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 پرسش جهان از کرونا
واقعا چقدر کشته ای ؟!

نشریه بین المللی اکونومیست با تحلیل آمار قربانیان کرونا در جهان 
تفاوت آمارهای رسمی و واقعی جان باختگان را تا 4 برابر ارزیابی کرد

 استقالل و پرسپولیس
یا نمایندگان ایران؟

از چند چهره سیاسی، فرهنگی و 
ورزشی یک سوال کردیم ...

زندگی

 بازار رها شده روزانه 
هزار میلیاردی رمزارز

 گزارش کمیسیون اقتصادی 
از وضعیت استخراج رمزارزها

10
 دستگاه دیپلماسی  بر ریل تغییر 

علی باقری به جای عراقچی و...
12

ایران به رغم منابع عظیم هلیوم 
واردکننده این ماده است اما ...

 گاز نجیبی که هدر می رود !
4

 درمانی که قطار مرگ سرطان 
را متوقف می کند؟

ماجرای بزرگ ترین آزمایش خون 
برای تشخیص بیش از  50 سرطان

زندگی سالم

ماجرای   باغ وحشت!
 باند مخوف زورگیری، آدم ربایی و 

آزار و اذیت زنان متالشی شد 
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   صفحه ۵

تاراج سرمایه های 
فرهنگی مشهد !

اقدامی عجیب در معاوضه زمین 
 سینما استقالل مشهد با ملکی 

  خراسان رضویدر بجنورد...

جرعه ای برای رفع تشنگی
درحالی دشت های خراسان رضوی بدترین شرایط خشکسالی 50 سال اخیر را تجربه می کند که  اجرای طرح انتقال آب مازاد کوه های 

هزارمسجد می تواند تا حدودی این مشکل را حل کند  اگرچه رفع کامل این مشکل  نیازمند تدابیر بیشتری است

پنجاه و 
دومین 
شماره 

 
 ویژه  

بچه های 
   هفته نامه آبنباتمشهد

   خراسان رضوی

سه شنبه شیرین پرسپولیس در »دوشنبه«
پس از حذف تلخ استقالل و تراکتور،پرسپولیس  با گل فنی مهدی ترابی در دقیقه نود  از سد استقالل تاجیکستان گذشت

چهارشنبه
24 | شهریور |1400

44 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

 + 20 صفحه ضمیمه آبنبات
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 8 صفر 1443 . 15 سپتامبر 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20754 

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

 بازی واکسن نزن ها 
با روان خسته جامعه !

در میان خبرهای خــوش و اتفاقات امیدوارکننده این 
روزهای واکسیناسیون در کشور که...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2

 وزیر کشور: منع تردد شبانه 
فعال  ادامه خواهد داشت

2

   ورزشی



اخبار چهارشنبه 2۴ شهریور 2۱۴۰۰
8 صفر ۱۴۴3.شماره 2۰75۴

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2۰۰۰999    تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

 دوران روحانی که واکسن وارد نمی شد  •
ربطش می دادند به ای اف تی اف و... االن 
چطور واکسن ایــن قــدر وارد می شــود آیا 
برخی ها با جان مردمشان هم برای کارهای 

سیاسی بازی کردند؟
 از اول معلوم بود که مافیای خودرو قوی  •

تر از آن است که دولت آن را به زانو درآورد 
و بتواند واردات خودرو را آزاد کند. باعث 

تاسف است.
 چه کسی باعث و بانی نرخ برنج است؟ اگر  •

تجار هستند که واقعا جای تاسف دارد. برنج 
هندی که کسی نمی خورد کیلویی 18هزار 
تومان شده است. مردم دیگر نمی توانند 
برنج کیسه ای بخرند. این مصیبت گرانی 

ها چه وقت دست از سر مردم بر می دارد.
 از چاپ ویژه نامه اطلس ایرانی و انتخاب  •

این نام بامسما و زیبا ممنونم.
 آقایان مسئوالن که با طرح های صیانت و  •

گشت و .... می خواهید از ما مراقبت کنید! 
این را بدانید که ریشه  اعتقاد از آن  جا خشک 

می شود که بخواهند تحمیلش کنند!
واکسن  • کــه  ــت  اس روز  چند  متاسفانه   

برکت در مشهد وجود ندارد و دوز دومی ها 
سرگردانند.

ــوری مــی گــه واکــســن نمی زنــم چون  •  ج
نمی دونم توش چیه که انگار هر ژلوفن و 
استامینوفن رو که می خوره می بره انستیتو 

زوریخ آزمایش می کنه چی توش ریختن!
 گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آن  •

چه البته به جایی نرسد فریاد است! چه شعر 
زیبایی است وقتی مشکالت مردم و پاسخ 

مسئوالن را می شنوم یاد این شعر می افتم.
دربــاره 8 جمله ممنوع به افــراد سوگوار  •

دقیقا همون جمله هایی بود که من می گفتم 
به افراد سوگوار!

چرا تعرفه ساالنه پیامک واریز و برداشت  •
بانک ملت دو برابر بانک های دیگر است؟ 
آیا بانک ها نباید تابع مقررات بانک مرکزی 

باشند؟
 متاسفانه نمی دانــم ما بی بخار شدیم یا  •

برخی مسئوالن پوست کلفت شده اند که 
راســت راســت دروغ می گویند و مشکالت 
بر جای خــودش باقی اســت؟ هر جا هم که 
مــی رونــد یــک دوربــیــن و خبرنگار بــا خود 
می برند و از اقدامات شون گزارش می گیرند.

 اگر در ممنوعیت ورود بازیکن و مربی  •
خارجی برای مسئوالن ورزشی و حتی غیر 
ورزشــی منافع اقتصادی و حتی سیاسی 
نهفته است اما برای باشگاه های ورزشی 
چیزی جز خأل ها و کمبودهای تکنیکی و 

تاکتیکی نخواهد بود.
ــر شــهــرونــدان افغانستانی از حضور  •  اگ

آمریکا در کشورشان ناراضی بودند سعی در 
مهاجرت از آن کشور به سوی کشورهای غربی 

نمی کردند.
لطفا در استفاده از برخی کلمات توی  •

باشید.روزنامه یک  روزنامه دقت داشته 
رسانه فرهنگی هست شما هم یک روزنامه 
فرهنگی هستین کلمات اسکل، رکب زدن و 
... کلماتی هست که توی کوچه و بازار جوان 
ها به هم می گن و در هیچ کتاب و فرهنگ 
لغتی نیست یا حداقل به عنوان کلمه ای که 

در یک رسانه به کار برده بشه نیست.
 مگه قرارداد ۲۵ ساله با چین نبستیم؟ کو  •

پس؟ چرا داور چینی یه پنالتی واسه استقالل 
نمی گیره؟ همش حرف، همش دروغ!

ــرده ای عمر  • ــم هشتاد و خـ ــزرگ ــادرب  م
کــرد،ایــن آخریا هروقت می دیــد ناراحتم 
،می گفت: »من تا تهشو دیدم،تهش هیچی 

نیست ،بی خودی غصه نخور.«
 با وجود این که موجران با انصاف کرایه  •

کرونایی  شرایط  خاطر  به  را  خــود  مغازه 
می بخشند اما اتاق اصناف فریمان عوارض 
ساالنه و حتی سال های گذشته را امسال از 

کسبه مطالبه می کند.
ــم در تمام کائنات فقط خانه  •  تنها آرزوی

کوچکی برای زندگی با بچه هایم است.
ما همان ملتی هستیم که َدم در و دروازه  •

اما هنگام  تعارف می کنیم،  چهارساعت 
رانندگی همدیگه رو جرواجر می کنیم!

 بازی واکسن نزن ها  
با روان خسته جامعه!

در میان خبرهای خوش و اتفاقات امیدوارکننده 
این روزهای واکسیناسیون در کشور که سرعت 
ــت، همچنان  قابل توجهی به خــود گرفته اس
ــرادی هستند که بر خالف مصالح و حقوق  اف
عمومی بر طبل مخالفت با واکسن می کوبند و 
جای تاسف نیز این است که »واکسن نزدن« را 
با حرف و حدیث های عامیانه و سطحی تبلیغ 
ــزاران تاسف بیشتر این  می کنند و باز جای ه
است که این افــراد باعث و بانی واکسن نزدن 
اطرافیان خود می شوند؛ اطرافیانی که به ویژه 
در پیک اخیر کرونا بیشترین آمار قربانیان را به 

خود اختصاص دادند. 
به این آمارسخنگوی ستاد ملی کرونا توجه کنید: 
»1۲ درصد افراد باالی ۶۵ سال هنوز واکسن 
دریافت نکردند و ۷۴ درصد مرگ ومیر فعلی 
کرونا در افراد ۶۵ سال به باال از همین 1۲درصد 
است که واکسن نزدند«. حتما بسیاری از شما به 
ویژه در التهاب هفته های اخیر دیدید کسانی 
را که حداقل با تزریق یک دوز واکسن راحت تر 
توانستند از خطر کووید رهایی یابند اما در مقابل 
واکسن نزن هایی  هم بودندکه در گرداب کرونا 
غرق شدند. اگر شما ندیدید، من اما از این دو 
گروه موارد متعددی دیدم. مادری۷0ساله با 
بیماری زمینه ای تحت تاثیر حرف های واهی 
دختر خود از دریافت واکسن امتناع ورزید و پس 
ازابتالیی سخت و جانکاه، متاسفانه عمرش در 
این جهان به سر رسید اما آن سو، همسر 8۵ 
ساله این فرد با دریافت یک دوز و با وجود ابتال، 
اکنون در حال زندگی عادی خود است اما در غم 
همسر. همه می دانیم که »عمر« و حیات انسان 

در دســت آن پــروردگــار قــادر متعال اســت ولی 
همان پروردگار حکیم و علیم، به مخلوقاتش 
نعمت عقل و تدبر نیز عطا فرموده تا در زیست 

»این جهانی« از آن بهره بجویند.
واکسن نزن ها، مسببان طوالنی شدن شیوع 

کرونا
ــاه گذشته در جهان، اوج  کــوویــد19 در ۲0م
بی رحمی اش را با گونه »دلتا« طی همین هفته ها 
در جهان رو کرد و تا آن جا که توانست، سیلی 
زد و درید. در عین حال با توجه به روند جهانی 
واکسیناسیون بعید به نظر می رسد این ویروس 
در ادامه مسیر خود، بتواند همچون گذشته بتازد 
و وحشی گری اش را به رخ بکشاند مگر در یک 
صورت که »واکسن نزن ها« همچنان یار غار و 

رفیق گرمابه و گلستانش باشند.
مثل روز روشن است

چنان که در سطرهای پیشین از آمارهای رسمی 
داخلی نوشتیم که آسیب پذیربودن واکسن نزن 
ها در برابر ویروس قطعی و مسجل است، جهان 
نیز امروز در سطحی وسیع این موضوع را لحظه 
به لحظه رصد کرده و دیگر جای هیچ شک و شبهه 
ای از موثر بودن واکسن ها در برابر کووید19 
باقی نگذاشته است. جمعه گذشته نشریه وال 
استریت ژورنــال بر اساس داده های باالترین 
مرجع پیشگیری و کنترل بیماری در ایــاالت 
متحده چنین گزارش داد: »نتایج نشان می دهد 
که در آمریکایی های واکسینه نشده ۴.۶ برابر 
احتمال ابتال، 10 برابر احتمال بستری شدن و 
11برابر احتمال مرگ بر اثر کووید19 نسبت به 

افراد واکسینه شده وجود دارد.«
حتی تفاوت جدی در میزان ابتال میان افرادی 
ــرادی که هر دو  که یک دوز تزریق کردند با اف
دوز را دریــافــت کــردنــد، مشاهده شــده است. 
سی ان ان ۲سپتامبر)11شهریور( می نویسد: 
نتایج داده های پژوهشگران در چند موسسه 
تحقیقاتی در ایاالت متحده و بریتانیا مشخص 
کرد که »1.۲میلیون بزرگ سال که اولین دوز 
واکسن را دریافت کرده بودند در میان آن ها  
0.۵ درصــد یا شش هـــزارو30 نفر به ویــروس 

کووید19 مبتال شدند و در میان 1.۲ میلیون 
نفر دیگر که دوز دوم را تزریق کردند تنها 0.۲ 
 یا دوهزارو3۷0نفر به کرونا آلوده شده بودند.«
نه تنها این داده ها، بلکه ده ها پژوهش و بررسی 
دیگر توسط موسسات معتبر نیز این موضوع را 
به اثبات رسانده است که دریافت واکسن، فرد 
را ده ها برابر بیشتر نسبت به خطرات کووید به 
ویژه از مرگ و میر مصون می دارد، ضمن این که 
در بخش دیگری از همین پژوهش به نکته جالبی 
اشاره شده است: »واکسن ها نه تنها خطر ابتالی 
شدید و بستری شدن در بیمارستان را کاهش 
می دهند بلکه می توانند شانس ابتال به عالیم 

طوالنی مدت کووید19 را نیز کاهش دهند.«
واکسیناسیون  ســوی  و  سمت  بــه  حرکت 

اجباری
در کنار تالش هایی که به منظور پیشگیری از این 
بیماری با واکسیناسیون و اعمال محدودیت ها 
انجام می شود اما بر اساس تجربه آماری از تعداد 
فــراوان افــراد بستری شده در بیمارستان ها و 
همچنین مرگ ومیرها از میان واکسن نزن ها، 
دولت ها به این باور رسیده اند که چاره ای جز 
خط ونشان کشیدن برای واکسن نزن ها ندارند. 
این خط و نشان ها البته پس از ماه ها خواهش و 
تمنا از این افراد اکنون به مرحله اجرا رسیده و 
وضع قوانین رسمی شامل اجبار واکسن برای 
کارکنان بخش های دولتی، پرستاران و پرسنل 
درمانی، کارکنان بخش های خدمات رسان 

عمومی و... را در پی داشته است.
 این روند الزاما ویژه ممالک پیشرفته نیست و 
در کشورهای ضعیف آفریقا هم مصادیق متعدد 
بلومبرگ)۷سپتامبر  نشریه  که  چنان  دارد. 
نویسد  می  زیمبابوه  کشور  از  1۶شهریور(   /
ــه مــایــل به  ــت ک ــدان دولـ ــن ــارم ــه ک ــت ب ــه دولـ ک
واکسیناسیون نیستند دستور داد  استعفا کنند 
تا خطر انتقال ویروس به دیگران کاهش یابد؛ 
نامه واکسن«  آفریقای جنوبی »گواهی  یا در 
تصویب شده است ضمن این که موارد ابتدایی 
ــر همچون اســتــفــاده از مــاســک نیز در این  ت
ــاالت متحده که  کشور اجباری اســت؛ یا در ای

ــران این  واکــســن نــزن هــا بــه شــدت حوصله س
کشور را سر بــرده انــد، رسانه هــای آمریکایی 
1۲ســپــتــامــبــر)۲1شــهــریــور( از قــانــون جدید 
دولــت خبر دادنــد که سطح وسیعی از طبقات 
کارمند  و  کارگر  ها  میلیون  شامل  اجتماعی 
مانند کارکنان دولتی، پیمانکاران و نیروهای 
ــس های  بخش های بهداشتی، کارگران آژان
بهداشت خانگی و... را مشمول واکسیناسیون 
اجباری می کند. در این میان نیز اخبار متعددی 
در رسانه های بین المللی این روزهــا در حال 
انتشار است که بسیاری از کارکنان ادارات و 
بخش هایی که تحت الزام واکسن قرار گرفته اند 
و حاضر به دریافت آن نیستند، مجبورند از شغل 

خود استعفا کنند.
و اما ما...

در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، 
درصدی از افراد تمایل به واکسینه شدن ندارند 
و از عــوارض احتمالی سخن می گویند که در 
هیچ مرکز و نهاد علمی قابل اعتنایی تا کنون 
به اثبات نرسیده است  و لذا  قطعا عقل و عرف 
و شرع نمی پسندد که منافع جمعی و ایمنی 
عمومی، قربانی لجبازی واکسن نزن ها شود. 
کشور به قدر کافی در ۲0ماه گذشته قربانی این 
اپیدمی شده است و دیگر توان ادامه بحران های 
اقتصادی و معیشتی ناشی از شرایط موجود 
ــر جدید  را نــدارد بنابراین همان طــور که وزی
بهداشت نیز روزهای قبل از طراحی برنامه های 
محدودیت زا ویژه واکسن نزن ها سخن به میان 
آورد، انتظار می رود تمامی بخش های اجتماعی 
خیلی محکم در برابر موج کوچک اما ویرانگر 
واکسن نزن ها قد علم کنند و برایشان تدبیری 
بیندیشند. امید می رود و انتظار بی جایی نیست 
اگر عموم مــردم بخواهند همچون بسیاری از 
کشورها که تدابیری از جمله محدودیت در ارائه 
خدمات اجتماعی بــرای واکسن نزن ها پیش 
بینی کرده اند، ما نیز در این راستا به برنامه ها و 
راهکارهای جدی تری بیندیشیم و اجازه ندهیم 
این افراد با سالمت جامعه و روان خسته مردم 

بیش از این بازی کنند. 

وزیر کشور درباره وضعیت منع تردد شبانه  گفت: 
در این زمینه ابهام وجــود داشــت؛ منع تــردد که 
مصوبه ستاد کروناست همچنان برقرار است و 
برای دو شبی که ممکن است برخی دچار ابهام 
بــوده باشند، جریمه اعمال نخواهد شد و برای 
کسانی که به منظور تزریق واکسن هم مراجعه 

می کنند، قرار شد با همکاری ناجا، جریمه نشوند 
که جزئیات آن به اطالع مردم خواهد رسید.  باید 
به شرایط بهتری برسیم و هنوز عــدد و شرایط 
بیماری قابل توجه است و منع تردد ادامه خواهد 
داشت. وی افزود: بسیاری از استان ها پیک را رد 
کردند و دو استان هنوز در پیک هستند و تذکر 

داده شد به گونه ای شرایط مدیریت شود تا در آن 
دو استان هم روند کاهشی شود.میزان و تعداد 
خوبی واکسن وارد کشور شده و سرعت عمل در 
واکسیناسیون هم قابل توجه است و امیدواریم با 
هماهنگی با بسیج بتوانیم سرعت را باال ببریم و 

سرعت ما در این زمینه دو-سه برابر شود.

وزیر کشور: منع تردد شبانه 
فعال ادامه خواهد داشت 
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تحلیل روز

شو جدید تبلیغاتی ریاض در یمن 

 پس از یک وقفه چند هفته ای، حمالت پهپادی و 
موشکی نیروهای مقاومت مردمی یمن به رهبری 
انصار ا... علیه مراکز و تاسیسات نفتی عربستان 
بار دیگر آغاز شده است. انصار ا... با این استدالل 
که هزینه های جنگی عربستان از درآمدهای نفتی 
این کشور تامین می شود، این تاسیسات را با هدف 
ایجاد بازدارندگی در برابر حمالت هوایی عربستان 
انجام می دهد. همچنین با توجه به این که نیروهای 
مقاومت یمنی هم اکنون نیروی هوایی ندارند، از 
حمالت پهپادی موشکی به عنوان نیرویی برای 
ایجاد توازن نظامی و برقراری معادله بازدارندگی 
استفاده می کنند. هدف دیگر انصارا... از حمالت 
پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی عربستان وادار 
کردن این کشور به توقف جنگ و برقراری آتش بس 
و تفکیک مسائل انسانی از مسائل سیاسی برای 
پایان دادن به محاصره اقتصادی یمن است که طبق 
گــزارش های سازمان ملل بیش از دو سوم مردم 
این کشور را در آستانه قحطی و گرسنگی قرار داده 
است. با توجه به این که عربستان و نیروهای مزدور 
آن توان رویارویی با نیروهای مقاومت مردمی یمن را 
ندارند و در نبردهای زمینی شکست های سنگینی 
را متحمل شده اند بنابراین به اهرم مجازات جمعی 
مــردم یمن روی آورده انــد و در گذشته با اعمال 
محاصره اقتصادی و استمرار آن می خواستند از آن 
برای ایجاد اعتراض عمومی علیه نیروهای مقاومت 
مردمی استفاده کنند اما اکنون که از این تالش ها 
نتیجه ای نگرفته اند می خواهند از ادامه فشارهای 
اقتصادی و انسانی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات 
سیاسی استفاده کنند. این شیوه دقیقا از اقدامات 
رژیم صهیونیستی در فلسطین تقلید و الگوبرداری 
شده است. در ارتباط با قضایای اخیر، عربستان 
به دو شیوه تبلیغاتی دیگر نیز متوسل شده است: 
نخست برای این که ذهنیت شیعیان ساکن این 
کشور را علیه نیروهای انصارا... بدبین کند، بر این 
تاکید و تمرکز می کند که نیروهای انصارا... مناطق 
شرقی این کشور را هدف قرار داده است حال آن که 
حمالت پهپادی و موشکی انصارا... دقیقا بر اهداف 
و تاسیسات نفتی متمرکز است و این حمالت آن 
چنان از دقت باالیی برخوردار بوده که درست به 
هدف های از پیش طراحی شده اصابت کرده اند و 
تمام تالش های عربستان و آمریکا طی چند هفته 
گذشته برای تقویت سامانه های  دفاع موشکی  بی 
نتیجه بوده است. دوم این که خبر مربوط به بازداشت 
یک طلبه یمنی به نام حسن علی یحیی العماد را بی 
اندازه  برجسته کرده است و از این طریق خواسته بر 
شکست های نظامی خود سرپوش بگذارد. با   چنین 
روندی عربستان هیچ راه چاره ای ندارد مگر این که 
در رویکردهای گذشته خود تجدید نظر کند و ضمن 
پایان دادن به چشمداشت ها و مطامع ارضی خود 
در یمن با پذیرش مسئولیت جنگ به جبران مافات 
بپردازد به خصوص آن که تجربه تحوالت افغانستان 
اثبات کرد که آمریکا به عنوان حامی و پشتیبان 
اصلی عربستان فرار را بر قرار ترجیح داده و دیر یا 
زود از عراق هم خارج خواهد شد و طرح پیشنهادی 
آمریکا برای گذاشتن دست عربستان در دست رژیم 
صهیونیستی نیز به سرانجامی نرسیده و این رژیم 
نیز با از دست دادن ترامپ بیش از پیش در مسائل 

داخلی خود گرفتار می شود.

  احمدکاظم زاده
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

نمای روز 

پیروزی طالبان، پیروزی القاعده بود

فارین پالیسی: گرچه ظاهر طالبان پس از به قدرت 
رسیدن، نسبت به گذشته کمی تغییر و با رهبران 
منطقه و جهان ارتباط برقرار کــرده، کنفرانس 
مطبوعاتی می گذارد، وعده های مدنی می دهد، 
در شبکه های اجتماعی حضور دارد و برای آزادی 
زنان وعده می دهد اما این اشتباه است که فکر کنیم 
آن ها تغییر بنیادین کرده اند. طالبان در سال های 
اخیر با القاعده شریک دیرینه خود روابطش را حفظ 
کرده است و شاخه مرکزی القاعده، وابستگان آنان، 
علمای القاعده و... همگی شادی خود را از به قدرت 
رسیدن طالبان ابراز کرده اند. شاخه القاعده در 
شمال آفریقا اعالم کرده که جهاد تنها »راه رسیدن 
به شکوه« است. در همین حال تروریست ها در 
سراسر جهان به مهاجرت جهادی به افغانستان 
فکر   و ادعا می کنند که این کشور اکنون به »مرکز 
جهاد جهانی« تبدیل شده است. طالبان به تازگی 
در نشریه عربی خود به نام السومود به خوانندگان 
اطمینان داد: طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ 
تفاوتی ندارد، با همان ایدئولوژی دقیق از زمان 
تصدی مسئولیت در سال ۱۹۹۶ و هر کس غیر 
این را بگوید یا آن را با تصویری متفاوت به بازار عرضه 

کند، از ایدئولوژی طالبان غافل شده است.

اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی 
در حالی که کشورهای جهان وعده تامین 1.2 میلیارد دالر کمک به مردم افغانستان 

را دادند، وزیر خارجه طالبان خواهان کمک های بیشتر شد 

محمد احسان که در یکی از شهرک های 
اطراف کابل زندگی می کند و برای فروش 
دو تخته پتو به بازار کابل رفته به خبرگزاری 
فرانسه می گوید: »ما چیزی برای خوردن 
نداریم، ما فقیریم و مجبور به فــروش این 
چیزها هستیم.« مردی به نام شکرا... که 
چهار قالی را بــرای فــروش به محله چمن 
حضوری کابل آورده نیز، به خبرنگار الجزیره 
می گوید: »ما این فرش ها را ۴۸ هزار افغانی 
)۵۵۶ دالر( خریده ایم، اما اکنون همه آن ها 
را پنج هزار افغانی هم از من نمی خرند.« از 
زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، 
کسب  و  مــشــاغــل  از  بــســیــاری  تعطیلی 
و کارها و روشــن نبودن وضعیت فعالیت 
بانک ها، بحران اقتصادی و فشار زیادی 
به شهروندان این کشور وارد آورده است. 
بخش زیــادی از بودجه افغانستان توسط 
نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی، 
بانک توسعه آسیایی، آژانس توسعه جهانی 
آمریکا و دولت های خارجی تامین می شد. 
در این میان، دولت آمریکا ۱۰ میلیارد دالر 
از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را 
برای اعمال فشار بر طالبان مسدود کرده 
ــه داری آمریکا اعــالم  ــزان ــت. وزارت خ اس
کرده که تحریم اقتصادی علیه طالبان را 
لغو نمی کند و کاهش نمی دهد. صندوق 
بین المللی پول عالوه بر آن مانع دسترسی 
طالبان به ۴۴۰ میلیون دالر ذخایر ارزی 
افغانستان شده است. بلوکه شدن دارایی 
های ارزی افغانستان و قطع این کمک های 
بین المللی به دالیــل نقض حقوق بشر در 
افغانستان، به معنی توقف پروژه های توسعه 
در این کشور است. این موضوع از یک طرف 
سبب توقف رونــد توسعه اقتصادی و رشد 
زیربناها در افغانستان خواهد شد و از طرف 
دیگر نیز اختالل در گردش چرخه درآمد، 
مصرف و بازار را به بار خواهد آورد. گرچه 
سازمان ملل اعالم کرد که شرکت کنندگان 
در نشست اضطراری کمک به افغانستان 
در ژنو سوئیس متعهد به تامین کمک های 
بشردوستانه به ارزش بیش از ۱.2 میلیارد 
ــرای مواجهه بــا بــحــران انسانی در  دالر ب

این کشور شدند اما در کنفرانس مجازی 
»وضعیت بشردوستانه در افغانستان« این 
چالش وجود داشت که چگونه می توان از 
مردم افغانستان حمایت مالی کرد، بدون 
آن که بر نقض حقوق بشر و حقوق مدنی 
شهروندان افغانستانی در حکومت طالبان 
چشم بست. سازمان ملل در بیانیه ای گفته: 
با  و  دارد  »وخیمی«  وضعیت  افغانستان 
درگیری ها، خشکسالی شدید و همه گیری 
کرونا دست به گریبان است. در این بیانیه 
همچنین آمده، »نیمی از جمعیت این کشور 
از قبل )به قدرت رسیدن طالبان( به کمک 
نیاز داشتند و اتفاقات اخیر آسیب پذیری 
شان را بیشتر کرده است.« امیرخان متقی، 
ــروز در کنفرانس  ــر خارجه طالبان دی وزی
خبری گفت: »ما از همه کشورهایی که کمک 
خود را به افغانستان اعالم کرده اند، تشکر 
می کنیم. عالوه بر کمک های بشردوستانه، 
باید در زمینه بهداشت، آمــوزش، توسعه و 
دیگر زمینه ها نیز کمک شود.« به گزارش 
اسپوتنیک »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«، 
وزیر خارجه قطر نیز در نشست مطبوعاتی 
مشترک با »خوزه مانوئل آلپاریس« همتای 
اسپانیایی خود با تاکید بر این که انزوای 
تشکیل  طالبان  توسط  که  موقتی  ــت  دول
شده اســت، موضوع مثبتی نیست از همه 
خواست با افغان ها وارد گفت و گو شوند. 
آل ثانی گفت: »انزوا و تحریم افغانستان یک 
راهکار نیست و ما از همه می خواهیم که 
با افغان ها وارد گفت و گو شوند. گفت وگو 
تنها راه برون رفت از این وضعیت است و ما 
نمی توانیم کشوری را با این مشکالت تنها 
رها کنیم«. دیروز نیز هزاران نفر در قندهار 
در پی درخواست از ساکنان بــرای تخلیه 
ــش و  مجتمع مسکونی خــانــواده هــای ارت
نیروهای امنیتی تظاهرات کردند. ساکنان 
منطقه تحت پوشش دستور تخلیه، بیشتر از 
خانواده ژنرال های بازنشسته و دیگر اعضای 
نیروهای امنیتی هستند. به خانواده هایی 
که برخی از آن ها نزدیک به ۳۰ سال در این 
منطقه اقامت داشته اند، سه روز مهلت داده 

شده تا آن جا را ترک کنند.

سفر غیر منتظره اسد به کرملین 
 پوتین: مشکل کنونی سوریه

 حضور غیرقانونی نظامیان خارجی است 

رئیس جمهور روسیه در دیدار با بشار اسد که به 
مسکو سفر کرده، نتیجه انتخابات اخیر را به وی 
تبریک گفته و اصلی ترین مشکل کنونی سوریه 
را حضور غیرقانونی نظامیان خارجی دانسته 
که مانع یکپارچگی این کشور شده است. به 
گزارش  خبرگزاری »تــاس«، دفتر مطبوعاتی 
کاخ کرملین دیــروز اعــالم کرد که »والدیمیر 
پوتین« با رئیس جمهور سوریه که در یک سفر 
اعــالم نشده به مسکو عزیمت کــرده، دیــدار و 
ــت. طبق ایــن اطالعات،  ــرده اس گفت وگو ک
پوتین در ابتدای این دیدار که در کاخ کرملین 
انجام شد، خطاب به همتای سوری خود گفت: 
»بسیار خوشحالم که بار دیگر شما را در مسکو 
مالقات می کنم و قبل از هر چیز می خواهم 
مسلمًا  و  سپتامبر(   ۱۱ تاریخ  )در  شما  تولد 
ریاست  اخیر  انتخابات  خــوب  بسیار  نتیجه 
جمهوری را تبریک بگویم.« رئیس جمهوری 
ــادآور شد که نتیجه انتخابات انجام  روسیه ی
شده نشان دهنده اعتماد مردم سوریه به بشار 
اسد است که اقدامات زیادی را برای بازسازی 
به  کشور  ایــن  شهروندان  بازگشت  و  سوریه 
زندگی عادی و همچنین آغاز مذاکرات سازنده 
با مخالفان سیاسی دمشق انجام داده است. 
وی در عین حال این واقعیت را مورد توجه قرار 
داد که با وجود این که تاکنون برخی هسته های 
تروریستی در سوریه همچنان باقی مانده اند 

ولی بیش از ۹۰ درصد خاک این کشور آزاد شده 
و پناهجویان سوری فعاالنه به محل زندگی قبلی 
خود باز می گردند. والدیمیر پوتین اصلی ترین 
بدون  و  غیرقانونی  حضور  را  سوریه  مشکل 
مجوز سازمان ملل و نظامیان خارجی در این 
کشور دانست و یادآور شد که این مشکل مانع 
از آن است که دولت سوریه بتواند در تمام کشور 
همبستگی و یکپارچگی ایجاد کند. وی ادامه 
داد: »البته تالش های مشترک ما نیز نتایج 
سر  بر  تنها  صحبت  ــت.  اس داشته  مشخصی 
کمک های انسان دوستانه از طرف روسیه به 
ملت سوریه نیست بلکه مسئله مهم تر توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی است. تنها طی شش 
ماه نخست امسال حجم مبادالت بازرگانی 
بین دو کشور ۳.۵ برابر افزایش یافته است.« 
رئیس جمهوری سوریه نیز به نوبه خود از لطف 
همتای روسی اش تشکر کرد و یــادآور شد که 
حضور مجدد وی در مسکو و مالقات با والدیمیر 
پوتین، افتخار بزرگی بــرای اوســت و در این 
دیــدار مسائل مربوط به وظایف مشترک، به 
منظور دستیابی به »نتایج مشخص« در مبارزه با 
تروریسم بین المللی مورد بررسی دو طرف قرار 
می گیرد. بشار اسد همچنین از روسیه به خاطر 
ــروس کرونا و  کمک هایش بــرای مقابله با وی
ارسال محصوالت غذایی مورد نیاز مردم سوریه 

قدردانی کرد.

خاموشی های زنجیره ای در ونزوئال 
موج جدید خاموشی ونزوئال را فراگرفته است. وزیر نیرو از حمله تروریستی درشبکه برق و 

منتقدان از فساد بزرگ سوسیالیست ها سخن می گویند

تاریخ در ونزوئال هر سال تکرار می شود. قطع 
شدن برق و خاموشی در نقاط وسیعی از این 
ــدادی است که ساالنه به وقــوع می  کشور روی
پیوندد. حاال، وزیر نیروی ونزوئال از رخداد یک 
»حمله تروریستی« به شبکه برق این کشور خبر 
می دهد که در نتیجه آن بخش های قابل توجهی 
از مرکز کشور از جمله پایتخت را غرق خاموشی 
کرد. نستور ریورول، در گفت وگویی تلویزیونی 
اعــالم کرد که وقــوع انفجار و آتش سوزی روز 
یک شنبه در یک پست برق مرکزی بخشی از 
»جنگ چند ُبعدی« است که علیه این کشور 
سازمان دهی شده. سیستم برق ونزوئال طی 
ماه های اخیر با خاموشی های زنجیره ای مواجه 
ــت ونــزوئــال حمالت  ــت. هر چند دول شــده اس
عوامل ایاالت متحده را عامل این خاموشی ها 
اعالم کرده است ولی برخی از کارشناسان این 
کشور در گفت وگو با رسانه های محلی، علت 
قطع برق را کمبود بودجه، فرسوده بودن شبکه 
برق کشور و فقدان کارکنان آموزش دیده اعالم 
کرده اند. این نخستین بار نیست که ونزوئال بی 
توجه به فساد داخلی تنها دشمنان خارجی را 
عامل قطعی برق می داند. از ماه مارس 2۰۱۹ 
)زمستان سال ۹7 ( نیز 22 ایالت از مجموع 2۳ 
ایالت ونزوئال با مشکل خاموشی مواجه هستند 
که یک رکورد در کشور به حساب می آید. این 
قطعی برق از  7 مــارس 2۰۱۹ تا ۱۳ مارس 
ادامــه داشــت. حــاال، دلسی رودریــگــز، معاون 

رئیس جمهوری ونزوئال وعده داده که دولت به 
زودی شواهدی را مبنی بر وقوع »خرابکاری« در 
شبکه برق این کشور که به خاموشی سراسری 
یک هفته ای در مارس 2۰۱۹ منجر شد، ارائه 
می کند، اما نکته این است که قطعی برق سال 
هــای پیش از آن را می خواهند گــردن کدام 
دشمن بیندازند؟ از جمله قطعی برق سراسری 
در سال 2۰۱۴ و قطعی مقطعی در تمام دو دهه 
گذشته را. منتقدان دلیل قطعی برق را قیمت 
پایین برق و سرمایه گذاری های محدود دولتی 
در ایــن بخش پس از ملی شــدن صنعت برق 
توسط هوگو چاوز در سال 2۰۰7 می دانند. 
آن ها می گویند، مشکالت برق در ونزوئال نشانه 
بیش از دو دهه سیاست های سوسیالیستی 
است به طوری که این کشور به رغم در اختیار 
داشتن بیشترین ذخایر نفتی جهان، هنوز یک 

شبکه برق قابل اتکا ندارد.

