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عتاب دارویی رئیس جمهور 
به وزارت بهداشت

 رئیس کمیسیون بهداشت در پی وضعیت کمبود دارو در کشور از عتاب 
رئیس جمهور خطاب به مسئوالن وزارت بهداشت خبر داد

 هدف گذاری اشتغال
1/5 تا 2 برابری در وکالت، 
پزشکی و دندان پزشکی

10

 خبرهای خوب از مدرسه سازی 
در حاشیه مشهد

خراسان رضوی

پول شویی میلیاردی 
با حساب بانکی پاتوق نشینان!

8

 السودانی علیه بارزانی
 استقرار دوباره ارتش عراق 

در مرز ایران وترکیه

3

   صفحه ۹

باز هم جانم فدای ایران
ای همه ایرانیان عزیز دلبسته غیرت و سربلندی ایران، 

حالوت این پیروزی غرورآفرین  ...

یادداشت روز

کورش شجاعی

  صفحه 2

7 نابودگر 
شادی زوج ها
  زندگی سالم

برای 
نخستین بار 

پس از 42 سال

گزارش های 
اختصاصی 
خراسان از 
چگونگی 

تشکیل »بسیج 
روز  اتحاد و همدلی   صفحه 5مستضعفین«

واکنش چهره های 
سیاسی و کاربران فضای 

مجازی به پیروزی ایران

عشق فوتبال  درمیان 
 تراز اول های ادبیات 

و  موسیقی 

ورزشی

صفحه های 2 و ۱2

صفحه 7

زندگی

فناوری های حیرت انگیز 
در جام جهانی 2022

از خنک کننده پیشرفته 
ورزشگاه ها و مدرن ترین 

توپ فوتبال تاریخ  و...

شنبه
5| آذر|1401

24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

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

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. اول جمادی االول 1444 . 26 نوامبر 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21090

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

قطر اولین حذف شده 
قطر 2022

تیم ملی در یک بازی 
زیبا ولز را شکست 
داد تا به صعود 
 امیدوار شود
گزارش خبرنگار 
اعزامی خراسان از 
متن و حاشیه  این 
بازی را بخوانید
   خراسان ورزشی

یک ایرانی در میان برترین ها
آمار خواندنی از جام بیست و دوم

کی روش: همه شانس صعود در بازی آخر را دارند



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

پیامك: 2000999            تلفن: 37009111 051                 

      تلگرام: 09033337010

 شادی ورزشی دیشب رو فقط یک بار  •
دیگر تجربه کرده بودیم. سال 1998 
و بعد از برد از آمریکا. کاش باز هم تکرار 

بشه!
 آقای رئیس جمهور گفتن کینه غربی ها  •

به خاطر دستاوردهای دولت است. می 
شه لطف کنید و چند تا از این دستاوردها 
رو نام ببرید. البته به جز بی ارزش شدن 
رودخانه ها  شدن  خشک  و  ملی  پول 
و  و تعطیلی کارخانجات  و دریاچه ها 
معادن و گرانی افسارگسیخته و ناامیدی 
روزافزون مردم! دیگه چه دستاوردی 

داشتید؟
 کسی می دونه شیرفلکه اینترنت کجا  •

و دست کیه؟ می خوام برم بازش کنم.
 با این برد عالی، همه اون بازی عجیب  •

با انگلیس رو فراموش کردیم.
گفته  • جمهور  رئیس  که  زدین  تیتر   

معترض  حرف  شنیدن  برای  دولت 
گوش شنوا دارد. خواستم بگم اگه گوش 
شنوایی بود که اوضاع مملکت به این جا 

نمی رسید...!
 خدا رو شکر که باالخره نگاهی به مردم  •

ایران کرد و شادی رو بهمون هدیه داد.
 خدایا! یوزهای  ما را در همه  میدان   ها  •

شیر کن!
 در حالی که آمار رسمی مندرج در  •

آن روزنامه کاهش  ۲۰ درصدی قدرت 
خرید مردم  را با نرخ ثابت  نسبت به سال 
9۵ نشان می دهد، وزارت اقتصاد و 
مجلس  به جای افزایش رفاه مردم  به 
دنبال تصویب پایه های جدید مالیاتی 

هستند.
 واقعا صدا و سیما متوجه نیست که  •

مخاطبانش به زیر 1۰ درصد رسیده؟ 
چرا فکری نو نمی کنند؟

 چرا افزایش حق مسکن که تصویب  •
شده و گفتن از آبان با معوقاتش واریز 
می شود هنوز به حساب کارگران واریز 
نشده است؟ از وزیر کار بپرسید چرا 

واریز نشده؟
 چند نسل دیگر باید بسوزه و تباه بشه  •

تا مردم اقتدار کشور رو تو زندگی شون 
حس کنن؟

 اعتراض همیشه حرف دل و زبان ملت  •
انقالبی است. دیروز به وجود ناعدالتی 
ها اعتراض داشتیم که به برکت دولت 
های پیشین رقم خورد، امروز اعتراض 

داریم به اغتشاش!
 اعتراض با عالمت عقل و منطق به  •

میدان می آید، اغتشاش با جهل، قتل، 
غارت و دشمنی!

راننده  • اینترنتی  های  آژانس  چرا   
هاشون رو بیمه نمی کنن؟ بهشون می 
گی چرا؟ می گن چون پاره وقت کار می 
کنن. من می خوام بگم بعضی ها تمام 
وقت کار می کنن. بعد تازه خوبی ما اینه 
که نرم افزار از موقع قبول سفر تا پایان 
سفر زمانش مشخص است. نسبت به 
زمانی که کار می کنن تعداد روز کاری رد 
کنن. یعنی این قدر سخته یا نمی خوان 

کار مردم رو راه بندازن!
 فکر کنم این واحدهای جدید شمارش  •

درست  اختالسگرها  برای  رو  اعداد 
کردن چون این قدر رقم اختالس شون 
رفته باال که واحد شمارش وجود نداشته!

 واقعا متاسفم که نوشتید: ژرمن ها  •
توسط  بشر  حقوق  نکردن  رعایت  به 
قطر معترض بودند. با همجنس گرایی 
مخالفت شده، دفاع از حقوق بشر؟ این 
ژرمن ها نباید به اختالف فرهنگی و 

قوانین هر کشور احترام بگذارند؟
 خدا را شکر سرود تیم ملی هم خواندند  •

و برنده شدند. آفرین به بازیکن های 
تیم ملی!

 مدت دو سال است که تقاضای من  •
برای وام بهزیستی تایید شده اما به بانک 

معرفی نمی کنند، چرا؟
 تو این دنیا، بدترین گناه ها اینه که تو  •

حق کسی رو پایمال کنی و بدترینش 
اینه که حق روح و روان کسی رو پایمال 
کنی. شاید بشه حق کسی رو برگردوند 
و جبران کرد اما حق روح و روان رو هیچ 

وقت نمی شه جبران کرد.
 احترام به مردم و حفظ سرمایه های  •

ملی یعنی وقتی مدافع فوتبال عربستان 
هواپیمای  با  شود،  می  حادثه  دچار 
درمان  برای  دولت  هزینه  و  شخصی 
به اروپا منتقل می شود اما در کشور ما 
نه تنها ارزشی برای ورزشکاران قایل 
نمی شوند بلکه انواع توهین، تهدید و 

تحقیر هم شامل حال آن ها می شود.
زمان  • در  اینترنت  قطعی  مسئول   

شادی مردم کیه؟ واقعا باید شک کرد 
که شاید عمدی برای عصبانی کردن 
مردم وجود داره وگرنه این مسئول ... که 
موقع شادی مردم بعد از برد تیم ملی هم 

اینترنت را ضعیف می کنه؟
 بعضی ها فکر می کنند ایران ماِل این  •

ها   و ارث پدری شان است که هر کار 
دوست دارند با آن بکنند. ایران متعلق 
به مردم ایران است و باید خواسته بر حق 

ملت در اولویت اجرا باشد.
بازی  • یک  ملی  تیم  که  عجب  چه   

آبرومندانه کرد. خداقوت!
 کسانی که می گفتن چشمی و علی  •

کریمی و چند نفر دیگه به صالحدید 
مملکت به جام جهانی رفته اند حاال 
ببینند که کی روش بی خودی کسی را با 

خودش به جام جهانی نبرده.
 لطفا روزنامه خراسان به بحث بیمه  •

راننده های اینترنتی ورود کند. در یک 
زحمت  قشر  این  مشکالت  به  صفحه 
کش بپردازد که چرا ما رو بیمه تامین 
اجتماعی نمی کنن؟ به خدا بعضی ها 
درآمدشان از همین راه است، بیمه هم 
نیستن و داره ادامه پیدا می کنه، فردا پیر 
می شن مشکالت بعدش جامعه رو می 
گیره چون دیگه حقوق بازنشستگی هم 
ندارن. به خدا 17 تا ۲۰ درصد داریم 
مالیات می دیم ولی بیمه نیستیم. به 
هر کس می گیم می گه برو پیش آقای 

رئیسی!
 بانک مرکزی از اوراق گواهی ارزی  •

حداکثر  و   1۰۰۰ حداقل  ماهه  سه 
۴۰۰۰ دالر از روز شنبه ۲8 آبان برای 
خرید مردم خبر داده بود. وقتی  مراجعه 
کردیم  مسئول مربوط گفت، سامانه 

بسته است و تا امروز باز نشده . چرا؟
 جناب وحیدی گرچه هیچ هموطنی  •

شادکن  دشمن  اوضاع  این  به 
از  اعم  عنوانی  هر  با  ها  درخیابان 
اعتراض یا اغتشاش و... راضی و شاد 
نیست، اماحقیقت همان است که در 
ثانویه  حقیقت  و  هاست  خیابان  کف 
مسئوالنی هستند که خوشحال بودند 
که می توان با یکی دو استکان چای 
و... سر ملت شریف و فهیم را گرم نگه 
داشت. ما به هیچ کمیته حقیقت یابی 
نیاز نداریم. به خود بیایید. فردا و فرداها 
بسی دیر است و باید انگشت حسرت به 

دندان بگزید و بگزیم!
منکر  • از  نهی  و  معروف  به  امر   

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 
»لیبل  مثل  هایی  واژه  از  تبلیغاتش 

بندی« استفاده می کنه!
 اگه ساعت کاری مشابه تهران بده،  •

چرا تو استانداری، شرکت برق، گاز و... 
داره اجرا می شه؟ آقایون استانداری 

فقط به فکر خودشون هستند.

جوابیه سازمان هواپیمایی 
کشوری

با توجه به درج مطلبی در ستون حرف 
عنوان  ــا  ب  1۴۰1 بهمن   1۲ ــردم  مـ
»چرا فرودگاه بجنورد برای شهرهای 
دیگر پرواز نمی گذاره؟« به استحضار 
می رساند: صــدور مجوزهای پــروازی 
برای مسیرهای مختلف بر اساس عرضه 
و تقاضا، تصمیمات مسئوالن استانی 
و همچنین درخــواســت شرکت های 

هواپیمایی انجام می شود .

اخبار 2

حرف مردم

باز هم جانم فدای ایران

و  ایرانیان عزیز دلبسته غیرت  ای همه 
ــالوت ایــن پیروزی  ــران، ح سربلندی ایـ
غرورآفرین گوارای وجودتان، حال خوب 
و شادی تان مستدام و گل خنده همیشه 
بر چهره هایتان شکوفا، ایام به کامتان و 
بساط و سفره بهروزی و شادکامی تان 

همیشه گسترده.
ای شیرمردان عرصه ورزش ایران، دعای 
خیر و درود بــی پــایــان ملت همچنان و 

همیشه بدرقه راهتان.
ای فرزندان ایران زمین و استوار گامان 
غیرتمند این سامان، هزاران هزار سالم 
و صلوات بر شما و اراده و عزم جزمتان در 

مسیر اثبات توان و غیرت ایرانی. 
شما که الحق و االنصاف گل کاشتید، آن 
هم نه فقط به خاطر پیروزی غرورآفرین 
ــز« در جــام جهانی ۲۰۲۲  در مقابل »ول
قطر ، بلکه به خاطر نمایش بازی حرفه ای 
و زیبایتان در بزرگ ترین رویداد فوتبالی 
اعتمادبه  هماهنگی،  خاطر  به  جهان، 
نفس، از جان و دل بازی کردن تان، غیرت 
تان و عشق به وطن تان، و پراکندن »حال 
خوب« و شادمانی در دل ملت ایران. آری 
زدن ۴ گل در ۲ بازی جام جهانی برای 
فوتبال ما افتخار است اما در این بازی 
حتی اگر نتیجه را واگذار می کردیم، باز 
هم پیروز میدان بودیم. نمایش زیبای شما 
عزیزان در مستطیل سبز جام جهانی فقط 
ــی نبود بلکه پیروزی  یک پیروزی ورزش
اراده فرزندان ایران و ملت بزرگ ایران بر 
اراده همه دشمنان و بدخواهان سرزمین 
مان بود، پیروزی بر آنان که رویای حذف 
تیم کشورمان را از این مسابقات در سر 
مــی پــرورانــدنــد، پــیــروزی بــر آنــانــی کــه به 
دنبال فضای غبارآلود دو ماه اخیر کشور 
هرچه در توان داشتند، علیه ملت و شما 
که پاره تن این ملت اید، عملیات ایذایی 
و نفرت پراکنی کردند و کیست که باور 
نداشته باشد این حجم عظیم لجن پراکنی 
و عملیات روانــی نه تنها بر تمامی شئون 
کشور اثر سوء گذاشت که بر روحیه شما 
در مسابقه اول نیز بسی تاثیر گذاشت. آن 
چنان که در سایه این حجم عظیم تبلیغات 
منفی و ... نتوانستید قابلیت های خود را 
در بازی مقابل انگلیس نشان دهید و البته 
این فشارها آن چنان سنگین بود که در 
ابتدای آن مسابقه برخالف انتظار »سرود 
ملی« کشورمان که نماد عزت و استقالل و 
سرافرازی ایران عزیز است و ندای شهیدان 
واالمقام، زینت بخش لب های تان نشد اما 
خدا را شکر که در این بازی قهرمان و پیروز 
این میدان مهم ورزشی و عزم و اراده غیور 
مردی برای کشورتان شدید و از آن مهم تر، 
سرود ملی کشورمان را که نشان »هویت 
ملی«، »عرق ملی« و عشق به سرافرازی 
ایران و ایرانی است، به زیبایی زینت بخش 
جان و زبان تان کردید و افتخار »قهرمان 
ملی« بودن را همچنان برای خود حفظ 

کردید.
و  فوتبال  عرصه  پرافتخار  یــوزهــای  ای 
ــردان و شیرزنان همه رشته  دیگر دالورم
های ورزشی ایران، درود بی پایان مردم 
ــرای همیشه بدرقه  ــای خیرشان ب و دع
راهتان و صحت و عافیت و عاقبت به خیری 
روزی همیشگی تان باد که با نمایندگی 
افتخارآمیز و غرورآفرین در عرصه ورزش، 
حــال مــردم را خــوب می کنید، دل شان 
ــرور ملی شان  ــر غـ ــی کنید، ب را شــاد م
می افزایید و بر شعار »ما می توانیم« جامه 
عمل می پوشانید آن چنان که دانشمندان 
و نخبگان و عالمان و مبتکران و مخترعان ، 
استادان ، معلمان،کارگران سخت کوش 
و تمامی کاربلدان در عرصه های گوناگون 
ــاورزی  ــش علمی ، فــنــی، مــهــنــدســی، ک
و جهادگران با انجام وظایف مهم خود 
هر آن بر عزت و ســرافــرازی و توانمندی 
ایران عزیز می افزایند. باشد که مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مردم و کشور نیز حل 
شوند. به عنوان کوچک ترین عضو خانواده 
ــران عزیز دست همه خادمان و  بــزرگ ای
افتخارآفرینان و تالشگران بــرای عزت 
و آبادانی ایــران عزیز را می بوسم و عزت 
مدام ایران و ایرانی را برای همیشه تاریخ 
از حضرت باری تعالی مسئلت می کنم و 
برای خائنان به ملک و ملت آرزوی ذلت 
و رســوایــی دارم و بــا افتخار مــی گویم و 
می نویسم که همیشه جانم فدای ایران 
ــک مــردم ایـــران مثل  ــدوارم کــه اش ــی و ام
اشک هایی که دیروز از سر شوق و غرور و 

عزت جاری شد، اشک شوق باشد. 
سرافراز و پاینده باد ایران و ایرانی.
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یادداشت  روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

پیام تبریک سران 3 قوه برای برد تیم ملی ایران
  با پیروزی مقتدرانه ایران مقابل ولز ، هواداران تیم ملی کشور به خیابان ها آمدند و شادی خود را نشان دادند

 و مقامات و مسئوالن کشور نیز این پیروزی بزرگ را تبریک گفتند

پیروزی  مناسبت  به  پیامی  جمهور  در  رئیس   
تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تیم فوتبال ولز 
آورده است: بچه های پر تالش و با غیرت تیم ملی 
فوتبال ایران، از این که با همه وجود جنگیدید و 
شیرینی پیروزی را به کام مردم کشورمان نشاندید، 
صمیمانه از شما و سرمربی و دیگر دست اندرکاران 
تیم ملی تشکر می کنم. دعای خیر یک ملت در 
ادامه این راه بدرقه راهتان است. رئیس مجلس 
نیز پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل ولز را تبریک 
گفت.در پیام قالیباف آمده: »پیروزی غرورآفرین 
و نمایش خیره کننده جوانان سرافراز تیم ملی 
فوتبال کشورمان در برابر تیم ملی ولز در جریان 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موجب شادی 

و مباهات مردم شریف ایران شد.
هم صدایی و اتحاد همه اعضای تیم که با همدلی  
شایسته یک ملت همراه بود، این پیروزی درخشان 
را به ارمغان آورد و بار دیگر به جهانیان ثابت کرد 
پیوند و یکپارچگی مردم ایران پایان ناپذیر است و 
پرچم مقدس این کشور همواره برافراشته خواهد 
ماند.ضمن عرض تبریک به یکایک  اعضای تیم 
ملی، مربیان، سرپرستان و همه هموطنان عزیز، 

ــدوارم در  ــیـ امـ
ادامه رقابت ها 
شـــــــــاهـــــــــد 
ی  فقیت ها مو
جــــــــوانــــــــان 
عــــزیــــزمــــان 
باشیم.«در پیام 
رئیس  تبریک 
قوه قضاییه هم 
آمده:»پیروزی 
تیم ملی فوتبال 
ــوری  ــ ــه ــ ــم ــ ج
اسالمی ایران 
بر تیم ولــز و از 
آن مهم تر بازی 
و  غیرتمندانه 

غیورانه ملی پوشان کشورمان، موجب مسّرت و شعف 
آحــاد مــردم عزیز به ویــژه جوانان شد. این جانب این 
ــران تبریک گفته و برای  پیروزی را به ملت شریف ای
ملی پوشان سرافراز کشورمان در ادامه مسیر آرزوی 
توفیقات بیشتر دارم.« همچنین شب گذشته صفحه 

اینستاگرام سایت رهبر انقالب پس از پیروزی ایران 
مقابل ولز پست ویژه ای را با عنوان »کنارتیم ایران« 
منتشر کرد که تصاویری از موفقیت های تیم ملی 
ایران در مسابقات جام جهانی سال های گذشته 

را نشان می داد.

در اجتماع مردم اسالمشهر 

 رئیسی:برخالف خواست و تصور دشمن
 تولید و تجارت ایران در منطقه زبانزد شد 

ــازدیــدهــای میدانی از  رئــیــس جمهور در ادامـــه ب
بررسی  منظور  به  و  تهران  استان  شهرستان های 
مسائل و مشکالت این شهرستان و همچنین بازدید 
از پروژه های در حال احداث راهی اسالمشهر شد و 
مورد استقبال جمعی از مسئوالن و مقامات محلی قرار 
گرفت. رئیس جمهور در این سفر از بیمارستان ۴۰۳ 
تختخوابی در حال احداث اسالمشهر بازدید کرد، در 
جریان احداث پروژه ملی متروی این شهرستان قرار 
گرفت و  درجمع  کارگران شرکت کیان تایر حاضر 
شد و پای درد دل کارگران این کارخانه نشست و 
پیگیر مشکالت آن ها شد. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سفر خود در جمع مردم اسالمشهر حاضر 
شد و در میان استقبال گرم مردم این شهرستان تاکید 
کرد :»با تالش جوانان این منطقه و همچنین سراسر 
کشور به رغم خواست دشمن، کشور در عرصه های 
مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در 
حال پیشرفت است.« رئیس جمهور با اشاره به این که 
پیشرفت ها در صنایع هسته ای، دفاعی و نظامی و علم 
و فناوری موجب عصبانیت دشمن شده است، تصریح 
کرد: دشمن تصورش این بود که با تهدید و تحریم تولید، 
صادرات و تجارت ما دچار وقفه خواهد شد اما نه تنها در 
این زمینه به موفقیت نرسید بلکه تولید و صادرات نفتی 
و  غیرنفتی ما در منطقه زبانزد شد و اتصال ما به پیمان 
شانگهای، اوراسیا و دیگر پیمان های منطقه ای با تمام 
زیرساخت های اقتصادی و غیراقتصادی در منطقه 

برقرارشد. وی همچنین خطاب به دشمنان با بیان این که 
ملت مسلمان ایران که دل در گرو این انقالب و نظام دارند، 
تاکنون بسیاری از محاسبات شما را نقش برآب کرده اند، 
تاکید کرد: » آمریکا و متحدانش بدانند که این ملت امروز در 
مواجهه با توطئه های اخیر، شما را پشیمان خواهد کرد و از 
ملت بزرگ ایران سیلی محکمی خواهید خورد.« سخنان 
رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و او در بخش دیگری 
از سخنان خود به سراغ مشکالت مردم این دیار رفت و بر 
رفع مشکل واگذاری شرکت کیان تایر و همچنین تسریع 
در تکمیل پروژه مهم کمربندی شمالی این شهرستان با 
هدف سهولت در تردد مردم این منطقه و حفظ جان آن ها 

تاکید کرد و گفت:» در جلسه شــورای اداری 
از مسئوالن به ویــژه مسئوالن این شهرستان 
خواسته ام با تالش مضاعف و کار تحولی رفع این 
مشکالت و همچنین تکمیل پروژه های در دست 
احداث را دنبال کنند و ان شاءا.. در سفر آینده به 
این شهرستان بتوانیم گام های جدیدی برای 
پیشرفت این منطقه برداریم.«  گفتنی است دکتر 
رئیسی پیش از ایــن در قالب بازدید میدانی 
از شهرستان های استان تهران به پاکدشت، 
ورامین، قرچک، پردیس، پیشوا، شهر قدس، 

مالرد و شهریار سفر کرده بود.

تکاپوی اولیانوف برای تکمیل مذاکرات وین 
 یک هفته پس از باقی ماندن کنترل سنا در دست دموکرات ها، دیپلمات روس گفت:

 وقت آن است که دوباره دور هم جمع شویم و ماراتن مذاکره را کامل کنیم 

ــادی محمدی – پــس از هفته  ه
ــران و آژانس  بحرانی اخیر بین ای
ــرژی اتــمــی کــه به  بین المللی انـ
صدور قطعنامه ضد ایرانی و پاسخ 
هسته ای ایران به ویژه غنی سازی 
6۰درصــدی در فردو انجامید، به 
نظر می رسد حاال اندکی از تنش 
ها کاسته شده است. اروپا و آمریکا 
واکنش شدیدی به اقـــدام ایــران 
نداشتند و به نظر می رسد می توان 
امــیــدوار بــود در هفته هــای آینده 
و  تهران  بین  گفت وگوهای فنی 

وین از سر گرفته شود چراکه ایــران در هر اقدام 
خــود ایــن موضوع را هم گوشزد می کند که به 
تعهدات پادمانی اش ملتزم است. حاال با عبور از 
این نقطه اوج تنش از یک سو و انتخابات آمریکا که 
فاجعه پیش بینی شده برای دموکرات ها را در پی 
نداشت از سوی دیگر، شاید بتوان به نوعی دیگر 
پیغام و پسغام هایی را که امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه کشورمان می گوید از سوی آمریکا می رسد، 
تفسیر کرد هرچند احتماال طرف مقابل همچنان 
منتظر پایان ناآرامی های ایران هم باشد و تا این 
اعتراضات که به نظر می رسد از شدت میدانی آن 
کاسته شده، تمام نشود باز هم گره مذاکرات باز 
نخواهد شد. در همین زمینه میخاییل اولیانوف 
نماینده روسیه در مذاکرات وین با نابهنگام خواندن 
قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، در مصاحبه 
با شبکه »ریانووستی«، گفت: »تصویب قطعنامه 
علیه جمهوری اسالمی ایــران در شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی »بسیار بد موقع« 

بود و مانعی در روند مذاکرات وین شد. قطعنامه ]شورای 
حکام آژانس اتمی[ بسیار نابهنگام بود. چندین ماه است 
که هیچ اتفاقی در مذاکرات وین درباره احیای برجام 
رخ نداده و این عمدتا به دلیل انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا بوده است. با توجه به این که انتخابات به 
پایان رسیده، وقت آن است دوباره دور هم جمع شویم و 
ماراتن مذاکره را کامل کنیم زیرا همه شرایط برای این 
کار مهیاست.« این دیپلمات روس با بیان این که ایران 
رویکرد سازنده ای در مذاکرات وین دارد، تصریح کرد: 
»مذاکره کنندگان غربی هم از آن مطلع هستند اما به 
جای نهایی کردن توافق، یک قطعنامه ارائه می کنند 
که ناگزیر و حداقل به طور موقت روند مذاکرات وین را 
تضعیف می کند.« وی در اظهاراتی کنایه آمیز خطاب به 
ادعاهای »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس اتمی درباره 
پیدا شدن مواد رادیواکتیو در تأسیسات که اعالم نشده 
است، گفت: موضوع ۲۰ ساله کشف ذرات اورانیوم 
در ایران، ارزش نامناسبی در مذاکرات احیای برجام 
پیدا کرده اســت،  البته ایرانی ها می توانند همکاری 

فعاالنه تری با دبیرخانه آژانس اتمی داشته باشند 
و مسائل مربوط به ذرات کشف شده اورانیوم با 
منشأ انسانی در سه سایت را از مدت ها قبل ببندند. 
ــای ۲۰ ســال پیش صحبت  ــداده ــاره روی ما دربـ
می کنیم... از منظر خطرات رژیم منع اشاعه، این 
موضوع مطلقًا هیچ نقشی ندارد اما به دلیل تداوم 
رویکرد ضد ایرانی در میان اعضای غربی شورای 
حکام، این توطئه ارزش نامتناسب زیــادی پیدا 
کرده است. اولیانوف با بیان این که تقریبًا درباره 
تمام مؤلفه های مهم برای تصمیم گیری درخصوص 
احیای برجام توافق شده، ابراز خوش بینی کرد 
که امکان تکمیل مذاکرات وین در چند روز آینده 
وجود دارد.وی در این باره گفت: »به نظرم می توان 
مذاکرات احیای برجام را خیلی سریع و به معنای 
واقعی کلمه ظرف چند روز تکمیل کرد. تقریبًا 
ــاره همه مؤلفه های بسته پیشنهادی توافق  درب

شده است. 
در یکی از مصاحبه ها قباًل گفته بودم که ۵دقیقه 
تا خط پایان باقی مانده بــود. اکنون ایــن زمان 
۵ثانیه است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، 
همه مسائل را می توان در اسرع وقت حل کرد«.

ریانووستی به نقل از اولیانوف نوشت: 
»طرف روسی هشدار داده که تصویب 
این قطعنامه پیامدهای منفی خواهد 
ــد. معلوم  ــور هــم ش ــن ط داشـــت و ای
می شود که اکثریت اعضای شورای 
حکام راه تشدید تنش را در پوشش 
کلمات دربــاره اهمیت همکاری در 
حــل مسائل باقی مــانــده، در پیش 

گرفته اند.«
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تحلیل روز

جام جهانی آشتی!

پیروزی غیرمنتظره اخیر تیم ملی عربستان بر 
آرژانتین در جام جهانی قطر چنان شور و شعف و 
احساس غرور را در سرتاسر دنیای عرب برانگیخته 
است که اختالفات و تنش های درون عربی به خانه 
نسیان سپرده شد و اتحاد و همدلی جای آن را 
گرفت. این فضا تا حدودی معطوف به رفتار میزبان 
عرب است. امیر قطر که کشورش قبل از مصالحه 
2021، سه سال در محاصره همه جانبه عربستان، 
امارات، بحرین و مصر بود، به تماشای بازی عربستان 
در ورزشگاه نشست و پس از پیروزی تیم ملی آن، 
پرچمش را باال برد و به گردن انداخت و قطری ها 
به تشویق فوتبالیست های ریاض نشستند. همین 
رفتار شیخ تمیم اندک کدورت های باقی مانده را 
زدود و آشتی را به مرز اتحاد رساند و مردمی کرد. 
رهبر جنبش فلسطینی حماس نیز که ده ها عضوش 
در زندان های عربستان هستند، به پادشاه و ملت 
عربستان تبریک گفت. اگر تا چند وقت پیش هم 
برخی رقبای قطر ناخرسند از میزبانی جام جهانی 
جسته و گریخته انتقاد می کردند و قبل از آشتی 
می تاختند، اما پس از این پیروزی و رفتار امیر قطر 
اکنون جام جهانی قطر را جام جهانی عربی نام 
می نهند و زبان به ستایش می گشایند. در واقع 
جام جهانی قطر، جام آشتی شد؛ هم اردوغــان و 
سیسی در دوحه آشتی کردند؛ هم بن سلمان در 
قطر نمک گیر شد. کسانی که با فرهنگ و خلق و 
خوی عرب ها آشنا باشند، نیک می دانند که این 
نمک گیر شدن  ها چه تاثیر عمیقی در سیاست 
دارد. این اتفاقات نه تنها می تواند سرآغاز عهد جدید 
همکاری دو بلوک عربی و غیر عربی با محوریت قطر 
و عربستان باشد، بلکه قدرت نرم و نفوذ قطر را در 
جهان عرب و کانون های قدرت بین المللی افزایش 
می دهد؛ قدرت و نفوذی که محور عربی محاصره 
کننده قطر را پس از سه سال محاصره و تهدید 
نظامی، پای میز آشتی کشاند بدون این که دوحه 

امتیازی بدهد. 

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه لکسِپِرس چاپ فرانسه در پرونده ای به 
تندروی های مدعیان حفاظت از محیط زیست 
می پردازد. این نشریه با انتخاب تیتر »وقتی محیط 
زیست تندخو می شود« و طرح روی جلدی که تابلوی 
مشهور لبخند ژکوند را در حال تاسف خوردن از 
پاشیدن رنگ روی خود نشان می دهد، به حربه های 
جدید فعاالن حفاظت از محیط زیست می پردازد 
که با پاشیدن رنگ به آثار هنری مشهور، پنچر کردن 
الستیک خودروهای دودزا، بستن مسیر راه ها و ... 
سعی در جلب توجه جهانیان به مشکالت گرمایش 
زمین دارنــد. لکسپرس معتقد است این تندروی 
ها شاید نمی تواند به خوبی هدف خیرخواهانه این 

افراد را توجیه کند و احتماال تاثیرگذار نیست.

قاب بین الملل

چهره روز 

نمای روز 

  صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

آغاز جنگ جمهوری خواهان سنتی با ترامپ 
اعالم رسمی ترامپ بابت حضور در انتخابات 2024 باعث شد تا تعداد بیشتری از 

سیاستمداران حزب جمهوری خواه علیه وی موضع بگیرند

ــا مطابق  ــک ــری ــور ســابــق آم ــه ــم ــس ج ــی رئ
پیش بینی ها و با وجود نتایج کمتر از حد انتظار 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای 
کنگره، به طور رسمی وارد میدان انتخابات 
ــرای سومین بار  2024 شــد. ترامپ که ب
متوالی نامزد ریاست جمهوری ایاالت متحده 
شده، در سخنانی در اقامتگاه مجلل خود در 
مارآالگوی ایالت فلوریدا گفت: »بــرای این 
که آمریکا دوبــاره به عظمت و افتخار برسد، 
من نامزدی خود را برای ریاست جمهوری 
ــالم رسمی  ــالم می کنم «.این اع آمریکا اع
باعث شد تا تعداد بیشتری از سیاستمداران 
حزب جمهوری خواه علیه وی و حضورش در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا موضع 
گرفتند. واقعیت این است که دودستگی در 
حزب جمهوری خواه که ناشی از نفوذ ترامپ 
در بین افراد محافظه کار است، آینده آن ها را 
به صورت جنجالی پیش خواهد برد. اعضای 
این حزب ظاهرا متقاعد شده اند که ترامپ به 
وجهه حزب آن ها آسیب می زند. این عامل 
می تواند آن ها را به طرد ترامپ وادارد، اما 
این که آن ها به اندازه کافی جسارت چنین 
اقدامی را داشته باشند، معلوم نیست. از طرف 
دیگر، نشانه ای از عقب نشینی ترامپ مشاهده 
نشده و اظهاراتش علیه دی سانتیس نشان 
می دهد که ساکت نخواهد نشست. بسیاری از 
جمهوری خواهان معتقدند خیلی ها او را هنوز 
هم چهره شناخته شده حزب جمهوری خواه 
می دانند. حال به معرفی مهم ترین مخالفان 

ترامپ در حزب جمهوری خواه و موضع گیری 
آن ها می پردازیم: پاول رایان، رئیس سابق 
مجلس نمایندگان: حزب جمهوری خواه 
به احتمال زیاد با ترامپ، در رسیدن به کاخ 
سفید شکست می خورد. مارک اسپر، وزیر 
دفاع سابق آمریکا: ترامپ برای منصب ریاست 
جمهوری شایسته نیست و حزب جمهوری 
خواه باید به سراغ نسل دیگری از نامزدها 
بـــرود. مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
سابق آمریکا: مردم می خواهند ببینند که 
ــروع به بــازتــاب شفقت و  رهبر ملی شان ش
سخاوت روحــی می کند و من فکر می کنم 
انتخاب های بهتری )نسبت به ترامپ( وجود 
ــت. مایک پمپئو، وزیــر خارجه  خواهد داش
سابق آمریکا: ما به جدیت بیشتر، سر و صدای 
ــم که به جلو نگاه  کمتر و رهبرانی نیاز داری
کنند، نه این که به آینه عقب خیره شوند و 
ادعای قربانی شدن داشته باشند. با این حال، 
مسلما بزرگ ترین دارایی ترامپ این است که 
او بانی تغییرات و صف بندی های جدید در 
حزب جمهوری خواه بود. او با شعارهای خود، 
قهرمان طبقه کارگر شد و از سیاست هایی 
دفاع کرد که آمریکایی های یقه  آبی و کل کشور 
ــی داد. اگر  را باالتر از طبقه نخبگان قــرار م
ــاره به دست آورد  او بتواند این انــرژی را دوب
و اختالفات کوچک را به نفع اتحاد حزبی 
کنار بگذارد، می تواند امیدوار باشد که پیروز 
انتخابات 2024 باشد، اما در این مدت رقیبان 

درون حزبی اش نیز بیکار نخواهند نشست.

حمایت از اوکراین در جنگ بهانه ای برای کشورهای اروپایی شده تا به رغم بحران اقتصادی 
گسترده، بودجه های نظامی خود را افزایش دهند

کرملین: شایعه بسیج عمومی کشوری صحت ندارد
 »ریشی سوناک« نخست وزیــر جدید انگلیس، 
از افزایش بودجه نظامی این کشور خبر داد. به 
گفته سوناک، 4.2 میلیارد پوند بــرای ساخت 
پنج ناو جنگی دیگر اختصاص داده است. این 
درحالی است که شاخص تورم در این کشور به 
بیش از 11 درصد رسیده است؛ این میزان تورم 
از 41 سال پیش تاکنون در بریتانیا سابقه نداشته 
است.به جز انگلیس، آلمان و فرانسه نیز به عنوان 
2 کشور قدرتمند اروپایی طی مــاه هــای اخیر 
بودجه های نظامی خود را افزایش دادند و در صدد 
تجهیز نیروهای نظامی همچنین ارسال جنگ 
افزار به اوکراین هستند.در این زمینه، »جوزپ 
بورل« رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت: کمک 
نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین به بیش از هشت 
میلیارد یورو رسیده است. از زمان شروع جنگ 
اوکراین، کشورهای اروپایی به طور مستقیم و 
غیر مستقیم، توان نظامی اوکراین را با فرستادن 
اسلحه و ادوات جنگی و همچنین آموزش سربازان 
اوکراینی تقویت کرده اند، براساس آمار منتشر 
شده، فرانسه 18 توپخانه »هوویتزر« و بیش از 550 

میلیون یورو تجهیزات نظامی به اوکراین 
ارسال کرده است و پنجمین کمک 

کننده نظامی به اوکراین به شمار 
می آید. ایــن درحالی اســت که 

کشورهای اروپایی اکنون خود با 
مشکالت متعدد اقتصادی ناشی از 
تشدید جنگ اوکراین روبه رو هستند. 
»پائولو جنتیلونی« کمیسر اقتصادی 

اروپا با هشدار درباره ماه های دشوار پیش روی اروپا 
گفت: »با این شرایط، اتحادیه اروپا، منطقه یورو و 
بیشتر کشورهای عضو یک دوره رکود را تجربه 
خواهند کرد.« مقامات اروپایی به رغم همه فشارها 
و نارضایتی های گسترده شهروندان اروپایی 
همچنان درصدد افزایش بودجه های نظامی و 
کمک نظامی به اوکراین هستند. در واقع آنان با 
حمایت از سیاست های جنگ طلبانه و مداخله 
جویانه واشنگتن در جنگ اوکراین و با وجود همه 
بحران های اقتصادی کنونی همچنان درصدد 
ادامه سیاست های جنگ طلبانه خود هستند. 
»کیت هــادســون« دبیر کل ائتالف ضد جنگ 
موسوم به »سی ان دی« در این زمینه می گوید: 
ما باید پیام بسیار قدرتمندی به دولتمان بدهیم 
و اعالم کنیم به جیب زدن پول از مرگ انسان ها، 
پول در آوردن از تجارت اسلحه و همزمان موعظه 
کردن دیگر دولت ها که چه کار هایی باید بکنند 
یا نکنند، کاماًل غیر قابل قبول است. همزمان، 
سخنگوی کرملین گفت، شایعات رسانه ای مبنی 
بر این که والدیمیر پوتین در سخنان خود خطاب 
ــدرال روسیه اعــالم »بسیج عمومی  به مجمع ف
کشوری« خواهد کرد، صحت نــدارد.  همچنین 
پسکوف گفت که اظهارات ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین درباره بازگشت کریمه 
نشان دهنده تمایل نداشتن اوکراین 
به حل مشکالت از راه هـــای غیر 

نظامی است.

شــورای  شب  چهارشنبه  ساعات  آخرین  در 
عالی امنیت ملی عراق به ریاست محمد شیاع 
السودانی تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که 

ارتش این کشور وارد اقلیم شمال شود و در 
مناطق مرزی با ایــران و ترکیه استقرار یابد . 
خبرگزاری فرانسه با اعالم این خبر نوشت: 

»این تصمیم به دنبال حمله های متعدد سپاه 
علیه اقلیم کردستان عراق و درخواست تهران 
برای استقرار این نیروها، گرفته شده است. 
حمله ها از ترکیه به خاک عراق هم موجب شده 
است طرح مشابهی درباره مرز مشترک با ترکیه 
اجــرا شــود.« خبرگزاری فرانسه می نویسد، 
هم اکنون پیشمرگ ها تامین امنیت مرزهای 
کردستان عراق را بر عهده دارند. این رخداد 
یک تحول بسیار مهم در کشور عراق است و با 
تهدیدات جمهوری اسالمی، عراقی ها نیز که 
آرزوی اعمال حاکمیت مرکزی بر اقلیم شمالی 
را داشتند، به مقصود خود رسیدند و همچنین 
امنیت کشور ایران دیگر از سمت استان های 
کردنشین عراق تهدید نخواهد شد .حال باید 
دید آیا خانواده بارزانی به دولت عراق اجازه 
استقرار ارتش را خواهند داد یا نه؟خانواده 
بارزانی از دیرباز با اسرائیل رابطه نزدیکی 
برقرار ساخته بودند و پس از همه پرسی سال 
 ، کردستان  جعلی  کشور  تشکیل  و   201۷
تهران به صراحت اعالم کرد اجازه نمی دهد 
در مرزهای ایـــران، اسرائیل جدید تشکیل 

شود و از خیانت خانواده بارزانی به منطقه 
سخن گفت. در عین حال استقرار این نیروها  
را  می توان  اجابت درخواست ایران از دولت 
مرکزی  عراق برای کنترل مرزهایش دانست. 
به گفته امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان 
حمله های نظامی جمهوری اسالمی به مقر 
تروریست ها در کردستان عراق تا زمانی که 
»نیروهای ملی بغداد« در مرز مستقر شوند، 
ادامه خواهد داشت. او با اشاره به وارد شدن 
سالح های آمریکایی و اسرائیلی به ایران گفت: 
۷۶ مرکز تروریستی در اقلیم کردستان فعال 
شدند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه 
نیز پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که دولت 
عراق نیروهای مرزبانی را دوباره در امتداد مرز 
با ایران مستقر کند. سفیر کشورمان در عراق 
هم با بیان این که ایــران بیش از ۷0 مدرک 
و سند به بغداد داده است که ثابت می کند 
نیروهای تروریستی در شمال این کشور حضور 
دارند، تاکید کرد که به طرف عراقی مهلت 10 
روزه دادیم تا نیروهای تروریستی مسلح را خلع 

سالح کند.

