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 هزاران میلیارد ثروتی 
که حبس شده است!

در حالی که کسری بودجه در چند سال اخیر، کشور را با چالش هایی روبه رو کرده  
وزیر اقتصاد در گفت و گو با خراسان از میزان امالک مازاد دولتی خبر می دهد

دوقلوهای افسانه ای 
کنکوری

گفت وگو با حسن و حسین قیم 
برادرهای دوقلویی که رتبه 5 و 

12 کنکور  را به دست آوردند

زندگی

 کدام واکسن کم عارضه تر است؟

زندگی سالم

 ستون ورزشی خراسان؛  واسطه 
عشق مشهدی ها به تختی

نقش ستون ثابت ورزشی خراسان 
از 1335  در غیاب رادیو و تلویزیون

7

 سهم صفر ایران از بازار 500 
میلیارد دالری سریال سازی!

درآمدزایی ترکیه از سریال سازی 
طی یک دهه 35 برابر شده اما...
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 راز  باند مخوف »مارکوپولوها«

9

 فعال منتظر اینترنت ماهواره ای 
نباشید!

استفاده از اینترنت ماهواره ای 
استارلینک در ایران  شدنی است؟
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 آخرین دفاع روحانی 
در گفت وگوی تلویزیونی
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   صفحه 3

ارز 4200، کارد به استخوان 
رسید!

گزارش اخیر  بانک مرکزی نشان می دهد که تأمین ارز 
به منظور واردات کاالهای اساسی...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده 

  صفحه 2

 عواقب ازدواج 
با افراد مسن

 ریشه یابی تمایل بعضی دخترها 
 به انتخاب شوهری با اختالف 

  زندگی سالمسنی زیاد 

کابوس روزانه 800 قربانی کرونا!
آمار فوتی های روزانه کرونا به 411 و آمار موارد مثبت ابتال به رقم کم سابقه 37 هزار نفر رسید؛ مطالعات بین المللی و وزارت 

بهداشت هشدار داده اند که با تداوم شرایط فعلی و رعایت نشدن پروتکل ها، تعداد مرگ های روزانه به 800 نفر هم خواهد رسید
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24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

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

. 23 ذی الحجه 1442 . 3 آگوست 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20723 

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

حسرت و دیگر هیچ
گزارش خبرنگار اعزامی از تلخ و 
شیرین کشتی فرنگی در المپیک

   خراسان  ورزشی

هرات در خطر سقوط
همزمان با پنجمین روز جنگ در شهر هرات ، نیرو های تازه نفس به این شهر 

اعزام شدند.در برخی مناطق زنان هم سالح به دست گرفته اند و بسیج 
عمومی  علیه طالبان  در حال شکل گیری است 



ارز 4200، کارد به استخوان 
رسید!

 گــزارش اخیر  بانک مرکزی نشان می دهد که 
تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساسی، 
با  ترجیحی(  )نــرخ  دارو  و  پزشکی  تجهیزات 
افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به 4/6 میلیارد دالر رسیده است. این در 
حالی است که قرار بود امسال 8 میلیارد دالر 
ارز 42۰۰ اختصاص پیدا کند. به این ترتیب 
یک ابهام بزرگ ایجاد می شود که چرا حدود 58 
درصد ارز 42۰۰ امسال در یک سوم نخست سال 
اختصاص یافته است و آیا با ادامه این روند، ارز 
42۰۰ پیش بینی شده برای کاالهای مشمول 
که شامل نهاده های دام و طیور، روغن و دانه های 
روغنی و داروست، در ماه های پایانی سال، برای 

تامین ارز این اقالم دچار مشکل نمی شویم؟
واقعیت این است که منابع ارزی از محل فروش 
نفت، مطابق پیش بینی بودجه محقق نخواهد 
شد و اگر چه وضعیت فروش نفت نسبت به دوره 
ترامپ تا حــدی بهتر شــده اســت ولــی با هدف 
ــذاری 1.5 میلیون بشکه ای بودجه فاصله  گ
دارد. در این میان، متغیر مهم افزایش قیمت 
جهانی کاالهای اساسی مشمول ارز 42۰۰ 
ــروز خراسان در صفحه 1۰  ــزارش دی اســت. گ
با عنوان »ارز 42۰۰ در منگنه گرانی جهانی 
کــاالهــای اســاســی« نشان می دهــد که قیمت 
کاالهای اساسی وارداتی با ارز 42۰۰ طی یک 
سال اخیر بعضا تا بیش از ۷۰ درصــد افزایش 
قیمت داشته است. به این ترتیب برای واردات 
کاالهای اساسی به انــدازه سال گذشته نیاز به 
ارز به مراتب بیشتری اســت. بــرای جبران ارز 
این اقــالم باید از همین حاال به فکر بود.شاید 
ــدام، حــذف ارز 42۰۰ تــومــان و  مهم ترین اقـ
توزیع نقدی مابه التفاوت آن باشد. این فرصت 
با اختصاص بخش عمده این ارز به وارد کنندگان 
تا حد زیادی از دست رفته است اما به قول ضرب 
المثل مــعــروف، »جلوی ضــرر را از هر کجا که 

بگیریم، منفعت است!« هم اکنون با اختصاص 
ما به التفاوت قیمت ارز 42۰۰ و ارز به نرخ روز 
بــازار برای 3.4 میلیارد دالر ارز 42۰۰ باقی 
مانده می توان معادل 68 هزار میلیارد تومان، 
منابع آزاد کرد که برای توزیع بین 6۰ میلیون 
نفر )مشموالن یارانه حمایتی( برای هفت ماه 
باقی مانده سال به هر نفر معادل ماهانه حدود 
16۰ هــزار تومان اختصاص می یابد که برای 
خانوار 4 نفره هر ماه 64۰ هزار تومان می شود 
و می تواند در شرایط تورمی فعلی کمک جدی 
به ترمیم قدرت خرید خانوارهای دهک پایین 
کند.از سوی دیگر به نظر می رسد که قیمت فعلی 
عمده کاالهای اساسی مشمول ارز 42۰۰ تومان 
براساس قیمت ارز آزاد محاسبه می شود و با حذف 
ارز 42۰۰ تومان، نباید انتظار گرانی جدیدی 
را در ایــن اقــالم داشته باشیم. به ایــن ترتیب با 
اتمام فعالیت دولت روحانی که مهم ترین مدافع 
اختصاص ارز 42۰۰ بود و بیشترین ترس را از 
حذف این ارز داشت، می توان برای دولت رئیسی، 
با حذف این ارز و به تدریج با حذف دیگر رانت های 
قیمت گذاری در فوالد، سیمان، خودرو و ... منابع 

را از دست رانت جویان به دست مردم رساند.
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ــای روحــانــی طلب حاللیت کــردی! ما  • آق
جوان هایی که جوانی مان پای شما سوخت 
چطور باید شما را حالل کنیم؟ وقتی دیگر 
نمی توانیم ابتدایی ترین نیازهایمان را بخریم 
و خانه و زندگی تشکیل بدهیم، چطور باید 

شما را ببخشیم؟
ــاله نــگــذاریــم. مشکالت  • ــان ک ــودم ســر خ

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما 
آن قدر ریشه ای دچار آفت شده که انتخاب و 
تغییر افراد نمی تواند مشکالت را در یک دوره 

کوتاه مدت حل و فصل کند.
نرسیده  • وقتش  هنوز  اجتماعی،  تامین 

بعد از چند مــاه مابه التفاوت فــروردیــن را 
ــواری کوتاه تر از ما بازنشسته ها  بریزد؟ دی

پیدا نکردید؟
 آقای روحانی فرمودند دولت وظیفه مبارزه با  •

گرانی را نداشته. در تایید فرمایش ایشان عرض 
می کنم درست است، دولتی که خودش گرانی 
تولید می کند البته که وظیفه مبارزه با آن را ندارد.

برای ایجاد رونق اقتصادی و نوسازی صنایع  •
و ورود قطعات یدکی نیاز به ارز است. به نظرم 
اساسی ترین وظیفه دولت آینده فروش نفت و 
کسب درآمد ارزی است که مناسب ترین روش 

ادامه مذاکرات و لغو تحریم هاست.
 به عنوان یک کارشناس اقتصاد فکر می کنم  •

ایــران تنها کشوری در دنیاست که با وجود 
تورم بسیار باال هر روز از حجم و وزن و کیفیت 
کاالهای تولیدی اش کاسته می شود. گویا 
تولیدکنندگان محترم، تورم قیمتی برایشان 
کفایت نمی کند. جالب این جاست که هیچ 

نهاد نظارتی بر تولید در کشور وجود ندارد.
 اجــاره خانه نــدارم بــدم. چطوری می گن  •

حقوق بازنشستگان اضافه نشود؟
 کاش شهرداری یه فکری برای متکدیان  •

شهر بکنه که روز به روز بیشتر می شن.
چند وقت است در جدول خطاهای زیادی  •

دارید. بهتر است طراح جدول تان سوادش را 
باال ببرد. برای روزنامه شما بد است.

گویا از همین حاال جریاناتی سازمان یافته  •
کم کاری های احتمالی دولت جدید را توجیه 

می کنند و این نه به نفع مردم است و نه حتی 
در بلند مدت به نفع دولت آینده.

اگر تامین اجتماعی ما به التفاوت فروردین  •
را نمی خواد بده اعالم کنه که ما هم پیام ندیم!

موج پنجم کرونا هم آمد و رفت همین موج  •
بــی شــعــوری در رانــنــدگــی از بین نرفت که 
نرفت. بهتر است آموزشگاه های رانندگی اول 
شعور و فرهنگ رانندگی را به برخی هنرجویان  

آموزش بدهند. هر روز بدتر از دیروز.
 شانس من این جوریه که تو صف نانوایی نفر  •

جلویی یهو تصمیم می گیره همون روز برای 
کل ایتام کشور نون بخره!

یکی از ایرادهای اصلی روحانی، قهقهه  •
ــورس،  ــش در خصوص وضعیت ب ــای زدن ه
ماجرای بنزین و موارد مشابه بود. اگه چیزی 
نمی گفت و نمی خندید، این طوری غریبانه 

بدرقه نمی شد.
 جناب آقــای استاندار لطفا کــاری بکنید  •

برای این وضع نابسامان. کرونا بیداد می کند 
خانواده ها اکثرشان یا درگیرن یا داغدارن 
از این بیماری ولی اداره ها، رستوران ها، 
پاساژها وتاالرهای عروسی باز و مشغول کارند 
و همین طور بر سنگینی این مصیبت اضافه 
می شود. ادارات رو تعطیل کنید تا فاجعه ای 
بدتر رخ نداده. شهر را قرنطینه کنید تا حداقل 

بقیه شهرها درگیر نشوند.
ــورم فقط بابای مــن! پنج تومان پــول تو  •  ت

جیبی می ده ازت 5۰ تومان جنس می خواد! 
دنبال بقیه اش هم می گرده.

اگه اعتماد به غرب جواب نمی دهد اعتماد  •
به شرق که اصال جواب نمی دهد!

کال ما کم کاری در ادارات داریم ولی این  •
تعطیلی روزهای پنج شنبه و دو روز استراحت 
برای همه کارکنان ادارات دولتی و خصوصا 
شعب بانک ها و کالن شهر مشهد و وضعیت 
افسردگی کرونایی برای رفع خستگی و صله 
رحم و آرامش روحی و دیدار اهل قبور خیلی 
موثر است. اگر هزینه و فایده آن بررسی شود، 
الزم است تعطیلی پنج شنبه مانند تهران 

دایمی شود و ادامه پیدا کند.

 چرا صدا و سیما فقط به تناقض های فراوان  •
گفتاری و کرداری آقای روحانی بسنده می کند؟

مردم شهر من، نه از هاشمی خیر دیدند نه  •
از خاتمی، نه از احمدی نژاد و نه از روحانی! 
حاال نوبت آقای رئیسی است که همه ما منتظر 
ــدن عملکرد ایشان هستیم. امــیــدوارم  دی
حداقل یک دانه ارزن توسط ایشان در قوچان 
کاشته بشه. تنها دستاورد آقایون، برای مردم 
شهر قوچان ایــن بــوده که در ایــن 4۰ سال 
بگن، قوچان شهری مهم و تاریخی است و 
به تازگی هم شهر هــزار شهید. خب این ها 
رو که خودمون می دونیم، بهتر از شما هم 

می دونیم! بگید دیگه چی بلدید!
 شرکت مخابرات سیم کارت بنده را قطع  •

کامل دو طرفه کرد آن هم بدون اطالع قبلی. 
در این شرایط کرونایی که به تلفن نیاز دارم این 

اقدام هم غیر اخالقی بود هم غیر حرفه ای.
آستان قدس باید در حرم مطهر معاونت  •

بهداشتی هم دایر کند و نظارت بیشتری بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشد. 
ــراد در بعضی مکان ها  متاسفانه برخی اف
حاضر نیستند از ماسک استفاده کنند. باید 

ماسک اجباری شود.
 امــیــد اســت مــعــاون اول رئــیــس جمهور  •

کشورمان یک اقتصاددان که مسلط بر مسائل 
کشور است، انتخاب شود.

 متاسفانه مدیر بانک مسکن در مشهد به  •
مصوبات ستاد کرونا هیچ اعتقادی ندارند و 
شیفت بندی کارمندان رعایت نمی شود و 
همه کارکنان سر کار حاضر می شوند. ضمن 
این که همین هفته یکی از کارمندان مرحوم 

شدند. لطفا پیگیری بفرمایید.
 ما ساکنان مجاور آرامگاه فردوسی ضمن تشکر  •

ــراوان شهردار  و قدردانی از کارهای مفید و ف
محترم برای این منطقه از شهردار آینده استدعا 
داریم رسیدگی بیشتر به این منطقه تاریخی را در 
دستور کار خود قرار دهند. زیرا با این که بیش از 
هشت سال این منطقه به شهر ملحق شده است 
هنوز بیشتر مناطق مسکونی فاقد آسفالت و 

بالتکلیف از نظر ساخت و ساز است.

هزاران میلیارد ثروتی که حبس شده است!
در حالی که کسری بودجه در چند سال اخیر، کشور را با چالش هایی روبه رو کرده است ، وزیر اقتصاد در گفت و گو 

با خراسان از رقم باورنکردنی میزان امالک مازاد دولتی در کشور خبر می دهد

مصطفی میرجانیان-  از یکی دو سال  پیش 
تأمین منابع بودجه و در مجموع نحوه تأمین مالی 
دولت تغییر اساسی پیدا کرده است. در حالی که 
در دوره های قبل، صادرات نفت، مهم ترین منبع 
درآمــدی دولت بود، با تشدید تحریم ها، دولت 
به سراغ راه های دیگری رفته است. یکی از این 
راه ها در کنار فروش اوراق، فروش اموال و امالک 
مازاد دولت است. حدود یک سال پیش بود که 
وزیر اقتصاد گفت  براساس برآوردهای ارائه شده 
ارزش امالک و اموال غیر منقول  مازاد دولت بیش 
از ۷ هزار میلیارد تومان است. رقمی که آن زمان 
می توانست بخشی از مشکالت کسری بودجه را 
حل کند. امسال هم البته شرایط خوبی در اقتصاد 
نداریم. شاخص های اقتصادی، شرایط حادی را 
نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت 
خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد، با 
آن ها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که 
پیش بینی ها از آن ارقام حداقل 3۰۰ و حداکثر 
45۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، مهم 

ترین معضل پیش روی دولت جدید است.

واگذاری اموال مازاد دولتی، تورم زا نیست
ــال 14۰۰ با  ــت در سـ ــ  بــودجــه عــمــومــی دول
ــزار میلیارد تومانی  13۷۰ ه منابع و مصارف 
)1.3۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان( بسته 
شده است. در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی 
و فــروش کــاال و خدمات دولتی که حــدود 455 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل 
تحقق است، بخش قابل توجهی از منابع حاصل 
از واگذاری شرکت های دولتی با رقم 256 هزار 
میلیارد تومان، فــروش اوراق با رقم 132 هزار 
میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم 349 هزار 
میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت 
با 45 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. در 
همین زمینه، عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه 
نخست امسال نیز اگر چه رسما منتشر نشده ، اما 
خبرها و برخی ارقام نشان می دهد که ارقام فوق به 
میزان کمی محقق شده است. به عنوان مثال درآمد 
فروش نفت برمبنای فروش روزانــه 1.5 میلیون 
بشکه و قیمت 55 دالر بسته شده است، در حالی 
که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال   
14۰۰روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را 
حدود ۷۰ دالر  اعالم کرده اند که در صورت ادامه 
همین رونــد، اگر تا پایان سال رقمی بیش از 15 
هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق  نشود 
کسری 11۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را 
نشان می دهد. اما در مقابل، هزینه های دولت هم 
همراه با تورم ،رشد چشمگیری در سال 14۰۰ 

داشته است و اگر منابع مشخصی برای جبران این 
کسری بودجه مشخص نشود یعنی دولت بعدی 
مجبور است تنخواه بیشتری از بانک مرکزی بگیرد 
تا بتواند وظایف روزمره اش را انجام دهد. در حالی 
که واگذاری اموال دولتی که همان ثروت خفته ای 
است که بدون استفاده مانده، می تواند حداقل 

بخش کوچکی از این کسری را جبران کند.

چرا در خصوص فــروش امــوال و امــاک مازاد 
خبری نمی شنویم؟

فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص 
امالک عالوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات 
جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام 
از  بسیاری  حــل  و  اقتصادی  و  مالی  تعهدات 
مشکالت و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال 
و مسکن است. از طرفی ما در کشور، به دلیل 
کمبود تولید مسکن در هشت سال اخیر، تورم 
بسیار بــاال، نبود نظارت بر بــازار مسکن و... با 
کمبود واحد مسکونی مواجه هستیم. به طوری 
که رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش 
از کمبود 4 میلیون واحد مسکونی در کشور خبر 
داد. عددی که به شدت بر میزان عرضه و تقاضا در 
بازار رهن و اجاره و خرید و فروش تاثیر می گذارد. 
در حالی که تعداد بسیار زیــادی از واحدهای 
مسکونی به صورت امالک و اموال مازاد دولتی 

در دســت ســازمــان ها و دستگاه هــای دولتی، 
بانک ها و نهاد ها باقی مانده است.

سامانه ای که شفاف نیست
خرداد سال1394  بود که سامانه اموال دستگاه 
های اجرایی راه اندازی شد تا با مدیریت دقیق 
از هرگونه  اتخاذ تصمیمات مناسب  و  و قاطع 
فساد بتوان جلوگیری کرد. مهرماه سال پیش 
ــازاد ثبت شــده در  ــوال م ــاری از میزان ام هم آم
این سامانه منتشر شد که نشان می داد  پس از 
گذشت 5 سال حــدود 442 هــزار ملک دولتی 
در این سامانه ثبت شده اند که بیش از 23 هزار 
ملک آن در یک سال اخیر شناسایی شده است. 
در متن الیحه بودجه 14۰۰، فروش 1۷6 هزار 
میلیارد ریال از اموال دولت پیش بینی شده است. 
رقمی که در سال 99 حدود 5۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود. این در حالی است که 
اگر همین االن به سامانه »سادا« مراجعه کنید در 
قسمت های مختلف سایت به جز چند خبر قدیمی 
مربوط به 4 سال پیش درباره چند همایش چیز 
دیگری پیدا نمی کنید! حتی در قسمت های 
اخبار این سایت  هیچ آمار و ارقام ثبت شده ای از 
میزان اموال مازاد ثبت شده پیدا نمی شود. در 
صورتی که الزمه خرید و فروش های اموال دولتی 

که متعلق به مردم است شفافیت است.

سود خالص سیمان بجنورد روی شیب صعودی

و  فرایندها  بهبود  بــا  بجنورد  سیمان  شرکت 
زیرساخت های مالی موفق شد در سه ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 165 
درصــد معادل 48 میلیارد تومان در شاخص 
سود خالص رشد داشته باشد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، 
مدیران  از  تشکر  ضمن  معصومی  حسن  سید 
عامل شرکت های شستا و سیتا به عملکرد سه 
ماهه شرکت سیمان بجنورد پرداخت و در این 
زمینه توضیح داد: افزایش سوددهی آن هم در 
سخت ترین سال های اقتصادی نتیجه راهبردها 
و اقدامات انجام شده در بهبود عملکرد فنی و 
زیرساخت های مالی شرکت سیمان بجنورد 
است که در دو سال گذشته به خوبی انجام شده 
است.مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد با اشاره 
به اهمیت انرژی مصرفی الکتریکی و حرارتی 
خاطرنشان کرد: کاهش در میزان مصرف انرژی 
ــروه در  حــرارتــی و کسب کمترین میزان در گ
ــدی  ــاه اول 14۰۰ و افــزایــش 39 درص ســه م
14۰۰ نسبت  مــاه اول  تولید کلینکر در سه 

ــدت مشابه 1399،  بــه م
ــدام مهم فنی در سه  دو اق
مــاه نخست امــســال است 
که عالوه بر کاهش انرژی 
مصرفی، رکــورد تولید در 
این کارخانه شکسته شده 
است.وی با اشاره به نقش 
بـــورس کــاال در شفافیت 
ــت از  ــان ــی ــالت و ص ــام ــع م
ــان سهام  ــب ــاح ــوق ص ــق ح

گفت: قیمت دستوری حقوق صاحبان سهام را 
تضییع می کرد و خوشبختانه با ورود سیمان به 
بورس کاال از اواخر خرداد امسال شاهد پایان 
دخالت در قیمت گذاری هستیم و امیدواریم با 
رفع بقیه مشکالت، سهام داران بتوانند به حقوق 
حقه و واقعی خود دست یابند.وی با اشــاره به 
این که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
و سیتا در دو سال گذشته برای حفاظت از حقوق 
صاحبان سهام بر پیگیری مستمر و فعال پرونده 
های حقوقی تاکید قابل توجهی داشتند، توضیح 

داد:» در این راستا در سال قبل در یکی از پرونده 
های سنواتی گذشته اصل مطالبات شرکت به 
مبلغ 33 میلیارد ریال به همراه خسارت تاخیر از 
متهم اخذ شد و در بهار امسال نیز در یک پرونده 
کالهبرداری در خصوص ۷۰۰۰ لیتر سوخت 
مــازوت رای بــدوی به نفع شرکت صــادر شده و 
در پرونده سنواتی دیگری به ارزش 2۰ میلیارد 
ریــال، در راستای احقاق حق و حقوق شرکت 
4 واحد آپارتمان از متهم رفع تصرف شده و در 

اختیار شرکت قرار گرفته است«.

گفت و گو   با دژپسند، وزیر امور اقتصادی درباره اموال مازاد دولتی

کمیته ای 5 نفره برای تشخیص اضافی بودن اموال دولتی 
تشکیل شده است

هــادی محمدی- با همه این ها اما کسری 
بودجه و چالش هایش دولت ها را مجبور به 
واگذاری بخشی از اموال شان می کند. چون 
تبعات کمتری در تورم و کنترل نقدینگی دارد. 
ــوال به صورت  ــاره ایــن که چــرا ایــن ام امــا درب
شفاف فروخته نمی شود و اصال چه میزان 
اموال و امالک مازاد وجود دارد با وزیر اقتصاد 
گفت و گو کردیم. دژپسند در آخرین جلسه 
هیئت دولــت و احتماال آخرین گفت و گو در 
مقام وزارتــش دربــاره  آمار بــرآوردی از میزان 
و ارزش امالک و اموال مازاد دولتی در تمام 
کشور گفت: درخصوص میزان و ارزش دارایی 
های مازاد باید گفت  که ما االن در حال تقویم 
ــوال و دارایــی ها هستیم. وی افــزود:  کل ام
ــی هاست که  مطلب دیگر تعیین مــازاد دارای
برای این کار دولت یک کمیته 5 نفره تعیین 
ــر اقتصاد و عضویت  ــرده با مسئولیت وزی ک
سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری 
دستگاه  و  حقوقی  معاونت   ، استخدامی  و 
ــط . ایــن کمیته تشخیص می دهــد که  ذی رب
کدام یک از دارایی های دولت مازاد است. االن 
حدود 1۷تا18هزار میلیارد تومان را تشخیص 
دادیم مازاد است و به دستگاه ها ابالغ کردیم 

که برای فروش آن اقدام کنند. دژپسند درباره 
میزان تاثیرگذاری سامانه »سادا«  که امالک 
ــازاد در آن ثبت می شــود، گفت:  ــی م و دارای
»بله سامانه سادا بسیار موثر بوده و در سال 
گذشته هم درصد باالیی از دستگاه های دولتی 
اموال مازاد خود را ثبت کرده اند. البته این 
سامانه در داخل سیستم است و مازاد را ثبت 
می کند اما مرحله ای که به فروش می گذاریم 
همگی در قالب سامانه مزایده قرار دارد. مردم 
می توانند در سامانه مربوط به مزایده به صورت 
شفاف از نوع اموال و قیمت آن ها مطلع شوند. 
اقتصاد  وزارت  برنامه  درخصوص  دژپسند 
برای فروش امالک مازاد هم افزود:  برنامه ما 
برای خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد 
تا پایان سال آماده و مشخص است. با توجه به 
اتمام این دولت ما این برنامه را به  دولت آینده و 
وزیر آینده تقدیم می کنیم . وی در پایان درباره 
کم کاری برخی دستگاه ها برای فروش نرفتن 
اموال و امالک مازادشان گفت:  در تعیین مازاد 
این نوع مقاومت ها طبیعی است مثال از نظر 
ما یک ملکی مازاد است ولی دستگاه اجرایی 
می گوید من نیاز دارم . این را کمیته 5 نفره 

تعیین می کند که مازاد است یا نیست.

روحانی در ساعات پایانی ریاست جمهوری اش 
در گفت وگویی تلویزیونی به صورت مستقیم با 
مردم سخن گفت. او در شب پایانی دولتش و در 
آخرین مصاحبه اش در قامت ریاست جمهور 
خطاب به مجری تلویزیون جمله ای  کنایه آمیز 
گفت: فرض کنید فردا شب است. عالقه مندم 
امشب مصاحبه ما یک مصاحبه غیر رسمی 
باشد. می خواهم نماینده صدا و سیما نباشید و 
نماینده مردم باشید. در ادامه مهم ترین سخنان 

روحانی را آورده ایم:
*علت این که در سال 92 کاندیدا شدم برای 
برداشتن گــره ایجاد شــده بــود و ایــن گــره یا با 
دیپلماسی حل می شد  یا با جنگ به سرانجام 
می رسید. در ذهن من این بود یا وارد جنگ با 
دنیا می شویم  یا صلح و راه صلح، دیپلماسی بود.

* *)خطاب به مجری( این که شما می گویید 
ما رفتیم از طریق مذاکره و دیپلماسی و به 
ــدارم. آقای  جایی نرسیدیم این جا را قبول ن
اوالنــد ) رئیس جمهور وقت فرانسه( در سفر 
من به پاریس در اواخر سال 94 و در مصاحبه  
مطبوعاتی گفت که در سال 2۰13 ما 5+1، 
ما 6 کشور برای جنگ با ایران تصمیم قطعی 
گرفته بودیم و وقتی شما آمدید و اعالم کردید 
برای مذاکره و مذاکرات اولیه را دیدیم از جنگ 

منصرف شدیم. االن متن مذاکرات رسمی اش و 
مصاحبه اش هست یعنی در ذهن من هم همین 
بود که بین دو راهی هستیم یا وارد جنگ با دنیا 
می شویم یا وارد صلح می شویم و راه صلح،  

مذاکره و دیپلماسی است.
* مانع اصلی ما برای گفت وگو با 1+4 این است 
که باید تمام تحریم ها شامل مسائل موشکی، 
حقوق بشر و... برداشته شود که این تحریم ها 
نیازمند مذاکرات دیگری است. امروز توافق 
ما دور از دسترس نیست. از نظر من چشم انداز 
توافق وجود دارد . معیار ما فرمایش های رهبر 
انقالب است و ما تنها به دلیل مصوبه مجلس 
را  اگر معیار  به سرانجام برسیم.  نتوانستیم 
فرمایش های  رهبر انقالب قرار دهیم توافق 
حاصل می شــود امــا با مصوبه مجلس توافق 
دور است.اگر به 92 برگردیم همین مسیر را 
می رفتیم. شما یا باید میدان را هسته ای قرار 
دهید یا باید میدان را باز کنید و این مجوز نظام 
را می خواهد. اگر میدان فقط هسته ای شد پس 

به تحریم های این بخش می رسیم.
*  اگر به 92 برگردیم همین مسیر را می رفتیم.

مصوبه مجلس در این زمینه مانع دستیابی به 
توافق است.مهم ترین پرونده ای که در دست 
دولت سیزدهم قرار می گیرد، باز هم مسئله 

مذاکره و تعامل با دنیا و مسائل اقتصادی است .
* ما به وعده مهار تورم عمل کردیم. در شرایط 
کسری بودجه  به جای قرض از بانک مرکزی 
از مردم قرض گرفتیم و اوراق بدهی را به مردم 
دادیم و در موعد مقرر با سود به آن ها پولشان را 

برمی گردانیم.
*  تمام تالش خود را برای انجام تعهدات انجام 
دادیم. در این هشت سال تمام تالش ما و دولت 
این بود به تعهدات و وظیفه و قانون عمل کنیم و 
مطمئن هستم مانند خودم که متوسط 13 تا 14 
ساعت کار کردم و در یک سال و نیم بحران کرونا 
من در هفته 2 تا 3 جلسه برای کرونا داشتم؛ از 
نظر تفریحات من در طول مدت خدمت خودم، 
پنج شنبه ها یا جمعه ها سفرهای محدودی بوده 
و سفرهای من بیشتر سفرهای کاری بوده است.

به صراحت می گویم این دولــت از پایه پولی 
استفاده نکرد و در اوراق تخلفی نداشت.

*فساد یک معضل اجتماعی ما بوده و هست و 
تنها با شفافیت و اطالع رسانی از بین می رود.

*به پنج شنبه های افتتاح افتخار می کنم.
 * همه تالش من و دولتم در هشت سال گذشته 
عمل به قانون و تعهدات بوده است.دولت  کارهای 
بزرگی کرد  و اگر مشکل و ضعفی داشته ایم  از 

مردم بزرگ ایران عذرخواهی می کنم.
** کــار اصلی من فرهنگی بــوده؛ خــود من 
دنبال کار علمی هستم. }از فردا{ من دنبال کار 
فرهنگی و علمی خواهم بود. من سمت خاصی 

نخواهم داشت.

آخرین دفاع روحانی از دولت در گفت و گوی تلویزیونی:

اگر سال 92 برگردد باز همان مسیر مذاکره را دنبال می کنم
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تحلیل روز

درباره جمهوری لبنان شمالی !؟ 
ظرف یک سال گذشته، مردم لبنان به شیوه ها  
و شگردهای مختلف جنگ رسانه ای و تبلیغی و 
گونه های  گوناگون توطئه ها  و کارشکنی ها، شاهد 
بحران ها  و مشکالت بوده اند  آن چه که هم اکنون 
با عنوان جمهوری لبنان شمالی در فضای  نیز 
لبنان منتشر و داغ شده است، ذیل عنوانی کلی 
تر به نام " فدرالی شدن لبنان " تقریبا از چند ماه 
پیش – به ویژه پس از طوالنی شدن معرفی کابینه 
از ســوی حریری و بحرانی شــدن معیشت مردم 
- وارد فضای رســانــه ای ایــن کشور شد که گفت 
وگوهای مختلفی را نیز به وجود آورد.به طور مشخص 
شبکه های تلویزیونی »ال بی سی« و »ام تی وی« 
)وابسته به جناح 14 مــارس ( طی همین مدت 
چندین بار در برنامه های پرمخاطب خود در این 
باره به تحلیل و گفت وگو پرداختند تا ضمن رسانه 
ای شدن بیشتر این طرح ، نبض جامعه لبنان را در 
تعامل با آن بسنجند. به نظر می رسد طرح این بحث 
در رسانه های فوق و تقویت و گسترش آن در فضای 
مجازی لبنان و منطقه نمی تواند اتفاقی باشد و 
حاکی از وجود سناریویی برای آینده این کشور و 
حتی سوریه است، که هم اکنون نیز مقدمه چینی و 
بهانه منطقی برای آن از طریق دامن زدن به اعتراض 
های مردمی و ناتوان نشان دادن دولت  در این کشور 
دنبال می شود. حامیان فدرالیته در لبنان در مقام 
دفاع از آن ضمن اشاره  به شکست حاکمیت کنونی 
لبنان در قالب توافق طائف و ناتوانی دولت ها در 
حل مسائل و مشکالت مردم  ، در مقابل از دو الگوی 
موفق از تجربه فدرالیته نام می برند :تجربه نخست 
مربوط به کشور سوئیس و دومین تجربه  مربوط به 
آمریکاست. جالب این که در میان حامیان فدرالیته، 
هنگام طرح این دو الگو نقدهای جالبی مطرح می 
شود که نشان از نبود باور قلبی و فهم ناقص آن ها 
از این پروژه است. از جمله این که گفته می شود: 
شرط تشکیل چنین دولتی ایجاد سیاست خارجی و 
مسائل دفاعی متحد در کشور است که دولت مرکزی 
مسئولیت اداره آن را بر عهده خواهد داشت، این در 
حالی است که اغلب مشکالت لبنان و بحران های 
داخلی این کشور در نتیجه اختالفات میان گروه 
های سیاسی در ابعاد سیاست خارجی و رویکردهای 
مختلف آن در منطقه به وجود آمده است. بررسی 
موضوع فدرالیته در لبنان یا به عبارت دقیق : تجزیه 
لبنان ، نشان می دهد در میان تحلیل گران آمریکایی 
مسئله ای مهم بوده و ابعاد آن از چشم آن ها دور 
نمانده است. به ویژه این که طی سال های اخیر 
با تشکیل یک دولــت و حکومت متمایل به محور 
مقاومت دغدغه آن ها بیش از گذشته شده و آن ها با 
لبنانی روبه رو شدند که چندان روی خوشی به طرح 
های آمریکایی و فرانسوی نداشته اســت: مایکل 
روبین  در مجله نشنال اینترست با ترسیم دوگانگی 
گرسنگی و فدرالیته برای مردم لبنان تحلیل کرده 
است :دولت لبنان که اکثریت وابسته به حزب ا... 
را دارد، نمی تواند مشکالت موجود در داخل کشور 
را مرتفع سازد و این کشور نیازمند طرح و نسخه ای  
جدید برای برون رفت از این بحران است ...همچنین 
فارین پالیسی در گزارشی با عنوان  : تجزیه، بهترین 
راه حل برای مشکالت لبنان  ، تجزیه و تمرکز زدایی 
را توافقی برای لبنانی ها به عنوان یک منشور سیاسی 
جدید معرفی کرده است در شرایطی که لبنانی ها 
ویژگی های مشترکی دارند، اما نمی توانند بر سر 
آزادی هــای سیاسی و اجتماعی اساسی، به توافق 
و فهم مشترکی  برسند...این وضعیت البته متاثر از 
آن دانسته شده است که چنان چه حزب ا... به عنوان 
جریان مورد حمایت ایران  کنترل دولت را در دست 
بگیرد، در این صورت غیر شیعیان حقوق خود را از 
دست می دهند، بنابراین زمان تجدید نظر در نظام 
سیاسی موجود و ایجاد نظام فدرالی در لبنان فرا 
رسیده است. محتوا هایی شبیه آن چه ذکر شد با 
ادبیات مختلف در رسانه های انگلیسی زبان منطقه 
و بین المللی تولید و منتشر شده اند که گزاره کلیدی 
همه آن ها تبلیغ فدرالیته در لبنان و لزوم تجدید نظر 
در نظام سیاسی فعلی در این کشور بوده است. به 
روشنی پیداست رویکرد تجزیه طلبانه برای لبنان 
کوچک و زیبا از مسیر تئوری فدرالیته مطرح می شود 
تا با انزوای این کشور ، نقش منطقه ای لبنان را از میان 
ببرد. نقشی که با حضور حزب ا... مانع محکمی در 
مقابل نقشه هایی است که آمریکا و اروپا برای لبنان 

و سوریه و آینده منطقه طراحی کرده اند.

پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لوموند""پریشانی 
ــوی[ دراثـــر همه گیری  ــس ــران ــان ]ف ــوان ــوج ن
]کرونا[ تشدید شده است""بحران سالمت و 
محدودیت های اعمال شده، مشکالت روانی 
را در نوجوانان به میزان قابل توجهی افزایش 
داد"عکس یک:"یک سال پس از انفجار، بیروت 
بــدون پاسخ""مبارزه خانواده های قربانیان 
برای ]دستیابی به[ حقیقت با موانع سیاسی 
مواجه می شود""در لبنان در حال غرق شدن، 
ضربه ]انفجار[ 14 مرداد 1399 کامال باقی 

مانده است".

فتنه قومیتی در لبنان سناریوی تازه صهیونیست ها 
 واکنش حزب ا... لبنان به شهادت »علی شبلی«: تحریک کنندگانی که در آتش فتنه 

می دمند ،تحت پیگرد قرار گیرند 

شامگاه شنبه لبنان بار دیگر شاهد حادثه 
امنیتی بود که سبب قرار گرفتن این کشور 
در صدر خبرهای رسانه های منطقه شد. 
در ایــن حادثه  یکی از سلفی های قبایل 
عرب خلده با حمله به یک مراسم عروسی 
شیعیان در منطقه "جیه" واقع در استان 
"جبل" لبنان، »علی شبلی« یکی از اعضای 
حزب ا... را به شهادت رساند. علی شبلی 
از مجاهدین حزب  ا... بــوده که در جنگ 
۲۰۰۶ نیز در منطقه "بنت جبیل" حضور 
داشته است.پس از این حادثه، روز یک شنبه     
مراسم تشییع جنازه این فرد برگزار شد، 
اما این مراسم شاهد حادثه شدید امنیتی 
دیگر بود که در آن افرادی مسلح به سمت 
شرکت کنندگان  در این مراسم تیراندازی 
کردند که به »شهادت« سه تن از تشییع 
کنندگان و زخمی شــدن تــعــدادی دیگر 
منجر شد. حزب ا... لبنان در بیانیه ای 
اعــالم کــرد: در واکنش به حادثه اسفبار 
و دردنــاکــی که از منطق قانون گزیری و 
تعصب گرایی به دور از منطق دین و دولت 
سرچشمه می گیرد و باعث شهادت شهید 
مظلوم علی شبلی در منطقه الجیه شد، 
مخالفت مطلق خود را با انواع قتل و اهانت 
به محرمات و کرامت ها اعــالم می کنیم 
مؤاخذه  قضایی  و  امنیتی  نهادهای  از  و 
جنایتکاران و شریکان در این جنایت را 
ــم تحریک  خواستاریم و درخــواســت داری
کنندگانی که در آتش فتنه  می دمند و به 
بستن راه ها و اهانت به شهروندان شهرت 
دارند، تحت پیگرد قرار گیرند. همچنین،  
به  مــامــور  نخست وزیر   میقاتی«  »نجیب 
تشکیل کابینه و »میشل عون« رئیس جمهور  
لبنان به سرعت  در این باره واکنش نشان 
دادند و از ارتش خواستند فوری کنترل امور 
را به دست گیرد و با مجرمان و عامالن این 
حادثه برخورد کند. افزون بر ابعاد امنیتی 
و جنایتی این حادثه، نکته ای  که درباره آن 
وجود دارد و باید مورد اشاره قرار گیرد این 
است که قرار است یک سال دیگر در لبنان 
انتخابات پارلمانی برگزار شود و به  همین 
 علت،  این گمانه زنی  وجود دارد که ظرف 

این مدت این کشور شاهد چنین حوادث 
امنیتی باشد و علت آن نیز سناریوهایی 
است که رژیم صهیونیستی با حمایت مالی 
و تبلیغی برخی رژیم های  منطقه ای  برای 
ــدارک دیــده انــد . به نوشته پارس  لبنان ت
تودی، درباره زمان وقوع این حادثه که به 
نظر می رسد  کامالً  برنامه ریزی  شده بود، 
اشــاره به این نکته حائز اهمیت است  که 
روز چهارشنبه  اولین سالگرد انفجار بندر 
بیروت است که متعاقب این حادثه لبنان 
بــود که  شاهد اعتراض های  گسترده ای 
یک هفته بعد دولت لبنان و سپس »حسان 
دیاب« نخست وزیر  این کشور استعفا کرد و 
کشور عالوه بر بحران اجتماعی و امنیتی 
وارد بحران خأل سیاسی نیز شــد. ظرف 
یک سال گذشته، مردم لبنان به شیوه ها  
و شگردهای مختلف جنگ رســانــه ای و 
و  توطئه ها   گوناگون  گونه های   و  تبلیغی 
کارشکنی ها، شاهد بحران ها  و مشکالتی 
بــوده انــد  و هــدف اصــلــی آن نیز اجــرای 
سناریوی آشوب سازی در این کشور است.

ایــن سناریو نیز تضعیف  از  هــدف نهایی 
ــزب ا... و متحدان آن در قالب »جریان  ح
هشت مارس« پیش از برگزاری انتخابات 
است. پیوست رسانه ای و تبلیغی که برخی 
سازمان های تبلیغی منطقه ای  علیه لبنان 
بــه شــدت دنــبــال می کنند  بیانگر وجــود 
سناریوی آشوب سازی در این کشور است 
و به نظر می رسد  که چنین سناریویی در 
وهله اول علیه »جریان ملی آزاد لبنان« 
این  رئیس جمهور   عــون  میشل  شخص  و 
کشور باشد و هدف تعریف و تحدید   شده 
برای آن نیز معرفی رئیس جمهور  به عنوان  
عامل  اصلی بحران این کشور و در نتیجه 
ایجاد فتنه داخلی با هدف کنار گذاشتن او 
از ریاست جمهوری و پس از آن نیز هدایت 
کردن این فتنه علیه حــزب ا...  و سالح آن 
اســت. مــردم لبنان نیز که نزدیک به 1۰ 
ماه شاهد فقدان دولــت و نخست وزیر  در 
کشورشان هستند از این وضع و بحران های  
پیاپی به تنگ آمدند و خواهان سامان یافتن 

امور در کشورشان هستند.

