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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 یک بار باید بیام توی دهن این مجری هایی  •
بزنم که بعد از باخت ورزشکارها می گن چیزی از 
ارزش هایمان کم نشد! این همه پول بیت المال 
را توی حلق این ورزشکارها می ریزیم که آخرش 

بگوییم چیزی هم از ارزش هایشان کم نشده؟
 تنها جایی هستیم که پرچم انگلیس رو در  •

خیابان ها چرخاندیم و از تیم حریف حمایت 
کردیم و بعد از باخت بدترکیب تیم ملی، شروع 

به توهین به تیم کردیم. کشور عجیبی هستیم!
 مگر مردم مسئول کسر بودجه مخابرات  •

هستند که آبونمان خطوط راکد خود را باید 10 
برابر پرداخت کنند؟ آن هم آبونمانی که اصال 

ریشه شرعی ندارد!
 افراد بازنشسته چه کارگر، چه کارمند و چه  •

مشاغل آزاد 30 سال از بهترین زمان زندگی 
شان )جوانی( را که به نظر من هیچ قیمتی 
نمی توان برای آن تعیین کرد در راه خدمت به 
مملکت و چرخاندن چرخش هزینه کردند االن 
که پا به سن گذاشتند مستحقق رسیدگی بهتر 

از سوی مسئوالن کشور هستند.
 خاک بر سرتان تاج و کی روش! هی دفاعی  •

بازی کن احمق دیوانه! کمی ازعربستان یاد 
بگیرید. شعور آن ها را هم ندارین!

 در جواب دوستی که گفتن دعای خیر مردم  •
پشت سر فوتبالیست ها نیست، باید عرض کنم 
که این عده از مردم همون هایی هستن که می 
گن فوتبال رو سیاسی نکنین و خودشون نه تنها 
حمایت نمی کنن که تا بتونن سنگ می اندازن 
و رکیک ترین الفاظ رو در وصف تیم ملی به کار 

می برن!
 نعمتی که سپاس گزاری نشود مانند گناهی  •

است که آمرزیده نشود.
 چندین سال است که آزمون استخدامی  •

برای شهرداری ها برگزار نشده و شهرداری ها 
یا دچار مشکالت فراوان کمبود نیرو در بعضی 
بخش ها شدند یا از طریق قراردادی و شرکت 
کارمند جذب کرده اند که شایسته گزینی را زیر 
سوال برده است. لطفًا پیگیری کنید که آزمون 

استخدامی شهرداری ها برگزار بشود.
 تیم ملی برنده می شه اینترنت قطع می شه،  •

تیم ملی می بازه اینترنت قطع می شه! تیم ملی 
مصدوم می ده اینترنت قطع می شه! فکر کنم 
یک نفر رو گذاشتن توی اتاق فیلترینگ گفتن 
همین جا باش هر موقع خوشت اومد دکمه 

فیلتر رو بیشتر فشار بده!
آه  • فوتبال  ملی  تیم  باخت  دالیل  از  یکی   

اسکوچیچ است!
 شما و کسانی که از باخت تیم ملی خوشحال  •

شدید! االن این تیم 6 تا گل خورد چی به شما 
اضافه شد؟ اگر 6 تا گل می زد چی از شما کم می 

شد؟ چرا فقط دعای بد یاد گرفتید؟
  در این چند سال آن قدر به ما وعده دروغ  •

داده اند که ما از همان اولش می دانستیم وعده 
ساخت 4 میلیون مسکن یک دروغ بزرگه! شما 

تازه فهمیدین؟
 خدایا ما هم آدمیم و نیاز به شادی داریم.  •

چطور عربستان 2 گل به آرژانتین زد ولی ما 
شش تا از انگلیس خوردیم؟

 خدایا! فوتبال  ما را از قدرت های   برتر جهان  •
 کن!

 واقعا متاسفم برای تیم ملی فوتبال سرود ملی  •
کشور رو نخوندن که چی رو ثابت کنن!

 وقتی تیم ملی با نخواندن سرود ملی صدای  •
بی وطن ها می شود نتیجه شکست هم باعث 
ابراز خوشحالی آن هاست. پس صدای هموطن 

های حقیقی باشید.
 تلفن مغازه من چند سال است مصرفی ندارد.  •

اکنون 2 ماه است ماهانه 18 هزار تومان قبض 
می آید، چرا؟ مخابرات باید جواب قانع کننده 

بدهد.
پیامکی  • پاسخ  که  ممنونم  خراسان  از   

مخاطبان خودش رو به یکدیگر در ستون حرف 

مردم چاپ می کنه. این خودش وجهی از امر 
به معروف و نهی از منکر و باعث پویایی فهم 
مخاطبان است. اگر به اظهارنظرهای نادرست 
افراد چهره در هر عرصه ای پاسخ مناسب داده 
شود این قدر متوهم نمی شدند که چون پاسخی 
به  حرف شان داده نشده حتما حرفشان صحیح 

است.
 دوست عزیز آموکسی سیلین ۵00 را کجا 22  •

تومان خریدی چون من 32 هزار تومان خریدم!
 آیا حضور وزیر ورزش در جمع فوتبالیست  •

ها خیلی امر واجبی است که ایشان تمام امور 
ورزش را رها کرده و در جمع آنان است و چرا 
باید از باخت مقابل تیم پرآوازه انگلیس این قدر 
ناراحت شویم در صورتی که در حل کوچک 
ترین مسائل موجود در ورزش کشورمان از جمله 

حضور بانوان در ورزشگاه ها بازمانده ایم!
 اگر گرفتن آبونمان برای خطوط راکد و بدون  •

مصرف، شرعی و جایز است لطفا مخابرات نام 
علمایی که این فتوا را داده اند، اعالم فرماید.

چقدر  • شدیم!  خسته  دیگر  ایرانسل  از   
پیامک برای خرید بسته ها و سیم کارت! لطفًا 

اطالع رسانی کنید. دیگر بس است!
 گفته می شود کشور اوکراین یکی از منابع  •

عمده تامین غالت و روغن جهان است. درود بر 
مردم سخت کوش و با مرام آن که دین خود را به 

جامعه جهانی ادا می کنند.
 ممنون از این که پیگیر افزایش مبلغ آبونمان  •

تلفن ثابت هستید. اکثریت مردم ناراضی بوده و 
خواهان اصالح مبلغ آبونمان هستند.

و  • حق  طالب  فقط  نیستم  سیاست  اهل   
حقیقت، صلح و دوستی و آرامشم ولی متاسفم 
برای این همه افراط و تفریط! چه آسان انسان 
ها را از عرش به فرش می کشیم! چه بازیگر چه 
فوتبالیست چه هر سازمانی! حضرت علی)ع( 
حتی با دشمنان خود چنین نمی کرد!  الگوی 

ما کیست؟ به کجا می رویم؟
 اعتراض همیشه حرف دل و زبان ملت انقالبی  •

است. دیروز بر وجود ناعدالتی ها اعتراض 
داشتیم که به برکت دولت های پیشین رقم 
اغتشاش.  بر  داریم  اعتراض  امروز  خورد، 
اعتراض با عالمت عقل و منطق به میدان می 

آید، اغتشاش با جهل و قتل و غارت و  دشمنی!
 روزنامه 2۹ آبان صفحه 11 گزارشی چاپ  •

کردید با عنوان »افزایش حقوق کارمندان از 
چه زمانی اعمال می شود« این چندین گزارش 
در چند ماه گذشته است که با این عنوان چاپ 
می کنید ولی یک بار چاپ نکردید پرداخت 
شده یا نه؟ ازشون پیگیری کنید لطفا تا بعضی 

از مسئوالن الکی حرف نزنند!
درس  • فرهنگیان  دانشگاه  تو  یارو   

خونده)دانشگاهی زاید و پرهزینه و بی فایده 
برای مملکت ( 4 سال حقوق مفت گرفته! 4 
سال برایش سابقه کاری خورده، حاال در اولین 
روز کاری رتبه بندی هم گرفته! من 8 سال در 
دانشگاه عمرم تلف شد بدون حقوق) زمان 
انقالب فرهنگی( برای گرفتن لیسانس 8 سال! 
با 12 سال دیپلم شد 20 سال! رتبه بندی حق 
من بازنشسته قربانی انقالب فرهنگی است یا 

این صفر کیلومترهای اصال ضرر نکرده!
 درباره تغییر غیرکارشناسی ساعت کار بانک  •

ها باید گفت اول صبح مشتری ندارند چون 
عماًل کار مثبتی انجام نمی شود. از طرفی 
مشتریان در آخر وقت ساعت 13 با در بسته 
مواجه می شوند. خواهشمند است تجدید نظر 

فرمایید.
 چرا نصب فیلتر خودروها، انجام نمی شود؟ •
 امر به معروف و نهی از منکر صداوسیما  •

پیشکش! در فیلم و تبلیغات کاال و... مواظب 
باشه منکر را ترویج نکنه! خبرنگارش از رئیس 
جمهور و رئیس مجلس و ... برای به کار بردن 
واژگان بیگانه ایراد می گیره بعد در تبلیغاتش از 

واژه هایی مثل »لیبل بندی« استفاده می کنه!

اخبار 2

حرف مردم

 پیام روشن تراز 
تجاری منفی

با وجود اخبار مثبتی که از بهبود روابط 
تجاری کشور طی ماه های اخیر منتشر 
شــده اســت که مهم ترین آن هــا، تسریع 
در فرایند پیوستن ایران به اتحادیه های 
اوراسیا و شانگهای و همچنین افزایش 
تعامالت دیپلماتیک با کشورهای همسایه 
ــن اتــفــاق در تجارت  اســـت، خــروجــی ای
خارجی کشور چندان مثبت نبوده است. 
چرا که گزارش گمرک از تجارت 7 ماهه 
میلیارد   3.3 منفی  تجاری  ــراز  ت کشور 
دالر را نشان می دهد که به معنای فاصله 
قابل توجه صادرات غیرنفتی در مقایسه با 

واردات است.
براساس گزارش گمرک در 7 ماه نخست 
امسال 31.7 میلیارد دالر واردات انواع 
کاال به کشور انجام شده است. در همین 
ــادرات غیرنفتی کــشــور28.4  مــدت صـ
میلیارد دالر بود که 3.3 میلیارد دالر کمتر 
از واردات است و به این ترتیب تراز تجاری 
کشور در 7 ماهه امسال به منفی 3.3 
میلیارد دالر رسیده است که کم سابقه و 
نگران کننده است. این در حالی است که 
در 7 ماهه سال گذشته تراز تجاری کشور 
منفی 800 میلیون دالر بود که به مراتب 
تراز تجاری مناسب تری نسبت به امسال را 
نشان می داد. این فاصله به معنی کسری 
3.3 میلیارد دالری تامین ارز بدون اتکا 
به دولت است و با این روند، ممکن است 
کسری تجاری امسال از مرز ۵ میلیارد 

دالر نیز بگذرد.
شاید بتوان ردپای جهش نرخ ارز در ماه 
های اخیر را در این کسری دید، چرا که 
ــازار ارز از مسیر تامین ارز  نبض اصلی ب
صادرات غیرنفتی می گذرد. این جاست 
که تفاوتی بین واقعیت گسترش تعامالت 
دیپلماتیک با همسایگان و منفی تر شدن 
ــراز تجاری کشور دیــده می شــود و این  ت
پرسش مطرح می شود که این تعامالت 
تجاری چرا به بهبود وضعیت تجاری کشور 

منجر نشده است.
واقعیت این است که تجارت ریشه در تولید 
داخــل و مناسبات خارجی کشور دارد. 
برای تقویت صادرات و کاهش واردات باید 
تولید داخل به ویژه در بخش هایی که سهم 
اصلی واردات را دارند، تا حد ممکن بیشتر 
شود. این مسئله موضوعی زمان بر است 
و تا زمانی که رشد صنعتی و کشاورزی 
باالیی نداشته باشیم در عمل در اقالم مهم 
صنعتی و به ویژه کشاورزی از جمله نهاده 
هــای دامــی واردکننده ایــم. در موضوع 
کــشــاورزی با توجه به محدودیت منابع 
آبی و کمبود بارش، انتظار رشد چندانی 
نمی تــوان داشــت و به این ترتیب انتظار 
جهش صادراتی نیز نمی توان داشت. در 
بخش صنعت حتی خام فروشی از حدی 
بیشتر ممکن نیست چرا که افزایش تولید 
در بخش هــای معدنی و صنایعی نظیر 
ــوالد و سیمان، معطل افــزایــش تامین  ف
انرژی از جمله برق و گاز است، آن هم در 
شرایطی که تامین برق و گاز در لبه سر 
به سری تولید و مصرف است، نمی توان 
انتظار افزایش تولید چندان زیاد و در پی 
آن جهش صــادراتــی داشـــت. آن هــم در 
با پیشرفت طرح  به تدریج  شرایطی که 
تدریجی  رسیدن  و  مسکن  ملی  نهضت 
پــروژه ها به مرحله سفت کــاری، مصرف 
داخلی فــوالد و سیمان افزایش خواهد 
یافت و امکان صادرات حتی در حد فعلی 
سخت خواهد بود. از سوی دیگر بازار فوالد 
نیز با عوارض صادراتی وضع شده از سوی 
وزارت صمت و رقابت منفی روس ها و 
قیمت شکنی آن ها توان صادراتی چندانی 
ندارد.مسئله دیگر نوع مناسبات تجاری و 
ارتباطات دیپلماتیک مرتبط با آن است. 
طی ماه های اخیر تحوالت خوبی رخ داد 
ــران به اتحادیه های  و مسیر پیوستن ای
اوراسیا و شانگهای تاحد زیادی جلو رفت. 
با این حال اثر این تعامالت و مذاکرات در 
سفره تجارت خارجی چندان دیده نمی 
شود و چنان که باالتر گفتیم، براساس 
گــزارش گمرک، تــراز تجاری در 7 ماهه 
نخست امسال منفی 3.3 میلیارد دالر 
است. در چنین شرایطی باید توجه داشت 
که تعامالت دیپلماتیک زمانی می تواند به 
بهبود وضعیت تجارت کشور منجر شود که 
همراه با نقشه توسعه صنعتی و کشاورزی 
باشد که بتواند از مسیر تقاضای خارجی، 
تقویت تولید داخلی را رقم بزند، در غیر این 
صورت نباید از تعامالت تجاری و پیوستن 
به اتحادیه های تجاری مختلف، انتظار 

معجزه داشت.
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  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

افت چشمگیر تراز تجاری 
ثبت تراز تجاری منفی 3.3 میلیارد دالر در 7 ماه امسال، چگونه رقم خورد و نقش فوالد در این زمینه چه بود؟ 

گــزارش گمرک از تجارت 7 ماه کشور تراز 
تجاری منفی 3.3 میلیارد دالر را نشان می 
دهد که به معنای فاصله قابل توجه صادرات 
غیرنفتی در مقایسه با واردات است. در این 
میان افت صادرات محصوالت فوالدی نقش 

مهمی داشته است.
براساس گــزارش گمرک در 7 ماه نخست 
امسال 31.7 میلیارد دالر واردات انواع کاال 
به کشور انجام شده است. در همین مدت 
صادرات غیرنفتی کشور28.4 میلیارد دالر 
بود که 3.3 میلیارد دالر کمتر از واردات 
است و به این ترتیب تراز تجاری کشور در 7 
ماه امسال به منفی 3.3 میلیارد دالر رسیده 
که کم سابقه و نگران کننده است. این در 
حالی است که در 7 ماه سال گذشته تراز 
تجاری کشور منفی 800 میلیون دالر بود 
که به مراتب تراز تجاری مناسب تری نسبت 

به امسال را نشان می داد.
مقایسه وزنی صــادرات غیرنفتی و واردات 
نیز نشان می دهد که فارغ از تغییرات قیمت، 
افت صادرات و واردات چه مقدار بوده است. 
ــادرات غیرنفتی در  براین اســاس میزان ص
7 مــاه امسال 61.3 میلیون تن و واردات 
1۹.7 میلیون تن بــود. این در حالی است 
که میزان صــادرات غیرنفتی در 7 ماه سال 
گذشته 74.۹ میلیون تن و میزان واردات 
23.4 میلیون تن بود. در این میان افت بیش 
از 13.6 میلیون تنی و 1.3۵ میلیارد دالری 
صادرات غیرنفتی در این مدت معنادار است.
در همین حال بررسی آخرین آمار مربوط به 
صنعت فوالدسازی نشان می دهد که در 7 
ماه نخست امسال، تولید فوالد رشد 12 تا 

1۹ درصدی داشته و در مقابل صادرات کاهش 
یافته و مصرف داخلی رشد کرده است. براساس 
این آمارها، صادرات کل محصوالت فوالدی در 
7 ماه نخست امسال نسبت به 7 ماه سال گذشته 
4 درصد و کل صادرات آهن اسفنجی 46 درصد 

کاهش یافته است.
به گزارش مهر، به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد از 
جمله دالیــل کاهش صــادرات فــوالد می توان به 
وضعیت بازار جهانی فوالد و کاهش تقاضا برای 
فــوالد در مناطق مختلف دنیا، اعمال عــوارض 
صادراتی روی محصوالت فوالدی در ابتدای سال 
و دامپینگ روسیه که به کاهش سهم ایــران در 

بازارهای هدف منجر شد، اشاره کرد.

ــاون اجـــرایـــی انجمن  ــع وحــیــد یــعــقــوبــی م
تولیدکنندگان فوالد در این باره به مهر گفت: 
منحنی قیمتی فوالد یک منحنی سینوسی 
است و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین، قیمت 
فــوالد به قله خود رسیده بود اما متأسفانه 
کشور یک فرصت سوزی بزرگ انجام داد و 
در قله قیمت ها، عوارض صادراتی روی فوالد 

اعمال کرد.
وی افــزود: روسیه به دلیل تحریم هایی که 
دارد وارد بازارهای صادراتی ما شد و رقابت 
بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که 
روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی 

کم شد.

روابط عمومی سپاه جزئیات تشییع شهید داوود جعفری را اعالم کرد 

شهادت مستشار هوافضای سپاه 
در سوریه 

سـرهنگ داوود جعفـری از افسـران ارشـد 
و پـاک باختـه نیـروی هوافضـای سـپاه در 
سـوریه صبح سه شـنبه، با انفجار بمب کنار 
جـاده ای رژیـم صهیونیسـتی در حوالـی 
دمشـق شـهید شـد. در اطالعیـه روابـط 
عمومـی کل سـپاه آمـده اسـت: بـی تردیـد 
صهیونیسـتی  جنایتـکار  و  جعلـی  رژیـم 
پاسـخ ایـن جنایـت را دریافت خواهـد کرد. 

همزمان روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه 
در اطالعیـه ای اعالم کرد: آیین تشـییع مدافع 
سـرفراز حـرم سـردار شـهید داوود جعفـری کـه 
توسـط ایـادی رژیـم صهیونیسـتی در حوالـی 
دمشـق سـوریه بـه شـهادت رسـید از سـاعت 
8 صبـح  امـروز) پنـج شـنبه سـوم آذر مـاه(، از 
حسـینیه امـام رضـا )ع(جنـب سـتاد نیـروی 

هوافضـای سـپاه برگـزار مـی شـود.

مسکن ارزان می شود؟
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که رشد تورم ماهانه مسکن کاهشی شد؛ این موضوع نشانه آغاز کاهش قیمت مسکن است؟

طبق آمار منتشرشده توسط 
سازمان مرکز آمار ایران، تورم 
نقطه ای و ماهانه )نسبت به 
بــوده  مــاه گذشته( کاهشی 
اســـت. نـــرخ تــــورم مــاهــانــه 
ــد تغییر عــدد شاخص  )درص
قبل(  ــاه  م بــه  نسبت  قیمت 
در آبــان مــاه 1401 به 2.1 
درصد رسیده که در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل، 
ــد کاهش  ــد درصـ 0.۹ واحـ
داشته اســت همچنین  نرخ 
تورم ماهانه برای خانوارهای 

شهری و روستایی 2.1درصد است که نسبت 
به ماه قبل برای خانوارهای شهری 1.1واحد 
درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 
0.1واحــد درصد افزایش داشته است، در 
این بین یکی از کاالهای مهم در سبد اقالم 
محاسبه تورم، مسکن و اجاره بهاست که در 
ماه های اخیر به صورت مستقل تورم ماهانه 
آن در محافل رسانه ای و کارشناسی مورد 
ــت. آن طور  ــرار گرفته اس توجه جــدی تــر ق
ــزارش مرکز آمار  که تسنیم نوشته طبق گ
ــران، نرخ رشد نقطه به نقطه تــورم حوزه  ای
قیمت  متوسط  رشد  مقایسه  یعنی  مسکن 
ــان امــســال در قیاس بــا آبــان  مسکن  در آب
سال گذشته افزایش 3۹.2درصد را نشان 
آن  به  باید  که  قابل توجهی  نکته  می دهد. 
اشــاره کرد رشد 3.7درصـــدی تــورم بخش 
مسکن نسبت به ماه گذشته )تورم ماهانه 
مسکن در کشور( است، این درحالی است 
که تورم ماهانه مسکن در کشور در مهر ماه 
حــدود 6 درصــد بــوده اســت، بر ایــن اساس 
تــورم ماهانه مسکن در کشور در آبــان ماه 
نسبت به مهر افت قابل توجهی را تجربه کرده 
1401 تورم  است.گفتنی اســت، در مهر 
ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر 

تهران  منفی0.1  درصد بوده است. تورم ماهانه 
مهر ماه در مقایسه با همین اطــالع در ماه قبل 
)3/3 درصد(، 3/4 واحد درصد کاهش داشته 

است، همچنین مطابق آخرین اطالعات مرکز 
آمار در مهر متوسط قیمت مسکن در استان 
تهران حدود 46 میلیون تومان  بوده است.
اگرچه آمار تورم ماهانه مسکن استان تهران 
هنوز استخراج نشده است، اما انتظار است 
همان طور که در مهر ماه 1401 تورم ماهانه 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران منفی 
0.1 درصــد بــوده اســت، در آبــان ماه نیز  این 
روند کاهشی ادامه داشته باشد، بر این اساس 
طبق پیگیری از مرکز آمار ایران آمار مربوط به 
معامالت و متوسط قیمت مسکن آبان ماه در 
تهران در روزهای ۵ تا 6 آذر ماه منتشر خواهد 
شد.البته نکته مهم تر این است که تحوالت 
قیمت مسکن در تهران به عنوان سیگنال قیمت 
در کشور نقش مهمی در بازار معامالت مسکن 
دارد. در تأیید افت محسوس قیمت مسکن، 
بانک مرکزی نیز به تازگی و در مــاه گذشته 
قیمت  تــحــوالت  از  مشابهی  تقریبًا  گـــزارش 
مسکن در تهران منتشر کــرده اســت، در مهر 
ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 

ملکی  معامالت  بنگاه های 
میلیون   43 تــهــران  شــهــر 
ــی از  ــاک تـــومـــان بـــود کـــه ح
افزایش محدود 1.2درصدی 
نسبت به مــاه قبل اســت.در 
ــازار مسکن  آخر باید گفت ب
در ایــران در آستانه ورود به 
شــرایــطــی جــدیــد اســـت که 
ــاالن اقــتــصــادی بــه ویــژه  ــع ف
سرمایه گذاران در این حوزه 
ــت بــه تحلیل آن  بــایــد بــا دق
بپردازند و از سیاست گذاران 
کالن این بــازار انتظار است 
ــازار که در این روزهــا به معنای  بــرای این ب
واقعی کلمه برای بخش قابل توجهی از مردم 

دست نیافتنی شده است فکر بکری کنند. 
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محکی زودهنگام برای السودانی 

ــره  ــوری نفت خیز اســـت و در زم ــش عـــراق ک
جهان  در  نفت  تولیدکنندگان  بــزرگ تــریــن 
ــا ایـــن حـــال، عـــراق با  مــحــســوب مــی شــود. ب
چالش های اقتصادی متعددی مواجه است به 
نحوی که زمینه تظاهرات گسترده مردمی را در 
سال های گذشته فراهم کرد و حتی دولت عادل 
عبدالمهدی نیز در سال 2019 با تظاهرات 
اقتصادی سرنگون شد.با وجود چالش های 
گسترده اقتصادی، اما این کشور شاهد فساد 
گسترده ای است. در واقع، فساد گسترده یکی 
از علل اصلی چالش های اقتصادی در عراق 
اســت. سازمان شفافیت بین الملل، عــراق را 
در رتبه 1۵۷ از 1۸0 کشور در فهرست سال 
ــرار داد.  ــرای حکومت پــاک ق 2021 خــود ب
مردم عراق هم به فساد گسترده در این کشور 
معترض هستند. حاال منابع عراقی اعالم کرده 
اند شبکه ای از اختالس سازمان یافته به ارزش 
2.۵ میلیارد دالر کشف شده اســت.        مطابق 
ر  و م اخبار منتشر شــده، کمیسیون عمومی ا
مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود 
3.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود 2.۵ میلیارد 
دالر را با اقدامات کالهبرداری به ۵ شرکت 
پرداخت کرده است. این پرداخت ها از طریق 
2۴۷ چک بین 9 سپتامبر 2021 تا 11 اوت 
ــاری مــیــالدی از شعبه بانک دولتی  ســال ج
الرافدین واقــع در داخــل کمیسیون مالیات 
عراق انجام شده   بنابراین، این اختالس بزرگ 
در زمان دولت مصطفی الکاظمی بوده است. 
لذا می توان گفت یکی از چالش های پیش روی 
کابینه جدید عراق این است که با پرونده های 
فساد بزرگ به جامانده از دولت قبلی مواجه 
خواهد شد. نکته ای که درباره رسوایی جدید 
وجــود دارد این است که این اختالس توسط 
شبکه گسترده ای از مقامات، کارمندان دولتی و 
تاجران سازمان دهی شده و با بده و بستان هایی 
در قدرت، چنین فسادی انجام شده است. در 
این بین محمد شیاع السودانی که به تازگی 
نخست وزیر عراق شده و کابینه را تشکیل داده 
است، متعهد شد به طور جدی با فساد اقتصادی 
در این کشور مبارزه کند. اکنون افشای این 
فساد اقتصادی بزرگ، محکی برای دولت نوپای 
شیاع السودانی در زمینه مبارزه با فساد در عراق 
است. در صورتی که شیاع السودانی در این 
پرونده نمره قبولی نگیرد ممکن است خیلی زود 
با فشارهای مردمی و سیاسی در عراق مواجه 
شود.با توجه به این که فضای عمومی در عراق 
نیز درباره مقوله فساد حساسیت زیادی دارد 
و حتی جریان صدر هم روی این موضوع مانور 
زیادی می دهد، دولت شیاع السودانی باید عزم 
جدی برای مبارزه با فساد از خود نشان دهد تا 

اعتماد عمومی را جلب کند.

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه نیویوروپین، به موضوع سوء استفاده 
ــران مهاجر بــرای آمـــاده ســازی  ــارگ قطر از ک
ورزشگاه های جام جهانی و کشته شدن بسیاری 
از آن ها در این راه پرداخته است. این هفته نامه 
با انتشار عکس کودکی روی جلد که به نظر 
کودک یکی از همان کارگران مهاجر است، با 
تیتری کنایه آمیز می نویسد: »از جام جهانی 
لذت ببرید، پدر این کودک برای برگزاری این 

مسابقات جانش را از دست داده است.«

چهره روز 

قاب بین الملل 

  دکترسیدرضی عمادی
international@khorasannews.com

رودست دسانتیس به ترامپ 
 در نظرسنجی ها، ران دسانتیس فرماندار جمهوری خواه فلوریدا 

فاصله خود را با دونالد ترامپ برای رقابت های2024 کاهش داده است

دونالد ترامپ نامزدی خود را برای 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
202۴ اعالم کرده است اما بر اساس 
کوئینیپیاک  دانشگاه  نظرسنجی 
از  بــســیــاری  کنتیکت،  ــت  ــال ای در 
شهروندان آمریکایی با نامزدی وی 
ــزارش سی  بــه گـ مخالف هستند. 
از هر  ــن نظرسنجی،  ای ان ان، در 
10آمریکایی، تقریبًا شش نفر )۵۷ 
درصد( گفته اند این که ترامپ نامزد 
شده است، اتفاق خوبی نیست و فقط 
3۴ درصد از این مسئله ابراز رضایت 
کردند. شمار دموکرات هایی هم که 
از نامزدی ترامپ در این انتخابات 
رضایت ندارند بسیار چشمگیر است 
ــد می گویند ایــن اتفاق  و ۸۸ درص
ــن موضوعی  ــا ای خــوبــی نیست. ام
نیست که ترامپ را نگران کند. آن چه 
باید موجب نگرانی رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا شود، نارضایتی ۵۸ 
درصد از افراد مستقل و 2۷ درصد 
جمهوری خواهان از اعالم نامزدی 
وی در این انتخابات است. واقعیت 
ساده ای که در نظرسنجی دانشگاه 
کوئینیپیاک آشکار شد، این است 
که شمار قابل توجهی از شهروندان 
آمریکایی و نــه فقط دمــوکــرات ها 
معتقدند نامزدی مجدد ترامپ در 
اتفاق  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ــرای ایــن کشور نیست. در  خوبی ب
این نظرسنجی هنگامی که از آن ها 
ســوال شد ترجیح می دهند کدام 

نامزد جمهوری خواه در انتخابات 
ــد  ــود، ۴۴ درص ــروز شـ ــی 202۴ پ
و  دسانتیس  از  خواهان  جمهوری 
۴۴ درصد از ترامپ حمایت کردند. 
»هری انتن«، نویسنده و تحلیل گر 
ســی ان ان، بــه تــازگــی در مطلبی 
دربـــاره تــرامــپ نــوشــت: تــرامــپ در 
خــواهــان  جمهوری  محافل  مــیــان 
ــدرت محسوب می  همچنان یک ق
شود و خبرها دربــاره این که وزارت 
دادگستری مشاور ویژه ای را برای 
نظارت بر تحقیقات مربوط به رئیس 
جمهور سابق منصوب کرده است، 
می تواند بر جایگاه ترامپ در میان 
جمهوری خواهان تاثیر بگذارد. با 
وجود این، آشکار است که قدرت وی 
در میان حزبش به دنبال انتخابات 
میان دوره ای 2022 کاهش یافته 
است. از طرفی، دیوان عالی آمریکا 
درخواست دونالد ترامپ را برای رد 
دستور   کمیته مجلس نمایندگان 
کنگره که خواستار دریافت برگه های 
مالیاتی او شده بــود، نپذیرفته و به 
ایــن ترتیب راه را بــرای تحویل این 
ــت. این  ــرده اسـ بــرگــه هــا هــمــوار کـ
جمهور  رئیس  به  ضربه ای  تصمیم 
سابق آمریکاست که سال هاست از 
علنی کردن برگه های مالیاتی اش 
خودداری می کند. ترامپ اولین فرد 
از سال 19۷۶ بود که بعد از نامزدی 
برگه های  انتشار  از  انتخابات  در 

مالیاتی اش خودداری می کرد.

 رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی
 وارد پایتخت ارمنستان شد

والدیمیر در ایروان 
امنیت  پیمان  ــان  ــازم س نشست 
جمعی در ایــروان در حالی برگزار 
ــورت گرفتن  ــه در صـ ــی شــود ک م
یک تصمیم مهم دربـــاره مناقشه 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
ــره بــاغ،  بــر ســر مالکیت منطقه ق
اهمیت نشست ایــروان دو چندان 
خواهد بود. نشست سازمان پیمان 
امنیت دسته جمعی )CSTO( با 
حضور رهبران شش کشور عضو این 
سازمان از دیروز در ایروان پایتخت 
ارمنستان آغاز به کار کرده است. 
پوتین نیز عصر دیــروز وارد ایروان 
شد. این در حالی است که مقام های 
ارمنستان انتظار مشخص و روشنی 
از نشست دو روزه ایروان دارند تا در 
نهایت، ارزیابی سیاسی مورد انتظار 
این کشور از ساختار سازمان پیمان 
امنیت جمعی را در خصوص تهاجم 
جمهوری آذربایجان به ارمنستان 
در دوســال اخــیــر   دریــافــت کنند. 
ارمنستان از جمله اعضای فعال 
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی 
است.مقام هــای دولــت ایـــروان با 
امضای توافق نامه استقرار نیروی 
نظامی روسیه در اراضی این کشور، 
صیانت از مرزهای ارمنستان را به 
ــذار کــرده انــد. با وجود  روسیه واگ
آن که دولــت ارمنستان در زمینه 
همکاری با روسیه و مشارکت در 
طـــرح هـــای مشترک ایـــن کشور 
فعال است اما در دو سال گذشته، 
روسیه نتوانسته است پاسخ مثبت 
و سازنده ای به مقام های ارمنی 
درخصوص اشغال بخش هایی از 
اراضی ارمنستان توسط جمهوری 
آذربــایــجــان ارائـــه کند. بــه همین 
دلیل، در دوسال گذشته مقام های 
ارمنستان مــدام به طرح انتقاد از 
روسیه پرداخته اند. پس از امضای 
ــاغ در ماه  تــوافــق نامه صلح قــره ب

نوامبر سال 2020 میالدی، مقام 
های جمهوری آذربایجان و ترکیه 
به صورت مستمر موضوع دریافت 
راهــگــذر از جــنــوب ارمــنــســتــان، 
ــرده انــد امــا ایــن اقــدام  را مطرح ک
با سکوت نسبی رهــبــران روسیه 
مواجه شد. مقام های ارمنستان به 
اشکال مختلف به طرح انتقاد از مقام 
های روسیه پرداخته اند و همواره 
خواستار صراحت لهجه مقام های 
ــاره ادعــاهــای ارضــی  ــ مسکو درب
جمهوری آذربایجان علیه اراضی 
ارمنستان شده اند. با توجه به این 
سابقه، انتظار می رود در نشست 
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی 
در ایروان، موضوع ادعاهای ارضی 
جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان 
بــه عــنــوان یــک مــوضــوع اصلی در 
دستور کار قرار داشته باشد. بدیهی 
است در صورت گرفتن تصمیمی در 
این زمینه، یک رویداد مهم توسط 
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی 
رقم خواهد خورد.سازمان پیمان 
 )CSTO( جمعی  دســتــه  امنیت 
یکی از سازمان های فعال نظامی 
آسیای  حـــوزه  در  چندمنظوره  و 
مرکزی و قفقاز محسوب می شود. 
پــس از فروپاشی اتــحــاد جماهیر 
شوروی، توان سیاسی، اقتصادی 

و نظامی فدراسیون روسیه به میزان 
این  و  یافت  کاهش  چشمگیری 
کشور به منظور افزایش ظرفیت ها و 
متحد نگه داشتِن کشورهای پیشین 
عضو اتحاد جماهیر شوروی، چنین 
سازمانی را پایه  گذاری کرد. از دیگر 
اهداف عمده سازمان پیمان امنیت 
دسته  جمعی، محدود کردن زمینه 
گسترش سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( و نفوذ آمریکا در حوزه 
متحدان  و  همسایه  کــشــورهــای 
پیشیِن آن اعالم شده است.با آن که 
روسیه هدف اصلی و عمده سازمان 
پیمان امنیت دسته جمعی را مقابله 
با تحرکات ناتو اعالم کرده است اما 
مقام های مسکو به طمع کشاندن 
ــوک شـــرق،  ــل تــرکــیــه بـــه ســمــت ب
امتیازات زیادی را به این کشور در 
منطقه قفقاز جنوبی واگــذار کرده 
اند. با وجود این، مقام های ترکیه 
در عمل این حقیقت را اثبات کرده 
اند که نه تنها قصد فاصله گرفتن از 
سازمان نظامی ناتو را ندارند بلکه 
تالش می کنند همزمان با بلوک 
شرق و غرب همکاری نظامی داشته 
باشند. بدیهی است ادامه این روند، 
خسارت های جبران ناپذیری را به 
و دیگر کشورهای منطقه  روسیه 

وارد خواهد کرد.

قدس اشغالی، دیروز شاهد دو انفجار بود که 
منجر به کشته شدن حداقل یک شهرک نشین 
و زخمی شدن 22 تن دیگر شد که حال پنج 
نفر از آن ها وخیم گزارش شده است. انفجار 
نخست در نزدیکی پایانه مرکزی اتوبوس ها 
در غرب این شهر روی داد که تعدادی زخمی 
به جا گذاشت. بالفاصله پس از این انفجار، 
نیروهای امنیتی و اطالعاتی اسرائیل در محل 
تمامی ورودی هـــای  و  یافتند  حادثه حضور 
شهر قدس اشغالی بسته شد. انفجار دوم نیز 
در چهارراه »رامــوت« در غرب قدس روی داد 
نفر جراحت برداشتند. بمب  و در آن چهار 
در یک دستگاه موتورسیکلت جاسازی شده 
بود. دو انفجار پیاپی و پشت سر هم کافی بود 
تا صهیونیست ها به وحشت بیفتند و از ترس 
وجود یک بمب سوم کوچه به کوچه و خیابان به 
خیابان های منطقه را به دنبال بمب سوم جست 
ــروه هــای مختلف فلسطینی،  وجــو کنند. گ
عملیات دالورانه در شهر اشغالی قدس علیه 
تبریک  فلسطین  ملت  به  را  ها  صهیونیست 

گفتند و آن را پاسخ به جنایات اشغالگران و 
بیانگر ناتوانی ساختار امنیتی این رژیم توصیف 
قــدرت گیری جبهه جدید مقاومت  کردند. 
در کرانه باختری، بــزرگ ترین تهدید برای  
ــی رود زیــرا از این  صهیونیست ها به شمار م
ــد که در صــورت درگیری  مسئله واهمه دارن
تمام عیار، از دو جهت غزه و کرانه باختری 
هــدف قــرار خواهند گرفت. ارتــش اسرائیل 
ــوده و  در مقابله با مقاومت غــزه هم نــاتــوان ب
در جنگ های مکرر با این گــروه ها شکست 
خورده است و در صورت تشکیل جبهه دوم، 
ضربات سختی را از فلسطینی ها خواهد خورد. 
آتشی که صهیونیست ها به تازگی در کرانه 
باختری روشن کرده اند، می تواند جرقه سوم 
باشد، انتفاضه ای که این بار سنگ و تیر و کمان 
نخواهد بود و وارد مرحله مسلحانه خواهد شد 
که می تواند فلسطینیان را در موقعیت برتر در 
برابر اشغالگران قرار دهد.  شواهد و قراین 
نشان می دهد که راهبرد رژیم صهیونیستی 
در مقابله با راهبرد مقاومت در کرانه باختری 

شکست خورده و سرکوب فلسطینیان در این 
منطقه نه تنها موجب عقب نشینی آن ها نشده 
بلکه انگیزه شان را برای تشدید مبارزات علیه 
پروژه اشغالگری بیشتر کرده است. بنابراین، 
یورش های مستمر به این منطقه نه تنها امنیت 
سرزمین های اشغالی را تامین نخواهد کرد 
بلکه با ورود همه جانبه مقاومت به صحنه نبرد، 
این رژیم بیش از پیش به فروپاشی خود نزدیک 

خواهد شد. یکی از مقامات امنیتی اسرائیل 
به تازگی در اظهاراتی به موازنه به وجود آمده 
بین فلسطینی ها و این رژیم در کرانه باختری 
ــرده و گفته که پیش از ایــن وقتی  اعــتــراف ک
تهدیداتی از سوی فلسطینی ها در این منطقه 
متوجه اسرائیلی ها می شد نیروهای پلیس با 
یورش به آن ها درگیری ها را خاموش می کردند 
اما اکنون برای از بین بردن تهدیدات، همه 
نیروهای موساد، شاباک، ارتش و نیروهای 
با  تــا  می شوند  عمل  وارد  همدیگر  بــا  پلیس 
فلسطینی ها مقابله کنند. این گونه اظهارات 
کرانه  در  امنیتی  وضعیت  مــی دهــد  نــشــان 
باختری فراتر از تهدیداتی است که صهیونیست 
ها از آن نگران هستند و فلسطینی ها تا حدی 
توانسته اند بازدارندگی برای خود ایجاد کنند 
تا دشمنان هوس نکنند به اشغالگری های خود 
ادامه دهند. نگرانی صهیونیست ها درخصوص 
از کنترل خارج شدن وضعیت امنیتی کرانه 
باختری درحالی است که در هفته های اخیر 
گروه های فلسطینی اختالفات خود را کنار 
گذاشته و توافق نامه صلح را در الجزایر امضا 
کرده و در برابر اشغالگران یکدست و متحد 
شده اند  زیرا اسرائیل از شکاف بین این گروه 
ها در ســال هــای گذشته استفاده می کرد و 
برنامه های اشغالگرانه خود را در کرانه باختری 
و  قدس به پیش می برد اما پس از این دست به 

عصاتر عمل خواهد کرد.