انتظار در یک ایستگاه اتوبوس برای دریافت 
کمک های آذوقه ای در شهر خرسون اوکراین/ 

رویترز

ماموران کنترل کووید- 19 در شهر پکن چین. از 
اواسط مهر موج جدیدی از ویروس کرونا پایتخت 

چین را فرا گرفته است. عکس: گتی ایمجز

سناتور لیزا مورکوفسکی از 
آالسکا با اعالم نتایج در آخر 
هفته گذشته، برای چهارمین 
بــار در انتخابات پیروز شد. 
مورکوفسکی که به استیضاح 
دونالد ترامپ بر سر ماجرای 
شــورش ششم ژانویه 2021 علیه کنگره رای 
داد، تنها جمهوری خواه مخالف ترامپ محسوب 
می شود که در انتخابات امسال به پیروزی رسید. 

کارتون روز 

برخورد ضربه سهمگین مقاومت فلسطین به 
هدف/کاریکاتور کمال شرف.

السودانی علیه بارزانی
خبرگزاری فرانسه: عراق دوباره نیروهای ارتشش را در امتداد مرز با ایران وترکیه مستقر می کند
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واکنش جالب پیمان یوسفی و امیر قطر !
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آقای پیمان یوسفی دمت گرم!

بعـد از بازی شـیرین و بـه یادماندنی دیـروز تیم ملی، 
تصاویـر زیـادی از اشـک شـادی وصحبت هـای جالـب 
پیمـان یوسفی،گزارشـگر بـازی ایران-ولـز منتشـر 
شـد کـه بـا واکنش هایـی همـراه بـود. در قسـمتی 
از بـازی هـم ایـن گزارشـگر می گویـد: »از بچه هـای 
پخـش و ناظـر محتـرم تشـکر می کنـم کـه بـا صبـوری 
بیشـتری تصاویر طرفداران داخل ورزشگاه را نشان 
می دهند... « منظور او سـخت گیری کمتر برای نشـان 
دادن تماشاگران داخل ورزشـگاه بود. کاربری خطاب 
به پیمان یوسـفی نوشـته: »شـما امروز عالی بـودی با 
گزارش خوبـی که کـردی، اون جایی که گفتـی باحجاب 
و بی حجـاب همـه مـردم این کشـور هسـتند، یـا جایی 
کـه بـه ناظـر بـازی فهمونـدی کـه کمـی صبـوری کنـه و 
صحنه هـا رو سانسـور نکنـه  یـا بعـد از گل دوم کـه 

بغـض کـردی، بغـض مـا هـم ترکید.«
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1100 برابر شدن قیمت مسکن در 30 سال!

در پستی که دوباره در فضای مجازی بازنشر می شود 
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۷۲ 
تا سال ۱۴۰۰ قیمت یک مترمربع زمین مسکونی 
با رشد ۱۱۱۰ برابری از متری ۴۷ هزار تومان به 
متری ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسیده است. 
در همین مدت قیمت دالر در بازار آزاد ۱۶۰ برابر و 
سکه نیز ۶۹۰ برابر شده است. این در حالی است 
که هنوز هم قیمت مسکن، خــودرو، خوراکی و.... 
در مسیر صعودی قرار دارد. کاربری نوشته: »این 
گرانی های هزار درصــدی رو خودمون با گوشت و 
پوست مون لمس می کنیم و نیازی به ارائــه آمار 
ــداره. کاش مسئوالن همه رو تقصیر  و گــزارش ن
مسئوالن  قبلی نندازند و کاری برای مردم بکنند.« 
کاربر دیگری هم نوشته: »این خبر قدیمیه و این 
که دوباره داره خبرساز می شه یعنی  عده ای دنبال 
ناامیدی مردم با انتشار خبرهای سیاه و تلخ هستند.«
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اختراع میکروسکوپی که پشت اشیاء را 
می بیند!

محققان نــروژی یک میکروسکوپ جدید ساختند 
که می تواند تصاویر سه بعدی از سلول های زنده و 
متحرک بگیرد، این دستاورد، تحولی بزرگ در عرصه 
تحقیقات پزشکی ازجمله بررسی بیماری های قلبی با 
نگاه دقیق به بافت زنده قلب است. برای مشاهده 
سلول های زنده از طریق یک میکروسکوپ، معموال 
نمونه روی شیشه آزمایشگاهی قرار داده می شود و 
سپس سلول ها قابل مشاهده می شوند. نقطه ضعف 
این روش آن است که این کار، چگونگی رفتار سلول ها 
را محدود می کند و تنها تصاویر دو بعدی می توان تهیه 
کرد. میکروسکوپ های سه بعدی اکنون هم وجود 
دارند اما روند کار آن ها آهسته و نتایج کار هم ضعیف 
است. متداول ترین نوع این میکروسکوپ ها به این 
ترتیب کار می کند که پیکسل بعد از پیکسل به طور 
سریالی ضبط می کند و این پیکسل ها بعدا کنار هم 

قرار داده می شوند تا تصویر سه بعدی را بسازند.
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شادی امیر قطر بعد از برد ایران

تیـم ملـی ایـران در دومیـن بـازی مرحله گروهـی جام 
جهانـی ۲۰۲۲ قطـر بـه مصـاف ولـز رفـت. ایـران بـا 
یـک بـازی برتـر ۲-۰ یـاران بیـل را شکسـت داد کـه 
بـا جشـن و شـادی مـردم کشـورمان در ایـن کشـور و 
شـهرهای خودمان همراه بـود. از دیروز به جز شـادی 
مـردم خودمـان، واکنـش جالـب امیر قطـر در پـی برد 
تیـم ملـی ایـران هـم خبرسـاز شـده اسـت. تمیـم بن 
حمـد آل ثانـی امیـر قطـر کـه در ورزشـگاه احمـد بـن 
علـی الریان حاضـر بود بعـد از بـرد تیم کشـورمان  از 
جـای خـود برخاسـت و بـرای ملی پوشـان کشـورمان 
دسـت زد. او چنـد روز پیـش هـم بعـد از پیـروزی 
تیـم ملـی عربسـتان مقابـل آرژانتیـن ایـن تیـم را 
تشـویق کـرده بـود و حتـی پرچـم سـعودی را روی 
دوش خودش انداختـه بـود. کاربـری نوشـته: »کاش 
مسـئوالن ما هم کمـی  از امیر قطر دیپلماسـی عمومی 
را یـاد بگیرنـد کـه چطـور یک تنـه دارد جایـگاه قطر را 

در دل مـردم منطقـه و جهـان بـاز می کنـد.«
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سوء استفاده از انحصار؟

یک کارشناس اینترنت به تازگی نوشته: این کار 
صدا و سیما که مرتب در پخش زنده برنامه های جام 
جهانی، تبلیغ تلوبیون رو می کنه از مصادیق واضح 
سوء استفاده از قدرت مسلط است. این کار توازن و 
منصفانه بودن رقابت تلوبیون با بقیه رقبای خودش 
رو از بین می بره.این تخلف قابل شکایت در شورای 
رقابته. در همین حال محمد جعفر نعناکار وکیل 
دادگستری و فعال اقتصاد دیجیتال هم نوشته: 
صداوسیما با ایجاد رقابت نامتوازن، IPTVهــا رو 
به ورطه ورشکستگی سوق داده. کاربری نوشت: 
»شرایط منصفانه رقابت، اصل شکوفایی اقتصادی 

است.«
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خودروی ۷0میلیاردی، پرشتاب ترین خودروی 
جهان شد

یـک شـرکت ایتالیایـی رکـوردی تـازه در دنیـای 
خودروهـای سوپراسـپرت بـه نـام خـود ثبـت کـرد. 
خـودروی باتیسـتا در کمتـر از ۲ ثانیـه از سـکون 
کامـل بـه سـرعت ۱۰۰ کیلومتـر در سـاعت رسـید.

رکوردزنی و شکستن رکورد در بین ابرخودروسازان 
بـزرگ مثـل بوگاتـی، هنسـی، ریمـک و... همیشـه 
یـک موضـوع جـذاب و هیجان انگیـز بـوده اسـت. 
ایـن شـرکت،  نماینـده خـود را بـرای رکـورد زنـی بـه 
پیسـِت شـهر دبـی فرسـتاد تـا لقـب پرشـتاب ترین 
خودروی جـاده ای دنیا را یدک بکشـد. رکـورد دیگری 
کـه باتیسـتا زده مربـوط بـه کاهـش سـرعت از ۱۰۰ 
بـه صفـر بـوده کـه در مسـافت ۳۱ متـری ایـن رکورد 
زده شـده اسـت. همـه ایـن رکـورد زنی هـا زیـر نظـر 
کارشناسـان گینـس انجـام شـده اسـت. از باتیسـتا 
۱۵۰ دسـتگاه در ایتالیـا سـاخته خواهـد شـد کـه 
هرکـدام از ایـن خودروهـا بیـش از ۲ میلیـون دالر 
)حـدود ۷۰ میلیـارد تومـان( قیمـت دارنـد. تولیـد 

باتیسـتا از تابسـتان ۲۰۲۲ آغـاز شـده اسـت.

کشورهای قربانی نشت اطالعات واتس اپ    
اعالم آمادگی هکرها برای فروش شماره حدود ۵۰۰ میلیون 
کاربر، موجی از واکنش ها را به دنبال داشته است. در جدولی 
که از دیروز در فضای مجازی هم خبرساز شده از حدود نیم 
میلیارد شماره در این دیتابیس، بیش از ۴۴ میلیون شماره 
مربوط به مصر، 3۵ میلیون شماره تلفن مربوط به کاربران 
ایتالیا، 32 میلیون مربوط به آمریکا، 28 میلیون مربوط به 
عربستان سعودی، 19 میلیون مربوط به فرانسه، 19 میلیون 
از شهروندان ترکیه، حدود 18 میلیون از مراکش، 17.۵ 
میلیون از کلمبیا، 17 میلیون از عراق و 1۴ میلیون شماره 
هم از آفریقاست. مکزیک، مالزی، انگلیس، اسپانیا، روسیه، 
سودان، نیجریه، پرو، برزیل و استرالیا هم در رتبه های بعدی 
این نشت اطالعات هستند که از هرکدام از این کشورها بین 
7 تا 1۴ میلیون شماره تلفن به فروش گذاشته شده است. 
آن طور که در این جدول آمده خوشبختانه کشورمان با 3۰1 
هزار و 723 شماره تلفن جزو 9 کشور با کمترین میزان هک 
و فروش شماره تلفن کاربران واتس اپی است. طبق گزارش 
وبسایت  Cybernews، هکر نحوه دسترسی به این داده ها 
را مشخص نکرده و توضیح داده که »از استراتژی خود« برای 
جمع آوری آن ها استفاده کرده است. این احتمال وجود دارد 
که هکرها واتس اپ را از نظر فنی هک نکرده باشند، بلکه 
 )Web Scraping( داده های آن را از طریق وب اسکرپینگ
به دست آورده باشند که شامل اجرای یک اسکریپت خودکار 
برای تایید صفحات وب می شود که در آن ها از شماره ها برای 
واتس اپ استفاده می شود چنین پایگاه داده ای می تواند 
بــرای هرزنامه، تالش های فیشینگ و دیگر فعالیت های 
مشابه استفاده شود و واقعًا هیچ راهی برای متوجه شدن این 
موضوع که شماره تلفن شما در بین شماره های هک شده 

است، وجود ندارد.

فروش شماره تلفن های هک شده نگران کننده است؟    
هرچند که به دست آوردن شماره تلفن حدود نیم میلیارد 
کاربر واتس اپی  یک تهدید بزرگ برای کاربران و همچنین 
یک آبروریزی تمام عیار برای شرکت سازنده این پلتفرم و 
مقامات مسئول واتس اپ محسوب می شود اما شرکت »متا« 
هنوز هیچ پاسخی به چرایی این موضوع نداده است. اکنون 
این سوال برای میلیون ها کاربر در سراسر جهان به وجود آمده 
که این شماره تلفن ها برای چه به فروش گذاشته می شود، 
تاثیر افشا شدن شماره تلفن ها چیست و این اطالعات در چه 
زمینه ای استفاده می شود؟  باید گفت که این شماره تلفن ها 
برای  انجام حمالت فیشینگ، اسپم کردن شماره تلفن ها و... 
استفاده می شود. یا می تواند اطالعات این شماره تلفن ها را در 
شبکه های اجتماعی دیگر هم به دست بیاورد.  اطالعات فاش 
شده فقط مربوط به اطالعاتی است که در پروفایل حساب های 
کاربری نوشته شده اند و اطالعات حساس تری مانند جزئیات 

کارت بانکی یا اسناد قانونی وجود ندارند.

مرور هک های خبرساز سال های گذشته    

در اقدامی عجیب، هکرها شماره تلفن حدود نیم میلیارد 

کاربر واتس اپ  را به فروش گذاشتند؛ کدام کشورها قربانی اصلی 

این جنجال هستند و فروش شماره تلفن ها چه خطری دارد؟

شوک هکری به نیم میلیارد کاربر!

مصطفوی-   پس از حواشی  هک شدن و فروش اطالعات 500 میلیون کاربر لینکدین در فروردین امسال، حراج اطالعات 
300 هزار کاربر فیس بوک در سال 99 و... از روز گذشته خبر هک شدن و فروش اطالعات میلیون ها کاربر واتس اپ به یکی 
از خبرهای مهم در جهان تبدیل شده است.  بروز اختالل در شبکه های اجتماعی موضوع جدید و عجیبی نیست و هر از 
گاهی اخباری از مشکالت ارتباطی در شبکه اجتماعی جهانی شنیده می شود، با وجود این، گاهی پیش می آید که اختالل 
در پلتفرم ها از حالت عادی خارج شده و حتی ممکن است چند ساعت هم طول بکشد و این موضوع منجر به اعتراضاتی 
هم در میان کاربران می شود؛ هرچند معموال پس از گذشت چند ساعت و با برگشتن این شبکه ها به حالت عادی، با وجود 
ضررهایی که ممکن است به آن کسب وکار و شرکت وارد شده باشد، دیگر برای کاربران مسئله ای مطرح نیست اما از اولین 
ساعت های روز جمعه هکرهای  واتس اپ، فهرستی از شماره تلفن های کاربران را منتشر و اعالم کردند که شماره تلفن های 
هک شده از چه کشورهایی بوده است. خبری که نگرانی برخی از کاربران این شبکه اجتماعی را به دنبال داشت. اما 
می دانید که کدام کشورها قربانی اصلی این جنجال هکری هستند و شماره بیشتری از کاربران آن ها به فروش رفته است؟ 

می دانید این شماره تلفن ها برای مشتریان چه فایده ای دارند؟ این گزارش را بخوانید.

 مسابقه 
ریش وسبیل قشنگ ها
عکس های دیدنی و چند نکته خواندنی از مسابقه 

ریش  و سبیل 2022

عکاسی به نام  گرگ اندرسون هر سال زمان برگزاری 
مسابقات ملی ریش و سبیل دوربین اش را برمی دارد و 
به محل برگزاری می رود تا از عجیب ترین و خالقانه ترین 
مدل های ریش  و سبیل عکس بگیرد. مسابقات قهرمانی 
ملی ریش و سبیل آمیش 2022 امسال در شهر کاسپر 
ایالت وایومینگ آمریکا برگزار شد که عکس های آن 
خبرساز شده است. این رقابت تنها مسابقات قهرمانی 
ملی با این موضوع است، به همین دلیل مردم را از سراسر 
جهان به خود جذب می کند اما این مسابقه از دو سه سال 
پیش که کووید شیوع پیدا کرد، ضربه خورد و امسال 
میزان مشارکت نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است.

مقام اول برای سبیل های مجعد!    
فردی با نام »جونو گراس« )تصویر باال( به  دلیل سبیل های 
فــرفــری خیره کننده اش مــوفــق شــد تــا جــایــزه اصلی 
مسابقه ریــش و سبیل آمیش 2022 را تصاحب کند.

تالش برای ثبت طوالنی ترین ریش ها    
عــالوه بر نمایشی از ریــش و سبیل های مختلف، این 
انجمن ادعا می کند که رکورد جهانی جدیدی را برای 
طوالنی ترین زنجیره ریش به ثبت رسانده است. شرط 
ریشی  داشتن  ــرای شرکت کنندگان،  ب مسابقه  ایــن 
اســت که حداقل 20 سانتی متر طــول داشته باشد. 
شرکت کنندگان در کنار یکدیگر ایستادند و ریش های 
خود را به یکدیگر بستند تا از ریش آن ها یک زنجیره به 
طول 45 متر ایجاد شود. رکورد قبلی که در کتاب گینس 
و سال 200۷ ثبت شده، به یک زنجیره از ریش ها با طول 
کمتر از 20 متر مربوط می شود. در صورت تأیید رکورد 
جدید، گروه این مسابقه رکورد قبلی را بیش از 2 برابر 
افزایش می دهد. در ادامه چند عکس جالب از ریش و 

 اطالعات 533 میلیون کاربر فیس بوک در سبیل های این مسابقه را می بینید:
دسترس دیگران قرار گرفت

اوایــل سال گذشته،  اطالعات شخصی ۵33 میلیون 
کاربر فیس بوک که قباًل هک شده بود، به طور گسترده در 
دسترس قرار گرفته و به صورت آنالین به اشتراک گذاشته 
شــده اســت. شرکت فیس بــوک اعــالم کــرد، ایــن نشت 
اطالعاتی شامل داده های قدیمی و ناشی از مشکالتی 
بود که در سال 2۰19 حل شد، اما این خبر همچنان 
موجب بررسی مجدد این شرکت شده است که قباًل باعث 

نگرانی درباره حریم خصوصی داده ها شده بود.

 هک شدن و فروش اطالعات 500 میلیون 
کاربر  لینکدین

21 فروردین سال گذشته بعد از انتشار خبر هک شدن 
اطالعات کاربران فیس بوک، نوبت به لینکدین رسید. 
در این هک خبرساز،  آرشیوی از اطالعات که به نظر 
می رسد از پروفایل شخصی کاربران لینکدین گرفته 
شده، به صورت آنالین به فروش گذاشته شد و برای نشان 
دادن صحت آن، اطالعات دو میلیون کاربر توسط هکر 
منتشر شد! آن زمان برخی سایت های اینترنتی  مدعی 
شدند که کاربران عضو انجمن هکر ها می توانند اطالعات 

فاش شده را به قیمت دو دالر خریداری و مشاهده کنند. 

هک تاریخی در توئیتر برای ارز دیجیتال
سال 99 ده ها حساب کاربری بزرگ در توئیتر ازجمله 
چانگ پنگ ژائــو، ایــالن ماسک، جاستین ســان، بیل 
گیتس، وارن بــافــت، جــف بـــزوس، ریــپــل، صرافی 
بیتفینکس و. .. با هدف سرقت بیت کوین و ارزهای 
دیجیتال هک   و روی آن ها توئیت مشابهی منتشر شد و 
میلیون ها کاربِر توئیتر، مشابه چنین توئیتی را مشاهده 
کردند: »می خواهم به  طرفدارانم هدیه بدهم. هر مقدار 
بیت کوینی که به آدرس زیر ارسال کنید، دو برابر آن به 

شما برمی گردد.«

 هک و فروش اطالعات 300 هزار کاربر ایرانی 
فیس بوک!

دو سال پیش هکرها به یکی از دیتابیس های فیس بوک 
حاوی شماره تلفن های کاربران دسترسی پیدا کردند و 
آن ها  را از طریق بات تلگرام می فروختند که در این دیتابیس 

اطالعات بیش از 3۰۰ هزار کاربر ایرانی نیز دیده می شد!
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قاب تاریخ 

 روایت مشهِد 110 سال قبل 
در قاب یک تصویر

ــاب تــاریــخ امـــروز، یکی از مهم ترین  تصویر ق
تصاویر مشهد در ابتدای دهه 1290ش است. 
یوسف خان هراتی)نفر سمت راســت( و محمد 
قورش آبادی)نفر سمت چپ(، دو تن از سران 
طرفدار استبداد در مشهد بودند که در جریان 
بازگشت محمدعلی شاه به ایــران و تــاش او 
برای رسیدن دوباره به قدرت، به همکاری با وی 
پرداختند. این افراد که با روسیه تزاری در ارتباط 
بودند، بعد از تصرف صحن های حرم رضوی، در 
آن جا سنگربندی کردند و به رغم شکست عملیات 
بازگشت محمدعلی شاه، حاضر نشدند از آن جا 
بیرون بیایند. نتیجه این اقدام، حمله سربازان 
تزار به حرم رضوی و به توپ بستن آن در نوروز 
سال 1291ش بود. دکتر یوسف متولی حقیقی 
در جلد نخست »تاریخ معاصر مشهد«، درباره این 
دو نفر و همدستان آن ها می نویسد: »یوسف خان 
ریاضی هروی، محمدعلی قورش آبادی، نایب 
علی اکبر نوغانی و اسماعیل ترشیزی؛ این عده 
به رهبری یوسف خان، کمیته ای را در مشهد 
در منزلی واقع در داالن غربی معروف به داالن 
حسن خان ]و در مجاورت حرم رضوی[، بر ضد 
حکومت مشروطه و طرفداری از محمدعلی شاه 
مخلوع تأسیس کردند و بر آن بودند. .. که وی 
ــاره به تخت سلطنت ایــران بنشانند.« از  را دوب
سرنوشت دقیق این دو تن، بعد از واقعه به توپ 
بستن حرم رضــوی، اطاعی در دست نیست؛ 
اما گویا هر دو به دلیل شرارت و درگیری هایی 
که داشتند، توسط دشمنانشان به قتل رسیدند. 
عکس احتمااًل اوایل سال 1291ش و در جریان 
شورش یوسف خان در مشهد گرفته شده است؛ 

یعنی چیزی حدود 110 سال قدمت دارد.

 در میان رجــال سیاسی دوره 
گزارش تاریخی

نوائیان
معاصر، به ویــژه سیاستمداران 
محمدعلی  ــه،  ــروط ــش م عــصــر 
فروغی، مشهور به »ذکاءالملک« که امروز سالروز 
درگذشت اوست، در ردیف معدود افرادی قرار 
می گیرد که به رغم ایفای نقش عمده در بسیاری 
از وقایع سیاسی دوران حیاتشان، چندان به 
چشم نیامدند یا در کانون توجه کسانی که تاریخ 
ــورت عمومی مطالعه می کنند، قرار  را به ص
نگرفتند. به جرئت می توان گفت که وی یکی از 
باسوادترین سیاستمداران دوره خود بوده است؛ 
وابستگی به خانواده ای اهل فرهنگ و اشتغال به 
ترجمه و فراگیری زبان های خارجی از دوران 
نوجوانی، زمینه ساز پرورش ذهنی فروغی شد. 
ریاست  ذکاءالملک،  محمدحسین  پــدرش، 
دارالترجمه ناصرالدین شاه را برعهده داشت و 
برخی معتقدند که اصالت یهودی پدران وی که 
آن ها را از یهودیان ساکن بغداد دانسته اند، باعث 
برقراری ارتباطات سیستماتیک میان سفارت 
انگلیس و او شــد، ارتباطاتی که بعد از مرگ 
مــحــمــدحــســیــن خــان، هــمــراه بــا لــقــبــش، به 
محمدعلی فروغی ارث رسید و طولی نکشید که 
او را به یکی از دوستان مهم و مورد اعتماد بریتانیا 
در ایران تبدیل کرد. فروغی در دارالفنون درس 
خواند؛ ابتدا پزشکی و پس از رها کردن نیمه کاره 
آن، فلسفه و زبان های خارجی. با این حال، او 
اصًا خودش را به آموزش های آکادمیک محدود 
نمی کرد و حتی به سراغ بزرگان فلسفه آن دوران، 
مانند میرزا ابوالحسن جلوه می رفت تا بیشتر و 
ــود و  ــل هــنــر بـ بیشتر بــیــامــوزد. فــروغــی اهـ
ــاره شـــاگـــردی وی، نــزد  ــ گــزارش هــایــی دربـ

کمال الملک هم وجود دارد.

طرفدار سیاست های انگلیس در ایران       
واضح است که او به دلیل همین توانایی ها، 
معلم احمدشاه قاجار شد؛ هرچند که بسیاری 
از مورخان، ارتباطات فروغی و ناصرالملک 
)نایب السلطنه انگلوفیِل احمدشاه( با سفارت 
بریتانیا را دلیل انتخاب فروغی می دانند. او 
عمیقًا به سیاست های انگلیس در ایران معتقد 
بود؛ شاید شبیه میرزاحسین خان سپهساالر که 
مستعمره شدن ایران را تنها راه پیشرفت کشور 
و ورود فناوری های نوین به ایران می دانست. 
البته فروغی با دارا بودن عنوان استاد اعظم 
ُلژ فراماسونری و سطح باالی معلومات، قطعًا 
دیدگاهی متفاوت تر نسبت به میرزاحسین خان 
سپهساالر داشت. او یک بار در کاس درسش، 
در دارالفنون، ایران را به آستینی بدون دست 
تشبیه کرده بود که برای حرکت دادن آن، به 
یک دست قدرتمند نیاز است، دستی که از نظر 

ذکاءالملک، همان دولت انگلیس بود.

سرخوردگی در کنفرانس صلح پاریس       
فــروغــی در دوره دوم مجلس شـــورای ملی، 
یعنی بعد از خوابیدن غائله استبداد صغیر، 
نماینده مجلس شــورای ملی شد و در دوران 
مشّوش و ُپرکابینه تاریخ ایران، یعنی نیمه دوم 
دهه 1290ش، در کابینه صمصام السلطنه 
و مشیرالدوله، به وزارت مالیه و عدلیه رسید. 
فروغی در همان سال ها و بعد از فروکش کردن 

آتش جنگ جهانی اول، درست در زمانی که 
گروهی از سیاستمداران انگلیسی و در رأس 
آن ها »کرزن«، به دنبال تبدیل ایران به مستعمره 
بریتانیا بودند، همراه با مشاورالممالک انصاری 
و حسین عاء، به پاریس رفت تا در کنفرانس 
صلح شرکت و مطالبات ایــران از دولت های 
ــا را به محل  متخاصم را مطرح کند امــا آن ه
کنفرانس راه ندادند. فروغی از پاریس نامه ای 
به دولت وقت ایران نوشت، نامه ای که باید آن را 
یکی از اسناد بسیار مهم تاریخ معاصر بدانیم. او 
در این نامه، بعد از ذکر مصائبی که در پاریس به 

آن دچار شده بودند، از ضعف حکومت مرکزی 
نالید و خواستار تغییرات اساسی در آن شد اما 
اصًا به تسلط بریتانیا بر ایران و نقشی که این 
دولت استعماری در وضعیت ناگوار کشور دارد، 
اشاره ای نکرد. در این نامه، بخشی از مانیفست 
فروغی برای شکل گرفتن ایرانی که به گمان او، 
صاحب قدرت قلمداد می شد، بروز کرد و بعدها، 

در همکاری های وی با رضاشاه، عینیت یافت.

آغاز و انجام دوستی با پهلوی       
محمدعلی فروغی یکی از مهم ترین اعضای 
حلقه مشاوران رضاخان سردارسپه بــود؛ او 
مانند  برجسته ای  سیاستمداران  کنار  در 
سیدحسن تــقــی زاده، دکتر محمد مصدق و 
ــادی، مسیر صعود رضاخان  ــت آب یحیی دول
به سلطنت را هموار کــرد و در چهار کابینه 
سردارسپه، دو بار وزیرخارجه و دوبار وزیر مالیه 
شد و در نهایت هم، به عنوان اولین نخست وزیر 
رضاشاه، قدرت را از قاجار به پهلوی منتقل 
کرد. این فروغی بود که با تسلطش بر تاریخ 
ایــران باستان، سنگ بنای باستان گرایی و 
ایجاد یک آلترناتیو در برابر اعتقادات مذهبی 
ایرانیان را گذاشت و گمان می کرد که عبور از 
آن دیدگاه های مبتنی بر مبانی دین اسام، 
می تواند فرایند افزایش قدرت را برای ایران 
تسریع کند؛ در حالی که طی چهار قرن قبل 
صفویه  مانند  حکومت هایی  وجـــود  آن،  از 

ثابت می کرد که هویت ایرانی هیچ تباینی با 
مسلمانی نــدارد  بلکه اسام گرایی ایرانیان، 
ضامن بقای آن ها به عنوان یک تمدن بزرگ و 
صاحب ثروت های مادی و معنوی بسیار بوده 
است. فروغی توانست چند دوره نخست وزیر 
رضاشاه باشد اما طبعًا قدرت و نفوذ او در بدنه 
حاکمیت که بیشتر ریشه در ارتباطات گسترده 
وی با سفارت انگلیس داشــت، پهلوی اول را 
که از نداشتن اعتماد به نفس رنج می برد، آزار 
ــی داد. به همین دلیل، به دنبال موقعیتی  م
می گشت که سایه این تهدید را از سر خود دور 
کند. ماجرای قیام مسجد گوهرشاد، این بهانه 
را به دست رضاشاه داد؛ فروغی از پدر دامادش، 
محمدولی اسدی که نایب التولیه آستان قدس 
و متهم به مماشات با مردم شده بود، حمایت و از 
پهلوی اول تقاضا کرد که وی را ببخشد. رضاشاه 
همین وساطت را بهانه قرار داد و فروغی را به 
یک مرخصی طوالنی فرستاد تا در کنج اتاق 
مطالعه و میان کتاب هایش روزگار بگذراند؛ 
اما نتوانست به فروغی آسیبی وارد کند، چون 
حساب  ذکاءالملک  روی  هم  هنوز  انگلیس 
می کرد. گذر ایام نشان داد که این امر بی دلیل 
نبوده است؛ رضاشاه پس از ورود متفقین در 
شهریور 1320، دست به دامن فروغی شد تا 
بین او و انگلیسی ها وساطت کند و چنین بود 
که آخرین مأموریت ذکاءالملک شروع شد؛ او 
برای محمدرضا پهلوی همان نقشی را بازی 
کرد که برای پدرش بازی کرده بود البته با نظر 
و صاحدید سفارت بریتانیا در تهران. فروغی 
چند ماه بعد از انتقال قدرت، از سیاست کناره 
گرفت و کمتر از یک سال بعد، در پنجم آذر 

1321 درگذشت.

به مناسبت 5 آذر و برای نخستین بار، پس از 42 سال منتشر می شود

گزارش های اختصاصی خراسان از چگونگی تشکیل »بسیج مستضعفین«
در شهریور 1359، اولین تجمع نیروهای بسیجی کشور با استعداد 10 هزار نفر، در »باغرود« نیشابور برگزار شد و در مهر همان سال، 100 هزار نیروی 

 بسیجی، حراست از امنیت خراسان را برعهده گرفتند. در این ایام، فرماندهی بسیج استان با استعداد 100 هزار نیروی آموزش دیده
برعهده زنده یاد امیرسرتیپ علی کوچک زاده بود که به تازگی دار فانی را وداع گفت 

جواد نوائیان رودسری - چهارم آذر  سال 1358، قم؛ گروهی 
از اعضای سپاه پاسداران انقاب اسامی تهران، به دیدار امام 
خمینی آمده اند. بنیان گذار جمهوری اسامی ایران درباره 
»اهمیت شناخت موقعیت و شرایط زمان برای طرح مسائل« 
صحبت می کند و این که ایران اسامی یک تنه در برابر زورگویان 
ایستاده و در این نبرد سنگین و همه جانبه، ما بیش از هر زمان 
دیگری به هوشیاری و دقت نیازمندیم. اما سخنان او به معنای 
ضعف نیروهای جوان و کم تجربه نیست. امام باز هم با همان 
کام نافذ و قاطع، فرمانی را صادر می کند که خبر از آغاز یک 
فصل جدید در تاریخ ایران می دهد: »یك ملت همه جوان هایش 
]باید[ مجهز باشند، ساحی هم باشد و یاد گرفته باشند، چنان 
نباشند كه یك تفنگی دستشان آمد، ندانند با آن چه بكنند. باید 
یاد بگیرید و یاد بدهید رفقایتان را. جوان ها را یادشان بدهید و 
همه جا باید این طور بشود كه  یك مملكت، بعد از یك چند سالی، 
كشوری که 20 میلیون جوان دارد، بیست میلیون تفنگدار ]هم[ 
داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد و این یك همچه 
مملكتی، آسیب بردار نیست و االن هم الحمدللَّ آسیب بردار 
نیست. االن هم ما پشتیبانمان خداست و ما برای او نهضت 
كردیم.« روز پنجم آذرماه 1358، فرمان امام خمینی مبنی 
بر تشکیل ارتش 20 میلیونی یا »بسیج مستضعفان« منتشر 
شد. همه نیروهای جان برکف انقاب پای کار آمدند تا این بار، 
با اتکا به خدای متعال و نیروی جوان این مرز و بوم، نیرویی 
رزمی - مردمی را بسازند که ثمرات و برکات آن برای دهه ها 
نصیب ایران زمین شود و چنین شد که بسیج مستضعفین پا 
گرفت، بالید و چون درختی تناور، به ثمر نشست. در این تحول 
و اتفاق بزرگ، استان خراسان در خط مقدم فعالیت ها قرار 
داشت. مروری بر گزارش  های روزنامه خراسان، در آن روزهای 
پرالتهاب، شواهدی را برای اثبات این ادعا فراهم می کند که در 

ادامه، فرازهایی از آن را با هم مرور می کنیم.

نخستین اردوی آموزشی سراسری 10 هزار بسیجی        
در باغرود

20 شهریورماه سال 1359، کمتر از یک سال بعد از فرمان 
امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، خراسان 
میزبان نخستین اردوی سراسری بسیجیان کشور می شود. 
10 هزار نیروی بسیجی در قالب گردان های تحت تعلیم، 
از سراسر ایران به خراسان می آیند تا پس از زیارت مضجع 

ــای نظامی و عقیدتی را در اردوگــاه  شریف رضــوی، دوره ه
باغرود نیشابور پشت سر بگذارند؛ حاال خراسان، نخستین 
روزنامه  ــت.  اس کشور  مستضعفین  بسیج  نیروی  میزبان 
خراسان با شور زایدالوصفی گزارش برگزاری این اردوی 
خاص، ویژه و منحصر به فرد را منتشر می کند و در صفحه 3 
مورخ 21 شهریورماه به نقل از سرهنگ کوچک زاده که در آن 
زمان فرماندهی نیروی بسیج را در استان خراسان برعهده و 
مأموریت داشت که این نیرو را سازمان دهی کند، می نویسد: 
»شرکت کنندگان در این اردو که بیش از 10 هزار نفر هستند، 
از سراسر ایران به این اردوگــاه آمده اند و هدف آن است که 
در مدت برگزاری اردو، هم عمًا آموزش های رزمی ببینند و 
هم آموزش های ایدئولوژیک را.« بسیجی ها در اولین اردوی 

سراسری که درست 10 روز قبل از تهاجم نظامی رژیم بعثی 
عراق به ایران برگزار می شود، قرار است به صورت همه جانبه 
آموزش ببینند. سرهنگ کوچک زاده در این باره به خراسان 
می گوید: »هدف ما این است که هر عضو بسیج در مبارزه 
خودکفا باشد و اگر مسئله ای پیش آمد بتواند خودش مستقًا 
عمل کند. بنابراین باید آموزش های کمک های اولیه و امداد را 
نیز، در کنار دوره های نظامی طی کنند.« کوچک زاده تعبیری 
را درباره بسیج به کار می برد که هم زیباست و هم پرمفهوم؛ او 
می گوید: »بسیج در برگیرنده همه نیروها، مانند یک دریاست 
و نهادهای دیگر، نهرهایی هستند که به آن دریا می پیوندند، 
یعنی نیروهای ارتش یا ژاندارمری، نیروی هوایی و دریایی و 

برادران پاسدار همه وارد این دریا می شوند.«

7 مهر 59؛ نخستین اعزام بسیجیان خراسان به جبهه       
روز 31 شهریور سال 1359، جنگ تحمیلی با حمله عراق 
به مرزهای کشورمان آغاز شد. نیروی بسیج مستضعفین 
خراسان، در زمــره نخستین نیروهای مردمی مدافع دین 
و میهن بود که به سوی جبهه شتافت. روزنامه خراسان، 
طی خبری در شماره روز دوم مهر 1359، اعــام کرد که 
نیروهای بسیج مستضعفین خراسان، به حال آماده باش 
درآمــده انــد. چند روز بعد، روز هفتم مهرماه، 563 نفر از 
ــاه باغرود  ــده بسیج مشهد در اردوگـ نیروهای آمــوزش دی
نیشابور، در ایستگاه راه آهن جمع شدند تا همراه با گردان 
زرهی لشکر 77 خراسان، به جبهه اعزام شوند. این خبر در 
صفحه نخست روزنامه خراسان مورخ 8 مهرماه، با عکسی 
ــن منتشر شد. در این  از تجمع مــردم و بسیجیان در راه آه
گزارش آمده بود: »در این مراسم، عاوه بر جمعی از روحانیون 
و طبقات مختلف مــردم، دکتر حسن غفوری فرد استاندار 
خراسان، سرهنگ جــوادی فرمانده لشکر 77 و جمعی از 

مسئوالن حضور داشتند.« طبق گــزارش خبرنگار روزنامه 
خراسان، بسیجیان را با 13 دستگاه اتوبوس به محوطه راه آهن 
خراسان منتقل کرده بودند. دکتر غفوری فرد، به زحمت جمع 
مشایعت کنندگان را شکافت و خودش را به نزدیکی بسیجیان 
رساند تا برای آن ها سخنرانی کند. او با صدایی که از هیجان 
می لرزید، گفت: »بـــرادران عزیز بسیج مستضعفین! این 
خواهران و برادران که برای مشایعت شما آمده اند، می خواهند 
به شما بگویند که شما در سنگرها تنها نیستید و ما همگی در 
جبهه ها از شما حمایت می کنیم. بدانید که اگر شما اولین 
گردان بسیج مستضعفین مشهد، عازم غرب کشور هستید، 
هر لحظه که الزم باشد، همه ما از مرد و زن، پیر و جوان، همه 
و همه، لباس رزم خواهیم پوشید و از انقاب اسامی در تمام 

جبهه ها دفاع خواهیم کرد.«

حفظ امنیت خراسان با 100 هزار بسیجی       
با تمرکز نیروهای نظامی بر جبهه های نبرد، ضرورت توجه به 
حفظ امنیت داخل کشور، بیش از هر زمان دیگری احساس 
می شد. خراسان در آن زمان، با داشتن 100 هزار بسیجی 
آموزش دیده، نگرانی چندانی در این حوزه نداشت. روزنامه 
خراسان، دو روز بعد از اعزام گردان بسیجیان مشهد، در 
مصاحبه ای اختصاصی با سرهنگ کوچک زاده، جزئیات 
بیشتری از این خدمت رسانی نیروی تازه تاسیس بسیج را در 
اختیار خوانندگان خودش گذاشت. کوچک زاده در پاسخ به 
پرسش های خبرنگار خراسان گفت: »افراد بسیج در راستای 
حفظ امنیت شهر به سه قسمت تقسیم شده اند. قسمت 
اول گشت شبانه هستند، قسمت دوم در حال آماده باش 
در مساجد و قسمت سوم هم استراحت می کنند و به همین 
ترتیب، جای آن ها با هم عوض می شود.« کوچک زاده اضافه 
کرد: »در منطقه خراسان حدود 100 هزار نفر زیر پوشش 
ستاد بسیج مستضعفین می باشند که همگی آموزش نظامی 
دیده اند.« در این گفت وگو، حتی صحبت از اعزام خواهران 
بسیجی به جبهه ها مطرح شد و سرهنگ کوچک زاده پاسخ 
داد: »در این مورد هنوز اقدامی صورت نگرفته  که البته در 
آینده پس از آموزش نظامی به خواهران، در صورت نیاز آنان 

را نیز به غرب اعزام خواهیم کرد.«

مطلب مرتبط
   

 امیر سرتیپ کوچک زاده 
و افتخارات ماندگار او 

زنده یاد امیر سرتیپ علی کوچک زاده، فرمانده الیقی که در 
گزارش های این مطلب، نام او را بارها خواندید، از نظامیان 
وفادار به انقاب اسامی بود. وی در زمان انقاب، با درجه 
سرهنگ دومی، فرماندهی گــردان مخابرات لشکر 77 
خراسان را برعهده داشت. با صدور فرمان امام)ره( برای 
تشکیل بسیج مستضعفین، کوچک زاده به عنوان مسئول 
بسیج مستضعفین استان خراسان منصوب شد. او بعدها 
و پس از تشکیل قرارگاه غرب توسط شهید سپهبد صیاد 
شیرازی، ریاست ستاد و معاونت فرماندهی این قرارگاه را 
برعهده گرفت. مرحوم کوچک زاده در سال 1360، با حکم 

امام خمینی)ره(، فرمانده ژاندارمری کل کشور شد. در 
همین ِسَمت بود که در سال 1361 و ضمن حضور در برنامه 
رژه نیروهای ژاندارمری در اهواز، توسط گروهک منافقین 
ترور شد اما به شهادت نرسید. امیرسرتیپ کوچک زاده، روز 
دوم آذر امسال، بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت و 
پس از تشییعی باشکوه، در حرم مطهر به خاک سپرده شد.