خبر متفاوت 

اندیشکده روز 

بازی نوجوانان پاکستانی در محل اختفا و مرگ 
»اسامه بن الدن« رهبر سابق گروه القاعده در 

»ابوت آباد« پاکستان/ رویترز

هواپیمای خطوط هوایی پاکستان نخستین 
مهمان فرودگاه کابل در دوره حکومت طالبان/ 

خبرگزاری فرانسه

چهره روز 

دونالد ترامپ درباره این که آیا برای انتخابات ریاست 
 جمهوری سال 2۰2۴ نامزد خواهد شد یا خیر گفته 
که چاره  ای جز این وجود ندارد. رئیس جمهور سابق 
آمریکا در مصاحبه  ای با شبکه خبری فاکس  نیوز 
درباره برنامه  هایش برای نامزد شدن در انتخابات 
سال 2۰2۴ تصریح کــرده کار آمریکا »به جایی 
رسیده که ما چاره ای جز این نداریم. این شرم آور 
است.« رئیس جمهور آمریکا در ادامه، اجرای خروج 
نظامیان و تجهیزات آمریکایی توسط دولت جو بایدن 
را »بزرگ ترین شرمساری تاریخ آمریکا« توصیف 
کرد. او گفت: »وقتی به افغانستان و اتفاقاتی که آن 
جا افتاد نگاه می کنید، می بینید عده  ای بدون دلیل 
کشته شدند. واقعًا بدون هیچ دلیلی کشته شدند.«

قاب بین الملل 

 18000 به 2 !
فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی: تمام ظرفیت 
خود را برای بازگرداندن دو  فراری )دو اسیر 
ــم. برخی منابع  ای به کــار گرفته  فلسطینی( 
فلسطینی اعالم می کنند که اسرائیل ۱۸ هزار 

نیرو را  برای آن به کار گرفته است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دومین سفر 
خارجی خــود، به شهر ساحلی »شرم الشیخ« 
در مصر رفت و با عبدالفتاح السیسی، رئیس 

جمهوری این کشور دیدار کرد. ۱۰ سال قبل 
نتانیاهو و مبارک در همین شهر دیدار کردند. 
بنت اواخر ماه اوت به واشنگتن و به دیدار جو 

بایدن رفت. سفر به مصر در حالی انجام شد که 
بنت دو ماه پیش سفری غیررسمی و مخفیانه به 
امان داشت و با ملک عبدا... پادشاه اردن دیدار 
کرد. اکنون گفته شده صلح اسرائیل و فلسطین 
و روابط دو جانبه تل آویو و قاهره محور مذاکرات 
اعــالم شده اســت. نفتالی بنت گفته طی این 
ــدار، آن دو »زیربنایی بــرای پیشبرد روابط  دی
عمیق ایجاد کرده انــد«. در ماه های گذشته، 
مصر کوشیده است نقشی مؤثر و آشکارتر میان 
اسرائیل و حماس ایفا کند. در مذاکرات آتش 
بس که به جنگ ۱۱ روزه مــاه مه میان رژیم 
پایان داد، قاهره نقشی  صهیونیستی و غزه 
اساسی داشت.  این سفر در عین حال با حمالت 
موشکی و هوایی جدید اسرائیل به نــوار غزه 
همزمان شده  است. جنبش حماس این حمالت 
را به »آبروریزی فرار شش اسیر فلسطینی از 
ــدان فــوق امنیتی جلبوع« مرتبط دانسته  زن
است. مهم ترین عامل این تنش ها، عمل نکردن 
به تعهدات آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی 
و تداوم محدودیت هایی مانند کاهش محدوده 
مجاز ماهی گیری، بستن گذرگاه ها و اجازه 
نــدادن برای انتقال کمک های قطر به غزه با 

هدف کم رنگ کردن دستاوردهای جنگ ۱۱ 
روزه برای فلسطینی ها و جلوگیری از محبوبیت 
بیشتر مقاومت در غزه بوده است. این موضوع 
واکنش مقاومت در غــزه را به صــورت پرتاب 
بالن های آتــش زا و  همچنین تجمعات مرزی 
که به  هالکت یک سرباز اسرائیلی منجر شد 
در پی داشته است که مجدد رژیم صهیونیستی 
در پاسخ، حمالت هوایی خود را به صورت گاه 
و بی گاه انجام داده و این چرخه در حال تکرار 
است. استقرار دولت جدید رژیم صهیونیستی به 
نخست وزیری نفتالی بنت راست گرا و تالش وی 
برای نمایش رویکرد افراطی اش مبنی بر این که 
اسرائیل هرگز دولت فلسطینی را به رسمیت 
نمی شناسد، به عالوه تــداوم اقداماتی مانند 
یهودی  شهرک نشینان  غیرقانونی  تجمعات 
در مسجداالقصی عامل دیگری برای تداوم و 
افزایش تنش ها طی هفته ها و روزهــای اخیر 
بوده است. مصر که نخستین کشور جهان عرب 
در امضای پیمان صلح با اسرائیل است، دو هفته 
قبل نیز میزبان اجالسی سه جانبه با حضور  
ملک عبدا... دوم پادشاه اردن و محمود عباس، 

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بود.

 رئیس جمهور مصر و نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از 10 سال
 در شرم الشیخ دیدار کردند 

السیسی در جلد انور سادات

کارشناس »موسسه واشنگتن« که یک اندیشکده 
آمریکایی هم سو با رژیــم صهیونیستی اســت، با 
ذکر این که روابط مصر و اسرائیل در دوران پس 
از نتانیاهو می تواند بهبود و از حوزه امنیتی به 
امور اقتصادی و مدنی گسترش یابد، به بررسی 
دالیل دعوت مصر از نخست وزیر اسرائیل برای 
سفر به شرم الشیخ پرداخت. سفر بنت به مصر 
نخستین سفر آشکار یک رهبر اسرائیلی طی 
۱۰ سال گذشته به مصر است که با دعوت عباس 
کامل، رئیس اطالعات مصر برنامه ریزی شد و 
انتظار می رود یک دستور کار گسترده را شامل 
و  فلسطین  مسائل  اقتصادی،  همکاری های 

دهــد.  پوشش  منطقه  در  امنیتی  چالش های 
السیسی با درخواست این نشست چند هدف را 
مدنظر داشته است: نخست، شناخت و برقراری 
روابط گرم با نخست وزیر جدید اسرائیل؛ ناظران 
اسرائیلی انتظار داشتند اولین برخورد السیسی 
و بنت، مانند دیدارهای السیسی با نتانیاهو، در 
مجمع عمومی سازمان ملل رخ دهد اما ظاهرًا 
قاهره می خواست سریع تر دیدگاه مثبت خود 
را در خصوص کابینه جدید اسرائیل ابراز کند. 
دوم، حفظ حمایت البی اسرائیل در واشنگتن؛ 
حمایت نتانیاهو از السیسی یک ستون قوی برای 
قاهره در واشنگتن بــود. اکنون که دولت های 
آمریکا و اسرائیل عوض شده اند، مقامات مصری 
نگرانند این ستون تضعیف شود. بنابراین قاهره 
از تل آویو برای بهبود چهره خود نزد دموکرات ها 

کمک می خواهد.  سوم، نشان دادن اثرگذار 
بودن مصر در موضوع ایران؛ قاهره به عنوان راهی 
برای احیای پرستیژ ژئوپلیتیک خود بیشتر درگیر 
موضوعات مرتبط با نفوذ منطقه ای ایــران شده 
اســت. سفر السیسی به بغداد و شرکت در یک 
نشست چندجانبه و رسیدگی به بحران اقتصادی 
در لبنان و توافق انتقال گاز به این کشور نمونه های 
درگیری مصر با موضوع نفوذ منطقه ای ایران است. 
چهارم، اطمینان از این که توافقات ابراهیم جایگاه 
کمپ دیوید را نمی گیرد؛ توافقات عادی سازی با 
امارات و بحرین، موقعیت دیرینه قاهره را به عنوان 
اصلی ترین کشور عربی طرف گفت وگو با اسرائیل 
متزلزل کرد. از نظر قاهره، توافق نامه ۱۹7۸ کمپ 
دیوید از توافقات ابراهیم مهم تر است و از این رو 

نباید جایگاه مصر نزد اسرائیل تنزل پیدا کند.

 مصر  و  اسرائیل 
به کدام سو می روند؟



زنگ های انسان 
ساز در مدارس

برخی کشورها برای رشد و فرهنگ سازی 
زنگ هایی را به شست و شوی پای والدین و 

نظافت مدرسه اختصاص داده اند

مدرسه یکی از محیط هایی است که باید در آن هم به 
آموزش دانش آموزان اهمیت داده شود و هم پرورش. 
در کشورهایی مثل اندونزی، ژاپــن، چین و ... در 
مدارس به جز آموزش تحصیلی به موضوعات دیگری 
از جمله اهمیت احترام به پدر و مادر، نظافت و ... هم 
به بچه ها یاد داده می شود تا به عنوان فرهنگ جامعه 
در کودکان نهادینه شود تا در کنار تربیت خانواده ها 
شاکله رفتاری آنان برای سنین بزرگ سالی تشکیل 
شود. به همین منظور زنگ هایی شبیه به زنگ های 
درسی برای دانش آموزان در نظر می گیرند که روز 
گذشته یکی از این کالس ها که زنگ شست و شوی 
پای مادران در اندونزی بود مورد توجه قرار گرفت. 
امــروز می خواهیم با تعدادی از این کالس ها آشنا 

شویم.

زنگ شستن پای مادر	 

در کشورهای آسیای شرقی مثل کره جنوبی، چین، 
ژاپن، اندونزی و ... آیین های مختلفی برای سپاس از 
والدین و افراد سالخورده وجود دارد که یکی از آن ها 
زنگ شست وشوی پای والدین در مدارس است. روز 
گذشته ویدئویی از این کالس که در یکی از مدارس 
اندونزی برگزار شد در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد. در این کالس که هفته ای یک بار برگزار می 
شود دانش آموزان باید پای مادران خود را بشویند و 
از زحمات او قدردانی کنند. البته در کشورهای چین 
و ژاپن دیگر والدین تنها هدف مراسم شست وشوی 
پاها نیستند، بلکه پاهای بزرگان، معلمان و مربیان 
نیز در این مراسم شست وشو می شود و دانش آموزان 
باید از این ابتکار عمل برای نشان دادن قدردانی از 
سالخوردگان استفاده کنند و به آنان بگویند » به من 

فرصتی بدهید تا زحمات شما را جبران کنم.«

زنگ نظافت یا همان آشوجی	 

در کشور ما فقط در مدارس دولتی بیش از 50 هزار 
نفر در پست های خدمت گزار و سرایدار مشغول به 
کارند که یکی از وظایف شان نظافت و پاکیزه نگه 
داشتن مدرسه است با این حال بر اساس شواهد 
و نیز گزارش ها وضعیت بسیاری از مدارس از نظر 
نظافت مطلوب نیست .این در حالی است که در 
ــدارد و  ــن، پست خدمت گــزار وجــود ن ــدارس ژاپ م
دانش آموزان خودشان وظیفه نظافت مدرسه را به 
عهده دارند و یک زنگ کالسی به نظافت اختصاص 
داده شده است. با به صدا درآمدن این زنگ، همه 
دانــش آمــوزان آستین باال می زنند و دست به کار 
نظافت کالس ها، راه پله ها و حیاط مدرسه می شوند. 
آشوجی یا همان تمیزکردن مدرسه، شامل جارو 
کردن کالس ها و راهروها، تمیز کردن سطل های 
زباله ، تمیز کردن تخته ها، سرویس های بهداشتی 
و دیگر قسمت های مدرسه است. همین کالس ها 
باعث شده این اتفاق به جزئی از فرهنگ مردم ژاپن 
تبدیل شود و شاهد این باشیم که طرفداران فوتبال 
این کشور هر کجا برای تماشای بازی به ورزشگاه می 
روند در انتهای بازی محلی را که نشستند بر خالف 

دیگران تمیزتر از قبل تحویل می دهند.

# هشتگ چهارشنبه  24  شهریور   41400
۸  صفر 144۳.شماره  20754

مرگ الله های  زاگرس و طاعون در یک قدمی گاوها!
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مرگ الله های زاگرس

صحبت های یک مستند ساز که مدیریت جهانگردی خوانده 
در خصوص الله های واژگون زاگرس بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. جواد قارایی که مستند های 
ایران گردی اش از تلویزیون پخش می شود در یکی از 
ویدئوهایی که از زاگرس منتشر کرده می گوید: »الله های 
واژگون زاگرس درحال انقراض هستند به هیچ عنوان 
اون ها رو نخرید و نچینید. ۲۵کیلومتر کوهپیمایی در 
منطقه زاگرس لرستان داشتم و فقط همین منطقه بسیار 
کوچیک نشانی از الله واژگون داشت.« کاربران به این 
ــاره دالیل   ــد. کاربری درب موضوع واکنش نشان دادن
انقراض این گل زیبا که از طریق پیاز و بذر تکثیر می 
شود، نوشت: » چرای احشام، تخریب زیستگاه برای ایجاد 
اراضی کشاورزی، برداشت مستقیم این گیاه و عرضه به 

بازار مهم ترین عوامل تهدید الله های واژگون است.«
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واکسن از آن دولت تا این دولت!

توئیت های متناقض معاون رئیس جمهور حسابی مورد 
توجه قرار گرفته. در تصویری که کاربران منتشر کرده اند 
سیدمحمد حسینی در آخرین روزهای دولت روحانی که 
بسیاری با هشتگ »واکسن وارد کنید« تالش می کردند 
مسئوالن را به واردات واکسن متقاعد کنند، نوشته است: 
»حاال که به همت نخبگان و ستاد اجرایی، مطالبه و شعار 
»واکسن می سازیم«،تحقق یافته مانور دادن و تبلیغ زیاد 
روی خرید واکسن مشکوک خارجی چه وجهی دارد؟« او 
اما چند روز پیش و بعد از واردات میلیون ها دوز واکسن 
نوشته: »سیاسی بازی تا کجا؟ بازی بازی با جان مردم هم 
بازی؟ دولتمردان غربگرای اصالح طلب، واردات واکسن 
را هم مشروط به پذیرش اف ای تی اف می دانستند. حاال 
که ظرف چند روز بدون پذیرش اف ای تی اف میلیون ها 
دوز واکسن وارد شده چه توجیهی دارند؟ آیا نباید به خاطر 

آدرس غلط دادن، محاکمه و مجازات شوند؟«
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رپرتاژ تابلو برای گلزار؟

حتما شما هم ویدئوی عجیب مصاحبه با چند دختر و پسر 
دهه هشتادی را دیده اید که از طرفداران دوآتشه 
محمدرضا گلزار هستند و اشک و گریه شان فضای مجازی 
را ترکانده است. در این ویدئو مجری از این طرفدارها 
می پرسد دنیای بدون رضا گلزار چطوری است؟ که با هق 
هق این طرفدارها روبه رو می شویم و صحبت هایی مثل 
»حتی تصورش هم سخت است. اگر رضا گلزار نباشد، من 
هم نیستم!« یا »نبودن رضا گلزار طاقت فرساست. من 
حاضرم به هیچ کدام از هدف هایم نرسم اما رضا گلزار 
موفق باشد.« یا »بعضی وقت ها که رضا گلزار به سفر می 
رود ما دل مان می گیرد، تهران برای ما سیاه است و...« 
بسیاری از کاربران نوشته اند که این  رفتارها مشکوک 
است چه بسا مثل ماجرای »چند می گیری گریه کنی« این ها 
هم یک چیزی می گیرند که  برای کسی غش و ضعف بروند.
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طاعون در یک قدمی دامداری ها

حذف ارز ۴۲۰۰ در سازمان دام پزشکی، تهیه واکسن 
به عنوان بهترین راه جلوگیری از بیماری های شایع در 
میان دام ها را با چالش روبه رو کرده و هزینه ای افزون 
بر نهاده را بر دوش دامداران گذاشته است به طوری که 
گفته شده برخی به خاطر گرانی این واکسن ها یا دام خود 
را فروخته اند یا قید تزریق واکسن را زده اند که خطراتی 
از جمله شیوع بیماری های دامی را می تواند به همراه 
داشته باشد. با این حال مدیرکل دام پزشکی گلستان در 
جمع خبرنگاران  روز گذشته اعالم کرد که هم اکنون ۱۰۰ 
درصد واکسیناسیون دام های عشایر به صورت رایگان 
انجام می گیرد. کاربری نوشت: »واقعا دامداری توی این 
گرونی نهاده ها، واکسن و دارو سخته و نیاز به جهاد داره.« 
کاربری هم نوشت: »به نظرم دام باید به صورت رایگان 
واکسن بخوره و اال ممکنه یه دامدار از پس هزینه هاش بر 
نیاد و گوشتی رو وارد چرخه غذایی کنه که خطرات زیادی 

برای سالمت داشته باشه.«
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برخورد زشت شورای شهر با پاکبان ها!

روز گذشته تصویر ناراحت کننده ای از نحوه دیدار اعضای 
شورای شهر بندرعباس با پاکبانان در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که انتقادهای زیادی را برای شورای 
شهر بندر عباس به همراه داشت. در این دیدار همان 
طور که در تصویر مشخص است اعضای شورا روی صندلی 
نشسته اند در حالی که پاکبان های دوست داشتنی و 
زحمتکش روی زمین! پیش از این هم در سال 97 این 
اتفاق در برازجان افتاده بود که عذرخواهی شهردار 
برازجان را به همراه داشت. کاربری نوشت: »واقعا برای 
اون عضو شورایی که حاضر شده جلوی این پاکبان های 
زحمتکش روی صندلی بشینه متاسفم.« کاربر دیگری 
نوشت: »یعنی شورای شهر نمی تونست به تعداد پاکبان ها 
صندلی بگیره بذاره که حرمت این عزیزان هم حفظ بشه؟«
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ماسک کاری!

در حالی که به منظور جلوگیری از ابتال به کرونا، ماسک  
تبدیل به جزئی ثابت از پوشش  روزمره شهروندان در 
سراسر جهان شده برخی از افراد با ایده های خالقانه 
و استفاده از آلترناتیو های عجیب سعی در رعایت 
توصیه های ایمنی دارند. مانند یک شهروند اندونزیایی 
که ماسک عجیبش او را به سوژه رسانه ها تبدیل کرده 
است و ویدئوی او در شبکه های اجتماعی با بازدید 
باالیی همراه بود. »ِننگاه بودیاسا« ۴۴ ساله که اهل بالی 
اندونزی است در یک پارکینگ کار می کند و برای این که 
به خاطر نداشتن ماسک جریمه نشود و همزمان بتواند 
از سوت که ابزار کارش است هم استفاده کند اقدام 
به ساخت ماسکی با کمک پوست نارگیل کرده که مورد 
توجه قرار گرفته است. کاربری نوشت: »ماسک این 
بنده خدا بهتر از اوناییه که ماسک رو زیر دماغ خودشون 

می زنن و انگار که اصال ماسک نزدن!«

هلیوم و مصارف آن	 
هلیوم یکی از 6 گاز نجیب موجود در طبیعت است که پس 
از هــیــدروژن بیشترین فــراوانــی را در جهان دارد و در اثر 
فعالیت های رادیواکتیو درون زمین تشکیل می شود. این 
ماده بی بو، بی رنگ و بی مزه است و از لحاظ جرمی سبک تر 
از هواست. از این رو به راحتی وارد جو شده و از دسترس خارج 
می شود. این عنصر در آب حل شده و دارای رسانش حرارتی 
باالیی است. از آن جایی که هلیوم گازی بی اثر است و قابل 
سوختن نیست؛ یکی از کاربردهای آن، تمیز کردن مخازن 
سوختی است. این ویژگی هلیوم منجر می شود که به عنوان 
یک خنک کننده در نیروگاه ها هم استفاده شود. خاصیت 
هلیوم و همچنین چگالی کم آن باعث می شود که به جز صنایع، 
بیمارستان ها هم از آن استفاده کنند. هلیوم، می تواند تعداد 
تنفس را کاهش دهد که این برای برخی از بیماران تنفسی 
مفید است. هلیوم در زمینه های مختلف دیگری همچون 
تصویربرداری با تشدید مغناطیسی )ام.آر.آی(، جوشکاری، 
انتقال حرارت در نیروگاه های هسته ای و همچنین پر کردن 

بادکنک های هلیومی استفاده می شود.

وضعیت کنونی و چشم انداز اقتصاد هلیوم	 
بررسی ها نشان می دهد که در دهه گذشته تقاضای هلیوم از 
عرضه آن بیشتر بوده و این موضوع به افزایش قیمت این ماده 
منجر شده است تا جایی که با بررسی و مقایسه شاخص قیمتی 
مواد مختلف از جمله طال، نقره، پالتین، نفت خام و گاز طبیعی با 
شاخص قیمتی هلیوم، مشاهده می شود که رشد قیمت هلیوم در 
دهه گذشته، بیشتر از سایر مواد پرکاربرد بوده است. در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس هم آمده است که تا چند سال آینده   
تقاضای هلیوم از عرضه آن باالتر خواهد بود و این موضوع اهمیت 
سرمایه گذاری در این حوزه را بیشتر می کند. هم اکنون ساالنه 
در جهان بیش از 6 میلیارد فوت مکعب به ارزش بیش از 6 میلیارد 
دالر گاز هلیوم مصرف می شود. قیمت هلیوم مایع )خرید فله( در 
دهه گذشته تقریبًا دوبرابر شده است. سهم آمریکا از دیگر کشورها 
در تولید هلیوم بیشتر است و بعد از آن قطر قرار دارد. متاسفانه 
سهم تولید ایران با وجود داشتن نزدیک به  30درصد از هلیوم 

جهان صفر است و وارد کننده این گاز هستیم.

منابع گازی هلیوم در ایران	 
میدان گازی پارس جنوبی بزرگ ترین منبع گازی دنیاست، اما 
غلظت هلیوم موجود در این حوزه گازی، باال نیست. با این حال 
میزان باالی گاز موجود در پارس جنوبی موجب شده است که 
ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب هلیوم )27درصــد هلیوم 
تولیدی جهان( را داشته باشد. شاهد این ادعا کشور قطر است که 
از حوزه مشترک با ایران توانسته به رتبه دوم تولید هلیوم در دنیا 
تبدیل شود. در گزارش مرکز پژوهش ها که تیر سال 97 تنظیم 
شده آمده است عالوه بر پارس جنوبی، ایران میدان های گازی 
مختلفی دارد که باید امکان وجود هلیوم با غلظت باالتر در آن ها 
بررسی شود. این میادین عبارتند از: آرش، آغاجاری، آغار، پارس 
شمالی، تابناک، تنگ بیجار، خانگیران، خیام، داالن، رهام، 
سرخون، سردارجنگل، سفیدباغون، سلمان، فردوسی، فرزاد آ، 
فارو، شانول، گشوی جنوبی، کیش، کنگان، کمان کوه، مختار، 

هما، هامون، هالگان، نار، مدار، هنگام، وراوی.

سهم ایران در تولید و مصرف هلیوم	 
به رغم بهره مندی از منابع عظیم هلیوم در کشورمان متاسفانه 
هم اکنون واردکننده این ماده استراتژیک هستیم و به عبارتی 
سهم ایران در تولید هلیوم، صفر است. در حالی که قطر توانسته 
از میدان گازی مشترک ساالنه بیش از 2 میلیارد فوت مکعب گاز 
هلیوم استخراج کند و 35 درصد صادرات گاز هلیوم جهان را 
به خود اختصاص دهد. بر اساس گزارش های به دست آمده در 
ایران ساالنه تنها حدود 260 هزار لیتر هلیوم مایع برای مصارف 
بیمارستانی و دستگاه های ام.آر.آی استفاده می شود و جدا از 
آن برای جوشکاری، شست و شو و خنک کردن مخازن سوختی، 
مصارف هسته ای و ... هم کاربرد دارد. براساس گزارش ها قیمت 
هر سیلندر 50 لیتری حدود 13 میلیون تومان است. یعنی 
لیتری 26 هزار تومان! البته مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرده که در زمان تحریم در سال 97 هر لیتر هلیوم تا 60 دالر هم 

توسط ایران از روسیه خریداری شده است.

لزوم سرمایه گذاری در این حوزه	 
همان طور که پیش از این نوشتیم قطر با استخراج هلیوم از 
میدان مشترک گازی با کشورمان توانسته به دومین صادرکننده 
گاز هلیوم جهان تبدیل شود این در حالی است که سهم ایران از 
این گاز صفر است، اما این بدان معنا نیست که قطر گاز هلیوم 
ما را استخراج می کند بلکه گاز هلیوم همراه با دیگر گازها 
از میادین گازی بیرون می آید و در کشور ما هم از این میدان 
مشترک گاز هلیوم استخراج می شود، اما برای جداسازی، 
جمع آوری و تصفیه آن نیاز به تجهیزات پیشرفته است اما به دلیل 
نبود پاالیشگاه این گاز در کشور ما در مشعل ها سوزانده و هدر 
می رود. البته به گزارش ایسنا ایران در سال 1391 )2012( 
تالش هایی را برای جذب تکنولوژی، به ویژه از طرف شرکت های 
فرانسوی، برای راه اندازی تجهیزات تولید گاز هلیوم در پارس 
جنوبی آغــاز کــرد، اما در همان مراحل ابتدایی این طرح به 
فراموشی سپرده شد. بدیهی است که تولید این ماده استراتژیک 
در داخل کشور، نه تنها باعث ایجاد ارزش افــزوده برای گاز 
طبیعی و جلوگیری از هدررفت این ماده ارزشمند می شود، بلکه 
باعث یک تحول در صنایع مختلف استراتژیک در کشور خواهد 
شد همچنین گزارش مرکز پژوهش ها در 3 سناریوی بدبینانه، 
نرمال و خوش بینانه به سرمایه گذاری در این حوزه پرداخته که 
حتی در حالت بدبینانه که با ثابت بودن قیمت هلیوم و افزایش 
نیافتن میزان تقاضا و استخراج در حد نیاز کشور بوده هم سرمایه 

گذاری دارای سود بوده است.

گاز نجییب  که هدر یم رود !
هم اکنون ایران به رغم بهره مندی از منابع عظیم هلیوم، وارد کننده این  گاز  

استراتژیک است در حالی که قطر ساالنه ۳5 درصد از میدان گازی مشترک با ایران 
هلیوم صادر می کند

 رعیت نواز- »ایران با وجود ذخایر عظیم گاز هلیوم، وارد کننده آن است.« این چکیده ای از صحبت های چند روز پیش یکی از 
اعضای اتاق بازرگانی  در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. به گزارش ایسنا مهرداد عباد در این نشست گفته: 
»گاز هلیوم در ایران به عنوان یک سرمایه ملی رسما فراموش شده است.« او همچنین با بیان این که ذخایر مشترک هلیوم ایران 
و قطر، بین 25 تا 40 درصد از ذخایر هلیوم جهان به شمار می رود، توضیح داده که همچنان شرایط برداشت آن در ایران فراهم 
نشده است. پیش از این هم مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از اهمیت سرمایه گذاری در این حوزه نوشته است . با این حال 

در این گزارش به موارد کاربردی این گاز نجیب، اقتصاد آن و وضعیت ایران در حوزه هلیوم پرداخته ایم.
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با توجه به منطق موجود در بین اعداد به کار رفته، 
جای خالی را پر کنید.

5اجتماعی

گزیده یک توئیت

رسانه هاى جهان 

ــل:   ــیـ ــی مـ ــ ــلـ ــ دیـ
نخست وزیر انگلیس 
هــشــدار داده است 
ــرى  ــی ــه گ ــم ــه »ه ــ ک
کــوویــد19 هنوز به 
پایان نرسیده است و انگلیس باید براى 
زندگی با کووید کنار بیاید. اما به لطف 
برنامه موفق واکسیناسیون، درمان ها 
آزمایش هاى جدید، ما می توانیم  و 
بدون محدودیت و در آزادى هاى خود 

با ویروس زندگی کنیم.«

اسپوتنیک:نشریه 
 The پزشکی معتبر 
ــج  ــ ــایـ ــ ــتـ ــ Lancet نـ
مطالعه روى واکسن 
تک دوزى اسپوتنیک 
ــزار سالمند در  ــ ــت در بین 40ه الی
آرژانتین را رونمایی کرد. این واکسن 
اثربخشی 78 تا 83 درصدى در مقابل 

کووید19 نشان داده است.

ــراد  بــی بــی ســی: اف
ــال در  بــاالى 50 س
ــل  ــداق انــگــلــیــس ح
ــس از  ــ ــاه پ ــ ــش م ــ ش
دوم  دوز  دریـــافـــت 
واکسن، با یک تزریق مجدد به عنوان 

دوز سوم واکسینه می شوند.

پرسش جهان از کرونا؛واقعا چقدر کشته ای ؟!
نشریه بین المللی اکونومیست با تحلیل آمار قربانیان کرونا در جهان، تفاوت آمارهای رسمی و واقعی 
جان باختگان را تا 4 برابر ارزیابی کرده و دالیل آن را نیز برشمرده است؛ دالیلی که به نظر می رسد با 

تحلیل های آماری متخصصان کشور ما نیز همخوانی دارد

گــروه اجتماعی- ایــن کــه می دانیم کرونا 
تاکنون 4 میلیون و 655 هزار انسان را به کام 
مرگ کشانده، به اندازه کافی براى ترسیدن از 
این ویروس کافی است؛ اما ترسمان چند برابر 
می شود اگر بدانیم که طبق پیش بینی ها، تعداد 
قطعی این قربانیان تا به امروز، شاید حدود 4 

برابر آمار رسمی باشد.
هفته نامه بین المللی اکونومیست هفته قبل 
در گزارشی ادعا کرد: »آمار واقعی مرگ هاى 
ــا تحلیل هاى  ــا در جــهــان ب ــرون نــاشــی از ک
خوش بینانه و بدبینانه، می تواند بین 9.5 تا 
18.6 میلیون باشد«. البته پیش از این نیز 
موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاه واشنگتن، 
در زمانی که آمار رسمی مرگ هاى کرونایی 
جهان 3.2 میلیون نفر بود، آمار واقعی آن را 

6.9 میلیون نفر تخمین زده بود.

چرا و چگونه؟       
حاال  هفته نامه اکونومیست در گزارشی جدید، 
چگونگی دستیابی به این اعداد را هم توضیح 
داده: »هم اکنون آمــار رسمی قربانیان این 
بیمارى، 4.6 میلیون نفر است اما طبق بررسی 
آمارهاى فوت در 156 کشور، طی بازه هاى 
زمانی معین و مقایسه آن با آمــارهــاى دوره 
همه گیرى، می توان به آمــار 9.5 تا 18.6 

میلیون رسید«. 
دلیل تفاوت آمار رسمی و واقعی هم این موارد 

اعالم شده است:
1. در بسیارى از کشورهاى جهان، افرادى که 
تست کرونایشان قبل از فوت مثبت نبوده، از 

آمار نهایی حذف می شوند.
ــرادى که بر اثــر کرونا فوت  2. بسیارى از اف

می کنند، هرگز مورد تست قرار نمی گیرند.
با تاخیر  یا ادارات  برخی بیمارستان ها   .3
چند هفته اى اقدام به ثبت اطالعات فوتی ها 

می کنند.

4. برخی افراد با وجود این که به دلیل ابتال 
به بیمارى هاى دیگر فوت کرده اند، اما یک 
علت فوتشان ترس از مراجعه به مراکز درمانی 
در دوره کرونا بــوده، پس این ویــروس به طور 

غیرمستقیم در مرگ آن ها نقش داشته است.
در کنار این دالیل، این تحلیل هم وجود دارد که 
عوارض ناشی از کرونا، از عوامل غیرمستقیم 

برخی مرگ ها در بهبودیافتگان بوده است.

شک و تردید درباره آمار قربانیان آمریکا        
و چین

در برخی کشورها از جمله آمریکا و چین نیز 
پنهان کارى به عنوان دلیل تفاوت آمار اعالم 
شده است. به عنوان نمونه آسوشیتدپرس در 
ماه ژوئیه)تیرماه( گزارش داد که تفاوت زیادى 
بین آمارهاى رسمی و واقعی قربانیان کرونا در 
نیویورک وجود دارد و به تبع آن، »کتی هوکول« 
فرماندار جدید نیویورک به یک باره آمار فوتی هاى 
منطقه خود را 12 هزار نفر افزایش داد و گفت: 
»مانند فرماندار قبلی بر مرگ و میرها سرپوش 
ــاره چین نیز طبق نظر  نخواهد گذاشت«. درب
پروفسور پاتریک برش، استاد میکروبیولوژى و 

مدیر پیشین انستیتو پاستور فرانسه، »به دشوارى 
می  توان باور کرد که در یک کشور، ولو با وجود 

قرنطینه، مرگ و میر تا این حد کم باشد«.

ــار فوتی های         تــفــاوت 11 بــرابــری در آم
رسمی و واقعی هند

البته گــزارش جدید اکونومیست با اشــاره به 
دالیل ذکر شده، مصداق هایی هم دارد:

- طبق بــرآوردهــا احتماال در هند، طی ماه 
می)اردیبهشت گذشته(، حدود 2.3 میلیون 
نفر بر اثر جهش دلتا جان باختند؛ در حالی 
که آمار رسمی، تعداد آن ها را 200 هزار نفر 

نشان می دهد.
- در برخی کشورهاى درحــال توسعه مانند 
آفریقاى جنوبی که آمار مرگ و میر را به طور 
منظم تهیه می کنند، فاصله وحشتناکی بین 
آمار رسمی فوتی هاى کرونا و پیش بینی آمار 
واقعی وجود دارد که احتماال سه جهش مرگبار 

ویروس در این کشور دلیل آن بوده است.
- در کشورهایی مانند مالزى و فیلیپین فاصله 
معنادارى بین مرگ هاى کرونایی با مرگ هاى 
معمول وجود ندارد که ممکن است دلیل آن 

رعایت دقیق فاصله گذارى ها باشد.

 تفاوت آمار  در ایران همانند بسیاری       
 از کشورها

به گفته بسیارى از متخصصان، ما نیز با تفاوت 
در آمار رسمی و واقعی قربانیان کرونا مواجه ایم؛ 
موضوعی که دکتر »مسعود یونسیان«، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
دلیلش را این طور توضیح داده است: »تعداد 
زیادى از موارد بیمارى را تشخیص نمی دهیم، از 
طرفی مرگ هایی را هم که به عنوان مرگ قطعی 
کووید19 اعالم می کنیم فقط همان هایی است 
که تست شان مثبت شده. نه تعداد مرگ ها و نه 
تعداد ابتالها واقعی نیست. البته واقعی نبودن 
به معناى گزارش جعلی نیست؛ بلکه باید تعداد 
تست بیشترى انجام می دادیم اما به هر دلیلی 
این اتفاق نیفتاده است«. با این تجربه جهانی، 
حاال دیگر نقل قول جنجالی کوروش هالکویی 
علوم  استاد اپیدمیولوژى دانشگاه  نائینی، 
پزشکی تهران هم چندان عجیب نیست که گفته 
بود: »طبق آن چه خود آقاى حریرچی معاون 
کل وزارت بهداشت گفته، آمار فوتی ها را باید 
2.5 تا 3 برابر کرد اما من می گویم می توانید تا 
هفت برابر بیشتر کنید«؛ یا اظهارنظر دکتر پیام 
طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشورى که تعداد واقعی فوتی ها را دوبرابر آمار 
رسمی ارزیابی کرده بود و در تازه ترین اظهارنظر 
پزشکیان  مسعود  گذشته  روز  صحبت  نیز، 
نماینده کنونی مجلس و وزیر اسبق بهداشت 
که گفت: »آمار واقعی مرگ و میر روزانه کرونا در 
کشور باالتر از 1500 نفر است«. اظهارنظرهایی 
که طبق تجربه جهانی و گزارش اکونومیست، به 
دلیل  مشکالتی همچون کمبود تست ها، تاخیر 
در اعالم نهایی آمار حیاتی، مشخص نبودن علت 
قطعی برخی مرگ ها و نگرانی از مراجعه بیماران 

به مراکز درمانی، خیلی هم عجیب نیست.