ردپای مداخالت خارجی در تحوالت تونس؟ 
در پی تداوم بحران سیاسی در تونس، »راشد الغنوشی« رئیس برکنار شده پارلمان این کشور 

از مداخالت خارجی در تونس انتقاد کرد 

ــده  ــی رئـــیـــس بـــرکـــنـــار ش ــوش ــن ــغ راشـــــد ال
ــه حــمــایــت هــای  ــاره ب ــ ــا اش پــارلــمــان تــونــس ب
رئیس   سعید«  »قیس  تصمیمات  از  ــارات  امـ
جمهوری تونس مبنی بر تعلیق فعالیت های 
پارلمان و تالش وی برای تسلط بیشتر بر امور 
کشور گفت: "امارات، اسالمگرایان را تهدیدی 
برای نفوذ خود می داند و وظیفه خود می داند 
که انقالب های عربی را از همان جایی که آغاز 
شد، یعنی تونس به نابودی بکشاند."بحران 
تونس  در  گذشته  ــای  ه هفته  طــی  سیاسی 
اعتراض  از  پس  است، چندی  گرفته  شــدت 
های مردمی علیه دولت و حزب »النهضه« که 
بزرگ ترین حزب پارلمانی این کشور محسوب 
می شود، قیس سعید رئیس جمهوی تونس در 
حکمی، »هشام المشیشی« نخست وزیر این 
کشور را از سمت خود برکنار و فعالیت پارلمان 
را به مدت یک ماه تعلیق کــرد. وی همچنین 
مصونیت قضایی نمایندگان را لغو کرد و تا زمان 
تشکیل دولت جدید، مسئولیت اجرایی کشور 
را خود برعهده گرفت. اقدامات قیس سعید 
سبب شده احزاب و شهروندان تونس وی را به 
کودتا متهم کنند و دیکتاتور بنامند. اتهامی که 
قیس سعید آن را رد کرد و گفت: "من دیکتاتور 
نیستم، هیچ دیکتاتوری در تونس وجود ندارد، 
آزادی بیان در تونس تضمین شده و به هیچ وجه 
خللی در آزادی رخ نداده است. تدابیر استثنایی 
شاکله  حفظ  بــرای  نیز  اخیر  گرفته  صــورت 
حکومت ضروری است."در حالی که نارضایتی 
ها در تونس ادامه دارد برخی مقامات این کشور 
از جمله راشد الغنوشی از مداخالت خارجی در 
این کشور پرده برداشته اند. در این زمینه معاون 
دبیر کل اتحادیه سراسری کــار تونس نیز با 
اشاره به نقش خارجیان در بحران این کشور 
از  صیانت  تنها  خواست  رئیس جمهوری  از 
قانون اساسی را مدنظر داشته باشد. »محمد 
البوغدیری« معاون دبیر کل اتحادیه سراسری 
کار تونس گفت: "نقش ما حفظ حاکمیت ملی 
و تعامل مثبت با قدرت های خارجی و خنثی 
سازی هر گونه دخالت خارجی است، زیرا این 
اتحادیه به وضوح از نقشه مداخالت بیگانگان 
آگاه است."بسیاری از کشورهای عربی از جمله 
مصر، لیبی و تونس طی سال های اخیر و در 

پی خیزش های مردمی در اعتراض به شرایط 
نامطلوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در 
این کشورها، تحوالت بی سابقه ای را تجربه 
کرده اند، اما این تحوالت که  با هدف خواست 
مردم این کشور در قبال دستیابی به استقالل و 
آزادی و بهبود شرایط اقتصادی صورت گرفته با 
گذشت ســال ها با مــداخــالت آشکار و نهان 
بیگانگان هنوز نه تنها به ثبات نرسیده است 
تبدیل  داری  ادامــه  سیاسی  بحران  به  بلکه 
شده   که آسایش و امنیت را از شهروندان این 
کشورها گرفته است.در واقع کشورهایی چون 
امارات و عربستان با صرف میلیاردها دالر پول 
تالش می کنند زمینه ناامنی و ادامــه بحران 
را در کشورهای عربی منطقه فراهم آورنــد تا 
ناکامی های سیاسی  خود را جبران و زمینه 
را برای گسترش نفوذ و قدرت خود در جهان 
عرب فراهم کنند. چنان که این کشورها در 
لیبی نیز با مداخله گری جریان صلح در این 
کشور را به شکست کشانده در یمن به جنگ 
ادامه داده و در تونس و مصر با حمایت از جریان 
های سیاسی خاصی شرایط را به آشوب کشیده 
اند.این کشورها از یک سو توسعه و استقالل 
این کشورها را بر نمی تابند و از سوی دیگر 
در پی کسب اعتبار و قــدرت و البته استفاده 
از ثــروت هــای ایــن کشورها  با هــدف منافع و 
قدرت طلبی هستند. در این زمینه البته دولت 
های غربی چون فرانسه نیز از آن ها حمایت 
اســرار  کننده  افشا  به  که  مجتهد  کنند.  می 
اســت،  مشهور  عربستان  سلطنتی  خــانــدان 
نوشت: "فرانسه با همکاری بن سلمان، بن زاید 
و عبدالفتاح السیسی در صدد اجرای کودتا در 
تونس هستند؛ آن چه در تونس روی می دهد 
انقالب قیس سعید رئیس جمهوری این کشور 
برای از بین بردن نهضت مردم است و در همان 
مسیری قرار دارد که السیسی برای خلع اخوان 
المسلمین از قــدرت به کار برد."این شرایط 
در حالی است که شهروندان تونس بر حفظ 
آرمان های قیام مردمی این کشور اصرار دارند 
و تاکید کرده اند که اجازه مداخله به بیگانگان 
را نخواهند داد. به نظر می رسد روزهای سخت 
و بحرانی  در انتظار تونس و دیگر کشورهای 

بحران زده  این منطقه است.

  دکتر سعید غفاری 
international@khorasannews.com

کامیار- شهروندان هرات این روز ها به شدت 
نگران هستند و روز هـــای سختی را سپری 
می کنند، همزمان با پنجمین روز جنگ در 
ــازه نفس به  حومه شهر هـــرات، نیرو های ت
فرماندهی معاون ارشد امنیتی وزارت کشور 
افغانستان در این شهر مستقر شدند تا اوضاع 
امنیتی را به کنترل خود در آورند. حتی به گفته 
برخی منابع و کاربران افغانستانی بسیاری 
از زنــان در هــرات نیز در حمایت از نیروهای 
امنیتی علیه طالبان سالح به دست گرفته اند.
اعــزام نیرو های تازه نفس به هرات درحالی 
صورت گرفته که »اسماعیل خان« فرمانده 
سیاسی  شخصیت های  از  یکی  و  جــهــادی 
افغان که از شهر هرات در برابر طالبان دفاع 
می کند از بی توجهی دولــت افغانستان در 
اعزام نیرو های نظامی به این شهر انتقاد کرده 
بود.هرات سومین شهرپر جمعیت افغانستان 

پس از کابل و قندهار است.در این میان، منابع 
محلی در والیت هلمند در جنوب افغانستان 
ــو تلویزیون ملی  نیز می گویند که دفتر رادی

هلمند به دست طالبان افتاده  است.

فرمان غنی برای تشکیل بسیج ملی	 
ازســوی دیگر؛ در حالی که طالبان حمالت 
بی سابقه ای را به شهرهای هرات، قندهار، 
قندوز  و  لشکرگاه  غزنی،  بغالن،  طالقان، 
آغاز کرده و دو طرف متحمل تلفات سنگینی 
شــده انــد محمد اشــرف غنی  با بیان ایــن که 
طالبان اراده ای برای صلح ندارد، خواستار 
ــد. به  بسیج ملی در بــرابــر گــروه طالبان ش
گزارش ایرنا، " غنی" در سخنانی در نشست 
افغانستان  نمایندگان   مجلس  العاده  فوق 
افزود: دیگر در برابر کشتار طالبان اغماض و 
سکوت نمی کند و اگر طالبان حاضر به گفت 

وگو نباشد در میدان جنگ زانوهای آنان را 
از  طالبان  که  گفت  غنی   . شکست  خواهد 
صداقت  و نرمش دولت  سوء استفاده کرده و 
آن را به منزله ضعف دولت دانسته است ولی 
از این به بعد با قاطعیت بیشتری در مقابل 
لشکر جهل و خونخوار ایستادگی می کند. 
وی از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و 
علمای کشور خواست با کنار گذاشتن رقابت 
ــرای پــیــروزی افغانستان  هــای منفی خــود ب
از  افغانستان  جمهور  رئیس  شوند.  متحد 
نمایندگان مجلس و سیاستمداران خواست 
که صدای خود را در برابر تجاوز طالبان بلند 
کنند و خاطرنشان کرد : ما با دشمنانی روبه رو 
هستیم که جز خشم، اندوه و درد چیز دیگری 

برای این مردم به ارمغان نیاورده اند. 

داعش بازیگر سوم در افغانستان	 
طی چند هفته گذشته تحوالت کشور افغانستان 
به کانون اصلی رویدادهای بین المللی بدل 
شده است. در چند وقت اخیر از یک سو، شاهد 
تاخت و تاز طالبان بوده ایم که بی محابا حمالت 
خود را بــرای کنترل شهرستان های مختلف 
و نواحی مرزی پیگیری کرده و از سوی دیگر، 
ــت مرکزی به  رغــم شکست در  نیروهای دول
به  جبهه های مختلف جنگ، تالش کرده اند 
مقاومت خود در برابر حمالت طالبان ادامه 
دهند و این گروه را به بازگشت به میز مذاکره 
راضی کنند، اما در این میان تحول بسیار مهم و 
نگران کننده برای صلح و ثبات منطقه ای و بین 
المللی آن است که فضای موجود، به عرصه ای 
برای عرض اندام و تالش گروه تروریستی داعش 
تبدیل شده است. در واقع، روند تحوالت اخیر 
نشانگر آن است که شاید در آینده نزدیک به  رغم 
ادعــای طالبان مبنی بر مقابله با داعــش، این 
گروه تروریستی به بازیگر سوم میدان تحوالت 
سیاسی و نظامی افغانستان تبدیل شود. در 
شرایطی که داعش بخش عمده قدرت خود در 
سطح منطقه ای را از دست داده، به نظر می رسد 
این گروه می تواند کشور افغانستان را به میدانی 

برای ظهور مجدد خود تبدیل کند.

داعش در جست وجوی احیای مجدد	 
طی چند روز اخیر، افزایش فعالیت  و حضور گروه 
تروریستی داعش در شمال افغانستان و مرزهای 
این کشور با تاجیکستان نگرانی شدید بازیگران 
داخلی و نیز کشورهای خارجی را به همراه 
داشته اســت. بنابر اسناد و شواهد موجود در 
مناطق تخار، سرپل و به ویژه در فاریاب نیروهای 
داعشی زیادی مستقر شدند و در این والیت ها 
فعالیت دارنـــد. حتی گــزارش  هــا حاکی از آن 
هستند که گروه تروریستی داعش در مناطق 
شمالی افغانستان جنایت های متعددی را نیز 
مرتکب شده است.به نوشته الوقت،برای نمونه 
گروه تکفیری داعش در جدیدترین جنایت خود، 
یک پلیس راهنمایی و رانندگی را در منطقه 
»دشت آبدان« در استان قندوز در نزدیکی مرز 
با تاجیکستان اعدام کرد. این اقدام غیر انسان 
داعشی ها در شرایطی است که چهار روز پیش نیز 
رسانه های افغانستان گزارشی را منتشر کردند 
که در آن از حضور تعدادی از اعضای جنبش 
انصارا... تاجیکستان در شهرستان های مرزی 
بدخشان افغانستان با تاجیکستان توسط طالبان 
خبر داده بودند. گفته شده است که شهرستان 
های »کوف آب«، »شیکی«، »نسی«، »مایمی« 
و »خواهان« بدخشان در کنترل این افراد قرار 
دارد که با تاجیکستان مرز مشترک دارد. اکنون 
بسیاری از ناظران سیاسی این اقدام داعش را 
زنگ خطر حضور داعش برای کشورهای آسیای 
میانه، روسیه و  چین ارزیابی کرده اند.تمامی 
واقعیات میدانی موجود نشانگر این امر است که 
اکنون خأل قدرت به وجود آمده در نتیجه درگیری 
طالبان با نیروهای حکومت مرکزی فضای تنفس 
قابل توجهی را برای ظهور و قدرت گیری گروه 
تروریستی داعش گشوده است، اما با وجود این 
اکنون پرسش قابل تامل این است که آیا تحرکات 
داعش به صورت مستقل و بدون حمایت خارجی 
است یا این که اراده ای خارجی برای تقویت این 

گروه وجود دارد؟

چهره روز 

توئیت روز 

نمای روز 

قاب بین الملل 

رئیس جمهور فیلیپین دوباره شهروندانی را که 
از دریافت واکسن  امتناع می کنند، تهدید کرد. 
او گفت: افــرادی که از تزریق واکسن امتناع 
کرونا  گیری  همه  گسترش  عامل  کنند   می 
هستند و باید بمیرند .وی همچنین به پلیس 
فیلیپین دستور داد که این افراد را به اجبار در 
خانه هایشان حبس کند .تنها ۶ درصد از مردم 
واکسینه شده اند، بنابراین او سعی می کند 
آن ها را از راه های مختلف، تشویق یا تهدید 
وادار به انجام واکسیناسیون کند./توئیت پرس

ابراز نگرانی جرمی کوربین از تحوالت سیاسی 
ــزب کــارگــر انگلیس  تــونــس/رهــبــر ســابــق ح
ــس، تمامی نشانه  ــون ــالم کــرد حـــوادث ت اعـ
های منحصر به فرد کودتا و تجاوز و تعرض به 
دستاوردهای دموکراسی طی دهه گذشته 
ــت. با همه کسانی که  در این کشور را داراس
مدافع حقوق دموکراسی و آزادی ها هستند، 
اعــالم همبستگی می کنیم و از پایان دادن 
به سرکوبگری و ازسرگیری فعالیت پارلمان 

منتخب کامال حمایت می کنیم.

ــزار دختر و پسر جــوان، امــروز در آزمــون  ۵ ه
کردند.  شرکت  افغانستان  نظامی  آکــادمــی 
برگزیدگان ایــن آزمــون به استخدام نیروی 
نظامی کشور درخواهند آمد. این روزها ارتش 
افغانستان درگیر جنگی گسترده با طالبان در 

مناطق مختلف این کشور است. /چند ثانیه

برگزاری مراسم ویــژه عذرخواهی "جسیندا 
آردرن" نخست وزیر نیوزیلند)بانوی نشسته 
در مرکز تصویر( از رفتار نــژاد پرستانه دولت 
نیوزیلند با پناهجویان در دهه 197۰ میالدی/ 

آسوشیتدپرس

هرات در خطر سقوط
همزمان با پنجمین روز جنگ در شهر هرات ، نیرو های تازه نفس به این شهر 

اعزام شدند.در برخی مناطق زنان هم سالح به دست گرفته اند و بسیج 
عمومی  علیه طالبان  هم در حال شکل گیری است 

ن
با

طال
یه  

عل
د 

بر
م ن

قد
ط م

 خ
در

ت 
را

 ه
ی

دم
مر

ج 
سی

ر ب
هب

، ر
ن

خا
ل 

عی
ما

س
ا



# هشتگ سه شنبه  1۲ مرداد   41400
۲۳  ذی الحجه 144۲.شماره  ۲07۲۳

سرچشمه های  فاضالبی درخوزستان و تالش ناکام آقای مجری!
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سرچشمه های  فاضالبی چند رود در خوزستان

یکی از مشکالت بزرگ خوزستان نبود زیر ساخت فاضالب 
شهری و سرازیر شدن این فاضالب به رودخانه ها و 
تاالب های منطقه است که خطرات زیست محیطی زیادی 
به همراه دارد. یکی از فعاالن محیط زیست خوزستان 
درباره این اتفاق در توئیتی نوشت: »فاضالب اهواز به 
رودخانه کارون می ریزد، فاضالب بهبهان به رودخانه 
مارون، فاضالب ایذه به تاالب میانگران، فاضالب شادگان 
به تاالب شادگان، فاضالب آبادان به تاالب شادگان و اروند 
و فاضالب امیدیه به پشت فرودگاه امیدیه. این ها بخشی 
از دردهای ماست.« این توئیت با واکنش هایی همراه 
بود. کاربری نوشت: » بعد از یافتن درد باید درمان کرد. 
مسئوالن استانی درد خوزستان رو می دونن ولی موقع 
مداوا پیداشون نیست.« کاربری هم نوشت: »مشکالت 
خوزستان ریشه ایه و باید ریشه ای هم حل بشه نه با 

ارسال آب معدنی.«

 

  2.8     M   views 

اشک های حسرت  بار

بعد از اشک های سعید معروف پس از حذف تیم ملی 
والیبال از المپیک در حالی که امید زیادی به صعود آن ها 
داشتیم روز گذشته هم تصاویری از گریه های محمدعلی 
گرایی بعد از شکست این کشتی گیر فرنگی که از فینال جا 
ماند بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. البته در 
همین دیدارهای المپیک، گرایی با زدن فن سنجاب پرنده 
از سوی فدراسیون جهانی کشتی لقب شاهین گرفت. 
 تا لحظه نوشتن این مطلب هنوز دیدار رده بندی این 
کشتی گیر برگزار نشده و امیدواریم گرایی بتواند مدال 
برنز را کسب کند. کاربری نوشت: »محمد علی تو با همون 
فن سنجاب پرنده نشون دادی یه قهرمانی و مرد روزای 
سختی.« کاربر دیگری نوشت: »پسر تو صبح به اندازه 
چند مدال طال با اون کشتی ها و فن هایی که زدی حال مون 

رو جا آوردی و برای ما قهرمانی.«
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جامانده های واکسن در آلوده ترین جای بیمارستان ها

فیلمی از آلوده ترین جای بیمارستان منتشر شد که برخی 
از کارکنان آن مدعی بودند با وجود خطرات باالیی که آن ها 
را تهدید می کند هنوز واکسینه نشده اند. در این ویدئو 
که از الندری یا همان رختشوی خانه بیمارستان گرفته 
شده  برخی کارکنان درباره مشکالتی که دارند این گونه 
می گویند: »ما نیروهای شرکتی هستیم که هیچ امنیت 
شغلی نداریم و حداقل حقوق رو می گیریم و در حالی که 
در آلوده ترین و کثیف ترین جای بیمارستان  هستیم و با 
مالفه و لباس عفونی بیماران سر و کار داریم هنوز تعدادی 
هستند که واکسن نزده اند.« کاربران به این ویدئو 
 واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »روزایی که فکر 
می کنی خودت سخت ترین شغل رو داری ناگهان سختی 
بقیه شغل ها رو می بینی و می فهمی از شغل تو سخت تر 

هم هست ولی کاش جامونده ها رو هم واکسن بزنن.«
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یک افتتاح مهم  در نصف جهان

روز گذشته باالخره بعد از 10 سال مرکز همایش  های 
بین المللی اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس با دستور 
رئیس جمهور افتتاح شد. گفته می شود این مرکز هزار و 
200میلیارد تومان هزینه داشته است. وزیر امور خارجه 
در حساب اینستاگرام خود درباره این مرکز همایش ها 
نوشت: »این مجموعه بی نظیر در غرب آسیا  که بهترین های 
هنر ایرانی را با باالترین استانداردهای حرفه ای بین المللی 
درآمیخته، محلی مناسب برای نشست  های ملی، منطقه ای 
و بین المللی دولتی و تجاری و نیز نماد گفت وگوی تمدن ها 
و تعامل سازنده با جهان است... این سازه شاهدی است 
بر عزم ایران برای ادامه مسیر تعامل سازنده بر اساس 
موضع برابر و احترام متقابل. به امید دیدار در آن جا. « 
این مرکز به گونه ای طراحی شده که گویای عبارت معروف 
»اصفهان، نصف جهان« است زیرا شکل نیم کره آن نماد 

»نصف جهان«  است.

 

  3.4     M   views 

تالش ناکام آقای مجری

یکی از ویدئوهای پربازدید شبکه های اجتماعی مربوط به 
گفت و گوی مجری تلویزیون با نفرات برتر کنکور بود که 
انتقادهایی را هم به همراه داشت. در این ویدئو مجری 
اصرار دارد که نفرات کنکور از فضای مجازی بد بگویند اما 
نفرات برتر کنکور از مزیت های فضای مجازی می گویند. 
بخشی از مکالمه این مجری با نفرات برتر کنکور این گونه 
است: )نفرات برتر کنکور: از گوشی و شبکه های اجتماعی 
زیاد استفاده می کردیم. مجری تلویزیون: منظورتان برای 
آموزش و درس بود؟ نفرات برتر کنکور: هم آموزشی و 
هم سرگرمی( کاربری نوشت: »نمی دونم چه اصراریه که 
چیزهایی رو که خودمون دوست نداریم  می خواهیم به 
دیگران هم القا کنیم بده.« کاربر دیگری نوشت: »حاال هر 
وقت سرم توی گوشیم باشه می تونم به بابام این ویدئو رو 

نشون بدم و بگم می خوام نفر اول کنکور بشم.«

 

  2.1     M   views 

ادعای ارتفاع درباره آتش نشان  هوایی

دیروز گزارشی از حضور هواپیمای آتش نشان کشورمان 
در ترکیه نوشتیم و به این پرسش که چرا این هواپیما در 
آتش سوزی های زاگرس حضور نداشت هم از قول یک 
مقام آگاه پاسخ دادیم. به گفته این مقام آگاه ،دلیل پرواز 
نکردن این هواپیما پرداخت نشدن بودجه است. با این 
حال کاربری در این خصوص مدعی شده که هواپیمای 
آتش نشان ما حداکثر 1800 متر می تواند ارتفاع بگیرد 
در حالی که آتش جنگل های زاگرس در باالتر از این ارتفاع 
رخ داده. البته کاربران پرسیده اند چرا بالگردهایی که به 
ترکیه رفته اند برای خاموشی آتش جنگل های زاگرس 
حضور نداشتند. کاربری نوشت: »ساالنه بخش زیادی از 
جنگل های کشور که ارزش ریالی اون بیش از چند بالگرد 
می شه در آتش می سوزه ولی بالگردهای ما به دلیل 

پرداخت نشدن بودجه از جاشون بلند نمی شن!«

استارلینک اصال چیست؟ 	 
استارلینک پــروژه ای است که توسط شرکت اسپیس 
ایکس انجام می شود و هدف آن مهیاسازی اینترنت در 
کره زمین و فضاست. این شرکت با استفاده از تعداد 
زیادی ماهواره که در اطراف زمین قرار می گیرند قصد 
دارد تمامی زمین را به اینترنت متصل کند. این سرویس  
می خواهد بهترین سرعت را برای مکان های دورافتاده 
که سرویس دهنده های اینترنت به آن ها خدماتی ارائه 

نمی کردند فراهم کند.

با اینترنت ماهواره ای، فیلترینگ از بین می رود؟	 
طی سال  های گذشته چندین پروژه اینترنت ماهواره ای 
با شکست مواجه شده اند، اما این بار استارلینک از 
حمایت اسپیس ایکس بــرخــوردار اســت و در صورت 
مشکالت  و  فیلترینگ  پـــروژه،  بـــودن  موفقیت آمیز 
ارتباطات  زمینی به کلی از بین خواهد رفت. گفتنی 
است این ماهواره ها در کنار ارائــه ارتباط رادیویی، 
با ارتباطات لیزری، شبکه بزرگی را در زمین ایجاد 
می کنند که عالوه بر افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، 
نحوه نظارت بر محتوا توسط کشورها و فیلترینگ را به 
کلی تغییر می دهند و می توان گفت عصر ارتباطات 
جدیدی شکل خواهد گرفت. اگــر ایــن شرکت  ها از 
لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه نشوند و فازهای بعدی 
طرح های خود را ادامــه دهند، اپراتورهای اینترنت 
مستقر روی زمین نیز با مشکل بزرگی مواجه خواهند 

شد و حتی احتمال دارد به فراموشی سپرده شوند.

قیمت اشتراک و تجهیزات  اینترنت ماهواره ای	 
از جمله سواالت اساسی دیگری که در خصوص اینترنت 
ماهواره ای مطرح می شود، قیمت تجهیزات و خدمات 
آن است. برای روشن شدن این موضوع، می توان به 
ایمیلی که شرکت اسپیس ایکس به کــاربــران خود 
ارسال کرده استناد کرد. این شرکت قیمت خدمات 
خود را برای کاربران آمریکایی متشکل از 499 دالر 
هزینه خرید دیش ماهواره ای و 99 دالر هزینه ماهانه 
سرویس اعالم کرده است. اگر این تجهیزات با همین 
حدود قیمت در دسترس متقاضیان ایرانی قرار گیرد به 
معنی هزینه حدود دو میلیون و ۳۰۰ تا دومیلیون و ۵۰۰ 
هزار تومانی با دالر 2۳ تا 2۵ هزار تومانی  برای اشتراک 
ماهانه است. در ضمن باید برای خرید دیش ماهواره ای 
هم حدود 12 میلیون تومان هزینه پرداخت کرد که با 

توجه به سرعت باال و اینترنت نامحدود برای مجتمع ها 
هزینه چندانی نخواهد بود.سرعت این اینترنت  را  هم 

از ۵۰ تا 1۰۰ مگا بیت تخمین می زنند.

چطور این تجهیزات را خریداری کنیم؟	 
نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که این 
تجهیزات را چطور باید تهیه کرد. برای خرید تجهیزات هم 
اکنون باید در سایت این شرکت ثبت نام و پول تجهیزات 
را پرداخت کنید و در انتظار بمانید تا نوبت تان شود و این 
تجهیزات به دست تان برسد. در این میان، عده ای شیاد 
و فرصت  طلب از نگرانی مردم برای دستیابی به اینترنت 
سوء استفاده  محدودیت  بــدون  و  باکیفیت  پرسرعت، 
کردند و مدعی فروش اشتراک و تجهیزات استارلینک 
شدند، این در حالی است که یورو نیوز در گزارشی به 
نقل از مدیران اسپیس ایکس مدعی شده که تعداد ثبت 
نام به حدی است که بیش از یک سال افراد برای دریافت 
ایــن مدت  تجهیزات باید در صف بمانند.البته برخی 
زمان را تا ۳ سال هم پیش بینی کرده اند. پس هرچند 
که در سایت اسپیس ایکس نام تهران، مشهد، اصفهان، 
ــواز، سیستان و بلوچستان و ...  تبریز، بندرعباس، اه
به عنوان مراکز تحت پوشش اینترنت استارلینک ذکر 
شده ولی باز هم با توجه به آن چه نوشتیم گول تبلیغات 
کالهبردارانی را که در فضای مجازی مدعی فروش 

تجهیزات استارلینک هستند، نخورید.

آیا اینترنت استارلینک در ایران قابل استفاده است؟	 
اگر چه از لحاظ تئوری می توان از اینترنت ماهواره ای 
در هر کجای جهان استفاده کرد و تنها الزمه آن داشتن 
یک دیش مخصوص است، ولی اسپیس ایکس خیلی 
واضــح بارها اعــالم  کــرده است که قصد ارائــه  اینترنت 
ماهواره ای بدون اجازه دولت  ها را ندارد. البته حتی اگر 
اسپیس ایکس در مذاکره با مسئوالن ایرانی موفق به 
 کسب اجازه خدمات  دهی در ایران شود، بسیار بعید است 
که به  دلیل تحریم  های آمریکا بتواند به  صورت رسمی 
سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد. در این میان 
برخی معتقدند شاید با قاچاق تجهیزات به داخل کشور 
بتوان از این اینترنت در کشور استفاده کرد اما آنتن های 
استارلینک بنا به ماهیت  شان باید از موقعیت دقیق 
جغرافیایی خود مطلع باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار 
زاویه دیش در بهترین وضعیت برای ارتباط با ماهواره قرار 
بگیرند. این یعنی اسپیس ایکس اگر بخواهد می تواند از 
موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و آنتن  هایی را 
که در کشورهای غیرمجاز هستند از کار بیندازد. حتی 
اسپیس ایکس می تواند ماهواره  های خود را طوری تنظیم 
کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال 
نکنند؛ به ویژه این که کشورهایی مثل روسیه، چین و هند 
قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس 

ایکس هم عالقه ای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد.

برخی اظهار   نظر ها از پوشش ماهواره  های استارلینک بر فراز آسمان ایران حکایت دارد ،چرا این به 

معنی  امکان استفاده از  اینترنت ماهواره ای نیست؟

 فعالمنتظر اینرتنت 
ماهواره ای نباشید!

 رعیت نواز- این داستان اینترنت ماهواره ای موضوعی است که در کشورمان محبوبیت خاصی پیدا کرده و برخی فکر 
می کنند تا چند ماه دیگر می توانند با خرید تجهیزات آن از این اینترنت استفاده کنند. البته این گمانه ها زمانی پر رنگ تر 
شد که ویدئویی از ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد. او در این ویدئو درباره اینترنت ماهواره ای استارلینک می گوید که با خرید تجهیزات و پرداخت اشتراک 
ماهانه می توان از این امکان در کشور استفاده کرد و با توجه به قیمت آن برای مجتمع ها به صرفه خواهد بود. هرچند این 
صحبت  های فیروزآبادی مربوط به دو ماه قبل، یعنی همزمان با گمانه زنی ها درباره کاندیداتوری او در انتخابات ریاست 
جمهوری بود اما برای بسیاری این سوال به وجود آمده که آیا واقعا می توان با خرید تجهیزات از اینترنت ماهواره ای در 
کشورمان استفاده کرد. هر چند تصاویری هم در همین زمینه از تجهیزات استارلینک که ادعا شده بود متعلق به ایران 
است منتشر و خیلی زود مشخص شد متعلق به کاناداست اما کالهبردارانی درحال فروش این تجهیزات که اصال وجود 
ندارد به مردم هستند. به هر حال قبل از این که در دام این کالهبرداران بیفتید بهتر است از کم و کیف اینترنت ماهواره ای 

در ایران و نحوه فروش تجهیزات آن آگاه شوید.

بسرتی در آی یس یوی 
150 میلیوین خانه!

این روزها شیوع کرونا کاری کرده که در بیمارستان ها تخت خالی 
پیدا نمی شود و خبر از بستری بیماران کرونایی روی صندلی 
به گوش می رسد. البته تنها مشکل تخت نیست بلکه داروهای 
 بیماران کرونایی و دستگاه اکسیژن ســاز هم به راحتی پیدا 
ــود. امــا تــجــارت نیوز در گــزارشــی از پیشنهاد برخی  نمی ش
بیمارستان های خصوصی و شرکت  های ارائــه  دهنده خدمات 
درمانی برای بستری بیماران در خانه و تجهیز آی سی یو در خانه 
خبر می دهد که به جز خدمات آی سی یو در منزل که شبی 5 
میلیون تومان هزینه دارد باید حدود 100 میلیون تومان برای 
10 روز هزینه کرد. در ادامه با این هزینه ها بیشتر آشنا می شوید.

ویزیت 7 میلیونی پزشک متخصص	 
این شرکت  ها مدعی اند که بیمارستان را به خانه می آورند با همه 
امکانات و تجهیزات. مسئول یکی از این شرکت  ها می گوید هر 
چه در بیمارستان هست، ما در خانه برایتان فراهم می کنیم. »چند 
پزشک الزم است که بیمار را ویزیت کنند. هزینه یک بار ویزیت 
پزشک متخصص عفونی دو میلیون تومان ، ویزیت متخصص قلب 
۳.5 میلیون تومان و پزشک بیهوشی هم 1.5 تا دو میلیون تومان 
است.« این یعنی ویزیت سه پزشک متخصص در منزل برای بیمار 
حدود 7 میلیون تومان هزینه دارد. این در حالی است که بر اساس 
تعرفه  های ابالغی سال 1400 هزینه ویزیت یک متخصص یا فوق 
تخصص از ۸5 هزار تومان تا 100 هزار تومان است، البته در مطب. 
اما برخی از اپلیکیشن  های سالمت هم گزینه ویزیت در منزل را 

دارند و هزینه ویزیت پزشک متخصص ۶00هزار تومان است!

پرستار مقیم ۲0 میلیون	 
یکی دیگر از خدمات این شرکت ها حضور پرستار تمام وقت در 
منزل است که هزینه آن برای هر شبانه روز ۲ میلیون تومان اعالم 

شده که یعنی برای 10 روز باید ۲0 میلیون تومان پرداخت کرد.

هزینه 7 میلیونی دارو	 
در حالی که رمدسیویر به سختی پیدا می شود این شرکت  ها آن 
را به راحتی تهیه می کنند. برخی می گویند قیمت هر رمدسیویر 
یک میلیون و ۳00 هزار تومان است و برخی می گویند قیمت آن 
یک میلیون تومان است. یکی از این موسسات می گوید حدود ۶ 
عدد آمپول رمدسیویر الزم است. ما هر عدد را ۹50 هزار تومان 
می خریم و 500 هزار تومان هم هزینه تزریق هر آمپول است.« با 
این حساب هزینه خرید و تزریق ۶ عدد آمپول رمدسیویر حدود 7 

میلیون تومان می شود.

دستگاه اکسیژن  ساز ۶0 میلیون	 
کپسول اکسیژن برای بستری بیماران کرونایی در خانه ضروری 
است. این شرکت  ها کپسول اکسیژن هم دارند. اما یکی از این 
شرکت  ها می گوید توصیه ما این است که هم کپسول اکسیژن 
بخرید و هم دستگاه اکسیژن  ساز. چون تمام مدت استرس دارید 
که مبادا اکسیژن دستگاه تمام شود. بنابراین بهتر است دستگاه 
اکسیژن  ساز داشته باشید.«  یک راه این است که افراد دستگاه 
اکسیژن  ساز را اجاره کنند. قیمت  اجاره دستگاه متغیر است. »اگر 
دستگاه 5 لیتری بخواهید اجاره آن ۶ میلیون تومان است و اگر 
10 لیتری بخواهید، حدود 15 میلیون تومان می شود.« البته هم 
اکنون به دلیل باال بودن تقاضا پیدا نمی شود به همین دلیل  این 
شرکت  ها پیشنهاد مطمئن تری هم دارند. »اگر سخت تان نیست 
کمی بیشتر هزینه کنید و کال یک دستگاه اکسیژن  ساز بخرید؛ 

قیمتش ۶0 میلیون تومان است.« 



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

یک عکس  

ــس ساخت  ــوالن ــب اولــیــن اتـــوبـــوس آم
ایران رونمایی شد. رئیس اورژانس کشور 
در این بــاره گفت: تمام  تجهیزات این 
 نوع اتوبوس آمبوالنس در کشور تامین 
می شودو تا چهار ماه آینده ، ۲۰ دستگاه  
اتوبوس آمبوالنس تحویل اورژانس کشور 

خواهد شد. 

در پی نامه وزیــر بهداشت  به رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص موج سهمگين و پنجم 
کرونا و پيشنهاد تعطيلی دو هفته ای بــرای کاهش چرخش ویــروس و بار بيمارستان ها، رهبر 
معظم انقالب اسالمی از رئيس جمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود 
و هر اقدامی که الزم است انجام گيرد. به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب، در 
مرقومه  ایشان خطاب به روحانی رئيس جمهور آمده است: »پيرو هشدار وزیر محترم بهداشت، 
ــوزش پزشکی و پيشنهاد تعطيلی به خاطر بيماری همه گير، مقتضی اســت این  ــان و آم درم
 موضوع در ستاد مّلی کرونا مطرح و بررسی شــود و هر اقدامی که الزم اســت انجام گيرد«.
وزیر بهداشت در نامه روز یک شنبه خود به رهبر انقالب پس از برشمردن علل و زمينه های گسترش 
بيماری و فشار سنگين بر کادر درمان، به صحنه آوردن کليه امکانات کشور برای مقابله جدی با این 
پدیده را ضروری دانست و نوشت: »شاید دو هفته تعطيلی جدی و ایستادگی و به کارگيری نيروهای 
نظامی و انتظامی و برخورد با شکستن پروتکل ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس و بار 
بيمارستان ها و فشار نفس گير بر همکاران ما بکاهد«. این خبر حاکی است، رونوشت دستور رهبر 

انقالب اسالمی برای رئيس جمهور منتخب نيز ارسال شده است.

    دستور رهبر انقالب به رئیس جمهور 
               درباره  بررسی پیشنهاد وزیر بهداشت   برای تعطیلی دو هفته ای

رسانه های جهان 

 بی بی سی: دولت 
ــالم کرد  بریتانيا اع
بــــرای تشویق  کـــه 
ــه تــزریــق  جــوانــان ب
واکسن کرونا، غذا 
و خدمات تاکسی با تخفيف به آن ها 

ارائه خواهد شد.

 تی آر تی: عربستان 
حـــــدود  از  پـــــس 
یک سال و نيم وقفه 
ــا، از  ــرون بــه دلــيــل ک
آگوست  اول  هفته 
)هفته دوم مرداد(  به دارندگان ویزای 
گردشگری اجــازه می دهد وارد این 

کشور شوند.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:  
صــــــــــــنــــــــــــدوق 
ســـرمـــایـــه گـــذاری 
مستقيم روسيه اعالم 
کــرد که نتایج اوليه 
کارآزمایی بالينی ترکيب دو واکسن 
»آسترازنکا« و »اسپوتنيک الیت« حاکی 
از عدم هرگونه عارضه جانبی است. این 
ترکيب در کشور آذربایجان هيچ گونه 
عوارض و ابتال پس از واکسيناسيون را 
نشان نمی دهد؛ اطالعات اوليه درباره 
ایجاد ایمنی با ترکيب واکسن ها در 

همين ماه منتشر خواهد شد.

سه شنبه ۱۲مرداد  ۱۴۰۰
۲۳ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۲۳

کابوس روزانه 800 قربانی!
آمار فوتی های روزانه کرونا به ۴۱۱ و آمار موارد مثبت ابتال به رقم کم سابقه ۳۷ هزار نفر رسید؛ مطالعات 

بین المللی و وزارت بهداشت هشدار داده اند که با تداوم شرایط فعلی و رعایت نشدن پروتکل ها، 
تعداد مرگ های روزانه به 8۰۰ نفر هم خواهد رسید

گــروه اجتماعی - در 24 ساعت گذشته، 
411 هموطن دیگر را از دست دادیم، این یعنی 
قدرت کرونا  به حدی رسيده که هر 3.5 دقيقه 
جان یک ایرانی را می گيرد؛ البته ترسناک تر 
واشنگتن،  دانشگاه  پيش بينی  طبق  این که 
شرایط فعلی  کشور و پایين آمدن سطح رعایت 
پروتکل ها، احتماال ما را به آمار روزانه 800 فوتی 

هم خواهد رساند.

آمار وحشتناک تعداد مبتالیان و بیماران        
بستری

وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد که 3۷ هزار و 
18۹ بيمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور 
شناسایی شده اند که 431۷ نفر از آن ها بستری 
شدند. با آمار دیروز، تعداد کل فوتی های کرونا در 
کشور ما به ۹1 هزار و 40۷ نفر و تعداد بيماران 
بستری در بخش مراقبت های ویژه به 560۷ 

نفر رسيد.

افزایش ۳8 درصدی فوتی ها و ۳۲ درصدی        
بیماران بستری 

ــالم سخنگوی وزارت بهداشت، در  طبق اع
ــدی  هفته گذشته شاهد افــزایــش 32 درص
تعداد بيماران کرونا مثبت بستری و افزایش 
38 درصدی در تعداد بيماران فوت شده نسبت 
به هفته قبل از آن بودیم. البته این وضعيت 
خيلی هم تعجب آور نيست چراکه سطح رعایت 
 3۹.2 به  کشور  در  بهداشتی  پروتکل های 
ــد، یعنی کمترین ميزان خود طی سال  درص
اخير رسيده است. این یعنی با وجود سرعت 
بی خيالی  کشور،  در  واکسيناسيون  گرفتن 
مردم و رعایت نشدن حدود 60 درصد پروتکل ها 
مهم ترین دليلی است که ما را در برابر سویه 
دلتای کرونا مغلوب کــرده اســت. هرچند که 
مطمئنا باال رفتن آمار واکسيناسيون، در کاهش 

ميزان فوتی ها تاثير بسزایی خواهد داشت.

واکسن ها و واکسن نزن ها!       
ــاره آمــار واکسيناسيون هــم باید گفت،  دربـ
تاکنون 10 ميليون و 285 هــزار و 4۹4 نفر 
دوز اول واکسن کرونا و دو ميليون و ۷۹5 
هزار و 680 نفر نيز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

13 ميليون و 81 هزار و 1۷4 دوز رسيد. اما 
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در 
گروه سنی باالی 55 سال 30 درصد هنوز در 
سامانه برای واکسيناسيون ثبت نام نکرده اند.
اتفاقی عجيب که برخی شایعات با رنگ و بوی 
طب سنتی، مذهبی، علمی و گاهی امنيتی، از 

مهم ترین دالیل آن بوده است.

تکرار اشتباهات موج چهارم       
ــور، فقط  ــش امـــا مــقــصــران وضــعــيــت فعلی ک
واکسن نزن ها و ماسک نزن ها نيستند، بلکه 
کم کاری های ستاد ملی مقابله با کرونا هم مزید 
بر آن بوده است. مرکز پژوهش های مجلس، 
دیروز گزارشی را درباره عملکرد کشور در موج 
چهارم کرونا منتشر کرد؛ گزارشی که دالیل 
ناکامی ما در آن موج و به تبع آن، مواجهه با موج 

پنجم را شفاف کرده است:
- عدم اتخاذ تصميمات قاطعانه

- تصميم گيری نابهنگام
- ضعف حمایت های اجتماعی و اقتصادی و 
فقدان سازوکارهای مناسب اجرایی و نظارتی 

برای اعمال محدودیت ها
- تأخير در بستن مرزهای کشور

- چندصدایی و تناقض گویی مسئوالن
- تصميمات فاقد ضمانت اجرایی

و فرایندهای تصميم گيری  - ترکيب ناقص 
انحصاری در ستاد ملی مقابله با کرونا

- ظرفيت پایين انجام تست کرونا
- فرایند کند واکسيناسيون

هرچند ایــن ارزیــابــی مربوط به مــوج چهارم 
کروناست، اما حاال که در موج پنجم دست و 

پا می زنيم نيز همچنان بسياری از خطاها و 
اشتباهات قبلی در حال تکرار شدن است و 
رعایت نکردن پروتکل ها توسط مردم نيز شرایط 

را سخت تر و تلخ تر کرده است.

