
با اشاره به اين شايعه که مقام معظم رهبری بر خالف 
دولت های پيشين به اعضای اين دولت در پايان دوره 
مسئوليت قرآن اهدا نکرده است، اذعان کرد: اين 
شايعه نيز درست نيست،  به دليل دستورالعمل های 
کرونايى، قرآن اهدايى رهبر انقالب از سوی شخص 
ايشان به وزرا داده نشد بلکه در انتهای جلسه از سوی 
دست اندرکاران دفتر ايشان به تک تک وزرا تحويل 
داده شد. همچنين با توجه به شيوع کرونا و ضرورت 
رعايت فواصل فيزيکى مشخص در جلسات رسمى،  
روشن است که امکان ثبت عکس يادگاری وجود 
نداشت. معزی همچنين با رد آن چه در خصوص 
زمــان حضور رئيس جمهور  در جلسه بيان شده، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اين که زمان جلسه به 
دفتر رئيس جمهوری ساعت 11 ظهر اعالم شده 
بود، دکتر روحانى 1۵ دقيقه پيش از موعد هم به 
محل جلسه رفت اما وقوع برخى ناهماهنگى ها سبب 
شده بود که جلسه پيش از زمان رسمى اعالم شده به 
دفتر رئيس جمهوری آغاز شود لذا هر گونه تفسير يا 
برداشت مبنى بر تاخير عامدانه رئيس جمهوری در 

جلسه با رهبر انقالب قرين به صحت نيست.
جماران نوشت: حسام الدين آشنا، رئيس  •

پيشين مرکز تحقيقات استراتژيک  نهاد رياست 
جمهوری در کانال تلگرامى خود نوشت: بحمدا... 
متن هشت مصاحبه از مجموعه آن سوی دولت 
پس از ويراستاری نهايى برای انتشار عمومى آماده 
شده  است. اين مجموعه شامل 33 مصاحبه تاريخ  
شفاهى با 2۸ عضو دولت های يازدهم و دوازدهم 
است.اگر آن فايل صوتى سرقت نشده  بود، حاال 
کليه مصاحبه های تصويری ويرايش شده و در 

اختيار عموم قرار گرفته بود.«
تابناک نوشت: در حالى که دولت رئيسى هنوز  •

آغاز به کار نکرده، شش سناتور جمهوری خواه سنا 
با ارسال نامه ای به بايدن خواستار جلوگيری از 
ورود رئيسى و ديگر مقام های ايرانى به نشست 
ساالنه ســازمــان ملل شدند. ايــن سناتورهای 
جمهوری خواه با تکرار ادعاهايى، رئيس جمهور 
منتخب ايران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و 
نوشتند: ابراهيم رئيسى بايد طبق قوانين آمريکا 

تحت تحريم باقى بماند!

خبر مرتبط

وال  استریت ژورنال: آمریکا به 
دنبال تحریم پهپادها و موشک های 

ایران است
ــال«  روزنــامــه آمريکايى »وال استريت ژورن
ــاره به  ــى اختصاصى ضمن اشـ ــزارش در گ
توانمندی  از  غربى  مقامات   نگرانى های 
رو به رشــد موشکى ايـــران، از قصد ايــاالت 
متحده برای وضع تحريم هايى عليه پهپادها و 
موشک های هدايت شونده جمهوری اسالمى 
ــزارش ايــن روزنامه  ــران خبر داد. طبق گ اي
آمريکايى، مقام های واشنگتن گفته اند که 
اياالت متحده قصد دارد يک کارزار تحريمى 
ايران  توسعه  حال  در  توانمندی های  عليه 
بــرای انــجــام حمالت دقيق بــا اســتــفــاده از 
هدايت شونده اش  موشک های  و  پهپادها 
ــاالت متحده در سال های  به راه انـــدازد. اي
گذشته تحريم هايى را عليه برنامه موشکى 
ايران وضع کرده است اما طبق گزارش اين 
روزنامه، مقام های آمريکايى معتقدند هدف 
قرار دادن شبکه های تدارکاتى ايران همچون 
تأمين کنندگان قطعات مورد استفاده برای 
ساخت پهپادها و موشک های هدايت شونده، 
مى تواند به طور مؤثرتری فعاليت های ايران 
را مختل کند. اين طرح جديد واشنگتن در 
شرايطى است که گزارش های منتشر شده 
از تالش دولت بايدن برای تشديد تحريم های 
نفتى به منظور اعمال فشار به ايــران برای 
واگذاری امتيازات در مذاکرات »وين« برای 
احيای برجام حکايت دارد.همزمان،آنتونى 
ــاره برجام  بلينکن، وزيــر خارجه آمريکا درب
گفت که رونــد مــذاکــرات نمى تواند به طور 
نامحدود ادامه يابد و افزود هم اکنون توپ در 

زمين ايران است!
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دولت

 هفته خداحافظی با روحانی و تنفیذ 
و تحلیف رئیسی 

 عضو هیئت رئیسه مجلس: مراسم تحلیف 
پنج شنبه ۱4 مرداد انجام می شود 

محمدی -  بر اساس عرف 30سال گذشته، صبح 
روز سه شنبه دوازدهم مرداد 1400 ، رهبر معظم 
انقالب اسالمى به عنوان اولين مقام رسمى کشور 
براساس اصل 110 قانون اساسى حکم رياست 
جمهوری آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى را در حسينيه 
امام خمينى تنفيذ مى کنند و از آن زمان رئيسى 
با تحويل گرفتن دفتر رياست جمهوری از حجت 
االسالم روحانى، کار خود را آغاز خواهد کرد اما شروع 
عملى فعاليت رئيس جمهور در ايران يک مرحله ديگر 
هم دارد به نام تحليف در مجلس شورای اسالمى. 
بــرای ايــن مراسم هم رئيسى بايد روز پنج شنبه، 
14مرداد که سالگرد صدور فرمان مشروطيت هم 
هست به بهارستان و ميان نمايندگان مجلس برود تا 
طبق اصل 121 قانون اساسى در حضور رئيس قوه 
قضاييه به عنوان قاضى القضات و اعضای شورای 
نگهبان سوگند ياد کند که پاسدار مذهب رسمى 
کشور، نظام جمهوری اسالمى ايران و قانون اساسى 
است و همه تالشش را برای خدمت به مردم، اعتالی 
کشور، ترويج دين و اخالق و ... به کار مى گيرد. بر 
همين اساس عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت 
وگو با خانه ملت، اظهار کرد: مراسم تحليف از ساعت 
17 پنج شنبه 14 مرداد با حضور مهمانانى از ۵0 
کشور دنيا و با رعايت پروتکل های بهداشتى برگزار 
مى شود. با توجه به شرايط حاکم بر کشور و اهميت 
استقرار هرچه سريع تر دولت، مقرر شد روز پنج شنبه 
ليست کابينه پيشنهادی دولت به مجلس نيز ارائه 
شود. نماينده مردم تهران در مجلس دربــاره ارائه 
فهرست وزيران پيشنهادی دولت به مجلس گفت: 
اگر تا زمان مراسم تحليف، فهرست وزيران پيشنهادی 
دولت به مجلس منتخب ارائه شود، با توجه به تاکيدی 
که رئيس جمهور منتخب و رئيس مجلس شورای 
اسالمى به مشخص شدن سريع وزيــران داشتند، 
شنبه  روز  از   مجلس  تخصصى  هــای  کميسيون 
1۶ مرداد بررسى برنامه وزيران پيشنهادی را آغاز 
خواهند کرد. دهنوی ادامه داد: بررسى صالحيت 
وزيران پيشنهادی به احتمال زياد به مدت يک هفته 
به طول خواهد انجاميد و  هفته بعد از آن رای اعتماد به 
وزيران پيشنهادی را در صحن علنى پيگيری خواهيم 
کرد. هنوز فهرستى از مهمانان اين مراسم اعالم نشده 
و تنها دعوت شفاهى از نخست وزير هند در سفر وزير 
امور خارجه اين کشور به ايران، رديف اول اين فهرست 
را مشخص کرده است. هرچند سفر وزير خارجه قطر 
به تهران و ديدار او با رئيسى اين گمانه را تقويت مى 
کند که مهمان عالى رتبه ای هم از قطر داشته باشيم با 
اين حال نبايد انتظار يک مراسم تحليف باشکوه و بين 
المللى همچون سال 9۶ در آغاز دوره دوم روحانى را 
داشت چراکه پروتکل های سخت گيرانه کرونايى در 
ايران و ساير کشورها همچنان برقرار است.   چند روز 
ديگر شاهد سيزدهمين مراسم تحليف رئيس جمهور 
در کشورمان خواهيم بود. از همين حاال مقدمات و 
کارهای سنگين اين مراسم مهم در حال انجام است  و 
از جمله پيش بينى شده در ساعات انجام مراسم 
آسمان تهران به روی پروازهای داخلى و خارجى 
بسته باشد. رئيسى از ساعت 17 روز پنج شنبه رسما و 
عمال هشتمين رئيس جمهور  اسالمى ايران لقب مى 
گيرد و فهرست وزيران پيشنهادی خود را به مجلس   

ارائه خواهد کرد .

گــروه سیاسی- رهبر معظم انقالب اسالمى 
صبح چهارشنبه در آخرين ديدار رئيس جمهور و 
دولت دوازدهم با ايشان، با تبريک عيد سعيد غدير 
به عموم مسلمانان به ويژه ملت عزيز ايران، فرصت 
خدمت به مردم را نعمتى الهى دانستند و گفتند: 
برای شکر اين نعمت بايد از همه توان  در پيشبرد 
اهداف انقالب استفاده کرد. به گزارش پايگاه 
ــر انقالب ،  ــب اطــالع رسانى khamenei.ir،ره
حادثه غدير را از وقايع غيرقابل ترديد برشمردند 
و گفتند: عــالوه بر علمای شيعه به ويــژه عالمه 
امينى که روايت غدير را از 110 نفر از صحابه و با 
سندهای معتبر نقل کرده، برخى علمای بزرگ و 
روشنفکران اهل سنت نيز بر غيرقابل ترديد بودن 

اين واقعه تأکيد کرده اند.

عملکرد دولت در بخش های مختلف یکسان 	 
نبود

حضرت آيت ا... خامنه ای سپس خطاب به اعضای 
دولــت دوازدهـــم گفتند: هر کــاری که در جهت 
خدمت به مردم و با نيت الهى و اخالص انجام شده 
باشد، قطعًا در ديوان الهى فراموش شدنى نيست 
و ذخيره واقعى دوران مسئوليت چنين کارها و 
تالش هايى است. ايشان در ارزيابى عملکرد دولت  
گفتند: عملکرد دولت آقای روحانى در بخش های 
مختلف يکسان نبوده است، در برخى موارد طبق 
انتظارات بود اما در برخى موارد اين گونه نبود. 
رهبر انقالب با تأکيد بر اين که فرصت خدمت به 
مردم يک نعمت بزرگ است و بايد آن را قدر دانست، 
خاطرنشان کردند: شکر اين نعمت آن است که  از 
همه توان برای پيشبرد اهداف انقالب استفاده 
شود زيرا ما يک کشور انقالبى هستيم و مردم برای 
رسيدن به اهداف انقالب فداکاری زيادی کردند.

بی اعتمادی به غرب؛ تجربه ای بسیار مهم 	 
در این دوران

ــت ا... خامنه ای لــزوم استفاده از  ــ حضرت آي
تجربه   دولت های يازدهم و دوازدهم در آينده را 
خاطرنشان کردند و افزودند: يک تجربه بسيار 
مهم در اين دوران عبارت است از بى اعتمادی به 
غرب که آيندگان بايد از آن استفاده کنند.ايشان 
گفتند: در ايــن دولــت معلوم شد که اعتماد به 
غرب جواب نمى دهد و آن ها کمک نمى کنند و 
هرجا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جايى هم 
ضربه نمى زنند به اين دليل است که نمى توانند. 
رهبر انقالب اسالمى تأکيد کردند: مطلقًا نبايد 
برنامه های داخلى را به همراهى غرب منوط کرد 
زيرا حتمًا شکست خواهد خورد. حضرت آيت ا... 
خامنه ای خطاب به رئيس جمهور و اعضای دولت 
افزودند: هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره 
با آن و آمريکا کرديد، ناموفق بوديد و هر جا که بدون 
اعتماد به غرب، حرکت و از آن ها قطع اميد کرديد 

موفق بوديد و پيش رفتيد.

درمذاکرات وین آمریکایی ها یک قدم هم 	 
جلو نیامدند

ايشان به مذاکرات اخير وين نيز اشاره کردند 
و ضمن ابــراز رضايت از زحمات ديپلمات ها و 
عملکرد خوب بعضى از آن ها در اين مذاکرات، 
گفتند: آمريکايى ها در اين مــذاکــرات، بر سر 
موضع عنادآميز خــود محکم ايستادند و يک 
قــدم هم جلو نيامدند.رهبر انقالب اسالمى 
خاطرنشان کردند: آمريکايى ها در زبان و وعده 
مى گويند تحريم ها را بر مى داريم اما تحريم ها 
را برنداشتند و برنمى دارند، ضمن آن که شرط 
هم مى گذارند و مى گويند که بايد در همين 

توافق جمله ای بگنجانيد که بعدًا درباره برخى 
موضوعات صحبت شود و گرنه توافقى نخواهيم 
ــت ا... خامنه ای گفتند: آن  داشت.حضرت آي
ها مى خواهند با گذاشتن اين جمله، بهانه ای 
برای دخالت های بعدی خود درباره اصل برجام 
و مسائل موشکى و منطقه ای فراهم کنند و اگر 
ايران حاضر به بحث درباره آن ها نشود بگويند 
توافق را نقض کرده ايد و توافق، بى توافق.ايشان 
با تأکيد بر اين که آمريکايى ها کاماًل ناجوانمردانه 
و خباثت آلود برخورد مى کنند، افزودند: آمريکا 
هيچ ابايى از نقض قول و تعهدات خود ندارد 
همان طور که يک بار توافق را نقض کردند و کاماًل 

هم بى هزينه بود.

آمریکا حاضر نیست تضمین بدهد که نقض 	 
توافق را تکرار نمی کند

ــت ا... خامنه ای گفتند: اکنون هم  حضرت آي
که به آمريکايى ها گفته مى شود، تضمين دهيد 
که توافق را در آينده نقض نخواهيد کرد، مى 
گويند تضمين نمى دهيم. ايشان در جمع بندی 
اين بخش از سخنان خود تأکيد کردند: اين يک 
تجربه بسيار مهم  برای دولت و دولتمردان آينده 
و همچنين برای همه فعاالن در صحنه سياسى 
است البته اين تجربه همواره از اول انقالب وجود 
داشته اما در اين دولت بيشتر از گذشته بوده 
است.رهبر انقالب اسالمى در پايان خطاب به 
رئيس جمهور و اعضای دولت گفتند: اميدوارم 
خداوند کمک کند، هر جا که هستيد بتوانيد 

به وظايف دينى و انقالبى خــود عمل کنيد. 
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آقای 
روحانى رئيس جمهور با تشکر از حمايت ها و 
هدايت های رهبر انقالب از دولت در طول دوره 
هشت ساله، گزارشى از اقدامات و فعاليت های 
دولت ارائه کرد.آقای روحانى، رشد اقتصادی و 
کاهش تورم را از جمله دستاوردهای درخشان 
دولت در سال های 93 تا 9۶ دانست و گفت: 
دشمن با توطئه اقتصادی در سال 97 به دنبال 
فروپاشى اقتصاد و کشور بود که شکست خورد. 
رئيس جمهور، تشکيل شورای عالى هماهنگى 
اقتصادی در خرداد 97 با دستور رهبر انقالب 
اسالمى را از جمله مهم ترين کمک ها به دولت 
برشمرد و گفت: در مقابل تحريم نفت و مبادالت 
بانکى، توانستيم با افزايش توليد در پتروشيمى، 
صنايع معدنى و فــراورده هــای نفت و گــاز، ارز 
مورد نياز کشور را تأمين کنيم.آقای روحانى 
همچنين به برخى دستاوردهای دولت مانند 
افزايش برداشت از مخازن نفت و گاز، رشد توليد 
محصوالت کشاورزی، گسترش شبکه ريلى 
و افزايش تخت های بيمارستانى اشاره کرد و 
گفت: در دو مقطِع جنگ اقتصادی و کرونا اين 
واقعيت را تجربه کرديم که فقط بايد روی پای 
خود بايستيم و با تکيه به امکانات و ظرفيت های 
داخلى، نيازها را برطرف کنيم چرا که هيچ کس 
به ما کمک نکرد و فقط پس از آن که توانايى ايران 
در زمينه ساخت واکسن را ديدند، گشايش 

ناچيزی ايجاد کردند.

رهبر انقالب ضمن توصیه به استفاده آیندگان از تجربه دولت دوازدهم تاکید کردند

 در این دولت معلوم شد اعتماد 
به غرب جواب نمی دهد 

هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود، هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید 

رهبر انقالب در ديدار چهارشنبه ششم مرداد 
1400 که آخرين ديدار با اعضای دولت دوازدهم 
محسوب مى شد به تجربيات مهمى درباره روابط 
هشت سال اخير اروپا و آمريکا با جمهوری اسالمى 
ايــران اشــاره کردند. ايشان تجربه دولــت های 
ــم را مصداق مهمى در تاييد  يازدهم و دوازده
اين گزاره اعالم کردند که اعتماد به غرب جواب 
 KHAMENEI.IR نمى دهد و نخواهد داد. پايگاه
برای بررسى اين موضوع به گفت و گو با کاظم 
غريب آبادی پرداخته است که عالوه بر عضويت در 
هيئت مذاکره کننده ايران، سفير و نماينده دايم 
جمهوری اسالمى در سازمان های بين المللى 
در وين هم محسوب مى شود.در ادامه گزيده ای 

از سخنان وی را بخوانيد:
*  آمريکا و طرف های غربى برای پيشبرد تفاهم و 
نهايى کردن آن و همچنين رفع برخى تحريم ها، 
اصرار کردند که بندی در بيانيه  وزرا در خصوص 
گفت وگوهای بيشتر در آينده برای سه موضوع 
درج شود: اّول، اقدامات بيشتر دربــاره تقويت 
مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بين الملل ايران 
شامل تغيير در سياست تحريمى آمريکا. دوم، 
تضمين منافع عدم اشاعه ای برجام در درازمدت 
و سوم، گام هايى برای حمايت و تقويت امنيت 
خليج  منطقه   کشورهای  ميان  در  منطقه ای 
فارس شامل کاهش تنش و اقدامات اعتمادساز 
ــدای از اين  از طريق گفت وگو در منطقه. ج
ــراب نــدارد؛ چون  که موضوع دوم محلى از اع
زمان بندی ها در برجام مشخص اســت و اين 
موضوع مى تواند به منزله  مبنايى بــرای طرح 
تعهدات و زمان بندی های جديد شود، موضوع 
سوم نيز کاماًل با اهداف و دستورکار گفت وگوها 
در تعارض آشکار بــود، ازايـــن رو، هيئت ايرانى 

بالفاصله اين درخواست را رد کرد.
*  در واقــع، آمريکا و غربى ها به دنبال اهداف 
خاص خود بودند. اين موضوع نشان داد که آن ها 
همچنان به تفاهم هسته ای به عنوان پلى برای 
ورود به ساير موضوعات غيرمرتبط مانند مسائل 
منطقه ای و موشکى نگاه مى کنند. اين  سری، 
حتى فراتر رفتند و اصرار کردند که خواسته  شان 
به نوعى در متن گنجانده شود. هدفشان اين است 
که از اين طريق بالفاصله بعد از هر تفاهمى، به 
سراغ اين موضوعات بيايند و آن را جزئى الينفک 
از تفاهم هسته ای تلقى و زمينه را برای مداخالت 
خود در اين حوزه ها فراهم کنند و هر کجا هم که 

به اهداف خود نرسيدند، ايران را مقصر معرفى  
و زمينه را برای اعمال فشار به بهانه های ديگر بر 

ايران فراهم کنند.
* آمريکايى ها ادعا مى کنند آماده اند به تعهدات 
خود تحت تفاهم هسته ای برگردند و تحريم های 
مغاير با آن را بردارند  اّما رفتار آنان در مذاکرات اين 
را ثابت نمى کند. مصاديق مختلفى در اين باره 