درخواست برای ورود دستگاه 
قضا به ماجرای واکسن برکت

گروه اجتماعی- علی تاجرنیا، نماینده اسبق 
مجلس و فعال سیاسی اصالح طلب، دیــروز در 
مصاحبه با روزنامه شرق ادعا کرد: »گویا برکت 
واکسن خــود را پیش  فروش کــرده بــود. به نظر 
می رسد دلیل تمایل نداشتن براى خرید واکسن 
از خارجی ها این بود که برکت در ازاى هر دوز 
واکسن، 200 هــزار تومان گرفته بــود که اگر 
بخواهیم بــراى 120 میلیون واکسن حساب 
کنیم، برکت از صندوق دولت عددى باالى یک 

میلیارد دالر از محل اعتبارات دولتی گرفت«. 
در پی این ادعا، حجت نیکی ملکی رئیس مرکز 
ــط عمومی ستاد اجرایی  اطالع رسانی و رواب
فرمان امـــام)ره(   واکنش نشان داد و گفت: 
این ادعا کامال کذب است و هیچ پیش فروشی 
انجام نشده است. همچنین وهــاب زاده مشاور 
وزیرسابق بهداشت)نمکی( هم واکنش نشان 
داد: روزنامه شرق اسناد پرداخت یک میلیارد 
ــن موضوعات  دالر را منتشر کــنــد.   تــکــرار ای
کذب و غلط تنها باعث تشویش اذهان عمومی 
ــردم خواهدشد. کــاش شــوراى  وعصبانیت م
امنیت و قوه قضاییه یک بار براى همیشه، صحت 

این ادعاها را بررسی و شفاف سازى کنند.

واکسن فخرا مجوز تزریق عمومی 
گرفت

عین اللهی وزیر بهداشت دیروز از تایید واکسن 
ایرانی فخرا براى تزریق عمومی خبر داد. در 
ــاع هــم در  ــر دف همین حــال فرحی مــعــاون وزی
یک  تولید  توانایی  گفت:  بیشتر  توضیحات 
میلیون دوز واکسن فخرا در ماه را داریم و این 
رقــم در نیمه دوم ســال به 5 میلیون افزایش 
خواهد یافت. طبق گفته وى واکسن فخرا بعد 
از یک سال و نیم تالش که با همت بلند شهید 
فخرى زاده ایجاد شد، امروز چهارشنبه در مراسم 
مشترکی مرحله  فاز سه و مرحله عمومی اضطرار 
با حضور وزیر بهداشت رونمایی می شود. فرحی 
ادامه داد: از امروز چهارشنبه واکسن در خدمت 
همه  مردم ایران قرار خواهد گرفت. ما  امسال 
پیش بینی می کنیم که باالى 20 میلیون دوز 

واکسن فخرا را تحویل وزارت بهداشت دهیم.

چهارشنبه  24 شهریور 1400
8 صفر  1443.شماره 20754
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سینما و تلویزیون ۶

گزارش

چهارشنبه  24  شهریور   1400
۸  صفر 144۳.شماره  20754

بهرام افــشــاری از روز جمعه با 
سریال »میدان سرخ« اثر بهرام 
بهرامیان و ابراهیم ابراهیمیان به 
نمایش خانگی می آید. افشاری 
اولین بار با سریال »دل« در این 

مدیوم دیده شد که تجربه موفقی برای او نبود.

هدایت هاشمی برای بازی در 
سریال »نجال 2« به کارگردانی 
خـــیـــر ا... تــقــیــانــی پــور هــمــراه 
بازیگران و گروه سازنده سریال 
به آبادان سفر کرده. او در فصل 
اول این مجموعه حضور داشت و نقش »عدنان« 

را ایفا می کرد.

شهاب حسینی فرداشب ساعت 
22، با فیلم »پنج ستاره« ساخته 
افـــشـــارزاده در شبکه  مهشید 
آی فیلم دیــده خواهد شد. این 
فیلم سال 91 ساخته شده و سحر 

قریشی و دیبا زاهدی نیز از بازیگران آن هستند.

مائده طهماسبی بازی در فیلم 
»علف زار« به کارگردانی کاظم 
دانشی را به پایان رسانده است. 
پژمان جمشیدی، سارا بهرامی 
و ستاره پسیانی بازیگران اصلی 

این فیلم به تهیه کنندگی بهرام رادان هستند.

چهره ها و خبر ها

ــه  ــ ــن فــتــحــی بــــرای ادام ــس ح
تصویربرداری سریال »جیران« 
به قزوین رفته و مشغول ساخت 
ــت. بر  سریال در ایــن شهر اس
ــالم روابـــط عمومی  ــاس اع اس
پلتفرم فیلیمو، همه عوامل »جیران« واکسن 

کرونا زده اند.

حسن پورشیرازی برای بازی 
در فیلم »پیرپسر« به کارگردانی 
اکتای براهنی جلوی دوربین 
رفته و در این فیلم با لیال حاتمی 
شده  همبازی  بهداد  حامد  و 

است. بابک حمیدیان تهیه کنندگی این فیلم را 
برعهده دارد.

محمد  فروتن،  علی  حضور  با  »فیتیله«  برنامه 
مسلمی و حمید گلی حــدود 1۵ سال مهمان 
خانه ها بود و چند نسل از بچه ها پای این برنامه 
نشستند. برنامه ای که مجید قناد آن را اجرا 
می کرد و حضور سه بازیگر با عنوان »عموهای 
فیتیله ای« و شوخی ها و طنازی هایشان باعث شد 
حسابی دیده شوند. علی فروتن، یکی از عموهای 
فیتیله پس از حاشیه های قطع این برنامه، در 
آثار دیگری نیز حضور داشت و همین اواخر هم 
در سریال تاریخی »خاتون« نقش کوتاه »محمود 
اعتمادزاده«، مترجم و نویسنده چپ گرا را بازی 
کرد که در جنگ جهانی دوم در ارتش ایران حضور 
ــت، امــا پس از مجروح شــدن توسط ارتش  داش
اشغالگر شوروی، به نویسندگی پرداخت و اتفاقا 
چپ گرا شد! به همین بهانه ســراغ این بازیگر 
خاطره ساز رفتیم و درباره برنامه »فیتیله« و سریال 

»خاتون« از او پرسیدیم.
این روزها مشغول چه کاری هستید؟	 

سال گذشته، پروژه ای را با حمید گلی و چند نفر 
از بچه های تئاتر در زمینه تولید محتوای آموزشی 
شــروع کردیم. اردیبهشت 99 با یک موسسه 
آموزشی قرارداد بستیم تا با کمک حمید گلی و 
چند بازیگر تئاتر، کتاب های فارسی و علوم مقطع 
اول تا ششم ابتدایی را نمایشی و قابل فهم کنیم. 
این فیلم ها در یک بسته کمک آموزشی به مردم 
فروخته می شود. کار موزیکال جالبی شده که 
حدود 24 هزار دقیقه است و با این شیوه آموزشی 
دیگر به معلم نیازی نیست. من همین اواخر نقش 
آقای »اعتمادزاده« را هم در سریال »خاتون« بازی 
کردم. یک کار دیگری هم هست که تا چند روز 
آینده به پیش تولید می رسیم. این کار »سرزمین 
الماس« نام دارد و حمید گلی آن را کارگردانی 
می کند. این کار هم قرار است هر پنج شنبه از 
یک وی او دی منتشر شود و بچه ها می توانند آن را 
ببینند. از گروه فیتیله فقط ما دو نفر حضور داریم. 
محمد مسلمی هم مشغول کار دیگری در برنامه 
»جمع مون جمعه« است و ما بدون او کارمان را 

جلو می بریم.
ــون« هــم بگویید که 	  ــات ــاره ســریــال »خ دربـ

نقش کوتاهی در آن داشتید. با توجه به سابقه 
کاری تان چطور چنین نقش کوتاهی را قبول 

کردید؟
قصه »خاتون« را تینا پاکروان نوشته است. او مثل 
هر نویسنده ای برای هر نقشی چندین نفر را توی 
ذهن اش انتخاب می کند. ما سال گذشته درگیر 
کار آموزشی خودمان بودیم. با ما تماس گرفتند 
و گفتند که بیایید تا گپ کوتاهی بزنیم. وقتی 
وارد دفتر شدم، خانم پاکروان تعجب کرد که من 
از نظر قد و قــواره، چهره و... خیلی شبیه آقای 
»اعتمادزاده« هستم. »محمود اعتمادزاده« شخص 
مولف و آدمی اهل مطالعه بوده است. او به واسطه 
این که در فرانسه، مهندسی دریانوردی خوانده 
بود، به عضویت نیروی دریایی ایران درمی آید. 
او در جنگ جهانی دوم، دست چپش را از دست 
می دهد و از خدمت کناره گیری می کند و  به کار 
ترجمه می پردازد و تعداد زیادی از آثار نویسندگان 
مشهور مثل شکسپیر، بالزاک، رومن روالن و... 
را ترجمه می کند. خانم پاکروان هم وقتی با من 
صحبت کــرد، گفت که این نقش کوتاه است و 
شاید مناسب سابقه کاری شما نباشد، ولی من 
قبول کردم. چون هم نقش موثری بود، هم احترام 

زیادی به سلیقه تینا پاکروان می گذارم.
در دیگر مصاحبه ها هم گروه فیتیله از یک 	 

اختالف سلیقه سخن می گویند که باعث شده 
در این سال ها با آقای قناد کار نکنید. اما هیچ 

وقت درباره این اختالف سلیقه سخن نگفتید.
در مقطعی از زمان یک سری عوامل جمع شده 
بودند که فیتیله تولید شود. ما ابتدا قرار بود یک 
آیتم 10-20 دقیقه ای البه الی برنامه کودک 
با اجــرای آقای قناد بازی کنیم و برویم. اما این 
حضور، آرام آرام رشد کرد و طوری شد که برنامه 
آقای قناد در دل گروه فیتیله جا گرفت. این برنامه 
چون اهداف مشخصی داشت به اوج رسید و دیگر 
جایی برای بهتر شدن نداشت. خوبی برنامه فیتیله 
این بود که پخش زنده بود و ما همیشه در طول 
هفته، برنامه مان را با اتفاقات و اخبار آن هفته به روز 
می کردیم، اما وقتی به خاطر یک شوخی که منجر 
به ممنوع التصویری ما هم شد و اختالف سلیقه، 

مدیران تلویزیون برنامه را از پخش زنده درآوردند  
ضعف ها بیشتر نمایان شد.

یعنی مدیران سابق شبکه و تلویزیون هم 	 
در خداحافظی عموهای فیتیله نقش داشتند؟

من 14 سال از عمرم، همه جمعه های زندگی ام 
را وقف کار کردم. می توانستم به گردش و تفریح 
بروم یا در اعیاد همراه با خانواده ام به سفر بروم، 
اما ایستادم و فیتیله را اجــرا کــردم، چون آن را 
دوست داشتم. شاید مردم بگویند برای پولش 
ایستادی و آن را اجرا کردی، ولی من در آخرین 
قراردادم برای هر جمعه، کمتر از 200 هزار تومان 
می گرفتم. همان سال این مبلغ را می توانستم 
در دو اجرا در بیاورم و زندگی ام را بگذرانم. ولی 
عشق به سرگرم کردن بچه ها در روزهای جمعه، 
من را متعهد کرده بود که فیتیله را اجرا کنم. بعد 
از رفتن آقای ضرغامی، وقتی با سخت گیری ها 
برنامه را از اجرای زنده خارج کردند و لذت را از 
من گرفتند، این عشق، کم کم سرد شد. متاسفانه 
زحمت چندین ساله ما برای بعضی مدیران مهم 
نبود. وگرنه کجای دنیا برای برنامه ای مثل فیتیله 
با آن میزان مخاطب، محدودیت ایجاد می کنند؟ 
جالب این جاست همین ها به آپشن هایی برای 
نشان دادن کارنامه و سوابق مدیر بعدی تبدیل 
می شود و مدیر بعدی موقع آمدنش قول می دهد 

این برنامه را دوباره احیا کند!
از خداحافظی با فیتیله بگویید. آخرین بار، 	 

شما با مجید قناد خداحافظی کردید یا او از شما 
جدا شد؟

کارگردان فیتیله، محمد مسلمی و تهیه کننده آن 

مجید قناد بود. در آن مقطع آقای مسلمی و مجید 
قناد یک سری اختالف نظرهایی پیدا کردند. 
من و حمید گلی تالش کردیم فضا را آرام کنیم 
تا بنشینیم صحبت کنیم و کار را جلو ببریم. این 
روند ادامــه داشت و به مرور هزینه های اجرای 
برنامه باالتر رفت و سازمان هم خیلی حمایت مان 
نکرد. وقتی برنامه درگیر مسائل مالی شد، بین 
تهیه کننده که مسئول مالی است و بقیه عوامل 
هنری برنامه چالش به وجود آمد و ما ترجیح دادیم 
همان جا کنار بکشیم و این برنامه ادامه پیدا نکند. 
سوءتفاهم بود و برنامه فیتیله حیف شد. وقتی 
بین خود عوامل همدلی کمتر شد، هرکسی از 
هرطرفی یک سنگی به طرف مان پرت می کرد. 
یکی دو سال بعد هم مجید قناد برنامه فیتیله 
دیگری راه انداخت، اما از طرف سازمان اعالم 
کردند که این موازی کاری است و گروه فیتیله 
آدم های مشخصی دارد. من و حمید گلی و محمد 
مسلمی هم یکی دو سال بعد برنامه ای به نام فیتیله 
2 راه انداختیم که همین قضیه باعث دلگیری های 

بیشتر شد.
اگر پیشنهاد بدهند که همکاران فیتیله ای 	 

دوباره دور هم جمع بشوند، قبول می کنید؟
نه، این برنامه دیگر جــذاب نخواهد شد. چون 
دیگر آن دل ودمـــاغ و حــال خــوب وجــود نــدارد. 
وگرنه من خسته نیستم، دل شکسته  ام. به خاطر 
مدیریت غلط و حمایت نشدن مان دلم شکسته 
است. توقع داشتم بعد از چندین سال کار و تالش 
حمایتم کنند، اما خیلی شیک و مجلسی ما را کنار 

گذاشتند.

 بازی های تحسین برانگیز
 بابک حمیدیان و اشکان خطیبی 

برای »خاتون«

  سریال تاریخی تینا پاکروان 
در قسمت ششم،با رویدادهای 

جذاب اوج گرفت

مائده کاشیان - سریال »خاتون« به کارگردانی 
ــروع قصه  تینا پــاکــروان از همان ابتدا و در ش
توانست نظر مخاطبان را به ماجرای زندگی 
پرفرازونشیب »خاتون« جلب کند. قسمت های 
ابتدایی سریال و پیش از اشغال ایــران توسط 
ــت و بیشتر شاهد  متفقین، ریتم آرامـــی داش
قصه  اما  بودیم،  اصلی  شخصیت های  معرفی 
این مجموعه از قسمت چهارم وارد فاز جدیدی 
 شــده اســت و مخاطبان بیشتر درگیر سریال

 شده اند.

قصه ای جذاب با بابک حمیدیان متفاوت	 
همان طور که اشاره کردیم، قصه اصلی »خاتون« 
از قسمت چهارم آغاز شده است و قبل از آن شاهد 
زمینه چینی برای اتفاقات بعدی بودیم. سریال 
در سه قسمت اخیر بسیار خوش ریتم و پراتفاق 
جلو رفته است و آن کششی را که باعث می شود 
مخاطب تا انتها داستان را دنبال کند، کامال 
در مخاطب ایجاد کرده است. در قسمت ششم 
دیدیم که پس از مرگ »پروین« و همراهانش، 
ــرزاد« جــدایــی افــتــاد و  ــی ــون« و »ش ــات میان »خ
خط کشی میان آن ها، این دو شخصیت را وارد 
فصل جدیدی از زندگی شان کرد. در این قسمت 
نیز مانند دو قسمت قبلی، قصه با سرعت خوبی 
جریان داشت و با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، 
هیجان و جذابیت قصه بیشتر شد. در این قسمت 
شاهد ابعاد دیگری از شخصیت »شیرزاد« هم 
بودیم که شخصیت پردازی او را به عنوان یک 
فرد منفعل، بی ثبات، گاهی ترسو و حتی ضعیف 
کامل می کند، بنابراین سیر تغییر و تحول رابطه 
»خاتون« و »شــیــرزاد« توجیه می شود. در این 
قسمت شاهد بازی های بسیار خوب از اشکان 
به  بودیم. خطیبی  بابک حمیدیان  و  خطیبی 
خوبی در بازی خود ضعف و سرگردانی »شیرزاد« 
را نشان داد. بابک حمیدیان در نقش منفی 
»کمیسر رجب اف« نیز یکی از بهترین بازی های 
خود را به نمایش گذاشته. خباثت و بی رحمی 
معنی دار،  نگاه های  در  کامال  شخصیت  ایــن 
خنده های مرموز و حالت چهره حمیدیان مشهود 
است و شخصیتش به اندازه کافی منفور جلوه 
کرده. گریم او، رنگ و مدل مو، ریش و سبیلش 
نیز چهره این بازیگر را متفاوت کرده و می توان 
بابک حمیدیان را یکی از بهترین انتخاب های 

سریال دانست.

عمویطنازفیتیلهایدرجلدعجیبترینمترجمچپگرا!
علی فروتن در گفت و گو با خراسان،از نقش خاص و کوتاهش در سریال »خاتون« و نیز جای خالی فیتیله ای ها در برنامه های تلویزیون می گوید

 مصطفی میرجانیان 



7 آگهی چهارشنبه 24 شهریور 1400
8 صفر  1443.شماره 20754

140034837



آگهی چهارشنبه 24 شهریور 81400
8 صفر  1443.شماره 20754

140034835/ ق 



9حوادث چهارشنبه  24  شهریور   1400
۸  صفر 144۳.شماره  20754

در امتداد تاریکی ابند مخوف زورگیری، آدم رابیی و آزار و اذیت زانن در مهشد متالیش شد

دختری با قصه عجیب!اختصاصی خراسانماجرای باغ وحشت!

بدجوری دل باخته »فیروز« شده بودم به گونه ای که 
خنده ها و لبخندهای نابه جایش را ناشی از خوش 
اخالقی او می دانستم و اغراق ها و غلوهای او درباره 
درآمــدهــای میلیونی و قــراردادهــای میلیاردی با 
شرکت های معتبر را به تیزهوشی او ارتباط می دادم 

اما تازه فهمیدم که در مخمصه عجیبی افتاده ام و ...
زن 25ســالــه کــه مدعی بــود مــشــاوره هــای روان 
شناختی در کالنتری راهگشای زندگی اش شده 
اســت و اکنون با انجام تحقیقات بیشتر تصمیم 
عاقالنه ای بــرای ازدواج با فیروز خواهد گرفت، 
درباره زوایای پنهان زندگی اش به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت: 18سال 
داشتم که با »پیمان« سر سفره عقد نشستم. او 
کارمند قراردادی یکی از ادارات بود و خیلی زود در 
دل اعضای خانواده ام جای گرفت. اگرچه نامزدم 
هفته ای دو روز به منزل ما می آمد، اما ارتباط خوبی 
با پدر و مادر  و خواهر کوچک ترم داشت. او هر بار که 
هدیه ای برای من می خرید، همزمان کادویی هم به 
خواهرم می داد. پدرم نیز که کارگر ساختمانی بود 
و درآمد چندانی نداشت، از این رفتارهای دامادش 
بسیار خوشحال بود. من نیز از پیمان به خاطر همه 
محبت هایش به خواهرم قدردانی می کردم تا این 
که فهمیدم توجه او به »حمیرا« غیرمتعارف است به 
گونه ای که یک شب به طور اتفاقی از خواب بیدار 
شدم و او را مقابل اتاق خواهرم دیدم. پیمان که دست 
و پایش را گم کرده بود در برابر نگاه های متعجب من 
گفت: صداهایی از اتاق شنیدم و تصور کردم دزد 
به خانه آمده است.  خالصه رفتارهای عجیب او به 
جایی رسید که روزی تصاویر زننده ای از خواهرم را 
در گوشی پیمان دیدم وتازه فهمیدم که باید از ارتباط 
بیشتر او با حمیرا جلوگیری کنم. خالصه زندگی 
مشترک من و پیمان در حالی آغاز شد که دیگر با 
همسری خشمگین و عصبانی رو به رو بودم. او هیچ 
توجهی به من نداشت و مخفیانه با خواهرم در ارتباط 
بود. زمانی که پیامک هایش را دیدم دنیا روی سرم 
خراب شد اما پیمان با بی شرمی ادعا کرد از مدت ها 
قبل عاشق خواهرم بوده و به من  عالقه ای نداشته 
است. وقتی اشک ریزان ماجرا را برای خانواده ام 
بازگو کردم آن ها خواهرم را سرزنش کردند ولی 
او نیز خودش را دل باخته پیمان دانست و تهدید به 
خودکشی کرد. این گونه بود که با قلبی شکسته ودر 
20سالگی از همسر 29ساله ام طالق گرفتم و مدتی 
بعد نیز حمیرا با بی حیایی و آبروریزی با پیمان ازدواج 
کرد و با هم برای زندگی به شهر دیگری رفتند. من 
هم با غروری لگدمال شده وارد دانشگاه شدم و ادامه 
تحصیل دادم. اما هنوز دو سال از این ماجرا نگذشته 
بود که رابطه حمیرا و پیمان به هم خورد و از هم جدا 
شدند چرا که خواهرم خیانت پیمان را با چشمان 
خودش دیده بود و حاال معنای دروغ و خیانت را خوب 
می فهمید. از سوی دیگر من در محیط دانشگاه با 
پسری به نام »عیسی« آشنا شدم که خیلی باهوش به 
نظر می رسید. با آن که در جریان ازدواج ناموفق من 
قرار داشت ولی باز هم پیشنهاد ازدواج به من داد. او 
که مدعی بود اوضاع مالی بسیار خوبی دارد آن قدر 
با لبخند و خنده های بلند مرا تحت تاثیر قرار داد که 
شیفته خوش اخالقی هایش شدم. عیسی معتقد 
بود در تجارت تخصص و تبحر خاصی دارد و از سوی 
شرکت های بزرگ و معتبر دعوت به همکاری می 
شود ولی من تصمیم گرفتم قبل از ازدواج از مشاوران 
زبده راهنمایی بگیرم و ... شایان ذکر است، چند 
روز بعد به تقاضای مشاور کالنتری، عیسی نیز در 
دایره مددکاری کالنتری در حالی حضور یافت که 
ظاهری نامرتب و موهایی ژولیده داشت. او در حالی 
که به صورت غیرارادی دستش را تکان می داد و 
لبخندهای عجیبی داشت، به کارشناس اجتماعی 
گفت: شش ساله بودم که فرزند طالق نام گرفتم و 
در منزل مادربزرگم رشد کردم اما هیچ گاه با کسی 
معاشرت نداشتم و با افراد بسیار اندکی رفت و آمد 
می کردم، ولی خیلی پولدار هستم و همه شرکت 
های بزرگ به انعقاد قراردادهای میلیاردی با من 
افتخار می کنند و ... او به گونه ای سخنان اغراق 
آمیزی را درباره تجارت و داشته هایش بیان می کرد 
که باورپذیر نبود. وقتی این مرد 27 ساله با دستور 
ویژه ای از سوی سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری 
شفا( مورد کنکاش های روان شناختی قرار گرفت، 
مشخص شد که او احتماال از بیماری روان پریشی 
رنج می برد و باید مورد بررسی های روان پزشکی 
قرار گیرد. این در حالی بود که تحقیقات مقدماتی 
زن جوان نیز نشان داد هیچ شرکتی با مشخصات 
ارائه شده از سوی »عیسی« وجود خارجی ندارد و ...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی 

سجادپور- اعضای یک باند مخوف زورگیری 
و گوشی قاپی که با تهدید چاقو دو زن جوان را به 
»باغ وحشت« کشانده بودند در حالی با تالش 
پلیس مشهد و صــدور دســتــورات ویــژه قضایی 
دستگیر شدند که راز تبهکاری های هولناک 
آنان با حضور مال باختگان و شاکیان دیگری در 

کالنتری سپاد فاش شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، صبح دوشنبه 
گذشته، مرد جوانی هراسان و سراسیمه وارد 
کالنتری سپاد مشهد شــد و نفس زنــان راز 
هولناکی را فاش کرد. او به نیروهای انتظامی 
گفت: شب گذشته در حالی که نگران بودم چرا 
خواهرم به منزل مراجعه نکرده است، به جست 
وجوی او برآمدم اما حدود ساعت یک بامداد بود 
که جوانی به نام »م-س« گوشی تلفن خواهرم 
را به در منزل مان آورد و مشخص شد که او و 
همدستش خواهرم را با تهدید و ارعاب ربوده و به 
مکان نامعلومی منتقل کرده اند، ولی او دقایقی 
بعد تماس گرفت و ادعا کرد اگر در پرونده ای 
که از ما شکایت کرده اید، رضایت ندهید بالی 
وحشتناکی بر سر خواهرتان می آوریم! اگرچه با 
این تهدید می ترسیدم ماجرا را به پلیس گزارش 
بدهم ولی در نهایت تصمیم گرفتم به قانون پناه 
بیاورم چرا که »م-س« فردی خطرناک است! 
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعالم این 
گــزارش، بالفاصله گروه مشترکی از نیروها و 
افسران کارآزموده دایره تجسس و اطالعات با 
هدایت مستقیم سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کالنتری سپاد( وارد عمل شدند و به تحقیق در 
این باره پرداختند. بررسی های مقدماتی آنان 
نشان می داد: »ع« )زن جوان( به همراه یکی از 
دوستانش به نام »ش« شب هنگام درحال رفتن 
به منزل بودند که توسط سرنشینان یک دستگاه 

موتورسیکلت و با تهدید چاقو ربوده شده اند.
این گونه بود که ماموران انتظامی بی درنگ 
مراتب را به قاضی »فرهمندنیا« اطالع دادند و او 
را در جریان باند مخوف آدم ربایی قرار دادند. مقام 
قضایی نیز با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، 
دستورات ویژه ای را برای دستگیری متهمان 

به آدم ربایی در حالی صادر کرد که احتمال می 
رفت پلیس با یک باند تبهکاری خطرناک روبه رو 
شود. با این حال عملیات ردیابی با یک قرار صوری 
بین شاکی و یکی از افراد تحت تعقیب در خیابان 
شقایق آغاز شد و گروهی از نیروهای انتظامی نیز 
محل قرار را به محاصره درآوردند اما جوانی سوار 
بر موتورسیکلت در حالی وارد خیابان شقایق 

شــد کــه اوضـــاع را مشکوک 
دیــد و بالفاصله بــا فشردن 
محل  از  موتورسیکلت  گــاز 
گریخت. اگــرچــه مــامــوران 
برای جلوگیری از فرار او چند 
تیر هوایی شلیک کردند ولی 
حفاظت  و  خیابان  شلوغی 
از جــان رهــگــذران وعابران 
موجب شد پلیس از شلیک 
ــودداری  ــ هـــای مستقیم خ
کند. با فــرار این موتورسوار 
تحقیقات  دامنه  ناشناس، 
پلیس با راهنمایی و دستورات 
حسین  سرهنگ  محرمانه 
دهقان پور )فرمانده انتظامی 

مشهد( گسترده تر شد و نیروهای انتظامی با 
استفاده از شگردهای تخصصی ور صدهای 
اطالعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می 
داد: »م-س« باغی در جاده روستای گنبدواز 
دارد که از آن به عنوان مخفیگاه و مکان تبهکاری 
هایش استفاده می کند بنابراین افسران ویژه 
عملیاتی با کسب مجوزهای قضایی و بهره گیری 
از راهنمایی های قاضی »فرهمندنیا« عملیات 
ــرای دستگیری  ضربتی و غافلگیرانه ای را ب
متهمان تحت تعقیب در دستور کار قرار دادند. 
به گزارش اختصاصی خراسان، وقتی نیروهای 
ــد،  انتظامی باغ مذکور را به محاصره درآوردن
مشخص شد باغ  دو در برای ورود و خروج دارد به 
همین دلیل نیروهای عملیاتی به دو گروه تقسیم 
شدند تا همه راه های گریز بسته شود اما هنگامی 
که عملیات دستگیری آغاز شد، دوتن از متهمان 
سوار بر موتورسیکلت قصد فرار از باغ را داشتند 

که با اقدام به موقع ماموران کنترل موتورسیکلت 
را از دست دادند و در چنگ  قانون گرفتار شدند. 
از سوی دیگر ماموران انتظامی دو زن جوان را در 
حالی داخل باغ پیدا کردند که با مشاهده ماموران 
بغض شان ترکید و اشک ریزان از »م- س« و »ح- 
ت« شکایت کردند. آنان به پلیس گفتند: دو متهم 
دستگیر شده ، آنان را در مسیر حرکت به سوی 

خانه تعقیب کرده بودند و در یک لحظه با تهدید 
به مرگ سوار موتورسیکلت کرده و به باغ مذکور 

انتقال داده اند! 
براساس این گزارش، متهمان مذکور در حالی به 
کالنتری سپاد مشهد هدایت شدند که در بازرسی 
از »باغ وحشت« مقادیری مشروبات الکلی و دیگر 

وسایل ارتکاب جرم نیز کشف و ضبط شد.
در همین حال دو زن جوان، از آزار و اذیت های 
هولناک در »باغ وحشت« پرده برداشتند و در 
اظهاراتی تکان دهنده از کتک کاری و تهدید به 
مرگ نیز سخن گفتند. »ع« )یکی از زنان ربوده 
شده( در اظهارات خود به پلیس گفت: وقتی من 
و دوستم را به آن باغ ترسناک بردند »م- س« به 
طرز وحشیانه ای به آزار و اذیت من پرداخت و به 
التماس هایم نیز توجهی نکرد. او که چندین بار 
مزاحم من شده و شیشه های منزل پدرم را نیز 
تخریب کرده بود، ادعا می کرد که اگر خانواده ام 

از شکایت تخریب و تهدید صرف نظر نکنند، مرا 
خواهد کشت! 

»ش« )زن جــوان دیگر( نیز گفت: آن ها من و 
دوستم را به زور سوار موتورسیکلت کردند و به 
باغی بردند که نمی دانستیم در کجا قرار دارد.آن 
ها مرا آزار دادند و سپس با کتک کاری پول هایم 

را هم گرفتند و ...
گزارش خراسان حاکی است: 
با توجه به حساسیت ماجرا، 
بررسی هــای غیرمحسوس 
توسط گروه مشترک نیروهای 
ــره اطــالعــات و تجسس  دایـ
ــاره  ــ ــری ســپــاد، درب ــت ــالن ک
سوابق اخالقی و اجتماعی 
متهمان وارد مرحله جدیدی 
شد اما بررسی ها بیانگر آن 
بــود که آنــان باند مخوفی از 
زورگــیــری و گوشی قاپی را 
اداره می کنند و سال گذشته 
نیز در یک پرونده مشترک 
زورگیری دستگیر شده اند. با 
به دست آمدن این اطالعات، 
دامنه تحقیقات با دستورات قاضی »فرهمندنیا« 
گسترده تر شد و بررسی های ماموران انتظامی 
دربــاره دیگر جرایم آنان ادامــه یافت. در همین 
هنگام چندین نفر از مال باختگان و طعمه های 
این باند مخوف با حضور در کالنتری سپاد ، آن ها 
را شناسایی کردند. »احسان« )یکی از شاکیان این 
باند خطرناک( گفت: در اطراف میدان فهمیده 
و با خودروی تاکسی اینترنتی )اسنپ( مشغول 
خدمت رسانی به مردم بودم که ناگهان همین 
دو نفر )م- س و ح- ت( جلوی مرا گرفتند و پس 
از فحاشی و کتک کاری با تیغه قمه ضربه ای به 
پیشانی ام زدند که ابرویم شکافته شد و سپس 
با سرقت گوشی تلفنم از محل فرار کردند. یکی 
دیگر از شاکیان هم گفت: من و دوستم سوار بر 
دوچرخه در کنار گذر پارک پردیس بودیم که یکی 
از متهمان دستگیر شده با مشت به صورتم کوبید 
و در حالی که دوستانش نیز به او ملحق شدند، 

تلفن همراهم را با فحاشی و توهین ربود و بعد هم 
دوچرخه دوستم را سرقت کردند.

به گزارش خراسان، درحالی که تحقیقات پلیس 
دربــاره جرایم ارتکابی ایــن باند مخوف ادامــه 
داشت، دختر جوان دیگری نیز با شناسایی آن ها 
گفت: روز شنبه گذشته حدود ساعت 18:30 در 
اطراف میدان معراج به سمت میدان فهمیده در 
حرکت بودم که »ح- ت« سوار بر موتورسیکلت 
برایم ایجاد مزاحمت کرد و سپس با همدستش 
»م-س« گوشی مرا از دستم گرفتند و به زور سوار 
موتورسیکلت کردند چرا که مدعی بودند مامور 
هستند و من باید با آن ها همراه شوم. آن ها به 
سمت جاده فردوسی و روستای »قلعه سیاه« رفتند 
اما وقتی به من پیشنهاد رابطه دادند تازه فهمیدم 
که آن ها خالفکار هستند به همین دلیل خودم 
را از روی موتورسیکلت پایین انداختم که اهالی 

متوجه ماجرا شدند و آن ها نیز از آن جا گریختند.
ــزارش حاکی اســت: با افزایش شاکیان  این گ
پرونده که از دستگیری اعضای این باند خطرناک 
ــد تحقیقات نیز برای  مطلع شــده بــودنــد، رون
شناسایی اعضای دیگر این باند تغییر کرد و پای 
فرد دیگری به نام »ن- و« به  میان آمد که متهم 
به سرقت از داخل خودروها و گوشی قاپی بود. 
ماموران انتظامی این جوان را نیز با هماهنگی 
های قضایی در حالی دستگیر کردند که داخل 
ــودروی پراید مشغول استعمال مــواد مخدر  خ
بود. وی نیز در بازجویی ها اعتراف کرد: چند بار 
به همراه »ح- ت« در خیابان شریعتی و اندیشه 
منطقه قاسم آباد ، گوشی قاپی کرده ام و از چند 
شب قبل هم با فرد دیگری به نام »م- م« به اموال 

داخل خودروها دستبرد می زنم و ...
به گزارش خراسان، در پی اعترافات وی ، »م-م« 
نیز در یک عملیات هماهنگ و ضربتی دستگیر 
شد و به سرقت های داخل خودرو اعتراف کرد. 
همچنین بررسی سوابق سرکردگان این باند 
مخوف بیانگر آن است که این نوقداره بندها، سال 
گذشته هم در یک نزاع دسته جمعی در روستای 
کشف مشهد اقــدام به تیراندازی کــرده اند که 
تحقیقات درباره جرایم آنان همچنان ادامه دارد.