نگاهی به زندگی پرتناقض و عجیب محمدعلی ذکاءالملک در سالروز درگذشت او

از فروغی فیلسوف تا فروغی سیاستمدار

 

تاریخ جهان

مردی که 600 بار ترور شد!

»فیدل کاسترو« با نام کامل »فیدل آلخاندرو 
کاسترو روث«، روز 13 اوت 1926 میادی)21 
ـــ.ش(، در شهر »بیران«، واقع  مــرداد 1305 ه
در ایالت »اولگین« کوبا، متولد شد. خانواده 
او از زمــیــن داران بــزرگ کوبا بودند. به همین 
دلیل، فیدل کاسترو تحصیات خود را در بهترین 
مدارس کوبا گذراند و موفق شد در رشته حقوق از 
دانشگاه هاوانا دانش آموخته شود. او در دوران 
جوانی به حزب »مردم کوبا« پیوست و کوشید در 
انقاب مردم دومینیکن علیه حکومت وابسته 
به آمریکا شرکت کند اما موفق به این کار نشد. 
کاسترو بعدها به مبارزه با حکومت وابسته کوبا 
پرداخت. او یک بار توسط مأموران »باتیستا«، 
دیکتاتور کوبا، بازداشت شد؛ اما پس از رهایی از 
زندان، دوباره مبارزات انقابی خود را پی گرفت و 
توانست با همکاری مردم و مبارزانی مانند ارنستو 
چــگــوارا، در ســال 1959م)1338هـــــــ.ش(، 
حکومت  و  کند  ســرنــگــون  را  »باتیستا«  رژیـــم 
این کشور را به دست بگیرد. کاسترو، تا زمان 
درگذشت، عنوان »رهبر کوبا« را داشت. به تعبیر 
یکی از مورخان، »وی در دوران زندگی خود، 
طوالنی ترین مبارزه همه جانبه را با امپریالیسم 
آمریکا سازمان دهی کرد.« سیا بارها سعی کرد 
کاسترو را با ترور از میان بردارد اما هیچ گاه در این 
زمینه موفق نشد. مأموران آمریکایی، طی 6 دهه 
حاکمیت کاسترو، بیش از 600 طرح و نقشه برای 
ترور وی تدارک دیدند اما موفق به اجرای هیچ 
کدام از آن ها نشدند. کاسترو، در اواخر عمر از 
مسئولیت های سیاسی کناره گرفت. او سرانجام، 
در 25 نوامبر 2016 میادی )5 آذرمــاه سال 

1395 هـ.ش(، در 90 سالگی درگذشت.
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حسین سهیلی زاده این روزها 
همزمان با دو ساخته تلویزیونی  
»فاصله ها«  مجموعه  ــود،  خـ
محصول سال 89 و »هست و 
نیست« محصول سال 96 در 

شبکه آی فیلم حضور دارد. »فاصله ها« سریال 
موفق تری بود و بیشتر مورد استقبال مخاطبان 

قرار گرفت.

مهدی هاشمی فیلم »مرد آرام« 
به کارگردانی بهنوش صادقی 
را جلوی دوربین خواهد برد. 
او در مقام تهیه کننده در این 
پــروژه سینمایی حضور دارد و 

منتظر صدور مجوز ساخت آن است. »مرد آرام« 
در صورت تولید،  اولین فیلم هاشمی به عنوان 

تهیه کننده است. 

اصغر نقی زاده در برنامه »شب 
از  جــم،  جــام  شبکه  نشینی« 
»آژانـــس شیشه ای« به عنوان 
کرد  یــاد  فیلمش  سخت ترین 
و گفت که در این فیلم برایش 
دیالوگی نمی نوشتند و او از صبح تا شب، پیش 
از آمدن گروه فیلم برداری به لوکیشن، تمرین 

می کرد.

چهره ها و خبر ها

ــی بــــا نــســخــه  ــمـ ــاتـ ــا حـ ــیـ لـ
فیلم  ــت  ــی ــف ــی ــاک ب و  ــد  ــدیـ جـ
سال  »نارنجی پوش«محصول 
ــوش  90  بــه کــارگــردانــی داری
خانگی  نمایش  به  مهرجویی 
آمد.به تازگی  نسخه بازسازی شده این فیلم و 
بعضی از دیگر ساخته های مهرجویی مانند »گاو« 

و »لیا« در پلتفرم فیلم نت منتشر شده است.

ــادی بـــا فیلم  ــتـ عــلــیــرضــا اسـ
ــرداد  ــه ــان« ســاخــتــه م ــی آبـ »بـ
کوروش نیا به سینما آمده است. 
این فیلم در گروه هنر و تجربه به 
نمایش درآمده است. استادی 

مجموعه  با  غیرکمدی،  فیلم  ایــن  با  همزمان 
کمدی »آزادی مشروط« نیز در تلویزیون حضور 

دارد.

شکست پویانمایی جدید دیزنی در گیشه

پویانمایی جدید دیزنی با عنوان »دنیای عجیب« کار 
خود را در گیشه ناامیدکننده آغاز کرد.

به گزارش صبا، فیلم »پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد« 
تعطیات  گیشه  بر  همچنان  را  اش  حکمرانی 
ــن اثر  شــکــرگــزاری آمــریــکــا ادامـــه مــی دهـــد. ای
ابرقهرمانی در ادامه فروش خود ۱0 میلیون دالر 

دیگر در روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر به دست آورد. 
یکی دیگر از آثار دیزنی به نام »دنیای عجیب« البته 
فروش ناامیدکننده 4/۲ میلیون دالر را در روز 
چهارشنبه به دست آورد و به نظر می رسد به فروش 
زیر ۲4 میلیون دالر در بازه پنج روز آینده دست 
پیدا کند. فروش ناامیدکننده »دنیای عجیب« یک 
نتیجه وحشتناک برای این پویانمایی ماجراجویی 
با بودجه ۱80 میلیون دالری است. برای مقایسه، 
پویانمایی »افسون« یکی دیگر از محصوالت اخیر 
دیــزنــی، در تعطیات روز شکرگزاری در سال 
۲0۲۱، 40 میلیون و ۳00 هزار دالر فروش کرد.

پاسخ تارانتینو به معترضان به خشونت 
در فیلم هایش

کوئنتین تارانتینو به منتقدانی که به استفاده از 
میزان زیاد خشونت در فیلم هایش معترض هستند 

پاسخ داد.
به گزارش مهر، کوئنتین تارانتینو برای افرادی 
که از خشونت گرافیکی و واژگانی در فیلم هایش 
ناراحت هستند پیام داد: »چیز دیگری ببینید!« 
وی در گفت وگوی تلویزیونی درباره واکنش شدید 
تماشاگرانش نه تنها هیچ عذرخواهی یا ابــراز 
پشیمانی نکرد، بلکه چنین پاسخی برای آن ها 
ــت. در ایــن شــوی تلویزیونی کریس واالس  داش
ــردم می گویند خشونت  از تارانتینو پرسید: »م
فیلم هایت زیاد است و اغلب از کلمات نامناسب 
استفاده می کنی.« تارانتینو در پاسخ گفت: »خب 
این افراد باید فیلم های دیگری تماشا کنند. چیز 
دیگری ببینید. اگر با فیلم های من مشکل دارید، 
پس نباید تماشایشان کنید. ظاهراً من آن ها را برای 

شما نساخته ام.«
منتقدان تارانتینو درباره »جانگوی رها شده« اغلب 
یک مشکل دارند و آن این است که در این فیلم تقریبًا 

۱۱0 بار توهین نژادی شده است.

سینمای جهان

الهام سعیدی - مسابقه »خنداننده شو« 
ــد تــعــدادی از  ــه فــصــل بــاعــث ش ــر س در ه
شهرت  بــه  آن  محبوب  شرکت کنندگان 
ــا بــازیــگــر در  برسند و بــه عــنــوان مــجــری ی
یکی  کنند.  فعالیت  مختلف  شبکه های 
عنوان  به  که  مسابقه  شرکت کنندگان  از 
بازیگر در سریال »جــزر و مد« ساخته علی 
عبدالعلی زاده دیده می شود، علی غریب 
است. پیش از او نیز محمد معتضدی و علی 
صبوری به سریال های تلویزیونی راه یافته 

بودند.

علی غریب	 
فصل سوم مسابقه »خنداننده شو« زمستان 
۱400 پخش شد و علی غریب به واسطه 
حضور و قهرمانی در این رقابت، به شهرت 
ــن شرکت کننده  ــوب ای ــرای خ رســیــد. اجـ
شمالی با استقبال داوران و مخاطبان روبه رو 
شد و او در فینال توانست جایگاه نفر اول 
مسابقه را از آن خــود کند. ایــن کمدین به 
عنوان اولین تجربه جدی بازیگری خود، در 
سریال تلویزیونی »جزر و مد« حضور داشت و 
در مجموعه نمایش خانگی »آفتاب پرست« نیز 
با نقش کوتاهی دیده شد. هرچند که »جزر و 
مد« پیش از »خنداننده شو« تولید شده، اما 
حضور او در این مسابقه باعث شهرت غریب 
شد. سریال »جــزر و مد« مجموعه ضعیفی 
اســت و علی غریب هــم بــا ظــاهــری مشابه 
»خنداننده شو« در سریال حضور دارد و بازی 
او یــادآور لحن و اجرایش در مسابقه است. 
حضور کوتاه این چهره در »آفتاب پرست« نیز 

دستاوردی برای او نداشت.

علی صبوری	 
قهرمان مسابقه »خنداننده شو ۲« 
نیز مانند علی غریب، تجربه هایی 
ــه دســت  ــازیــگــری ب را در زمــیــنــه ب
ــال 97 با  آورد. علی صــبــوری س
شرکت در این مسابقه به چهره ای 
شناخته شده تبدیل شد. او در مرحله 

حسینی دیگر  ابوطالب  نهایی، 
شــرکــت کــنــنــده مــحــبــوب را جا 

گذاشت و جایزه نفر اول را به دست آورد. 
صبوری سال 99 با سریال »آخر خط« ساخته 
علی مسعودی، در کنار عباس جمشیدی فر 
فرصت بازی در یکی از نقش های اصلی این 
مجموعه را پیدا کرد. او اردیبهشت ۱400 و 
پس از آن نوروز امسال نیز با نقش های تکراری 
در »بوتیمار« و »خداداد« دیده شد و خودش را 
در این سریال ها تکرار کرد. هر دو مجموعه 
کمدی بودند و مخاطبان فراوانی نداشتند 
که او را در مقام بازیگر کمدی، به موفقیتی 

ویژه برسانند.

محمد معتضدی	 
ــور در  ــض مــحــمــد مــعــتــضــدی پــیــش از ح
»خنداننده شو« به عنوان صداپیشه پویانمایی 
فعالیت می کرد، اما پس از شرکت در فصل 
اول این مسابقه مشهور شد. معتضدی در 
فصل اول »خنداننده شو« حضور یافت و در 
مرحله نیمه نهایی از دور رقابت حذف شد. او 
سال 99 با سریال »از سرنوشت ۲« به عنوان 
بازیگر در شبکه دو حضور داشت. معتضدی 
نقش یکی از شخصیت های فرعی و جدی 
سریال به نام »مجید« را ایفا می کرد. او در این 
مجموعه بازی بدی نداشت، اما »از سرنوشت 
۲« مجموعه چندان پرمخاطبی از آب درنیامد 
و شخصیت محمد معتضدی نیز که جزو 
نقش های اصلی نبود، بــرای او دستاورد 
خاصی به همراه نداشت. او اکنون »علف زار« 

را روی پرده دارد.

وقفه پشت وقفه در مسیر »پوست شیر«
 سریال محبوب نمایش خانگی برادران محمودی

 برای سومین بار با تاخیر منتشر خواهد شد

چهارشنبه ۲5 آبان ماه، در حالی که »پوست 
شیر« به قسمت هشتم و قصه آن به اوج رسیده 
بود، ناگهان »پایان فصل اول« بر صفحه نقش 
بست. این مجموعه پیشتر نیز با وقفه  ای کوتاه در 
زمان انتشار مواجه شده بود و حاال بی نظمی در 
پخش سریال ادامه دارد. سکوت پلتفرم و منتشر 
نشدن توضیح رسمی درباره علت این توقف و 
تاریخ ادامه پخش این مجموعه، مخاطبان را 

سردرگم کرده است.

وقفه در انتشار قسمت 1 و 2	 
ــاه همزمان بــا آغـــاز تبلیغات  ــردادم ــل م اوایـ
»پوست شیر«، تاریخ ۳0 شهریور به عنوان زمان 
پخش این مجموعه اعام شد. ناگهان در روز 
انتشار قسمت اول، اطاعیه فیلم نت مبنی بر 
پخش نشدن سریال به دلیل شرایط جامعه، 
در رسانه ها منتشر شد. با توجه به تبلیغات تا 
آخرین لحظه و روند عادی انتشار دیگر تولیدات 
پلتفرم، این تصمیم مورد انتقاد مخاطبان قرار 
گرفت. پس از مدت کوتاهی، آن اطاعیه حذف 
و قسمت اول »پوست شیر« با دو روز تاخیر 
منتشر شد. پخش قسمت دوم سریال نیز با 
حاشیه هایی همراه بود. فیلم نت اعام کرد 
انتشار قسمت های بعدی این مجموعه به زمان 
دیگری موکول شد و این قسمت 6 مهرماه 
منتشر نشد. همزمانی حواشی اظهارنظرهای 
شهاب حسینی درباره اتفاقات اخیر و توقف در 
انتشار سریال، شائبه توقیف را در ذهن عده ای 
از مخاطبان به وجود آورد، اما خبر رسید که 
دلیل این اتفاق مشکل فنی بــوده. سرانجام 

قسمت دوم پس از یک هفته تاخیر منتشر شد.

پایان فصل اول در اوج قصه	 
ــی و توضیح قبلی  ــان ــاع رس بـــدون هیچ اط
درباره انتشار »پوست شیر« در قالب دو فصل، 
چهارشنبه دو هفته قبل ناگهان قسمت هشتم 
سریال به عنوان قسمت پایانی فصل اول منتشر 
شد! قسمت هشتم سرانجام کاملی نداشت 
و مشخص است که فصل بندی سریال از نیمه 
قصه، برنامه ریزی شده نبوده است. طبق خبری 
که تسنیم بنابر اعام ساترا منتشر کرده، این 
مجموعه مشکلی برای پخش ندارد. در حالی که 
هنوز قسمت های جدید فصل اول سریال مرحله 
تصویربرداری را سپری می کند، مدتی قبل 
علی سرتیپی مدیر فیلم نت، از برنامه ریزی برای 
تولید فصل دوم خبر داده بود! به گزارش تسنیم، 
انتشار سریال تا سه هفته آینده از سر گرفته 
می شود. به این ترتیب در طول هشت قسمت 
سریال، تا به حــال سه بــار وقفه میان انتشار 
»پوست شیر« ایجاد شده است. قسمت اول با دو 
روز تاخیر و قسمت دوم با یک هفته تاخیر منتشر 
شده و قسمت نهم نیز در قالب فصل دوم احتماال 
پس از سه هفته وقفه پخش خواهد شد. مشابه 
این اتفاق پیشتر برای سریال »خاتون« نیز رخ 
داده بود. به دلیل ابتای بازیگران اصلی سریال 
به کووید – ۱9، روند تصویربرداری سریال دچار 
وقفه  شد بنابراین هشت قسمت ابتدایی در قالب 
»نیم فصل اول« و قسمت های باقی مانده سه ماه 

بعد، به عنوان »نیم فصل دوم« پخش شد.
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با هایکوهای ژاپنی

 هیچ یک سخنی نگفتند
 نه مهمان و نه میزبان

و نه داوودی های سپید
ری اوتا

*** 
 در سرازیری کوه

 ماه
  همراهی ام کرد

  و آن گاه که دروازه را گشودم
 ماه هم داخل شد

چی یو
***

  ای شکارچی سنجاقک
   امروز او

چقدر پرواز کرده بود؟
چینو- نی

***
 ِبركه كهن، آه!

جهیدِن غوكی 
صدای آب

باشو
***

 دزد
 به  جا نهاد

ماه را میاِن دریچه
ریْوكان

***
 بهار هنوز عمقی ندارد

 فقط باد است
 كه سفر می كند

از درختی به درختی
آرو

***
 گرد یک دریاچه

 سپیده دم
  را انتظار می کشند

هم شکارچی و هم مرغابی
تسودا کی یو کو

***
 پروانه است

 یا قلب سنگ؟
ببین آن جا را می گویم

شاعر ناشناس 
***

 همچنان ایستاده
 جلوی سرزنش آفتاب

گل آفتابگردان
اینوما توئورو

***
 گل ها چرخان

 پراکنده می شوند
در باد

مثل برف
آن چه در اطراف می ریزد منم

 کینت سونه

 

احتمااًل شنیده اید که می گویند فوتبال، مانند 
زندگی است. چون اتفاقاتی که در مستطیل سبز 
می افتد، به آن چه در زندگی از سر می گذرانیم، 
ــادی دارد؛ زمین خــوردن هــا، بلند  شباهت زی
شــدن هــا، دویــدن هــای بی وقفه، خستگی ها، 
اشک ها، لبخندها، پیروزی، شکست و... همه 
در زندگی مان جاری است. شاید جالب باشد 
بدانید فوتبال برای تعداد زیادی از هنرمندان، 
الهام بخش بوده و از این نظر تماشای مسابقه های 
فوتبال، جزئی از زندگی و سرگرمی آن ها بوده  و 
هست؛ برای نمونه، می دانستید سهراب سپهری 
یک فوتبال دوسِت تمام عیار بوده و در سال 1350 
به کیهان ورزشی نامه انتقادی ورزشی نوشته یا 
هوشنگ ابتهاج با فوتبال، زندگی می کرده ؟ در 
این مطلب از عالقه جمعی از هنرمندان ایرانی به 

ورزش فوتبال نوشته ایم.

 گالیه های سهراب سپهری از داوران فوتبال!	 
شاید تصورش هم سخت باشد که شخصیتی آرام 
مانند سهراب سپهری، اهل هیجانی از نوِع فوتبال 
بوده، سهراب سپهرِی شاعر و نقاش، یک فوتبالِی 
تمام عیار و طرفدار تیم پرسپولیس بــوده است. 
کیهان ورزشی هم یکی از مجله های مورد عالقه اش 
بـــوده کــه در کنار نشریه های حـــوزه کـــاری اش 
می خوانده است. او در سال 1350 نامه ای انتقادی 
به این مجله نوشته؛ نامه ای که با خواندنش از دقت و 
اطالعات گسترده سهراب سپهری درباره فوتبال، 
شگفت زده می شویم. بخشی از این نامه را با هم 
می خوانیم: »کلمه فوتبالیست را از کجا آورده اید؟ 
در فارسی کلماتی ساخته ایم مثل »فیلم ساز«. در 
این جا ریشه یک فعل را گرفته ایم و دنبال یک واژه 
فرنگی گذاشته ایم، اما در ترکیب این کلمه تابع 

دستور زبان خودمان بوده ایم. شما »فوتبالیست« را از 
فرنگی ها گرفته اید یا با ابتکار خود ساخته اید؟ برای 
ما ساخته اید یا به خاطر آنان؟ و تابع چه دستوری؟... 
چرا بلندگوی امجدیه قبل از هر مسابقه، اسامی 
بازیکنان و داوران را اعالم نمی کند؟ مگر این کار 
چقدر وقت گوینده را می گیرد؟ چرا هیچ وقت کار 
یک داور را بررسی نمی کنید و همه جنبه های خوب 
و بد آن را باز نمی نمایید؟ چه کسی باید داور را به 
خوب و بدش آگاه کند؟ اما جنبه مثبت قضیه را هم 
در نظر باید گرفت. شاید انتقاد اصولی شما مددکار 
داور بود و قدرت داوری اش را فزونی دهد، همیشه 
این تماشاگران نیستند که در سر راه داوری خوب، 

سنگ می اندازند«.

 تپش های قلب ابتهاج هنگام تماشای مسابقه	 
زنده یاد هوشنگ ابتهاج، شاعر بزرگ معاصر را 
مرداد امسال از دست دادیــم؛ کسی که پیگیری 
اخبار ورزشی یکی از عالقه مندی هایش بود. این 
شاعر به ورزش های کشتی، فوتبال و تنیس عالقه 
ویــژه ای داشته است. عالقه  ابتهاج به فوتبال تا 
حدی بوده که مثاًل اگر زمان شروع بازی ساعت 4 
عصر بوده، او از ساعت 9 صبح به ورزشگاه می رفته 
اســت! زنــده یاد هوشنگ ابتهاج در نشستی از 
عالقه اش به ورزش این گونه گفته: »همیشه من 
از هر کی خوشم می آید و طرفدار هر تیمی هستم، 
می بازد. واقعًا من سال ها گفته ا م که این چی 

هست که من از هرکی خوشم می آید او بازنده است 
و چندین روز زندگی برام چنان تلخ می شود. موقع 
بازی تنیس اصاًل به من مربوط نیست که این ها 
کی هستند، تپش قلب پیدا می کنم وای این داره 
می بازه عقب افتاده و همان موقع به خودم می گویم. 
بعد به این نتیجه رسیدم که واقعا مقابله آدم با آدم 
همیشه فاجعه است«. یلدا ابتهاج، فرزند این شاعر، 
چندی پیش از درگذشت پدرش، عکسی از او را در 

ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودی( منتشر کرد.

از فوتبال دوستِی فرهاد تا استاد شجریان	 
تقریبا همه ما با صــدای فرهاد مهراد که »بوی 
عیدی، بوی توپ« را می خواند، خاطره ها داریم. 
این خواننده فقید ایرانی متولد 1322 بود و در 
9 شهریور 1381 از دنیا رفت. ابراهیم افشار، 
پژوهشگر تاریخ ورزش ایران در برنامه ای که از 
شبکه مستند پخش شد از حضور چهره های 
ساموئل  ابــتــهــاج،  هوشنگ  مانند  مشهوری 
خاچیکیان و فرهاد مهراد در دهه 50 گفت که به 
عنوان تماشاگر مسابقات فوتبال در جایگاه ویژه 
ورزشگاه امجدیه می نشستند. زنده یاد استاد 
محمدرضا شجریان هم از طرفداران سرسخت 
فوتبال بود  تا جایی که در دوران بیماری هم دنبال 
کــردن لیگ  فوتبال کشورهای مختلف را رها 
نمی کرد. این استاد برجسته موسیقی ایرانی 
وقتی در سال 84 به همراه پسر کوچکش، رایان، 

برای تماشای بازی پرسپولیس- بایرن مونیخ به 
ورزشگاه آزادی رفته بود، در پاسخ به خبرنگاری 
که از او پرسیده بود دوست دارد پسرش مثل او 
موسیقی را ادامه دهد یا فوتبالیست شود، گفته 

بود: دوست دارم فوتبالیست شود.

برادری که برادِر نویسنده اش را فوتبالی کرد!	 
جمال میرصادقی، نویسنده و منتقد برجسته 
زمانه ماست. او را با رمان هایی مانند »بادها خبر 
از تغییر فصل می دهند«، »دختری با ریسمان 
نقره ای«، »درازنای شب« و »زندگی را به آواز بخوان« 
می شناسیم. میرصادقی سال گذشته مجموعه 
داستانی به نام »جام جهانی« به چاپ رساند که یکی 
از داستان هایش، روایتی از صعود تیم ملی ایران 
به جام جهانی است. این داستان نویس، تماشای 
فوتبال را یکی از سرگرمی هایش معرفی می کند و 
در این باره می گوید: »از اول زندگی ام، اهل ورزش 
نبودم و در نقطه مقابلم، برادر قرار داشت. او به 
فعالیت های بیرونی و ورزش و فوتبال عالقه مند 
بود. من هم به قصه و داستان. برای این که با برادرم 
ارتباطی داشته باشم به دیدن مسابقات فوتبال 
توجه پیدا کردم تا حداقل ارتباط موضوعی برای 
بحث داشته باشیم. چیزهایی که از ورزش می دانم 
به خاطر برادرم بود. هر وقت مسابقه فوتبال پخش 
شود، حتمًا نگاه می کنم؛ زیرا این کار برای من یک 
سرگرمی بیرونی است. البته قصه عالقه درونی 

من است و آدم ها بیشتر به مسائل مورد عالقه شان 
توجه می کنند. به نظرم آن چه انسان را می سازد، 
اعتقاد به درونیات است و مسائل مربوط به اجتماع 

نیز مسائل عمومی هستند«.

همبازی شدن امیرخانی با علی دایی!	 
رضا امیرخانی را با آثــاری مانند »بیوتن«، »من 
او«، »ارمــیــا« و »قــیــدار« می شناسیم. در عالقه 
امیرخانی به فوتبال همین بس که او در دانشگاه 
صنعتی شریف، همبازی علی دایی بوده است! این 
نویسنده، اهل نوشتن مقاله و یادداشت هم هست. 
او یادداشتی در نکوهش فوتبال نفتی   نوشته  که 
در بخشی از آن می  خوانیم: »خارج از خوش آیند و 
بدآیند ما، هنِر هشتِم روزگاِر ماست و چونان باقِی 
هنرها چــاره ای ندارد اال این که مردم نهاد باشد 
و تا این گونه نباشد، هنر نمی شود اصالتًا. پس 
فوتبال نیز آینه ای است برای شناخِت جامعه. در 
اسپانیا، باسکِی جدایی طلب انقالبِی نزدیک به 
آنارشیست ها و دوِر از فاشیست ها، می رود به سمِت 
بارسلونا به عنواِن یک نماد و طرفداِر دولِت مستبد 
سلطنتِی فاشیستی، می رود به سمِت رئاِل مادرید 
که رئال همان رویاِل سلطنتی باشد و مادرید هم 
پایتخت نظاِم مستقر. پس در نظامی سیاسی، 
دو تیِم فوتبال، دو تیِم هدف می شوند و با تغییِر 
ساختارهای نظاِم سیاسی، هر زمان نو می شوند و 

خود را بازسازی می کنند در تعاریِف جدید«.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

عشق فوتبال  درمیان ترازاول های ادبیات و  موسیقی 
 روایت های خواندنی از دلبستگی کم نظیر هوشنگ ابتهاج،  سهراب سپهری 

 استاد محمد رضا شجریان،  فرهاد مهراد،  رضا امیر خانی و. ..  به پر طرفدارترین ورزش دنیا

هنرمند ایرانی در میان 10 آهنگ ساز برتر جهان 
 Hollywood محمدرضا اژدری آهنگ ساز ایرانی با آهنگ بی کالِم »نیل« در مرحله نهایی مسابقه
music awards 2022 )جایزه موسیقی هالیوود( در بین 10 آهنگ ساز برتر دنیا قرار گرفت. جایزه 
موسیقی هالیوود نخستین مجموعه ای است که موسیقی اورجینال )اصلی(   رااز میان رسانه های 

تصویری  جهان   انتخاب می کند.



سیدخلیل سجادپور-    ماموران انتظامی مشهد، 
به  حالی  در  را  میلیاردی  شویی های  پــول  عامل 
دام انداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین 
و با یک نقشه کثیف از تاجران و بازرگانان مشهدی 

کالهبرداری می کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، روند صعودی 
پرونده های کالهبرداری از کسبه، تاجران و بازرگانان 
مشهدی، در حالی به صدور دستور ویژه ای از سوی 
فرمانده انتظامی مشهد برای پیگیری تخصصی این 
ماجرا انجامید که چک های بی محل زیــادی روی 
دست مال باختگان مانده بود و آن ها ناامیدانه دست 
به دامان پلیس شدند. واکاوی این پرونده ها بیانگر 
آن بود که تاجران مذکور به چهره موجه و ظاهر شیک 
و تمیز مردی میان سال اعتماد و در قبال فروش کاال 
یا امالک میلیاردی،  چک های مربوط به یک شرکت 
خدماتی را دریافت کرده اند اما هنگام سررسید 
چک ها تازه فهمیده اند که در دام یک شیاد حرفه ای 
گرفتار شده اند و نه تنها همه چک ها بی محل است 

بلکه چنین شرکتی نیز وجود خارجی ندارد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: معمای این 
پرونده ها زمانی پیچیده تر شد که ردیــابــی نشانی 
صاحبان حساب بانکی، نشان داد آن ها مجهول المکان 
هستند و نشانی های آنان نیز وجود خارجی ندارد! 
بنابراین گروهی از نیروهای دایره تجسس کالنتری 
نگهبان  احمد  سرهنگ  راهنمایی های  با  پنجتن 

ــیـــس پــلــیــس مــشــهــد(  )رئـ
اطالعاتی  کنکاش های 
سرنخی  یافتن  ــرای  بـ را 
ــا عـــامـــالن  ــ ــل ی ــامـ از عـ
ــای  ــ ــرداری ه ــ ــب ــ ــاله ــ ک
میلیاردی در حالی آغاز 
کــردنــد کــه بــســیــاری از 
ــار قابل پیگیری این  آث
پــرونــده هــا بــه شمال و 
شرق مشهد می رسید. 
از ســوی دیگر تجزیه 
ــای  ــل هـ ــیـ ــلـ ــحـ تـ و 
کارشناسی و فنی با 
مشخصات  به  توجه 
ــه  ــ ظـــاهـــری از ارائ
دهــنــده چک های 
بی محل، نیروهای 
به  را  ــی  ــام ــظ ــت ان
پاتوق های مصرف 
ــدر در  ــخ ــواد م ــ م
ــیـــه شــهــر  حـــاشـ

کشاند چــرا کــه تحقیقات 
ــوس و مــیــدانــی  ــس ــح ــام ن
پــلــیــســی، حــکــایــت از آن 
داشت که صاحبان چک ها  
ــی از  ــک ــان یـــا کـــارت هـــای ب
کارتن خواب ها و معتادان 
مجهول المکان هستند که 
در پاتوق های اطراف مشهد 

روزگار می گذرانند! 
به گزارش اختصاصی روزنامه 
خــراســان، بدین ترتیب گروه 

عملیاتی افسران تجسس، در کنار پاتوق نشینان 
حاشیه شهر قرار گرفتند و برای دریافت اطالعات 
بیشتر با آن ها به گفت وگو پرداختند تا این که سرانجام 
سرنخ هایی از پول شویی های میلیاردی با »کارت های 
اجــاره ای« به دست آمــد. تحقیقات پلیس مشخص 
کرد: فردی میان سال با ظاهری آراسته و سوار بر یک 
دستگاه خودروی آردی، وارد پاتوق های استعمال مواد 
مخدر می شود و با تعریف و تمجید از معتادان پاتوق 
نشین، آن ها را شایسته یک زندگی اعیانی می خواند 
و می گوید: هوا رو به سردی می رود و شما جا و مکانی 
برای خواب ندارید! تا کی می خواهید به این زندگی 
فالکت بار ادامه دهید؟ چرا باید فرزندان و خانواده 

شما چنین سرافکنده و خجالت زده باشند و. ..
ادامه بررسی های نامحسوس نیروهای انتظامی در 
میان معتادان پاتوق نشین و کارتن خواب ها، در 
حالی زوایای 

جدیدی از این ماجرا را فاش کرد که مرد میان سال با 
دادن وعده و وعیدهای فریبنده به معتادان، آن ها را به 
افتتاح حساب های بانکی ترغیب   کرده و نقشه کثیف 
خود را به مرحله اجرا درآورده بود. ورود به تاریکخانه 
پرونده های مذکور همچنین نشان داد: مرد شیاد با 
وعده پرداخت مبالغی بین 25 تا 800 میلیون ریال 
به معتادان مجهول المکان برای اجاره »کارت بانکی« 
قول داده بود برای رهایی از چنگال مواد افیونی، آن ها 
را در مراکز قانونی ترک اعتیاد بستری کند و سپس 
کار و کاسبی آبرومندانه ای برایشان راه بیندازد تا 

زندگی رویایی را تجربه کنند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: همچنین 
پاتوق هایی  ــاره  اج از  نتایجی  به  پلیس  تحقیقات 
بــرای استعمال مــواد مخدر رسید که مشخص شد 
منازل  برخی  میلیاردی  کالهبرداری های  عامل 
مخروبه در حاشیه شهر را بــرای معتادان مذکور 
اجــاره کرده است تا این گونه اعتماد آن ها را برای 

افتتاح حساب های بانکی و رسیدن 
به زندگی رویایی جلب کند! چرا که 
او یقین داشت بسیاری از این افراد 
سودای ترک اعتیاد را در سر ندارند 
و به دنبال پاتوقی برای مصرف مواد 

مخدر هستند. 
براساس این گزارش، با جمع آوری 
نیروهای  توسط  مذکور  اطالعات 
مخفی پلیس، سرنخ هایی از معتادان 
صاحب دسته چک ها و حساب های اجاره ای به دست 
آمد و این گونه افسران دایره تجسس در چند عملیات 
ضربتی که با هماهنگی های قضایی صورت گرفت، 
5 تن از صاحبان حساب را در پاتوق های استعمال 
مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند. 
در همین حال با ردیابی های اطالعاتی و مشخصاتی 
که متهمان معتاد در اختیار پلیس گذاشتند، عامل 
کالهبرداری و پــول شویی های میلیاردی در یک 
عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
وی 22 عدد سیم کارت، 6 دستگاه تلفن همراه، 26 
قطعه انواع کارت بانکی، 6 قطعه کارت ملی، چندین 
جلد شناسنامه و گواهی نامه به همراه تعداد زیادی 
قولنامه، پروانه کسب، رسیدهای بانکی و... کشف شد 

که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
در همین حال، فرمانده انتظامی مشهد به صاحبان 
کسب و کار و تاجران هشدار داد: به ظاهر آراسته افراد 
اعتماد نکنند و حتما حساب های بانکی طرف مقابل 
را از طریق راهکارهای قانونی  یا ثبت 
در سیستم بانکی به دقت بررسی کنند.  
سرهنگ احمد نگهبان افزود: شیادان و 
کالهبرداران معموال با دادن وعده های 
فریبنده به افراد نیازمند یا معتاد، به نام 
آن ها حساب بانکی افتتاح و سپس با در 
اختیار گرفتن رمز دوم، اینترنت بانک و... 
اقدام به پول شویی می کنند تا اثری از خود 

به جا نگذارند.
ــرداران بــرای  ــب ــاله وی تصریح کـــرد: ک
جلب اعتماد طعمه های خود و به مدت 
کوتاهی، مبلغ اجاره کارت و حساب بانکی 
را نیز می پردازند و سپس با پول شویی های 
میلیاردی متواری می شوند در حالی که 
صاحب حساب از نــوع معامالت و نقل و 
انتقاالت بانکی در حساب خــود اطالعی 
نــدارد ولی باید پاسخگوی شاکیان و مال 
باختگان باشد چرا که مسئولیت تخلف یا 
جرم را از نظر حقوقی و قانونی برعهده دارد.

حوادث شنبه  5 آذر 81401
اول  جمادی االول  1444.شماره 21090

در امتداد تاریکی

تباهی دختری در خلوت شیطانی!
با یک اشتباه بزرگ هیجانی در دوران نوجوانی و هوس هایی که نام »عشق« 
را یدک می کشید، همه زندگی و آینده ام را در حالی تباه کردم که برای 
ادامه تحصیل از خانواده ام جدا شدم و تصمیم های نابه جا و اشتباه را تا 
جایی ادامه دادم که اکنون حتی بیان سرگذشتم برای عبرت دیگران نیز 

وحشتناک است...
به گزارش روزنامه خراسان، دختر 22 ساله که مدعی بود دیگران حق 
و حقوق او را تضییع کرده اند، درباره سرگذشت تاسف بار خود گفت: در 
خانواده ای با فرهنگ »آزاد« به دنیا آمدم و در مشهد به تحصیل ادامه دادم اما 
سرنوشتم از 15 سالگی در حالی تغییر کرد که به همراه یکی از دوستانم در 
گروهی تلگرامی عضو شدم. در آن گروه چند پسر جوان نیز عضویت داشتند 
که با یکی از آن ها بیشتر گفت وگو می کردم. »امید« حتی صفحه مجازی مرا 
در اینستاگرام   دنبال می کرد. من هم تصاویری از چهره خودم را در گروه به 
اشتراک می گذاشتم به طوری که دوستان دیگری هم پیدا کردم که یکی از 
آن ها در خرمشهر بود و مرا نصیحت می کرد که در رشته »ریاضیات« ادامه 
تحصیل بدهم. اما در این میان »امید« سعی داشت با من ارتباط نزدیکی 
برقرار کند تا جایی که مدام مرا در پارک ملت مشهد تعقیب می کرد. او که از 
درد دل های من متوجه کمبود شدید محبت خانوادگی ام شده بود، پیام های 
بیشتری برایم ارسال می کرد و این گونه روابط ما با یکدیگر ادامه یافت و بعد 
از این که »امید« وارد دانشگاه شد به دنبالم می آمد و سوار بر خودرو با هم به 
گشت و گذار می پرداختیم. او نه تنها خواسته های زننده و غیرمتعارفی از 
من داشت بلکه »بنگ« و »گل« )مواد مخدر( را نیز به من تعارف می کرد که با 
سیگار استفاده کنم! خالصه این ارتباط احمقانه و هوس آلود که نام »عشق« 
را یدک می کشید تا حدی ادامه یافت که یک روز مرا به باغ ویالی یکی از 

بستگانش برد و در آن جا اتفاقی افتاد که آینده ام را به نابودی کشاند...
پس از آن خلوت شیطانی، دیگر »امید« مرا رها کرد و بعد از گذشت دوماه 
از این ماجرا نزد پزشک زنان رفتم و تازه فهمیدم که چه بالیی به سرم آمده 
است. زمانی که دوبــاره با »امید« تماس گرفتم و ماجرا را توضیح دادم با 
خودروی مادرش به در منزل مان آمد و با لبخندی تمسخرآمیز گفت: اگر 
می خواهی با من ازدواج کنی، باید تا 30 سالگی صبر کنی، بعد هم من از 
آن روز شیطانی، فیلم و عکس دارم! حاال هم گم شو برو پایین! با این جمله 
اگرچه از او نفرت پیدا کردم ولی باز هم با تهدید مرا مجبور کرد که به این 
رابطه ادامه دهم. از آن روز به بعد من برای حس آرامش، سیگار می کشیدم 
و از درون احساس پوچی می کردم! تا جایی که تصمیم به خودکشی گرفتم 
اما یکی از همان پسرهایی که در فضای مجازی با او آشنا شده بودم، مرا از 
این کار منصرف کرد. »هوشنگ« اهل قوچان بود و بعد از مصرف مواد مخدر 
سیگار را با سیگار روشن می کرد اما من تنها او را می شناختم. بعد از این 
ماجرا، با پسری تبعه خارجی آشنا شدم که بیش از حد به من محبت می کرد 
و من هم به او عالقه مند شدم. حتی برای یکدیگر حلقه ازدواج هم گرفتیم و 
رابطه مان را علنی کردیم به طوری که او مسئولیت صفحه اینستاگرامی مرا 
به عهده گرفت چون من درگیر آزمون کنکور بودم اما وقتی پدرم از این رابطه 
مطلع شد، به شدت با ازدواج مان مخالفت کرد چرا که معتقد بود ازدواج با 
اتباع خارجی تبعات وحشتناکی دارد. در این هنگام »امید« هم مرا دختری 
هرزه و فاسد خواند و من هم پاسخ دادم که »عاشق فرد دیگری هستم!« پدرم 
وقتی فهمید که من توسط »امید« فریب خورده ام، شبانه به خانه آن ها رفتیم 
و مادرم موضوع را با خانواده اش در میان گذاشت و آن ها هم به ناچار با ازدواج 
من و »امید« موافقت کردند و این گونه پای سفره عقد نشستم ولی »امید« 
با دختران دیگری نیز در فضای مجازی ارتباط داشت و مرا کتک می زد. 
هنوز مدت کوتاهی از برگزاری مراسم عقد نگذشته بود که من در یکی از 
دانشگاه های »آبادان« پذیرفته شدم و در آن شهر عالوه بر تحصیل به تدریس 
خصوصی پرداختم. تا این که روزی »امید« به آبادان آمد و با هم به مسافرخانه 
رفتیم، در آن جا بود که به او گفتم من فرد دیگری را دوست دارم و طالق 
می خواهم! ولی او با عصبانیت کتکم زد که مسئول مسافرخانه مرا از دستش 
نجات داد.من هم به خوابگاه دانشگاه بازگشتم ولی نیمه های شب پیام داد 
که قصد خودکشی دارد! من هم که ترسیده بودم به توصیه هم اتاقی ام دوباره 
به مسافرخانه رفتم اما او روی تخت نشسته بود و »بنگ« می کشید. زمانی که 
قصد داشت به من نزدیک شود،  فریاد زدم جیغ می کشم! و بدین ترتیب او را 
در همان مسافرخانه رها کردم و به خوابگاه رفتم. پدرم وقتی ماجرا را شنید، 
از من خواست تا از او شکایت کنم. من هم با »فرید«، یکی از دوستانم که در 
شمال کشور زندگی می کرد تماس گرفتم تا برای راهکارهای قانونی کمکم 
کند. او هم بالفاصله به آبادان آمد و برایم لباس و خوراکی خرید و هشدار داد 
که »امید« پسر خوبی نیست!! بعد از درگیری تقاضای طالق دادم و دانشگاه 
را رها کردم سپس به تهران رفتم و در آن جا مشغول کار شدم تا این که یک 
روز »هوشنگ« به دیدارم آمد و با هم یک واحد آپارتمانی را به صورت مشترک 
اجاره کردیم و چندین میلیون تومان هم پرداختم اما قولنامه منزل را به نام 
هوشنگ نوشتیم که در نهایت او با همکاری بنگاه دار پولم را باال کشیدند و من 
که در رویای مهمانداری هواپیما بودم، هیچ گاه نتوانستم به خواسته ام برسم 
و برای حفظ آبروی خودم سکوت می کردم. در این شرایط به مشهد بازگشتم 
و به دلیل بیماری صرع که داشتم، نزد پزشک مشاور رفتم. حاال در شرایطی 
که هرکسی به خودش اجازه می داد به خواستگاری ام بیاید، یکی از دوستانم 
شماره تلفن مرا در فضای مجازی به عنوان زنی که قصد عقد موقت دارد، 
منتشر کرده و مردی مدام مزاحمم می شود. به همین دلیل به همراه مادرم 

نزد خانواده آن دختر کثیف رفتیم تا از آن مرد مزاحم نیز شکایت کنیم و. ..
 ماجرای واقعی براساس 

سرگذشت ارسالی یکی از مخاطبان خراسان

اختصاصی خراسان

 قتل زن هتراین 
اب چکش!