قابل بررسى است:
  1. کل تفاهم را به پذيرش بندی در خصوص انجام 
گفت وگوهای آتى در خصوص مسائل منطقه ای 
گره زدند که کاماًل با موضوع مذاکرات، غيرمرتبط 
و مضر اســت. رفع برخى تحريم ها و همچنين 
خــروج نام سپاه پــاســداران انقالب اسالمى از 
فهرست گروه های تروريستى را مستقيمًا به 

پذيرش اين بند منوط کردند.
2. حاضر به لغو دستور اجرايى تحريم تسليحات 
متعارف نشدند که کاماًل با قطعنامه  2231 
شورای امنيت و برجام در تناقض آشکار است و 
به نوعى مغاير ادعای آمريکا به برگشت تعهدات 

برجامى است.
3. حاضر به برداشتن تحريم ها عليه بيش از ۵00 
نفر از اشخاص حقيقى و حقوقى -که توسط 
دولت ترامپ به بهانه  غيرهسته ای تحت تحريم 
قــرار گرفتند- و همچنين لغو قانون تحريمى 
کاتسا نشدند، درحــالــى که تمامى اقدامات 
ترامپ از جمله توسل به بهانه های غيرهسته ای 
برای اعمال تحريم با هدف تخريب کامل تفاهم 
هسته ای صورت گرفته بود. از سوی ديگر، اين 

نشان دهنده عزم جدی دولت جديد آمريکا در 
استفاده از کارت های ايجادشده در دولت قبلى و 
همچنين پيگيری سياست فشار حداکثری عليه 

ايران است.
ــه تضمين در خصوص تکرار  4. حاضر به ارائ
نکردن رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم 
هسته ای نشدند؛ حتى حاضر نشدند دوره  زمانى 
معقولى را هم برای تداوم کار شرکت هايى که با 
ايران وارد تجارت و کار اقتصادی مى شوند، در نظر 
بگيرند تا در صورت بروز هر مشکلى برای تفاهم 
احتمالى کار خود را بدون دغدغه از تحريم های 

فراسرزمينى آمريکايى به پايان برسانند.
۵. حاضر به بحث درباره  خسارات واردشــده به 
ايران در اثر خروج يک جانبه  و غيرقانونى از تفاهم 

هسته ای نشدند.
۶. دربــاره فعاليت ها و تعهدات هسته ای ايران 
زياده خواهى هايى را مطرح کردند که حتى فراتر 
از متن برجام است. البته همگى از سوی ايران رد 
شد ولى اين حاکى از کارشکنى و روحيه  عناد آنان 
است. در اين قضيه، طرف های غربى نيز از موضع 

مشابهى برخوردار بودند.
7. در خصوص راستى آزمايى با اين که در مدل 
اّوليه برجام، ايران ابتدا برای چندين ماه تعهدات 
هسته ای خود را انجام داد که مورد راستى آزمايى 
آژانس نيز قرار گرفت و سپس ساير طرف ها به 
اجرای تعهدات رفع تحريمى خود پرداختند اّما 
در سری جديد گفت وگوها آمريکايى ها حاضر 
نشدند اين واقعيت مهم را بپذيرند که تمامى 
مشکالت موجود ناشى از رفتارهای خصمانه و 
مخرب آن هاست و ابتدا آن ها بايد تمامى تعهدات 
خود را انجام بدهند و تنها پس از راستى آزمايى 
در زمانى معقول، ايران به اجرای تعهدات خود 
خواهد پرداخت. مدل آمريکا برای انجام تعهدات 
اصولى و راستى آزمايى در دو روز صرفًا يک مدل 

تشريفاتى و خالى از فايده عملى است. 
* در نظام جمهوری اسالمى هيچ مقام و نهادی 
با حصول به يک تفاهم خــوب که موجب رفع 
عملى تحريم ها شود، مخالف نيست؛ اّما با توجه 
به تجربيات قبلى بايد هوشيارتر و هوشمندتر 
حرکت کرد. ايرادهايى که در اين جا به آن ها اشاره 
شد، از نوع محتوايى است و رفع نشدن آن ها زمينه 
انتفاع عملى ايران را فراهم نخواهد کرد. اين ها 
موضوعاتى هستند که در مذاکرات به طرف های 

مقابل منعکس شده و همچنان باز هستند.   

»غریب آبادی« عضو تیم مذاکره کننده جزئیاتی از مذاکرات اخیر وین را تشریح کرد 

هفت اقدام ضد توافق آمریکا 
واشنگتن می خواهد توافق هسته ای را برای موشکی و منطقه گروگان بگیرد 
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چند سال پیش برای دیدن مراسم سنتی 
پیر شالیار به اورامان تخت که به حق یکی از 
زیباترین روستاهای پلکانی ایران است، سفر 
کردم. در بدو ورودم  به این منطقه طبیعت 
بکر به چشم نوازی ام آمد، کوه های سر به فلک کشیده، رودهای 
خروشان، درختان سرسبز و مردمی که هزاران سال در تعامل با 
این طبیعت زیبا و گاهی بی رحم زندگی کرده اند. این تعامل را 
می توان در معماری پلکانی، زندگی هوار نشینی)کوچ گاه های 
موقت(، جشن ها و آیین های اصیل، صنایع دستی منحصر به فرد 
منطقه و ... مشاهده کرد. دخترکان و زنان با لباس هایی رنگی بر 
فراز و دامنه کوه و در دل خانه هایی از جنس سنگ بر رنگارنگی 
این منطقه افزوده بودند. مردان هم با لباس کردی سنتی در 
آلونک های کسب و کار، میان باغ های سبز یا سرگرم ساخت 
صنایع دستی گوشه ای دیگر از صفحات فرهنگ روستا را پر 
کرده بودند. کردستان همیشه یکی از جذاب ترین استان ها 
برای عاشقان سفر بوده و هنوز هم است. از مجموعه اورامانات)یا 
هورامان( می توان به عنوان یکی از بکرترین مناطق این استان 
یاد کرد که سال هاست پای بسیاری از گردشگران ایرانی و 
خارجی را به خود باز کرده است. از معماری بی نظیر روستا گرفته 
تا مراسم و آیین های سنتی مردم کرد آن دیار، هر کدام مهر 
تاییدی بر منحصر به فرد بودن آن جاست. پنجم مرداد امسال، 
منظر فرهنگی اورامانات در چهل  و چهارمین اجالس کمیته 
میراث جهانی یونسکو به عنوان بیست وششمین اثر میراث 
فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی 
شد که اتفاق بزرگی محسوب می شود. منظر فرهنگی اورامانات 
حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم دارد که ۱۰۶ هزار هکتار 
آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار هم جزو حریم است. بخش 
اصلی منظر فرهنگی اورامانات شامل دره های ژاوه رود، اورامان 
تخت و لهون است. منظر فرهنگی طبق تعریف کمیته میراث 
جهانی، شامل آن دسته از اموال فرهنگی هستند که معرف کار 
مشترک انسان و طبیعت باشند و نحوه تأثیر الگوهای فرهنگی 
ساکنان یک منطقه بر جغرافیای خاص آن سرزمین را نشان 
دهند. در پرونده امروز زندگی سالم و به بهانه جهانی شدن این 
خطه از کشورمان، با اورامان بیشتر آشنا می شوید و مشاهدات 

من را از آن جا خواهید خواند.

پرونده

 گزارش  اختصاصی از روستایی هرم گونه با معماری پلکانی، سبک زندگی مردم  این روستا، دیدنی هایش و ... 
که به تازگی با ثبت در یونسکو جهانی شد

پله پله تا اورامان
۱۹۴۰

شنبه  9 مرداد 1400
31 جوالی 2021  20 ذی الحجه 1442 
شماره 20720

اورامانات کجاست و چند بخش دارد؟
هورامان یا اورامانات، منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم خاص است 
که بخش هایی از شهرستان های سروآباد، سنندج و کامیاران در استان کردستان و 
شهرستان های روانسر، پاوه، جوانرود و ثالث باباجانی در استان کرمانشاه را شامل 
می شود. خانه های این خطه به طور کلی از سنگ است و به صورت خشکه چین و 
پلکانی ساخته شده اند، طوری که حیاط هر خانه پشت بام خانه ای دیگر است به 
همین دلیل اورامان را روستای هزار ماسوله هم می گویند. اورامانات از دو قسمت 

کوچک و بزرگ تشکیل شده است. قسمت کوچک  مربوط به شهر حلبچه از توابع 
کشور عراق است و قسمت بزرگ جزو استان های کرمانشاه و کردستان ایران 
محسوب می شود. روستای اورامان تخت مرکز بخش اورامان است و اغلب مردم آن 
شهرهایی چون مریوان، سنندج، حلبچه، جوانرود، کامیاران، روانسر و کرمانشاه را 
محل سکونت خود قرار داده اند. این دهکده تاریخی در اصل از سه قسمت به نام های 

هورامان تخت، ژاوه رود و لهون تشکیل شده است.

رخت سبز بر تن اورامانات
قدم زدن در میان جنگل، باغ ها و چراگاه های این منطقه و 
استنشاق هوای تازه و خنک یکی از لذت بخش ترین تجربه های 
سفرم به آن جا بود. درختان بلوط، پسته وحشی، زالزالک، 
گالبی وحشی، گردو ، انجیر و ... روییده در باغ ها، رخت سبز 
بر تن خاک اورامانات کشیده اند. درختانی که زمانی مدید 
و پیش از گازکشی روستا، چوب شان تامین کننده گرمایش 
خانه ها، کوره و اجاق های طبخ غذا برای اهالی روستا بوده 
است. رودخانه سیروان یکی از دیدنی های این منطقه است که 
در جنوب غربی استان کردستان جریان دارد. بخش عمده این 
رودخانه در شهرستان سروآباد و اورامان جریان دارد و سپس 
در خاک عراق پس از پیوستن به رودخانه دیاله، وارد رود بزرگ 
دجله می شود. در واقع این رود طوالنی ترین رودخانه استان 
کردستان است.  حواشی آن بسیار زیبا و بستر و كناره های 
آن زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است. بهترین مسیر و 
چشم انداز برای دیدن عظمت و زیبایی سیروان فاصله بین 
روستاهای اسپریز تا هجیج است كه به علت قرارگرفتن جاده 
شنی در راستای رودخانه چشم اندازی فوق العاده را رقم زده 
است. این رودخانه به علت خروشان بــودن، محل تمرین و 

مسابقات قایقرانی داخلی و خارجی است.

پذیرایی بدون منت 
مردم اورامان از 

مسافران
شاید یکی از خاص ترین قسمت سفرم به اورامان، 
آشنایی با مردم مهربان کرد و فرهنگ وآداب و رسوم 
آن ها بود. پیش از راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی 
و هتل های سر به آسمان کشیده در اورامانات که 
چند سالی است باب شده، اهالی در زمان هایی 
که پیک مسافران زیــاد بــود، خانه های خود را به 
قیمت های ارزانــی اجــاره می دادند یا بدون منت 

مهمان مان می کردند. 
مــن هــم چند ســال پیش یکی از مهمانان مــردم 
خونگرم اورامـــان تخت بــودم که در مــدت اقامتم 

بیش از پیش با فرهنگ آن ها آشنا شدم. تجربه زیست در کنار 
مردم کرد بخش اعظمی از سفرنامه کردستانم را پر کرد و 
خاطرات شیرین زیادی از آن ها در ذهنم برای همیشه حک 
شد. مردم این منطقه به زبان اورامی سخن می گویند که یکی 
از گویش های گورانی است و زیرگروهی از گویش های شمال 
غرب ایران است. آن ها مسلمان هستند و مذهب شان سنی 
است. با این حال، در این منطقه هنوز برخی از آیین های مربوط 

به ایران باستان رایج است.

لباس های تزیین شده 
با رنگ های خاص

مـــردم اورامــــان لــبــاس هــای محلی 
ــد. مردان  کــردی خاص خود را دارن

کــرد ایــن منطقه چــوخــه، پانتول، 
ــار، فرنجی و  ــت ملکی شـــال، دس

کله بال و زنان آن جانی، کلنجه، 
ــال، کــاله و کلله می پوشند.  ش

این لباس ها با زیورآالت تزیین 
ــای خــاصــی  ــ ــگ ه ــ شــــده و رن
ــد. مسافران هنگامی که  دارن
به این منطقه سفر می کنند، 
نمی توانند زیبایی لباس های 
کردی را ببینند و از خرید آن ها 

برای خودشان چشم پوشی کنند! 
به ویژه لباس های زنانه که ترکیبی 
است از رنــگ، اصالت و زیبایی. 
لباس هــای کــردی گرچه قیمت 
باالیی دارند اما ترجیح مسافران 
و گردشگران بر آن است تا اندک 

زمانی لــذت زیبایی لباس کردی 
را بر تن خــود با حضور در آن جا 

حس کنند.

به چه کاری مشغول هستند؟
شغل و حرفه کردهای غیور این منطقه، بیشتر دامداری، زراعت، باغداری و ساخت و بافت صنایع دستی 
است و از همین طریق امرار معاش می کنند. آن طور که در مدت کوتاه حضورم در آن جا متوجه شدم، 
زنان هم  در کنار امور روزمره خانه در گیوه بافی و ریسندگی به مردان کمک می کنند تا به نوعی در تامین 

مخارج خانواده، نقش داشته باشند.

طعم غذاهای این منطقه 
هنوز زیر زبانم است

از طعم غذاهای سنتی اورامان که برای تان نگویم! فقط همین 
قدر بدانید که طعمش هنوز زیر زبانم است. یکی از نان های 
محلی این منطقه در زبــان کــردی نان ساج نامیده و از آرد 
گندم تهیه می شود. یادم هست که این نان را روی صفحه ای 
فلزی موسوم به ساج طبخ می کنند. کالنه نان سنتی دیگری 
است که در خمیر آن آرد گندم با سبزیجاِت خرد شده کوهی 
و محلی شامل تره پیاز و گیاهی کوهی به نام کنی وال)پی 
وال( مخلوط می شود و بسیار خوشمزه و لذیذ است. برساق 
و شلکینه هم انواع نان های سنتی دیگر این منطقه است. 
قایرمه، آش گزنه، کباب کردی و ... از سایر خوردنی های 
خوشمزه و لذیذ اورامان است که امتحانش نه تنها خالی از 
لطف نیست که شما را برای همیشه، شیفته خود خواهد کرد.

نقش پررنگ 
موسیقی کردی در 
زندگی اورامانی ها

در سفر به کردستان و منطقه اورامانات همواره مردمی 
را می دیدم که مشغول ساز زدن بودند. موسیقی 
کردی با موسیقی های باستانی ایران، نسبتی تمام 
و کمال دارد. در میان انواع بی نظیر موسیقی کردی، 
»هوره« و »شمشال« از همه قدیمی ترند. همچنین 
 اصیل ترین سازهای موسیقی کردی »سرنا« ، »دهل« ،
»دف« و »تنبور« هستند که بین مــردم، طرفداران 
زیادی دارند و الزم نیست که حتما مراسم خاصی 

باشد تا صدای شان در شهر بپیچد.

سوغاتی چی دارد؟
صنایع دستی شهر اورامان گلیم، سجاده، 
نمد، گیوه، ظرف های چوبی و ... است که 
به جز دیدنش که برای تان خاطراتی زیبا را 
رقم خواهد زد، می توان آن ها را به عنوان 
سوغات در کوله بار سفر گذاشت و  به دیار 

و سرزمین  خود برد.

در مراسم معروف پیرشالیار چه خبر است؟
اورامان تخت عالوه بر جاذبه های طبیعی و معماری جذاب ، جاذبه های معنوی خاصی از جمله کوچ های ییالقی و مراسم 
ساالنه پیر شالیار دارد. من که برای دیدن این مراسم به اورامان تخت سفر کرده بودم، بیشتر مدهوش زیبایی، تاریخ و 
فرهنگ مردم آن جا شدم اما تماشای این مراسم آیینی هم لطف خود را داشت. هرچند با تعداد زیاد مسافران و گردشگرها، 
بکر بودن آن کامال زیر سوال رفته و متاسفانه چند سالی است که این آیین سنتی در یکی از خصوصی ترین و محلی ترین 
بخش های این سرزمین تنها به صورت نمادین برگزار می شود! اهالی اورامان در مراسم پیر شالیار که در زمستان برگزار 
می شود، با لباس های کردی خاصی حاضر می شوند و سماع 
عرفانی، ذبح، تهلیل گفتن، دعا و ذکر و مراسم خاص پختن 
آش و ... را برگزار می کنند. آن چه بیشتر در این مراسم نظرها 
را به خود جلب می کند، آداب و رسومی است که ریشه هایی 
در باورهای زرتشتی و باستانی دارد و نشان دهنده قدمت 
تاریخی اورامان و رسوم خاص باستانی این منطقه در اذهان 
مــردم اش اســت. برخی هم این مراسم را مربوط به آداب 
باستانی می دانند که بعدها با اعتقادات اسالمی مردم گره 
خورده است. بعضی از مورخان هم برگزاری آن را به بیش از 

هزار سال گذشته نسبت می دهند.

دالیل جهانی شدن اورامان
 بیست و ششمین میراث جهانی ایــران به نام »منظر فرهنگی هورامان/
اورامانات« ثبت شد. اورامان ناحیه ای  فرهنگی  است  که  قدمت  زیست  در  آن  به  
هزاران  سال  می رسد،  شهری  است با یکی  از  شگفت انگیزترین معماری های 
 جهان،  یکی  از آخرین  بازمانده های  سنتی معماری  پایدار،  یعنی  جایی  که  کوه  
را  می شکافند، در  آن  خانه  می سازند  و  طبیعت ِ طبیعی  را  به  طبیعتی  فرهنگی  
تبدیل  می کنند.  در  این  شهر،  مردم  خوشبخت اند نه  از  آن  رو  که  امکانات  و  درآمد 
 و  شغل  و  رفاه   دارند بلکه خوشحال  و خوشبخت اند زیرا  با  طبیعت در  هماهنگی 
 قرار  دارند. ارزش  در  منظر فرهنگی که اورامان به همین دلیل ثبت جهانی شده 
 را می توان در شش دسته  ارزش های  محیطی،  فرهنگی،  معنوی،  آموزشی، 

 علمی  و  تفریحی  قرار داد.
  ارزش  محیطی اورامان| ارزش های محیطی این منطقه شامل تنوع در 
گونه های پرندگان، حیوانات و گیاهان است. همچنین آب و هوای پاک و 
رودهــای پر آب از سایر ارزش هــای محیطی این منطقه است. یکی  دیگر  از 
ــان،  رشته کوه های زاگــرس  است  که   بنیان های  طبیعی  شکل گیری  اورام
روستاها  و  شهرهای  اورامان از جمله دره حاصل خیز  اورامان تخت در آن شکل 
گرفته اند. حفظ  این  بنیان  شکل گیری برای  تداوم  حیات  اورامان  ضروری  است. 
همچنین باید گفت که یکی  دیگر  از  عناصر  طبیعی  مهم،  درخت  بنه پسته  وحشی 

 است  که  به  علت  استفاده های  مختلف دارویی  یک  درخت مهم است.
  ارزش فرهنگی|  در  بخش  شمالی  روستای  اورامان تخت و  روی  ارتفاعی 
 مشرف  به  روستا آثاری  از  دیوارها  و  ستون های  سنگی  خشکه   به  جا  مانده  که  

نشان دهنده  کهن  بــودن  ایــن  روستاست. 
در  معماری   ــا  طبیعت   ب هماهنگی  

ــان  از  لحاظ  مصالح،  رنگ   ــ اورام
و  شیوه  اجــرا  از  ارزش های حائز 

ــت. ایـــن  شیوه   اهمیت  آن  اسـ
 تبعیت  از  طبیعت  و هماهنگی  با 
 آن  باعث  شــده  اســت  که  الگوی 

 کلی  معماری اورامان تخت،  یک 
 معماری  در هم تنیده و  در  ارتباط  با  

هم  را  شکل  دهد. به همین دلیل است که 
سقف  یک  خانه  ممکن  است  حیاط  خانه  باالیی یا  

بخشی  از   شهر  باشد .  در  زمان برگزاری  مراسم   آیینی،  پشت بام خانه ها  در  ارتباط 
 با  هم  در  شهر  نقش  یک  فضای عمومی  را  ایفا  می کنند.