راننده »شیطان صفت« دستگیر شد 
فارس/ رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
راننده شیطان صفتی خبر داد که مسافران خانم 
را مورد آزار و اذیت قرار داده بود. ســردار لطفی 
افزود:  چند روز قبل زن جوانی به یکی از کالنتری 
های پایتخت مراجعه و از آزار و اذیت راننده پژو 
۴05 شکایت کرد و گفت که حدود ساعت 23، در 
خیابان هاشمی سوار بر پژو ۴05 شدم تا به خانه 
بروم. در بین راه راننده تغییر مسیر داد و با ورود به 
خیابانی خلوت با تهدید قمه مرا مورد آزار و اذیت 

قرار داد. وی افزود: با شکایت زن جوان، پرونده 
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ارسال 
شد و کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی وارد عمل 
شدند.رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: در 
نخستین گام کارآگاهان به سراغ دوربین های 
مداربسته محل حادثه رفتند، اما با توجه به تاریکی 
هوا، شماره پالک به دست نیامد. از سویی زن جوان 
به چهره نگاری متهم فراری پرداخت. وی گفت: در 
حالی که تحقیقات برای شناسایی راننده پژو ادامه 
داشت، کارآگاهان با شکایتی مشابه در محدوده 
کالنتری 111 هفت چنار مواجه شدند؛ این بار 
زن میان سالی با تهدید قمه مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته بود. متهم بعد از سوار کردن شاکی دوم به 

جای آن که او را در مقابل مترو پیاده کند، به خیابانی 
خلوت در نزدیکی مترو برده و نقشه خود را اجرا 
کرده بود.  لطفی افزود:  با بازبینی دوربین های 
مداربسته اطراف محل حادثه ای که برای دومین 
شاکی رقم خورده بود، تعدادی از شماره های پالک 
پژو به دست آمد و به دنبال آن صاحب خودرو که زن 
میان سالی بود شناسایی شد.  در ادامه این احتمال 
مطرح شد که پژو دست پسر یا یکی از اقوام زن میان 
سال است که  مشخص شد کارآگاهان درست 
حدس زده بودند و خودرو در اختیار پژمان پسر زن 
میان سال است. بدین ترتیب خیابان های اطراف 
محل سکونت پژمان زیر نظر گرفته شد و کارآگاهان 
موفق شدند پژمان را سوار بر خودرو شناسایی و 
دستگیر کنند و او  در مواجهه با مدارک  پلیسی و دو 

شاکی، به جرم خود اعتراف کرد.
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تصویر  4 تن از متهمان  پرونده باغ وحشت 
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شاخص بورس پشت دروازه 
1.5 میلیون واحد 

شاخص بورس با رشد حدود 1.5 درصد معادل 
21 هزار و 737 واحد، به مرز 1.5 میلیون واحد 
رسید. دیروز همچنین پس از پنج روز متوالی، 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
)ورود نقدینگی حقیقی( مثبت و 311 میلیارد 
تومان پول حقیقی وارد بورس شد. شاخص هم 
وزن نیز با رشد 7 هزار و 910 واحدی در سطح 

451 هزار و 913 واحدی ایستاد.

گــزارش نظارتی مجلس از وضعیت 
رمز ارزهــا در داخــل کشور حاکی از 
این است که به رغم رسیدن مبادالت 
این ارزها به هزار تا دو هزار میلیارد 
ــذاری برای  تومان، هیچ سیاست گ
ــدام قانون مند در این حــوزه وارد  اق
ــزارش پیشنهاد  نشده اســت. ایــن گ
قانونی  ــا بسترهای  ت ــرده اســـت  کـ
استخراج، مبادله و سرمایه گذاری در 
این حوزه توسط دولت و به خصوص 
سازمان بورس و وزارت صمت انجام 
شود.به گزارش خانه ملت، سخنگوی 
در  مجلس،  اقــتــصــادی  کمیسیون 
نشست علنی دیروز، گزارش نظارتی 
این کمیسیون درخصوص وضعیت 
صنعت استخراج رمز ارزهای جهان 
روا و مبادالت داخلی آن در کشور را 
قرائت کرد. نتایج این بررسی نشان 
می دهد که میزان استخراج سالیانه 
رمز ارزهــا در دنیا  15 میلیارد دالر 
1.1 میلیارد دالر )در  ــران  و در ایـ
شرایط غیررسمی فعلی( برآورد می 
شــود. همچنین هم اکنون از 324 

هزار بیت کوین استخراجی سالیانه 
دنیا 19500 بیت کوین )معادل 6 
درصد( به صورت غیررسمی در ایران 
استخراج می شود.اما در حوزه بازار، 
ــزارش آمــارهــای تکان دهنده  ایــن گ
ای ارائــه کرده است. بر این اساس، 
برخی برآوردها )از بررسی صرافی 
های آنالین ایرانی( حاکی از آن است 
که در بازار داخلی، روزانه 700 بیت 
کوین معادل 40 میلیون دالر )حدود 
1000 میلیارد تومان( خرید و فروش 
می شود. حتی در برخی برآوردها، 
این رقم در بازارهای معروف داخلی 
تا دو هزار میلیارد تومان نیز برآورد 
ــت. ایــن در حالی اســت که  شــده اس
هیچ یک از بسترهای تبادل این رمز 
ارزها در کشور دارای مجوز نیستند 
ــذاری بــرای اقدام  و هیچ سیاست گ
قانون مند در این حوزه نیز در کشور 
انجام نشده و این از نقاط ضعف کشور 
ــت. ایــن گــزارش  در ایــن موضوع اس
هشدار داده است که عموم مردم به 
دلیل نبود بهره مندی از دانش الزم 

در خرید امن رمز ارزهــای با قابلیت 
اتکای بیشتر و همچنین دسترسی  
فروشندگان  و  صرافی  به  نداشتن 
انجام  با  داخلی،  مسئولیت  دارای 
خریدهای اینترنتی، خسارت دیده یا 
حتی به طور ناخواسته درگیر جرایم 
پولشویی شده اند و می شوند. با این 
حال، طبق گزارش نظارتی مجلس، 
یکی از دغدغه های اساسی، تبعات 
رسمیت یافتن رمــز ارز در تبادالت 
داخلی است چراکه اوال استفاده از رمز 
ارز در مبادالت داخلی موجب تضعیف 
حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک 
مرکزی خواهد شد ثانیا رسمیت یافتن 
آن باعث اقبال عمومی به استفاده از 
آن می شود درحالی که حوزه رمز ارز 
به دلیل ویژگی های غیرقابل کنترل 
آن می تواند زمینه ساز خسارت شود.

راهکارهای پیشنهادی مجلس 	 
برای صنعت و بازار رمز ارز

این گزارش در نهایت قانون حمایت 
از استخراج رمز ارز و سامان دهی 

ایــجــاد، تولید )استخراج( و بــازار 
ــی رمـــز ارز را در  ــل ــادالت داخ ــب م
چــهــار مـــاده بــیــان کـــرده اســـت. بر 
ــت مرجع تنظیم  ایــن اســاس، دول
ــا در  ــز ارزهـ ــادالت رم ــب ــررات م ــق م
ــده و به  داخـــل کــشــور  شناخته ش
کارگیری رمز ارزهــا غیر از رمز ارز 
ملی بــه عــنــوان ابـــزار پــرداخــت در 
داخــل کشور ممنوع شمرده شده 
است. از منظر سرمایه گذاری، این 
طرح سازمان بورس را مکلف کرده 
است تا  درخصوص ارائه پیشنهاد 
ایجاد بستر قانونی سرمایه گذاری 
یا استفاده از نوسانات قیمتی رمز 
ارزها در قالب صندوق های سرمایه 
گذاری و... به شورای عالی بورس 

ــدام کند. از ســوی دیگر وزارت  اق
استخراج  صنعت  متولی  صمت، 
رمز و صــدور مجوزهای استخراج 
آن شناخته شده و نیروی انتظامی 
ــای  ــده ــا واح ــورد ب ــرخ ــه ب مکلف ب
غــیــر مــجــاز حــســب اعـــالم وزارت 
ــا ســازمــان نــظــام صنفی  صــمــت ی
رایانه ای شده اســت. در خصوص 
تولیدکنندگان نیز  پیشنهاد شده 
اســت که واحــدهــای استخرج رمز 
ارز می توانند حامل انرژی مصرفی 
خــود را از راه هــای بــورس انــرژی، 
ــه با  ــب ــان ــای دوج ــ ــرارداده ــ عــقــد ق
و خارجی  تولیدکنندگان داخلی 
یا با احداث یا مشارکت در نیروگاه 

برق تامین کنند. 

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت استخراج رمز ارزها، مخاطرات و فرصت های آن در صحن علنی مجلس قرائت شد 

بازار رها شده روزانه هزار میلیاردی

 از میان خبرها

بازار خبر

نیمی از ناوگان هوایی مسافری 
زمین گیر است

از  رئیس کمیسیون عمران مجلس  فــارس - 
استفاده  با  جدید  هواپیماهای  خرید  برنامه 
محمدرضا  داد.  خــبــر  بــانــکــی  تسهیالت  از 
رضایی کوچی گفت: 50 درصد هواپیماهای 
کشور زمین گیر شده اند در حالی که تقاضا برای 
سفرهای هوایی  زیاد است. وی با بیان این که با 
کشورهای مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره 
شده است، تصریح کرد: شرکت هایی هستند که 
می توانند به راحتی هواپیما خریداری کنند و ما 

برای خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.

 انتقاد رئیس اتحادیه امالک
 از طرح کاهش تعرفه بنگاه ها

ایسنا - مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
ــا انــتــقــاد از طــرح مجلس  مــشــاوران امـــالک ب
شــورای اسالمی بــرای کاهش نرخ کمیسیون 
مشاوران امالک گفت: امارات، پاکستان و حتی 
افغانستان در سال های اخیر برای بازار مسکن، 
دقیق  بسیار  سازوکارهای  دالل،  و  توسعه گر 
وضع کرده، احترام شغل داللی را باال برده و در 
صنعت ساختمان پیشرفت کرده اند؛ در ایران نرخ 
مشاوران امالک یک دوازدهم دنیاست و آقایان 
با طرح های چشم بسته می گویند این نرخ باز هم 

باید کاهش  یابد.

 نیاز آبی کشت پاییزه خوزستان
 3 برابر آب موجود سدها

فارس - میزان نیاز آبی کشت پاییزه در استان 
خوزستان سه برابر ذخایر آبی فعلی پشت سدهای 
این استان است و جلوگیری از فرا بحران تامین 
آب در ماه های پیش رو نیازمند تصمیم گیری 

سریع دولت در این حوزه است.

واردات150 هزارتن یونجه از روسیه

مهر - مدیر عامل اتحادیه دامــداران کشور از 
واردات 150 هزار تن یونجه از روسیه تا پایان 
ــرای جبران کمبود با توجه به  ســال 1400  ب

خشکسالی در کشور خبر داد. 

کشف یک پنجم ماینرهای غیرمجاز با سوت زنی 
گزارش های مردمی کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از 

11 به 20 درصد افزایش یافت 

گــزارش توانیر نشان می دهد، افزایش سهم 
گزارش های مردمی در شناسایی و جمع آوری 
مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز از 11 درصد 
در سال 1399 به حدود 20 درصد در بهار 
سال 1400 رسیده است.به گزارش توانیر، 
جمع بندی گزارش های ارسالی نشانگر آن 
برق  تعرفه  از  غیرقانونی  استفاده  که  اســت 
)برق  مستقیم  انشعاب  طریق  از  یا  خانگی 
دزدی( برای استخراج رمز ارز، به ترتیب از 6 و 
5 درصد در سال 1399 به 12 و 10 درصد در 
بهار سال 1400 افزایش یافته است.ارائه این 
آمار از آن جهت نگران کننده است که افزایش 
استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج 
رمز ارز در خانه ها یا به صورت انشعاب پشت 
کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاه های 
الکتریکی همسایگان )شامل یخچال، کولر، 
تلویزیون و ...( را به شــدت بیشتر می کند.
گزارش توانیر همچنین بیانگر افزایش سهم 
گزارش های مردمی در شناسایی و جمع آوری 

مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از 11 درصد 
در سال 1399 به حدود 20 درصد در بهار 
سال 1400 است.وزارت نیرو به گزارش های 
مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند 
تا سقف 10 میلیون تومان پاداش می دهد و در 
صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای 
دولــتــی یــا نهادهایی کــه از بــودجــه عمومی 
استفاده می کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر  
می شود و سقف آن به 20 میلیون تومان افزایش 
خواهد یافت. در این  خصوص، تاکنون حدود 
سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن 
شناسایی مردمی پرداخت شده است.اگرچه 
وی به آمــار دقیق کشف ماینرهای غیرمجاز 
ــر سال  ــاره نکرده اما به گفته وی، از اواخ اش
گذشته تا انتهای مرداد امسال بیش از پنج هزار 
مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز با 213 هزار 
دستگاه کشف شده است که این مراکز 606 
مگاوات برق معادل یک نیروگاه 800 مگاواتی 

برق مصرف کرده اند.

3 اقدام فوری دولت برای اصالح 
بازار تخم مرغ 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار از 
سه اقدام اصالح بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: 
با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو هفته آینده 
بازار تخم مرغ به ثبات خواهد رسید. به گزارش 
فارس، حمید کاشانی افزود: در ماه های گذشته 
مشکالتی همچون نرسیدن به موقع نهاده ها و 
همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب تخم مرغ، 
به رغم افزایش قیمت نهاده های تولید موجب 
بی ثباتی در بازار تخم مرغ شد. در این  خصوص 
اگرچه اتحادیه مرغ تخم گذار در ماه های گذشته 
بار ها به مسئوالن هشدار داده بــود امــا به این 
هشدارها توجهی نشد.وی تصریح کرد: هم اکنون 
مجوز واردات تخم مرغ دریافت شده و قرار است 
در مرحله اول 10 هزار تن از این محصول وارد 
کشور شود. همچنین به زودی قیمت تخم مرغ 
اصالح می شود. از آن جا که هم اکنون قیمت هر 
شانه تخم مرغ در مرغداری 38 تا 39 هزار تومان 
است، قیمت این محصول در بازار به ازای هر شانه 
باید بین 43 تا 45 هزار تعیین شود که این موضوع 
نیز پایداری تولید و جلوگیری از هرج و مرج در بازار 
را در پی خواهد داشت.کاشانی گفت: هم اکنون 
تامین نهاده ها نیز با دستور وزیر جهاد کشاورزی 

روند خوبی پیدا کرده است.

برآوردهای عجیب از زیان قطع 
برق به شرکت های صنعتی 

قطع برق واحدهای صنعتی به ویژه تولیدکنندگان 
ــش قیمت این  ــزای فـــوالد و سیمان عـــالوه بــر اف
ــد ایــن شرکت ها را در  محصوالت، کاهش درآم
برداشت به گونه ای که دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی 
که قطع برق واحدهای صنعتی برای جلوگیری 
از خاموشی بیشتر برق مطابق با مصوبه آن شورا 
انجام شده است، اعالم کرد: این اقــدام منجر به 
توقف کامل، ناگهانی و غافلگیرانه صدها واحد 
تولیدی در زنجیره تولید فــوالد کشور از معادن 
تا تولید محصوالت نهایی  شــده اســت. تا لحظه 
نگارش این نامه )21 شهریور( حداقل 82 روز کامل 
تولید از دست رفته ناشی از خاموشی های برق از 
ابتدای امسال به صنعت فوالد تحمیل شده که طبق 
برآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانه های 
فــوالد بــرای اقتصاد ملی بیش از  شش میلیارد 
دالر است. همچنین این خاموشی ها موجب شده 
است اشتغال حدود 300 هزار نفر پرسنل مستقیم 
و غیرمستقیم شاغل در زنجیره تولید فوالد به طور 
کامل از دست برود یا دچار محدودیت شود. ادعای 
زیان مستقیم شش میلیارد دالری در شرایطی است 
که نحوه محاسبه آن و چگونگی رسیدن به این رقم 
سنگین در نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم 
نشده است.محمد اتابک، معاون اقتصادی بنیاد 
مستضعفان نیز روز گذشته در اظهارنظری اعالم 
کرد: قطع برق صنایع و کارخانجات تولیدی بنیاد 
مستضعفان موجب کاهش 3800 میلیارد تومانی 

در تولیدات این مجموعه ها شده است.

قالیباف: مصوبه مجلس نقش موثری در امنیت غذایی کشور دارد 

محمد اکبری - با موافقت مجلس با تشکیل 
سازمان تجارت و سرمایه گذاری کشاورزی 
و مخالفت با ورود محصوالت کــشــاورزی به 
بــورس و تعیین سازوکار تشکیل کمیسیون 
ــی کـــار رســیــدگــی به  ــ رفـــع تــداخــالت اراض
طــرح امنیت غذایی در صحن پایان یافت. 
به گــزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، روز 
گذشته نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در مصوباتی سازوکار تشکیل و نحوه عملکرد 
ــی را تعیین  کمیسیون رفــع تداخالت اراض
و مقرر کردند که سازمان سرمایه گــذاری و 

تجارت کشاورزی ایران تشکیل شود.همچنین 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روند 
بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی با ورود و عرضه کاالها و 
محصوالت کشاورزی در بازار سرمایه مخالفت 
ــرح، محمد  کــردنــد. در پایان بررسی ایــن ط
باقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی نقش موثری هم در 
امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و کنترل 

قیمت ها در این بازار ایفا می کند.
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تازه های مطبوعات

شرق-این روزنامه نوشت:عزت ا... ضرغامی  •
حاال پشت میز وزارت نشسته و برای آن برنامه ریزی 
می کند؛ هرچند کرونا و وضع اقتصادی مردم، 
حسابی کاسبی او را کساد کــرده اســت؛ اما آیا 
او شعار »زیر میز زدن« خود را فراموش خواهد 
کرد؟ضرغامی خود نیز به این نتیجه رسیده که 
فعال در دنیای سیاست، شعار »زیر میز زدن« او 
حداقل تا پایان دولت چهارساله یا هشت  ساله 
ابراهیم رئیسی، کارایی ندارد؛ پس به  همین  دلیل 

آن را خرج وزارتخانه اش کرده است.
کیهان-این روزنامه نوشت: دو روز پیش هیئت  •

دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی 
حسین مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار 
سیستان و بلوچستان رأی اعتماد داد. انتصاب 
مــدرس خیابانی در ایــن پست در حالی رخ داد 
که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وابسته به بانک سپه( بود و 

انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود.
اطالعات-این روزنامه نوشت:سفر گروسی  •

به ایران و دست یابی به توافقی که مانع از تشدید 
اختالفات ایران و آژانس شد، بازتاب های زیادی 
داشــت.درک مصلحت نظام و مردم و حتی تغییر 
موضع و عملکرد در هنگامه ها و وقایعی که برای 
ــردم و کشور ضــروری  کمک به رفــع مشکالت م

می نمایند، نه خجالت دارد و نه شماتت.
»بازگشت  • تیتر  با  روزنــامــه  سازندگی-این 

ــزارش اش ویدئویی اســت از  ــور؟« بهانه گ از گ
الظواهری رهبر القاعده، در بیستمین سالگرد 
یازده سپتامبر که نشان داد القاعده همچنان 
زنده است. پیامی که بر گمانه زنی ها و شایعات 

درباره زنده بودن یا مرگ الظواهری دامن زد.
آفتاب یزد-این روزنامه نوشت: از کنار موضوع  •

ــس به سادگی نگذرید. در  ــران و آژان توافق ای
میان خطوط بیانیه پایانی که صادر شده و بین 
کلمات و واژگــان رسمی و خشک می توان یک 
جمله خودمانی و دم دستی را استخراج کرد 
و روی طاقچه گــذاشــت: »سیاست و مدیریت 
عرصه واقعیت هاست نه شعارهای گنگ و پوچ 
تریبونی.«... اگر چنین تعامالت و تفاهماتی 
الزم و حیاتی است چرا آن بندگان خدا یعنی علی 
اکبر صالحی و محمد جواد ظریف را تهدید به بتن 

ریختن روی پیکرشان می کردید؟

خبرآنالین نوشت : بیست روز از آغاز به کار  •
کابینه سیزدهم می گذرد اما هنوز رئیس کل 
بانک مرکزی مشخص نیست. در حالی که تا 20 
روز پیش علی اکبر صالح آبادی محتمل ترین  
گزینه تصدی ریاست کلی بانک مرکزی بود. 
گذشت زمان اما احتمال معرفی وی به عنوان 
رئیس کل را کمتر کرده و در روزهای اخیر نام 
جدیدی برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی 
به گوش می رسد. این نام جدید کسی نیست 
جز طالبی، دبیرکل کنونی بانک مرکزی که 
سه سال پیش از سوی همتی برای تصدی این 
پست منصوب شــد.در این میان نام غالمرضا 
سلیمانی مدیرعامل کنونی بیمه مرکزی نیز بین 
گزینه های تصدی ریاست کلی بانک مرکزی به 

چشم می خورد . 
جهان نیوز نوشت : امــارات عربی متحده  •

38 فرد و 15 شرکت را به لیست افراد حامی 
تروریسم خود اضافه کرد که در بین این افراد 
،تعدادی ایرانی نیز دیده می شوند.خبرگزاری 
»وام« امارات با انتشار این خبر مدعی شد که این 
تصمیم در چارچوب تالش این کشور برای هدف 
قرار دادن و تعطیل کردن شبکه های مرتبط با 
تامین مالی تروریسم و فعالیت های مرتبط با آن 

صورت می گیرد.
الف نوشت : به نقل از سخنگوی کمیسیون  •

ــی مجلس ،  ــارج امــنــیــت مــلــی و ســیــاســت خ
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در جلسه 
با این کمیسیون  گفت : همان طور که در نشست 
با سردبیران رسانه ها گفته ام، قانون اقــدام 
راهبردی برای لغو تحریم، مسیر دولت در بحث 
هسته ای را مشخص کرده منتها صحبت های من 

تحریف شده است.
بولتن نیوز نوشت : با تــداوم حمالت سپاه  •

پــاســداران به مراکز گروهک های تروریستی 
در خاک عراق ، گروهک  تروریستی منافقین، 
گروهک تروریستی )االهوازیه( و جیش الظلم، 
با صــدور بیانیه هایی، از گروهک تروریستی 
حــزب دمــوکــرات و دیگر گروهک هــای کردی 
حمایت کردند. پیامی نیز به نام مسعود رجوی 
و شورای ملی مقاومت خطاب به گروهک های 
تروریست و تجزیه طلب کردی صادر شد! حزب 
منحله دموکرات کردستان ایران نیز صمیمانه 
از منافقین و تروریست های االهوازیه و جیش 
الظلم قدردانی و این گروهک را حامی و پشتیبان 

تروریست ها معرفی کرد.
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رشیدی کوچی: بی تفاوتی برخی نمایندگان 
نگران کننده است

»جالل رشیدی کوچی« نماینده مردم مرودشت 
در مجلس در تذکر شفاهی گفت: مردم نگران 
هستند و با دقت رفتار نمایندگان را رصد می کنند 
اما جای نگرانی وجــود دارد. وقتی یک چهارم 
نمایندگان در صحن حاضر نیستند که به موارد 
بررسی شده رای دهند و این در حالی است که 
کلمه به کلمه  این طرح ها در زندگی میلیون ها 
انسان تاثیر دارد. این حجم از بی تفاوتی برای 
مجلسی کــه بــه آن لقب انــقــالبــی داده شــده، 
مقتدایی  عباس  است.همزمان   نگران کننده 
نماینده مردم اصفهان در تذکر ماده 75 آیین نامه 
داخلی مجلس در واکنش به اظهارات رشیدی 
بار تذکر  کوچی اظهارکرد: رئیس مجلس سه 
دادنــد که چندین نفر در رای گیری ها شرکت 
نکردند. رشیدی کوچی نیز به گونه ای تذکر داد که 
گویی نمایندگان مردم وظیفه اصلی خود را انجام 
نمی دهند.وی خطاب به قالیباف گفت: جنابعالی 
دیشب به خانه رفتید یا نه؟قالیباف پاسخ داد: 
بنده دیشب به خانه نرفتم و در مجلس خوابیدم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: مجمع 
نمایندگان اصفهان نیز دیشب تا دیر وقت در دفاتر 
خود در مجلس کار می کردند و در دفتر خود در 
مجلس خوابیدند. نمایندگان مجلس شبانه روز 
بــرای حل مشکالت مــردم کار می کنند. برخی 
نمایندگان که رای شان راجع به پیشنهادها منفی 
است، در رای گیری شرکت نمی کنند. انتظام 

مجلس مهم است اما نباید این 
کرد.نماینده  صحبت  گونه 
ها شبانه روز بــرای ملت کار 

می کنند./مهر
 

نظیف: دالیل عدم احراز صالحیت چندان قابل 
توضیح نیست

ــورای  ــ هــــادی طــحــان نــظــیــف ســخــنــگــوی ش
از  یکی  عصراندیشه  بــا  وگــو  گفت  در  نگهبان 
نگهبان  ــورای  ش اقدامات  چالش برانگیزترین 
یعنی نظارت استصوابی را توضیح داد و گفت: 
معنای نظارت استصوابی این است که نظارت، 
همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت 
موثر. وی افزود: هرگاه ناظر شورای نگهبان ببیند 
در خالل اجرا اتفاقی افتاده که کار را از مسیر 
قانونی خارج کرده یا به انحراف کشانده است، 
این قدرت را دارد که همان جا عمل را از کژی 
به راستی تبدیل و اصالح کند. این عضو شورای 
نگهبان درباره این که چرا شورای نگهبان دالیل و 
مستندات رد صالحیت  افراد را رسانه ای نمی کند 
به دو نکته مهم اشاره کرد: به گفته طحان نظیف 
اولین دلیل بــرای این کار محذوریت شرعی و 
قانونی شــورای نگهبان دربــاره حفظ حیثیت و 
آبروی اشخاص است. این امر در فضای سیاسی 
و رسانه ای ممکن است چندان اقناع پذیر نباشد 
اما واقعیت این است که ما با این محدودیت و 
محذوریت مواجه هستیم. وی دومین دلیل را نیز 
مخفی بودن رأی اعضای شورای نگهبان دانست  
وگفت : » بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی 
داشته باشیم که نداریم، چون رأی گیری مخفی 

است دالیل احراز و عدم احراز 
مخفی  خاطر  به  صالحیت 
ــدان قابل  ــن بـــودن آرا  چ

ــت.«/ ــس ــی ــح ن ــی ــوض ت
نسیم آنالین

 
 

هادی محمدی – حدود چهارماه می گذرد از 
آخرین باری که سید عباس عراقچی با چهره 
ای خندان از محل مذاکرات وین بیرون آمد.
حاال تقریبا  چشم انــدازی روشن از برگزاری 
دور هفتم آن گفت وگو یا شروع دوری جدید  
ــس دیده  مخصوصا پس از توافق اخیر با آژان
خارجه  ــر  وزیـ امیرعبداللهیان   . شــود  مــی 

دولــت سیزدهم از رایزنی های داخلی برای 
مذاکرات گفته و خبرهای موثق از منابع آگاه 
از داخــل وزارت خارجه بیانگر ایــن اســت که 
علی باقری معاون سعید جلیلی در مذاکرات 
قبلی هسته ای به جای عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزارت خارجه شده و احتماال از این 
پس او مذاکرات را پیش خواهد برد  و  احتمال  

باقی ماندن پرونده هسته ای و مذاکرات   در 
وزارت خارجه  وجود دارد .پیش از این اخباری 
مبنی بر  پیگیری روند احیای برجام در شورای 
عالی امنیت ملی وسپردن مذاکرات به این 
شورا منتشر شده بود.معاونت اداری و مالی 
به محمد فتحعلی  و معاونت اقتصادی وزارت 
خارجه هم به مهدی صفری سفیر سابق ایران در 
روسیه و چین سپرده خواهد شد.باقری معاون 
جلیلی دبیر اسبق شــورای عالی امنیت ملی 
در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده 
است.  خبرها حاکی است به رغم تغییر مذاکره 
کننده هسته ای  اما سیاست  کشور بر آن است 
که این مذاکرات  با هدف رفع کامل تحریم ها 
دنبال شود .در این میان، توافق آژانس و تهران 
نیز توانسته فضای پر تنش هفته های اخیر را تا 

حد زیادی تلطیف کند .

نقش روسیه در سفر گروسی به تهران	 
 در این میان روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نیز 
نوشت که روسیه نقش مهمی در ترتیب دادن 
سفر رافائل گروسی به ایران برای جلوگیری 
ــورای  ــران در ش از صـــدور قطعنامه علیه ایـ
حکام آژانس ایفا کرده است. مقامات روسیه 
بارها تاکید کرده اند که تاخیر در مذاکرات 
را مناسب نمی دانند. آن ها در عین حال از 

بیان انتقادهای تند علیه دولت جدید ایران 
خودداری کرده اند.در جریان تحوالت اخیر، 
مسکو گفته بود که علیه قطعنامه ضدایرانی در 
شورای حکام رای خواهد داد. به همین دلیل، 
روسیه حاضر به شرکت کردن در نشست هفته  
گذشته در پاریس درباره قطعنامه علیه ایران 
با حضور رابــرت مالی و دیگر دیپلمات ها از 
فرانسه، انگلیس و آلمان نشد.  در نتیجه پیش از 
آغاز گفت وگوها در پاریس، مالی تصمیم گرفت 
به مسکو سفر کند، جایی که با ریابکوف معاون 
وزیر خارجه روسیه مالقات کرد. به سرعت پس 
از این مذاکرات، الوروف وزیر خارجه روسیه 
با امیرعبداللهیان تماس تلفنی برقرار کرد.از 
سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
دربــاره افزایش ظرفیت هسته ای کشورمان 
تصریح کرد که هدف جمهوری اسالمی ایران 
از این کار، اعمال فشار بر دولت بایدن برای 
احیای سریع توافق هسته ای 201٥ موسوم 
به برجام  است. نیویورک تایمز در گزارش خود 
مدعی شد: ایران به زودی به ظرفیتی دست 
خواهد یافت که بــرای تولید مــواد هسته ای 
الزم جهت ساخت یک بمب اتم تنها یک ماه 
فاصله خواهد داشت و این یک تاکتیک است 
تا دولت آمریکا را برای بازگشت فوری به توافق 

هسته ای 201٥ تحت فشار قرار دهد.

 دستگاه دیپلماسی روی ریل تغییر
یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان  از جایگزینی علی باقری معاون سابق جلیلی 

به جای عراقچی و انتصاب صفری به عنوان  معاون اقتصادی و  محمد فتحعلی به 
عنوان  معاون اداری و مالی  خبر داد

حزب کارگزاران سازندگی حاشیه کم ندارد؛ 
پیشتر اخــبــار اختالفات ایــن حــزب بــا دیگر 
احزاب اصالح طلب به گوش می رسید و حتی 
تقابل دبیرکل آن یعنی غالمحسین کرباسچی 
با سید محمد خاتمی که گفته بــود خاتمی 
رهبر اصالحات نیست و حاال گویا اختالفات 
درون حزبی که در دو-سه روز گذشته گفته شد 
تعدادی از سران این حزب از ادامه عضویت در 
کارگزاران استعفا کرده اند. این خبر را فرزانه 
ترکان، یکی از اعضای کارگزاران داد و گفت: 
»من به دلیل زاویه ای که با برخی سیاست های 
حزب کارگزاران، خصوصا در انتخابات اخیر 
ــردم از عضویت در حــزب کــارگــزاران  پیدا ک
استعفا کردم. چند نفر از افراد صاحب رأی و 
بزرگان حزب هم عالوه  بر من از عضویت در 
حزب کارگزاران استعفا کردند... مشکل ما در 
حزب و در جامعه بزرگ تر یعنی اصالح طلبان 
این است که با زاویه بسته خودشان و فقط به 
جهت این که در قدرت جایی داشته باشند، 
جامعه  مشکالت  بــه  و  شدند  سیاست  وارد 

می کنم  فکر  من  درصورتی که  کردند؛  نگاه 
برای حل مشکالت باید برنامه ریزی صورت 
ــرار باشد همیشه دبیر و  می گرفت... اگــر ق
رئیس ما و کمیسیون سیاسی ما همان افرادی 
باشند که 15 و 20 سال قبل بودند، نمی توان 
تغییری حس کرد؛ چراکه این افراد هر کاری 
که بلد بودند و هرچه به ذهنشان رسیده تا امروز 
انجام داده اند، باید اجازه بدهیم ایده های نو و 
جوان هایی که خالق هستند بیایند و برنامه، 
کمک و راهکار ارائه بدهند«. به نوشته مثلث 
آنالین،از سوی دیگر شخصیتی مانند محمد 
هاشمی رفسنجانی هم از عضویت در این حزب 
استعفا کرده بودند.اما حاال فرزانه ترکان عالوه 
بر استعفا، از مسائل پشت پرده هم قدری سخن 
گفته است و به نوعی می توان دریافت که گالیه 
او از همیشگی بــودن دبیرکلی کرباسچی و 
نقش آفرینی مرعشی در این حزب بدون توجه 
به دیدگاه دیگر ارکان حزب است.البته در برابر 
سخنان اخیر ترکان محمد عطریانفر، رئیس 
کنگره حزب کارگزاران و از اعضای شورای 

مرکزی این حزب، با رد سخنان اخیر ترکان 
به روزنامه »شرق« می گوید: »تنها کسی که از 
حزب کارگزاران استعفا کــرده، سرکار خانم 
ترکان است و هیچ یک از دیگر اعضای حزب 
از عضویت استعفا نکرده اند«. او در ادامه بیان 
و  طاهر نژاد  ــای  آق جناب  »تصمیم  می کند: 
یکی،  دو نفر دیگر از دوستان مبنی  بر انصراف از 
عضویت شورای مرکزی برای پاسخ به خواسته 
مدنظر سرکار خانم ترکان مبنی  بر این که باید 
میدان برای جوان ترها باز شود و مسئولیت های 
درون حزبی به جوانان واگذار شود، بوده است 
و مرجع تصمیم گیری برای پذیرش استعفای 
عزیزان از شورای مرکزی هم کنگره حزب است 
و تا زمانی که کنگره برگزار نشود، این استعفاها 
منشأ اثر نیست و من همین جا اعالم می کنم آن 
چه خانم ترکان مبنی  بر این که برخی بزرگان 

ــه عضویت در حزب کارگزاران  حزب از ادام
استعفا کرده اند، قرین به صحت نیست و چنین 
سخنانی را تکذیب و باز تأکید می کنم به جز خود 
ایشان، هیچ فرد دیگری از حزب کارگزاران 
استعفا نکرده است و آن یکی،  دو نفر هم صرفا 
برای ایجاد فضای باز و حضور فعال تر جوانان 
در شورای مرکزی حزب از استمرار عضویت 
در شــورای مرکزی استعفا کرده اند«. در این 
بین اعتماد نوشت: حال باید دید فرزانه ترکان 
و دیگر اعضای ارشــد کــارگــزاران سازندگی 
که احتماال از عضویت در این تشکل سیاسی 
کناره گیری کرده اند، در ادامه چه مسیری را 
پی خواهند گرفت. آیا آن ها جذب دیگر احزاب 
اصالح طلب می شوند یا با انشعاب از کارگزاران 
سازندگی، دست به   تاسیس تشکیالتی تازه 

خواهند زد؟

زاهدی – یک ماه و نیم پس از آغاز ریاست جمهوری 
سید ابراهیم رئیسی ، حاال او  نیز همچون حسن 
روحانی اولین سفر خارجی خود را با هدف حضور 
در اجالس سران سازمان همکاری  شانگهای 
انجام می دهــد و بر ایــن اســاس رئیس جمهور 
فردا  در سفری سه روزه به شهر دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان خواهد رفت همچنین رئیسی روز 
شنبه دیداری دوجانبه نیز با مقامات تاجیکستان 
خواهد داشت . این سفر به دعوت رسمی »امام 
علی رحــمــان« همتای تاجیک رئیسی انجام 
می شود و سخنرانی در اجالس شانگهای ، گفت 
وگوهای دوجانبه در حاشیه نشست و همین طور 
امضای چند توافق نامه میان تهران و دوشنبه به 
همراه برگزاری  برخی برنامه های فرهنگی در 
پایتخت تاجیکستان در دستور کار سفر قرار دارد.