ــپ و  ــرام ایــوانــکــا ت
خانواده اش پیش 
عید  تعطیالت  از 
ــزاری به  ــرگـ ــکـ شـ
رفته  مصر  کــشــور 
اند تا از اولین سفر 
به  خــود  مشترک 
ــور لــذت  ــش ــن ک ایـ
بــبــرنــد. ایـــن سفر 

خانوادگی کمتر از یک هفته پس از آن است که 
ایوانکا اعالم کرد کار سیاسی را کنار گذشته 
اســت و بــه جــای پیوستن بــه کمپین ریاست 
جمهوری پدرش، زندگی خصوصی خود را در 

اولویت قرار خواهد داد.

خبرنگار خبر جنجالی آسوشیتدپرس 
اخراج شد

که  الپــورتــا  جیمز  آسوشیتدپرس،  خبرنگار 
خبر اصابت »موشک روســیــه« به لهستان را 
منتشر کرده بود، از این خبرگزاری اخراج شده 
است. هفته گذشته یک موشک به روستایی در 
لهستان در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد 
و جان دو تن را گرفت؛ موشکی که کمی بعد 
مشخص شد نه از سمت روسیه بلکه از سمت 
اوکراین شلیک شده است. در ابتدا، خبرنگار 
خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به تنها یک 
منبع اطالعاتی و بدون این که دقیقا مشخص 
شود موشک  از کجا شلیک شده، مسئولیت این 
شلیک موشکی را به گردن روسیه انداخت و 
در گزارشی نوشت: »یک مقام ارشد اطالعاتی 
آمریکا می گوید »موشک های روسی« به لهستان 
- که عضو ناتو است - برخورد کرده است«. اگر 
واقعا این موشک متعلق به روسیه بود، تنش ها 
میان این کشور و اروپا و ناتو به شدت افزایش می 

یافت و اوضاع جنگ وخیم تر می شد.

نمای روز 

کارتون روز 

اولین سفر رئیس جمهور یک کشور به انگلیس 
در دوره پادشاهی چارلز سوم/رئیس جمهور 
آفریقای جنوبی)سیریل رامابوزا( در سفر به لندن 
با استقبال چارلز سوم و همسرش کامیال مواجه 

شد.آفریقای جنوبی قبال مستعمره بریتانیا بود.

البته  و  جام جهانی قطر،دیپلماسی عمومی 
ـ کارتونیست: Tjeerd Royaards؛ منبع:  پولـ 

cartoon movement

ضربه امنیتی به تل آویو 
 2 انفجار در غرب قدس، یک صهیونیست را به هالکت رساند و 22 نفر را زخمی کرد  

گروه های فلسطینی عملیات قدس را ضربه به ساختار امنیتی اسرائیل خواندند

اردوغان: با بشار اسد دیدار می کنم 

رئیس جمهور ترکیه دربــاره امکان دیــدارش 
با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفت: ما در 
ــان  نهایت ایــن کــار را انجام می دهیم. اردوغ
فراکسیون  نشست  ــان  ــای پ در  سخنانی  در 
از  که  خبرنگاری  به  پاسخ  در  پارلمانی اش، 
ــا بــشــار اســد،  او پــرســیــده بــود ممکن اســت ب
ــدار کند، گفت: این  رئیس جمهور سوریه دی
امکان وجود دارد که با اسد دیدار کنم زیرا هیچ 
دشمن سیاسی دایمی وجود ندارد و در نهایت 

این کار را انجام می دهیم.

ترکیه 

خــواهــر رهبرکره شمالی  پــس از 
بــرگــزاری نشست شــورای امنیت 
ــردن  ســـازمـــان مــلــل و مــحــکــوم ک
آخرین آزمایش موشک بالستیک 
قاره پیمای پیونگ یانگ، آمریکا را 
یک »سگ ترسیده در حال پارس 
کردن« نامید. پس از نشست شورای 
امنیت سازمان ملل، آمریکا و 13 
ارائه  بیانیه مشترکی  کشور دیگر 
تنبیهی  ــدام  اق کردند و خواستار 
از سوی شــورای امنیت شدند و از 
پیونگ یانگ خواستند برنامه های 
تسلیحاتی غیرقانونی خود را کنار 
بــگــذارد. بعد از ایــن نشست، کیم 
یو جونگ، خواهر اون، این اقدام 
برای  بهانه ای  و  انگیز«  »نفرت  را 
حمله ناعادالنه به کشورش خواند. 
کیم یو جونگ گفت: مضحک این 
است که پس از پایان نشست علنی 

نتوانست  آمریکا  امنیت،  ــورای  ش
ناراحتی خود را پنهان کند. ایاالت 
متحده با گروهی متجاوز از جمله 
انگلیس، فرانسه، استرالیا، ژاپن 
و کــره جنوبی با صــدور یک بیانیه 
ــی کـــرد. ــای ــش ــرک عــقــده گ ــت ــش م

ــزود: »من ایــاالت متحده را با  او اف
سگ ترسیده ای که پارس می کند، 
همچنین  کیم  می کنم.«  مقایسه 
بــرگــزاری نشست شــورای امنیت 
سازمان ملل را ناعادالنه خواند و 
آن را محکوم کرد و گفت که انتقاد 
شورای امنیت از پرتاب موشک های 
کره شمالی در حالی که چشم بر 
ارتش خطرناک آمریکا و کره جنوبی 
ــداق »مــعــیــارهــای  ــص مــی بــنــدد، م
ــت. بــه دنــبــال شلیک  ــه« اس دوگــان
موشک  بالستیک کره شمالی، وزیر 
دفاع ژاپن اظهار کرد: برد موشک 

ــزار  ــ ــره شــمــالــی بــیــش از 10ه کـ
کیلومتر بـــوده اســـت. وزیـــر دفــاع 
ژاپــن نوع این موشک را قــاره پیما 
خواند که بــردی بیش از10 هزار 
کیلومتر داشته است. این موشک 

ــر دفاع  ۶9 دقیقه پــرواز کــرد.وزی
ژاپن گفت که موشک قاره پیمای 
کره شمالی توانایی پرواز 1۵000 
کیلومتر و برد کافی برای رسیدن 
ــه آمــریــکــا را دارد. خــبــرگــزاری  ب

کیودوی ژاپــن نیز گــزارش داد که 
این موشک حدود 200کیلومتری 
غرب جزیره »اوشیما« در هوکایدو 
فرود آمد. ژاپن اعالم کرده که این 
موشک در مسیر باال پرواز می کرده 
است.» کیم جونگ اون« رهبر کره 
شمالی نیز به آمریکا هشدار داده که 
هرگونه تهدید نظامی را با واکنش 
قاطع اتمی پاسخ می دهد. رسانه 
دولتی کره شمالی  گزارش داد که 
کیم این اظهارات را حین نظارت بر 
شلیک موشک بالستیک قاره پیمای 
»هواسونگ-1۷« به همراه دختر 
ــه اش، مطرح کــرده اســت.  ــال 9 س
ــاه  ــرودگ ــه از ف ــور ک ــذک مــوشــک م
شلیک  پیونگ یانگ  بین المللی 
شد، 999.2کیلومتر مسافت را در 
آسمان تا ارتفاع ۶ هزار کیلومتری 

طی کرد.

خواهر اون: آمریکا همچون سِگ ترسیده است 
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ادعای جنجالی درباره کیفیت خودروهای داخلی و حمله مجری به مجری!

 

  3.9     M   views 

ادبیات غیر متعارف مجری علیه مجری!

ادبیات عجیب مجری برنامه بدون توقف در تلویزیون 
در واکنش به استوری علی ضیا خبرساز شد. در فیلمی 
که از دیروز بازتاب و واکنش های زیادی داشته است 
مجری تلویزیون روی آنتن زنده علیه مجری دیگر در 
اظهارنظری با لحن عجیب می گوید: اگه جای اینا تو 
زندان نیست پس چه کسی رو بگیرن؟ هر کس رو 
بخوایم بگیریم باید یه بی پدر و مادر باشه که از زیر 
بته به عمل بیاد! کاربری نوشته: » آیا مجری حق داره 
روی آنتن زنده هر جور نظر شخصی خودش رو اعالم 
کنه؟« کاربر دیگری هم نوشته: »شاید علی ضیا چیزی 
گفته که مجری تلویزیون این قدر عصبانیه!« مجری 
تلویزیون باید بی طرف باشه. چطوری ایشون توی 
برنامه زنده این قدر یک طرفه و بدون در نظر گرفتن 

دیدگاه مخاطبان دیگه اظهارنظر کرده؟«
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ادعای جنجالی درباره کیفیت خودروهای داخلی

شاید برخی از ما از کیفیت خودروهای داخلی گالیه 
داشته باشیم، پلیس راهور هم از ایمنی کم خودروها 
انتقادهای جدی کند و محیط زیست هم از آالیندگی 
خودروهای ساخت داخل بگوید، اما یک نماینده مجلس 
گفته استانداردهایی را در خودروسازی رعایت می 
کنیم که حتی بعضی از اروپایی ها رعایت نمی کنند! 
در فیلمی که حاشیه زیادی داشته، ایزدخواه،عضو 
کمیسیون صنایع مجلس مدعی شده است:خط تولید 
خودروسازی ما با شرکت پژو تفاوتی نــدارد و هم 
اکنون سخت افزاری بدون ایراد در اختیار داریم.
خودروی اقتصادی یعنی خودروی زیر ۲۰۰ میلیون 
تومان که نیمی از مردم توانایی خرید آن را دارند. 
کاربری نوشته است: »تا وقتی مسئوالن ما چنین 
ــاره مشکالت صنعت خــودرو داشته  دیدگاهی درب
باشند هرگز این مشکالت رفع نمی شــود.« کاربر 
دیگری هم نوشته: »این که مسئوالن ما فکر می کنند 
واقعا نیمی از مردم توان خرید خودروی کمتر از ۲۰۰ 

میلیون را دارند چیز عجیبیه.«
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استفاده جالب قطری ها از میزبانی جام جهانی 
برای تبلیغ حجاب

در روزهایی که چشم مردم همه دنیا به قطر دوخته 
شده تصاویری منتشر شده است که نشان می دهد 
قطری ها در اقدامی جالب از میزبانی جام جهانی برای 
تبلیغ حجاب و گرایش به اسالم در بین طرفداران 
تیم های مختلف استفاده می کنند.در این فیلم چند 
خانم مسلمان قطری  با لحنی مودبانه سراغ مسافران 
خارجی می روند و چند کاله یا روسری به آن ها هدیه 
می دهند. خانم های خارجی هم آن ها را می پوشند 
و بعد خودشان را در آینه می بینند و شگفت زده 
می شوند. کاربری نوشته است: »وقتی میگن امر 
به معروف باید به بهترین روش انجام بشه، یعنی 

همین.«
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قدرت خرید ایرانی ها باالتر از 101 کشور؟!

به تازگی خبری در فضای مجازی دست به دست شده 
که در آن ریال ایران به عنوان بی ارزش ترین پول 
جهان معرفی شده، اما ایرنا در گزارشی مدعی شده 
است، اوضاع درآمدی ایرانی ها و قدرت خرید آن ها 
به طور متوسط همچنان از ۱۰۱ کشور دنیا بهتر است 
و قرار داشتن چند صفر اضافی روی اسکناس ها 
نمی تواند مالک خوبی برای سنجش وضعیت اقتصادی 
مردم کشورهای مختلف باشد. درآمد سرانه ملی 
ایران حتی از برخی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت 
نیز بیشتر است که از آن جمله می توان به الجزایر 
اشاره کرد که با درآمد سرانه ملی ۱۰۸۰۰ دالری 
در رتبه ۱۰۵ جهان قرار گرفته یا عراق که با ۹۹۷۷ 
دالر رتبه ۱۱۰ را به خود اختصاص داده یا نیجریه که 
با درآمد سرانه ملی ۴۷۹۰ دالری در رتبه ۱۴۲ قرار 

گرفته است.
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نوسان زعفران، بیشتر از طال و جواهر!

یا  تولید  قیمت  ــران،  ــف زع بسته های  روی  ــرا  چ
مصرف کننده درج نمی شود؟ اگر مشتری زعفران 
ایرانی باشید شاید از خودتان چنین سوالی کرده 
باشید،اما پاسخ نایب  رئیس شورای ملی زعفران و 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور درباره 
این موضوع واکنش های زیادی داشته است. غالمرضا 
میری در پاسخ به این پرسش که چرا روی بسته های 
زعفران، قیمت تولید یا مصرف کننده درج نمی شود؟ 
گفت: نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا 
مثل طال، هر ساعت از روز یک قیمت دارد؛ به همین 
دلیل درج قیمت روی بسته ها امکان پذیر نیست. 
کاربری نوشته است: »با این توضیح احتماال نوسان 

زعفران حتی از طال و جواهر هم بیشتره!«
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بدشانس ترین دانشجوهای جهان!

دو روز پیش دیدار تیم های ملی فوتبال مکزیک و 
لهستان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تساوی به پایان 
رسید. در نیمه دوم این دیــدار تیم ملی لهستان 
فرصت رسیدن به پیروزی را داشت، اما لواندوفسکی 
ضربه پنالتی را از دست داد تا تیمش به یک امتیاز از 
بازی نخست اکتفا کند، اما نکته جالب ماجرا فیلمی 
است که از یک دانشگاه در لهستان منتشر شده 
است. جایی که تعداد زیادی از دانشجویان جلوی یک 
ویدئو پروژکتور نشسته اند تا بازی کشورشان را با 
مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۲ تماشا کنند، اما عجیب 
آن که در حساس ترین لحظه و زمانی که بازیکن 
لهستان در نقطه پنالتی قرار می گیرد و می خواهد 
توپ را شوت کند تلویزیون قطع می شود که واکنش 
دانشجوها هم جالب است. آن ها ناگهان به هوا می 
پرند و فریاد می زنند و ... کاربری نوشته است: 
»احتماال این دانشجوها بدشانس ترین دانشجوهای 

جهان هستند!«

صفحه آرایی
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درباره شاسی بلند جدید چه می دانید ؟     
ــودروی جدید ایــران خودرو  ــاره خ اگر جست و جویی درب
داشته باشید هنوز اســم و عنوانی از شاسی بلند جدید 
منتشر نشده است که بخواهیم آن را بررسی کنیم و هرآن چه 
تاکنون درباره این خودرو می دانیم همان مواردی است که 
مدیر عامل ایران خودرو اعالم کرده است. او با بیان این که 
محصول جدید ایران خودرو، خودرویی است که با همکاری 
یکی از شرکت های خارجی ،تولید خواهد شد،خاطرنشان 
کرده است: طبق برنامه دو هزار دستگاه از این خودرو به 
صورت قطعات نیمه منفصل )SKD(  تولید و بعد از آن هم 
مرحله تولید با قطعات منفصل )CKD( با ظرفیت تولید 
ساالنه 20 هزار دستگاه آغاز خواهد شد.  میزان داخلی 
سازی این محصول در مرحله مونتاژ قطعات منفصل 20 
درصد خواهد بود.  این محصول مانند خودروهای جدید 
ایران خودرو استانداردهای 85 گانه را دارد و مطابق با نیاز 
و سلیقه مشتریان ساخته شده است. اکنون پنج دستگاه از 
این خودرو با رنگ های متنوع تولید شده و با دریافت مجوز 
پالک موقت، آمــاده انجام آزمون های جــاده ای می شود. 
البته در حالی مدیر عامل ایران خودرو از عرضه یک خودروی 
شاسی بلند خبر می دهد که پیشتر اخباری دربــاره تولید 
و عرضه هایما S8 از سوی این خودروساز منتشر شده بود. 
اکنون مشخص نیست منظور مدیر عامل ایــران خــودرو از 
تولید خودروی شاسی بلند جدید با شریک خارجی همین 
هایما S8 است یا محصول دیگری در راه است. البته با توجه 
به تولید هایما S5 و هایما S7 چنان چه تولید و عرضه هایما 
S8 را نیز نهایی بدانیم بعید است ایران خودرویی ها محصول 
شاسی بلند جدیدی را به جز این سه خودروی شاسی بلند به 

سبد محصوالت خود اضافه کنند.

پرطرفدارترین و گران ترین شاسی بلندها     
ــای  ــودروه ــش تــقــاضــای خ ــزای دالیــلــی مختلفی بـــرای اف
شاسی بلند وجــود دارد. رانندگی با این خودروها حس 
برتری و موفقیت را القا و راحتی بیشتر و امکان تردد در 
مسیرهای ناهموار را برای سرنشینان فراهم می کند. در 
ادامه  تعدادی از خودروهای شاسی بلند محبوب  بازار ایران 

را معرفی می کنیم.

ام وی ام ایکس 33 و ایکس 22     
ام وی ام ها از پرطرفدارترین خودروهای شاسی بلند ایران 
هستند. جعبه دنده اتوماتیک پنج سرعته، در مدل جدید 

33 تعبیه شــده است.  ایکس 
از دیگر ویــژگــی های 

ــودرو، ظاهر  ایــن خـ
مــتــفــاوت، تقسیم 

مــوتــور، مدیریت 
تعادل اضطراری 

و جعبه دنده ای اتوماتیک است. قیمت ام وی ام ایکس 33 
بین 660 تا 780 میلیون  تومان است.

چانگان     
چانگان هم، از بهترین خودروهای شاسی بلند ایران به 

شمار می رود. گیربکس 
این شاسی بلند به 
دو صورت دستی و 
اتوماتیک است. 
ــودرو با  ــ ایـــن خ

است.استانداردهای روز دنیا طراحی شده 

جک     
در سال های اخیر، واردات کــراس اورهــای چینی انــدازه 
 متوسط با پیشرانه توربوشارژ افزایش چشمگیری یافته 
ــدود پنج سال  ــد ح ــت. ایــن رون اس
پیش بــا مــونــتــاژ جک 
ــت  ــه دسـ بـ  S5
کــرمــان مــوتــور 
ــد.  ــ آغـــــــــاز ش
ــه بــه  ــ ــوج ــ ــا ت ــ بـ
تعداد اندک این نوع کراس اورها در بازار ایران، هنوز جک 
ــراس اور چینی با پیشرانه  S5 مهم ترین و پرفروش ترین ک
توربوشارژ محسوب می شود. قیمت جک S5، 985 میلیون  

تا یک میلیارد تومان است.

هیوندای سانتافه     
کیا  و  سورنتو  کیا  توسان،  هیوندای  سانتافه،  هیوندای 
اســـپـــورتـــیـــج چـــهـــار خـــــودروی 
شاسی بلند کره ای بازار 
ایــران هستند که از 
گذشته، محبوبیت 
بسیار  فــــروش  و 
زیادی داشته اند.  
مدل های مختلف  این خودرو هم اکنون بین 1.8 میلیارد تا 

2.9 میلیارد تومان به فروش می رسد.

 تویوتا لندکروزر     
به جرئت می توان تویوتا لندکروزر را چشم گیرترین خودروی 

بازار ایران دانست. عمده  لندکروزرهای 
 GXR ــران مــدرن موجود در ای

سال های  بین  و  هستند 
2008 تا 2018 وارد 
کشور شده اند. میانگین 
مصرف سوخت این مدل 
بــا بــنــزیــن مــعــمــولــی در 

ایران، 1۴ لیتر در 100 کیلومتر است. مدل های مختلف 
این خودروها بین 3.5 تا 5 میلیارد  تومان است.

دیگنیتی     
شرکت خودروسازی بهمن موتور سعی دارد شاسی بلند کوپه 
دانگ فنگ  ix5 را تحت برند دیگنیتی به بازار ایران عرضه 
کند. دیگنیتی پرایم اولین محصول 
ایــن شاخه اســت و با توجه 
به طراحی جــذاب خود 
جایگاه  اســت  توانسته 
ــازار ایران  مناسبی در ب
بــرای خود دست وپا کند. 
چند روز پیش هر دیگنیتی در بورس کاال  با 
قیمت پایه 821 میلیون و 500 هزار تومان 
روی تابلو رفت و تعدادی از این خودروها تا 
بیش از یک میلیارد تومان هم به فروش رسید.

کیا اسپورتیج     
ــودرو ی کــره ای  کیا اسپورتیج، دومین خ
فهرست و محصول شرکت خودرو سازی کیا 
موتورز، به  داشتن ترمز های قوی و مصرف 
سوخت مناسبش مشهور است. کیا ترکیبی 
از موتورهای خوب، کیفیت ساخت قوی 
و فضای داخلی کافی با تجربه رانندگی 
ــت. مــدل هــای باالی  مجذوب  کننده اس
این خودرو هم تا 2 میلیارد و 800 میلیون 

ــروش  ــه ف ــان ب ــوم ت
می رسد.

با برنامه ایران خودرو برای رونمایی یک شاسی بلند جدید از پرطرفدارترین، گران ترین و جذاب ترین 

شاسی بلندها  درخیابان های ایران گفتیم

شایس بلند جدید در راه ابزار

مصطفوی- با وعده مدیر عامل ایران خودرو فقط 80 روز باید صبر کنیم تا یک شاسی بلند جدید به خیابان ها بیاید. 
مشتریان ایرانی مانند بسیاری از کشورهای دنیا، به خودروهای پهن  پیکر و شاسی بلند عالقه مند هستند و تغییر در نوع 
سلیقه مردم در انتخاب خودرو و طراحی هوشمندانه خودروهای شاسی بلند، باعث افزایش فروش این خودروها شده است. 
خودروسازان هر سال با به روز رسانی جدید، این خودروها را با امکانات تازه و قیمت هایی مناسب تر روانه بازار می کنند. روز 
گذشته مدیر عامل ایران خودرو از ساخت یک خودروی شاسی بلند جدید با همکاری یک شرکت خارجی خبر داد. مهدی 
خطیبی با بیان  این که پروژه محصوالت جدید طبق برنامه زمان بندی در حال انجام است،اظهار کرد: محصول »ری را« در 
نیمه های سال آینده وارد بازار خواهد شد، اما قبل از آن و همزمان با جشن پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  امسال، محصول 
جدید دیگری عرضه خواهیم کرد. محصولی که با توجه به نیاز و سلیقه مردم، برای خرید خودروهای زیبا و البته با قیمت 
مناسب از بازار خوب این شاسی بلند در آینده نزدیک حکایت دارد. درباره این شاسی بلند جدید  چه می دانید و تاکنون 

خودروهای شاسی بلند پرطرفدار در کشورمان کدام ها بوده اند؟ این گزارش را بخوانید.

قیمت های 
عجیب خورایک ها 

در قطر!
هزینه خرید یک وعده غذا، یک بطری آب معدنی، 

نوشابه و ... در قطر که شوکه تان می کند

تماشاگران خارجی در همین روز هــای اول از هزینه 
باالی خوراکی ها و دیگر خدمات در کشور میزبان جام 
جهانی 2022 شگفت  زده شده اند. وب سایت فرارو 
گزارشی از هزینه خرید خوراکی ها در قطر نوشته است 
که شوکه تان می کند. در این گزارش آمده است:قیمت 
نوشابه کوکاکوال در بطری های فلزی قرمزرنگ، با حجم 
330 میلی لیتر، حدود 9 هزار و ۷00 تومان تا 12 
هزار تومان است، اما وقتی پای برگزاری جام جهانی 
وسط باشد، هتل های کشور میزبان به خودشان اجازه 
می دهند قیمت ها را افزایش دهند. یک قوطی فلزی 
نوشابه کوکاکوال در هتل های قطر، 1۵ ریال فروخته 
می شود،به پول ایران می شود 14۷ هزار تومان! اگر 
یکی از تماشاگران خارجی جام جهانی در یکی از 
هتل های کشور میزبان بنشیند و یک بطری آب پرتقال 
با حجم 2۵0 میلی لیتر سفارش دهد، باید 2۵ ریال 
قطر پرداخت کند که به پول ایران تقریبا معادل 24۵ 

هزار تومان است.

یک صبحانه 9۷0 هزار تومان!     
فرض کنیم در یکی از هتل های قطر اقامت می کنید که 
برخالف رسم و رسوم هم صنفی های خود، به مشتریان 
سرویس صبحانه رایگان ارائه نمی  کند. خارجی ها برای 
خوردن یک بشقاب صبحانه آمریکایی در چنین هتلی، 
باید 99 ریــال قطر بپردازند. با ریــال 9 هــزار و 800 

تومانی می شود 9۷0 هزار و 200 تومان.

یک غذای ساده 980 هزار تومان!     
کالب ساندویچ مرغ را احتماال تا االن به چشم یک 
میان وعده غذایی محقر نگاه می کردید، اما در طول 
برگزاری جام جهانی فوتبال، برای خرید همین کالب 
ساندویچ مرغ باید ۵۵ ریال قطر پرداخت کنید. اگر به 
جای مرغ، از گوشت قرمز استفاده شده باشد، قیمت 
کالب ساندویچ به ۶۵ ریال خواهد رسید. ساندویچ 
ریال   ۶۵ هم  را  استیک  فیله  ساندویچ  و  همبرگر 
می فروشند. یعنی اگر یک همبرگر سفارش دهید و آن 
را با یک  قوطی نوشابه کوکاکوال از گلوی مبارک پایین 
بدهید، به پول ایران باید 984 هزار تومان بپردازید.

قیمت یک بشقاب جوجه کباب با مخلفات زیــاد، به 
اضافه مقداری برنج، یک لیوان نوشابه و یک لیوان 
آب پرتقال در این اغذیه فروشی 3۵ ریال قطر، معادل 
343 هزار تومان است. ارزان ترین گزینه های پیش 
روی گردشگران و تماشاگران خارجی ساندویچ هایی 
ــال قطر  هستند شبیه کباب ترکی و رپ که 1۶ ری
فروخته می شود. یک لیوان نیم  لیتری نوشابه هم 
کنارش به مشتری تحویل می دهند. به پول ما تقریبا 

می شود 18۶ هزار تومان.

چند گیگ اینترنت، 1.۵ میلیون تومان     
باالست.  بسیار  قطر  در  هم  اینترنت  هــای   هزینه 
Vodafone یکی از اپراتور های حاضر در قطر بابت 
14 گیگابایت اینترنت به پول ایران از مشترکان یک 
میلیون و ۶00 هزار تومان دریافت می کند. قیمت 
ریال قطر در بازار آزاد ارز ایران حدود 9 هزار و 800 

تومان است.



پنج شنبه  3 آذر 1401
5خراسان قدیم29  ربیع الثانی  1444.شماره 21089

روزنامه خراسان 73 سال قبل
مطالب منتشر شده در شماره های آذر 1328



تکذیب حضور بازیگران بی حجاب 
در فیلم ها

مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی به انتشار 
خبر تولید آثار سینمایی به دو وجه بی حجاب و با 

حجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد.
بــه گـــزارش اداره کـــل روابـــط عمومی سازمان 
تولید  سینمایی، بهمن حبشی مدیرکل دفتر 
سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلم برداری 
برخی آثــار سینمایی در دو شکل بی حجاب و 
باحجاب گفت: »بر اساس اطالع موثق سازمان 
سینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچ یک از 
فیلم های سینمایی در حال تولید دست به چنین 
اقــدام قانون شکنانه ای نــزده انــد.« وی افــزود: 
»بدیهی است در صورت صحت چنین خبری، 
فیلم مدنظر در هر مرحله ای از ساخت و تولید، 
متوقف خواهد شد و تبعات جبران ناپذیری را 
برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت.« حبشی 
ادامه داد: »توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی 
به سرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان 
این است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود 
باشند، چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین 

رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود.«
وی بیان کرد: »سینمای ایران همواره سینمایی 
شریف، قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید 
مطابق با قوانین رسمی و موجود کشور به حیات 

پربرکت خود ادامه خواهد داد.«

۷۵ فیلم متقاضی حضور فجر 41

ــودای  س بخش  در  حضور  متقاضی  فیلم   ۷۵
سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 

فجر شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی 
ــام آثــار  فیلم فجر، طــی یــک مــاه فرصت ثبت ن
سینمایی در سامانه جشنواره که تا پایان آبان 
ادامه داشت، تهیه کنندگان ۷۵ اثر درخواست 
خود را بــرای حضور در بخش ســودای سیمرغ 
)مسابقه سینمای ایران( جشنواره چهل و یکم 

ثبت کرده اند.
تطابق آثار ثبت نامی با آیین نامه توسط دبیرخانه 
جشنواره آغاز شده و فیلم های حائز شرایط حضور 
پس از ارسال نسخه کامل توسط هیئت انتخاب 
بازبینی خواهد شد. هیئت انتخاب مسابقه بخش 
ملی، بازبینی فیلم های متقاضی حضور را از ۱۵ 
آذر آغاز و تا ۱۵ دی اسامی فیلم های منتخب 
را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

اعالم خواهند کرد.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
۱۲ تا ۲۲ بهمن امسال به دبیری مجتبی امینی 

برگزار می شود.
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ترالن پروانه به زودی با مسابقه 
ــده« ساخته سعید  ــوان ــدرخ »پ
می آید.  فیلم نت  به  ابوطالب 
ایــن مسابقه بــازی مافیاست و 
شرکت کنندگانی مانند پژمان 

بازغی، امیرعلی نبویان، مجید واشقانی، باربد 
بابایی  و امیر کربالیی زاده نیز در آن حضور دارند.

جمشید هاشم پور امشب ساعت 
۲3:۱۵، با فیلم »عقاب ها« به 
کارگردانی ساموئل خاچیکیان 
در شبکه یک دیده خواهد شد. 
ــن فیلم بــا بـــازی سعید راد،  ای

رضا رویگری و بهزاد رحیم خانی که سال 64 به 
نمایش درآمد، به عنوان پرمخاطب ترین فیلم تاریخ 

سینمای ایران شناخته می شود.

بازیگر  قمیشی  محمدهادی 
پیش کسوت با اشاره به موفقیت 
ــاران«، به آنا  سریال »پــس از بـ
ــان ساخت آن  گفت کــه در زم
ســریــال، مــالک مــدیــران برای 
تولید سریال متفاوت بود و حساسیت فراوانی 
ــروزه  ــود داشــت، امــا ام ــار وج روی فیلم نامه آث

نوشته ها با هر کیفیتی تصویب می شوند.

چهره ها و خبر ها

جواد خیابانی که در شبکه ورزش 
درباره باخت تیم ملی  گفته بود 
»تیمی کــه حمایت مــردمــی را 
نداشته باشد، دوزار نمی ارزد« 
در واکنش به وایــرال شدن این 
صحبت ها، با انتشار ویدئویی جداگانه گفت، ملت 
ایران در کنار تیم ملی نگاهی امیدوارانه به جام 

جهانی دارد و صحبت های او تقطیع شده است.

صبا سهیلی از نهم آذر با فیلم 
»ایــنــان« ساخته رهبر قنبری 
که در گروه هنروتجربه اکران 
می شود، به سینما می آید. او 
فرزند سعید سهیلی کارگردان 

ــاری مانند »اتــاق تاریک«، »ژن  سینماست و آث
خوک« و »گشت ۲« را  در کارنامه دارد.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

سینمای جهان

سینمای ایران

ــام جهانی را سپری  ــا کــه ایـــام ج ــن روزهـ ای
می کنیم و علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی 
کشورمان به دلیل مصدومیت در اولین بازی 
ایــران مقابل تیم انگلیس در مرکز توجهات 
است، همزمان فیلم »بیرو« با محوریت زندگی 
این ملی پوش روی پرده سینماها در حال اکران 
اســت. این فیلم به کارگردانی مرتضی علی 
عباس میرزایی که از ۱۱ آبان اکــران خود را 
آغاز کرده، مانند دیگر آثار روی پرده به دلیل 
شرایط جامعه و کم رونقی گیشه، فروش خوبی 
را تجربه نمی کند. »بیرو« چه بخش هایی از 
زندگی علیرضا بیرانوند را به تصویر کشیده و تا 
چه اندازه در روایت قصه زندگی قهرمان خود 

موفق بوده است؟

هدف ارزشمند و قابل احترام	 
فــارغ از ایرادهایی که به »بیرو« وارد است، 
فیلم به عنوان اثری که تالش می کند با روایت 
فــراز و فــرودهــای زندگی یک چهره ورزشــی 
پیام هایی مانند امید، غلبه بر سختی ها و تالش 
برای تحقق آرزوها را به مخاطب انتقال و به او 
انگیزه بدهد، اثر قابل احترامی است و هدف 
ارزشمندی دارد. مخاطب اصلی »بیرو« کودک 
و نوجوان نیستند، اما فیلم می تواند برای رده 
سنی نوجوان الهام بخش باشد و پیام های 

آموزنده اش را به او منتقل کند. شاید این فیلم، 
توقع مخاطب جدی و پیگیر سینما را برآورده 
نکند، اما تماشای آن برای تماشاگر عام و به 
ویژه نوجوان تجربه قابل قبولی خواهد بود. 
»بیرو« پس از ۲0 روز اکران، دو هزار و 330 
مخاطب داشته و تنها حدود 68 میلیون تومان 

فروخته است.

روایتی بدون پیوستگی	 
قصه فیلم »بیرو« از دوران کودکی علیرضا 
ــاز مــی شــود. عالقه فـــراوان او به  بیرانوند آغ
فوتبال، استعداد کشف نشده اش و همچنین 
تالش او بــرای کسب درآمــد و شرایط سخت 

زندگی اش در فیلم نمایش داده می شود. در 
واقع فیلم، همه اتفاقات ویژه و مهمی را که 
تا به حال از زندگی این دروازه بــان شنیدیم و 
خواندیم روایت می کند، اما حاصل این روایت 
یک قصه منسجم و پیوسته نیست. »بیرو« به 
بخش های مختلف زندگی بیرانوند از کودکی 
تا ورود به تیم ملی، گریزی می زند و با ریتم 
تند، شاهد تالش و رنج های او برای رسیدن به 
هدفش و موانع این مسیر هستیم، اما حاصل 
این روایت، شبیه یک فیلم قصه گو با قهرمانی 
قوی و جذاب نیست. نبود پیوستگی در قصه 
»بیرو«، یکی از نقاط ضعف مهم فیلم است. 
با وجود این که سوژه فیلم قابلیت ایجاد شور 

و هیجان را در مخاطب دارد و می تواند او را 
سرگرم کند، اما این اتفاق رخ نداده است. فیلم 
چیز اضافه ای درباره شخصیت علیرضا بیرانوند 
و زندگی او به مخاطب نمی دهد و فاصله ای 
میان تماشگر و قهرمان قصه ایجاد می شود، 
بنابراین آن ارتباط الزم میان »بیرو« و مخاطب 

شکل نمی گیرد.

تالش بی نتیجه برای خلق قهرمان	 
همان طور که اشاره کردیم، تالش »بیرو« برای 
خلق قهرمانی که تماشاگر را با خــود همراه 
کند به بار ننشسته است. همه اطالعاتی که 
درباره زندگی سخت علیرضا بیرانوند و تالش 
خستگی ناپذیر او داریــم، باعث می شود او را 
تحسین کنیم، اما »بیرو« به عنوان یک فیلم 
و  نمی کند  تقویت  را  حسی  چنین  سینمایی 
تماشاگر را تحت تاثیر قرار نمی دهد. فیلم به 
واقعیت زندگی بیرانوند تا حد زیــادی وفادار 
بوده و اتفاقات آن منطبق بر آن چه در واقعیت 
رخ داده، است. حسین بیرانوند بازیگر نقش 
بیرانوند نسبت خانوادگی یا خویشاوندی با او 
نــدارد، اما از لحاظ ظاهری بی شباهت با این 
دروازه بان نیست و در این نقش باورپذیر است. 
او که تجربه ای در زمینه بازیگری ندارد، بازی 
قابل توجهی از خود به نمایش نگذاشته است. 
این فیلم در چهلمین جشنواره فجر رونمایی 
شد و کار دیگر بازیگران آن مانند رضا داوودنژاد، 
سعید داخ، صحرا اسداللهی و مهدی زمین پرداز 

نیز توجه داوران راجلب نکرد.

»بخارست« به ناجیان قبلی گیشه نرسید
فیلم جدید مسعود اطیابی مانند »دینامیت«، در هفته اول اکران پرفروش و پرمخاطب نبوده است

الهام سعیدی - گیشه سینماها پس از گذر از 
دوران سخت کرونا، همزمان با اتفاقات اخیر بار 
دیگر دچار رکود شدند و میزبان جمعیت کمی 
از مخاطبان هستند. در این شرایط، تجربه 
نمایش »دینامیت« در تابستان ۱400 و فروش 
خوب این فیلم باعث شد ساخته تازه مسعود 
اطیابی یعنی »بخارست« اکران شود تا گیشه 
تکانی بخورد. این فیلم نسبت به دیگر آثاری که 
به تازگی اکران شدند، فروش بهتری داشته، 
اما در هفته اول اکران نسبت به ناجی قبلی 
گیشه یعنی »دینامیت« و دیگر کمدی پرفروش 
امسال »انفرادی« فروش کمتری داشته است. 
فروش  میزان  »بخارست«،  نمایش  بهانه  به 
این فیلم را در اولین هفته اکران با دو کمدی 

پرفروش دیگر اطیابی مقایسه کردیم.

بخارست	 
پس از گمانه زنی ها درباره منتفی شدن اکران 
»بخارست« در شرایط فعلی و گیشه نامعلوم 

فیلم، سرانجام نمایش کمدی »بخارست« از 
۲4 آبان  آغاز شد. این فیلم در هفته نخست 
اکران تا تاریخ 30 آبان، یک میلیارد و ۱9۱ 

میلیون تومان فروش و همچنین 3۵ هزار 
و ۵۷8 مخاطب داشت. این رقم در مقایسه با 

دیگر فیلم ها، عدد کمی برای »بخارست« 

نیست اما میزان مخاطبان فیلم اختالف قابل 
توجهی با تعداد تماشاگران »دینامیت« دارد 
»بخارست«  با  گیشه  نجات  عملیات  فعال  و 
مانند »دینامیت« اتفاق نیفتاده است. پژمان 
جمشیدی، حسین یاری، امیرحسین آرمان و 
هادی کاظمی از بازیگران »بخارست« هستند. 
بین این بازیگران، تنها پژمان جمشیدی است 

که در جایگاه ستاره پرطرفدار 
را  فیلم  شانس  می تواند 

ــروش بــاال ببرد.  ــرای ف ب
شرایط امروز جامعه نیز 
با زمانی که »دینامیت« 

ــران شـــد، یکسان  ــ اک
نیست.