   ارزش معنوی| وجود  مکان ها  و  آیین های  مرتبط  با  آن  یکی  از  مهم ترین 
ارزش های  معنوی  در  اورامان  تخت  است.  پیر  شالیار  یکی  از  شخصیت های 
 مقدس  و  اسطوره ای  در  اورامان  است  که  خانه،  آرامگاه  و محل کار منسوب  
به  وی  از  مکان های  مقدس  اورامان تخت  به حساب می آید. همچنین آیین ها 
 و  سنت های  مربوط  به  برگزاری  مراسم  پیر  شالیار مانند  بسیاری  از  مراسم   
مذهبی  در  جهان  با  مشارکت  مردم  بومی  هر سال برگزار  می شود  و  از گذشته  

تا  به  امروز  تداوم  یافته  است.
  ارزش آموزشی| وجــود  نهادهای  مردمی  فعال  و  گروه های  حامی 
 محیط زیست و  میراث  فرهنگی  در  منطقه  اورامان  با  هدف  ارتقای  بینش 
 عمومی درباره  ارزش های  منظر  فرهنگی  اورامان  نشان دهنده عالقه مردم 
 منطقه  به  معرفی  فرهنگ  هورامی  و  امکان  ترویج  درکی  عمیق  از  رابطه  انسان  
و  طبیعت است  که  می تواند  منجر  به  جلب  حمایت  گسترده تر  برای  استفاده 

 پایدار  از  منابع  فرهنگی  و  طبیعی منطقه  شود.
ــان  تخت  جنبه های  جذاب  مختلفی دارد  که     ارزش تفریحی| اورام
 می تواند  ظرفیت های  تفریحی  ایجاد  کند.  گردشگری  خالق  با  هدف  تجربه 
 زندگی  مردم  بومی  و  طبیعت گردی  از  جمله   مهم ترین ظرفیت های  تفریحی 

 آن  منطقه  هستند.
  ارزش علمی| فرم و طراحی این روستا، مواد و مصالح به کاررفته در خانه ها، 
فن های باستانی برای تقسیم آب و قنات ها و تداوم آیین هایی که قابل بررسی 

و مطالعه است و ... از شاخص های مربوط به ارزش علمی این منطقه است.
نکته: واضح است که منطقه اورامان از نظر تمام جنبه ها، پرونده ای قابل قبول 
دارد و دلیل این که در میراث جهانی توانسته نام خود را به ثبت برساند، همین 

ارزشمندی  از منظر فرهنگی است.
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آنتی کرونا

آشپزی من

بهداشت

ترفندها

رفع بوی سوختگی غذا

فشــار خون باال یعنی  قلب شما مجبور اســت سخت تر کار  
کند تا خون را در سراسر بدن شما پمپاژ کند. این مکانیسم 
می تواند خطر بیماری های گردش خون را با گذشت زمان 
افزایش دهد؛ از این رو باید سعی کنیم فشار خون را کاهش 
دهیم و برای این کار باید از  مصرف مواد غذایی خاص پرهیز 
کنیم . بر اســاس اعالم »کلینیک کلیولند« )واقع در ایالت 
اوهایوی آمریکا(، باید برای کاهش فشــار خون، مواد زیر را 

کمتر مصرف کنید:
۱- کره و مارگارین )کره گیاهی(

۲- سس های ساالد معمول
۳- گوشت های چرب

۴- محصوالت لبنی پرچرب
۵- غذا های سرخ شده

۶- تنقالت نمکی
۷- سوپ های کنسرو شده

۸- فست فود 

۹- گوشت های آماده
بسیاری از موارد باال دارای محتوای نمکی فراوانی است که 

سبب می شود سطح فشار خون باال برود.
 نمک و افزایش فشار خون

رژیم غذایی با نمک فراوان، تعادل طبیعی سدیم را مختل 
می کند. طبق اعالم مؤسســه »Action on Salt«، مصرف 
نمک سبب نگهداری مایعات می شــود که همین موضوع 
فشار خون را بر دیواره های رگ های خونی افزایش می دهد.

  سریع ترین راه کاهش فشار خون
 کاهش نمک، یکی از ســریع ترین راه های کاهش فشار 
خون اســت؛ مقدار نمک توصیه شــده نباید بیش از ۶ گرم 

در روز باشد.
 بررسی مقدار نمک روی برچسب های مواد غذایی بسیار 

ضروری است.
 مایو کلینیک که از معتبرترین مراکز و دانشگاه های علوم 
پزشــکی جهان به شــمار می رود، می گویــد:» رژیم غذایی 

دش، می تواند یک رویکرد مادام العمر برای مصرف سالم 
چیز هایی باشد که برای کمک به درمان یا جلوگیری از فشار 
خون طراحی شده است.«بر اساس این گزارش، رژیم غذایی 
دش، شما را به کاهش مصرف سدیم در رژیم غذایی خود و 
خوردن غذا های گوناگون غنی از مواد مغذی مانند پتاسیم، 
منیزیم و کلسیم تشویق می کند که می تواند به کاهش فشار 

خون کمک کند.
  رعایت چند نکته

رژیم غذایــی DASH بر مصرف بســیاری از غــالت کامل، 
سبزیجات و محصوالت لبنی کم چرب تأکید دارد. این رژیم 
 همچنین  شــامل مصرف مقــداری ماهی، مــرغ و حبوبات  
می شود و مصرف مقدار اندکی آجیل ها و دانه ها را برای چند 
بار در هفته توصیه می کند.بر اساس اعالم کلینیک مایو، شما 
می توانید گوشت، شیرینی جات و چربی را به میزان اندک 
مصرف کنید. همچنین عالوه بر اصالح رژیم غذایی، ورزش 

منظم می تواند به شما در کاهش فشار خون کمک کند.
  چه غذاهایی مفید هستند ؟

  مصرف غذای ســالم  و مواد غذایی حاوی پتاسیم، منیزیم 
و کلسیم در بهبود فشار خون بسیار موثر است و مصرف کم 
مواد غذایی حاوی سدیم و چربی های اشباع موجب کاهش 

فشار خون خواهد شد.

چنان چه غذای شما ته بگیرد و بسوزد می توانید از ترفندهای آشپزی در 

کوتاه ترین زمان برای از بین بردن بو و گرفتن طعم سوختگی آن ها استفاده 

کنید.ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

     برطرف کردن بوی سوختگی برنج
  یکی از روش ها برای برطرف کردن بوی ســوختگی برنج، این اســت که 
تکــه هایی از پیــاز را داخل برنــج بگذارید تا بــوی آن را برطــرف کند. برای 
این کار پیازی را به صورت الیه ای برش  بزنید و در بین برنج پخته شده خود 
قرار دهید. بعد از چند دقیقه، پیاز بوی ســوختگی برنج را به خود می گیرد 

و دیگر برنج بوی بدی نخواهد داشت.
  بعضی وقت ها هم استفاده از نان می تواند بوی سوختگی برنج را بگیرد. 
برای این کار می توانید روی برنج خود تکه ای نان قرار دهید و آن را تا زمان 
کشــیدن برنج در ظــرف، برندارید. این تکه نــان بوی ســوختگی برنج را به 
خود می گیرد. به این موضوع توجه کنید که الزم نیســت نان را داخل برنج 

بگذارید تنها نان را روی سطح برنج قرار  دهید و دم کنی را بگذارید.
  پنبه ای را آغشته به آب لیمو کنید و داخل دســتمال کاغذی بپیچید و به 

مدت چند دقیقه داخل قابلمه بگذارید. بوی سوختگی رفع خواهد شد.
  از جمله شیوه های مفید دیگر برای برطرف کردن بوی سوختگی برنج، 
اســتفاده از حبه قند اســت که اگرچه این شــیوه خیلی متداول نیســت اما 

می تواند مفید باشــد، پس به محض این که بوی سوختگی برنج را احساس 
کردید ، الزم است ســریع در قابلمه را بردارید و چند حبه قند البه الی برنج 
بگذاریــد، حبه های قند مــی تواند پس از چنــد دقیقه بوی ســوختگی را به 
خود جذب کند و در نتیجه با این راه حل آســان می توانید بوی ســوختگی 

غذا را از بین ببرید.
     برطرف کردن بوی سوختگی انواع خورش

  در طبخ انواع خورش،  بعضی وقت ها امکان دارد شــعله گاز زیاد  باشد و 
خورش ته بگیرد و بوی ســوختگی بدهد در این هنگام بهتر است خورش را 
هم نزنید و آبی به آن اضافه نکنید و فقط آن را به ظرف دیگری منتقل کنید.

  بعــد از عوض کردن ظــرف خورش، داخل ظــرف یک تکه پیــاز بیندازید 
و روی خورش مقداری آب جــوش بریزید و ظرف را چند دقیقه روی شــعله 
قرار دهید تا طعم و بوی ســوختگی به طور کامل از بین برود. در آخر پیاز را 
از ظرف در آورید .مقداری آب ،روغن و نمک را مخلــوط و به خورش اضافه 
کنید. سپس مقداری آب لیمو به آن اضافه و یک سیب زمینی را چهار قسمت 
کنید و داخل آن بریزید و در زمان کشیدن خورش،  سیب زمینی را  بردارید.

  درون ظــرف مقداری شــکر بریزید چون شــکر طعم ســوختگی را از بین 
می برد اما مواظب باشــید شــکر را به اندازه ای بریزید که غذا طعم شیرین 

به خود نگیرد.

     برطرف کردن بوی سوختگی مربا
چنان چه پس از تهیه مربا متوجه طعم سوختگی در آن شدید،  مربا را دوباره 
روی حرارت بگذاریــد و با مقداری وانیــل و مقدار خیلی کــم آب لیمو آن را 
مزه دار کنید. به هیچ عنوان به مربا آب اضافه نکنید چون ســبب کپک زدن 

آن می شود.

۶ توصیه مفید به خانم هایی 
که پوست چرب دارند

خانم هایی که پوســت چرب دارند اغلب دچار مشــکل 
آکنه و جوش های ســر ســیاه و سر ســفیدی هستند که 
خالص شدن از شر آن ها زمان زیادی طول می کشد. در 
این مطلب می خواهیم به راه هایی اشاره کنیم که چربی 
اضافی پوســت شــما را از بین می برد و از به وجود آمدن 

جوش جلوگیری می کند.
صورت تان را دو بار در روز با صابون بشویید ۱

 اگر صورت تان را یک بار در صبح و یک بار در شــب با 
آب و صابون بشــویید، مطمئن خواهید شــد که هیچ 
آلودگی یا چربی اضافه روی پوست تان نمانده و کامل 

پاک سازی شده است.
از تونر استفاده کنید ۲

تونرها را بهتر اســت بعــد از پاک ســازی اولیه با 
آب و صابون، استفاده کنید، تونر چربی اضافی 
پوست شما را جذب و به آب رسانی پوست کمک 

می کند.
مرطوب کننده را فراموش نکنید ۳

 بعد از پاک سازی از مرطوب کننده هایی استفاده کنید 
که روی آن ها لیبل یا همان غیر جوش زا  باشد.

۴ از لــوازم آرایــش مختص پوســت های چرب 
استفاده کنید

از مداد، کرم پودرها و پنکک هایی استفاده کنید که 
روی آن ها لیبل Oil free باشــد. این محصوالت را 

بهتر است از داروخانه های معتبر تهیه کنید.
درمان های خانگی را شروع کنید ۵

 غیــر از مــواد شــیمیایی موجــود در داروخانه هــا با 
یــک جســت و جــوی ســاده در اینترنــت می توانید 
ماسک های خانگی مختص پوست های چرب را پیدا 
و از آن ها دو بار در هفته استفاده کنید تا از شر جوش 

و آکنه خالص شوید.
۶ قبل از میکاپ از پرایمر استفاده کنید

پوســت های چــرب در معرض آرایش، بســیار آســیب 
پذیر هستند و استفاده از پرایمر کمک می کند تا مواد 

آرایشی وارد بافت پوست تان نشود.

 pcr چرا نتیجه تست های
کاذب می شود؟

احتمال کاذب بودن تست های منفی در کرونای 
نوع دلتا بیشتر اســت. برخی مواقع با وجود مبتال 
بودن فرد به کرونای نوع دلتا، آزمایش پی.ســی.
آر بیمار به علت جهش ویروس نامشخص و  منفی 
می شــود. قدرت ســرایت کرونای دلتا بسیار زیاد 
اســت و به همین دلیل مرگ و میر ناشی از ابتال به 
این نوع جهش یافته از ویروس به خصوص در افراد 
دارای بیماری های زمینه ای و با ریسک باال، نقص 
در سیستم ایمنی، مشکالت ژنتیکی و پیوند عضو و 
جراحی افزایش می یابد. در همین  خصوص حتی 
اگر عالیم کلینیکی و طبیعی نشان دهنده ابتالی 
فرد به ویروس کرونا نباشد، می توان از او به عنوان 
»ناقل بدون عالمت« نام برد و همه افرادی که با فرد 
بیمار در ارتباط بوده اند، باید تست بدهند و خود را 
قرنطینه کنند که با انجام این کار در صورت ابتالی 
احتمالی از شــیوع ویروس و مبتال کردن  دیگران 

پیشگیری کرده اند.

  مسواک  بزن تا   آلزایمر نگیری

 Rory Meyers پرســتاری  کالــج  محققــان 
دانشگاه نیویورک دریافتند افراد بزرگ سالی که 
دندان های بیشتری را از دست داده اند، در معرض 
خطر بیشتری از اختالل شناختی و زوال عقل قرار 
دارند. این که گفته می شود بهداشت ضعیف دهان 
و دندان، بدین معناست که فرد دارای پوسیدگی 
دندان بوده و در معرض از بین رفتن دندان هاست 
به طــوری که نمی تواند غــذا را به درســتی بجود و 
مواد مغــذی آن را خــارج کند. وقتی مــاده مغذی 
غذا ها به درســتی خارج نمی شــود، این یعنی که 
غذای درستی هم به مغز نمی رسد و همین موضوع 
سبب کاهش شناخت و مشــکالت مرتبط با آن در 
فرد می شــود. این پژوهش همچنین شواهدی را 
نشان داد که التهاب دهان به التهاب مغز و اختالل 

شناختی مرتبط است.

امکان ابتال به کرونا از راه اهدای 
خون وجود ندارد

شــیوع کرونــا بســیاری از فعالیت هــای اجتماعی 
را دســتخوش تغییر کــرد و برخی افراد ایــن روزها 
باورهای نادرســتی درباره اهدای خون در شرایط 
کرونایی دارند از جملــه این باورهای غلط می توان 
به این که خون می تواند ویروس کرونا را منتقل کند 
اشــاره کرد در حالی که کرونا یک بیماری تنفسی 
اســت و از راه اهــدای خــون منتقــل نمی شــود. به 
گزارش خبرنگار ایمنا، افــراد در صورت ابتال به هر 
گونه بیمــاری قابل ســرایت از طریق خــون و دیگر 
بیماری های مســری، نباید به مراکــز انتقال خون 
مراجعه کنند، بنابراین خطر شیوع ویروس کرونا در 

مراکز انتقال خون  وجود ندارد.
   توصیه  ها پس از اهدای خون

پــس از اهــدای خــون ۱۵ دقیقــه در محــل 
خون گیری استراحت کنید و از نوشیدنی 
و خوراکی که در اختیارتان قرار می گیرد 

استفاده کنید، از پوشش محل خون گیری 
مراقبت کنیــد و حداقــل تا چهار ســاعت پس 

از خون دهــی بار ســنگین بلنــد نکنیــد و خوردن 
غذاهــای ســالم و مایعات را پــس از اهــدای خون 

فراموش نکنید.

ترکیب نوشیدنی قهوه با آب لیمو روند چربی سوزی 
را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. عالوه بر این 
هر کدام از این مواد خاصیت های درمانی بســیاری 
 دارنــد بنابرایــن ترکیب ایــن دو ماده عــالوه بر طعم 
 فــوق العــاده ای کــه دارد در درمــان و پیشــگیری 
بیماری هــای پوســتی، ســردرد، میگــرن و ... موثر 
اســت.  بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده توســط 
پژوهشگران آلمانی، افزودن لیمو به نوشیدنی قهوه 
موجب افزایش دو برابری خواص آن می شود. قهوه 
سرشــار از کافئین و لیمــو حاوی ویتامین C اســت، 

بنابراین سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
  مزیت های قهوه

  انرژی زا

  

ضد آلزایمر
  ارزش غذایی باال

 افزایش سوخت و ساز بدن
  افزایش استقامت بدن

  پیشگیری از بروز سرطان سینه، کبد، پروستات، 
روده بزرگ، دستگاه گوارش و آندومتر

 کاهش بروز آلزایمر و پارکینسون
 جلوگیری از بروز بیماری های قلبی و کبدی

  جلوگیری از بروز دیابت نوع ۲
  افزایش طول عمر

  پیشگیری از افسردگی
    مضرات قهوه

  ادرار آور
 التهاب آور

رشــد  ســاز  زمینــه   
باکتری

تشــدید   

بیماری سینوزیت
  ایجاد نفخ معده

  اختالل در روند خواب
  افزایش فشار خون

  ایجاد سنگ کلیه
  و یتامین و آنتی اکسیدان لیمو

لیمــو سرشــار از آنتــی اکســیدان اســت.در میــان 
مرکبات، پس از پرتقال و نارنگی سومین مقام متعلق 
به لیمو است. این میوه سرشــار از آنتی اکسیدان ها 

و ویتامین C است.
 آنتی اکسیدان ها به مولکول هایی گفته می شود که 
از بدن در مقابل رادیکال های آزاد مراقبت می کند.
لیمو به دلیل ویژگــی های درمانی کــه دارد در طی 
سال های متمادی مورد توجه پزشکان و متخصصان 

طب سنتی قرار گرفته است.
   مزیت های لیمو

  تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت
  جلوگیری از بیماری های قلبی

  افزایش هضم غذا
   تسکین ناراحتی های دستگاه گوارش

  تقویت عضالت روده و معده 
 افزایش بینایی

 تسریع در عمل تنفس
  آرامش اعصاب

  تقویت پیاز مو
  اثر بخشی در درمان روماتیسم و نقرس

    عوارض مصرف لیموترش
   تشدید سوزش معده

   پوسیدگی دندان
   تحریک کننده میگرن

    دستور تهیه دمنوش قهوه و لیمو
  نوشیدنی قهوه با لیمو حاصل ترکیب یک فنجان 

قهوه با یک عدد آب لیموست.
  شایان ذکر است قبل از افزودن لیمو ترش به قهوه 

از شیرین کردن آن خودداری کنید.
    مواد الزم برای تهیه دمنوش

   یک فنجان قهوه اسپرسو
   یک چهارم فنجان آب لیموترش

  دو تکه یخ
   مقداری شیرین کننده

تغذیه 

نوشیدنی قهوه  و لیمو، چربی سوزی قهار و تقویت کننده سیستم ایمنی 

تازه ها

مناسبتی 

دکتر محمد طاهری
متخصص میکروب شناسی

مارال مرادی
خبرنگار

بانوان

     باال بودن فشــار خون ، با مشکالت قلبی جدی مرتبط اســت که ضرورت کاهش آن را 

گوشزد می کند. نکته کلیدی در کاهش این موضوع، کم خوردن برخی از غذا های خاص 

است. ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

پزشکی 

نکایت برای جلوگیری از افزایش فشار خون
پرهیز از مصرف برخی مواد غذایی باعث کاهش خطرات فشار خون می شود
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آرایش و زینت کردن، یکی 
از وظایفی است که زن در 
قبــال شــوهر خــود دارد؛ 
همان طــور که آراســتگی 
یکــی از وظایــف شــوهر در قبــال خانمــش 
است. زن باید برای شــوهر خود آرایش کند 
و لباس های متنوع بپوشد. در نگاه ابتدایی 
و سطحی شــاید چنین موضوعی در روابط 
زن و شوهری زیاد حائز اهمیت به نظر نیاید 
ولی با دقت نظر بیشتر می توان به اهمیت آن 
در استحکام خانواده پی برد. زمانی که زن و 
شوهر برای مدت نسبتا طوالنی در کنار هم 
زندگی کردند، ممکن است چهره زن برای 
مرد جذابیت خاص خودش را از دست بدهد 
و برای شوهر حالت یکنواختی و تکراری پیدا 

کند. در چنین وضعیتی، خانــم می تواند با 
آرایش کردن و تنوع بخشیدن به لباس هایی 
کــه می پوشــد در چشــم شــوهر جــذاب به 
نظر آید و از حالــت یکنواختی خارج شــود؛ 
همان طور که مرد هم در این زمینه وظایفی 
دارد. مخاطب گرامی، ابتدا به قســمت اول 
پیامک تــان که گفتید همســرتان هــر وقت 
می خواهد به مهمانی برود، برای آرایش وقت 
زیادی می گذارد، خواهم پرداخت و در ادامه 

به قسمت دوم سوال تان پاسخ خواهم داد.