رئیس جمهور را در این سفر هیئتی بلندپایه از 
مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان از جمله 
ــران خارجه، دادگستری ، نیرو ، فرهنگ و  وزی
ارشاد اسالمی و کار و امور اجتماعی همراهی 
می کنند و قرار است توافق نامه استرداد مجرمان 
میان وزیران دادگستری دو طرف به امضا برسد 
.منابع آگاه که اشاره ای به نام و سمت آن ها نشده 
است اعــالم کردند: ایــران به عضویت سازمان 
همکاری شانگهای نیز درخواهد آمد و مراحل 
عضویت این کشور در این سازمان در اجالس 
آینده دوشنبه اعــالم می شود.نشست ساالنه 
شورای سران دولت های عضو سازمان همکاری 
شانگهای قرار است روز های 1۶ و 17 سپتامبر 
2021 برابر با 25 و 2۶ شهریورامسال در پایتخت 
تاجیکستان برگزار شود، به هر روی،امری که به 
زودی محقق خواهد شد افزایش شمار اعضای 
ســازمــان همکاری شانگهای به ۹ عضو است 
و اعضا در اجــالس دوشنبه، ســران کشور ها 
باید آغاز پذیرفتن ایران در این سازمان را اعالم 
کنند، اگرچه فرایندی طوالنی مــدت خواهد 

بود. سازمان همکاری   شانگهای درواقع از دل 
رقابت قدرت های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک 
آسیای میانه ظهور کرد و در سال 2001 توسط 
روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان 
و تاجیکستان بــرای همکاری های چندجانبه 
امنیتی بنیان گذاشته شد. در این سازمان عالوه 
بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال 2004 
و یک سال بعد ایــران، پاکستان و هند به عنوان 
عضو ناظر به  آن ملحق شدند. سازمان همکاری   
شانگهای نقش موازنه دهنده ای در صحنه بین 
المللی خصوصا در مقابل پیمان ناتو و ماجراجویی 
های نظامی ایاالت متحده آمریکا ایفا می کند، 
طوری که وقتی ایاالت متحده خواستار عضویت 
به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری   شانگهای 
بود، این درخواست سال 2005 از طرف این 
سازمان رد شد. به هرحال با توجه به نقش و جایگاه 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه آسیای مرکزی 
و افغانستان، همکاری و عضویت ایــران در این 
اجالس می تواند فوایدی برای ایران و کشورهای 
عضو داشته باشد. تاکنون یکی از موانع اصلی 
عضویت ایران در این اجالس مخالفت تاجیکستان 
و برخی محدودیت هــای بین المللی بــود. اما 
تعامل نزدیک تهران با مسکو و پکن و بازیابی روند 
مناسبات تهران و دوشنبه شرایط را کامال متفاوت 
کرده و از این رو، اجالس شانگهای می تواند نقطه 
آغاز راهبرد نگاه به شرق در دولت سیزدهم باشد. 

 	)SCO( تاریخچه سازمان همکاری شانگهای
 Shanghai( شانگ های  همکاری    سازمان 
 )Cooperation Organization - SCO
یک سازمان بین المللی بین دولتی است که با 
عضویت شش کشور چین، روسیه، قزاقستان، 
 2۶ در  ازبکستان  تاجیکستان  قرقیزستان، 
آوریل 1۹۹۶ در شهر شانگهای و با عنوان "گروه 
شانگ های پنج" تاسیس شــد. در آن زمــان، 

مرکزی  آسیای  امنیتی  مسائل  در  همکاری 
ــژه مقابله بــا تــروریــســم، جــدایــی طلبی و  بــه وی
بنیادگرایی از جمله اهداف اصلی این سازمان 
تعریف شد. در سال 2001، با پذیرش عضویت 
ازبکستان این سازمان ارتقا یافته و با عنوان 
سازمان همکاری شانگهای و با تعریف اهداف 
ــن سال  ــه داد. در ژوئ جدید، کــار خــود را ادام
2002، رهبران کشور های عضو این سازمان 
 SCO در دیداری در سن پترزبورگ روسیه منشور
را که به تفصیل اهداف، اصول، ساختار و نحوه 
عملکرد آن را نشان می دهد به امضا رساندند و 
بدین ترتیب سازمان همکاری شانگهای به طور 
رسمی و براساس قوانین و حقوق بین الملل 
تاسیس شد.در سال 2005 سه کشور ایران، 
هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر به این 
ســازمــان پیوستند. هند و پاکستان در سال 
ــم آن درآمــدنــد. ایــران  2017 به عضویت دای
نیز در سال های 200۶ و 2015 درخواست 
عضویت دایم را ارائه کرد.افغانستان، مغولستان 
و بالروس نیز از اعضای ناظر این سازمان هستند. 
ارمنستان،  کشور های   2015 ژوئیه   10 از 
جمهوری آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و 
سریالنکا نیز به صف متقاضیان عضویت در این 
سازمان پیوسته اند.سازمان همکاری شانگهای 
ــرای حل مسائل  درابــتــدا به عنوان مرجعی ب
مرزی میان اعضا و مبارزه با تروریسم فعالیت 
خود را آغاز کرده است. درپی تهاجم آمریکا به 
افغانستان، مقابله با نفوذ آمریکا درآسیای مرکزی 
نیز به صورت ضمنی، در دستورکار این سازمان 
بین المللی قرار گرفت.مقابله با یک جانبه گرایی 
غربی به ویژه آمریکایی در جهان و تاثیرگذاری 
بر تعدیل هژمونی اقتصادی غــرب، از اهداف 
اصلی این سازمان بین المللی است.محدوده 
جغرافیایی سازمان همکاری شانگهای حدود 
۶0 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 3 

میلیارد نفر است. یعنی حدود یک سوم مساحت و 
جمعیت جهان را در بر گرفته است. افزایش تعداد 
اعضا بر این وسعت جغرافیایی و جمعیتی خواهد 
ــالس پهنه وسیعی  افـــزود. تصمیمات ایــن اج
معادل 35 میلیون و ۹72 هزار کیلومتر مربع 
از کره زمین را در برمی گیرد، یعنی حدود 23 
درصد از کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر 
سه میلیارد و 500 میلیون نفر که نزدیک به 42 
درصد مجموع جمعیت جهان  است ، ضمن آن که 
20 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان 
در قالب این پیمان منطقه ای به عنوان بزرگ 

ترین سازمان همکاری متمرکز است.

 تماس تلفنی رئیسی و پوتین	 
همزمان،روسای جمهور ایــران و روسیه در 
گفت و گویی تلفنی ضمن ابراز امیدواری برای 
دیدار در آینده نزدیک، بر ادامه همکاری برای 
تولید مشترک واکسن اسپوتنیک تاکید کردند 
. والدیمیر پوتین روز سه شنبه در تماس تلفنی 
با سید ابراهیم رئیسی با بیان این که به علت 
احتمال ابتال به بیماری کرونا به قرنطینه رفته 
است، خواستار انجام هماهنگی برای دیدار 
دو رئیس جمهوری در اولین فرصت شد.وی 
با اشــاره به همکاری های مسکو – تهران در 
زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک 
واکسن اسپوتنیک، بر تداوم این همکاری ها 
تاکید کرد. رئیس جمهوری اسالمی ایران 
نیز در تماس تلفنی »والدیمیر پوتین«، گفت: 
توسعه و تعمیق همکاری های دو کشور را در 
همه ابعاد دنبال می کنیم.قرار بود روسای 
جمهوری ایــران و روسیه در حاشیه نشست 
شانگهای در شهر دوشنبه ، نخستین گفت 
وگوی مستقیم خود را انجام دهند که به نظر 
می رسد با قرنطینه شدن پوتین ، این اتفاق به 

زمان دیگری موکول شود .

آغاز راهبرد نگاه به شرق در دولت سیزدهم 
رئیس جمهور به منظور شرکت در اجالس شانگهای و دیدارهای دو جانبه فردا به تاجیکستان سفر می کند. فرصت ها و نتایج عضویت احتمالی ایران در شانگهای چیست؟ 

آینده مبهم »کارگزاران « 
عطریانفر با رد ادعای ترکان، استعفای دسته جمعی در حزب کارگزاران سازندگی را 

تکذیب کرد ،کارگزاران انشعاب پیدا می کند؟  
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جام قهرمانان  باشگاه های آسیا وارد 
ــت. همیشه  مرحله حذفی شــده اس
در چنین موقعیتی یک بحث قدیمی 
مطرح می شود که به عنوان هوادار یک 
تیم خاص وطنی، از باخت تیم های ایرانی که رقیب تیم 
محبوب ما هستند در بازی های آسیایی خوشحال شویم 
یا هر باخت را باید معادل شکست فوتبال ایران بدانیم و 
برای همه تیم های ایرانی، حتی رقیب دیرینه داخلی آرزوی 
موفقیت کنیم؟ رفتار فوتبال دوستان در این دوگانه بین 
هوادار یک تیم خاص و یک ایرانی، چگونه باید باشد؟ برویم 
سراغ مثال تازه ماجرا، چند دقیقه بعد از باخت استقالل 
به الهالل، حسین کنعانی مدافع تیم ملی که به تازگی از 
پرسپولیس جدا شده و به تیم االهلی قطر پیوسته با یک 
استوری اینستاگرامی به این نتیجه واکنش نشان داد و 
در اصل برای استقاللی ها که خودشان را متخصص آسیا 
می دانند، ُکری خواند. رفتاری که بیشتر از سوی کانال ها 
و پیج های هــواداری می بینیم و چندان به یک ملی پوش 
که از قضا با استقاللی های زیادی هم رفیق است، نمی آید 
مگر این که بخواهد با این کار محبوب سکوهای سرخ بماند 
و زمینه بازگشتش به پرسپولیس با چنین رفتاری فراهم 
باشد. پیش از این هم در زمان محرومیت عیسی آل کثیر، 
ــواداران رقبای داخلی  پرسپولیس  ــادی از هـ تعداد زی
در فضای مجازی از رقبای آسیایی قرمزها خواستند از 
بازیکن سرخ ها شکایت کنند. اتفاقی که در دنیای فوتبال 

هم مشابهش زیاد دیده می شود. به طور مثال هــواداران 
الهالل بعد از باخت النصر به پرسپولیس در نیمه نهایی 
رقابت های سال قبل، انواع و اقسام ویدئوهای طنز را در دفاع 
از پرسپولیسی ها و هجو تیم کشورشان یعنی النصر ساختند. 
ماجرای رئال و بارسا در اسپانیا هم همین طور است. اما آیا 
عادی بودن این نوع هواداری در دنیای فوتبال، مجوز همین 
رفتار در داخل هم هست؟ به نظر می رسد هر چه از اهمیت نام 
ایران بگوییم باز هم در فوتبال باشگاهی، هواداران نمی توانند 

بپذیرند که موفقیت تیم خودی را با رقیب سهیم شوند و در 
کنارش از باخت رقیب خوشحال نشوند. از طرفی بازیکنان و 
پیش کسوتان هم به جای آن که در صدد اصالح ماجرا باشند 
روی موج هواداری سوار می شوند. اما می شود برای این نوع 
هواداری یعنی شادی از باخت تیم ایرانی در بازی های آسیایی 
هم خوشحال شد و نمک به زخم هــوادار حریف نپاشید و 
حدی برای آن تعریف کرد. در این پرونده به سراغ چند چهره 

ادبی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی رفتیم 
تا نظرشان را در این باره بگویند.  

پرونده

بسیاری از هواداران فوتبال از باخت تیم های ایرانی در مسابقات آسیایی خوشحال می شوند، در گفت وگو با آذری جهرمی، خوشخو، 
احسان رضایی ، دین محمدی و دکتر یثربی این موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کردیم

استقالل و پرسپولیس یا نمایندگان ایران؟

خوشحالی از باخت تیم رقیب طبیعی 
است اما متعالی نیست

دکتر »احسان رضایی« داستان نویس و روزنامه نگار درباره خوشحال شدن بعضی 
طرفداران فوتبال از باخت تیم رقیب شان در بازی های آسیایی می گوید

احسان رضایی، نویسنده و منتقد، درباره این که به نظر شما 
یک طرفدار فوتبال باید از باخت تیم رقیبش به خصوص وقتی 
حریفش از کشور دیگری باشد، خوشحال بشود یا نه؟ می گوید: 
»قبل از هر چیز، باید سوال تان را اصالح کنم چون در روابط 
انسانی، باید وجود ندارد. هر فردی بر اساس پیشینه ذهنی 
خود، موقعیت اجتماعی، احساسات، دانش و ... واکنشی به هر 
مسئله، مثل باخت تیم رقیبش نشان می دهد. من کاماًل درک 
می کنم افرادی را که از باخت تیم رقیب شان خوشحال می شوند 
و از آن طرف هم، آن هایی را درک می کنم که به رقیب شان 
احترام می گذارند. این ها دو روش مختلف برای بیان احساسات 

و برخورد با این مسئله است، مسئله ای به اسم رقابت.«

   احترام به تیم حریف، احترام به تیم خودمان است
این کارشناس برنامه های تلویزیونی و رادیویی درباره ارزش گذاری 
روی ایــن دو روش برخورد با شکست تیم رقیب می گوید: » هر 

دو واکنش مطرح شده، طبیعی است. 
یعنی آن کسی که ابراز خوشحالی می کند هم دارد 

می کند؛  تخلیه  را  خــود  هیجانات  و  احساسات 
اما به نظر من، طرفداری که به رقیبش احترام 

می گذارد، روش متعالی تر را در پیش گرفته 
است. متعالی به این معنا که او راهی را انتخاب 
کــرده تا احترام بیشتری بــرای خــودش قائل 
شود، انگار پیش خودش می گوید من با کسی 

رقیب هستم که جایگاه باالیی دارد. این دقیقًا 
همان تکنیکی است که نویسنده های بزرگ از آن 

بهره می برند. مثال در کتاب »ایلیاد«، با این که هومر 
خودش یک یونانی است و طرف یونانی ها ایستاده اما از به 

خاک افتادن هکتور، قهرمان تروا کاماًل ناراحت می شود و منظومه ایلیاد با کشته شدن 
هکتور تمام می شود و ما بقیه ماجرای تروا و پایانش را در »ادیسه« می خوانیم. به عنوان 
مثالی دیگر آن قطعات و بخش هایی از شاهنامه که بین ما شهرت پیدا کرده و تبدیل به 
یک خاطره جمعی شده، داستان هایی  هستند که فردوسی برای حریف رستم احترام 
بسیار زیادی قائل شده است مثل رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار. ما آن بخش هایی 
از شاهنامه که دشمن رستم، حریف بی اهمیتی است و برای او ارزش قائل نشدند، اصال 
یادمان نمی ماند مثال داستان رستم و اشکبوس را شما می توانید االن تعریف کنید؟ 
وقتی ما حریف را باال می بریم، در اصل خودمان را هم باال می بریم. آن وقتی که به حریف 
احترام می گذاریم، در اصل به خودمان احترام گذاشته ایم. با این توصیفات، به نظرم 
خوشحالی نکردن از باخت تیم رقیب، متعالی تر است. من از لحاظ اخالقی نمی خواهم 
روی این واکنش و رفتار، ارزش گذاری کنم اما مهم است بدانیم ما سطح رقابت را کجا 
تعریف می کنیم؟ در این حد که تیم رقیب ما بسیار دست و پا بسته است و ما همیشه متصور 
هستیم که او در همه بازی هایش می بازد یا رقیبی ارزشمند و مقتدر داریم که از مبارزه 

با او لذت می بریم.«

    قبل از ارسال پست های کانال های هواداری، تامل کنیم
احسان رضایی معتقد است چنین اتفاقاتی در دنیای هواداری فوتبال در سال های اخیر 
خیلی پررنگ تر شده است و دلیل آن را هم گسترش شبکه های اجتماعی می داند. او 
می گوید: »ما در موقعیتی از تاریِخ زبان فارسی هستیم که میزان تولید محتوا به این زبان، 
بیشتر از هر زمان دیگری است. یعنی در هر لحظه و هر ساعت از شبانه روز، محتوایی که 
به این زبان در حال تولید است در تاریخ هزار ساله زبان فارسی دری سابقه نداشته است 
که در 24 ساعت این همه کلمه فارسی نوشته و به اشتراک گذاشته شود. در بین این 
کلمات، طبیعتًا متون متفاوتی تولید می شود و افراد زیادی با سلیقه های گوناگون فرصت 
پیدا می کنند تا احساسات خودشان را بیان کنند. برای این روش بیان احساسات، خوب 
است قوانینی را در نظر گرفت، البته نه قوانین دولتی بلکه قوانین اخالقی واجتماعی. 
ساختار شبکه های اجتماعی طوری است که ابراز نفرت، خشونت، تمسخر، بی ادبی، 
بی احترامی و ... بیشتر دیده می شود و به اصطالح الیک می گیرد. البته تا حدودی هم 
طبیعی است، وقتی شما یک حرف منطقی بزنید، همه می گویند باید همین طور باشد 
بنابراین این حرف خیلی جلب توجه نمی کند چون بنای کار این است که همه منطقی 
حرف بزنند اما مطلبی غیر از این عجیب است. یکی از جلوه های آن هم همین کانال ها 
و پیج های هواداری است که به سمت افراطی شدن می روند. یادم هست ما در دوره 
نوجوانی می رفتیم ورزشگاه و آن جا شعارهایی داده می شد که تقریبا همه شان با یکی 
دو کلمه تغییر قابل نقل است اما آخرین باری که در دورۀ قبل از تعطیلی ورزشگاه ها به 
خاطر کرونا رفته بودم، الفاظی می شنیدم که تمام ساختارش بر مبنای بی ادبی بود. 
این نفرتی است که کانال های هواداری مدام تولید و بازنشر می کنند البته ما در ابتدای 
راه استفاده از این شبکه های اجتماعی و نیازمند این هستیم که در استفاده از این فضا 
تأمل  بیشتری داشته باشیم. فارغ از این که طرفدار چه تیمی هستیم، فارغ از این که چه 
مسلک سیاسی داریم، متعلق به چه قومیتی هستیم و ...، درباره نحوه استفاده مان از 
فضای مجازی فکر کنیم. مثال با خودمان بگوییم آیا این پستی را که حاوی الفاظ زشت و 
رکیک است، من باید برای دیگران ارسال کنم، هرچند نکته خیلی بامزه یا مهمی در آن 
 باشد؟ ما باید تکلیف خودمان را با این مسائل روشن کنیم تا هواداری سالم تری داشته

 باشیم.«

 بیزینس فوتبال 
 روی کل کل های هواداری

 بنا شده است

»آرش خوشخو« روزنامه نگار و منتقد سینما از طبیعی بودن 
خوشحال شدن  در پی باخت تیم رقیب در جهان می گوید

»به نظر من این رفتار در رقابت های باشگاهی، یک اتفاق کامال 
طبیعی است. در تمام جهان هم همین طور است«، خوشخو سردبیر 
روزنامه »هفت صبح« و منتقد سینما، با این مقدمه درباره این رفتار 
بعضی طرفداران و خوشحالی از باخت تیم رقیب می گوید: »یک 
مقدار زیادی از بیزینس و صنعت فوتبال و ماهیت آن روی همین 
داغ شدن رقابت های طرفداری بنا شده است. مثال در انگلیس، 
یک طرفدار منچستر از باخت تمام تیم های دیگر کشورش در لیگ 
قهرمانان اروپا خوشحال می شود. این اتفاق باعث باز تولید یک 
شور و حرارت طرفداری از تیم خودش خواهد شد و نتیجه اش این 

است که چرخه اقتصادی فوتبال، بهتر خواهد چرخید.«

    ابراز احساسات در دنیای فوتبال ضروری است

این منتقد سینما دربــاره استثنا قائل شدن به خصوص زمانی که تیم 
رقیب مان با نماینده کشور دیگری بــازی دارد، می گوید: »حــاال یک 
موقع است که تیم رقیب تان، با تیمی بازی دارد که به لحاظ ملی با آن 
مشکل دارید، یعنی ملی و میهنی، کری خوانی هایی دارید، شاید بتوان 
در این حالت استثنا قائل شد هرچند باز هم از نظر من بعید است و در 
دنیای فوتبال امروز، این مسئله هم خیلی پررنگ نیست. همان طور که 
پرسپولیس زمانی که فصل گذشته با النصر بازی داشت، رقیب های 
این تیم عربستانی در همان کشور، قبل از بازی به پرسپولیس گفته 
بودند چطوری حمله کند، دفاع کند و ... تا بازی را ببرد. بنابراین این 
اتفاق طبیعی و شاید یکی از بخش های شیرین فوتبال است. اصال ابراز 

احساسات در دنیای فوتبال الزم است.«
    خط قرمزهای هواداری باید رعایت شود

»من به عنوان یک پرسپولیسی از باخت تیم رقیب خوشحال می شوم 
و به نظرم طبیعی است، همان طور که طرفدار استقاللی داریم که از 
باخت پرسپولیس در دو فینال آسیا خوشحال شده«. خوشخو ادامه 
می دهد: »بعضی طرفدارها از زمین خوردن تیم حریف خوشحال 
می شوند اما این که در آن نفرت نباشد، بد و بیراه نباشد، بی حرمتی 
نباشد و ... مهم است تا به نفرت پراکنی ختم نشود. البته تعیین کردن 
این خط قرمزها و مرز کری خواندن با نفرت پراکنی در هر فرهنگ و 
کشوری متفاوت و بنابراین سخت است. این مسئله به میانگین فهم 
طرفداران هر تیمی مربوط است و نمی شود زیاد درباره اش کنکاش کرد.«

خوشحالی از باخت تیم رقیب زیبا نیست
»سیروس دین محمدی« زننده تنها گل استقالل در فینال جام باشگاه های آسیا 199۸ از خوشحالی 

اشتباه بعضی هواداران فوتبال می گوید 

دین محمدی که این شب ها با برنامه »ستاره ساز« شبکه 3، مهمان خانه های عالقه مندان به فوتبال 
است، درباره خوشحال شدن از باخت تیم رقیب در بازی های آسیایی می گوید: »به نظرم وقتی ما همه 

ایرانی هستیم، نباید این اتفاق بیفتد. زیبا نیست که از باخت تیم رقیب در مقابل نماینده یک کشور 
دیگر، خوشحالی کنیم، برویم زیر پیج آن تیم خارجی پست تشکر بگذاریم و .... . وقتی 

تیم رقیب مان ببازد، باالخره ما باید عرق و تعصب ایرانی داشته باشیم بنابراین نباید 
خوشحال بشویم. نظر من، به صورت خیلی خالصه همین است.« او تاکید می کند: »اما 
قبول دارم که این اتفاق، االن دارد در دنیای هواداری می افتد و از نظر من قطعا خوب 
نیست. در این بین، بازیکنان، پیش کسوتان، به خصوص پیج ها و کانال های هواداری 

برای چنین بازی هایی باید با هم هماهنگ شوند چون نماینده کشورمان با یک تیم 
خارجی بازی دارد و همه ما ایرانی هستیم.«

 آذری جهرمی: از باخت تیم رقیب 
در آسیا ناراحت می شوم

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات که چندین بار کری خوانی هایش به عنوان یک 
پرسپولیسی خبرساز و حتی با اعتراض فرهاد مجیدی در یک کنفرانس خبری همراه 

شد، در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره خوشحال شدن بعضی طرفدارهای 
باشگاه های ایرانی از باخت تیم رقیب در بازی های آسیایی چیست و آیا شخصا از این 

اتفاق خوشحال می شوید یا ناراحت، در گفت و گویی کوتاه  با »زندگی سالم« تصریح کرد: 
»به  هر حال هر کسی یک اعتقاد و رفتاری دارد و من نقطه مرجع عالم نیستم که قضاوت کنم 

این ایراد دارد یا نه؟ اما خودم اعتقاد دارم که تیم ایرانی همه جا نماینده ایران است. اگر ببازد ایران 
باخته و ببرد هم ایران برده. بنابراین شخصا از برد ایرانی ها خوشحال  می شوم  و از باختشان ناراحت.«

ورزش باید در حد خود بماند
دکتر »سید یحیی یثربی« استاد تمام در رشته فلسفه از خوشحالی بابت باخت تیم رقیب می گوید

 

یحیی یثربی استاد تمام رشته فلسفه و کالم 
اسالمی که   در حوزه  فلسفه اسالمی و عرفان 
ــژه ای اســت، بر این  اسالمی دارای جایگاه وی
باور است که  در توضیح این موضوع باید جایگاه 
فوتبال را در جامعه بررسی کرد. ایشان ضمن 
اشــاره به ایــن مسئله که مسابقات از قدیم  با 
ــرداری، چوگان،  ــه ب اشکال مختلفی مثل وزن
دویدن، کشتی و... میان مردم رواج داشته است، 

می گوید: »با پیشرفت تمدن ها این فعالیت ها هم به روز شده که در 
میان شان فوتبال بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
بهره وری از اقسام مختلف ورزش، برای تقویت بنیه جسمانی افراد 
است، به عالوه این که داشتن قهرمان در زمینه های مختلف، بستر 
را برای افتخار و غرورآفرینی یک ملت فراهم می کند.« این استاد 
دانشگاه اضافه می کند: »هدف اجتماعی و روان شناختی این 
موضوع که از آن غفلت شده، حس رقابتی است که در بشر وجود 
دارد که در گذشته به شکل فتوحات به آن پاسخ می داد و در دوران 
جدید، خشونت به شکل سابق صورت نمی گیرد بلکه تیم های 

مختلف از کشورهای سراسر جهان در قالب ورزش باهم رقابت 
می کنند. همان حس غرور و خودنمایی که در میدان های جنگ 
رایج بوده، در رقابت ورزشی هم موج می زند. 
همان حسی که در بازیکنان و طرفداران تیم به 
شکل ضعیفی از خشونت می جوشد  با این تفاوت 
که میدان ورزش آسیبی به همراه ندارد. البته 
ــاده روی می شود، مثال  گاهی تا حدی اسیر زی
طرفداران تیم مغلوب برای ورزشگاه آسیب های 
فیزیکی ایجاد و وجهه اجتماعی خود را تخریب 
می  کنند.« وی سپس درباره فلسفه طرفداری از 
تیم ها می گوید: »ما باید ورزش را در حد خود نگه داریم. این که تمام 
توجه جامعه به فوتبال جلب شده باعث می شود از پرورش فکری باز 
بماند و کسی در جامعه نقش متناسب با خود را ایفا نکند. در جامعه 
مسئله فوتبال بر دانشگاه غلبه دارد. در حالی که همه می دانیم 
تقابل نظرات، موجب رشد می شود. اگر خاطرتان باشد استاد 
مستقلی به دلیل پاره ای نظراتش از دانشگاه آزاد اخراج شد که قبال 

مقایسه جالبی بین خودش و ورزشکاران 
فوتبال انجام داده و همان زمان تاسف 

همگان را برانگیخته بود. 

مهدیس مرادیان | روزنامه نگار

مجید حسین زاده | روزنامه نگار
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آشپزی من

نکاتی برای وقتی برنج خمیر می شود

ترفند

مهدیس مرادیان |  خبرنگار  

بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، شیوع سرطان 
در کشورهای توسعه یافته تا سال 2025 ، 45 درصد افزایش 
خواهد یافت. این موضــوع تمام تحقیقــات را در خدمت تشــخیص زودرس 

سرطان درآورده  اســت، از جمله آزمایش  روی دســتگاه تنفس و بهره وری از 
هوش مصنوعی برای تسریع روند درمان ! در این میان پژوهش ها درباره روشی 
برای تشخیص سریع تر انواع سرطان و درمان آن به مراحل پایانی خود نزدیک 
شده که می تواند تحولی بزرگ در عرصه مقابله با این بیماری مهلک باشد . 

ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

تغذیه

سالمت 

زندگیسالم
  چهارشنبه 

۲۴ شهریور  ۱۴۰۰
شماره۱۹۷۴

پزشکی 

وقتی برنج تان خمیر می شود، با آن چه کار می کنید؟ 
آن را بیرون می ریزید ، به همان شکل خمیر مصرف می 
کنید یا راهکار دیگری دارید که برنج بیشتر از آن خمیر 

نشود . ادامه مطلب را مطالعه کنید :
   برنج را زیاد هم نزنید

وقتی که برنــج  خمیر می شــود آن را هــم نزنید، چون 
باعث خمیری بیشتر می شود.

   روی آن آب سرد بریزید
برنج  چلو را سریع درون آبکش و روی آن آب سرد بریزید. 
این کار سبب می شود لعاب اضافه برنج بیرون برود و در 

ضمن آب سرد سبب می شود برنج نرم تر از این نشود.
  با برنج شفته چه کنیم؟

  ته دیگ بگذارید

چنان چه برنج شما شفته شده، حتما ته آن ته دیگ نان 
یا سیب زمینی بگذارید. به این ترتیب، چنان چه کسی 
به خاطــر نرم و خمیری شــدن برنــج کمتــر برنج خورد 
می توانــد کنار غذا از ته دیگ اســتفاده کنــد. در ضمن 
یک ته دیگ طالیی جذاب نظر مهمان ها را از نرم شدن 

برنج قدری پرت می کند.

  به برنج روغن اضافه کنید

زمانی که برنج شفته می شود الزم اســت حتما به برنج 
روغن داغ یا کره اضافه کنید چون روغن سبب می شود 

دانه های برنج از هم جدا شود و بهتر دیده شود.
 به برنج آب اضافه نکنید

برخی زمانــی که پلــو را آبکــش می کنند قــدری آب به 
کناره آن اضافــه می کنند تا برنج بخار کند و دم بکشــد 
ولی ایــن کار را زمانی  که برنج تان شــفته شــده اســت 

اصال انجام ندهید.
  در قابلمه را باز یا نیمه باز بگذارید

اگر عادت دارید بــرای دم کردن پلــو در قابلمه را کیپ 
کنید یا از دم کنی اســتفاده کنید اگر برنج شفته شد از 
دم کنی اســتفاده نکنید و در قابلمه را نیمه باز یا کامال 
بــاز بگذاریــد. اگــر در قابلمه بســته باشــد  بخــار آب به 
صورت قطره های آب به داخل پلو برمی گردد و ســبب 

می شود  برنج نرم تر شود.
 شعله را بیشتر کنید

بیشــتر کردن شــعله ســبب می شــود آب اضافی برنج 
تبخیر و قدری خشــک تر شــود ولی مراقب باشید برنج 

را نسوزانید.
  سعی کنید برنج را قالبی درآورید

همان گونه که می دانید برای داشتن برنج قالبی الزم 

است قدری برنج نرم تر برداشته شود پس می توانید به 
این بهانه برنج را در قالب های آماده )قالب های گرد ، 

قلب، گل و ...  ( سرو کنید.

 بارداری
 بعد از 35 سالگی 

بارداری در ســن باال یکــی از دغدغه هــای ذهنی هر 
خانمی با این شرایط است اما باید بدانید بیشتر زنانی 
که بعد از 35 ســالگی و حتی 40 ســالگی باردار می 
شوند ، نوزادان سالمی به دنیا می آورند. این بدان معنا 
نیست که شما نباید آزمایش های الزم را قبل از اقدام 
به بارداری انجام دهید.در ادامه به بررسی بارداری در 

این سن خواهیم پرداخت.
  خطرات بارداری بعد از 35 سالگی

مشــکالتی وجود دارد که مهم نیســت ســن شــما در 
دوران بــارداری چقــدر اســت. امــا برخــی از آن هــا 
با  نزدیک شــدن به 35 ســالگی بیشتر می شــوند ، از 

جمله:
فشــار خون باال  که می تواند منجر به پره اکالمپســی 
)فشار خون خطرناک و آســیب اندام ها( شود. دیابت 
بارداری، ســقط جنین یا مــرده زایی، مشــکالتی که 
مستلزم انجام سزارین اســت،تولد زودرس، وزن کم 
نوزاد هنــگام تولد،اختــالالت کروموزومــی در نوزاد 
مانند ســندروم داون. بنابراین بســیار ضروری است 
که برای جلوگیری از این خطرات حتما آزمایش های  

الزم را انجام دهید.
  بــارداری بعد از 35 ســالگی هم بــدون عارضه 

می شود
 اگــر شــرایط زندگــی شــما طــوری اســت کــه بعداز

 35 ســالگی تصمیــم بــه بــارداری گرفته ایــد نگران 
نباشــید مادران در این ســن هم می تواننــد فرزندان 

سالم به دنیا بیاورندو بارداری خوبی داشته باشند.
  چگونه می توان شانس داشــتن فرزند سالم را 

افزایش داد؟
هشت هفته اول بارداری برای رشد نوزاد مهم است. 
مراقبت های اولیه و منظم دوران بــارداری می تواند 
شانس شــما را برای داشــتن یک بارداری ایمن و یک 
نوزاد سالم افزایش دهد. مراقبت های دوران بارداری 
شامل غربالگری ، معاینات منظم ، آموزش بارداری و 

زایمان و مشاوره و پشتیبانی است.
دریافــت مراقبــت هــای دوران بــارداری همچنیــن 
محافظت بیشــتری برای زنان باالی 35 سال فراهم 
می کنــد. این موضوع به پزشــک اجازه مــی دهد تا از 
شــرایط بهداشــتی که در خانم های مســن تر هنگام 
بارداری شایع تر است ، مراقبت کند. در طول ویزیت 
هــای دوران بــارداری ، پزشــک فشــار خون شــما را 
بررسی می کند ، ادرار شــما را از نظر پروتئین و قند و 
سطح گلوکز خون شما را آزمایش می کند. این به آن 
ها اجازه می دهد مشــکالت را زود تشــخیص دهند و 
درمان کنند. همچنین شــما باید ویتامین در  دوران 
بارداری مصرف کنیــد. همه زنان در ســنین باروری 
باید روزانه ویتامین  و حداقل 400 میکروگرم اســید 
فولیک مصــرف کننــد. دریافت مقــدار کافی اســید 
فولیک هر روز قبل از اقدام به بارداری و در طول ســه 
ماه اول بارداری می تواند از نقص در مغز و نخاع نوزاد 

جلوگیری کند.