نگرانی از کمبود سُرم برای بیماران        
کرونایی

در کنار این اشتباهات، برخی مشکالت هم باعث 
تشدید نگرانی ها شده است؛ نمونه اش گالیه ها 
از کمبود ُسرم تزریقی برای استفاده بيماران 
کرونایی است که البته سازمان غذا و دارو قول 
داده این حوزه را مدیریت کند. دکتر سيدحيدر 
محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 

سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته است: تقریبا 
توليد سرم در کشور به 11 ميليون در ماه رسيده 
ــر شهریور به15/5ميليون افزایش  و تا اواخ
می یابد. به گفته محمدی، اصالح خط توليد 
یکی از شرکت های سرم سازی در این کاهش 
ميزان توليد موثر بوده اما وعده داده شده است 
این خط توليد تا پایان مرداد دوباره فعال شود. 
محمدی این را هم گفته است که: ِسُرم فقط برای 
بيماران مبتال به کرونا مصرف نمی شود بلکه به 
دليل گرمای  هوا و کم آبی بدن، برای برخی افراد 
سرم تجویز می شود و این موضوع در کنار کرونا 
سبب شده است مصرف سرم در کشور ناگهان 

چندبرابر شود.

هشدار جدی پیش بینی ها       
نگرانی ها وقتی شدیدتر می شود که بدانيم با 
روند فعلی، بعيد نيست آمار فوتی های روزانه 
در کشور تا دو برابر هم افزایش یابد. دکتر ایرج 
حریرچی، معاون وزیــر بهداشت در ایــن باره 
گفته است: پيش بينی های دانشگاه واشنگتن 
ــاه و نيم آینده،  نشان مــی دهــد کــه در یــک م
مرگ های کرونایی در کشور ما از روزانه 300 
نفر کنونی به حدود 600 نفر افزایش یابد و اگر 
به دستورالعمل ها عمل نکنيم شاید در آینده این 

رقم به حدود 800 نفر در روز برسد.

نامه قالیباف به رئیس جمهور: 

مفاد قرارداد با تلگرام شفاف سازی 
شود

رئيس مجلس در نامه ای به رئيس جمهور خواستار 
ــاره عدم تشریح و شفاف سازی  توضيح دولــت درب
درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه 
ترافيک بين المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی 
شد. در نامه قاليباف به رئيس جمهور آمده است: 
»عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد 
با تلگرام و چرایی محاسبه ترافيک بين المللی برای 
کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام 
در کشور چيست؟«این خبر حاکی است، چرایی 
محاسبه ترافيک بين الملل برای کاربران تلگرام 
در زمانی که فيلتر نبوده، موضوعی است که از پایيز 
سال قبل مطرح است و عباس مقتدایی، نماینده 
اصفهان، بيشتر این موضوع را پيگيری کرده است. 
او دی ماه سال قبل در روند پيگيری هایش این طور 
 )CDN(گفته بود: »در مقطعی سرورهای تلگرام
در داخــل کشور مستقر بــوده اســت. استقرار این 
سرورها در داخــل کشور یعنی این که می بایست 
ترافيک و هزینه های مرتبط با آن بر مبنای استفاده 
داخلی و نه با تعرفه های بين المللی حساب می شده 
است؛ در حالی که در عمل تعرفه و پولی که مردم 
پرداخت کرده اند فراتر و باالتر از هزینه ای بوده که 
باید پرداخت می شده است.« در همين رابطه مجلس 
28 تير به دليل قانع نشدن از پاسخ وزیر ارتباطات به 

وی کارت زرد داد.

 بیشتر فوت شدگان کرونایی
 چه افرادی بودند؟

نتایج یک بررسی روی فوت شدگان کووید1۹ 
بيمارستان بقيه ا... تهران در بازه زمانی اسفند 
که  داد  نشان   13۹۹ اردیبهشت  تــا   13۹8
حــدود دوســـوم فــوت شــدگــان، مـــردان مسن و 
دارای حداقل یک بيماری  زمينه ای بودند. این 
بررسی ها نشان داد که مردان جنسيت غالب را 
در ميان افراد فوت شده به علت کووید-1۹ در 
این مرکز داشتند. در بخشی دیگر از داده های 
این بررسی آمده است: ميانگين سنی افراد مورد 
مطالعه66/01سال بود که این موضوع بيانگر 
افزایش چشمگير مرگ ومير در بيماران بيش 
از 55 سال است. تعداد روزهای بستری در این 
مرکز از حداقل0/1روز تا حداکثر33/34روز 
متفاوت بود و ميانگين تعداد روزهــای بستری 
بيماران کووید-1۹،   ۷/۷6  روز بود. بيشترین 
مـــيـــزان فـــوت شـــدگـــان )65/8درصـــــــــد( از 

فوت شدگان در بخش مراقبت های ویژه بودند.

توفان در سیستان 5۰۰ نفر را 
روانه بیمارستان کرد

فرماندار ویژه زابل گفت: در پی وزش بادهای 
ــدن ریــزگــردهــا طی  120 روزه و پــراکــنــده ش
روزهای اخير در منطقه سيستان، تاکنون بيش 
از 100 ميليارد تومان خسارت به بخش های 
مختلف منطقه وارد شده است و  بيش از 500 نفر 
از مردم منطقه به بيمارستان مراجعه کرده اند که 
حدود 100 نفر آن ها در پی نياز جدی به خدمات 
درمانی بستری شده اند. عباسعلی ارجمندی 
گفت: شرایط سيستان نيازمند توجه ویژه دولت 
آینده است و باید موضوع حقابه تاالب هامون و 
مدیریت منابع آبی منطقه با جدیت دنبال شود تا 

مردم از این رنج مستمر رهایی یابند.

 دستگاه میلیاردی درمان سرطان نیامده از کار افتاد!
فارس دیروز در خبری نوشت: سهل انگاری مسئوالن بيمارستان امام خمينی)ره( تهران 
منجر به آسيب رسيدن به دستگاه درمان سرطان شد. بر اساس شنيده ها ماجرا از این قرار 
است که دستگاه سی تی سيميالتور که یکی از مجهزترین دستگاه ها برای درمان بيماران 
سرطانی به شمار می رود با تالش های فراوان و کمک خيران با ارز دولتی و با قيمت ميلياردی 

برای کمک به بيماران سرطانی خریداری می شود. 
این دستگاه قرار بود روز یک شنبه توسط نماینده شرکت سازنده در مجتمع بيمارستانی 
امام خمينی)ره( نصب و راه انــدازی شود، اما با درخواست مسئوالن بيمارستان نصب 
دستگاه به پرسنل بيمارستان سپرده می شود که متاسفانه در هنگام جابه جایی دستگاه، 
یکی از اصلی ترین قطعات آن دچار آسيب شده و خسارت سنگينی به دستگاه وارد می شود. 
بر اساس گزارش های رسيده به خبرگزاری فارس، این دستگاه دارای 12 قطعه سنگين 
بوده است که توسط پرسنل بيمارستان با جرثقيل جابه جا می شود اما سهل انگاری کارکنان 
و بی توجهی مسئوالن بيمارستان به توصيه های شرکت، به افتادن پردازنده اصلی این 
دستگاه از جرثقيل منجر و این قطعه دچار آسيب جدی می شود. به طوری که مقرر شده 
است این قطعه برای تعمير به کشور سازنده ارسال شود. حال سوال اساسی این جاست که 
مقصر این خسارت سنگين چه کسی است و مسئوالن بيمارستان دربرابر این حادثه چه 
پاسخی خواهند داشت؟ از سوی دیگر این سهل انگاری باعث خواهد شد تا بيمارانی که 
مدت ها چشم انتظار استفاده از این دستگاه بودند برای ماه های آینده نيز همچنان چشم 

انتظار باقی بمانند.

»اینترنت ماهواره ای« ترفند کالهبرداران سایبری
معاون فنی پليس فتا ناجا از کالهبرداری جدید 
تجهيزات  عرضه  عنوان  تحت  سایبری  مجرمان 
و اکانت اینترنت مــاهــواره ای خبر داد.  سرهنگ 
علی نيک  نفس، با اعالم ترفند جدید کالهبرداران 
اکانت  و  تجهيزات  عرضه  عــنــوان  تحت  سایبری 
اینترنت ماهواره ای اظهار کرد: اخيرا در پلتفرم های 
آگهی  محور، شاهد انتشار آگهی  های فروش مودم و 
تجهيزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا 
و ویدئوهایی هستيم که  از طرف رئيس مرکز ملی 
و دبير شورای عالی فضای مــجــازی و اظهارنظر 
وی دربـــاره این نوع از اینترنت، این شایعه را بين 
کاربران ایجاد کرده اند که هم اکنون امکان استفاده 
از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده 
است. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده 
ایــن آگهی  ها جعلی بــوده و اغلب کالهبرداران و 
سودجویان نيز با ادعای رایگان بودن سرویس برای 
کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان 
دارنـــد؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این 

خدمات در ایران وجود ندارد. معاون فنی پليس فتا 
ناجا با بيان این که مدیران شرکت  های ارائه  دهنده 
خدمات اینترنت ماهواره ای پيش از این بارها تاکيد 
کرده اند که تنها با مجوز و بر اساس قوانين و رگوالتوری 
کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ 
از هموطنان خواست: در صورت اطالع از هرگونه 
کالهبرداری در فضای مجازی درخصوص فروش 
تجهيزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق 
www.cyberpolice.ir نشانی پليس فتا به آدرس 

 بخش ارتباطات مردمی با ما در ميان بگذارند.

 ارائه خدمات درمانی رایگان
  برای ۳ گروه از بیمه شدگان 

تامین اجتماعی

گفت:  اجتماعی  تأمين  ســازمــان  مدیرعامل 
ارائــه خدمات درمانی رایگان برای سه گروه از 
بيمه شدگان تأمين اجتماعی در مراکز درمانی 
دولتی محقق شده است. ساالری   گفت: با تأکيد 
ریاست محترم جمهوری، ارائه خدمات درمانی 
رایگان بــرای سه گــروه از بيمه شدگان تأمين 
اجتماعی در مراکز درمانی دولتی محقق شده 
است. گروه اول بيمه شدگان سالمند هستند 
که در همه بيمارستان های دولتی سراسر کشور 
خــدمــات درمــانــی رایــگــان دریــافــت می کنند. 
ساالری افزود: گروه دوم بيمه شدگان شهرهای 
فاقد مرکز درمانی تأمين اجتماعی هستند که 
می توانند بدون شرط سنی از خدمات درمانی 
رایگان در مراکز درمانی دولتی استفاده کنند. 
وی ادامه داد: گروه سوم بيماران خاص و بيماران 
مبتال به بيماری های مزمن و صعب العالج هستند 
که این عزیزان نيز از خدمات درمانی رایگان و در 
برخی گروه ها از خدمات نزدیک به رایگان در 

مراکز دولتی استفاده می کنند.

 بلومبرگ در گزارشی دربـــاره واکسن 
نزن ها نوشت: تردید برای واکسینه شدن 
در میان طبقه ای از مردم در آمریکا، شاید 
امروز بزرگ ترین بحران بهداشت عمومی 

در ایاالت متحده باشد.



سينما و تلو�ز�ون ٦

سينما� جهان

 مصطف� قاسميان  

سه شنبه  ١٢ مرداد   ١٤٠٠
٢٣  ذ الحجه ١٤٤٢.شماره  ٢٠٧٢٣

ــرا� ضبط  هــومــن بــرق نــورد بـ
ــده از  ــان ــ� م ــاق قــســمــت هــا� ب
مجموعه «دودش ٢» به شهر� 
ــاع مقدس رفت.  سينما�� دف
قرار است قصه سر�ال به ش�ل 
عجيب�، تغيير مسير پيدا ند و به ا�ن لويشن برود.

بازپخش  با  عجميان  روشن� 
سر�ال تلو�ز�ون� «ارآگاهان» 
ــه شب�ه  ب  ،١٣٨٦ مــحــصــول 
آ� فيلم م� آ�د. او در ا�ن سر�ال 
به ارگردان� حميد لبخنده، با 
چهره ها�� چون مهد� هاشم� و ابر زنجان پور 

همباز� است.

ــا فــيــاضــ� ــه بــه تــازگــ�  رضـ
ــرادرزاده اش را بر اثــر رونا  ــ بـ
در  اســـــت،  داده  دســــت  از 
لــزوم  از  بــا ا�سنا  گفت وگو�� 
واسيناسيون هنرمندان گفت. 

ــا در حــال تمر�ن نما�ش «بانو�  و� ا�ــن روزه
محبوب من» به ارگردان� گالب آد�نه است.

پور�ا رحيم� سام فيلم سينما�� 
«قصيده گاو سفيد» را در جشنواره 
اد�نبورگ دارد. ا�ن فيلم ه تنها 
اثر ا�ران� ا�ن جشنواره است، در 
ماه ها� گذشته در جشنواره ها� 

ز�اد� به نما�ش درآمده است.

چهره ها و خبر ها

اصغر فرهاد� به واسطه قوانين 
تـــازه اســ�ــار، مــ� تــوانــد بــدون 
اران فيلم «قهرمان» در ا�ران، 
با ا�ن اثر در بخش اس�ار بهتر�ن 
فيلم بين الملل�، شرت ند. 
با ا�ن حال گفته م� شود ا�ن فيلم پا�يز در ا�ران 

اران خواهد شد.

ــه زود� با  پــگــاه آهــنــگــرانــ� ب
به  «گيسوم»  سينما��  فيلم 
ــارگــردانــ� نو�د به تو��، به 
سينماها خواهد آمد. او در ا�ن 
فيلم با رضا داوودنــژاد، مارال 

بن� آدم و شاهرخ فروتنيان همباز� شده است.

چند سال� است ه سر�ال ها� تلو�ز�ون� و ا�نترنت�، به تدر�ج 
اهميت بيشتر� در صنعت سرگرم� �افته اند و در برخ� موارد 
حت� صنعت سينما را نيز پشت سر گذاشته اند. اگرچه موج توجه 
به توليدات تلو�ز�ون� مربوط به سال ها قبل است، اما دوران نون� 
را ه از حدود �� دهه پيش آغاز شده، به علت توجه بيش از پيش به 
سر�ال ها، با عنوان «عصر طال�� تلو�ز�ون» م� شناسند. شورها� 
مختل¿ در رقابت سنگين� برا� توليد، نما�ش و صادرات سر�ال  
هستند و ناگفته پيداست ه ا�ران از ا�ن رقابت جهان�، سهم� ندارد.

بازار ٥٠٠ ميليارد دالر▪ 
در تيرماه امسال، سيدعباس صالح� وز�ر فرهنگ و ارشاد اسالم� 
ه برا� پاسخ به سوال� درباره وضعيت سر�ال ها� نما�ش خانگ� 
به مجلس شورا� اسالم� دعوت شده بود، در بخش� از صحبت ها� 
خود، گر�ز� به بــازار بزرگ سر�ال ها زد. او به �� سر�ال تر� 
اشاره رد ه �� شهر وچ� ١٢ هزار نفر� را در ا�ن شور، به 
واسطه سر�ال� ١٥٠ قسمت� به شهر� آشنا تبد�ل رده است. 
صالح� همچنين درآمد ساالنه ا�االت متحده آمر��ا از سر�ال ها را 
١٠٠ ميليارد دالر اعالم رد. ا�ن موضوع روز �� شنبه در نشست 
خبر� جشنواره ا�ده ها� برتر در علوم و فناور� ها� نرم و صنا�ع 
فرهنگ� نيز مطرح شد و سوده صوف� دبير ا�ن جشنواره در ا�ن باره 
گفت: «صنا�ع فرهنگ� درآمدزا�� باال�� برا� شورها دارند، 
مثًال محصوالت مربوط به برنامه ها� تلو�ز�ون� ٤٧٧ ميليارد دالر 
و هنرها� نما�ش� ١٢٧ ميليارد دالر گردش مال� در جهان ا�جاد 
ردند ه ما از آن بهره ز�اد� ندار�م، اما شورها�� مثل تريه در ا�ن 
عرصه به موفقيت ها�� دست �افته اند.» برا� در� بزرگ� ا�ن ارقام، 
توجه نيم ه بودجه عموم� شور ما در سال ١٤٠٠، متر از ٥٤ 
ميليارد دالر است. سب سهم وچ�� از بازار جهان� سر�ال ها� 
تلو�ز�ون� ه حجم� ٩ برابر بودجه عموم� ا�ران دارد، بسيار مهم 

است و م� تواند به اقتصاد شور م� شا�ان� ند.

صادرات سر�ال� تر�يه به �شورها مسلمان▪ 
همان طور ه در بند باال آمد و بارها گفته شده، برخ� از شورها�� 
ه با ا�ران قرابت فرهنگ� دارند و در رقابت هنر� نيز هستند، 
صنعت سر�ال ساز� بسيار پيشرفته تر� نسبت به ا�ران دارند. 
به طور مثال سر�ال ها� تر� به حدود ١٥٠ شور دنيا صادر 
ــه روز در حال افزا�ش  م� شوند و حجم گردش مال� آن ها روزب

است؛ تا جا�� ه دولت تريه اميدوار است ميزان ا�ن صادرات 
در سال ٢٠٢٣، به مرز �� ميليارد دالر برسد. در عين حال ه 
سر�ال ها� ا�ن شور ساالنه توسط ٧٠٠ ميليون نفر از مردم جهان 
تماشا م� شوند، شورها� غرب آسيا و شمال آفر�قا ه نزد��� 
فرهنگ� با تريه دارند، از مصرف نندگان عمده ا�ن محصوالت 
هستند. به عنوان مثال، قسمت آخر �� سر�ال عاشقانه تر� ٨٥ 
ميليون نفر بيننده در شورها� عرب زبان داشته است. ستاره مرد 
ا�ن سر�ال نيز در ميان مردم شورها� مسلمان بسيار محبوب 
است. در مورد� د�گر نيز سر�ال «قيام ارطغرل» ه به عنوان «باز� 
تاج وتخت تر�» شناخته م� شود، تنها در پاستان ١٣٠ ميليون 
نفر بيننده داشته است. جالب است بدانيد ا�ن مجموعه بسيار 
طوالن� است؛ ١٥٠ قسمت ٢ تا ٢/٥ساعته دارد و با وتاه ردن 
قسمت ها، در نتفلي�س در ٤٤٨ قسمت منتشر شده است! تريه 
در زمينه سر�ال ساز� صنعت�، رشد� بسيار سر�ع را در دو دهه 
اخير تجربه رده است و نخستين سر�ال صادرشده از ا�ن شور را 
«دل د�وانه» محصول ٢٠٠٣ م� دانند. درآمدزا�� تريه از صنعت 

سر�ال ساز� ط� �� دهه، ٣٥ برابر شده است.

هم�ار ٤٠ هزار �ره ا با نتفلي�س▪ 
شور ما هرچند در زمينه موفقيت در سينما� جشنواره ا�، فاصله 
چندان� با ره جنوب� ندارد، اما در زمينه توليدات صنعت� سينما 
و تلو�ز�ون، بسيار عقب تر از ا�ن شور است. محبوبيت سر�ال ها� 
ره ا� در ميان مردم ا�ران، بر س� پوشيده  نيست، اما ا�ن سر�ال ها 
در نقاط مختل¿ دنيا با استقبال تماشاگران مواجه م� شوند و آورده 
مال� باال�� برا� صنعت هنرها� نما�ش� ا�ن شور دارند. به عنوان 
مثال سر�ال «جواهر� در قصر» (�انگوم) ه در ا�ران نيز مشهور است، 
در طول دو دهه به ١٥٠ شور جهان صادر شده است. ا�ن مجموعه 

ه در سال ٢٠٠٣ با ١٥ ميليون دالر بودجه ساخته شد، بيشتر از 
١٠٠ ميليون دالر برا� شرت ره ا� سازنده درآمدزا�� رد. در 
عين حال ه ره جنوب� در سال ٢٠٠٣، حدود ١٦٧ ميليون دالر 
از محصوالت تلو�ز�ون� خود را به سراسر دنيا صادر رد، ا�ن رقم در 
سال ٢٠١٩ به ٢٧٣ ميليون دالر رسيد. ره جنوب� در سال ها� 
اخير ��� از اصل� تر�ن هدف ها� نتفلي�س در سرما�ه گذار� بوده 
است؛ به طور� ه هم انون بيش از ٤٠ هزار نفر عوامل بوم� در ا�ن 
شور برا� نتفلي�س ار م� نند و سر�ال م� سازند، مانند آن چه 
درباره تريه گفته شد، ره جنوب� نيز شورها�� با فرهنگ نزد�� 
به خود را هدف صادرات فرهنگ� قرار داده است، به طور مثال در 
سال گذشته ميالد� از ١٠ عنوان سر�ال پربيننده در شور و�تنام، 

پنج سر�ال محصول ره جنوب� بوده است.

ا�ران هم م� تواند▪ 
بر اساس آن چه گفته شد، ترد�د� نيست ه صادرات سر�ال ها� 
ــراق، لبنان، سور�ه،  ا�ران� به شورها�� نظير افغانستان، ع
تاجي�ستان، بحر�ن و... م� تواند عالوه بر م� به صنعت هنرها� 
نما�ش� در ا�ران، عوا�د فراوان� نيز نصيب بخش گردشگر� شور 
ند. ا�ن موضوع مهم اگرچه با نقش آفر�ن� سازمان صداوسيما، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم�، وزارت امور خارجه و سا�ر نهادها� 
مربوط ام�ان پذ�ر است، اما به لوازم� هم نياز دارد. نخست آن 
ه تريه و ره جنوب� مانند اغلب شورها� جهان، از وجود 
تلو�ز�ون ها� متنوع برخوردارند ه با چاب�� مختص مجموعه ها� 
غيردولت�، به جــذب سرما�ه گذار� داخل�/خارج� و توليد 
م� پردازند. به عالوه سر�ال سازان تريه و ره جنوب� هر�� به 
نحو� در توليد محتوا  با اولو�ت نياز و سليقه مخاطب عمل م� نند 

ه نقش بسزا�� در رشد و توسعه آن ها در ا�ن بازار رقابت� دارد.
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را� در صدر گيشه قرار گرفت

فيلم ماجراجو�انه «گشت و گذار در جنگل» با باز� 
اميل� بالنت و دوا�ن جانسون صدرنشين گيشه 

آخر هفته آمر��ا شد.
به گزارش صبا، ا�ن فيلم با باز� دوا�ن جانسون و 
اميل� بالنت نخستين سفر خود را با سب ٣٤/٢ 
ميليون دالر در گيشه آخر هفته آمر��ا و همين طور 
٣٠ ميليون دالر در سرو�س استر�م د�زن� امل 
رد و بر صدر گيشه ت�يه زد. ا�ن فيلم ماجراجو�انه 
به ارگردان� ژاومه و�ت-سرا با شرت اميل� 
بالنت و دوا�ن جانسون به رغم نگران� ها� موجود 
مبن� بر ا�ن ه و�روس جد�د دلتا، خانواده ها را 
وادار به نشستن در خانه ند، توانست با ٣٤/٢ 
ميليون دالر صدرنشين گيشه شود. «گشت و گذار 
در جنگل» در گيشه ٤٧ شور د�گر به جز آمر��ا نيز 
٢٧/٦ ميليون دالر فروش رد و بد�ن ترتيب رقم 

فروش ل� اش را به ٦١/٨ ميليون دالر رساند.
البته برا� فيلم� ه بودجه اش ٢٠٠ ميليون دالر 
است، ا�ن ميزان فروش هفته آغاز�ن نااميد ننده 
است اما در دوران رونا سب و ار سينما بسيار 
تحت تاثير قرار گرفته و ا�ن عدد به گونه ا� �� 
پيشرفت محسوب م� شود و تقر�با قابل احترام 
است. برا� فيلم ها�� با ا�ن بودجه، حداقل فروش 
بين الملل� با�د ٥٠٠ ميليون دالر باشد تا بتوان آن 

را اثر� سودآور خواند.

توق� توليد فيلم و�ل اسميت

فيلم بردار� «آزاد�» به دليل ابتال� چند نفر از 
عوامل به و�روس رونا متوق¿ شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فيلم بردار� 
فيلم سينما�� دلهره آور «آزاد�» با موضوع برده 
دار� ه و�ل اسميت در آن نقش آفر�ن� م� ند، 
بعد از ابتال� چند نفر از عوامل ١٠٠ نفره ا�ن پروژه 
به و�روس رونا به حالت تعليق درآمده است. حق 
پخش ا�ن فيلم سينما�� مدت� قبل توسط اپل 
خر�دار� شده بود. گفته م� شود حدود پنج روز 
د�گر از فيلم بردار� ا�ن پروژه باق� مانده است. 
ا�ن فيلم سينما�� به ارگردان� آنتون� فووا بر 
اساس فيلم نامه ا� به نوشته و�ليام الج در حال 

توليد است.
«آزاد�» جد�دتر�ن پروژه هاليوود� در چند هفته 
اخير بوده ه توليد آن به دليل مثبت شدن آزما�ش 
رونا� تيم سازنده آن متوق¿ شده است. آمر��ا 

مدت� است ه با موج دلتا رونا روبه رو شده است.
و�ل اسميت در ا�ن فيلم سينما�� نقش «پيتر» 
ــاز� م� ند. «پيتر» بـــرده ا� اســت ه فرار  را ب
م� ند و بعد از فــرار  ط� سفر به شمال ا�الت با 
مش�الت� روبـــه رو مــ� شــود. او سپس به ارتش 

اتحاد�ه م� پيوندد.

سهمصفرایرانازبازار500میلیارددالریسریالسازی!
 در حال� ه درآمدزا�� تريه از صنعت سر�ال ساز�، ط� �� دهه ٣٥ برابر شده و سا�ر شورها� آسيا��

 نيز در ا�ن عرصه سرما�ه گذار� ها� الن� م� نند، ما هنوز اهميت ا�ن صنعت را درنيافته ا�م
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گزارش تاریخی

نفرتی که وحشت انگلیس را برانگیخت

چرا »پلیس جنوب« تأسیس شد؟

پیامد جنگ جهانی اول برای بریتانیا، افزایش 
قدرت جهانی بود؛ انگلیسی ها توانستند طی 
از  بیشتری  بخش های  بــر  دوم  جهانی  جنگ 
جهان سلطه پیدا کنند و ایــن، آغــاز تکاپوهای 
تــازه استعماری از سوی آن هــا بــود. درســت در 
همین زمان است که فکر مستعمره کردن ایران 
به ذهن برخی از سیاستمداران انگلیسی مانند 
لرد کرزن رسید؛ قرارداد 1919م، نماد خارجی 
این دیدگاه استعماری بود که با پایمردی برخی 
رجال سیاسی وطن دوست و اوج گرفتن تنش 
میان رقبای استعماری انگلیس، راه به جایی 
نبرد. با این حال، قرارداد 1919، تنها تکاپوی 
ــران نبود؛ این  بریتانیا بــرای اشغال رسمی ای
ــت استعماری، از ســال 1916م، به طور  دول
رسمی و با تأسیس نیرویی نظامی به نام پلیس 
جنوب، عماًل مناطق جنوبی ایران را تصرف و از 
نظارت دولت مرکزی خارج کرده بود. پیشنهاد 
تأسیس این نیرو، توسط مارلینگ، وزیر مختار 
ــد. ایــن نیرو با  وقــت انگلیس در ایــران داده شـ
فرماندهی پرسی سایکس آماده انجام مأموریت 
شد. دلیل اصلی ایجاد نیروی پلیس جنوب را، 
بیمناکی از اقدامات آلمانی ها در مناطق نفت خیز 
ایران ذکر کرده اند. البته این مسئله به تنهایی، 
چندان اهمیت نداشت؛ اما وقتی در کنار نفرت 
عمومی از بریتانیا قرار می گرفت، می توانست 
رفتار  و  گسترده  ظلم  باشد.  خطرناک  بسیار 
نژادپرستانه انگلیسی ها در جنوب ایران، باعث 
می شد که هر قیام یا تحریکی علیه آن ها، با اقبال 
عمومی مواجه شود و کار را برای فعالیت های 
استعماری انگلیس و به ویژه غارت نفت ایران، 
سخت کند. تأسیس پلیس جنوب در واقع برای 
جلوگیری از چنین وضعی اتفاق افتاد. در ابتدا 
فقط انگلیسی ها وسربازان هندی در این نیرو 
عضویت داشتند. دولت هند بریتانیا هم با اعزام 
500 تفنگدار به تقویت پلیس جنوب پرداخت. 
اما مدتی بعد، تعدادی از ُامــرا و حکام داخلی 
وابسته به انگلیس هم به همکاری با این نیرو 
پرداختند؛ احمدخان دریابیگی توانست حدود 
300 نفر را برای حمایت از پلیس جنوب اجیر 
کند. انگلیسی ها تا سال 1921م/ 1300ش 
و قطعی شدن استقرار رضاخان در مسند وزارت 
جنگ، این تشکیالت را حفظ کردند و پس از آن، 
چنان که مشهور اســت، پلیس جنوب به دلیل 
هزینه های باالیی که داشت منحل شد و جای 
خود را به نیروهای رضاخان داد که بدون هیچ 
مانعی، از منافع بریتانیا در جنوب ایران حفاظت 

می کردند.

تاریخ معاصر

جواد نوائیان رودسری – مسابقات کشتی 
2020 توکیو از امـــروز آغــاز  آزاد المپیک 
می شود؛ مسابقاتی که وقتی اسم آن به میان 
مــی آیــد، خاطره قهرمانانی چــون زنــده یــاد، 
جهان پهلوان غالمرضا تختی در یادها زنده 
می شود. خطه خراسان، از دیرباز مهد پرورش 
ُکشتی گیران نامدار بوده و برای محبوب بودن 
در میان مردم این منطقه، دانستن کشتی و 
پیروزمندی در آن، شرط کافی بوده است. 
در این بین، رسانه های محلی نقشی ویژه در 
این رشته ورزشی  نامدار  معرفی قهرمانان 
به مــردم مشهد و تمامی خراسان داشته اند 
و روزنامه خراسان، به عنوان صاحب اولین 
ــی در تاریخ  ســتــون و ســپــس، صفحه ورزشـ
مطبوعاتی استان، جایگاهی ویژه در ایجاد 
این عالقه دارد. این روزنامه، از تابستان سال 
1335ش، صاحب ستون ورزشی ثابت شد 
و در سال 1343ش، نخستین صفحه ورزشی 
مطبوعات استان را از زیر چاپ درآورد و به 
مقوله ورزش، به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های عمومی، توجه ویژه کرد و عالقه 

مردم مشهد به تختی، ریشه در همین توجه 
و پوشش خبری دارد؛ آن هم در 

زمانی که وسایل ارتباط جمعی 
بسیار محدود بود؛ تلویزیون 

ــازار بـــه چشم  ــ ــوز در بـ ــن ه
ــو هــم، در  نمی خورد و رادی
اختیار همه قــرار نداشت و 
خیلی از مــردم، حتی آن را 

لمس نکرده بودند.

تختی؛ تیتر یک خراسان 	 
خراسان از همان زمانی که جهان پهلوان تختی در 
کشتی ایران درخشید، او را در صدر اخبار خودش 
قرار داد. روز 14 آذرماه سال 1335، وقتی 
ــدال طــالی المپیک  تختی موفق شد م
ــردن بیندازد، روزنامه  ملبورن را به گ
خــراســان نــام او را به سرمقاله خودش 
ــی، در  کشاند و افـــزون بــر ستون ورزشـ
مطلبی با عنوان »افتخارات ملبورن« از 
جهان پهلوان به عنوان امید آینده کشتی 
ایران یاد کرد. تیتر خراسان و گزارش این 
روزنامه، به قدری با اقبال عمومی روبه رو 
شــد کــه برخی بــازاریــان، آن را 
خود  مــغــازه  شیشه  پشت 
نصب کردند تا همه مردم 
یــادداشــت را بخوانند. 
پس از آن، تختی در تمام 
مسابقاتش، زیر ذره بین 
ستون ورزشــی خراسان 
ــت و لحظه به  ــرار داشـ قـ
لحظه افتخارات او، توسط 
ــه  ــام خــبــرنــگــاران ایـــن روزن
در اخــتــیــار مخاطبان قــرار 

می گرفت.

عکِس یک روزنامه	 
اوج توجه خراسان به قهرمانی های تختی، در سال 
1338 رقم خورد؛ زمانی که جهان پهلوان در سه 
دقیقه و 15 ثانیه، جورجی، حریف مجارستانی و 
مقتدر خود را در مسابقات جهانی تهران، ضربه 
فنی کرد. روز 12 مهر آن سال، یعنی یک روز بعد 
از آن پیروزی غرورآفرین، تختی عکس یک روزنامه 
خراسان شد؛ آن روز نسخه های روزنامه زودتر از 
هر زمان دیگری به اتمام رسید؛ باسوادها روزنامه 
به دست، متن خبر را برای دیگران می خواندند: »در 
این موقع تختی َسَگک رفت و در میان فریاد یاعلی 
یاعلی َکت حریف خود را کشید و او را ضربه فنی 
کرد، در حالی که مردم از جا پریده بودند ...« این 
جمله شنوندگان را چنان به وجد می آورد که فریاد 
»یاعلی« سر می دادند و با شادی می خندیدند. 
سال بعد، هنگامی که پهلوان محبوب در المپیک 
1960 ُرم روی تشک رفت و حریف استرالیایی 
خود را در کمتر از یک ثانیه ضربه فنی کرد، باز هم 
تیتر یک خراسان بود که خبر را در سراسر مشهد 

جار زد و شهر را غرق شادی کرد.

تختی در مشهد	 
قصه خراسان و تختی، فقط به ماجراهای کشتی 
او و پیروزی های ارزشمندش ختم نمی شود. 

محبوبیت تختی را می توان در البه الی صفحات 
قدیمی خراسان جست وجو کــرد؛ خراسان در 
اسفند سال 1342، میزبان جهان پهلوان شد. 
ــرای نظارت بر مسابقات کشتی آمده بود؛  او ب
روزنامه خراسان گزارش داد که مردم مشهد در 
مسیر او چند شتر قربانی کرده اند. این روزنامه، 
از 12 اسفندماه 1342، اخبار روزانه مربوط به 
حضور تختی در مشهد را ذیل ستون ورزشی خود 
پوشش می داد و حتی از خیر سفر او به گوارشک 
و تماشای کشتی باچوخه مردم این روستا هم، 
نمی گذشت: »به طوری که خبرنگار ما گزارش 
می دهد روز گذشته به افتخار ورود آقای غالمرضا 
تختی قهرمان کشتی جهان ضیافت ناهاری از 
طرف حاج غالمرضا قشنگ در قریه گوارشک 
واقع در سی کیلومتری مشهد ترتیب داده شده 
بود. در این میهمانی عده ای از ورزشکاران نیز، 
حضور داشتند و هنگام ورود آقای تختی، چندین 
گاو و گوسفند ذبح شد. در ساعت سه بعدازظهر 
نیز بین عده ای از جوانان محل، کشتی باچوخه 
انجام شد و مورد توجه قرار گرفت. آقای تختی 
و همراهان ساعت چهار و نیم بعدازظهر پس از 
بازدید از آرامگاه فردوسی، به مشهد مراجعت 
کردند.« آخرین برگ از خاطرات خراسان درباره 
جهان پهلوان، به ماجرای درگذشت دردنــاک و 
ناگهانی او برمی گردد؛ 19 دی 1346، یک روز 
بعد از درگذشت تختی در هتل آتالنتیک تهران، 
خراسان برایش یادبودی مکتوب گرفت؛ یک 
صفحه کامل به او اختصاص داده و ماجرای وصیت 
جهان پهلوان درباره اهدای مدال ها و نشان های 
ورزشی اش به آستان قدس رضوی به تیتر درشت 

صفحه آخر روزنامه خراسان تبدیل شد.

ستون ورزشی روزنامه خراسان؛ واسطه عشق مشهدی ها به تختی
در نبود تلویزیون و محدود بودن فعالیت رادیو، روزنامه خراسان با راه اندازی ستون ورزشی ثابت از 1335 و صفحه ورزشی از 1343  

نقش کم نظیری در معرفی افتخارات جهان پهلوان به مردم مشهد داشت

به بهانه سالروز حمله صدام به کویت

دیوانگی پشت دیوانگی!

پس از پایان جنگ هشت ساله تحمیلی رژیم صدام 
علیه جمهوری اسالمی ایران، اقتصاد عراق به شدت 
دچــار آسیب شد و بدهی خارجی ایــن کشور به 
130 میلیارد دالر رسید. صدام با این توجیه که 
جنگ با ایران برای کشورهای خاورمیانه سودآور 
بوده است، خواستار بخشودگی بدهی عراق به این 
کشورها شد. در این بین، کویت زیربار این موضوع 
نرفت و سردمدار کشورهایی شد که این استدالل را 
نمی پذیرفتند؛ از سوی دیگر، اختالفات مرزی عراق 
با کویت، بر سر جزیره بوبیان و دیگر نقاط، از مدت ها 
قبل وجود داشت. در حالی که هر روز بر اختالف ها 
افزوده می شد، عراق درخواست دیگری را مبنی بر 
کاهش تولید نفت برای باال رفتن قیمت آن ارائه کرد 
که بازهم با مخالفت شدید کویت که قسمت مهمی 
از ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشت، مواجه شد. 
این رویکرد، صدام را دوباره به مرز جنون کشاند و در 
پی آن، روز 11 مرداد 1370، عراق به کویت حمله 
کرد و ظرف 13 ساعت، این کشور را به اشغال خود 
درآورد و ضمیمه خاک خود کرد. صدام با تصرف 
کویت، به 20 درصد از ذخایر نفتی جهان دسترسی 
داشت و این موضوع موجب ترس کشورهای غربی، 
به خصوص انگلیس و آمریکا  شــد؛ آن هــا اشغال 
کویت را به منزله بحران جهانی علیه خود فرض 
کردند. هنگامی که مارگارت تاچر نخست وزیر وقت 
بریتانیا که از دوستان وفادار آمریکا در دوره ریگان و 
بوش به  شمار می  رفت، به آمریکا رفته بود، بوش را 
به اقدام نظامی هرچه سریع تر علیه صدام راضی 
کرد. ابتدا طبق توافق در شورای امنیت سازمان 
ملل، ضرب االجلی به نیروهای عراقی برای خروج 
از کویت داده شد؛ اما صدام به این اخطار توجهی 
نکرد؛ به این ترتیب، آمریکا و متحدانش با پشتیبانی 
شــورای امنیت در تاریخ 26 دی 1370، حمله 

هوایی گسترده ای را علیه عراق آغاز کردند.

 عکس یک  خراسان
 در 12 مهر 1338
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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جواب ها

معما )1( 

معما )2( 

معما )3( 

پول پدرام 
پدرام 5 اسکناس 10 هزار تومانی و 50 هزار تومانی 

دارد؛ او حداقل و حداکثر چند هزارتومان دارد؟

تعداد میوه ها
مهشید 6 موز، پرتقال و سیب دارد. او حداکثر چند 

موز دارد؟ حداکثر چند  پرتقال و سیب دارد؟ 

ساعت تندرو

اگر ساعتی داشته باشید که در 
هر شبانه روز 7.5 دقیقه تندتر 
از زمان حرکت کند. پس از چند 

شبانه روز دوبــاره می تواند وقت 
صحیح را نشان دهد.

                    38)3                    24)2                   4)1
96)4

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

معمای شطرنج هوش منطقی

نوبت حرکت مهره سفید است. با یک حرکت 
بازی را به نفع سفید خاتمه دهید.

اعداد 1 تا 5 را طوری در جاهای خالی قرار دهید تا 
مجموع هر سطر و ستون باعدد داده شده برابر شود.

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.

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: هار، اره، آری، سار، 
ریه، سری و...

چهار حرفی: سیاه، سیار، سایه، 
هراس، ساری، اسیر، هاری و...

پنج حرفی: سیاره

شرح در متن

حل جدول:
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هوش منطقی:

اختالف تصاویر:

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

مسیریابی

معمای تعداد میوه ها:  مهشید حداکثر 4 موز 
دارد چون باید از سیب و پرتقال حداقل یکی 
داشته باشد. اما می تواند 5 سیب و پرتقال 

داشته باشد چون حداقل یک موز دارد. 

معمای ساعت تندرو:  با توجه به داده های 
معما مشخص می شود که این ساعت هر 8 شبانه 
روز یک ساعت زمان را جلوتر نشان می دهد. با 
توجه به این که ساعت تندتر کار می کند پس 
هر 12 ساعت که یک دور کامل بزند می تواند 
ساعت را درست نشان دهد در نتیجه 12×8 که 

می شود 96 روز جواب درست است.

مــعــمــای پـــول پــــدرام: اگــر 
بخواهیم حداقل پول پدرام را 
حساب کنیم باید 4 اسکناس 
10 هــزارتــومــانــی و یــک 50 
هزارتومانی را حساب کنیم 
یعنی پدرام حداقل 90 هزار 
تومان دارد. اما اگر بخواهیم 
حداکثر پول هایش را حساب 
کــنــیــم بـــایـــد 4 اســکــنــاس 
50 هــزارتــومــانــی و یــک 10 
هزارتومانی را حساب کنیم 
یــعــنــی حــداقــل 210 هــزار 

تومان دارد. 