 3 دلیــل آرایش کردن زیــاد خانم تان 

برای مهمانی رفتن
چرا بعضی خانم هــا، آرایش کردن زیاد در 
مهمانی ها و جامعه برای شان با اهمیت تر 

از محیط خانواده و برای همسر است؟
 ارائه خود آرمانی| بعضی 

از خانم ها به این دلیل زیاد 1 
کــه  می کننــد  آرایــش 
می خواهنــد هویــت فردی 
جدید یــا آرمانی مطلوبی از خود بســازند. 
معمــوال ایــن افــراد بــا آرایش کــردن و 
ظاهرسازی برای ارائه شخصیتی مطلوب 
و القای تصورات مثبت و ارزشمندی چون 
تعلــق داشــتن بــه طبقــه اجتماعــی باال، 
داشــتن خانــواده روشــن فکر و ... تــاش 
می کنند. ایــن افراد احســاس می کنند با 
زیباســازی خویــش می توانند قســمتی از 
خود آرمانی مد نظرشان را تحقق ببخشند.
جلــب توجــه دیگــران| 

قطعــا 2  کــردن  آرایــش 
ریشه های روانی متعددی 
می  تواند داشــته باشــد که 
منشــأ اصلی آن نیاز به جلب توجه اســت. 
حتی کسانی که می  گویند برای دل خودم 
این گونه آرایش می  کنم هم به دنبال جلب 
توجه هستند وگرنه چرا همسرتان در منزل 

آرایش نمی  کند؟ ممکن است او در خانه از 
طرف شــما، مورد توجه الزم قــرار نگرفته 
باشــد، به همین دلیل سعی می  کند توجه 
جامعه را بــه خود جلــب کنــد. البته جلب 
توجه یک نیاز عادی در هر فردی است، اما 
زمانی کــه این نیاز بیش از اندازه شــود، به 
صورت هــای غیرمعمــول خــود را نشــان 

می  دهد.
 و چند دلیل روان شناختی 

دیگر| خود زشــت انگاری، 3 
تــرس از تمســخر دیگــران، 
جبران کمبودهای عاطفی، 
کســب اعتماد به نفس، احســاس متفاوت 
بودن، افزایش رضایت مندی، لذت جویی، 
تنوع طلبی و برتری جویی و همچنین نگرانی 
از عقب ماندن از قافله آرایش کرده ها از جمله 
دالیل روانی آرایــش کردن زیاد بعضی زنان 

جوان است.

 یکــی از کلیدهــای رشــد صمیمیت  

جسارت است 
در قســمتی از پیامک تان بیــان کردید که 

خجالت می کشــم بــه خانمم بگویــم برای 
من آرایش کن. این بیان نکردن خواسته، 
مشکات را نه تنها حل نمی کند بلکه باعث 
ایجاد فاصله و دوری از همســرتان خواهد 
شــد. یک قســمت عمــده ازدواج، ارتباط 
عاطفــی اســت و افــرادی کــه نمی توانند 
در زندگی مشــترک عواطــف خــود را بروز 
دهند، دچار یک رابطه سطحی و درنهایت 
ســپس  و  شــد  خواهنــد  مایوس کننــده 
همســرتان مجبور خواهد شــد خواسته ها 
و احساسات شــما را حدس بزند که امکان 
خطــا در آن زیــاد اســت. شــما بایــد برای 
بیــان خواســته ها و انتظارات تــان در یــک 
زمان مناســب دست به کار شــوید و هرچه 
خواســته های خود را صریح تر بیان کنید، 
بهتر نتیجه خواهید گرفت. در نظر داشته 
باشــید یکی از کلیدهای رشد صمیمیت، 
جسارت است. جسارت به این معنی که آن 
چه را که از همســرتان می خواهید به طور 
شــفاف، مســتقیم و به شیوه درســت بیان 
کنید. جسارت با خشــونت متفاوت است، 
خشــونت تاش بــرای ســلطه بــر دیگری 
است و جسارت بیان ساده نیاز و میل فرد، 
با صراحت و همراه بــا رعایت ادب و حقوق 

همسر.

حسین شرافتی |    کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی

مشاوره 
زوجین

خجالت می کشم به خانمم بگویم برای من آرایش کن

مطالعات نشــان داده اســت که اگر والدین 1 الگو باشید
بتوانند اختافات خود را برطرف کنند و در 
مقابل فرزندان خود به یکدیگر محبت نشــان دهند، 
فرزندان آن ها یاد می گیرند که همان کار را با خواهر، 

برادر و  همسن و ساالن خود انجام دهند.

 البته اگر بچه هــا ببینند که والدین شــان بــا یکدیگر 
مشــاجره می کننــد، اتفــاق خیلــی بــدی نیســت به 
شرطی که آن ها همچنین ببینند شما می توانید این 

اختافات را با گفت و گو حل کنید.
یک سری قوانین مشــخص وضع کنید و به 2 قوانین وضع کنید

آن پایبند باشــید. مثا بچه ها حــق ندارند 
صدای شــان را از یــک حــدی باالتــر 

ببرنــد. یــا از کلمات زشــت برای 
مخاطــب قــرار دادن یکدیگــر 
استفاده کنند. شما می توانید 
برای انجــام دادن کارهای بد 

جریمه در نظر بگیرید.
ســعی کنیــد جلــوی  مشاجره را بگیرید3

 قطعا شما به عنوان مادر بهتر 
از هرکســی می دانیــد که چــه موقع مشــاجره به 

ســرعت به یک مبارزه تبدیل می شــود. حواس پرتی 
شــاید برای بچه های کوچک راه حل خوبی باشد اما 
بچه های بزرگ تــر احتیاج به حواس پرتی بیشــتری 

دارند.  شــما می توانید در هنگام  مشــاجره 
یک سرود تکراری بخوانید و آن قدر آن 
را تکــرار کنید  تا مشــاجره متوقف 

شود.
وقت بیشتری را با هم  بگذرانید4
هرچه زمان بیشــتری 
با بچه های خود بگذرانید، پیوند 
شما محکم تر می شود و همه شما یاد 
می گیرید که باهم بهتر کنار بیایید. بازی 
کردن باهم بهترین راه برای دستیابی به این هدف 
اســت. انجام بازی هــای خانوادگی بــه فرزندان تان 
کمک می کند تا به جای مخالفت با یکدیگر، همکاری 

کردن را یاد بگیرند. 

بانوان

لودویــگ  دانشــگاه  محققــان 
ماکسی میلیان در مونیخ آلمان، برای 
پاسخ به یک سوال درباره این که انسان 
در چه ســنی از همــه دوره هــای دیگر 
زندگی اش، باهوش تر است، دست به یک تحقیق جالب 
زدند. آن هــا هــزاران بازیکن شــطرنج را در ۱۳۰ ســال 
گذشته از کشورهای مختلف بررسی کرده اند تا ببینند مغز 
آن ها با گذر زمان چه تغییراتی می کند؟ به گزارش فرادید 
به نقل از دیلی میل، این تیم تحقیقاتی در قدم اول کشف 
کردند که ما به عنوان یک گونه به صورت جمعی از ۱۲۵ 

سال گذشته در مسیر باهوش تر شدن قرار داشته ایم.

35 سالگی، اوج توانمندی شناختی مغز
نتایج این تحقیق نشان می دهد، مغز شما در ۳۵  سالگی 
بــه »اوج توانمنــدی شــناختی« می رســد و ایــن وقتــی 
اســت که مغز در قدرتمندترین حالت ممکن خود است 
و به اصطــاح، شــما در باهوش تریــن حالــت ممکن در 
بین دیگر دوره های ســنی تان قــرار داریــد. این تحقیق 
همچنین نشــان می دهد یــک  دهه بعــد و زمانــی که به 
انتهــای دهه پنجم)۴۱ تا ۵۰ ســالگی( می رســید، این 
توانایی کم کم افت می کند. این پژوهشــگران فهمیدند 
عملکرد شناختی انسان ها در طول زندگی شبیه به یک 
»خِم کوهانه دار« اســت؛ به  این  معنی که در ۲۰  سالگی 
به طــور فزاینده به ســمت بــاال حرکت می کنــد، در ۳۵  
سالگی به قله می رسد و بعد از ۴۵ سالگی به سمت پایین 

حرکت   و به صورت تدریجی افت می کند.

نکاتی درباره جزئیات نحوه انجام این پژوهش
ُاوه سوند و همکارانش بیش از ۱.6 میلیون حرکت را در 
بیش از ۲۴ هزار بازیکن حرفه ای شطرنج بین سال های 
۱۸۹۰ تــا ۲۰۱۴ بررســی کردنــد. نویســندگان ایــن 
پژوهش به منظور اندازه گیری عملکرد بازیکنان شطرنج 
هر حرکت آن هــا را با بهینه ترین حرکــت ممکنی که یک 
موتــور شــطرنِج کامپیوتری پیشــنهاد می داد، مقایســه 
کردنــد. ایــن تیــم همچنین کشــف کردنــد کــه توانایی 
شناختی جمعی ما انسان ها از زمان شروع این مطالعات 
در سال ۱۸۹۰ پیشرفت داشته است. دانشمندان هنوز 
به درســتی نمی دانند در یک قرن گذشــته الگوی ســن 
چه اثری بر قوه شــناخت افراد گذاشــته اســت و در حال 

تحقیقات بیشتر هستند.

انسان ها در کدام دوره 
سنی باهوش تر هستند؟

 دنیای
 روان شناسی 

راهکارهای ایجاد دعوای کمتر و همکاری بیشتر بین بچه ها

خانمم برای من آرایش نمی کند. هر وقت می خواهد بیرون برود به ویژه 
مهمانی ها و ... ، یک ساعت من را معطل می کند و آرایش زیادی می کند اما 
برای من که شوهرش هستم، وقت نمی گذارد. خجالت می کشم که این 

درخواستم را به او بگویم. چه کنم؟

   هنگام قضاوت فریب احساسات را نخورید
پژوهشــگران در یــک آزمایــش، کلیپ هایــی را از برنامــه 
تلویزیونی واقع نمــای »قاضی ِفیث« به شــرکت کنندگان 
نشــان دادنــد. ایــن کلیپ هــا در دادگاه می گذشــتند و 
اتهامــات متنوعــی را تصویــر می کردند ازجمله شــکایت 
از همســایگان مشــکوک، ســوانح شــرکت های باربری و 
رانندگان بی احتیاط. شرکت کنندگان آزمایش با تماشای 
این کلیپ ها می سنجیدند که طرف های دعوی در دادگاه 
تلویزیونــی چقدر عصبانــی و گناهکارند و بر آن اســاس به 

هر یک نمــره می دادند. آن هــا هرچه متهــم را عصبانی تر 
می پنداشــتند، بــاور می کردنــد کــه گناهکارتــر اســت. 
پژوهشگران مستنداتی را هم برای توضیح این اثر آوردند 
که تأیید می کرد کسانی که خشم خود را اظهار می کنند، 
غیرقابل اعتمــاد و نامعتمدتــر جلــوه می کنند. ایــن گروه 
پژوهشــی در آزمایشــی دیگر ســناریوهایی خیالی درباره 
مردی به نــام »ِنیِتــن« به شــرکت کنندگان دادنــد. در این 
سناریوها یا شریک زندگی نیتن او را به خیانت متهم می کرد 
یا یکی از همکاران به او انگ دزدی می زد. پژوهشگران در 

هر سناریو پاسخ نیتن را به طور تصادفی گنجاندند. در یک 
حالت به شــرکت کنندگان می گفتند نیتــن اتهامی را که 
به او زده بودند با مایمت رد کرد یا با شنیدن آن از کوره در 
رفت و با خشم فریاد زد. میانگین نمره شرکت کنندگان به 
میزان گناهکاری نیتِن خشــمگین 6.۳ از ۷ بود که نشانه 
محکوم کردن او بود درحالی که نمره نیتِن خونســرد فقط 
۲.۹ بود. نتیجه این که مردم گرایش دارند خشم را، حتی 

خشم نامحسوس را، گواه گناهکاری بدانند.

احساس بی عدالتی باعث خشم می شود  
در گام بعد پژوهشــگران بررســی کردند که آیا این درک و 

دریافت صحیح اســت یا نه؛ آیا فرد گناهکار خشمگین تر 
از فــرد بی گناه اســت؟ بــه بیان دیگر آیا خشــم نشــانه 

گناهکاری است؟ معلوم شد که پاسخ منفی است. 
پژوهشگران برای رســیدن به پاسخ این سواالت 

از مردم خواســتند واقعــه ای را به یاد آورنــد که در 
آن متهم شــده اند، چه آن اتهام مربوط 

به تخلفــی کوچک بــوده  باشــد مثل 
دروغ گفتــن یا موضوعــی جدی مثل 

ارتکاب جرم. سپس از آن ها پرسیدند که 
در آن موقعیت چقدر خشمگین بودند 

و چقدر خشــم خــود را بــروز دادند. 
شــرکت کنندگان به خاطــر آوردند 

که همواره وقتی به غلط متهم شده اند، خشم بیشتری بروز 
داده اند تا وقتی که واقعا کار اشتباهی انجام داده اند و به هر 
اندازه که اتهام جدی تر بوده، خشــم آن ها هم بیشتر شده  
است. خیلی ها گفتند چیزی که حسابی کفری شان می کرد 
این بود که غیرمنصفانه قضاوت شده اند. این آزمایش هم 
شواهد بیشتری فراهم کرد در تأیید این که وقتی مردم خشم 
را نشانه ای از گناهکاری می بینند، اغلب نتیجه گیری های 
زودهنگام و اشتباه می کنند. جان می گوید »درواقع خشم 
بیشتر احتمال دارد نشانه بی گناهی باشد تا گناهکاری. 
آزاردهنده تر اســت که بابت کاِر نکرده متهم شــوید، چون 

عنصر ناعادالنه بودن هم به ماجرا اضافه می شود«.

از کوره درنروید  
براســاس نتایــج این پژوهــش توصیه می شــود کــه وقتی 
نامنصفانه مقصر دانسته می شــوید، آرامش خود را حفظ 
کنید. البته خونســرد مانــدن در چنین موقعیتی ســخت 
به نظر می رسد اما محققان می گویند؛ »از پژوهش دیگری 
می دانیم که وقتی متهم شده اید، خوب است که خودتان را 
متمایل به همکاری نشان دهید. خشم، سیگناِل متضادی 
به دیگران می دهد؛ این که دارید چیزی را پنهان می کنید. 
اگر اتهامی که به شما وارد شده ازطریق ایمیل به دست تان 
رسیده، شاید بهتر باشد که در پاسخ دادن به آن کمی فاصله 
بیندازید تــا بتوانید وقتی آرامــش خودتــان را بازیافته اید 
جواب بدهید. به روی دیگر ماجرا هم نگاه کنیم؛ اگر شما 
در شــرکتی مدیر هســتید و در جایگاهی قرار دارید که به 
دلیل مشکلی که در محیط کار به وجود آمده، باید بگویید 
که کارمندتان گناهکار است یا بی گناه، احتماال عاقانه تر 
این باشــد که به حالت احساســی افراد اعتنــا نکنید. اگر 
ظنین شــده اید که کارمندی تخلف می کنــد، به جای اتکا 
بر حاالت چهــره او یــا دیگــر واکنش هایش، تــاش کنید 
داده های واقعی به دســت بیاورید تا پیش از تصمیم گیری 
دربــاره گناهــکار بودنــش، ببینید آیــا این ادعــای درخور 
توجهی است یا نه«. احتماال کسانی هم که گناهکار هستند، 
وقتی اتهامی به آنان زده می شود اظهار عصبانیت کنند؛ 
شــاید از آن به عنوان استراتژی  استفاده کنند که نشان 
دهنــد به خاطــر اخاقیات خشــمگین شــده اند 
یــا از مشــکات و کاســتی های جریان دادرســی 
خشمگین شده باشند تا خود اتهام یا حتی شاید 
به این دلیل که اصــا خبط و خطای 
خود را به درستی به یاد نمی آورند، اما 
این پژوهش نشان می دهد که به نظر 
می رسد به طور متوسط، افراِد به اشتباه 
متهم شده درمقایسه با گناهکار واقعی 
بیشتر احساس خشم می کنند و آن را 

شدیدتر ابراز می کنند.

وقتی کســی بابت اشــتباهی که مرتکب نشــده اید، بهتان تهمت می زند، چه واکنشی 
نشان می دهید؟ احتماال عصبانی می شوید. بعد طرف مقابل خشم شما را نشانه درست 
بودن اتهام می داند، بــا این توجیه کــه »اگه کاری نکــردی، پس چرا به هــم ریختی؟« و 
واکنش بعدی شما که انفجاری از خشم خواهد بود، اوضاع را پیچیده تر می کند. »لسلی 
ِکی. جان« استاد مدرسه کسب وکار هاروارد و همکارانش درباره این موضوع پژوهشی ترتیب  داده اند 
و طی مجموعه آزمایش هایی به این نتیجه رسیدند که خشم ممکن است باعث شود فرد، حتی اگر در 
واقع بی گناه باشد، گناهکار دانسته  شود. این پژوهش نشان می دهد که چه آسان براساس احساساتی 
که دیگران بروز می دهند، درباره خطاکاربودن یا نبودن شــان دچار اشــتباه می شویم. مطلب حاضر 
خالصه مقاله ای است با عنوان »اگر اتهامی دروغ به شــما زده اند، بدترین کار خشمگین شدن است« 

که از وب سایت »ترجمان« نقل می کنیم.

محوری

الهه توانا |  روزنامه نگار

* جواد فروغی نشان داد که برای درخشش و خیره کردن 
نگاه های دیگران، هیچ وقت دیر نیست. فقط در قدم اول 
باید استعداد انسان کشف شود، بعدش در چند سال کوتاه 

می توان به قله های موفقیت در آن زمینه رسید.
* بعد از خواندن مطلــب »زندگی بــه روش محبوب ترین 
گاگول لندن«، خیلی ترغیب شــدم که برم این سریال رو 

ببینم. امیدوارم بعدش پشیمون نشم.
* من قبل از بیماری کرونا، مجلســی دعوت بودم حلوای 
بربری درســت کرده بودن کــه عالی بود. لطفــا در بخش 

آشپزی آموزش دهید.
* رئیس بیمارســتان بقیة ا... به چه نکته خوبی اشــاره 
کردن، این که گفتن کشور ما پر اســت از ُدرهایی شبیه 
آقای فروغی که با کمی توجه مســئوالن، کشف میشن 

و مایه افتخار.
* درباره مطلب »۷۸۰۹ جدایی بعد از ۲۹ سال زندگی« 
می خواســتم بگــم کــه پــدر و مــادر من بعــد از ۳۴ ســال 
زندگی مشــترک، یک ســال پیش از هم جدا شــدن. سر   
موضوعــی کــه هرکدوم شــون می گفتن فقــط حرف من 
درسته. ما بچه ها هم نتونســتیم هیچ کاری بکنیم. اتفاق 

بد و تلخیه.
* در صفحــه اول زندگی ســام از تمــام ورزشــکارهایی 
بنویســید کــه در اوج نابــاوری موفــق شــدند در المپیک 
۲۰۲۰ به مدال دست یابند. در همین چند روز ابتدایی، 
شگفتی ساز های زیادی داشتیم در جهان. موضوع جالبی 

است به نظرم.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز یاد دادن چیستان به کودکان

امروز چندتا چیستان باحال که برای بچه ها 
قابل فهم باشه، ازشون بپرسین و 
یک مقدار راهنمایی شــون 
کنین تا جوابش رو خودشون 
بگن. بعدش هم بگین که 
می تونن این چیستان ها 
رو از بقیه اعضــای خانواده یا 
دوستاشــون بپرسن. تجربه 

جالبی میشه براشون ...