تازه ها

بانوان

 تازه ترین تحقیقات در حال انجام
به گفته متخصصــان آزمایش خــون می تواند به کشــف 
 ســریع و آســان انــواع ســرطان منجر شــود .به گــزارش

 »بی بی سی«،  تیم محققان می گوید که بیش از ۹۹ درصد 
نتایج مثبت این آزمایش دقیق بوده، اما آن ها باید مطمئن 
شــوند که آزمایش هیچ موردی را جا نمی گذارد تا باعث 
اطمینان خاطر کاذب نشود.نتایج این مطالعه در ماهنامه 
 )Annals of Oncology(  »تاریخچــه تومورشناســی«
دانشگاه آکســفورد چاپ شــده اســت.در لندن، ساالنه 
بیش از 166 هزار نفر براثر ابتال به ســرطان جان خود را 
از دست می دهند. بر اساس گزارش NHS ، بیمارانی که 
سرطان آن ها در مراحل اولیه تشــخیص داده می شود ، 
معمواًل بین 5 تا 10 برابر بیشــتر از دیگران، شانس زنده 
ماندن دارند.   در بریتانیا آزمایش خون  برای کشف عالیم 
سرطان هایی که در مراحل اولیه قابل تشخیص نیستند 
در حال اجراست. این آزمایش می تواند موفقیت مهمی 
در تشخیص سرطان باشد و دانشمندان معتقدند می تواند 
احتمال زنده ماندن بیماران مبتال به سرطان را به شدت 
افزایش و هزینه درمــان را کاهش دهد. »آماندا پریچارد« 
، مدیر اجرایی NHS ، در بیانیه ای ،ایــن آزمایش خون را 
روشی سریع و ساده برای آغاز  تحول بزرگ  در تشخیص و 

درمان سرطان در سراسر جهان می داند.
 تشخیص اولین نشانه های سرطان

 برای افرادی که خود یا نزدیکانشان با این بیماری دست 
و پنجه نرم کرده اند این که یک آزمایش خون ساده بتواند 
اولین عالیم  ســرطان را تشــخیص دهد  رویایی است که 
به واقعیت بــدل شــده   . در همین بــاره با رئیــس یکی از 
بزرگ ترین انجمن های انکولوژی گفت و گو کردیم تا ما 
را در جریان جدیدترین روش های درمانی ســرطان قرار 

دهد:
دکتــر فاطمــه ورشــویی متخصــص رادیــو انکولــوژی 
 و رئیــس مرکــز تخصصــی رادیوتراپــی و انکولــوژی

 امام رضا )ع( ضمن اشاره به پیشرفت های وسیع در زمینه 
تشخیص و درمان سرطان به خبرنگار سالمت  می گوید: 
»سرطان رشد بی رویه  سلول هاســت که می تواند در هر 
قســمتی از بدن رخ دهد، در همان محــل ایجاد بیماری 

 کند یا با دست اندازی به بافت های مجاور یا دوردست )که 
به اصطالح به آن متاستاز می گوییم( به سمت سایر نقاط 
بدن حرکت کند.«  این متخصص در ادامه می گوید: » مبهم 
بودن عالیم سرطان از دیرباز ســنگی بر سر راه درمانش 
بوده عالوه برآن مجموعه ای از عوامل دربروز این بیماری 
نقش دارند که گاه شناخته شده نیستند و ممکن است فرد 

مدت ها بدون عالیم با این بیماری درگیر باشد.«
 امید به روش های درمانی پیشرفته

دکتر ورشــویی ضمن اشــاره بــه این مهم که تشــخیص 
زودرس ســرطان بــه روند درمان ســرعت می بخشــد و 
شانس درمان را افزایش می دهد می گوید: » هم اکنون 
برای برخی از ســرطان ها تســت های غربالگری داریم 
کــه  ارزان،  در دســترس و دارای قــدرت تشــخیص باال 
هســتند ازجمله آن ها می   توان به »تســت مامو گرافی« 
اشاره کرد که احتمال ابتال به ســرطان سینه را تخمین 
می زنــد. این تســت در جوامع غربــی برای زنــان باالی 
50 ســال و در ایران به علت پایین بودن سن ابتال از 40 
سالگی به صورت ساالنه انجام می شــود و در آن امکان 
مشاهده توده های غیرقابل لمس به صورت دقیق وجود 
دارد.«او ضمن ذکــر این موضوع می افزاید: » نداشــتن 
چنین تســتی با دقــت باال برای ســایر انواع ســرطان ها 
محققان را به کشــف روش هایی جدید وا داشــته است. 
یکــی از این روش هــا بررســی ســلول های آزاد در خون 
است )سلول های سرطانی امکان ورود و شناور شدن در 
خون را دارند( که در آن تغییرات ژنتیکی یا اپی ژنتیکی 
بــا تکنیک های خاص و تخصصی شناســایی و بررســی  
می شود.  مقاالت و تحقیقات نوین حول محور تشخیص 
زودرس سرطان می چرخد و حتی قادر است امکان ابتال 
به این بیماری را در آینده برای فرد پیش بینی کند یا قبل 
از بروز هرگونه عالمتی نشــان دهد فرد چقدرمســتعد 
ابتالست.« دکتر ورشــویی  اضافه می کند: »داروهایی 
که برای درمان ســرطان تجویز می کنیــم  روی مجموع 
ســلول های نرمال و ســرطانی فرد تاثیر می گــذارد که 
عوارضی را برای فرد به دنبال دارد.  امروزه شــیوه های 
درمانی به طــور انتخابی)تارگت تراپی(  عمل می کنند 
طوری که تنها  ســلول ســرطانی مد نظر راشناســایی و 

منهدم می کنند.«او ادامــه می دهد: »ایمونو تراپی یکی 
دیگر از روش هاست که در آن سیســتم ایمنی به منظور 
باالبردن کارایی تقویت می شود.«رئیس مرکز تخصصی 
رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان امام  رضا)ع( ضمن 
این مقدمه که تجویزرژیم غذایی مشابه در افراد مختلف 
وابسته به ژنتیک آن هاست و پاسخ مثبت ویکسانی ندارد 
 اضافه می کند: » به طور کلــی روش های درمانی جدید 
مبتنی بر فــرد و با بررســی ژنوتایپینــگ ) فرایند تعیین 
تفاوت های ژنوتیپی( تعریف می شود. این که بدن فرد به 
کدام دسته  از داروها مقاوم است و به کدام داروها واکنش 
نشان می دهد می تواند پروتکل درمانی منحصر به فرد 

هر شخص را برایمان آشکار کند.«
 دومین علت مرگ و میر

حــدود ۷0 درصــد کل مــوارد ســرطان در جهــان، در 
کشورهای در حال توسعه اتفاق می  افتد. بر اساس گزارش 
مرجع جهانی »ثبت سرطان در پنج قاره جهان«،  182 در 
هر 100 هزار نفر اســت. این درحالی اســت که نرخ بروز 
سرطان در ایران بیش از 14۹ در هر 100 هزار نفر است.
دکتر ورشویی ضمن رد ادعای وقوع سونامی سرطان در 
ایران خاطر نشان می کند: »میزان بروز و موارد جدید ابتال 
در ایران  نسبت به سایر کشورها تفاوت چشمگیری ندارد 
به طور کلی نمودارسرطان در جهان میل به صعود دارد و ما 
هم مستثنا از کشورهای دیگر نیستیم اما مشکل اصلی ما 
شیب صعودی است که سرطان  در کشورمان پیش گرفته 
و همان طور که اشاره شد بروز ســرطان ها در کشورما در 

سنین جوان تر رخ می دهد.«
 سرطان و کرونا

اودر باره ارائه خدمات به بیماران سرطانی که به کرونا مبتال 
شــده اند، می گوید: »پیک های پی در پــی کرونا منجر به 
افزایش تعداد مراجعان و کاهش تمرکز مراکز درمانی روی 
مبتالیان به سرطان شده که محرومیت و کاهش دسترسی 
این افراد به امکانات و تاخیر در اقدامات درمانی می تواند 
ریسک خطر را برایشان باال ببرد.« دکتر ورشویی  همچنین 
اضافه می کنــد: » برای افرادی که همزمان با ســرطان به 
کرونا مبتال می شوند شیمی درمانی قطع و بعد از درمان 

کرونا از سرگرفته می شود.«

 درماین که 
قطار مرگ رسطان را 
متوقف یم کند؟

اعمال زیبایی را فقط زیر نظر 
یک پزشک انجام دهید

متاســفانه توجه کاذب بــه زیبایی و میــل به کامل 
بودن ظاهــر باعث گرایش بــه عمل زیبایی شــده 
است،  به همین دلیل بهتر است به نکات زیر توجه 
بیشتری داشــته باشــیم زیرا یکی از بزرگ ترین و 
در عین حــال پنهان  ترین خطرهایی کــه به فیلر و 
بوتاکس مربوط می شود به اصطالح »دکتر عوض 
کردن« اســت. در ایــن پدیده که برای ســالمتی و 
جان انســان ها خطری جدی محســوب می شود، 
بعــد از ایــن کــه پزشــک اول از انجــام عمل هــای 
زیبایی بیشتر امتناع می کند یا از بیمار می خواهد 
که مدتی حدود ســه تا چهــار ماه میــان معالجات 
فاصلــه بینــدازد، بیمــار ســراغ پزشــکی جدیــد 
می رود. پزشــک جدید شــما  اغلب ممکن اســت 
خبر نداشــته باشــد بیمار قبال چه مراحلی را طی 
کرده است.»وینســنت وانــگ«، یکی از پزشــکان 
متخصص زیبایی برجسته در لندن، به ایندیپندنت 
می گوید: »بیماران متوجه نیستند که ممکن است 
جا نشــان را به خطر بیندازند. دکتــر عوض کردن 
کار خطرناکی اســت. اگر نتوانید بــه دکتر جدید 
اطالعــات کافی دربــاره بوتاکس بدهیــد ، هرچه 
آن ها تزریــق کننــد ممکن اســت ایجــاد عفونت، 
التهــاب، گــره و غــده کنــد.«وی در ادامــه اضافه 
می کند: »بیماری را دیــده ام که فیلر لب زده بود و 
می خواست عمل فیلر  دوباره انجام دهد . پزشک 
اول اجازه نداده بود، فیلر بیشــتری بزند و او رفته 
بود سراغ یک پزشک دیگر. نتیجه اش انسداد رگ 
بود که اگر درمان نمی شــد، می توانست به مرگ 
بافت  و کوری منجر شود.«مرگ بافت یعنی پوست 
تیره می شود و می میرد و اگر پوست دچار عفونت 

شود، باید آن را با جراحی برداشت.

مهسا کسنوی
 روزنامه نگار

بزرگ ترین آزمایش خون برای 
تشخیص بیش از 50 نوع سرطان 

روی ۱40 هزار نفر ؛ تحولی بزرگ 
برای درمان سرطان 

دارچین به کاهش وزن کمک 
می کند؟

رژیم الغری دارچین نوعــی رژیم طبیعی و فوق العاده 
چربی ســوز اســت. این رژیم الغــری عالوه بــر تأمین 
سالمت عمومی ، با ارتقای سوخت و ساز بدن کاهش 
وزن را فراهم می کنــد. رژیم دارچین، حــاوی مقادیر 
فراوانی فیبر خوراکی است که نوعی احساس سیری 
را در بدن فرد ایجاد می کند. در دنیای امروز دارچین 
به عنوان ادویه ضد ســرطان، ضد دیابت و ضد التهاب 
شــناخته می شــود.دارچین بــا تأثیرگذاری بــر تمام 
قســمت های بدن، عملکرد کبد را تحریک می ســازد 
و تمام ســموم موجود در بدن را دفع می کند. طی این 
فرایند حجــم عمومی خــون پاک ســازی و بــا کاهش 
التهابات سلول های چربی، منجر به کاهش وزن در فرد 
می شود.یک قاشق چای خوری دارچین دارای 1/6 
گرم فیبر است. سازوکار بدن انســان به گونه ای است 
که قادر به هضم فیبر های خوراکی نیست. بدین جهت 
 با باقی ماندن فیبرها داخل معده، فرد احساس سیری 
می کند.دارچین بــه بهبود بیماری هایــی نظیر ایدز، 
آلزایمر، زخم های مزمن، کاهش سردرد و سفت شدن 

بافت های عضالنی کمک می کند.
  رژیم الغری دارچین

بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته از دانشگاه بریتانیا 
حاکی از آن اســت که پیروی از رژیم الغــری دارچین، 
حدود 50 درصد نسبت چربی ســوزی را به سایر رژیم 
های الغری افزایش می دهد. برای این منظور مصرف 
کنندگان می توانند در وعده  صبحانه 500 میلی گرم 
دارچین، در وعده  ناهار 1000 میلی گــرم و در وعده  
شــام حدود 500 میلی گرم دارچین میل کنند.رژیم 
الغری دارچین در بازه  زمانی پنج روزه بازدهی بسیار 
مناسبی دارد. مصرف کنندگان می توانند این مقدار 
دارچین را به روش های مختلف نظیر همراه با شکالت 
داغ یا آغشته سازی به ســیب زمینی، قهوه، شیرینی، 
 ســاالد و وعده های غذایی مورد اســتفاده قرار دهند. 

) قبل از هر کاری با پزشک خود مشورت کنید.( 
منبع:بیتوته
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  موانع ازدواج جوانان ایتالیایی
اکنون ســن ازدواج در میان زنــان ایتالیایی به 27/5 
ســال رســیده اســت. شــمار ازدواج هایی که به پایان 

می رسند هم در حال فزونی اســت. به عنوان مثال در 
سال 1369 )1990م(، 44 هزار مورد جدایی به ثبت 
رســید اما این رقم در ســال 1373 )1994م( به 52 

هزار افزایش یافت. )میان جدایی و طالق تفاوت وجود 
دارد. زن و شــوهر ایتالیایی پس از سه سال زندگی در 
دو خانه جدا، می توانند از یکدیگر طالق بگیرند(. یکی 
دیگر از موانع که مقابل روی جوانان ایتالیایی ا ســت، 
رعایت  تشریفات هزینه بر ازدواج است. به عنوان مثال 
خرید گل و لباس سفید، برگزاری مراسم ویژه در کلیسا 
و نواختن موسیقی در آن و باالخره دادن شام یا ناهار به 
مهمانان پرشــمار، چیزهایی نیستند که بتوان از آن ها 
به راحتــی گریخــت. بیشــتر خانواده هــای ایتالیایی، 
رعایت نکردن تمام  یا بخشی از این تشریفات را »زایل 
کردن زیباتریــن روز زندگی« تفســیر می کننــد به این 
ترتیب متوســط هزینــه ای که دامــاد باید بابــت انجام 
سنت های ازدواج بپردازد، حدود 25 هزار دالر است 

که البته این مخارج پایان ناپذیرند و پس از پایان جشن 
ازدواج و ماه عســل، زندگی مشــترک آغاز می شــود و 
زن و شــوهر باید هزینه های جدید و مستمری را تقبل 
کنند. مخارج باالی زندگی، اغلب هم زن و هم شــوهر 
را وادار به کار فراوان می کند، زیرا یک منبع درآمد در 

خانه کافی نیست.
 یافتن یک شــغل ثابت، معمواًل بــرای زنــان ایتالیایی 
بســیار دشــوارتر از مردان اســت چنان که اکنون نرخ 
بیکاری در میان بانوان حدود 16 درصد یعنی دو برابر 
مردان اســت. این گونه فشــارهای محیطــی، امروزه، 
دختــران ایتالیایــی را در شــرایطی قــرار می دهد که 
پیش از تــرک والدین، وارد بازار کار شــوند تــا بتوانند 

ازدواج کنند!

  کمک نکردن مردان ایتالیایی به همسرشان
محاســبات مرکز آمار ایتالیا)ایستات(، نشان می دهد 
که 40 درصد زنان پس از ازدواج درمجموع حدود 70 
ســاعت در هفته در داخل و خارج خانــه کار می کنند. 
میزان اشــتغال 60 درصــد باقی مانده هــم تقریبا 60 
ســاعت در هفته اســت. اما برخالف زنــان، حدود 37 
درصد مــردان شــاغل، در خانــه به همسرشــان کمک 
می کننــد. مــدت اشــتغال این مــردان همسردوســت 
در خانه، تنها یک ســاعت در هفته اســت! بدین ترتیب 
امروزه، در جامعه ایتالیا ، زنان متأهل به مراتب بیشــتر 
از مردان، دشــواری های زندگی را تحمل می کنند که 

دلیلی منطقی برای نداشتن تمایل به ازدواج است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی

مادر گرامــی، در دنیای امروز 
فرزندپــروری یکی از کارهای 
پر دغدغه و پر مسئولیت است 
کــه بخــش قابــل توجهــی از 
انرژی خانواده هــا و به خصوص مــادران را به 
خــود اختصاص می دهــد. در این بیــن، یکی 
از تله هایــی که معمــوال والدیــن در آن گرفتار 
می شوند، مقایســه فرزندشان با کودک دیگر 
یا مقایســه فرزندانشــان بــا هم اســت. زمانی 
که شــما بــا اختــالف چند ســال بــه خصوص 
اگــر فاصله ســنی کــم باشــد، صاحــب فرزند 
دیگری می شــوید، هنــوز خاطــرات کودکی 
فرزند بزرگ تر در ذهن شــما زنده اســت و در 
بسیاری از مواقع ممکن است ناخواسته فرزند 
کوچک تر را با فرزند بزرگ ترتان مقایسه کنید 
و اگر از بد شانسی کودک دوم، فرزند اول تان 
کودک آرامی بوده باشد آن وقت هر شیطنت 

یا هیجان دومی ،بســیار به چشم می آید. پس 
در اولین قدم مطمئن شوید که فرزندانتان را 
به عنوان دو فرد مجزا که هر کدام شــخصیت 
خاص خود را دارد، پذیرفته اید. این تفاوت ها 
می توانــد در خلــق، هیجــان، اشــتها، میزان 
خواب، صبوری، قدرت کالم، عالقه به نوازش 
و ... باشــد. زمانــی کــه بتوانیــم تفاوت هــای 
فرزندانمــان را بپذیریم، متوجــه این واقعیت 
می شــویم که با وجود این که هــر دو فرزندان 
شــما هســتند ولی به دلیــل تفــاوت هایی که 
دارند، نیازهایشــان متفاوت اســت پس نحوه 
برخورد با هــر کدام بایــد مطابق بــا نیازهای 
او باشــد. بــه طور مثــال اگــر فرزند دوم شــما 
نیاز بیشــتری به صحبت کردن دارد تا بتواند 
هیجاناتش را تخلیــه کند، پس شــما هم باید 
وقت بیشــتری بــه عنوان یــک شــنونده فعال 

برای او بگذارید.

را  فرزندپروری تــان  مهارت هــای    
افزایش دهید

همان طــور که گفته شــد هر کودک بــا خلق و 
خو و مــزاج خاص خود بــه دنیا می آیــد. برای 
همین بعضی از کودکان از همــان زمان تولد 
خوش خلق تر یا آرام تر هستند و بعضی نه. در 
ابتدا نوزادان تنهــا از راه گریه ارتبــاط برقرار 
می کنند. هر زمان نیازی دارند، گریه می کنند 
و مادر کم کم قادر به تشــخیص نیاز کودک از 
نوع گریه او می شــود. هرچه کــودک بزرگ تر 
شــود، نیاز به ابزارهای کارآمدتری به منظور 
ایجــاد ارتباط بــرای برطرف کــردن نیازهای 
خود دارد. این ابزارها را مراقبان کودک به او 
آموزش می دهند. به نظر می رســد که کودک 
شما ابزارهای الزم برای درست ارتباط برقرار 
کــردن را فرانگرفتــه اســت. خوب اســت که 
در دوره هــای فرزندپــروری شــرکت کنیــد تا 

مهارت های تان افزایش پیدا کند.

  شــاید کودک تــان دنبــال جلــب توجه 
است

در ســنین ابتدایــی نیازهای کودکان بســیار 
ســاده اســت و رفتــه رفته بــا بزرگ تر شــدن، 
نیازهای آن ها هم پیچیده می شــود. دو تا سه 
سالگی سن من گفتن و لجبازی های کودکانه 

کــودک  اســت. 
از  ایــن ســن  در 
کلمــه »نــه« زیــاد 

اســتفاده می کند 
و مایــل اســت کارها 

را به تنهایــی امتحان کند. 
آشــنایی با رونــد رشــد و نیازهای هر ســن به 
مــادر کمــک شــایانی در جهــت تطابــق بــا 
نیازهــای فرزندش می کند. کــودکان زمانی 
که نمی توانند نیازهایشــان را برآورده کنند، 
دست به رفتارهایی در جهت جلب توجه شما 

می زنند.

  رفتار اشتباه را نادیده بگیرید
به طور کلی اگر مایل هســتید کــه رفتاری در 
کودک تــان خاموش شــود، بــا توجه به ســن 
کودک تــان توصیه می شــود کــه آن رفتــار را 
نادیــده بگیرید تا حذف شــود. دعــوا کردن یا 
تنبیه بدنــی شــما را بــه خواســته تان نخواهد 
رســاند زیرا کودکان متوجه اثر بــد رفتار خود 
نیستند و زمانی که شما از ســر بی حوصلگی 
یــا اســتیصال کــودک خــود را تنبیــه کالمی 
یا   بدنــی می کنیــد، او نه تنهــا متوجه خطای 
خود نمی شود بلکه بیشــتر گیج و عصبانی تر  

می شود.

دختری دارم 4 ساله که بسیار شر است. هیجان زیادی دارد و البته خیلی هم 
صحبت می کند. یک پسر 7 ساله هم دارم. من و پدرش، واقعا از دست دخترم 
و رفتارهایش خسته شــده ایم. چند باری هم تنبیه بدنی اش کردیم تا شاید 

رفتارهایش را تغییر دهد. چه کنیم؟

ریحانهنوذریان|کارشناسارشدروانشناسیوواقعیتدرمانگر

 تربیت 
فرزند

از زورگویی های دختر 4 ساله ام خسته شدم!

 یک ضرب المثل معروف ایتالیایی می گوید: »ازدواج، مدفن عشق و شادی هاست!« اما به چه دلیل واقعیت های 
اجتماعی، شهروندان کشوری را که تولید ناخالص داخلی اش هر سال از 1200 میلیارد دالر فراتر می رود به 

این باور اشتباه عملی رسانده که ازدواج، پایان خوشی ها ست؟

مهدیسمرادیان|روزنامهنگار

بانوان

وظیفه یک       تحکیم استقالل

تحکیم استقالل و ایجاد ارتباطات جدید با خانواده اصلی 
خود، اولین وظیفه مهم زوج ها برای پیشــرفت است. این 
تکلیف ،شــرط الزم بــرای همراه شــدن زوج هابــا یکدیگر 
در مســیر زندگی اســت که از طریق این کار، زن و شوهر از 
خانواده اصلی جدا می شوند و در عین حال این توانایی را 
دارند که ارتباط سالمی به شکلی جدید با آن ها برقرار کنند. 
جدا شــدن از خانواده به معنی پشت کردن به آن ها نیست 
بلکه به معنی تغییر در شیوه و میزان ارتباط با آن هاست. زوج 
ها باید بتوانند رفتارهایی را در پیش بگیرند که به خانواده 
قبلی صدمه وارد نکنند. همچنین باید یاد بگیرند که بدون 
نادیده گرفتن همسر با خانواده اصلی ارتباط داشته باشند.

وظیفه 2      فراموش کردن رفتارهای خودمحورانه

ازدواج شــامل ایجاد رابطه ای دونفره اســت که در آن واژه 

ما معنی پیدا می کنــد. به عبــارت دیگر، اصطــالح من از 
حالت انفرادی که بیشــتر خودمحورانه بوده تغییر شکل 
پیدا می کند و در حقیقت من به عنوان بخشــی از ما تلقی 
می شود. زمانی که فرد عالیق شــخصی خود را که کامال 
خودمحورانه بوده رها می کند و به عوض رفاه و آسایش را در 
رابطه زوجی دنبال می کند، دوستی و صمیمیت و عشق 
در زندگی مشترکش شکوفا می شود. در این حالت زوج ها 
عالیق فردی را در درون رابطه زن و شوهری جست و جو می 
کنند. البته در این بین، قطعا فراز و نشیب هایی وجود دارد.

وظیفه 3       ایجاد هویت زناشویی

هویت زناشــویی به فراوانی و کیفیت ابراز احساسات در 
رابطه بین زن و شــوهر اطالق می شود. این وظیفه نوعی 
پیوند و نزدیکی احساسی را در زوج ایجاد می کند و مستلزم 
تعهد زوج در برابر یکدیگر است. برخالف تصور رایج، این 

مورد هم وظیفه زن و شوهرهاست و باید به کیفیت آن برای 
افزایش صمیمیت توجه کنند.

وظیفه 4       ایجاد محیط پرورش دهنده

شــکل دادن ازدواج به عنــوان یک حــوزه اطمینان بخش و 
پرورش دهنده مهم است. رابطه زوجی موقعیتی را فراهم 
می کند که در آن شکست ها ،تالش ها و شرایط زن و شوهر در 
یک جو حمایتی مد نظر قرار می گیرد.  رابطه زوجی می تواند 
برای زن و شوهر التیام دهنده و آرامش بخش باشد. هر عضو 
باید در لحظه وقوع استرس به راحتی به همسرش دسترسی 
داشته باشد. این تکلیف اهمیت زیادی دارد به این دلیل که 
افرادی که احساس می کنند نیاز به مراقبت و پرورش آن ها 

در رابطه زوجی برآورده نمی شود  
متاسفانه  ممکن است به روابط 

خــارج از ازدواج گرایــش پیدا 
کنند. گاهی ممکن است 

این افــراد وقت خــود را 
برای کار یا دوســتان یا 

فعالیت هــای مهمی 
کــه  کننــد  صــرف 
همسرشــان حضــور 

ندارد.

وظیفه 5        والد خوب بودن

زمانی کــه زوج ها تصمیــم می گیرند بچه دار شــوند باید 
فضای رابطه را برای پرورش فرزنــد آماده کنند. این فضا 
باید به گونــه ای در زوج هاآمادگی ایجــاد کند که بتوانند 
ضمن پرورش فرزند از ایجاد لطمه به رابطه خود جلوگیری 
کنند. در این شرایط انعطاف پذیری نقش زوج ها ضروری 
است زیرا با به دنیا آمدن فرزند، رابطه زوج ها شکل جدیدی 
به خود می گیرد. زوج هایی که قبال ازدواج کرده اند ممکن 
است از ازدواج قبلی خود فرزند یا فرزندانی داشته باشند 
در این شرایط الزم است زن و شوهر بتوانند نقش ناپدری 

نامادری و همسر و والد داشته باشند.

وظیفه 6      جلوگیری از تکراری شدن

رابطه زوجــی را می توان به نهالی تشــبیه کــرد که اگر 
مراقبــت نشــود پژمــرده می شــود. یــک ازدواج خوب 
احســاس تکــراری بــودن را در زوج ایجــاد نمی کنــد. 
تجربه هــای لذت بخش زوج هــا در کنار هم بخشــی از 
خاطره های مشترکی  را تشکیل می دهد که در شرایط 
سخت کمک شــان می کند سرزنده و شــاداب بمانند و 
احساس خمودگی را در رابطه از بین می برد. با گذشت 
مدتی از ازدواج، زوج ها واقعیات زندگی را بیشتر درک 
می کنند و شیوه های ابراز محبت آن ها نسبت به اوایل 
زندگی تغییر مــی کند و واقــع بینانه ترمی شــود. الزم 
اســت زوج ها هر چند وقت یک بار عواملــی که آن ها را 
به هم عالقه مند کرده به خاطر بیاورند و به آن به عنوان 
حالت های مخصــوص و منحصر به فرد نــگاه کنند. در 
عین حــال زوج ها بایــد بپذیرند کــه حالت هــای اولیه 
غیرواقع بینانــه بــوده و الزمــه ازدواج موفــق تطابق آن 

ایده آل ها با واقعیت های زندگی نیست.

   این چند رفتار آسیب زا را مرتکب نشوید
همان طــور کــه الزم اســت کارهایــی را بــرای رشــد 
خانــواده یــاد بگیریم، خــوب اســت رفتارهایــی را که 
باعث تضعیــف نظام خانــواده می شــود هــم بدانیم تا 
همواره دقت کنیم در خانواده این موارد اتفاق نیفتد: 
بد صحبت کــردن زوج 
ها، سوء ظن بی مورد، 
کاهش ارتباط کالمی، 
بــی توجهی بــه نیازهای 
مدیریــت  زناشــویی، 
نکردن دخالت هــای دیگران 
نداشــتن  توجــه  شــما،  زندگــی  در 
بــه خواســته های همســر، تکبــر و خود 
محــوری، ســخت گیری یا ســهل گیری 

بی جا.

 ازدواج کردن به خودی خود باعث پیشرفت نمی شود. اگر خواهان رشد در ازدواج هستید باید به 
عنوان زن یا شوهر، یک ســری وظایف را انجام دهید. در واقع نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. 
در مطلب امروز به 6 وظیفه زوج ها که رعایت آن  برای رشد و پیشرفت خودشان و دیگر اعضای 

خانواده ضروری است، اشاره خواهد شد.

محوری

فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانواده

* درباره پرونده زندگی سالم، می خواستم بگم واقعا کسی 
در جهان هســت که ایــن اختراعــات بی فایــده رو بخواد و 
بهشون پول بده؟ عجیبه واقعا که   کسی به فکر اختراع شون 

افتاده.
* من شخصا می خواستم به حاج آقای گودرزی و همسرشون 
که  تدفین اموات کرونایی رو با هــم انجام می دن، خداقوت 

بگم و ازشون تشکر کنم. امیدوارم خودشون بال نبینن.
* در جــواب مخاطبی که گفتــه چرا در زندگی ســالم این 
همه از کریس نوشــتین و از مسی نمی نویســین، باید بگم 
االن مسی رفته تیم جدیدش، چی کار کرده؟ مسی از نظر 
خیلی از کارشناسان فوتبالی، یک ستاره تموم شده است.

* متاسفانه هر روز یک ماده مخدر جدید راهی بازار می شه 
و خانواده ها اگر حواس شون به نوجوان و جوان شون نباشه، 

عاقبت تلخی در انتظار فرزند دلبندشون خواهد بود.
* مطالــب صفحــه اول زندگی ســالم دربــاره اختراعــات 
به درد نخور، خیلی جالب بود. به خصوص کفش چتردار و 

نگهدارنده کتاب برای دوچرخه!
* درباره مطلب »مخاطرات بیشــتر ابتال به کرونا در افراد 
چاق« که در صفحه سالمت چاپ شــده، می خواستم بگم 

که حتی کرونا هم افراد چاق رو دوست نداره!
* در زندگی ســالم از راه هــای کاهــش آســیب های روانی 
شــیوع کرونا و تاثیــر قرنطینه خانگــی بر کودکان، بیشــتر 
مطلب بنویسین. االن ما به عنوان والدین چی کار از دست 

مون برمیاد؟

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تمرین خوش نویسی

داشتن خط خوب، حس خیلی خوبی به انسان 
می ده. دانلود سرمشــق های خوش نویسی 
از اینترنت و خرید کتاب هــای مرتبط با این 
موضــوع، می تونــه بــه 
عنوان اولیــن قدم برای 
خوش نویســی، شــروع 

خوبی باشه...

قرار و مدار

ما و شما

6 وظیفه زن و شوهرها برای پیرشفت خانواده ها

اتاق مشاورهداده تصویری

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

 توجه زوج ها به یک سری توصیه ها باعث رشد و پیشرفت خودشان

 و دیگر اعضای خانواده می شود، آیا با این موارد آشنا هستید؟

چرا زنان ایتالیایی  دیر ازدواج می کنند؟



محدثه رضایی |      15 ساله   

 شــهری که قرار اســت این هفته معرفی کنیم، بیشــتر شــبیه لوکیشــن فیلم برداری فیلم هایی 
اســت که در واقعیت وجود ندارند و بــا جلوه  های ویژه ســینمایی به آن هــا رنگ ولعاب می دهند. 

»روندا« اما واقعی اســت و در اســتان »ماالگا«ی اســپانیا با حدود ۳5 هزار نفر جمعیت قرار دارد. 
این شــهر در ارتفاع ۷5۰ متری یک کوه حیرت انگیز و در لبه پرتگاه یک دره ســاخته شــده است که 

با رودخانه ای به دونیم تقســیم می شــود. ارتباط با این شهر از طریق ســه پل که طول بزرگ ترینش به 
1۲۰متر می رســد، انجام می گیرد. این پل که »پوئنته نوئوو« نامیده می شود در سال 1۷۹۳ بنا شده 

و درطول این ۲۲8 سال، سنگ های تشکیل دهنده  آن با دامنه کوهستان ترکیب و رنگ، ظاهر و شیب 
آن ها با دامنه  کوه یکی شده است. پل پوئنته روی یک رودخانه قرار گرفته  که در نقطه  انتهایی مسیر خود 

به دره  عمیقی می ریزد و آبشار زیبایی ایجاد کرده اســت. یکی از قدیمی ترین میدان های تاریخی گاوبازی 
هم در روندا قرار دارد و ساالنه میزبان هزاران گردشگر است. بســیاری از گردشگران و چه بسا مردم ساکن 

روندا نمی دانند که این شــهر الهام  بخش رمان »زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟« اثر »ارنست همینگوی« 
بوده اســت. ایــن نویســنده معــروف آمریکایی 

تابستان ها را در این شهر سپری می کرده است. 
معروف تریــن غــذای اســپانیایی کــه در روندا هم 

بســیار رواج دارد، »پاتاتاس براواس« است که در آن 
از تکه های سیب زمینی پخته شده استفاده می شود که 

از بیرون ترد و از درون نرم هستند. از تنقالت خیابانی 
هم می توان به »شکالت چوروس« یا »دونات اسپانیایی« 

اشاره کرد که خمیر سرخ شــده پوشیده با پودر قند است و  
آن را در شکالت آب شده می زنند.
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اندراحواالت  سفرنامه

روندا؛ شهری بر لبه پرتگاه 

     
مهسا فارسی  | روزنامه نگار

شــما با تی شــرت های کهنه تان چــه می کنیــد؟ از آن جایی کــه تی شــرت ها معموال با 
پارچه هایی از جنس نخی دوخته می شوند و خیلی به درد تمیزکاری می خورند، برای خیلی های مان 
تبدیل شدِن تی شرت های بیچاره به دستمال های خوب گردگیری، پایاِن تراژیکی برای همه  آن هاست 

و در آخر هم روانه سطل زباله خواهند شد. اما آیا این می تواند همه ماجرا باشد؟

شیرین ترین هدف 

چیزهایی که منی دوین! 

نگاتیو 

زندگی دوباره تی شرت ها 

کانادایی ها بیشتر از مردم هر کشور دیگری 
ماکارونی و پنیر می خورند

اندازه خمیازه حیوانات به اندازه مغزشان بستگی داردسیب، هلو و تمشک از خانواده »رزها« هستند

دانستنی 

بالتازار

  
سمیه احمدیان  | روزنامه نگار

حتما بارها شــنیده اید که آلودگی هوا خطر واقعا جدی برای ســالمتی ما دارد. 
تحقیقات جدید نشان می دهد که آلودگی هوا عالوه بر افزایش بیماری هایی مثل آسم می تواند 
باعث افزایش چاقی به ویژه بین بچه ها شود. در هوای آلوده مواد شیمیایی و ذراتی وجود دارد که 
به عنوان مواد چربی زا شناخته می شــود. وقتی ما هوای آلوده را تنفس می کنیم، این مواد وارد 
بدن می شود و تعادل واکنش های شیمیایی را در بدن مان به هم می ریزد و به افزایش وزن ما منجر 
می شود. از آن جایی که بچه ها فعال تر از بزرگ ساالن هستند و هوای بیشتری دریافت می کنند، 
احتمال این که این ترکیبات شیمیایی خارجی وارد بدن آن ها شود، بیشتر است؛ بنابراین ممکن 
است آسیب بیشتری ببینند و عالوه بر مشکالت تنفسی دچار اضافه وزن شوند. همه ما می دانیم 
 افرادی که در خانواده  شان فردی ســیگاری وجود دارد یا سابقه  خانوادگی بیماری آسم دارند،

 به احتمال بیشتری دچار آسم می شــوند اما آلودگی هوا هم حاال به عنوان عامل مهمی در ابتال 
به آسم و آلرژی شناخته می شــود. خوشبختانه راهکارهای آســانی وجود دارد که هر کدام از ما 
می توانیم برای پاک نگه داشتن هوا و محیط زیست مان انجام دهیم؛ مثال استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی یا دوچرخه که هم سوخت کمتری مصرف می شود  و هم هوا سالم تر می ماند. همچنین 

بهتر است روزهایی که هوا خیلی آلوده است در خانه بمانیم. ما حتی با خاموش کردن المپ های 
اضافی که باعث تولید انرژی کمتر از سوخت های فسیلی می شود، می توانیم کار بزرگی برای 

سالمت خودمان انجام دهیم.