دینامیت	 
تابستان سال گذشته، ۱0 تیرماه در وضعیتی 
که ویــروس کرونا نسبت به قبل کنترل شده 
ــران شد تا فاصله ای که  ــود، »دینامیت« اک ب
کرونا میان مردم و سینما ایجاد کرده بود، کمتر 
شود. این فیلم با بازی ستاره پرطرفدار کمدی 
پژمان جمشیدی و دیگر چهره های محبوبی 
مانند احمد مهرانفر، محسن کیایی و نازنین 
بیاتی نمایش داده شد و همان طور که انتظار 
می رفت، عده زیادی از مردم 
کشاند.  سینما  بــه  را 
هــفــت  ــول  ــ ــ ط در 
ــزار و  روز، ۵8 هـ
مخاطب   883
فیلم  تماشای  به 
ــن  نــشــســتــنــد، ای
یعنی چیزی حدود 
۲0 هــزار تماشاگر 
مـــیـــزان  از  ــر  ــت ــم ک
مخاطبان »بخارست« 
در هفته اول اکــران. 
 ۲۷4 یــک میلیارد و 
میلیون تومان فروش 
فیلم  ــن  ای نصیب  نیز 
ــن  ــد. عــــالوه بـــر ای ــ ش

که در زمان نمایش »دینامیت« فضای جامعه 
نیز  کرونا  شیوع  و  متفاوت  فعلی  وضعیت  با 
ثبات بیشتری پیدا کرده بود، گروه بازیگران 
»دیــنــامــیــت« ترکیب بــفــروش تــری داشتند، 

بنابراین استقبال بیشتر از آن منطقی است.

انفرادی	 
دیگر  اطیابی  مسعود  امــســال،  اردیبهشت 
ــرادی« را که آن هم  ــف ساخته خــود یعنی »ان
می شد،  شناخته  گیشه  شــانــس هــای  ــزو  ج
اکـــران کــرد تــا پــس از »دینامیت« همچنان 
جایگاه صدر جدول فروش را حفظ کند. بهار 
امسال، محدودیت هایی که به دلیل رعایت 
ــود، از  پروتکل های بهداشتی ایجاد شــده ب
بین رفته بود و تعداد زیادی از مردم واکسن 
کرونا را تزریق کــرده بودند، به همین دلیل 
موانع »دینامیت« بر سر راه »انفرادی« وجود 
نداشت، نتیجه این که فیلم در هفت روز اول 
اکران، ۱۷۱ هزار و 490 مخاطب داشت و ۵ 
میلیارد و 8۷۷ میلیون تومان فروخت. بهبود 
شرایط و حضور ستاره ای مانند رضا عطاران 
در کنار احمد مهرانفر بر فــروش خوب فیلم 
تاثیر زیادی داشت. به این ترتیب »بخارست« 
پس از »انفرادی« و »دینامیت« در جایگاه سوم 

قرار می گیرد.

مائده کاشیان

گری اولدمن بازنشسته می شود

بازیگر سرشناس بریتانیایی اعــالم کرد پس از 
سریال»اسب های کند« بازنشسته می شود.

به گزارش مهر، در حالی که گری اولدمن پیشتر 
ــان بازنشستگی  گفته بــود در حــال بــررســی زم
است، اکنون می گوید آماده این کار است و سریال 
»اسب های کند« آخرین کار بازیگری اش خواهد 
بود. این سریال جاسوسی، سفارش ساخت فصل 

سوم را هم به دست آورده است.
اولــدمــن کــه بــرای بــازی در »تلخ ترین ساعت« 
بــرنــده اســکــار شـــده، گــفــت: »دوران بازیگری 
رشک برانگیزی داشته ام، اما بازیگری افول می کند 
و من به جز این کار به چیزهای دیگری هم عالقه 
دارم. وقتی جوان هستی، فکر می کنی که می توانی 
به همه کارها برسی و مثال آن کتاب را بخوانی، فالن 
کار را بکنی، اما سال ها می گذرند. سال آینده 6۵ 
ساله می شوم و ۷0 سالگی هم نزدیک است. وقتی 

80 ساله می شوم نمی خواهم فعال باشم.«
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دریچه

خبر

چرا آلبرکامو عاشق فوتبال بود؟

 آلبرکامو که از کودکی عاشق فوتبال شده بود، 
شباهت هایی را بین این ورزش، ماهیت انسان، 
اخالق و هویت شخصی می دید و باور داشت سادگی 
در فوتبال با پیچیدگی های تحمیل  شده از سوی 
نهادهایی مثل دولــت در تضاد است.به گزارش 
ایسنا، کامو نه  فقط در داستان هایش، بلکه در بازی 
تیمی هم تنها بود. البته او این  گونه »توجه و احترام« 
همکالسی های درشــت  هیکلش را که معمواًل به 
او »نیم وجبی« می گفتند، جلب می کرد. شاید هم 
خیال می کرد فوتبال، کاموی نوجوان را خوشبخت 
می کند.او در ۷ نوامبر ۱۹۱۳ در الجزایر فرانسه 
متولد شد. کامو اگرچه به  دلیل فعالیت ادبی اش 
مشهور است، اما گفته است »همه آن چه را که مطمئنًا 
دربــاره اخالق و تعهدات می دانم، مدیون فوتبال 
هستم.«آلبرکامو در دانشگاه الجزیره تحصیل کرد. 
وی از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ به  عنوان دروازه بــان 
برای تیم نوجوانان آن جا بازی کرد، البته او در سال 
۱۹۲۸ فوتبال را در باشگاه ورزشی مون پانسیه آغاز 
کــرد.او اگر چه از فوتبال لذت می برد، ولی بعدها 
به یکی از دوستانش گفته بود که بدون تردید، تئاتر 
را به فوتبال ترجیح می دهد، اما با ابتال به سل در 
۱۷سالگی، دوران ورزشی او نیز با پایان این دورۀ 
تحصیلی اش به اتمام رسید.کامو در جایی از زمان 
حضورش در دروازه گفته: »یاد گرفتم که توپ هرگز 
آن  طور که انتظارش را دارید، نمی آید. این به من در 

زندگی کمک زیادی کرد.«

چرا دروازه بان شد؟	 
ادواردو گالئانو، نویسنده اروگوئه ای گفته کامو 
نمی خواسته کفش هایش خراب شود، برای همین 
دروازه بان شد تا زیاد ندود. هربرت لوتمن، نویسندۀ 
بیوگرافی آلبر کامو هم نوشته که او در بچگی آن 
قدر نحیف و کوچک بوده که هم تیمی هایش برای 
محافظت، او را درون دروازه می گذاشتند. پاتریک 
مک کارتی، نویسندۀ کتاب »کامو: بیگانه«، نیز 
ُبعد دالورانــۀ دروازه بانی را که داوطلبانه و بیگانه 
است به این برندۀ نوبل مربوط دانسته چون نسبت 
به هر بازیکن دیگری کمتر جزئی از تیم اســت و 
گفته »احتماال کامو هم از همین خوشش آمده«، اما 
روژه گرنیه، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی دلیل 
دیگری دارد: »شاید چون دروازه آدم را یاد صحنه 
می اندازد و دروازه بان توی آن احساس می کند که 
مثل هنرپیشه است.« این به طور تلویحی اشاره ای 
است به عشق و عالقۀ آینده کامو به تئاتر.هرچند که 
کامو پس از ۱۷سالگی دیگر نتوانست فوتبال بازی 
کند اما همیشه تا پایان عمر یک تماشاگر پروپا قرص 
فوتبال باقی  ماند. او در دهه ۱۹۵۰ در مصاحبه 
 ،RUA ،ــاره تیم سابقش ــی درب با یک مجله ورزش
گفت: »احساساتی می شوم. چقدر تیمم را دوست 
داشتم. به خاطر شادی پس از پیروزی، آن گاه که 
با خستگی پس از تالش در هم می آمیزد. چقدر 
بی نظیر! و همچنین به خاطر میل احمقانه گریستن 

در شب های شکست.«

سوگواره ملی شعر »رواق سرخ« 
برگزار می شود

سوگواره ملی شعر »رواق سرخ« با موضوع شهادت 
زائــران حرم حضرت احمد بن موسی »شاهچراغ« 
علیهماالسالم برگزار می شود.به گــزارش روابط 
عمومی بنیاد بین المللی امام رضا )ع( ،محورهای 
شرکت در این سوگواره شامل حادثه ترور زائران 
علیهماالسالم،  موسی  بــن  احمد  حضرت  ــرم  ح
شهدای شاخص این حادثه »شهدای دانش آموز، 
دانشمند شهید فریدالدین معصومی، خادم شهید 
حسن علی پــور عیسی« و آرتین »شاهد مظلوم« 
است.ارسال آثار بدون محدودیت سنی و در همه 
قالب های شعری »کالسیک، سپید، نیمایی و ...« 
امکان پذیراست.عالقه مندان می توانند آثار خود 
را تا ۵ آذرماه ۱4۰۱ از طریق پیام رسان های ایتا و 
سروش به شماره ۰۹۳۷6۵۸۸۵۲۲ به دبیرخانه 
این رویداد ارسال و برای کسب اطالعات بیشتر به 
پرتال www.shamstoos.ir مراجعه کنند.آیین 
پایانی این سوگواره نیمه دوم آذرماه در شیراز برگزار 
می شود و اهدای ۳ کمک  هزینه ۱۰ میلیون تومانی 
سفر به کربالی معلی و ۵ هزینه ۳ میلیون تومانی سفر 

به مشهد مقدس از جوایز این سوگواره است.

شعر انتظار

آن جا که حرف  تو ست دگر حرف  من  کجاست؟
در وصل جای صحبت از خویشتن کجاست؟

 گاهی حوالی دل تو دیده می شوم
پس از دلت بپرس اویس قرن کجاست؟

 بال و پرم که سوخته حاال امان نده
باید ببینم آخر این سوختن کجاست؟

 بینا شدن به قیمت هجران چه فایده
آه ای نسیم، یوسف این پیرهن کجاست؟

 شب ها به دشت می روم و داد می زنم
در سینه حرف هست ولی هم سخن کجاست؟

***

محمد رضا ترکی

 اگر به شوق تو این اشتیاق شکل گرفت
چه شد، چگونه، چرا این فراق شکل گرفت؟

 دل از نگاه تو لرزید، عشق پیدا شد
شهید چشم تو شد، درد و داغ شکل گرفت

 از آن زمان که جهان را خدا پدید آورد
چقدر حادثه در این رواق شکل گرفت

 چقدر حادثه رخ داد تا رخ تو شکفت
و این قشنگ ترین اتفاق شکل گرفت

 نسیم زلف تو بر شوره زار خاک گذشت
که طرح سبزترین کوچه باغ شکل گرفت

 دوباره حس عجیبی شبیه دلتنگی
دوباره عطر تو در این اتاق شکل گرفت

***

علیرضا قزوه

 آه می کشم تو را با تمام انتظار
پر شکوفه کن مرا، ای کرامت بهار

 در رهت به انتظار، صف به صف نشسته اند
کاروانی از شهید، کاروانی از بهار
 ای بهار مهربان، در مسیر کاروان

گل بپاش و گل بپاش، گل بکار و گل بکار
 بر سرم نمی کشی دست مهر اگر، َمکش

تشنۀ محبت اند الله های داغدار
 دسته  دسته گم شدند سهره های بی نشان

تشنه  تشنه سوختند، نخل های روزه دار
 می رسد بهار و من بی شکوفه ام هنوز

آفتاب من بتاب، مهربان من ببار!
***

مصطفی محدثی خراسانی

 بیا به خانه که امید با تو برگردد
هزار مرتبه خورشید با تو برگردد

 بیا شکوه شکفتن که باز در َنَفسی
بهار رفته به تبعید با تو برگردد

 بیا که صبح یقین با گشودن چشمی
به جای این شب تردید با تو برگردد

 من و غروب و غم و اضطراب و چشمانی
به راه مانده که امید با تو برگردد

 بیا که کوچ کند ماتم از حریم دلم
و شادمانه ترین عید با تو برگردد

*** 

محمد علی مجاهدی

 گفتم به دیده، امشب اگر یار بگذرد
راهش به گریه سد کن و مگذار بگذرد

 گفتا چه جای گریه؟ که او همچو ماه نو
رخسار خود نکرده پدیدار، بگذرد

 بگذشت از کنار من آن سان که بوی گل
دامن کشان ز ساحت گلزار بگذرد

 در باغ گل نمی نهد از خویش جای پا
از بس که چون نسیم، سبکبار بگذرد

 گفتم دمیده پیش تو، خورشید را ببخش
گفتا مگر خدا ز خطاکار بگذرد!

 غافل ز دوست یک مژه بر هم زدن مباش
آیینه  شو که فرصت دیدار بگذرد

 دردا که بی فروغ دل آرای روی دوست
هر روز ما به رنگ شب تار بگذرد

 سرشار از تجلی یارند لحظه ها
حیف است عمر ما که به تکرار بگذرد

 این  جا کسی به فیض تماشا نمی رسد
تا خود چه ها به طالب دیدار بگذرد!

 گر در والی آل علی صرف می شود
از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد

 ای کاش این دو روزۀ باقی ز عمر نیز
در صحبت ائمۀ اطهار بگذرد

 امشب بیا به پرسش »پروانه« ای عزیز
زان پیشتر که کار وی از کار بگذرد

 

میان شبکه های مختلف تلویزیون،شبکه4 
سیما به شبکه فرهیختگان معروف اســت . 
اگرچه این  طور تصور می شود که طیف خاصی 
از مخاطبان آن را دنبال می کنند؛ولی حدود 
شش سال، هر هفته عصرهای جمعه  برنامه ای 
با نام »معرفت« از این شبکه پخش می شد که 
گروه های متفاوتی از مخاطبان به تماشای 
با ساختار و  برنامه ای که  آن می نشستند. 
ــای معرفت و  ــاده، به دل دری سر و شکلی س
عرفان اسالمی مــی زد و معانی ناب آن را بر 
پایه ادبیاِت سراسر عرفان و حکمت فارسی 
ــودت می  بیرون می کشید. همین که به خ
آمدی متوجه می شدی ۵۰ دقیقه است که 
مشعوف شنیدن الیه های فلسفی، عرفانی 
و حکمی بیت »سال ها دل طلب جام جم از 
ما می کرد/ آن  چه خود داشت ز بیگانه تمنا 
می کرد« هستی، بدون این که گذر زمان را 
ــرده باشی. از پخش آخرین قسمت  حس ک
»معرفت« حدود هشت ماه می گذرد و در این 
مدت، جای خالی  این برنامه و دیگر برنامه هایی 

که به این موضوعات می پردازند، به شدت در 
رسانه ملی احساس می شود. در ادامه از برنامه 
»معرفت« و اهمیت ساخت چنین برنامه هایی 

در تلویزیون نوشته ایم.

  از »پرتو والیت« تا »معرفت«	 
سال ۱۳۷۹ برنامه ای به نام »پرتو والیت« 
به تهیه کنندگی محسن مناجاتی از شبکه 4 
پخش می شد که کارشناس ها و مجری های 
مختلفی داشت و در هر قسمت به طرح مسائل 
فلسفی، عرفانی و حکمی پرداخته می شد؛ تا 
این  که در سال ۱۳۸4استاد ابراهیم دینانی، 
نویسنده و فیلسوف برجسته و چهره ماندگار 
ایران و دکتر منصور الریجانی، استاد عرفان 
و فلسفه به مناسبت روز بزرگداشت عالمه 
طباطبایی در این برنامه روبه روی هم نشستند 
و گفت وگو کردند. حضور این دو در آن قسمت 
ــت و سازندگان  بــازخــورد قابل توجهی داش
برنامه تصمیم گرفتند با حضور این دو چهره، 
ساختار برنامه را به همان شکل حفظ کنند. از 
آن به بعد نام برنامه هم به »معرفت« تغییر کرد. 
استاد ابراهیم دینانی از همان زمان تا پایان 
اسفند ۱4۰۰ روبه روی شاگرد سابقش ، یعنی 
دکتر منصور الریجانی نشست و با او درباره 
فلسفه و عرفان اسالمی گفت وگو کرد. به این 

ترتیب که دکتر الریجانی برنامه را با جمله یا 
بیتی از متون منثور و منظوِم فلسفی و عرفانی 
از آثــار مالصدرا، محمود شبستری، موالنا، 
عطار، سنایی و... آغاز می کرد و باب گفت وگو 

با استاد دینانی درباره آن باز می شد.

 200 قسمت تعامل و گفت وگوی معرفتی	 
ساختار برنامه »معرفت« گرچه به ساده ترین 
کارشناس  دو  حضور  یعنی  ممکن،  شکل 
روبه روی هم در فضایی ساده بود، اما مباحث 
و موضوعاتی که در آن مطرح می شد، به شدت 
عمیق بود و در عین حال به گونه ای بیان می شد 
که تقریبًا بیشتر گروه های مخاطب آن را درک 
می کردند. نکته دیگر این  که استاد دینانی و 
دکتر الریجانی با هم تعامل داشتند و هر دو 
کاماًل در بحث مشارکت می کردند و این  طور 
نبود که یک نفر متکلم وحده باشد و دیگری 
صرفًا شنونده و مجری. در فواصل مختلف 
برنامه هم که حــدود 4۵ تا ۵۰ دقیقه بود، 
تصنیف هایی از موسیقی ایرانی روی تصاویری 
از بناهای تاریخی ایران پخش می شد که چشم 

و گوش را نوازش می داد.

 دسته بندی آثار 240 نفر از بزرگان ایرانی	 
دکتر منصور الریجانی، کارشناس و مجری 

با  مصاحبه  در   ۱۳۹۸ ــال  س در  »معرفت« 
ــار ۲4۰  روزنــامــه جــام جم از دسته بندی آث
و عرفانی  ادبــی  شخصیت علمی، فلسفی، 
تاریخ ایران برای این برنامه گفته بود؛ آثاری 
که به عقیده او حیف بوده به نسل جوان معرفی 
نشوند: »اگر آن ها این ذخایر گران بها و فاخر 
را بشناسند، به داشته ها و پیشینه خودشان 
متون  ــروز  امـ متأسفانه  می كنند.  افتخار 
فلسفی دانشگاهی ما از آثار كانت، هایدگر و 
مكاتب تفسیری هرمنوتیك و... پر شده است. 
نمی خواهم بگویم این ها بد هستند، اما وقتی 
خود ما مالصدرا، ابن سینا، عالمه طباطبایی، 
آملی، فیض كاشانی، موالنا و... را داریم، چرا 
به آن ها مراجعه نكنیم. متأسفانه رویكردی كه 
در حوزه توجه به این ذخایر و میراث فرهنگی 
ــت. در تمام این  ــود دارد، ضعیف اس ما وج
سال ها گاهی اقداماتی صورت می گرفت كه 
در طول آن بزرگان ما زحماتی را هم برای 
این موضوع كشیدند، اما این فضا هنوز خیلی 
بیشتر از این ها جای كار دارد و باید آن را به 
یك نهضت ملی تبدیل كنیم. رشته تخصصی 
من همین بوده و با عالقه در این مسیر پیش 
رفته ام. من با این بزرگان زندگی می كنم. 
همچنین رهبری هم در جمع شاعران گفتند 
ادبیات فارسی ما با محتوای حكمی و عرفانی  

كه دارد همیشه زنده است«.

 حکایِت سخنی که از دل برآید...	 
الجرم بر دل می نشیند سخنی که از دل برآمده 
باشد. حتمًا الزم نیست هزینه های آن چنانی 
برای ساخت دکورهای پر زرق و برق کرد تا 
دهــان مخاطب باز بماند و بنشیند پای یک 
برنامه. در یک فضای ساده و بی تجمل، با یک 
میز و دو صندلی هم می شود مخاطب را با خود 
همراه کرد؛ کاری که برنامه »معرفت« انجام 
داد و در زمان پخش خود برنامه ای پرمخاطب 
بود و چند بار در جشنواره تلویزیونی جام جم از 
آن تقدیر شد. عزت ا... ضرغامی ،رئیس اسبق 
صدا و سیما هم در تجلیل از این برنامه و استاد 
دینانی گفته بود: »استاد دینانی به یک چهره 
استثنایی در حوزه خودشان تبدیل شده اند 
که خیلی ها تحمل این  که یک هفته برنامه 
ایشان نباشد و سخن نغز و شیرین ایشان را 
نشوند، ندارند«. این روزها جای برنامه هایی 
مانند »معرفت« به شدت در تلویزیون خالی 
است؛ برنامه ای که مخاطبانش تشنه و مشتاق 
اسالمی  فلسفه  و  عــرفــان  ادب،  از  شنیدن 
بودند. کاش باز هم همتی برای ساخت این 

برنامه ها در تلویزیون باشد.  

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

مصطفی  اثــر  جدیدترین  سیمرغ«  پر  »سومین  کتاب 
عاشقانه  عارفانه،  غزل   ۷۵ شامل  مصلحی،  جلیلیان 
و اجتماعی با مقدمه هادی منوری و توسط انتشارات 
داالهو به چاپ رسیده است. جلیلیان مصلحی، فعالیت 
خود را در حوزه شعر آیینی آغاز و در ادامه در قالب های 
دیگر نیز طبع آزمایی کرد که کتاب سومین پر سیمرغ از 
جمله این شعرهای اوست. این شاعر، نوپردازی در زبان و 
اندیشه در آثار خود را حاصل همنشینی با شاعرانی مانند 
سعید شاد، علیرضا بدیع، رضا بروسان، هادی منوری 
همنشینی ها  این  پیامد  که  می داند  گنجعلی  جــواد  و 
کتاب های »نفس آیینه« با مقدمه محمد سعید میرزایی 
و »در دلــم جز غــزل نمی گنجد« با مقدمه رضــا اشرف 
زاده است. شعر جلیلیان مصلحی را می توان از جمله 
شعرهایی قلمداد کرد که از نظر زبان، فرم و اندیشه بین 
شعر قدما و شاعران امروز دایم دررفت و آمد است. به 
همین بهانه درباره جایگاه سنت و نوآوری در شعر امروز 

با او گفت وگو کرده ایم.

حرکت از سنت به نوآوری و از نوآوری 	 
به سنت

جلیلیان مصلحی درباره جایگاه سنت 
و نـــوآوری در شعر امــروز به خراسان 
این  به  بنده  توجه  پیشینه  می گوید: 
موضوع به  عنوان یکی از دغدغه های 
ــرمــی گــردد که  ــه زمــانــی ب ــی ام ب ــل اص
دانشنامه قیصر امین پور را در همین 
باره مطالعه کــردم؛ حتی نقدی بر آن 
نوشته بــه قیصر امین پــور رســانــدم و 
تأییدهایی را از سوی قیصر دریافت 
کردم، اما تا امروز مجالی برای انتشار 
آن نیافته ام. بعد از درگذشت قیصر، 

همچنان به بررسی سنت و نوآوری در شعر معاصر ادامه 
می دهم.

وی می افزاید: تجارب پیشینیان یکی از استوانه های 
محکم ادبــیــات اســت و بی تردید ما بــدون بن مایه های 
ادبیات نمی توانیم به  جایی برسیم. آن چه باعث می شود 
ما نوآوری هایی در ادبیات داشته باشیم توانایی استفاده 

از سبک های سنتی است به عبارتی سبک های سنتی، 
ریشه نــوآوری در شعر امــروز به شمار می آید. ما باید در 
جریان سنت و نوآوری همواره از سمت سنت به نوآوری و 
از نوآوری به سنت درحرکت باشیم. شاعر باید با همین 
حرکت های مداوم دریچه ای نو به شعر باز کند.وی تصریح 
می کند: زبان خراسانی جزو زبان های قدرتمندی است 
که هنوز هم می توان از آن در شعر، برای رسیدن به نوآوری 
زبانی بهره مند شد. باید دقت داشته باشیم که شعر نوین، 
فقط در کشف ترکیبات تازه قالب نمی بندد بلکه شاعر باید 

تخیل و زبان را هم مورد توجه قرار دهد.

آسیب  های شعر امروز و گفتمان در شعر	 
جلیلیان مصلحی خاطرنشان می کند: یکی از موضوعات 
مؤثر در خلق اثر فاخر، اجرای صحیح 
شعر گفتمانی است به این معنی که 
هر شاعر باید به دنبال ارائه گفتمانی 
ــرود کــه بعد از مدتی بتوان  از شعر ب
ــران به  ــاع شعر او را از شعر دیــگــر ش
در  شباهت  داد.  تشخیص   درســتــی 
زبان، فضاسازی، روایت و مسائلی از 
این قبیل را می توان آسیب شعر امروز 
دانست. باید به این نکته نیز اشاره  کنیم 
که نیاز شعر معاصر، شناخت زبان به 

 صورت کامل است.
این شاعر خراسانی در ادامــه دربــاره 
رنگ باختن مطالبه گری در شعر امروز 
می گوید: بنده سعی کــرده ام در مجموعه شعر سومین 
پر سیمرغ از خودسانسوری پرهیز کنم. در این مجموعه 
همواره سعی کرده ام رویه ای دیگر از شعر و غزل را ارائه 
دهم زیرا به اعتقاد بنده شعرهای اجتماعی و مطالبه گر در 
جامعه امروز ما به  عنوان یک نیاز به شمار می آید که باید این 

خأل توسط شاعران شناخته و برطرف شود. 

یک شاعر درباره دالیل برگزار نشدن جایزه قیصر امین 
ادبی

پور گفت: نبود بودجه مناسب برای برگزاری جایزه و 
فعالیت هایی که همراه آن انجام می شود، دلیل اصلی 

برگزار نشدن این جایزه در سال ۱4۰۱ است.
فاطمه ساالروند درباره روندی که جایزه قیصر امین پور از ابتدا تا 
امروز طی کرده به ایرنا گفت: این جایزه اولین سال )۱۳۸۵( با نام 
جایزه شعر جوان برگزار شد. سال بعد پس از فوت قیصر امین پور این 
جایزه نام او را به خود گرفت. این جایزه، پنج سال به شکل متوالی 
ادامه داشت و بعد از آن که مشکلی برای دفتر شعر جوان به وجود آمد، 
فعالیت این جایزه هم تعطیل شد؛ زیرا حدود سه سال دفتر شعر جوان، 

دچار مشکالت درون ساختاری بود و مدیریت تغییر کرد.
ــور در ابــتــدا بر  ــن شــاعــر، مدیریت جــایــزه قیصر امین پ بــه گفته ای
عهده محمدرضا عبدالملکیان بود و بعد از او بیوک ملکی مدیریت را 
بر عهده گرفت. بعد از تغییر مدیریت، جایزه پنج سال به شکل منظم 
برگزار شد؛ یعنی درمجموع ۱۰ دوره جایزه کتاب سال قیصر امین 
پور به شکل مداوم برگزار شده است.وی با تأکید بر این که این جایزه 
حتی در سال های همه گیری بیماری کرونا به فعالیت خود ادامه داده، 
افزود: حتی زمانی که نمی توانستیم از شاعران به  صورت حضوری 
دعوت کنیم و ارتباط با داوران از راه دور انجام می شد، این برنامه به 

کار خود ادامه داد و هیچ قطعی اتفاق نیفتاد.

نبود بودجه مناسب	 
ساالروند با اعــالم این که در سال ۱4۰۰ بودجه ای از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به دفتر شعر جوان تعلق نگرفت، توضیح داد: 
در سال ۱4۰۱ هم بودجه مناسبی به این جایزه تخصیص داده نشده 
است. به همین دلیل نتوانستیم این برنامه را برگزار کنیم؛ زیرا در سال 
۱4۰۱ امکان برگزاری این برنامه به شکل حضوری بود و در نظر داشتیم 
از برنده های دو سال گذشته هم دعوت کنیم، اما در این شرایط هیچ  گونه 
امکانی برای این کار وجود نداشت.هدف 
دفتر شعر جوان از برگزاری کتاب 
سال شعر جــوان )جایزه قیصر( 
مستعد  شــاعــر  و  شعر  معرفی 
ــار ارسالی  به جامعه اســت و آث
و  موضوع  نظر  از  محدودیتی 
قالب شعری ندارند. در جایزه 
کتاب های  همه  قیصر،  شعر 
قالب های  در  شعر 
ــن، نــویــن،  ــه ک
ــی  ــایـ ــمـ ــیـ نـ
ــد  ــی ــپ س و 
ی  ر و ا د
می شوند.

 سبک های سنتی
 بن مایه نوآوری در شعر امروز

 چرا جایزه قیصر امین پور
 برگزار نشد؟

علی اکبر لطیفیان 

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

در حسرت تفسیرهای عرفانی 
استاد دینانی

 با وجود این که مباحث عرفانی

 بخش مهمی از ادبیات فارسی را شامل می شود
  اما امسال جای سلسله برنامه هایی مانند

» معرفت«در جدول پخش تلویزیون خالی است
 



سیدخلیل سجادپور- دزد سابقه داری که 
طالهای سرقتی را در النه مرغ پنهان کرده بود، 
در حالی با تالش نیروهای کالنتری سیدی 
مشهد دستگیر شد که تصویر او در یک فیلم 
دوربین مداربسته، راز سرقت از خودروها را 

نیز فاش کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند 
روز قبل زن جوانی در تماس با پلیس 110، 
از دستبرد ســارقــان بــه منزل مسکونی اش 
ــرای مــدت کوتاهی منزل  خبر داد و گفت: ب
را تــرک کــردم امــا وقتی ساعتی بعد به خانه 
بازگشتم باصحنه عجیبی روبه رو شدم. سارق 
یا سارقان با شکستن قفل وارد منزلم شده 
ــدود 90 گــرم( به همراه 43  همه طالها )ح
میلیون تومان دالر و یورو و یک دستگاه تبلت 
را به سرقت برده اند. 

در پی اعالم این گــزارش، تحقیقات پلیسی با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ زنگنه )رئیس 
کالنتری سیدی( برای ریشه یابی سرقت مذکور 
آغــاز شد. به همین دلیل گروهی از افسران 
کارآزموده دایره تجسس وارد عمل شدند و با 
بازدید میدانی از محل، رصدهای اطالعاتی 
را در حالی ادامه دادند که مال باخته به شوهر 

خواهرش مشکوک بود.
طولی نکشید که »م- س« )شوهر خواهر مال 
باخته( زیر چتر اطالعاتی قرار گرفت و بررسی 
های نامحسوس وارد مرحله جدیدی شد. در 
همین حال بود که ردزنی های اطالعاتی به یکی 
از سارقان سابقه دار و حرفه ای رسید چرا که مال 
باخته در تماس تلفنی با افسران دایره تجسس 
ــرادرم در روز جمعه گذشته،  مدعی شــد: »بـ
جوانی را هنگام خروج از منزل شوهر خواهرم 
ــرده اســت  ــ مــشــاهــده ک
ــاور زغالی  ــم ــه س ک
طالیی رنگ سرقتی 
را در دست داشت.« 
ــزارش،  بــنــابــرایــن گـ
ــات ارائــــه  ــص ــخ ــش م
شده از طرف شاکی، 
نیروهای تجسس را به 
سوی جوان 18 ساله 
معتادی به نام »حمید- 
ب« سوق داد. او همان 
سارق حرفه ای بود که 
بارها هنگام سرقت در 

حوزه کالنتری سیدی دستگیر شده بود اما از 
مدتی قبل خبری از او نبود! با به دست آمدن 
این سرنخ، ماموران انتظامی با مادر این جوان 
کریستالی، تماس گرفتند و از او درباره »حمید« 
پرسیدند اما مادر وی اشک ریزان گفت: باز هم 
حریفش نشدم! این بار دست و پاهایش را با 
طناب بسته بودم تا ترک کند و دنبال خالفکاری 
نرود! ولی او طناب ها را برید و از چند روز قبل 

دوباره از خانه فرار کرد! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: افسران 
دایره تجسس که پاتوق های محل حضور این 
را مــی شناختند بالفاصله  ــارق حرفه ای  س
عملیات دستگیری وی را با هماهنگی قضایی 
ــرار دادنـــد. به همین دلیل،  در دستورکار ق
گروهی ویژه از نیروهای انتظامی به سرپرستی 

ــروان اکبری )رئیس دایــره  س
سیدی(  کــالنــتــری  تجسس 
ــن ســـارق  ــ مــوفــق شــدنــد ای

ای  منطقه  در  را  ای  حرفه 
رجایی  شهید  شــهــرک  از 

کالنتری  ــه  ب و  دستگیر 
متهم  این  کنند.  هدایت 

18 ساله که مدعی بود 
خالفکاری  دور  دیــگــر 

است،  کشیده  خط  را 
وقتی در برابر شواهد 

و اسناد انکارناپذیر قرار گرفت به ناچار 
لب به اعتراف گشود و گفت: اموال سرقتی را 
در یکی از پاتوق های استعمال مواد مخدر و 
از شخصی به نام »م- س« گرفتم و آن ها را در 
خانه مادربزرگم پنهان کرده ام. دقایقی بعد 
افسران تجسس عــازم منزل مــادربــزرگ این 
سارق جوان شدند و با هماهنگی مقام قضایی 
به بازرسی پرداختند. باالخره برق طالها در 
النه مرغ نمایان شد و کیف حاوی مقادیری طال 
و زیورآالت در حالی از درون النه مرغ کشف شد 

که بخشی از طالها از کیف بیرون ریخته بود. 
در ادامــه بازرسی ها نیز امــوال سرقتی دیگر 
شاکی شامل سماور زغالی طالیی، لپ تاپ، 
مودم، قوری و ... از پشت تابلوی بزرگ تبلیغاتی 
مغازه ای بیرون کشیده شد که بخشی از آن روی 

دیوار منزل مادربزرگ وی قرار گرفته بود.
گــزارش خراسان حاکی اســت: با دستگیری 
دو متهم دیگر که در این پرونده نقش داشتند 

ــت از  ــرق ــرای س ــاجـ مـ
منزل زیر ذره بین تحقیقات قرار 

داشــت که ناگهان مال باخته دیگری با ورود 
به کالنتری فیلمی از دوربین مدار بسته را به 
ــوال داخل  نمایش گذاشت که سارقی به ام
خودروی وی دستبرد زده بود. افسران تجسس 
در همان نگاه اول به فیلم مذکور، بالفاصله 
سارق جوان را شناسایی کردند چرا که او کسی 
جز »حمید- ب« )سارق دستگیر شده( نبود! 
بررسی این فیلم نشان دادکه جوان کریستالی 
18 ساله حدود 2 ماه قبل نیز به خودروی یکی 
دیگر از مال باختگان دستبرد زده اســت. به 
گزارش روزنامه خراسان، با گره خوردن ماجرای 
دزدی از منزل به سرقت از خودروها، تحقیقات 
افسران دایره تجسس کالنتری سیدی مشهد 
برای کشف سرقت های احتمالی دیگر اعضای 

این باند 3 نفره آغاز شد.

حوادث پنج شنبه  3 آذر 81401
29  ربیع الثانی  1444.شماره 21089

در امتداد تاریکی

طناب مرگ! 
اگر از همان ابتدا که به رفتارهای برادرم 
مشکوک شــدم بالفاصله او را نــزد روان 
پزشک می بردم  یا حداقل به مراکز مشاوره  
مراجعه می کردم شاید امروز لباس سیاه 
به تن نداشتم و با چنین فاجعه ای روبه رو 

نمی شدم...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات دختر 24 ساله ای است که در 
سوگ برادرش به شدت اشک می ریخت. 
او که به همراه پدر و مادرش و برای انجام 
ــور اداری مــرگ بـــرادرش به کالنتری  ام
معراج مشهد آمده بود، درحالی که گویی 
ــدان آزارش مــی داد دربـــاره  عـــذاب وجـ
ماجرای مــرگ تلخ بــرادرش بــه  مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: برادرم 
2 سال از من کوچک تر بود و با هیچ کس 
از افراد خانواده مانند من رابطه نزدیکی 
نداشت. او نه تنها برادرم بود بلکه همانند 
یک دوست واقعی با من درددل می کرد و 
من هم سنگ صبورش بودم. با آن که اصرار 
داشتم بــرادرم مانند من وارد دانشگاه 
شود و به تحصیالت عالیه فکر کند ولی 
او عالقه ای به درس و مدرسه نداشت به 
طوری که حتی نتوانست دیپلم بگیرد و در 
آخرین سال دبیرستان ترک تحصیل کرد 
تا زودتر وارد بازار کار شود. برادرم خیلی 
زود عازم سربازی شد و من هم به تحصیل 

در رشته مهندسی ادامه دادم. 
ــود به  ــوردار ب ــرخ او از هــوش ســرشــاری ب
همین دلیل هم در همان دوران سربازی، 
آرایشگری را آموخت و بعد از پایان خدمت 
سربازی، به طور قانونی جواز کسب گرفت 
مشغول  مشهد  آبــاد  قاسم  منطقه  در  و 
آرایشگری شد. او درآمــد خوبی داشت و 

سرگرم کارش بود. 
بــه همین دلیل هــم مــا کمتر بــه او توجه 
ــرادرم اعتماد به نفس پایینی  داشتیم. ب
داشت و از مدتی قبل من عالیم افسردگی 
را در چهره اش مشاهده کــردم.او دیگر 
جوان سرحال و پرشور و شر قبلی نبود. در 
خودش فرو می رفت و گاهی بیخودی گریه 
می کرد. مدام از »مرگ« سخن می گفت 
و این که دیگر دوســت نــدارد در این دنیا 
زندگی کند اما من حرف های او را جدی 
نمی گرفتم. با آن که رابطه بسیار نزدیکی 
با هم داشتیم و رفتارهای بــرادرم بسیار 
عجیب شده بود ولی من هیچ گاه احتمال 
نمی دادم که او با مشکل حادی در زندگی 

دست و پنجه نرم می کند. 
باالخره روزی از حرف های تکان دهنده 
اش ترسیدم و پس از مشورت با برخی از 
کارشناسان تازه فهمیدم که برادرم دچار 
افسردگی حــاد شــده اســت خیلی تالش 
کردم تا او را نزد مشاور  یا روان پزشک ببرم 
اما برادرم موافقت نمی کرد و از من دلخور 
می شد که به او تهمت »روانی« زده ام. این 
بود که وقتی از یک ماه گذشته متوجه شدم 
افسردگی او شدت گرفته است به ناچار 
برایش وقت مشاوره گرفتم بار اول به بهانه 
از حضور در مطب روان پزشک سر  ای 
باز زد و من با  دیدن حالت ها و رفتارهای 
غیرطبیعی برادرم خیلی ترسیدم و دوباره 
برایش »نوبت« گرفتم اما قبل از آن که نزد 
روان پزشک برویم هفته گذشته او صبح به 
بهانه کار در آرایشگری از خانه خارج شد 
و ظهر هم به خانه بازنگشت. بسیار نگران 
شده بودیم که من با او تماس گرفتم و خیالم 
راحت شد اما او این بار نیمه شب به خانه 
آمد و به داخل اتاق خودش رفت. او اهل 
هیچ خالفی نبود و تا به حال حتی سیگار 
هم استعمال نکرده بود ولی صبح وقتی 
از خواب بیدار شدیم، برادرم برای صرف 
صبحانه نیامد. هنگامی که پدرم در اتاق او 
را باز کرد ناگهان با صحنه دلخراشی روبه 
رو شد. برادرم با یک رشته طناب خود را از 
سقف منزل آویزان کرده و جان خود را از 
دست داده بود. بالفاصله پیکر او را پایین 
آوردیم ولی دیگر نفس نمی کشید. زمانی 
که امدادگران اورژانــس مرگ او را تایید 
کردند دیگر همه ما سیاه پوش شدیم. این 
درحالی است که من به شدت دچار عذاب 
وجدان شده ام که ای کاش قبل از آن که به 
حرف های برادرم توجه کنم او را نزد روان 

پزشک می بردم و ...
ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی است:  گ
به دستور سرگرد امیررضا فعال )رئیس 
کالنتری معراج مشهد( اقدامات قانونی در 
این باره آغاز شد و با حضور قاضی محمود 
عارفی راد) قاضی ویژه قتل عمد در محل 
وقوع حادثه( تحقیقات قضایی برای ریشه 
یابی ماجرای خودکشی این جــوان 22 

ساله ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای فیلمی که پرونده دزدی از منازل را به رسقت از خودروها گره زد

برق طال در النه مرغ! 