ــی تــوســط هــمــســرش در محله  ــوان زن ج
یافت آباد به قتل رسید.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جــوان، صبح چهارشنبه دوم 
آذرماه، اهالی خیابانی در محله یافت آباد 
ــری خــانــوادگــی را در یک  ــی صـــدای درگ
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز  به  خانه 
گزارش دادند که با اعالم این خبر، ماموران 
کالنتری 151 یافت آباد به  محل حادثه 
رفتند و بــه محض ورود بــه خانه بــا جسد 
خون آلود زن جوانی مواجه شدند که به طرز 

وحشتناکی کشته شده بود!
ساسان غالمی، بازپرس ویــژه قتل شعبه 
سوم دادسرای امور جنایی و تیمی زبده از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، خیلی 
زود در صحنه جنایت، 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 می داد مقتول به دلیل 
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 151 
یافت آباد در حالی که هنوز 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 دلیل مسائل زناشویی اعتراف 
کــرد. با دستور ساسان غالمی، بازپرس 
ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، 
به  دقیق تر  معاینات  ــرای  ب مقتول  جسد 
پزشکی قانونی منتقل شد و متهم برای 
روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت.

رسوصدای گوسفندان گرسنه، قاتل انمریئ را لو داد 
پدر و پسر در حادثه گازگرفتگی جان باختند

بـا سـروصدای گوسـفندان گرسـنه در  سـجادپور- 
یـک منـزل مسـکونی ویالیـی، مشـخص شـد کـه »قاتـل 

نامرئـی« جـان پـدر و پسـری را گرفتـه اسـت. 
بـه گـزارش روزنامـه خراسـان، ایـن حادثـه تـکان دهنده 
شـب جمعـه گذشـته در بولـوار تـوس مشـهد هنگامـی 
فـاش شـد کـه  اهالـی محـل از سـروصداهای عجیـب 
چنـد گوسـفند در منزل همسـایه بـه تنـگ آمدنـد و برای 
اعتراض به صاحبخانه زنگ منزل او را به صدا درآوردند 
امـا فقـط بـع بـع گوسـفندان بـه گـوش مـی رسـید و هیچ 

کـس در حیـاط را بـاز نمـی کـرد. 
ایـن گونـه بـود کـه همسـایگان نگـران اوضـاع شـدند و با 
آتش نشانی تماس گرفتند. طولی نکشـید که به دستور 
معـاون عملیـات سـازمان آتـش نشـانی مشـهد، گروهـی 
از امدادگـران عـازم بولـوار تـوس شـدند و بـا گشـودن در 
منزل ویالیی بـا صحنه دردنـاک مرگ پدر و پسـری روبه 
رو شـدند کـه در رختخـواب جـان خـود را از دسـت داده 

بودند و شـعله هـای اجـاق گاز نیـز روشـن بود.
دقایقـی بعـد ایـن ماجـرای مشـکوک بـه قاضـی دکتـر 
صـادق صفـری )قاضـی ویـژه قتـل عمـد مشـهد( اعـالم 
شـد و تحقیقات درباره چگونگی مـرگ دو عضو خانواده 

ادامـه یافـت. 
بررسی های کارشناسـان آتش نشـانی بیانگر آن بود که 
مـادر خانواده در منـزل حضور نداشـته و مرد میان سـال 
همـه منافـذ در و پنجـره هـا را بسـته تـا خانـه را از طریـق 
روشـن گذاشـتن شـعله های اجاق گاز )پنج شـعله( گرم 
کنـد! امـا آن هـا بـه دلیـل مسـدود بـودن همـه راه هـای 
خـروج گاز منواکسـید کربـن حاصـل از سـوختن شـعله 
هـای اجـاق گاز، دچـار گازگرفتگی شـده و جان خـود را 
از دست داده بودند و گوسـفندان نیز از شدت گرسنگی 
سـروصدا می کردند. به طـوری که حداقـل دو روز از این 
حادثـه گذشـته و اجسـاد قربانیان »قاتـل نامرئـی« دچار 

فسـاد نعشـی شـده بود. 

بـا انتقـال اجسـاد پسـر نوجـوان و پـدرش بـه پزشـکی 
قانونـی تحقیقـات قضایـی توسـط قاضـی شـعبه 208 
دادسـرای عمومـی و انقـالب مشـهد در حالـی ادامـه 
یافـت کـه آتشـپاد دوم مهـدی رضایـی در آسـتانه فصـل 
سـرما بـه شـهروندان توصیـه کـرد: بـه هیـچ وجـه از تـک 
شـعله ، اجـاق گاز  یـا بخـاری بـدون دودکـش بـرای گـرم 
کـردن فضـای خانـه اسـتفاده نکننـد و هیـچ گاه منافـذ و 
راه هـای ورود اکسـیژن بـه اتـاق هـا ماننـد درز پنجـره یـا 
فضای باز زیـر درهای ورودی را مسـدود نکننـد تا هوا در 

منـزل جریـان یابـد. 
معـاون عملیـات سـازمان آتـش نشـانی مشـهد افـزود: 
چنـان چـه از غیبـت ناگهانـی همسـایگان مطلـع شـدید 
چگونگـی  دربـاره  کارشناسـی  هـای  مشـورت  بـه  یـا 
نصـب بخـاری، بررسـی مسـیر خروجـی دودکـش هـا یـا 
پیشـگیری از گازگرفتگـی نیـاز داشـتید، حتمـا بـا  تلفـن 

125 آتـش نشـانی تمـاس بگیریـد.

نقشه کثیف عامل کالهربداری اب چک های یب محل لو رفت

پولشویی میلیاردی با حساب بانکی پاتوق  نشینان! 

عکس ها: خراسان
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۹اجتماعی

گزیده  عتاب دارویی  رئیس جمهور به وزارت بهداشت
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در پی وضعیت کمبودهای دارویی در کشور از عتاب رئیس جمهور خطاب به مسئوالن وزارت 

 بهداشت خبر داد. در همین حال، برخالف وعده های طرح دارویار، گزارش جدید مرکز آمار، وضعیت قیمت داروها 
را در صدر افزایش قیمت ها حتی پس از مسکن و اجاره محاسبه کرده است

غفوریان- وضعیت کمبودهای دارویـــی و 
گزارش های احتماال ناقص از شرایط کنونی 
عرضه دارو که به دولت می رسد، رئیس جمهور 
را برآشفته کرده است. روایت دکتر حسینعلی 
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، 
از ناراحتی آیت ا... رئیسی را که دیروز جمعه 
خبرگزاری صداوسیما منتشر کرده است، با 
هم مرور کنیم: »ششم مهرماه در ستاد کرونا 
اطالعاتی که ما از کمبود دارو داشتیم، من در 
جلسه خدمت رئیس جمهور گفتم که کمبود 
دارو جــدی اســت. مسئوالن گفتند ۵۰ قلم 
کمبود است، من هفته بعد یک لیست ۴۵۰ 
قلمی را مستند بردم و گفتم ۵۰ قلم نیست، 
۴۵۰ قلم کمبود دارو است. مرتب پیگیر بودیم، 
قبل از سال چندین بار راجع به شربت های آنتی 
بیوتیک به خصوص برای بچه ها و سرم  ما در 
ستاد کرونا تذکر دادیم. مسئول سازمان غذا و 
دارو به رئیس جمهور گفت که ما یک ماه دیگر 
این مشکل را برطرف می کنیم. رئیس جمهور 
عصبانی شدند، گفتند مگر می شود به بیمار 
ــت را فراهم  گفت که یک ماه دیگر من داروی
می کنم، این اورژانس است اگر می توانید تولید 

کنید، تولید کنید، اگر نمی توانید وارد کنید.«

 قصور سازمان غذا و از ماه ها قبل؟       
جالب این جاست که هشدار کمبود دارو از ماه 
ها قبل توسط کارشناسان و نمایندگان به بخش 
های مسئول در دولت داده شد؛ اما آن مسئول 
و آن سازمان و وزارتخانه که باید توجه می کرد، 
نکرد. نمونه یکی از این بی توجهی ها، همین 
نقل قول شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس است که مربوط به اوایل مهرماه گذشته 

است.

نمونه ای دیگر از گزارش های ناقص       
با تاسف و درد باید این مسئله را بیان کرد که 
هنوز برخی از مسئوالن هستند که خواسته 
یــا ناخواسته، گـــزارش هــای ناقص و بعضا 
غیرواقعی ارائــه می کنند که بی شک بخش 
زیادی از مشکالت امروز دارو، ریشه در همین 

گزارش ها دارد. شهریاری، رئیس کمیسیون 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  ــروز  دی بهداشت، 
ــاره افــزایــش قیمت  بــه چنین مصداقی دربـ
ــار«  داروهــا برخالف وعــده های طرح »داروی
اشــاره کــرد: »چندی پیش وزیربهداشت که 
گفته بود هم اکنون تقریبًا افرادی که با نسخه 
الکترونیک تجویز می کنند، دارو می گیرند 
این کاماًل تحت پوشش دارویار است و مشکلی 
ندارند، اتفاقًا این صحبت را خدمت رئیس 
جمهور در ستاد کرونا مطرح کردند، من آن 
جا نمونه آوردم، گفتم ایــن طــور نیست که 
هرکس نسخه الکترونیک بنویسد حتمًا طرح 
است، البته ایشان می گفت ما یارانه سالمت 
می دهیم، واقعیت این است این طور چیزی 
اتفاق نمی افتد. چون به ویژه دارو های بیماران 
قلبی- عروقی، بیماران مزمن مثل دیابت، 
بیماران اعصاب و روان، ام اس و خیلی از 
بیماری ها، بیماران پیوند کلیه و ... ، علی رغم 
این که نسخه الکترونیک هم نوشته می شود، 
چون تحت پوشش نیست یک بیماری به من 
می گوید من قباًل دارو های قلبی- عروقی ام 
۷۰ هزار تومان بوده با دفترچه بیمه و نسخه 
الکترونیک اآلن شده ۴۵۰ هزار تومان، این 
معنی اش ایــن اســت تحت پوشش نیست. 
یا خیلی از دارو هـــای بیماران دیابت اصاًل 

تحت پوشش نیست. این ها جزو همان ۳۶۶ 
قلم است یعنی انجام نشده واقعًا. آقای وزیر 
احتمااًل اطالعاتی که به او دادنــد اطالعات 
واقعی نبوده. در آن جلسه راجــع به این که 
بعضی دارو هـــا اصــاًل در داروخــانــه هست یا 
نیست، راجع به کمبود ها هم وقتی ما گفتیم 
آقای رئیس جمهور به ایشان فرمودند شما 
هم بروید چند داروخــانــه، خودتان بروید به 

عنوان وزیر ببینید وقتی این ها می گویند دارو 
کم است یا نیست، ببینید کم است یا نیست.«

گزارش مرکز آمار؛ دارو درصدر گرانی ها       
این که مسئوالن وزارت بهداشت، گزارش هایی 
ارائه بدهند که مثال، دارو گران نشده یا افزایش 
های احتمالی با طرح دارویار، جبران می شود، 
دردی دوا نمی کند. چون به احتمال زیاد، 
فقط این داروخانه های سرکوچه آن هاست 
که داروهــا را گران تحویل مردم نمی دهند. 
چراکه دیگر داروخانه ها به هر دلیلی داروها 
را گران تحویل مردم می دهند و مصداق این 
ادعا گزارش روز پنج شنبه تجارت نیوز است که 
نوشت: »گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان 
می دهد، گروه بهداشت و درمان در آبان نسبت 
به ماه قبل از آن، بیشترین افزایش قیمت ها )۴ 
درصد( را داشته است، حتی مسکن و اجاره در 
رتبه بعد از دارو است که مشخصا اجاره مسکن با 
۳.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشت. 
ضمن این که برای گروه بهداشت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل نیز، ۴1.۵ درصد افزایش 

قیمت به ثبت رسیده است.«

شنبه 5  آذر  ۱۴۰۱
اول جمادی االول   ۱۴۴۴.شماره ۲۱۰۹۰

امروز در حالی کشور به وضعیت کنونی در حوزه دارو رسیده است 
که درباره تمامی این موارد از ماه ها قبل هشدار داده شده بود و 
دست کم ما در روزنامه خراسان، در ماه های اخیر به ویژه پس از 
آغاز طرح حمایتی »دارویار« در چند نوبت به بیم و امیدهای این 
طرح و مسائل پیش روی دارو پرداختیم. انجمن داروسازان ایران 
و نمایندگان باتجربه مجلس در کمیسیون بهداشت، نمونه های 
دیگر این ارائه هشدارها بودند که ظاهرا هیچ کدام از این تذکرها 

برای این که مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به موقع، اقدام و عمل کنند، 
کارایی نداشت. شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در همین باره مدعی است که 
مسئله کمبود دارو را از یک سال قبل به وزارت بهداشت تذکر داده است.  این در حالی است 
که وضعیت افزایش بی رویه قیمت های دارویی، که ظاهرا بخش های مسئول چندان از 
پس کنترل آن بر نمی آیند، به ویژه برای حدود یک میلیون نفر افراد فاقد بیمه دشواری های 

اساسی پدید می آورد که دولت باید در این زمینه تدبیری اساسی بیندیشد.

    شهریاری : از یک سال قبل مشکالت دارو  را هشدار داده بودیم

رسانه های جهان 

یندیپندنت:  ا
نــتــایــج بــرخــی 
تحقیقات  نشان 
ــد کــه  ــ ــی دهـ ــ مـ
راینوویروس ها 
ویروس هایی   –
سرماخوردگی  باعث  معموال  کــه 
می شود – ممکن اســت در دمای 
سانتی گراد  درجـــه   ۳۷ از  کمتر 
ــدن( بــه طــور  ــ ــای ب ــ ــط   دم ــوس ــت )م
موثرتری تکثیر شود. دمای داخل 
حفره بینی ۳۳ درجه سانتی گراد 
است که ممکن است آن را به مکانی 
ایده آل برای تکثیر راینوویروس ها 
تایید  اما این تحقیق  تبدیل کند، 
نمی کند که دمای بیرونی پایین تر، 
خطر عفونت راینوویروس را افزایش 
می دهد. بنابراین در حالی که هوای 
سرد به تنهایی باعث سرماخوردگی 
نمی شود، اما از نظر تئوری می تواند 
ــروس و  ــد ویـ بــه زنـــده مــانــدن و رش
ابتالی ما به آن کمک کند. در عین 
ندن  حــال بدیهی اســت که »پوشا
خــود و گــرم ماندن« هنوز اهمیت 
دارد، امــا تضمین نمی کند که از 
ــرار گرفتن در مــعــرض ویــروس  قـ
ســرمــاخــوردگــی در امــان باشیم. 
مکرر  شستن  مانند  اقــدام هــایــی 
دست ها، استفاده از دستمال برای 
به دام انداختن میکروب ها و دور 
انداختن آن ها در سریع ترین زمان 
انتشار  خطر  کــاهــش  در  ممکن، 

ویروس موثرتر است.

ــیــوز:در  یـــورو ن
از  ســـــــرقـــــــت 
مــــــــــوزه ای در 
سارقان  آلمان، 
بیش  توانستند 
سکه   ۴۵۰ از 
بدزدند. خبرگزاری  را  باستانی 
آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام 
ارشــد آلمانی گــزارش داده است 
جنایتکار  گــروه هــای  احتماال  که 
عملیات  ایــن  پشت  سازمان یافته 
ــد. ۴۸۳ سکه در  ــوده ان ســرقــت ب
سال 1۹۹۹ در حفاری های یک 
نزدیکی  در  باستانی  سکونتگاه 
موزه  در  و  کشف  مانشینگ  شهر 
محلی این شهر قرار داده شد. اما 
ــوزه روز سه شنبه  کارکنان ایــن م
از محفظه های  دریافتند که یکی 
نـــمـــایـــشـــی مـــــــوزه شــکــســتــه و 
به  ۴۸۳ سکه  مجموعه ای شامل 
سرقت رفته است.   پلیس می گوید 
هنوز کسی درخصوص این پرونده 
بازداشت نشده و تحقیقات برای 
یافتن ابعاد این سرقت همچنان در 

جریان است.

 روز صفر مرگ و میر کرونایی 
در کشور

ــط عمومی و اطالع  بر اســاس اعــالم مرکز رواب
ــوزش  ــان و آم رســانــی وزارت بــهــداشــت، درمـ
پزشکی، در طول شبانه روز پنج شنبه تا عصر 
دیروز جمعه، هیچ یک از بیماران کووید1۹ در 

کشور جان خود را از دست نداده اند. 
به گزارش   وبدا، در 2۴ ساعته پنج شنبه تا دیروز 
جمعه، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
2۵ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور 

شناسایی و 1۳ نفر از آن ها بستری شدند.
در طــول ایــن 2۴ ساعت، هیچ بیمار مبتال به 
کووید1۹ در کشور جان خود را از دست نداد و 
مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد 1۴۴ 
هزار و ۶۳۳ نفر ماند.تا عصر دیــروز ۶۶ نفر از 
بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها بستری بوده اند.هم اکنون 
صفر شهرستان در وضعیت قرمز، ۴ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، 1۳۸ شهرستان در وضعیت 
زرد و ۳۰۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ایجاد ۲۱۸ هزار فرصت شغلی 
توسط کمیته امداد  از ابتدای 

امسال

  معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از 
ایجاد 21۸ هزار فرصت شغلی برای جامعه 

هدف، از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
 فیروزآبادی گفت: از 2۸ هزار میلیارد تومان 
توانمندسازی  ــرای  ب یافته  تخصیص  اعتبار 
مددجویان، تاکنون 1۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان معادل ۵2 درصــد، جذب شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امــداد به 
تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  تسهیل گری 
اشتغال اشــاره کرد و گفت: طبق ابالغ بانک 
مناسب  متقاضی  اعتبارسنجی  اگــر  مرکزی 
باشد با یک سفته تا سقف 1۵۰ میلیون تومان، 
این  ــت مــی شــود و در غیر  ــرداخ پ تسهیالت 
صورت نیز یک ضامن کافی است.فیروزآبادی 
ــورای پــول و  تاکید کــرد: بر اســاس تصمیم ش
اعتبار، میزان سقف تسهیالت مددجویان از 
1۵۰ میلیون تومان  1۰۰ میلیون تومان به 
افزایش یافته  که گشایش خوبی اســت. وی 
توجه به مشاغل خرد را رویکرد کمیته امداد 
در اشتغال زایی نام برد و تصریح کرد: تالش 
نیروی  اختیار  در  را  الزم  سرمایه  می کنیم 
ــرار دهیم و درنهایت با وصل  ــاده به کــار ق آم
کردن مشاغل خرد به اقتصاد بزرگ تر، آن را به 

پایداری برسانیم.
وزا  رت آموزش و پرورش: ۸۰ درصد معلمان، مزایای رتبه یک قانون   رتبه بندی   را دریافت کردند

توسعه  و  ــزی  ری برنامه  معاونت  سرپرست 
منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان گزارش 
عملکردی از فعالیت ایــن معاونت دربــاره 
اجــرای رتبه بندی، ضمن تشکر از پیگیری 
جدی وزیــر آمــوزش و پــرورش و قدردانی از 
همراهی سازمان برنامه و بودجه، اظهارکرد: 

ــد از مــشــمــوالن،  ــه ۸۰ درصـ قــریــب ب
مزایای رتبه آموزشیار معلم و حدود ۹۰ 
درصد از همکاران فرهنگی، مزایای 

ترمیم حقوق را دریافت کرده اند. 
به گزارش ایسنا،  صادق ستاری فرد 
با بیان گزارش عملکردی از فعالیت 
این معاونت درباره اجرای رتبه بندی، 
وزیــر  جــدی  پیگیری  از  تشکر  ضمن 
ــی از  ــدردانـ آمــــوزش و پــــرورش و قـ
بودجه،  و  برنامه  ســازمــان  همراهی 
ــرد: تــرمــیــم حــقــوق از اول  ــارک ــه اظ
مهرماه اعمال شده است که در ماه 
هــای بعد نیز ادامــه خواهد داشــت و 
شامل ضریب ریالی ۳۰۰۰ امتیاز و 
ــدی حق اوالد و  افزایش 1۰۰ درص

۵۰ درصدی عائله مندی است . 
ــدور  ــوص رتــبــه بــنــدی نــیــز ص ــص درخ
درصد   ۴۵ ( معلم  آموزشیار  احکام 
ــل و  ــاغ ــق ش ــل، ح ــغ ــق ش مــجــمــوع ح
ــرای مشموالن  فــوق الــعــاده شغل( ب
شد،  اعمال   1۴۰۰ شهریور   ۳1 از 
وجوه و معوقات نیز از اول فروردین 
1۴۰1 به مدت ۸ ماه پرداخت شده 

است. با این حال، طبق قانون استخدام 
کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، 
برای همکاران تابع صندوق بازنشستگی 
کشوری، مقرری ماه اول )افزایش حقوق 
ــه مـــاه قــبــل( از تــرمــیــم حــقــوق و  نسبت ب
رتبه بندی کسر شده است و طبیعتا مقرری 

ــز معوقات 1۴۰۰  ــان واری مــاه اول در زم
دیگر کسر نخواهد شد. 

ستاری فرد درباره ادامه برنامه این معاونت 
ــرای جــامــانــدگــان یعنی 2۰  ــرد: بـ بــیــان کـ
درصـــد بــاقــی مــانــده مشموالن رتبه بندی 
و  دستگاهی  درون  منتقل شدگان  ازجمله 

بازنشستگان و 1۰ درصد باقی مانده ترمیم 
حقوق، احکام صادر و همزمان با حقوق آذرماه 
به همراه معوقات پرداختی انجام می شود. به 
عالوه درصدد هستیم با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه، معوقات 1۴۰۰ نیز پرداخت 

شود.

یک توئیت
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 شاخص

ایران دهمین تولیدکننده 
بزرگ خودروی سواری 

انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا با معرفی 
ــران به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ  ای
خودروهای سواری در جهان طی ۹ ماه ۲۰۲۲ 
اعالم کرد: ایران در این دوره بیشتر از فرانسه، 
انگلیس و ایتالیا خودروی سواری تولید کرده 
است.  به گزارش ایرنا، این انجمن تخصصی 
اعالم کرد: ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر 
سال قبل ۷۲۳ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی 
ــرده بــود امــا در مــدت مشابه  ســواری تولید ک
امسال، تولید خودروهای سواری در ایران با 
رشد ۳1.۲ درصــدی مواجه شده و به ۹۴۹ 
هزار و ۸1۷ دستگاه رسیده است. بر اساس این 
گزارش، ایران سهم 1.۹ درصدی از کل تولید 
خودروهای ســواری دنیا طی ۹ ماه امسال را 
داشته است و دهمین تولیدکننده بزرگ این نوع 
خودروها در جهان شناخته شده است. ایران در 
۹ ماه سال قبل در رتبه سیزدهم قرار گرفته بود 
اما با رشد قابل توجه تولیدات خود در ۹ ماه سال 
جاری میالدی توانسته است سه کشور روسیه، 

جمهوری چک و اسلواکی را کنار بزند.

انحصار برخی مشاغل تخصصی نظیر پزشکی، 
دنـــدان پزشکی و وکــالــت در حــالــی گلوی 
متقاضیان این مشاغل را می فشارد که در ایران 
هم اینک دسترسی به وکیل از کشورهایی 
نظیر عراق و لیبی و از نظر دسترسی به پزشک 
 از کشورهایی نظیر سوریه، ترکیه و لبنان نیز 
ــت. از طــرف دیگر درگــیــری های  عقب تر اس
حقوقی مردم کم نیست و نیز پیش بینی می شود 
تا سال 1۴۳۰ با حدود 5 برابر شدن جمعیت 
ــران، مشکالت دسترسی به  سالخورده در ای
خدمات سالمت چند برابر شود. با این حال، 
گزارش ها حاکی است که دولت رفع انحصار 
از این مشاغل را در دستور کار دارد به طوری 
که پیش بینی می شود ظرفیت این مشاغل 
بین 1.5 تا دو برابر در سال های آینده افزایش 
یابد.   به گزارش ایرنا، از مهم ترین چالش های 
اقتصادی کشور، فضای کسب و کار نامناسب 
ــت. گــزارش هــای ساالنه بانک جهانی از  اس
فضای کسب و کار کشورها نشان می دهد ایران 
جزو کشورهای با سخت ترین شرایط کسب 
و کار در جهان است. در این میان، مهم ترین 
عامل وضعیت وخیم کسب و کار کشور، مدت 
زمان طوالنی برای صدور مجوز کسب و کار به 
شمار می رود و باالخره یکی از مهم ترین عوامل 
ــدور مجوز، وجود  ــان ص در طوالنی شــدن زم
انحصارهای قانونی است که برخی ذی نفعان 
رسوخ کرده در ساختارهای قدرت در طراحی 
این قوانین و تداوم این ساختارها نقش پررنگی 
داشته اند. از این جمله می تــوان انحصار در 
مشاغل پردرآمدی همچون وکالت، پزشکی و 
دندان پزشکی را نام برد که هزینه های زیادی 
را به مردم و کشور تحمیل کرده است. هم اینک 
در ایران به ازای هر صد هزار نفر، کمتر از ۳۰ نفر 
دندان پزشک وجود دارد که این میزان حتی 
کمتر از کشور جنگ زده سوریه است. همین 
مسئله در زمینه خدمات حقوقی و دسترسی به 
وکیل هم مطرح است به طوری که ایران از نظر 
سرانه وکیل از کشورهایی همچون عراق و لیبی 
نیز عقب تر است. در حوزه پزشکی نیز آمارها 
نشان می دهند که سرانه پزشک در ایــران به 
ازای هر 1۰ هزار نفر جمعیت، 11.۷ نفر است 
که از سوریه با 1۲.۸، فلسطین با 1۷، ترکیه با 
1۸.۴ و لبنان با ۲1 نفر نیز کمتر است. با این 
حال، جهت گیری های دولت و مصوبه سال 
گذشته مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار حاکی از تغییر روندهای گذشته 
ــرای شکستن انحصارهای کسب و کــار در   ب

رسته های فوق است.

برنامه رفع انحصار در حوزه سالمت	 
طبق آمارها با رونــد کنونی در ســال 1۴۳۰ 
جمعیت سالخورده به حدود ۳۲ درصد خواهد 
رسید. رقمی که هم اکنون حدود 1۰ درصد 
ــران تا  اســت؛ بنابراین جمعیت سالخورده ای
سال 1۴۳۰ حدود 5 برابر خواهد شد. چنان 
چه سرانه پزشک پایین و دسترسی به خدمات 
محدود باشد، اولین چیزی که به چشم می خورد 
صف های طوالنی در مراکز درمــانــی است. 
در این شرایط پزشکان به ناچار باید برای هر 
بیمار وقت کمتری صرف کنند تا بتوانند به همه 
خدمت رسانی کنند که این امر خود، موجب 
افزایش خطای پزشکی و کاهش کیفیت درمان 
خواهد شد. با این حال در دولت سیزدهم هم 
اینک افزایش ۲۰ درصدی رشته های پزشکی 
تصویب شده است. طبق مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی ظرفیت پزشکی ساالنه به اندازه 
۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب 
کشور در سال 1۴11 به ازای هر 1۰ هزار نفر 

جمعیت، به سرانه بیش از ۲۰ پزشک خواهد 
رسید. در حوزه دندان پزشکی و به منظور دست 
یابی به نسبت سرانه دندان پزشک به جمعیت 
معادل ۷۰ در بین صد هزار نفر در سال 1۴15، 
وزارت بهداشت مکلف شده به گونه ای برنامه 
ریزی کند تا مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالی برای رشته دندان 
پزشکی در مقطع عمومی در سال 1۴۰1، 1۰ 
درصد نسبت به سال قبل در سال 1۴۰۲، 15 
درصد نسبت به سال قبل، در سال 1۴۰۳، ۲۰ 
درصد نسبت به سال قبل و در سال 1۴۰۴ ،۲5 

درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.

خروج خدمات حقوقی از پستوی انحصار	 
یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به 
بخش وکالت و کانون وکالست، یکی از عوامل 
شکل گیری این انحصار، پایین بودن ظرفیت 
قبولی آزمون وکالت است. با این حال با تصویب 
قانون تسهیل صدور مجوزها این انحصار هم 
شکسته شده، زیرا در این طرح معیار ظرفیت 
تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی داده 
است. نمایندگان مجلس، سال گذشته طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب 

کردند که بر اساس آن کانون وکالی دادگستری 
و مرکز وکــال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه مکلف اند هر سال از طریق 
ــوزش کشور به برگزاری  سازمان سنجش آم
آزمــون پروانه وکالت اقــدام کنند؛ داوطلبانی 
که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات 
یک درصــد حائزان باالترین امتیاز را کسب 
کــرده انــد، به عنوان پذیرفته شــده، بــرای طی 
مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط 
معرفی می شوند. فراهم کردن زمینه اشتغال 
برای دانش آموختگان حقوق، بخشی از اهداف 
و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل 
جدید به خصوص مشاوره حقوقی در شرکت های 
تجاری، مالی، صرافی ها، خدمات صادرات و 

واردات، حمل ونقل و... ایجاد خواهد شد.

پیش بینی دولت از نتایج اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش ظرفیت شاغالن در مشاغل خدماتی تخصصی اعالم شد 

هدف گذاری اشتغال 1.5 تا 2 برابری در وکالت، 
پزشکی و دندان پزشکی 

مدیرعامل توانیر:

 رایزنی با مجلس 
 برای بیمه ساختمان ها 

دربرابر حوادث برق
حسین بردبار- تبصره ۶ قانون بودجه امسال و سال 
های گذشته،  وزارت نیرو} و همچنین نفت{ را مکلف 
کرده است برای بیمه ساختمان ها در برابر حوادث ناشی 
از برق}و گاز{ ؛ ماهانه هزار ریال )1۰۰ تومان( در هر قبض 
برق محاسبه و رقم مجموع آن را به حساب خزانه واریز کند 
، اما احتماال پایین بودن این رقم )1۰۰ تومان( که به قول 
مدیرعامل توانیر دیگر وجود خارجی ندارد، درعمل منجر 
می شود به این که قانون به صورت کامل اجرایی نشود؛ 
این موضوع را در گفت وگو با آرش کردی، مدیرعامل 

توانیر به بحث و بررسی گذاشتیم که می خوانید:
در تبصره 6 قانون بودجه درخصوص بیمه حوادث 
ــاره حــوادث لــوازم برقی  ساختمان ازجمله درب
رقمی درنظر گرفته شده )100 تومان( که به 
اعتقاد برخی از کارشناسان موجب می شود 
درعمل این نوع بیمه محقق نشود، آیا توانیر 

برنامه ای برای افزایش این رقم دارد؟
-ما امسال تغییراتی را نسبت به سال گذشته درنظر 
گرفته ایم که این مشکالت مطابق با روح قانونی که وجود 

دارد، حل شود.
یعنی رقم 100 تومان قرار است بیشتر شود؟

-نه ، آن قانون است و ما نمی توانیم به قانون دست بزنیم، 
پولی از مردم اضافه گرفته نمی شود بلکه با برخی روش 

ها سعی می کنیم این موضوع را حل کنیم.
چه روش هایی؟ یعنی با بیمه ها می خواهید وارد 

معامله شوید؟
-روش های آن خیلی پیچیده است، چون ما درحال 
برگزاری مناقصه هستیم، اصول و ضوابط آن را تبیین 
ــم، نــوع و نحوه خسارت دهــی و رسیدگی به  ــرده ای ک
مشترکین در استان های مختلف را داریــم تغییر می 

دهیم و امسال هم استقبال خوبی می شود.
ــرای هر قبض نیز کم به نظر    رقــم 100 تومان ب
می رسد، نمی خواهید رایزنی کنید که این رقم 

افزایش یابد؟
-چرا مد نظرمان است، چون رقم 1۰۰ تومان دیگر 
وجود خارجی ندارد ، مانند قران )واحد پولی زمان 
قاجاریه( است. دراین باره با سازمان برنامه و بودجه 
صحبت کرده ایم و در فصل بودجه نیز با نمایندگان 

صحبت می کنیم تا مسئله حل شود.

رکوردشکنی عرضه خودروهای 
بورسی در این هفته

ــزار و 1۷٤ دستگاه خــودرو شامل  ایرنا- دو ه
هایما S۷ و S5، تارا دستی و اتوماتیک، پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک و همچنین الماری ایما در روزهای دوشنبه 
تا چهارشنبه )۷ تا ۹ آذر( روی تابلوی بورس کاال می 
رود؛ این نخستین عرضه تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در 
بورس کاال خواهد بود. همچنین این میزان عرضه در 

یک هفته یک رکورد جدید به شمار می رود.

اختالف 1۳ هزار درصدی قیمت 
گازوئیل در ایران با کشورهای 

همسایه

ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فــراورده هــای نفتی ایــران با بیان این که قیمت 
گازوئیل در ایران ۳۰۰  یا ۶۰۰ تومان در هر لیتر 
است اما این فراورده در کشورهای همجوار ۳5 
تا ۴۰ هزار تومان در هر لیتر فروخته می شود، 
ــن نشان دهــنــده اخــتــالف 1۳ هــزار  افـــزود: ای

درصدی قیمت و جذابیت قاچاق است.

استقبال 5 درصدی از بیمه سهام

خراسان- گزارش خبرگزاری ایرنا نشان می دهد 
در حالی چهارشنبه دوم آذرماه آخرین مهلت طرح 
بیمه سهام بوده است که در مجموع حدود 5۸۰ 
هزار نفر از این طرح استقبال کردند. گفته می شد 
این طرح برای ۹۶ درصد کدهای حقیقی بازار که 
نزدیک به 1۰ میلیون سهامدار را در بر می گیرد، 
اجرا می شود. در نتیجه می توان محاسبه کرد که 
حدودًا استقبال 5 درصدی از این طرح شده است.

 گوجه، پیاز و سیب زمینی 
تا 15 درصد ارزان شد

تسنیم- یک هفته پس از اعمال عوارض صادراتی 
برای پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته ای، 
ــازار داخلی کاهش یافت.  قیمت این اقــالم در ب
اظهارات اصغر یاوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
بارفروشان )تهران( نشان می دهــد، قیمت هر 
کیلوگرم پیاز قرمز باالی 15 هزار تومان، پیاز شیری 
1۲ هزار تومان، پیاز سفید 1۴ هزار تومان، پیاز زرد 
1۲ هزار تومان، سیب زمینی 1۰ تا 1۳ هزار تومان 
و گوجه فرنگی 5 تا 1۰ هزار تومان است. وی گفت: 
با توجه به فراوانی تولید مرکبات و ازدیاد عرضه در 
برابر تقاضا پیش بینی می شود که بازار از ثبات نسبی 

برخوردار باشد.

بازار خبر

گفت وگو
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واگذاری سهام خودروسازان روی میز دولت و کارشناسان
 رایزنی دولت و کارشناسان درباره واگذاری سهام خودروسازان از یک سو ترس دولتی ها از تکرار تجربه واگذاری های شکست خورده

 و از سوی دیگر هشدار کارشناسان درباره الزامات این واگذاری را به همراه داشت

بــررســی  تخصصی  نشست  ســومــیــن 
ــذاری سهام دولتی خودروسازان،  واگ
ــه برخی  ــد ک در شــرایــطــی بــرگــزار ش
ــرورت توجه به  کارشناسان دربـــاره ض
ــن واگـــذاری سخن گفتند  ــات ای ــزام ال
و مسئوالن دولتی با اشــاره به برخی 
ــرای واگـــــــذاری ســهــام  ــ ــات بـ ــ ــدام ــ اق
ــرار تجربه غلط  ــک خـــودروســـازان از ت

واگذاری های قبلی بیمناک هستند.
ــر اقتصاد   سیداحسان خــانــدوزی، وزی
در نشست هم اندیشی واگــذاری سهام 
ــازان  دربـــاره جمع بندی سه  ــودروس خ
جلسه ای که با فعاالن دانشگاه و صنعت 

ــودرو درخصوص واگـــذاری سهام ایــران  خ
خودرو و سایپا برگزار شده بود، اظهار کرد: 
حل مسئله سهام تودلی که در حوزه مدیریتی 
و مالکیتی صنعت خودرو گره ایجاد کرده و 
باید در اولویت قرار بگیرد نیز مورد اجماع نظر 
بود. بر اساس چارچوبی که در این سه نشست 
بررسی شد، امیدوارم ظرف هفته های آینده 
وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را 
قطعی کند و ورود به واگــذاری سهام دولت 
خــودروســازی هــا، یک ورود دوراندیشانه، 
تخصصی و بلندمدت با دل نگرانی درباره 
سرنوشت این بنگاه ها و صنعت در آینده باشد 
تا برخی از تجدیدنظرها، بازگشت ها و مسیر 
معکوسی  راکه در برخی واگذاری ها در سال 
های گذشته رخ داد، در این زمینه و در دولت 

سیزدهم شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان 
هم گفت: با توجه به دستوری که به رئیس 
ــازی دادم، طی  ــ ســـازمـــان خــصــوصــی س
هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها 
ــت که در نوبت  با سهام دیگر از ســوی دول
واگذاری های فوری وجود ندارد، جایگزین 
خواهد شد و از این پس با مانعی برخورد 

نخواهد کرد.

پیشنهاد واگذاری خودروسازی ها به     
نیروهای مسلح رد شد

در همین حال معاون برنامه ریزی و سرمایه 
ــذاری ستاد کل نیروهای مسلح گفت:  گ
ــذاری  واگـ پیشنهاد  صمت  وزیـــر  هرچند 
خودروسازها به ستاد کل را مطرح کرد اما 
به دلیل دستورات باالدستی این موضوع را 

نپذیرفتیم.
ابراهیمی اصل معاون برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری ستاد کل نیروهای مسلح هم در این 
نشست گفت: چندی قبل وزیر صنعت اعالم 
کرد که خودروسازها را به ستاد کل واگذار 
کنیم. پاسخ داده شد که حتی با یک ریال نیز 
قبول نمی کنیم چرا که خالف دستورات مقام 
معظم رهبری است، ضمن این که بهره وری 
بخش دولتی از بخش خصوصی باالتر است.