BBC.com، Indianexpress.com :منابع

خودت بساز 

   فاصله معمویل ات خوب
»زینب شــفیع نادری« دوســت جوانه، این هفتــه برای مان 
دو عکس با موضوع »پنجره« فرســتاده است. عکس اولش 
چیزی را نشــان می دهد کــه تعریف دقیق و کلمــه  به کلمه 
پنجره است؛ ســاختاری برای وارد شدن روشــنایی، هوا و 
دیده شــدن درون یا بیرون. کمی شــبیه کالس درس شد، 
نه؟ عکس دوم زینب اما قبل از این که تعریف شــق و رقی از 
موضوع به یادمان بیاورد، قوه خیال مان را تحریک می کند. 
می خواهیم بفهمیم چطور زینب از یــک عکس معمولی به 

یک عکس خوب رسیده است؟

مناییش یا تفسیری بودن؟
اختالف این دو عکس درواقع اختالف بین واقعیت و احساس 
است. هر قدر با سوژه عینی تر برخورد کنید، قدرت تفسیری 
عکس به همــان نســبت محدودتــر می شــود. وقتی ســعی 
می کنید ســوژه تان در عکس بــا آن چه مطابقت کنــد که در 
واقعیت شناخته می شود، خودتان را از عکس فیلتر کرده اید. 
در این نوع عکس وجوه خارجی و سطح یک سوژه را به نمایش 
می گذارید. بنابراین احتماال بیننده نمی فهمد نگاه و بینش  

شما نسبت به سوژه چیست و چه تفســیری از آن دارید. بیان 
افکار و عواطف به کمک تصاویر، کار راحتی نیست. در عکس 
باید تفســیری وجود داشته باشــد تا ُبعد نمادین آن چیزی  را 
ببینید که در محیط اطراف تان وجــود دارد. می خواهم روی 
این کار اســم بگذارم و بــه آن »تقدم عکاس بر ســوژه« بگویم. 
وقتی بتوانید به نگاه تان عمق ببخشید، سوژه به شیوه جدیدی 
نمود پیدا می کند. دیگر فرقی نمی کند از ســوژه ای به ظاهر 
دم دستی مثل پنجره عکاسی کنید با چیزی بدیع. در هر حالت 
بیننده قبل از سوژه، درگیر نگاه و عمق بینش شما می شود. 
البته تا معلوم نکنیم یک عکس چرا گرفته شــده و هدف از آن 
چه بوده است، نمی توانیم بگوییم کدام نوع عکس بر دیگری 
برتری دارد. فرض کنید معلم از شما خواسته باشد با یک عکس 
بگویید پنجره چیست. در این حالت عکس اول زینب عکس 
خوبی است. اما اگر معلم بخواهد پنجره را از نگاه شما بشناسد، 

عکس دوم زینب به مراتب از اولی بهتر و خالقانه تر است.

مالحظات اصویل
دقت کنید که درگیر شدن با عمق سوژه، حواس تان را از ظاهر 
آن پرت نکند. در عکــس دوم زینب فضای بــاالی قاب خالی 
است، در حالی که قسمتی از پایین پرده بریده شده است. کادر 
هم کمی کج بسته شده  و سوژه اصلی از خطوط یک سوم و نقطه 
طالیی فاصله گرفته است. همین قاب با یک اصالح جزئی، 
گیراتر می شــود. تأثیر نور را هم نباید نادیــده گرفت. نور اول 
صبح، آفتاب تیز ظهر، هوای ابری و دم غروب تأثیرات حسی 
مختلفی در بیننده ایجاد می کند. ازنظر من زینب در فاصله 
عکس اول تا دومش به وضوح پیشرفت کرده است. این تغییر 
در دو عکس پشت سر هم، به من می گوید با گذر زمان و تمرین، 

زینب قابلیت تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای را دارد.

 زندگی سالم
 چهارشنبه

 2۴ شهریور  ۱۴۰۰    
 شماره 1974

سالم خدمت دوستان عزیزم. می خواهم راجع به موضوعی با شــما حرف بزنم ؛ موضوعی که چند وقتی 
است فکرم را به خود مشغول کرده و مطمئن هستم شما هم تا به حال با آن درگیر شده اید. ما گاهی اوقات 
خیلی دوست داریم کاری مهم انجام بدهیم که همه بهمان افتخار کنند اما از خطر کردن و این که نتوانیم 
کار را به درستی پایان بدهیم، بسیار هراس داریم. گاهی اوقات هم با مخالفت و تمسخر اطرافیان دلسرد 
می شــویم پس دســت روی دســت می گذاریم و هیچ کاری نمی کنیم. شــاید تا حاال کتاب ها و متن های 
انگیزشــی را مطالعه کرده  باشــید و فکر کنید حرفی که می خواهم بزنم، تکراری یا شعاری است، اما من 
می خواهم طبق تجربه خودم بگویم که آرزوهای ما فقط برای خودمان بسیار مهم است و کسانی که تعریف 
آن را می شنوند، هیچ وقت نمی توانند خودشان را جای ما بگذارند پس حرف و نظرشان هم نمی تواند دقیق 
باشد. این خود ما هستیم که باید جسارت به خرج بدهیم و در مسیر آن چه به آن فکر می کنیم، قدم بگذاریم. 
به نظر من تلقین کردن به خود و تصویرسازی اهداف آینده نوعی برنامه نویسی مغز است. پس حتما با توکل 
بر خدای متعال و افکار مثبت می توانیم به اهداف مان دست یابیم. این یادداشت را با یک بیت زیبا از موالنا 

به پایان می رسانم که می گوید: این جهان کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا.

آلودگی هوا می تواند باعث چاقی شود؟ 

خالقانه دیدن 

آثار شما 

wowamazing  :منبع
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همان طور که خودتان بهتر می دانید بازار کوســن ها در خانه ها همیشــه داغ اســت و ما همیشه  دوست داریم کوسن های جدید با طرح و نقش های نو داشته باشیم. تی شرت ها و بلوزهای قدیمی 1
می توانند روکش خوبی برای کوســن ها باشند. کافی است دســتی در خیاطی داشته باشید یا از فردی 

حرفه ای بخواهید کوسن های کاربردی با تی شرت ها برای تان بدوزد که در کل هم کار سختی نیست.

امروز، روز جهانی »نقطه« است. تعجب رفقا سالم!
کردین؟ »پیتر.اچ رینولدز«، داستان نویس و تصویرگر 

کتاب های کودکان، کتاب دوست داشتنی و کوچکی داره به اسم 

»نقطه« که ماجرای بچه ایه که سر کالس نتونسته نقاشی بکشه و همه چیز 

از یک نقطه شروع می شه. بعد از این قصه، »نقطه« می شه نماد خالقیت 

نیست همه مثل هم باشن.و جسارت تا به آدما یادآوری کنه هرکسی راه خودشو می ره و قرار 
تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

حال اون روابه ساده  لوحی رو دارم که 
همه زندگیش رسش کاله گذاشــته 
شــده اما ابزم بــه رصف روابه بودن، 

همه مکار یم دوننش.

مرجان دهقان | عکاس   

جوانه ها! خبر دارید نگاتیو از این هفته 
قراره در بعضی شماره ها به عکس های ارسالی شما 
بپــردازه؟ اگه دوســت دارید عکس هاتــون در این 
ســتون نقد بشــه، صفحه اینســتاگرام جوانه رو به 
آدرس dynamit_1400 دنبال کنید. در این صفحه 
موضوع هر هفته رو اعالم می کنیم تا عکس هاتون 

رو برامون بفرستید.

به یک توپ نخ رنگی ضخیم برای درســت کردن چیزهــای مختلف مثال بافت یــک رومیزی یا حتی ۲ اگر تی شرت های کهنه را با صبر و حوصله به صورت  نوارهای باریک و بلند برش بزنید، تبدیل خواهدشد 
روتختی. بافت با نخ های خیلی ضخیم، این روزها بسیار پرطرفدار و زیباست. شما به سادگی می توانید خودتان 

این نخ ها را بازیافت و با آن چیزهایی مثل گردنبند، دستبند، گیره یا چیزهای دیگر درست کنید.
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استقالل، تيمی که 
به خودش باخت!

فستيوال ستارگان
در قاره سبز

همه چيز در مورد س� امين دوره ليگ قهرمانانوا�او� دال�ل نا�ام� و حذف آب� ها از ليگ قهرمانان آسيا

امضاى ترابی پاى سند صعود سرخ هاى ایران
برد شير�ن پرسپوليس در خانه حر�' چغر 
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فوتسال ایران جام جهانى فوتسال ایران جام جهانى 
را با بـرد شروع کردرا با بـرد شروع کرد

شرط حضور تماشاگران در شرط حضور تماشاگران در 
ورزشگاه ها از زبان وزیر بهداشتورزشگاه ها از زبان وزیر بهداشت
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 در ادامه مرحله �� هشــتم نها�� 
اســتقالل  آســيا،  ليگ قهرمانــان 
از  ا�ــــران  پــرسپــوليـــس  و   تاجيـ)ستــــان 
ساعت ١٩:٣٠ د�شــب در دوشنبه تاجي)ستان 
به مصاف هم رفتند ;ه ا�ن د�دار درنها�ت با گل 
دقيقــه پا�ان� ترابــ� به ســود نما�نده ا�ــران به 
اتمــام رســيد. در ا�ــن بــازA حامــد لــ�، اميد 
عاليشــاه، فرشــاد فرج�، ســيد جالل حسين�، 
 ،Aعبد Aترابــ�، ميالد ســرل�، مهــد Aمهــد
وحيــد اميرA، ســعيد آقا��، ســيام� نعمت� و 
 A١١ انتخاب اول �حي� گل محمد ،Aرضا اسد
بودنــد. در نيمــه اول بــازA با حمــالت پردامنه 
پرسپوليس آغاز شد و شاگردان گل محمدA در 
دقا�ــق ابتدا�ــ� مســابقه چند�ن بار تــوپ را به 
روA دروازه اســتقالل ارســال ;ردنــد ;ــه خط 

دفاع� تيم ميزبان در دفع حمالت پرســپوليس 
هوشــيار بود و مانع از خلق موقعيت جدA شــد. 
در ا�ن نيمه ;امال مشــخص بود ;ه حر�R ازب� 
بــه خوبــ� پرســپوليس را آناليــز ;ــرده و همين 
مســئله ;ار �حيــ� و تيمــش را در خلق موقعيت 
ســخت ;رده بــود. در نيمه دوم هم پرســپوليس 
بيشــتر از حر�R صاحب توپ و ميدان بود و چند 
بــار هــم صاحــب موقعيــت شــد امــا ب� دقتــ� 
تــا  ازب� هــا  دروازه  تــا  شــد  باعــث  مهاجمــان 
دقيقه ٩٠ بسته بماند اما ا�ن طلسم قرار نبود در 
وقت هــاA قانونــ� بــازA پابرجــا باقــ� بمانــد، 
 Aچرا ;ــه در آخر�ــن ثانيه هــا ضربه دقيــق مهد
ترابــ� بــه تــور دروازه حر�ــR ازبــ� چســبيد و 
صعــود  ســند   Aامضــا  Aبــرا گل  �ــ�  هميــن 

سرخ هاA ا�ران ;اف� بود. 

 تيــم ملــ� فوتســال ا�ــران  عصــر 
مســابقه  نخســتين  در  د�ــروز 
تيــم  مقابــل  ليتوانــ�   ٢٠٢١ جام جهانــ� 
صربســتان قرار گرفت ;ه شاگردان سيد محمد 
ناظم الشــر�عه با برتــرA ٣-٢ ;ار خود را در ا�ن 
تورنمنــت با بــرد آغاز ;ردنــد. در دقيقــه ٤ ا�ن 
بــازA حميــد احمــدA در ميانــه زمين بــه توپ 
رســيد و سرتوپ و شــوت پاA چپ اســتثنا�� او 
گل اول ا�ــران را بــه همراه داشــت. چند دقيقه 
بعــد هم فرهــاد فخيم بــا ضربه بغل پــاA زمين� 
دروازه صربســتان را باز ;رد. در اواخر نيمه اول 
حميــد احمــدA بــا در�افــت ;ارت دوم از زمين 

اخراج شد تا تيم مل� دقا�ق� ٤ نفره بازA ;ند و 
صرب هــا بــا اســتفاده از ا�ــن موقعيــت �)ــ� از 
گل هاA خورده را جبران ;نند. در نيمه دوم هم 
ا�ــران تيم برتــر ميدان بــود و ٤ دقيقــه مانده به 
پا�ــان بازA باز هم به گل رســيد�م اما با در�افت 
�ــ� گل د�گر بــاز هم نتيجه به حداقل رســيد تا 
فوتساليست هاA ;شورمان در اولين گام به �� 
برد نزد�� دســت �ابند. گفتن� اســت ا�ران در 
بازA دوم خــود جمعه به مصاف آمر�)ا م� رود و 
دوشــنبه هفته آ�نده نيز در آخر�ــن بازA خود از 
مرحلــه گروهــ� به مصــاف تيــم ملــ� آرژانتين 

مدافع عنوان قهرمان� خواهد رفت.

برد شير�ن پرسپوليس در خانه حر�' چغر 

امضاى ترابی پاى سند صعود سرخ هاى ایران
تيم ملی فوتسال ایران جام جهانی را با برد شروع کرد

ادعاى خالف واقع معاون ادعاى خالف واقع معاون 
اجـرایـى باشگــاه!اجـرایـى باشگــاه!

افشا� پشت پرده جدا�� ر�گ� از استقالل
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مهد" رحمت�، ســرمرب� ســابق شــهرخودرو �ه چند ماه اخير با اتفاقات 
عجيب و غر*ب� در باشگاه مواجه شده بود، باالخره س%وت خود را ش%ست 
و درباره *3 ســر" مسائل پشــت پرده و اتفاقات درباره باشگاه شهرخودرو 
مطالبــ� را عنوان �رد �ه خيل� عجيب و قابل تامل اســت. او به ســخنان 
مد*رعامل باشگاه وا�نش نشان داد و عنوان �رد �ه اسناد و مدار�� دارد 
�ه به موقع در اختيار رسانه ها قرار م� دهد تا مردم خودشان قضاوت �نند. 

 حاشيه فيلم از صندل� ها� خال�
مهد" رحمت� در ابتدا به جلسه با هيئت مد*ره باشگاه شهرخودرو و گرفتن 
فيلم از صندل� ها" خال� اشاره و عنوان م� �ند: «در شأن و شخصيت من 
نيســت �ه پاســخ *3 ســر" حرف ها" دروغ را بدهم. هميشــه در فوتبال 
 �ا*ــران گذر زمان همه چيز را مشــخص م� �ند. من بر اســاس نامه ابالغ
راس ساعت وارد باشگاه شدم. ساعت ١٢:٠٣ دقيقه آنجا بودم و ١٢:٣٣ 
از دفتر باشگاه بيرون آمدم. هيچ شخص� وارد جلسه نشد و تنها *3 نفر دو 
فنجان چا*� جلو" من گذاشت و رفت. اگر آن فيلم را گرفتم برا" ا*ن بود 
�ه آنها ا*ن اتفاق را ت%ذ*ب ن%نند.» و" ادامه م� دهد: «دوست ندارم لفظ 
آن را به �ار ببرم ول� حرف ها" ضد و نقيض� از دوستان شنيده ام. احترام 
مو" سفيد مد*رعامل باشگاه برا" من واجب است. آقا" معما*� تقصير" 
ندارد و تنها فرامين را انجام م� دهد. عده ا" از مجموعه پسماند گذشته در 
آنجا مانده اند. در �شور ما بحث آقازاده ها بيشتر شده است. ا*ن موضوع به 
نزد*%ان، پســر، بچه خواهر و برادر ختم نم� شــود. داماد و پسر زن داداش 
هم جزو آقازاده ها به شــمار م� روند.» و" در ادامه به جلســات د*گر" �ه 
با مد*ران شــهرخودرو داشت، اشــاره و م� افزا*د: «تا االن *3 �لمه دروغ 
از من نشــنيده ا*د. ما به جز آن جلســه، جلســه د*گر" هم داشتيم. در *3 
دفتر" ا*ن آقا*ان پيش ما آمدند و با ا*ن ها صحبت �رد*م �ه محتوا" �ل 
جلســه چه به لحاظ صوت� و چه به لحاظ تصو*ر" همه چيز موجود است. 
اگر من تا�نون ســ%وت �ــرده ام، فقط و فقط به خاطر ا*ن بود �ه در شــأن 

خودم نم� د*دم جواب ا*ن عز*زان را بدهم.»
 حرف ها� ناشا�ست در جلسه

و" تصر*ــح م� �ند: «در جلســه د*گــر" همه چيز را خدمــت ا*ن عز*زان 
توضيح داده بود*م و قرار شــد در هيئت مد*ره ت3 نفره شــان مطرح �نند و 
 �بعــد به من جواب بدهند. ســپس *3 بنده خدا*� به مــن زنگ زد و مدع
شــد �ه رئيــس هيئت مد*ــره اســت. او به من گفــت شــما در هيئت مد*ره 
مخالفان� دار"، من هم گفتم ا*ن اصال برا" من مهم نيســت، تصميم تان 
را اعالم �نيد. گفتند ما برا" شــما قيد و شــرط دار*م. من هم پاســخ دادم 
ا*راد" ندارد و فقط به صورت رســم� ا*ن را به من اعالم �نيد. آنها رفتند 
�ه به ش%ل رســم� ا*ن شروط را به من اعالم �نند ول� سرمرب� جد*د را 
اعــالم �ردند �ه اصال هيچ مشــ%ل� ندارد.» و" ادامــه م� دهد: «قرارداد 
من به عنوان مد*ر تيم ثبت شــده و در آن آمده اســت تمــام افراد" �ه با*د 
رو" نيم%ت تيم بنشينند، با*د با نظر مد*ر تيم باشد �ه من بودم. از مراجع 
قضا*� پيگير قراردادم هســتم و هيچ مش%ل� هم ندارم.» و" خاطرنشان 

م� �ند: «اگر ا*ن عز*زان نزد*3 به ٤، ٥ سال در فوتبال بوده اند و آقا*� �ه 
طبقه باال" ســاختمان پد*ده بود، ٢ سال است وارد فوتبال شده، من ٢٠ 
ســال در ا*ن ممل%ت فوتبال باز" �رده ام و آداب و رســوم همه چيز را بلدم 
و م� دانم �جا با*د بروم و �جا نبا*د بروم. ا*ن دوستان ف%ر نم� �ردند من 
به آن جلسه بروم. آنها نامه را به من دادند تا در آن جلسه حضور پيدا ن%نم.» 
و" در ادامه خاطرنشان م� �ند: «آقا*ان به دفتر *%� از دوستان من آمدند 
و صحبت �ردند ول� ســر حرف تان نماند*د و رفتيد �ه مشورت �نيد و باز 
هــم �ار خودتــان را �رد*د. صدا" آن جلســه و حرف ها" ناشا*ســت� �ه 
راجع بــه فتاح�، مد*ر �ل ورزش وجوانــان، اصول�، رئيس هيئت فوتبال 
استان و مسئوالن زدند موجود است و من م� توانم آن را در اختيار رسانه ها 

قرار دهم �ه مردم از باطن ا*ن افراد باخبر شوند.»
 به دنبال اسم و شهرت 

مهد" رحمت� به ورود افراد به دنيا" فوتبال برا" �ســب شــهرت اشاره و 
خاطرنشان م� �ند: «به هر �ســ� اجازه ندهند وارد فوتبال شود تا اسم و 
رسم و شهرت� برا" خودش دست و پا �ند. ا*ن را دستاو*ز *3 سر" مسائل 
قرار بدهد �ه خانواده ها" خيل� ز*اد" را درگير *3 سر" مش%الت �ند 
�ــه من به وقتــش درباره ا*ن ها صحبــت م� �نــم.» و" م� افزا*د: «هر جا 
 �م� رفتيم *3 عده ا" با پال�ارد جمع م� شدند. من سپر بال بودم و آقا*ان
�ه االن سينه م� زنند، اگر ذره ا" ف%ر �نند م� دانند اگر مسئوالن استان 

و هيئت فوتبال و شهردار و استاندار نبودند، ا*ن قبر" �ه االن باال" سرش 
 rبا اشــاره به اسناد و مدار �گر*ه م� �نند، اصال وجود نداشــت.» رحمت
موجود درباره حواشــ� باشــگاه شــهرخودرو خطاب به مد*ران م� افزا*د: 
«اگــر واقعا بيــش از انــدازه دروغ بگو*ند، تمام اســناد و مدارr را منتشــر 
م� �نــم. در فضا" مجاز" م� توان به همه مــردم بازگو �رد. من �ه رفتم 
و حرف� نزدم ول� د*گر از اسم من برا" مصاحبه ها" تان دستاو*ز درست 

ن%نيد.» 
 ر�ال� نگرفتم

ســرمرب� ســابق تيم شــهرخودرو با بيان ا*ن �ه در ســال گذشته *3 ر*ال 
 �حقــوق از باشــگاه نگرفته ام، اظهار م� دارد: «پارســال *3 ر*ــال در*افت
نداشــتيم و آن عز*زان� �ه *قه من را م� گرفتند �ه نبا*د برو" بدانند *3 
ر*ال نگرفتم. من ٢٠درصد از فصل� �ه باز" م� �ردم را طلب%ارم و سال 
قبل هــم فقط به من ٣٠ميليون تومان بابت اجاره خانه دادند. اگر اســناد 
و مــدارr دارند بگو*ند.» و" اضافه م� �نــد: «تيم� را به ما تحو*ل دادند 
و من هم طبق قول� �ه دادم ت3 رقم� تحو*ل  شــان دادم. د*گر مسئوالن 
استان خودشــان م� دانند و ما د*ن مان را به شهر مشهد و امام رضا(ع) ادا 
�رد*م. خواهش م� �نم د*گر دستاو*ز" برا" معروف شدن در سا*ت ها" 
 �خبر" با اسم من درست ن%نند. من اصال ناراحت نيستم، در مسير درست

قرار گرفتم و قول م� دهم خيل� زود و با قدرت برگردم.»

تهدید رحمتی به انتشار اسناد و مدارک!
سرمربى سابق شهرخودرو با شکستن سکوت خود از ناگفته ها و اتفاقات پشت پرده مى گوید اخبار خراسان

على ترابى

کوزین: مجبور به شکایت از شهرخودرو شدم
مرب� ســابق شــهرخودرو بابت عدم در*افت مطالباتش از ا*ن باشگاه 
شــ%ا*ت �رده تا ا*ن تيم مشــهد" وارد چالشــ� جد*د شود. استفان 
�وز*ن �ه بعد از ليگ قهرمانان آسيا از تيم شهرخودرو جدا شد و به فيفا 
شــ%ا*ت �رد، گفت: «بعد از اتمام باز" ها" ليگ در ماه آگوســت، من 
برا" *3 هفته تعطيالت به ا*تاليا برگشتم. آخر*ن دستمزدم از باشگاه 
را تقر*با در ماه آور*ل، ســپتامبر در*افت �ردم بعد از آن باشــگاه هرگز 
پول� به من پرداخت ن%رد. به آنها گفتم �ه به قطر م� آ*م اما برا" سفر 
 �به نامه ا" اف س� نياز دارم ول� متاسفانه باشگاه هرگز پاسخ مشخص
به درخواســت ها" من نداد. هيچ پول� برا*م وار*ز ن%رد. بنابرا*ن من 
هــم تصميم گرفتم قــراردادم را با آن ها فســخ �رده و مــدارr را برا" 
اطالع از ا*ن شرا*ط به فيفا ارسال �نم تا از طر*ق مراجع قانون� پيگير 

مطالباتم باشم بنابرا*ن مجبور به ش%ا*ت از شهرخودرو شدم.»

تفتيان و ثبت رکورد جدید 
حسن تفتيان، دونده خراسان� ر�ورد جد*د" در رشته دو" ١٠٠متر 
در مرحلــه دوم ليــگ دووميدان� �شــور ثبت �ــرد. در مرحلــه دوم از 
بيســت وپنجمين دوره رقابت ها" دووميدان� قهرمان� باشــگاه ها" 
�شــور، دونده خراسان� توانســت در مرحله مقدمات� دو" ١٠٠متر، 
زمان ١٠.٢١ثانيه را ثبت �ند و *3 ر�ورد جد*د در رده باشگاه� به 
ثبت برســاند. تفتيان توانســت ر�ورد قبل� را �ه خودش در سال ٩٤ 

ثبت �رده بود، ٢صدم ثانيه بهبود ببخشد.

اعزام سنگ نوردان به مسابقات جهانی
 تيم مل� ســنگ نورد" آقا*ان و بانوان �شــورمان با ١١ ورزش%ار و دو 
 3* �مرب� عازم مسابقات جهان� روسيه شد �ه در بين ١٤ نفر اعزام
ورزشــ%ار و *3 مرب� هم از خراســان رضو" هســتند. ا*مان اسرار به 
عنوان ورزشــ%ار و حميد توزنده جان� به عنوان مرب� در ا*ن رقابت ها 
حضــور دارند. حميــد توزنده جان�، مربــ� تيم مل� ســنگ نورد" در 
ا*ــن بــاره گفــت: «٦ نفــر در گرا*ش ســرطناب و بولدر*نــگ و ٧ تن از 
ورزشــ%اران ما در گرا*ش سرعت در مسابقات حضور خواهند داشت. 
همچنين احسان اسرار، سنگ نورد جوان و خوش آتيه نيشابور" نيز در 

گرا*ش سرعت به رقابت م� پردازد.»

بازیکنان اسبق پرسپوليس در شهرخودرو
شــنيده ها حا�� اســت �ه تيــم فوتبال شــهرخودرو با باز*%ن اســبق 
پرسپوليس هم به توافق رسيده  است. پس از ميالد �مندان� �ه سابقه 
�ار �ــردن ز*ر نظر مهاجر" در پد*ده را دارد، مهد" شــر*ف�، مهاجم 
چندســال قبل پرســپوليس نيز به شــهرخودرو پيوســت. حاال شنيده 
 �م� شود مذا�رات� بين شهرخودرو و محسن ربيع خواه، هافب3 دفاع
اســبق پرسپوليس نيز در جر*ان است و اگر اتفاق خاص� نيفتد، او نيز 
به جمع شاگردان مهاجر" اضافه خواهد شد. ربيع خواه فصل قبل به 
آلومينيوم اراr پيوست اما به علت پارگ� رباط، بخش ز*اد" از فصل را 
از دست داد اما او از فرورد*ن  ماه امسال به تمر*نات گروه� آلومينيوم 

اضافه شد و از تيرماه هم شرا*ط حضور در زمين را داشته  است. 
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هيجــان و جذابيت؛ بــا همين دو  
واژه و خيلــ� �وتــاه م� تــوان از 
 ��ليگ قهرمانان اروپا گفت و نوشت؛ رقابت ها
�ــه از د�شــب فصل جد�ــدش آغاز شــد تا نگاه 
همــه فوتبال دوســتان بــه بزرگتر�ــن تورنمنت 
امســال  باشــد.  فوتبــال  دنيــا>  باشــگاه� 
مهمتر�ــن  برگــزار>  دوره  شــصت وهفتمين 
تورنمنــت باشــگاه� �وفاســت �ــه ا�نــون به 
عنوان ليگ قهرمانان اروپا و پيش تر از آن با نام 
جام باشــگاه ها> اروپا شــناخته م� شد. با ا�ن 
حال ا�ن س� امين دوره برگزار> ا�ن تورنمنت 
بــا عنوان ليــگ قهرمانــان اروپاســت؛ نام� �ه 
تورنمنــت  ا�ــن  رو>   ٩٣-١٩٩٢ فصــل  از 

باشگاه� گذاشته و شد.
 رقابت برا
 رسيدن به روسيه

فينال ا�ن دوره از ليگ قهرمانان اروپا در حال� 
در استاد�وم �رستوفس�G شهر سن پترزبورگ 
برگزار م� شــود �ــه پيــش از ا�ن تنهــا �H بار 
ميزبانــ� ا�ن تورنمنــت به روس ها داده شــده 
بــود. دفعه قبلــ� فصــل ٠٨-٢٠٠٧ بــود �ه 
منچســتر�ونا�تد بــا غلبــه بر چلســ� بــا نتيجه 
-H�٦-٥ در ضربــات پنالتــ� پس از تســاو> 
�H در وقت ها> معمول و اضافه، قهرمان شد.

 �� تازه وارد
در ميــان ٣٢ تيــم حاضــر در مرحلــه گروه�، 
داســتان �ــH تيــم با ســا�ر تيم هــا فــرق دارد؛ 
نخســتين  ا�ــن  مولــداو>.  شر�Z تيراســپول 
بار> اســت �ه ا�ن تيم در ليــگ قهرمانان اروپا 
حضور دارد. همچنين ا�ن اولين تيم از �شــور 
مولداو> اســت �ه توانســته به ليگ قهرمانان 

برسد.
 باز هم ليگ ها
 معتبر

از فصــل ٠٥-٢٠٠٤ به بعد تنها باشــگاه ها> 
٤ �شــور موفــق بــه فتح ليــگ قهرمانــان اروپا 
شــده اند؛ اســپانيا(٨ بــار)، انگليــس(٥ بــار)، 
آلمان(٢ بــار) و ا�تاليا(٢ بار). آخر�ن باشــگاه 
خــارج از ا�ن ٤ �شــور �ــه موفق بــه فتح ليگ 
قهرمانان شــد، پورتو> پرتغال با هدا�ت خوزه 

مور�نيو در سال ٢٠٠٤ بود.
� رئال هميشه مدع

در ميــان تمام قهرمانان تار�ــخ ليگ قهرمانان، 
رئال مادر�ــد بــا ٧ قهرمان�(بدون احتســاب ٦ 
قهرمان� اش در جام باشگاه ها) بيشتر�ن تعداد 
قهرمانــ� را دارد. آخر�ن قهرمانــ� ا�ن تيم در 
فصل ١٨-٢٠١٧ بــا هدا�ت ز�ن الد�ن ز�دان 
ســه  بــا  رئال مادر�ــد  همچنيــن  خــورد.  رقــم 
قهرمان� متوال� در سال ها> ٢٠١٦، ٢٠١٧ 

و ٢٠١٨، از ا�ن حيث ر�ورد دار است.
 ر,ورد تحسين برانگيز باوار�ا�� ها

با�رن مونيخ با ١٥ برد متوال� از ســال ٢٠١٩ 
تا مــاه نوامبــر ســال ٢٠٢٠ ر�ورددار �ســب 
قهرمانــان  ليــگ  در  پ� درپــ�  پيروز> هــا> 
اروپاســت. تيم باوار�ا��  همچنيــن تنها تيم� 
اســت �ــه در �H فصــل از ا�ن مســابقات تمام 
باز> ها�ش(١١) را م� برد و درنها�ت موفق به 

�سب مقام قهرمان� م� شود.
 چالش آب� در سال ٢٠٢٢

چلســ� فصل گذشــته قهرمان ليگ قهرمانان 

شــد و امســال به دنبــال آن اســت �ه بــه تنها 
ســومين تيم انگليس� تار�خ تبد�ل شود �ه دو 
فصل پياپ� ا�ن تورنمنت را فتح م� �ند. پيش 
از ا�ن ليورپول در ســال ها> ١٩٧٧ و ١٩٧٨ 
و   ١٩٧٩ ســال ها>  در  ناتينگهام فارســت  و 
١٩٨٠ موفق به �سب ا�ن افتخار شده بودند.

 ال ,السي2و
 ر,وردداران
ا�ن بيست و ششــمين دوره حضور بارسلونا در 
ليگ قهرمانان اروپاســت؛ آمار> �ه ا�ن تيم را 
در �نار رئال مادر�ــد به ر�وردداران حضور در 

ليگ قهرمانان اروپا تبد�ل �رده است.
 متخصصان شروع

برگــزار>  آغــاز  (�ــه   ٠٤-٢٠٠٣ فصــل  از 
مسابقات به شــيوه امروز> بود) هيچ تيم� به 
اندازه با�رن مونيخ و رئال مادر�د نتوانســته در 
مرحله گروه� پيروز> �سب �ند. ا�ن دو تيم 
هر دو با ٧١ پيروز> ر�ورددار �ســب پيروز> 

در اولين مرحله مسابقات هستند.
 گروه ها
 بدون قهرمان

از فصــل ٠٤-٢٠٠٣ فقط �ــH بار پيش آمده 
�ه در ��G از گروه ها تيم� با ســابقه قهرمان� 
وجود نداشــته باشــد و آن اتفاق هــم در همين 
فصــل جد�د و برا> گــروهG رخ داده �ه در آن 
تيم  ها> ، ليل، سو�ا، سالزبورگ و ولفسبورگ 

حضور دارند.
 ر,ورد خاص پار�س� ها

ر�ــورد بيشــتر�ن گل زده در مرحلــه گروهــ� 
�ــه  اســت  گل   ٢٥ اروپــا  قهرمانــان  ليــگ 
-١٨ فصــل  در  پار> ســن ژرمن  تواســط 

٢٠١٧ بــه ثبــت رســيد. در نقطه مقابــل تنها 
ســه تيــم در مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانان 
گلزنــ�  بــه  موفــق  هرگــز  و  داشــتند  حضــور 
-٠٥ فصــل  در  دپورتيووال�رونيــا  نشــدند؛ 

و  مGاب� حيفــا(١٠-٢٠٠٩)   ،٢٠٠٤
د�ناموزاگرب(١٧-٢٠١٦)

 رونالدو باز هم با پيراهن منچستر
�ر�ســتيانورونالدو با ثبت ١٣٤ گل ر�ورددار 
بيشــتر�ن گل زده در تار�ــخ ليــگ قهرمانــان 
اروپاســت. او همچنيــن بــا ١٧ گل ر�ــورددار 
ا�ــن  از  فصــل   Hــ� در  زده  گل  بيشــتر�ن 
بــاز> اش   ١١ در  او  گل   ١٧ رقابت هاســت. 
در فصــل ١٤-٢٠١٣ بــه ثبــت رســيد �ــه به 
قهرمان� اش با رئال مادر�د منجر شــد. او حاال 

بــا پيراهــن منچســتر�ونا�تد بــه دنبــال ادامه 
درخشش در �وس� ال است.