 B8 رخ ،C7 معمای شطرنج: پیاده سفید
رامی زند و با یک اسب جایگزین می شود.
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کوتاه از حوادث
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اب دستگیری »موش صحرایی« لو رفت 

فریب با وعده ازدواج!راز  باند مخوف »  مارکوپولوها  « 

او وقتی با وعده ازدواج مرا فریب داد و به بهانه 
عقد موقت از روابط خصوصی مان فیلم و عکس 
گرفت، دیگر رفتارش به کلی تغییر کرد و مرا تحت 

فشار قرار داد که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 30ساله ای 
است که برای جلوگیری از آبروریزی وحشتناک 
وارد کالنتری شده بود. او با بیان این که دیگر 
تحمل اخــاذی های جوانی حیله گر را نــدارد، 
به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد 
گفت: پدرم کارگر ساختمانی است و به زحمت 
هزینه های زندگی ما را تامین می کند. من هم 
تا کالس سوم راهنمایی درس خواندم و پس از 
آن ترک تحصیل کــردم چرا که دوســت داشتم 
وارد بازار کار شوم و درآمدی داشته باشم. ابتدا 
در چند جا شغلی پیدا کردم اما همه این مشاغل 
موقتی بود و بعد از مدتی بیکار می شدم تا این 
که از طریق یکی از دوستانم در یک مرکز خیریه 
معروف به عنوان مددکار معرفی شدم و کارم 
را در آن جا آغاز کردم . من در محیط کار روحیه 
آرامی داشتم تا این که یک روز یکی از همکارانم 
نزد من آمد و گفت که جوان خیری که به این مرکز 
رفت و آمد می کند، قصد ازدواج با شما را دارد. 
او سپس از من خواست شماره تلفن منزل مان را 
برای انجام مقدمات خواستگاری در اختیارش 
بگذارم. من هم به اعتماد همکارم شماره تلفنم 
را به او دادم اما »نــادر« مدعی شد که باید ابتدا 
شماره تلفن همراهم را به او بدهم تا کمی بیشتر 
با هم آشنا شویم و بعد با خانواده ام تماس بگیرد. 
آن زمان من که دختری 24ساله بودم و به ازدواج 
می اندیشیدم، شماره تلفن همراهم را به او دادم 
و این گونه رابطه من ونادر شروع شد. در حالی که 
آرام آرام وابستگی عاطفی به او پیدا کرده بودم 
تازه متوجه شدم که نادر چهار سال از من کوچک 
تر است به همین دلیل تصمیم گرفتم به این رابطه 
پایان بدهم اما او آن قدر با چرب زبانی و مهربانی 
مرا تحت تاثیر کالم و رفتارش قرار داده بود که 
درستی  تصمیم  و  کنم  فکر  عاقالنه  نتوانستم 
بگیرم. من درگیر یک رابطه احساسی و هوس 
آلود بودم و به راحتی نمی توانستم به این ماجرا 

پایان بدهم. 
خالصه این آشنایی و روابط پنهانی در حالی دو 
سال طول کشید که من نمی دانستم چه نامی 
بر این ارتباط غیراخالقی بگذارم. در این شرایط 
و با اصــرار زیــاد نــادر را مجبور کــردم مرا به عقد 
موقت خودش در آورد. از آن روز به بعد دیدارهای 
مخفیانه ما با وعده برگزاری مراسم عروسی و 
ازدواج علنی بسیار نزدیک تر شد  تا حدی که او 
آشکارا از ارتباط خصوصی ما فیلم و عکس می 

گرفت. 
در طول شش سال گذشته او نه تنها همه حقوق و 
درآمدم را از من می گرفت بلکه مبلغ 20میلیون 
تومان پس اندازم را با چرب زبانی و حیله گری و 
به بهانه های مختلف از من گرفت  به طوری که 
دیگر حتی هزینه های رفت و آمد به محل کارم 
را نیز نداشتم. در این وضعیت بود که رفتارهای 
نادر به کلی تغییر کرد واز من خواست مقداری 
طال برایش ببرم. وقتی در برابر این خواسته اش 
مقاومت کردم، با بی شرمی تهدیدم کرد که عکس 
ها و فیلم ها را برای خانواده ام می فرستد. با این 
جمالت ترس از یک آبروریزی وحشتناک سراسر 
وجودم را فرا گرفت. به ناچار طالهای مادرم را 
در یک فرصت مناسب سرقت کردم و به او دادم 
ولی نــادر به این مبالغ قانع نشد. مستأصل و 
حیران مانده بودم و به همین دلیل پنج میلیون 
تومان دیگر نیز از یکی از آشنایانم قرض کردم تا از 
انتشار آن فیلم های زشت جلوگیری کنم و آبرویم 
نزد خانواده ام حفظ شود ولی باز هم نادر قانع 
نشد و تقاضای مبالغ بیشتری کرد. این بود که به 
ناچار به کالنتری آمدم تا خودم را از این مخمصه 
هولناک نجات بدهم و از این رسوایی جلوگیری 

کنم اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 

رسیدگی به پرونده این دختر جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*ایسنا/ مراسم تشییع و خاک سپاری پیکر شهید »سجاد دالمن« مامور 
انتظامی کالنتری صفی آباد دزفول که در تیراندازی افراد مسلح به 
گشت این کالنتری در ساعت 23 شنبه شب )۹ مردادماه(، بر اثر اصابت 
گلوله و شدت جراحات به شهادت رسیده بود، روز گذشته در شهرستان 

های شوش و کرخه برگزار شد.
*توکلی/ قاضی ابراهیم سلیمانی دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
عنبرآباد گفت: بامداد روز گذشته با تالش و میانجی گری مسئوالن 
قضایی، جوانی که به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، 
لحظه کوتاهی پس از اجرای حکم صادره، با گذشت و بخشش خانواده 
مقتول از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت. وی  از این عمل خیر و 

خداپسندانه خانواده نیکوکار عنبرآبادی قدردانی کرد.
*ایرنا/ کمالی مدیرکل پزشکی قانونی همدان از جان باختن دو نفر 

طی 72 ساعت گذشته در شهرستان مالیر بر اثر غرق شدگی خبر داد.
*پلیس فتا/ سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت از 
شناسایی و دستگیری خریدار و فروشنده قرص های کمیاب در فضای 

مجازی و کشف بیش از 2 هزار دوز از انواع این داروها خبر داد.
*مهر/ هاشم یوسفی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر یاسوج از مصدوم شدن زن و شوهر در پی انفجار چاه فاضالب 

خانگی در یک شنبه شب خبرداد.
*کرمانی/ غالمرضایی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فهرج 
گفت: ابتدای هفته جاری ، شکارچی غیرمجاز و  متخلفی که اقدام به 
انتشار تصویر خود در کنار یک سر تشی )جوجه تیغی(در شبکه های 

اجتماعی کرده بود، با همکاری پلیس فتا شناسایی و دستگیر  شد.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ رئیس پلیس فتای پایتخت درباره شرط 

بندی افراد برای بازی های المپیک توکیو هشدار داد.
*ایسنا/ آتش سوزی در جنگل های نزدیک شهر پاتراس واقع در 2۱0 
کیلومتری غرب آتن، پایتخت یونان که از روز شنبه آغاز شده تا کنون 

هشت نفر را راهی بیمارستان و ساکنان پنج روستا را آواره کرده است.

بدهی ۴۰۰ هزار توماین منجر به قتل شد 

فرمانده انتظامی میانه گفت: بدهی 400 
هزار تومانی منجر به قتل یک مرد 32 
ساله در این شهرستان شد.  به گزارش 
مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی افزود: 
متأسفانه در ایــن درگــیــری یک جوان 

32 ساله بر اثر اصابت شیء نوک تیز به 
سینه و شکم به قتل رسید. وی ادامه داد: 
مأموران پلیس شهرستان در کمتر از دو 
ساعت قاتل 2۵ ساله را که از اقوام مقتول 

است شناسایی و دستگیر کردند.

خاموشی ۲۳۶ دستگاه رمز ارز 
غیر مجاز درخرماپزان بم

از  بــم  شهرستان  ــرق  ب اداره  توکلی/ رئیس 
شناسایی و کشف 23۶ دستگاه غیر مجاز رمز 
ارز در ایــن شهرستان با همکاری دادستانی 
و نیروی انتظامی خبرداد و گفت: این تعداد 
دستگاه، بیش از ۵۵0 کیلو وات مصرف برق 
غیر مجاز داشته  که دو  مورد آن از تعرفه صنعتی 
ــت. حمزه  ــوده اس و بقیه از اشــتــراک خانگی ب
صدیقی با اشاره به خسارت یک میلیارد و ۱00 
میلیون تومانی ایــن دستگاه هــای  غیر مجاز 
افزود: این دستگاه های رمز ارز، تاثیر مستقیم بر 
کاهش ولتاژ دارند و موجب خاموشی های پایدار  
وخسارت به لــوازم  سایر مشترکان  می شوند.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای 
استخراج دستگاه رمز ارز در شهرستان بم صادر 

نشده است.

بیش از ۳۰۰ قرابین سیل در استان هناِن چین 

شمار جان باختگان وقوع سیالب اخیر 
در چین به 302 تن افزایش یافت.  به 
گــزارش ایسنا، مقامات محلی چین 
اعــالم کردند: شمار قربانیان وقوع 
سیالب در استان هنان به 302 تن 

افزایش یافته و همچنین از وضعیت ۵0 
نفر دیگر خبری در دست نیست. گفته 
شده در »ژنگژو« مرکز استان هنان آمار 
قربانیان سیل به 2۹2 تن رسیده و 47 

نفر مفقود هستند.

دستگیری اعضای ابند سارقان هنگام اوراق 
قطعات خودرو های رسقیت در ویال

نفره  چــهــار  بــانــد  توکلی/  اعضای 
سارقان حرفه ای هنگام اوراق قطعات 
خـــودرو هـــای ســرقــتــی، در عملیات 
نیروهای انتظامی  به دام افتادند.  به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان دراین باره گفت: به 
دنبال  افزایش وقوع  سرقت خودرو در 
شهر کرمان، تالش گسترده نیروهای 
بــرای شناسایی و دستگیری  پلیس 
ــاز شد.سرهنگ  ســارقــان خــودرو آغ
مهدی پورامینایی افــزود:مــامــوران 
هدفمند  تحقیقات  با   ۱۸ کالنتری 
و بــررســی هــای جــامــع میدانی و در 
عملیاتی منسجم و غافلگیرانه موفق 
ــارق حرفه ای  ــازداشــت چهار س بــه ب

خــودرو هــای  قطعات  اوراق  هنگام 
سرقتی در یکی از روستا های اطراف 
ــه داد:  شهر  کرمان شــدنــد.وی ادام
متهمان  با سرقت خودرو ها در کرمان، 
آن ها را به یکی از روستا های اطراف 
ویال،فعالیت  یک  در  و  انتقال  شهر  
مجرمانه خــود را انجام مــی دادنــد و 
ضمن اوراق قطعات، اقدام به فروش 
آن ها می کردند.  فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان گفت: سارقان در 
فقره  ســه  بــه   پلیسی  بازجویی های 
سرقت خـــودرو اعــتــراف کــردنــد و از 
مخفیگاه آنــان، قطعات یک دستگاه 
ــدارک  خـــودروی سرقتی  پــرایــد و م

شناسایی مالک آن  کشف شد.

 افزایش جان ابختگان آتش سوزی 
در مناطق جنگیل ترکیه به ۸ نفر 

ــوزی های  مجموع قربانیان آتــش س
جنگلی اخیر در ترکیه تاکنون هشت نفر 
اعالم شده و گزارش ها حاکی است که 
مناطق ساحلی همچنان درگیر حریق 
هستند. به گــزارش ایسنا، نیروهای 
آتش نشان برای ششمین روز متوالی 
است که در تالش برای مهار شعله های 
آتش در مناطق جنوبی ترکیه هستند. 
شهرها و روستاهای تفریحی ساحلی 
همچنان گرفتار آتش هستند و تاکنون 
هشت تن در این آتش سوزی ها جان 
خود را از دست داده اند. وزیر بهداشت 
ترکیه روز یک شنبه، از جان باختن دو 
تن دیگر در پی وقوع آتش سوزی خبر 
داد و افزود: ۱0 نفر دیگر نیز به دلیل 

جراحت در بیمارستان تحت درمان 
هستند. مقامات ترکیه اعالم کرده اند: 
بیش از ۱00 حریق گــزارش شده در 
کشور طی شش روز گذشته مهار شده 
است. هرچند، آتش سوزی ها در برخی 
مناطق همچنان ادامه دارد و به همین 
دلیل مناطق مسکونی و هتل ها تخلیه 
ــزارش ایسنا به نقل از  شــده انــد. به گ
خبرگزاری رویترز، از روز چهارشنبه 
هزاران نفر از ساکنان مناطق گرفتار در 
آتش خانه های خود را ترک کرده اند. 
همچنین نیروهای بومی و تیم های 
پشتیبان از کشورهای دیگر به نیروهای 
آتش نشان برای اطفای حریق کمک 

می کنند.

متهمان

اموال مسروقه کشف شده از متهمان

تصویری  از شاگرد طال فروشی که زخمی شده است

سجادپور- با  دستگیری اعضای یک باند 
مخوف زورگــیــری و آدم ربایی مشخص شد 
ــوش صحرایی«  ــه »مـ ــروف ب ــع ــی م ــوان ــه ج ک
سرکردگی این باند را به عهده دارد و آن ها 
مانند »مارکوپولو« به بسیاری از شهرهای ایران 

سفر کرده و مرتکب جرایم خشن شده اند 

آدم ربایی در مشهد 	 
پرونده باند مخوف مارکوپولوهای ایــران از 
پنجم اردیبهشت گذشته زمانی در دستور کار 
پلیس قرار گرفت که سه جوان ماسک زده وارد 
طالفروشی در خیابان چمن مشهد شدند. 
شاگرد مغازه که از نحوه ورود آن ها به شدت 
ترسیده بود ناخودآگاه تلفن همراهش را به 
دست گرفت. جوانان مذکور که به دلیل خرابی 
قفل در طالفروشی با لگد در را باز کرده بودند 
با  دیدن تلفن همراه، احتمال دادند که نوجوان 
۱7 ساله )شاگرد طالفروشی( ارتباط آنالین 
با پلیس دارد به همین دلیل بی درنگ نقشه 
خود را تغییر دادنــد. آن ها که به لهجه عربی 
سخن می گفتند با اشاره های رمزی به یکدیگر 

فهماندند که شیوه سرقت تغییر کرده است.
بنابراین با پرسیدن قیمت طال و بررسی اوضاع 
و احوال مغازه طالفروشی که برخالف قوانین 
کرونایی باز بود، از مغازه خارج شدند و درون 
خودروی ساینای سفیدرنگ سرقتی به انتظار 

نشستند.
ــازی پلی  شــاگــرد طالفروشی کــه مشغول ب
استیشن بود، پس از مدتی در مغازه را قفل کرد 
تا به منزلش برود اما هنوز مسافت زیــادی را 
طی نکرده بود که ناگهان ساینا سواران در یک 
مکان خلوت چاقو را زیر گلوی نوجوان مذکور 

گذاشتند و او را درون خودرو انداختند.
سارقان با تیغه وحشتناک چاقو چند جای بدن 
شاگرد طالفروشی را زخمی کردند و با تهدید 
به مرگ، کلید قفل های مغازه را از او گرفتند 
و درحالی دو نفر از دزدان نقابدار با دستکش 
وارد طالفروشی شدند که سرکرده معروف 
به »موش صحرایی« داخل خــودرو همچنان 
نوجوان را تهدید می کرد. او به دنبال کلید و 

رمز گاو صندوق بود ولی نوجوان که فقط کلید 
مغازه را در دست داشت مدعی شد که کلید 
و رمز گاوصندوق را ندارد! در همین حال دو 
عضو دیگر باند، مقداری از طالهای زیر ویترین 
و وجه نقد را سرقت کردند و سراغ گاوصندوق 

رفتند اما با آن که حدود 7 کیلوگرم طال در گاو 
صندوق بود، آن ها نتوانستندآن را باز کنند به 
همین دلیل با تخریب دوربین های مدار بسته، 
کیس رایانه را برداشتند و از محل گریختند. 
آن ها در بین راه شاگرد طالفروشی را که بین 
دو صندلی فشار داده بودند، بیرون آوردند 
و در حال فــرار روی سنگفرش خیابان پرت 

کردند و ...
ــزارش اختصاصی خراسان حاکی است:  گ
دقایقی بعد زنگ تلفن پلیس ۱۱0 به صدا 
درآمد و ماجرای آدم ربایی گزارش شد که با 
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و صدور 
دستورات ویژه ای از سوی سردار محمد کاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
ــده ای از  ــ ــروه ورزی پیگیری ایــن پــرونــده به گ
کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان 

رضوی سپرده شد.
این گونه بود که جلسه تجزیه وتحلیل ماجرای 

دستبرد به طالفروشی، شبانه در حضور 
سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی( برگزار شد و همه ابعاد و زوایای 
این حادثه وحشتناک در حالی زیر ذره 
بین کنکاش های پلیسی قــرار گرفت 
که شاگرد زخمی طالفروش نتوانست 
مشخصات کاملی از سارقان ارائه دهد. 
بنابراین گروه تخصصی از کارآگاهان 
با هدایت سرهنگ »جــان دیزآوندی« 
ــژه آگاهی(  )رئــیــس اداره عملیات وی
تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز 
کردند. کارآگاهان در اولین شاخه از 
بررسی های میدانی متوجه شدند که 
سارقان از خودرویی با پالک سرقتی 
برای آدم ربایی و دستبرد به طالفروشی 
استفاده کرده اند چرا که بررسی دوربین 

های ترافیکی نشان داد پالک های نصب شده 
روی خودروی ساینا مربوط به یک خودروی 
راناست. این اطالعات مقدماتی بیانگر آن بود 
که پلیس با یک گروه تبهکاری حرفه ای روبه 
رو شده است به همین دلیل و با تدابیر سردار 
سرتیپ تقوی، شیوه های اطالعاتی و عملیاتی 
رنگ و بوی دیگری گرفت و 
کارآگاهان به فناوری های 
نوین و تجهیزات پیشرفته 

پلیسی مجهز شدند. 
ــان،  ــراسـ ــه گـــــزارش خـ بـ
اثــربــرداری از صحنه جرم 
و بررسی تخصصی پالک 
خــودروهــا، کارآگاهان را 
به سوی یک مغازه لوکس 
فروشی )تزیینات خودرو( 
ــر عــامــلــی  در بـــولـــوار حـ
کشاند تا ایــن که باالخره 
مشخصات کامل خودروی 
ساینا به دست آمد اما ادامه تحقیقات نشان داد 
سه جوان، خودروی مذکور را در یک تصادف 
ساختگی در بولوار آزادی مشهد و با گذاشتن 
چاقو زیر گلوی راننده، زورگیری کرده اند. 
وقتی مالک ساینا به پلیس آگاهی دعوت شد 

در تشریح ماجرا گفت: چهارم اردیبهشت، 
سرنشینان یک دستگاه پژو 40۵ سفید رنگ با 
ایجاد صحنه تصادف مرا تهدید به مرگ کردند 
و خودرو و تلفن همراهم را ربودند اما روز بعد 
خــودروی ساینا در حالی که شیشه های آن 
شکسته بود در شهرک پانیذ مشهد کشف شد.

بنابراین گروه تخصصی کارآگاهان، عملیات 
شناسایی پــژو 40۵ و سرنشینان آن را در 
دستور کار قــرار دادنــد اما تحقیقات پلیسی 
روی 300 خودرو با مشخصات مذکور، نشان 
داد که خودروی پژو نیز با پالک های سرقتی 
از چهارراه شهدا در حال تردد بوده است. پس 
از به بن بست رسیدن عملیات مذکور، جلسات 
کارشناسی با استفاده از تجربیات رئیس پلیس 
آگاهی ادامه یافت و به بررسی دوربین های 
مداربسته محلی کشید تا این که مشخص شد 
خودروی پژو 40۵ به مدت پنج روز در خیابان 

امام رضا)ع( تردد داشته است.

گزارش خراسان حاکی است، با به دست آمدن 
این اطالعات بی درنگ عملیات میدانی آغاز 
و مشخص شد که خودروی مذکور در اختیار 
خیابان  پذیرهای  مهمان  از  یکی  مسافران 
ــا)ع( بــوده اســت. با ادامــه تحقیقات  امــام رض
ــاره ای و اظهارات  که به بررسی سوئیت اج
ــود، مشخصات  ب مدیر مهمان پذیر کشیده 
احتمالی سارقان به دست آمد و بدین ترتیب 
بانک اطالعاتی مسافران از راه آهن و فرودگاه 
نیز زیر ذره بین واکاوی های پلیس قرار گرفت 
اما با رسیدن به نام جــوان معروف به »موش 
صحرایی« که قبال از متهمان پرونده زورگیری 
های خیابانی مقابل بانک ها با شیوه پنچر 
کردن خودروی مشتریان بانک بود، این پرونده 
حساس تر شد چرا که باند »موش صحرایی« از 
سارقان سابقه دار و حرفه ای بودند که سال ها 
قبل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر 

شده بودند.
در  متهمان  ــای  ه چهره  تطبیق  نهایت  در 
بانک اطالعاتی مجرمان نشان داد سه سارق 
خطرناک باقر، مصطفی وعزیز نام دارند و از یک 
فامیل هستند. براساس این گزارش، با دستور 
سرهنگ شفیع زاده، گروه های پلیسی در چند 
شاخه اطالعاتی و عملیاتی تقسیم شدند و 

تحقیقات گسترده ای را به سرپرستی سرهنگ 
دوم همتی ادامه دادند تا این که مشخصات 
کامل پژو 40۵ در حالی روی پرونده »موش 
صحرایی« نصب شد که ترددهای جاده ای 
دزدان مخوف در اســتــان هــای دیگر 
کشور بــه چشم مــی خــورد و آن هــا با 
نصب پالک های سرقتی روی خودرو 
به شهرهای دیگر نیز رفته اند. با توجه 
به شناخت قبلی کارآگاهان از دزدان 
مذکور بی درنگ شاخه ای از عملیات 
به اهواز کشید به همین دلیل گروهی 
از کارآگاهان با دریافت نیابت قضایی 
از ســوی قاضی »گــلــدانــی« )بــازپــرس 
شعبه 40۸ دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد( عــازم اهــواز شدند و مخفیگاه 
سارقان را شناسایی کردند اما بررسی 
های پوششی و نامحسوس بیانگر آن 
بود که یکی از خودروهای تحت تعقیب 
در جاده های خارج از خوزستان در حال 
حرکت است ، به همین دلیل و با دستور 
مستقیم سردار محمدکاظم تقوی )سکاندار 
امنیت خراسان رضوی( ادامه عملیات به جاده 
های استان زنجان رسید. رصدهای اطالعاتی 
دیگر نیز به تعقیب خودروی حامل سارقان در 
جاده های بین شهری کشیده بود و دزدان زیر 
چتر اطالعاتی کارآگاهان عملیات ویژه پلیس 
آگاهی خراسان رضوی قرار داشتند اما زمانی 
که کارآگاهان به زنجان رسیدند، سارقان به 
ــع در  سمت شهر گردشگری »سرعین« واق
استان اردبیل حرکت کردند. در این هنگام 
قوت  سرعین  در  مسلحانه  سرقت  احتمال 
گرفت و نگرانی در چهره کارآگاهان پدیدار 
شد چراکه تحقیقات نامحسوس کارآگاهان 
در اهواز به سرنخ هایی رسید که نشان می داد 
سارقان قصد دستبرد به یک طالفروشی دیگر 
را دارنــد ، این گونه بود که بی سیم ها به کار 
افتاد و ماجرای دزدان تحت تعقیب با رمزهای 
پلیسی به همه مراکز انتظامی گزارش شد. از 
سوی دیگر و در حالی که عملیات کارآگاهان 
وارد مرحله جدیدی شده بود با درایت و تدابیر 
قاضی محمدحسین درودی )دادستان مرکز 
خراسان رضوی( هماهنگی های قضایی برای 
گسترش عملیات کارآگاهان در شهرهای دیگر 
کشور صورت گرفت و در راستای تعامالت بین 

استانی، ماجرای باند مخوف »موش صحرایی« 
ــران« معروف  که دیگر به »مارکو پولوهای ای
شده بودند به مراکز پلیس آگاهی و دادسرای 
سرعین اعالم شد. هنوز خودروی کارآگاهان 
خراسان رضوی با سرعت آسفالت جاده ها 
را در می نوردید که سه عضو باند سرقت به 
محاصره پلیس سرعین درآمدند. این در حالی 
بــود که موقعیت سارقان لحظه به لحظه از 
سوی کارآگاهان عملیات ویژه رصد می شد. 
به گزارش خراسان، باالخره اعضای این باند 
مخوف با رسیدن کارآگاهان خراسان رضوی 
به سرعین، در چنگ قانون گرفتار شدند و در 
بازرسی از خودروی آنان مقدار ۱00 گرم طال، 
۵00 گرم بدلیجات و یک دستگاه دوربین 
حرفه ای کشف شد. با انتقال متهمان به پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، بازجویی از آنان در 
حالی به شیوه تخصصی آغاز شد که بررسی 
های مقدماتی نشان داد سه عضو باند از استان 
های دیگر کشور نیز تحت تعقیب قرار دارند.

آنان در اولین مرحله از بازجویی ها اعتراف 
کردند قبال با شگرد پنچر کردن خودروهای 
مشتریان بانک ها، وجوه نقد را به سرقت می 
بردند اما با شیوع کرونا و در دسترس نبودن 
پــول نقد، شگرد سرقت هــای خــود را تغییر 

داده اند.
سرکرده باند »مارکوپولوهای ایران« اعتراف 
کرد که در حال ساخت ساختمان 2۵0 متری 
در اهواز است و برای ادامه ساخت و ساز نیاز 
به پــول داشته به همین دلیل نقشه سرقت 
از طالفروشی ها را کشیده اســت. او گفت: 
قــرار بــود به یک طالفروشی در سرعین هم 
دستبرد بزنیم که دستگیر شدیم اما طالهای 
کشف شده را از درون خودروهای پارک شده 
مقابل مجتمع آبی در سرعین سرقت کرده 
ایم. این مجرمان خطرناک که با پرداخت پول 
از شاکیان مشهدی رضایت گرفتند همچنین 
به آدم ربایی و دستبرد به طالفروشی خیابان 
چمن، زورگیری خودروی ساینا و سرقت های 
متعدد پالک های انتظامی، معترف شدند 
ــزارش، با توجه به احتمال وقوع  بنابراین گ
سرقت های دیگر در شهرهای مختلف کشور 
توسط اعضای باند مخوف »مارکوپولوهای 
ایران« و با صدور قرارهای قانونی، تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.

آدم رابیی، دستربد به طالفرویش، زورگیری و ... تهنا بخیش از جرایم اعضای این ابند خطرانک است 
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نبض بازار

جهش های کرونا، تهدیدی برای 
تقاضای نفت

فــارس- نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد به 
علت بهبود اقتصادی در جهان و بازگشت کمتر 
از انتظار نفت ایران به بازار، قیمت نفت تا پایان 
سال جاری میالدی حدود 70 دالر در هر بشکه 
فروخته خواهد شد اما انواع جدید ویروس کرونا، 

افزایش قیمت را محدود خواهد کرد.

رنسانس زغال سنگ!

ایسنا- در بحبوحه صحبت هایی که در خصوص 
از  نــاشــی  طبیعی  بــالیــای  جهانی،  گرمایش 
تغییرات اقلیمی، کربن زدایی و فاینانس انرژی 
ــود، تــجــارت جهانی زغــال  سبز شنیده مــی ش
سنگ تولد دوباره ای پیدا کرده است. روزنامه 
فایننشیال تایمز به تازگی در گزارشی اشاره 
کــرده که قیمت گــذاری کــاالی زغــال سنگ از 
بازدهی سهام مالی و امالک در سال میالدی 
جاری سبقت گرفته است. به عنوان مثال طبق 
گزارش وب سایت آرگوس، قیمت گرید مرغوب 
زغال سنگ حرارتی استرالیا که برای تولید نیرو 
استفاده می شود، روز جمعه به ۱۵۱ دالر در 
هر تن افزایش یافت که بیش از سه برابر قیمت 
نهایی سپتامبر است. قیمت زغال سنگ کوک 
شو استرالیایی نیمه نرم یا زغال سنگ متالورژی 
مورد استفاده برای تولید فوالد نیز ۱۲7 دالر 
در هر تن بود که تقریبا از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون  80 درصد افزایش را نشان می 
دهد. بعضی از رخدادهای جوی دور از انتظار 
به گرمایش زمین نسبت داده می  که اکنون 
شود، تقاضا برای حمل دریابرد زغال سنگ را  
که انتشار کربن باالیی دارد افزایش داده است. 

جوالن لوازم آشپزخانه چینی قاچاق

ایسنا- رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
فلزی تهران از افزایش قاچاق کاالی چینی در 
ــازار ایــن محصوالت و همچنین افزایش ۲0  ب
درصدی قیمت نسبت به سال گذشته به دلیل 

افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد.

 بیش از یک میلیون مسکن ملی
 در برنامه است

ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این 
که بیش از یک میلیون و 70 هزار واحد اقدام ملی 
مسکن برنامه ریزی شــده است،تصریح کــرد: با 
وجود مشکالت، پروژه ها به مرحله اجرا رسیده 
است. از جمله این مشکالت  می توان به تاخیر در 
صدور پروانه ساختمانی در بعضی مناطق اشاره 
کرد. همچنین در برخی شهرها مدت هاست منتظر 

صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها هستیم.

قول بانک مرکزی عملی نشد

مهر- در حالی مسئوالن بانک مرکزی از راه 
اندازی امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه 
صیاد تا انتهای تیر خبر داده بودند که با وجود 
ــرداد این وعــده هنوز  گذشت ۱0 روز از آغــاز م

عملیاتی نشده است.

عقبگرد قیمت سیمان

مهر- دبیر کــانــون ســراســری انــبــوه ســازان از 
بازگشت قیمت سیمان به کیسه ای زیر ۳0 هزار 
تومان در بورس کاال و ۴۵ تا ۵0 هزار تومان در 

خرده فروشی ها خبر داد.

بازار خبر
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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تداوم تب تورم کاالهای 
اساسی در خرداد 

بررسی قیمت کاالهای اساسی مانند برنج، 
گوشت قرمز و مرغ نشان می دهد که قیمت 
این قبیل کاالهای اساسی در فاصله یک 
سال بین ۳9 تا ۱0۵ درصد افزایش یافته 
است. تورم ماهیانه این کاالها نیز غیر از برنج 
پاکستانی و گوشت گوسفندی )که به ترتیب 
منفی 0.۴ و منفی ۲.۱ ثبت شده( تا ۳.۵ 

درصد بوده است. )خبرگزاری فارس(

رصد قیمت زیتون 

بردبار- در حالی که حدود یک ماه دیگر به فصل 
برداشت زیتون زمان باقی است و این بــازار در 
حال مصرف آخرین موجودی های متعلق به سال 
گذشته یا قبل از آن است ، رصد قیمت انواع زیتون 
خالی از لطف نیست ، از این رو سری زدیم به بازار 
عرضه عمده این کاال در پایتخت واقع در محدوده 

خیابان انبار نفت که در ادامه می خوانید:
زیتون شکسته شیرین ؛ قیمت هر کیلو ۵0 هزار 

تومان
زیتون سوپر رویــال)دانــه درشــت( هر کیلو 70 

هزار تومان
زیتون شکسته گوشتی، هر کیلو ۴۵ هزار تومان

زیتون شکسته تلخ، هر کیلو ۴۵ هزار تومان
زیتون بــدون هسته درشــت، هر کیلو 7۵ هزار 

تومان
زیتون بدون هسته متوسط، هر کیلو 6۵ هزار 

تومان
زیتون گوشتی کم نمک ، هر کیلو 6۵ هزار تومان

زیتون سرکه ای ، هر کیلو ۴۲ هزار تومان
زیتون جنگلی، هر کیلو ۳0 هزار تومان

زیتون درشت کم نمک ، هر کیلو ۵۴ هزار تومان
زیتون خوش خوراک، هر کیلو ۴0 هزار تومان

بدهی 16 رقمی صنعت نفت به نظام بانکی 
 گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که صنعت نفت بدهی

 60 میلیارد دالری معادل ۱۵00 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی دارد 

ــی از  ــزارش ــای مجلس در گ مــرکــز پــژوهــش ه
نفت  ملی  شرکت  دالری  میلیارد   60 بدهی 
به نظام بانکی تا پایان سال 98 خبر داد. رقم 
ارز  ــرخ روز  ن بــا احتساب  بسیار سنگینی کــه 
ــزار مــیــلــیــارد تــومــان  ــزار و ۵00 هـ ــادل هـ ــع م
)۱,۵00,000,000,000,000( می شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان 
»مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت 
و گاز، مسائل و راهکارها« اعالم کرد: مجموع 
بدهی هــای شرکت ملی نفت ایــران به بانک 
مرکزی، بانک های تجاری و بابت انتشار اوراق 
مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال ۱۳98 حدود 
60 میلیارد دالر است.این گــزارش همچنین 
ــذاری در صنعت نفت  به افت شدید سرمایه گ
کشور اشاره کرده است. براساس این گزارش، 
سرمایه گــذاری در صنعت نفت در سال 9۲ از 
رقم ۱0.۴ میلیارد دالر به کمتر از یک سوم در 
سال 98 رسیده و در آن سال فقط ۳.۳ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری انجام شده است. )نمودار، 
حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور را از 
منابع داخلی شرکت ملی نفت و منابع خارج از آن 
نشان می دهد(براساس این گزارش، همچنین 
ضریب بازیافت از میادین نفتی طی سال های 
9۲ تا 98 از ۲8.9۲ به ۲7.۴9 کاهش یافت 
که اصلی ترین دلیل آن کاهش سرمایه گذاری 
در صنعت نفت مطرح شده است. براساس این 
گزارش، 6۱ درصد میادین نفتی ایران در نیمه 
دوم عمر خود قرار دارند.این گزارش همچنین 
با اشاره به این که 6۴ درصد دانش فنی در زمینه 
ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و 
گاز در کشور وجود دارد، اعالم کرده است که تنها 
۳0 درصد از بازار تأمین تجهیزات و قطعات الزم 
صنعت نفت و گاز در اختیار سازندگان داخلی 
است. براساس این گزارش، قراردادهای داخلی 
سازی قطعات خارجی صنعت نفت و گاز تا سال 

97 پیشرفت ۱6 تا 7۵ درصدی داشته است.

نامه رئیس کل بانک مرکزی به روحانی در 
7 تیر که دیروز رسانه ای شد، نشان می دهد 
افزایش معنادار نرخ ارز در روزهــای پایانی 
اردیبهشت به دلیل تاثیر منفی حکم دیوان 
مصوبه  یک  ابطال  بر  مبنی  اداری  عدالت 
هیئت وزیران بوده است. این مصوبه بر لزوم 
ثبت سفارش برای کلیه کاالهای ورودی به 
کشور حتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تاکید داشت. کمیجانی در این نامه خواستار 
رسیدگی مجدد به رای دیوان عدالت اداری 
شده است.به گزارش فارس، اکبر کمیجانی، 
امسال  تیر  هفتم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در نامه ای به روحانی با قید خیلی فوری بر 
مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی 

کشور و تسری ثبت سفارش کاال به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرده و خواستار 
تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کاال شده 
است.در این نامه آمده است: با شروع بحران 
ارزی در سال 97 و به منظور مدیریت مصارف 
وارد  ارزی  بر معامالت  نیز نظارت  و  ارزی 
کنندگان، هیئت وزیران مصوب کرد تا ثبت 
سفارش برای ورود کاال از خارج از کشور به 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
الزامی شود. با این حال، از ابتدای تصویب 
این مصوبه تالش ها برای حذف ثبت سفارش 
در ورود کاال از خارج کشور به این مناطق و 
شفافیت حاصل شده از اجرای مصوبه مذکور 
از مسیرهای مختلف و متعدد آغــاز شد. در 

نهایت نیز به موجب رای دیوان عدالت اداری 
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴00، این مصوبه 
باطل و به این  ترتیب بانک مرکزی در اجرای 
وظایف قانونی خود در مدیریت بــازار ارز با 
اشکال مواجه شد.کمیجانی افــزوده است: 
رای مذکور به محض صدور، تأثیر خود را در 
افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار 
نرخ آن نسبت به روزهای گذشته نشان داد. 
به گزارش خراسان، بررسی روند قیمت ارز 
در اردیبهشت نشان می دهد که این نرخ پس 
از رسیدن به حدود ۲0 هزار و 6۳0 تومان 
در ۱8 اردیبهشت که کف 9 ماهه به شمار 
می آید، با یک افزایش محسوس تا تاریخ ۲۱ 
اردیبهشت، به ۲۲ هزار و ۱8۵ تومان رسید. 

پس از آن نیز تا به امروز، روند افزایشی نرخ ارز 
ادامه یافته است.کمیجانی همچنین به یک 
موضوع مهم دیگر اشاره کرده، مبنی بر این 
که در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز 
این مهم صرفًا بر اساس ثبت سفارش و ثبت 
خدمت های صادر شده از تمامی محل های 
ممکن امکان پذیر است. این در حالی است 
که هر گونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور 
خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و 
بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه 

امکان مدیریت بازار یاد شده را ندارد. 

دومین عقب نشینی درخصوص 
افزایش حقوق کارمندان دولت 

هیئت دولت مصوبه اخیر خود درخصوص افزایش 
حقوق ها مــازاد بر سقف ۲/۵ میلیون تومان را 
پس گرفت. چندی قبل نیز دولت پیشنهاد خود 
در خصوص افزایش فوق العاده مدیریت را پس 
گرفته بود.به گــزارش تسنیم، هیئت دولــت در 
جلسه مورخ 6 مــرداد ۱۴00، به منظور تأمین 
نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولــت با 
قوانین، با اصالح مصوبه مربوط به تعیین ضریب 
حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان 
در سال ۱۴00 موافقت کرد. براساس این مصوبه 
که در تاریخ 9 مرداد ابالغ شده است، فوق العاده 
ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی )یا عناوین 
مشابه( از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴00 کل کشور مبنی بر 
»عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول 
ــاده نسبت بــه ســال ۱۳99 بیش از ۲۵  ایــن م
میلیون ریال«، مستثنا نیستند.شایان ذکر است، 
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴00، 
مصوب کــرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای 
باشد. تومان  میلیون   ۲.۵ ،امسال  کارمندان 
گفتنی است چندی قبل نیز بخشنامه سازمان 
اداری و استخدامی کشور در خصوص »لغو افزایش 
امتیازات فوق العاده مدیریت« به  شماره ۲۲۲7۱ 

مورخ ۱۴00/۴/۲6 صادر شد.

خبر

140 هزار خودروی ناقص در پارکینگ 
خودروسازان 

با انباشت ۱۴0 هزار دستگاه خودروی ناقص 
در پارکینگ خودروسازان و تاخیر در تحویل 
خــودروهــای ثبت نامی، فــروش فــوق العاده 
شرکت های خودروساز تا زمان به روز رسانی 
تحویل خــودروهــای ثبت نامی متوقف شد. 
ــارس، آرش محبی  ــزارش خبرگزاری ف به گ
نژاد ،دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
ــودرو، از وجــود ۱۴0 هزار  ــازان خ و قطعه س
دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر 
داده که به دلیل ناقص بودن قطعات، امکان 
تحویل به مشتریان را ندارند. در این زمینه 
گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سامانه کدال 
حاکی از آن است که خودروهای ناقص سه 
خودروساز بزرگ در سه ماه بهار امسال نسبت 
به بازه زمانی سال گذشته با رشد ۵8 درصدی 
مواجه شده و از 79 هزار و ۴۱۵ دستگاه در 
سه ماهه ۱۳99 به ۱۲۵ هزار و ۱۳۵ دستگاه 
در بهار ۱۴00 رسیده است. با این اوصاف، 
اگرچه خودروسازان تاکنون برای جمع آوری 
منابع مالی اقدام به فروش فوق العاده یا پیش 

فروش خودرو کرده اند، اما با افزایش تأخیر 
در تحویل خودروهای ثبت نامی، حاال وزارت 
صنعت فروش فوق العاده/فوری )تحویل تا 
سه ماه( خودروسازان را منوط به صفر شدن 
میزان تعهدات آن ها کرده است. به این ترتیب 
خودروسازان فعاًل اجــازه فروش فوق العاده 
ندارند و به گفته نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان، تنها مجاز به اجرای طرح های 
پیش فــروش )تحویل یک ساله( هستند.در 
ماه های اخیر، در رسانه ها اخباری مبنی بر 
کمبود تراشه در بازارهای جهانی که به صنعت 
خودروسازی نیز لطمه زده، منتشر شده است. 
یک علت اصلی این موضوع نیز به بحران کرونا 
که رشد تقاضای محصوالت الکترونیکی را در 
پی داشته مرتبط است. با این حال، به نظر می 
رسد اتفاقی مشابه در داخل نیز رقم خورده 
به طوری که محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع 
همگن گفته اســت بسیاری از خــودروهــای 
ناقص به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحران ریز 

تراشه ها تجاری نمی شوند.