زیان انباشته 2 خودروساز بزرگ کشور     
130 تا 150 هزار میلیارد

همچنین در این نشست، رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی با بیان زیان انباشته ۱۳۰ 
تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز 
ــاره قیمت گــذاری  بــزرگ کشور گفت: درب
به  ســال  انتهای  تا  باید  نهایی  محصوالت 
سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت 
محصوالت باشیم و نتیجه این است که عمال 

این خودروسازها از زیان خارج می شوند.
حسین قربان زاده با تاکید بر این که با این 
اتفاق به سمتی خواهیم رفت که برای این 

سهام جذابیت ایجاد می شود، ادامــه داد: 
البته سهم ۵ درصدی دولت در ایران خودرو 
و ۱۷ درصدی در سایپا لزوما مالک نیست 
بلکه حتما باید نگاه جامع تری داشت تا کل 
این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم 
نقدینگی به شرکت بیاید، هم بهره وری و 
کارایی افزایش پیدا کند و هم از زیان انباشته 

خارج شوند.
به گــزارش شــادا، محمدرضا نجفی منش، 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان نیز در این نشست که در دانشگاه 
امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: برای این 
که شرکت ها از حالت زیانده خــارج شوند 
باید اصالح قیمت گذاری صورت گیرد. هم 
اکنون راهکار بورس برای این موضوع قرار 
داده شــده که راهکار بسیار خوبی است. 
آخرین باری که خودرو در بورس عرضه شد، 
۵۰ میلیون تومان ارزان تر از بازار به دست 
مصرف کننده رسید و ۱۷۰ میلیون تومان 
نیز خــودروســازان بیش از قیمت کارخانه 
فروختند و در این بین چیزی نصیب دالالن 
نشد، این روش باید برای همین خودروها 

اعمال شود.
ــا تأکید بــر واگــــذاری ســهــام تودلی  وی ب
خـــودروســـازان گــفــت: واگــــذاری موجب 
ورود نقدینگی به خودروسازان می شود و 
نقدینگی آنان را تقویت می کند، پس از انجام 

این واگذاری باید مدیریت به سهامداران 
مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال 
شود. نجفی منش تصریح کرد: دولت به 
خاطر قیمت گذاری دستوری ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد 
کــرده است.دبیر انجمن قطعه سازان 
نیز با بیان این که برای خصوصی سازی 
باید سهام تودلی را واگذار کنیم، افزود: 
شکاف بازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 
رانت به حساب افرادی واریز کرده است 
که از کارخانه خودرو خریدند و در بازار 
آزاد به فروش رساندند و در همین زمان 
۱۴۰ هزارمیلیارد تومان زیان انباشته 
برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.

آرش محبی نژاد افزود: هم اکنون ظرفیت 
تولید قطعه سازان در کشور برای ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت 
تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را داریم 
اما چه چیزی موجب شده که ما نمی توانیم از 

این ظرفیت استفاده کنیم؟
مجلس  پژوهش های  مرکز  عضو  شجاعی 
ــاره به ایــن که سه  نیز در ایــن نشست با اش
ــزام بــرای واگـــذاری وجــود دارد و باید به  ال
سمت آن برویم، گفت: ابتدا باید ویژگی بازار 
را تقویت کنیم، در مرحله دوم باید سهام 
چرخه ای را که در این بنگاه ها وجود دارد و 
منشأ مشکالت عدیده ای است، واگذار کنیم 
و سومین الزام که قبل از همه واگذاری ها باید 
انجام دهیم این است که برای واگذاری ها 
یک سری تمرین ها را انجام دهیم و ببینیم آیا 
حاکمیت برمی تابد که یک بخش خصوصی 

واقعی داشته باشیم یا خیر؟
وی بیان کــرد: این که هر دو خودروساز را 
بخواهیم به طور هیجانی و همزمان واگذار 
کنیم، به نظر مناسب نیست بلکه باید هر 
کــدام را که زمینه واگـــذاری بهتری دارد، 
ابتدا واگذار و عرضه کنیم و سپس با دیدن 
آثــار آن بــرای واگـــذاری بنگاه بعدی اقــدام 
کنیم. نیازمند تنظیم گری برای بازار و مرزها 

هستیم.

اختصاص 1۸ میلیارد تسهیالت به عشایر خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی از اختصاص ۱۸ میلیارد 
تومان تسهیالت زنجیره گوشت قرمز ویژه دام عشایر 
در استان، به ازای هر دام سبک ۷۰۰ هزار تومان و هر 
 دام سنگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داد.

ــا اعـــالم ایـــن خــبــر در جــمــع عشایر  دکــتــر قــنــاعــت ب
ــاره به برنامه های سفر به نهبندان  نهبندان و با اش
ــه مـــرزی دوکــوهــانــه،  ــازارچ اظــهــار کـــرد: بــازدیــد از ب

پاسگاه های مستقر در نوار مرزی، روستاهای دغال، 
ــاه شند و بــنــدان، معدن حــاجــات و ســد تغذیه ای  چ
ــداد و نجات  بندان و همچنین کلنگ زنــی پایگاه ام
ــود.  هــالل احــمــر از جمله بــرنــامــه هــای ایــن سفر ب
وی با بیان این که برخی مشکالت مطرح شده نیاز به 
نشست های تخصصی و کارشناسی با حضور دستگاه 
های متولی دارد که پیگیری خواهد شد، افزود: موضوع 
پرداخت عواید سوخت مرزنشینی و کوله بری 
به عنوان یکی از درخواست های مطرح شده، 
 به جد در سطح ملی در حال پیگیری است.
ــن  ــح مــصــوبــات ای ــری ــش ــه ت ــدار بـ ــانـ ــتـ اسـ
ــرای تکمیل و  ســفــر پــرداخــت و گــفــت: بـ
ــدن حــاجــات  ــع ــرب م ــاه آب شـ تجهیز چـ
یـــک مــیــلــیــارد و ۵۰۰ مــیــلــیــون تــومــان 
اختصاص یــافــت و دســتــگــاه هــای متولی 
 حمایت  هــای الزم را انجام خواهند داد.
قناعت از اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
برای اصالح، مرمت و بازسازی مجتمع آب 
رسانی طبسین خبر داد و اظهار کرد: با توجه 
به مشکل مردم روستای کوه لوله در تردد، 
یک میلیارد تومان هم برای باز کردن گذر 
تــردد و تسهیل مسیر رفت و آمد مــردم این 

روستا در نظر گرفته شد.

پیشتازی سکه در سوددهی
بازدهی بازارها در هفته گذشته چگونه بود و کدام بازار زیان بیشتری داشت؟

بازدهی بازارها در هفته منتهی به آبــان و روزهــای 
نخستین آذر ۱۴۰۱ با روند مثبت همراه بود. بازدهی 
بازار سکه ۱.9۷ درصد بود و از دیگر بازارها پیشی 
گرفت. بورس نیز کمترین بازدهی را در میان بازارها 
ــرد، امــا بــازدهــی بــازارهــای مالی دیگر  از آن خــود ک

چگونه بود؟

دالر / سود 0/69درصدی    
قیمت دالر  در این هفته ۰.69 درصد نسبت به هفته 
ــت. ایــن در حالی اســت که در  قبل رشــد داشته اس

چهارمین هفته آبان ۰.۰۱ درصد بازدهی داشت.
صرافی ملی روز پنج شنبه ۳ آبان قیمت دالر را ۳۴ هزار 
و 99۰ تومان اعالم کرد، این در حالی است که روز 
پنج شنبه ۲6 آبان، تابلوی صرافی ها قیمت ۳۴ هزار 
و ۷۵۱  تومان را نشان می داد. دالر در یک هفته ۲۳9 

تومان رشد قیمت داشت.
قیمت دالر در هفته گذشته روند باثبات و کم نوسانی 
را پشت سر گذاشت به ویژه در بــازار معامالت آزاد. 
این روند مانند تمام روزهای سال گذشته با حمایت 

بازارساز در محدوده فعلی باقی مانده است.

 طال / سود 1/24 درصدی    
بازدهی بازار طال نیز در هفته گذشته با ۱۸ هزار و 
۴۰۰ تومان رشد قیمت، ۱.۲۴ درصد بازدهی داشته 

است.
قیمت طال بر اســاس آخرین گــزارش اتحادیه طال و 
جواهر تهران، در روز  ۳ آذر ۱۴۰۱ به یک میلیون و 
۵۰۳ هزار تومان رسید. این در حالی است که هر گرم 
طال در روز ۲6 آبان یک میلیون و ۴۸۵ هزار تومان 

معامله می شد.

 سکه / سود حدود 2 درصدی    
این بازار در هفته گذشته نیز بیشترین رشد قیمت 
و بازدهی را در بازارهای سرمایه مانند هفته ماقبل 
به خود اختصاص داد و با افزایش ۳۲۰ هزار تومانی 
ــت.  ــد داش قیمت سکه امــامــی ۱.9۷ درصـــد رش
قیمت سکه هفته چهارم آبان با افزایش ۳۷۵ هزار 

تومانی  ۲.۳6 درصد رشد داشت.
قیمت سکه در هفته گذشته روند افزایشی داشت 
و این صعود قیمت برخالف بازار با ثبات قیمت دالر 
پیش رفت. در آخرین روز هفته این فلز زرد با افزایش 

قیمت به محدوده های جدید راه یافت.

بورس / زیان 0/2درصدی    
بررسی معامالت هفته گذشته بازار سرمایه حاکی 
از بازدهی کم سهام بسیاری از شرکت  ها بوده، از 
این رو این گزارش به بررسی سهم هایی که در یک 
هفته اخیر بیشترین کاهش قیمتی را داشته اند، 

می پردازد.
بورس تهران در هفته گذشته روند کاهشی داشت. 
شاخص کل بورس از ۲۵ آبان تا چهارشنبه گذشته 
روند نوسانی رو به پایین گرفت و شاخص با افت ۰.۲ 
درصدی در سطح یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی 

ایستاد.
در سوی دیگر بازصار، شاخص هــم وزن با رسیدن 
به محدوده ۴۰۷ هزار واحــدی توانست رشد ۱.۴ 

درصدی را ثبت کند. 
بر اساس این رشد می توان گفت که صنایع کوچک 
بازار وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صنایع تجربه 
کردند. شاخص کل فرابورس نیز رشد ۰.6۳ را ثبت 

کرد و به محدوده ۱۸ هزار و ۵9۳ واحد رسید.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

ــروز- به صــورت طبیعی زمانی که  • ــان ام آرم
احزاب حرفه ای در کشور وجود نداشته باشد، 
ــاالری  ــردم س ــردم ســـاالری تبدیل بــه شبه م م
انتخاباتی در چند  می شود و صرفا یک شــور 
روز خاص از انتخابات خواهیم داشت و فردای 
انتخابات همه چیز فراموش می شود و مردم 
بار دیگر نقشی در احزاب نخواهند داشت. این 
چنین عملکردی سبب می شود تا هیچ مکانیزمی 
برای پیگیری مطالبات مردم وجود نداشته باشد.

 فرهیختگان - این روزنامه با اشاره به ابراز  •
صدای  شنیدن  به   رئیس جمهور  اخیر  تمایل 
معترضان  نوشت: به شیوه گفت وگویی که توسط 
غالب مسئوالن اجرا می شود، دو ایراد اساسی 
وارد اســت؛ اوال در اغلب جلسات انتقادی که 
با حضور مسئوالن برگزار می شود، چهره ها و 
دارای  که  هستند  تریبون  صاحب  گروه هایی 
جایگاهی رسمی و ثبت شده در کشورند. حال 
آن که بسیاری از معترضان کف خیابان در گروه 
خاصی قابل تعریف نیستند و طبعا نماینده ای 
نیز ممکن است در جلسات نداشته باشند. ایراد 
دیگری که به شیوه گفت وگو وارد است، تبدیل 

میز پرسش و پاسخ به تریبون تبلیغاتی است.
کیهان - این روزنامه به انتقاد  از سکوت خواص  •

در اتفاقات اخیر کشور پرداخت و نوشت: آیا آنانی 
که مدعی خون ریخته نشده مهسا امینی بودند و 
ادای روشنفکری و اصالح طلبی را در می آوردند، 
در آزمون دفاع از خون های به ناحق ریخته شده و 
بدن های سوزانده شده مردم و مدافعان امنیت به 
وظیفه خود عمل کردند؟...آن ها که سکوت کردند 
یا مواضع دو پهلو گرفتند، در آزمون مردود شدند. 
علمایی که به دفاع از حق و دفاع از مظلوم نپرداختند 
و هنوز ساکت اند یا در سخنان خود صراحت به  خرج 

ندادند، در این امتحان سرافراز نبودند.
جمهوری اسالمی - این روزهــا هر بخشی از  •

ــت را مطالعه می کنیم  رسانه های طرفدار دول
با کلی تمجید و تعریف از دولــت مستقر مواجه 
می شویم. حتی صدا و سیما برخالف ادوار گذشته 
هر برنامه مربوط به دولت را حداقل 2 نوبت پخش 
می کند.حتی زمانی که ساده ترین داروهــا در 
دسترس بیماران نیستند، وزیر بهداشت و درمان در 
تلویزیون حضور می یابد و برعکس گذشته که گناه 
بر گردن دولت قبلی بود، حاال گناه را بر گردن تولید 
کنندگان دارو انداخته اند! آیا هدف رسانه های 
طرفدار دولت مستقر از این هماهنگی در نحوه 

انتشار وتوزیع اخبار، اقناع عمومی جامعه است؟

عصرایران نوشت: سردار غالمرضا سلیمانی  •
گفت:  مستضعفین  بسیج  ســـازمـــان  رئــیــس 
آمریکایی ها نامه ای در ۳۰ شهریورماه از منطقه 
غرب آسیا به پنتاگون نوشتند که ما در این توطئه 
شکست خورده ایم و مــردم ایــران با ما همراهی 
نکرده اند، در میان دشمن هم اختالف نظر است 
و برخی از آن ها گفته اند که تکلیف این همه پولی 
که خرج شده چه می شود؟ سلیمانی گفت: در 
اغتشاشات اخیر هیچ کدام از پایگاه های بسیج 
توسط عوامل دشمن در داخل گرفته نشده است و 
هیچ کدام از بسیجیان در این اتفاقات دچار لغزش 

نشده اند؛ بسیجیان محکم و استوار ایستاده اند.
برنا مدعی شد: وریا غفوری بازداشت شد.  این  •

خبرگزاری علت بازداشت وریا غفوری را »توهین و 
تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام « بیان 
کرد. وریا غفوری کاپیتان سابق استقالل و بازیکن 
فعلی فــوالد خوزستان است که سابقه پوشیدن 

پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را هم دارد.
دیده بان ایران مدعی شد: روزنامه »گاردین«  •

به نقل از »الکسی دانیلوف« دبیر شورای امنیت 
ملی و دفاع اوکراین، مدعی »کشته شدن شماری 
از مستشاران ایرانی در شبه جزیره کریمه« شد. 
وی با تکرار برخی ادعاهای اثبات نشده، گفت که 
نیروهای ایرانی برای کمک به نظامیان روسیه 
به منظور به کارگیری پهپادهای شاهد-۱۳۶ در 
کریمه حضور دارند و شماری از آن ها در این منطقه 

جان خود را از دست داده اند.
عصرایران نوشت: مشاور سخنگوی دولت با رد  •

ادعای هک کردن حساب کاربری بهادری جهرمی 
در اینستاگرام، از مسدودشدن آن خبر داد. محمود 
قائدی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
» حساب کاربری سخنگوی دولت در اینستاگرام که 
طی محدودیت های اخیر، غیرفعال شده بود توسط 

مدعیان آزادی بیان مسدود شد.«
خبرگزاری دانشجو نوشت: حاج حسین یکتا  •

راوی دوران دفاع مقدس با اشاره به گسترش فضای 
مجازی، گفت: زیست بوم جوانان دهه هشتادی 
و نودی در فضای مجازی با هدف گذاری دشمن 
تغییر کرد. وی با اشــاره به خالء های فرهنگی و 
ــزود: حال نسل جــوان امــروز خوب  رسانه ای، اف
نیست و این قشر دچار جنگ ادراکــی و تفهیمی 

شده است.
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اعتراضات  شنیدن  که  الریجانی: این  آملی 
صوری نباشد حرف درستی است

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   رئیس 
این حرف که اعتراضات باید شنیده شود حرف 
صحیحی اســت. این که شنیدن صــوری نباشد 
هم درست است و این نظام هم ظرفیت اصالح 
خود را دارد.آیــت ا... آملی الریجانی در دیدار با 
جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف و نمایندگان 
تشکل های سیاسی این دانشگاه پس از شنیدن 
نظرات و دیدگاه های دانشجویان با تاکید بر این که 
ما دنبال شنیدن حرف ها هستیم و در این دیدار از 
جانب خودم صحبت می کنم، گفت: این مرزبندی 
با مسئوالن را قبول ندارم. اشکالی در روش کار 
شما و روش قضاوت و نتیجه گیری برخی از شما 
دیدم. وی با اشاره به این که حجاب در کشور قانون 
است، گفت: در لیبرال ترین کشورها هم باید التزام 
به قانون داشت در غیر این صورت سنگ روی سنگ 
نمی ماند. باید قانون را رعایت کرد. آیا شما توهین 
را جرم می دانید یا نه؟ در همه دنیا جرم است. 
آیا نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می کند 
که یک دانشجو جرمی را مرتکب شود یا یک فرد 
غیردانشجو؟ نباید بین دانشجو و غیردانشجو از 
ایــن نظر فــرق گذاشت.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خطاب به دانشجویان گفت: این 
حرف شما که اعتراضات باید شنیده شود حرف 
صحیحی اســت. این که شنیدن صــوری نباشد 
هم درست است. شما تحرکات دشمن بیرونی 
را دشمن تراشی ندانید. آمریکایی ها در تسلیح 
گروه های تروریستی در آن سوی مرزهای کردستان 
نقش دارند. شما دانشجویان برای شناخت نقش 
دشمن خارجی و پایگاه های منافقین و برخی 
کشورهای منطقه چقدر تــالش کــرده ایــد؟وی 
گفت: معقول ترین راه، اصالح اشکاالت و خرابی ها 
اســت. آینده امیدوارکننده اســت. شما در یکی 
از بهترین دانشگاه های دنیا درس می خوانید. 
مطالبات شما که در یکی از بهترین دانشگاه های 
جهان تحصیل می کنید باید باالتر از سلف سرویس 
مختلط باشد. این نظام ظرفیت اصــالح خود را 
دارد.آملی الریجانی با دعوت جوانان به خودسازی 
گفت: شما جوان هستید. در سن ساختن خود و 
شخصیت معنوی خود هستید. در ارتقای شخصیت 
معنوی، باید برنامه ساختن داشت زیرا که مسیری 
بی نهایت در پیشگاه انسان وجود دارد. این هستی 
در دنیایی دیگر، به شکل حیاتی دیگر ادامه می یابد. 
ما انسان ها، تمام کارها و حرف هایمان 
اگر در چارچوب معنوی قرار گرفت، 
در مسیر بی نهایت و بدون مرگ، رنگی 
دیگر پیدا می کند. به فکر خودتان 

باشید./ایسنا

سردار پاکپور: یگان های نیروی زمینی سپاه 
در مرزهای غربی و شمال غرب تقویت می شوند

زمینی  نــیــروی  پاکپور فرمانده  سردار محمد 
سپاه پاسداران گفت: به دنبال تحرکات اشرار و 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضدایرانی 
ــرارت و ناامنی  در شمال غرب کشور و ایجاد ش
در برخی مناطق، نیروی زمینی سپاه با تقویت 
نیروهای خودی در محدوده نوار مرزی استان های 
غرب و شمال غرب کشور و بهره گیری از همکاری 
مردم غیور بومی به مقابله قاطعانه با عوامل ناامنی 
در منطقه مــی پــردازد.فــرمــانــده نیروی زمینی 
سپاه با بیان این که هم اکنون برخی یگان های 
زرهی و نیروی مخصوص نزسا در حال عزیمت 
به استان های مــرزی غرب و شمال غرب کشور 
هستند، تصریح کــرد: این اقــدام نیروی زمینی 
سپاه به منظور تقویت یگان های 
مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ 
تیم های تروریستی وابسته به 
گروهک های تجزیه طلب مستقر 
در اقلیم شمال عراق صورت 

گرفته است./فارس

توئیت سیاسی 

میرزارضا توکلی- غروب جمعه دیگر برایمان غم 
انگیز نبود، دل ها دست خدا بود و لب ها سراسر 
خنده و شادی از پیروزی ایران در جام جهانی.  
یادمان نمی رود که تا همین چند روز قبل شبکه  
سعودی  اینترنشنال سخن از تحریم فوتبال ایران  
بر زبان می راند   و دیگری همچون شبکه ملکه 
انگلیس بر طبل تفرقه می کوبید. اما روز گذشته 
ورق برگشت، در دقایق آخر هم برگشت و دِل 
میلیون ها ایرانی در یک لحظه به هم گره خورد و 
با سوت پایان بازی، دیدار ایران - ولز وطنی تر از 
گذشته شد و آتش فتنه    تفرقه طلبان خاموش.  در 
این بین اگرچه می شد حدس زد که این پیروزی 
به کاِم کارمندان این رسانه سعودی زهر شده اما 
نکته جالب ماجرا آن جابود که مجریان سعودی  
اینترنشنال پس از این پیروزی روی آنتن زنده 
حاضر شدند و با صراحت هرچه تمام تر اعالم کردند 
که این پیروزی را تبریک نمی گویند! وقاحتی که 
کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. 
کاربری در این باره نوشت:» ناراحتی دیوانه وار 
 اینترنشنال سعودی پس از برد  تیم ملی فوتبال 
نشان می دهد که پیروزی تیم ملی کشورمان  
چقدر با اهمیت و  به موقع بوده است. برای آن که 
این موجودات و مزدوران سعودی پس از دیوانگی، 
له  و لــورده بشوند باید این پیروزی به یک  جشن 
ملی فراگیر تبدیل شود.«   علی علیزاده از زاویه 
دیگری به ماجرا نگریسته و در توئیتی نوشته 
است: »دراین دو ماه زیر فشار طراحی شده توسط 
سیا و موساد و BBC و اینترنشنال و گروه های 

فشار فاشیستی مجازی ، بخش عمده ای از ایران 
ساکت بوده. ایران اکثریت. آن ایرانی که در تاریخ 
همیشه از تندروی فــراری و دنبال زندگی بوده 
است. امیدوارم امشب در این جشن ملی، این 
ایــران، اکثریت خیابان ها را از آن خود کند.« در 
همین راستا کاربر دیگری نیز گفت:» ما فقط ولز 
را نبردیم!بلکه ما کثیف ترین عملیات روانی علیه 
ملت ایران را شکست دادیم! خدایا شکرت!« در 
این میان شهاب الدین طباطبایی دبیر کل ندای 
ایرانیان نیز نوشت: »می شود در همین روزهای 
سخت، این پیروزی را هم دوست داشت و به آن 
افتخار کرد. می شود معترض و منتقد و عصبانی 
بود اما با پیروزی تیم ملی ایران ذوق کرد. درود بر 

تیم ملی  ایران، درود بر مردم نجیب و صبور ایران.« 

سید حسن خمینی: چقدر خوبیم ما 	 
ایــن پــیــروزی آن قــدر دلچسب بــود که فعاالن 
سیاسی مختلف دیگری هم دست به قلم شدند و 
از آن سخن گفتند. سید حسن خمینی در پیامی 
به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان 
مقابل ولز در جام جهانی 2۰22 نوشت:» از تیم 
ملی و بازیکنان بزرگش تنها همین بازی و نتیجه 
را می توان انتظار داشت.  امروز تیم ملی بی نظیر 
بود. سال ها بود از این تیم چنین بازی دلچسبی 
ندیده بودیم. جدای از نتیجه و بازی بسیار منطقی 
و زیبا، توان تیم در پشت سر گذاشتن شکست قبل 

و خروج از حاشیه هایی که غیرجوانمردانه برای 
آن ها فراهم شده بود، یک کار بزرگ و مردانه بود. 
به کی روش و بچه های خوب تیم تبریک می گویم و 
از همه آن ها به سهم خود سپاس گزار هستم و برای 
آن ها آرزوی روزهای بهتری دارم. امروز »ایران 
واحد و با امید« می تواند ما را به فردای بهتری 
برساند.« حسن روحانی هم این پیروزی را باعث 
یادآوری »معجزه ایران « دانست. علی الریجانی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی 
تبریک گفت و محمد فاضلی جامعه شناس نیز 
در توئیتی نوشت: »ایران، ای سرای سرخ آزادی، 
عاشقانه دوستت دارم. بزرگی کردنت را دوست 
دارم حتی اگر در حد برد در یک مسابقه فوتبال 
باشد.بچه های تیم ملی ایــران، این لحظه های 
غرور در این روزهای تیره و غمبار را مدیون شما 
هستم. به چه زبانی بگویم سپاس.«واکنش ها 
به همین جا ختم نشد و  وحید یامین پور معاون 
وزیر ورزش نیز موضع جالب توجهی دربرابر این 
پیروزی داشت و در این باره نوشت: » هرکسی 
در دقیقه ۱۰۰ این بازی با چشم های اشک آلود 
فریاد زده و از جا پریده، برادر/خواهر من، جزئی 
از تن من است. فارغ از مذهب و قومیت و زبان و 
سلیقه سیاسی. این لحظه، دلیل اتصال من با آن 
هاست. دلیل این که دردشان را به جان بخرم و 
فدای شان بشوم.«  آیت ا...جوادی آملی نیز نگاِه 
متفاوت و البته عمیقی به این پیروزی داشتند 
و در پیامی ابراز کردند: »یک قهرمان ورزشی با 
استعانت از ذات اقدس ا... با رقابت نفس گیر به 
میدان می رود تا این  پرچم را به اهتزاز در بیاورد، 
ایــن  غــرور صــادق است و تعصب داشتن به این  
قهرمانان باعث مباهات است.«  در کنار شادی 
امیر قطر که ناظر بــازی ایــران و ولز بــود،  حتی 
پای نخست وزیر عراق نیز به پیام های تبریک باز 
شد و محمد شیاع السودانی در پیامی توییتری 
نوشت: »پیروزی تیم ملی جمهوری اسالمی 
ایران را در برابر تیم ملی ولز به جمهوری اسالمی 
ــرادران و  ایــران تبریک می گوییم و بــرای همه ب
دوستان شرکت کننده آرزوی راهیابی به دورهای 

سرنوشت ساز جام جهانی را داریم.«

گــروه سیاسی-هفته ها جوسازی سیاسی و 
رسانه ای علیه جمهوری اسالمی ایران، شامگاه 
چهارشنبه  در ژنو سوئیس نتیجه داد و شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات 
در ایران، قطعنامه ای را درباره آن چه »وضعیت 
حقوق بشر در ایــران« خوانده شده، به تصویب 
رساند. با تصویب این قطعنامه، شورای حقوق 
بشر، کمیته ای حقیقت یــاب را بــرای بررسی 
درباره ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی تهران 
در اغتشاشات اخیر، تشکیل خواهد داد. این 
قطعنامه با 25 رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱5 
رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، 
اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری 
بودند که به ایــن قطعنامه رأی منفی دادنــد. 
ساحل  کامرون،  برزیل،  بولیوی،  کشورهای 
عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، 
موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و 

ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده اند.

4نکته از بیانیه وزارت خارجه	 
وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن محکومیت 
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به 
چهار موضوع اصلی اشاره کرده است که به نوعی 
موضع جمهوری اسالمی در قبال حوادث اخیر و 

رفتار مدعیان حقوق بشر را نشان می دهد.
الف( رویکرد مسئوالنه جمهوری اسالمی: وزارت 
امورخارجه در بیانیه خــود شــرح مختصری از 
اقدامات دولت، قوه قضاییه و مجلس را در پی مرگ 
تلخ »مهسا امینی« ارائه داده و اعالم کرده است 
که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه 
جمهوری اسالمی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی 
واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون 
اساسی مترقی جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ 
تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئوالنه را در 

خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند.
ب( سوءاستفاده از نهادی بین المللی: در بخشی 
از بیانیه وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از این که 
شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت 

تعداد معدودی از کشورها هدف سوء استفاده قرار 
گرفت، تصریح شده است: »بی شک این رویکرد نه 
تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی کند بلکه آن را 
قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها 

علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند.«
وزارت  بیانیه  ــرب:  غ محاسباتی  اشتباه  پ( 
امورخارجه با تاکید بر این که قطعنامه تصویبی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نتیجه 
ــات نــادرســت  ــالع ــه کــارگــیــری اط مستقیم ب
است، تصریح کــرده: »دولــت آلمان و برخی از 
دولت های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر 
مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار البی های 
سیاسی خاص و خبرسازی های دروغین برخی 
رسانه های معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای 
راهبردی شده است و گذر زمان نشان خواهد 
داد این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آن ها 

تمام خواهد شد.«
ــار سیاسی را  ــازوک ت( جمهوری اســالمــی س
وزارت  بیانیه  پایانی  بخش  در  نــمــی پــذیــرد: 
امورخارجه به وجــود کمیته تخصصی تحقیق 
فوت »مهسا امینی« و همچنین کمیته ملی تحقیق 
متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان 
مستقل در ترکیب اصلی آن و   تحوالت اخیر کشور، 
اشاره و تاکید شده است که جمهوری اسالمی 
ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی 
موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری 
و نقض حاکمیت ملی کشور می داند و مأموریت 
محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد.

در همین راستا »ناصرکنعانی« سخنگوی وزارت 
امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه 
رئیس جمهور آمریکا درباره زنان ایران، پرسید: 

به راستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت 
ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنا بودند؟»علی 
بــاقــری« مــعــاون وزیــر امــورخــارجــه هــم دربــاره 
ناآرامی های اخیر در کشورمان با تاکید بر این که 
»خانم مهسا امینی کشته نشده بلکه فوت کرده 
است«، اظهار کرد: ما درباره تحوالت ایران شاهد 
فضاسازی هایی از سوی رسانه های غربی بوده ایم 
که بی اساس و مغالطه آمیز است. ما شاهد این 
هستیم که حقوق ملت ایران توسط قدرت های 
غربی نقض می شود. دیپلمات های پیش کسوت 
وزارت امورخارجه هم در بیانیه ای اغتشاشات 
اخیر را مصداق جنگ ترکیبی همه جانبه دشمنان 
دانستند.با این حال»آنتونی بلینکن« وزیر امور 
خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه ضدایرانی 
حقوق بشری در ژنو استقبال کرد و در تداوم 
حمایت از ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، مدعی 

حمایت از ایرانیان شد.

برنامه ریزی برای فشار بیشتر	 
ــران،  ای علیه  بشری  حقوق  قطعنامه  تصویب 
پایان فشارها بر تهران نیست و به نظرمی رسد 
غرب یا دست کم رسانه های پروپاگاندای آن ها 
خواب های تــازه ای دیده اند! بالفاصله پس از 
تصویب قطعنامه، تلویزیون ایران اینترنشنال، 
از قدم بعدی دولت آمریکا علیه ایران خبر داد و 
آن را افزایش فشار جهانی برای اخراج تهران از 
کمیته زنان سازمان ملل اعالم کرد.ایرنا نوشت: 
فشارهای حقوق بشری و تصویب قطعنامه علیه 
کشوری صورت می گیرد که از همان روز نخست 
مرگ دلخراش مهسا امینی و آغاز اعتراضات به 
صورت ویژه، پیگیر علت مرگ و برخورد قاطع 

با عوامل این رویداد تلخ بود. برای نخستین بار 
است که چنین قطعنامه ای علیه کشوری صادر 
می شود که در جنگ و تقابل با نیروی خارجی 
نیست و تالش می کند تا از حاکمیت و تمامیت 
ارضی خود در برابر گروهک های تروریستی 
ــای ُمــخــل امنیت داخــلــی را  ــوب ه دفـــاع و آش
مدیریت کند. صــادر کنندگان ایــن قطعنامه 
درحالی پیروزی خود را عادالنه می دانند که 
هنوز ردپای عدالت شان! بر سینه های مجروح 
کردهای حلبچه وجود دارد و عوارض بمب های 
شیمیایی که به صدام حسین دادند هنوز جان 
می گیرد.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در حالی درباره موضوعات داخلی و اغتشاشات 
در ایران، نشست فوری تشکیل می دهد و نگران 
کودکان می شود که کمی آن طرف تر از ایران، 
کــودکــان یمنی آن قــدر گرسنه می مانند که 
می میرند! اروپــا و آمریکا در حالی فشارهای 
ترکیبی خود را علیه جمهوری اسالمی تشدید 
کرده اند و در پی تنوع بخشیدن به آن هستند 
که از 4۰ســال ایستادگی این کشور در برابر 
فشارها، نیاموخته اند و این اشتباه محاسباتی 
را بار دیگر علیه ایران تکرار می کنند. واقعیت 
آن است که نه جمهوری اسالمی ایران و نه هیچ 
کشور مستقل و آزادی در جهان، اجازه تشکیل 
و دخالت کمیته های حقیقت یاب جعلی را که 
بیشتر در پی فشار هستند، نمی دهد اما پرسش 
آن است که اگر در همین کمیته حقیقت یاب 
و بر فرض محال، حقیقت، حقانیت جمهوری 
اسالمی ایران بود، آیا غرب جسارت اعالم آن 
را داشت؟ یا حقیقت تا زمانی محترم است که 
در راستای منافع آن ها تعریف شود؟! افزایش 
فشارها علیه جمهوری اسالمی ایران در مقطع 
کنونی، در راستای تکمیل پازل شومی است 
که رژیم صهیونیستی برای منطقه چیده و در 
این پازل، ایرانی متحد و یکپارچه و مقتدر باید 
به ایران تکه تکه شده و ضعیف و در جنگ تبدیل 
شود. در راستای این هدف، هر دروغ و نیرنگ و 

ابزاری می تواند به کار آید و استفاده شود.

کمیته حقیقت یا فشار؟ 
وزارت خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت قطعنامه ضدایرانی 

شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از 
کشورهای غربی و کامال مردود دانست  

جمعه اتحاد  و همدلی
پیروزی غرور آفرین بر ولز موجی از شادی و امیدواری را رقم زد. بسیاری از چهره های سیاسی و کاربران 

فضای مجازی این پیروزی را فرصتی برای همدلی می دانند

فرا خبر  

شگفتی فوتبال؛ شاخص ایران خواهی و وطن دوستی

پرویز امینی-فوتبال فراتر از ورزش یک پدیده اجتماعی و از اختراعات 
شگفت بشر است. می تواند برای جوامع غم و شادی بیافریند. روح جمعی 
آنان را متجلی و متبلور   و داشته های ولو پنهان یک ملت را آشکار کند و 
لحظات تعیین کننده و خطیر زندگی جمعی ملت ها را، تدبیر کند. شاید 
کسی فکر نمی کرد فوتبال با همه شگفتی هایش برای ملتی مانند ملت 
ایران به شاخص و به مرز و خط کشی تبدیل شود که وطن دوستان را از خصم 
وطن و ایران گرایان را از ویرانی خواهان ایران جدا و تفکیک کند. اما فوتبال 
برای ملت ایران در سال 2۰22 و در صحنه جهانی این کار را کرد. فوتبال 
به شاقولی تبدیل شد که ویرانی طلبان و ایران گرایان را از هم تفکیک کرد. 
ویرانی طلبان همه کار کردند که ایران و ایرانی در همه صحنه ها از جمله 

فوتبال بازنده باشد و همه صحنه های زندگی اش را با شکست روبه رو کنند. 
همه کار کردند تا تیم فوتبال ایران را تحریم کنند و راه ورودش به جام جهانی 
را ببندند یا در این روزها حضورش را منتفی   و در جریان بازی ها به نماینده ای 
برای تحقیر ملت ایران تبدیل کنند تا جایی که شکست تیم ملی را جشن 
بگیرند و احساس افتخار کنند. اما فوتبال نشان داد که فراتر از سیاسی بودن 
یا نبودن، سیاست ساز و تدبیر کننده است و در یک لحظه خطیر می تواند 
همه تیرهای بال و دشمنی را از ملتی دفع کند و بر سر دشمنانش بکوبد. این 
جدیدترین معجزه و شگفتی فوتبال است که برای ملت ایران اتفاق افتاد. 
در جایی که سیاست متعارف و شناخته شده از رمق افتاده است، فوتبال 

اژدهای چند سر دشمنی و دیو ایران ستیز را به زانو درآورد.

پیام تبریک معنادار نخست وزیر عراق/السودانی 
 در پیامی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را تبریک
 گفت.  این پیام،  نشان دهنده ترمیم رابطه تهران 
- بغداد در در دوران مسئولیت نخست وزیر جدید 
عراق است.دولت السودانی از جمله نزدیک ترین 
دولت های عراق به ایران است که توسط چارچوب 

هماهنگی گروه های شیعه تشکیل شده است.
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چشم های بسیاری از عالقه مندان به فوتبال در گوشه و کنار جهان در این 
پرونده

 
شب و روزها به مستطیل سبز خیره شده است. در حالی که همه بینندگان 
منتظر دیدن شگفتی در نتایج بازی ها هستند تا تنور مسابقات داغ تر 
شود و هیجان آن باالتر برود، فناوری های حیرت انگیزی هم وجود دارد 
که در حاشیه مسابقات از آن ها رونمایی شده است. فناوری هایی که هوش را از سر انسان 
می برد و بعضی کارشناسان مدعی شده اند که کشورهای دیگر امکانات امروز را تا 12 سال 
بعد هم تجربه نخواهند کرد و از آن ها بهره نخواهند برد! گفته می شود که قطر در تجهیز 
کشور خود برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات جام جهانی 2022 بیش از 300 میلیارد 
دالر در بخش های مختلف هزینه کرده است، هر چند به رغم میزبانی و تدارک زیاد، تیم 
فوتبال میزبان در هر دو بازی  خودش شکست خورد.بعد از پیروزی دلچسب تیم ملی مقابل 

ولز، مرور فناوری ها ی جذاب موجود  در جام جهانی دلچسب تر از همیشه است.

 

فناوری های حیرت انگیز در جام جهانی 2022

 وقتی »فقر« و »سل« 
مانع »تیاگو سیلوا« نشد

کاپیتان 3 دوره اخیر برزیل در جام های  جهانی، متولد یک حلبی آباد 
خطرناک در »ریودوژانیرو« است و در 21 سالگی بعد از ابتال ی شدید به سل 
و 6 ماه بستری شدن در بیمارستان قصد کنار گذاشتن فوتبال را داشت اما...

مدافع میانی برزیلی که هم اکنون برای باشگاه چلسی بازی می کند، یکی از برترین 
مدافعان فوتبال جهان به شمار می رود. مسیر موفقیت او که حاال در 3۸ سالگی، 
برای سومین بار کاپیتان برزیل در جام  جهانی شده و در بازی با صربستان هم حضور 
موثری داشت، فراز و نشیب های باورنکردنی دارد؛ از دست و پنجه نرم کردن با فقر 
و بدبختی در کودکی تا بستری شدن در بیمارستان به مدت 6 ماه در 21 سالگی و 
تصمیم به خداحافظی از فوتبال در ابتدای درخشش، اما او چطور توانست به یکی 
از برترین و فراموش نشدنی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان و البته برزیل تبدیل 

شود؟ در مینی پرونده امروز زندگی سالم به این سوال پاسخ خواهیم داد.

از کودکی تا کاپیتانی تیم  ملی برزیل
مادر »تیاگو سیلوا« هرچند از لحاظ مالی مشکالت بسیاری داشت، اما تصمیم گرفت 
پسرش را به دنیا بیاورد. او در کنار خواهر و برادرهایش در یک حلبی آباد خطرناک در 
حاشیه شهر ریودوژانیرو، کودکی اش را گذراند. بدتر از همه، این بود که والدین تیاگو زمانی 
از هم جدا شدند که او بیش از همه به آن ها نیاز داشت. به قول خودش، »وقتی پسربچه بودم 
به شدت دلم برای پدرم تنگ شده بود. پدر و مادرم زمانی که من خیلی بچه بودم از هم جدا 
شدند و از نظر روانی روی من تأثیر بدی گذاشت«. »تیاگو« در ۲۱ سالگی به سل مبتال شد 
و ۶ ماه در بیمارستان بستری بود. در همان روزها بود که پزشکان به او گفتند یک سوراخ در 
ریه اش به وجود آمده و نباید دیگر فوتبال بازی کند. بنابراین تصمیم گرفت فوتبال را کنار 
بگذارد، اما مادرش او را متقاعد کرد که این کار را نکند و زیر نظر پزشکان، به فعالیت های 
ورزشی اش ادامه دهد. حاال او برای سومین بار به عنوان کاپیتان تیم  ملی برزیل در جام  

 جهانی راهی قطر شده تا باز هم برای موفقیت تیم  ملی کشورش تالش کند.

نقش مادر »تیاگو سیلوا« در موفقیت پسرش
بی تردید نقش و تاثیر مادر بر سالمت روان کودک بر هیچ فردی پوشیده نیست. مادر به 
دلیل شناخت کاملی که از احساسات و هیجانات فرزندش دارد، با رفتار و صحبت هایش 
می تواند تاثیر زیادی بر طرز فکر و عمل فرزندش بگذارد، اما چطور یک مادر می تواند در 
لحظات سخت و حساس زندگی و زمانی که فرزندش به یک پشتوانه نیاز دارد، مانند مادر 

»تیاگو« عمل کند و به فرزندش امید ببخشد؟
1- پذیرفتن بی قید و شرط  مادر زمانی که دوست داشتن و حمایت خود را بدون قید و 
شرط و بدون وابستگی به موقعیت ها و شرایط، به فرزندش می بخشد، دختر و پسرش این 
را باور می کنند که موجودی ارزشمند و الیق هستند و می توانند به بهترین ها دست یابند.