 مس� و بنزما؛ سالطين ثبات
در تار�ــخ ليــگ قهرمانــان اروپــا تنهــا ليونــل 
مســ� و �ر�ــم بنزما هســتند �ــه در ١٦ فصل 
�رده انــد.  گلزنــ�   (٠٦-٢٠٠٥ متوالــ�(از 
در هميــن حــال هيــچ باز�Gنــ� در تار�ــخ ا�ن 
رقابت ها وجود ندارد �ه توانســته باشد در ١٧ 

دوره مختلZ گل گلزن� �ند.
 ستاره ا
 به نام هالند

در ميــان تمــام باز�Gنانــ� �ــه حداقــل ٥٠٠ 
بــاز>  اروپــا  قهرمانــان  ليــگ  در  دقيقــه 
�رده انــد، ضر�ــب گلزن� هيچ �س بــه اندازه 
ارلينگ هالنــد نبوده(تعــداد گل ها به نســبت 
دقا�ق حضــور در ميدان). ا�ــن مهاجم نروژ> 
در ١٢٥٩ دقيقــه حضورش در ليگ قهرمانان 

اروپا به ازا> هر ٦٣ دقيقه �H گل زده است.
 متخصص ,لين شيت

ليــگ  تار�ــخ  در ميــان تمــام دروازه بان هــا> 
قهرمانــان اروپــا، �ان اوبــالo بيشــتر از همــه 
دروازه اش را بســته نگــه داشته(�لين شــيت) 
اســت. او از ســال ٢٠١٤ �ه به اتلتيGومادر�د 
پيوســت ٢٨ بار در ليگ قهرمانان �لين شيت 

�رده است.
 تنوع طلب� زالتان

زالتان ا�براهيموو�چ، ســتاره ســوئد> ميالن 
در ١٢٠ باز> اش در ليگ قهرمانان اروپا، ٤٨ 
گل زده و حاال م� خواهد �H بار د�گر ا�ن �ار 
را با پيراهن روســونر> انجام دهد. او در دوره 
اول حضورش در ا�ن تيم در فاصله ســال ها> 
٢٠١٠ تــا ٢٠١٢ موفــق شــد ٩ گل بــه ثمــر 
 Zبرساند. او ر�ورد دار گلزن� با تيم ها> مختل
در ليــگ قهرمانان اســت چرا�ه بــا پيراهن ٦ 
تيم متفــاوت شــامل پار> ســن ژرمن، ميالن، 
آژا�ــس، �وونتــوس، ا�نتــر و بارســلونا در ا�ن 

تورنمنت دروازه رقبا را باز �رده است.
 حمله آنچلوت� به ر,ورد ونگر

�ــه  رئال مادر�ــد  ســرمرب�  آنچلوتــ�،  ارلــو   
ســال ٢٠١٤ بــا ا�ــن تيــم قهرمان اروپا شــد، 
ليــگ  در  مربيگــر> اش  فصــل  نوزدهميــن 
قهرمانــان را تجربه م� �نــد. از ا�ن حيث فقط 
�H نفر ر�ورد بهتر> از او دارد �ه آرسن ونگر، 

سرمرب� سابق آرسنال با ٢٠ فصل است.

فستيوال ستارگان
آغاز نبرد آسيا�� ها برا
 جهان� شدن در رقابت ها
 هندبال قهرمان� زنان آسيا همه چيز در مورد س� امين دوره ليگ قهرمانان

هجدهمين دوره رقابت ها> هندبال قهرمان� آسيا 
در حالــ� از امروز بــه ميزبان� اردن آغاز م� شــود 
�ه تيــم مل� هندبــال بانوان ا�ــران بــدون اردو> 
تدار�اتــ� راه� مســابقات خواهد شــد. ا�ران �ه 
در گروهB با تيم ها> ژاپن، اردن، سور�ه، فلسطين 
و �و�ــت همگروه اســت بــا ا�ن هدف راهــ� اردن 
شــده تا بتواند با قــرار گرفتن در جمــع ٥ تيم برتر 
مســابقات جواز حضــور در رقابت هــا> جهان� را 
�ســب �ند؛ آن هم در شــرا�ط� �ــه انصراف قطر 
از حضور در مســابقات، ســهميه جهانــ� تيم ها> 
آســيا�� از ٦ بــه ٥ تيم �اهش داد تــا �ار مدعيان 
حضور در رقابت ها> جهان� بيش از پيش ســخت 
شــود. تيم مل� هندبال بانوان ا�ــران در دور قبل� 
رقابت ها ششم آســيا ا�ســتاد و قرار بود امسال در 
صــورت شــر�ت ١٢ تيــم در مســابقات قهرمان� 
آســيا، ٦ ســهميه جهان� بــرا> بانوان قــاره �هن 
در نظر گرفته شــود ول� با توجــه به انصراف قطر و 
�م شدن �H ســهميه از آسيا حاال �ار مل� پوشان 
ا�ران برا> او�� �ردن بليت جهان� بيش از پيش 
ســخت شــده. البته قطر تنها تيــم انصراف دهنده 
نبــود و پيش از آن تيم ها> هند و افغانســتان �ه با 
تيم  مل� ا�ران همگروه بودنــد به دال�ل مختلZ از 
حضور در مســابقات انصــراف دادند تــا با تصميم 
�نفدراســيون آسيا ســور�ه و فلســطين جا�گز�ن 
آنهــا شــوند. عــزت ا... رزمگر، مد�ر فنــ� تيم مل� 
بانوان از شــرا�ط جســمان� باز�Gنان برا> حضور 
در ا�ــن رقابت ها راض� نيســت و در تشــر�ح علت 
 �G�ا�ن اتفاق به خراســان م� گو�د: «از لحاظ فيز
رضا�ت چندان� از شــرا�ط باز�Gنــان ندارم آن هم 
به دليل شيوع �روناست �ه باعث شد مدت زمان 
�م� باز�Gنان را در اختيار داشــته باشــيم اما با�د 
ا�ن نقيصــه را مد�ر�ت �نيــم. در مجموع ٢ هفته 
باز�Gنــان را به صــورت �امــل در اختيار داشــتيم. 
در ٥ ماه گذشــته تعداد ز�ــاد> از باز�Gنان مان به 
و�روس �رونا آلوده شــدند. از ١٠ باز�Gن مبتال به 
�رونــا به مرور بــه ٧، ٥ و ٣ باز�Gن مبتال رســيد�م 
و خــدا را شــGر در ا�ن هفته تســت همــه باز�Gنان 
منف� شــد. با ا�ن حال از لحاظ تا�تي�G م� توانم 
قول دهم �ه باز�Gنانم در شــرا�ط نرمال هســتند 

و از نظــر تGني�G تمام تالشــمان را �رد�م �ه تيم 
بتوانــد به باالتر�ن ميزان آمادگ� فن� برســد ول� 
متاســفانه نقطه ضعZ ما از نظر آمادگ� جسمان� 
بــه قوت خــود باقــ� اســت. منتها بــا تعو�ض ها> 
هوشمندانه از سو> �ادر فن� و با توجه به آناليز> 
 Zن ضع��ه از حر�فان مان دار�م ســع� م� �نيم ا

را مد�ر�ت �نيم.»
 انتقاد رزمگر از تغيير تار�خ باز
 ا�ران

او با اشاره به اولين باز> ا�ران مقابل ژاپن م� گو�د: 
«ژاپن تيم� منســجم، دارا> سبH و برند است �ه 
ساليان ســال در مســابقات جهان� حضور داشته. 
مطمئنم فينال بين ژاپــن و �ره جنوب� خواهد بود 
و فينال ز�با�� هم خواهد شــد. با توجه به آناليز> 
�ــه از حر�فان مان دار�ــم، برا> هر تيم ســنار�و> 
خاص خود را م� نو�ســيم. برا> ژاپن هم سنار�و> 
خاص خودش را دار�م. اميدوارم باز�Gنانم بتوانند 
ســنار�و�� �ه برا> هــر تيم نوشــته ا�م را به خوب� 
اجرا �نند.» رزمگر �ــه از تغيير تار�خ ٢ باز> ا�ران 
دلگير اســت در وا�نش به ا�ن �ه آ�ا در اردن برنامه 
تمر�ن� خاص� برا> شــاگردانش دارد، م� گو�د: 
«استاندارد ا�ن است �ه برنامه و سالن تمر�ن به ما 
بدهند ول� ما شناخت� از ميزبان ندار�م و نم� دانيم 
آ�ــا حرفه ا> و منطق� با ما برخــورد خواهند �رد �ا 
خيــر. در حال حاضر تار�خ بــاز> اول ما بدون هيچ 
دليلــ� تغيير دادند تــا �و�ــت و اردن بتوانند باز> 
مــا مقابــل ژاپن را ببيننــد و از نظــر من غيــر از ا�ن 

هيچ دليل منطق� برا> ا�ن �ار وجود نداشــت. با 
ا�ن حســاب اگر به ما ســالن تمر�ن� دادند، برنامه 
تمر�ن� خود را اجرا م� �نيم اگر ندادند �نار هتل 
 H��ا خيابان هــا تمر�ن م� �نيــم چون  oدر پــار

ا�ران� هيچ وقت خسته نم� شود.»
 از انصراف قطر متاسفم

مد�ر فن� تيم مل� بانوان اميدوار است در سومين 
تجربه خود با تيم مل� بانوان موفق به �سب سهميه 
جهان� شود: «از انصراف قطر بسيار متاسفم. قطر 
پتانســيل باال�� در هندبال آســيا دارد اما با توجه 
به ســختگير> ها> دولت قطر در شــرا�ط شــيوع 
�رونا ا�ن تيم از حضور در مســابقات انصراف داد. 
با ا�ن اتفاق ســهميه جهان� آسيا از ٦ به ٥ سهميه 
�اهش �افت ول� اميدوارم ا�ران بتواند در زمره ٥ 
تيم برتر آســيا باشد. من تجربه جهان� شدن در دو 
رده سن� تيم مل� جوانان و تيم مل� بزرگساالن را 
در �ارنامه دارم و اميدوارم بتوانم در سومين تجربه 
خود، ســهميه جهان� را به هندبال و مردم �شورم 
هد�ه �نم. به اميد خدا ��G از آن ٥ سهميه متعلق 

به ا�ران است.»
 برنامه باز
 ها
 ا�ران

 امروز: ا�ران-ژاپن؛ ساعت ١٦:٣٠
 فردا: ا�ران-�و�ت؛ ساعت ١٦:٣٠

 ٢٧ شهر�ور: ا�ران-فلسطين؛ ساعت ١٢:٣٠
 ٢٨ شهر�ور: ا�ران-اردن؛ ساعت ١٨:٣٠

 ٣٠ شهر�ور: ا�ران-سور�ه؛ ساعت ١٦:٣٠

رزمگر: یکی از ۵ سهميه جهانی متعلق به ایران است

تيم مل� واليبال ا�ران در سومين و آخر�ن مسابقه خود در مرحله گروه� 
رقابت هــا> قهرمان� مردان آســيا، پا�ســتان را شGســت داد و به عنوان 
صدرنشين گروهB به مرحله بعد> صعود �رد. مل� پوشان واليبال ا�ران 
در ا�ن مســابقه ٣-صفــر و با امتيازهــا> ٢٥-٢٠، ٢٥-١٩ و ٢٥-١٥ 
پا�ســتان را شGســت دادند تا با ٣ برد متوال� و �سب ٩ امتياز به عنوان 
تيم صدرنشــين گروهB به مرحله بعد صعود �نند. تيم مل� واليبال ا�ران 
در دو د�ــدار د�گــر مرحله مقدماتــ� موفق به شGســت ٣-صفر تيم ها> 
هنگ �نــگ و تا�لنــد شــده بــود. تيم هــا> شــر�ت �ننده در رقابت ها> 
قهرمان� مردان آســيا امروز اســتراحت دارنــد و ادامه مســابقات از فردا 
پيگير> خواهد شد. در مرحله دوم ا�ن رقابت ها تيم ها> اول و دوم چهار 

گروه مقدمات� در دو گروه E و F به مصاف �Gد�گر م� روند و تيم ها> سوم 
و چهــارم گروه ها> مرحله مقدمات� نيز در دو گروه G و H با هم مســابقه 
م� دهند. بد�ن ترتيب مل� پوشــان �شــورمان در مرحله دوم با تيم ها> 
پا�ســتان، چين تا�پــه و �ره جنوبــ� در گروهF رقابت  خواهنــد �رد و تيم 
ملــ� واليبال ا�ران در ا�ن مرحله از رقابت ها دو مســابقه خواهد داشــت 
�ــه به ترتيب به مصاف تيم هــا> اول و دوم گروهD خواهد رفت. در حال 
حاضــر چين تا�په و �ره جنوب� با دو برد و ٦ امتياز در رتبه ها> اول و دوم 
گروهD قرار دارند و نتيجه مســابقه امروز دو تيم، صدرنشين ا�ن گروه را 
قطع� خواهد �رد. مسابقات واليبال قهرمان� مردان آسيا با حضور ١٦ 

تيم از ٢١ تا ٢٨ شهر�ورماه در ژاپن پيگير> م� شود.

صعود سروقامتان ایران به مرحله دوم قهرمانی آسيا

سارا اصالنى



چهارشنبه      24 شهریور 1400       8 صفر 1443        15 سپتامبر 2021       شماره 1620754

دو استادیوم عربستان گزینه ميزبانی در ليگ 
قهرمانان 

غــرب  منطقــه  نيمه نها�ــ�  و  �� چهــارم  مراحــل 
ليگ قهرمانــان آســيا و فينال ا�ــن رقابت ها بــه ميزبان� 
6شور عربستان برگزار خواهد شــد. روزنامه االقتصاد�ه 
عربســتان خبر داد 6ه محل برگزار9 ا�ن مسابقات �7� 
از ورزشگاه ها9 مل� فهد در شهر ر�اض �ا مل� عبدا... 
در شــهر جده خواهد بود و استاد�وم «مرسول پار@» 6ه 
متعلق به باشگاه النصر اســت، شرا�ط ميزبان� را ندارد. 
�7� از شــروط ا9 اف ســ� برا9 انتخاب ورزشگاه محل 
برگــزار9 مســابقات، داشــتن ظرفيت بيــش از ٤٠ هزار 
تماشاگر است ول� مرسول پار@ چنين گنجا�ش� ندارد.

پيام تبریک وزیر ورزش عربستان به الهالل 
در �7ــ� از باز9 هــا9 مرحلــه �� هشــتم نها�ــ� ليــگ 
قهرمانان آســيا تيم الهالل عربستان موفق شد با ٢ گل 
برابر اســتقالل ا�ران پيروز شــود و به مرحله �� چهارم 
نها�� صعود 6ند. شاهزاده  عبدالعز�ز بن تر6� الفيصل  
وز�ر ورزش عربستان به ا�ن پيروز9 وا6نش نشان داد و 
در صفحه شــخص� خود نوشت: «به تيم الهالل نما�نده 
عربســتان بابت صعود به مرحلــه �� چهارم نها�� ليگ 

قهرمانان آسيا تبر�� م� گو�م.»
تعطيلی ۶ روزه استقالل 

تيم فوتبال اســتقالل با ش7ست مقابل الهالل عربستان 
از مســابقات ليگ قهرمانــان آســيا حــذف شــد. بــه ا�ن 
ترتيب تمر�نات استقالل هم توسط 6ادر فن� ا�ن تيم به 
مدت ٦ روز تعطيل اعالم شد و آب� پوشان از اواخر هفته 
آ�نده برا9 ليگ بيست و �7م به آماده ساز9 م� پردازند. 
فرهاد مجيد9 ســرمرب� تيم اســتقالل در امارات باق� 
مانــد و با شــروع تمر�نات ا�ــن تيم به تهران بــاز خواهد 

گشت.

شرط حضور تماشاگران در ورزشگاه ها از زبان 
وزیر بهداشت

وز�ر بهداشــت شــرط اصل� برا9 حضور تماشاگران در 
ورزشگاه ها را اعالم 6رد. به گزارش تسنيم، د6تر بهرام 
عين الله� وز�ر بهداشــت درباره حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه ها گفت: «تزر�ق دوز اول 6م� طول م� 6شد 
تا به پا�ان برســد، بــه همين دليل افراد با�ــد هر دو دوز 
را بزننــد تا بتوانند وارد اســتاد�وم ها شــوند.» و9 ادامه 
داد: «بــا وجود ا�ن، با�د رو9 حضــور آن ها�� 6ه هر دو 
دوز را زده اند، تصميم بگير�م.» وز�ر بهداشــت در پاسخ 
به ا�ن ســوال 6ه «اگر افراد هر دو دوز را زده باشــند، آ�ا 

استاد�وم ها باز م� شوند؟» عنوان 6رد: «بله.»

استقالل، تيمی که به خودش باخت!
وا�او� دال�ل نا�ام� و حذف آب� ها از ليگ قهرمانان آسيا

تيم استقالل در سال ها9 اخير 
در  خوبــ�  6ارنامــه  ا�ن 6ــه  بــا 
مرحلــه گروه� ليگ قهرمانان آســيا دارد، اما 
عــادت 6ــرده در اولين مرحله حذفــ� از ليگ 
قهرمانان 6نار برود و در فصل جار9 مسابقات 
هم با ش7ســت مقابل الهالل عربستان حذف 
شد. گروه مرگ ا�ن فصل ليگ قهرمانان آسيا،  
فقط �� تيم صعود 6ننده داشت. استقالل، به 
عنوان تيم اول باال رفت و ٣ تيم د�گر گروه، به 
خانــه برگشــتند. الهــالل رقيب اســتقالل در 
مرحله �� هشتم نها��، با عمل7رد9 ضعيa و 
با چاشــن� شــانس از گروهش بــاال رفت. ا�ن 
فصل اســتقالل� ها، بــا عمل7ــرد9 رو�ا�� در 
مرحله گروه� و صعود باالتر از الدحيل قطر و 
االهل� عربســتان، اميد ز�اد9 داشــتند 6ه به 
مراحــل پا�انــ� برســند. اتفاقــ� 6ــه نيفتاد و 
ش7ســت ٢-صفر مقابل الهــالل، پرونده ا�ن 
تيم در ليگ قهرمانان را بست. ش7ست و حذف 
استقالل مقابل حر�a سعود9 در د�دار9 6ه 
به ال 6الســي7و9 آســيا معروف اســت، دال�ل 
متعدد9 دارد و مهم تر�ن آن اختالف 6ادرفن� 
و مد�ر�ت باشــگاه، مشــ7الت مال�، عمل7رد 
نامناســب در نقل وانتقــاالت و اعمال ســليقه 
شــخص� مد�ر�ــت و 6ادرفن� در امــر جذب و 
حــذف باز�7ن و ترجيح آن بــه منافع و مصالح 
باشــگاه� اســت. در واقــع اســتقالل پيش از 
باز9 هــا9  بــا  عربســتان  الهــالل  بــا  بــاز9 
پشــت پرده و جنــگ داخل� بازنده بــود و فقط 
آبرودار9 6رد و با ٢ گل ش7ســت خورد! البته 
�ــ� ن7تــه را هــم نبا�ــد فرامــوش 6ــرد و آن 
آماتــور9  شــيوه  و  عجيــب  برنامه ر�ــز9 
برگــزار9  در  آســيا  فوتبــال  6نفدراســيون 
مســابقات ليگ قهرمانان آسياســت 6ه فاصله 

بين مرحلــه گروهــ� و حذف� به انــدازه پا�ان 
فصــل فوتبالــ� در غــرب آســيا و آغــاز دوره 
بدنساز9 است 6ه باعث افت عجيب تيم ها9 
غرب آسيا شــده و م� شود و ا�ن وضعيت فقط 

به سود تيم ها9 شرق آسياست!
    

صعــود مقتدرانــه اســتقالل، هــواداران را بــه 
رسيدن آب� ها به مراحل پا�ان� ليگ قهرمانان 
آســيا اميــدوار 6ــرد غافــل از ا�ن 6ــه مد�ر�ت 
اســ7لت  حفــظ  توانا�ــ�  و  اراده  6ادرفنــ�  و 
اصلــ� تيم و ســتاره ها را ندارند. احمد مدد9 
مد�رعامل باشــگاه 6ه به دنبال جر�مه 6ردن 
باز�7نان و احضارشــان بــه 6ميته انضباط� و 
دادن وعــده امروز و فردا بــرا9 پرداخت طلب 
باز�7نان و طلب7اران بود و فرهاد مجيد9 هم 
برا9 نا6ام� ها9 ليگ و جام حذف� و از دست 
رفتن دومين جام متوال� در فينال جام حذف� 
دنبــال مقصر م� گشــت! البته از ژســت ها9 
رســانه ا9 مجيد9 و قهر و آشــت� ها9 آشــ7ار 
و پنهــان ســرمرب� آب� ها بــا مد�ر�ــت و د�گر 
منتقدان هم نم� توان به ســادگ� گذشت 6ه 
باعث شــد انرژ9 و تمر6ز ز�ــاد9 از تيم گرفته 

شود!
    

در شــرا�ط� 6ه جنگ زرگر9 داخل باشــگاه 
اســتقالل ادامه داشت، ساز جدا�� ستاره ها 
زده شــد و در ا�ــن ميــان هــواداران و حتــ� 
رســانه ها گيج و مبهوت بين مدد9 و مجيد9 
ماندنــد! �7� انــ7ار م� 6رد و د�گــر اصرار و 
روز بعد جهت داستان ان7ار و اصرار بين مد�ر 
و ســرمرب� عوض م� شــد. بخصوص بر ســر 
ماجرا9 انتقــال مهد9 قا�د9 ســتاره تيم به 
الشــباب االهل� امارات 6س� نفهميد و هنوز 

هم شفاف ساز9 نشــده 6ه باالخره سرمرب� 
تيم موافــق ا�ن انتقــال بود �ا بــدون اجازه او  
ا�ن انتقال صورت گرفت و اگر با مجوز و تا�يد 
مجيد9 بــوده، اعتــراض او به انتقال ســتاره 
تيمش چه بوده اســت؟ اگر در جر�ان نبوده، 
چرا مخالفتش را با اســتعفا و تهد�د مد�ر�ت 
باشــگاه انجام نداده  و اگر هم در جر�ان بوده، 
چرا ان7ار 6رده و �ا چرا در صدد جذب ســتاره 
جد�د و هم تــراز قا�د9 برنيامــده، بخصوص 
6ه بــاز9 با الهالل نشــان داد چقــدر حضور 
قا�ــد9 �ا �ــ� ســتاره هم تــراز م� توانســت 
موثر باشــد و الهالل به لطa همان ســتاره ها 
6فــه تــرازو را به ســود خــود ســنگين تر 6رد. 
همــه به خاطر دارند 6ه ماجــرا9 جذب امين 
قاســم� نژاد به چــه درام� تبد�ل شــد و او با 
رفــت و برگشــت به پرســپوليس و اســتقالل، 
ســرانجام با فشــار هــواداران پيراهــن آب� را 
پوشــيد! برا9 هواداران ســوال است 6ه چرا 
باز�7ن با 6يفيت و ب� حاشيه ا9 چون مسعود 
ر�گ� نزد مد�ر�ت باشــگاه و ليست سرمرب� 
جا�� نداشــته و بــرا9 توجيه از دســت دادن 
چنين ســتاره ا9 به دروغ متوســل شــده اند و 
درخواســت نجومــ� را عامل 6نار گذاشــتن 
ر�گــ� عنوان 6رده انــد، در حال�  6ــه هم او و 
هــم مد�ربرنامه ها�ش از اســاس ا�ــن ادعا را 
ت7ذ�ب 6ردند! چرا برا9 حفظ محمد نادر9، 
شيخ د�اباته، رشيد مظاهر9 و تمد�د قرارداد 
فرشيد اسماعيل� تالش الزم صورت نگرفت 
و آقا9 ســرمرب� هم دخالتــ� ن7رد؟ جدا�� 
د�اباتــه، قا�ــد9 و نــادر9، ٣ تــن از بهتر�ــن 
گلزنان استقالل در مرحله گروه�، عمال ا�ن 
تيــم را برا9 باز9 با الهالل خلع ســالح 6رد. 
باز�7نانــ� 6ــه در مجمــوع ١٠ گل زده بودند 

و آب� هــا بدون جا�گز�ن مناســب ا�ــن ٣ نفر 
راه� مرحله �� هشتم نها�� شدند.

    
باز�7نان جذب شــده برا9 استقالل به شدت 
مورد ترد�ــد و نقد قرار داشــته و بعــد از باز9 با 
الهــالل ا�ــن نقد بيشــتر هم شــده، بخصوص 
 a6ه عمل7ــرد ضعي �در مــورد جعفــر ســلمان
او در ا�ــن بــاز9 و د�ــدار تيــم ملــ�، عالمــت 
ســوال بزرگ� را درباره چگونگــ� انتقال او به 
استقالل ا�جاد 6رده است! در بين خر�د ها9 
جد�د استقالل، فقط امير حسين حسين زاده، 
شــماره ٩٩ اســتقالل عمل7رد خوب� داشــت 
و �7ــ� از بهتر�ن باز�7نــان آب� مقابل الهالل 
بــود 6ه هــواداران را بــه آ�نده خــودش در ا�ن 
تيم اميدوار 6رد. عارف آقاس� روز9 معمول� 
را در جنــاح چــپ گذرانــد. همــان اتفاق� 6ه 
برا9 جعفر سلمان� در جناح راست هم افتاد. 
سلمان� در باز9 با استقالل هم مانند تيم مل� 
خيلــ� زود 6ادرفنــ� را نســبت بــه تعو�ضش 
مجــاب 6رد. عجيب تر�ن آمار بــاز9 را هم ا�ن 
باز�7ن با ارســال فقــط ٥ پــاس در ٦٠ دقيقه 
حضــورش در زميــن رقــم زد. باز�7نــ� 6ه نه 
در حملــه و نــه در دفــاع حرفــ� بــرا9 گفتــن 

نداشــت و 6ادرفنــ� را حســاب� بابــت جنــاح 
چــپ نگران 6ــرد. زبير ني� نفــس در هافب� 
دفاع� پرتالشــ� بود اما دو خطــا در جا�� بد 
انجــام داد و در بــاز9 هــم نشــان داد 6ه هنوز 
به آمادگ� و هماهنگ� 6امل نرســيده اســت. 
غيبت او در 6ارها9 هجوم� هم باعث شــد تا 
فرهاد مجيــد9 در اوا�ل نيمــه دوم مهد9 پور 
را جانشــين او 6ند. امين قاســم�  نژاد هم 6ه 
به عنــوان باز�7ن تعو�ض� به ميــدان آمد، �� 
شوت در چارجوب داشت. ن7ته اميدوار6ننده 
بــاز9 او امــا پاس ها9 خطرنا6ــش به محوطه 
جر�مــه حر�a بــود. اما ســوال ا�نجاســت 6ه 
چرا او في7س نبود؟ در مجموع باز9 استقالل 
و الهالل �ــ� حقيقت تلخ را آشــ7ار 6رد و آن 
ا�ن 6ــه آب� ها برا9 بازگشــت بــه دوران اوج و 
اقتدار نيازمند �� خانه ت7ان� بزرگ در تمام� 
ار6ان مد�ر�تــ� و فن� هســتند و بــا ادامه ا�ن 
روند اميد9 به بهبود و موفقيت آب� ها در فصل 
جد�د هم نيســت، همان طور 6ه پيش7سوتان 
ا�ــن باشــگاه از جمله پيــروز قربانــ�، محمود 
ف7ر9 و حســن روشــن تا6يــد داشــتند و ور�ا 
غفــور9 6اپيتــان ا�ــن تيم هــم در �� رشــته 

استور9 بر آن صحه گذاشت!

محمود ف7ر9 ســرمرب� پيشــين اســتقالل پس از ش7ســت آب� ها مقابل الهالل و حذف از آسيا گفت: 
«مصاحبه ها9 پيش7ســوتان را م� بينم و همه به بــه و چه چه م� 6نند! همه تعر�a م� 6نند و م� گو�ند 
فرصت بدهيد. چه فرصت�؟ 6ادر9 6ه ٣ جام را از دست داده، چه فرصت� با�د به او داده شود؟ در ا�ن 
6ادر نه تعصب م� بينيم، نه عشق و نه دانش فن�. فقط ارتش فحاش م� بينم. �� ارتش� را آماده 6ردند 
تا به د�گران فحاشــ� 6نند.» ف7ر9 در ادامه با انتقاد از شــ7ل باز9 استقالل گفت: «ا�ن 6ه استقالل از 
قبل بازنده باشد و بگو�ند م� دانستيم م� باز�م، عجيب است. اگر پرسپوليس به الهالل م� خورد، ش� 
ن7نيد برا�ش مش7ل ساز م� شد. من احساس م� 6نم آناليز9 نسبت به آن تيم صورت نگرفته بود. ا�ن 6ه 

چه ضعa ها�� داشت. فقط باز�7نان را ترساندند و گفتند الهالل باز�7نان گرا ن قيمت دارد.» و9 افزود: 
«من ف7ر م� 6نم استقالل به اشتباهات خودش باخت. متاسفانه م� بينم همه تعر�a م� 6نند. البته اگر 
انتقاد9 6نند ارتش فحاش به آن ها فحاشــ� م� 6ند. آن ها اجازه نم� دهند 6ســ� انتقاد 6ند و حرف� 
بزند. اگر قرار باشد همه از ا�ن ها تعر�a 6نند نتا�ج هم از حاال مشخص است. با انتقاد است 6ه ا�رادها 
مشخص م� شود. به نظر من باز9 قابل قبول نبود. استقالل از قبل باخته وارد زمين شد. چون �7سر9 
صفحات 6ه حام� ا�ن دوستان هستند م� خواستند فرار روبه جلو داشته باشند. اگر م� بردند م� گفتند 

6ار بزرگ� 6رد�م. اگر باختند هم بگو�ند ا�ن تيم خيل� قو9 بوده و باز�7نان ميليارد9 داشته است.»

فکرى: این 
کادرفنى استقالل 

نه عشق دارد،
نه دانش!

اى اف سی پاس گل مارگا مقابل 
استقالل را «جادویی» ناميد

6نفدراســيون فوتبال آسيا به تمجيد از پاس 
گل ســتاره ماليا�� الهالل مقابل اســتقالل 
پرداخــت. تيم فوتبــال اســتقالل در مرحله 
�� هشــتم نها�ــ� ليــگ قهرمانان آســيا به 
مصــاف الهــالل رفــت و بــا نتيجــه ٢ - صفر 
ش7ست خورد. تو�يتر ليگ قهرمانان آسيا به 
زبان عرب� پاس گل موس� مارگا ستاره خط 
حمله الهالل در صحنه گل دوم تيم سعود9 
به اســتقالل را «پاس جادو��» معرف� 6رد. 
الهالل با ا�ن برد به مرحله �� چهارم نها�� 
ليــگ قهرمانــان آســيا صعــود 6ــرد و منتظر 

قرعه 6ش� ا�ن مرحله در روز جمعه است.

حمایت اى اف سی از برگزارى 
جام جهانی هر ٢سال یک بار

6نفدراســيون فوتبال آسيا (ا9 اف س�) اعالم 
6ــرد از برنامــه فيفــا بــرا9 انجام �ــ� مطالعه 
ام7ان ســنج� برا9 برگــزار9 جام جهان� هر 
٢ سال به جا9 هر ٤ ســال استقبال م� 6ند. 
در ابتدا فدراســيون فوتبال عربســتان به فيفا 
پيشــنهاد داد 6ه جام جهان� فوتبــال مردان و 
زنان به جا9 هر ٤ ســال �� بار هر ٢ سال �� 
بار برگزار شــود 6ه بــا موافقت 6نفدراســيون 
آمر�7ا9 مر6ز9 و آســيا روبه رو شــده اما �وفا و 
آمر�7ا9 جنوب� مخالفت خود را اعالم 6ردند. 
در مــاه مــ� 6نگره فيفــا به انجام �ــ� مطالعه 
ام7ان ســنج� در مــورد برگــزار9 جام جهان� 
و جام جهانــ� زنان هر ٢ ســال را9 داد. منابع 
آگاه به رو�ترز گفته اند 6ه پيشنهادات برگزار9 
جام جهان� هر ٢ سال �� بار با مخالفت �وفا و 

باشگاه ها9 مطرح اروپا�� مواجه م� شود.

ناصر فر�اد شيران معاون  اجرا�� باشگاه استقالل 
6ــه ا�ــن روزهــا فعال تر�ــن عضو ا�ــن باشــگاه در 
م� رفــت  انتظــار  6ــه  در حالــ�  رسانه هاســت، 
مد�ر عامل �ا رئيس هيئت مد�ره استقالل در اولين 
برنامــه زنده در رســانه ملــ� حضور �افتــه و پس از 
باخــت مقابل الهــالل و حذف از آســيا از هواداران 
دلجو�ــ� 6نــد، رو9 آنتــن آمــد. معــاون اجرا�ــ� 
باشــگاه 6ه بيشتر ســع� در توجيه شرا�ط داشت، 
در خصوص نقل وانتقاالت 6ه به زعم 6ارشناســان 
قابــل قبول نبوده، توجيهات� داشــت  6ه مهم تر�ن 
آن پيشنهاد نجوم� بين ١٥ تا ٢٠ ميليارد از سو9 
ر�گ� بود؛ 6ه ا�ن ادعا بالفاصله با وا6نش پيام7� 
ر�گ� به مجر9 برنامه مواجه شد و هافب� پيشين 
آب� پوشــان 6ــه ب� حاشــيه تر�ن و 6م حرف تر�ــن 
باز�7ــن فوتبال ا�ران اســت، ا�ن ادعــا9 معاون را 
ت7ذ�ب 6رد. در ا�ن خصوص مهر پيگير9 ها9 الزم 
را 6رد و مشخص شد مسعود ر�گ� هرگز مذا6رات� 
مستقيم با مد�ران استقالل نداشته و مذا6رات و9 
تنها از طر�ق مد�ربرنامه و9 پيش رفته. مد�ر برنامه 
مسعود ر�گ� نيز در همين خصوص به خبرنگار مهر 

گفت: «تنها �� بار مستقيم به خاطر ر�گ� مذا6ره 
6رد�م 6ه در جلســه مذا6ره اصال  معــاون اجرا�� 
باشــگاه حضور نداشــت. در آن جلســه هم ما هيچ 
پيشــنهاد مال� نداد�م و ا�ن باشــگاه استقالل بود 
6ــه به ما پيشــنهاد مالــ� داد. البته ا�ــن را 6تمان 
نم�  6نم 6ه ا�ن پيشنهاد 6متر از حد انتظار بود، اما 
هم برا9 ما و هم برا9 آن ها قابل را�زن� و به نتيجه 
رسيدن بود.» مد�ر برنامه ها9 رسم� مسعود ر�گ� 
گفت: «پس از در�افت پيشــنهاد اســتقالل، بدون 
آن 6ه پيشــنهاد9 بدهم تمد�د قــرارداد را مو6ول 
به جلســه بعد9 با حضــور ر�گ� 6ردم. جلســه ا9 
6ه هرگز برگزار نشــد. چند روز بعــد 6ه برا9 عقد 
قرارداد باز�7ن د�گر9 در باشــگاه استقالل بودم، 
پس از نها�� شدن قرارداد ا�ن باز�7ن جد�د تمد�د 
ر�گ� را هم پيگير9 6ردم 6ه هرگز پاســخ روشن� 
به من ندادند. البته 6ه تا آن روز خيل� زود باز�7ن� 
به جا9 ر�گ� گرفته بودند تا ا�ن حس ا�جاد شــود 
6ه آن هــا اصرار9 هم بر حفظ ر�گــ� ندارند و ا�ن 
حس به خود ر�گ� هم منتقل شد تا عل� رغم ميل 

باطن� اش از ا�ن تيم جدا شود.»

افشا� پشت پرده جدا�� ر�گ� از استقالل

ادعاى خالف واقع معاون اجرایی باشگاه!
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