بازار سرمایه کشور بعد از سه روز رشد متوالی، 
دیروز در اثر تشدید عرضه ها شاهد سرخ پوشی 
همه نماگرهای اصلی خود بــود. خریداران 
حقیقی نیز در شرایط قرمز از بازار خارج شدند.
به گــزارش خراسان، در ادامــه رونــد افزایش 
عرضه ها که روز یک شنبه آغاز شده بود، دیروز 
قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر شد تا 
همه نماگرهای اصلی بورس و فرابورس سرخ 
پوش شوند. شاخص کل بورس ۲۳00 واحد 
و شاخص کل هم وزن هزار و ۱۲0 واحد افت 
کرد. شاخص کل فرابورس هم 87 واحد افت 
کرد. از نظر درصــدی شاخص کل هم وزن و 

فرابورس دو برابر شاخص کل افت کرد.این 
ــروز گروه  در حالی اســت که در معامالت دی
خودرویی با اقبال مواجه شد و بیشتر نمادهای 
این گروه سبز پوش شدند. انتشار خبری مبنی 
بر موافقت مجلس با عرضه خودرو در بورس 
منجر به اقبال به این گروه و رسیدن بیشتر سهم 
ها به صف خرید شد. اگرچه فشار عرضه موجود 
در کلیت بــازار ،سهم های این گروه را نیز از 
سقف روزانه خود بازگرداند.سایر گروه های 
بازار نیز عمدتا قرمزپوش بودند. اگرچه تعداد 
سهم های صف خرید و صف فروش تقریبا برابر 
است و نشان از آن دارد که در این روز منفی نیز 

بازار متعادل و نقد شونده بوده است.با وجود 
این بازیگران خرد در معامالت دیروز ترجیح 
دادند سهام خود را به حقوقی ها واگذار کنند. 
۴00 میلیارد  انتقال سهام کمتر از  میزان 
تومان بود. این اقدام را می توان خروج از بازار 
تعبیر کرد و اقدامی برای نقد کردن دارایی 
جهت ایجاد امکان خرید در قیمت های پایین 
تر دانست.تحوالت بازار ارز، آثار مستقر شدن 
رئیس جمهور جدید و شرایط مذاکرات از جمله 
عوامل کالن موثر بازار سرمایه است. عالوه بر 
آن، برخی موضوعات بخشی مثل آزادسازی 
قیمت ها یا عرضه برخی محصوالت در بورس 

کاال یا حذف ارز ترجیحی برخی دیگر از گروه 
های اقتصادی نیز توجه سهامداران را به خود 
جلب کرده است.با این حال ناظران، روند کلی 
بازار را در ادامه روند آغاز شده از اوایل خرداد 
صعودی می دانند. گزارش سود مناسب در 
مجمع برخی شرکت ها این فرضیه را تقویت 
کرده است. روند صعودی فعلی از اوایل خرداد 
آغــاز و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 
ــرداد تقویت شد و تاکنون عملکرد  ــر خ اواخ
هفتگی بازار تماما مثبت بوده است. روندی 
که با توجه به رشد روز شنبه، انتظار می رود این 

هفته هم ادامه یابد.

در سومین روز هفته و بعد از 3 روز رشد متوالی رقم خورد 

عقب نشینی نماگرهای بورسی و خریداران حقیقی 

درخواست ارزی خیلی فوری بانک مرکزی از روحانی 
رئیس کل بانک مرکزی درنامه ای به روحانی خواستار بازنگری فوری در لغو ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد شد 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

بيشتر روزنامه ها تيتر يک خود را به خداحافظى  •
ــران اختصاص  روحانى وآخرين جلسه هيئت وزي
داده بودند. جوان:رفت، وطن امروز: نه مى بخشيم 
و نه فراموش مى کنيم، شرق:صدای خاموش يک 
دولت، کيهان: دولت اعتماد و اميد به آمريکا به آخر 
خط رسيد، ايران:روايت آخر، اعتماد:آخرين دفاع، 

فرهيختگان:پايان دولت وارداتچى ها.
کيهان- حسين شريعتمداری در اين روزنامه  •

نوشت: اين که مى گويند با طرح صيانت، شغل های 
زيادی از بين مى رود دروغ است. طرفداران انقالب با 

اين طرح مخالفت نکنند،اصالحش کنند.
اين  • در  مهاجری  مسيح  اسالمی-  جمهوری 

روزنامه نوشت: هدف اصلى تبليغات اخير، ناکارآمد 
جلوه دادن دولت های يازدهم و دوازدهم بود تا امکان 
جايگزينى کارگزارانى با ويژگى های مدنظر بانيان 
اصلى اين تبليغات منفى فراهم شود. اين، همان 
نگاه شخصى به دولت است که بر ارزش های واقعى و 
معياری مبتنى نيست. انتقاد از دولت های يازدهم و 
دوازدهم الزم است اما آن چه صورت گرفته و مى گيرد 

انتقاد نيست، انتقام است.
وطن امروز-اين روزنامه در گزارشى با تيتر  •

»اعتماد کــردی، بد هم اعتماد کــردی« نوشت: 
اعترافات ديرهنگام محمدجواد ظريف به نبود 
اعــتــمــاد در عــرصــه روابـــط بين الملل و تبيين 
لحظه  در  خارجى  سياست  دستگاه  مانيفست 
ترک حياط پاستور، چيزی از کارنامه غيرقابل 
قبول وزارتخانه ظريف و شکست ديپلماسى دولت 

روحانى کم نخواهد کرد.
شــرق– ايــن روزنــامــه نوشت: محمد مهاجری،  •

تحليل گر مسائل سياسى دربــاره طرح »صيانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی« گفت: اين طرح 
در واقع چنگ و دندان نشان دادن جبهه پايداری برای 
امتيازگرفتن از ابراهيم رئيسى هنگام چينش اعضای 
کابينه است. معتقدم پايداری با اين کار مى خواهد 
نشان دهد مى تواند پوست خربزه زير پای دولت آقای 
رئيسى بيندازد تا عاملى برای نارضايتى مردم از 

دولت سيزدهم شود. 
اعتماد-اين روزنامه نوشت: محمود عليزاده  •

طباطبايى يک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، 
فعاليت اعضای اين تشکل سياسى برای تشکيل 
حزبى جديد با همراهى على الريجانى را بعيد دانست 
و گفت: »کارگزاران خودش يک حزب مستقل است و 

نيازی به حضور افراد جديد ندارد.«

ــا و  • ــروه ه ــارگ ــد:  اکــنــون ک تابناک مــدعــی ش
کميته های تخصصى تشکيل شده برای سنجش 
افراد مدنظر رئيس جمهور منتخب به منظور عضويت 
در کابينه، با سرعت در حال سبک و سنگين کردن 
افراد و انجام بررسى های جامع درخصوص نفرات 
مدنظر و گزينه های مطرح هستند و آن طور که شنيده 
شده، رئيس جمهور منتخب تاکيد دارد اگر کوچک 
ترين نکته منفى در سابقه عملکرد و اقدامات افراد 
مطرح وجود دارد، بررسى های تکميلى درخصوص 
اين گونه افــراد صورت نگيرد چون همين موضوع 
باعث منتفى شدن حضور آن ها در دولت خواهد بود.

عصرایران مدعی شد: حجت االسالم قمى،  •
رئيس سازمان تبليغات گفت: حال و هوای شهرها 
در اين کشور حسينى بايد معلوم شود که محرم است 

و کسى که نمى خواهد اين گونه باشد، ابليس است.
برنا مدعی شد: صداوسيما به رغم هماهنگى  •

های انجام شده از پخش سخنرانى آخر روحانى 
در دوران رياست جمهوری اش خودداری کرد. در 
حالى که به روال همه دولت ها رئيس جمهور ديروز 
در پايان دولت از مديران ارشد تقدير   و سخنرانى 
مهمى در خصوص عملکرد هشت ساله دولتش 
ايراد کرد ولى صداوسيما به رغم نامه نگاری ها 
و هماهنگى های انجام شده توسط دفتر رئيس 
جمهور، از پخش اين مراسم وسخنرانى رئيس 

جمهور خودداری کرد.
فرارو مدعی شد: عنابستانى نماينده مجلس  از  •

خريد و فروش اسلحه در پلتفرم های خارجى خبر 
داد و ضمن انتقاد از آن گفت: »بسياری در ايران به 
راحتى عکس اسلحه را منتشر مى کنند و مدل ها را 
به نمايش مى گذارند و با ساختار بانکى پول رد و بدل 
مى کنند. همچنين ابزارآالت فساد و فحشای جنسى 
در اينستاگرام به راحتى خريد و فروش مى شود. کافى 

است جست و جو کنيد و ببينيد.«
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چهره ها

 ماموریت ویژه قاضی القضات
 به دادستان ها 

اژه ای برای تسریع در رسيدگی به پرونده های 
فساد اقتصادی و کثيرالشاکی به بخش های 

مختلف قضایی دستور داد 

رئيس قوه قضاييه درخصوص تسريع در تعيين 
تکليف پرونده های مفاسد اقتصادی، پرونده هايى 
که در آن متهم زندانى حضور دارد و پرونده های 
ــژه ای به اين مقامات  کثيرالشاکى ماموريت وي
قضايى داد و از دادستان کل کشور خواست بر 
رونــد رسيدگى و صــدور هرچه سريع تر تصميم 
نهايى در اين باره نظارت کند. به گزارش ميزان، 
حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه ای  تاکيد 
کرد: پروند ه هايى که زندانى دارد بايد هرچه زودتر 
به تصميم نهايى برسد و اگر احيانا به هر دليلى 
رسيدگى به پرونده طــول مى کشد، الزم است 
تکليف زندانى روشن شود. اژه ای با اشاره به قانون 
آيين دادرسى کيفری درباره تعيين تکليف هرچه 
سريع تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه 
قضاييه را موظف مى کند که نبايد بازداشت موقت 
متهم بيش از زمان مقرر در اين ماده باشد. رئيس 
قوه قضاييه درخصوص پرونده های کثيرالشاکى 
مانند پرونده های ليزينگى و تعاونى های اعتباری، 
برخى از پــرونــده هــای کــالهــبــرداری و مفاسد 
اقتصادی نيز عالوه بر روسای کل دادگستری ها 
و دادستان ها، ماموريتى را نيز برای مرکز رسانه 
قوه قضاييه تعريف کرد. اژه ای تاکيد کرد: روسای 
کل دادگستری ها و دادســتــان هــا پرونده های 
کثيرالشاکى را هر چه زودتر تعيين تکليف کنند 
و مرکز رسانه قوه قضاييه نيز درباره پرونده هايى 
صادر  آن  قطعى  حکم  که 
مــى شــود، بــرابــر موازين 
قــانــونــى، اطـــالع رسانى 
ــه مــنــظــور  ــه بـ ــدان ــن ــرم ــن ه
پيشگيری از وقوع جرم 

را انجام دهد.

به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی 

حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد 

و  مطبوعاتى  جــرايــم  منصفه  هيئت  سخنگوی 
پــرونــده حسام الدين آشنا پس  سياسى گفت: 
از اعتراض متهم در ديــوان عالى کشور به شعبه 
هم عرض ارجــاع شده بود که هيئت منصفه در 
رسيدگى مجدد با اکثريت آرا متهم را مجرم اما 
مستحق تخفيف دانست. احمد مومنى راد اظهار 
کرد: به اتهام  نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان 
عمومى در دو شکايت اين پرونده قبال در شعبه 
نهم دادگاه کيفری استان تهران رسيدگى شده 
بود و بعد از اعتراض متهم، ديوان عالى کشور آن 
را به شعبه هم عرض - شعبه ششم – برگردانده 
ــاه با قرائت قــرآن و  ــزود:  دادگ بود.مومنى راد اف
قبلى  جلسه  از  غير  منصفه ای  هيئت  حضور  با 
شروع شد و پس از سخنان رئيس دادگاه، نماينده 
پرداخت  کيفرخواست  شــرح  به  مدعى العموم 
سپس با توجه به حضور نداشتن متهم، وکيل او 
به صورت مبسوط و تفصيلى به دفاع از موکل خود 
پرداخت. متهم با تاخير 40 دقيقه ای وارد شد و 
دفاعيات خود را مطرح کرد و بعد از خاتمه دادگاه 
هيئت منصفه جرايم سياسى وارد مشورت و پس از 
اتمام شور، رأی گيری شد.وی اضافه کرد: هيئت 
منصفه در يک اتهام و دو شکايت، متهم را با اکثريت 
آرا مجرم  و البته مستحق تخفيف دانست. آشنا 
پيشتر در توئيتى  مدعى شده  بود به دليل نوشتن 
توئيت هايى در خصوص »هواپيمای اوکراينى« و 
»طبری« معاون سابق قوه قضاييه در حال محاکمه 
است. قانون جرايم سياسى در راستای پيشبرد 
عدالت قضايى و صيانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ 
ماده در جلسه علنى 20 ارديبهشت سال 13۹۵ 
دوره نهم مجلس شورای اسالمى به تصويب رسيد 
اما اجــرای اين قانون که از 1۶ خــرداد سال ۹۵ 
معطل مانده بود، پس از تصدی آيت 
ا... سيد ابراهيم رئيسى در منصب 
ريــاســت قــوه قضاييه و در دوران 
اهتمام  با  قضايى  دستگاه  تحول 

دنبال شد./ايرنا

ــروز دولتمردان در  گــروه سياسی-صبح دي
آخرين روز کاری، در محل سالن اجالس سران 
دورهمى گرفتند و از همديگر تشکر کردند. 
روحانى گفت: نمى توان به غرب اعتماد کرد 
اما  بايد برای توافق مذاکره کرد. جهانگيری 
مدعى شد: برخى با زخم زبان  به رئيس جمهور 
ــد استعفا کند. صالحى برای  پيشنهاد دادن
روحانى شعر خواند و زنگنه هم از روحانى تشکر 
و البته عذرخواهى کرد! به گزارش ايسنا، فارس 
وتسنيم، روحانى در نشست با مديران ارشد 
دولت اظهار کرد: ما در شرايط داعش و ناامنى 
منطقه و نفت 30 دالری اجــازه نداديم تکانه 
ها ما را تسليم کند. ما در آن شرايط به توافق 
رسيديم اما برای برهم زدن توافق تالش شد. 
خيلى حرف ها هست که االن نمى توانم بگويم 
و شايد تا سال ها هم نتوانم که چه کارها شد که 
توافق نشود و بين تير و دی ۹4 چه حوادثى رخ 
داد. اکثريت مردم از اين اتفاقات خبر ندارند.
روحانى با بيان اين که در دولت دوازدهم خر داغ 
کردند اما آن ها بوی کباب به مشام شان رسيد، 
افزود: دی ۹۶ اولين عالمت را به صهيونيست ها 
و مرتجعان منطقه دادند که مى شود برجام را به 
هم زد. اسنادی دروغ و راست اسرائيلى ها بردند 
و منتشر کردند و به ترامپ گفتند براساس اين 
اسناد چيزی از برجام نمى ماند. راست و دروغ آن 
اسناد هم گذشت. ترامپ و تندروهای آمريکا هم 
هميشه مخالف برجام بودند و اين توافق باالخره 
شکسته شد. وی اضافه کرد: آن چه برای نجات 
کشور در سال ۹2 فکر مى کردم همان است. 
اعتدال و تعامل سازنده در داخل و خارج. هنوز 
هم بعد از هشت سال همان فکر را مى کنم. با 
چنگ انداختن به صورت هم، با هتاکى و تخريب 
يکديگر نمى توانيم کشور را به پيشرفت برسانيم. 

بايد به اين نتيجه برسيم که دوران تندروی به 
پايان رسيده است. راه اعتدال است. در طول اين 
هشت سال جناح های مختلف به آينده اميدوار 
بودند. رئيس جمهور همچنين گفت: همان گونه 
که مقام معظم رهبری تاکيد کردند نمى توان و 
نبايد در مذاکره مبنا را بر اعتماد قرار داد اما بايد 

برای حصول تفاهم و توافق مذاکره کرد.

تمجيدهای جهانگيری و صالحی از روحانی	 
اسحاق جهانگيری نيز در جلسه رئيس جمهور 
با  مديران ارشد دولت تدبير و اميد با اشاره به 
جمهوری  در  روحانى  حسن  مختلف  سوابق 
اسالمى اظهار کرد: آقای روحانى قبل از دوران 
رياست جمهوری گنجينه اسرار کشور بودند و 
در دوران رياست جمهوری هم کشور را از شرايط 
ــد. من به سهم خود از رئيس  سخت عبور دادن
جمهور تشکر مى کنم و خسته نباشيد مى گويم 
و مطمئن هستم روزی قدر کار رئيس جمهور 
برمال مى شود. جهانگيری ادامه داد: هيچ کس 
از ما نپرسيد که چگونه نفت فروختيد؟ ترامپ 
ايستاد و نگذاشت يک بشکه نفت فروخته شود 
و به 12 نفتکش ما آسيب زد و آن ها را منفجر 
کردند. اسرائيل آدم مى فرستاد داخل نفتکش 
ما و آن را منفجر مى کرد، هيچ کس نگفت پول 
نفت چگونه جابه جا مى شد. وی افزود: خيلى از 
دوستان با نادانى کامل به دولت فشار آوردند و 
انواع زخم زبان ها را زدند. برخى از سر دلسوزی 
فرياد استعفای دولت سر دادند اما ما در مقابل 
مردم مسئول بوديم و بايد مى ايستاديم و کشور را 
از آن پيچ تاريخى عبور مى داديم. اکنون هم کشور 
در ريل خوبى قرار گرفته است.همچنين على اکبر 
صالحى در نشست رئيس جمهور با مديران ارشد 
دولت اظهار کرد: در دوران رياست جمهوری 

آقای روحانى از منجنيق فلک سنگ فتنه مى 
باريد. دولت تدبير و اميد سينه خويش را سپر 
بالی ملت و کشور کرد. هيچ يک از دولت های 
جمهوری اسالمى ايران با اين حجم از باليا رو به رو 
نبوده است. سيل و زلزله از يک سو و اعمال تحريم 
ها و فشارها و شيوع ويروس کرونا معجونى سخت 
و زهر آگين پديد آورد. رئيس سازمان انرژی اتمى 
سپس افزود: بدون ترديد حسن روحانى به عنوان 
يکى از قديمى ترين ياران و حواريون امام خمينى 
)ره( از سرمايه های ارزشمند کشورمان است و 
بر همه ما فارغ از هرگونه گرايش، عقيده و سليقه 
سياسى فرض است که پاسدار حرمت اين بزرگان 
باشيم. او همچنين در پايان ابياتى خواند مانند: 
نام نيکو گر بماند ز آدمــى/ به کزو ماند سرای 
زرنگار... همچنين زنگنه، وزير نفت با بيان اين 
که عملکرد دولت عالى بود، تصريح کرد: من به 
عنوان يک شهروند ايرانى برای هميشه خودم را 
مديون روحانى مى دانم که موضوع قطعنامه های 
فصل 7 شورای امنيت عليه ايران را حل کرد. 
زنگنه همچنين گفت: از روحانى برای اعتماد به 
خود تشکر  وبابت قصور وتقصيراتم عذرخواهى 

مى کنم.

واکنش ها	 
امــا آخرين ديــدار حسن روحانى و مديران 
ارشد دولت و سخنان رد وبدل شده در اين 
با واکنش کــاربــران نيز مواجه شد.  جلسه 
کاربری نوشت: اين جلسه مصداق بارز اين 

ضرب المثل بود:خود گويى و خود خندی، 
ــاره به  عجب مــرد هنرمندی!  کــاربــری با اش
سخنان روحانى درباره ادعای سرقت اسناد 
هسته ای نوشت: از قرار معلوم جناب روحانى 
ــرار از پاسخگويى  ــودش و ف ــرای تطهير خ ب
بابت عملکردش، انفعال هايش و بى تدبيری 
هايش نه تنها اين روزهــا حاضر است مظلوم 
نمايى کند و آدرس غلط به جامعه بدهد که مى 
تواند حتى  خروج ترامپ از برجام را هم توجيه 
کند. کاربر ديگری نيز با اشاره به اين جمله 
روحانى که »با چنگ انداختن به صورت هم 
با هتاکى و تخريب يکديگر نمى توانيم کشور 
را به پيشرفت برسانيم«، نوشت: کاش اوال 
نسبت به دولت دهم نيز چنين باوری داشتيد 
و در ثانى خودتان نيز در مواجهه با منتقدين 
تان به اين صحبت ها عمل مى کرديد؛ به جای 
انداختن تمام مشکالت بر گردن دولت قبل تا 
همين چند روز پيش و حواله دادن منتقدان 
تان به جهنم، بى سواد دانستن آن ها، عصر 
حجری خواندنشان و... ! کاربر ديگری در 
توئيتر نوشت: هيئت دولت در روزهای آخر از 
روحانى يک قهرمان دوست داشتنى ترسيم 
مى کند تا يک قدم به حفظ اين شخص در نظام 
نزديک تر شويم !در عين حال کاربر ديگری 
نوشت : بايد دربــاره قضاوت عملکرد دولت 
فشار تحريم ها ، حضور ترامپ و کرونا را در نظر 
گرفت و منصفانه قضاوت کرد چرا که خيلى از 

اين شرايط برای دولت جديد هم وجود دارد.

چند روز قبل کشتى »مرسر استريت« متعلق به يک شرکت اسرائيلى در دريای 
عمان دچار سانحه شد، در اين بين برخى رسانه های منطقه ای و غربى بالفاصله 
انگشت اتهام را به سوی ايــران گرفتند و مدعى شدند پهپادهای ايرانى اين 
کشتى را هدف قرار داده اند. در ابتدا »يائير الپيد« وزير خارجه کابينه جديد رژيم 
صهيونيستى روز جمعه 8 مرداد رسمًا اين سانحه را يک حمله هوايى خواند و 
ايران را مسئول آن دانست. پس از آن، فرماندهى مرکزی اياالت متحده روز 
شنبه ۹ مرداد با انتشار بيانيه ای اعالم کرد: نفتکش »مرسر استريت« که توسط 
ناو هواپيمابر يواس اس رونالد ريگان اسکورت مى شود، بر اثر يک حمله پهپادی 
آسيب ديده است و طى آن دو تبعه رومانيايى و انگليسى کشته شده اند. ماجرا 
اما زمانى حساسيت بيشتری پيدا مى کند که در کنار اظهار نظرهای ذکرشده، 
»آنتونى بلينکن« وزير خارجه آمريکا نيز در اظهارنظری جنجالى مدعى شد ايران 
کشتى اسرائيلى را هدف قرار داده است. ادعايى که اما خشک و خالى نبود و با 
گزافه گويى وزير خارجه آمريکا همراه شد و بلينکن با تأکيد بر اين که »واشنگتن 
اطمينان دارد که ايران، نفتکش مذکور را در دريای عمان هدف قرار داده است«، 
گفت: واکنش مناسبى در اين خصوص به تهران نشان خواهيم داد. پس  از اين 
زياده گويى های بلينکن، »دومينيک راب« وزير خارجه انگليس نيز وارد معرکه 
شد و او نيز همچون »بلينکن« بدون ارائه هيچ مدرکى ادعا کرد ايران عمدًا و 
به صورت هدفمند، کشتى اسرائيلى را در آب های عمان هدف قرار داده است و 
در يک زياده گويى آشکار تاکيد کرد بريتانيا با شرکای بين المللى خود در حال 
رايزنى برای »پاسخ هماهنگ به اين حمله غيرقابل پذيرش« است. وقاحت طرف 
انگليسى در اتهام زنى به ايران به همين جا ختم نشد و وزارت خارجه اين کشور، 
بعيدی نژاد سفير ايران در لندن را احضار کرد. موضوعى که بالفاصله با واکنش 
وزارت خارجه ايران همراه شد و کاردار انگليس در تهران، در نبود سفير اين کشور 
به وزارت خارجه ايران احضار شد. همچنين سعيد خطيب زاده سخنگوی دستگاه 
ديپلماسى کشورمان در خصوص گزافه گويى های طرف غربى با اشاره به اين که 
هيچ مدرکى برای اين اتهام زنى ارائه نشده است، خاطر نشان کرد که جمهوری 
اسالمى ايران درخصوص حفاظت از امنيت و منافع ملى خود لحظه ای ترديد 
نداشته و هر گونه ماجراجويى احتمالى را بى درنگ و با قوت و جديت پاسخ خواهد 
داد. واکنش ها به اين الف مقامات آمريکايى و انگليسى به همين جا ختم نشد 

و يک مقام مسئول به »نورنيوز« رسانه نزديک به 
شورای عالى امنيت ملى گفت اگر اقدامى عليه 

منافع ملى ايران انجام شود تبعات آن متوجه 
واشنگتن و لندن اســت:» اگرچه جمهوری 
غربى  مقامات  تهديدات  ايـــران،  اسالمى 
ژست های  بيشتر  را  صهيونيستى  ــم  رژي و 

تبليغاتى قلمداد مى کند اما انجام هرگونه 
اقدامى عليه منافع و امنيت ملى 

ــران بــا پــاســخ شــديــد و قاطع  ايـ
روبه رو خواهد شد و مسئوليت 
تبعات آن نيز مستقيمًا متوجه 

واشنگتن و لندن است.«

هادی محمدی – در کنار گمانه زنى های داغ درباره 
کابينه ابراهيم رئيسى، يک گمانه زنى رسانه ای 
پرحاشيه ديگر هم در تهران وجود دارد به نام شهردار 
ــا به شــدت رسانه ها و اعضای  آينده که ايــن روزه
منتخب شورای شهر جديد را به خود مشغول کرده 
ــت. حــاال فرماندار تــهــران، عيسى فــرهــادی از  اس
دوره  ششمين  اعضای  تحليف  مراسم  بــرگــزاری 
شورای شهر تهران در روز 14مرداد   با حضور معاون 
عمرانى وزير کشور، استاندار تهران و  رئيس مجمع 
نمايندگان تهران خبر داده و اين يعنى هفته بعد 
از آن بايد شاهد رونمايى از ساکن جديد خيابان 
گذشته  روز  کــه  حالى  در  تــهــران  باشيم.  بهشت 
ناصر امانى منتخب شــورای ششم تهران گفت که 
طبق پيش بينى او روز چهارشنبه رای گيری برای 
انتخاب شهردار تهران به پايان مى رسد و شهردار به 
عموم مردم معرفى مى شود، هنوز ارائه برنامه های 
کانديداهای شهرداری به اتمام نرسيده و چندين 
نفر باقى مانده اند. از طرف ديگر مهرداد بذرپاش 
ــوان محاسبات که همزمان نامش برای  رئيس دي
برخى وزارتخانه های رئيسى و شهرداری تهران 
مطرح بود، روز دوشنبه در نامه ای به مهدی چمران 
رئيس منتخبين شورای شهر ششم، انصراف خود 
را از گزينه های تصدی شهرداری تهران اعالم کرد. 
ــرورت انسجام در  بــذرپــاش در نامه کوتاه خــود ض
جبهه انقالب و نيز حضور دلسوزانى که خود را برای 
خدمت در شهرداری تهران عرضه کرده اند، دليل 
انصرافش مطرح کــرد. به نوشته فرهيختگان اما 
گمانه زنى ها حکايت از آن دارد که رقابت نهايى بين 
عليرضا زاکانى، مازيار حسينى  و محسن پيرهادی 
خواهد بود. عليرضا زاکانى به دليل نقشى که در 
ايفا  امسال  رياست جمهوری  انتخابات  مناظرات 
کرد، در افکار عمومى جايگاه نسبتا قابل توجهى پيدا 

کرد. مازيار حسينى البته به اندازه زاکانى شخصيت 
شناخته شده ای نيست اما او به واسطه تجربه مديريت 
کالن شهری و ارتباط ويــژه ای که گفته مى شود با 
محمدباقر قاليباف در زمــان تصدی شهرداری او 
داشته است، بخت زيــادی برای تصدی شهرداری 
تهران دارد. عليرضا زاکانى، هم اکنون رئيس مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمى است. او در 
مجلس يازدهم از حوزه قم وارد مجلس  شد. زاکانى 
تهران  پزشکى  علوم  دانشگاه  هيئت علمى  عضو 
است. او  برنامه اش را در قالب يک فايل پاورپوينت 
به منتخبان شورای شهر تهران ارائه کرده و شعارش 
را »تهران، کالن شهر الگوی جهان اسالم« گذاشته 
است. مازيار حسينى نيز با مدرک دکترای مهندسى 
ــه عمرانى  عمران، فــردی اســت که بيشترين رزوم
را در بين گزينه های احتمالى شــهــرداری تهران 
دارد. حسينى ســال 88 بــه سمت مــعــاون فنى و 
عمرانى شهرداری تهران منتسب شد و تا سال ۹4 
عهده دار اين سمت بود. حسينى طراحى و اجرای 
پروژه های بزرگى همچون درياچه چيتگر، بزرگراه 
صدر و تونل نيايش را در کارنامه اجرايى خود دارد 
که توانسته بابت آن ها جوايز جهانى نيز دريافت 
کند. حسينى نيز شعار برنامه های خود را »طهران، 
شهر زندگى« عنوان کرده است. محسن پيرهادی، 
رشته  دانش آموخته  مجلس،  هيئت رئيسه  عضو 
از دانشگاه عالمه طباطبايى و  ــط بين الملل  رواب
دبيرکل جمعيت پيشرفت  و عدالت ايران اسالمى 
بوده است. پيرهادی که يکى از نزديکان قاليباف به 
حساب مى آيد، در يازدهمين دوره انتخابات مجلس  
با قرار گرفتن در ليست وحدت به مجلس راه يافت. او 
هم اکنون نماينده مردم تهران و مديرمسئول روزنامه 
رسالت است. پيرهادی  برنامه خود را با شعار »تهران، 

شهر زندگى« به شورای شهر ارائه داده است.

تدارک غرب برای توطئه 
جدید علیه ایران  

خطيب زاده در پاسخ به اتهامات انگليسی - آمریکایی و تهدیدهای 
اخير رژیم صهيونيستی: بی درنگ و با قوت به هرگونه ماجراجویی 

احتمالی پاسخ خواهيم داد 

نوبت رونمایی از کلیددار بهشت  
بذرپاش از گزینه شهرداری تهران انصراف داد. گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که رقابت 

نهایی بين مثلث زاکانی، پيرهادی و مازیار حسينی خواهد بود 
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اه واکنش ها به آخرین دورهمی دولتمردان  
مدیران ارشد دولت دوازدهم در آخرین روز کاری، نشستی برگزار کردند. روحانی 
گفت نمی توان به غرب اعتماد کرد اما  باید برای توافق  مذاکره کرد. جهانگيری از 

روحانی تعریف کرد. صالحی برای روحانی شعر خواند و زنگنه هم از رئيس دولت تدبير 
واميد تشکر والبته عذرخواهی کرد! 



هفته  های آخر، حداکثر 
روزی 3 ساعت درس 

می خواندیم!
»من سال دهم، خیلی بیشتر از سال یازدهم درس می خواندم 
و سال یازدهم خیلی بیشتر از دوازدهم«، حسن با این مقدمه 
می افزاید: »مادرم همیشه این نکته را درباره کاهش میزان 
مطالعه ام با نزدیک  شدن بیشتر به کنکور به من و برادرم 
یادآوری می کرد. یادم هست که بهار سال دوازدهم، خیلی 
کمتر از پاییز سال قبلش برای مطالعه وقت گذاشتم. متاسفانه 

ماه های آخر، درس  خواندن مان خیلی کمتر شد به حدی 
که چهار روز آخر، کال سمت کتاب و درس نرفتیم. 

البته این را یک امر طبیعی می دانیم که برای 
می افتد.  اتفاق  کنکور  داوطلبان  بیشتر 

من در سال یازدهم، روزانه 10 ساعت و 
چند روز آخر در نهایت 2 ساعت در روز 

درس می خواندم.« حسین هم در 
این باره می گوید: »ما از سال دهم 
تا  می خواستیم  و  داشتیم  برنامه 
زمان رسیدن به برگزاری کنکور، 
ساعت مطالعه مان را زیــاد کنیم و 
ــوص قــبــل از امــتــحــانــات  ــص ــه خ ب

نهایی، روزانه بین 11 تا 12 ساعت 
ــا بعد از  هــم مطالعه مــی کــردیــم. ام

امتحانات، یک مقداری احساس کسلی 
کردیم و درس خواندن مان کمتر شد. 

هرچه بیشتر به کنکور نزدیک شدیم، ساعت 
مطالعه مان بیشتر به ساعت استراحت کردن 

تبدیل شد و هفته  های آخر در نهایت 3 یا 4 ساعت 
درس می خواندیم و بیشتر به استراحت می پرداختیم.«

معدل نهایی مان 4 صدم 
فاصله داشت

از این برادرهای دوقلو درباره این پرسیدم که درس کدام یک از 
آن ها بهتر است. حسن در این باره می گوید: »نمرات ما همیشه 
نزدیک به هم بوده و االن در نتایج کنکور، فاصله  مان خیلی 
زیاد شده است! ما تقریبا معدل های مان در چند سال اخیر یا 
برابر بوده یا چند صدم با هم فاصله داشته است. معدل نهایی 
حسین که رتبه 12 را کسب کرد، 4 صدم از من بیشتر بود. من 

معدل نهایی ام 19/91 و حسین 19/95 بود.
ــم هر دو نفرمان،   عجیب  ترش این  که معدل سال دوازده
19/98 بود. دقیقا مثل هم بودیم.« حسین هم در این باره 
می گوید: »برای کنکور، تصور من این بود که رتبه من و برادرم، 
پشت سر هم باشد ودر نهایت یک نفر فرق داشته باشد اما وقتی 
نتایج آمد، من جا خوردم و یک مقداری هم ناراحت شدم. اما 
وقتی دیدم که می توانم در همان رشته و دانشگاهی که دوست 
دارم درس بخوانم، خدا را شکر کردم که به نتیجه قابل  قبولی 
رسیدم. اما به طور کلی، درس هر دوی مــان در یک سطح 
است. در آزمون های آزمایشی، گاهی من نمره بهتری کسب 
می کردم و گاهی حسن. در کنکور نوبت حسن بود که نمره 
بهتری بگیرد و به او تبریک می گویم اما این تالش، به پایان 

نرسیده و برای هر دو نفر ما ادامه خواهد داشت.«

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

ــرادر، دوست،   این  که رتبه دو ب
بسیار  آزمـــون  در   ... و  فامیل 
حساس و نزدیکی مثل کنکور، 
ــم درس خــوانــده  ــا ه هــرچــنــد ب
باشند و در شرایط مشابه، فاصله بسیار کمی با 
هم داشته باشد در تاریخ کم  سابقه است. دو روز 
پیش، زمانی که خانواده آقای قیم مشغول صرف 
ناهار بودند، تلفن خانه شان به صدا در می آید و 
به آن ها خبر می دهند که نتایج کنکور اعالم شده 
است. استرسی که در آن لحظه به حسن، حسین، 
پدر و مادرش وارد می شود، قابل توصیف نیست 
اما حسن زمانی که متوجه می شود نامش در بین 
 10 نفر اول رشته تجربی قرار گرفته، خوشحال 
ــرادرش هم بــوده چون نام  می شود اما دلواپس ب
ــت. آن هــا  حسین در بین 10 نفر اول نــبــوده اس
توقع داشتند که هر دو نفرشان رتبه تک رقمی 
کسب کنند. مادر این دوقلوها، خانه دار و پدرشان 
بازنشسته شرکت نفت اســت. در پرونده امروز 
ــالم، با ایــن بــرادرهــای دوقــلــوی خوش  زندگی س
صحبت و سرزنده درباره مسیری که برای موفقیت 
در کنکور پیموده اند، رموز موفقیت  شان، تاثیرات 
مجازی شدن آموزش و کرونا بر کیفیت یادگیری  
شان، دردسرها و شیرینی های داشتن برادر دوقلو و 
... گفت و گویی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

پرونده

 حسن و حسین قیم از اهواز  بعد از کسب رتبه 5 و 12 کنکور سراسری 1400 در گفت  و  گو با ما از رموز موفقیت  شان
 برنامه های زندگی، دردسرهای داشتن برادر دوقلو و .... می گویند 

دوقلوهای افسانه ای کنکوری
1943
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فکر می کردیم رتبه  مان بین 30 تا 50 باشد
 حسن قیم که رتبه 5 کنکور تجربی 1400 را کسب کرده، درباره احساسش بعد از کسب این موفقیت می گوید: » نتیجه زحمات سه 
سال مان بود، خیلی برایش زحمت کشیدیم و طبیعتا خوشحال هستیم. من قبل از شرکت در آزمون  های آزمایشی فکر می کردم که رتبه ام 
بین 30 تا 50 باشد و آن زمان، همین رتبه هم برایم رویایی بود اما کم کم به این نتیجه رسیدم که می توانم رتبه تک رقمی هم کسب کنم. 
به نظرم هم من و هم برادرم الیق این رتبه بودیم. روز اعالم نتایج ، ما مشغول خوردن ناهار بودیم که معلم ریاضی مان زنگ زد. من آن لحظه 
سرشار از استرس شدم و تلفن را جواب دادم. او گفت که نتایج آمده و من نفر پنجم شدم. خیلی خوشحال شدم، لطف خدا هم بود. البته از 
آن طرف چون نتیجه برادرم نیامده بود و مشخص شده بود که بین 10 نفر برتر نیست، دلواپسی او را هم داشتم. بعدش خودمان وارد سایت 

سازمان سنجش شدیم و دیدیم که برادرم رتبه 12 را کسب کرده است.«

برنامه درسی مان کامال 
شبیه بود

حسن که 15 دقیقه از برادر دیگرش بزرگ تر است، 
درباره برنامه ریزی های درسی شان برای 

موفقیت در کنکور می گوید: »برنامه 
درسی من و بــرادرم حسین برای 

موفقیت در کنکور، خیلی شبیه 
ــال دهم  هــم بــود. هــر دو از س
برای کنکور شروع کردیم. آن 
ــان بــا هــم گفتیم کــه هدف  زم

اصلی مان در سه سال آینده، 
موفقیت در کنکور باشد و همه 

چیز زندگی مان را تحت الشعاع این 
آزمون قرار دادیم. همان طور که گفتم، 

برنامه های درسی مان کامال شبیه بود، هم 
کتاب هایی که استفاده می کردیم، هم کالس هایی که 
می رفتیم، هم مدرسه، هم معلم ها، هم زمان مطالعه و ... .«

به پزشکی به  معنای نسخه  
نوشتن عالقه نداریم

از حسن می پرسم که چرا هر دو نفرتان رشته تجربی را انتخاب کردید 
که می گوید: »هر دوی مان به آینده رشته تجربی برای انتخاب 
هم  درستی  تصمیم  نظرمان،  به  و  کردیم  فکر  شغل 
گرفتیم. هر دوی ما به پزشکی عالقه مند هستیم البته 
این عالقه مان به معنای پزشک شدن برای طبابت و 
نسخه نوشتن نیست، به پزشکی عالقه مند هستیم 
که با تحقیقات و افزایش یا حتی تولید دانش همراه 
باشد.« حسین که رتبه 12 را کسب کــرده، در 
همین باره می گوید: »شاید باور نکنید اما من قبل 
از این  که شروع به درس خواندن کنم و قبل از این  که 
در سال اول دبستان، پایم را به مدرسه بگذارم، دوست 
داشتم در رشته  های پزشکی دانشگاه تهران درس بخوانم. 
از همان زمان، چنین آرزویی داشتم و به خاطر همین، این همه 
سال درس می خواندم. هدفم از اول، پزشکی دانشگاه تهران بود و االن 

هم، هر دو نفرمان در همین رشته و دانشگاه، درس خواهیم خواند.«

برادران تاچیبانا، دوقلوهای مورد عالقه مان هستند
حسن در بخشی از صحبت  هایش گفت که هفته های آخر  مانده به کنکور، تفریحات شان بیشتر شده است. سوال این است که تفریح این دو 
برادر چه بوده؟ حسن پاسخ می دهد: »ما از بچگی، تفریحاتی مثل بیرون رفتن با دوستان، سینما رفتن و ... را نداشتیم و به آن  ها عالقه مند 
هم نبودیم. بیشتر تفریحات ما در تلویزیون دیدن خالصه می شد و استراحث مثال خوابیدن. این اواخر که ساعت مطالعه مان کم شده 
بود، بیشتر از قبل تلویزیون تماشا می کردیم و کمتر بیرون می رفتیم. اگر هم بیرون می رفتیم، با رعایت پروتکل های بهداشتی به جاهای 
خلوت تر و طبیعت می رفتیم تا کمی، حال و هوای مان عوض 
شود. یک خوش  شانسی هم که آوردیم، این بود که مادرمان ما را 
در این مدت خیلی درک می کرد و اصال به ما ایراد نمی گرفت که 
ساعت مطالعه تان کم شده و چرا بیشتر تلویزیون می بینید، چون 
به خوبی می دانست که این کار برای مان الزم بود.« از او درباره 
فیلم و سریال  های مورد عالقه شان هم می پرسم که می گوید: 
»ما در تلویزیون بیشتر سریال ایرانی می بینیم. فیلم هایی که 
تلویزیون بگذارد هم می بینیم اما سریال بیشتر. از فیلم  هایی که 
دارای شخصیت دوقلو باشد، کارتون فوتبالیست ها را دوست 
داریم. برادران افسانه ای تاچیبانا، واقعا دوست داشتنی هستند  

و عملکردشان هیجان انگیز است.«

از معلم  خصوصی برای رفع  اشکال کمک گرفتیم
یکی از رایج ترین سوال ها از نفرات برتر کنکور درباره معلم خصوصی و آموزشگاه  های کنکور است. این که آیا استفاده کرده اند یا نه، چقدر 
تاثیر داشته و .... .  حسن در پاسخ به این سوال می گوید: »باید بپذیریم که اگر خود دانش آموز بتواند به خوبی درسش را بخواند، نیازی به 
معلم خصوصی نیست اما در یک سری درس ها مثل شیمی، فیزیک و زیست در رشته تجربی به یک راهنمای دلسوز نیاز داریم که متاسفانه 
بعضی از معلم ها این طور نیستند. ما از معلم خصوصی به عنوان یک راهنما استفاده می کردیم، نه این  که به ما درس بدهد، بلکه به صورت 

گروهی با چند نفر از دیگر دوستان برای رفع اشکال از او کمک می گرفتیم.«

 کرونا و آموزش  مجازی را به 
فرصت تبدیل کردیم

شیوع کرونا و مجازی  شدن سیستم آموزشی، بدون شک روی کیفیت یادگیری دانش آموزان تاثیرگذار 
است. از این دوقلوها که در کنکور 1400 درخشیدند ، در این باره هم پرسیدیم. حسن می گوید: »بعد 
از این  که سیستم آموزشی کشورمان یعنی مدارس و کالس ها به دلیل شیوع کرونا مجازی شد، یک راه 
بیشتر پیش روی ما نبود. ما چاره ای نداشتیم جز این  که بیشتر تالش کنیم و درس بخوانیم. این مسئله 
و تالش ما باعث شد تا انگیزه بیشتری داشته باشیم و این موضوع به افزایش کیفیت یادگیری ما کمک 
کرد. به عبارت دیگر، کرونا و آموزش  مجازی را به فرصت تبدیل کردیم. برای سال پیش دانشگاهی 
یا همان سال دوازدهم، در مدرسه ما این  طور است که معلم سر کالس نمی آید چون دانش آموزان 
نمی آیند. بنابراین حالت عادی اش هم این بود که ما باید در خانه 
بیشتر درس های مان را می خواندیم و به خوبی توانستیم از 

این فرصت استفاده کنیم.«

مردم دوقلوها 
را نصف حساب 

می کنند!
مردم  بیشتر  ــرای  ب دوقلوها  دنیای 
ــن  کــه چقدر شبیه  جـــذاب اســـت. ای
به هم فکر می کنند، چه دردسرها و 
شیرینی هایی برایشان دارد و ... . حسن 
در این باره می گوید: »وقتی شما دوقلو 
هستید، معموال مردم شما را نصف حساب 
می کنند یعنی به هیچ کدام تان به اندازه یک 
آدم کامل توجه نمی کنند. داشتن بــرادر دوقلو 
دردسر که ندارد و البته شیرینی های زیادی دارد. شما 
یک نفر را دارید که همیشه در کنارتان است، حامی و همراه تان 
است، از زمانی که به دنیا آمدید، یک نفر را دارید که با او به معنای حقیقی 
کلمه، خوش هستید و شما را درک می کند. همچنین برادر یا خواهری دارید که همیشه پشتیبان تان 
است. البته این مسئله برای خانواده ها یک سری دردسر دارد، مثال زحمت خانواده ها بیشتر می شود، 
هزینه  هایشان و ... . فرستادن دو بچه با هم به مدرسه یا ثبت  نام همزمان شان در کالس  های فوق  برنامه 
و ... ، دردسرهایی دارد. در ضمن، گاهی هم ما را با هم اشتباه می گیرند که این واقعا مشکل زا می شود. 
مثال یک بار در یک آزمون، برگه ما دو نفر اشتباه شد و برادرم با جواب  هایی که من در پاسخ نامه نوشته 

بودم، نفر اول شد و از او تقدیر به عمل آمد!«

اهل فضای مجازی نیستیم
به عنوان سوال آخر از حسین درباره توصیه هایش به کنکوری  های سال های آینده و رموز موفقیت در 

این ماراتن پراسترس و سرنوشت ساز می پرسم. 
او که رتبه 12 کنکور را به دست آورده، در پاسخ به این سوال می گوید: »من و برادرم در این سال ها، 
هیچ  گاه تلفن  همراه نداشتیم. در این سه  سال آخر، لپ تاپ و تبلت داشتیم اما سیم  کارت نداشتیم 
و به طور کامل  در شبکه  های اجتماعی حضور نداشتیم. این مسئله خیلی مهم و تاثیرگذار بود و در 
کسب این نتیجه، نقش پررنگی داشت. درباره دالیل اصلی این موفقیت، از نظر من و برادرم، مهم ترین 
رمز موفقیت هر آدمی، اول لطف خدا و سپس داشتن خانواده ای همراه و دلسوز است. برای موفقیت 
در رقابت سنگینی مثل کنکور، نمی توان به تنهایی تالش کرد و باید شرایط از جنبه های مختلف، 
فراهم باشد تا این نتیجه کسب شود.« حسین هم در پاسخ به این سوال می گوید: »یک توصیه به 
داوطلبان کنکوری سال های بعد دارم که اصال از کنکور نترسند، روز کنکور هم مثل بقیه روزهاست 
و می گذرد. البته همه و بسیاری از کارشناسان تحصیلی این نکته را گفتند و این ترس هم قابل کتمان 
یا نابود کردن نیست اما اگر مدیریت نشود، استرس فرد باال می رود و تاثیر بدی روی نتیجه آزمونش 
خواهد گذاشت. به همین دلیل، باز هم خواستم این نکته را به داوطلبان یادآوری کنم. بعد از تالش 
و پشتکار در هر کاری، باید به خدا توکل کرد تا با آرامش بیشتری، مسیر و روزهای سرنوشت   ساز را 

پشت سر گذاشت.«
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7 نکته کلیدی برای درست کردن جوجه کباب

  سبک زندگی و سالمت استخوان 
انجــام برخی کارهــا و کنــار گذاشــتن عادات ناســالم 
می تواند ســرعت و میــزان تحلیــل رفتن اســتخوان ها 
را کاهش دهــد و به برخــورداری از یک ســبک زندگی 
سالم تر کمک کند.روزنامه »تایمز آو ایندیا«، در مطلبی 
به برخی از عادات ناسالم اشاره کرده است که سالمت 

استخوان ها را تحت تاثیر قرار می دهد:
   استعمال سیگار و رادیکال های آسیب رسان

 با استعمال ســیگار نوعی اتم موســوم به رادیکال های 
آزاد در بافــت بدن تولید مــی شــود.رادیکال های آزاد 
تولید شده نه تنها برای ریه ها مضر  است بلکه به سالمت 
اســتخوان ها هم آســیب وارد می کنــد. میــزان تراکم 
اســتخوان در افرادی کــه دخانیات مصــرف می کنند، 

کمتر است.
   کم تحرکی

 افراد کم تحرک بیشــتر در معرض تحلیل رفتن ســریع 
اســتخوان ها قــرار دارنــد. انقباضات عضالنــی باعث 
اســتحکام اســتخوان ها مــی شــود. از ایــن رو ورزش 
 کــردن و داشــتن فعالیــت بدنی بــرای برخــورداری از 

استخوان های سالم بسیار مهم است.
   مصرف مواد غذایی پرنمک

 بین مصرف زیاد نمک و کاهش تراکم استخوان رابطه 

وجــود دارد. با بــاال رفتن میــزان مصرف ســدیم، بدن 
کلسیم بیشتری از طریق ادرار دفع می کند. 