2- ابراز احساسات  بیان کالمی محبت و ابراز احساسات به مناسبت های مختلف توسط 
مادر تاثیر زیادی در افزایش اعتماد به نفس فرزند دارد. احساس این که حضور و بودن تو در 
زندگی من چقدر باعث شادی و آرامش می شود، باعث قوی بودن فرد در زندگی می شود.
3- تشویق و تحسین  تشویق کردن رفتار صحیح و درست هرچند کوچک و پیش پا افتاده 

و بیان کالمی رفتار صحیح او، تاثیر زیادی در رفتار و اعمال فرزند دارد.
4- امنیت  احساس امنیت به این معنا که هر اتفاقی بیفتد، خیالت راحت که باز هم من در 
کنارت هستم، من هستم و می توانی با من صحبت کنی و از تمام احساسات و مشکالتت 
به من بگویی؛به فرزند کمک می کند تا توان زیادی برای مقابله با مشکالتش پیدا کند و در 

نتیجه امید به آینده را در وجود او افزایش می دهد.

از بیماری سل چه می د انید؟
»تیاگو سیلوا« می خواسته در ۲۱ سالگی به  دلیل بیماری سل از دنیای فوتبال 
خداحافظی کند. سل یک بیماری عفونی جدی است که عمدتًا ریه ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. باکتری هایی که باعث سل می شوند از طریق 
قطرات کوچکی که با سرفه و عطسه در هوا منتشر می شوند، از فردی 
به فرد دیگر سرایت می کنند. عالیم این بیماری عبارت اند از: سرفه های 
مزمن و طوالنی بیشتر از سه هفته، سرفه همراه با خون، درد قفسه سینه، 
کاهش وزن بدون دلیل، احساس خستگی مفرط، تب و لرز، تعریق 
شبانه و... . این بیماری همچنین می تواند دیگر قسمت های 
بدن شما از جمله کلیه ها، ستون فقرات یا مغز را تحت 
تاثیر قرار دهد. هرکسی می تواند به بیماری مبتال 
شود اما عواملی مانند ضعف سیستم ایمنی بدن، 
زندگی در مناطق خاص شامل آفریقا، آسیا، اروپای 
شرقی، روسیه و آمریکای التین، مصرف دخانیات 
به خصوص تنباکو و تماس نزدیک با فرد مبتال به 
سل خطر بیماری را افزایش می دهد. با این حال، 
اگر به بیماری سل مبتال شدید برای پیشگیری 
از انتقال به افــراد دیگر باید چند نکته را رعایت 
کنید: در خانه بمانید و در چند هفته اول درمان، به 
محل کار یا مدرسه نروید؛ تهویه اتاق را به شکل مناسب تعبیه کنید 
به طوری که هوا در گردش باشد؛ از ماسک صورت استفاده کنید 
و دوره درمانی و داروها را کامل مصرف کنید. نکته آخر هم این 
که هم اکنون و با پیشرفت علم پزشکی، بیماری سل مانند دیگر 
بیماری های میکروبی با استفاده از داروهایی مانند ایزونیازید 

قابل درمان است.

 

 

 

 

 

 

 از خنک کننده پیشرفته ورزشگاه ها و مدرن ترین توپ فوتبال تاریخ بگیرید
 تا پنل خورشیدی پرتابل، مدیریت جمعیت با هوش مصنوعی، پخش مسابقات برای نابینایان و...

مزایای بی شمار فناوری 
خنک کننده ورزشگاه ها

به دلیل شرایط آب و هوایی قطر، تمهیدات به صورتی 
اندیشیده شده که ورزشگاه ها در خالل برگزاری 
بازی ها مجهز به سیستم خنک کننده باشند. این 
سیستم خنک کننده که تحولی را در این حوزه از 
فناوری به وجود آورده، هوای درونی ورزشگاه ها را 
در کشور گرمسیر قطر خنک و مطبوع نگه می دارد. 
ــادان مهندسی  ــت ــن فــنــاوری یکی از اس خالق ای
مکانیک دانشگاه قطر است و آن را برای برآوردن 
ــدازی کرده  نیاز ورزشگاه ها و تماشاچیان راه انـ
است. البته این سیستم های خنک کننده تنها به 
زمین بازی محدود نمی شود بلکه فضای داخلی 
ورزشگاه و حتی سکوها و صندلی های تماشاچیان 
هم مجهز به این فناوری هستند. محققان قطری در 
این فناوری پیشرفته از انرژی خورشیدی و فناوری 
ورزشگاه ها  خنک کردن  به منظور  خنثی  کربن 
استفاده می کنند تا دمای ورزشگاه از ۲۱ درجه 
سانتی گراد باالتر نرود و در یک حد معمول باقی 
بماند. درواقــع عبور هوای خنک از خروجی های 
ویژه در زیر صندلی های تماشاچیان و نازل های 
بزرگ، فضا را خنک نگه مــی دارد. عالوه بر قدرت 
خنک کنندگی، این فناوری از بخش دیگری هم 
فضای  تصفیه کنندگی  قابلیت  که  شــده  تشکیل 
ورزشگاه ها را به خود اختصاص داده است. همچنین 
تهویه کف ورزشگاه به گونه ای فراهم می شود که 
بازیکنان فوتبال در فضایی عاری از بیماری های 
قارچی بازی کنند و چمن زمین بازی کامال تمیز و 
پاک باشد. حسگرها در تمام قسمت های ورزشگاه، 

دما و رطوبت را کنترل می کنند.

شمارش جمعیت و افزایش 
امنیت با هوش مصنوعی

در ایــن پـــروژه، از فناوری های هوش مصنوعی و 
نظارت ویدئویی مبتنی بر پهپاد استفاده شده تا 
نیروهای امنیتی راحت تر بتوانند جمعیت را مدیریت 
کنند. در شهر دوحــه، پایتخت قطر، اتاقی وجود 
دارد که در آن صدها نمایشگر، جمعیت حاضر در 
بازی های جام جهانی ۲0۲۲ را زیر ذره بین قرار 
داده اند. درطول زمان برگزاری جام جهانی، بیش 
از ۱00 متخصص در مرکز دستور و کنترل اسپایر 
مشغول کار خواهند بود و با دقت تصاویری را که از 
۲۲ هزار دوربین امنیتی مستقر در هشت ورزشگاه 
میزبان جام جهانی مخابره می شود، تحت کنترل 
دارنــد. فناوری تشخیص چهره به کارمندان این 
مرکز این امکان را می دهد که روی چهره هر یک 
از 80 هزار هــوادار حاضر در ورزشگاه لوسیل که 
میزبان ۱0 مسابقه از جمله بازی فینال است، زوم 
کنند. محمد احمد المهندی، یکی از مدیران این 
مرکز دراین باره گفته: »با یک کلیک می توانید از یک 
ورزشگاه به ورزشگاه بعدی بروید چراکه ما همه چیز 
را در یک پلتفرم متمرکز زیر نظر داریم؛ از مدیریت 
تاسیسات گرفته تا امنیت، سالمت و ایمنی و حتی 

فناوری اطالعات و ارتباطات.«

 پخش مسابقات برای نابینایان
 و بیماران حسی

یکی از نقص هایی که در بازی های جام جهانی در دوره های قبل 
وجود داشت، این بود که افراد نابینا و کم بینا قادر به تماشای بازی ها 
نبودند و تنها باید از قابلیت صدا برای درک مسابقات استفاده 
می کردند اما با فناوری جدید حتی این افراد هم قادر خواهند بود 
 Bonocle به این بازی ها دسترسی پیدا کنند. این محصول با عنوان
در بازی های قطر برای اولین بار رونمایی می شود که قادر است 
محتوای دیجیتالی جام جهانی را به خط بریل تبدیل کند و به 
طرفداران نابینا و کم بینا امکان دهد به طور همزمان از بازی لذت 
ببرند. عالوه براین، فناوری feelix palm هم قابلیتی است که از 
خط بریل برای ارسال تکانه ها از طریق دست استفاده می کند. آن 
دسته از تماشاچیانی که مبتال به اوتیسم یا دیگر مشکالت حسی 

هستند، می توانند از اتاق های تماشای حسی استفاده کنند.

 مشخصات باورنکردنی 
فناوری آفساید نیمه خودکار

این سیستم، هر بار که توپ برای بازیکنی در موقعیت آفساید ارسال شود، یک 
هشدار خودکار برای کمک داور ویدئویی ارسال می کند. با این سیستم دیگر 
 VAR برای تعیین آفساید بودن یا نبودن بازیکن، نیازی به تکرارهای طوالنی
نخواهد بود. ۱۲ دوربین ردیابی اختصاصی نصب شده زیر سقف ورزشگاه 
برای ردیابی توپ و جمع آوری داده های دریافتی ازحداکثر ۲۹ نقطه بدن هر 
بازیکن و محاسبه دقیق موقعیت آن ها در زمین با دقت ۵0 بار در ثانیه، استفاده 
می شود.داده های جمع آوری شده این ۲۹ نقطه شامل تمام اندام هایی است 
که در برقراری تماس های آفساید دخیل هستند. با ترکیب داده های ردیابی 
اندام و توپ و به کارگیری هوش مصنوعی، هر زمان که توپ توسط مهاجمی  
دریافت  شود که در موقعیت آفساید قرار دارد، هشدار آفساید به طور خودکار 
به مسئوالن نظارت ویدئویی مسابقه در داخل اتاق عملیات ویدئویی ارسال 
می شود. قبل از اطالع داور داخل زمین، ناظر ویدئویی تصمیم پیشنهادی را 
که براساس موقعیت های محاسبه شده اندام بازیکنان است، تأیید می کند. 
این فرایند در عرض چند ثانیه اتفاق می افتد و به این معنی است که روند 

تصمیم گیری درباره آفساید را سریع تر و دقیق تر می کند.

 نخستین
 توپ هوشمند فوتبال

توپ رسمی مسابقات 
ــی  ــ ــان ــ ــه ــ ــام ج ــ ج

نــام  بــه   ۲0۲۲
»الــــــرحــــــال«، 
ــک مــحــصــول  یـ
نــوآورانــه است 

ــت  ــ ــرک ــ کـــــــه ش
ــداس طراحی  آدیـ

آن را برعهده گرفت. 
الرحال در زبان عربی به معنی 

ــت. از ویژگی هایی ایــن تــوپ هوشمند  »ســفــر« اس
مــی تــوان بــه یــک فــنــاوری ارتباطی اشـــاره کــرد که 
داده های مسابقه را بالفاصله با سرعت بیش از ۵00 
 بــار در ثانیه به داوران مستقر در مرکز کمک داور 
ویدئویی  منتقل می کند. این توپ دارای سیستم 
تعلیق جدید آدیـــداس در مرکز و مجهز به حسگر 
حرکتی است به طوری که طبق سیستم تعلیق، نقطه 
ضربه به توپ را با دقت زیادی شناسایی می کند. این 
توپ هوشمند همچنین اوج سرعت بازی را تشخیص 
می دهد و به گفته فیفا، سرعت این توپ در مقایسه با 
دیگر توپ های دوره های قبلی جام جهانی به مراتب 
بیشتر اســت. این نخستین باری است که یک توپ 
مسابقه در جام جهانی از این فناوری استفاده می کند.

اپلیکیشن داده های مربوط به 
بازیکنان فوتبال

اتحادیه های  جهانی  انجمن  به  مربوط   FIFA Player برنامه 
بازیکنان حرفه ای و مطابق با منشور جدید حقوق داده هــای 
بازیکنان تولید شده است و داده های ردیابی عینی بازیکن مثل 

معیارهای سرعت، مسافت، شتاب ها و نقشه های حرارتی 
ــوری در هر ورزشگاه  ــرای یک سیستم ن موقعیت را ب

جمع آوری می کند. به عالوه، این برنامه دارای داده های 
رویدادهای پیشرفته است که در آن به تحلیل گران 

عملکرد فیفا، جزئیات دقیقی درباره پاس، فشار و 
موارد مشابه ارائه می دهد. تمام داده های توزیع شده 
بین بازیکنان برای بررسی از زوایای مختلف دوربین 
با ویدئو همگام سازی می شود و بالفاصله پس از هر 

مسابقه در دسترس هر ورزشکار قرار می گیرد.

پنل خورشیدی پرتابل

یکی از اقداماتی که دانشگاه تگزاس قطر بــرای این روزهــای 
 SUNPave جام جهانی انجام داده، ابداع یک شیوه نوآورانه به نام
برای استفاده از انرژی خورشیدی است که با همکاری دانشگاه 
تگزاس و بنیاد قطر تولید و در ورزشگاه »الثمامه« قرار داده شده 
که در قالب کاشی های ۵0 مترمربعی نصب شده اند. در این پروژه 
از پنل های خورشیدی متحرک و پرتابل استفاده شده است. این 

پنل های قابل حمل با توجه به این که قابل نصب روی کف 
زمین هستند یا به طور عمودی روی دیوار قرار می گیرند، 
به همان اندازه پنل های خورشیدی سابق، انرژی تولید 

ــدام از پنل های  می کنند. انــرژی تولیدشده توسط هر ک
خورشیدی برای تامین انرژی یک اتاق خواب شامل تجهیزاتی 

چون تهویه هوا، روشنایی و یخچال کافی است.

ورزشگاه کامال قابل حمل
یکی از ورزشگاه های میزبان برگزاری جام جهانی ۲0۲۲، ورزشگاه 
۹۷۴ نام دارد که ممکن است بعد از جام جهانی وجود نداشته باشد 
یا حداقل در جای فعلی نباشد! در واقع ورزشگاه ۹۷۴، یک سازه 
کاماًل جداشدنی است. این ورزشگاه با استفاده از کانتینرهای 
حمل و نقل و قاب های فوالدی ساخته شده است. طراحی ورزشگاه 
آن را از نظر بصری جذاب کرده و در عین حال با توجه به این که مواد 
کمتری در مقایسه با یک ورزشگاه سنتی در آن استفاده شده است، 
مقرون به صرفه بودن را هم تضمین می کند. گفتنی است، این اولین 
ورزشگاه در تاریخ فوتبال و برگزاری رقابت های جهانی است که 
به طور کامل قابل جداسازی بوده و می توان آن را به سرعت نصب و 

سپس جمع آوری کرد.
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  شش میلیارد و 660 مسکن در سال 99
آمارنامــه دارویــی ایــران نشــان می دهــد که 

در ســال ۱۳۹۹، ایرانی هــا ۴۴ میلیــارد و 

۵۲۶ میلیــون عــدد دارو مصــرف کرده انــد. 

چهــار  مصرف شــده،  داروهــای  میــان  در 

قــرص اســتامینوفن، اســتامینوفن کدئین، 

سرماخوردگی بزرگ ساالن و کپسول ژلوفن 

از گروه داروهای ُمسکن، ســهم زیادی دارند 

و به طور میانگین، هر ایرانی در ســال گذشته 

۵۵ عــدد از این چهــار قرص را مصــرف کرده 

است. نکته قابل توجه درباره آمار منتشر شده 

از داروهــای مصرفــی در ایران این اســت که 

قرص های آرام بخش و مسکن درد که معموال 

افراد بدون مراجعه به پزشک آن ها را مصرف 

می کنند، بــه تعداد زیاد اســتفاده شــده اند. 

این آمار نشــان می دهد که در ســال ۱۳۹۹، 

این چهار قرص  به تعداد شش میلیارد و ۶۶۰ 

میلیون عدد مصرف شده اند.

 خون ریزی معده و نارسایی کلیه 
وقتــی اســتامینوفن می خوریــد ایــن قــرص 

می شــود  متابولیــزه  و  پــردازش  کبــد،  در 

و درنهایــت از طریــق کلیــه دفع می شــود. در 

واقع اســتامینوفن باعث مهــار تولیــد و ایجاد 

برخی عوامل  محافظت کننده معده می شود. 

مصرف طوالنی مدت استامینوفن و داروهای 

ضدالتهابی غیراستروئیدی دیگر مانند پروفن، 

باعث آســیب پذیری بیشــتر معــده شــده و در 

طوالنی مــدت امــکان خونریزی و زخــم معده 

را باال می برند. اثر اســتامینوفن بر عروق کلیه 

و دفــع متابولیت هــای آن از کلیــه در صــورت 

مصرف طوالنی مدت، به کلیه آسیب می رساند 

و می تواند به نارسایی کلیه بینجامد. به همین 

دلیل اســت افرادی کــه فشــارخون و بیماری 

زمینه ای کلیوی دارند باید در مصرف این گونه 

داروها حساسیت بیشتری به خرج دهند.

 آسیب کبدی 
خوردن زیــاد و یک بــاره قرص اســتامینوفن 

می تواند بــه راحتی شــما را  مســموم  و راهی 

بیمارســتان  کند. اگر فرد تعداد زیادی قرص 

را در یک بــازه طوالنــی بخورد ممکن اســت 

مســموم نشــود ولــی بــه کبــد، کلیــه و دیگر 

عضوهــای بدن آســیب جدی می زنــد. البته 

واکنش بدن همه افراد به مصرف استامینوفن 

یکســان نیســت. افراد مبتال به بیماری های 

کبــدی، کســانی کــه نوشــیدنی های الکلی 

اســتفاده می کننــد و کســانی کــه بــا داروی 

ضدانعقاد وارفارین درمان می شــوند ممکن 

اســت ســریع تر دچار آســیب کبدی ناشی از 

مصرف استامینوفن شوند و باید این قرص را 

با احتیاط بیشتری مصرف کنند.

 عالیم و عوارض مرگبار 
مصرف بیــش از حد یــا اوردوز با اســتامینوفن 

)بیشــتر از 8 عــدد قــرص( عالیمــی ماننــد 

بی اشــتهایی، حالت تهوع، اســتفراغ و درد در 

قســمت راســت و بــاالی شــکم دارد. هرچند 

مشــکالت ناشــی از مصرف زیاد استامینوفن 

در بیشــتر مــوارد درمان می شــود امــا بعضی 

وقت ها همه چیز خوب پیش نمی رود و اوردوز 

می تواند به نارسایی کبد منجر شود و در صورت 

درمان نشدن سریع، مرگ بیمار را رقم بزند. به 

صورت کلی فردی که بیش از حد استامینوفن 

مصرف کرده اســت باید در اورژانس بســتری 

شود و به انجام آزمایش خون برای تعیین سطح 

استامینوفن در خون و دیگر آزمایش های کبدی 

نیاز دارد. درمان می تواند شامل شست وشوی 

معده، تجویز سرم و داروهایی باشد که به دفع 

سریع تر استامینوفن از بدن کمک کند.

منبع: بهداشت نیوز 
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عصاره  سبزیجات،مقوی و مناسب سوپ 

ایرانی ها در سال بیشتر از6 میلیارد عدد انواع مسکن 
 استفاده می کنند که می تواند باعث آسیب

 به کلیه  ،  کبد و مشکالت گوارشی شود 

زندگیسالم
   شنبه  

۵آذر۱۴۰۱
شماره23۱۰

چرا  باید خرمالو  بخوریم؟    عاقبت  مصرف زیاد 
استامینو فن 

۱-برای تهیه آب ســبزیجات الزم است ابتدا ســبزیجات را به 

اندازه های دو تا ســه  ســانتی متری خــرد کنید. به یاد داشــته 

 باشید که هرچه قطعات بزرگ تر باشند، طعم آن ها بهتر است.

۲-روغن زیتــون را داخل قابلمه بزرگ مناســب طبخ ســوپ 

بریزید و اجازه دهید کمی گرم شود. سپس، پیاز، کرفس، هویج، 

پیازچه، سیر، جعفری، آویشن و برگ بو را اضافه کنید. به مدت 

پنج تا ۱۰ دقیقه سبزیجات را به  آرامی در روغن تفت دهید. در 

این مدت مدام سبزیجات را هم بزنید.۳-نمک و آب را اضافه 

کنید و بگذارید تا به جوش بیاید. بعد از آن که مواد در قابلمه به 

جوش آمد و شروع به قل خوردن کرد، می توانید زیر شعله را کم 

کنید. در قابلمه را باز بگذارید و ۳۰ دقیقه زمان دهید تا مواد با 

یکدیگر  بجوشند.۴-سبزیجات را بعد از ۳۰ دقیقه از آب خارج 

کنید و دور بریزید. عصاره شما آماده است. آن را می توانید در 

ظرف شیشه ای مناسب بریزید و در یخچال قرار دهید.

   ادرار آور
این میوه بسیار غنی از کلسیم و پتاسیم است. آن هایی که مبتال به مشکالت کلیوی هستند 

باید هر روز یک عدد خرمالو مصرف کنند، چون به کاهش حفظ آب بدن کمک می کند.

    پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا
با مصرف منظم خرمالو می توان از بسیاری از مشکالت التهابی، عفونت، سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا پیشگیری کرد، زیرا  این میوه شامل مقدار غنی ویتامین ث است که بدن را 

برای مبارزه با این عفونت ها مصون می کند.

    پاک سازی و سالمت کبد
پاک سازی بدن بســیار مهم اســت و خرمالو به طور موثر این کار را انجام می دهد. این 

میوه حاوی مقدار زیادی  آنتی اکسیدان است که می تواند ســموم بدن، به ویژه کبد را 

پاک سازی و سالمت کبد را حفظ کند.

   کنترل فشار خون
خرمالو برای کنترل فشار خون باال و در نتیجه جلوگیری از بیماری ها موثر است. مقدار 

زیاد  پتاسیم این میوه به عنوان گشادکننده عروق عمل می کند و در نتیجه جریان خون 

در بدن را افزایش می دهد؛ بنابراین فشار خون کاهش می یابد.

  درمان یبوست
آن هایی که به یبوســت مبتال هســتند، می توانند از خرمالو برای رفع این مشکل خود 

اســتفاده کنند. این میوه دارای مقدار بســیار غنی فیبر محلول در آب است. به عنوان 

ملین طبیعی عمل می کند و در نتیجه، آن ها که مشــکالت شــکمی دارنــد می توانند 

خرمالو را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

   سالمت قلب
با فشار خون خوب، بسیاری از بیماری  های قلبی عروقی 

کنترل می شوند. سطح فشار خون پایین به حفظ سیستم 

قلبی عروقی کمــک و در نتیجــه از بیماری های قلبی 

جلوگیری می کند. عــالوه بر حفظ فشــار خون، این 

میوه  بــه جلوگیری از بیماری هــای قلبی با محتوای 

فیبر محلول در آب باال کمک می کند.

یکی از جذابیت های فصل پاییز داشتن میوه هایی خوش رنگ 
و خوشمزه است. شــاید در بین میوه های پاییزی، خرمالو به سالمت

دلیل طعم خاص و گس کننده اش کمی از رقابت با بقیه میوه ها 
عقب افتاده باشد اما شاید اگر فواید کمتر شنیده شده خرمالو 

را بدانید، آن را به سبد میوه های پاییزی خود اضافه کنید.

آشپزی من

 

 

  

 

چاشنی 

 

مواد الزم 
  روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری

  پیاز )بزرگ(: یک عدد
  ساقه کرفس: )به همراه چند برگ(

دو عدد

  هویج: )بزرگ(دو عدد
  پیازچه: تازه خرد شده یک دسته

  سیر خرد شده: هشت حبه
  جعفری تازه: هشت شاخه

  آویشن تازه: شش شاخه
  برگ بو: دو عدد

  نمک: یک قاشق چای خوری
   آب:دو لیتر

مادربزرگ ها می خواهنــد همه دردهــا را با چای نبــات درمان کننــد و آدم های زیادی هــم با هر دردی به ســراغ قرص 
پزشکی 

  

استامینوفن کدئین می روند. در بیشتر خانه های ایرانی، عقیده بر این اســت که این قرص نیاز به تجویز دکتر ندارد و 

داروخانه ها هم این قرص را بدون نسخه می فروشند. در سال 86 این دارو با فروش بیش از یک میلیارد عدد در سال به 

عنوان پرمصرف ترین دارو در ایران شناخته شد. مصرف بیشتر از حد مجاز استامینوفن باعث مسمومیت  های شدید 

دارویی می شــود. در ایران مقدار کدئین ایــن دارو تاکنون چندین بار تغییر کرده اســت و  اکنون به صورت 10 و 20 میلی گرم ســاخته 

می شود.  اما آیا می دانید مصرف زیاد استامینوفن چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

داده تصویری
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

مادری هستم 37 ساله. فقط یک فرزند دارم که پسر است. او به تازگی، 
4 ساله شده است. چندتا مشکل دارد، خدمت تان می گویم تا راهنمایی ام  
کنید چون خسته شده ام. اوال بسیار بازیگوش است و کنجکاوی زیادی 
دارد، دوم این که غذا را باید به زور به او بدهم و ســوم این که به کتاب های آموزشی که 

برایش می خرم، توجهی نمی کند. چه کنم؟

پسر 4 ساله ام بسیار کنجکاو است اما  آموزش پذیر نیست

زندگی سالم 
                      شنبه  
    5 آذر ۱۴۰۱  
 شماره 23۱۰ 

    7 توصیه به خانم ها برای داشتن شوهری خوش اخالق
به طور خالصه می توان گفت خانم ها برای داشتن شوهری که 
خوش اخالق باشد، باید هفت نکته را رعایت کنند: 1-احترام و 

اهمیت دادن به شوهر، 2-مهیا کردن محیط پر از 
امنیت و آرامش در خانــه، 3-همراهی با او در 

امور مختلف بعد از تصمیم گیری، 4-پرهیز 
از بحث و مجادله های بی نتیجه، 5-توجه 
بــه ظاهــر آراســته و مســائل زناشــویی، 
6-داشتن صداقت و امانت و 7- فداکاری 

و داشتن گذشت در حد معقول.
  7 توصیه به شوهرها برای داشتن 

خانمی خوش اخالق
یک مرد به عنوان شــوهر هم اگر یک سری رفتارهای 

مناسب را از خودش بروز دهد، شانس بیشتری خواهد داشت 
تا زندگی با همســری خوش اخالق را در زیر یک سقف تجربه 
کند: 1-ابراز محبت و عالقه به همسر، 2-درک کردن همسر و 

شرایطش در خانه، 3-گوش شنوا بودن برای شنیدن ناراحتی 
همســر، 4-کمک در کارهای منــزل، 5-هدیــه دادن بدون 
مناسبت هرچند قیمت زیادی نداشته باشد، 6-مطلع کردن 
همسر از امور اقتصادی و شغلی خود، 7-متعهد 

بودن به همسر.
  موانع خوش اخالق شدن همسر

همان طور که گفته شد، اگر زن و شوهرها 
به یک سری رفتارها پایبند باشند، طبیعتا 
با همســری مهربــان و خوش اخــالق در 
زندگی مشــترک روبــه رو خواهند شــد و 
برعکس آن، یک سری رفتارهای رایج وجود 
دارد کــه آرزوی داشــتن همســری مهربــان را 

دست نیافتنی خواهد کرد.
۱   ندانستن زبان عشق| هرکدام از زوج ها باید تالش کند تا 
زبان عشــق همســر خود را بشناســد و با آن زبان بــا او ارتباط 
برقرارکند. زبان های عشق شامل وقت گذاشتن برای یکدیگر، 

کالم تاییدآمیــز، خدمت به یکدیگــر و تماس فیزیکی اســت. 
در  خوشــبختی  احتمــال  موضــوع،  ایــن  بــا  ناآشــنایی 

زندگی مشترک را پایین خواهد آورد.
۲    ســرزنش کــردن و بدبینــی| هنــگام اختــالف نظــر یا 
سوءتفاهم به جای سرزنش کردن یکدیگر یا تفسیر نادرست، به 
شناســایی مســئله و یافتن راه حل بپردازید. پرهیز از گرفتن 
تصمیم  های عجوالنه و نادرســت در چنین مواقعــی و پر و بال 
ندادن به افکار منفی درباره همسر، توصیه ای مهم برای داشتن 

حسی بهتر درباره اوست.
۳   درد دل نکــردن| هــر روز یــا حداقــل هر هفتــه، زمان 
مشــخصی را بــرای گفت و گو درباره مســائل و مشــکالت و به 
اصطالح دردل کردن با همسرتان اختصاص دهید. هر یک از 
زوج ها باید دیگری را نزدیک ترین و محرم ترین فرد به خودش 

بداند و او را نیمه گم شده، حامی و پشتیبان خود تلقی کند.
۴    تشکر نکردن از رفتارهای مطلوب| اگر زن یا شوهری از 
رفتارهای خوب و درست همسرش تشکر نکند، این کار به تکرار 

رفتارهای مثبت نمی انجامد.
۵    داشتن انتظارات بیش از حد| انتظارات نامعقول از طرف 
مقابل، محبت میان افراد را کم می کند. زوج ها سعی کنند در 
حد توان همسر انتظارات مادی و غیرمادی خود را تنظیم کنند 
نه بر اساس خواسته ها و رویاهای خود تا زندگی مشترک شان 

با آرامش بیشتری روبه رو شود.
۶    به یاد نیاوردن روزهای خوش| تمرکز بیش از حد روی 
جنبه های منفی یکدیگر، قطعا مانــع خوش اخالق بودن در 
زندگی مشــترک خواهد شــد. بنابراین اوقات خوش خود را 
مدام در ذهن مرور کنید. با همسر خود به گونه ای رفتار کنید 
کــه در روزهــای ابتدای عقــد رفتــار می کردید. بــا همدلی، 
همفکــری، همکاری و مشــورت بــا یکدیگــر درباره مســائل 
مختلف می توان زندگی مشــترک موفق تــری را تجربه کرد. 
برای داشتن یک زندگی مشترک با نشــاط و موفق باید وقت 
گذاشت و برای خوش گذرانی های دو نفره برنامه ریزی کرد. 

در زندگی مشترک باید احساس مسئولیت داشت 
و لحظه به لحظه به عوامل ایجاد رابطه سالم توجه 

کرد.
۷    رعایت نکردن حد و مرزها | به طور 

طبیعی هر زندگی دچار چالش های 
خاص خود می شود. مهم این است 

که در همه حال مراقب باشید که 
بــا توهین هــا و حرف هــای 

نامربوط حرمت ها شکسته 
نشــود. همچنیــن هریک از 
زوج هــا احتــرام و برخــورد 
مناسب با خانواده همسر را 

در نظر داشته باشد و به هیچ 
عنوان موقع درگیری و اختالف 

پای خانواده  او را   وسط  نکشد.

 
فریبا البرز|   کارشناس ارشد مشاوره خانواده 

زندگی با همسری خوش اخالق نه تنها شیرینی های بودن زن و شوهر در کنار هم را چندین برابر می کند که 
تحمل سختی ها را هم ساده تر خواهد کرد. زوج هایی که رابطه ای خوب و سالم با یکدیگر دارند و عشق در 
زندگی شان موج می زند، برای آن زحمت زیادی کشیده اند. زن و مرد اگر از نظر شرایط اعتقادی، اقتصادی 
و فرهنگی به هم نزدیک باشند و بر اساس صداقت و اعتماد به یکدیگر، زندگی خود را آغاز کنند و در طول 
زندگی به آن توجه کافی داشته باشند و آن را رعایت کنند، عالقه و الفت زیادی بین آن ها ایجاد خواهد شد. البته، کار همین جا 
تمام نمی شود و پس از آن هر دو نفر برای استمرار روابط خوب بین خود باید دقت و توجه کافی را لحاظ کنند. در ادامه نکات 

بیشتری در همین باره برای داشتن همسری مهربان و خوش اخالق مطرح خواهد شد.

محوری

۷ انبودگر شادی زوج ها
رعایت 7+7 توصیه 
 توسط زن و شوهرها

 رویای داشتن 
همسری خوش اخالق 
و مهربان را به واقعیت 

تبدیل می کند

 تربیت
 فرزند

 

  

 

 

 

  

 

فتو نکته 

 اشتباهات 
 کوچک ما زماین بزرگ یم شوند  

که به جای پذیرش فرافکین یم کنیم 

 من معلم هســتم و می خواستم 
از مــادر عزیزم تشــکر کنــم که هــر روز 
صبح باید بچــه ام را نگه دارد تــا بتوانم 
در شغلی که به آن عالقه زیادی دارم، به 
مردم کشورم خدمت کنم برای داشتن 

آینده ای بهتر.
اعظم

تشکر

* مــن آخرش هــم متوجه نشــدم کــه این 
پرســتار آمریکایی، 400 نفــر رو با تزریق 
بیــش از حــد کشــت؟ چرا دســت بــه این 
جنایــت زد؟ یعنــی یک شکســت عشــقی 

می تونه این قدر خطرناک باشه؟
* 2 تا از تیم هایــی که در ســتون »تا جام« 
صفحه جوانه به عنوان تیــم برتر این دوره 
معرفی کردیــن، بدجوری برابــر تیم های 
آسیایی شکســت خوردن. به نظرم مطلب 
بعــدی رو به ژاپــن یا عربســتان بــه عنوان 

مدعی جام اختصاص بدین.
* بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، متــن 
پیشنهادی من در مسابقه »چی شده؟« رو 

چاپ کنین دیگه.
* تصویر کوچه قدیمی در پرونده »زندگی 
به ســبک دوره قاجــار در 1401«، چقدر 
حــس و حــال خوبــی داشــت. رفتــم بــه 

گذشته ها. من 67 ساله هستم.
* آقایــی کــه پیامــک دادی و گفتــی کــه 
صاحبخانــه ام همدلــی نــدارد و انــگار در 

مریــخ زندگــی می کنــد، مســئوالن هــم 
همیــن طور هســتند. یک ســری بــه بازار 

بزن تا حساب کار دستت بیاید.
* مطلــب صفحــه جوانــه بــا موضــوع  »5 
واقعیــت ناشــنیده دربــاره بــاران« خیلی 
جالــب بود. البته من شــبیه ایــن نکات رو 

درباره دانه های برف هم شنیده بودم.
* دربــاره پرونــده »ســراب نیلوفــر خراب 
شــد«، می خواســتم بگــم کــه بــا دیــدن 
عکس های قبــل و بعد ایــن منطقه، حالم 

گرفته شد.

عبدالحسین ترابیان|   کارشناس ارشد روان شناسی

والــد گرامــی، یک ســری 
دربــاره  را  مشــکالت 
فرزندتان فهرست و برای 
ما ارســال کردیــد. قبل از 
هــر موضوعی  بایــد بگویم که پســر شــما در 
مرحلــه کودکــی اول اســت کــه از مراحــل 
سرنوشت ســاز رشــد اســت و ضرورت دارد 
والدین با مطالعه بیشتر درباره روان شناسی 
رشــد کودک در ایــن دوره بــا اقتضائات آن 
آشنایی کامل پیدا کنند و سلیقه ای با کودک 
برخورد نکنند. با این حال، الزم است نکاتی 

را با شما درمیان بگذارم.

  کنجکاوی پسرتان را بی تربیتی قلمداد 
نکنید

گفتید کــه فرزندتــان خیلی کنجکاو اســت. 
بایــد بدانیــد کودکــی اول)2 تا 6 ســالگی( 

عمدتا ســن بازی و کنجکاوی اســت بنابراین 
والدین بایــد زمینه ارضــای ایــن دو نیاز مهم 
را بــرای کــودکان در این ســن و ســال فراهم 
کنند و اجازه دهند کــودک آزادانه بازی های 
جســمی و فکری انجــام دهد. حتمــا والدین 
هم در طول روز همبــازی خوبی برای کودک 
باشــند چــون بــازی در ایــن مرحله بــه منزله 
نوعی زندگی کردن و کســب تجربه و مهارت 
آموزی اســت و نباید مانع بازی کردن کودک 
شــد. همچنیــن کنجــکاوی کــودک، کامال 
طبیعی است و ارتباط برقرار کردن با محیط به 
شکوفایی و خالقیت وی منجر می شود. برخی 
والدین  بایدهــا و نبایدهای افراطــی دارند یا 
کنجکاوی را کــه ویژگی بــارز دوران کودکی 
اول است، بی تربیتی تلقی و کودک را محدود 
یا ســرکوب می کنند. این رویه اشتباه جلوی 
رشــد کــودک را می گیــرد و در بزرگ ســالی 

هم فــردی محتــاط و غیرخالق خواهد شــد. 
پس نقش تربیتی والدیــن آگاه، فراهم کردن 
زمینه بازی و کنجکاوی کودک اســت.عمده 
مشــکالت تربیتی به شــیوه و نــگاه تربیتی ما 
بستگی دارد و هر نوع تغییر مطلوب در کودک 
باید با تغییــر رفتار والدین صــورت گیرد. اگر 
کودک لجباز یا پرخاشگر و ... داریم، ما باروش 
تربیتی ناقص خود کودکی لجباز و پرخاشگر 
می پرورانیــم پس والدین هســتند کــه زمینه 
مشکالت رفتاری کودکان را فراهم می کنند  
و آن گاه می خواهند بدون تغییر روش تربیتی 

خود، کودک تغییر کند که شدنی نیست.

  کتاب کمک آموزشی از 6 سالگی
کودکی اول، سن آموزش دادن های رسمی 
نیســت و در بیشــتر جوامع، آموزش رسمی 
از شش ســالگی آغاز و کودک وارد دبستان 
می شــود. شــش ســالگی آغــاز ســن تادیب 
کــودک هــم هســت. زودهنــگام از کودک 
انتظــار خوانــدن و نوشــتن  داشــتن توصیه 
نمی شــود و آن چه در مهد و پیش دبســتانی 

کودک یــاد می گیرد، اجباری و رســمی 
نیســت و هیــچ تکلیفــی هــم از کــودک 
درخواست نمی شــود و نباید زودهنگام 
از کــودک انتظاراتی داشــته باشــیم که 

هنوز توانایی آن را ندارد.

   کودک تان را گلخانه ای بار نیاورید
گفته ایــد باید غذا را بــه زور به پســرم بدهم. 
والدیــن در همــه مراحل رشــد بــه خصوص 
کودکی باید ســبک مقتدرانه داشته باشند 
و از افراط و تفریط در امــر تربیت جدا پرهیز 
کننــد. برخــی والدیــن بــه خدمــه کــودک 
تبدیــل می شــوند و تمام امــوری را کــه باید 
کــودک بنــا بــه اقتضــای ســن خــود انجام 
دهــد، والدیــن انجــام می دهنــد. این گونه 
کودکان که نقشــی در انجام امور شــخصی 
ندارند، به کودکان گلخانــه ای و پناهگاهی 
تبدیل می شــوند که ممکن اســت در بزرگ 
سالی حداقل عزت نفس و کارایی را داشته 
باشــند. فراموش نکنیــم بهتریــن کمک به 
کــودک، کمک نکــردن اســت  و  واســپاری 
کارها متناســب با توانایــی وی باعث تقویت 
عزت نفــس کــودک می شــود. چــرا کودک 
4 ســاله باید با تــالش و جنگ و گریــز ناهار 
بخــورد؟ آیا همیــن دلســوزی های افراطی 
باعث نمی شــود که یــک مادر جــوان بگوید 

دیگر خسته شده ام؟

کدام دیوار؟  
اصلی تریــن نکته بــرای نصب ســاعت دیــواری در یک 
اتاق، دید کامل آن از تمامی نقــاط و زاویه های موجود 
در آن اتاق است. به عنوان مثال برای مناسب ترین جای 
ســاعت دیواری در اتاق پذیرایی، می توان پشت مبل را 
پیشنهاد داد، اما گزینه دیگر برای جای ساعت دیواری 
در اتاق پذیرایی، فضای باالی شــومینه است. از آن جا 
که شــومینه به عنوان یــک نقطه کانونــی در نظر گرفته 
می شود، نصب یک ســاعت دیواری در باالی آن نه تنها 
نمای شــومینه را کامل می کند بلکه جلوه بیشــتری به 

دکوراسیون داخلی شما می بخشد.

   ارتفاع مناسب برای ساعت دیواری
برای رعایت زیبایی بصری، بهتر اســت ســاعت را در ارتفاع 50 تا 70 درصــد باالیی دیوار 
نصب کنید؛ با توجه به ارتفاع دیوارشما و همچنین ابعاد ساعت، این عدد می تواند متفاوت 
باشد. به طور کلی ارتفاع مناسب برای نصب ساعت دیواری باید به گونه ای باشد که مرکز 
ساعت همســطح  یک فرد با قد متوســط قرار بگیرد. نصب ســاعت دیواری در ارتفاع های 
باالتر یا پایین تر، از حالت استاندارد خارج می شود و تأثیر منفی بر دکوراسیون 
شما می گذارد. مرکز ساعت باید حدود 152 تا 156 سانتی متر از سطح زمین 

باالتر باشد.