دستبند قانون بر دستان  عامالن قتل های خیاابین مب 
توکلی- عوامل  قتل های  بم  که در  دو نزاع خیابانی دو نفر را به 

قتل رسانده بودند به چنگ پلیس افتادند.
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی بم با اشاره به دستگیری 
ــزاع خیابانی اخیر این  عامالن قتل هــای رخ داده در دو ن

شهرستان، بر خویشتن داری و کنترل خشم تاکید کرد. 
سرهنگ یوسف سلیمانی دراین باره توضیح داد: در نزاع و 
درگیری صورت گرفته در دو نقطه از شهرستان در یک ماه 
اخیر که منجر به ضربه به سر و به کما رفتن دو نفر شد، این افراد 
با وجود تالش های صورت گرفته در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان، جان باختند.
وی با توجه به دستگیری عوامل  هر دو نزاع و درگیری  منجر به 
قتل  ادامه داد: متاسفانه دعواهای ساده و خیابانی و ناتوانی  
در کنترل خشم در این حوادث باعث داغــدار شدن چندین 

خانواده شد.
ابن مسئول انتظامی  در بررسی شرایط ایجاد این حوادث 
جبران ناپذیر تصریح کــرد: جــان هر انسان، بــزرگ ترین 

موهبتی است که خداوند در اختیار او قرار داده از این رو 
آسیب به آن  یا گرفتن آن در قرآن و احادیث مذمت و نکوهش 
شده است ، چرا که یک لحظه غفلت و ناتوانی در  کنترل رفتار 
در لحظات خشم و عصبانیت، یک عمر پشیمانی را به بار می 

آورد.
وی اظهار  کرد: در همین زمینه  باید گفت ارائه آموزش مهارت 
های زندگی و اجتماعی نظیر کنترل خشم، افزایش اعتماد به 
نفس، سعه صدر و قدرت حل مسئله و تصمیم گیری، توسط 
کارشناسان انتظامی و اجتماعی در کاهش این مولفه و دیگر 
جرایم و آسیب ها نقش داشته و بسیار مورد تاکید است که در 
این باره توصیه می شود با دوراندیشی و سعه صدر با مشکالت 
و اختالفات روبه رو شویم و مسائل را به روش های مسالمت 
آمیز و از طریق مجاری قانونی حل و فصل کنیم تا هیچ گاه 
شاهد فقدان عضوی از جامعه و داغــدار شدن خانواده ای 
به سبب مسائل ناخواسته ناشی از هر نوع تنش و درگیری 

نباشیم.

آخرین خرب از قتل زن هتراین اب چکش 
یک زن جوان توسط همسرش در محله یافت آباد به 

قتل رسید.
به گــزارش تسنیم، صبح دیــروز چهارشنبه دوم 
آذرمــاه، اهالی خیابانی در محله یافت آباد صدای 
ــه مرکز  ــک خــانــه ب ــی را در ی ــوادگ ــان ــری خ ــی درگ
با  که  کردند  گــزارش   110 پلیسی  فوریت های 
اعالم این خبر، ماموران کالنتری 1۵1 یافت آباد 
راهی محل حادثه شدند و به محض ورود به خانه با 
جسد خون آلود زن جوانی مواجه شدند که به طرز 

وحشتناکی کشته شده بود! 
خیلی زود ساسان غالمی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه 
سوم دادسرای امور جنایی و تیمی زبده از کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی، پــای در صحنه جنایت 
گذاشتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. تیم 
جنایی با جسد زن جوانی مواجه شدند که یک طناب 
مشکی رنگ روی گردنش بود و هدف ضربات مهلک 

چکش و چوب از ناحیه سر قرار گرفته بود.
از طرف دیگر بررسی ها نشان مــی داد، مقتول به 
دالیل اختالفات زناشویی توسط همسرش به طرز 
بی رحمانه ای کشته شده و عامل این جنایت پس 
از ارتکاب قتل پا به فرار گذاشته است؛ تحقیقات 
توسط تیم جنایی ادامه داشت تا این که قاتل توسط 
ماموران کالنتری 1۵1 یافت آباد هنگامی که از این 

محله خارج نشده بود، دستگیر شد.
متهم پس از انتقال به دایره ویژه قتل پلیس آگاهی 
پایتخت در تحقیقات اولیه به قتل همسرش به خاطر 

مسائل زناشویی اعتراف کرده است.
با دستور ساسان غالمی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه 
ســوم دادســـرای امــور جنایی، جسد مقتول برای 
معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم 
برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

اختصاصی خراسان

زن معتادی که متهم است با ربودن و حبس مردی معلول 
در یک اتاقک باعث مرگ او شــده، به زودی در دادگــاه 

کیفری یک استان تهران محاکمه می شود.
به گزارش روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از دی ماه 
سال گذشته با گزارش زن میان سالی که مدعی بود پسر 

30 ساله اش به نام شاهرخ ناپدید شده، آغاز شد.
وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: پسرم شاهرخ از 
زمان تولد دو پا نداشت. او در این سال ها برای کمک مالی 
به من در حوالی خیابانی در جنوب شهر دست فروشی 
می کرد. حدود یک ماه قبل پسرم از خانه بیرون رفت و 
دیگر برنگشت. هرجا که فکرش را می کردم به دنبالش 
گشتم اما او را پیدا نکردم، تلفن همراهش هم از همان 
روزی که ناپدید شد خاموش شده. خیلی نگران هستم و 

می ترسم برایش اتفاقی افتاده باشد.
ــال، مــأمــوران پلیس  پــس از ثبت شکایت   زن میان س
تحقیقات شان را برای یافتن ردی از شاهرخ آغاز کردند. 
در حالی که مأموران به دنبال سرنخی از این فرد معلول 
بودند، مردی در تماس با پلیس بیان کرد که جسد مرد 
معلولی در باغش واقــع در یکی از روستاهای شهرری 

افتاده است.
با این گزارش، مأموران به محل اعالم شده اعزام شدند 
و مشخص شد جسد متعلق به شاهرخ است و با دستور 

قضایی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.
صاحب باغ در توضیح ماجرا گفت: در باغ من اتاقکی وجود 
دارد که چند ماه قبل، آن را به زن جوانی به نام نسرین دادم 
تا بی سرپناه نباشد. مدتی بود که به باغم سر نزده بودم تا 

این که امروز وقتی وارد باغ شدم بوی تعفن شدیدی آزارم 
داد. وقتی به دنبال منشأ بو رفتم با جسد جوان معلولی 
مواجه شدم که ظاهرًا داخل اتاقک محبوس شده بود و بعد 

هم موضوع را با پلیس در میان گذاشتم.
پزشکی قانونی هم در گزارشی اعالم کرد: »مرگ شاهرخ 
بر اثر گرسنگی و تشنگی بــوده و چند روزی از فوت او 

گذشته است.«
 با افشای این ماجرا، مأموران ردیابی نسرین را در دستور 
کارشان قــرار دادنــد و در نهایت با ردیابی تلفن همراه 

شاهرخ توانستند او را شناسایی و دستگیر کنند.
نسرین پس از بازداشت در ابتدا قصد داشت تا خودش را 
بی اطالع از ماجرا نشان دهد اما وقتی در برابر مستندات 
قرار گرفت مجبور به اعتراف شد و گفت: چند سالی است 

که به مواد مخدر اعتیاد دارم. یک روز برای خرید مواد به 
میدان شوش رفته بودم که شاهرخ را دیدم.

سر صحبت را با او باز کــردم و بعد به خاطر این که پول 
مواد نداشتم تصمیم گرفتم با ترفندی وی را به باغ ببرم 
تا بتوانم گوشی و سیمکارتش را سرقت کنم و با پول آن 
مواد تهیه کنم. وقتی به باغ رسیدیم شاهرخ را در اتاقک 
زندانی کردم و گوشی و سیمکارتش را دزدیدم، بعد هم 
به دنبال مواد رفتم. ولی فکر نمی کردم این کارم باعث 

مرگ او شود.
پس از روشن شدن ماجرا، مادر شاهرخ با ثبت شکایتی 
خواستار قصاص زن معتاد شد و با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا محاکمه شود.

حکم قصاص برای زن معتادی که باعث مرگ پسر معلول شد!

طالهای کشف شده از النه مرغ

بخشی از لوازم سرقتی کشف شده

آتش سوزی در خیابان قلمستان  وعملیات نجات 1۵ گرفتار در آتش
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران از نجات 1۵ نفر از حریق یک انبار در 

خیابان قلمستان خبر داد.
به گــزارش ایسنا، سید جالل ملکی در این باره 
اظهار کرد: ساعت 1۶:۵0 دیروز یک مورد آتش 
ســوزی در یک انبار واقــع در خیابان قلمستان 
میدان رازی به سامانه 12۵ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر تهران اطالع داده شد که 
بالفاصله پس از آن آتش نشانان سه ایستگاه به 

محل اعزام شدند.

ــه داد: آتــش نشانان با حضور در محل  وی ادام
مشاهده کردند که حریق در طبقه زیرزمین یک 

ساختمان چهار طبقه رخ داده است.
ایــن  زیــرزمــیــن  و  ــزود: طبقه همکف  ــ اف ملکی 
ساختمان که هر کدام 200 متر وسعت داشتند 
همکف  طبقه  می شد.  استفاده  انبار  عنوان  به 
انبار موتور و خودروهای شارژی کودکان و طبقه 
زیرزمین انبار لوازم یدکی و باتری های این لوازم 
بود.سخنگوی آتش نشانی تهران افــزود: زمانی 
که آتش نشانان به محل رسیدند زیرزمین به طور 

کامل شعله ور شده و آتش در حال سرایت به طبقه 
همکف بود و دود بسیار غلیظی طبقات باالیی را نیز 
فرا گرفته بود. بر همین اساس آتش نشانان با اتخاذ 
تدابیر عملیاتی همزمان با خاموش کردن آتش، 
افراد محبوس در ساختمان را که 1۵ نفر بودند از 

محل خارج کردند.
وی ادامه داد: با عملیات به موقع آتش نشانان از 
سرایت آتش به طبقات باال جلوگیری شد و آتش 
نشانان پس از لکه گیری حریق و تخلیه دود، محل 

حادثه را به مقصد ایستگاه خود ترک کردند.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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اگرچه برای مشکالت موجود در بخش دارویی کشور، حرف ها و نکات متعددی 
از سوی مسئوالن مطرح شده و اقداماتی نیز صورت گرفته اما یک سوال همچنان 
مطرح است که این مشکالت، چه زمانی برطرف می شود؟ یا می توان پیش بینی 
کرد چه زمانی شرایط دارویی کشور به ثبات می رسد؟ما برای یافتن پاسخ این 
پرسش، به سراغ دکتر محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران رفتیم 

و همین پرسش را با وی درمیان گذاشتیم. وی گفت: ما کم کم از این چالش گذر می کنیم اما واقعا 
نمی توان گفت دقیقا چه زمانی از این بحران خارج می شویم. دلیل آن هم  فقدان آمار و اطالعات 
صحیح و جامع دارویی است که امکان برنامه ریزی درست را از بخش های مربوط گرفته است.از سویی 
دلیل بروز این اتفاق، توجه نکردن مسئوالن مربوط به هشدارهای ماه های گذشته است که بارها درباره 
این مسئله به آنان گوشزد شد، اما آن موقع توجه نکردند. درعین حال باید همه تالش کنیم از این بحران 
به سالمت گذر کنیم، چون اکنون نمی توان معجزه کرد و باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد.از 
دکتر ضیاء درباره راه فوری برون رفت از این وضعیت را می پرسم که می گوید: به طور مشخص دو راه 
پیش روی دولت قرار دارد؛ ابتدا واردات دارو از منابع و مقاصد معتبر به ویژه برای داروهای اورژانسی 
و آنتی بیوتیک هاست که در این زمینه نباید، کیفیت را فدای ارزان بودن کرد. و مورد دوم نیز افزایش 

تولید دارو در داخل است و چنان که من اطالع دارم، این کار به سرعت درحال انجام است.

  مدیریت های غلط باید اصالح شود        
رئیس انجمن داروسازان ایران دلسوزانه بیان می کند: ما از این شرایط عبور خواهیم کرد اما باید 
مسئوالن، این مدیریت غلط را اصالح کنند و اجازه ندهند چنین اتفاقاتی تکرار شود. ما سال های 

زیادی است که به خصوص درباره آنتی بیوتیک ها به چنین بحرانی برنخورده  بودیم.

راه برون رفت از بحران دارویی در گفت وگو با رئیس انجمن داروسازان ایران: 
   

نمی توان معجزه کرد ، باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد

بیمارستان ها در انتظار مرهم دارو
 طبق گزارش ها برخی بیمارستان ها با کمبود اقالم دارویی مواجهند. سازمان غذا و دارو می گوید، در ۵۲ مورد کمبود دارویی 

 به شرایط اطمینان رسیده ایم و مشکالت سایر اقالم همچون سرم و آنتی بیوتیک ها نیز تا روزهای آینده برطرف می شود. 
ما با رئیس انجمن داروسازان ایران موضوع را بررسی کردیم

غفوریان  -وضعیت دارو این روزها، در حالت 
اورژانسی است و اگرچه رئیس جمهور سه 
روز قبل شخصا در وزارت بهداشت حاضر 
شد و آخرین اقدامات درخصوص کمبودهای 
دارویــی را بررسی و دستورات الزم را صادر 
کرد، اما همان طور که این مشکالت به یکباره 
ایجاد نشده و قابل پیش بینی بوده است، نباید 

انتظار داشت به زودی هم برطرف شود.

و حاال کمبود دارویی در بیمارستان ها       
از حدود دو هفته قبل که رئیس سازمان غذا 
و دارو استعفا کرد، مسئوالن جدید تالش 
52 قلم دارو را برطرف و   کردند، کمبود 
شرایط را تسهیل کنند، اما ظاهرا چالش 
ها همچنان باقی است. ایسنا دیروز درباره 
وضعیت دارویی بیمارستان ها نوشت: »هنوز 
بیمارستان ها درمورد برخی داروها به ویژه 
داروهــای حیاتی نظیر داروهــای بی حسی 
موضعی و بیهوشی، نوراپینفرین در آی سی یو 
و حتی فاکتور هشت بیماران هموفیلی و... 
می شود  گفته  و  مواجهند  چالش هایی  با 
که این قبیل داروهــا در بیمارستانی نظیر 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( تهران 
که بیمارستانی پرمراجعه و محل ارجاع از 
سراسر کشور است، به صورت روزانــه و لب 
به لب تامین و تالش می شود که هیچ عمل 
جراحی کنسل نشود و در عین حال بیماری 
هم بــرای تهیه دارو و درمانش در خــارج از 

بیمارستان سرگردان بازار آزاد نشود.«

با این روند، شاید عمل ها را کنسل کنیم       
بد نیست، با این بحران دارویی از زبان دکتر 
ــان مجتمع  ــدی معاون درم امیرحسین اورن
بیمارستانی امام خمینی )ره( تهران، بیشتر 

آشنا شویم:  
*در زمینه داروهــای بیهوشی، کمبودهایی 
داریم و وضعیت ذخایر دارویی مان در زمینه 
داروهای بیهوشی به نحوی است که هر روز دارو 
را درحد نیاز همان روز می رسانیم. متاسفانه 
اخیرا در تامین »ایزوفلوران« که از گازهای 

هوش بر است نیز به چالش برخورده ایم. 
*کمبود داروهــای بیهوشی طی یکی دو ماه 
اخیر واقعا به ما فشار آورده است و همکاران 
داروخانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( 
به گونه ای از زیر سنگ برای ما دارو گیر آوردند. 
حتی گاهی شده که روزانــه پنج تا شش ویال 
دارو به اتاق عمل ها رساندند و اعالم کردند 
که ابتدا به بیماران اورژانسی و بعد به سایر 

بیماران برسد.
*در مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( 
تا لب مرز کنسلی رفتیم،  اما خوشبختانه این 
اتفاق نیفتاد. با این حال واقعا در تامین داروهای 
بیهوشی و مراقبت های ویژه داریم لب به لب 
پیش می رویم و اگر قرار باشد بیش از این با 
کمبود مواجه باشیم، ممکن است روزی بیاید 

که حتی عمل را هم کنسل کنیم.

داروی بیهوشی به جای داروی بی حسی!       
این وضعیت، زمانی نگران کننده تر می شود که 

وی به نکته عجیبی اشاره می کند:
*به عنوان مثال داروی بوپیواکائین که در آن هم 
دچار کمبود هستیم، داروی بی حسی موضعی 
است و ما بسیاری از اعمال جراحی مان را از 
طریق بی حسی نخاعی )اسپاینال( و اپیدورال 
یا بی حسی ناحیه ای انجام می دهیم، حال 
وقتی این دارو در دسترس نیست، طبیعتا از این 
دارو هم نمی توانیم استفاده کنیم و مجبوریم از 
بیهوشی عمومی استفاده کنیم که این کار هم از 
طرفی مصرف داروهای بیهوشی جنرال را باال 
می برد و از سویی می تواند بیمار را دچار عوارض 

مترتب با بیهوشی عمومی کند .

پول هست، دارو نیست       
دیگر نکات این مسئول بیمارستانی را مرور 

کنیم:
* در بحث کمبود سرم که طی هفته های اخیر 
ایجاد شد، ما تا مرز کنسل کردن عمل های 
جراحی پیش رفتیم و داروخانه ما اعالم کرد که 
ما نقدی هم حاضریم سرم بخریم، اما سرم نبود.
* در حالت عادی به اصطالح کامیون کامیون 
برایمان سرم می آمد و برای بیماران استفاده 
می کردیم، اما اکنون این میزان به روزی یک 

وانت رسیده است.

استفاده از داروهای تاریخ مصرف        
گذشته؟!

این مسئول درباره امکان تمدید اعتبار برخی 
داروهای تاریخ مصرف گذشته در برخی موارد 
به دلیل کمبودهای دارویی در بیمارستان ها، 
به ایسنا گفت: به صورت تئوریک داروهایی 
که مصرف می کنید، یک تاریخ مصرف دارد. 

طبق آن چه کمپانی های داروسازی می گویند، 
دوماه بعد از تاریخ مصرفی که برای دارو روی 
کاغذ آن نوشته شده، دارو قابل مصرف است. 
این موضوعی است که شرکت های داروسازی 
اعالم می کنند. حاال ممکن است که در برخی 

مراکز به این سمت هم بروند زیرا دارو ندارند.

غصه بدهی های بیمه به بخش دارویی       
ماجرای بدهی های تلنبارشده بیمه به بخش 
دارویی کشور، از غصه های قدیمی است که در 
تیرماه گذشته و زمانی که طرح حذف ارز دارو 
عملیاتی شد، بیش از هر موضوع دیگری باب 
نگرانی را گشود و بسیاری در این باره هشدار 
دادند اما این هشدارها کارساز نشد و دقیقا از 

همان بخش آسیب دیدیم.
ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت  دکتر سید 
مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران، درباره 
حجم بدهی ها دیــروز چنین گفت: »گزارش 
بدهی های بیمارستان ها به شرکت های پخش 
را هر سه ماه یک بار جمع بندی می کنیم، طبق 
آخرین گــزارش اکنون بدهی بیمارستان ها 
به شرکت های پخش 5۷۰۰ میلیارد تومان 
است. در عین حال قرار بود که ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان در قالب طرح دارویاری به شرکت های 
پخش بدهند، امــا عــددی که به ما پرداخت 
شد، حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان بود. عمال 

ما نمی دانیم بقیه این عدد چرا پرداخت نشد.«

سازمان غذا و دارو چه می گوید؟       
در عین حال سازمان غذا و دارو اعالم می کند 
که در تالش برای رفع مشکالت مربوط به تامین 
داروهــای بیهوشی و سایر داروهــای حیاتی 
است و اقدامات الزم را نیز در این زمینه انجام 
داده است. به طوری که اخیرا سازمان غذا و 
دارو اعالم کرد که با اقدامات مشترک صورت 
پذیرفته طی دو هفته گذشته توسط مجموع 
عوامل دخیل در حــوزه دارو، مــوجــودی 52 
قلم از کمبودهای جاری رو به افزایش رفته و به 

دامنه قابل اطمینان نزدیک شده است.

تا پایان سال صادر کننده سرم می شویم       
در همین حال که اقالم اولیه دارویی همچون 
سرم، در برخی شهرها با کمبود جدی مواجه 
اســت، محمدی رئیس سازمان غــذا و دارو 
دیروز گفت: اگر مشکلی رخ ندهد، می توانیم 
تا پایان سال صادرکننده سرم شویم .با تالش 
شرکت های تولیدکننده از حدود چند هفته 
دیگر به ظرفیت تولید سرم یک میلیون تن 
ــازی در  اضافه می شود و یک شرکت داروس
ــرای تولید  ــال آمــاده ســازی ب تبریز هم درح

سرم است.

 مشکل آنتی بیوتیک ها این هفته حل        
می شود

محمدی همچنین با بیان این که تا اواخر 
این هفته مشکل آنتی بیوتیک حل می شود، 
تصریح کرد: شرکت های داروسازی و صنعت 
کشور پیش بینی این افزایش نیاز را برای 
تأمین آنتی بیوتیک نمی کردند. با این حال 
ــال تولید  آنتی بیوتیک ها سه شیفت درح
ــر هفته در سقف  اســت و  همچنین تا اواخ
ــزار عــدد وارد کشور  ۶ میلیون و ۸۰۰ ه
ــدود 5۰ تــن آنتی  مــی شــود. پیشتر هــم ح

بیوتیک خوراکی وارد شده بود.

مشکل از کجا شروع شد؟       
حال این که مشکالت کنونی عرصه دارو به 
ــار« ریشه در  ویــژه پس از اجــرای طرح »دارویـ
کدام کم کاری و بی توجهی دارد، خوب است 
به نتایج ارزیــابــی هــای کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس و به روایــت خبرگزاری مهر 

مراجعه کنیم.
1-وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری 
دارو در کمیسیون مربوط و عــدم مشارکت 
تولیدکنندگان در فرایند قیمت گــذاری به 
نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید 
برخی از اقالم دارویی، آن ها را با زیان انباشته 

پنج شنبه ۳ آذر۱۴۰۱
۲۹ ربیع الثانی  ۱۴۴۴.شماره ۲۱۰۸۹

رسانه های جهان 

بر  : تنیک سپو ا
اساس تحقیقات 
مـــنـــتـــشـــرشـــده 
دریـــــک نــشــریــه 
علمی در ایــاالت 
مــتــحــده،   توسط 
رافائل واالت از دانشگاه کالیفرنیا، 
برکلی و گروه تحقیقاتی او، طوالنی تر 
ــیــدارشــدن، به  خــوابــیــدن و دیــرتــر ب
هوشیاری صبحگاهی بیشتر کمک 
می کند. قانون کلی آن ها این است: 
بخوابید،  طوالنی تر  و  بهتر  هرچه 
دوم  هستید. عامل  هوشیار  بیشتر 
میزان تمرینی است که روز قبل انجام 
می دهید. هر چه در روز بیشتر و در 
شب کمتر حرکت کنید، خواب بهتری 
خواهید داشت. هرچه بهتر بخوابید، 
بعد از بیدارشدن هوشیارتر خواهید 
بود. عامل سوم صبحانه است. هرچه 
بخورید،  بیشتری  کــربــوهــیــدرات 
تمرکز بیشتری دارید. برعکس، یک 
صبحانه پر پروتئین سطح هوشیاری 
فرد را کاهش می دهد. آخرین عامل 
ــون شــمــاســت. هرچه  سطح قند خ
پاسخ گلوکز خون کمتر باشد، بعد از 
بیدارشدن احساس بهتری خواهید 

داشت.

تـــی:  آر  ــی  ــ تـ  
اقلیمی  تغییرات 
همچنان در نقاط 
جــهــان،  مختلف 
بسترساز حوادث 
ــود. بــارش  ــی ش م
شدید بـــاران کــه از روز دوشنبه در 
کنگو آغاز شده ، رانش زمین و در پی 
آن مرگ 11 نفر را به همراه داشته 
است. طبق اعالم افسر پلیس منطقه 
کیوو جنوبی در این کشور، تاکنون 
۷ نفر نیز مفقود شــده انــد. پلیس با 
ــاره به این که بسیاری از خانه ها  اش
در اثر رانش زمین غیرقابل استفاده 
شده است، اعالم کرد که آن ها نگران 

افزایش تعداد کشته ها هستند.

ــد یا  مواجه می کند، تولید خــود را کاهش دادن
متوقف کردند.

2. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش 
بینی های الزم در ذخایر استراتژیک، پیش بینی 
تقاضای بازار به رغم دسترسی به آمار بلندمدت و 
اطالعات کافی از دوره های پیشین که می توانست 
به فعال کردن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام 

به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک در 
صورت عدم کفاف تولید داخل به هر دلیل بینجامد.
۳. عــدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار 
اعتبارات یارانه ای تخصیص داده شده به رغم 

ضوابط مقرر در طرح دارویار.
۴. خارج نکردن اقالم کاماًل وارداتــی از سبد 
حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج 
مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز 

ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده تری دارند.
5-مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی 
مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ 
درصد به یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی 

در دستگاه ها
ــه تسهیالت به تولیدکنندگان با  ۶- عــدم ارائ
ــود نــقــدیــنــگــی نــاشــی  ــب ــم ــران ک ــبـ ــدف جـ ــ ه

از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی 
ــود قــابــل مــالحــظــه اقـــالم دارویـــی  ــب ــم ۷-ک
ــی، تجهیزات و مــلــزومــات پزشکی و  ــ واردات
شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع 
و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و 

بانک مرکزی.    

  حقابه زیست محیطی بهمن ماه 
به دریاچه ارومیه می رسد

 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 
ــای  ــروژه ه ــدی پ غــربــی از پیشرفت ۹۸ درصـ
ســخــت افــزاری احیای دریــاچــه ارومــیــه و تونل 
انتقال آب خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه ها 
تا بهمن ماه حقابه زیست محیطی مقرر به سمت 

دریاچه ارومیه رهاسازی می شود.
ــزاری  ــرگ سعید شهند  دیـــــروز در حــاشــیــه ب
نمایشگاه بین المللی محیط زیست با اشاره به 
چالش های پیش رو در حوزه محیط زیست اظهار 
کرد: مهم ترین چالش محیط زیستی در استان 
آذربایجان غربی در حوزه محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی مربوط به وضعیت دریاچه ارومیه 

است که بهبود آن درحال پیگیری است.
وی افزود: هم اکنون، بر اساس آخرین بازدید از 
دریاچه ارومیه و تونل انتقال آب می توان گفت 
پروژه های حوزه سخت افزاری احیای این دریاچه 
۹۸ درصد پیشرفت داشته است که بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا بهمن ماه این 

پروژه افتتاح خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 
غربی در ادامه گفت: در آینده ای نزدیک حقابه 
زیست محیطی مقرر به سمت دریاچه ارومیه 

رهاسازی خواهد شد.
تصفیه خانه های  پـــروژه  ــرد:  ک تصریح   شهند 
فاضالب شهر ارومیه به تبریز درحال اجراست 
که ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت 
افتتاح قسمتی از حقابه زیست محیطی دریاچه 

تأمین و به سمت دریاچه رهاسازی می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 
غربی خاطرنشان کرد: به منظور تراز اکولوژیک 
دریاچه ارومیه به 15 میلیاردمتر مکعب آب نیاز 
است؛ لذا اگر ساالنه ۳/۴ میلیارد متر مکعب 
حقابه به دریاچه ارومیه اختصاص یابد، در 5 سال 
آینده به شرایط اکولوژیک و احیای حداکثری 

خواهد رسید.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

پرستاران از بدقولی مسئوالن 
دلخورند

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: 
ــالغ دستورالعمل های اجــرای قانون  بــاوجــود اب
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اما اقدام اجرایی 
ــورت نگرفته اســت.بــه گزارش مهر،  مناسبی ص
شمس الدین شمسی، در آستانه روز پرستار اظهار 
کرد: دو سال از تأکید رهبری مبنی بر اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد؛ اما عماًل 
شاهد این مسئله هستیم که اقدام اجرایی مناسبی 
صــورت نگرفته که جــای تأسف دارد.وی افــزود: 
من به نوبه خــودم احساس شرمساری می کنم و 
پاسخگوی  مــربــوط، چگونه  نمی دانم مسئوالن 
جامعه پرستاری خواهند بود. وی گفت: سوال ما 
از مسئوالن وزارت بهداشت این است که چرا این 
دستورالعمل ها اجرایی نشده؛ در حالی که همه این 

قوانین و دستورالعمل ها مصوب شده است.
شمسی بیان کرد: برای اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری بودجه درنظر گرفته شده اما 
سازمان برنامه و بودجه اعالم می کند که بودجه ندارد 
و آن را تخصیص نمی دهد. مسئولیت عدم اجرای 
قوانین در حوزه پرستاری، برعهده وزارت بهداشت، 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امــور اداری و 
استخدامی است و این دستگاه ها باید پاسخگوی 

نارضایتی پرستاران از وضعیت موجود باشند.

 تهران یک میلیون مسکن
 کم دارد

شهردار تهران گفت: در تهران یک میلیون خانه کم 
داریم و بهترین مکان تبدیل بافت های فرسوده به 
خانه های ایمن است.زاکانی شهردار تهران دیروز 
در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای ساخت مسکن در بافت فرسوده 
گفت: تهران ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد که 12 
هکتار بافت آن ناپایدار است که از این مقدار۴5۶۰ 
هکتار بافت فرسوده را تشکیل می دهد.وی افزود: 
پیرامون  طبیعی  مخاطرات  شرایط  به  توجه  با 
تهران نظیر سیل و زلزله، نوسازی و ایمن سازی 
ــی  ــان ایــن بافت های فــرســوده ضــرورت دارد.زاک
ادامه داد: امروز در تهران یک میلیون خانه برای 
افراد کم داریم و بهترین مکان تبدیل بافت های 
فرسوده به خانه های ایمن است.وی گفت: از سال 
گذشته قرارگاهی تشکیل شده که تا به امروز برای 
ساخت۴۰۰ هزار واحد مسکن تفاهم شده است.
شهردار تهران تصریح کرد: تفاهم امروز مهم ترین 
جزء آن ایجاد بستر تشکیل تعاونی های محالت 
است که این موضوع عالوه بر حفظ شاکله محله، 
به تبع آن باعث  ایجاد اشتغال و فعال شدن اقتصاد 

خواهد شد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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چک های برگشتی کمتر شد

بر اســاس آمارهای بانک مرکزی، در یک سال 
گذشته، تعداد و ارزش چک های برگشتی نسبت 
به مبادله ای افت محسوسی یافته، به طوری 
که این شاخص در تعداد چک ها از 8.8 در مهر 
1400 به 7.6 در مهر امسال رسیده است. از 
منظر ارزش نیز این شاخص از 14.1 درصد در 
مهر 1400 به 11.1 درصد در مهر امسال کاهش 
یافته است. به نظر می رسد با اجرای قانون جدید 
چک و اجرایی شدن چک الکترونیک، احتمال 

برگشت خوردن چک کمتر شده و خواهد شد.

این روزها قیمت مرغ در بازار به حدی کاهش 
یافته که از نرخ مصوب دولتی 11 هزار تومان 
کمتر شده است. بررسی میدانی از بازار تهران 
نشان می دهد که در برخی مناطق این شهر، 
مرغ هم اکنون کیلویی 52 هزار تومان است. 
ایــن در حالی اســت کــه قیمت مصوب مرغ 
پس از حذف ارز ترجیحی کیلویی 59 هزار و 
500 و پس از آن با انتقاد تولیدکنندگان 63 
هزار تومان تعیین شد. با این اوصاف بدیهی 
است اگر چه کاهش نرخ مرغ در بازار موجب 
رضایتمندی مصرف کنندگان اســت، اما با 
توجه به کمتر بودن آن نسبت به قیمت اعالمی 
و تعادلی، به قیمت ضرر تولیدکنندگان تمام 
می شود. علت این موضوع و وعده وزارت جهاد 

برای رفع آن چیست؟

سقوط آزاد قیمت مرغ به 11 هزار تومان 	 
زیر نرخ مصوب

اما ســوال این جاست که چه اتفاقی موجب 
این وضعیت ناپایدار شده است؟ اسدا...نژاد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در این 

باره به 3 دلیل عمده اشاره می کند:
عرضه زیــاد مــرغ منجمد: اولین مــوردی 
که وی اشــاره می کند، مربوط به عرضه زیاد 
مرغ منجمد به بازار در عین وجود مازاد مرغ 
است. به گزارش مهر، وی توضیح داد: کشور 
ــرغ خودکفاست و حتی  لــحــاظ تولید م بــه 
ــادرات تا یک میلیون تن مــرغ در  ظرفیت ص
ســال فراهم اســت. با ایــن حــال متأسفانه بر 
اساس سیاست گذاری که به دلیل شرایط آبان 
سال گذشته انجام شد، مجوز واردات بیش 
از 230 هزار تن مرغ منجمد به کشور صادر 
شد. اسدا...نژاد ادامه داد: یک ماه پس از این 
موضوع ضرورت آن از بین رفت و کشور گوشت 
مرغ مازاد داشت؛ بنابراین شرکت پشتیبانی 
امــور دام ناگزیر به جمع  آوری آن ها از بازار 
شد. از این  رو درخواست شد تا واردات مرغ 

منجمد متوقف شود. هم اکنون نیز چالش، 
مربوط به عرضه مرغ هایی اســت که بدون 
عقبه کارشناسی، برنامه  ریزی و وارد شده و 
تاریخ مصرف آن ها رو پایان است. آن هم در 
شرایطی که قیمت از نرخ مصوب، پایین تر آمده 
است. بنابراین باید توزیع گوشت مرغ منجمد 

وارداتی به طور کامل متوقف شود.
مصرف:  بــا  تولید  برنامه  تناسب  نــبــود 
مدیرعامل  اتحادیه سراسری مرغداران، دومین 
دلیل وجود مرغ مازاد را نبود تناسب میان برنامه 
تولید و مصرف بیان کرد و افزود: میزان جوجه 
ریزی در آبان 120 میلیون قطعه بوده که این رقم 
بیش از مصرف کشور با 105 میلیون قطعه است. 
در نتیجه وزارت جهاد باید اقدام الزم را برای 

ایجاد تعادل عرضه و تقاضا انجام دهد.
تمرکز صرف روی مرغ الین آرین: سومین 
عامل برای وضعیت موجود از نظر وی، تمرکز 
وزارت جهاد کشاورزی روی نــژاد مرغ آرین 
است. این مقام بخش خصوصی توضیح داد: 
ــادرات مرغ نــژاد آریــن به کشورهای  فقط ص
همسایه انجام می شود یا این که مرغ نژاد آرین 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری 
می شــود. گفتنی اســت، وزارت جهاد برای 

حمایت از تولید نژاد مرغ الین ایرانی آرین که 
سال ها فراموش شده بود، ایران را جزو معدود 
کشورهای صاحب این نوع مرغ در دنیا کرده 
ــرارداده است. این  و خرید آن را در اولویت ق
در حالی است که برخی تولیدکنندگان به 
عملکرد این نژاد انتقاد دارند و می گویند باید 
اصالحاتی در آن صورت بگیرد و به این دلیل 
تعداد مرغدارانی که از این نژاد استفاده می 

کنند، کمتر است.

4 برنامه دولت برای ایجاد تعادل در بازار	 
در این حــال، معاون امــور دام و طیور وزارت 
جهاد کشاورزی، 4 برنامه این وزارتخانه را 
بــرای ایجاد تعادل در بــازار مرغ اعــالم کرد. 
به گزارش ایسنا، حسین دماوندی نژاد ابتدا 
درباره واردات مرغ گفت: مجوز واردات هیچ 
نوع مرغی از سال گذشته صادر نشده است. 
سال گذشته هم چون شرایط عرضه مرغ بسیار 
نابسامان و دولت موظف بود که کمبود مرغ را 
با واردات تامین کند، مجوز سال گذشته صادر 

و البته عدد آن هم اصالح شد. 
به گــزارش خراسان، تولیدکنندگان درباره 
تبعات کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان و 

در نتیجه کاهش جوجه ریزی، کمبود مرغ و 
افزایش قیمت در ماه های آینده هشدار داده 

اند.
اصالح قیمت و میزان عرضه مرغ منجمد 
به بــازار: معاون امــور تولیدات دامــی وزارت 
جهاد کشاورزی در خصوص مرغ های منجمد 
در بازار اظهار کرد: فروشگاه های زنجیره ای 
طی مــاه هــای پیش، مقادیری مــرغ دریافت 
کردند که در سردخانه ها موجود است و به 
ــود. همچنین  ــورت محدود عرضه می ش ص
قیمت مرغ منجمد را اصالح کردیم و به 50 
هزار تومان افزایش دادیــم تا تقاضا به سوی 
مرغ گرم هدایت شود. گفتنی است، پیش از 
این شرکت پشتیبانی امور دام 8 آبان، از توزیع 
روزانه هزار تن مرغ منجمد در بازار به قیمت هر 

کیلو 45 هزار تومان خبر داده بود.
اصالح میزان جوجه ریــزی: وی در بخش 
تولید  وضعیت  به  صحبت هایش  از  دیگری 
جوجه یک روزه نیز اشــاره کرد و گفت: برای 
آبان کاهش میزان جوجه ریزی به 109 میلیون 

قطعه انجام شده تا تعادل در بازار ایجاد شود.
پیگیری برای جمع آوری و مجوز صادرات 
برای دیگر نژادها: دماوندی نژاد با اشاره 
به ایــن که دولــت از سویه مــرغ آریــن حمایت 
می کند، گفت: برای دیگر سویه ها نیز وزارت 
جهاد پیگیری های الزم را انجام داده و به دنبال 
جمع آوری و گرفتن مجوز صادرات برای دیگر 
نژادهای غیر از آرین هستیم. در ستاد تنظیم 
بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم در 

دو سه روز آینده مصوبه الزم را دریافت کنیم.
ارائه مجوز ذخیره سازی به زنجیره های 
کرد:  بیان  وی  تولیدکنندگان:  و  عرضه 
به تولیدکنندگان و زنجیره های بزرگ گوشت 
اجازه دادیم که گوشت مرغ تولیدی را ذخیره 
کنند، زیــرا از ما درخواست  کــرده بودند که 
اجازه ذخیره سازی را به آن ها بدهیم تا در پایان 

سال بتوانند، آن را عرضه کنند.