در حقیقت زنان ممکن است هر سال تنها با مصرف یک 
گرم سدیم بیشتر طی روز یک درصد از تراکم استخوان 

خود را از دست بدهند.
    حضور نداشتن  در فضاهای باز

ویتامیــن D بــرای حفظ اســتحکام اســتخوان ها حائز 
اهمیت اســت. کمبود ایــن ویتامین موجــب ضعیفی و 
شکنندگی اســتخوان ها می شــود. یکی از روش های 
تامین ویتامین D مورد نیاز بدن قرار گرفتن در معرض 
نور خورشــید اســت بنابراین اگر فرد زمان کافی را در 
فضای باز سپری نکند، ممکن است با کمبود این ماده 

مغذی مواجه شود.
    پیشنهادهایی برای تقویت استخوان 

  غذاهای غنی شده 
ممکــن اســت غذاهــای غنی شــده کلســیم نداشــته 
 باشــد اما با مــواد معدنی غنی  شــده که برای ســالمت 

استخوان ها مفید است.
  مکمل کلسیم

بهترین کار این است که مواد مغذی مورد نیاز خود را از 
غذاها دریافت کنید اما اگر نمــی توانید از رژیم غذایی 
مقادیر کافی را دریافت کنیــد، مکمل ها می تواند نیاز 

شــما را برطرف کند. برای جذب بهتر، بیشتر از ۵۰۰ 
میلی گرم در هر بار مصرف نکنید.

  مغزها و دانه ها
مغزهــا و دانــه هــا بــه شــکل هــای مختلــف ســالمتی 
اســتخوان را حفظ می کند. گردو و بــذر کتان، غنی از 

اسیدهای چرب امگا۳ است.
 بادام زمینی و بادام حاوی پتاســیم اســت که جلوی از 

دست رفتن کلسیم در ادرار را می گیرد.
    ورزش های تحمل کننده وزن

این ورزش ها شــامل تمام ورزش هایی می شــود که از 
 وزن بدن یا وزنه برای فشار به استخوان ها و ماهیچه ها
 اســتفاده می شــود. نتیجــه ایــن می شــود کــه تراکم 

استخوان ها باالتر می رود.
  فلوراید

فلوراید جزئی از استخوان هاست و تراکم آن ها  را زیاد 
می کند اما بیشــتر به دلیــل این که مانع از پوســیدگی 

استخوان می شود شناخته شده است.
 بسیاری از کشــورها برای کمک به ســالمت دندان 
ایــن مــاده معدنــی را بــه آب آشــامیدنی اضافــه 

. می کنند
  نکته 

 رژیــم غذایــی غنــی از گوشــت و پروتئیــن هــا بــرای
 استخوان ها ضرر دارد. 

در جریان هضم مــواد غذایی ، پروتئین هــای حیوانی 
اســیدهایی همچون اســید فســفریک، ســولفوریک و 
...آزاد می کند کــه PH بدن را تغییر مــی دهد. هرچه 
PH بدن اســیدی تر باشــد، مــواد معدنی بیشــتری در 

استخوان ها از دست می رود.

توصیه هایی برای مقوی تر 
کردن غذای کودکان

منظــور از مقوی کــردن غذای کــودک این 
اســت که انــرژی کــودک بیشــتر شــود. به 

خصوص کودکانی که دچار اختالل رشــد شــده اند 
باید انرژی بیشتری به بدن شان برسد. برای این که 
انرژی غذای کودک بیشتر شود بر اساس سن کودک 
در هر زمان می توان به غذای او موادی را  اضافه کرد. 
منظور از مغذی کــردن، اضافه  کردن موادی اســت 
که عالوه بر انرژی، پروتئین هــا، ویتامین ها و امالح 

غذایی کودک را بیشتر  کند.
  مــواد غذایــی و پروتئینــی برای رشــد کودک 
ضروری اند. برای این کــه پروتئین غذای کودک 

بیشتر شود می توانید :
۱     مقداری گوشت به صورت تکه ای یا چرخ کرده 

) مانند گوشــت مرغ، ماهی، گوســفند و گوساله( به 
غذای کودک اضافه کنید.

2    حبوبات مثل نخود، لوبیــا، عدس و ماش منبع 

خوبی از پروتئین هســتند. با شــروع ۹ ماهگی برای 
تأمین پروتئین مورد نیاز کودک حبوبات کاماًل پخته 

و له شده  را به سوپ کودک اضافه کنید. 
3     افــزودن تخم مرغ بــه غذای کــودک می تواند 

پروتئین غذای کودک را بیشتر کند. برای مثال: تخم 
مرغ آب پز را داخل پوره سیب زمینی یا سوپ کودک 
بعد از طبخ رنده کنید )درخصوص کودکان زیر یک 

سال باید فقط زرده تخم مرغ به کودک داده شود ( .
  برای افزایش ویتامین ها و امالح غذای کودک از 

چه مواد غذایی می توان استفاده کرد ؟
۱   استفاده از ســبزیجات برگ سبز مثل اسفناج ، 

جعفری ، شوید ،گشــنیز یا هر نوع سبزی دیگری که 
در دسترس اســت در داخل ســوپ و دیگر غذاهایی 
که به کــودک داده می شــود ویتامین هــا و برخی از 
امالح مورد نیاز برای رشد کودک مثل آهن را تأمین 
می کنــد )فراموش نکنیــد  به کودکان زیر یک ســال 

نباید اسفناج داد( .
2      ســبزیجات زرد و نارنجی مثل کــدو حلوایی ،

 هویــج و گوجــه فرنگــی دارای ویتامیــن A هســتند 
و اســتفاده از ایــن ســبزیجات در غــذای کــودک به 
 تأمین ویتامین A مورد نیاز برای رشــد کودک کمک 

می کند .
  یک راه برای مقوی کردن غذای کودک :

سعی کنید برای تهیه ســوپ یا کته از گوشت های با 
اســتخوان اســتفاده کنید . مثل  ران مرغ یا ماهیچه 
گوســفند تا امالح و چربی بیشــتری به بــدن کودک 

برسد .
منبع: رویش طالیی کوچولوها

بانوان

معموال برای این که فردی استخوان های قوی داشته باشد و در سنین باال دچار پوکی 

استخوان و درد مفصل ، آرتروز و ... نشود توصیه به مصرف لبنیات ،ورزش و مصرف کافی 

ویتامین D  می کنیم . ادامه مطلب را  برای آگاهی از پیشنهادهای بیشتر مطالعه کنید:

پزشکی  

سالمت آقایان

ترفندها

 در خانه بنشینید 
و وزن کم کنید

افرادی که بیشــتر وقت خود را در خانه هســتند، 
می توانند با تنظیم میان وعده های غذایی و ورزش 

کردن وزن کم کنند.
متخصصان تغذیه توصیه می کنند که اگر بیشــتر 
اوقات خود را در منزل ســپری می کنیــد و  دچار 
اضافه وزن هســتید، مــی توانید با تنظیــم میزان 
تغذیه و ورزش کردن منظــم، وزن خود را کاهش 

دهید.
دکتر »کارما ســامی«، متخصص تغذیــه بالینی با 
بیان این کــه چاقی یکــی از اصلی تریــن عواملی 
اســت که منجر به ایجاد مقاومت به انسولین و در 
نتیجه دیابت نوع ۲ می شود، اظهار کرد: »چاقی 
همچنین یکی از رایج تریــن دالیل بروز عفونت ها 
در پوســت به دلیل چین خوردگــی بین الیه های 

پوست است.«
کاهش وزن هنــگام نشســتن در خانه، بــا تنظیم 
میزان تغذیه و وعده هــای غذایی به عنوان مرحله 
اول و ســپس تنظیم میان وعده ها ممکن خواهد 
بود. وعده های غذایی باید منظم باشد و عالوه بر 
این،  هنگام حضور در خانه، ورزش کردن منظم به 
میزان نیم تا یک ساعت در طول روز به کاهش وزن 

کمک می کند.

عادایت که استخوان ها 

را ضعیف یم کند

 فواید پرشمار مصرف سیر 
برای  آقایان

ســیر حاوی مــاده ای به نــام »آلیســین« اســت که 
هورمون هــای مضــر مــردان را در حــد ســالم نگه 
می دارد. همچنین سلنیوم و ویتامین زیادی در سیر 
وجود دارد که برای سالم سازی پوست موثر است.

جالب است بدانید سیر، تاثیری بسیار مثبت روی 
سالمت مردان  دارد.

   به گزارش انتخاب، ســیر غنــی از انواع مختلف 
ویتامین ها و مواد مغذی است. سیر حاوی کلسیم 
منگنز، مس، سلنیوم و دیگر مواد ضروری به همراه 

ویتامین B1، B6 و C است.
   مقدار زیــادی ویتامین B6 در ســیر وجود دارد 
که برای سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری است. 
همچنین مصرف سیر در ارتقای سالمت روان مفید 
است. مطالعات نشان می دهد که با مصرف مرتب 
مقدار مناســب ســیر، می تــوان مشــکالت مرتبط 
با اســترس، اضطراب، خســتگی، بی خوابی و ... 
را کاهــش داد. به ایــن ترتیب می توانید ســیر را به 
صورت دارو مصرف کنید.یکی از فواید ســیر برای 
مردان افزایش توان جنســی اســت. فقــط باید به 
طور مرتب سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. 
مطالعات همچنین نشــان می دهد مصرف ســیر، 

گردش خون را تقویت می کند.
   سیر پخته، فشار خون را کنترل می کند. اگرچه 
مصرف آن بیشــتر به بیماران فشــار خــون توصیه 
می شود اما برای همه افراد مفید خواهد بود. بهتر 
اســت مردانی که از فشــار خون باال رنــج می برند، 
هر روز صبح سیر خام بخورند. مصرف روزانه سیر 
به شما کمک می کند فشــار خون خود را کنترل و 

سالمتی خود را حفظ کنید.
   ســیر، دســتگاه گــوارش را تقویــت  مــی کند و 
بیماری های مرتبط با معده را کاهش می دهد. اگر 
سیستم هضم شما خوب نیست، شروع به مصرف 
سیر کنید. سیر غشای معده را تحریک  و هضم هر 
چیزی را آســان می کنــد، بنابراین تأخیــر نکنید و 

استفاده از سیر را شروع کنید.
ســیر بــرای ســالمت قلــب و پیشــگیری از    
بیماری های مرتبــط با قلب مفید اســت و منجر به 
کاهش کلسترول و کاهش حمالت قلبی می شود.

 مردانی کــه به بیماری های قارچی دچار هســتند 
 باید ســیر بخورند. ســیر حاوی ترکیبات ضد قارچ 
است که قارچ را از بین می برد. اگر پوست شما تحت 
تأثیر قارچ قرار گرفت، از روغن سیر استفاده کنید. 
همچنین می توانید از ســیر خام استفاده کنید که 

باعث تسکین قارچ همراه با سالمتی می شود.
  مهم ترین مزیت خوردن سیر تقویت سیستم ایمنی 
بدن است. استفاده از سیر بدن را برای مبارزه با هر 
بیماری تقویت می کند. اگر روزانه از ســیر استفاده 
می کنید، قــدرت ایمنی بدن شــما به میــزان قابل 
توجهــی افزایش می یابــد به طوری کــه کمتر بیمار 
می شوید. سیر به افزایش سالمت پروستات کمک  و 

سالمت آن را تا حد زیادی تضمین می کند.

تهیه جوجه کباب نکاتی دارد که رعایت کــردن آن جوجه کباب 

های خانگی را بسیار لذیذ می کند. ادامه مطلب را مطالعه کنید:

آب لیمو و نمک جوجه را سفت می کند. حذف آن هم جوجه را  1
بی مزه می کند. برس کشیدن ترکیب آب لیمو و نمک به جوجه نیم 
پز شده هم به اندازه کافی به آن طعم و مزه نمی دهد و باید همراه این 

مواد بماند تا طعم بگیرد.
پس قبل از اضافه کردن آب لیمو و نمک به آن روغن مایع )نه کره  ۲
توضیح می دهم( اضافه و خوب مخلوط  کنید تــا جوجه ها با روغن 
پوشیده شــود. بعد آب لیمو و نمک اضافه  کنید به این شکل جوجه 

های طعم دار شده سفت نخواهد شد.
کره به این دلیل که در اثر سرما ســفت می شود حتی اگر آن را  ۳
ذوب کنید باز چون جوجه ها سردند سفت می شود و جوجه ها خوب 
پوشانده نمی شود و در اثر تماس با آب لیمو و نمک سفت می شود. 
اما در آخر می توانید برای عطر و طعم بیشتر به جوجه ها یک  قاشق 

غذاخوری کره ذوب شده اضافه کنید.
۴ بعضی افــراد پیاز را رنده می کنند تا تکــه های جوجه را خوب    
 بپوشــاند. برخی هم پیاز را داخل خــرد کن یا بلندر لــه می کنند تا 

جوجه ها حسابی مزه بگیرند.
۵ اگر پیاز له یا رنده شــود به تکــه های جوجه می چســبد و جدا
 نمی شــود. بعد که روی حرارت کباب  می کنید این پیاز ها ســریع 
می سوزد و گمان می کنید رنگ جوجه عوض شده و پخت آن کافی 

است.
۶ یک جوجه کباب اصل و حرفه ای حتما مقدار زیادی زعفران    

دارد.
۷ مرغ ذاتا بوی خاصی دارد که مطلوب نیســت. این بو به میزان 
قابل توجهی با پیاز و زعفران گرفته می شــود اما اضافه کردن دیگر 
ادویه جات هم به رفع بوی بد مرغ و بهتر شدن طعم و بوی آن کمک 

شایانی می کند. این مورد کامال سلیقه ای است. 

کدام واکسن کم عارضه تر است؟ 
برای بسیاری از مردم این سوال پیش می آید که عوارض واکسن های موجود شــامل چه حاالتی  است و احتمال ابتال بعد از تزریق کدام واکسن بیشتر است؟

مهدیس مرادیان |  روزنامه نگار  

این روزها واکسن های آسترازنکا، سینوفارم و کوو ایران برکت به افراد واجد 
شرایط در کشورمان تزریق می شود. برای بسیاری از مردم  درباره این که 
عارضه واکسن شامل چه مواردی می شود و کدام واکسن عوارض کمتری 

دارد سوال هایی ایجاد شده است که در ادامه به آن ها می پردازیم:    
   عوارض واکسن یا ابتال به کرونا؟

دکتــر "شــیرین افهمــی"، پزشــک متخصــص بیماری هــای عفونــی 
دربــاره مــدت زمــان بــروز عــوارض واکســن کرونــا بــه خبرگــزاری پویــا 
گفت: »حــدودًا تا ســه روز پــس از تزریق واکســن کرونــا، عالیم تــب، درد 
 محــل تزریــق، احســاس ســرماخوردگی، کســالت و ... طبیعی اســت«. 
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »اگر این عالیم بیشتر از سه 
روز ادامه  یابد باید فرد به پزشک مراجعه کند زیرا ممکن است کسی به کرونا 
مبتال شده باشد و از ابتالی خود خبر نداشته باشد و واکسن را در مرحله اول 

ابتالی خود به کرونا تزریق کرده باشد و چند روز پس از تزریق واکسن عالیم 
بیماری اش بروز پیدا کند؛ به همین دلیل گفته می شــود که بروز عوارض 
در پی تزریق واکسن کرونا به طور معمول تا ســه روز پس از تزریق، طبیعی 
اســت و اگر بیشــتر از آن  ادامه یابد نمی توان آن را به تزریق واکسن مربوط 
دانست و باید فرد از لحاظ ابتال به کرونا بررسی شود؛ در واقع اگر عالیم تب 
و سرماخوردگی و ... بیش از سه روز طول بکشد، می توان گفت که این بروز 
عالیم به واسطه تزریق واکسن کرونا نیست بلکه به دلیل همزمانِی تصادفی 

شروع عالیم ابتال به کرونا با تزریق واکسن است.«
    برکت و سینوفارم عوارض کمتری دارند

واکسن های کرونای استفاده شده در ایران هم مانند دیگر نقاط دنیا دارای 
درجاتی از واکنش های موضعی و سیستماتیک هستند که معموال تا هفت 
روز خود به خود از بین می رود. اما بر اساس گزاره برگ شماره ۳۹ کمیته 
راهبری مطالعات واکسیناسیون کووید-1۹ که توسط معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده، عوارض در 

واکسن های »کوو ایران برکت و سینوفارم« که مبتنی بر پلتفرم ویروس غیر 
فعال است، بروز کمتری دارد.در این تحقیق بررسی عوارض بعد از تزریق 
واکسن های اسپوتنیک آسترازنکا، ســینوفارم و برکت با یکدیگر مقایسه 
شده اند و در نهایت براساس بروز عالیمی  همچون قرمزی، گرمی، خارش، 
تورم، درد، سفتی، کبودی، تب، تهوع، ناخوشی، لرز، سردرد، درد مفاصل، 
درد عضالت و خستگی واکسن های ســینوفارم و برکت درصد کمتری از 

عوارض را درهفت روز بعد از تزریق از خود به جای گذاشته اند.
    احتمال ابتال بعد از تزریق کدام واکسن بیشتر است؟

براســاس مطالعه انجام شــده، میزان ابتال به بیماری کرونا بعــد از تزریق 
واکسن در واکسن های سینوفارم و اسپوتنیک مشابه است و از این میزان 
واکسن آســترازنکا تقریبا دو برابر بیشــتر از این دو واکســن امکان ابتال به 
بیماری کرونا را داشته باید توجه داشت این مطالعه زمانی انجام شده است 
که بیشــتر افرادی که واکســن آســترازنکا را دریافت کردند هنوز دوز دوم 

واکسن خود را تزریق نکرده اند.

آنتی کرونا

افزایش سن تنها عامل بروز مشکالت مفاصل نیست 
و عوامل بسیاری وجود دارد که تضعیف و بیماری های 

استخوانی را به همراه دارد
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1- فضایــی را بــرای ســاختن اختصاص 
دهیــد |اختصــاص فضایــی بــه کــودک که 
بتوانــد در آن خــاق باشــد، مهم اســت. این 

بــه معنــای داشــتن یک اتــاق بــازی پــرزرق 
و برق نیســت. مــی تواند یک گوشــه کوچک 
با یک ســاک لگــو یــا جعبــه ای از لباس های 

قدیمی برای پوشــیدن هنــگام بازی باشــد. 
کلید اصلی این اســت که نســبت بــه فضایی 
 که در اختیار دارند، احســاس قــدرت کنند. 
2- وقت آزاد فراهم کنید |این مهم اســت 
که بــه کودکان تان وقــت آزاد بدهیــد. زمانی 
را در خانــه بــدون فعالیت های برنامــه ریزی 
شــده بگذرانید تا فرزندتان بتوانــد بچرخد و 

بازی کند.
3- در بــاره خالقیــت بحــث کنیــد |از 
کودکان تــان بپرســید چــه زمانــی بهتریــن 
ایده ها به ذهن شان می رسد یا چه زمان هایی 

بیشــترین خاقیت را دارند. همچنین تفکر 
انتقــادی خــاق را پــرورش دهیــد. هرچــه 
فرزندان تــان بزرگ تــر می شــوند، از آن هــا 
بپرسید رویکردشان به برخی مسائل چیست 
و چطور می توانند برخی کارها را متفاوت انجام 
دهند. آیا کودکان شما تا به حال توفان فکری 
برای روی کاغذ آوردن ایده های شان داشته اند 

یا از نقشه فکر استفاده کرده اند؟
4- به عالقه مندی شــان توجه کنید |به 
بچه ها کمک کنید احساسات خود را دنبال 
کنند. به عاقه مندی های کودک تان توجه 

کنید و مواد الزم و فعالیت هــای مرتبط با آن 
را در اختیارش قرار دهید. اگر کودک تان به 
زمین شناسی عاقه دارد، برای او کتاب های 
مرتبط با ایــن موضوع  رابخریــد و نمونه های 

مختلف سنگ را در اختیار او قرار دهید.
5- بــرای خالقیــت خــود هــم وقــت 
بگذارید |از آن جایی که کودکان از تماشای 
والدین شــان می آموزند، خودتان هم خاق 
باشــید. وقتی کودک تان نقاشی می کشد یا 
چیزی می ســازد یا رنگ آمیزی می کند، به او 

بپیوندید. 

5 راهکار طالیی برای تقویت خالقیت کودکان

با توجه به سوال مخاطب 
گرامی مــان بهتــر اســت 
تعریفی صحیــح از توهم 
داشــته باشــیم و ســپس 
علت های احتمالی آن را بررســی کنیم. 
توهــم بــه معنــی ادراک محرکی اســت 
که وجــود نــدارد، مثــا همین مشــکلی 
که مخاطــب گرامی بیــان کردند، دیدن 
عنکبوتــی روی دیــوار کــه در واقعیــت 
وجــود نــدارد. این مثــال و انــواع آن نوع 
ضعیف تری از توهم هستند زیرا فرد پس 
از مدت کوتاهی بررسی می کند و متوجه 
واقعی نبودن داستان خواهد شد. در نوع 
شدیدتر فرد باور راسخ دارد که عنکبوت 
روی دیوار وجود دارد و احتماال به حضور 
عنکبــوت واکنش هم نشــان می دهد. با 
توجه بــه گفته شــما در پیامک ارســالی، 
این مشــکل از قبــل وجود داشــته و االن 

شدت گرفته است. پیشنهاد کلی من این 
است که حتما از درمانگر کمک بگیرید، 
مخصوصا اگــر در خانواده فــردی وجود 

دارد که از این جنس مشکات دارد.

  علت های احتمالی و پیشنهادها
ترس هــا بایــد بررســی شــوند| خیلی 
وقت هــا در الیه هــای زیریــن توهمــات، 
ترس ها وجــود دارند. چون فــرد ترس از 
روبه رو شدن با بعضی موضوعات را دارد، 
ترس ها به شکل توهم خودشان را نشان 
می دهند که این مســئله نیاز به بررســی 

کارشناسانه دارد.
کودکی را باید بررســی کنیــم| خیلی 
از ترس های ما ریشــه در کودکــی دارند 
مثا کودکی که موقع خواب به والد خود 
اصــرار دارد که او هــم در اتاقــش بماند و 
والد هم ایــن کار را انجام می دهد، باعث 

می شــود کــودک تنهایی را تجربــه نکند 
و همواره تــرس از تنها مانــدن در اتاق را 
داشــته باشــد یا اگر کودک مدام کنترل 
شــود و مراقبت بیش از حد داشته باشد. 
واقعیت این اســت کــه پــس از گذراندن 
کودکــی، مــا بــزرگ ســاالن متفاوتــی 
خواهیم بــود. در واقــع کودکی کــه تا به 
حال زمین نخورده است، در بزرگ سالی 
هم احتماال ســخت تر می تواند با ناکامی 

کنار بیاید.
انفجار انــرژی| در زمــان کرونــا همه ما 
به علت تخلیه نشــدن انرژی مــان تبدیل 
بــه بمب هایــی از انــرژی شــده ایم کــه با 
اندک جرقــه ای، فورانی از خشــم، ترس 
و ... خواهیم داشــت. ممکن است دلیل 

مشکل شما این باشد.
تفکر مه آلود| در شــرایط کنونی خیلی 
وقت ها در خانه هستیم و این کم تحرکی 
باعث می شود فرصت بیشتری برای فکر 
کردن باشد. ما ناخودآگاه وقتی فعالیتی 
انجــام نمی دهیــم، مــدت طوالنــی فکر 
می کنیم؛ افکار پاره پاره، پشــت ســر هم 
و نامنظم بــه روان ما آســیب خواهند زد، 
به خصــوص اگر همیشــه منفی باشــند. 
در این مواقــع می توانیــم فعالیت مان را 
افزایــش دهیم و با ورزش کردن بخشــی 
از این کم تحرکی را جبــران کنیم تا روان 

سالم تری داشته باشیم.

مشکلی دارم که به تازگی شدت زیادی پیدا کرده است، به خصوص بعد از شیوع 
کرونا که بیشتر ساعات روز را در خانه هستم. دختری 18 ساله ام و مشکلم این 
است که دچار توهم شده ام. مثال یکهو می بینم یک رتیل روی دیوار است، وقتی 
پلک می زنم، می بینم چیزی نیست! بعضی شب ها احساس می کنم از زیر تختم 
صدا می آید، بعدش زیر تخت را می بینم ولی چیزی نیست. نگران خودم شدم 

چه مشکلی برای من پیش آمده است؟

اسما صابری | روان شناس و نوروتراپیست

مشاوره 
فردی

با شیوع کرونا، دچار توهم و ترسو شدم

 

یافته های یک مطالعه نشان داده است خیال پردازی کودکان به آن ها کمک می کند تا بهتر 
بر مشکالت شان در مراحل بعدی زندگی غلبه کنند.  مادرها نباید از نقش پررنگ شان 

در تقویت این خصلت غافل شوند، در ادامه توصیه هایی در همین باره خواهیم داشت.

مارال مرادی |    روزنامه نگار

مسائل اقتصادی| در ســال های اخیر به دلیل 

مشــکات اقتصــادی، ازدواج پســران جوان با 1
مشکل روبه رو شــده و شــاید عده ای نتوانند به 
همین دلیل تشکیل خانواده بدهند اما مرد مسن به لحاظ 
اقتصادی به ثبات رسیده و برای یک دختر جوان می تواند 
زندگی نســبتا مرفهی را فراهم کند. این موضوع یکی از 
اصلی ترین دالیل مطرح شده توسط بعضی دختران برای 

چنین ازدواجی است.
 مشــکالت عاطفی با پــدر| همــه دخترهای 

جوان به پدری که به او تکیه کنند، نیاز دارند. در 2
جایی که پدر بد رفتار یا مرحوم شــده باشــد، از 
چنین نعمتی بی نصیب می شــوند و عده ای ممکن است 
این نیاز خود را از طریق ازدواج با مردی به ســن پدرشان 
جبران کنند بنابراین داشتن مشــکات عاطفی با پدر یا 
محروم بودن از وجود پدر، ممکن اســت به گرفتن چنین 

تصمیمی منجر شود.
 تجربه شکست عشقی| شکست های متعدد در 

زندگی بــه خصــوص روابط عشــقی گذشــته یا 3
ازدواج قبلــی هــم از دالیــل این موضوع اســت. 
ممکن است برخی دختران جوان با توجه به پیشینه زندگی 
عاطفی خود به این باور رســیده باشــند که پســران جوان 
بســیار هوســران و غیر مســئول هســتند اما مرد مسن به 
پختگی کامل رسیده و می توانند به عنوان یک فرد امن و با 

مسئولیت، به حمایت وی تکیه کنند.

 نداشــتن عزت نفس و اعتمادبه نفس پایین| 

برخی دختران، شأن و شخصیت خود را به قدری 4
دست کم گرفته اند که خود را شایسته نمی بینند 
که مرد جوانی حتی به آن ها توجه کند. در نتیجه ارتباط با فرد 

مسن را برای خود بهتر می دانند.
 نداشــتن ســرپناه یا خانواده حامی| در ذهن 

 بعضی دختــران بی بضاعت ازدواج با مرد مســن 5
می تواند تمام کمبودها و خألهای زندگی آن ها را 
پر کند بنابراین دختری که مورد حمایت خانواده به خصوص 
والدینش قــرار نمی گیرد، ممکن اســت بــه گرفتن چنین 

تصمیمی ترغیب شود.
 نداشتن خواستگار خوب| برخی دختران به هر 

دلیلی، خواســتگار مناســب و خوبــی ندارند اما 6
می خواهند باالخره ازدواجی داشته باشند و مرد 
مسن را شــاید گزینه خوبی بدانند که بهتر است از دستش 

ندهند.
 آمار باالی طالق| متاسفانه ازدواج بین زوج های 

جوان در موارد قابل توجهی به طاق می رسد. این 7
موضوع برخی دختران را ترسانده و ممکن است 
آن ها تصور کنند مرد مسن مسئولیت بیشتری نسبت به یک 

پسر جوان در زندگی دارد و حامی بهتری است.
 انتقام گیری از نامزد قبلی| ممکن است دختری 

برای انتقام گرفتن از خانــواده اش یا نامزد قبلی 8
خود تن به ازدواج با یک فرد مســن بدهد. او برای 

این که خودش را اثبات کند، چنین تصمیمی می گیرد.
 بلندپروازی زیاد| برخی دختران آرزوهای زیادی 

را در سر می پرورانند که برای به دست آوردن آن ها 9
هیچ تاشــی نمی کننــد و یک شــبه می خواهند 
پولدار شوند، خانه عالی و خودروی مدل باال داشته باشند 
و... . یک مرد مسن می تواند نیازهای بلندپروازانه آن ها را با 
سرعت بیشتری نسبت به یک جوان تامین کند. پس   ازدواج 

با او را انتخاب می کنند.

   آسیب شناسی این سبک ازدواج ها
درک نشدن توسط شوهر| بارها در همین صفحه خانواده 
و مشاوره، گفته شده که اختاف سنی زیاد، زن و شوهر را در 
دو دنیای متفاوت قرار می دهد که همین موضوع مشکل زا 
می شــود. رفتارهای یک دختر جوان برای یک مرد مســن 
می تواند جلف و ســبک ســرانه تلقی شــود و چه بسا انتظار 
داشته باشد همسرش را شبیه خودش و شخصیت او را عوض 
کند. به همین اندازه زن جوان، شوهر مسن را کسل کننده و 
بی جنب و جوش می بیند بنابراین ارتباط ها و مناسبات آن ها 

تناسب زیادی با هم نخواهد داشت.

بچه دار شدن| همچنین اگر دختر جوان بخواهد فرزندی 
داشته باشــد، این فرزند برای یک پدر مسن می تواند در 
حد نوه یا نتیجه اش باشــد که سراســر ضرر برای کودک 

است.
مرگ شــوهر| احتمال فــوت و مــرگ و میر در ســنین باال 
 بیشتر است بنابراین زنان جوانی که با مردان مسن ازدواج 
می کنند ممکن است خیلی زود تنها شــوند و همسرشان 
فوت کنــد و زندگی اجتماعی آن ها بــا چالش های جدی و 

زیانباری همراه شود.
بروز ســوءظن| گاه وجــود فاصله های ســنی زیــاد، باعث 
می شود برخی مردان، بدون دلیل سوءظن هایی به همسر 

خود داشته باشند و مدام برای همسرشان تعیین تکلیف 
و او را کنترل کنند.

منزوی شدن| گاهی به دلیل اختاف سنی زیاد 
زن خجالت می کشد شوهرش را به دوستان و 

اقوام جوانش معرفی کند و به همین دلیل تنها 
و منزوی می شود.

یک دختر جــوان در زمــان گرفتــن تصمیم 
نهایی، باید حواسش به همه این نکات باشد.

 

افزایش تمایل بسیاری از دختران جوان به  ازدواج با مردانی که با آن ها اختالف سنی فاحشی 
دارند، از مواردی است که در ســال های اخیر در ایران نســبت به گذشته بیشتر شده است. 
اختالف سنی مناســب زوج ها از عوامل مهم در ازدواج است و ازدواج یک دختر جوان با یک 
مرد مسن با هنجارها و سنت های جامعه ایران سازگاری ندارد. شایان ذکر است، مواردی که در 
ادامه به عنوان دالیل این تصمیم گفته خواهد شد، به معنای تایید این رفتار نیست و برای تمام دختران صدق 

نمی کند اما واقعا دلیل گرفتن چنین تصمیمی چه می تواند باشد؟

محوری

فریبا البرز |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

* پرونــده امــروز زندگی ســام دربــاره عصبانیــت نوید 
محمدزاده، اون فرد سیاه پوست و ... ، خیلی جالب بود. 
بعضی هاشون شانسکی چقدر مورد توجه قرار گرفتن و 
معروف شدن تو دنیا بدون گفتن هیچ حرفی یا کار خاصی!

* باز هــم در صفحه خانــواده دربــاره روابــط زوج ها در 
روزهای اول بعد از تولد فرزندشــان مطلب چاپ کنین. 
معموال هیــچ کــی در ایــن بــاره صحبــت نمی کنــه و از 

سختی هاش نمی گه.
* کاش مامانم صفحه سامت امروز رو نبینه و ترغیب نشه 

که تو پلوی زعفرانی که خوشمزه است، کرفس بریزه!
* حاال یک مــردی داره بافتنی می بافــه، چرا بهش لقب 

سمی ترین عکس المپیک رو دادین؟
* بــا ایــن پیرمــرده کــه تصویــرش رو در صفحــه اول 
زندگی ســام زدین، خیلی شــوخی های باحالی شده. 
البته کاراکترش هم بامــزه اســت، آدم وقتی می بینش، 

بی دلیل خنده اش می گیره.
* از صفحه جوانه ممنونم که مطلبی برای مدیریت مصرف 
و حجم اینترنت چاپ کرد. هرچند نمــی دونم چرا یکهو 

تموم می شه و مثل قدیم، برکت نداره دیگه.
* در صفحه سامت بنویســید که االن میزان مرگ ومیر 

افراد بر اثر چه بیماری هایی، بیشتر از قبل شده است؟
* دختر گلم، ســمیه خانم قاضی، خوشــحالم که نتیجه 
تاش هات رو دیدی و در رشته  و دانشگاهی که می خوای 
قبول می شــی. همیشــه موفق باشــی در همــه مراحل 
پدرت  زندگیت.  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز مطالعه قبل از خوابیدن

اگــر در طــول روز، خیلی اهــل مطالعه 
نیســتین، از همین االن بــا خودتون قرار 
بذارین که هر شب قبل از خوابیدن، یک، 
دو یا چند صفحه کتاب بخونین. 
بــدون شــک می دونین که 
مطالعه مزایای زیادی داره 
و حتــی روی کیفیت 
خواب هم تاثیر 

داره...

قرار و مدار

ما و شما

 9 دلیل دخرتان
 برای ازدواج اب افراد مسن
 ریشه یابی تمایل بعضی دخترها به انتخاب شوهری با اختالف سنی زیاد
  تصمیمی که نیاز به آسیب شناسی دارد

کاپیتانی به معروف بودن 
نیست

درباره سعید معروف، کاپیتان 
خوش فکری که به تیم آرامش تزریق نکرد

سعید معروف را با بازی های چشم نوازی می شناسیم 
که نماد نســل طایی والیبال کشــور اســت، آن قدر 
ســعید معروف و پاس هــای نابش در ذهــن ما دلبری 
کــرد کــه رفتارهــای دیگــرش را ندیدیم. معــروف با 
داور، بازیکن حریــف و ... رفتارهایی داشــت که ما با 
خوش بینی معتقد بودیــم به نفع تیم اســت حتی اگر 
در شأن کاپیتان تیم نباشــد و همیشه فکر می کردیم 
فقط دامن رقیب را می گیرد؛ اما ویدئوی کوتاهی که 
به نظر می رسد مربوط به لحظات حساس بازی ایران 
و ژاپن اســت، نشــان می دهد معروف وقتــی تعویض 
شده با حالت قهر مانندی از نیمکت دور شده و درست 
موقعی که تیم به یک دســت بــودن و رفاقت نیاز دارد 
در کنار حلقه بازیکنان برای گــوش دادن به صحبت 
مربی نیســت. معــروف فقط یــک کاپیتــان معمولی 
نیســت. در خیلی از تیم ها و رشــته ها یــک بازیکن با 
سابقه بیشتر کاپیتان می شود اما لیدر و مرکز ثقل تیم 
نیست؛ بازیکنان به او احترام می گذارند اما از او الهام 
نمی گیرند. اما معروف یک کاپیتان معمولی نبود. او 
ستاره، مرکز ثقل و الهام بخش دیگر بازیکنان بود و این 
رفتار او اگر طبق آن چه در ویدئو دیدیم بوده باشد، باید 
گفت او به جای تزریق آرامش، ایجاد 
همدلــی و حفــظ کاریزمــای 
مربــی برای دیگران، درســت 
در نقطــه مقابــل همــه آن هــا 
رفتــار کــرده اســت. در یک 
کار گروهی چنین رفتاری 
از کســی کــه بــه اصطاح 
ِهدگــروه اســت یــک فاجعــه 
محســوب می شــود. افسوس 
ســیگنال هایی  ســال ها  کــه 
این چنینــی از معــروف دیدیــم و 
به جــای نقد، بــا تشــویق های مان 
رفتــارش را تشــدید کردیــم تــا در 
مهم ترین لحظات دامــن خودمان 

را هم بگیرد.

سیدسورنا ساداتی |  روزنامه نگار موفقیت
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این عکس یادگاری را آقای حسین معصومی از بجستان برایمان 
فرستاده و در توضیحش نوشته اند: »اردیبهشت 1338 وسط زمین 

سرسبز زعفران که در آن دوران به علت سرد بودن هوا نسبت به االن، دیرتر 
درو می کردند. از افراد داخل این عکس همه به رحمت خدا رفته اند به جز 

بچه ها و نفر پنجم از راست که اکنون ۹۰ ساله هستند.«
ممنون از این مخاطب خوب و منتظر عکس های خاطره انگیز شما هستیم.