   ساعت و آرامش
معموال ساعت ها را در محلی نصب می کنند که از هر زاویه ای 
در خانــه قابل دیدن باشــد. برای ایــن منظــور می توانید از 
ساعت های سقفی استفاده کنید، این ساعت ها سازوکار 
خاصی دارند و از دو طرف قابل مشاهده اند. توجه کنید 
که اولویت در نصب ساعت با دیده شدن آن است اما اگر 
به صدای عقربه های ساعت حساس هستید، می توانید 
آن را در فضا هایی با رفت و آمد کمتر نصب کنید و راه حل 

مناسب تر دیگر استفاده از ساعت های دیجیتالی است.
 برای نوشتن این مطلب از »ایرنا«

 کمک گرفته شده است

 چید مان ساعت 
برای داشتن خانه ای زیبا

نقش ساعت در تزیین خانه، اداره، ساختمان های قدیمی و جدید همیشه 
شبکه های 
پررنگ بوده است. به خصوص این که ساعت های دیواری می توانند اجتماعی 

نقش بســیار پررنگ و زیادی در تزیین دکوراســیون داخلی منازل 
مسکونی داشته باشند، بنابراین در صورتی که می خواهید حس خوبی 
را در منزل خود ایجاد کنید، می توانید از ساعت استفاده کنید. چند نکته درباره چگونگی 

استفاده از ساعت در دکوراسیون خانه را با یکدیگر مرور می کنیم.
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شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

تخریب ابیق مانده مرتوپل ات چنــد روز آینده انجام 
خواهد شد

شهروندان: زحمت نکشین. خودش داره تموم می شه!

روزانمه کیهان: اگر ابزیگران اعتصاب کنند چه خوب 
یم شود

مهران رجبی: پس من برم گریم کنم!

معاون وزیر جهادکشــاورزی: قیمت مرغ منجمد را 
افزایش داده ایم ات تقاضا به مرغ گرم هدایت شود

مردم: این جــوری تقاضا ها به ســمت خرید کنســرو لوبیا 

هدایت می شه!

 نحوه درس خوندن دانشجوهای مشهدی: ای ره که ِبلُدم، 

ایم که مهم نیس، ایم طوالنیه البد نمیه، اویم که ایشاال نمیه، 

ایم که تقلب ُمکُنم، اویم که باخوانم ِنِمفهُمم، آخیش تموم 

رف... 
 منم چشمام سگ داشت، ولی چون هزینه نگهداریش 

زیاد بود ولش کردم. 

 یا نبخشید یا اگه می بخشید دیگه به روی طرف نیارید! 

لطفًا برای گزارش آقای خیابانی زیرنویس 
بذارین

ما آقای خیابانی رو خیلی دوست داریم، نه برای گزارش های 
خوبش، بــرای این که تو روزهایی که خبــری از کمدین های 
خوب تو تلویزیون نیســت  ایشــون دل ما رو شــاد کــرد. یک 
مرد خوش قلب و مهربون که حرف های شــیرین می زنه، اما 
یک وقت هایــی واقعًا فهم این که ایشــون چی می  گــه نیاز به 
زیرنویس فارسی داره. مثل بازی برزیل و صربستان. ایشون 
یک صحنه گفــت: »نیمــار پیچــش و غلِتش می زنــه«. حاال 
پیچیش رو می شه فهمید، اما انصافاً غلِتش چیه؟ یه جای دیگه 
هم گفت: »برزیل واقعًا می خواد گل بزنه«. آخه مگه بقیه محض 
شــوخی می خوان گل بزنن؟ همه اینا به کنار. تو یک صحنه 
داشــت می گفت تیاگو ســیلوا خونه اش فالن جــای لندنه، 
همبازیش دو تا چهارراه باالتر. همچین هم جدی این حرف ها 
رو می زد انگار رفته خونه اونا دو تا چای  خورده. همه اینا باعث 
می شــد گیج بشــیم که یهو  دیدیم یک عده از تماشاگرها ی 
بازی قبلی با همین لباس ها و پرچم ها دارن شادی می کنن. 
یعنی هم بازی کشور خودشون رو دیدن، هم زود خودشون رو 
رسوندن شهر بعدی تو همون نقطه استادیوم نشستن و بازی 
دوتا کشور دیگه رو دیدن. واقعًا آفرین. مرحبا به این همت. اما 
چه جوری آخه؟ مگه قطر این قدر کوچیکه؟ یک چیزی هست 

به من نمی گین البد!     

تاپخند

تیتر خند

دانیال دایی داووداینااینطورکی

 طنزپرداز

کوچولوهای باهوش، شــکل های توی این 
جــدول را بایــد طــوری بچینید کــه در هر 
ردیف و ســتون، شــکل تکــراری نباشــد. 

شروع کنید!

دیروز یه مردی رو تو خیابون زیر بارون دیدم 
که نــه چتر داشــت و نه ســرش رو بــا چیزی 
پوشــونده بود. ولی حتی یک تــار موش هم 

خیس نشده بود. چطور ممکنه؟

کیدوکو

این تصویــر )از باال به پاییــن( کدام ضرب 
المثل را نشان می دهد؟

ضرب المچل

برای
 کودکان

معما

کیدوکو :

بازی  ریاضی :

کلمه یاب:

سایه بازی

کلمه یاب

 رابطه تان بــا ریاضی چطور اســت؟ کمــی وقت بگذاریــد و دقــت کنید تا بــا توجه بــه داده ها
 رمز 5 رقمی جدول را پیدا کنید.

در خانه های این جدول نام 13 کشور از کشورهای شرکت کننده در جام جهانی 2022 
قطر را به صورت افقی، عمودی و مورب نوشته ایم. چند تا از آن ها را پیدا می کنید؟

بازی ریاضی

سایه بازی:

سایه شماره 5 صحیح است.

ضرب المچل:

دست باالی دست بسیار است.

معما:

اون مرد تاس بوده!

کدام 
گزینه، سایه 
برعکس شده 
این پیرمرد 
مهربان است؟

این دو عکس  
5 اختالف با 
یکدیگر دارند. 
سعی کنید آن ها 
را به تنهایی یا با 
کمک اطرافیان 
پیدا کنید. با 
این کار آلزایمر 
را هم از خود دور 
خواهید  کرد.

اختالف تصاویر

صاویر:
ف ت

ال
خت

ا

وقتی یک خود شیرین تو کالس به معلم می گفت : قرار 
بود امروز امتحان بگیرین!

  تو تصوراتم، وقتی شوهرعمه ام می گه چیز دیگه نبود 
بخوری که سرما خوردی؟!

  سردار آزمون: اون تیکه پیتزای دیشب که گذاشته 
بودم تو یخچال هتل کو؟!

  وقتی با داداشت داری فیلم می بینی و یهو می گه: این 
پسره آخرش می میره! 

 

شادی رسدار آزمون در ابزی ایران و ولز



دعای خیر هواداران مسی برای یوزها!

 کری زیبای پدر و پسری
 در حاشیه دیدار یوزها و یاران بیل

 گلها: روزبه چشمی 9+90 و رامین رضاییان 90+11
 کارتزرد:رضاییان و جهانبخش ایران، جو رودن ولز

 کارتقرمز:وین هنسی 86- ولز
اعظمهادیخبرنگاریاعزامیبه
جامجهانیقطر/ایران پس از قبول 
شکست سنگین 6-2 مقابل انگلیس 
در اولیــن دیــدارش در جام جهانی 
2022 قطر بــرای ماندن در صحنه 
رقابــت و زنده نگه داشــتن امید به 
صعود و البته اعاده حیثیت، چاره ای جز کســب نتیجه 
مقابل ولز نداشت. کشور کوچکی که تیم ملی آن را بیشتر 
به واسطه گرت بیل ستاره سابق رئال مادرید می شناسند و 
شاید برای خود این ستاره هم بازی ایران یک بازی خاص 
بوده چراکه در این دیدار او تعداد بازی های ملی اش را به 
عدد 110 رســاند و از کریس گانتر پیشی گرفت و حاال 
رکورددار بیشــترین بــازی ملی در ولز اســت. کارلوس 
کی روش ســرمربی تیم ملی که پس از شکست سنگین 
مقابل انگلیس عدم حمایت تماشاگران و برخی رسانه ها را 
عامل ناکامی شاگردانش عنوان کرده بود برای بازی با ولز 
دست به یک خانه تکانی اساسی زد تا ترکیب ایران برای 
بازی با یاران گرت بیل نسبت به بازی با انگلیس پنج تغییر 

داشته باشد. ایران با ترکیب سیدحسین حسینی، احسان 
حاج صفــی)75- ترابــی(، میــاد محمــدی، ســعید 
پورعلی گنجی،  مرتضی  کریمــی(،  عزت اللهی)83-علی 
مهــدی طارمی، علی قلــی زاده)75 جهانبخش(، مجید 
احمــد  آزمون)67-انصاری فــرد(،  ســردار  حســینی، 
نوراللهی)77-چشمی( و رامین رضاییان بازی را آغاز کرد 
و کی روش با کشــیدن قلم قرمز روی نام صادق محرمی، 
علیرضا جهانبخش، علی کریمی و غیبت اجباری بیرانوند 
مصدوم، نشــان داد که خودش هم دانسته ارنج بازی با 
انگلیس خوب نبوده است! البته زمانی که ترکیب ایران در 
اختیار رســانه ها قرار گرفت، بســیاری به اســتفاده از 
سیدحسین حسینی که در دیدار اول شش گل خورده بود 
و روحیه خوبی نداشــت ایراد گرفتند اما اوج هوشمندی 
ســرمربی پرتغالی تیم ملی در همین جا هویدا شد. او با 
میدان دادن دوباره به حسینی، هم روحیه او را بازسازی 
کــرد و هم از تخریب روحیه دو دروازه بان دیگر تیم ملی 
جلوگیری کرد. رابرت پیج ســرمربی ولز هم تیمش را با 
آرایش وین هنســی، کریس مفام، جو رودن، بن دیویس، 
اتان آمپــادو، آرون رمــزی، کانتر رابرتز، نکــو ویلیامز، 
گرت بیل، هری ویلســون و کیفر مور به زمین فرستاد تا 
بازی پرانتقاد با آمریکا را جبران کند. تماشاگران پرتعداد 

حاضر در ورزشــگاه احمد بن علی هم نســبت به بازی 
گذشــته هماهنگ تر و همراه تر بودند و با تشــویق های 
بی امان حمایت جانانه ای از یوزها کردند تا این بار طلسم 
بشکند و ایران بتواند با دست پر از زمین خارج شود. همه 
این عوامل دست به دست هم داد تا شاهد یک بازی روان 
و زیبا و تهاجمی از یوزها باشــیم و حتی شــاهد به ثمر 
رسیدن گل زودهنگام توســط علی قلی زاده که البته به 
دلیل آفساید توسط کمک داور ویدیویی مردود اعام شد. 
با این همه عطش گلزنی و پیــروزی چنان در تیم موج 
می زد که تماشاگران حاضر در ورزشگاه یک لحظه آرام و 
قرار نداشتند. با این حال نیمه اول جز همان گل آفساید، 
توپی از خط دروازه ها نگذشت. مشخص بود که کی روش 
هم مثل تماشــاگران از عملکرد شــاگردانش در نیمه 
نخست رضایت دارد چراکه تیم برخاف بازی با انگلیس 
در نیمه دوم هم با همان ترکیب اولیه به زمین برگشت و 
روال نیمه اول را ادامه داد. دو ضربه متوالی سردار آزمون 
و قلــی زاده به تیرک دروازه ولــز در دقیقه 51 آه از نهاد 
ایرانی ها بلند کــرد. در دقیقه 64 بازی هم هنگامی که 
ایران ضربه کرنر زد، دست مدافع ولزی به توپ خورد اما 
اســکوبار داور اهل گوآتماال اعتقادی به پنالتی نداشت و 
کمک دادور ویدیویی هم همچنین! وقتی حمات پرتعداد 

ایــران بی ثمر بود و فرصت رو به پایان، کی روش تصمیم 
گرفت نفس خط حملــه را چاق کند و انصاری فرد را به 
جای ســردار بــه زمین فرســتاد تا شــاید او با تجربه 
بین المللی اش گره کور دروازه مردان سرزمین اژدها را باز 
کند. حمات ایران باعث شده بود یاران گرت بیل از چپ 
و راســت تن به کرنر بدهند اما طلسم دروازه پابرجا بود. 
کی روش چندین تعویض همزمان هم انجام داد تا با یاران 
تازه نفــس، نفس اژدها را بگیــرد. در دقیقه 81 برخورد 
خطرناک دروازه بان ولز با طارمی منجر به اخراج او شد و 
با ده نفره شدن ولز، یوزها برای زدن گل حریص تر شدند 
و درنهایت با شوت ســرکش چشمی، طلسم دروازه ولز 
شکست. در حالی که تماشــاگران هنوز مشغول شادی 
بــرای گل اول بودند، رضاییان دیگر مدافع تیم ملی گل 
دوم را زد تا اولین پیروزی ایران در جام جهانی قطر ثبت 
شود و یوزها و کی روش به بازی بعدی و صعود امیدوارتر 
شــوند. این پیــروزی عاوه بر جبران مافات شکســت 
کی روش و شاگردانش مقابل انگلیس، بهترین برد ایران 
در ادوار تاریــخ جام جهانی هم بود. ضمن اینکه به لحاظ 
فنی هم تیم ایران نمره قبولی گرفت و فقط در یک مورد 
که آمار شوت است، یوزها 21 بار دروازه مردان سرزمین 

اژدها را تهدید کردند.

یوزهانفساژدهارابریدند!

ایرانبهصعودامیدوارشد

تساوی یخ انگلیس و آمریکا 
به نفع ایـران

ولزونیمنگاهیبهصعود

همراه با جام 22

آن ها هرگز تسلیم نمی شوند

سازه ای هوشمند در دل بیابان!

وضعیت غم انگیز گرت بیل
تیم ملی هجومی دوست داشتنی تر است

نیمار دور گروهی را از دست دادحمله چه بدی داشت؟

تمجید ویژه فیفا و AFC از ایران

 2022 نوامبر   26  /  1444 جمادی االول  اول    /  1401 آذر   5  / شنبه   

اعظمهادیخبرنگاراعزامیبهجامجهانیقطر/در 
گرمای 30درجه شــهر دوحه و منطقه الریان رسیدیم به 
بازی دوم تیم ملی کشــورمان و مصاف با ولز. با مترو به 
ورزشــگاه احمدبن علی رفتیم. مسیر و داخل مترو حال 
و هوای عجیبی داشــت؛ انگار در متروی تهران به سمت 
ورزشــگاه آزادی حرکت کرده بودیم. داخل واگن ها مملو 
از جمعیت بود که طبعا اکثرا ایرانی و ولزی بودند و شعار 
و کری را از مترو شروع کرده بودند. عده ای از تماشاگران 
مهدی طارمی را تشویق می کردند و او را به رخ ولزی های 
حاضر در واگن می کشــیدند. قطعا طارمی ستاره ایرانی 
پورتوی پرتغال حاال دیگر برای بسیاری از فوتبال دوستان 
اروپایی و جهان چهره ای شناخته شــده است. بعد از آن 
نوبت به تشــویق بیرانوند و سردار و چند ملی پوش دیگر 
رســید و در ادامه هم ایرانی ها گرت بیل ستاره سرشناس 
تیم ملی ولز را تشــویق کردند و گل خنــده روی لبان 

تماشاگران ولزی حاضر در واگن نشست.
  

کشور کوچک جنوب غربی جزیره بریتانیا که جزو آخرین 
تیم هایی بود که توانست جواز حضور در جام جهانی قطر 

را کسب کند. کشوری که شــش میلیون جمعیت دارد 
و اقتصاد آن متکی به صعنت ســاخت قطعات خودرو و 
هواپیماست و واحد پولش به تبعیت از انگلیس، پوند است. 
این ها اطاعاتی اســت که کاظم، یک هموطن 60 ساله 
مقیم ولز که با پسرش برای تماشای بازی های ایران و ولز 
به قطر سفر کرده اند به ما می دهد. او را در مسیر ورزشگاه 

و داخل مترو دیدیم.
  

تا وارد واگن شــدیم مردی با موهای جوگندمی و تقریبا 
60 ســاله که کنار مرد جوانی نشسته بود بلند شد و به 
زبان فارسی جایش را به ما تعارف کرد و با وجود امتناع ما 
تصمیمش را عملی کرد؛ من و دوستم نشستیم. مرد 60 
ساله وقتی ایستاد، پرچم ایران که روی دوشش انداخته و 
گره زده بود، خودنمایی کرد و پسر جوان هم پرچم ولز را 
به دوش داشت. ابتدا تصور می کردم از ایران به قطر آمده 
یا یک هموطن مقیم قطر است. اما وقتی باب صحبت را 
با او باز کردم، متوجه شدم از ولز به همراه پسرش، هم او 
که پرچم ولز را روی دوشــش انداخته بود، به دوحه سفر 
کرده اند تا مسابقات جام جهانی و دیدارهای تیم ملی ایران 

و ولز را تماشــا کنند. اسمش کاظم است، هموطنی که 
سال هاست ساکن و مقیم ولز است و می گوید همسرش 
هم ولزی اســت و با پســرش ســینا که البته بسیار کم 
فارسی می داند و حرف می زند به قطر آمده اند تا مسابقات 
جام جهانی را تماشا کنند. نظرش را درباره دیدار اول ایران 
و انگلیس جویا شدم. با ناراحتی گفت: »شکست تلخی بود 
اما خب حســنش را هم ببینیم چون دو تا به انگلسیی ها 
زدیــم.« درباره نتیجه بازی ایران و ولز از او ســوال کردم 
که امیدوار به پیروزی بود. از پسرش هم خواستم نتیجه 
را پیش بینــی کند. ابتدا با خنده گفت ولز می برد اما بعد 
با اشــاره به پدرش تاکید کرد به خاطر پدرم دوست دارم 
ایران ببرد و او خوشــحال شود! کاظم خندید و با پسرش 
جلوی دوربین ما ژست گرفت تا یک عکس زیبای پدر و 

پسری ثبت شود. 
  

بــا عبور از مســیرهای خروجی مترو کــه البته با بوق و 
شیپور و شــعار و آوازخوانی تماشاگران ایرانی و همراهی 
تماشــاگران دیگر کشــورها با آنها همراه بود به محوطه 
ورزشــگاه رسیدیم. گروه های موســیقی از ملل مختلف 

مثل چند روز گذشــته حضور داشــتند و تماشاگران را 
دور خود جمع کرده بودند و همراه موســیقی های ملی و 
محلی حرکات جالبی انجام می دادند و تماشاگران دو تیم 
ایران و ولز هم با آنها همراهی می کردند تا فضایی شــاد 
پیش از بازی را در بیرون از محوطه رقم بزنند. در محوطه 
تماشاگرانی از دیگر کشــورها با پرچم های ایران و ولز و 
پرچم کشور خودشان حضور داشتند و جالب آنجا بود که 
آرژانتینی ها و طرفدار لیونل مسی که مثل ایران در بازی 

اول شکست خورده بودند، طرفدار ایران بودند.

دعایخیرهوادارانمسیبراییوزها!
کریزیبایپدروپسریدرحاشیهدیداریوزهاویارانبیل

روز  بازی  آخرین  در  شبنمروحی/ 
اول دور دوم رقابت هــای جام جهانی 
2022، انگلیس و آمریکا در ورزشگاه 
البیت الخور قطر به مصاف هم رفتند 
که این بازی با تســاوی بدون گل به 
پایان رســید. انگلیس کــه در بازی 
اول بــا زدن 6 گل به ایــران در حد 
و اندازه های یک مدعی ظاهر شــده 
و دومیــن پیروزی قاطــع دور اول را 
رقم زده بــود، مقابــل آمریکا کاما 
متفاوت حاضر شد. در آن سو آمریکا 
که به دنبــال برد بود تا به وضعیتش 
در جدول سروســامان بدهد، آرایش 
هجومی تر به خود گرفت. انگلیس در 
ابتدای مسابقه بازی نسبتا بهتری ارائه 
داد اما نتوانست موقعیت خاصی ایجاد 
کند و فقط دقیقه 10 هری کین یک 
شوت به سمت دروازه آمریکا زد که با 
برخورد به مدافع به کرنر رفت. بعد از 
این اتفاق شاگردان گرگ برهالتر جلو 
کشیدند و دقیقه 17 توسط تیموتی 
پیکفــورد خطرناک  وه آ روی دروازه 
ظاهر شدند اما ضربه سر این بازیکن 
بیرون رفت. شاید بتوان گفت بهترین 
موقعیت گل آمریــکا در این بازی را 
کریستین پولیســیچ بازیکن چلسی 
ایجاد کــرد. او دقیقه 33 در محوطه 
به شــوت زنی  اقدام  انگلیس  جریمه 
کرد امــا ضربه زیبای او به تیر دروازه 
برخــورد کــرد. او 10 دقیقه بعد هم 

می توانســت برای تیم ملی کشورش 
گلزنی کند اما ایــن ضربه خطرناک 
هم راهــی خارج شــد. روند ضعیف 
و بازی یخ دو تیــم در نیمه دوم هم 
ادامه داشــت و نه انگلیــس میل به 
حمله داشــت و نه آمریکا.  برهالتر و 
ســاوتگیت تاش زیادی انجام دادند 
که بتوانند با تغییراتی که در ترکیب 
ایجاد می کننــد، نتیجه را هم عوض 
کنند امــا این کار نتیجه نداشــت و 
سوت داور ونزوئایی حکم به تساوی 
بدون گل دو تیــم داد. با این نتیجه 
انگلیس بــا یک برد مقابــل ایران و 
یک تســاوی با آمریکا، 4 امتیازی و 
صدرنشــین گروه B شد. ایران هم با 
شکســت ولز با 3 امتیاز در رده دوم 
قــرار گرفت. آمریکا کــه در دو بازی 
مقابل ولز و انگلیس مســاوی کرده، 
دو امتیازی شد و در رده سوم ایستاد. 
نکته جالــب این که با توجه به نتیجه 
انگلیس و آمریکا، ولز که با یک امتیاز 
در قعــر جدول این گروه قرار دارد در 
روز آخــر و رقم خــوردن نتایج مورد 
نظــر، می تواند نیم نگاهــی به صعود 
داشته باشد. با توجه به تساوی آمریکا 
و انگلیس، ایران با یک تساوی مقابل 
آمریکا در بازی ســومش در تاریخ 8 
آذر، می تواند برای اولین بار در تاریخ 
راهی یک هشــتم نهایی جام جهانی 
شود و یک اتفاق باشکوه را رقم بزند.

ولزونیمنگاهیبهصعود
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واکنش صفحه رسمی فیفا به برد تیم ملی ایران؛

گزارشی درباره خطوط سه گانه متروی قطر

طارمی میان برترین های جام
آمار خواندنی از رقابت های قطر 2022

کی روش: 
همه شانس 
صعود در 
بازی آخر 

را دارند

آزمون: 
۳ امتیاز 
مهم تر از 

مصدومیت 
من بود

چشمی به صعـود
یـوزهـانفساژدهارابریدند!

 شماره 20774

تابلو نتایج

ولزایران ۲ - صفر

آمریکاانگلیس صفر - صفر

سنگالقطر یک- 3

اکوادورهلند یک- یک
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هشتگ

سرمربی ولز: ایران بهتر از آمریکا است
راب پیج، ســرمربی تیم ملی ولز در واکنش به پیروزی ایران مقابل شــاگردانش و این که آیا 
این کشــور مســتحق پیروزی بود، گفت: »حتما اســتحقاق پیروزی را داشتند و تغییرات و 
جابه جایی هــای آن ها جواب داد.« او درباره این که آیا تیمش به خاطر هوای گرم در نیمه دوم 
به مشــکل خورد؟ گفت: »نه! در نیمه اول هم مشکل داشتیم.« سرمربی ولز درباره اینکه چرا 
شاگردانش به ویژه بیل و رمزی خوب عمل نکردند؟ افزود: »نمی خواهم بگویم که این دو نفر 
مقصر بودند. من خیلی ناامید شدم. ما خیلی موفقیت داشتیم که به جام جهانی آمدیم. کمتر 
از توانایی های خودمان ظاهر شدیم. وقتی این طور ظاهر شوید، مجازات می شوید«. پیج درباره 
این که تیمش در مقابل ایران یک روز بد داشــت و درباره نقاط قوت و ضعف ایران ادامه داد: 
»همیشــه می خواهیم به پیروزی برســیم. امروز)دیروز( بازی را نبردیم. ما دوباره خودمان را 
برای بازی بعد آماده می کنیم.« ســرمربی تیم ملی ولز درباره این که چطور تیمش را می تواند 
برای بازی با انگلیس آماده کند؟ گفت: »هنوز یک بازی دیگر داریم که پر از اتفاقات است و از 
فرصت خودمان استفاده می کنیم. هوادارانی داریم که این جا هستند و ما را تشویق می کنند. 
کارمان خوب نبود و مجازات شدیم و برای بازی بعد خودمان را آماده می کنیم.« سرمربی تیم 
ملی ولز در واکنش به این که ایران بهتر است یا آمریکا؟ گفت: »من تحت تاثیر بازی ایران قرار 
گرفتــم. ایران رو به جلو رفت و آمریکا هم خیلی خوب بازی می کند و فکر می کنم ایران یک 
مقدار جلوتر و بهتر باشد.« او درخصوص به این که آیا در چهار روز باقی مانده تا بازی با انگلیس 
می تواند تغییرات الزم را ایجاد کند؟ اظهار کرد: »باید متوجه این موضوع باشیم که بازیکنانی 
داریم که در باشگاه های خود بازی نمی کنند.« وی درباره این که فکر می کند دروازه بان جدید 
چقدر توانسته کیفیت ایران را بهبود بخشد؟ گفت: »فکر نمی کنم تفاوتی بین آن ها باشد. آن ها 
دو نفر را عوض کردند. ما از بازی ایران احساس خطر می کردیم. ما در مرحله خطیری هستیم. 
در هر بازی باید به دنیا نشان دهید که چطور بازی می کنید و امروز حتی قسمتی از آن را هم 

نشان ندادیم. دیروز ناامید شدم و باید صحبت کنیم و ببینیم چه باید کرد.«

کی روش: همه شانس صعود در بازی آخر را دارند
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی تیمش برابر ولز در این خصوص 
کــه آیا ایران می تواند به مرحله حذفی صعود کند گفت: »دیروز بازی خیلی خوبی داشــتیم. 
همه نشان دادند که از شخصیت باالیی برخوردار هستند و این ویژگی تیم ما هست. یک حس 
همبســتگی و وحدت در تیم ما قابل مشــاهده بود و همانطور که باید، ظاهر شدیم. به ریشه 
خودمان برگشتیم. نکته دیگر این که باید روی احساسات بد بازی قبل غلبه می کردیم. طبیعتا 
در اولین بازی غرورمان خدشه دار شد و االن فرصتی بود که غرورمان را برگردانیم و و مرهمی 
بر زخم خودمان بگذریم و اعتبارمان را پس بگیریم و فوتبالی که در درون روح و ذهن ما است، 
به نمایش بگذاریم.« وی ادامه داد: »این کار ساده ای نبود. به نظرم خوب بازی کردیم و شایسته 
این برد بودیم. اگر چه ولز هم تیم دردسرســازی بود و مستقیم بازی می کرد. طبیعتا این یک 
برد است و سه امتیاز گرفتیم و به معنی اتمام کار نیست. هنوز همه شانس صعود در بازی آخر 
را دارند. باید صبر کنیم و ببینیم دســت آخر چه اتفاقی می افتد.« کی روش با اشــاره به بازی 
ایران مقابل آمریکا گفت: »از امروز کارمان را برای بازی با آمریکا شروع می کنیم. آمادگی ما با 
ذهن های تازه و استراحت خوب شروع می شود. ما کارهای مزخرف و اضافی را کنار می گذاریم 
و روی هدف خودمان متمرکز می شــویم. این برد یک هدیه به طرفداران فوتبال در ایران بود. 
این یک هدیه به مردم ایران بود.« ســرمربی تیم ملی درباره اتحاد و همدلی تماشاگران برای 
تشویق تیم ملی گفت: »این امر خیلی مهم بود. با توجه به سال های زیادی که در فوتبال ایران 
بودم، امروز احساس کردم که در یک استادیوم فوتبال واقعی هستم. تیم ولز دیوار قرمز نامیده 
می شــود و الزم بود هواداران خودمان را ببینیم. باید تبریک بگویم. نود دقیقه لذت را شــاهد 
بودیم. خوشحالی و افتخار برای هر دو تیم را شاهد بودیم. به عنوان ایران خوشحال هستیم. فکر 
می کنم طرفداران تیم ولز هم به تیم خودشان افتخار می کنند چرا که تالش کردند فوتبال را 
ببرند. آیا این یک لحظه تاریخی برای ایران است؟ نه این فقط یک بازی بود. ما باید می بردیم و 

خیلی بابت این برد خوشحالیم. هدف ما صعود به دور دوم رقابت هاست.«

آرژانتین به دنبال خوشحال کردن مارادونافرانسه به انتقام از دانمارک فکر نمی کند
دیدیه دشــان سرمربی تیم ملی فرانسه در کنفرانس خبری پیش از تقابل 

با تیم ملی دانمارک درباره شرایط مدافع عنوان قهرمانی رقابت های 
جام جهانی گفت: »باید مســائلی را بهبود دهیم. بعد از آن در مورد 
تغییرات شما را در شک و تردید قرار می دهم. شاید عثمان دمبله 
را باز هم در ترکیب قرار بدهم. او بخشــی از گروهی بود که بسیار 
موفق بودند و در یک بازی عملکرد بهتری نسبت به کل تورنمنت 

چهار ســال پیش داشــت. اتفاقاتی در زندگی ورزشــی اش با 
مصدومیت ها برای او رخ داد اما اکنون سازنده تر و بازیکن 
پخته تری اســت. ما با دانمارکی بازی داریم که نسبت به 

ارزش واقعی اش دســت کم گرفته می شود. آن ها باعث 
بدبختی و مشــکل تیم های بسیاری شده اند. باید این 

مسئله را برعکس کنیم و نیازی نیست چون آنها 
ما را از یورو 2021 حذف کرده اند، در مورد 

انتقام حرف بزنم. سرمربی دانمارک و 
بازیکنانش ما را می شناسند و ما 

می دانیم تصویری که در ژوئن وجود داشــت، با سپتامبر فرق می کند و این 
بار نیز متفاوت خواهد بود. شــرایط دو تیم الزاما یکسان نیست. هر 
چیزی که در گذشــته وجود داشــته برای ما مفید خواهد بود اما 
برای دانمارک نیز همینطور اســت. آن ها قادر به تغییر سیســتم 
بازی هستند. ما شرایط بسیار خوبی داریم. زندگی اجتماعی مهم 
است، باعث پیروزی شما نمی شود اما می تواند منجر به شکست 
خوردنتان شــود.« ما فعال به دو بازی بعدی خودمان در 
گروه فکــر می کنیم نه یک هشــتم نهایی. االن 
وقت صحبــت کردن در مورد حریف دور بعد 
نیســت و این که ما ترجیــح بدهیم با چه 
حریفی رو به رو شــویم. مکزیک و آرژانتین 
بــازی حساســی پیش رو دارنــد. چون در 
بازی قبلی شــان برنده نشده اند. ما هم که پیروز 
شده ایم، بازی بســیار تعیین کننده ای پیش رو داریم. هر 

تیمی فعال به صعود از گروه خودش فکر می کند.« 

تیــم ملی آرژانتین در دومین بازی خــود در چارچوب مرحله 
گروهی جام جهانی 2022 به مصاف تیم ملی مکزیکی می رود 
که در بازی نخســت برابر لهستان به تساوی بدون گل رسید. 
آرژانتین پس از شکست غیرمنتظره مقابل عربستان صعودی 
که به روند 36 بازی شکست ناپذیری اش پایان دارد، به پیروزی 
و ســه امتیاز این دیدار به شــدت نیاز دارد. لیونل اســکالونی 

سرمربی آلبی سلسته در کنفرانس خبری در مورد این دیدار 
گفت: »سبک بازی مان را به خاطر شکست در دیدار قبلی 

تغییر نمی دهیــم. باید همه چیز را فراموش کرده و به 
این فکر کنیم که چگونه مکزیک را شکست دهیم. 
وقتی چنین اتفاقاتی رخ می دهد باید تسلیم نشوید. 
این گروه آماده بلند شــدن و جنگیدن است. شکی 

در مورد سبک بازی مان نداریم. در تمرینات ترکیب را مشخص 
خواهیم کرد به همین دلیل ممکن است تغییراتی ایجاد کنیم. شرایط 
لیونل مســی هم خوب است. بیش از هر وقتی به تمام بازیکنان مان 

نیاز داریم. قطعا همه چیز از نظر جســمی و روحــی خوب خواهد بود. او 
خوب است.« روز گذشته سالمرگ دیگو مارادونا اسطوره فوتبال دنیا بود. 
اســکالونی در این خصوص نیز گفت: »روز بسیار ناراحت کننده ای برای 
کل دنیا به خاطر ســالگرد فوت دیگوست. امیدواریم برای او خوشحالی 
را به ارمغان بیاوریم؛ اگر او در حال تماشای ما از آسمان باشد. به نظر 
باورنکردنی اســت که او دیگر پیش ما نیست.« الئوتارو مارتینز 
مهاجم تیم ملی آرژانتین هــم درباره بازی امروز گفت:» این 
بازی برای ما مانند بازی فینال خواهد بود. باید برنده شویم و 
این یک بازی مهم برای آینده است. انگیزه و درخشش همه 
بازیکنان ضروری است. شکست در اولین مسابقه برابر تیم 
ملی عربستان ضربه سختی بود و خیلی وقت بود که این 
وضعیت را تجربه نکرده بودیم. ما یک گروه قوی هستیم 
و در گذشته نیز بر خیلی از مشکالت غلبه کرده ایم. ما 
به دنبال پیشرفت خواهیم بود. فرصت زیاد نیست و ما 

فقط به اتفاقات آینده فکر می کنیم.«

روز سوژه  روز روزچهره  ویژه 

جام جهانی 2022 برای تیم ملی ولز چندان خوب پیش نمی رود. 
با وجود تساوی مقابل آمریکا، تیم رابرت پیج در ثانیه های پایانی 
بازی با ایران بازنده شــد تا امیدهایش برای صعود به یک هشتم 
نهایی کم باشــد. گرت بیل در این بــازی صدودهمین بازی ملی 
خود را تجربه کرد و رکورددار شــد. با این حال کاپیتان تیم ملی 
ولز که در مســابقه با ایران مانند سایر هم تیمی هایش روز خوبی 
نداشــت، درباره شکســت تیمش گفت: »این وضعیت غم انگیز 
اســت. طور دیگری نمی توانم بگویم. چند روز تعطیل هســتیم 
و بایــد ریکاوری کنیم. البته کــه تغییر فوری جو رختکن خیلی 
ســخت اســت اما برای بازی با انگلیس آماده خواهیم بود. ما تا 
پایــان جنگیدیم اما وقتی در جام جهانی مقابل تیم های خوب ده 

نفره شوید، کار سخت می شود. باید به کارمان ادامه دهیم و ناامید نشویم. سخت است اما باید تالش 
کنیم انگلیس را شکست دهیم.«

ماحصل پیروزی 2-صفر پنج شنبه شب برزیل، مصدومیت نیمار 
بود و ســتاره 30 ســاله تیم ملی برزیل به دلیل مصدومیت قادر 
بــه همراهی این تیم کشــورش در مرحله گروهــی جام جهانی 
نیســت. نیمار که در بازی نخست تیم ملی برزیل در جام جهانی 
2022 مقابل صربســتان دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا شــد، 
بــازی دوم مرحله گروهی مقابل ســوئیس را به صورت قطعی از 
دســت می دهد و حضور او در بازی سوم مقابل کامرون نیز بعید 
به نظر می رسد. با عکس هایی که از مصدومیت نیمار منتشر شده 
بود، به نظر آســیب دیدگی او جدی است اما وی مرحله گروهی 
جام جهانــی 2022 را از دســت داد و در صورت صعود تیم ملی 
برزیل به مراحل حذفــی، قادر به حضور مجدد در این تورنمنت 

خواهد بود. این در حالی اســت که دنیلو، مدافع راست تیم ملی برزیل هم به دلیل مصدومیت مانند 
نیمار، مرحله گروهی جام جهانی 2022 را از دست داد.

آندره آ استراماچونی سرمربی ایتالیایی و محبوب هواداران استقالل 
دیروز تماشاگر پیروزی تیم ملی برابر ولز بود. استرا که از این برد 
جالب توجه به وجد آمده بود در پایان مســابقه و روی سکوهای 
ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه، برابر دوربینی که حرکاتش را 
ثبت می کرد دستش را مشت کرده و روی قفسه سینه اش کوبید 
و در حالی که با ایما و اشــاره و زبان بدن خوشحالی اش را نشان 
می داد رو به دوربین کرده و دســتش را به نشانه اینکه گریه اش 
گرفته زیر چشمش کشید. مرد محبوب ایتالیایی فوتبال ایران که 
بعد از جدایی از استقالل راهی فوتبال قطر شده پس از بازی ایران 
و انگلیس در شــبکه رای ایتالیا به تفسیر بازی پرداخت اما دیروز 
دوباره در قطر حضور داشت. او که مدتی سرمربی الغرافه بود این 

روزها در تیمی مشغول به فعالیت نیست. استراماچونی چندی پیش در صفحه شخصی اش اعالم کرده 
بود که درخواست مصاحبه با صداوسیمای ایران را رد کرده است.

ذوق استراماچونی از برد ایراننیمار دور گروهی را از دست دادوضعیت غم انگیز گرت بیل

گروه ورزش/ حتی فکر کردن به آن هم اذیت کننده و ترسناک است. 
حذف در هفتــه دوم دور گروهی برای تیمی که قرار بود مدعی اصلی 
قهرمانی جام باشــد؟ آن هم در آخرین حضور مســی؟ این ســواالت 
آزاردهنده در ذهن تمامی آرژانتینی ها و فوتبال دوســتان پرسه می زند. 
آلبی سلسته پس از شکست ناباورانه 2 بر یک برابر عربستان، حاال مهیای 
دیدار با مکزیک می شود. ســه رنگ ها حریف مورد عالقه آلبی سلسته 
در جام جهانی هســتند. این 2 تیم ســه بار پیش از این در سال های 
1930)دور گروهی(، 2006 و 2010)یک هشــتم نهایی( به مصاف هم 
رفته اند که ســه برد برای آرژانتین به ثبت رســیده است. برد مسی و 
یارانش آرامش را به اردوی این تیــم بازمی گرداند. آنها به دنبال تکرار 
فرمول آرژانتین سال 1990 و اسپانیای جام 2010 هستند که با باخت 
جام را استارت زدند ولی در نهایت به فینال مسابقات راه یافتند. لیونل 
اسکالونی برای این دیدار قرار است تغییراتی را در ترکیب خود به وجود 
بیاورد. حضور بازیکنانی چونی لیزاندرو مارتینز، انزو فرناندز و مارکوس 
آکونیا در ترکیب اصلی محتمل است. در سوی مقابل مکزیک با هدایت 
سرمربی اسبق آرژانتین یعنی خراردو تاتا مارتینو پا به این دیدار خواهد 
گذاشت. نماینده کونکاکاف در بازی اول برابر لهستان به تساوی بدون 
گل رضایت داد. گیلرمو اوچوآ، گلر کهنه کار مکزیکی ها بازهم در درون 

دروازه تیمش درخشید و پنالتی روبرت لواندوفسکی را مهار کرد.

عملیات نجات مسی و دوستان به کمک حریف محبوب

گروه ورزش/ هر 2 تیم برای یکدیگر خوش یمن هســتند. فرانسه 
2 بار در ســال های 1998 و 2018 قهرمان جهان شده و در هر 2 
دو دوره، در مرحله گروهی با دانمارک مصاف داشته که اولی به برد 
و دومی به تســاوی منجر شد. در ســوی مقابل دینامیت ها هم در 
سال 98 به بهترین نتیجه تاریخ خود در این تورنمنت بزرگ دست 
یافتند و به یک چهارم نهایی صعود کردند. آنها در روسیه 2018 نیز 
از دور گروهی باال رفتند و در یک هشتم به دست کرواسی در ضربات 
پنالتی حذف شــدند. مدافع عنوان قهرمانی با دریافت زودترین گل 
جام تا به اینجا کارش را آغاز کرد و در ادامه لوکاس هرناندز را هم به 
دلیل مصدومیت از دست داد ولی همه چیز رفته رفته بهتر شد. آنها 
چهار گل به اســترالیا زدند و قدرت خود در سرزنی را به رقبا نشان 
دادند. خروس ها تنها تیم سه امتیازی گروه چهارم هستند و حاال به 
مصاف جدی ترین رقیب خود در این گروه یعنی دانمارک می روند. 
شاگردان کسپر هیولمند در روز اول بازی ها نمایشی پایین تر از حد 
انتظار داشتند و اولین تساوی بدون گل جام را مانند دوره قبل بازهم 
به نام خود ثبت کردند و برابر تونس متوقف شــدند. آنها برای اینکه 
مانند یورو 2020 کار صعودشان به اما و اگر کشیده نشود باید مقابل 
فرانســه کار بزرگی انجام دهند و به ســان لیگ ملت ها تیم دیدیه 

دشام را شکست دهند.