سرنوشت مرغ پس از سقوط آزاد قیمت 
 کاهش قیمت مرغ به پایین تر از نرخ مصوب اگرچه رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته اما با هشدار تولیدکنندگان 

مواجه شده است، دلیل این افت قیمت چیست و وزارت جهاد برای تعادل بازار چه برنامه ای دارد؟  

همکاری وزارت نیرو و نفت برای 
عبور بدون خاموشی از زمستان 

همکاری  از  ــرق  ب صنعت  بردبار-سخنگوی 
وزارتخانه های نفت و نیرو بــرای تامین سوخت 
نیروگاه ها و عبور بدون خاموشی از زمستان پیش رو 
خبرداد و تاکید کرد که امسال هیچ گونه افزایشی 
در تعرفه برق بخش خانگی نداشته ایم. مصطفی 
رجبی مشهدی در آخرین روز برگزاری نمایشگاه 
صنعت برق در نشست خبری افزود: هماهنگی و 
همکاری خوبی بین وزارت نفت و نیرو برای تامین 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها وجود دارد تا مشکلی 
برای آن ایجاد نشود. وی ادامه داد: امسال کاهش 
قابل مالحظه ای در مصارف برق بخش خانگی 
با وجود اضافه شدن ساالنه یک میلیون مشترک 
اتفاق افتاد و این کاهش سبب شد برق اضافه به 
بخش صنایع اختصاص یابد. سخنگوی صنعت برق 
با تاکید بر این که امسال هیچ گونه افزایش تعرفه ای 
در بخش خانگی نداشته ایم، افزود: افزایش تعرفه 
بهمن سال گذشته بر اساس مصوبه دولت اتفاق 
افتاد و برای مشترکان بخش خانگی که مصرفشان 
کمتر از الگوست هیچ گونه افزایش تعرفه ای 
اعمال نشد. وی گفت: افزایش تعرفه فقط شامل 
مشترکانی بود که مصرف بیش از الگو داشتند و 

تعرفه آنان پلکانی افزایش یافت. 
سوخت  تأمین  خــصــوص  در  مشهدی  رجــبــی 
زمستان نیروگاه ها با تاکید بر این که اکنون تأمین 
گاز نیروگاه ها در اولویت وزارت نفت است، بیان 
کرد: برنامه ریزی این است که به نیروگاه ها از بابت 

نبود سوخت هیچ گونه خاموشی تحمیل نشود. 
وی با بیان این که در روزهای سرد سال ممکن 
است نسبت گاز به سوخت مایع به 50 درصد 
برسد، افزود: اکنون بیش از 70 درصد سوخت 

نیروگاه ها از طریق گاز تأمین می شود. 
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: اگر چند روز 
گذشته  را با سال قبل مقایسه کنیم، گاز تحویلی به 
نیروگاه ها 2 برابر افزایش یافته و اکنون از سوخت 
جایگزین کمتری استفاده می کنیم و با تالش 
هایی که در وزارت نفت می شود، مشکلی برای 
تأمین برق نخواهیم داشت. رجبی مشهدی اضافه 
کرد: خواسته وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان 
کاهش 10 درصدی مصرف است و اگر این اتفاق 

بیفتد با مشکل کمتری مواجه می شویم. 

 نهضت ملی مسکن 
فعال متری 6.5 میلیون تومان

ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
گفت: هزینه ساخت هر واحد مسکونی نهضت ملی 
مسکن با مدیریت دولت در تامین مصالح و استفاده 
از روش انبوه ســازی، متری 6.5 میلیون تومان 
است. جعفری افزود: اکنون در حال ارزیابی هزینه 
ساخت هستیم، اما تاکنون هزینه ساخت از حدود 

6.5 میلیون تومان بیشتر نشده است.

نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت

ایسنا - آبان 1401 تورم ماهانه مسکن کل کشور 
در هر دو بخش قیمت و اجاره بها 3.7 درصد اعالم 
شد. این در حالی است که ماه قبل از آن، این دو نرخ، 
6.1 درصد بود. در نتیجه این آمارها از افت 2.4 

درصدی تورم ماهانه مسکن در آبان حکایت دارد.

بازار خبر

گزارش خبری
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 زیرساخت  احداث دانشکده
 علوم  پزشکی در قاینات فراهم  است

معاون درمــان وزیر بهداشت و درمــان در بازدید از طرح های توسعه 
بیمارستان قاین گفت: زیرساخت  احداث دانشکده علوم  پزشکی در 
قاینات فراهم  است و در شورای گسترش کشور قطعًا با نظر موافق از 
این موضوع حمایت خواهم کرد. دکتر کریمی افزود: رویکرد دولت 
به تازگی ارتقای خدمات به ویژه در مناطق محروم و اجرای عدالت در 
توزیع امکانات بوده و وزارت بهداشت به دلیل تربیت نیروی انسانی 
متخصص از ایجاد دانشکده علوم پزشکی در قاینات حمایت خواهد 
کرد. دکتر کریمی در ادامه بازدید خود از بیمارستان شهدای قاین قول 
مساعد داد  درصورتی که ساختمان توسعه بیمارستان شهدا به پیشرفت 
85 درصدی برسد این وزارتخانه برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز اقدام خواهد کرد. معاون درمان وزیر بهداشت افزود: ان شاءا... با 
اتمام این پروژه ،میزان تخت بیمارستانی قاین به 300 تخت خواهد 
رسید. وی تصریح کرد: امسال تعداد دانش آموختگان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کمتر است و حدود 2200 نفر متخصص در بین 
دانشگاه  های علوم پزشکی توزیع خواهند شد. دکتر کریمی گفت: 
پزشکان بومی وخانم  های بچه دار برای به کارگیری در شهرهای خود 

در اولویت خواهند بود و مناطق محروم را به صورت ویژه خواهیم دید.

ــی ــ ــ ــادی و دارایـ ــ ــص ــ ــت ــ ــور اق ــ ــ ــر امـ ــ ــ  وزیـ
ــرای ــ ــدیـــدی از شــیــوه اج  اطـــاعـــات جـ
ــزارش  ــه گ ــت .ب ــه داده اس ــاران  پــرداخــت ی
همشهری آناین،احسان خاندوزی، وزیر 
ــور اقتصادی و دارایـــی گفت:الزامات  ام
ــب »شــبــکــه ملی  ــال ــی طـــرح در ق ــرایـ اجـ
ــه ســرعــت تکمیل و  ــا(« ب ــم ــارات)ش ــب ــت اع
موضوع و سناریوی اجــرای طرح در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و به 
تایید رسید.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: هم اکنون مشکلی برای اجرای 
طرح وجود ندارد و عملیات اتصال فروشگاه 

ها در چهار صنف خواربار، لبنیات، پروتئین و 
فروشگاه های زنجیره ای در کشور آغاز شده 
و به سرعت در حال انجام است.خاندوزی 
اظهارکرد: این طرح به صورت تدریجی و با 
توجه به سطح آمادگی شبکه پرداخت و سایر 
معیارها با هدف توسعه تا سطح دهستان 
ها، در استان ها و شهرستان ها اجرا خواهد 
شد و طی روزهای آینده به صورت آزمایشی 
در یکی از  استان های جنوبی  کلید خواهد 
خورد.وی در توضیح بیشتر چگونگی اجرای 
این طرح گفت: در این طرح، معادل یارانه 
ــر  ــاه زودت ــوار، حــدود یــک م ــان نقدی هــر خ

روی کارت بانکی سرپرست خانوار، اعتبار 
شــارژ می شود و با این اعتبار، می تــوان از 
فروشگاه هــای زنجیره ای و برخی دیگر 
ــدام به خرید  از فروشگاه های مشخص اق
کاالهای اساسی کرد. هر میزان خریدی 
که از این محل انجام شود، در واریز یارانه 
نقدی بعدی، از مبلغ یارانه نقدی خانوار کسر 
خواهد شد.در عین حال عضو هیئت  رئیسه 
مجلس در توئیتی از تکمیل زیرساخت ها 
و لوازم فنی طرح کاالبرگ الکترونیکی به 
دنبال پیگیری رئیس و هیئت  رئیسه مجلس 
خبر داد.محسن دهنوی در توئیتی با اشاره 

به »طــرح کاالبرگ الکترونیکی« نوشت؛ 
»ماه هاست که مجلس، اجــرای طرح کاال 
برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری 
بــرای  جلسه ای  رئیس  مجلس،  قالیباف 
بررسی فنی زیرساخت  این طرح در سازمان 
برنامه  وبودجه برگزار کردیم. اکنون دیگر 
تمامی کارشناسان و تیم  های فنی اذعان 
ــوازم فنی طرح  ــد که زیرساخت ها و ل دارن
تکمیل شده است. این طرح، طی هفته های 
آینده در استان هرمزگان به  صورت آزمایشی 
اجــرا خواهد شد.برای ما در مجلس مهم 
است که یارانه اعطایی به مــردم در طول 
ــر  زمــــان و بـــر اث
تــــــورم، نــاچــیــز 
نشود، البته حق 
هر شخص است 
که بین دریافت 
نقدی یا کاالیی 
یارانه ها انتخاب 

کند.«

اعالم جزئیات 
روش جدید 

پرداخت یارانه
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

اعتماد - امروز در وضعيتى زندگى مى کنيم  •
که نه روابــط بين الملل، نه نظام رسانه اى، نه 
ساختار اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و نه 
حتى مهم تر از همه ويژگى هاى شخصيتى فردى 
در ايــران به طورمطلق مشابه گذشته نيست و 
همه اين ها نياز به تغيير و تحول را در سياست و 
حکمرانى ضرورى کرده است، ولى دريغ که همه  
چيز تغيير کرده جز سياست که اگر هم تغييرى 
داشته، در جهت خالف مسير انطباق يافتن با 
اين تحوالت بوده و تغييرات آن همسو با تغييرات 

مذکور نبوده است.
ــرض کــنــيــد بــچــه هــاى  • ــان-ف ــگ ــت ــخ ــی ــره ف

ايــن مملکت که حــاال مسافر قطر هستند، در 
نخواندن سرود اشتباه کنند، ولى همين بچه ها 
سال هاست در لباس ملى درخشيده  و پرچم آن 
را باال برده اند. آن يکى کل جامعه هنرى و ورزشى 
را اهالى فتنه مى کند و در آستانه رقابت با رقيب 
خارجى، جنگ را داخلى مى کند.  تکميل کننده 

پازل اينترنشنال و بى بى سى نباشيد.
صبح صادق-با وجود تالش برخى طيف هاى  •

جريان اصالحات براى عبور از سيدمحمد خاتمى 
از  بخشى  رسمى  فــاصــلــه گــذارى  همچنين  و 
تندروهاى اصالح طلب با مشى اصالح طلبى 
ــدازان مــى تــوان گفت  ــران ــن ب و غلتيدن در دام
رئيس دولت اصالحات همچنان شاخص ترين 
و مورد قبول ترين چهره در اين طيف سياسى 
است. خاتمى مى تواند با ايجاد تفاهم در طيف 
اصالحات و پر رنگ کردن مرزبندى با دشمنان 

ملت ايران، زمينه گفت وگو را فراهم کند.
جوان -  هم شاخص هاى اقتصادى، بهبود  •

نسبى وضعيت را نشان مــى دهــد و هــم ثبات 
نسبى در بازار ها برقرار است و هم تا پيش از 
آغاز ماجرا هاى اخير، اصاًل تجمعات اعتراضى 
معيشتى و اقتصادى در حد آن سال ها وجود 
نــداشــت...آن چه اين روز هــا ديده مى شود، نه 
يک جنبش اصالحى در چارچوب نظم و قانون و 
منافع عمومى که يک حرکت ويرانگر از بين برنده 
امنيت و نظم جامعه و بسترسازى براى تصاعد 

خشونت و آغاز جنگ مردم با مردم است.
جمهوری اسالمی - متأسفانه با پيدايش جنگ  •

قدرت ميان جناح هاى سياسى کشور، عده اى از 
ائمه جمعه به جاى آن که وظيفه خاموش ساختن 
شيپور اين جنگ را در دستور کار خود قرار دهند، 
خود نيز به آن ها پيوستند ...در سال هاى اخير 
بعضى از اين حضرات با بدزبانى هايشان، مرزهاى 
اخالقى را پشت   سر گذاشته و به جــاى تقواى 
الهى، درس عبور از خطوط قرمز حرمت انسان در 

خطبه هاى جمعه مى دهند! 

دفتر  • مديرکل   : نوشت  آنالین  همشهری 
توليد سازمان سينمايى به انتشار خبر توليد آثار 
سينمايى با دو وجه بى حجاب و با حجاب واکنش 
نشان داد و صحت آن را رد کرد. بهمن حبشى 
گفت : بر اساس اطالع موثق سازمان سينمايى 
چنين خبرى صحت ندارد و هيچ يک از فيلم هاى 
سينمايى در حال توليد دست به چنين اقدام 

قانون شکنانه اى نزده اند. 
رجانیوز خبرداد:نشست ساالنه هاليفاکس  •

که زير نظر ناتو برگزار مى شود، امسال مهمانان 
ــژاد« و »حامد  ــت. »مسيح على ن عجيبى داش
اسماعيليون «دو چهره از جبهه اپوزيسيون در 
اين اجالس حضور داشتند. آن ها در اين نشست 
حمله  خواستار  صراحت  به  و  کردند  صحبت 

نظامى به ايران شدند. 
جماران خبرداد:کوثرى نماينده تهران در  •

مجلس گفت:تجزيه طلبان به ويژه کومله، پژاک 
و دموکرات در منطقه اقليم کردستان حضور 
يافتند تا بتوانند قسمتى از کردستان را به دست 
بياورند.به اين دليل نيروى زمينى به غرب کشور 
فرستاده شد تا بتوانند بر آنان غلبه و در مرزها 
امنيت را برقرار کنند و مردم شهرهاى کردستان 

به زندگى خود ادامه دهند.
ــی شـــد:جـــلـــيـــل  • ــ ــدع ــ رویـــــــــــــداد24 م

امنيت  کميسيون  عضو  رحيمى جهان آبادى، 
ملى مجلس گفت: راه حل مشکالت سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى کشور برخورد خشن پليسى 
نيست، بنابراين تا به اراده و نياز مــردم پاسخ 
ندهيم، اعتراضات هم ساکت شود، مجدد ادامه 

مى يابد.
اتهام  • ــداوم  ت در  خبرداد:آمريکا  فردانیوز 

ــران مدعى شد که بررسى ها نشان  زنــى به اي
مى دهد پهپاد ايرانى در حمله به يک نفتکش 
در درياى عمان نقش داشته است.ناوگان پنجم 
نيروى دريايى  آمريکا مستقر در بحرين تصاوير 
ــاره حمله به  و جزئيات تحقيقات خــود را در ب
نفتکش پسفيک زيرکان با پرچم ليبريا   منتشر و 
ادعا کرده که از پهپاد شاهد-۱۳۶ در اين حمله 

استفاده شده است.
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  رئیسی:دولت برای شنیدن حرف معترض و 

مخالف گوش شنوا دارد

رئيس جمهور با بيان اين که دولت براى شنيدن 
حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد افزود: اما 
اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش 
هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه يافتگى 
است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.

سيد ابراهيم رئيسى در جلسه ديروز  هيئت دولت 
با گرامى داشت هفته بسيج و ياد و خاطره شهداى 
بسيجى، روحيه بسيجى را برخوردار از اخالص، 
تدبير، عقالنيت، انگيزه، روحيه خدمت و مقاومت و 
اتکا به خداوند در برابر سختى ها، مشکالت و موانع 
دانست و بر حفظ و ارتقاى روحيه انقالبى و بسيجى 
در همکاران دولت تاکيد کرد.دکتر رئيسى گفت: 
بسيج حرکت سازمان يافته، منظم و با انديشه و 
انگيزه انقالبى و عمل صالح براى پيشبرد اهداف 
انقالب و گره گشايى از زندگى مردم است و دولت 
بايد در تمام عرصه هاى خدمت بسيجى عمل کند.

رئيس جمهور تصريح کرد: امروز که دشمن به صورت 
هدفمند به جنگ ترکيبى با داشته هاى انقالب 
اسالمى آمده و نشاط، اميد و اعتماد جامعه و سرمايه 
اجتماعى ما را هدف گرفته، راه مقابله با شيطنت ها، 
فتنه ها و توطئه هاى او پرهيز از هر گونه تاخير در 
انجام امور مربوط به رفاه و آسايش مردم و کار و تالش 
مضاعف براى حل مشکالت است.»لزوم حرکت 
مسئله محور دستگاه هاى اجرايى« و »تامين نيازهاى 
مردم به ويژه توجه به معيشت آن ها« از ديگر تاکيدات 
آيت ا... رئيسى به همکاران دولت بود.رئيس جمهور 
در بخش ديگرى از سخنانش ناامنى را خط قرمز 
دولــت دانست و گفت: امنيت و آرامــش زيربناى 
پيشرفت کشور و فعاليت هاى علمى، اقتصادى 
و کسب و کارهاى مــردم اســت که دستگاه هاى 
مسئول بايد به آن توجه ويژه داشته باشند.دکتر 
رئيسى افزود: دولت براى شنيدن حرف معترض 
و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و 
اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو 
و هم مانع هر نوع توسعه يافتگى است و مردم انتظار 
دارنــد با آن برخورد قاطع شود.رئيس جمهور با 

اشاره به دست هاى پنهان براى 
اخالل در بازار ارز، از دستگاه 
هاى مرتبط خواست تدابير 
اتخاذ شده در اين زمينه را 

ــت و دقــت  ــرع بـــا س
اجرايى کنند.

سخنگوی دولت: دلیل استعفای رستم قاسمی 
تشدید بیماری بود

على بهادرى جهرمى سخنگوى دولت صبح ديروز 
در حاشيه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: باتوجه به استعفاى آقاى رستم قاسمى به دليل 
تشديد بيمارى شان، آقــاى افــنــدى زاده به عنوان 
سرپرست اين وزارتخانه در جلسه  هيئت دولت حضور 
داشت. وى افزود: رئيس جمهور و اعضاى دولت از 
ايشان قدردانى کردند و آرزوى شفاى عاجل براى 
ايشان داشتند. به محض آغاز فعاليت مجلس در 
هفته جديد، وزير پيشنهادى راه و شهرسازى معرفى 
خواهد شد. سخنگوى دولت همچنين گفت: در 
جلسه امروز)ديروز( هيئت دولت مصوبات متعددى 
به تصويب اعضاى کابينه رسيد که يکى از آن ها 
دستورالعملى است که طبق آن براى تصدى سمت 
مديرعامل يا عضويت در هيئت مديره در شرکت هاى 
دولتى و شرکت هايى که دولت در آن جايگاه مديريتى 
دارد، احراز صالحيت هايى بايد از طرف دولت به 
تصويب برسد. وى هدف از اين مصوبه را مسئوليت 
دادن به جوانان نخبه دانست و ادامه داد: به موجب 
ايــن مصوبه سخت گيرى هايى که مانع از جوان 
گرايى مى شود و به جوانان نخبه اجازه فعاليت در اين 
حوزه ها را نمى دهد، برداشته خواهد شد. بهادرى 
جهرمى خاطرنشان کرد: تمايزها و اولويت هايى 
براى جوانان در اين مصوبه درنظرگرفته شده تا بتوان 
بيشتر از نخبگان جوان استفاده کرد. رئيس شوراى 
اطالع رسانى دولت درباره اين که آيا افزايش تعرفه 
در قبوض را شاهد خواهيم بود، گفت: پلکانى کردن 
تعرفه پرمصرف ها در قبوض مصرفى جزو برنامه است 
اما نگاه دولت به اين حوزه نگاه با تاملى است که چه 
ميزان صرفه جويى مى شود.وى افزود: وقتى يارانه 
پرمصرف ها برداشته شود، در اين حوزه هزينه هاى 
قبوض افزايش مى يابد؛ برنامه دولت اين است که در 
تعرفه ها تغييرى اعمال نشود.وى خاطرنشان کرد: 
امروز دستورالعملى به تصويب رسيد که به تبع آن 
براى تصدى  مديريت عامل و عضويت در هيئت مديره 
در شرکت هاى دولتى و شرکت هايى که دولت در 
آن ها جايگاه مديريتى دارد، به منظور احراز صالحيت 

شايسته ساالرى  هــم  هــا، 
وجـــود داشــتــه باشد و هم 
سهم خواهى هايى که مانع 
ــوان گــرايــى و حضور  از جـ

نخبگان مى شود، از بين 
برود.

هادی محمدی – وزير خارجه کشورمان با بيان 
اين که تبادل پيام در موضوعات باقى مانده 
مذاکرات هسته اى ادامه دارد، تصريح کرد : 
در آخرين پيامى که هفته گذشته به هماهنگ 
کننده اتحاديه اروپا ارسال شد اعالم کرديم 
چنان چــه طــرف هــاى مقابل آمـــاده باشند، 
ــران  مى توانيم در آينده نزديک نشست وزي
خارجه را در وين برگزار کنيم . آقاى بورل در 
حال هماهنگى و پيگيرى است و طبعا وقتى 
اين اتفاق مى افتد که از خواسته هاى منطقى 
ــزارش خــراســان،  ــود مطمئن شــويــم.بــه گـ خ
نشست  دومين  در  اميرعبداللهيان  حسين 
خبرى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى، 
ظــرف يک ساعت  به ۱0 ســوال خبرنگاران 
داخلى و خارجى از خبرگزارى هاى ايرنا ، 
صداوسيما و ايسنا ، روزنامه هاى خراسان 
و اعتماد ، رسانه هاى خارجى زبــان سى بى 
ــران، فونيکس  اس آمريکا، پــرس تــى وى ايـ
چين ، العهد عــراق و اسپوتنيک روسيه  در 
باره موضوعات مهم سياست خارجى به ويژه 
مذاکرات هسته اى،حمله به مواضع تروريست 
ها در کردستان عــراق ، اتهامات پهپادى به 
ايــران، مناقشات ترکيه و سوريه ، توافق 25 
ساله با چين و اختالفات ميان ايران و آذربايجان 

پاسخ داد.
* تروريست ها و ضد انقالب در ۷۶ مرکز در 

اقليم کردستان فعال شده اند و سالح هاى 
آمريکايى  و اسرائيلى را وارد کشور کرده اند. 
ما در هشت هفته گذشته طى دو مرحله در 
تهران و بغداد با مقامات کشور دوست و برادر 
عراق و اقليم کردستان نشست هاى متعددى 
ــادى را براى  برگزار کرديم و توافق هاى زي
اين گروه هاى تروريستى داشتيم. دوستان 
شده اند  متعهد  ــراق  ع مرکزى  حکومت  در 
اين گروه هاى تروريستى را که از ۷۶ نقطه 
تحرکاتى را عليه امنيت ما در استان هاى غربى 
آغــاز کــرده بودند، از اين نواحى دور و   خلع 
سالح کنند. گفت وگوها در اين زمينه انجام 
شده است و ما پيگير اين هستيم که توافقات 

انجام شده اجرايى شود.
ــت حــقــوق مـــردم و حــقــوق بــشــر در  ــاي * رع
آمــوزه هــاى دينى ما مــورد تاکيد جدى قرار 
گرفته اســت و ايــن موضوع در دل و روح هر 
ايرانى وجود دارد، مقام معظم رهبرى نيز با 
جديت و دقت بر رعايت دقيق اين مسائل در 
تمام سطوح تاکيد دارند.درباره ناآرامى هاى 
اخير در ايران کميته ملى زير نظر وزير کشور و 
رئيس شوراى امنيت کشور ايجاد شده است. 
ــزارش اين کميته نه تنها در داخــل کشور  گ
ارائه مى شود بلکه آن را در اختيار ديگر جهات  

خارجى نيز قرار مى دهيم.
* در اغتشاشات اخير در ايران طرف آمريکايى 

تصور مى کرد که در جريان اين مذاکرات ما از 
خطوط قرمز خود عبور مى کنيم ولى به طرف 
آمريکايى تاکيد کرديم که ما به هيچ وجه از 
چارچوب خطوط قرمز مشخص شده خود عبور 

نخواهيم کرد.
* آمريکا در فروردين ماه پيشنهاد کرده بود 
ــدون بــرجــام تبادل  بــا رســيــدن بــه بــرجــام يــا ب
زندانيان انجام شود، اما 40 روز بعد گفتند 
تبادل زندانيان با برجام انجام شود. ما گفتيم 
اين افت و خيزهاى شما ديوار بى اعتمادى را 
قوى تر مى کند. البته در يک ماه و نيم گذشته 
آن ها دوباره به طور جدى دنبال تبادل زندانيان 
هستند و ما به دليل مسائل انسانى اين موضوع 

را دنبال مى کنيم.
*اميرعبداللهيان در پاسخ به سوال خراسان 
مبنى براين که چرا آمريکايى ها در مواضع 
اعالمى خود ارسال پيام را رد مى کنند و با اين 
تضاد ميان مواضع چگونه مى توانيد با آن ها 
مذاکره کنيد؟ اظهار کرد: آمريکايى ها در ميز 
تبادل پيام ها در مسير ديپلماسى به يک شکل 
و در رسانه به شکل ديگرى عمل مى کنند. 
وقتى به آن ها پيام مى دهيم چه رفتار متناقضى 
است، پاسخ مى دهند در رسانه نگاه شان به 
افکار عمومى است. اظهارات مقامات آمريکايى 
دوگانه و با هدف تشديد اغتشاش در ايران و 

گرفتن امتياز در ميز مذاکره است.

در 3 موضوع هنوز با آمریکا اختالف داریم	 
*  اميرعبداللهيان در  پاسخ به اين که وزير 
خارجه انگليس گفته طرح ماه مارس روى 
ميز است و از ايران خواسته طرح را بپذيرد، 
االن تبادل پيام مطابق کدام متن است و آيا 
امکان مذاکرات دو جانبه ايران و آمريکا در 
چارچوب برجام وجود دارد؟ گفت: متن روى 
ميز نتيجه گفت وگوهاى چندماهه در وين و 
ايده هاى مختلف در ماه هاى گذشته است. 
ما در سه موضوع با طــرف آمريکايى هنوز 
تفاوت ديدگاه داريم و سه کشور اروپايى در 
اين موضوعات با آمريکا همکارى مى کنند، 
اما آقاى بورل و مورا تالش دارند به راه حلى 
دست پيدا کنيم. اين موضوعات حل مسائل 
آژانس و تضمين اقتصادى و تسرى تحريم به 

طرف هاى ثالث است.

* در موضوع تضمين اقتصادى سعى کرديم 
آن را فرموله کنيم يعنى مدت اجراى قرارداد 
شرکت هاى خارجى در ايران بايد طورى باشد 
که سرمايه گــذار بتواند اعتماد کند. اين که 
بگويند تا پايان دولت آقاى بايدن در توافق مى 
مانيم اما از فرداى آن خبر نداريم، قابل قبول 
نيست. ما با يک قبيله در آمريکا طرف نيستيم. 
قرار نيست آمد و رفت دولت ها قراردادهاى 
بين المللى را متزلزل کند. از اين رو ، بر اساس 
آخرين متنى که تجميع شده از ديدگاه هاى 
کارشناسى و تبادالت فزاينده است، عمل مى 
کنيم. ما اکنون روى ميز متن آقاى بورل را داريم 
که به مقدار زياد ديدگاه ها در آن تجميع شده 
اما معتقديم در سه موضوع هنوز نياز داريم متن 

نيرومندتر باشد.
* ما آذربايجان و ارمنستان را همسايه خود 
مى دانيم و هيچ گاه روابط مان را با يک طرف 
و  نمى کنيم  تنظيم  ديگر  طــرف  حساب  بــه 
در راستاى منافع متقابل و با اولويت نگاه 
به سياست همسايگى اين مسئله را دنبال 
مى کنيم و چشمداشتى به اراضى همسايه از 
جمله اين دو کشور نداريم. اما به صراحت به 
همه بازيگران در حوزه قفقاز گفتيم هر گونه 
تغيير ژئوپليتيک در منطقه با واکنش جدى 
ايران مواجه مى شود. مقامات منطقه اطمينان 
دادند که اين نگاه را ندارند پس چنين نگاهى 

هم در منطقه وجود ندارد.

برنامه سفر رئیسی به پکن	 
* از سال گذشته که سفرى به چين داشتم، 
وارد مرحله اجرايى برنامه جامع همکارى هاى 
ــران و چين شديم که همه ابعاد  25 ساله اي
تجارى، گردشگرى ، صنعتى و دفاعى و ديگر 
حوزه ها را در برمى گيرد و در مسير خوبى است 
و همکارى هاى دو کشور رشــد قابل توجه و 
چشمگيرى را نشان مى دهد. در راستاى منافع 
دو ملت در اجراى اين توافق و افزايش ميزان 
تبادل تجارى تا اين لحظه، انتظاراتى را که از 
اين توافق داشتيم، برآورده شده مى دانيم. به 
زودى ديدار سطح بااليى در يکى از پايتخت ها 
انجام مى شود. برنامه سفر آقاى رئيسى که به 
پکن دعوت شده در دستورکار وزارت خارجه و 

نهاد رياست جمهورى است.

مجاور- صدور قطعنامه شوراى حکام و تعيين 
ضرب االجل از سوى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى براى ارائه توضيحاتى از سوى ايران و 
در پى آن از سرگيرى غنى سازى ۶0درصد 
ميان  ديپلماسى  فضاى  کشورمان،  توسط 
ايران و غرب را پيچيده تر از گذشته کرده است. 
دوشنبه اين هفته بود که سازمان انرژى اتمى 
کشورمان در واکنش به قطعنامه اخير آژانس 
بين المللى انرژى اتمى، در نخستين گام به 
غنى ســازى ۶0 درصــد در فــردو و گازدهى 
به دو زنجيره IR-4 و IR-2m در نطنز اقدام 
کــرد. موضوعى که به مــذاق تروئيکاى اروپا 
اصال خوش نيامد و در همين باره پس از گام 
۶0 درصدى ايران در فردو، سه کشور اروپايى 
عضو بــرجــام کــه بــا اهــمــال و بى عملى خود 
توافق هسته اى را به پوسته اى خالى تبديل 
کرده اند، با صدور بيانيه اى مشترک درباره 
واکنش ايران به قطعنامه ضد ايرانى شوراى 
حکام ادعا کردند که اقدامات ايران فراتر از 
محدوديت هاى برجام اســت و آن را تهى تر 
کرده است. وزير خارجه آمريکا نيز در واکنش 
به  انتشار خبر آغاز غنى سازى ۶0 درصدى 

در فــردو توسط رسانه هاى ايرانى  گفت که 
هنوز نمى تواند اين خبر را تأييد کند و اين 
درحالى است که  پيشتر رابرت مالى گفته بود 
انتظار مى رفت ايران به قطعنامه شوراى حکام 

واکنش نشان دهد. 

اسالمی:یک گاوداری را سایت هسته ای 	 
اعالم می کنند!

ــان ، ســـاز نـــاکـــوک بــيــانــيــه هـــا و  ــي در ايـــن م
قطعنامه هاى هميشگى تروئيکاى اروپا با واکنش 
رئيس سازمان انــرژى اتمى کشورمان همراه 
شد و محمد اسالمى در اظهارات روز گذشته 
خود در اين بــاره گفت:»هر قطعنامه اى حتما 
عکس العملى دارد، پيشتر و از آن جايى که در 
اين قطعنامه مجدد به مسائلى پرداخته شده که 
اساسا موضوعيت ندارد و قبال حل  و فصل شده، 
اعالم کرده بوديم اگر قطعنامه اى صادر شود به 
آن واکنش نشان مى دهيم.« وى دربــاره ادامه 
مذاکرات با آژانس در شرايط فعلى و موضوع سفر 
بازرسان به تهران و رفتار تروئيکا گفت:» ما اعالم 
کرديم آقاى گروسى اگر مى خواهند مى توانند به 
ايران بيايند. همچنين درباره مذاکرات با آژانس 

گفته بوديم که به موارد ادعايى و سواالت، پاسخ 
داده شده است اما اين که آژانس قانع نشده و به 
دنبال آن مالحظاتى از سوى سه کشور اروپايى 
و آمريکا شکل گرفت تا از اين مسئله به عنوان 
اهرم فشار استفاده کنند، درست نيست. اين 
مسائل قبال نيز در قالب پى ام دى در 20۱5 
مطرح شده بود که در آن زمان پاسخ الزم به آن 
ها داده شده است... کشورهاى غربى نبايد از 
آژانــس به عنوان ابــزار سياسى استفاده کنند، 
بايد از اين شيوه ها براى تحت فشار قرار دادن 
ــران همواره با آژانس  ــران دست بــردارنــد. اي اي
همکارى و حسن نيت داشته اســت، درحالى 
که اين همکارى ها ديده نشد. آمريکا از برجام 
خارج شد و ايران باقى ماند، اين اقدام و تصميم 
ايران براى اعتمادسازى و حسن نيت بود.«  وى 
تاکيد کرد که ما نمى توانيم بپذيريم آن ها بيايند 
بگويند ايران »سايت اعالم نشده« دارد.  جايى 
که گاودارى است و آهن قراضه در آن مى فروشند، 
چطور مى تواند سايت هسته اى باشد؟  چرا يک 
جريان تروريستى که توليدکننده موارد اتهامى 
است و در کشور ما اقدام به ترور دانشمندان ما 

کرده و انفجار و خرابکارى هسته اى انجام داده 
و با صداى بلند هم مى گويد، من اين کار را کردم، 
اين قدر راحت مى تواند اتهام نارواى خود را پيش 
ببرد؟«در اين ميان کالف به هم پيچيده مذاکرات 
برجامى ايران و روابط کشورمان با آژانس مورد 
توجه کارشناسان و فعاالن سياسى قرار گرفته 
است. در همين راستا صباح زنگنه، تحليل گر 
مسائل سياست خارجى، مى گويد : »بيانيه اى 
که سه کشور اروپايى به همراه آمريکا دادند و بعد 
از آن صدور قطعنامه اى عليه ايران از سوى شوراى 
حکام نشان مى دهد غربى ها فشارشان را بر ايران 
به شدت افزايش داده اند و تجربه نشان داده است 
که هر وقت فشار باال مى رود، مقاومت از داخل هم 
افزايش مى يابد که از هر سمت به اين ماجرا نگاه 
مى کنيم، اين روند سازنده نيست و نياز است که 
ارزيابى مجددى از سوى اروپايى ها، آمريکا و ايران 
انجام شود. در اين فضا فقط رژيم صهيونيستى 
است که بهره خود را مى برد، هم آمريکا بيش از 
پيش اعتبارش در دنيا مخدوش مى شود و هم 
اروپايى ها به دليل شرايط سخت انرژى که دارند، 
متضرر مى شوند و هم ايران ضرر مى کند و فقط 
رژيم صهيونيستى است که در عداوتش با ايران 
ــى رود.« به گــزارش فــردا، وى در بخش  پيش م
ديگرى از سخنان خود افزود:»وضعيت برجام که 
فعال نامعلوم است و برجام در اغماست؛ مگر آن که 
ابتکار خاصى را از سمت يکى از طرف ها شاهد 
باشيم که فعال ابتکار عملى مثبتى از سوى هيچ 
يک از طرف هاى برجام و آمريکا ديده نمى شود.« 

تروئیکای پرتوقع! 
بیانیه تروئیکای اروپایی درباره آغاز غنی سازی 60 درصدی اورانیوم در نیروگاه 

فردو: اقدامات ایران فراتر از محدودیت های برجام است 

شبکه سى ان ان در گزارشى جمهورى اسالمى را به خشونت و آزار 
جنسى در بازداشتگاه ها متهم کرده است.روزنامه ايران نوشت : 
گزارش هاى خبرى معمواًل چنان خوب روايت مى شوند که نشان 
مى دهد ساختگى نيستند و همين امتيازى است که يک گزارش 
خبرى خوب دارد. اما بد نيست درباره هر خبرى کمى شکاک 
باشيم و از خود بپرسيم: آيا اين اتفاق واقعًا افتاده است؟ اول اين 
که اين گزارش سى ان ان بر مبناى اطالعات مبهم و غيرواقعى 
تنظيم شده و هيچ گونه مستنداتى ارائه نمى دهد. اشخاصى که 
در گزارش به آن ها اشاره شده، نامشخص هستند و قابليت پيگيرى 
نيز ندارند. در مواردى هم که از بعضى اسم آورده شده، هيچ گونه 
اطالعاتى درباره آن چه در عنوان گزارش مطرح شده، يعنى تجاوز 
جنسى، ذکر نشده و اگر هم اشــاره اى شده، باز هم گمانه زنى 
نويسندگان بوده است. ادبيات گزارش با لحن »احتمالى« تنظيم 
شده است و استفاده فراوان از عباراتى همچون »به نظر مى رسد« 
هم از قطعيت مطالب کاسته و هم واقعيت آن ها را مخدوش کرده 
است. از اين رو، اين رسانه بى آن که خود بداند، مطلب خود را 

تکذيب کرده است! سى ان ان گزارش خود را »به نقل از منابع 
مطلع در بيمارستان امام على )ع(کرج« تنظيم کرده، اما مشخص 
نيست اين منابع مطلع دقيقًا چه کسانى هستند که به زعم اين 
رسانه، با قربانيان )!( گفت وگو کرده اند. اين رسانه همچنين 
اظهار کرده که مقامات ايرانى به درخواست سى ان ان براى پاسخ 
گويى به اين اتهامات جوابى نداده اند. اما مشخص نيست که منظور 
گزارش از مقامات دقيقًا چه کسانى بوده زيرا پيگيرى هاى »ايران« 
از نهادهاى مربوط نشان مى دهد که چنين درخواستى تاکنون 
مطرح نشده است.نکته قابل توجه آن است که اين رسانه، در انتها 
سويه گزارش خود را به سمت قوميت کرد هدايت کرده و با ذکر 
يک نام مستعار سعى مى کند اين گونه القا کند که مردم اين قوم 
شريف، تحت ستم سازمان يافته قرار دارند! گزارش هاى خبرى 
معمواًل چنان خوب روايت مى شوند که نشان مى دهد ساختگى 
نيستند و همين امتيازى است که يک گزارش خبرى خوب دارد. 
اما بد نيست درباره هر خبرى کمى شکاک باشيم و از خود بپرسيم: 

آيا واقعًا اين اتفاق افتاده است؟

سخنگوى وزارت خارجه اوکراين از برگزارى جلسه کارشناسان 
نظامى ايران و اوکراين درباره ادعاى کى يف مبنى بر استفاده روسيه 
از پهپادهاى ايرانى خبر داده است. وى بدون اشاره به جزئيات جلسه 
گفته است: »طرف اوکراينى به اقدامات سخت گيرانه خود به منظور 
جلوگيرى از استفاده روسيه از سالح هاى ايرانى در جنگ عليه اوکراين 
ادامه خواهد داد.«به دنبال ادعاى کى يف درباره استفاده روسيه از 
پهپادهاى ايران در اوکراين، ايران درخواست نشست کارشناسى 
مشترک با مقامات اوکراين را مطرح کرد تا اين ادعاها با ارائه مدارک 
مستند بررسى شود.چند هفته قبل و باوجود موافقت دو کشور براى 
برگزارى نشست کارشناسى در لهستان، طرف اوکراينى ساعتى قبل 
از برگزارى جلسه اعالم کرد که در نشست شرکت نمى کند!با پيگيرى 
مستمر ايران به تازگى جلسه کارشناسى ميان دو کشور برگزار شد اما 
اوکراينى ها هيچ گونه سند قابل دفاعى براى اثبات ادعاهايشان به 
همراه نداشتند.با توافق دو کشور مقرر شد طرف اوکراينى در جلسه 

آينده مستندات خود را جمع آورى و ارائه کند./نورنيوز

نشست برجامی وزیران خارجه در فاز هماهنگی
امیر عبداللهیان در پاسخ به خراسان : اظهارات دوگانه آمریکایی ها با 
هدف تشدید اغتشاش در ایران و امتیاز گرفتن در میز مذاکرات است 

جزئیات نشست کارشناسان نظامی واکنش روزنامه دولت به ادعای »سی ان ان« درباره خشونت و  آزار جنسی در بازداشتگاه ها
ایران و اوکراین در باره پهپادها 



 

مردی معمولی با 400 قتل

ــه ای،  ــرف تــرکــیــب پــرســتــار و قــاتــل  ح
پرونده

 
ترسناک و نامانوس است، ولی »چارلز 
کالن« آمریکایی به این تصویر هولناک، 
واقعیت بخشیده است. او 16 سال در 
نیوجرسی آمریکا به عنوان پرستار مشغول کار بود و بعد 
از دستگیری، به قتل بیش از 40 نفر با تزریق حجم 
زیادی دارو)اوردوز( اعتراف کرد. هرچند مصاحبه های 
بعدی او با پلیس، روان پزشکان و روزنامه نگاران نشان 
داد تعداد کسانی که او با این روش به قتل رسانده، رقم 
هولناک تری است و به 400 نفر می رسد. چارلز در حین 
اعترافات خود، جزئیات زیادی از قتل آن ها را به یاد 
ــت، ولــی نمی توانست نــام همه آن هــا را به خاطر  داش
بیاورد. حتما برایتان سوال است که چرا و چطور یک 
پرستار به قاتل زنجیره ای تبدیل شده و چه سرنوشتی 
برای او رقم خورده است؟ بخش عمده ای از آن چه از 
»چارلز کالن« یک »قاتل هولناک« ساخته ،مربوط به 
گذشته اوســت. در این پرونده جزئیات بیشتری از 
زندگی او را می خوانید و به پاسخ بیشتر پرسش هایتان 

درباره این شخص مرموز و ترسناک خواهید رسید.