قرار و مدار

ما و شما

بدترین واکنش  ها 
به اهتامات 
دروغین
نتایج یک پژوهش جدید ثابت می کند که 
خشمگین شدن در برابر اتهام اشتباهی که به شما 
 زده شده، باعث می شود ظن گناهکار بودن تان 
در ذهن دیگران تقویت شود

 بگو مگو و بحث بین بچه ها در خانه کامال عادی و اجتناب ناپذیر است. معموال مدیریت این بحث و جدل ها 
توسط مادر که ساعت بیشتری از روز را در خانه و کنار بچه هاست، انجام  می شود. در ادامه به شما به عنوان 
یک مادر که تربیت صحیح فرزندتان برای تان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، چند راهکار برای ایجاد 

تنش کمتر و همکاری بیشتر بین بچه ها خواهیم داد.

مهسا کسنوی



      
مهسا کسنوی  |  روزنامه نگار

تخم مرغ از آن خوراکی هایی اســت که به شــکل های مختلف قابل طبخ است و کمتر 
کسی پیدا می شود که دوستش نداشته باشد. تخم مرغ یک منبع پروتئین کامل است و در هر عدد تقریبا 

6 گرم پروتئین دارد که برای همه ســنین به ویژه نوجوان ها در ســاخت اســتخوان  و عضله سازی شــان 
ضروری است. عالوه بر این تخم مرغ شامل سلنیوم، فسفر، ویتامین B12 و آنتی اکسیدان های بی شماری 

است که به سالمت بدن شما کمک می کنند. سلنیوم برای حفاظت و ایمنی بدن، فسفر برای فعالیت مغز و 
گروه ویتامین های B و آنتی اکسیدان ها برای سالمت پوست و رشــد مو ضروری است. تخم مرغ را می توانید 

در وعده صبحانه مصرف و در طول روز احساس سیری بیشتری کنید. در تحقیقاتی که به تازگی روی نوجوانان 
انجام گرفته، مشخص شده است نوجوانانی که برای صبحانه تخم مرغ می خورند، در وعده ناهار نسبت به بقیه 

دوســتان خود 130 کالری کمتر مصرف مــی کنند. نکته 
مهمی که بایــد در مصرف تخم مرغ در نظر داشــته باشــید، 

میزان آن اســت. با این که شــما در دوره رشــد و بلوغ هستید و 
بدن تان نســبت به بــزرگ ســاالن به میــزان بیشــتری پروتئین 

احتیــاج دارد اما نبایــد در خــوردن تخم مرغ زیــاده روی کنید. به 
همین دلیــل توصیــه می شــود در هفته بیــن 4 تا 6 عــدد تخم مرغ 

مصرف کنید.
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بهار اکبری|  خبرنگار افتخاری جوانه      

داستان کتاب با این عروسک بی ریخت که روی جلد می بینید، شروع می شود. یک 
نفر این عروسک را بدون هیچ سرنخی از موزه »سانترپل کله« می دزدد. بهش نمی خورد ولی 
عروسک ارزشمندی است و پلیس روز و شــب به دنبالش می گردد. یکی از همین مأموران 
پلیس، »سام« پدر »لنا« است. سام همیشه سرش شلوغ است و نمی تواند زیاد برای لنا وقت 
بگذارد. حاال لنا برای تعطیالت آمده پیش پدرش تا با او وقت بگذراند. لنا به پرونده عروسک، 
عالقه مند می شود و می خواهد هرطور شده دزد را پیدا کند. این ماجرا می تواند فرصت خیلی 
خوبی برای ســام باشــد تا رابطه اش را با دخترش بهتر کند. این داســتان، سرشار از معما و 
لحظات احساسی بین این پدر و دختر است که پیشنهاد می کنم از دستش ندهید. ویژگی 
جالب کتاب این است که برخالف بقیه رمان های مخصوص نوجوانان، از زبان دختر نوجوان 

نوشــته نشــده بلکــه راوی، پــدر لناســت. در 
پاراگراف زیر چند خط از این کتاب رازآلود 

را برای تان انتخاب کرده ام.
»شــور و شــوق کارآگاهی لنــا فروکش که 
نکرد هیچ، بیشــتر هم شــد. تمام شب لنا 
نشســته بود و فهرســتی از تمام ســواالت 
تهیه کرده بود. وقت صبحانه ســواالت را 
برای من خواند و دوباره خواند: چه کسی 
می تواند بدون مشــکل به »سانترپل کله« 
وارد یا از آن خارج شود؟ چه کسی می تواند 
مشابهی برای عروســک خیمه شب بازی 
بسازد و با وجود تمام اقدامات امنیتی آن 
را بردارد؟ خرابکاری کار چه کسی بوده؟ 
و از همه مهم تر ،چه کســی میــل دارد که 

ایــن عروســک خیمه شــب بازی را 
بدزدد؟«

    جوانه جــون مدتیه به بابام می گــم خونه  مون رو بفروشــیم بریم یه محلــه بهتر، می گه: 

»نمی شه، صاحبخونه نمی ذاره«! چرا آخه؟

    آره، واقعا »چــرا«؟ فقط »چــرا« صاحبخونه  تــون این قدر ظالمــه یا »چرا« شــما این  قدر 
مظلومین که می خواین خونه  اش رو بفروشین؟  

    چند سال قبل ما یک گروه خانوادگی تو تلگرام داشتیم، بعد یه شعبه زنونه  اش رو زدیم، 

بعد دیدیم این جوری نمی شه، یه گروه زدیم که یکی از آدم  های گروه قبلی توش نبود. می خوام 

بدونم این وضع تا کجا ادامه پیدا می  کنه؟

    تا اون  جایی که دیگه فقط شما بمونی و با هیچ کســی نتونی گروه انشعابی بزنی. البته 
مطمئن باش االن یک گــروه از تو گروه قبلی که تــوش یک گروه بود، زدن که شــما هم توش 

نیستی.
  جوانه لطفا جواب بده، چرا وقتی وارد بعضی از فروشــگاه  ها می شیم فروشنده تا چیزی 

نخریم ول نمی  کنه؟

      برای چی ول تون کنه؟ که برین از مغازه بعــدی ارزون  تر بخرین؟ یا برین دور بزنین بعد 
بیاین؟ کلی جنس جلوتون ردیف کرده که تو رودربایستی یه چیزی بخرین دیگه.

  جوانه یه ســوال زیست  شناســی دارم، چرا هر وقت اینترنت  مون قطع می شه عکس یه 

دایناسور میاد روی صفحه؟

       احســاس می  کنم ســوال شــما در حوزه فناوری ارتباطات و ارتباطات فنــاوری بود نه 
زیست  شناســی ولی خب معنیش اینه که برگشــتیم به روزگار دایناســورها. البته در همین 

راستا بد نیست هر وقت برق رفت هم عکس شمع یا چراغ عالءالدین بیفته روی خونه  مون.  
  جوانه استرس دارم، می  ترسم تا وقتی ما به کنکور ارشد برسیم هم کرونا نرفته باشه.

      بلــه، اون  که بــه دالیلی ممکنه امــا الهی بگــردم. یعنی شــما می خــوای از االن تا خود 
کارشناسی ارشد تو منزل آنالین علم  آموزی کنی؟ بعد آنالین هم بری سر کار. این  قدر ناامید 

نباش. تهش سه سال دیگه کرونا رفته یه چیز بدتر اومده.

جادوی تخم مرغ 

فاطمه قاسمی |  مترجم

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

   پیدا کنیم .

مثال:

Hang in there. I am sure things will work 

out in the end.

ترجمه:  صبور باش. من مطمئن هستم که درنهایت 

همه چیز درست خواهدشد.

مثال:

He  used   my  car   again   without  asking   me. 

That’s   the   last   straw!
ترجمه:   او دوباره بدون ا ین که از من اجازه بگیرد،   

از ماشینم استفاده کرد. غیرقابل تحمل است!

 hang in there 
عبارتی برای تشویق فرد به تحمل کردن

و کم نیاوردن 

 The final  /  last straw
کارد به استخوان رسیدن

کالس زبان

اصطالحات 

بدون شرح 

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

شما دوست باشیم و اختالط کنیم .  

خوش ذوق ها و دست به رفقا سالم!
قلم ها کجا نشستن؟ یه جوری دست 

تکون بدین که ببینمتون. نه، این جوری 

نمی شه. تا دوشنبه داستان، شعر، یادداشت و 

مطالب خوندنی تون رو به دستمون برسونین تا رفقای اهل 

نوشتن مون رو بهتر بشناسیم. آثارتون با اسم و عکس خودتون به 
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فضانورد یعنی چی؟

مدت ها پیش از این تکلیف واژه فضانورد مشــخص بود اما در دوره ما که عصر جهانگردی فضایی 
است، یک سوال اساســی درباره این واژه مطرح می شــود؛ آیا فضانورد کلمه ای است برای اشاره 
به این که شخصی خارج از فضای زمین بوده یا یک شرح شغلی است، مثل خلبان و ملوان؟ »ناسا« 
معتقد اســت اعضای خدمه  ســوار بر فضاپیما و فردی که فرمان هدایت فضاپیما را برعهده دارد، 
فضانورد به شمار می روند اما اداره هوانوردی فدرال ایاالت متحده)FAA( که در هفته های گذشته 
تعریف خود را دربــاره اطالق واژه فضانورد به مســافران فضا اصالح کرده اســت، می گوید خدمه 
فضاپیما درصورتی  فضانورد محسوب می شوند که حین سفر کارهای ضروری مربوط به ایمنی پرواز 
را انجام بدهند و دیگرانی که به صورت گردشگری به فضا سفر می کنند، فقط یک »شرکت کننده 
در سفر فضایی« هستند. هیچ فکرش را می کردید که این واژه به ظاهر ساده، محل اختالف باشد؟

جف و رفقا چه کردند؟

خب حاال ببینیم جف و همراهانش چطور سفری به فضا داشته اند. »مارک« برادر جف، »مری واالس 
فانک« یک خلبان پیش کسوت 82 ساله و »اولیور دیمن« یک دانشجوی 18 ساله از دیگر مسافران 
کپسول مسافربری »نیوشپرد« بودند که شــرکت جف بزوس آن را به فضا فرستاد. نیوشپرد، یک 
فضاپیمای کامال خودکار است که پیش از این هم چندین بار بدون خدمه پرواز کرده است. یعنی 
همه کاری که بزوس و رفقا باید انجام می دادند سوار شدن به فضاپیما و پیاده شدن از آن بود. خب 
پس طبق تعریف اف . ای .ای آن ها مسافر فضا هســتند نه فضانورد. خب فضانورد دقیقا چه کسی  

است و چه کار می کند؟ صرف کمک کردن به ایمنی سفر، طبق تعریف اف .ای.ای کافی است؟
چه کسانی می توانند فضانورد شوند؟

اداره هوانوردی فدرال، خلبان هایی را شایســته دریافت نشان رســمی فضانوردی می داند که 
با فضاپیماهای دارای مجوز پرواز کرده باشند، سفرشان باالتر از ارتفاع 80 کیلومتری از زمین 
باشد و البته به ایمنی سفر به فضا کمک کرده باشند. اما این »ایمنی« چیست که این همه رویش 
تأکید می شود؟ منظور آن است که فرد در مدت پرواز نشان دهد کارش برای حفظ ایمنی مردم 
ضروری بوده یا به ایمنی سرنشــینان فضاپیما کمک کرده  و فقط مســافر فضاپیما نبوده اســت. 
نکته جالب آن که این نشــان فضانوردی، جنبه قانونی ندارد اما مرحله مهمی برای فضانوردان 
است. طبق تعریف رسمی، فضانورد کسی است که دوره سه ساله آموزش فضانوردی را پشت سر 
گذاشته باشد که شامل یادگیری خلبانی فضاپیما، زبان روســی و ارتباط با مرکز کنترل است. 
اما چه کســانی می توانند آمــوزش فضانوردی ببینند؟ دانش آموختگان کارشناســی ارشــد در 
شاخه های مختلف علوم تجربی، مهندسی، ریاضیات و رشــته های مرتبط با فناوری می توانند 
داوطلب فضانوردی بشوند. از داوطلب ها آزمون های ارزیابی بدنی سختگیرانه ای گرفته می شود 
و تازه بعد از موفق شدن در این آزمون ها اجازه حضور در دوره های آموزشی را پیدا می کنند. بعد 
از گذراندن آموزش های پایه، امتحان شایســتگی می دهند و برای حضــور در مأموریت انتخاب 
می شوند. تا زمانی که فرد آماده پرواز شود، ســال ها باید منتظر بماند و ازبین متقاضیان بسیار، 

تنها عده اندکی انتخاب می شوند.

آیا »جف بزوس« فضانورد شده است؟ 
پاسخ به سواالتی درباره چندوچون فضانورد شدن به بهانه سفر رئیس »آمازون« به فضا 

     
الهه توانا |  روزنامه نگار

»جف بزوس« ثروتمندترین فرد جهان، چندروز پیش توانست به فضا سفر کند. او که میلیاردها دالر برای راه اندازی 

شرکت موشکی بلو اوریجین )Blue Origin( هزینه کرده بود، توانست ازطریق شرکت خصوصی  خودش با  همراهی 

سه نفر دیگر یک سفر فضایی 10 دقیقه ای را تجربه کند. جف حاال یک فضانورد به شمار می رود؟

اطالعات عمومی 

دریچه ای 
به آسمان، 
ایالت»یوتا« 
در آمریکا



سرمرب� سابق ا�ران در اردوگاه حر��

کی روش سرمربيگرى 
عراق را پذیرفت!
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مالیی: دختران ایران زمين می توانند در المپيک بدرخشند

سرنوشت صعود ایران
 در دستان ميزبان
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حدادى: اگر مى دانستند مدال 
نمى گیرم برایم هزینه نمى کردند!

فصیحى: انتظار نتیجه بهترى داشتم
رستمیان به فینال تپانچه نرسید

رکورد جدید مبتالیان به کرونا در توکیو

احتمال خداحافظى 
نیکخواه بهرامى قوت گرفت

صعود فاینورد در حضور ۶٢ دقيقه اى جهانبخش
نما�ندگان هلند و �ونان �ه از باز�!نان ا�ران� خود بهره م� بردند، شب متفاوت� را در ليگ �نفرانس اروپا 
پشت سر گذاشتند. در دور دوم مسابقات ليگ �نفرانس فوتبال اروپا فا�نورد پنج شنبه شب به مصاف تيم 
در�تــا8 �ــوزوو رفت و با نتيجه ٣ - ٢ پيروز شــد. عليرضا جهانبخش برا8 اولين بــار از ابتدا8 باز8 در 
تر�يب فا�نورد به ميدان رفت و پس از ا�ن �ه در دقيقه ٥٠ با �ارت زرد داور مسابقه مواجه شد، در دقيقه 
٦٢ جا8 خود را به روبرت بوژنيK داد. همچنين آاH در د�دار برگشت مرحله سوم ليگ �نفرانس اروپا، 
مقابل تيم FK ولژ موستار بوسن� و هرزگو�ن صP آرا�� �رد و با وجود پيروز8 �K - صفر در ٩٠ دقيقه، 
در ضربات پنالت� با نتيجه ٣ - ٢ ش!ست خورد تا از دور مسابقات �نار برود. �ر�م انصار8 فرد مهاجم 
ا�ران� آاH در دقيقه ٦٢ به جا8 معمر تان!وو�چ وارد زمين شد و زننده نخستين پنالت� تيمش در ضيافت 

پنالت� ها بود، اما او توپ را به تير دروازه زد و ا�ن پنالت� را از دست داد.

�K رسانه عراق� از پذ�رفتن سرمرب� گر8 تيم 
مل� فوتبال ا�ن �شــور توسط سرمرب� پيشين 
تيــم مل� فوتبــال ا�ــران خبــر داد. در حال� �ه 
از چند هفته پيــش خبرها�� در مــورد مذا�ره 
مســئوالن فدراســيون فوتبال عراق با �ارلوس 
�� روش منتشــر شــده ،  «اخبار فوتبــال عراق » 
خبر از پذ�رفتن ا�ن هم!ار8 از ســو8 �ارلوس 
�ــ� روش خبر داده اســت. �� روش ســابقه ٨ 
سال سرمرب� گر8 تيم مل� فوتبال ا�ران را دارد 
و به همــراه ا�ن تيــم در دوره متوال� جام حذف� 
حضور پيدا �رده است. در ا�ن رابطه رسانه ها8 
عراقــ� ٤ شــرط� �ه �ارلوس �ــ� روش برا8 
حضــور در تيم مل� ا�ن �شــور اعــالم �رده بود 
را منتشــر �ردند. صفحه توئيتر8  معرض ال!ره 
العراقيــه  از ٤ شــرط� �ــه �ارلــوس �� روش 
برا8 حضور بر رو8 نيم!ت تيم مل� عراق اعالم 

�ــرده، رونما�� �ــرد. در حال� �ه پيــش از ا�ن 
عنوان شــده بود �ــ� روش دســتمزد8 بالغ بر 
٢ و نيم ميليون دالر درخواســت �رده، اما طبق 
 K�ادعا8 ا�ن ســا�ت، پيش قــرارداد �� روش 
ميليون و ٧٠٠ هزار دالر بوده اســت. ســرمرب� 
ســابق تيم مل� ا�ران برا8 قبول س!ان هدا�ت 
عراق، درخواســت �ــرده  �ه ٥٠٠ هــزار دالر را 
بــه صورت پيش پرداخــت در�افت �ند و حقوق 
ماهيانه او نيز با مبلغ ١٢٠ هزار دالر در هر ماه به 
او پرداخت شود. ضمن ا�ن �ه در صورت صعود 
بــه جام جهان�، او خواســتار پــاداش ٣٠٠ هزار 
دالر8 شــده بود. توافق سرمرب� سابق ا�ران با 
عراق قطعا خبر خوب� برا8 فوتبال ا�ران نيست 
بــه خصــوص ا�ن �ه تيــم ملــ� �شــورمان با�د 
در مرحلــه نها�� انتخابــ� جام جهان� ٢٠٢٢ 
قطر بــا عراق و ٤ تيــم د�گر برا8 صعــود به ا�ن 

مســابقات رقابت �ند. ٨ سال حضور �� روش 
در ا�ــران و شــناخت �املــ� �ــه او از فوتبــال و 
تيم مل� �شــورمان دارد قطعا بزرگتر�ن امتياز 
بــرا8 عــراق خواهد بــود و م� توانــد در ٢ باز8 
رفت و برگشــت مانع بزرگ� برا8 �سب امتياز 
شــاگردان دراگان اســ!وچيچ باشــد. عراق �ه 
در مرحلــه دوم انتخاب� �K بــرد و �K باخت را 
 ��مقابل ا�ران تجربه �رده حــاال در مرحله نها
با اســتراتژ8 و تا�تيــK متفاوت� مقابــل ا�ران 
قرار خواهد گرفت و اســ!وچيچ و دســتيارانش 
با�د تمــام اطالعات قبل� از عراق را دور بر�زند. 
البته �� روش نشــان داده �ه گرفتن اطالعات 
از تيم ها8 تحــت رهبر8 او با نظم و دســيپلين 
خاص ا�ن مرب� پرتغال� �ار دشــوار8 اســت و 
ا�ن بر سخت� �ار �ادر فن� تيم ا�ران برا8 آناليز 

و تحليل تيم مل� عراق اضافه م� �ند.

کی روش سرمربيگرى عراق را پذیرفت!