گربه سیاه خوش یمن، دومین حریف قهرمان
پیروزی مقابــل آرژانتین اتفاقی نبود. این ســورپرایزی بزرگ تر از 
خــود نتیجه و برتری 2 بر یک عربســتان برابــر قهرمان 2 دوره ی 
جــام جهانی و یکی از جدی ترین مدعیان فتح جام بیســت و دوم 
بــود. هروه رنار با اتخاذ تدابیر تاکتیکی فوق العاده، آلبی سلســته را 
شگفت زده کرد و با از خودگذشــتگی بازیکنانش به بردی تاریخی 
دســت یافت. حاال آنها صدرنشین گروهی هستند که کسی انتظار 
نداشــت درش حتی امتیاز به دست بیاورند. شاهین های سبزپوِش 
قاره کهن در دومین گام باید به مصاف لهستان بروند. مردان تحت 
هدایت چسالو میخنیویچ، در روز اول برابر مکزیک به تساوی بدون 
گل دست یافتند. اگر پنالتی لواندوفسکی گل می شد شاید آنها هم 
حاال مانند رقیب هفته  دوم شــان ســه امتیازی بودند اما فوق ستاره 
تیم بارســلونا در دوئل با اوچوآ ناکام ماند و تعداد گل هایش در جام 
جهانی همچنان در عدد صفر باقی ماند. تعارفی در کار نیست. لوا و 
عقاب ها برای اینکه به سرنوشــت سه حضور اخیر خود دچار نشوند 
و بتواننــد به دور دوم راه پیدا کنند باید از ســد نماینده قاره کهن 
بگذرند. آنها ســه بار پیش از این به مصاف هم رفته اند که سفید و 
قرمزها هر سه مرتبه به عنوان فاتح، زمین بازی را ترک کرده اند. از 
طرفی از اولین و آخرین برد عربستان برابر تیم های اروپایی در جام 
جهانی 28 ســال می گذرد. آنها در جام جهانی 1994 با ســولوگِل 
تاریخی ســعید العویران، از سد بلژیک گذشتند و به دور دوم صعود 
کردند. 9 شکست ماحصل دیگر نتایج سعودی ها مقابل نمایندگان 
قاره سبز بوده است که آخریِن آن با نتیجه پنج بر صفر مقابل روسیه 
در جام جهانی 2018 بود. لهستان هم قرار است برای سومین مرتبه 
به مصاف تیم های آســیایی برود. آنها در سال 2002 به کره جنوبی 
باختند و نتوانستند جزو صعودکنندگان به یک هشتم نهایی باشند. 
16 ســال بعد پیروزی یک بر صفر مقابل ژاپن در حالی به دســت 
آمد که شانسی برای صعود نداشتند و به عبارتی صاحب سه امتیاز 
بی ارزش شــدند. یاسر الشهرانی و سلمان الفرج 2 مهره تاثیرگذار و 
باتجربه تیم ملی عربستان هستند که به دلیل مصدومیت نه تنها این 

بازی بلکه ادامه جام را از دست داده اند.

هر 2 تیم در هفته  نخســت به برتری نرســیدند اما این کجا و آن 
کجــا. تونس با ارائه  یک بازی قابل قبول و آبرومندانه موفق شــد 
دانمارک را متوقف کند و به یک امتیاز ارزشــمند برسد. در طرف 
دیگر ماجرا اما اســترالیا با شکست پرگل چهار بر یک برابر فرانسه 
به استقبال بازی دوم می آید. کانگروها چهار سال قبل با نتیجهی 
2 بر یک مغلوب فرانسه شده بودند و حاال با باختی سنگین تر کار 
خود را در جام جهانی آغــاز کردند. عقاب های کارتاژ در جدال با 
دینامیت ها نشان دادند که توانایی صعود از این گروه را دارند. آنها 
در پنج حضور قبلی موفق به صعود نشــده اند و حاال شاید فرصتی 
مناسب در اختیارشان قرار گرفته تا این طلسم تاریخی را بشکنند. 
هیچ وقت سابقه نداشــته که تونس 2 بازی متوالی در جام جهانی 
را بدون باخت پشــت ســر بگذارد. آنها بعد از برد پاناما در آخرین 
بازی دور گروهی جام جهانی 2018، دانمارک را در جام بیست و 
دوم متوقف کردند و به این رکورد رســیدند. حاال وقت رسیدن به 
امتیاز چهار اســت؛ بهترین امتیازی که آنها تاکنون در این رویداد 
بزرگ به دست آوردند)جام جهانی 1978(. باخت به ژاپن در سال 
2002، تســاوی برابر تونس در ســال 2006 و حاال سومین دوئل 
عقاب ها مقابل نمایندگان آسیا. آنها طبق روند صعودی نتایج شان 
باید به اولین برد دســت پیدا کنند اما آنقدرها هم کار ســاده ای 
پیش روی شان نیست. اســترالیا برای اینکه حذف شده زودهنگام 
مسابقات نباشد انگیزه های فراوانی خواهد داشت. آنها در 2 مصاف 
با تونس به یک برد و یک باخت رســیده اند و حاال وقت آن رسیده 
تا دومین بازی خود مقابل یک تیم از قاره ســیاه را در جام جهانی 
تجربه کنند. تســاوی مقابل غنا در 2010، اولین جدال کانگروها 
برابر آفریقایی ها بود. طلسم های زیادی برای شکستن وجود دارد. 
اســترالیا در 6 بازی اخیر خود در جام جهانی بردی نداشته و بعد 
از 12 ســال به دنبال اولین پیروزی خواهد بود. تونس هم در این 
جام گلی به ثمر نرســانده اســت. هر 2 تیم برابر نمایندگان قاره 
طرف مقابل بردی نداشته اند و حاال باید دید تکلیف این طلسم ها 

چه می شود.

دوئل کانگرو و عقاب برای شکستن طلسمشکستن طلسم 28 ساله، ماموریت بعدی عربستان

تساوی هلند و اکوادور، سند حذف قطر را امضا کردتاریخ سازی معکوس به سبک عنابی ها

همه راضی از مساویشیرها چراغ اول آفریقا را روشن کردند
گروه ورزش/ ورزشــگاه الثمامه محلی بود که شــاهد حذف اولین تیم از 
جام جهانی و پیروزی نخســتین تیم از قاره سیاه در جام بیست ودوم بودیم. 
قطر بعد از شکســت ناامیدکننده 2-صفر مقابل اکوادور به مصاف سنگالی 
 رفت که مقاومت  قابل قبولش مقابل هلند تا دقیقه 84 دوام داشت و سپس 
با 2 گل به نارنجی پوشــان باخت. هر دو تیم روی لبه پرتگاه بودند و اجازه 
اشــتباه نداشــتند. قضاوت این دیدار بر عهده آنتونیو متئوالهوز مشهور و 
اســپانیایی بود. شــاگردان آلیو سیســه بازی را با توپ پر آغاز کردند. در 
ســوی مقابل تغییرات فلیکس سانچز در ترکیب تیمش چندان موثر نبود و 
عنابی ها همچنان سراسیمه بازی می کردند و اشتباهات فردی نزد بازیکنان 
ایــن تیم در باالترین حد خود قرار داشــت. در دقیقــه 41 یکی از همین 
اشــتباهات مهلک با پاسخ محکم سنگال روبه رو شد. بوعالم خوخی در دفع 
توپ ناشــیانه عمل کرد و بوالیه دیا، توپ ســرگردان را بدون معطلی وارد 
دروازه مشعل برشام کرد تا نیمه اول با همین یک گل تمام شود. این اولین 
گل شــیرها در جام بیســت ودوم بود که به ثمر رســید. در 45 دقیقه دوم 
انتظار می رفت قطر شــروع بهتری داشته باشد اما با زهم سنگال در دقیقه 
48 به گل رســید. این بار نوبت به فراما دیدهیو رســید تا کرنر ارسالی از 
سمت راست را با ضربه سری زیبا تبدیل به گل دوم کند. همین گل کافی 
بود تا عنابی ها کمی به خودشــان بیایند و حمالت متعددی را روی دروازه 
نماینده آفریقا به وجود بیاورنــد. ادوارد مندی به اندازه تمام توپ هایی که 
در بــازی برابر هلند نگرفت؛ این بار چند واکنــش فوق العاده را به نمایش 
گذاشــت تا تیمش گل نخورد. البته که در دقیقــه 78 این مقاومت درهم 
شکســت. محمد مونتاری چهار دقیقه بعد از ورودش به زمین توانســت با 

ضربه ســری غیرقابل مهار فاصله را به حداقل برســاند و اولین گل قطر در 
تاریخ جام جهانی را بزند. قطر برای رســیدن به گل تســاوی بی تاب بود اما 
گل بعدی بازهم توســط میهمان به ثمر رسید. سنگال این دفعه به وسیله 
آمادو بامبادینگ تعویضی به گل رسید و نتیجه را 3-یک کرد تا آب سردی 
بر پیکره نماینده آســیا ریخته شود. نتیجه ای که تا پایان به قوت خود باقی 
ماند تا شــیرهای ترانگا با کسب اولین پیروزی خود در این دوره، نخستین 
برد نمایندگان آفریقا را پس از دو تساوی و سه شکست در جام بیست ودوم 
به ثبت رســاندند و به جدول برگشتند و شانس شان را برای صعود افزایش 
دادند. در ســوی مقابل قطر به دومین میزبان در طــول تاریخ جام جهانی 
تبدیل شــد که در دور اول جام جهانی حذف می شــود. آفریقای جنوبی در 
سال 2010 نیز به چنین سرانجامی دچار شده بود و حاال نوبت به عنابی ها 
رســید. با این تفاوت که قطر پیش از فرا رسیدن هفته سوم حذفش قطعی 
شــد و آفریقای جنوبی در روز پایانی از شــانس برای صعود برخوردار بود. 
تیم تحت هدایت فلیکس ســانچز همچنین عنوان اولین حذف شــده جام 
بیســت ودوم را از خود کرد و پیــش از باقی تیم های صفر امتیازی ماجرای 
صعودش به دور یک هشتم نهایی منتفی شد. این دومین پیکار سنگال برابر 
تیم های آســیایی در تاریخ جام جهانی بود. آنها پس از تساوی 2-2 مقابل 
ژاپن در جام جهانی 2018، این بار به پیروزی 3-یک دست یافتند و رکورد 
بدون باخت خود را مقابل تیم های آســیایی حفظ کردند. نماینده آفریقا در 
روز پایانی باید به مصاف اکوادور برود و قطر نیز می بایســت رودرروی هلند 
مدعی قرار بگیرد و به کارش خاتمه دهد. مســابقات در این کشــور ادامه 
خواهد داشت اما از دور دوم دیگر شاهد حضور تیم ملی قطر نخواهیم بود.

گروه ورزش/ تســاوی در دومین بازی دیشب گروه اول جام جهانی 2022 
ســبب شــد تا حذف قطر رسمی شــود و این کشــور اولین میزبان تاریخ 
جام جهانی شــد که در مرحله گروهی با این رقابت ها وداع می کند. البته که 
دو تیم هلند و اکوادور برای حذف قطر بازی نمی کردند اما رضایت به تقسیم 
امتیازات سبب شد هر دو تیم تا دور آخر مرحله گروهی شانس صدرنشینی 
داشــته باشــند. هلند البته این دیدار را طوفانی آغاز کرد. در دقیقه شش و 
روی اشتباه بازیکنان اکوادور در میانه میدان، دیوی کالسن با یک توپ ربایی، 
گاکپو را در موقعیت گلزنی قرار داد که این مهاجم هلندی از پشت محوطه 
جریمــه با ضربه ای زیبا به زاویه موافق دروازه بان، دروازه اکوادور را باز کرد. 
امــا این دیــدار پس از گل از تب و تاب افتاد و دو تیم نتوانســتند موقعیت 
خطرناکــی روی دروازه یکدیگــر ایجاد کنند تا اینکــه در دقیقه 24 نفوذ 
کایسدو از جناح چپ می توانست منجر به ایجاد یک موقعیت خطرناک برای 
هلند شــود اما پاس کات بک این بازیکن با هوشیاری فن دایک قطع شد. در 
ادامه اســتوپینان از همین جناح ارسال بلندی به روی محوطه جریمه هلند 
داشت که باز هم فن دایک آن را دور کرد. شاگردان لوییز فن خال با یک گل 
کار را رها کردند و همین موضوع ســبب شد تا اکوادور سرمه ای پوش سوار 
بر بازی شــود. در دقیقه 31 بود که انر والنسیا از جناح چپ به داخل زد تا 
بتواند برای خودش موقعیت شــوت زنی ایجاد کند که همین کار را توانست 
بکند و با شــوتی سرکش از پشــت محوطه جریمه، دروازه هلند را به خطر 
انداخت اما نوپرت با شــیرجه ای که زد توانســت این توپ را دفع کند و به 
کرنر بفرســتد. اما در ثانیه های پایانی نیمه نخســت و روی توپ برگشتی از 
کرنر، بازیکن اکوادور از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که این 

توپ در داخل محوطه جریمه به اســتوپینان برخورد کرد و وارد دروازه شد 
اما به خاطر اینکه پروزو در موقعیت آفســاید مقابل نوپرت ایستاده بود، داور 
این گل را آفســاید اعالم کرد. درحالی که تصور می شود تیم نارنجی پوش و 
پرستاره تر میدان در نیمه دوم تغییر رویه دهد، در همان ابتدای کار اکوادور 
حمالت نیمه نخســتش را تکرار کرد. بیــش از پنج دقیقه از آغاز نیمه دوم 
نگذشته بود که پس از اشــتباه نوپرت و هافبک های هلند در میانه میدان، 
اســتوپینان از جناح چپ نفوذ کرد و شوتش را به سمت دروازه هلند زد که 
این شوت، ابتدا با واکنش نوپرت مهار شد اما در ادامه انر والنسیا توپ ریباند 
را وارد دروازه هلند کرد. این ســومین گل والنسیا در جام جهانی 2022 بود 
که او را به صدر جدول گلزنان این رقابت ها رساند. دقیقه 59 شوت والنسیا 
از داخل محوطه جریمه به مدافعان هلند برخورد کرد اما در ادامه این توپ 
به پالتا رســید که شوت سرکش این بازیکن از سمت راست محوطه جریمه 
هلند پس از برخورد به دیرک دروازه، جلوی خط نشست و وارد دروازه نشد. 
هلند که به شــدت تحت تاثیر بازی اکوادور قرار گرفته بود، کمی به خودش 
آمــد و تعویض های فن خال کمی اوضــاع را بهتر کرد تا جایی که در دقیقه 
73 کودی گاکپو در موقعیت آفســاید از بین مدافعان اکوادور فرار کرد و در 
موقعیت تک به تک ضربه چیپش را به سمت دروازه اکوادور زد که این ضربه 
بــه بیرون رفت. اما این تقریبا آخریــن موقعیت بازی بود چراکه دو تیم هم 
ترجیح دادند تا برای بازی ســوم انرژ ی شــان را حفظ کنند. با این تساوی، 
هلند و اکوادور هر دو 4 امتیازی شدند و با توجه به تعداد گل زده و خورده 
مســاوی، مشترکا رتبه نخســت گروه را در اختیار دارند. سنگال با 3 امتیاز 

سوم است و قطر بدون امتیاز چهارم و حذف شده است.

گروه چهارم: فرانسه- دانمارک/ تونس- استرالیاگروه سوم: آرژانتین- مکزیک/ لهستان- عربستان
گزارش تصویری

تمجید ویژه فیفا و AFC از ایران
پیروزی بزرگ تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز عالوه 
بر ســایت های خارجی، واکنش صفحه رسمی فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم به دنبال داشت. فیفا 
در این خصوص نوشــت: »یک برد عالی برای ایران!« 
صفحه توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا)AFC( هم 
بــه برد مهم تیم ملی واکنش نشــان داد و نوشــت: 
»ایران در این بازی موفق شــد برای اولین بار مقابل 

یک تیم اروپایی در جام جهانی به پیروزی برسد!«
  

سایت آس: ایران اشک شوق ریخت
ســایت »AS« اســپانیا درباره برتری 2 بر صفر تیم 
ملی فوتبــال ایران مقابــل ولــز در مرحله گروهی 
جام جهانی 2022 قطر نوشــت: »ایــران مقابل ولز 
با شایســتگی پیروز شــد و امیدهای این تیم برای 
صعود به مرحله حذفی هنوز زنده است. تیم کارلوس 
کی روش به مراتب برتر از یاران گرت بیل بود و با این 
پیروزی، حاال خودش درباره صعود به دور یک هشتم 
نهایی تصمیم می گیرد. کی روش که می دانســت که 
ولز مانند انگلیس نیســت، تیمی با شجاعت بیشتر را 
وارد زمین کرد. ولز بیشــتر مالک توپ و میدان بود، 
اما ایران در ضدحمالت تیم بهتری بود. ایران پس از 
شروع نیمه دوم، ســه موقعیت متوالی داشت که دو 
ضربــه به تیر دروازه برخورد کرد. آن ها در ادامه برتر 
زمیــن بودند و در آخرین دقایــق هم برتری عددی 
داشتند. روزبه چشمی در دقیقه 98 موفق به گلزنی 
شــد تا عدالت در این مسابقه اجرا شود. شوت رامین 
رضاییان با ضربه ای چیــپ، گل دوم ایران را به ثمر 
رساند تا ایرانیان باز هم در ورزشگاه اشک بریزند، اما 

این بار برای شادی.«

اولین اخراجی جام در بازی ایران- ولز
در دقیقه 85 دیدار ایران و ولز که با برتری ملی پوشان 
ایران همراه شــد، مهدی طارمی پشت دفاع ولز فرار 
کرد که وین هنسی، دروازه بان حریف برای زدن توپ 
مهاجم ایران خروج ناموفقی از دروازه داشت و باعث 
ســرنگونی طارمی شد. اسکوبار، داور بازی در ابتدا به 
هنســی کارت زرد داد اما پس از بررسی این صحنه 
توســط کمک داور ویدیویی، کارت زرد به قرمز تغییر 
کرد تا دروازه بان ولز از زمین اخراج شــود. این اولین 

کارت قرمز جام جهانی 2022 بود.

بازی های امروز برنامه 

خبر

 برنامه بازی های فردا
 تونس - استرالیا؛ ساعت 13:30؛ ورزشگاه الجنوب

 لهســتان - عربســتان؛ ســاعت 16:30؛ ورزشــگاه 
اجوکیشن سیتی

 فرانسه - دانمارک؛ ساعت 19:30؛ ورزشگاه راس ابوعبود
 آرژانتین - مکزیک؛ ساعت 22:30؛ ورزشگاه لوسیل

واکنش صفحه رسمی فیفا به برد تیم ملی ایران

آن ها هرگز تسلیم نمی شوند
صفحه رســمی فیفا در اینســتاگرام بعد از پیروزی ایران 
مقابل ولز، بازیکنان ایران را تسلیم ناپذیر خواند و با انتشار 
پوســتری از تیم ملی ایران چنین نوشت: »یوزهای ایرانی 
هرگز تسلیم نمی شوند.  ایران توانست پس از اولین شکست 
به خود باوری برسد و اکنون یک برد تا مرحله حذفی فاصله 

دارد؟ آیا آن ها می توانند آن را انجام دهند؟«

دیلی میل: ایران به آنچه حقش بود رسید
دیلی میل در واکنش به پیروزی ایران نوشــت: »ایران به 
چیزی که حقش بود رســید.« ســایت گل هم با انتشار 
تصویری از شادی بازیکنان تیم ملی نوشت: »این اتفاقی 

که افتاد اصال شبیه جام جهانی نبود. معجزه بود!«



�4

طارمی میان برترین های جام
آمار خواندنی از رقابت های قطر 2022

شــبنم�روحی/�با برگزاری دیدار برزیل و صربستان به قضاوت 
علیرضــا فغانی و دو کمــک ایرانی اش محمدرضــا ابوالفضلی و 
محمدرضــا منصوری دور اول مرحله گروهی جام جهانی به پایان 
رسید؛ بازی که با برتری 2-صفر پرافتخارترین تیم دنیا همراه شد. 
دیدار پرتغال و غنا نیز یکی از بازی های پرگل روز پنجم جام جهانی 
بود؛ جایی که پرتغال با نتیجه 3-2 از ســد غنا گذشت. اروگوئه-

کره جنوبی ولی دیدار کسل کننده ای بود که درنهایت هم بدون گل 
به پایان رسید. در دور اول اما نتایج عجیب و آمارهای باورنکردنی 
به ثبت رســید؛ مثل 24 دقیقه وقت اضافه در یک بازی، شکست 
دو غول فوتبال جهان مقابل آسیایی ها، ناکامی آفریقایی در گلزنی 
و... نکته جالــب توجه این که در اولین بازی هــر تیم، بازیکنان 
زیادی بودند که موفق به دبل شــدند؛ مهدی طارمی)ایران(، انر 
والنسیا)اکوادور(، بوکایو ساکا)انگلیس(، الیویه ژیرو)فرانسه(، فران 
تورس) اسپانیا(، ریچارلیسون دآندراده)برزیل(. در ادامه برخی از 

آمارهای مهم این مرحله از رقابت ها را مرور می کنیم:
 کریستیانو�رونالدو:�در دقیقه 64 دیدار مقابل غنا از روی نقطه 
پنالتی برای پرتغال گلزنی کرد و تنها بازیکن تاریخ شد که در 5 
دوره جام جهانــی 2۰۰6، 2۰۱۰، 2۰۱4، 2۰۱۸ و 2۰22 گلزنی 
می کنــد. گل اول او در این رقابت هــا مقابل ایران و از روی نقطه 

پنالتی بود.
 بریل�امبولو:�بازیکن ســوئیس که تــک گل او مقابل کامرون 
منجر به پیروزی یک-صفر تیمش شد اولین گل تاریخ جام جهانی 
بود که یک بازیکن به کشــور زادگاهش می زنــد! امبولو و پدر و 
مادرش متولد کامرون هســتند و حتی مدتی هم در این کشور 

اقامت داشتند!
 قطر:�اولین کشور میزبان جام جهانی شد که در بازی افتتاحیه 
شکســت می خورد. شــاگردان ســانچس در یک بازی ضعیف و 

پرانتقاد با نتیجه 2-صفر به اکوادور باختند.
 مهدی�طارمی:�با دبل مقابل انگلیس رکوردهای خاصی را به 
نام خودش ثبت کرد. او اولین آسیایی شد که در تاریخ جام جهانی 

دو گل در یک مســابقه می زند. طارمی همچنین با زدن گل دوم 
ایــران از روی نقطه پنالتی دیرتریــن گل تاریخ جام جهانی را در 
وقت های معمول زد. ۱۰2 دقیقه و 2۹ ثانیه زمان گلزنی مهاجم 
تیم ملی ایران مقابل انگلیس بود. طارمی همچنین اولین ایرانی 
شد که در جام جهانی دو گل می زند؛ آن هم در یک مسابقه اما به 
خاطر شکست سنگین ایران این آمارهای خیره کننده ستاره خط 

حمله به چشم نیامد.
 اروگوئــه�و�کره�جنوبی:�یــک آمار منفی بــزرگ را در قرن 
بیست ویکم به نام خود ثبت کردند. دیدار این دو تیم که باتساوی 
بدون گل به پایان رسید تنها دیدار قرن 2۱ جام جهانی است که 

هیچ شوت در چارچوبی نداشت!
 ایران�و�انگلیس:�رکورددار وقــت اضافه در تاریخ جام جهانی 
شدند چراکه این مسابقه 24 دقیقه وقت اضافه داشت! ۱4 دقیقه 
در نیمه اول و ۱۰ دقیقه در نیمه دوم. ضمن اینکه به خاطر اعالم 
ضربه پنالتی چهار دقیقه نیز به وقت های اضافه نیمه دوم اضافه شد!

 کامرون:�در 2۰ سال گذشته هیچ پیروزی در جام جهانی کسب 

نکرده اســت! آن ها آخرین بار سال 2۰۰2 عربستان را یک-صفر 
شکســت دادند و پس از آن مقابل آلمان، ژاپن، دانمارک، هلند، 

کرواسی، برزیل و سوئیس شکست خوردند.
 اسپانیا:�با 7 گل زده بهترین نتیجه دور اول را مقابل کاستاریکا 
کسب کرد. دومین نتیجه برتر نصیب انگلیس شد که 6-2 از سد 
ایران گذشت. آن ها همچنین با ۹4۱ پاس صحیح بیشترین پاس 

درست یک تیم را در این رقابت ها ثبت کردند.
 غنا:�تنها تیم آفریقایی جام بود که در دور اول موفق به گلزنی 
شــد. آن ها دو بار دروازه پرتغال را باز کردند هرچند که درنهایت 
3-2 باختند. ســنگال، کامرون، تونــس و مراکش دیگر تیم های 

آفریقایی جام هستند.
 کاســتاریکا،�ایران�و�اســترالیا:�به ترتیب با 7 ، 6 و 4 گل 
خورده بدترین عملکرد را مقابل اسپانیا، انگلیس و فرانسه برجای 

گذاشتند.
 ایران:�با 46 پاس کمترین پاس در یک نیمه تاریخ جام جهانی 
را در مقابــل انگلیس ثبت کرد. در آن ســو انگلیس با 366 پاس 

سومین رکورد تعداد پاس در یک نیمه را به نام خود زد.
 ژاپن�و�عربستان:�دست به کار بزرگی زدند و با نتایج مشابه 
2-یک مقابل آلمان و آرژانتین به برتری رسیدند. این برای اولین 
بــار در تاریخ جام جهانی بود که دو تیم آســیایی در یک دوره دو 

قهرمان جهان را مغلوب می کنند.
 ایران:�با 6 تعویض مقابل انگلیس بیشترین تعداد جابه جایی در 
تاریــخ جام جهانی را به نام خود ثبت کرد. طبق قانون جدید فیفا 
تعویض هایی که به دلیل مصدومیت های شدید صورت بگیرد جزو 

پنج تعویض معمول محسوب نمی شوند.
برزیل: با ۸ شوت بیشــترین ضربه در چارچوب را در دور اول به 
نام خود ثبت کرد هرچند که آن ها نتوانســتند بیش از دو گل به 

صربستان بزنند.
 شــوئیچی�گوندا:�دروازه بــان تیم ملی ژاپــن مقابل آلمان 
خیره کننــده ظاهــر شــد و نقش مهمــی در پیــروزی تاریخ 
چشم بادامی ها مقابل ژرمن ها داشت. گوندا با ۸ مهار مهم بیشترین 

سیو را در میان دروازه بانان داشت.

کوتاه از تیم ملی

تیم�ملی�هجومی�دوست�داشتنی�تر�است
حمله چه بدی داشت؟

تیم ملی نشــان داد که اگر بخواهد، می تواند ببرد. از حدود 
۹ سال قبل که کارلوس کی روش برای نخستین بار هدایت 
ایــران را برعهده گرفت، شــاید بتوان گفــت که بهترین و 
خاطره انگیزتریــن بازی تیم تحت هدایــت او، همان دیدار 
معروف برابر آرژانتین در جام جهانی 2۰۱4 بود؛ دیداری که 
البته با شکســت یک-صفر ما به پایان رسید اما سفیدهای 
ایران در آن دیدار نمایش تحســین برانگیزی داشتند. حتی 
چهار سال بعد که ایران چهار امتیاز در مرحله گروهی کسب 
کــرد و تا یک قدمی صعود هم پیش رفت، کمتر کســی از 
سبک بازی تیم ملی دفاع کرد. در واقع آن شیوه دفاع مطلق 
به هیچ عنوان قابل دفاع نبود و هنوز هم نیست. سبکی که 
قرار بود در بازی نخســت جام جهانی 2۰22 برابر انگلیس 
کارســاز باشــد اما خیلی راحت و با ضدتاکتیک شاگردان 
گرت ساوتگیت تبدیل شــد به سنگین ترین شکست تاریخ 
فوتبال ایران در جام های جهانی. به همین دلیل هم بود که 
کــی روش در بازی دیروز یک تیم کامال هجومی را به زمین 
فرستاد. البته با ترکیبی که تقریبا قابل انتظار بود منتهی با 
شرح وظایف بسیار متفاوت. دیگر قرار نبود حتی مهاجمان 
نوک ایران در زمین خود قرار بگیرند و دفاع کنند. شاید ولز 
هــم با همین تفکر به زمین آمد که ایران عقب نشســته و 
آنها می توانند تیم کی روش را غافلگیر کنند اما در واقع این 
ســرمربی پرتغالی بود که کل دنیا را غافلگیر کرد. البته در 
کنار بازی خوب ایران، نباید از اخراج ناشیانه وین هنسی هم 
چشم پوشی کرد که روند بازی را به سود ایران تغییر داد. در 
واقع پیش از او فقط ایتوملنگ خوان از آفریقای جنوبی مقابل 
اروگوئه در سال 2۰۱۰ و جیانلوکا پاگلیوکا از ایتالیا برابر نروژ 
در ســال ۱۹۹4 گلرهایی بودند که در جام جهانی اخراج را 
تجربه کرده اند. اما به هر کیفیت، ایران آنقدر مهره هجومی 
خوب دارد که بتواند این ســبک از بــازی را تجربه و آن را 
به نحو احســن اجرا کند. صرفنظر از نتیجه بازی انگلیس و 
آمریکا، شاید بهتر است که کی روش برای دیدارهای آینده 
تیمش را با رویکرد هجومی به زمین بفرســتد تا حتی اگر 
نتیجه هم نگرفت، حداقل به سبک بازی این تیم دل خوش 
کنیم. اینجاســت که با اســتعاره از آن بیت معروف باید به 
موســیو گفت ثمره صد بار دفاع کــردن را دیدی و یک بار 
حمله کردن هم برایت چنین آورده ای داشــت. اگر شــما 

سرمربی بودید، باز هم دفاع می کردید؟

آزمون: ۳ امتیاز مهم تر از مصدومیت من بود
ســردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به 
این که در جام جهانی تاکنون دو بار توپ هایش به تیر دروازه 
خورده و بدشانســی آورده، گفــت: »بله! من نزدیک دو ماه 
است، دور از شــرایط بازی هستم و خیلی وقت هم هست 
کــه تمرین نکردم و از وقتی به قطر آمدم تمرین گروهی را 
انجــام دادم.« مهاجم تیم فوتبال ایران درباره مصدومیتش 
هم توضیح داد: »طبیعی اســت چون آمــاده نبودم. خدا را 
شکر اوضاع خیلی خوب است. از مصدومیت من هم مهمتر 
ســه امتیاز بازی بود که به دست آوردیم، امیدوارم در بازی 
با آمریکا هم همینطور بازی کنیم.« گفتنی اســت؛ برخورد 
توپ هــای آزمون به تیر دروازه ولز واکنش ســایت معروف 
بلیچرریپورت را به دنبال داشت تا این رسانه معروف با انتشار 
عکسی از سردار آزمون به دو بار لرزش تیرک دروازه ولز در 
۹ ثانیه واکنش نشــان دهد. شبکه الکاس قطر هم واکنش 
جالبی به این موقعیت داشت و نوشت: »تیرک دروازه دوباره 
در چنــد ثانیه ناجی ولز شــد و ایران را از رســیدن به گل 

پیروزی محروم کرد.«

بیرانوند: در مرحله حذفی هم پیروز 
می شویم

تیم ملی فوتبال ایران که در نخســتین دیدار 
گــروه B بیســت ودومین دوره رقابت هــای 
انگلیس 6-2 شکســت  برابــر  جام جهانــی 
خورده بود، در دومیــن بازی خود به قضاوت 
ماریو آلبرتو اســکوبار با نتیجه 2-صفر از سد 
ولز گذشت. سیدحســینی حسینی در حالی 
دروازه بانــی تیم ملی را بر عهده داشــت که 
علیرضا بیرانوند به دلیل مصدومیت ناشــی از 
شکستگی بینی از همان دقایق ابتدایی بازی 
اول، ادامــه حضــورش در جام جهانی با ابهام 
روبه رو شد. بیرانوند که مجبور بود دیدار ایران 
و ولز را با ماسک مخصوص محافظ بینی تماشا 
کنــد، در واکنش به اولین بــرد ایران در قطر 
گفت: »خوشــحالم بابت این پیروزی چراکه 
مردم ایران را شــاد کردیم. می خواســتیم به 
ولز نبازیم چراکه می دانســتیم بازی آخر کار 
سختی داریم. در این بازی به تساوی هم راضی 
نبودیــم.« او در مــورد وضعیت مصدومیتش 
گفت: »هر روز شرایطم بهتر می شود و از امروز 
کنار تیــم تمرین خواهم کرد. همان زمان که 
مصدوم شــدم دوست داشــتم ادامه دهم اما 
شرایطم طوری نبود که بتوانم.« دروازه بان تیم 
ملی ایران در مورد شــانس صعود ایران افزود: 
»وقتی این بازی بزرگ را برده ایم، لیاقت این را 
داریم که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران 
صعود کنیم. مطمئنم که اگر صعود کنیم بازی 

حذفی را هم پشت سر خواهیم گذاشت.«

تیــم ملی ایــران در دومین بــازی خود در 
جام جهانی مقابل ولز در وقت های اضافه نیمه 
دوم دو گل زد. گل اول توسط روزبه چشمی 
زده شد و گل دوم به نام رامین رضاییان ثبت 
شد. رامن رضاییان پس از زدن این گل شروع 
به گریه کرد؛ اشک هایی که سوژه  عکاسان و 
رسانه ها شد و او بعد از بازی در اینستاگرامش 
نوشت: »جایی که واقعا نمی دونستم بخندم یا 
اشــک بریزم. مردم ایران از ته قلبم دوستون 

دارم. شما سزاوار بهترین ها هستید.«

رامین و اشک هایی که خبرساز شد
علیرضا جهانبخش وینگر تیم ملی فوتبال که در 
بــازی ایران و ولز به عنوان یار تعویضی در نیمه 
دوم به میــدان آمد، به دلیل خطا روی بازیکن 
ولــز کارت زرد دریافت کــرد و واکنش خود را 
نســبت به این کارت با زدن هر دو دست روی 
سرش نشان داد چراکه جهانبخش در بازی اول 
مقابل انگلیس هم کارت زرد گرفته بود و همین 
دوکارته شدن باعث شد تا او بازی آخر ایران در 
مرحله گروهی مقابل آمریکا که سه شنبه هشتم 

آذر برگزار می شود را از دست بدهد.

جهانبخش غایب بزرگ ایران مقابل آمریکا
تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی 2۰22 
قطر موفق شــد برابر ولز بــه برتری 2-صفر 
دســت یابد تا با کســب بهترین پیروزی خود 
در ادوار جام جهانــی برای بازی بــا آمریکا با 
انگیزه مضاعفی به میدان برود. با اعالم سایت 
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( عنوان بهترین 
بازیکن دیــدار ایران و ولز به روزبه چشــمی 
رسید که زننده گل اول تیم ملی ایران بود و در 
بسیاری از برنامه های تدافعی و هجومی ایران 
عملکردی بهتر نسبت به سایر بازیکنان داشت.

چشمی بهترین بازیکن ایران-ولز

سوژه ویژه

اعظم�هــادی�خبرنگار�اعزامی�خراســان�
به�جام�جهانــی�قطر/�امروز یک هفتــه از آغاز 
بیســت ودومین دوره جام جهانی در قطر می گذرد 
و این کشــور کوچــک و غنــی خاورمیانه تمام 
امکانــات مادی و معنوی اش را بســیج کرده تا به 
بهترین شکل ممکن میزبانی کند و اولین میزبانی 
جام جهانی در یک کشور مسلمان با ثبت بهترین 
رکوردها و آمارها همراه شــود. قطر که درخواست 
برای میزبانــی جام جهانی را در راســتای برنامه 
جامع توســعه همه جانبه 2۰3۰ ارائــه داد برای 
رســیدن به اهداف از پیش تعیین شده این برنامه 
جامع هزینه های سنگینی کرده و هنوز طرح های 
زیــادی برای اجرا و عملیاتی شــدن دارد. یکی از 
این برنامه ها طرح جامع حمل ونقل قطر است که 
احداث و توسعه بزرگراه ها، فرودگاه ها، تراوا و مترو از 
جمله آن هاست. بخشی از این برنامه ها باید تا زمان 
برگزاری و میزبانی جام جهانی عملیاتی می شــد و 
در این راستا دولت قطر بیش از 22۰میلیارد دالر 
هزینه کرده که بخشی از آن هزینه مستقیم برای 
جام جهانی 2۰22 است. یکی از اهداف تعیین شده 
برای میزبانی شایسته، اجرای طرح احداث متروی 
شهر دوحه بود که در سال 2۰2۰ فاز اول آن آماده 
و به بهره برداری رســید. متروی دوحه همچنین 
بخشــی از طرح جامع حمل ونقل است که یکی 
از ارکان حمایت کننده از دســتیابی به چشم انداز 
ملی قطر 2۰3۰ اســت. شبکه مترو قرار است در 

دو فاز ساخته شــود که فعال اولین فاز آن شامل 
ســه خط از چهار خط)قرمز، طالیی و سبز( و 37 
ایستگاه در زمان میزبانی جام جهانی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
 خط�مترو�در�خدمت�جام�جهانی

خط مترو دوحه و حومــه آن به گونه ای طراحی 
شده که به هفت ورزشگاه از هشت ورزشگاه میزبان 
جام جهانی دسترسی مستقیم دارد و تنها ورزشگاه 
البیت که میزبان افتتاحیه بود و در 4۰کیلومتری 
شهر دوحه واقع شده در مسیر خط مترو قرار ندارد. 
البته سه ورزشگاه یعنی لوسیل، الثمامه و الجنوب 
که هر سه در خط قرمز مترو قرار دارند از ایستگاه 
مترو چنــد کیلومتری فاصله دارنــد و برای طی 
مســافت آن می توان از ماشین های برقی استفاده 
کرد یا حدود ۱5 دقیقــه پیاده رفت. نکته جالب 
درباره متروی دوحه، سیســتم تمام هوشمند آن 
است به طوری که ترن های هر سه خط که ساخت 
ژاپن هســتند توســط هوش مصنوعی و برنامه 
هوشــمند هدایت می شوند و مثل خطوط متروی 
ایران فردی راهبری آن را بر عهده ندارد. نکته جالب 
دیگر پوشیده بودن خط ریل عبوری از ایستگاه ها 
به وسیله محفظه سراسر شیشه ای و فلزی است که 
مانع سقوط مسافران به حریم ریلی و برخورد آنها 
با قطار می شــود. عالوه بر این هر واگن دارای نوع 
متفاوتی از مبلمان است و معموال ابتدا و انتهای هر 
واگن VIP محســوب می شود. البته فعال که قطر 

مشــغول میزبانی جام جهانی است همه به صورت 
مشــترک از فضای واگن ها اســتفاده می کنند اما 
گویا در شرایط عادی بلیت واگن های VIP هزینه 
بیشتری دارد و گران تر اســت. در زمان برگزاری 
جام جهانی اســتفاده از مترو برای تماشاگران که 
دارای هیاکارت هســتند و اهالی رسانه به واسطه 
داشــتن آی دی کارت رایگان اســت. در محوطه 
داخلی ایستگاه های متروی دوحه که بسیار شیک 
و زیبا طراحی شده، فروشگاه های بزرگ و کوچکی 
قرار دارد که یا در حال ارائه خدمات یا فروش کاال 
هستند و گیشه های خرید الکترونیک بلیت، خرید 
خوراکی و سیم کارت و بسته های اینترنتی هم در 

همه ایستگاه ها وجود دارد.
 پشت�پرده�صف�های�طویل�متروی�دوحه

در چنــد روز اخیر عکس ها و فیلم های زیادی از 
ازدحام جمعیت در اطراف ایســتگاه های متروی 
دوحه منتشــر شده و عده ای از آن برای انتقاد از 
فیفا و دولت قطر به بهانه میزبانی ضعیف استفاده 
می کنند. اما این صف ها فلسفه جالبی دارد و دلیل 
بی کفایتی برگزارکننــدگان جام جهانی و ضعف 
مدیریت آنها نیست بلکه نشان از همه جانبه نگری 
آنها دارد. در زمان برگزاری جام جهانی به واسطه 
جابه جایی اکثر تماشاگران از طریق خطوط مترو 
شاهد ازدحام بسیار زیاد و صف های طوالنی در 
متروی دوحه هستیم با این حال مدیریت اصولی 
و حرفه ای قطری ها مانع بروز هرگونه حادثه تلخ 

و ناگوار یا نارضایتی تا این لحظه شــده اســت. 
زمانی که ازدحام جمعیــت به خصوص پس از 
پایان بازی و هنگام مراجعت تماشاگران به محل 
سکونت شان زیاد می شــود، عده ای از کارکنان 
متــرو با همراهی نیروهای پلیــس و انتظامی و 
داوطلبانــی که به میزبانی و بهتر برگزار شــدن 
جام جهانی کمک می کنند، به فاصله 5 تا۱۰متر 
موانعی ایجاد کرده و از تراکم جمعیت جلوگیری 
می کنند و پس از خروج و سوار شدن افراد حاضر 
در صف هــای ابتدایی، اجازه ورود افراد حاضر در 
صف های بعــدی را می دهند و این روند تا زمان 
جابه جایی کامل مســافران و اطمینان از سوار و 

پیاده شدن آنها ادامه دارد.

گزارشی�درباره�خطوط�سه�گانه�متروی�قطر

سازه�ای�هوشمند�و�شیک�در�دل�بیابان!

گزارش�تصویری
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