 

 

 

 

 

 

 جزئیات هولناک از زندگی »چارلز کالن«
 قاتل زنجیره ای آمریکایی که 400 نفر را با 
 تزریق بیش  از حد کشت
 و چندین فیلم درباره اش ساخته شده  است

 

  

 

منابع: فرادید، Independent، bbc news و ...

از کودکی تا جوانی عجیب و غریب 
چارلز

مرور زندگی و گذشته یک قاتل تا حد زیادی تکلیف »چراها« را درباره 
آن فرد روشن می کند. چارلز متولد 1960 میالدی است 

و االن 62 سال دارد. او هشتمین و آخرین فرزند 
یک خانواده معمولی ایرلندی بود. چارلز 

هفت ماهه بود که پــدرش ادموند که 
یک راننده اتوبوس بود، درگذشت. 

با این اتفاق زندگی برای خانواده 
ــد. او بــه همه  او ســخــت تــر شـ

کودکی  دوران  در  می گفت 
»بدبخت« بوده است. شاید به 
همین دلیل وقتی 9 ساله بود 
با نوشیدن مواد شیمیایی دست 

به خودکشی زد و مدعی شد بارها 
توسط هــم کالسی هــا و دوســت  

ــت  و  آزار  پسرهای خواهرانش اذی
شده است. او چند سال بعد وقتی وارد 

دبیرستان شد مادرش را هم از دست داد. 
درس را رها کرد و بعد از ثبت  نام در نیروی دریایی 

آمریکا و گذراندن معاینات روان شناختی و آموزش های اولیه در 
ناوگان زیردریایی مشغول کار شد. حضور او در این ناوگان هم دوامی 
نداشت و وقتی 24ساله بود از نیروی دریایی اخراج شد. زمان زیادی 
نگذشته بود که چارلز تصمیم گرفت در رشته پرستاری بیمارستانی 
»مونتلر« ثبت نام کند.او بعد از دانش آموختگی، کارش را در بخش 
سوختگی یک مرکز پزشکی شروع کرد و این نقطه شروع زندگی کاری 

او به عنوان پرستار و البته قاتل بود!

در امان نبودن هیچ چیز و هیچ کس 
از »چارلز«!

او وقتی 24ساله بود و دانشجوی پرستاری، در یک فروشگاه 
زنجیره ای مشغول کار شد. همان جا با دختری به نام آدریان باوم 
آشنا شد و در 27سالگی با او ازدواج کرد. عمر این ازدواج فقط 
شش سال بود. بعد از آن باوم به علت »بی رحمی افراطی« همسرش 
درخواست طالق داد. او در درخواست خود نوشته بود وقتی از چارلز 
خواسته که درجه حرارت خانه را کم کند او آن قدر دمای خانه را باال 
برده که قابل تحمل نبوده است! پیش از این هم، باوم از همسرش به 
دلیل خشونت  خانگی شکایت کرده و گفته بود کالن یک الکلی است 
و مصرف الکل توسط او موقعیت های خطرناکی را ایجاد می کند. 
البته او در شکایتش به آزار و اذیت دو سگ خانگی توسط کالن هم 
اشاره کرده بود! همسایه ها هم این اخالق ترسناک کالن را تایید 
می کنند. همسایه های او در مصاحبه با رسانه ها او را فردی تنها 
توصیف کرده بودند که اغلب در خودش است یا مردی که رفتار های 
عجیبی از خود نشان می دهد و با سگ ها بدرفتاری می کند. یکی از 
همسایه ها گفته بود: »او نیمه شب از خانه بیرون می آید و گربه ها را 
دنبال می کند و سر آن ها داد می زند و با خودش صحبت می کند.«

سرنخ قتل ها در تزریق های اور دوزی
چارلـز 28 سـاله بـود و در پرسـتاری، تـازه کار. او 
اولیـن قتـل را در سـنت بارنابـاس بـا تزریـق دوز 
بیـش از حـد یـک داروی وریـدی بـه بیمـار رقـم زد. 
قربانـی بعـدی او یـک بیمـار مبتـال بـه ایـدز 
بـود کـه بـه دلیـل تزریـق بیـش از 
حـد انسـولین توسـط چارلـز، 
درگذشـت. او شـیوه های 
بـه  بـرای  را  مختلفـی 
قتـل رسـاندن افـراد 
و  می کـرد  انتخـاب 

یکـی از دردناک تریـن آن هـا قتـل هلـن دیـن 91 
سـاله بـود کـه بعـد از جراحـی سـرطان پسـتان بـه 
اتاق ریکاوری منتقل شـده بـود. کالـن در این اتاق 
به هلن چند دوز داروی کشـنده تزریق کرد و او روز 
بعد بـر اثر ایسـت قلبـی درگذشـت. لری پسـر هلن 
همـان زمـان از چارلـز کالن شـکایت کـرد ولـی راه 
بـه جایـی نبـرد و سـرانجام در سـال 2004 وقتـی 
جسـد هلـن بـرای انجـام آزمایش هـای بیشـتر، 
نبـش قبـر شـد چارلـز بـه قتـل او اعتـراف کرد.نفـر 
بعـدی، مـردی 78سـاله بود کـه بعـد از پریـدن غذا 

بـه داخـل ریه هایـش در بیمارسـتان بسـتری شـد و 
چارلـز با یـک سـرنگ بـه بهانـه انجـام آزمایش های 
بیشـتر سـراغ او رفـت و بعـد از بیـرون کـردن دختـر 
این مرد از اتـاق، چندیـن دوز دیگوکسـین)داروی 
ضدآریتمی قلبی( به او تزریـق کرد. در نتیجه حال 
پیرمرد بـه طـور ناگهانـی بـد شـد و چنـد روز بعد در 
دسـامبر سـال 1998 درگذشـت.بعدها مشخص 
شـد چارلـز بـرای اغلـب قتل هـا از دیگوکسـین و 
البتـه کیسـه های آلـوده تزریـق وریـدی اسـتفاده 

می کـرده اسـت.

عالقه به بیمارترین 
 بیماران

 در شیفت های شبانه!
چارلز کالن همیشه سعی داشت خود را موجه جلوه 
دهد ،به طوری که وقتی دانشجوی پرستاری بود به 
عنوان نماینده کالس انتخاب شده بود. هرچند این موقعیت 
نمادین بود، اما به او برای تثبیت جایگاهش کمک می کرد. چارلز گرائبر 
روزنامه نگاری که کتاب »پرستار خوب: داستاِن واقعِی طبابت، جنون و 
قتل« را درباره واقعیت های زندگی کالن نوشته در بخشی از این کتاب آورده 
است: »چارلز طی 11 سال 9 موقعیت شغلی را تجربه کرد. طبق گفته یکی 
از همکاران سابقش، او هیچ حرفی درباره زندگی خصوصی اش نمی زد و در 
پاسخ به پرسش هایی نظیر این که »متاهل است یا مجرد؟« به جواب های یک  
کلمه ای بسنده می کرد. روزی را که چشمم به خودروی کالن افتاد خوب یادم 
است. آن روز با خودم گفتم، خدای من، باالخره یه چیزی درباره چارلز کالن 
می دونم، می دونم که ماشینش چه شکلیه.« نیویورک تایمز هم در گزارشی 
درباره او نوشته بود: »او در بخش های مراقبت های ویژه و قلب، جاهایی 

ــواًل در  ــم ــع ــرگ م کــه مـ
بــیــمــاران است  کمین 
پــر از بیمارانی است  و 
ــدت بــیــمــار و  کــه بــه شـ
هستند،  کما  در  اغلب 
ــار مـــی کـــرده اســت.  کـ
سریالی  قاتِل  چندین 
ــی در  ــانـ ــتـ ــارسـ ــمـ ــیـ بـ
ــای شــبــانــه  ــت ه ــف ــی ش
کــــــار مــــی کــــردنــــد و 
از  بیماران  بیمارترین 
عالقه مندی های آن ها 

بودند.« 

 ضعف سامانه گزارش دهی
دست راست چارلز!

شاید سوال بسیاری از افراد این باشد که قتل های چارلز کالن چطور 16 
سال دوام آورد و با توجه به تعداد باالی قتل ها، استرس دستگیری و لو رفتن 
نداشت. دلیل اول به انتخاب های او برمی گشت. او بیشتر، کسانی را انتخاب 
می کرد که حال  زار  و  نزاری داشتند و مرگ آن ها دور از باور نبود.روزنامه 
نیویورک تایمز دلیل دوم را در آخرین بررسی هایش از این پرونده این طور 
اعالم کرد که این مسئله بیشتر به دلیِل »ضعف« در سامانه گزارش دهی در 
سطح دولتی و فدرال برای کارکنان بخِش بهداشت و سالمت بوده است.بر 
اساس این سامانه، بیشتر کارفرمایان از انتقال اطالعات منفی، حتی درباره 
افرادی که اخراج کرده اند، خودداری می کنند، زیرا می ترسند که کارکنان 
سابق به دلیل تهمت و افترا از آن ها شکایت کنند. البته دستگیری کالن 
سبب خیر شد و تغییراتی در این سامانه اتفاق افتاد. ریچارد کدی فرماندار 
وقت نیوجرسی در سال 2005 در پاسخ به اخبار مربوط به جنایت های 
کالن، قانون مسئولیت حرفه ای مراقبت های بهداشتی و افزایش گزارش ها 
را امضا کرد. او الزام هاو حمایت های جدیدی را برای افراد و سازمان ها در 
نظام مراقبت های بهداشتی ایجاد کرد تا کارکنان مواردی که ممکن است 

جان بیماران را به خطر بیندازد، گزارش دهند.

رو شدن دست قاتل توسط عشق خیالی

کالن42 ساله شده بود، 10 سال از جدایی اش 
می گذشت و در مرکز پزشکی سامرست شروع به 
کار کرده بود. چارلز در این مرکز با پرستاری به نام 
»ایمی الفرن« آشنا شد و قصد داشت که عشقش را 
به الفرن ابراز کند. کارآگاه های پلیس که رد چارلز 
را زده بودند الفرن را پیدا کردند و از او خواستند با 
آن ها همکاری کند و با چارلز قرار مالقات بگذارد. 
با توجه به کمک های زیادی که چارلز به ایمی کرده 
بود باور این که او قاتل باشد برای ایمی دشوار بود، 
اما به مرور پذیرفت به پلیس برای کشف رمز این 
جنایت ها کمک کند. ایمی الفرن با استفاده از 
اسناد بیمارستان، شیوه کار کالن را به دست آورد 

و با کارآگاهان در میان گذاشت، اما کالن اقرار 
نکرد. این  طور شد که در دسامبر سال 2003، 

کارآگاهان با نصب یک میکروفن روی لباس الفرن 
از او خواستند به اتاق دادستانی برود و با چارلز 
صحبت کند. الفرن درباره این دیدار گفته است: 
»هنوز بابتش احساس گناه می کنم. من او را تا 
حدی فریب دادم. به او گفتم که کارآگاهان از من 
هم بازجویی می کنند و پایم به این ماجرا کشیده 
شده اســت. یــادم است به او گفتم که بگو اولین 
قربانی ات که بود؟ آیا مدت ها قبل اتفاق افتاده یا 
به تازگی؟ و او شروع کرد به صحبت کردن.« کالن 
یک اعتراف 7ساعته می کند و بعد از آن الفرن،  
پرستاری را با عذاب وجدان شدید برای همیشه 

کنار می گذارد.

 قتل از روی ترحم
 انگیزه ترسناک چارلز!

دست چارلز کالن رو شده بود و چاره ای جز اقرار نداشت. او 
متهم بود که با استفاده از دوزهای مرگبار دارو تعداد زیادی از 
بیماران را در ایالت های نیوجرسی و پنسیلوانیا به قتل رسانده 
است.آدم کشی های چارلز بــرای 16 سال در زمــان خدمت 
او در 10 سرای سالمندان و بیمارستان ادامه داشت. او پنج 
بار از این مراکز اخراج شد، اما هر بار در محل دیگری کار پیدا 
کرد. مراکز درمانی مختلفی که چارلز در آن ها کار کرده بود 
وقتی متوجه می شدند با حضور او تعداد مرگ ها زیاد شده او 
را اخراج می کردند ،اما برای حفظ اعتبار خودشان به پلیس 
و رسانه ها چیزی نمی گفتند و همین موضوع فرصت را برای 
جنایت بیشتر در اختیار چارلز قرار می داد. چارلز در دادگاه با 
خانواده قربانی ها روبه رو می شد و از چگونگی قتل آن ها پرده 
برمی داشت،اما انگیزه کالن از این قتل ها خیلی عجیب بود. 
او در مصاحبه ای گفته بود که همه این قتل ها را از روی ترحم 
انجام داده است. او در این مصاحبه گفته است: »فکر می کردم 
که با مرگ دیگر رنج نخواهند کشید و به نوعی به آن ها کمک 
می کنم.« برخی از قربانیان کالن بیمارانی بودند که آخرین 
مراحل زندگی را می گذراندند و از نظر سالمت، وضعیت خوبی 
نداشتند. وقتی در مصاحبه ای از چارلز دربــاره این موضوع 
پرسیدند، او گفت: »هدف من این جا عدالت نیست. کاری که من 
کردم عدالت نبود. فکر می کنم تنها چیزی که می توانم بگویم 

این است که در آن زمان حِس درماندگی داشتم.«

ابد و یک روز حبس متوالی
ــن  ــریـ ــم تـ ــهـ مـ
ســــوالــــی کــه 
دربـــاره چارلز 
ــن پــیــش  ــالـ کـ
ــن  مـــی آیـــد  ای
اســت که او به 
مجازاتی  چــه 
ــوم شد  ــک ــح م
وضـــعـــیـــت  و 
او  ــی  ــ ــون ــ ــن ــ ک
چیست. ابتدا 
قــرار بود طبق 
نظر دادستان 
دادگــاه هــا در 
ســــال2006 
میالدی، کالن 

به اعدام محکوم شود، ولی او همه جنایت هایش را فاش نکرده 
بود. در نهایت او با قول به دادستان ها در برابر اقرار به همه 
جنایت هایی که مرتکب شده بود، توانست از مرگ فرار کند و 
به 11 بار زندان ابد در زندان نیوجرسی محکوم شد و تا سال 
2403 یعنی 381 سال دیگر واجد شرایط آزادی مشروط 
نیست. فیلم سازان زیادی سراغ ساخت زندگی چارلز کالن 
رفته اند. فیلم »پرستار قاتل« در سال 2008 به نویسندگی و 
کارگردانی اولی لومل و فیلم سینمایی »پرستار خوب« محصول 
2022 ساخته توبیاس لیندهولم از تازه ترین ساخته های 
سینمایی بر اساس زندگی کالن است. همچنین مستندی به 
نام »چارلز کالن ؛کشتن برای مهربانی« از زندگی کالن ساخته 
و از یکی از شبکه های تلویزیونی انگلیس پخش شد. هرچند 
زندگی فردی مانند چارلز کالن را نمی شود در یک فیلم90 
دقیقه ای خالصه کرد و نیاز به مدت ها نگاه و بررسی روان 

شناسانه دارد.
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من محسن شــهرآیینی هســتم، 34 ساله ، 
دانش آموخته مهندسی پزشــکی در مقطع 
کارشناســی و هــم اکنــون  در بخــش تولید 

تجهیزات پزشکی مشغول کار هستم. 

  مهندسی  پزشکی دقیقا یعنی چی؟
رشــته مهندسی پزشــکی در چهــار گرایش 
بایومــواد  بایومکانیــک،  بایوالکتریــک، 
و بالینــی، در فراینــد تشــخیص و درمــان 
بیماری ها به پزشکان کمک می کند. چطور؟ 
خب دســتگاه ها و تجهیزاتی که در پزشکی 
استفاده می شود، به دست متخصصان این 
رشته، طراحی، ســاخته، نگهداری و تعمیر 
می شود. در کشــورهای پیشــرفته، در کنار 
پزشــک همیشــه یــک مهندس پزشــک هم 
حضور دارد اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت 
اســت. این رشــته که اصوال در جهان رشته 
نوپایی است، در ایران هم عمر بسیار کوتاهی 
دارد و خب چندان تخصصی عمل نمی کند؛ 
دانش آموخته هــای مهندسی پزشــکی مــا 
عموما در بخش فروش و بازاریابی محصوالت 
پزشــکی مشــغول کار می شــوند در حالــی 
کــه بــرای فــروش و بازاریابی، الزم نیســت 
مهندسی پزشــکی بخوانیــد بلکــه کافــی 
اســت فن بیان و اطالعــات عمومــی خوبی 

داشته باشید.

  یــک مهندس پزشــک چــه کارهایی 
انجام می دهد؟

شــما متناســب بــا گرایــش تحصیلی تــان، 
می توانیــد به عنــوان متخصــص تجهیــزات 
پزشــکی در بیمارســتان ها مشــغول کار 
شوید، به طراحی و تولید تجهیزات پزشکی 
بپردازید، در شــرکت های واردات، پخش و 
توزیع تجهیــزات کار کنید یــا در مقاطع باال 
ادامه تحصیل بدهید و در دانشــگاه تدریس 

کنید. نکته مهم این اســت که بدانید شانس 
و داشــتن ارتباطات و لینک هــای قوی 

در ایــن رشــته، خیلی بــه کمک تان 
می آید. درآمد شــما هم بستگی 

دارد.  موضــوع  همیــن  بــه 
بعضــی از دانش آموخته های 
مهندسی پزشــکی درنهایت 
به عنــوان کارمنــد در ادارات 

دولتی بــا حقــوق قانــون کار 
استخدام می شــوند و بعضی ها 

با راه اندازی مجموعه های تولیدی 
و وارداتــی بــه درآمدهــای چنــد ده 

میلیاردی در سال می رسند.

  چه کسانی در این رشته موفق ترند؟
کســانی که درکنار تحصیل در دانشــگاه، به 
روش های مختلف دانش و مهارت شان را باال 
می برند. در رشــته مهندسی پزشکی، درس 
خواندن و حتی خــوب درس خواندن، کافی 
نیســت. اگر می خواهیــد وقتی از دانشــگاه 
بیــرون می آیید، حرفــی برای گفتن داشــته 
باشــید، الزم اســت با مطالعه آزاد بر مباحث 
علمی مسلط شــوید و با گذراندن دوره های 
کارآموزی، از نظر فنی خودتان را قوی کنید.

  چه تصورات اشتباهی درباره 
مهندسی پزشکی وجود دارد؟

خیلی ها مهندسی پزشــکی  را بدون این که 
شناخت درستی از این رشته  داشته باشند، 
صرفا به دلیل اســم جذاب و دهان پرکنش یا 
براساس رتبه کنکورشان   انتخاب می کنند. 
خانواده هایــی کــه دل شــان می خواهــد 
بچه های شان در رشته های به نظر خودشان 
شــیک و بــاکالس درس بخوانند هــم به این 
اشــتباه دامــن می زنند. اگــر همیــن االن از 
ورودی های جدید مهندسی پزشکی بپرسید 
که در چهارســال آینده با چه چیــزی مواجه 
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تا جام 

بگونگو 

پیشنهاد 

خواهنــد بــود، خیلی های شــان جــواب 
درستی به شما نمی دهند. پیشنهاد 
من این اســت که بچه ها درباره 
واحدهای درسی هر گرایش 
و بــازار کار  آن در شــهر 
خودشان تحقیق کنند. 
خیلی از هم دوره ای های 
من، حــاال یا شــغل های 
غیرمرتبط با مدرک شان 
دارند یا چون زمینه شغلی 
کافی وجود نداشته، مهاجرت 

کرده اند.

  شغل من چه سختی ها و 
جذابیت هایی دارد؟

در حــوزه تولید، مشــکالت زیــادی وجود 
دارد. در بــازار، جنــس وارداتــی فــراوان 
اســت و توان تولیدکننــده بــرای رقابت، 
بســیار کم. مــواد اولیه باکیفیــت و قیمت 
مناســب، به ســختی فراهــم می شــود. 
فراینــد مجــوز گرفتن بــرای تولیــد، پر از 
دســت انداز و زمان بر است. خالصه اصال 
کار آســانی نیســت ولی وقتی به این فکر 
می کنیــم کــه می توانیم مــواد خــام را به 
کاالیی مفید و موثر بــرای جامعه تبدیل و 
در جریان این تولید، برای عده  دیگری هم 
فرصت اشــتغال فراهم کنیم، ســختی ها 
جذابیت هــای  و  می شــود  قابل تحمــل 

کارمان، به چشم می آید.

آشنایی اب مهندیس پزشیک           
یک مهندس  پزشک چه کار می کند، چقدر درآمد دارد و با چه سختی هایی مواجه است؟

 تم های رنگی
هر فیلم سازی متناسب با حال وهوای اثرش، 
رنگ ها را به شــیوه  خاصی به کار می گیرد. 
آشــنا شــدن با تم هــای رنگــی به مــا کمک 
می کند ضمن لذت بردن از این ابزار ظریف، 

کارکردش را در فیلم بهتر درک کنیم.
  تک رنگ

تــم »تک رنــگ« همان طــور کــه از اســمش 
پیداست، از یک رنگ واحد در سرتاسر فیلم 
استفاده می کند. این رنگ غالب با سایه ها، 
ته رنگ ها و تن های متفاوتــی از خود همراه 
می شود. تم تک رنگ، پالتی مینیمالیستی و 
ازنظر بصری بسیار محجوب است. در فیلم 
»مدفون- Buried« اثر »رودریگو کورتس«، 
شــخصیت فیلم »پل کانروی« با بازی »رایان 
رینولدز« راننده کامیون آمریکایی است که در 

عراق کار می کند. پل، از خواب بیدار می شود 
و خود را در تابوتی می بیند که زیر زمین مدفون 
شده اســت. تم تک رنگ ســبز در این صحنه، 
احســاس به دام افتــادن قهرمــان و تــرس از 

فضای بسته را به خوبی القا می کند.

  مشابه 
 

تم »مشابه« از رنگ هایی ساخته شده است که 
در چرخــه رنــگ، در مجــاورت یکدیگــر قــرار 
می گیرنــد. پالت رنگی مشــابه، حال وهوایی 
یکدســت و آرام بخــش بــه اثــر می دهــد چون 
رنگ های آن به هم مرتبط هستند. فیلم »بابل« 
اثر »آلخاندرو گونزالس« با لحظه ای لذت بخش 
به پایان می رسد. استفاده مناسب از تم رنگی 
مشابه، به برجســته کردن لحظات احساسی 

پدرانه در فیلم کمــک زیادی کرده اســت. در 
تصویر، نمایی از فیلم را می بینید که »برد پیت« 
در نقش »ریچارد  جونز« با تم رنگی مشابه آبی، 

به تصویر کشیده  شده است.

  مکمل
 

تم »مکمل« از رنگ هایی تشــکیل شده است 
که در چرخه رنگ، مقابل یکدیگر قرار دارند. 
رنگ های مکمل را وقتی در مجاورت هم قرار 
بدهیم، یکدیگر را روشــن تر و موکدتر نشان 
می دهنــد. در فیلــم »مصمــم بــه کشــتن- 
Dressed to Kill« اثــر »برایان دی پالما« در 
صحنــه مــوزه، رنــگ ســفید لبــاس »انجــی 
دیکســون« و ســیاهی لباس غریبه مرموز، از 

عذابی قریب الوقوع خبر می دهد.

مدعیان جام  )5(:انگلستان با وینگرهای ویرانگر

رشــته مهندسی پزشــکی در چهار گرایش بایوالکتریک، 
بایومکانیک، بایومواد و بالینی، در فرایند تشخیص و درمان 
بیماری ها به پزشکان کمک می کند. چطور؟ خب دستگاه ها 
و تجهیزاتی که در پزشــکی اســتفاده می شــود، به دست 
متخصصان این رشــته، طراحی، ســاخته، نگهداری و تعمیر 
می شود. در کشورهای پیشرفته، در کنار پزشک همیشه یک 

مهندس پزشک هم حضور دارد

نام نویسنده: منصور علیمرادی
ناشر: داستان جمعه

گروه سنی: ۱۰+ ساله ها
چهار پسر نوجوان به نام های »مسعود«، »نعیم«، »بهزاد« و »عسکر« سال هاست با هم دوست هستند. 
مسعود، خالی بند است و ماجراهای بامزه و باورنکردنی تعریف می کند. نعیم، عاشق سینماست و 
فیلم های زیادی دیده. بهزاد، اهل کتاب و مطالعه است و اطالعات زیادی دارد. عسکر به فوتبال 

عالقه مند است و با خودش فوتبال بازی می کند. مسعود ماجراهایی از برج کبوترخانه 
تعریف می کند اما دوســتانش باور نمی کنند. او پیشــنهاد می کنــد با هم به 
آن جا بروند و آن  را ببینند، تازه شــاید یک گنج هم پیدا کنند و پولدار شــوند. 
بچه ها به زیرزمین بــرج می روند اما بعد از یکی دو ســاعت متوجه می شــوند 
باتری چراغ قوه شــان ضعیف اســت. تصمیم می گیرند برگردند و روز بعد با 
امکانات بیشتری بیایند اما راه خارج شــدن را گم می کنند. رمان »جن های 
برج کبوترخانه« داستان امید و تالش چهار نوجوان برای بیرون رفتن از این 
شهر زیرزمینی است. با خواندن رمان، با این چهار دوست همراه می شوید. با 
آن ها می ترسید، مثل آن ها غمگین می شوید و هم صدا با آن ها می خندید. 

بدون شرح سینماتوگراف 

اطالعات عمومی 

 5 واقعیت انشنیده 
درابره  ابران 

Alfredo Hernandez :اثری از

بروبچه هایی که این ماه به دنیا اومدین! از همین جا تولدتون رو تبریک خیلی مبارکه. امیدواریم این تبریک رو به عنوان هدیه ازسمت ما بپذیری. هفته دیگه تولدمه. می خوای برام کادو چی بخری؟« رفیِق نادیده جوانه! تولدت این هفته تولد دوست عزیز  مونه که برامون نوشته: »جوانه عزیز. رفقا سالم!
می گیم..
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جن های برج کبوترخانه 

قطره باران اصال شبیه قطره نیست 1

دانشــمندان می گوینــد قطــرات بــاران بــر خــالف 
اسم شان شبیه قطره نیستند. وقتی مولکول های آب 
قبــل از ســقوط در جــو متراکم و بــه یکدیگــر متصل 
می شــوند، شــکلی کــم و بیــش کــروی را تشــکیل 
می دهند. حین سقوط، با فشار هوا مواجه می شوند 
و کــف دانه های بــاران صــاف می شــود به طوری که 
درنهایت شکلی شبیه نان همبرگر به خود می گیرند.

شکل ابرها باران را پیش بینی می  کند 2

وجود ابــر »کومولونیمبــوس« در آســمان یعنی تقریبا 
می توانید مطمئن باشید که تا 24 ساعت آینده باران 
خواهد بارید. ایــن ابر کــه اســمش را از دو واژه التین 
»کومولوس« به معنی انباشــته و »نیمبــوس« به معنی 
»باران« گرفته اســت ، ظاهــری بلند و پف کــرده دارد؛ 

رنگ قسمت فوقانی اش متمایل به آبی است و زیرپایه 
آن بسیار تیره دیده می شود.

3 باران همیشه زمین را خیس نمی کند

در مکان های گرم وخشک، باران پیش از رسیدن به 
زمین تبخیر می شود. در اصطالح محیط زیستی به 
ایــن نــوع بارش هــا »بــاران خیالــی« می گوینــد. 
پرده های بارانی، آویزان از آسمان دیده می شوند و 
درعین حــال موجــودات زنــده زیــر آن پرده هــا، از 
کمبود آب رنــج می برند. بعــد هم ابرها در آســمان 
پراکنده می شــوند و باران بــدون این کــه هیچ رد و 

نشانی از خودش به جا بگذارد، تمام می شود.
4 عالقه به بوی باران دلیل علمی دارد

آب بویی ندارد، پس چرا باران پس از باریدن عطری 
مطبوع تولید می کند؟ خب ماجرا به یک ترکیب آلی 

به نام »ژئوسمین« برمی گردد که توسط باکتری های 
ســاکن در خاک ایجاد می شــود. هنگامی که باران 
می بارد، حفره های هوایی ایجــاد می کند که حاوی 
مقادیر کمی ژئوسمین اســت. باران این حفره های 
هوا را به دام می اندازد و با رهاسازی شان ژئوسمین 
را در هــوا پراکنــده می کنــد؛ از آن جــا ســفر بــوی 
دلچسب به ریه های ما آغاز می شود. بد نیست بدانید 
که بوی باران برای خودش اسمی اختصاصی دارد؛ 

»پتریکور«. 
5 کم باران ترین نقطه زمین، بیابان نیست

وقتی درباره کم بارش ترین مکان روی زمین حرف 
زده  می شــود، خیلی هــا ممکــن اســت بــه فکــر 
بیابان هــا بیفتنــد امــا درواقــع رکــورد در اختیــار 
قطب جنــوب اســت. خــب البتــه ایــن قــاره از یــخ 
پوشیده شده اســت اما منطقه کم بارش لزوما قرار 
نیســت خشــک و بی آب وعلف باشــد. آن چه قطب 
جنــوب را به ایــن  عنــوان رســانده، بارش ســاالنه 
16.5 ســانتی متری آن اســت. در ســمت دیگــر 
طیــف، پرباران ترین منطقه زمین، شــهر »لورو« در 
 270 کلمبیاســت کــه ســاالنه بیــش از هــزار و 

سانتی متر بارندگی دارد. 
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      چرا بعضی ها یهو آدم رو صدا می زنن و 
بعد می گن: »عه یادم رفت، نمی دونی چی 
می خواستم بگم؟« تو که می خواستی بگی، 
نمی دونی، من که هنوز نشنیدم چرا بدونم؟
   از این جالب تر هم هست. می گن کی روش 
بعــد از بازی بــا انگلســتان از کمــک مربی تیم 
پرسیده: »تو نمی دونی چرا روزبه چشمی رو تو 

ترکیب گذاشتم؟«
  چــرا ســواالتی رو که ســرامتحان حل 
نمی شه، تو سرویس بهداشــتی می تونیم 

حل کنیم؟
   عه چه جالب! پس بی زحمت این دفعه فکر 
کن ببین چرا کی روش، »علی  کریمی« رو هم تو 

ترکیب بازی با انگلستان گذاشته بود؟

     یه سوال علمی داشتم؛ چرا کوکوسبزی 
رو قبل از خوردن دوست نداریم اما شروع  که 

می کنیم، دیگه نمی شه بی خیالش شد؟ 
   چــرا هیچ کــس از فوتبال ســوال نمی کنه؟ 
یعنی برای هیچ کدوم تون ســوال نیست چرا بعد 
از مصدومیــت بیرانوند، عابــدزاده بــازی نکرد و 

حسینی رفت تا 6 تا بخوره؟
     من یک ســوال فوتبالــی دارم؛ چرا من 
موقع تماشــای فوتبال خوابم می گیره؟ مگه 

ورزش هیجان انگیزی نیست؟
   ممنون از سوال خوبی که پرسیدین. علتش 
اینه که شما بازی رو با صدا گوش می دین. صدای 
گزارشگر رو قطع کنین تا خواب تون نگیره و لذت 

ببرین.

عفتزینلی|  روزنامهنگار

چرا روزبه چشمی؟ چرا؟ 

یــک فیلم ســاز از تمــام ابزارهــای موجود بــرای انتقــال بهتر 

حرفش به مخاطب، استفاده می کند. بعضی از این ابزارها مثل 

نور، صدا، صحنه و... توجه ما را به ســرعت به خودشــان جلب 

می کننــد و می توانیم به راحتی درباره هدف هرکدا م شــان در 

فیلم صحبت کنیم اما ابزارهای ظریف تری هم وجود دارند که 

چنان با فیلم درهم می آمیزند که اغلب از چشــم مخاطب های 

غیرحرفه ای پنهان می مانند، گرچه تأثیر خود را می گذارند. 

یکــی از ایــن ابزارها، رنگ اســت. دربــاره درجه بنــدی رنگ، 

تصحیــح رنگ یــا کیفیــت رنــگ دوربین های مختلــف حرف 

نمی زنیم. موضوع، ایفای نقش رنگ به عنوان یک شــخصیت 

در فیلم نامه اســت. در ادامه اهمیــت رنگ در ســینما را بهتر 

می شناسیم.

رنگ در سیمنا 
فیلم سازان حرفه ای از رنگ ها به شیوه ای هوشمندانه برای القای حس و انتقال پیام استفاده می کنند 

مثال: 

 I   don't   understand   what   he's   angry 

about.
ترجمه:  نمی دانم او برای چه عصبانی است!

هم معنی 

مثال:
 He   seemed   a   bit   pissed   off   that     he 
hadn't   been   invited.

ترجمه:  به نظر می رسید از این که او را دعوت 

نکرده اند، کمی عصبانی است.

I 'm  pissed  off   
 من عصبانی هستم  

I'm   very   angry  
من خیلی عصبانی هستم

پاییز است و باران های جذاب شاعرانه اش. تا زمستان و سرمای استخوان سوزش، یک  ماه 
وقت داریم از قدم زدن زیر باران با همراهی موســیقی و یک رفیق پایه، لذت ببریم. فرصت 

خوبی هم هست که عالوه بر  آن ، اطالعات مان را درباره اش بیشتر کنیم.

  رنگ ها و احساسات
رنگ ها در القای احساسات مختلف، خیلی خوب عمل می کنند به شرط آن که به جا و درست به کار بروند. در ادامه، با کاربرد و معنی چند 

رنگ آشنا می شوید.
  نارنجی

 

نماد گرما، اشتیاق، دوستی، شادی و نشاط 
اســت. در فیلــم »مریخــی« اثــر »ریدلــی 
اسکات«، رنگ نارنجی، عزم راسخ فضانورد 
برای بازگشت به زمین پس از گیر افتادن در 

یک سیاره متخاصم را نشان می دهد.

    زرد
 

نشــان دهنده جنــون، بیمــاری، ناامنــی، 
وسواس و خیانت است. در »جوکر« ساخته 
»تاد فیلیپس«، حالت ذهنی  شخصیت »آرتور 
فلک« با بــازی »خواکین فونیکــس« دارای 

مشکل روان با رنگ زرد بیان می شود.

    سبز
  

بیانگــر ناپختگــی، فســاد، شــوم بــودن و 
حسادت اســت. در فیلم »انگل« رنگ سبز 
نشان دهنده نقشــه های فریبنده خانواده 
موقعیــت  تصــرف  بــرای  اســت  »کیــم« 

خانواده ای ثروتمند.

تا این جــا به  بررســی برزیل، آلمان، فرانســه و 
آرژانتین به عنوان مدعیان جدی قهرمانی در 
جام 2022 قطر پرداختیــم اما مدعی بعدی 
این جام، هم گروهــی تیم ایران اســت؛ یعنی 
انگلســتان. تیمی که بعد از بازی روز دوشنبه 
با تیم ملی کشــورمان دیگر نیــازی به معرفی 
ندارد. انگلستان که یک بار قهرمان جهان هم 
شده، در جام قبلی به مقام چهارمی رسید و در 
مســابقات یورو هم نایب قهرمان شد. این تیم 
طی ســال های اخیر با هدایت »ساوت گیت« 
روند خوبی داشته و از فوتبال سنتی انگلستان 
فاصله گرفته اســت. تیمی که با چند مصدوم 
شــاخص مثل »ریس جیمز« و »کایــل واکر« به 
این جام رســید اما چنان نیمکــت پروپیمانی 

دارد که می تواند به اندازه دو تیم مدعی، 
بازیکن روانه زمین کند. هرچند تیم ملی 

کشــورمان به خاطــر تغییــر تاکتیــک عجیب 
توسط کی روش اصال خوب بازی نکرد اما خط 
حمله ویرانگر انگلستان هم ثابت کرد با تیمی 
مدعی طرف هســتیم. حضور »اســترلینگ«، 
»راشــفورد«، »گریلیــش«، »ســاکا« و در رأس 
آن ها کاپیتان »هری کین« باعث شده با تیمی 
قدرتمنــد در فــاز تهاجمی طرف باشــیم که با 
سیســتم 1-3-2-4 بازی می کند. در بازی 
یک شنبه دیدیم که  دو هافبک دفاعی این تیم 
مقابل ایران بــه خط حمله اضافه می شــدند و 
وینگرها هم که پشــت کین بــازی می کردند، 
به خاطر ســرعت زیاد و قدرت دریبلینگ زیاد 
به راحتی مدافعــان مضطرب ما را 
پشت ســر می گذاشــتند. بــا این 
حســاب سه شــیرها را 
باید یکــی از مدعیان 

جدی جام دانست.

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

تکراری نباشد.

چرمی 8.صدمتر مربع–گاز مرداب 9. سبکی در نقاشی– 
کوچک ترین قمر مشتری 10.  پیکر- شانه- چین 11. ابر 
سفید- از درندگان جنگل–قوم اسالو 12.جریان متناوب 

برق-هواپیمای عجول

 عمودی :1. واحد مقیــاس طول در انگلســتان- ماده 
بیهوشــی قدیمی- دیوار بلند 2.ویتامین جدول- پارچه 
روپوشی قدیمی-گل هفت سین 3.مرکز ایالت آیداهوی 
آمریکا–اصفهان قدیم- گوشت ترکی 4.رفیق مشهدی–
بزرگ تر 5.   شاهزاده مغولی-  سایت معروف اینترنتی6.
حرف درد- تشعشع بخار 7.بیماری تب مالت– پوستین 8.  
بخشنده-سانسور 9. برچسب- بهشت 10.هنوز فرنگی-
خار سر دیوار- تخته ســنگ پهن 11. نوعی پارچه- محل 
فرود هواپیما–سوســن زرد 12.پایگاه-جــام قهرمانی-

نوعی چاپ

افقی:1.آســیب- قســمتی از متابولیســم 2.امــر بــه یافتن-هــوش- کشــیک 3.صوت 
افسوس–واحد طول سنتی-  نوعی شیرینی 4. محصول الهیجان- تنظیم کننده قند خون 
5.صمغ- ششــمین نت 6. فرمانده- کجاوه- آش 7. یگانه-مخترع میکروفن-دســتکش 

افقی:1. گرم ترین اقیانوس جهان 2. حرف محرمانه- کج-شــب 3. بــرگ برنده-گرد – 
افشای راز 4. قطار درون شهری-گاومیش بومی آمریکا 5.قشر- محل گذراندن کش یا بند 
در شلوار 6. لنگه در–از ادویه جات-صریح 7. گفت وگو–سپیده دم-موجود نامرئی 8.سنگ 

معدنی- درختی با برگ های پهن 9. از تیره مرکبات–
ورم پای دندان 10.مانع- بخشنده- مرطوب11.گاو 
آذری-فرح–حالت بیهوشــی 12. کتابــی آموزنده از 

زبان حیوانات

عمودی :1. اقیانوس کبیر- بخشی از کمربند- کیف 
ورزشی 2.فرمان ایست- آونگ 3. تنگ چشمی– واحد 
شمارش اســتوانه-بوی رطوبت- روزگذشته 4.دباغ 
5.به کار نیامدنی- از اعداد یک رقمی 6. پیمانه بزرگ– 
حیوان استرالیایی 7.مجموعه ای برای تولید انرژی–   
پیروان حضرت موسی 8. شبکه رایانه ای- بهشت شداد 
9. عنوانی احترام آمیز 10.کلمه پرسش عرب–قدم یک 
پا - خالص- کوچک 11. نام یک گل– راکب رخش 12. 
سطل آبکشــی- مهاجم اینترنتی-  از کالن شهرهای 

افغانستان

پاسخ  ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها
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جدول سخت  |  1585 

ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

   ستارگان اتریخ جام جهاین

یک روش: بیشــر مردم یم دانند میل پوشان ابعث 
شادی آن ها شده اند

مردم: اونی که باعث ناراحتی مونه تویی با این ترکیبت!