بــا اعــالم �وفــا گل قيچ� برگــردان مهــد8 
ليــگ  رقابت هــا8  در  چلســ�  بــه  طارمــ� 
قهرمانــان اروپا به عنــوان بهتر�ن گل فصل 
اروپــا معرفــ� شــد. ســا�ت �وفــا در خبــر8 
اعــالم �ــرد �ــه گل قيچ� برگــردان مهد8 
طارمــ� بــه چلســ� در �K چهــارم نها�ــ� 
ليــگ قهرمانان اروپــا به عنــوان برتر�ن گل 
فصــل فوتبال اروپا در ســال ٢٠٢١ معرف� 
شده است. بر ا�ن اســاس گل ستاره ا�ران� 
پورتو ٣٠ درصد آرا را به دســت آورده است. 
�وفــا در تمجيــد از ا�ــن گل نوشــت: «تالش 
هيجان انگيــز طارمــ� در وقت هــا8 اضاف� 
مرحله �K چهارم نها�� ليگ قهرمانان اروپا 
منجر به باز شــدن دروازه چلس� شد اما ا�ن 
گل برا8 جلوگير8 از حذف نشــدن چلس� 
�افــ� نبود.» مهــد8 طارم� بــرا8 پيروز8 

در گل فصــل UEFA.com نزد�ــK بــه ٣٠ 
درصــد آرا را به دليل ضربــه قيچ� برگردان 
خيره �ننــده خــود مقابل چلســ� به دســت 
آورد. تــالش هيجان انگيــز طارمــ� عميقــا 
بــه زمــان اضافــه شــده بــاز8 رفــت مرحله 
�K چهارم نها�� ليــگ قهرمانان �وفا تيم ها 
منجر شــد ، هرچند ا�ــن �ار برا8 جلوگير8 
از حذف پورتو توســط برندگان نها�� �اف� 
نبــود. در را8 گيــر8، گل مهــد8 طارمــ� 
بــه چلســ�، گل لورنــزو ا�نســينيه در د�دار 
بلژ�ــK و ا�تاليــا، گل �مــار روفــه در د�دار 
داشــتند.  حضــور  رنجــرز  و  اســتاندارد ليژ 
فقــط گل هــا8 ثبــت شــده در رقابت هــا8 
باشــگاه� �وفا �ا مســابقات بين الملل� بين 
ا�تبــر ٢٠٢٠ و ژوئن ٢٠٢١ قابل بررســ� 

بودند.

به نقل از نشــر�ه �ي!ر آلمان؛ احتمال پيوســتن 
سردار آزمون به تيم فوتبال با�رلور�وزن �م شد. 
در حال� �ه در چند روز اخير از توافق مهاجم تيم 
مل� �شورمان با با�رلور�وزن اخبار8 منتشر شده 
بود، باشگاه آلمان� رخ دادن ا�ن اتفاق را مشروط 
به فروش باز�!ن دانسته است. سردار آزمون ٢٦ 
ســاله تا پا�ان فصل آ�نــده به زنيت قــرارداد دارد 

و طبــق گزارش �ي!ــر؛ توافق� ميان دو باشــگاه 
روســ� و آلمان� صــورت نگرفته امــا ا�ن باز�!ن 
همچنان در ليســت خر�د ها8 لور�وزن اســت. 
در واقع پيوســتن او بــه ا�ن تيم به آ�نــده لو�اس 
آالر�و، مهاجم آرژانتين� لور�وزن� ها بستگ� دارد 
�ه آ�نده اش مشخص نيست و قراردادش تابستان 
سال آ�نده به پا�ان م� رسد. سيمون رولفس مد�ر  

ورزش� باشگاه با�رلور�وزن در ا�ن باره گفت: «اگر 
مهاجم� از تيم� جدا نشــود، هيچ مهاجم� به 
جا8 او نخواهد آمد. اود�نزه �!� از ٢ باشگاه� 
اســت �ه برا8 خر�د آالر�و دســت به �ار شده اما 
پيشــنهاد ٨ ميليون �ورو�� ا�ن تيــم مورد قبول 
واقع نشــده و طرف آلمان� بــاال ١٠ ميليون �ورو 

م� خواهد.»

گل طارمی به چلسی بهترین گل فصل اروپا شد 

شرط بایرلورکوزن براى جذب سردار آزمون

تيم ملی فوتسال ایران قهرمان 
تورنمنت تایلند شد

عنــوان  ناظم الشــر�عه  محمــد  شــاگردان 
قهرمان� تورنمنت فوتســال تا�لند را به خود 
اختصاص دادند. د�دار تيم ها8 مل� فوتسال 
ا�ران و تا�لند در فينال تورنمنت فوتسال قاره 
٢٠٢١ �ــه بعدازظهر  جمعه برگزار شــد �ه 
ط� آن مل� پوشان �شورمان با ارائه نما�ش� 
خيره �ننــده بــه برتــر8 ٥- �K دســت پيدا 
�ردند. در ا�ن د�دار عليرضا رفيع� (٢ گل)، 
بهزاد عظيمــ� (٢ گل) و فرهاد تو�ل� برا8 
ا�ــران گلزن� �ردند. مل� پوشــان فوتســال 
ا�ــران خــود را جهــت حضــور پرقــدرت در 

جام جهان� ليتوان� آماده م� �نند.

سروقامتان مغلوب نا�ب قهرمان المپي� ر�و شدند

نا�ب قهرمان لندن در المپي� تو)يو بيست و ششم شد

دختر باد با ر)ورد/ ضعي� از المپي� )نار رفت

قا�قران )شورمان بعد از ثبت نتيجه تار�خ� در المپي� تو)يو
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 آزمون دونده مشهدى امروز در المپيک
رقابت  هــا� دوو  ميدانــ� از روز گذشــته در المپيــ� تو�يــو 
آغاز شــد و نما'نده  ها� ا'ــران طبق برنامه به   ميــد  ان رفتند. 
امــا مســابقه مقدمات� ١٠٠ متر مــردان از بامداد امــروز آغاز 
  م� شــود و دونــده ســرعت� �شــورمان بــا حر'فان بــه رقابت   
  م� پــردازد.  حســن تفتيــان تنهــا دونــده مشــهد� حاضر در 
باز�  هــا� المپي� اســت �ه ا'ن شــانس را دارد تــا بتواند با 
تمر�ــز باال عمل<ــرد قابل قبولــ� از خود به نما'ــش بگذارد. 
و� ســال ٢٠١٦  برا� اوليــن بار جواز حضور در مســابقات 
المپيــ� ر'ودوژانيرو را به دســت آورد . ر�ورددار دو� ١٠٠ 
متر ا'ران �ه با شگفت� ساز� به مرحله نيمه  نها'� رقابت ها� 
دو� ١٠٠ متر المپي� ر'و ٢٠١٦ رســيده بود، نتوانست در 
مرحله نيمه  نها'� موفق باشد و با ثبت ر�ورد ١٠/٢٣ ثانيه، 
در جا'گاه هشــتم گروه خود قرار گرفت. حــاال تفتيان پس از 
گذشــت ٤ ســال ، تجربيات خوب� �ســب �رده و با شناخت� 
�ــه از رقابت  ها� بين الملل� دارد،     م� تواند برا� �شــورمان 
افتخار آفر'ن� �ند. سر'ع  تر'ن مرد ا'ران در باره ا'ن باز� ها ، 
گفت: «خيل� خوشــحالم �ه برا� دو  مين دوره ا'ن افتخار را 
دارم �ــه در المپيــ� به   ميدان بروم و لطU خدا شــامل حالم 
شده �ه نما'نده خوب� برا� مردم �شورم باشم. تمام تالشم 
را   م�  �نم تا در ا'ن مســابقه بزرگ نما'نده شا'ســته ا� برا� 
�شــورم باشــم.» تفتيان افزود: «قطعا ا'ن مسابقات   م�  تواند 
نقطه عطف� برا� خوشــحال� مردم �شورمان باشد. مرد  م�  
�ه ا'ن روزها بيشــتر از هر زمان د'گر� به شاد� نياز دارند و  

در سخت� ز'اد� هستند.»

رحمتی در جشن غدیر همدم 
ســرمرب� تيــم فوتبــال پد'ده خراســان ضمن گرا  م� داشــت 
عيد غد'ر در �نار فرزندان موسســه خير'ه همدم حضور 'افت 
و در حاشــيه ا'ن مراســم  گفت: «�ار� �ه موسســه  همدم در 
نگهــدار� بيــش از ٤٠٠ دختر ب� سرپرســت �م تــوان انجام   
  م� دهد، شــا'ان تقد'ر اســت.» رحمت� افزود: «نگهدار� از 
ا'ن دختران �ار بسيار ارزشمند� است و با وجود مش<الت� 
�ه دارند، از اســتعداد خوب� در ز  مينه  ها� مختلU برخوردار 
هستند. مثال در حوزه موسيق� وقت� ا'ن دختران قطعات� را 

اجرا     م� �ردند، واقعا شو�ه و متحير شده بودم .»

 مسابقات کشتی با چوخه در تربت جام 
رئيــس انجمن �شــت� چوخــه تربت جــام از برگــزار� اولين 
مســابقات �شــت� با چوخــه �شــور در تربت جــام خبــر داد. 
حســين�  حبيــب  جــوان ،  خبرنــگاران  باشــگاه  به گــزارش 
افــزود: «مســابقات �شــت� با چوخــه جــام غد'ــر بــا حضــور 
١٣٠ �شت� گير �ه همگ� تست پ� س� آر داده اند، با رعا'ت 
شــيوه نامه ها� بهداشــت� برگزار شده اســت.» او افزود: «در 
وزن منفــ� ٦٦  �يلوگــرم ، حســن گروهــ� از چنــاران، رضا 
عاشــور� از فر'مــان و محمــد مال'ــ� از تربت جــام به ترتيب 
اول تا ســوم شــدند. در وزن منف� ٧٤ �يلوگرم عل� مردان� 
از اسفرا'ن اول شــد. جالل ابراهيم�     و مرتض� وطن دوست 
منفــ�  وزن  در  شــدند.  ســوم  و  دوم  به ترتيــب  تربت جــام  از 
٨٤  �يلوگرم ابوالفضل امام داد� از تربت جام، ا  مين �ا  ميا ب 
از چناران و ســجاد خا�پــور از تربت جام بــه ترتيب مقام ها� 
اول تا ســوم را به دســت آوردند. همچنيــن در وزن منف� ٩٦ 
�يلوگــرم بهرام قادر آباد� از مشــهد اول شــد. مســعود قو� 
بازو از درگز و جواد رســتم�  از تربت جام به ترتيب دوم و سوم 
شــدند.» و� ادامه داد: «در سنگين وزن، مثبت ٩٦ �يلوگرم 
به دليل تعداد �م شــر�ت �ننده، ت� مسابقه برگزار شد و دو 
چوخه �ار �الت� با هم بــه رقابت پرداختند �ه در نها'ت عل� 

بهرا  م�  توانست احمد 'زدان پناه را ش<ست دهد.»

آناليز بازى  هاى یورو ٢٠٢٠ در مشهد
آناليــز باز�  هــا� 'ورو ٢٠٢٠ بــا حضور ٧٥ مربــ� رده  ها� 
مختلــU به صــورت وبينــار در ســطح �شــور� برگــزار شــد. 
ا'ــن �ارگاه آموزشــ� توســط اســتاد عل� صنعتگــر  ، مدرس 
از  مربيانــ�  شــر�ت  بــا  ا� اف ســ�   و  فوتبــال  فدراســيون 
�انادا ، تر�يه و  سراســر �شــور همچون استان  ها� خراسان 
رضو� ، شــمال� ، جنوب� ، گيالن ، تهران ، �رمان ، سيســتان 
و بلوچســتان ، آذربا'جان شرق� و د'گر شــهر  ها� �شورمان 
ط� ٢ روز  در مشهد با هم<ار� �ميته آموزش هيئت فوتبال  
و انجمن صنف� مربيان فوتبال ، فوتســال و ســاحل� خراسان 
رضــو� انجام شــد. در ا'ــن دوره آموزشــ� آخر'ــن تغييرات 
تا�تي<� فوتبال جهان به بحث گذاشته شد و استاد صنعتگر 
در باره موضوعات مختلU همچــون گرا'ش  ها� تا�تي<� در 
'ــورو ٢٠٢٠ ، انقــالب تا�تي<ــ� در فوتبال جهــان ، متفاوت 
بــودن گرا'ش  هــا� تا�تي<ــ� 'ــورو ٢٠٢٠ بــا �وپا آمر'ــ<ا، 
تشر'ح مدرن تر'ن تا�تي�  ها� روز دنيا ، تغييرات اساس� در 

نقش ها و پست  ها� فوتبال  اشاره و تشر'ح شد. 

�متر �ســ� ف<رش را     م� �رد �ه �اروان ا'ران در تيرانداز� به طال� 
المپي� دســت 'ابد. اما بر خالف انتظارات ، نخســتين مــدال المپي� 
تار'ــخ تيرانداز� ا'ران توســط '� ورزشــ<ار ناشــناخته به دســت آمد 
و شگفت� ســاز باز�     هــا  شــد. جــواد فروغ� ٤١ ســاله اهل دهلــران با 
تپانچــه ١٠ متــر بــه طــال رســيد. و� فارغ التحصيل رشــته پرســتار� 
اســت �ه تيرانــداز� را خيلــ� اتفاق� شــروع �رد. 'عنــ� از طبقه دوم 
بيمارســتان تمر'نات خود را شــروع �رد و ســال ٩٦ به تيم مل� رسيد 
و ٢ ســال بعد در اولين تجربه اش در مسابقات آسيا'� اندونز� به مقام  
بيست و '<م رسيد. فروغ� در سال ١٣٩٨ دست به �ار بزرگ� زد و در 
مسابقات قهرمان� آسيا در دوحه قطر ٢٠١٩ با حذف قهرمان المپي� 
به مدال برنز تپانچه باد� ١٠ متر مردان رســيد. شــگفت� ا'ن ورزش<ار 
پا به ســن گذاشــته ا'ران� تمام� نداشــت و او '� ســال بعــد در پا'ان 
روزهــا� ســال ١٣٩٩ به مــدال طــال� جام جهان� تيرانداز� دســت 
'افــت. او ا'ن افتخار را برا� بــار دوم در مســابقات جهان� جام جهان� 
�رواســ� در بهــار ١٤٠٠ ت<رار �رد و دوباره به مدال طال رســيد. حاال 
'<ــ� از آرزوهــا� فروغــ� خادمــ� امام رضا(ع) اســت و  معتقد اســت  
�ســب مدال طال� المپي� را لطU خدا و ائمه اطهار (ع) و به و'ژه امام 
رضا(ع) م� دانم، خاv پا� امام رضا(ع) و زائرانش هســتم و آرزو دارم 

مرا به عنوان خادم افتخار� زائرانش قبول �ند.»
 آرزو� خادم� در مشهد

جواد فروغ�  ط� '� ســال و نيم گذشته در �نار د'گر خادمان سالمت 
و �ادر درمــان �شــورمان، در خــط مقدم مبــارزه با �رونا بــود و در ا'ن 
عرصــه خطير بــه مردم خدمت �ــرد، در باز� ها� المپيــ� هم افتخار 
آفر'د و با �ســب اولين مدال طال� �اروان ا'ــران در ا'ن دوره و اولين 
مــدال طــال� تيرانــداز� �شــورمان در تمــام دوره هــا، با تزر'ــق اميد 
و شــاد� بــه دل و جان مردم، خدمتــ� د'گر از خود بر جا� گذاشــت. 
بــه گزارش آســتان نيوز، جواد فروغــ� از ارادت قلب� خــود به حضرت 
رضــا(ع) م� گو'د و اظهــار م� �ند: «قبــل از اعزام بــه المپي� تو�يو، 
قصد داشــتم حت� اگر شده دقا'ق� برا� توسل به حضرت رضا(ع)، در 
حــرم منور رضو� حضور پيدا �نم ، اما شــرا'ط �رونا به شــ<ل� بود �ه 
نم� توانســتم ر'ســ� �نم و مم<ن بود به دليل تردد و احتمال ابتال به 

�رونا، به ناچار به قرنطينه شوم و باز� ها� المپي� را از دست بدهم . به 
همين  دليل از راه دور به حضرت امام رضا (ع) متوســل شدم و خواستم 
به ما عنا'ت داشته باشــند.» فروغ� به باز�      ها� سخت و استرس زا در 
المپي� اشــاره     م� �ند و اظهار     م� دارد: «باز�      هــا� المپي� آوردگاه 
ســخت و ســنگين� اســت و به همين دليل مم<ن اســت از نظر ذهن� و 
روانــ� به ورزشــ<ار فشــار وارد �ند، اما توســل ها'� �ه انجــام دادم و 
دعا� مردم و دوســتان و آشــنا'ان در آرامش قبل مســابقه برا� خودم 

به شــخصه بســيار موثر بود و توانســتم به لطU ائمه اطهــار(ع) و به و'ژه 
حضرت رضا(ع)، از استرســ� �ه در مســابقات قبل� داشتم، عبور �نم 
و ا'ن بار هيچ استرســ� حس ن<ردم.» فروغ� با اشاره به موفقيتش در 
المپي� ٢٠٢٠ م� افزا'د: «�ســب مدال طال� المپي� را لطU خدا و 
ائمه اطهــار (ع) و به و'ژه امام رضا(ع) م� دانــم، خاv پا� امام رضا(ع) 
و زائرانشــان هســتم و آرزو دارم مرا به عنوان خادم افتخار� زائرانشان 

قبول �نند.»   

 آرزوى خادمی امام رضا(ع)
مرد طالیى المپیک از ارادت و خادمى در مشهد     مى گوید

ســرمرب� تيــم فوتبــال پد'ــده مشــهد به مناســبت عيــد غد'ــر ميهمان 
برنامــه ا� در حــرم مطهر امــام رضا (ع) بود �ــه از ارادت و خاطره شــفا 
'افتن و ســ<اندار شــدن پد'ده مطالب� عنوان �رد، جالــب بود.  مهد� 
رحمت� در ابتدا� ســخنانش به خاطره شفا 'افتن در حرم امام رضا(ع) 
اشــاره �رد و گفت: «در سن طفوليت '� بيمار� داشتم و از آنجا'� �ه 
در 'ــ� خانواده مذهبــ� بودم ، مرا به حــرم امام رضا(ع) آوردند و شــفا 
گرفتم. ف<ر     م� �نم بعد از آن ١٦ ســالم بود �ه با تيم فجر سپاه  به حرم 
امام رضا(ع) آمدم و خيل� اشــتياق داشتم. به خاطر مش<الت و شرا'ط 
خانوادگ� نم�  توانستيم خودمان سفر �نيم و من به واسطه تيم فوتبال 
بــه مشــهد آمدم و از آن موقع بود �ه درv �ــردم و آن  قدر حضرت آقا  به 
من لطU داشــت �ــه روز عيد غد'ر در مشــهد و در خدمت آقا هســتم.» 
و� در ادامــه افــزود: «خدا را صد هزار مرتبه شــ<ر     م� �نم �ه نو�ر عل� 
بــن موســ� الرضــا(ع) هســتم و بعــد از اتفاق� �ه در ســن ١٦ ســالگ� 
افتــاد ، ســع� �ردم رفت و آمدم را به مشــهد داشــته باشــم. حتــ� روز و 
شــب ها'� �ه باز� داشــتيم ســع�     م� �ردم ، بعد از باز� به حرم بيا'م 
و ز'ــارت �نم. نزد'� به ١٤ ســال اســت خــادم آقا هســتم ، البته  خادم 
�ه نم�  شــود گفت، بل<ه نو�ر آقا هســتم و ا'ن باعث افتخار من است.» 

مهد� رحمت� درباره چگونگ� انتخابش به عنوان سرمرب� تيم فوتبال 
پد'ده اظهار �رد: «دقيقا در بدتر'ن شرا'ط زندگ� ورزش� ام گير �رده 
بــودم و نم�  دانســتم با'ــد چه �ار �نم . به مشــهد ســفر �ــردم و از امام 
رضا(ع) خواســتم راه� را پيش  پا'م بگذارد �ــه نتوانم انتخابش ن<نم . 
ف<ر     م� �نم ٢ سال پيش بود �ه ٤٨ ساعت بعدش از تيم شهر خودرو در 
مشــهد پيشنهاد داشــتم و واقعا چيز� بود �ه نتوانستم انتخابش ن<نم. 
 �ل حرفــم را در ا'ــن خالصه �نــم، ا'ن عز'زان آنقدر بزرگ هســتند �ه 
خواســته دلتان را بدون ا'ن �ه به زبان بياور'د     م� دانند و نياز� نيســت 
شــما در حرم امام رضا(ع) دنبال خواســته ات بدو�.» رحمت� در پا'ان 
در مورد اوضاع پد'ده و اشاره به ا'ن اتفاق جالب �ه به خاطر امام هشتم 
در رتبه هشــتم جدول قرار دارند، افزود : «خدا را صد هزار مرتبه شــ<ر با 
تمام مشــ<الت� �ه در طول ا'ن فصل داشتيم ، شــرا'ط ما نرمال است. 
تيم ما در رتبه هشتم است . اول لطU خدا و بعد عنا'ت حضرت رضا (ع) 
است �ه به ما  قدرت داد تا خودم و باز'<نان تيم با سخت تر'ن شرا'ط� 
�ه     م� توان دســت و پنجه نرم �رد، تيم را در   ميانه جدول نگه داشــتيم، 
تيمــ�  �ــه از اول فصــل به خاطر مشــ<الت�  �ه داشــتيم همــه حرف از 

سقوطش به دسته پا'ين تر     م� زدند.»