اگر شما هم مثل خیلی از پدر و مادربزرگ ها هر وقت نوه تان را می بینید، 
تبلت و گوشی به دست است و تنها سرگرمی دونفره تان با هم کارتون 
دیدن است، این مطلب می تواند برای تان مفید باشد. چند سرگرمی 
ابداعی ساده بهتان معرفی خواهیم کرد که هم کمک می کند اوقات 
خوشی با نوه تان بگذرانید و هم برای هر دو نفرتان فایده های شناختی 
دارد؛ مثل باالبــردن قدرت توجــه، تمرکز و تقویــت حافظه. بدیهی 
است که این پیشنهادها برای هنگامی است که دیدار با نوه ها از لحاظ 

پروتکل های بهداشتی در این روزها مشکلی نداشته باشد.

 بازی حافظه
هر کدام تــان به نوبت یک قســمت از خانــه را انتخاب کنیــد و تغییراتی در 
چیدمان آن قســمت بدهید. در مدتی که بازیکــن اول درحال جابه جایی 
است، نفر دوم باید چشم هایش را ببندد. بعد از باز کردن چشم ها یک دقیقه 
وقت دارد که تغییرات اتاق را حدس بزند. این بازی را متناسب با سن نوه تان 
سخت یا آسان کنید. مثال تغییرات می  تواند واضح یا خیلی مختصر باشد یا 

زمان حدس زدن کمتر و بیشتر شود.
  نقاشی کج وکوله

نقاشی کردن را به شیوه های مختلفی می توانید به یک سرگرمی جدید تبدیل 
کنید. مثال چشم های همدیگر را ببندید و هر بازیکن برای طرف مقابل تعیین 
کند که با چشم بسته چه چیزی باید بکشد. یا مسابقه نقاشی با دسِت مخالف 
راه بیندازید. یک سوژه واحد مثال گلدان انتخاب کنید. هرکس که بتواند با 

دست مخالفش، گلدانی شبیه تر به گلدان بکشد، برنده است.
 داستان خنده دار

اگر کتابخانــه داریــد، دو نفــری روبه رویش بنشــینید. هر بازیکــن به طور 
تصادفی اســم ســه تا از کتاب هــا را برای یــارش می خواند و طــرف مقابل 
باید در مدت کوتاه یک داســتان بامزه با آن ها بســازد. بدون کتابخانه هم 
می شــود این بازی را انجام داد. روی چندتا برگه کوچک، یک سری کلمه 
غیرمرتبط بنویســید. کاغذها را تا کنید و داخل یک ظرف بریزید. هرکس 
در نوبت خودش، سه تا از این برگه ها را به طور تصادفی برمی دارد و داستان 

خنده دارش را تعریف می کند. 

تصویر زیبای یک مرد ســالخورده که کودک غریبه ای را در آغوش دارد تا 
مادر کار اداری اش را انجام دهد بسیار مورد استقبال کاربران شبکه های 

مجازی قرار گرفته است. تنها در سه روز بیش 
از 1 میلیون بــار دیده، 35۰هزار بار منتشــر 
شــده و بیش از 61 هــزار نظر دریافــت کرده 
اســت. اغلــب گفته اند کــه از دیدن یــک مرد 
سالمند سفیدپوست که کودک سیاه پوستی 
را این چنیــن بــا محبــت در آغــوش گرفتــه 
تحت تأثیر قرار گرفته انــد. گویی کودک، نوه 

خود اوست.
ماجرا از این قرار بوده که مادری سیاه پوست 
با نــوزادی خوابیــده در آغوشــش وارد مطب 
پزشک می شــود. مســئول پذیــرش از مــادر 
می خواهد بــرای تکمیل پرونــده فرم هایی را 

پر کند. در همین هنــگام پیرمردی در مطب که گویا صــدای ذهن مادر را 
می شنود که با کودک خوابیده در آغوشــش چطور این مدارک را تکمیل 
کنــد، زن را صــدا می زند: »می تونــم کودکت رو 
نگــه دارم؟« مادر با لبخندی مشــتاقانه از کمک 
پیرمرد اســتقبال می کند. ناتاشــا که شاهد این 
لحظه ناب بوده فورا عکســی بــا تلفن همراهش 
می گیرد و آن را در صفحه فیس بوک خود منتشر 
می کند و خیلی زود این عکس ساده شبکه های 
اجتماعی را منفجر می کند. پس از چند روز مرد 
سالخورده با ناتاشــا تماس می گیرد و می گوید: 
»مــن بچه ها را فــارغ از هر نــژاد و رنگی دوســت 
دارم. همه بچه هایی که من را می شناسند من را 
»پاپا جو« صدا می زنند و همسرم من را آهن ربای 

کودک می نامد!«

پیشنهادهایی برای وقت گذرانی با نوه ها

تصویری که قلب ها را آب کرد

قاب خاطره

 زندگی سالم
   سه شنبه

 ۱2  مرداد   ۱۴۰۰    
 شماره ۱۹۴۳

شهر فرنگ در سین جیم
سین جیم 

داده تصویری

»شهر، شــهر فرنگه خوب تماشــا کن/ رنگ و وارنگه، از همه رنگه خوب 
تماشــا کن«. این ترانــه را یادتان هســت؟ حاال که دیگر از شــهر فرنگ 
و تماشایی هایش خبری نیســت، خودمان مشــابهش را راه انداختیم. 
سین جیم این هفته شهر فرنگی است که بیا و ببین. از هر دری، سخنی 

دارد و از هر چمن، سمنی. آماده اید اطالعات تان را محک بزنید؟

کارتون

زدن یک یا ۲ عینک 

 نشستن 
روی صندلی چرخ دار

استفاده از سمعک

 دندان مصنوعی 
گذاشتن

عصا به دست گرفتن

 مراجعه مکرر
 به دست شویی

لرزش دست و صدا

 نیاز به پوشک
 بزرگ سال

حکایت

سبک زندگی

فرشته های 
سپیدپوش

الهه توانا| روزنامه نگار

ما ساملندان از این موارد خجالت منی کشیم
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دلنوشته های 
 خود را 
 خطاب به 
 کادر درمان 
برای ما 
بفرستید

زنده شدن طلب سوخته
طلبــکاری که مدت ها ســر دوانده شــده بود، بــرای وصول 
طلبش عزم جزم کرد و خنجر برهنه ای برداشت و به سراغ 
بدهکارش رفت تا طلبش را وصول کند. بدهکار چون 
وضع را وخیم دیــد گفت: »چه 
بــه موقــع آمــدی که 
هم اکنون در فکرت 
بودم تــا کل بدهی 
را یک جا تقدیمت 
چــون  کنــم.« 
طلبکار را با زبان 
کمی آرام کرد، 

دســتش را گرفت و گوســفندانی را کــه از جلوی خانه اش می گذشــتند 
نشانش داد و گفت: »ببین در هر رفت و برگشت این گوسفندان، چیزی 
از پشمشــان به خار و خاشــاک و دیوارهای کاه گلی این گذر گیر کرده و 
از همین امروز من شــروع به جمع آوری آن ها می کنم. به قدر کفایت که 
رسید آن ها را شسته و به رنگرز می دهم تا رنگ کند و بعد از آن زن و بچه ام 
را پای دار قالی می نشانم تا فرشی بافته و به بازار برده، فروخته و وجه آن 

را دو دستی تقدیم تو خواهم کرد.«
طلبکار از شنیدن این مهمالت از فرط خشم به خنده افتاد و بدهکار هم 
چون خنده او را دید گفت: »مرد حسابی طلب سوخته را به این راحتی 

زنده کردی، تو نخندی من بخندم؟«!
حکایات شیرین

دانستنی ها

۱     کدام شــخصیت شاهنامه، چشم های آســیب پذیر داشت و براثر 
برخورد تیر با چشمانش مرد؟

الف( اسفندیار
 ب( افراسیاب

 پ( کیخسرو

۲     نماد بازیافت چه رنگی اســت و چه دلیلی پشــت انتخاب آن رنگ 
وجود دارد؟

الف( سفید، به  نشانه تمیزی 
 ب( سبز به نشانه طبیعت

 پ( زرد به نشانه هشدار

۳      اصطالح »اسپک« مربوط به کدام رشته ورزشی است؟
الف( هندبال
ب( بسکتبال

 پ( والیبال

۴     »فقره« واحد شمارش کدام یک از گزینه های زیر نیست؟
الف( گواهی نامه

ب( تفنگ
پ( چک بانکی

۵     کدام استان به تولید بهترین نوع »قاووت« معروف است؟
الف( کرمان

 ب( فارس
 پ( خوزستان

۶     کدام یــک از گزینه هــای زیر از نشــانه های دنــدان درآوردن بچه 
نیست؟

الف( جاری شدن بزاق دهان
 ب( ایجاد جوش های ریز روی گونه ها

 پ( مشکل در بلعیدن
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محمد حســين  شــب  �� شــنبه    
قــرارداد  رســما  �نعانــ� زادگان 
خود را با باشــگاه االهل� قطر به امضا رســاند. 
�نعان� زادگان در ٢ فصل اخير در پرسپوليس 
حضــور داشــت و �7ــ� از مدافعــان اصل� تيم 
مل� به شــمار م� رفت. و; پــس از قهرمان� با 
قرمزپوشــان از ا�ــن تيــم خداحافظ�  و رســما 
قراردادش را با تيم قطــر; امضا �رد. پيش از 
ا�ــن اميــد ابراهيم� د�گــر باز�7ــن ا�ران� در 
االهل� قطر حضور داشت، �ه از ا�ن تيم جدا  و 
راه� الو�ره شد. به ا�ن ترتيب �نعان� زادگان 
پژمــان  از  بعــد  جد�ــد  فصــل  رقابت هــا;  در 
 ،�منتظر;، مهــرداد محمد;، اميــد ابراهيم
رامين رضائيان و شــجاع خليل زاده ششــمين 
نما�نده فوتبــال ا�ران در ليگ ســتارگان قطر 
خواهد بود. البته مم7ن است در نقل وانتقاالت 
تابستان� به ا�ن تعداد اضافه شود چرا �ه چند 
بــه شــدت  قا�ــد;  از جملــه مهــد;  باز�7ــن 
قــرار  قطــر;  متمــول  تيم هــا;  مورد توجــه 
انتقــال  از  بعــد  �نعانــ� زادگان  گرفته انــد. 
نا موفق به اســتقالل توانســت در ترا�تور احيا 
شود و دوباره به پرســپوليس بازگردد. باوجود 
در  نامــه ا;  انتشــار  و  غيرمنتظــره   �شــروع
 ��لماتــ و  خــاص   �ادبياتــ بــا  ا�نســتاگرام 
غيرعرف، حســين �نعان� زادگان در ســ7وت 
�امل �ارش را در لباس پرسپوليس آغاز �رد. 
او بــه قدر; آماده بود �ه گابر�ل �الدرون زوج 
ا�ــن باز�7ــن و شــجاع خليــل زاده را حتــ� به 
ســيد جالل حســين� نيز ترجيــح داد و او در ٢ 
ســال اخير بــه مهــره ب� جانشــين و ثابت خط 

دفاع� پرســپوليس تبد�ل شــده بود. حســين 
�نعانــ� در دو فصــل حضــور در پرســپوليس 
عمل7ــرد; ب� حرف و حد�ث و فوق العاده ارائه 
داده و حضــور ثابت خــود در تر�يب ثابت خط 
دفاع� تيم مل� ا�ران را نيز اســتمرار بخشيد. 
در واقــع تنهــا مصدوميــت �ا محروميــت باعث 
غيبــت ا�ــن باز�7ــن در تر�يــب م� شــد و هم 
�الــدرون و هــم �حيــ� گل محمــد; اعتمــاد 
و�ــژه ا; به ا�ــن باز�7ــن از خود نشــان دادند. 
درنها�ت نيز ســپر; �ردن ٢ فصل درخشان و 
فوق العــاده از نظر فنــ�، در�افت نمره خوب از 
نظــر رفتــار;، در جر�ــان گذاشــتن باشــگاه و 
صداقــت بيــان و درنها�ت نامــه ا; محترمانه و 
 �در خور �� باز�7ن حرفه ا; برا; اعالم رسم
تصميم جدا��، باعث شــد حســين �نعان� در 
دومين دوره حضور خود در پرسپوليس جا�گاه 
و�ــژه ا; در دل هواداران ا�ن تيم �ســب �ند. 
برخــالف برخــ� د�گــر از باز�7نــان، صفحات 
اجتماع� هواداران پرســپوليس مملو از تقد�ر 
و تشــ7ر از ا�ن باز�7ن حت� ٢٤ ســاعت بعد از 
جدا�� بود. �نعان� زادگان در شــرا�ط� �ه ٢ 
بــار ربــاط صليبــ� داده �ــه قبــال نــه در دل 
هــواداران اســتقالل و نه پرســپوليس محبوب 
نبــود، امــا ا�ن قــدر در ا�ن ٢ ســال خوب عمل 
�رد �ه احتماال اگر روز; تصميم به بازگشــت 
هم بگيرد، مورد اســتقبال س7وها; قرمز رنگ 
قرار خواهد گرفت. حاال درخشــش �نعان� در 
ليگ قطر م� تواند خيال اس7وچيچ را در قلب 
 �خــط دفــاع بــرا; باز; هــا; ســخت انتخاب

جام جهان� هم راحت �ند.

 �در رقابت ها; ليگ استفاده از امتياز ميزبان
م� توانــد  خانــه  در  الزم  امتيــازات  �ســب  و 
بهتر�ــن و در عيــن حــال آســان تر�ن راه برا; 
رســيدن بــه جــام قهرمانــ� باشــد؛ �ار; �ــه 
پرســپوليس در ٥ فصــل اخير بــه خوب� انجام 
م� دهــد  نشــان  ارقــام  و  آمــار  اســت.  داده 
پرســپوليس خطرناg تر�ــن تيم ليــگ برتر در 
خانــه اســت. در فصل� �ــه هيچ هــوادار; در 
 �ورزشــگاه ها حضور نداشت، شــاگردان �حي
گل محمــد; در خانه بــه حدنصاب ب� نظير; 

دست �افتند.
 آمار فوق العاده پرسپوليس در آزاد�

ا�ــن فصــل از ١٥   گل محمــد; و تيمــش در 
بــاز; خانگــ� خــود در ورزشــگاه آزاد;، ١٣ 
بــرد، ٢ تســاو; و ٤١ امتياز به دســت آوردند! 
ا�ن موضــوع در ٢٠ دوره اخير ليگ برتر ا�ران 
ب� نظير اســت. سرخ پوشان پا�تخت توانستند 
حدنصــاب ٢.٧٣ امتيــاز را �ســب �ننــد �ــه 
�ــ� آمــار فوق العــاده بــود �ــه م� تــوان علت 
اصلــ� ا�ن موضــوع را بــه هموار بــودن چمن 
ورزشــگاه آزاد; و راحــت بــودن سرخ پوشــان 
در ا�ــن وضعيت بــرا; انجام �� باز; شــناور 
دانســت. آمارهــا نشــان م� دهد پرســپوليس 
در ورزشــگاه ها�� امتيــاز از دســت داده �ــه 
بــه هيچ وجه زمين چمن مناســب� نداشــتند، 
مانند ورزشگاه نساج�، نفت مسجدسليمان، 
نفــت آبــادان، آلومينيوم اراg و ... �ه نســبت 
بــه آزاد; چمــن خوبــ� ندارنــد. بعــد از ا�ــن 
تيــم ســپاهان و فــوالد بــا ٣٤ و ٣٣ امتيــاز از 

باز; ها; خانگ� بســيار خوب ظاهر شــدند و 
استقالل با ٣٠ امتياز (متوسط ٢ امتياز در هر 

باز;) در رتبه چهارم قرار گرفت.
 استقالل نا�ام در خانه

در  پرســپوليس  و  اســتقالل  تفــاوت  در واقــع 
 �امتيازهــا; ا�ــن ٢ تيــم در باز; هــا; خانگ
بود، چرا �ه ســرخ آب� ها; پا�تخت در خارج از 
خانه به طور مشــترg ٢٦ امتياز �سب �ردند 

�ه �متر از ٢ امتياز در هر مسابقه م� شود.
 سپاهان  ميزبان ها را قلع و قمع �رد!

امــا بهتر�ن تيــم ليــگ در باز; ها; خــارج از 
خانه محرم نو�د�يا و شــاگردانش در سپاهان 
بودنــد �ه ٣١ امتياز را �ســب �ردند و نشــان 
بــرا;   �باال�ــ  �جنگندگــ روحيــه  از  دادنــد 
رســيدن به پيــروز; در زميــن رقبــا برخوردار 
هســتند. آن ها توانســتند ترا�تور، مس، نفت 
 ،�آبادان، ذوب آهن، آلومينيوم، سا�پا، نساج
پد�ــده و اســتقالل را در زميــن رقبا ش7ســت 
دهند و به ٩ پيروز; دســت �ابند؛ در حال� �ه 
شمار پيروز; ها; خارج از خانه قهرمان ليگ 

عدد ٦ را نشان م� دهد.
 فوالد در خانه باج نم+ دهد

فوالد بــا هدا�ت جواد ن7ونــام �7� از تيم ها; 
از  بعــد  آن هــا  بــود.  خانــه  در  ليــگ  موفــق 
پرسپوليس و سپاهان بهتر�ن تيم از ا�ن حيث 
 �بودنــد و آمارهــا نشــان م� دهــد هيــچ تيمــ
نتوانسته شــاگردان ن7ونام را در ا�ن ورزشگاه 
ش7ســت دهد. ٩ پيروز; و ٦ تساو; عمل7رد 
قرمزپوشان خوزستان� است. آن ها به پشتوانه 

هميــن عمل7ــرد م� تواننــد اميــدوار بــه باز; 
رو در رو با ملوان در زمين خود باشــند و شــا�د 
 ،�به فينال جام حذف� صعود �نند و با قهرمان

سهميه آسيا را هم به دست بياورند.
 تيم ها� پرطرفدار� �ه  زمين خوردند

غيبــت هــواداران در ورزشــگاه ها بيــش از هر 
تيم�، نســاج� را تحت تاثير قرار داده اســت. 
تيمــ� �ه بــا وجود هــواداران خود، ورزشــگاه 
وطن� را به باتالق� برا; زمين گير �ردن رقبا 
تبد�ــل م� �رد، در ا�ن فصــل فقط ١٦ امتياز 
(�ــ� امتياز بــه ازا; هــر بــاز;) از باز; ها; 
خانگــ� خود �ســب �رده اســت. البتــه آن ها 
هر طــور بود ا�ن �مبود امتيــاز را در باز; ها; 
خــارج از خانــه جبران  و بــا �ســب ١٧ امتياز 
جشــن بقا در ليــگ برتــر را برگــزار �ردند اما 
وضعيــت حا�ــ� از ا�ن اســت �ــه زمين چمن 
مصنوعــ� ورزشــگاه قائمشــهر نه تنهــا به نفع 
ســمت  ا�ــن  از  آن هــا  بل7ــه  نشــده،   �نســاج
متضــرر هم شــده اند و با�د ف7ــر; به حال ا�ن 
وضعيت انجــام دهنــد. ترا�تور هــم د�گر تيم 
ضعيــu در باز; ها; خانگ� اســت. آن ها �ه 
با هواداران پرشــور خود به ســطح اول فوتبال 
ا�ــران بازگشــتند، در دوران غيبــت هواداران 
هرگز در خانه موفق نبودند. �سب ٢٦ امتياز 
از ١٥ بــاز; خانگــ�، آن هــا را به رده هشــتم 
جدول (باز; هــا; خانگــ�) فرســتاده امــا به 
لطــu موفقيت تبر�ز; هــا در باز; ها; خارج 
از خانــه، توانســتند رتبــه چهارم ليــگ برتر را 

تصاحب �نند.
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پرسپوليس، ميزبان بی رحم!کنعانی زادگان ششمين نماینده ایران در ليگ ستارگان

حذف قایقران ایران از کایاك هزارمتر
 ناکامى صداقت از صعود به فینال تیراندازى

گرایى حریفان خود را شناخت

 عبادى پور در جمع  بهترین هاى والیبال

 ٩ شهر3ور زمان اعالم را� پرسپوليس و النصر

سعودى ها با وکيل منچستر 
عليه فوتبال ایران 

با اتمام بيســتمين دوره رقابت ها; ليگ  برتر و قهرمان� مجدد پرســپوليس در ا�ن مســابقات، 
گمانه زن� درباره ليســت خر�د تيم ها در نقل وانتقاالت زمســتان� آغاز شــده اســت. قهرمان ٥ 
دوره متوال� ليگ برتر با ترانســفر محمدحسين �نعان� زادگان به ليگ ستارگان قطر با �مبود 
مدافع در فصل آ�نده روبه رو شــده اســت. از ا�ن رو شــا�عات� درباره خر�دها; اســم و رســم دار 
�حي� گل محمد; برا; حضور در قلب دفاع پرســپوليس مطرح شــده اســت. محمد دانشــگر 
 �مدافع استقالل تهران و فرشاد محمد; مهر باز�7ن فصل گذشته ذوب آهن از جمله باز�7نان
هســتند �ه اســم آن ها برا; پيوســتن به پرســپوليس مطرح شده اســت. ا�ن در حال� است �ه 
�حي� گل محمد; ليست �م اسم خود را هنوز به باشگاه نداده  و هيچ صحبت� با ا�ن ٢ باز�7ن 
ن7رده اســت. اسم دانشگر به عنوان مدافع استقالل برا; حضور در پرسپوليس در حال� تبد�ل 
 �به جنجال در فضا; مجاز; شــده  �ه �حي� گل محمد; قصد; برا; جذب او ندارد. سرمرب
سرخ پوشان تصميم دارد ليست خر�د خود را در ٣ گروه مختلu دسته بند; �ند �ه در هيچ �� 
از آن ها اســم دانشــگر حضور ندارد. گل محمد; تصميم دارد تا حد ام7ان از اســتقالل باز�7ن 

نگيرد و باشگاه را درگير حاشيه مربوط به ا�ن موضوع ن7ند.

محمدرضــا اخبار; دروازه بان تيم فوتبال ترا�تور م� خواهد از ا�ن تيم جدا شــود. اخبار; �ه 
برا; فصل آ�نده هم با ترا�تور قرارداد دارد در حال حاضر با چند پيشــنهاد خوب مواجه شــده  
�ه جد; تر�ن پيشــنهاد ا�ن دروازه بان مربوط به ســپاهان اســت. ا�ن در حال� اســت �ه گفته 
م� شــود باشــگاه پرســپوليس هم تما�ل به جذب دروازه بان ترا�تور دارد. اخبار; با وجود ا�ن 
پيشــنهادها درصدد جدا�� از ترا�تور اســت و حت� گفته م� شــود �ه باشــگاه ســپاهان با ا�ن 
دروازه بان به توافقات ابتدا�� دســت پيدا �رده است. به نظر م� رسد تا چند روز د�گر وضعيت 
اخبار; به صورت قطع� روشــن خواهد شــد، ول� ا�ــن دروازه بان تما�ل به مانــدن در ترا�تور 
نــدارد. ا�بر ا�مان� هم با توجه به ا�ن �ه با سرخ پوشــان تبر�ز; قرارداد دارد، در ف7ر جدا�� از 
ا�ن تيم اســت. ا�ن در حال� است �ه چند باز�7ن ترا�تور هم قصد ماندن در ا�ن تيم را ندارند. 
بعد از جدا�� ميالد فخرالد�ن� حاال از تبر�ز خبر م� رســد �ه باز�7نان� مثل  هاد; محمد;، 
ميثم تيمور; و مهد; تي7در; هم درصدد جدا�� از ترا�تور هستند و با�د د�د باشگاه تبر�ز; 

درباره ا�ن موضوع چه سياست� را اتخاذ خواهد �رد.

پرسپوليس-دانشگر؛ تکذیب شد! کودتا در اردوى تراکتور

مجيدى بعد از جام حذفی پاسخ 
فکرى را می دهد

فرهــاد مجيــد; اصــال دوســت نــدارد در 
آستانه باز; با گل گهر تيمش دچار حاشيه 
شــود. برخ� باز�7نان باشــگاه اســتقالل 
تصميــم داشــتند در وا�نش بــه اظهارات 
سرمرب� سابق ا�ن تيم مصاحبه ها; تند و 
تيز; انجام دهند و به نوع� پاسخ اتهامات 
محمود ف7ر; را بدهند، اما فرهاد مجيد; 
ســرمرب� تيم فوتبال اســتقالل در آستانه 
باز; با گل گهر  ســيرجان مانــع از ا�ن �ار 
شــد و تا�يد �رد هــر باز�7ن� در شــرا�ط 
فعل� موظu است فقط به موفقيت تيم در 
باز; هــا; باق� مانده از جــام حذف� ف7ر 
�نــد. فرهاد مجيد; به خوب� م� داند اگر 
باز�7نانش وارد ا�ن چالش شــوند، تمر�ز 
خود را بــرا; باز; با گل گهر  ســيرجان از 
دســت خواهند داد، از ا�ن رو بــه باز�7نا  ن 
خــود تذ�ــر جــد; داد �ــه هيچ �س حق 
مصاحبه �ردن ندارد. اما شــنيده م� شود 
ا�ثر�ت قر�ب  به  اتفاق باز�7نان اســتقالل 
�ه در دوره محمود ف7ر; حضور داشتند، 
 �قصد دارند پــس از رقابت ها; جام حذف
به اتهامات وارده از ســو; ســرمرب� سابق 
اســتقالل پاســخ دهند. اما ن7تــه جالب تر 
ا�ن �ــه برخ� اعضا; هيئت مد�ره ســابق 
بــه  تصميــم  نيســت  اســتقالل  باشــگاه 
موضع گير; مســتقيم نســبت  به اظهارات 
 �محمود ف7ر; داشــتند، ول� با پادرميان
برخ� پيش7ســوتان ا�ن اتفــاق رخ نداد تا 
اســتقالل گرفتار حاشــيه جد�د; نشود، 
اما مطمئنا ا�ن س7وت عمر ز�اد; نخواهد 
داشــت. گفتــه م� شــود برخــ� اعضــا; 
هيئت مد�ــره تصميــم دارنــد بــا حضور در 
 ��� برنامه تلو�ز�ون� ، پشــت پرده اتفاقات
�ه منجر به بر�نار; محمود ف7ر; شــد را 
 �برا; هواداران بازگو �نند تا اف7ار عموم
و هــواداران باشــگاه اســتقالل در جر�ان 
ا�ن اتفاقــات قرار گيرند. قطعــا اگر چنين 
اســتقالل  هــواداران  بدهــد  رخ   �اتفاقــ
بالفاصلــه پــس از اتمــام رقابت هــا; جام 
دوئــل  و  جد�ــد  چالــش  �ــ�  بــا   �حذفــ
و   �مســتعف مد�ــران  ميــان   �جنجالــ
باز�7نان فعل� با ســرمرب� ســابق باشگاه 
 �روبــه رو خواهنــد شــد. البتــه پيش بينــ
م� شــود فرهاد مجيــد; نيز بعــد از اتمام 
رقابت ها; جام حذفــ� اظهارات محمود 
ف7ر; را ب� پاسخ نگذارد و با �� مصاحبه 

طوفان� جواب و; را بدهد.

حسرت و دیگر هيچ
تلخ و شير3ن  از سنجاب پرنده تا گر3ه ها� گرا3+

تمجيد بنا از لياقت ذاتی و هوش باالى گرایی 

دستور فرهاد قبل از گل گهر؛ دستور فرهاد قبل از گل گهر؛ 
اینستاگرام تعطیل!اینستاگرام تعطیل!

پرسپولیس-دانشگر؛ تکذیب شد!پرسپولیس-دانشگر؛ تکذیب شد!

مدافع تیم ملى گزینه استقالل مدافع تیم ملى گزینه استقالل 

�ار دشوار سرخ ها برا� حفظ اس:لت تيم قهرمان 

پرسپوليس منتظر گزارش پيروان+ 

پيشنهادات سنگين براى تمدیدپيشنهادات سنگين براى تمدید

عذرخواهی لک فایده اى نداشت 
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امتياز فوتسال ليگ برترى هنوز قطعی نشده
واگــذار� انتقــال امتيــاز ليگ برتــر� تيم فوتســال منصور� 
قرچ' به مشــهد� ها هنــوز در گيرودار !اغذباز� اســت و به 
طــور !امل قطع- نشــده اســت. اما سرپرســت ســازمان ليگ 
فوتســال در اظهار نظر� واگذار� امتيــاز ا4ن تيم ليگ برتر� 
را تا4يــد !رد ولــ- هنوز مشــهد� ها هز4نه ميليــارد� انتقال 
باشگاه از قرچ' به مشهد را پرداخت ن=رده اند. آرش جابر�، 
سرپرســت ســازمان ليــگ فوتســال در ا4ــن خصــوص گفــت: 
«نامــه ا� از باشــگاه منصور� قرچ' به دســت ما رســيده !ه 
واگذار� امتياز خود را به اطالع سازمان ليگ رسانده اند.» و� 
در مورد ا4ن !ه مشــ=ل خروج ا4ن باشــگاه از اســتان حل شده 
4ا نه افزود: «آنطور !ه باشــگاه اعالم !رده  دوشنبه ا4ن مش=ل 
حل شــده و واگــذار� امتياز آنها قطع- شــده اســت.» ا4ن در 
حال- است !ه مسابقات ليگ برتر فوتسال تا چند� د4گر آغاز 
م- شــود و هنوز مشــهد� ها به طور !امل بــرا� باز� ها آماده 
نشــده اند. البته مش=ل اصل- هز4نه خر4د امتياز باشگاه است 

!ه مشهد� ها هنوز پرداخت ن=رده اند. 

شرط جدایی قاسمی نژاد از جمع شاگردان رحمتی
قرارداد باز4=نان پد4ده در سال گذشته به ش=ل- جالب با ا4ن 
باشــگاه به امضا رســيده !ه در فصل پيش رو مشــ=ل- نداشته 
باشــند. فصــل گذشــته قــرارداد باز4=نان- مثل اميرحســين 
!ر4مــ-، صــادق صادقــ-، عرفان معصومــ- و... ٢، ٣ ســاله 
امضا شــده و تمام- باز4=نــان ا4ن تيم با ا4ن باشــگاه در فصل 
جد4د قرارداد دارند و نم- توانند از جمع سرخ پوشان مشهد� 
جدا شــوند. اما از بين باز4=نان پد4ده، تنها 4وســW و!يا !ه در 
نيم فصل به ا4ن تيم اضافه شــد به خاطر شــرا4ط سن- تا پا4ان 
فصل قــرارداد امضا !رد و تنها باز4=ن- اســت !ــه م- تواند از 
ا4ن تيم جدا شــود و ا4ن باشگاه دغدغه ا� برا� تمد4د قرارداد 
باز4=نان فصل گذشته را ندارد. امين قاسم- نژاد نيز 4' سال 
د4گــر با ا4ن باشــگاه قــرارداد دارد و تنها در صورتــ- !ه مبلغ 
رضا4ت نامه مد نظر پد4ده را پرداخت !ند، م- تواند از ا4ن تيم 

جدا شود.

قبولی داوران فوتسالی 
ســمينار ٤ روزه داوران ليگ برتر� فوتســال برگزار شــد و در 
جر4ان ا4ن سمينار تست ها� پيش از فصل داوران هم صورت 
گرفت !ه ١٩ داور در ا4ن تســت ها مردود شــدند. از خراسان 
رضو� هم ٤ داور معرف- شــدند !ه ٢ نفــر موفق به قبول- در 
ا4ن تســت ها شده و در رقابت ها� ليگ برتر امسال به قضاوت 
م- پردازند. حسين توانا، عل- حج- زاده، عل- زنگنه و مهد� 
عظيــم، ٤ داور ارزنــده فوتســال خراســان رضــو� در !الس 
دانش افزا4- پيش فصل ليگ برتر فوتسال !شور حضور 4افتند 
و در ا4ن بين حسين توانا و عل- حج- زاده توانستند تست ها� 

آمادگ- جسمان- ا4ن دوره را با موفقيت به پا4ان برسانند.

!شــت- خراســان رضو� ســال ها� ز4اد� اســت !ــه درجا م- زنــد و د4گر 
نتوانســته همچون گذشته قهرمانان خوب- را به تيم مل- بزرگساالن معرف- 
!ند. البته در 4' دهه اخير شــا4د ت' ستاره ها4- بوده !ه در رده ها� سن- 
نوجوانان و جوانان عرض اندام !رده و حت- در تيم مل- هم درخشش خوب- 
داشــتند اما در رده ســن- بزرگســاالن حرف- برا� گفتن ندار4ــم و ا4ن 4' 
ضعW اساس- در استان پراستعداد و با ظرفيت محسوب م- شود. در مجموع 
!شت- اســتان !ه در برهه ا� قهرمانان بنام و ارزشمند� داشت، ا4ن روزها 
د4گر جا4گاه خوب- در ســطح !شور ندارد و نيازمند آسيب شناس- است !ه 
چرا د4گر نتوانســتيم به جا4ــگاه خوب قبل- مان برگرد4ــم. آخر4ن بار مجيد 
خدا4ــ- بود !ه به ١٨ ســال قبل برم- گردد !ه توانســت برا� مشــهد� ها 
مدال  !سب !ند و پس از او د4گر !شت- گير� در سطح مل- !ه دارا� مدال 
باشــد، نداشــتيم. از طرف- هيئت !شت- خراســان رضو� هم در چند سال 
اخير با حواش- همراه بوده و برخ- انتقادها4- هم نسبت به عمل=رد متول- 
!شت- وجود دارد !ه رئيس هيئت !شت- در اظهار نظر� نسبت به حواش- 
و موضوعات مختلف- !ه وجود دارد، مطالب جالب- بيان !رد !ه قابل تامل 
اســت. او مدع- شــده !ه !شت- اســتان آنچنان پيشــينه قو� ندارد و بستر 
خش=انده شــده را تحو4ــل گرفته !ه جــا� بحث فــراوان دارد. ا4ن در حال- 

است !ه !ارشناسان هميشه از سابقه !شت- استان به خوب- 4اد م- !نند. 
جناح� �ردن �شت� 

رئيس هيئت !شت- خراسان رضو� !ه عضو شورا� پنجم هم است با بيان 
ا4ن !ــه عده ا� تالش دارند !م' ها� شــورا� شــهر را جناح- و سياســ- 
!نند، گفت: «!شــت- در استان پيشينه قو� ندارد، 4' بستر خش=انده بود 
!ه تحو4ل ما شــد.» مسعود ر4اض- در خصوص حما4ت ها� در4افت- هيئت 
!شت- خراســان رضو� از شورا� شهر مشــهد به فارس گفت: «!م' ها� 
شــورا� شهر در گذشــته و در زمان ر4است آقا� خادم در فدراسيون !شت- 
نيز بوده !ه متاسفانه عده ا� از آنجا !ه ا!نون رئيس هيئت 4' عضو شورا� 
شهر است، سع- دارند از هر ابزار� برا� جناح- !ردن ا4ن قضيه استفاده 
!نند.» و� در4افت بيشــتر4ن !م' مال- از شــورا� شهر را ت=ذ4ب و اظهار 
!ــرد: «ا4ن !ه گفته م- شــود پــس از هيئت فوتبال اســتان، هيئت !شــت- 
باالتر4ــن رقم حما4ت مال- را در4افت !رده، حرف اشــتباه- اســت. تقر4با 
تمام رشته ها� ورزش- مثل هندبال، واليبال، بس=تبال، ورزش ها� رزم- 
و همگان-، دو وميدان- و فوتبال !ه شــاخه ها� د4گر� مثل فوتسال بانوان 
و آقا4ان دارد، مشــمول در4افت !م' از ارگان ها� مختلW مثل شهردار� 
و شــورا� شهر شــده اند.» ر4اض- با بيان ا4ن !ه !شــت-، ورزش- بوم- و در 
حال از بين رفتن اســت، افزود: «اگر بخواهيم غيرسياســ- و غيرجناح- به 
ا4ن قضيه نگاه !نيم، ا4ن حق !شت- است !ه حت- از فوتبال توجه بيشتر� 

را به خود معطوف !ند.»
مصوبه شورا� شهر

رئيس هيئت !شت- خراسان رضو� با بيان ا4ن !ه !شت- گيران، پيش=سوتان 
خيــر و د4گر عالقه مندان بــه ا4ن ورزش نيز !م' ها4- !رده انــد، ادامه داد: 

«واقعيت ا4ن اســت !ه در طول ٢ سال اخير !رونا4-، از لحاظ اسپانسر4نگ 
در تنگنا قرار دار4م چرا!ه اسپانســر هيچ حما4ت- از ســو� مسئوالن ز4ربط 
نم- بينــد و صرفه اقتصــاد� درخور� برا� پا در ا4ن عرصه گذاشــتن وجود 
ندارد.» و� در ادامه ســخنان خود به مصوبه شــورا� شهر به ورزش قهرمان- 
اشــاره و تصر4ح !رد: «طبق مصوبه شــورا� شــهر، شــهردار� موظW است 
از ورزش قهرمانــ- حما4ت !نــد !ه رقم مصوب در برابر بودجه شــهردار� و 
!م' ها4- !ه به ميراث فرهنگ-، سازمان بهز4ست- 4ا اداره ارشاد م- شود، 
ناچيز اســت. !م' شــهردار� به ورزش مســئله  حاد� نيســت !ــه عده ا� 
گال4ه  مند هستند و ا4ن متاثر!ننده است !ه عده ا� م- گو4ند چرا شهردار� 
به ورزش !م' م- !ند.» ر4اض- ضمن تا!يد بر حضور مردم در ســالن ها� 
ورزش- برا� تماشا� مسابقات !شت- بيان !رد: «اگر مسابقه ورزش- برگزار 
شود اما مردم ناد4ده گرفته شوند به جا4- نم- رسيم چرا!ه مردم با4د بيا4ند، 
مســابقات را ببينند و ورزش=اران را بشناسند تا تعلق خاطر� در آن ها ا4جاد 

شود و فرزندان شان را به  سو� رشته ها� مختلW سوق دهند.»
آخر�ن افتخار �شت�

رئيس هيئت !شــت- خراســان رضو� درباره جا4گاه و احترام به ورزش=اران 
افزود: «اگر ورزش=ار ارج و قرب- در بين مردم نداشته باشد، به  جا4- نم- رسيم. 
مردم با4د به رشــته ورزشــ- و ورزش=ار آن رشــته تعلق خاطر داشته باشند !ه 
معمــوال ا4ن قضيه در ورزش ها� مل- رخ م- دهد.» و� در پاســخ به ســوال- 

درباره دستاوردها� هيئت !شت- در برابر هز4نه ها� انجام شده، خاطرنشان 
!رد: «خيل- ها ف=ر م- !نند !شت- در خراسان پيشينه قو� دارد اما ا4نطور 
نيست و آخر4ن مدال آور خراســان- در عرصه ها� جهان- مجيد خدا4- بوده 
!ه حدود ١٨ ســال پيش برا� خراسان افتخارآفر4ن- !رده است.» ر4اض- با 
بيان ا4ن !ه با4د عمل=رد هيئت !شت- را با ١٨ سال و حت- ٤٠ سال اخير بعد 
از انقالب مقا4ســه !رد، گفت: «ما بعد از انقالب مقام- بهتر از ســوم تيم- در 
!شــور نداشته ا4م !ه متعلق به ســال ها� دفاع مقدس است، پس با4د سطح 
توقع مان را اصالح !نيم اما در ا4ن سال ها 4' !شت- گير خراسان- بعد از ٥٠ 
ســال توانســت پيراهن تيم مل- را در مسابقات جهان- !شت- فرنگ- بپوشد 
و 4ا ٢ قهرمان- آســيا4- و 4' قهرمان- جهان در رده نوجوانان !ســب !نيم.» 
و� با بيان ا4ن !ه !شــت- اســتان پيشــينه قو� نــدارد، افزود: «اگــر برادران 
خادم را از !شــت- خراســان حذف !نيم، گو4- ٩٠درصد هو4ت و افتخارات 
اســتان حذف شــده بنابرا4ن !شت- اســتان آنچنان پيشــينه قو� ندارد، ا4ن 
بستر خش=انده شــده بود !ه تحو4ل ما دادند.» و� درباره  فعاليت ها� هيئت 
در ا4ام !رونا4- نيز اظهار !رد: «در دوران !رونا فقط برا� !شــت-  گيران- !ه 
به اردوها� تيم مل- دعوت م- شــدند 4ا در مســابقات انتخاب- قصد شــر!ت 
داشــتند، اجازه برگــزار� تمر4ن داشــتيم و در بحث آمــوزش هم !ليپ ها� 
آموزش- از صفر تا صد !شت- !ه توسط قهرمانان بزرگ !شت- !شور تدر4س 

شده، تهيه !رده ا4م !ه به عالقه مندان ارائه م- شود.»