وزیر ورزش: بیرانوند برای ابزی بعدی روحیه دارد
هواداران:  اما دماغش رو نداره!

جمع آوری برخی آنیت بیوتیک های واردایت
بیماران: یعنی از شلغم هم بی خاصیت تر بودن؟!

می دونستین مایکروسافت یه سری گیره  سر ساخته که 

هرجــای دنیــا پیــدا نمی شــه؟ در واقع فــرق چندانی بــا بقیه 

گیره ســرها نداره فقط اگه گیرتون اومــد بدونین خیلی آدم 

خوش شانسی هستین. منم نمی دونســتم، یه فروشنده تو 

مترو می گفت. ارزون هم حساب کرد، 200 تومن فقط.  
پرخوری عصبی این جوریه کــه به خودت میای می بینی 
قرمه سبزی رو ریختی تو آش و داری می پیچی الی ژامبون و 

آماده برای دعوای خیالی هفتم می شی. 

  پسرا تو آرایشگاه چند دسته اند: ۱- همین رو کوتاه کن 

2- دورش ســایه بنداز ۳- کچل کن بره! تو مورد آخر شاهد 

اصرار شدید آرایشگر که نه تو رو خدا حیفه و جواب شخص 

که: نه خسته شدم بزن بره، خواهید بود.

بهترین ترفندهای خبیثانه

بعضی از ما آدم های بدقولی هستیم البته شامل همه نمی 
شه، فقط حدود 99 درصد از ما گاهی حواسمون نیست و 
بدقولی می کنیم برای همین چون بلد نیستیم عذرخواهی 
کنیم نیاز به ترفندهایــی داریم که رفتار بدمــون رو توجیه 

کنیم. ترفندهایی که با هم مرور می کنیم:
* عصبانی شو|   هروقت دیر رسیدین جایی همین جور الکی 
عصبانی باشین و خودتون رو از زمین، زمان، اکسیژن هوا و 
آسفالت جاده طلبکار بگیرین تا کسی اصاًل نپرسه چرا دیر 
رسیدی؟ اگه خوب نقش تون رو بازی کردین ممکنه ازتون 

بابت این که دیر رسیدین هم عذرخواهی کنن.
* روی سکوت بود|    یک وقت هایی هم الکی به گوشی تون 
بدوبیراه بگین که بدموقع خراب شده، زنگ نزده، آالرمش 
کار نکــرده یا خــودش رفتــه روی ســکوت و اصــاًل متوجه 
تماس های کسی که منتظرتون بوده نشدین. برای احتیاط 

چند تا ضربه هم بهش بزنین تا طبیعی تر باشه.
* لعنت به ترافیک|    اگه بدقولی کردین و هنوز نرسیدین، 
هربار که دوســت تون زنگ زد و گفت کجایــی؟ داد بزنین: 
لعنت به این ترافیک. نیم ســاعت هم زودتــر راه افتادم اما 
اون قدر ترافیکه هنوز تو راهم. بعد از گفتن این جمله ها برین 
دست و صورت تون رو بشورین و لباس بپوشین و راه بیفتین.
* متوجه زمان نشدم  |     ترفند بعدی اینه که بگین پسرخاله 
گمشــده ام رو کــه فضایی ها چندســال قبل دزدیــدن، تو 
خیابــون دیدم. چون همیشــه تــو فضا بــوده، تــو ندیدی و 
نمی شناسیش. خالصه بعد از این همه وقت دیدمش و سر 
بحث باز شد و متوجه گذشت زمان نشدم. بعدشم سر طرف 
منت بذارین که پسرخاله تون که آدرس های کره زمین رو بلد 

نبوده به امون خدا ول کردین تا سرقرار برسین.     

تاپخند

تیتر خند

دانیال دایی داووداینااینطورکی

 طنزپرداز

کوچولوهــای عزیز، بیــن ایــن دو تصویر از 
ســریال جذاب »پهلوانان« 5 تفــاوت وجود 

دارد. می توانید آن ها را پیدا کنید؟

اختالف تصاویر

چالش ذهن

کدام قطعــه،   تکمیل کننــده این جورچین منتخب  چی شده؟
است؟

در هر ردیف نام یک ابزار صنعتی به طور 
درهم نوشته شده، آن را بیابید.

چالش ذهن:
1-انبر دستی    2-پیچ گوشتی3-دریل     4-چکش بادی5-اره مویی

6-سیم چین

معمای تصویری:
 اگر با دقت نگاه کنیم یک ســاعت، المپ، بطری، عینــک و باالخره یک چوب 

لباسی )رخت آویز( می بینیم.

اختالف تصاویر:

مسیر یاب :

جورچین: قطعه شماره 3

چی شده؟

جورچین

بپوش جا باز می کنه!

سالم و روز خوش. یک پنج شنبه دیگه 
و یک مســابقه »چی شــده« دیگه. این 
هفته یک عکس از »مسی« کاپیتان تیم 
آرژانتین را بعد از باخت ناباورانه به تیم 
عربستان انتخاب کردیم تا شما برایش 
یک جمله یــا دیالوگ طنز بنویســید 
و تا ســاعت 24 روز سه شــنبه بــرای ما 
بفرســتید. یادتــان نــرود اول پیامک 
بنویسید »چی شده« و اســمتان را هم 

آخر پیامک بنویســید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله  های فرســتاده  شــده، به اســم خود 
نویسنده ها چاپ خواهد شد. شماره پیامک ما 2000999  است و اما چند نمونه:

 اه، این پیرهن هم که گشاد نشد، فروشنده هی می گفت بپوش جا باز می کنه!

 وقتی لباس چند وقت پیشت رو می پوشی و می فهمی چاق شدی و می خوای بگی لباس تنگ شده!

 لعنت بهت رونالدو، حتما تو این پیراهنی که بهم کادو داده بودی، جادو جنبل ریخته بودی!

وقتی عطر مشهدی می زنی و تا سال ها بوش تکون نمی خوره!

ب :
عدد یا
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 کودکان

یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت 
هوش و تمرکز مفید است.

مسیریاب 

شرح در متن

معمای تصویری

در این تصویر 
چند شیء 
می بینید؟ 

عددیاب

سه رقمی: 

 561-953-601
201-458-521

چهار رقمی:
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پنج رقمی: 

 52014-96325
75312-70705

شش رقمی: 
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359270-919521

که 
د 

هی
ر د

را
ل ق

دو
 ج

در
ی 

و  ر
 ط

  را
د 

دا
اع

ها 
نه 

خا
مه 

  ه
ه و

اد
تف

س
ا  ا

 ه
ن

م آ
ما

ز ت
ا

 
د.

شو
پر 

م 
 ه

ی
دن

ار
د 

من
نر

 ه
ی،

من
مو

ر 
عم

ت: 
س

نی
تو

ار
ک



بازگشت کی روش به تنظیمات کارخانه!

تمرین تیم ملی تحت الشعاع غیبت بیرانوند و 
ادعای مرد پرتغالی

گروه ورزش/ شکســت غیرقابل بــاور مقابل انگلیس 
باعث شــده تا فکر کردن به شــرایط تیم ملی تبدیل 
بــه یک اتفاق اعصاب خردکن شــود. با این حال هنوز 
هم شانس صعود به مرحله حذفی وجود دارد البته اگر 
کارلوس کی روش و شــاگردانش باخت برابر انگلیس را 
فراموش کنند و تمام تالش خود را برای بردن ولز به کار 
ببندند. پس باید امیدوار باشیم که فردا ساعت ۱۳:۳۰ 

یک تیم ملی متفاوت ببینیم.
 یوز زخمی

سنگین ترین شکست ایران در ادوار  جام جهانی درحالی 
رقم خورد که همه فکر می کردند قرار نیست با کی روش 
کیسه بوکس رقبا باشــیم. اتفاقی که کامال برعکسش 
رخ داد و دریافــت شــش گل از انگلیس، یک ناامیدی 
بزرگ را برای فوتبال ایران به بار آورد. مهمترین نکته ای 
که شاید باعث انتقاد از تیم ملی شد، ترکیب عجیب و 
غریبی بود که سرمربی پرتغالی برای اولین بازی ایران 
در  جام جهانی ۲۰۲۲ انتخاب کرد. کی روش با یک ارنج 

مافوق دفاعی وارد زمین شد اما مشخص شد به خوبی 
توسط گرت ساوتگیت آنالیز شده است. البته موسیو بعد 
از بازی ادعا کرد که از اول هم به فکر امتیاز بابت بازی 
با انگلیس نبــوده و این دیدار تدارک خوبی برای ایران 
محسوب شد! اما قطعا خود او هم می داند که بازی با ولز 
آخرین شانس تیم ملی برای صعود از گروه است؛ اتفاقی 
که برای آن رویاپردازی می کردیم. برای رسیدن به این 
موضوع هم ایران باید از رویکرد کامال تدافعی خود دست 
بردار د وگرنه پیروزی حاصل نمی شود. اکنون نکته مهم 
درباره تیم ملی، ابهام درخصوص ترکیب است. کی روش 
در بازی با انگلیس زوج  موفق شــجاع-کنعانی را بیرون 
گذاشــت و با ســه مدافع تیمش را روانه میدان کرد و 
نتیجه اش را هم در همان نیمه اول دید. حال باید دید او 
در این بازی مدافعان ضعیف بازی قبلی را نیمکت نشین 
می کند یا خیر. ضمن اینکه وضعیت علیرضا بیرانوند هم 
پس از مصدومیت از ناحیه بینی هنوز مشخص نیست 
و باید دید حسین حســینی درون دروازه می ایستد یا 

امیر عابدزاده. از طرفی سردار هم در مصاحبه ای عجیب 
اعالم کرده که در بازی با ولز فیکس خواهد بود؛ هرچند 
کی روش در حاشیه تمرین دیروز از یک سایت ورزشی 
بابــت لو دادن ترکیب تیم ملی انتقاد کرده بود اما خود 

بازیکنانش اینگونه اخبار شان را فاش می کنند!
 اژدهای گرسنه

اوضاع ولز حداقل روی کاغذ بهتر از ایران است. هرچند 
این تیم در شــش بازی اخیر خود در تمامی رقابت ها 
موفق به کسب پیروزی نشده اما از اولین دیدار خود در  
جام جهانی قطر یک تســاوی به دست آورد تا امیدوارانه 
بــه بازی های بعــدی فکر کند؛ آن هــم در دیداری که 
نیمه نخســت را برابر آمریکا زانــو زد و در نیمه دوم با 
یک نمایش جســورانه به بازی برگشت. مطابق انتظار، 
ســتاره ولزی ها گرت بیل اســت کــه هرچقدر هم در 
بازی های باشگاهی ناآماده باشد، در لباس تیم ملی یک 
سوپراستار اســت و رابرت پیج حساب ویژه ای روی او 
در این تورنمنت باز کرده است. چندین دهه حضور در  

جام جهانی، ولزی ها را قانع نکرده تا با دســت خالی به 
خانه برگردند و قطعا ایران باید از این تیم بترســد. در 
ترکیب ولز بازیکنان زیادی از لیگ برتر انگلیس حضور 
دارند و سبک تقریبا مشــابه آن ها با فوتبال انگلستان 
باید سبب شــود که کی روش از اشتباهات بازی قبلی 
چشم پوشــی کند. به هر ترتیــب ولزی ها هم می دانند 
که برای صعود به ســه امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند 
و همین موضوع سبب می شــود که احتماال یک بازی 

هجومی را شاهد باشیم.
 ترکیب احتمالی

 ولز: هنســی، رودون، مفان، بــن دیویس، رابرتس، 
آرون رمزی، اتان آمپــادو، ویلیامز، دنیل جیمز، مور و 

گرت بیل
 ایــران: امیر عابــدزاده، صادق محرمی، حســین 
کنعانی زادگان، شــجاع خلیل زاده، مهــرداد محمدی، 
ســعید عزت الهی، احمد نورالهی، علیرضا جهانبخش، 

احسان حاج صفی، مهدی طارمی و سردار آزمون

نوبت جبران

پیروزی سخت شیاطین سرخ 
مقابل مردان یخی

همراه با جام 22

 توافق مالی سنگین مسی
با سعودی ها

الروخای نابودگـر!
عکس نوشت

اعتراض جالب آلمان ها در جام جهانی!

تیــم ملی آلمان در زمان عکس تیمی پیش از دیدار برابر ژاپن در جام جهانی 
۲۰۲۲ به شیوه جالبی اعتراض نسبت به اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به 
قطر، فیفا نشان داد. ژرمن ها که نسبت به تصمیمات اخیر فیفا و رعایت نکردن 
حقوق بشــر توســط قطر معترض بودند، پیش از بــازی مقابل ژاپن در عکس 
تیمی همه بازیکنان آلمان، جلوی دهانشان را گرفتند. بازیکنان آلمان پیش از 
رقابت ها اعالم کرده بودند که به شــکل های مختلف نسبت به برگزاری بازی ها 

در قطر اعتراض خود را نشان می دهند.

ورزشگاه کازان روســیه؛ گروه ششم. با هفت پیروزی 
در هفــت تقابل با آســیایی ها به مصــاف کره جنوبی 
رفتند تا با شکست  این تیم از پیش حذف شده، به دور 
دوم برسند و از مهلکه  نجات پیدا کنند. حمالت آن ها 
یکی پس از دیگری خنثی شــد تا ســرانجام طوفانی 
دو دقیقــه ای آمد و همه چیز را بدتر از قبل کرد. کیم 
یونگ گوون در دقیقه 94 و سون هیونگ مین در دقیقه  
96 دو بار دروازه  تیم یواخیم لو را گشودند تا آلمان ها 
به جای صعود، قعرنشــین گروه شــوند و پس از 8۰ 
ســال در مرحله  اول با جام جهانی خداحافظی کنند. 
ورزشگاه لوسیل قطر؛ گروه سوم. با پنالتی لیونل مسی 
پیش افتادند. موقعیت های شــان یکی پس از دیگری 
با درخشــش محمد العویس و کمک داور ویدیویی به 
هــدر رفت و در نیمه  دوم با دو گل صالح الشــهری و 
سالم الدوساری در فاصله  حدود پنج دقیقه، بازی برده 
مقابل نماینده  آسیا یعنی عربستان سعودی را با باخت 
عوض کردند و تالش شان برای جبران گل خورده هم 
به نتیجه نرســید تا مسی و دوســتانش در تیم ملی 
آرژانتین جام بیست و دوم را با شکستی تلخ و ناباورانه 
آغاز کنند. ورزشــگاه بین المللی خلیفه قطر. آلمان با 
توپ پر بازی را آغاز کرد و ژاپن در خط دفاعی بی نظم 
بــود. حمالت پردامنه از ســمت چــپ منجر به یک 
پنالتی شــد و ایلکای گوندوغان، ژرمن ها را در دقیقه  
۳۳ پیــش انداخت تا خیال فلیــک و هواداران آلمان 

تا حدی راحت شــود. در نیمه  دوم فشار سفید پوشان 
افزایش پیــدا کرد و مهارهای باورنکردنی شــوئیجی 
گوندا، دروازه بان ژاپن تنها مانع آن ها در راه رســیدن 
به گل دوم بــود.  هاجیمه موریاســو تعویض هایش را 
آغاز کرد و ورق به طرز شــگفت انگیزی برگشت. ابتدا 
ریتســودوان در دقیقه  75 توپ برگشــتی از ســوی 

مانوئــل نویر را به گل تســاوی تبدیل کرد و تاکومی 
آسانو در دقیقه  8۳ از اشتباه گلر کهنه کار بایرن مونیخ 
در زاویه بنــدی نهایت اســتفاده را بــرد و گل دوم را 
زد تا شــاهد مخلوطی از ســناریوی بازی کره-آلمان 
و آرژانتین-عربســتان باشیم. آلمان ها یک بار دیگر به 
دست آســیایی ها شکســت خوردند و سامورایی های 

آبی پوش در همان ورزشــگاهی کــه یک تیم اروپایی 
به یک تیم آســیایی در همین تورنمنت شش گل زده 
بود، بردی شــیرین به دســت آوردند و قــاره کهن را 
سربلند کردند. این پیروزی غیرمنتظره باز هم قهرمان 
چهار دوره  جام جهانــی را در موقعیت خطرناکی قرار 
داد. آن هــا در جام قبلی نیز مســابقات را با باخت به 
مکزیک شروع کردند و درنهایت حذف شدند. مردان 
هاجیمه موریاسو در ســومین رویارویی برابر آلمان به 
اولین برد دســت یافتند و همچنین پس از ۱۲ سال 
طلسم شکنی کردند و سومین پیروزی برابر نمایندگان 
قاره  سبز در جام جهانی را جشن گرفتند. دو برد قبلی 
برابر روسیه در سال ۲۰۰۲ و دانمارک در سال ۲۰۱۰ 
به دست آمده بود. نکته  هیجان انگیز این است که ژاپن 
در هر دو دوره از گروهش صعود کرد و به یک هشــتم 
نهایــی راه یافت. ژاپن با این پیروزی شــانس خود را 
بــرای صعود از گروه بــرای چهارمین بار افزایش داد. 
آن ها پیش از این در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۱۰ و ۲۰۱8 
موفق به انجام این کار شده بودند و تا به امروز موفق 
به دو صعود متوالی نشده اند. این تیم باید روز یکشنبه 
به مصاف کاســتاریکا برود و می تواند با شکست این 
تیم صعودش را پیش از مصاف با اســپانیا قطعی کند. 
آلمان هم ممکن است با باخت به الروخا در هفته  دوم 
یک بار  دیگر در دور گروهی با جام وداع داشته باشد؛ 

این بار زودتر از روسیه  ۲۰۱8.

شمشیر سامورایی در قلب ژرمن ها
تلفیقی از کره و عربستان

بازی های  ادامــه  در  ورزش/  گروه 
گروه F جام جهانی، بلژیک پرستاره 
به مصاف کانــادای پرامید رفت. این 
بازی که در الریان برگزار شــد با تک 
گل باتشوایی به سود شیاطین سرخ 
اروپا به پایان رسید. در ابتدای مسابقه 
دو تیم به بررســی شــرایط یکدیگر 
انتظارات،  برخــالف  امــا  پرداختند 
ارائه  هجومی تری  بــازی  کانادایی ها 
دادنــد و دقیقه ۱۰ بــه پنالتی هم 
رســیدند. برخــورد تــوپ بوچانان 
بلژیک ســبب شد  به دســت مدافع 
داور برای کانادایی هم پنالتی بگیرد. 
بهترین بازیکن کانادا یعنی آلفونســو 
دیویس پشــت توپ قــرار گرفت اما 
تیبو کورتوا بهتریــن دروازه بان حال 
حاضــر جهان ضربــه او را مهار کرد 
و مانــع عقب افتادن تیمش شــد. با 
بلژیــک برتری خاصی  این که  وجود 
نســبت به حریف نداشــت اما روی 
یک حمله دقیقه 44 با ضربه میچی 
باتشوایی به گل رسید و نیمه اول را 

با پیــروزی به رختکن رفت. در نیمه 
دوم مسابقه، کانادا بازی بهتری ارائه 
داد و تالش کــرد اولین گل خود در 
جام جهانی را بزنــد اما نه مهاجمان 
این تیم توانستند موقعیت خطرناکی 
ایجــاد کنند و نه مدافعــان بلژیکی 
اشــتباه کردند. در تک موقعیت های 
نصفه و نیمه کانــادا نیز تیبو کورتوا 
مطمئن ظاهر شد و اجازه نداد دروازه 
شــاگردان مارتینس باز شود. تالش  
ســتاره های بلژیــک از جمله کوین 
دبیروینه نیز برای گلزنی ناکام ماند و 
آن ها بیشتر از یک گل نزدند. دیویس 
هــم هرچه دویــد، نتوانســت ضربه 
پنالتی از دســت رفته نیمه اول خود 
را جبران کند و بازی با نتیجه یک بر 
صفر به ســود شیاطین سرخ به پایان 
رســید. دیگر بازی این گــروه میان 
کرواســی و مراکش مساوی شد. در 
روز دوم رقابت های گروه F کرواسی 
با کانادا دیدار می کند و بلژیک هم به 

مصاف مراکش می رود.

تابلو نتایج

کرواسیمراکش صفر - صفر

کانادابلژیک یک - صفر
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هشتگ

موریاسو: این یک شگفتی بزرگ است
هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن بعد از خلق شگفتی بزرگ مقابل آلمان از روحیه 
جنگندگی شــاگردانش برابر مانشافت تمجید کرد و گفت: »می دانستیم باید بیشتر روی 
دفاع کار کنیم و به همین خاطر شیوه بازی ژاپن را بین دو نیمه تغییر دادم. بازیکنان فورا 
متوجه منظور من شــدند و مطابق آن رفتار کردند. باید خونســرد باشیم و ببینیم چقدر 
می توانیم پیشــرفت کنیم.« وی با تمجید از روحیه ســامورایی آبی پوشان در این مسابقه 
ادامه داد: »می خواستیم با قدرت و اراده بجنگیم و این همان چیزی بود که سبب پیروزی 
ما شد. من تیم را در شرایطی آماده کردم تا به صورت گروهی و با جنگندگی تمام عیار بازی 
کنیم. این را نه فقط به بازیکنان ترکیب اصلی که به بازیکنانی که روی نیمکت نشســته 
بودند هم انتقال دادم. شما دیدید که دو نفر از بازیکنان تعویضی گل زدند و تعیین کننده 
ظاهر شــدند. آن ها کیفیت خود را نشان دادند و برای پیروزی به تیم کمک کردند.« وی 
افزود: »ما می خواســتیم بازی را تهاجمی شــروع کنیم و بر بازی مسلط شویم. این یک 
شــگفتی بزرگ است. ما شاهد پیروزی عربستان بر آرژانتین بودیم. کشورهای آسیایی در 
حال رسیدن به استاندارد جهانی هستند.« او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
»می دانســتیم در نیمه دوم روی ضدحمالت می توانیــم موقعیت های زیادی ایجاد کنیم. 
چند فرصت گلزنی را هم از دســت دادیم ولی بر اجرای تاکتیک های خودمان پافشــاری 
کردیم و توانستیم برنده از زمین خارج شویم.« سرمربی ژاپن با بیان اینکه تیمش در بازی 
مهمی پیروز شده، گفت: »می خواهیم از این تجربه استفاده و آن را به بازی بعدی منتقل 
کنیم. برخی اوقات خوب بودیم و در دقایقی، عملکرد خوبی نداشــتیم. فرازها و فرودهایی 
داشــتیم و می توانیم از این مسئله بیاموزیم تا در بازی بعدی هم پیروز شویم. بسیاری از 
هواداران ما به دوحه آمده اند و به ما انگیزه زیادی دادند. باید ببینیم چه جاهایی می توانیم 

بهتر از این باشیم و برای پیروزی در بازی بعدی تالش کنیم.«

انتقاد تند فلیک از مدافع دورتموند!
ســرمربی آلمان نسبت به اشــتباهات بازیکنانش در بازی مقابل ژاپن انتقاد تندی کرد و 
از علت باخت مقابل ژاپن صحبت کرد.  هانســی فلیک که جانشین یواخیم لو شد تا سر و 
سامانی به تیم ملی آلمان بدهد، در اولین گام ناکام ماند تا نگرانی در اردوی مانشافت به 
اوج برســد؛ آن  هم در آستانه دومین بازی این تیم مقابل اسپانیا. فلیک در خصوص این 
بازی و شکســت شــاگردانش تاکید کرد راندمان بهتر ژاپن عامل پیروزی آن ها بود: »در 
نیمه اول ما موقعیت های بسیار زیادی از دست دادیم. ژاپن چرا ما را برد؟ چون راندمان 
بهتری داشــت و از فرصت های خود استفاده کرد. آن ها یک گل بیشتر از ما زدند و برنده 
بازی شدند.« او البته از اشتباهات فردی بازیکنانش هم غافل نمی شود: »اشتباهات فردی 
که ما انجام دادیم نباید رخ بدهد. ما می دانســتیم که ژاپن در سرعت انتقال توپ بسیار 
قدرتمند اســت و از همین نقطه نیز ضربه خوردیم.« سرمربی آلمان حمله تندی هم به 
ســوله داشت تا بگوید: »نیکالس سوله باید حواسش را بیشتر جمع بکند. او 2، 3 قدم از 
مهاجم ژاپن عقب تر بود و خط آفســاید رو تغییر داده بود. این اشتباهاتی است که نباید 
در بازی های بعدی تکرار شــود.« فلیک البته تعویض مولر را اقدام بسیار مناسبی خواند 
و تاکیــد کرد تعویض هایش در راســتای تزریق انرژی به تیم بــوده. او ادامه داد: »من با 
تعویض ها سعی داشتم انرژی را به تیم اضافه کنم. اینکه چرا مولر را تعویض کردم به این 
خاطر بود که او مدت ها بود بازی نکرده بود. به نظرم بیرون کشــیدن توماس کار درستی 
بود. ما در این بازی به خاطر اشتباهات فردی شکست خوردیم. ما اجازه دادیم که حریف 
بــه ما ضربه بزند، برای همین هم بود که باختیــم.« با این حال اما فلیک هنوز به آینده 
امیدوار اســت: »نگاه ما رو به جلوست. هنوز شش امتیاز برای ما باقی مانده و ما می رویم 

که در آن مسابقات برنده شویم.«  

پنالتی ای که باجو را آزار می دهدتوافق مالی سنگین مسی با سعودی ها
عربستان میخواهد هشت ســال دیگر میزبان جام جهانی باشد. 
بــا توجه به اینکه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در آن قســمت 
از جهان احســاس راحتی میکند، این نامزدی باید بسیار جدی 
گرفته شــود. یکی از بهترین بازیکنان فوتبــال جهان میتواند 
خــود را در تضــاد منافع جالبــی بیابد چراکه مســی اخیرا با 
وزارت گردشــگری عربستان ســعودی قرارداد اسپانسری امضا 
کرده و متعهد به ارتقای این کشــور شــده است. البته جزییات 
قرارداد در دســترس نیســت اما حدس زده میشود که ارزش 
آن حدود 30میلیون یورو باشــد. با توجه به بندهای محرمانه، 
مدت قرارداد مشخص نیست و همچنین مشخص نیست مسی 
چند بار به عربســتان خواهد رفت. طبق گزارش فوربس، مسی 
ســال گذشــته بیش از 115 میلیون یورو از طریق درآمدهای 
فوتبال و اسپانسرینگ به دست آورده و قطعا معامله با سعودی ها 
بحث برانگیزترین توافق تجاری اوست. نمایندگان وی نخواستند 
در مورد تضاد منافع احتمالی اظهار نظر کنند، زیرا او به عنوان 

سفیر حسن نیت یونیسف، کشــوری که درگیر جنگ یمن)که 
در آن 10هزار کودک جان خود را از دســت دادند( اســت را 
تبلیغ خواهد کرد. یونیسف نیز به پرسش های مطبوعاتی در 
این خصوص پاســخ نداد. مشــکل دیگر مربوط به میزبانی 

جام جهانی در هشت سال آینده است. یعنی به سختی 
می توان انتظار داشت که قرارداد مسی با سعودی ها 
ربطی به میزبانی آن ها برای جام جهانی نداشته باشد. 
از طرفی آرژانتینی ها خیلی از این اتفاق هیجان زده 
نمی شــوند. در حالی که بخشــی از روزنامه نگاران 
اروپایی از خود می پرسند آیا مسی با شیطان معامله 
کرده است؟ همان طور که برای مثال اتلتیک در این 
باره نوشته که مهاجم پی اس جی هنوز در سرزمین 

خــود جایگاه خدایی را دارد که بســیار به ندرت مورد 
انتقــاد قرار می گیــرد. این قرارداد پــس از باخت عجیب 

آرژانتین مقابل عربستان، دوباره سوژه شده است.

تیم ملی فوتبال ایتالیا پس از تالش فراوان و با درخشش 
فوق العاده باجو در جام جهانی 1994 آمریکا توانسته بود 
به دیدار فینال این مســابقات راه پیدا کند و مقابل تیم 
ملــی برزیل قرار بگیرد. این بازی در وقت های قانونی با 
نتیجه مساوی به پایان رســید تا کار تعیین سرنوشت 
قهرمان این رقابت ها به ضربات پنالتی بکشــد. باجو که 
مهره کلیدی تیمش در طول مسابقات بود پس از 120 
دقیقه بازی نفس گیر و با خستگی بسیار به عنوان آخرین 
پنالتی زن پشــت این ضربه قرار گرفــت و توپش را به 
آسمان زد تا کار برای ایتالیا تمام شود و آن ها به عنوان 
نایب قهرمانی قناعت کنند. او در گفت وگویی در این باره 
اظهار داشــت: »من هرگز این اتفاق را فراموش نخواهم 
کرد. این رویای کودکی بود که می توانســت به واقعیت 
تبدیل شود اما به عجیب ترین شکل ممکن پایان یافت 
و من هرگز نتوانستم با اتفاقی که افتاده بود کنار بیایم.« 

این اسطوره فوتبال ایتالیا درباره واکنش مردم 
به خودش گفت: »آن ها همیشه عشق و محبتی 
باورنکردنی را به من ابراز کردند. آنها ناراحتی 
مرا درک کردند اما مســئله این است که من 
توقع بســیار زیــادی از خــودم در این زمینه 
دارم.« باجو با اشــاره به اینکه بارها پشت ضربه 

پنالتی قرار گرفته بود، اضافه کرد: »من در طول 
دوران فوتبالم هزاران بار احتمال داشت پنالتی از 
دســت بدهم اما این پنالتی همان فرصتی بود که 

به هیچ وجه نباید آن را از دست می دادم.« تیم ملی 
ایتالیا که با چهار قهرمانی در کنار آلمان دومین تیم 

پرافتخار دنیاســت و در تابستان گذشته قهرمان یورو 
2021 شــده بود، در کمال ناباوری امسال از رسیدن به 
جام جهانی بازماند تا برای دومین دوره متوالی از حضور 

در این رویداد بزرگ محروم باشد.

روز سوژه  روز روزچهره  ویژه 

ممو اوچوآ، ســنگربان تیم ملی مکزیک، دروازه بانی اســت که با 
ســیوهای باور نکردنی اش شناخته می شود اما همواره در فوتبال 
باشــگاهی با انتقاداتی روبه رو بوده اســت. یکی از مشکالت او را 
بازی با پای ضعیــف او می دانند. البته اوچــوآ همواره در لباس 
مکزیک درخشــش عجیب و غریبــی از خود نشــان داده و به 
نوعی تنها جام جهانی آوردگاه اصلی او بوده اســت. اوچوآ مانند 
آن بازی عجیب در مرحله گروهــی مقابل برزیل در جام جهانی 
2014 باز هم قهرمان مکزیک شد. هشت سال بعد و در پنجمین 
جام جهانــی خود، بازیکن گواداالخارا بــار دیگر ناجی مکزیک و 
تبدیل به کابوس لوا شد که هنوز نتوانسته هیچ گلی در جام های 
جهانی به ثمر برســاند. مهاجم لهســتانی بارسلونا سه شنبه شب 

فرصت فوق العاده ای داشــت تا دروازه مکزیک را باز کند اما اوچوآ پنالتی او را مهار کرد تا کشــورش 
یک امتیاز از اولین بازی جام جهانی 2022 به دست آورد.

 رافائل نادال، تنیســور معروف و دارنده 22 گرنداسلم تنیس که 
پیش تر اعالم کرده بود که دوســت دارد تیم ملی کشورش یعنی 
اسپانیا قهرمان جام جهانی شود، با اشاره به شکست لیونل مسی 
و یارانش در دیدار برابر عربســتان گفت: »من هنوز فکر می کنم 
آرژانتین مدعی قهرمانی اســت. برخی تیم هــا مانند آرژانتین، 
اســپانیا، فرانســه، پرتغال و آلمان برتری جزئی نسبت به سایر 
تیم ها دارند. پیش بینی ســخت است اما به عنوان یک اسپانیایی 
بــه تیم ملی کشــورم نیز ایمان دارم. من بــه عنوان یک هوادار 
رئال مادریــد رنج زیادی از لیونل مســی در دوران حضورش در 
بارســلونا کشــیدم. البته به عنوان یک ورزش دوست بارها بازی 
مسی را پسندیدم. او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و تقریبا 

بیشتر دوران حرفه ای خود را در کشور من سپری کرده.« این اظهارات نادال در حالی مطرح شد که 
وی طرفدار سرسخت رئال مادرید است اما مسی را بهترین بازیکن تاریخ خواند.

آلمان در بازی اول مرحله گروهی رقابت های جام جهانی 2022 
قطر به مصاف ژاپن رفت. در این بازی تماشایی که با نتیجه دو 
بر یک به ســود چشم بادامی ها تمام شد، جمال موسیاال یکی از 
یازده بازیکن اصلی مانشــافت بود. موسیاال که با درخشش در 
ترکیب بایرن مونیخ توانســت خودش را به تیم ملی هم برساند، 
با انجام اولین بازی خود در جام جهانی، با 19 ســال و 270 روز 
ســن به جوان ترین بازیکن تیم ملی آلمان در این رقابت ها در 
طول 64 ســال اخیر تبدیل شد. 64 ســال قبل کارل هاینتس 
شــنلینگر با 19 سال و 72 روز سن در جام جهانی 1958 برای 
آلمــان به میدان رفــت و از آن زمان هیــچ بازیکنی به جوانی 
موســیاال موفق به این کار نشــده بود. در کل فقط سه بازیکن 

آلمانی با سنی کمتر از سن موسیاال برای مانشافت در جام جهانی به میدان رفته اند و حاال موسیاال 
یک رکورد جدید برای خود به ثبت رساند.

موسیاال جوان ترین بازیکن آلمان نادال: آرژانتین هنوز مدعی استدروازه بانی برای رویداد ملی

گروه ورزش/ پیش بینی کارشناسان و نمایش ضعیف آرژانتین در بازی 
اول جام باعث شــده تا برزیل با فاصله به شــانس اصلی قهرمانی در جام 
بیست ودوم تبدیل شــود. تیمی که 20 سال قبل در اولین جام جهانی به 
میزبانی تیم های آســیایی موفق شد آخرین قهرمان خودش را به ارمغان 
بیاورد و پنج ســتاره ای شود. تیته، ســرمربی سلسائو در شرایطی دومین 
جام جهانی اش با برزیل را تجربه می کند که قرار است پس از پایان بازی ها 
از این تیم جدا شــود. او و شــاگردانش به راحتی هرچه تمامتر و زودتر از 
هر تیم دیگــری مجوز حضور در قطر را به دســت آوردند و نمی خواهند 
ماجرای بازی با بلژیک در یک چهارم نهایی دوره  قبل تکرار شــود. حریف 
اول طالیی پوشان، صربســتان است. عقاب ها با خط حمله ای ترسناک به 
قطر آمد ه اند. شــاگردان مارادونای بالکان یعنی دراگان اســتویکوویچ، در 
لیسبون پرتغال را شکست دادند تا رونالدو و دوستانش برای جهانی شدن 
به پلی آف بروند. تیمی که بازیکنانی چون دوشــان والهوویچ، الکســاندر 
میتروویچ، دوشان تادیچ، ســرگی میلنکوویچ ساویچ و فیلیپ کوستیچ را 
دارد، بدون شک حریف ساده ای نخواهد بود و برزیل مانند دوره  قبل برای 
غلبه بر آن ها کاری دشوار در پیش دارد. نیمار و دوستانش با تیمی روبه رو 
هستند که آخرین بار در جام جهانی 1998 از گروهش صعود کرد و برزیل 

را برای اولین و آخرین بار در سال 1930 از پیش رو برداشت.

 پاگشای مدعی قهرمانی با عقاب های 
مارادونای بالکان

گروه ورزش/ مســی گل زد اما آرژانتین باخت. حاال وقت آن است تا 
کریستیانو رونالدو و پرتغال جام بیست و دوم را استارت بزنند. کریس در 
آخرین اپیزود خود در جام جهانــی می خواهد به اولین بازیکنی تبدیل 
شــود که در پنج دوره متوالــی گلزنی می کند. او این روزها حواشــی 
زیادی را پشــت سر گذاشته و جام بیست و دوم برایش فوق العاده حیاتی 
است. سلســائوی اروپا در نخستین گام باید به مصاف غنا برود؛ یکی از 
هم گروهی هایش در جام جهانی 2014. کنایه آمیز است که هر دو تیم در 
آن دوره با حذفی زودهنگام مواجه شــدند. این بار اما ماجرا فرق دارد و 
پرتغال در پرمهره ترین حالت خود بسر می برد و در تمامی پست ها غنی 
از بازیکن اســت. آن ها تصمیم دارند کاری کننــد تا در پایان این دوره، 
دیگر سومی جام 1966، بهترین عنوان شان در تاریخ جام جهانی نباشد. 
حریف اما حریف سرسختی است. جوان ترین تیم این دوره از مسابقات 
با هدایت اوتــو آدو پس از یک دوره غیبت به بزرگترین رویداد فوتبالی 
جهان برگشته است. ستاره های سیاه در دو دوره از سه حضور خود موفق 
به صعود از گروه شــان شدند و اوج هنرنمایی شــان در سال 2010 بود 
که موفق شدند به ســومین و آخرین تیم آفریقایی تبدیل شوند که به 
یک چهارم نهایی جام جهانی صعود می کنند. هند سوارز، پنالتی هدررفته  

آساموآ جیان و چیپ آبرئو، پایان تراژیک غنا در آن دوره را رقم زد.

آغاز آخرین سکانس رونالدو در جام جهانی با 
ستاره های سیاه

در اولین حضور به هیچ تیمی نباختند و با ســه تســاوی و گل زده  
کمتر نسبت به قهرمان جام جهانی 82 یعنی ایتالیا راهی خانه شدند. 
هشــت سال بعد جهان را شــگفت زده کردند و با درخشش پیرمرد 
38 ســاله ای به نام روژه میال به اولین تیم آفریقایی تبدیل شــدند 
که تــا یک چهارم نهایی جام جهانی صعود می کننــد. اما پس از آن 
وارد یک افت طوالنی مدت شــدند و روزبه روز اوضاع شــان بدتر شد. 
در ســال های 1994، 1998، 2002، 2010 و 2014 نه تنها از گروه 
خود باال نیامدند بلکه کارشــان به جایی رسید که دو دوره  آخر را با 
آمار صددرصد باخت به اتمام رساندند. ولی حاال کامرون برگشته تا 
جبران مافات کند. قصه  ســوئیس متفاوت است. میزبان جام جهانی 
1954 برای دوازدهمین بار طعم حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی 
جهان را می چشــد. آن ها شــش بار از دور نخست به سالمت عبور 
کرده اند و پنج بار در دور گروهی حذف شــده اند. قرمز و سفیدها در 
پنج حضور اخیر خود چهار بار به یک هشتم رسیده اند و فقط یک بار 
در دور نخست با جام وداع کرده اند. این تیم اروپایی با طلسمی بزرگ 
روبه رو شــده و آن هم این اســت که هیچوقت موفق به پیروزی در 
دور حذفی رقابت های جام جهانی نشده  است. طلسم بزرگی که باید 
دید مورات یاکین توانایی شکستش را دارد یا خیر. هدایت شیرهای 
رام نشــدنی به عهده  ریگوبرت سانگ اســت. مدافع و کاپیتان اسبق 
کامرون با دو اخراج در تاریخ این مسابقات در کنار زین الدین زیدان 
رکورددار است. او پیش از دیدار نهایی انتخابی مقابل الجزایر سکاندار 
کامرون شــد و صعودی دراماتیک را با گل دقیقه  124 توکو اکامبی 
تجربه کرد. ســوئیس نیز یکی از عوامل اصلی حذف ایتالیا بود. یک 
برد، پنج تساوی و 10 باخت ماحصل نتایج کامرون مقابل اروپایی ها 
در جام جهانی بوده است. از آخرین پیروزی آن ها 32 سال می گذرد. 
کامرون آخرین پیروزی خود در جام جهانی را هم 20 سال قبل مقابل 
عربستان جشن گرفت. در طرف دیگر ماجرا سوئیس پس از پیروزی 
2-صفر مقابل توگو در جام جهانی 2006 قرار است دومین بازی برابر 

تیم های قاره  سیاه را پشت سر بگذارد.