روایت جالب رحمتى از انتخاب پدیده

اخبار خراسان

زنيــت  فوتبــال  تيــم  از  آزمــون  ســردار  جدا'ــ�  شــدن  محتمــل  بــا 
ســن پترزبورگ، ا'ــن باشــگاه روســ� گز'نه ها'ــ� را بــرا� پــر �ردن 
جــا� خالــ� مهاجــم در نظــر گرفتــه اســت. جــان لــو�ا  د� مارتز'ــو 
�ارشــناس شــب<ه اســ<ا� اســپورت ا'تاليــا اعــالم �ــرد �ه باشــگاه 
زنيت سن پترزبورگ روســيه آندره آ بلوت� مهاجم ا'تاليا'� تيم فوتبال 
تور'نــو را مدنظــر گرفته تا جا� خالــ� مهاجم ا'ران� ا'ن تيم ســردار 
آزمون �ه به عقد قرارداد با با'رلو�وزن نزد'� شــده، را پر �ند. آ'نده 
بلوت� با توجــه نزد'� بودن پا'ان قراردادش (تابســتان ســال آ'نده) 
نامشــخص بوده و او هنوز به درخواست تور'نو برا� تمد'د قراردادش 
پاســخ نداده اســت. تور'نو به او قرارداد� ٤ ساله با ٤ ميليون 'ورو در 
ســال حقوق پيشــنهاد داده �ه شــامل پاداش هم م� شــود اما ظاهرا 

بلوت� قصد دارد به تيم� جاه طلب تر برود. در همين حال ســا'ت فوتبال ا'تاليا هم نوشته  �ه د'گر مشتر� 
ســردار آزمون، تيم فوتبال رم از خر'د ا'ن باز'<ن قطع اميد �رده و به جا� او به ســراغ الدور شوموردوف از 
تيم جنوا رفته و به عقد قرارداد با او نزد'� هم شده است. رقم پيشنهاد� رم� ها �ه ١٧٫٥ ميليون 'ورو به 
عالوه ٢٫٥ ميليون 'ورو پاداش و همچنين ١٠ درصد از رقم فروش ا'ن باز'<ن به تيم بعد� اش است، مورد 

رضا'ت جنوا قرار گرفته است.

زمان ورود افســران اجرا'ــ� فدراســيون جهان� فوتبال برا� بررســ� 
شــرا'ط ميزبان� تيم مل� ا'ران مشــخص شــد.  '<� از موارد مهم� �ه 
مد نظــر قرار خواهد گرفت، نحوه انجام پروت<ل ها� بهداشــت� اســت. 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا هنــوز ت<ليU ميزبانــ� باز� هــا� مرحله 
نها'� انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ قطر در قاره �هن را مشــخص ن<رده 
اســت.  ا� اف س� �ه پيشــنهادات خود را برا� برگزار� ا'ن باز� ها به 
فيفا ارســال �رده، منتظر تصميم گير� فدراســيون جهان� در ا'ن باره 
اســت. فيفا در نامه ا� به ا� اف ســ� و فدراســيون فوتبال ا'ران، تار'خ 
حضور بازرسان خود در تهران را برا� بررس� شرا'ط ميزبان� تيم مل� 
ا'ــران در گــروه A انتخابــ� جام جهان� قطر مشــخص �رد. قرار اســت 
٢ تــن از بازرســان فيفا ١٤ مــرداد در تهران حاضر شــده و بازد'دها� 

خــود از ام<انات فدراســيون بــرا� ميزبان� از حر'فان را بررســ� �ننــد. از قرار معلوم آن ها قرار اســت نحوه 
�نتــرل و'روس �رونا در �شــور را نيز مورد ارز'اب� قرار دهند تا در صورت اعطــا� ميزبان� به تيم مل� ا'ران 
مش<ل� برا� رفت و آمد �اروان فوتبال� سا'ر �شورها به وجود نيا'د. در صورت� �ه ميزبان� ا'ران تا'يد شود، 
شــاگردان دراگان اســ<وچيچ با آرامش خاطر بيشــتر� برا� د'دارهــا� خود در تهران آماده خواهند شــد. 

رقابت ها� مرحله نها'� انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ قطر از  شهر'ورماه آغاز م� شود.

گزینه ایتاليایی زنيت براى جانشينی آزمون اعالم زمان ورود بازرسان اى اف سی به ایران
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رستميان به فينال تپانچه نرسيد
 هانيه رستميان پرچمدار زن �اروان ا�ران در مجموع ٢ مرحله 
دقــت و ســرعت تپانچه بــاد% ٢٥ متر با �ســب امتيــاز ٥٧٧، 
موفق نشــد بــه فينال صعــود �ند. رســتميان در رقابــت با ٤٤ 

تيرانداز جا�گاه ٢٨ را به دست آورد. 

احتمال خداحافظی نيکخواه بهرامی قوت گرفت
صمــد نيCخواه بهرام@ در وا�نش به صحبت ها% مطرح شــده 
در خصــوص خداحافظ@ احتمالــ@ اش از باز% هــا% مل@ پس 
از بــاز% تيم مل@ ا�ــران و با فرانســه در تو�يو گفــت: «احتمال 
دارد ا�ــن اتفــاق بيفتد اما من از �Cســر% �ارها مثل بوســيدن 
چهارگوشه زمين خوشم نم@ آ�د. هنوز تصميم قطع@ نگرفته ام 

اما شا�د بعد از ا�ن بخواهم وارد دنيا% مربيگر% بشوم.» 

دختر باد با ر�ورد� ضعي� از المپي� �نار رفت
فصيحی: انتظار نتيجه بهترى داشتم

فرزانــه فصيحــ@، دونــده ســرعت@ ا�ران د�ــروز در گروه ســوم 
مرحله مقدماتــ@ المپيV تو�يو مســابقه داد و با ثبت ر�ورد% 
ضعيX از گردونه مســابقات �نار رفت. فصيح@ در گروه ســوم 
مرحلــه مقدمات@ دو% ١٠٠ متر زنان به رقابت با ٧ دونده د�گر 
پرداخــت. او در پا�ــان با ثبــت زمــان ١١.٧٩ ثانيــه در جا�گاه 
هشتم گروه خود قرار گرفت و از رسيدن به نيمه نها�@ بازماند. 
ا�ن دونده در مرحله پيش مقدمات@ ر�ورد ١١.٧٦ ثانيه را ثبت 
�رد و به عنوان نفر اول گروه دوم به مرحله مقدمات@ رســيد. در 
پا�ان مســابقات مقدماتــ@ دو% ١٠٠ متر زنان، ٥٤ ورزشــCار 
مســابقه دادنــد �ه فصيحــ@ در مــCان پنجاهم قــرار گرفت. او 
در ا�ن رقابت ها ر�ورد شــخص@ خــود (١١.٦١ ثانيه) را تCرار 
نCــرد. البتــه تخصص فصيح@ در ٦٠ متر داخل ســالن اســت 
 Vاما با ســهميه �ونيورســاليت@ به رقابت هــا% ١٠٠ متر المپي
رســيد. او بعــد از �نــار رفتــن از دور رقابت هــا% تو�يــو گفت: 
«المپيــV ميدان بزرگ@ اســت و انتظــار نتيجه و زمــان بهتر% 
داشتم اما به اميد خدا به زود% بهتر م@ شوم. ا�ن راه تازه شروع 
شده. رقبا�م عجيب و غر�ب نيستند و اگر ر�ورد% �ه در تهران 

داشتم، م@ زدم م@ توانستم به نيمه نها�@ صعود �نم.»

اخبار

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

قایقران کشورمان بعد از ثبت نتيجه تاریخی در المپيک توکيو

نازنين مالیی: دختران ایران زمين می توانند در المپيک بدرخشند
رو�ينــگ  قا�قــران  مال�ــ@  نازنيــن 
�شــورمان اگرچه موفق به �ســب مدال 
 Vالمپي B نشــد اما با حضــور در فينــال
�ــV نتيجــه تار�خــ@ را بــرا% قا�قران@ 
�شــورمان رقــم زد. پيــش از ا�ن حضور 
در فينــال D المپيــV بهتر�ــن نتيجه ما 
بــود اما مال�@ ٢ فينال بيشــتر پارو زد تا 
در ميان ٣٦ پــاروزن، در جا�گاه �ازدهم 
نگاه هــا را خيــره �نــد. او نشــان داد بــا 
قا�قران@ هــم م@ توان در المپيV بعد% 
مــدال آور شــد. بــا نازنين مال�ــ@ بعد از 
برگزار% فينال B گفت و گو �رد�م �ه در 

ادامه  م@ خوانيد.
�ــ� نتيجــه تار�خــ� رقــم زد�ــد؛  
را  نتيجــه ا�  چنيــن  پيش بينــ� 

م� �رد�د؟
بــرا% جامعــه قا�قرانــ@ و جامعــه ورزش 
بخصــوص  خوشــحالم،  خيلــ@  �شــورم 
جامعه ورزش@ بانوان ا�ران �ه نگاهشان 
به المپيV تغيير �رد. هيچ چيز% برا% ما 
غيرممCن نيســت و دختــران ا�ران زمين 

م@ توانند در المپيV بدرخشند.
 اما شــما ا�ن غيرمم,ــن را به مم,ن 

تبد�ل �رد�د.
بــه  و  آوردم  به دســت  را  �ازدهــم  عنــوان 
نظــرم ا�ــن ر�ورد خوب@ اســت امــا نبا�د 
در ا�ن ميــان واقعيتــ@ را پنهــان �ــرد و 
آن امCانــات اســت. امCانــات و اردوها% 
 Vالمپيــ در  حضــور  بــرا%  مناســب@ 
نداشــتيم، به همين دليل ا�ــن نتيجه در 
مقا�سه د�گر رقبا نتيجه خيل@ خوب@ بود.

 رقبا� شــما همه عنــوان دار جهان� 
هستند؟

بلــه، قا�قران@ ا�ران ٦ ســال اســت �ه در 
مســابقات جهان@ شــر�ت نCــرده  . برا% 
اولين بار بود �ه ا�نجــا رقبا%  جهان@ ام را 
 A م@ د�ــدم. همــه آن ها�@ �ــه در فينال
و B شــر�ت داشــتند، همه شــان با �سب 
رتبه هــا% جهانــ@ بــه المپيV رســيدند. 
در  آمر�Cا�ــ@ ام  رقيــب  مثــال  به عنــوان 
المپيV لندن حضور داشت و با �وله بار% 

از تجربه به تو�يو رسيده بود.

 امــا شــما بــا ا�ن �ــه تجربــه جهان� 
نداشتيد، به فينال رسيد�د.

بــرا%  �ــه  نتيجــه نشــان داد  ا�ــن  بلــه، 
مدال آور% در المپيV، قا�قران@ به توجه 

بيشتر% نياز دارد.  
اصل� تــان  هــدف  بود�ــد  گفتــه   
برا� �ســب مــدال، المپيــ� ٢٠٢٨ 
لس آنجلــس هســت، اما با ا�ــن نتيجه 

توقع را باال برد�د. 
قبل از حضــور در تو�يــو، هدف گذار% ام 
فينال C بود اما ٢ فينال بيشــتر پارو زدم. 

تــالش م@ �نــم زودتــر از لس آنجلس در 
پار�س به مدال برسم، البته اگر امCانات با 

سطح توقع �Cسان باشد.
 ظاهــرا جليقــه �ــخ هــم برا� شــما 

دردسرها�� داشت؟
بله، خيل@ دردسر ا�جاد �رد.

 ماجرا چه بود؟ 
ما برا% اولين بار با چنين امCانات@ مواجه 
م@ شد�م، قصد هم داشتيم تهيه �نيم اما 
در تو�يــو موجود نبود. با�د از �شــورها% 
د�گر به صورت ا�نترنت@ خر�دار% م@ شد 
�ه زمان �اف@ برا% رســيدن جليقه ها به 

تو�يو نبود.
 ظاهــرا بــا خبرگــزار� المپيــ� هم 

مصاحبه ا� داشتيد.
بلــه، دليل موفقيتم را پرســيدند �ه گفتم 
�V دليل اصل@ ا�ن اســت �ه من از سال 
٢٠١٢ بــا �ــV مربــ@ �ار �ــردم. آقــا% 
افشين فرزام نقش پررنگ@ در موفقيت من 
دارد. آقا% فرزام به من اعتماد به نفس داد 
�ه در ماده انفراد% م@ توانم موفق باشم. 

 د�دار� هم با آقا� باخ داشتيد؟
بله، به همراه مرب@ ام آقا% افشين فرزام به 
دعوت  رئيس �ميته IOC به حضورشــان 
رفتيم. خوشــحال بودند �ه �ــV قا�قران 
از آســيا بجز چين توانســته در فينال ها% 
A و B حضور داشــته باشــد. من ورزشCار 
بورســيه IOC هســتم و از ا�ــن هــم ابــراز 
رضا�ــت �ردند �ــه حما�ت هــا% �ميته 
بين المللــ@ المپيV نتيجــه داده و من به 

فينال ها% A و B رسيده ام.

هدیه توماس باخ به دختر قایقران ایران 
بعد از مسابقات فينال B رو�ينگ المپيV تو�يو، افشين فرزام و نازنين مال�@ 
مرب@ و قا�قران المپيC@ ا�ران د�دار% با توماس باخ  رئيس �ميته بين الملل@ 
داشتند. در ا�ن د�دار توماس باخ از حضور �V آسيا�@ د�گر به همراه چين در 
فينال A و B المپيV ابراز خوشــحال@ �رد. در پا�ان ا�ن د�دار باخ �V ساعت 

مچ@ به به نازنين مال�@ اهدا �رد.

 بــا اعــالم فدراســيون جهانــ@، د�ــدار بين ٢  
تيــم واليبال زنــان برز�ل و جمهــور% دومينيCن 
به عنــوان طوالن@ تر�ن مســابقه در تار�خ واليبال 
زنان المپيV ثبت شــد. ا�ن مســابقه ٢ ســاعت و 
٢٦ دقيقه به طول انجاميد �ه ٥ دقيقه بيشــتر از 
د�دار برز�ل و روســيه در مرحله �V چهارم نها�@ 

باز% ها% المپيV ٢٠١٢ لندن بود.
پــرواز%  اهــداف  تيرانــداز%  رقابت هــا%  در   
تراپ، الساندرا پر�ل@ در تيرانداز% به مدال برنز 
رســيد. او ٢٩ هــدف از ٤٠ هدف خــود را زد. به 
ا�ن ترتيب �شور ســن مار�نو با جمعيت ٣٤ هزار 
نفــر، �وچV تر�ــن �شــور جهان لقــب گرفت �ه 
به مدال المپيV رســيده. ا�ن اولين مدال تار�خ 

�شور سن مار�و  بود.
 Vد�روز و در هشــتمين روز از باز% ها% المپي 
تو�يــو ر�ــورد جد�ــد% از شــمار مبتال�ــان بــه 
�رونا ثبت شــد. براســاس اعالم �ميته برگزار% 
 Vباز% هــا% تو�يو، ٢٧ نفر د�گر مرتبط با المپي
بــه �رونــا مبتــال شــدند �ــه از ا�ــن تعــداد ٣ نفر 
ورزشــCار هســتند. با آمار منتشــر شــده، شــمار 
مبتال�ان به �رونا در المپيV به ٢٢٥ نفر رسيد.

 محســن نصراصفهانــ@ پــس از پا�ــان رقابــت 
هانيــه رســتميان در تپانچــه، گفــت: «متاســفانه 
رقابت ٢٥ متــر بانوان را در ســالن فينال برگزار 
�ردنــد. ا�ن در شــرا�ط@ اســت �ه در تمــام دنيا 
برگــزار  بــاز  فضــا%  در  مــاده  ا�ــن  رقابت هــا% 
م@ شــود. برگزار% مســابقات به ا�ن شCل خارج 

از استاندارد در دنيا بود.»
 تيم مل@ بســCتبال استراليا �ه در ا�ن دوره از 
المپيC� V@ از شــانس ها% قهرمان@ محســوب 
م@ شــود، ســتاره خود را به دليل �V مصدوميت 
 NBA عجيــب از دســت داد. آرون با�نس �ــه در
و تيــم تورنتــو رپتــورز حضــور دارد، بــه دليل ليز 
خــوردن در حمــام از ناحيــه گردن آســيب د�د و 

ادامه رقابت ها% المپيV را از دست داد.
 تاتانيا شــوئنمار�ر شــناگر زن آفر�قا% جنوب@ 
ر�ورد جهان@ �رال سينه را در المپيV شCست. 
او بــا ثبت زمــان ٢ دقيقه و ١٨ ثانيــه و ٩٥ صدم 
ثانيه به خط پا�ان رسيد و ر�ورد جهان را جابه جا 

�رد.
 جواد محجوب جودو�ار ســابق تيم مل@ ا�ران 
�ه در وزن ١٠٠+�يلوگــرم برا% تيم پناهندگان 
در المپيــV تو�يو به ميدان رفتــه بود، با �V برد 
و �V باخت مقابل آلمان و چV، از دور مسابقات 

�نار رفت.

حاشيه هاى

احسان حداد% مل@ پوش پرتاب د�سV ا�ران با ا�ستادن 
در جا�گاهــ@ دور از انتظــار بــه �ار خــود در باز% هــا% 
المپيV ٢٠٢٠ تو�يو پا�ــان داد. حداد% در پا�ان رقابت 
٢ گــروه A و B المپيــV تو�يو در جا�گاه بيســت و ششــم 
المپيــV قرار گرفت، ا�ن درحال@ اســت �ــه تنها ١٢ نفر 
راهــ@ مرحله فينال رقابت ها شــدند. حــداد% در مرحله 
مقدماتــ@ ر�ورد ٥٨.٩٨ متر را ثبت �ــرد و در رتبه بند% 
نها�ــ@ بين ٣٢ ورزشــCار در جا�گاه بيســت و ششــم قرار 
گرفت. شــر�ت �نندگان ا�ن ماده برا% رسيدن به فينال 

�ا با�د ر�ورد ٦٦ متر را ثبت م@ �ردند و �ا ا�ن �ه در پا�ان 
رقابت ٢ گروه، در بين ١٢  نفر برتر قرار م@ گرفتند. دنيل 
اســتاهل سوئد% تنها ورزشــCار% بود �ه در اولين پرتاب 
خــود ٦٦.١٢ متر را ثبت �رد و مســتقيم بــه فينال رفت. 
آندر�ــوس گوژ�ــوس از ليتوان@ هم ر�ــورد ٦٥.٩٤ متر  و 
�ر�ســتين چه از اســلوون@ ر�ورد ٦٥.٤٥ را ثبت �ردند 
و بــه عنوان نفرات دوم و ســوم راه@ فينــال (امروز برگزار 
م@ شود) شدند. حداد% پس از نا�ام@ در صعود به فينال 
مسابقات پرتاب د�سV گفت: «دوست داشتم در چهارمين 

المپيCــم نتيجــه بهتر% بگيــرم. امــا از من خواســتند در 
چهارمين المپيCم شر�ت �نم. از طرف@ اگر من نم@ آمدم 
و �س@ هم جا�گز�نم نم@ شد، حالت خوب@ نداشت و من 
به احترام المپيV آمدم. حاال خيل@ هم ناراحت نيستم.» 
او در وا�نش به هز�نه ها% ز�اد% �ه برا�ش شده و نتيجه 
نگرفتــه هم گفــت: «تنهــا مــدال آور دووميدان@ ا�ــران در 
المپيV هستم. سال آ�نده به دنبال �سب پنجمين مدال  
آسيا�@ هســتم. ورزش ا�ران اگر م@ دانست �ه من مدال 

نم@ گيرم برا% من هز�نه نم@ �رد.»