ریاضی: کشتی استان پيشينه قوى ندارد!
اخبار خراسان متولى کشتى خراسان رضوى در اظهار نظر قابل تاملى از حواشى کشتى مى گوید 

على ترابى

تکذیب مذاکره 
استقالل با 

رحمتی

باشگاه استقالل مذا!ره با   رحمت- برا� سرمربيگر� ا4ن تيم را ت=ذ4ب !رد. شنيده شده !ه اگر فرهاد مجيد� در جام حذف- نتواند عنوان قهرمان- را !سب !ند، 
مسئوالن استقالل قصد دارند  رحمت- را جا4گز4ن او رو� نيم=ت !نند. ا4ن خبر خيل- زود با وا!نش باشگاه استقالل مواجه شد. سا4ت باشگاه استقالل در ا4ن 
خصوص نوشت: «در حال- !ه تيم فوتبال استقالل خود را برا� مصاف با گل  گهر آماده م- !ند، 4=- از روزنامه ها !ه سابقه طوالن- مدت- در ا4جاد حواش- برا� 

استقالل دارد، با انتشار خبر� !ذب و مضح' سع- !رده برا� استقالل حاشيه ساز� !ند. مجيد� با استقالل قرارداد دارد و به ا4ن قرارداد پا4بند است.» پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠
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حذف قایقران ایران از کایاک هزارمتر المپيک
مرحلــه �� چهــارم نها�ــ� رقابت هــا� قا�قرانــ� آب هــا� آرام 
باز� ها� المپي� تو*يو د�روز برگزار شد و نما�نده ا�ران از صعود 
به نيمه نها�� بازماند. عل� آقاميرزا�� در مرحله �� چهارم نها�� 
*ا�ــا5 هزار متر مــردان با زمان ٣ دقيقه و ٥٢ثانيه چهارم شــد و 

نتوانست به نيمه نها�� صعود *ند و از دور رقابت ها *نار رفت. 
ناکامی صداقت از صعود به فينال تيراندازى

بــا   ســه وضعيت  تفنــگ  مقدماتــ�  مرحلــه  در  صداقــت  مهيــار 
در  ٣٩٢امتيــاز  نشســته،  در  *ســب١١٦٨امتياز(٣٨٨امتياز 
دراز*ش و ٣٨٨امتياز در ا�ستاده) در رده بيستم ا�ستاد و با توجه 
به ا�ن *ه فقط ٨ تيرانداز جواز صعود به فينال را *ســب م� *نند، 

بد�ن ترتيب نما�نده *شورمان از صعود به فينال بازماند.
آخرین فرنگی کار ایران  حریفان خود را شناخت

 محمدرضــا گرا�ــ� در وزن ٦٧ *يلوگرم *شــت� فرنگ� امروز  
پس از اســتراحت در دور نخســت، در دور دوم بــه مصاف هورتا 
از *لمبيا م� رود و در صورت پيروز� بر ا�ن *شــت� گير در دور 
سوم با برنده *شت� بين فران� استابلر، قهرمان جهان از آلمان 
و مته نمس از صربســتان *شــت� م� گيرد. در ا�ن وزن ١٧ نفر 

حضور دارند .
عبادى پور در جمع  بهترین هاى واليبال المپيک

بــا پا�ان �افتــن دور مقدماتــ� باز� هــا� واليبــال المپي�، ٨  
تيم روســيه، *انادا، ژاپــن، برز�ل، ا�تاليا، آرژانتين، لهســتان و 
فرانسه به دور بعد� راه �افتند. در پا�ان ا�ن رقابت برتر�ن ها� 
واليبال مردان المپي� تو*يو تا پا�ان مرحله مقدمات� مشخص 
شدند. بر ا�ن اساس ميالد عباد� پور با ١٢٧ در�افت موفق در 
رده نخســت بهتر�ن در�افت *ننده ها قــرار دارد. همچنين ا�ن 
مل� پــوش با ١١ امتيــاز در رتبه دوم بهتر�ن ســرو�س زنندگان 
دور مقدمات� ا�ستاده اســت. در جمع امتيازآورتر�ن باز�^نان، 
ميثــم صالحــ� از ا�ران بــا ٨٠امتيــاز در رتبه هفتم ا�ســتاد. او 
همچنيــن در رتبــه هفتم بهتر�ن مهاجمان هم قرار داشــت. در 
بخش بهتر�ن مدافعان رو� تور، سيدمحمد موسو� از ا�ران با 
١٢ امتياز هفتم شــد. در بين بهتر�ن پاسورها، سعيد معروف با 

١٦٠ پاس موفق هفتم شد.

اخبار
 سيما نوس^ا�ا، دونده سرعت بالروس� در المپي� 
حاضر نيســت به خانه برگردد. ا�ن در حال� است *ه 
٢ *شور چ� و لهســتان به او درخواست پناهندگ� 

دادند.
 ورزش^اران استراليا در بازگشت از المپي� تو*يو ٢ 

هفته در *شور خودشان قرنطينه خواهند بود.
 باز� هــا� مرحلــه �� چهــارم نها�ــ� رقابت ها� 
بس^تبال المپي� ٢٠٢٠ تو*يو از امروز آغاز م� شود 
*ه ٢ تيم مدع� آمر�^ا و اسپانيا به مصاف هم خواهند 
رفــت. اســلوون�، آلمــان، اســپانيا، آمر�ــ^ا، ا�تاليا، 
فرانســه، اســتراليا و آرژانتين تيم هــا� حاضر در ا�ن 

مرحله هستند.
 بعــد از باخــت تيــم ملــ� واليبال ا�ــران بــه ژاپن و 
حذف *شــورمان از رقابت ها� المپي�، فدراسيون 
جهانــ� واليبال با تمجيــد از باز�^ن ٣٠ ســاله ژاپن 
نوشت: «�وج� نيشيدا مقابل تيم مل� واليبال ا�ران 
ا�ســتادگ� *رد تــا ژاپن به �ــ� پيــروز� تار�خ� در 

المپي� تو*يو دست �ابد.»
 برنامه �� چهارم نها�� واليبال المپي� مشــخص 
شــد و امروز به ترتيب روسيه-*انادا(ساعت ٤:٣٠)، 
ژاپن-برز�ل(ساعت ٨:٣٠)، ا�تاليا-آرژانتين(ساعت 
١٢:٣٠) و لهستان-فرانسه(ســاعت ١٧) به مصاف 

هم م� روند.
 سعيد صفرزاده، تنها نما�نده دوچرخه سوار� ا�ران 
در المپيــ� گفت: «المپيــ� از معــدود رقابت ها�� 
بود *ه نم� توانســتم دل ب^نم و روز برگشت ناراحت 

بودم.»
 *ميتــه بين المللــ� المپيــ� در حــال بررســ� 
ژست� اســت *ه ر�ون ساندرز، ورزشــ^ار آمر�^ا�� 
رو� ســ^و انجام داد. پس از ا�ن *ه او دســتان خود 
را به صورت X باال� ســرش بــرد تا اعتراض خود را 
به شــرا�ط موجود در *شــورش نشــان دهد *ميته 
بين المللــ� المپيــ� وارد عمل شــد و اعــالم *رد 

قصد دارد ا�ن حر*ت را بررس� *ند.
 ميخا�يــن لوپــز *شــت� گير افســانه ا� *وبــا در 
وزن ١٣٠ *يلــو با *ســب طــال� چهــارم المپي�  
پرافتخارتر�ــن *شــت� گيــر تار�ــخ المپيــ� لقــب 

گرفت. 
 سپيده پيام� �^� از ولنتيرها� ا�ران� و فارس� 
زبــان حاضر در باز� ها� المپي� اســت او از ســه 
ســال پيــش داوطلــب انجــام مامور�ــت در جر�ــان 
باز� ها� المپي� شــد و درنها�ت به عنوان �^� از 

٩٠ هزار ولنتير واجد شرا�ط انتخاب شد.
 تيــم پرش با اســب بر�تانيا موفق به *ســب مدال 
طــال� تيمــ� در المپيــ� تو*يــو بعد از ٤٩ ســال 

قهرمان المپي� شود.

تلخ و شيرین کشتی فرنگی از سنجاب پرنده تا گریه هاى دردناک گراییحاشيه هاى

تمجيد بنا از لياقت ذاتی و هوش باالى گرایی 

حسرت و دیگر هيچ

پــرش  بــا آن  روز خــوب *شــت� فرنگــ� 
جادو�� موســوم به ســنجاب پرنده *ه در 
فضــا� مجــاز� وا�ــرال و تبد�ل به ســوژه 
خارجــ�  و  داخلــ�  رســانه ها�  خبــر� 
شــد، بــا تلخ *امــ�، اشــ� و حســرت بــه 
پا�ــان رســيد. ا�ــران در �ازدهميــن روز از 
رقابت ها� المپي�، ٣ نما�نده در *شت� 
فرنگ� داشــت؛ محمدعل� گرا��(٧٧-) 
دور  در  ســارو�(٩٧-)  محمدهــاد�  و 
در  ميــرزازاده(١٣٠)  اميــن  و  مقدماتــ� 
رده بنــد�. گرا�� و ســارو� اما شــروع� 
طوفانــ� داشــتند. در بــدو امــر گرا�� *ه 
آمــده بــود تــا �ــاد و خاطــره دالور� هــا� 
اميد نوروز� همتا� شــيراز� خــود را در 
عرصــه ا� به بزرگ� المپي� زنده *ند، در 
اولين *شــت� خود فلورس پنــا، دارنده ٢ 
طال� پان آمر�^ن از *وبا را با نتيجه ٧-٣ 
ش^ست داد و راه� �� چهارم نها�� شد. 
دارنــده ٢ مــدال برنز جهان، *شــت� دوم 
خود را در حال� مقابل استارسو�چ *روات 
آغاز *رد *ه تا ٨ ثانيه مانده به پا�ان مسابقه 
بــا نتيجــه ٥-٣ مقابــل حر�q عقــب بود. 
رقابتــ� *ه البته در جر�ان آن اشــتباهات 
داور� هم ب� تاثير نبود اما فن نجات بخش 
گرا�� در ثانيه ها� پا�ان� سرنوشت باز� 
را عــوض *رد تا او *ه دســت� هــم بر آتش 
ژ�مناستي� داشته، هوش را هم چاشن� 
مهارتــش در *شــت� *نــد و در حر*تــ� 
 qبه ناگاه رو� سر حر� �غيرقابل پيش بين

بپــرد و با اجرا� فن� موســوم به ســنجاب 
پرنــده، درنها�ت با نتيجــه ٥-٥ به برتر� 
برسد تا �� برد دلچسب برا� ا�ران بگيرد 
و راه� نيمه نها�� شــود. ا�ن فن به قدر� 
به دل محمد بنا نشســت *ــه در تمجيد از 
عمل^ــرد شــاگردش، او را *شــت� گير� 
بــا لياقــت ذاتــ� و هوش بــاال خوانــد تا به 
خراســان بگو�ــد: «ا�ــن �� فن ر�ســ^� 
تخصص� گرا�� بود *ــه آن را برا� مواقع 
ضــرور� نگه م� دارد. حتــ� قبال هم ا�ن 
فن را به حر�q *ره ا� *ه ســابقه قهرمان� 
جهان را دارد هم زده بود و در واقع ســابقه 
اجرا� ا�ن فن را دارد. در لحظه آخر واقعا 
فقط همين بود *ه م� توانســت به دادش 
برســد *ه رسيد. ا�ن ها هم به لياقت ذات� 
خودش برم� گــردد *ه واقعا *شــت� گير 
باهوش� اســت.» گرا�� اما در نيمه نها�� 

مقابــل تامــاش لور�نــچ، دارنــده طــال� 
٢٠١٩ مجارســتان *ار� از پيــش نبــرد 
و بــا نتيجــه نزد�ــ� ٦-٥ ش^ســت خورد 
و در عين شا�ســتگ� از رســيدن به فينال 
بازماند تا تش� *شــت� را با اش� و اندوه 
تر5 *ند. گر�ه ها� دردنا5 گرا�� بعد از 
نا*ام� از صعود به فينال از چشــم تيزبين 
ع^ســان و رســانه ها دور نماند تا حســاب� 
خبرســاز شــود. او امروز ســاعت ١٥ برا� 
*سب مدال برنز به مصاف شوه� �ابي^و از 
ژاپن م� رود.محمدهاد� سارو�، دارنده 
مدال برنز اميدها� جهان و طال� آسيا اما 
روز خود را با پيروز� مقابل آدم بودجملين 
از الجزا�ر با نتيجه قاطع ٩-صفر آغاز *رد و 
در *شت� دوم نيز با ارائه *شت� درخشان، 
*ر�ــل ميلوف، دارنده مــدال نقره ٢٠١٨ 
جهان از بلغارســتان را با نتيجه ٦-صفر از 

پيش رو برداشــت و راه� نيمه نها�� شد. 
در ا�ن مرحله اما مقابل آرتور ال^ســانيان، 
دارنــده مدال طــال� جهــان و المپي� از 
ارمنســتان به رو� تش� رفت و در پا�ان با 
نتيجه ٤-�� ش^ست خورد و از رسيدن به 
فينال بازماند تا اميدها� ا�ران در دومين 
روز از رقابت فرنگ� *اران برا� رســيدن 
بــه مدال طــال، نااميــد شــود. آخر �ن تير 
تر*ش محمد بنا در روز دوم، *شت� امين 
ميــرزازاده، نما�نــده وزن ١٣٠*يلوگرم 
ا�ــران در د�ــدار رده بند� بود *ــه او هم 
درنها�ــت بــا نتيجه ٧-٢ ش^ســت خورد 
و پنجم شــد. بــا *نــار رفتن ميــرزازاده و 
عليرضا نجات� از دور رقابت ها� *شــت� 
فرنگــ�، حاال چشــم اميــد بنا و ا�ــران به 

*شت� ها� فرداست.
بنــا: در ر�و من گر�ه �ــردم در تو�يو 

شاگردانم
محمد بنا سرمرب� تيم مل�   پس از نا*ام� 
شاگردانش از صعود به فينال رقابت ها� 
المپيــ� گفــت: «اميــن ميــرزازاده قرعه 
ســارو�  مســابقات  در  داشــت.  ســخت� 
و گرا�ــ� و بــه و�ــژه علــ� گرا�ــ� داور� 
تاثيرگــذار بود. بــه هر حال  توقع داشــتم 
سارو� حتما فيناليست شود *ه متاسفانه 
نشــد. در المپي� ر�و مــن گر�ه م� *ردم 
و امروز شــاگردانم اشــ� م� ر�زند.  االن 
چند جوان دالور دارم و اگر من هم نباشم 
آنها م� توانند برا� چهار پنج ســال برا� 

تيم مل� *شت� بگيرند.»

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

برنامه
امروز

 �شت� فرنگ�: محمدرضا گرا��(٦٧- مقدمات�) ساعت ٧
�شت� فرنگ�: محمدعل� گرا��(٧٧- رده بند�) ساعت ١٥

�شت� فرنگ�:هاد� سارو�(٩٧- رده بند�) ساعت ١٥:٣٠ 
وزنه بردار�: عل� هاشم�(١٠٩-) ساعت ٩:٢٠

فردا
 �شت� آزاد: حسن �زدان�(٨٦) و رضا اطر�(٥٧)؛ ساعت ٧

  وزنه بردار�: عل� داود�(١٠٩+)؛ ساعت ٩:٢٠

در ســطح خيابان ها� تو�يو ســطل آشــغال� وجــود ندارد. هــر ژاپن� 
موظ5 است �يسه ا� با خود داشته باشد و آشغال ها�ش را در آن بر�زد؛ 

عجيب تر ا�ن �ه در ژاپن شغل� به نام رفتگر� وجود ندارد.

مته گازوز، ورزش?ار تيرو�مان تر�يه  نه به خاطر �سب مدال طال در 
تو�يو بل?ه به خاطر خنده ها�ش تبد�ل به شخصيت محبوب� شد. او 

گفت: «٨٠درصد ا�ن مدال را مد�ون لبخند هستم.» 

سارا اصالنى
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ورزشگاه صيدا ميزبان لبنان -ایران؟
با اعالم ا� اف ســ� ورزشــگاه آزاد� ميزبــان باز� ها� 
تيــم ملــ� %شــورمان معرف� شــد. همچنين ورزشــگاه 
صيــدا نيز بــه عنوان ميزبــان لبنان رقيب ا(ــران معرف� 
شــد. در هميــن رابطــه ســا(ت «ال اف جــ�» لبنــان به 
ســ:وت فدراســيون ا(ن %شــور به تا(يد ا(ن خبر انتقاد 
%رد. ا(ن رســانه لبنان� نوشت: «فدراسيون لبنان هيچ 
وا%نشــ� به تا(يد شدن ميزبان� ورزشــگاه صيدا نشان 
نداده و هنوز ت:لي@ ميزبان� مشــخص نيست. تيم مل� 
%شــورمان در ا(ــن رقابت ها با تيم ها� لبنــان، امارات، 

عراق، %ره جنوب� و سور(ه رقيب است.»
جلسه اسکوچيچ با سرپرست دبير کلی 

نشســت ســرمرب� تيــم ملــ� بــا سرپرســت دبير%لــ� 
فدراســيون فوتبــال برگزار شــد. ا(ن نشســت با حضور 
دراگان  دبير%لــ�،  سرپرســت  %امران� فــر،  حســن 
اســ:وچيچ، وحيد هاشــميان و بقيه اعضــا� %ادر فن� 
در دفتــر سرپرســت دبير%ل� برگزار شــد. ا(ن نشســت 
با محور(ــت چگونگ� حضور تيم ملــ� در مرحله نها(� 
مســابقات انتخابــ� جام جهانــ� ٢٠٢٢ قطــر برگزار  و 
مقرر شــد تمام� خواســته ها� ســرمرب� در ا(ن راســتا 

تامين شود.
حاج صفی با آ.اک قرارداد امضا کرد

(L رســانه (ونانــ� از امضا� قــرارداد %اپيتان تيم مل� 
فوتبال %شــورمان با آ.اN خبر داد. سا(ت «اسپور تا(م» 
(ونــان خبــر داد احســان حاج صفــ� %اپيتــان تيم مل� 
ا(ران و عضو باشــگاه سپاهان (L شنبه به (ونان رسيد و 
در تست ها� پزش:� آ.اN شر%ت  و قراردادش را امضا 
%رد. بعد از تا(يد نها(� تســت ها� پزش:� ا(ن باز(:ن 
ا(ران� ســابق المپيا%وس و پانيونيوس د(روز به صورت 
رســم� معارفه شد. حاج صف� از ســپاهان خداحافظ� 
%رد و به عنوان باز(:ن آزاد راه� ســوپر ليگ (ونان شد 

تا برا� سومين بار در ا(ن ليگ اروپا(� باز� %ند.
داوران نيمه نهایی جام حذفی مشخص شدند

از ســو� %ميتــه داوران، تيــم داور� د(دارهــا� مرحله 
نيمه نها(ــ� جام حذف� مشــخص شــد. د(ــدار تيم ها� 
استقالل تهران- گل گهر سيرجان  را سيد وحيد %اظم� 
قضاوت م� %ند و قضاوت د(دار تيم ها� فوالد خوزستان 

– ملوان بندرانزل� بر عهده %وپال ناظم� است.

مدافع جوان تيم ملی گزینه استقالل براى 
جانشينی ميليچ 

استقالل� ها بعد از پا(ان ليگ بيستم مذا%رات� را برا� به 
خدمت گرفتن باز(:نان جد(د شروع %رده اند. استقالل 
در سمت چپ محمد نادر� و متين %ر(م زاده را در اختيار 
دارد؛ اما فشــردگ� مســابقات (ليگ برتــر، جام حذف� و 
ليگ قهرمانان آسيا) آن ها را وادار %رده تا باز(:ن د(گر� 
را بــه ســمت چپ تيمش اضافــه %ند. البتــه ادامه حضور 
نادر� منوط به توافق با باشــگاه %ورتر(L بلژ(L اســت؛ 
و� تا ســال ٢٠٢٢ با ا(ن باشــگاه قــرارداد دارد. پيش از 
ا(ن هر و(ه ميليچ در سمت چپ استقالل حضور داشت %ه 
به دليل عدم در(افت دستمزدش از ا(ن باشگاه جدا شد. 
(:ــ� از گز(نه ها� آب� پوشــان برا� تقو(ت ســمت چپ، 
ابوالفضــل جاللــ� مدافع چپ سا(پاســت. ا(ــن باز(:ن 
٢٣ ســاله از زمان اســ:وچيچ به تيم مل� دعوت شد. و� 
با حضور در اســتقالل م� تواند جا(گاهش را در تيم مل� 
تقو(ت %ند، اما بر ســر ا(ن انتقال مانع جد� وجود دارد، 

چرا %ه ا(ن باز(:ن (L فصل د(گر با سا(پا قرارداد دارد.

کتف هافبک پرسپوليس جراحی شد
هافبL مصدوم پرسپوليس %ت@ خود را به تيغ جراحان 
ســپرد. به نقل از رســانه رســم� باشــگاه پرســپوليس، 
بنابر  اعالم عليرضا حقيقت پزشــL  پرســپوليس، عمل 
جراح� %ت@ عل� شجاع� هافبL سرخ پوشان د(روز با 
موفقيت انجام شــد. د%تر حقيقت درباره عمل جراح� 
%ت@ ا(ــن باز(:ن گفــت: «ا(ن عمــل با موفقيــت انجام 
شــد و %امــال  رضا(ت بخش بــود. و� پــس از جراح� به 
مدت ٥ روز به اســتراحت خواهد پرداخت، بعد از آن نيز 
ز(ر نظر %ادر پزش:� %ارها� فيز(وتراپ� را آغاز م� %ند 
و %م %ــم آمــاده م� شــود تا بــه مياد(ــن بازگــردد.» و� 
در ادامه تصر(ــح %رد: «ا(ن مصدوميت از اواســط فصل 
پيش برا� عل� شــجاع� پيش آمد و و� با ا(ن شــرا(ط، 
به %ار خود ادامه داد. متاسفانه %ت@ او در چند باز� به 
شــدت آسيب  د(د %ه دوباره مورد مداوا قرار گرفت و جا 
افتاد، اما با توجه به شدت آسيب د(دگ� %ه بيشتر شد و 
با مشورت� %ه با پزش:ان جراح صورت گرفت، مجبور به 

جراح� شد و ا(ن اتفاق با موفقيت صورت گرفت.

حضور ناظر ویژه انضباطی در نيمه نهایی 
جام حذفی

در  خــود  و(ــژه  ناظر(ــن  حضــور  از  انضباطــ�  %ميتــه 
د(دارهــا� مرحلــه نيمه نها(� جام حذفــ� خبر داد. به 
نقل از ســا(ت فدراســيون فوتبال، %ميتــه انضباط� از 
حضور ناظر(ن و(ژه خود در د(دارها� مرحله نيمه نها(� 
جام حذف� خبر داد. طبق برنامه ناظر(ن و(ژه انضباط� 
در د(ــدار تيم هــا� استقالل-گل گهرســيرجان  و فوالد 
خوزســتان- ملوان بندرانزل� از مرحله نيمه نها(� جام 
حذف� %ــه فردا برگــزار م� شــود، حضور دارنــد. پيش 
از ا(ــن در هفتــه آخــر ليــگ برتــر نيــز عوامــل و ناظر(ن 

انضباط� فدراسيون فوتبال حضور داشتند.

 ســرمرب� زنيت به تمجيد از ســتاره ا(ران� تيمش پرداخت و به او توصيه %رد 
تــا فرمش را حفظ %ند. از هفتــه دوم رقابت ها� ليگ برتر روســيه، زنيت در 
ورزشــگاه خانگ� روستوف به ميدان رفت و با نتيجه ٤ - ٢ به پيروز� رسيد. 
در ا(ن باز� ســردار آزمون مهاجم ا(ران� از ابتــدا در تر%يب تيم خود حضور 
داشــت و در دقيقه ٣٥ از رو� نقطه پنالت� گل دوم تيمش را به ثمر رســاند. 
مهاجم ا(ران� در دقيقه ٨١ تعو(ض شــد. سرگ� ســماN سرمرب� زنيت بعد 
از ا(ــن باز� بــه تحليل وضعيت زوج خط حملــه اش پرداخت و گفت: «آزمون 
و دز(وبا هر دو روزها� ســخت� را ســپر� م� %نند چــون در آمادگ� پيش از 
فصــل مدتــ� را به دليــل مصدوميت از دســت دادند. هر دو آن هــا با(د فرم و 

ش:ل خود را حفظ %نند. آن ها در ا(ن د(دار عمل:رد خوب� داشتند.»

طــ� روزها� گذشــته و بعــد از قهرمان� پرســپوليس برخ� ســتاره ها� ا(ن 
تيــم در فضا� مجــاز� %ر� خوان� ها(� را با اســتقالل� ها انجــام دادند %ه 
پيش بين� م� شــد با وا%نش برخ� باز(:نان و %ادرفن� آب� ها همراه شــود. 
اعضا� تيم اســتقالل اما هيچ وا%نش� به ا(ن فعاليت ها� مجاز� نداشتند. 
اتفاقــ� %ه عجيب به نظر م� رســيد اما دليل ا(ن موضوع ســختگير� فرهاد 
مجيــد� اســت. ســرمرب� اســتقالل بــه باز(:نان تيمــش اعالم %ــرده هيچ 
وا%نشــ� بــه %ر� خوانــ� باز(:نان رقيب در ا(نســتاگرام نداشــته باشــند تا 
حاشــيه جد(د� برا� اســتقالل ا(جاد نشــود. مجيد� از باز(:نان استقالل 
خواســته تمر%ز خود را رو� د(دار با گل گهر سيرجان بگذارند و اجازه ندهند 

حاشيه خاص� در ا(ن باره درست شود.

دستور فرهاد قبل از گل گهر؛ ا#نستاگرام تعطيل!توصيه سرمرب� زنيت به آزمون پس از دومين پيروز�

باز(:نان پرسپوليس به هيچ وجه حاضر به تمد(د 
قــرارداد خود با ارقام پا(ين نيســتند. تيم فوتبال 
پرســپوليس با %ســب پنجمين قهرمان� متوال� خود در ليگ 
برتر ا(ران توانست ر%ورد د(گر� را در فوتبال باشگاه� %شور 
جابه جا %ند. سرخ پوشان پا(تخت در حال� از عنوان چند سال 
گذشته خود دفاع %ردند %ه بار د(گر در نقل وانتقاالت تابستان� 
با مش:ل حفظ باز(:ن روبه رو شده اند. احمد نورالله�، %مال 
%امياب� نيا، وحيد امير�، محمدحسين %نعان� زادگان، مهد� 
شير� و اميد عاليشاه، جزو باز(:نان� هستند %ه قراردادشان 
با پرسپوليس تمام م� شود. در ا(ن بين %نعان� زادگان با اتمام 
باز� هــا� ليگ برتــر خبر از قطع� شــدن حضــورش در ليگ 
ســتارگان قطــر داد تا ســرخ ها مدافع مل� پوش ميانــ� خود را 
ا(ن گونــه از دســت بدهند. ســا(ر باز(:نان نيز با وجــود ادعا� 

مسئوالن باشگاه در ميانه ها� فصل همچنان از امضا� قرارداد 
جد(د ســر بــاز زده و خواهــان افزا(ش چشــمگير قراردادها� 
خود هســتند. پيگير� ها نشــان م� دهد قرارداد ا(ن باز(:نان 
در مجمــوع حــدود ٢٠ ميليــارد تومــان بــوده، اما بــرا� فصل 
پيش رو حدود ٥٠ ميليارد تومان هز(نه دارند. باز(:نان قد(م� 
پرسپوليس %ه نقش و(ژه ا� در تار(خ ساز� پرسپوليس با ٥ جام 
متوال� داشــتند، حاضر نيستند ســال آ(نده با ارقام� %متر از 
جوان ترها باز� %نند. از ا(ن رو باز(:نان� نظير احمد نورالله� 
و وحيــد امير� %ه در فصل گذشــته %متر از ٤ ميليــارد تومان 
قرارداد داشته اند، ماندن خود را مشروط بر افزا(ش قابل توجه 
قراردادهــا %رده اند. ارقام� %ه بين ١٠ ال� ١٥ ميليارد تومان 
بــرا� فصل آ(نده اســت و باشــگاه پرســپوليس هنــوز موفق به 
%اهــش ا(ن مبالغ برا� عقــد قرارداد با باز(:نــان مد نظر %ادر 

فن� نشــده است. پيشنهادات� %ه برا� پرسپوليس سنگين به 
نظر م� رسد اما چند تيم صنعت� ليگ برتر� حاضرند آن را به 
ستاره ها� پرسپوليس بدهند. باشگاه پرسپوليس چاره ا� بجز 
بيشــتر %ردن «صفر» ها� قرارداد باز(:نان خود ندارد تا بتواند 
آن هــا را مجاب به ماندن در پرســپوليس %ند. جعفر ســميع� 
مد(رعامــل باشــگاه پرســپوليس %ــه اوليــن تجربه خــود را در 
نقل وانتقاالت تابستان� برا� جذب باز(:ن تجربه م� %ند، قصد 
دارد تفاوت ز(اد� در ارقام پرداخت� بين باز(:نان تيم به وجود 
نيا(د تا مش:ل� برا� مد(ر(ت آن ها در رخت:ن نيز نباشد. با(د 
د(د سياست باشگاه پرسپوليس برا� حفظ ستاره ها� باتجربه 
خود به درگير� دوباره (حي� با %ادر مد(ر(ت� ختم م� شــود (ا 
سرمرب� سرخ پوشان بار د(گر تمر(نات خود را با ا(ن باز(:نان از 

سر م� گيرد.

3ار دشوار سرخ ها برا� حفظ اس-لت تيم قهرمان 

پيشنهادات سنگين ستاره ها� پرسپوليس برا� تمد#د قرارداد

سعودى ها با وکيل منچستر یونایتد 
عليه فوتبال ایران 

 ٩ شهر#ور زمان اعالم را� سرنوشت ساز پرسپوليس و النصر

بــا  النصر عربســتان  باشــگاه   
جد(ــت پيگيــر شــ:ا(ت اش از 
باشــگاه پرســپوليس اســت و حدود (L ماه 
د(گــر را� ا(ــن پرونــده جنجالــ� صــادر و 
اعالم خواهد شد. باشــگاه النصر عربستان 
ليــگ  نيمه نها(ــ�  در  ش:ســت  از  پــس 
قهرمانــان ٢٠٢٠ آســيا اقــدام به شــ:ا(ت 
اســتفاده  به دليــل  پرســپوليس  باشــگاه  از 
از باز(:نــان غيرمجــاز %ــرد %ــه بــا رد ا(ــن 
درخواست در ا� اف س� روبه رو شد. با ا(ن 
 حال نما(نده عربســتان سراغ دادگاه %اس 
رفت تا شــ:ا(ت خــود را در آن نهاد حقوق� 
بين المللــ� دنبــال %نــد. در تازه تر(ن خبر 
از ا(ــن پرونــده رســانه ها خبر دادنــد مهلت 
ابالغ را� پرونده شــ:ا(ت النصر عربســتان 
دادگاه  توســط  پرســپوليس  باشــگاه  از 
عالــ� ورزش اعالم شــد. به نقل از باشــگاه 
پرســپوليس، بــا اعــالم اميرعلــ� حســين� 
مد(ــر امور بين الملل باشــگاه پرســپوليس، 
جلســه اســتماع پرونــده النصــر در دادگاه 
ح:ميت ورزش، روز دوشــنبه ٢٣ آگوســت 
٢٠٢١ مطابق با اول شــهر(ور سال ١٤٠٠ 
بــه صــورت و(د(و(ــ� برگــزار م� شــود. از 
ســو� باشــگاه پرســپوليس، در تار(ــخ ١٩ 

اســام�  تيرمــاه)   ٢٨)  ٢٠٢١ جــوال� 
نما(ندگان شــر%ت %ننده از طرف باشــگاه 
پرســپوليس در ا(ن جلســه به دادگاه اعالم 
شــد و %نفدراسيون نيز اســام� نما(ندگان 
خود را برا� حضور در ا(ن جلســه، در تار(خ 
٢٧ جــوال� ٢٠٢١ (٥ مرداد) اعالم %رد. 
 ٢٧ م:اتبــه  در  ورزشــ�  ح:ميــت  دادگاه 
جوال� خود، اعالم داشــت %ه بــا عنا(ت به 
ماده ٥٩ R از مواد قانون� مرتبط با ورزش، 
 ٢٠٢١ آگوســت   ٣١ را�  ابــالغ  تار(ــخ 

مطابق با ٩ شهر(ورماه است.
   

ســعود� ها بــرا� پيــروز� در ا(ــن پرونــده 
هز(نه هــا� ز(ــاد� %رده اند و با اســتخدام 
چنــد و%يــل خبــره و سرشــناس بــا جد(ت 
و%ال�  از  (:ــ�  هســتند.  موضــوع  پيگيــر 
باشــگاه عربســتان�، همان و%يل مشهور� 
اســت %ه پرونــده باشــگاه منچستر ســيت� 
را بر عهــده گرفــت و محروميــت حضور ا(ن 
تيــم در ليگ قهرمانــان را لغــو %ــرد. قطعــا 
فوتبال دوســتان به خاطــر دارنــد %ــه اواخر 
ســال ٩٨ (وفــا در تصميمــ� شــو%ه %ننده 
اعــالم %ــرد منچسترســيت� به دليــل عــدم 
شفافيت در مسائل مال� به مدت ٢ فصل از 

حضور در ليگ قهرمانان محروم شــده و ٣٠ 
ميليــون (ــورو نيز جر(مــه خواهد شــد. پپ 
گوارد(وال، سرمرب� سيت� بالفاصله مدع� 
شد ا(ن باشگاه درخواست تجد(دنظر داده 
و ا(مــان دارد ا(ــن را� ملغــ� خواهد شــد. 
سران ا(ن باشگاه ها از (وفا به %اس ش:ا(ت 
%رده و برا� دفاع از خود و%يل سرشناس� 
را اســتخدام %ردند. باشگاه منچسترسيت� 
در شــرا(ط� بــا ا(ــن و%يــل ٦٥ ســاله وارد 
همــ:ار� شــد %ــه ا(ــن و%يــل سرشــناس 
روزانــه ٢٠ هــزار پونــد بــرا� پرونده ها(ش 
در(افــت م� %ــرد. ســرانجام پــس از چنــد 
ماه، نظر نها(� توســط ا(ن نهاد داده شــد و 
محروميت باشگاه منچسترسيت� لغو و ا(ن 

باشــگاه فقط بــه پرداخــت ١٠ ميليون (ورو 
جر(مه مال� مح:وم شد. حاال همان و%يل 
اســتخدام ســعود� ها  و %اربلــد در  خبــره 
و باشــگاه النصــر اســت و پرونــده را پيــش 
 L) م� بــرد. البته باشــگاه پرســپوليس هم
تيــم حقوق� تشــ:يل و دال(ل و مســتندات 
خود را در قالب ال(حه دفاعيه آماده %رده، با 
ا(ن حال هنوز نگران� ها(� بابت ا(ن پرونده 
بــرا� پرســپوليس و فوتبــال ا(ــران وجــود 
دارد. اگر و%يل خبره باشــگاه النصر بتواند 
دادگاه عالــ� ورزش را متقاعــد %نــد را� 
خوبــ� در انتظــار پرسپوليســ� ها و فوتبال 
ا(ران نخواهــد بود. اگر تخل@ پرســپوليس 
محــرز شــود طبــق قانــون تيــم متخلــ@ ٢ 

ســال از حضــور در مســابقات بين المللــ� 
محــروم م� شــود و جر(مــه ســنگين مال� 
هم خواهد شــد. در صورت� %ه محرز شــود 
باشــگاه  ســو�  از  گرفتــه  صــورت  تخلــ@ 
پرســپوليس عمد� بوده و با جعل اســناد و 
مــدارN ا(ن اتفــاق رخ داده ، آن گاه جر(مه 
و تنبيــه ســنگين تر� شــامل حال باشــگاه 
متخل@ م� شــود %ــه (L مورد آن ســقوط 
به دســته پا(ين تر اســت. البتــه در ا(ن گونه 
مــوارد و پرونده هــا قانون برا� فدراســيون 
خطا%ار (ا سهل انگار هم جرا(م و تنبيهات� 
در نظر گرفته  %ه در صورت پيروز� النصر و 
ش:ست پرســپوليس فوتبال ا(ران هم نقره 

داغ خواهد شد.

با وجود ا(ن %ه باشگاه پرسپوليس ط� نامه ا� از %ارگزار ا(ن تيم خواسته به تعهدات 
پا(ــان فصل خــود عمل %رده و برا� ادامه (ا پا(ان هم:ار� پاســخ نها(� را بدهد، اما 
هنوز از %ارگزارش جواب� در(افت ن:رده اســت. به گزارش ا(سنا، در فصل گذشته با 
وجود همه مشــ:الت مال� %ه گر(بان باشگاه پرســپوليس را گرفته بود، مد(ران ا(ن 
باشــگاه تصميم به ادامه هم:ار� با %ارگزار باشگاه تا انتها� فصل گرفتند و تصميم 
داشــتند پا(ان فصل برا� ادامه هم:ار� تصميم گير� شــود امــا هنوز در بالت:ليف� 
بســر م� برند. بر اســاس اطالعات� %ه (L مقام آگاه در باشگاه پرسپوليس در اختيار 
ا(ســنا قــرار داده، مد(ران پرســپوليس حدود (ــL هفته قبل ط� نامــه ا� به %ارگزار 
خود از ا(ن شر%ت خواســتند تا عالوه بر عمل به تعهدات پا(ان فصل، پيشنهاد نها(� 
خــود را بــرا� همــ:ار� در فصل جد(ــد و (ا اقالــه و پا(ان همــ:ار� ارائه %نــد اما با 
ا(ن حال پاســخ� از سو� شر%ت %ارگزار پرسپوليس ارائه نشده است. از قرار معلوم 
مد(رعامل ا(ن شــر%ت در اسپانيا به سر م� برد و ب� پاسخ ماندن نامه پرسپوليس� ها 
به ا(ن دليل بوده اســت. بر اساس گزارش ا(سنا، مد(ران پرسپوليس با توجه به پاسخ 
ندادن %ارگزار، نامه پا(ان هم:ار� با %ارگزار را نيز آماده %رده اند اما هنوز مشخص 
نيست ا(ن نامه به امضا� جعفر سميع� مد(رعامل پرسپوليس رسيده و اقدام� برا� 

ارسال آن به %ارگزار انجام شده  (ا خير.

٤ باز(:ن %ه به صورت قرض� از استقالل جدا شده اند، منتظر تصميم %ادر فن� ا(ن 
تيم جهت بازگشــت هســتند. تيم فوتبال اســتقالل در حال� ليگ بيســتم را به پا(ان 
رساند %ه در طول فصل ٤ باز(:ن جوان ا(ن تيم %ه شانس %متر� برا� باز� %ردن 
داشــتند، به منظور %سب تجربه بيشــتر به صورت قرض� راه� تيم ها� د(گر شدند. 
محمد بلبل� شــا(د به دليل حواشــ� %ه پيرامون او وجود داشت، سرشناس تر(ن نفر 
در بيــن ا(ــن باز(:نان باشــد و بجز و� رضا آذر�، ســجاد آقا(� و فرد(ــن رابط د(گر 
باز(:نان جوان آب� پوشان هستند %ه به صورت قرض� در د(گر تيم ها باز� م� %نند. 
فرد(ــن رابط و محمد بلبل� فصل را با نفت مسجد ســليمان به اتمام رســاندند و رضا 
آذر� بعــد از جدا(� از اســتقالل به ماشين ســاز� پيوســت %ه البتــه در ا(ن تيم هم 
فرصت ز(اد� برا� باز� پيدا ن:رد. ســجاد آقا(� هم سرنوشــت� مشابه با رضا آذر� 
داشــت و بعد از آن %ه به صورت قرض� راه� نســاج� شد، فرصت ز(اد� برا� باز� 
پيــدا ن:رد. بــا اتمام فصل بيســتم ليــگ برتر، ا(ــن ٤ باز(:ــن جوان برا� بازگشــت 
احتمالــ� به اســتقالل منتظر تصميم %ادر فن� هســتند تا در صــورت در(افت چراغ 
ســبز، بار د(گر به تيم سابق خود بازگردند. البته ز%ر(ا مراد� هم د(گر باز(:ن جوان 
استقالل است %ه برا� گذراندن خدمت سرباز� به ملوان انزل� رفته  و به تازگ� هم 

در مسابقات جام حذف� دچار پارگ� رباط صليب� شد. 

۴ بازیکن استقالل در انتظار چراغ سبز مجيدى اتفاق روز نامه فسخ قرارداد کارگزار پرسپوليس آماده شد سوژه روز 

پرســپوليس منتظــر گــزارش پيروانــ� 
برا� برخورد با دروازه بان خاط�

عذرخواهی لک فایده اى نداشت 

دروازه بــان تيــم فوتبــال پرســپوليس بــرا� 
ماندن در ا(ن تيــم با(د تعهد اخالق� بدهد. 
تيم فوتبــال پرســپوليس در حال� پنجمين 
قهرمانــ� خــود را جمعه پس از پيــروز� ٢- 
صفر مقابل پيــ:ان تهران جشــن گرفت %ه 
%ر(م باقــر� در آن حضور پيــدا ن:رد. مرب� 
تيم مل� ا(ران %ه رو� نيم:ت پرســپوليس 
دســتيار (حي� گل محمد� اســت، به دليل 
رفتــار حامد لــL دروازه بان ا(ــن تيم حاضر 
نشــد در جشن قهرمان� شــر%ت %ند. او در 
جر(ان بــاز� بــه صحبت ها� %ر(ــم باقر� 
مبن� بــر آرامــش بيشــتر در صحبت ها(ش 
بــا مدافعــان گوش ن:ــرد و پاســخ او را داد تا 
%ر(ــم باقــر� به شــدت بــا او برخــورد %ند. 
حاشــيه ا� %ه بــا وا%نش تند هــواداران ا(ن 
تيم در فضا� مجاز� روبه رو شد و ا%ثر آن ها 
خواســتار برخورد با دروازه بان پرســپوليس 
شده اند. انتشــار خبر درگير� لفظ� حامد 
لL با باقر� باعث شــد تا سنگربان سرخ ها 
در فضا� مجــاز� از مرب� خود عذرخواه� 
%نــد. لــL %ــه بــا وا%نــش تنــد هــواداران 
پرسپوليس روبه رو شد به %ر(م باقر� نيز پيام 
داد تا رسما بابت اشتباه خود معذرت خواه� 
%رده باشد. باشگاه پرسپوليس برا� برخورد 
با حامد لL منتظر گزارش افشــين پيروان� 
مد(ر تيم است تا او اتفاقات افتاده را به %ميته 
انضباطــ� باشــگاه ارســال %نــد. پيروانــ� 
قبل از رســانه ا� شــدن ا(ن موضوع توســط 
خبرگزار� مهر، قصد داشت دلخور� باقر� 
را بــا عذرخواهــ� حامد لــL دروازه بان ا(ن 
تيم برطرف %نــد اما حاال با(د د(د وا%نش او 
در قبــال ناراحتــ� اعضا� تيم به چه شــ:ل 
خواهد بود. مد(ران باشــگاه قصــد دارند در 
صــورت ارائه ا(ن گــزارش برخــورد جد� با 
لL %نند تا او مراقب رفتارها� حاشيه ســاز 
خــود در (L ماه اخير %ه در چند باز� اتفاق 

افتاده، بيشتر از گذشته باشد.
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