 بعد از 12 ســال دوبــاره باید مقابــل هم قرار بگیرنــد. آخرین 
جدال شــان در این مسابقات به سال 2010 برمی گردد که در دور 
یک هشــتم نهایی به مصاف هم رفتند و اروگوئه با درخشش لوئیز 
سوارز موفق شد 2-یک از ســد کره  جنوبی بگذرد و ببرها را کنار 
بزند و خودش به دور ســوم برسد. به جز سوارز، ادینسون کاوانی، 
دیگو گودین و فرناندو موســلرا هنوز در ترکیب السلســته حضور 
دارند و می توانند مقابل ببرهای آسیا به میدان بروند. در کنار این 
بازیکنان کهنه کار بایــد از نفراتی چون رودریگو بنتانکور، فدریکو 
والورده، داروین نونیز و رونالد آرائوخو هم یاد کنیم. بازیکنانی که 
زیر نظر دیگو آلونسو در فرم بســیار خوبی قرار دارند و امیدوارند 
بار دیگر تا مراحل پایانی پیش بروند. کره از سال 2018 و پس از 
جام جهانی قبلی، پائولو بنتو را استخدام کرد. این سرمربی پرتغالی 
که هدایت کشــورش در جام 2014 را به عهده داشت در شرایطی 
دومین حضور خود در این تورنمنت را تجربه می کند که چیزی جز 
صعــود، هواداران کره را راضی نخواهد کرد. آن ها به عنوان بهترین 
تیم قاره  کهن در جام جهانی با ســابقه  کســب عنوان چهارمی در 
سال 2002 و همچنین ثبت بیشترین حضور)یازده حضور( در این 
مسابقات باید مقابل تیم سوم آمریکای جنوبی در دور انتخابی قرار 
بگیرند. ستاره  و امید اصلی جنگجویان تائه گوک در این مسابقات 
ســون هیونگ مین است. ستاره  تیم تاتنهام با سیمایی متفاوت و با 
یک ماســک محافظت از صورت، کار خود را در این تورنمنت آغاز 
می کند. جراحتی که در تاتنهام به او وارد شــد باعث شده تا سون 
را بدین شکل ببینیم. او در هر دو جام جهانی 2014 و 2018 برای 
تیمــش گلزنی کرد و حاال می خواهــد با گلزنی در قطر به تنهایی 
بهترین گلزن کره در تاریخ این مسابقات شود و همچنین با گلزنی 
در سه جام جهانی، همســایه  پارک جی سونگ از این حیث شود. 
قهرمان جام های جهانی 1930 و 1950 به جز ســال 2010، در 
جام 90 ایتالیا نیز موفق به شکست کره جنوبی شد و تصمیم دارد 

این آمار صددرصد پیروزی را در اجوکیشن سیتی نیز حفظ کند.

 آغاز سوئیس با تیمی که 20 سال است
 به برتری نرسیده!

 سون با ماسک به دنبال هت تریک و 
تسویه حساب

سرایت سندروم تساوی های صفر- صفر به گروه 6اسپانیا با هفت گل از کاستاریکا عبور کرد

 توقف نگران کننده  نایب قهرمان جهانالروخای نابودگر!
گروه ورزش/ گــروه F جام جهانی تنها گروهی بود کــه تا آخر روز چهارم 
جام جهانی 2022 دو بازی عجیب داشــت. پس از برتری غیرقابل انتظار ژاپن 
برابر آلمان، اســپانیا هم یک  برد باورنکردنی مقابل کاســتاریکا به دست آورد 
و بــا هفت گل این تیم را مجازات کرد. کمتر کســی تصور می کرد ماتادورها 
اینگونه جام را آغاز کنند. در واقع شانس برد اسپانیا مقابل کاستاریکا زیاد بود 
اما نه با این نتیجه. لوییس انریکه که با خط زدن چند چهره مهم حاشیه های 
زیادی را به وجود آورده بود، نشــان داد که تیمش را به بهترین شکل ممکن 
آماده حضور در قطر کرده و اگر آنها برابر آلمان شکســت نخورند، صعودشان 
تقریبا مســجل شده است. در ورزشــگاه الثمامه شهر دوحه و با سوت محمد 
عبدا... دو تیم اســپانیا و کاستاریکا به مصاف یکدیگر رفتند و ماتادورها خیلی 
زود به گل رســیدند. در دقیقه 12، گاوی با یک پاس عمقی دقیق دنی اولمو 
را داخــل محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با یک ضربه فنی 
گل نخست بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند. حمالت اسپانیا ادامه پیدا کرد 
و جوردی آلبا با پاس رو به عقب آسنســیو را صاحب توپ کرد و این بازیکن 
خیلی زود گل دوم تیمش را در دقیقه 21 به ثمر رساند. دقیقه 30، مدافعان 
کاستاریکا روی جوردی آلبا خطا کردند و داور بالفاصله نقطه پنالتی را نشان 
داد. ضربه پنالتی را فران تورس تبدیل به گل ســوم بازی کرد. بعد از این گل 
ماتادورهــا بــازی را آرام تر دنبال کردند و مانع از حمالت ســریع تیم حریف 
شدند. داور برای این نیمه پنج دقیقه وقت اضافه اعالم کرد که سودی نداشت 
و اســپانیایی ها برنده به رختکن رفتند. در نیمــه دوم نیز مالکیت توپ مانند 
نیمه نخســت در اختیار شــاگردان لوییس انریکه بود. آسنسیو در دقیقه 47 
فرصت داشت که از پشت محوطه جریمه دروازه ناواس را باز کند اما ضربه او با 

اختالف از باالی دروازه به بیرون رفت. دفاع ضعیف کاستاریکا با فرصت طلبی 
فران تورس در دقیقه 54 همراه شــد تا شماره 11 اسپانیا گل دوم خودش و 
گل چهــارم تیمش را وارد دروازه کیلور ناواس کند. ســنگربان باتجربه ای که 
انتظار می رفت نقطه قوت تیمش در این بازی باشد اما گویا نیمکت نشینی های 
مداوم در پی اس جی او  را از شرایط بازی دور کرده است. بعد از این گل اسپانیا 
باز هم عقب ننشست. در دقیقه 64 فرصت داشت که دروازه حریف را باز کند 
اما مدافعان کاســتاریکا مانع این کار شدند. حرکت زیبای بازیکنان اسپانیا با 
پاس به موراتا همراه شد که ناواس توپ مهاجم اسپانیا را دفاع کرد اما موراتا 
با تعقیب توپ و ارسال زیبا به داخل محوطه جریمه، توپ را برای گاوی مهیا 
کرد و او با ضربه والی و بیرون پا گل پنجم اســپانیا را به ثمر رساند. در ادامه 
بازیکنان کاســتاریکا بازی را عصبی تر پیگیری کردند و حتی بازیکنان دو تیم 
در دقیقه 79 درگیر شدند که داور اماراتی با تذکر به بازیکنان دو تیم، جو را 
آرام کرد. در دقیقه 90، باز هم حمالت اســپانیایی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه 
کارلوس ســولر که به عنوان بازیکن جانشــین به زمین آمده بود، گل ششم 
اسپانیا را به ثمر رساند. داور برای این دیدار هشت دقیقه وقت تلف شده اعالم 
کرد که تالش اسپانیا در این هشت دقیقه باز هم ثمر داد و موراتا گل هفتم را 
وارد دروازه ناواس کرد. گل موراتا پایان جشنواره گل اسپانیا در این دیدار بود 
و الروخا با کســب 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به ژاپن در رده نخست 
گروه ایســتاد و آلمان و کاستاریکا نیز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. 
بدیــن ترتیب یک برد قاطعانه تــر از برتری انگلیس برابر ایــران در این جام 
رقــم خورد و قهرمان جام جهانی 2010 بهترین برد تاریخ خود در رقابت های 

جام جهانی را به ثبت رساند.

گروه ورزش/ ســومین تساوی بدون گل در نهمین بازی. به بیانی دیگر بعد از 
تساوی صفر-صفر کرواسی و مراکش، 33درصد از بازی های جام جهانی 2022 
قطر گلی در بر نداشته اند. ورزشگاه البیت میزبان جدال نایب قهرمان دوره  قبل 
و شــیرهای اطلس بود. جدالی که به سردترین شــکل ممکن برگزار شد و به 
اتمام رســید. در 45 دقیقه  نخست، این مراکش بود که شروع بهتری داشت و 
موفق شد یکی، دو بار تا محوطه  جریمه  کرواسی پیشروی کند اما خطری ایجاد 
نشد. رفته رفته شاهد متعادل شدن بازی بودیم و مودریچ و دوستانش خودشان 
را در زمین پیدا کردند. در اواخر بازی بود که نیکوال والشــیچ می توانســت در 
دهانــه  دروازه توپ را به تور بچســباند اما واکنش خوب یاســین بونو مانع از 
فروپاشــی دروازه  مراکش شــد. در 45 دقیقه دوم کرواسی کمی جلوتر آمد اما 
احتیاط در تک تک دقایق این مســابقه و در ســاق پای بلیزرها دیده می شــد. 
آن ها نمی خواســتند در گام اول سورپرایز شوند و به همین خاطر حمالت شان 
با نفرات محدود به انجام می رسید. در سوی مقابل مراکش هم معدود حمالتی 
را پایه ریزی کرد که یکی از آن ها شــوتی توســط اشرف حکیمی بود. توپی که 
با واکنش خوب لیواکوویچ خنثی شد. نصیر مضروعی، مدافع کناری مراکش و 
تیم بایرن مونیخ به دلیل آســیب دیدگی در دقیقه  60 زمین بازی را ترک کرد تا 
دومین بازیکن مصدوم بایرن در این تورنمنت نام بگیرد. دو شــب قبل لوکاس 
هرناندز نیز به خاطر پارگی رباط صلیبی جام را از دست داده بود. درنهایت بازی 
با همان نتیجه  بدون گل تمام شــد و دو تیم در کسل کننده ترین بازی جام به 
تساوی بدون گل رضایت دادند. بازیکنان شناخته شده  این دیدار پایین تر از حد 
انتظار ظاهر شــدند. با این وجود این نتیجه برای ولید الرکراکی و مردانش در 
تیم ملی مراکش نتیجه  بدی نبود و آن ها توسط هواداران شان نیز شدیدا مورد 

حمایت قرار گرفتند. کرواسی در سومین رویارویی برابر تیم های آفریقایی برای 
اولین بار به پیروزی نرســید ولی توانست باز هم دروازه  خود را بسته نگه دارد. 
در طرف دیگر ماجرا شــیرهای اطلس در سیزدهمین جدال مقابل نمایندگان 
قاره سبز ششمین تساوی عایدشان شد. دو پیروزی و پنج باخت هم برای آن ها 
به ثبت رســیده است. نایب قهرمان جام جهانی 2018 هرگاه کارش را در جام با 
برد شروع کرده، درنهایت موفق شده عاقبت به خیر شود و حداقل تا نیمه نهایی 
صعود کند. آن ها در سال 1998 که سوم شدند با نتیجه  سه-یک از سد جامائیکا 
گذشتند و 20 سال بعد در روســیه با پیروزی 2-صفر برابر نیجریه کارشان را 
آغــاز کردند. در ســه دوره  دیگر که آن ها در همان دور گروهی حذف شــدند 
ســه باخت برابر تیم های مکزیک و برزیل)2بار( رقم خورده بود. حاال باید دید 
سرانجام اولین تساوی کرواســی در دیدارهای نخستش در جام جهانی به کجا 
خواهد انجامید. مراکش از فرمول جالبی پیروی می کند. آن ها در شــش حضور 
خود با احتســاب این دوره، یک در میان در بازی های اول باخته اند و به تساوی 
رســیده اند و جالب است که در دو مقطعی که مسابقه  اول را با یک امتیاز آغاز 
کردند، نهایتا نمایشــی درخور داشتند. در سال 1986 تساوی بدون گل مقابل 
لهستان به تنها صعودشان از دور گروهی منتج شد و در سال 1998 هم تساوی 
2-2 برابر نروژ، باعث شد تا آن ها در گروه خود چهار امتیاز به دست بیاورند و با 
بدشانسی راهی یک هشتم نهایی نشوند. آیا این بار هم عملکرد خوبی از شیرهای 
اطلس خواهیم دید؟ تیم ملی فوتبال کرواسی در دومین گام باید روز یکشنبه به 
مصاف کانادا برود و مراکش در جدالی دشوار برابر بلژیک صف آرایی خواهد کرد. 
نتیجه  دو تیم در هفته اول خیال شــان را راحت کرد که تا هفته  پایانی شانس 

صعود خواهند داشت و با حذف زودهنگام روبهرو نخواهند شد.

گروه هشتم: اروگوئه- کره جنوبی/ پرتغال- غناگروه هفتم: سوئیس- کامرون/ برزیل- صربستان
گزارش تصویری

ایران- انگلیس رکورددار وقت های اضافه!
با برگزاری هشــت بــازی اول جام جهانی، محاســبه 
مجموع وقت های اضافه لحاظ شــده عددی عجیب و 
جالب توجه است؛ 90 دقیقه! رکورد این بخش متعلق 
به بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل انگلیس است که 
بــا 13 دقیقه و 59 ثانیه در نیمــه اول و 13 دقیقه و 
5 ثانیه در نیمه دوم، لقب طوالنی ترین مســابقه جام 
را از آن خود کرده اســت. نیمه دوم دیدار عربستان و 
آرژانتیــن هم تنها 6 ثانیه کمتر از نیمه اول مســابقه 
ایران-انگلیس برگزار شده است. جالب آن که در دیگر 
دیدار گــروه B، نیمه دوم دیدار ولز-آمریکا هم با 10 
دقیقــه و 32 ثانیه، وقت های اضافه دورقمی داشــت. 
ســنگال و هلند دیگر مسابقه ای است که در نیمه دوم 
10 دقیقــه و 3 ثانیه پس از پایــان 90 دقیقه قانونی 
نیز ادامه داشــت. ضمن آن که در سه مسابقه فرانسه-

اســترالیا، مکزیک-لهســتان و تونس-دانمــارک نیز 
مجموعا 34 دقیقه وقت اضافه لحاظ شــده است. گل 
مهــدی طارمی از روی نقطه پنالتی مقابل انگلیس در 
دقیقه 102:30 و گل کالســن بــرای هلند در دقیقه 
98:17 نشان از تاثیر این میزان وقت های اضافه دارد.

مرد تاریخ سازی که تیم نداشت!
در بازی اول مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر، تیم 
ملی فرانســه به مصاف استرالیا رفت و به برتری 4-یک 
رســید. در این بــازی اولیویه ژیــرو گل دوم و چهارم 
خروس ها را به ثمر رســاند تا به رکورد 51 گل برای تیم 
ملی فرانسه دست یابد و به رکورد بیشترین گل در تاریخ 
فوتبال فرانســه برسد. پیش از این تیری آنری با 51 گل 
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شناخته می شد که 
ژیرو به این رکورد رســید. از نکات جالب توجهی که در 
زندگی ورزشــی ژیرو می توان به آن اشاره کرد این است 
که این مهاجم 36 ساله سابقه بازی در تیم ملی جوانان 
فرانســه را در کارنامه ندارد و تا ســن 25 سالگی هم به 
تیم ملی بزرگســاالن فرانسه دعوت نشده بود. وی تا 25 
سالگی در هیچ تیم معروف اروپایی هم بازی نکرده بود که 
سرانجام آرسنال او را به خدمت گرفت. ژیرو در رقابت های 
یورو 2020 تنها 40 دقیقه برای تیم ملی کشــورش به 
میدان رفت اما با این حال توانست در سن 36 سالگی به 

رکورد بیشترین گل زده در کنار آنری برسد.

بازی های امروز برنامه 

خبر

 برنامه بازی های فردا
 سوئیس - کامرون؛ ساعت 13:30؛ ورزشگاه الجنوب

 اروگوئــه- کره جنوبــی؛ ســاعت 16:30؛ ورزشــگاه 
اجوکیشن

 پرتغال- غنا؛ ساعت 19:30؛ ورزشگاه 974
 برزیل- صربستان؛ ساعت 22:30؛ ورزشگاه لوسیل

رکورد تاریخی لوکا مودریچ
لوکا مودریچ با حضور در بازی تیم های ملی کرواســی و 
مراکش در مرحله گروهی جام جهانی 2022 به رکوردی 
جالب و منحصر به فرد رســید.  هافبک 37 ساله کروات 
در چهار دوره جام های جهانــی )2006، 2014، 2018 
و 2022( و چهــار دوره یــورو )2008، 2012، 2016 و 
2020( حضور داشته اســت. لوکا مودریچ به نخستین 
بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل شــد که در سه دهه 
مختلف در هر دو جام جهانی و یورو بازی کرده است. در 
واقع حضور در بازی مقابل مراکش، مودریچ را وارد دهه 
ســوم بازی برای تیم ملی کرواسی در جام های جهانی 
کرد. مودریچ در مجموع 135 بازی در ترکیب تیم ملی 
کرواســی انجام داد که حاصلش 23 پاس گل و 25 گل 
اســت. بهترین دســتاورد مودریچ در تیم ملی کرواسی 

کسب مدال نقره جام جهانی 2018 در روسیه است.

وزیر آلمان با نماد غیرقانونی در 
ورزشگاه! 

نانســی فزر، وزیر کشــور آلمان با ســوء اســتفاده از 
احترام دیپلماتیک در کشــور قطر با بازوبندی که نماد 
همجنسگرایی بود وارد ورزشــگاه خلیفه شد و در کنار 
اینفانتینو رئیس فیفا نشســت. به گزارش فارس فیفا به 
احترام قوانین اســالمی، بســتن بازوبندی غیرقانونی را 
ممنوع اعالم کرده و به هیچ یک از کاپیتان ها اجازه بستن 
چنین بازوبندی را نداد و حتی پیش از مســابقه نیز داور 
مسابقه بازوبند مانوئل نویر کاپیتان تیم آلمان را کنترل 
کرد. حتی از حضور هواداران با چنین پرچم ها و نمادها 
در ورزشگاه جلوگیری می کند. با این حال این خانم وزیر 
بازوبند را زیر کت خود بسته بود و بعد از حضور در جایگاه 
ویژه ورزشــگاه بازوبند را به نمایش گذاشت تا به نوعی 
قانون ستیزی خود را نشان دهد. در واقع نماینده کشور 

آلمان به قوانین یک کشور اسالمی بی احترامی کرد.
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بازگشت کی روش به تنظیمات کارخانه!
تمرین تیم ملی تحت الشعاع غیبت بیرانوند و ادعای مرد پرتغالی

اعظم�هادی�خبرنگار�اعزامی�خراسان�به�
قطر/ اولین تمرین تاکتیکی تیم ملی ایران 
پس از بازی با انگلیس روز گذشته در زمین 
تمرین الریــان و در هوای گرم دوحه برگزار 
شــد. ملی پوشــان پس از حضور در سالن 
بدنســازی راس ساعت 11 وارد زمین چمن 
شدند و با تقسیم شدن به سه گروه زیر نظر کی روش و دستیارانش 
تمریــن کردند تا خود را برای بازی با ولز آماده کنند. ســرمربی 
پرتغالی تیم ملی که با چهره ای خسته و غمگین وارد زمین شده 
بود ابتــدا بازیکنان را دور هم جمع کــرد و پس از صحبت های 
کوتاهی با ملی پوشان، آن ها به مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند. 
نکته مهم تمرین عدم حضور دوبــاره علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
مصدوم تیم ملی در تمرین صبح دیروز بود. بیرانوند که در بازی با 
انگلیس از ناحیه بینی دچار شکســتگی شــد و جای خود را به 
سیدحسین حسینی داد روز گذشته هم در تمرین آفتابی نشد تا 
شــایعات درباره احتمال وداع زودهنگام او با جام جهانی بیش از 
پیش قوت بگیرد. پیگیری و پرسش خبرنگاران حاضر در تمرین از 
محســن معتمدکیا، مدیر رســانه ای تیم ملی درباره بیرانوند هم 
گره ای را باز نکرد و او در پاسخ به خبرنگاران گفت: »هنوز اتفاق و 
خبر تازه ای درباره بیرانوند نیســت و همان که قبال گفته شــده 
تغییری نکرده است.« او از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد اما 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی با توپ پر سراغ اهالی رسانه 
رفــت و آن ها را دور خود جمع کرد تــا درباره بازی با انگلیس و 
وضعیت تیم ملــی صحبت کند. کی روش که پس از شکســت 
سنگین تیم ملی مقابل انگلیس در اولین دیدارش در جام جهانی 

قطر، توپ را به زمین تماشاگران و عدم حمایت کافی شان از تیم 
انداخته بود، این بار انگشت اتهام را سمت یک رسانه خاص گرفت 
و البته تلویحا از حضور یک جاسوس در تیم ملی خبر داد که اخبار 
تیم ملی را بیرون می دهد: »از حمایت های شــما تشکر می کنم. 
هیچ وقت عالقه نداریم داخل زمین باشیم اما نتوانیم افتخاری برای 
هواداران خودمان کســب کنیم. برخی فکر می کنند دیدار مقابل 
تیم هایی چون انگلیس و پرتغال در جام جهانی مانند پلی استیشن 

اســت. برای افرادی که این کار را انجام دادند، تبریک می گویم و 
به نظرم آن ها باید از خودشان راضی باشند.« وی با دفاع از بازیکنان 
تیــم ملی ایران گفت: »همان طور که گفتــم، بازیکنان تیم ملی 
دشمنان ما نیستند. به کسانی که می خواهند بازیکنان را تبدیل به 
دشمنان کشور کنند، تبریک می گویم که کارشان را درست انجام 
دادنــد.« کی روش با انتقاد از یک رســانه مطرح کشــور گفت: 
»نمی توانم بدون این که به این رسانه تبریک بگویم صحبت هایم را 

تمام کنم. شما کارتان را به خوبی انجام دادید که ترکیب تیم ملی 
را صبح اول وقت و ساعت ها قبل از بازی منتشر کردید! این به ما 
کمک می کند که بدانیم یک نفر داخل تیم است که با شما صحبت 
می کند. همه رسانه های ایرانی اینجا هستند اما شما چنین کاری 
کردید، شــما یک قهرمان بزرگ هستید!« پس از این صحبت ها 
کی روش به داخل زمین برگشت تا کار ملی پوشان را زیر نظر بگیرد 
اما رفتار کی روش با واکنش منفی بیشــتر اهالی رسانه حاضر در 
تمرین همراه بود و آن ها با یادآوری رفتارهای مشــابه و تکراری 
کی روش، وانمود می کردند که از صحبت های سرمربی تیم ملی جا 
نخورده اند. نگاهی به گذشته و 8 سال فعالیت کی روش در فوتبال 
ایران نشان می دهد این رفتار مرد پرتغالی تازگی ندارد. او زمانی که 
در دوره قبلی سرمربی تیم ملی ایران بود با یک اتهام مواجه شد و 
یک رســانه کلمبیایی ادعا کرد که کارلوس کی روش با یک فرد 
ایرانی برای برگزاری دیدار دوستانه الجزایر با تیم ملی کلمبیا داللی 
کرده اســت. این موضوع باعث عصبانیت شــدید او شــد و چند 
خبرنگار ایرانی و رسانه های شان را متهم به کارشکنی علیه تیم ملی 
کرد و حتی حضور آن ها در تمرین تیم ملی هم برای مدتی تحریم 
و ممنوع شــد. حاال در شــرایطی که تیم ملی به خاطر شکست 
سنگین مقابل انگلیس تحت فشار است و در این وضعیت یکی باید 
آرامش و تمرکز از دست رفته را برگرداند، سرمربی تیم ملی خود را 
مقابل رســانه ها قرار می دهد و با ادبیاتی نامناســب از بین آن ها 
حریف می طلبد! البته برخی این رفتار کی روش را این گونه توجیه 
می کنند که او قصد دارد با سیبل قرار دادن خود، حاشیه و نگرانی 
را از شاگردانش دور کند و با قرار دادن خودش در کانون توجهات، 

ولو به شکل منفی حواس ها را از تیمش پرت کند.

حاشیهنگاری
تقابل چهره یخی ها اروپا و آسیا در 

گرمای دوحه!
اعظم�هادی�خبرنگار�اعزامی�خراســان�به�جام�
جهانی�قطر/�روز گذشته ورزشگاه بین المللی الخلیفه 
دوحــه جایی که دیــدار ایران و انگلیس برگزار شــد، 
میزبان یک دیدار دیگر از مســابقات جام جهانی قطر 
و تقابل دو تیم آســیایی و اروپایی بود. جایی که آلمان 
و ژاپن مقابل هم قرار گرفتند تا ســامورایی ها پنجمین 
نماینده قاره کهن باشند که در جام بیست و دوم به میدان 
می رونــد. چیزی که در ورود به ورزشــگاه و گیت های 
ورودی تماشاگران مشهود بود، فضای آرام و کم هیجان 
آن نســبت به بازی های قبلی بود. کســانی که دیدار 
ایران- انگلیس و عربســتان- آرژانتین را دیده بودند و 
شور و حال و هیجان هواداران این تیم را مشاهده کرده 
بودند شــاید با دیدن هواداران آلمان و ژاپن جا خورده 
باشــند. آلمان ها که به عدم بروز احساســات مشهور 
هستند و چهره های یخی شــان معرف جهانیان است، 
کنار ژاپنی هایی که به ســختی احساسات شان را نشان 
می دهنــد، ترکیب عجیبی را ســاخته بودند. هواداران 
مانشــافت با پرچم های گره زده بر شــانه و رنگ آمیزی 
صورت شــان به رنگ پرچم کشورشــان، بسیار جدی 
و موقر وارد ورزشــگاه می شــدند و ژاپنی ها هم کم از 
آلمان ها نداشتند. انگار قرار بود به تماشای یک مسابقه 
رباتیک بنشــینند و اصرار هم داشــتند نظم و انضباط 
خاص شــان را رعایت و به دیگران هــم دیکته کنند! 
خبری از آوازهای گروهــی و کری خواندند نبود، حتی 
در خط متروی منتهی به ورزشــگاه خلیفه هم که در 
چند روز گذشــته زیر پای هواداران پرشور آرژانتین و 
ایــران و انگلیس و حتی فرانســوی ها به لرزه درآمد و 
پژواک صــدای آنه ا را در حافظه تاریخی اش ثبت کرد، 
از آواز خوانی و خط و نشــان کشــیدن و کری خواندن 
خبری نبود. به نظر می رسید آلمانی ها از گرمای باالی 
هوا کالفه شده اند و هر چه سریع تر می خواهند خود را 
به داخل ورزشــگاه برسانند و از سیستم خنک کننده و 
مطبــوع آن لذت ببرند. نکته جالب بازی آلمان و ژاپن 
حضور پرتعداد تماشاگران از ملیت های مختلف در این 
بازی بود. به نظر می رســید داستان هوادار اجاره ای که 
انگلیســی ها در بازی با ایران با اســتفاده از هواداران 
هندی و پاکســتانی آغاز کرده بودند در این بازی هم 
تکرار شده چرا که چندین شهروند هندی و پاکستانی 
با در دست داشتن پرچم کشورهای آلمان و ژاپن وارد 
ورزشــگاه می شــدند و کنار این ها ملیت های مختلفی 
چون کانادایی، کلمبیایی، آفریقایی تبارها و اروپایی ها 
دیده می شدند. بین فوتبال دوستان قطری ها، طرفداران 
آلمان از ژاپن بیشــتر بود و به نظر می رسید قطری ها 
بی اعتنا به هم قــاره بودن با ژاپن، خواهان برد آلمان ها 

بودند که در جهان فوتبال برای خودش کسی است.

داور دیدار ایران و ولز مشــخص شــد. ماریو 
اســکوبار قضاوت دیدار تیم های ملی ایران و 
ولــز در جام جهانی ۲۰۲۲ را بر عهده خواهد 
داشت. کیلب ولز از ترینیدادوتوباگو و خوان 
کارلوس مورا از کاستاریکا کمک های اسکوبار 
در این دیدار هســتند. اسکوبار 36 ساله اهل 
گواتماالســت. نام او از سال ۲۰13 در لیست 
داوران بین المللی فیفا قرار گرفت. قضاوت در 
فینال گلدکاپ کونکاکاف ۲۰1۹، فینال لیگ 
قهرمانان کونکاکاف ۲۰۲۰ و جام جهانی زیر 

۲۰ سال ۲۰1۹ در کارنامه این داور دیده می شود. او تاکنون 1534 کارت زرد 
و ۹۹ کارت قرمز به بازیکنــان داده و در جریان قضاوت های خود 15 پنالتی 
گرفته اســت. گفتنی اســت؛ دو تیم ملی فوتبال ایران و ولز فردا از ســاعت 

13:3۰ به مصاف هم خواهند رفت.

داور بازی ایران-ولز مشخص شد
ســرمربی تراکتور درخواست جدایی از این تیم 
داد. قربان بردیف، بعد از بازی دوستانه با العداله 
عربســتان در جمع اعضای تیــم گفت: »طی 
روزهای اخیر موضوع بازگشــت من به فوتبال 
روسیه مطرح شده و با پیگیری های طرف مقابل، 
مذاکرات جدی تر شــده و در همین راستا دیروز 
درخواســت جدایی ام از تراکتــور را به مدیریت 
باشگاه ارائه دادم.« وی با بیان اینکه موضوع پول 
در انتخاب تیم جدید مطرح نیست، تاکید کرد: 
»جدایی از تراکتور صرفــا از روی اجبار و بنا به 

نیاز فوتبال روســیه به من اتفاق افتاده و برحسب وظیفه اخالقی باید به این کشور 
برگردم. رابطه دوستانه و صمیمی با تیم تراکتور و مردم ایران دارم که دستیابی به این 
رابطه آسان نبود و پایان آن نیز آسان نخواهد بود.« در روزهای اخیر اخباری مبنی بر 

مذاکرات باشگاه سوچی روسیه با بردیف در رسانه های روس منتشر شده بود.

درخواست جدایی بردیف از تراکتور
 با تصمیم اتحادیه فوتبال انگلیس، کریســتیانو 
رونالدو، مهاجم پیشــین منچستریونایتد به دلیل 
شکستن گوشــی هوادار اورتون در فصل گذشته 
توســط اتحادیــه انگلیس دو جلســه محروم و 
5۰هزار پوند جریمه شــد. ایــن اتفاق برای یک 
هوادار جوان مبتال به اوتیســم و دیسپراکســی 
پس از شکست یک-صفر منچستریونایتد مقابل 
اورتــون در گودیســون پارک در فصل گذشــته 
رخ داد. ایــن محرومیت در حالی ابالغ شــد که 
قرارداد رونالدو سه شنبه گذشته به صورت رسمی 

با منچستریونایتد فسخ شد. به این ترتیب اگر رونالدو در لیگ برتر بماند، دو بازی اول 
تیم جدیدش را از دست خواهد داد. اتحادیه فوتبال انگلیس در این خصوص بیانیه ای 
منتشر کرد و در آن توضیح داد که رونالدو به رفتار نادرست و یا خشونت آمیز متهم شده 
و به همین دلیل او با دو جلسه محرومیت همراه با جریمه سنگین محکوم شده است.

محرومیت دو جلسه ای رونالدو در لیگ برتر!

ناامیدکننده تیم  گروه�ورزش/�درباره شکســت 
ملی آمار و ارقام زیادی منتشر و بحث های زیادی 
مطرح شده است. این که چگونه کار به اینجا رسید 
کــه در یکــی از حیثیتی ترین دیدارهــای تاریخ 
فوتبال مان، سنگین ترین شکست رسمی تاریخ را 
هم متحمل شــدیم. بحث های زیادی وجود دارد؛ 
از ترکیب اشــتباه کارلوس کی روش گرفته تا عدم 
تمرکز بازیکنــان تیم ملی و انتخاب اســتراتژی 
اشــتباه. اما این که به فاصله کمتر از ۲4 ســاعت 
از این افتضاح تاریخی، عربســتان موفق می شود 
آرژانتین را شکســت دهد چیزی نیست که بتوان 
به راحتی آن را هضم کرد. ســطح فوتبال آسیا به 
شــکل عجیبی پیشرفت کرده و این موضوع کامال 
نمود دارد اما در این مسیر پیشرفت، کشور ایران 
کمترین ســهم را داشــته اســت. اگر از امکانات 
ســخت افزاری و ســو ءمدیریتی صرف نظر کنیم، 
فاصلــه فنی ایران به عنوان تیم نخســت رنکینگ 
فیفا در قاره آســیا از دیگر مدعیان پایین تر است 
و کتمــان این موضوع نه تنهــا کمکی به تیم ملی 
نمی کند بلکه باعث می شود در باد این اول بودن، 
تمامی پل های مسیر موفقیت را خراب کنیم. فقط 
به یاد بیاورید که چگونه ما از بازگشــت کارلوس 
کی روش به نیمکت تیم ملی کشورمان خوشحال 
بودیــم؛ صرفا به خاطر این که برابر رقبای قدرتمند 
کیسه گل نشــویم. سقف آرزوهای ما هنوز همان 
ارتفاع کوتاه 8 ســال قبل را دارد. غافل از این که 

وقتی حتی لباس های یک کودک هشــت ساله از 
آن زمان تاکنون برایش حسابی کوچک می شود، 
ما چرا باید همان آدم های هشت سال قبل باشیم؟ 
چرا هنوز فکر می کنیم باخت شــرافتمندانه برابر 
آرژانتیــن بــرای فوتبال ما »کردیت« محســوب 
می شــود وقتی بیخ گوشــمان جام جهانی برگزار 
می شــود و در همین جام یکی دیگر از کشورهای 
نزدیک مان همان آرژانتین را شکســت می دهد؟ 
تازه شاید این آرژانتین از تیم سال ۲۰14 بهتر هم 
باشد! چرا آن زمان که می شد هروه رنار را به عنوان 
سرمربی تیم ملی انتخاب کنیم،  مارک ویلموتس، 
 گران قیمت ترین مربی تاریخ ایران را آوردیم تا هم 

مــا را تا پای حذف از مقدماتــی جام جهانی ببرد 
و هــم تا می تواند پول بگیــرد؟ آقایانی که اکنون 
ســکان مدیریت فدراســیون فوتبال را در دست 
دارند، می توانســتند رنار را انتخــاب کنند. حتی 
خود این مربی فرانسوی هم شکست 3-صفر ایران 
برابر ژاپن در جام ملت های ۲۰1۹ را از نزدیک دید 
و پالس های مثبتی فرســتاد اما دوســتان عقیده 
داشتند که می توانیم با ویلموتس رویاهای بزرگ 
را دنبال کنیم. دوســتانی که دســت آخر دوباره 
ســراغ کی روش رفتند و این هم وضعیت ما شــد  
اما امیدواریم این درس عبرتی شــود که انتخاب 

درست داشته باشیم.

 گــروه�ورزش/�در جریان دیدارهــای ایران- 
انگلیس و عربســتان- آرژانتین اتفاق تلخی برای 
دو بازیکــن ایران و عربســتان رخ داد و علیرضا 
بیرانوند در برخورد با سیدمجید حسینی و یاسر 
الشــهرانی مدافع عربســتان در برخورد شــدید 
بــا دروازه بان خودی دچار مصدومیت شــدید از 
ناحیه بینی و صورت شــدند و هــر دو به ناچار 
زمیــن را ترک کردند. مصدومیت شــدید هر دو 
بازیکن باعث نگرانی کادرفنی و فوتبال دوســتان 
هر دو کشور شد و ســالمت و بهبودی آن ها در 
اولویــت قرار گرفت؛ با این تفاوت که مســئوالن 
تیم عربســتان بالفاصله درباره وضعیت الشهرانی 
اطالع رســانی دقیق کردند و حتی اعالم شد این 
بازیکن به دلیل شکســتگی شدید در ناحیه فک 
و آسیب دیدن جمجمه و شکستن چند دندانش 
به دســتور ولیعهد عربســتان قرار اســت با جت 
شــخصی او جهت مداوا به آلمان اعزام شود. اما 
درباره بیرانوند به همین نکته بســنده شــده که 
بینی او شکســته و نیاز به جراحــی دارد! بماند 
که پــس از مصدومیت بیرو و اطــالع کادر فنی 
از وضعیت این دروازه بــان اصرار به ادامه حضور 
او در زمین بود و همین مسئله انتقادهای زیادی 
را متوجه کارلوس کی روش و مسئوالن تیم ملی 
فوتبال ایران کرد. حاال یکی از دو مصدوم آسیایی 
مســابقات جام جهانی قطر در بیمارستان و تحت 
مداواســت و دیگری در بالتکلیفی و این مسئله 

نه تنها خانواده بیرانوند و فوتبال دوستان را نگران 
کرده بلکه مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم شدیدا 
نگران وضعیت دروازه بان شــان هستند و در چند 
روز اخیر بارها از طرق مختلف شرایط او را جویا 
شده و بررسی کرده اند. نگرانی از سالمت بیرانوند 
و ترک جام جهانی از سوی او از یک طرف و دلهره 
بابت دربی پیش روی ســرخابی از ســوی دیگر 
باعث شده یحیی گل محمدی و مسئوالن باشگاه 
به دقت و جدیت پیگیر وضعیــت این دروازه بان 
باشــند. البته ایــن نگرانی به شــکل دیگری در 
اردوی استقالل هم حاکم است. ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی پرتغالی استقالل که تمرین تیمش را در 

غیاب ملی پوشــان زیر نظــر دارد پس از بازی با 
انگلیس و شکست سنگین ایران، نگران وضعیت 
سه ملی پوش استقالل شده است. دریافت شش 
گل توسط سیدحسین حســینی مقابل انگلیس 
و عملکرد ضعیف روزبه چشــمی و تعویض او در 
نیمه دوم، مســائلی است که ســاپینتو را نگران 
آینــده تیمش و ایــن دو بازیکن کرده اســت؛ 
به خصوص این که دربی حســاس ســرخابی هم 
بالفاصله پس از مسابقات جام جهانی قطر برگزار 
خواهد شد و حســینی و چشمی با این وضعیت 
روحی قطعا دســت ســاپینتو را در پوست گردو 

خواهند گذاشت.

دروازه�بانان�ملی�پوش�سرخابی�و�دربی�در�آچمز!سهم�ناچیز�فوتبال�ایران�در�نمودار�رشد�فوتبال�آسیا

جام�جهانی�از�نگاهی�دیگرگزارش�تصویری

وضعیت�متفاوت�بیرو�و�یاسر�الشهرانیویلموتس�بود،�انگلیس�را�می�بردیم؟
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