حدادى: اگر می دانستند مدال نمی گيرم برایم هزینه نمی کردند! نا�ب قهرمان لندن در المپي� تو�يو بيست و ششم شد

برنامه
امروز

 بس,تبال: ا�ران – فرانسه؛ ساعت ٥:٣٠
 تيرانداز�: �رم زاده و خدمت@(٥٠ متر سه وضعيت)؛ ساعت ٧:٣٠

 دووميدان�: حسن تفتيان (١٠٠ متر)؛ ساعت ١٥:١٥
فردا

 واليبال: ا�ران – ژاپن؛ ساعت ١٥:١٠
 �شت� فرنگ�: نجات@(٦٠-)، ميرزازاده(١٣٠-)؛ ساعت ٦:٣٠

رئيــس �ميتــه ملــ@  ســيدرضا صالح@ اميــر% 
المپيV د�روز با  حسين المسلم، رئيس فدراسيون 
جهان@ شــنا و معاون فن@ شــورا% المپيV آســيا 
د�دار و گفت و گو �رد. ا�ن نشســت مهم درحال@ 
صــورت گرفت �ــه  صالح@ امير% گفــت: «ما در 
حال رشــد هســتيم و بالطبع هم از سو% شورا% 
المپيــV آســيا و هــم از ســو% فدراســيون ها% 

جهانــ@ نيــاز به حما�ــت دار�م. به هميــن منظور 
در شنا درخواســت مرب@ خوب خارج@ دار�م. از 
فدراســيون جهان@ انتظار حما�ت دار�م.» رئيس 
فدراســيون جهان@ هم گفــت: «بــرا% حما�ت از 
شــنا% شــما قول حما�ت م@ دهم. �V ورزشCار 
به انتخاب فدراسيون معرف@ �نيد �ه او را بورسيه 
�نيــم. در واترپلــو نم@ توانيــم بــورس �نيــم. در 

فدراســيون جهان@ طرح@ تحت عنوان شنا برا% 
همه دار�م تا خانواده ها از �ود�@ فرزندانشان را 
به شنا بياورند و خودشــان هم در �نار فرزندشان 
شــنا را �اد بگيرنــد. عالقه مند�م بــا دولت جد�د، 
وزارت ورزش و آمــوزش و پــرورش شــما در ا�ــن 
زمينه همCار% �نيم. شما شرا�ط را  فراهم �نيد، 

ما حما�ت م@ �نيم.»

بعــد از شــروع طوفانــ@ بــا برد 
در هــم  و  لهســتان  مقابــل 
متوالــ@،  ســت   ٣ در  ونزوئــال  شCســتن 
ســروقامتان ا�ــران در �ــV بــاز% پر حرف و 
حد�ث مقابل �انــادا گو% و ميدان را واگذار 
 A ردند تــا در چهارمين باز% خود در گروه�
رقابت هــا% المپيV تو�يو بــه مصاف ا�تاليا 
برونــد. تقابــل ٢ تيــم از آن جهــت اهميــت 
داشــت �ه ا�ــران در صورت پيــروز% مقابل 
مــردان ســرزمين چCمــه م@ توانســت جواز 
صعــود به مرحله �V چهــارم نها�@ رقابت ها 
را  �ســب �ند اما ا�ن اتفاق نيفتاد تا ا�ران با 
نتيجه ٣-�V و با ثبت امتيازها% ٢٨-٣٠، 
مقابــل   ٢٥-٢١ و   ٢٥-٢١  ،٢١-٢٥
نا�ب قهرمــان المپيــV ر�ــو مغلــوب شــود. 
ا�تاليا با ا�ن نتيجه صعود خود را به دور دوم 

قطع@ �رد تا سرنوشت صعود ا�ران به باز% 
آخر مقابل ژاپن@ ها% ميزبان �شــيده شود. 
ا�ــن درحالــ@ اســت �ــه شــاگردان آلCنــو 
درحال حاضر با ٢ برد و ٢ باخت از ٤ باز%، 
٥ امتيــاز% شــدند تــا در رده پنجــم جــدول 
 V� ،با�ســتند. پيش از ا�ن لهستان با ٣ برد
باخت و ١٠ امتياز به عنوان صدرنشين گروه 
A راه@ مرحله �V چهارم نها�@ شــده بود. 
ا�تاليا نيز با پيروز% مقابل ا�ران موفق شد با 
٣ بــرد، �ــV باخــت و ٨ امتيــاز، رتبــه دوم 
تيــم  دوميــن  و  �نــد  �ســب  را  جــدول 
صعود�ننده لقب بگيرد. �انادا هم با ٢ برد، 
٢ باخــت و ٧ امتيــاز رتبــه ســوم جــدول را 
تصاحــب �ــرده. بــه ا�ن ترتيب رقابــت برا% 
�ســب جا�ــگاه چهارم جــدول بين ا�ــران و 
ژاپن اســت. ژاپن در حــال حاضر با ٢ برد، ٢ 

باخــت و ٧ امتياز به رده چهارم رســيده. تيم 
ملي واليبال ا�ران درحال@ دومين شCســت 
خود در تو�يو را مقابل ا�تاليا �ســب �رد �ه 
آلCنو در وا�نش به ا�ن نتيجه گفت: «ا�تاليا 
كامــال قوي تــر از ما بــود و ا�ن دليــل اصلي 
شكســت ما در ا�ن بــازي بود. شــا�د اگر در 
ســت اول مي توانستيم پيروز شــو�م، بازي و 
جر�ان آن، طور د�گــر% پيش مي رفت.» در 
ا�ن د�دار ميثم صالح@ با �سب ١٤ امتياز، 
امتيازآورتر�ــن باز�Cــن ا�ران بــود. عثمان@ 
خوانتور�نــا مل@ پــوش واليبــال ا�تاليا هم با 
�ســب ٢٠ امتيــاز، امتياز آورتر�ــن باز�Cــن 
زميــن لقــب گرفــت. گفتن@ اســت تيم مل@ 
واليبــال در آخر�ــن بــاز% خــود در مرحلــه 
گروه@ �V شنبه از ســاعت ١٥:١٠ مقابل 

ژاپن قرار خواهد گرفت. 

قول حمایت حسين المسلم از شناى ایران در دیدار با صالحی اميرى

سرنوشت صعود ایران در دستان ميزبان
سروقامتان مغلوب نا�ب قهرمان المپي� ر�و شدند
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اى اف سی حق را به منصوریان داد
�نفدراسيون فوتبال آسيا ح�م �ميته تعيين وضعيت 
فدراســيون فوتبال را در پرونده شــ�ا�ت منصور�ان از 
ترا�تور تا�يد �رد. پس از شــ�ا�ت عليرضا منصور�ان 
ترا�تــور در �ميتــه وضعيــت فدراســيون  باشــگاه  از 
 /�فوتبــال، ا�ن �ميته ترا�تــور را به پرداخــت مبلغ 
ميليــارد و ٩٢٨ ميليــون و ١٣٨ هــزار و ٤٨٧ تومان 
مح�ــوم �ــرد و بــه ا�ن باشــگاه تــا پا�ان فصــل مهلت 
داد مطالبات ســرمربB اســبق خود و دســتيارانش را 

پرداخت �ند.
فغانی: در جام حذفی قضاوت نمی کنم

داور بين المللــB فوتبــال �شــورمان اعــالم �ــرد در 
 Bجام حذفــ  Jرقابت هــا از  مانــده   Bباقــ  Jدار هــا�د
قضاوتB را عهده دار نخواهد شــد. عليرضا فغانB داور 
بين المللــB فوتبــال �شــورمان �ــه براJ قضــاوت در 
د�دار دربB و چند بازJ از رقابت هاJ ليگ برتر و جام 
حذفB وارد تهران شــده بود؛ اعالم �رد �ه ظرف چند 
 Jدار ها�روز آ�نــده راهB اســتراليا خواهد شــد و در د
باقB مانده جــام حذفB قضاوتB را عهــده دار نخواهد 

شد.
بيرانوند پرسپوليس را محکوم کرد

 Bميتــه تعيين وضعيت فدراســيون فوتبال با بررســ�
ادعــاJ عليرضا بيرانوند در پرونده بدهB پرســپوليس 
بــه ا�ــن باز��ــن، ح�ــم بــه مح�وميــت سرخپوشــان 
پا�تخت داد. باشگاه پرسپوليس به پرداخت مبلغ ٢٤ 
ميليــارد  و ٢٠١  ميليون ر�ال  به عنوان اصل خواســته 
و مبلــغ  ٥٢٧ ميليــون و ٥٨١ هــزار و ٨٠٠ ر�ــال  بــه 
عنوان هز�نه دادرسB در حق خواهان مح�وم شد. در 
ضمن، درخواست ٢٦ ميليارد و  ٥٨٤ ميليون  و  ٥٠٠ 

هزار ر�الB بيرانوند در ا�ن پرونده مردود اعالم شد.

قرارداد قلعه نویی و  گل گهر تمدید شد
قرارداد سرمربB تيم فوتبال گل گهر سيرجان تمد�د 
شد. قرارداد سرمربB تيم فوتبال گل گهر سيرجان به 
مدت �/ فصل د�گر تمد�د شد. محمد   اسفند�ارپور 
مد�رعمــل باشــگاه گل گهــر در ا�ن خصــوص اعالم 
�ــرد: «پــس از توافقات شــفاهB و با توجه بــه نتا�ج 
خوب تيــم فوتبــال گل گهــر در ا�ن فصــل و رضا�ت 
 ،B�باشگاه از عمل�رد �ادرفنB، قرارداد اميرقلعه نو
به صــورت رســمB و به  مدت �/ ســال د�گــر تمد�د 
شــد.» تيم فوتبــال گل گهــر بــا ســرمربB گرJ قلعه 
 _�نو�ــB در مرحلــه نيمه نها�B جام حذفــB نيز حر

استقالل است. 

باشگاه استقالل با انتشار اطالعيه اJ از پرداخت بدهB شيخ د�اباته و نبوشا ل�يچ 
خبــر داد و ا�ن �ــه پنجــره نقل و انتقاالتــB ا�ن تيم تا ٧٢ ســاعت آ�نده بــاز خواهد 
شــد. به نقل از سا�ت رسمB باشگاه اســتقالل، با تالش هاJ صورت گرفته توسط 
مد�رعامــل و هيئت مد�ــره محتــرم باشــگاه، بدهB به شــيخ د�اباته و نبوشــا ل�يچ 
بر اســاس آراJ �ميته انضباطــB فيفا پرداخت گرد�د و اســناد پرداختB براJ فيفا 
ارسال شد. بد�ن  ترتيب، پنجره نقل و انتقاالتB باشگاه �ه بدليل ا�ن آرا بسته شده 
بود، به زودJ  باز خواهد شد تا خطرJ استقالل را براJ ثبت قراردادها تهد�د ن�ند. 
البته استقاللB ها �/ پرونده در دادگاه عالB �اس دارند و �/ پرونده هم در �ميته 
انضباطB فيفا �ه مربوط به آندره آ استرماچونB و هرو�ه ميليچ است و شا�د دوباره 
به خاطر ا�ن دو سرمربB و باز��ن سابق شان پنجره نقل و انتقاالت شان بسته شود. 

ن�ونام جد) تر�ن گز�نه هدا�ت ترا$تور؟پرداخت بده� د�اباته و ل�يچ و باز شدن پنجره استقالل 

ثبت شکایت سایپا در دادگاه کاس
  پــس از آن �ه �ميته اســتيناف فدراســيون 
فوتبال، راJ �ميته انضباطB ا�ن فدراسيون 
مبنB بر اعالم نتيجه ٣- صفر به ســود سا�پا 
در پرونــده بــازJ ا�ــن تيــم مقابل پيــ�ان را 
به دليل استفاده حر�_ از ٦ تعو�ض رد �رد، 
باشــگاه ســا�پا تصميم گرفت اعتراض خود 
را دادگاه ح�ميــت ورزش مطرح �ند. طبق 
پيگيرJ هاJ سا�پا  اواخر هفته گذشته ال�حه 
دادخواست ا�ن باشگاه در دادگاه �اس ثبت 
شــد و رســما مورد پذ�رش و رســيدگB قرار 
گرفــت. دادگاه ح�ميــت ورزش بــه �ميته 
استيناف فدراسيون فوتبال و باشگاه پي�ان 
 Jل خود درباره را�٢٠ روز فرصــت داده دال
صادره و انجام شدن ٦ تعو�ض را ارائه �نند.

دليل عدم اهداى کفش طالى 
دیاباته مشخص شد

حجــت ا... بهمنــB مد�ــر روابــط عمومB و 
امــور فرهنگB ســازمان ليگ دربــاره دليل 
اهــدا  نشــدن �فــش طــالJ برتر�ــن گلزن 
فصل قبل ليگ برتر به شــيخ د�اباته تا هفته 
پا�انB ليگ بيســتم گفت: «در ا�ن ��B، دو 
ســال بجز فيفا �ه مراســم خود را به شــ�ل 
 Bدنيا حت Jــن برگــزار �ــرد، هيچ  جــا�آنال
در ليگ هاJ معتبر اروپــا به دليل �رونا ا�ن 
مراســم را برگزار ن�ردند. به همين دليل ما 
هــم تا�نون نتوانســتيم جوا�ــز برتر�ن ها را 
بــه آن ها تقد�ــم �نيم.اگر مراســم را برگزار 
 Jبه و Bقــ��نيــم، جا�ــزه د�اباتــه را بــه طر

تحو�ل مB دهيم.»

نبرد سرخابی بر سر گزینه 
مشترک و پيشتازى سپاهان 

نقل و انتقاالت داغ ليگ بيست و ��م 

پرونــده ليگ بيســتم شــب 
گذشــته بســته شــد و نقل و 
انتقاالت ليــگ آ�نده از هفته   هــا پيش آغاز 
 Jــا حداقــل رســانه   ها و شــب�ه    ها�شــده 
باشــگاه   ها  از  زمينــه  ا�ــن  در   Jمجــاز
پيش تازترنــد! باشــگاه    هاJ پرســپوليس و 
 Jها    Bاســتقالل همواره در صــدر گمانه زن
نقل و انتقاالتB هســتند. البته ضلع سوم و 
مهم نقل و انتقاالت باشــگاه سپاهان است 
�ه رقيب سرســختB براJ ســرخابB بوده 
و هســت. ســپاهان پــس از �ــ/ دوره افت 
 Bمدع /�محسوس، حاال دوباره در قامت 
برگشــته و قصــد دارد شــ�وه و افتخــارات 
گذشــته را ت�رار �ند و از ا�ن رو اخبار نقل و 
انتقاالتــB جالبــB از ا�ن باشــگاه به گوش     
مB رســد �ــه حا�ــB از عزم جــزم مد�ر�ت 
 Jبــرا آن   Bادرفنــ� و   Bاصفهانــ باشــگاه 
احياJ سپاهان قدرتمند است �ه به فينال 
ليــگ قهرمانان آســيا هم راه �افتــه بود. در 
 Jــاد�روزهــاJ اخيــر اخبــار و شــا�عات ز
دربــاره اهــداف نقــل و انتقاالتB ســپاهان 
به گوش رســيده �ــه از جمله آن هــا تما�ل 
ا�ن باشــگاه به جذب مهاجم پرسپوليس و 
دروازه بان اســتقالل اســت. شهر�ار مغانلو 

مهاجــم قرضــB پرســپوليس پــس از پا�ان 
ليــگ بــه زودJ بــه پرتغــال مــB رود. او �ه 
 Jبا قــرارداد Bدر نقــل و انتقاالت زمســتان
قرضB براJ نيم فصل از سانتا�الرا پرتغال 
به پرســپوليس آمــده بود، ٢ فصــل د�گر با 
 Jد برا�باشــگاه پرتغالB قــرارداد دارد و با
ا�ــن تيم بــازJ �نــد. همين امر باعث شــد 
تــا تيم هــاJ خواهــان مغانلــو وارد مذا�ره 
با ســانتا�الرا شــوند تــا او را جــذب �نند. 
درخواســت  بــا  نيــز  پرســپوليس  باشــگاه 
�حيــB گل محمدJ اقدام بــه نامه نگارJ با 
طــرف پرتغالB خود �رد �ه طB آن متوجه 
پيشــنهاد �/ باشگاه ا�رانB د�گر به مغانلو 
شــد. ســانتا�الرا در نامه رســمB خــود به 
باشــگاه پرســپوليس ضمــن اعــالم ا�ن �ه 
اولو�ت خود و مغانلو ماندن در پرسپوليس 
 Bران��/ باشــگاه ا Bاســت، خبر از آمادگ
براJ پرداخت مبلغ رضا�ت ٥٠٠ هزار دالر 
و باشــگاهB قطرJ با ٦٠٠ هزار دالر داده 
است. پيشنهاد ٥٠٠ هزار دالرJ سپاهان 
به باشــگاه پرتغالB زمانB جالب     مB شــود 
�ه پيام نيازمنــد و محمد محبB دو باز��ن 
تاثير گذار ا�ن تيم در پا�ان فصل جدا شــده 
و راهــB ليگ پرتغــال     مB شــوند و احتماال 

ســپاهانB   ها به پشــتوانه پولB �ه از انتقال 
ا�ن ٢ باز��ن به اروپا به دســت     مB آورند، با 
قــدرت وارد نقل و انتقاالت شــده اند. گفته     
مB شــود ســپاهانB   ها بــراJ جذب رشــيد 
مظاهــرJ دروازه بــان اســتقالل هــم رقــم 
وسوسه انگيزJ پيشنهاد داده اند �ه تقر�با 
�ار جــذب او را تمام �ــرده و براJ ٢ فصل 
قرار اســت حدود ٢٠ ميليارد تومان به ا�ن 

دروازه بان پرداخت شود. 
     

در حالــB �ه ســپاهان بــا قــدرت وارد بازار 
نقل و انتقاالت شده، ٢ باشگاه پرسپوليس 
و اســتقالل هم رقابــت هميشگB شــان را 
بــراJ جــذب چنــد باز��ــن مشــترw آغاز 
�رده انــد. در فصل    هــاJ گذشــته شــاهد 
بود�ــم �ــه ســرخابB بــر ســر جــذب �اوه 
 ،Bعليرضا بيرانوند، بختيار رحمان ،B�رضا
و ... رقابــت نزد�ــ/ و گاه   Jاميــر وحيــد 
جنجالB داشــته اند و گاهــB آبB   ها موفق 

بوده انــد و گاهــB هــم ســرخ ها. در حــال 
حاضر هم گفته     مB شــود ســرخابB بر ســر 
 Bنقل و انتقاالت Jدعوا wمهره مشــتر /�
را آغــاز �رده اند. ابوالفضــل جاللB مدافع 
 Bحي�چپ سا�پا، باز��نB است �ه مدنظر 
 Bحي�گل محمدJ و فرهاد مجيدJ است. 
تما�لــB به حفــظ ســعيد آقا�B نــدارد و به 
ف�ــر تقو�ت جنــاح چپ خط دفاعB اســت 
و مجيدJ هم پــس از جدا�B هرو�ه ميليچ 
و مصدوميــت عارف غالمB ســخت نياز به 
باز��ن جد�د و چپ پا دارد. البته مناسبات 
چنــد ســال اخير ٢ باشــگاه پرســپوليس و 
 Jپا نشان داده �ه شــانس سرخ   ها برا�ســا
 Bنقل و انتقاالت Jبرنده شــدن در جدال    ها
هميشــه بيشــتر بوده . نمونه    هــاJ اخير آن 
انتقال مهدJ ترابB و آرمان رمضانB است 
و با توجه به همين سابقه شا�د بتوان گفت 
احتمال پرسپوليســB شــدن مدافع سا�پا 

بيشتر است.

باشــگاه ترا�تور ششم مرداد ماه ســال جارJ اعالم �رد �ه سرمربB جد�د ا�ن 
تيــم در روز �/ شــنبه ١٠ مــرداد   معرفB مB شــود. بعــد از اعــالم ا�ن موضوع، 
گمانه زنB هــا در خصوص انتخاب ســرمربB جد�د پرشــورها  افزا�ش �افت. در 
 Jنه ها�روز هاJ اخير از فراز �مالوند، سا�ت الهامB و جواد ن�ونام به عنوان گز
اصلB هدا�ت ترا�تور �اد شــد. ن�ته مهمB �ه در ا�ن ميان نبا�د فراموش �رد 
بازگشت مسعود شجاعB و اش�ان دژاگه به �شور است. ا�ن دو ستاره پرشور ها 
 Bليگ قهرمانان به دليل اختالف با رســول خطيب Jرقابت ها Jبعــد از برگزار
ســرمربB وقــت ترا�تور از ا�ران خارج شــدند. با ا�ن شــرا�ط عــده اJ معتقدند 
مسعود شجاعB به دليل رابطه خوبB �ه با جواد ن�ونام دارد، از هم�ارJ با ا�ن 

گز�نه استقبال مB �ند.
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